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Dzień dobryl Witom Poństwo serdecz-
nie i zoproszcm do gimnostyki poronnej.
Fogodo nom się włościwie ustoliło no
,,polsko-jesiennq". Rono zimno i mglisto,
oie popołudniomi jeszcze tok jokby trochę
Iqto. Szczególnie ucieszyli się 9rzybiorze,
dlo których ciepło i opody deszczu ozno-
czojq jedno: ponowny wysyp grzybów i po-
wrót grzybowego,,szoleństwo". Osobiście
znglqzłom jednego prowdziwko (włośnie w
tych dnioch), co uwożom zo nojbordziej
ewidentny dowód, że grzybów tego roku
musiało być nodspodziewonie dużo. Świo.
towym wydorzeniem jest niewqtpliwie roz-
poczęto piętnostego wrześnio Olimpiodo
rv Sydney. Nie wiodomo jeszcze, jok śle-
cjzenie zmogoń sportourych wpłynie no tryb
zycio przeciętnego Poloko (w tym również
Poloko-grzybiorzc). Wiodomo notomiqst, że
nor.vet ci nojlepsi świotowego sportu mu-
sieii od czegoś zaczynać, oby dojść do tok
vlsponiołych wyników. My momy nojlepszq
okozję, oby zrobić pierwszy krok w kierun-
ku misti,zostwo sportowego - stońmy szyb-
ciutko przy otvuortym szeroko oknie i rozpo-
czynomy.

Schyłek loto przyniósł nom nie tylko wy-
syp grzybów. W somym Smiglu był to tokże
,,wysyp" zdarzeń, kióre tok prędko się pew-
nie nie powtórzq. Ze było rozpoczęcie roku
szkolnego, to rzecz oczywisto i niemo| już
zopomniono (choć dlo Liceum było to
pierwszo inougurocjo roku z perspektywq
miłego ciepełko w cołym budynku - nie
przy kof lowych piecoch, oIe przy kolory-
feroch). już w przyszłym roku może się też
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odbyć nostępny mini-trothlon śmigielski (może z więk-
szymi sukcesomi dlo reprezentontów gospodarzy). Już
mniejsze prowdopodobieństwo jest no kclejne Dożyn-
ki Powiotowe w noszym mieście, o pewnie i w gminie.
Było to z pewnościq spore wyzwonie dlo orgonizoto-
rów (powoli przydoje się nom kompleks sportowo-re-
kreocyjny, czyli ,,triotlon": stodion - bosen - wiotro-
ki), Może miosto dojdzie z czosem do tokiej wprowy
w przeprowodzoniu dużych imprez, że tylko potrzeć
czegoś o chorokterze międzynorodowym, Choćby jo-
koś Olimpiodq, olbo co? Tymczosem ćwiczmy jeszcze
usilniej gimnostykę poronnq, bo nq pewno zwiększo-
my przez to nie tylko swoje 5zonse medolowe, ole po-
wołonie do kodry też już coś znoczy. A może kiedyś
gimnostyko poronno stonie się somodzielnq dyscypli-
nq olimpijskq? Wystorczy wymyślić zosody vrspółzo-
wodnictwo (no przykłod ilość przysiodów no minutę,
czy liczbo szyb wybitych w oknie podczos wymochów
romion). Później nie ty|ko wykczywoć konsekwencję
w ćwiczeniu, ole również w zobiegoch w Komitecie
Olimpijskim. l wtedy kto wie, może zoboczymy re-
przentocję noszej gminy no nojwyższym podium? Nie-
reolne? A przecieź nowożytne lgrzysko Olimpijskie
rozgrywoły się i w tokich dyscyplinoch jok wspinonie
po linie, skok wzwyź z miejsco, czy skok w dol głowq
do wody (że o innych, równie zobownych nowet nie
wspomnę), Wszysko jest zotem do osiqgnięcio, trzebo
jedynie trochę entuzjozmu i wytrwołości.

Som entuzjozm nie wystorczy nqtomiost do przetr-
wonio śmigielskiej wqskotorówce. Cóż z tego, że od-
było się feto z okozji stulecio? Nie pomogq okozjo-

nolne dotocje, qni zoongożowonie procowników -
dzięki nim budynki i tobor weszły r.v rrostępne (oby!)
stulecie w odnowionej szocie. Bez jokiegoś rocjonol-
ne9o pomysłu no co dzień, tylko potrzeć jok speł-
niq się czorne prognozy, że kolejko będzie jeździłc
tylko do 1'ubileuszu, o potem szybko wyzionie ducho.
Bo nowet ten porowozik, ktory ciqgnqł jubileuszowy
skłod wydowoł się mieć w sobie więcej pory niż somo
zocno jubilotko. Tu już nie wystorczy storoste powic-
towy (tok, jo1.1 kiedyś Józef Kopczyński, zo kiórego dy-
rektorowonio kolejko nie tylko spłociło długi, ole no-
wet zcczęło przynosić dochód). Tu trzebo już prowie
zobiegów reonimocyjnych, o no pewno niezwyk|e
sprownych zobiegów menodżerskich, żeby utrzymoć
tciki zobytek. l to utrzymoć no chodzie, o nie joko
mortwe wspomnienie. Może jubileusz z 16 wrzesnia
będzie tokq inspirocjq i szczęśliwym krokiem w ncr-
stępne stulecie? Bo przecież sdyby tok policzyć, to
nq pewno tokich, których źycie wiqzoło się w jokiś
sposób z kolejkq będzie w okolicy co nojmniej tylu,
co uprowiojqcych gimnostykę poronnq. A pewnie no-
wet więcej,

Zechcq teroz Poństvlo poćwiczyć trochę somi i .ied-
nocześnie powspominoć, jok to się jeździło kolejkq dc
procy, do szkół, q nowet no mojówki do Zegrówko,
Jo zoprqszom Poństwo do nostępnego spotkonic
z gimnostykq poronnq, Może przy szeroko otwortym
oknie w pędzqcej po toroch śmi9ielskiej ciuchci?
(i tylko nie wysiodoć mi tom po drodze no grzyby!).

Gimnastykę porannq przygotowała i prowadzźła mgr J. S.

c@ §ŁYeHAc MV SiE3lMltiKlUt ?
ODPOWIADA RADNY SEJMIKU WIELKOPOLSKIEGO - MARIAN KASPERSI(I

W sźerpniu ż poczqtkach tnrześnźa Sejmźk zasad-
nicze problemg rozuiqzywał w komisjach,, Ja uczest-
niczgłem ID pracach Komisjź Rolnl.cttlsa t Obszaróus
Wźejsktch oraz Konłźsji Strategiź, Rozlłoju ż Promo-
c ji \Yojeu:ództuła.

I{a tngjazdolDun"L posieclzeni,u ta Margoninte ko-
misja rolnlctu:a zatuierdzżła budzet Departamentu
G eode z !i, Karto gr ati.ź l, G ospodarlłź N źeruch"omo ścźa-
rrlź, z którego tugnika, że na prace geodeza jne u: 2001
roku przeznacza się 335.100 tys. złotgch, a ulżęc tyle
il,e u: rolęu ubźegłym, Zatwierdzono też plan ti,nanso-
wg Funduszu ac'h,rony Gruntóu Rolngch. Planuje
się przycl1,oda u: lłgsokoścż 18.200 tys, złotEch. Te
pżeniqdze zost"i,nq pTzeznaczone u pźertuszej kolej-
ności na: rekultuuację nźeużgtkolł, gruntóu) zdeua-
stouanych, i zdegradowanycłl,; zagospodarowanle
gruntótu zrekultgtaangch ź użgźnianie gruntóu)
klas słabgclt; budoluę, rozbudolpę ź modernizację
zbi.ornikóu usodnyc'll, służqcych małej retencjż
200/o tej kuotg, utwarcizanie i ulepszanie dróg dojaz-
dowych do gruntou orrl,gch ,-- 500/o tej kuotg, Po-

zostałe 300/o przeznaczE sżę na rolnicze z&gospadaro-
uanźe ż rekultgwacię.
U,stalono także zasady i usEsokość rozdEspo:Louaruia
tgcll, fundusza np. na budouę dróg o nauJźerzcllnź
z kruszywa łamanego - 25.000 złlkm, drogi żuiro-
uei - 16,000 złlkm. Na budolłę ź renouację zbior-
nikous usodnych służqcgch małej retencjź o potł. do
2 łt Q dopłacać sżę będzte u) granl.cacll, 6.aoa-

-12.000 
złlh,a. Zattlsżerdzono także projekt bud,żetu

W i el,k op ol skt e g o Z lu iqzk u M elio r ac j ż i tJ r z qd z e ń W o cl -
nEch. na 2001 rok. DocltodE i tugdatkż zaplanouano
na pozżomźe roku 2000 przE ulnzględnienżu progno-
zouanej żnJlacjź tj. sumę 259 tgs. złotych. Wźększa
cźęść tej klnoty przez,naczona będzźe na zakupg ln-
uestgcyjne. Nadmieniam, że zadanźa zarzqdu melżo-
rac!ź ź konsertnacjl, urzqdzeń podstauousgch. sq zada-
nźami rzqd,ouEmi zlecongmź samorzqdom uojeuódz-
ki,m. W naszanx budżecie jest przetażdzźana ktuota
11.900 tgs, (lł ub. roku 26.000 tEs,), z której na kon-
seruację i eksploatację urzo,dzeń melioracEjngch
przeznacza sżę 7.250 tys., a na żnlLsestycje melżora-
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cajne - 3.950 tgs. ź na s.półkź llsodne - 700 tEs. zł,
Komisja na bazże danych gospodarkż leśnej - Okrę-
gu Lasótu Państuolłych ul Pźle zapoznała się z pro-
blema"mż gospodarki leśnej i prakt"gcznarn spasaberrl
zalesźanźu gleb słabsz,ych, Z przed,stalłianEch ,ftLate-

riałólD uynika, że lesistość us Polsce u?Jnasi 28,20/o,
a ID perspektyuie roku 2a5C tłgnosźć rna Ta,f/o, Oz-
nacza to, że do tego czasu n1,1lslmg zalesić 1.5aa.aa0
hektarów gruntóus. W Palsce, usedług tni,nźsterstwa
roln,źcttuu, planuje się lłgłqczgć około 5 mźŁźonóął ha
gruntólu o najnźższej przEdutności rolnźczej, które sq
n,i"e opłacalne dla gospodarkz ratnej. W naszynl, uoje-
llsództtł:źe tukicłt gleb o V ż Vl klasże rmama 47,90lo
ogolnej pouierzchnż użgtkóu, tj. 795.525 ha. Warto
podltreślźć, że us ś"tuźecie polskże iasg majq, najl,epszq
apźnźę co do gospodarkź zadrzeąnźanźa i polltgkż za-
rzqr},zanża.

Ka,misja strategźź ż rozluoju zajmouał,a stę nastę-
pującgrni problemami: przEjęto uJstępne opracoua.-
nie progranlóu ronl:oju tuajewóCztąna i, przagato-
usań da kontrg,ktu nu lżTLźź rzqd - uojeuództuo oTaz
zapozngno sźę z ustatuq o zasadach taspżeranźa roz-
uoju regźorłalnego (z dnża 15.5.20a0), z której tłgnz-
ka, że rozuój regźonulng rzqd będzże uspźerał nu
padstalłźe lcontraktu, którE zalłrze z uojeuództusem.
Na razie ta wszgstko jest ,,na papierze", bo pienźę-
dzg na ten cel jeszcze rzqd nże znalazł.
NajtrudnźejszEm, ,tan,LatenL, ż jak dotqd nźe rozu:źqza-
nun7 przez rząd, jest rynek prl.ca - bezrobocie.
Wźellcopalska nu kanżec czeru)ca miała zarejestro-
u;anych, 17 1 tys. bezrobotnEcll l ąls stosunku do czerus-
ca ubżegłego ralłu nasta,pźł ąl:zrost o 30 tys, osob. tj,

o 270/o. Najugższy ąnzrost nastqpźł w pauiecźe poz-
na^ftskźm - o 7 3,50/o, koścźańs!.cim, o 42,30lo ź obornic-
kim o 46,5a/o, Stopa bezroboc.l,g. dla naszego uoje-
usództlna nq. koni,ec czeTu)ccl, wynł,osła 11,1,0lo, co pla-
suje Wźel'ltopolskę na 4 miejscu lls Polsce. Krajoug
z1sskuźrlżk tnEnosż 13,50/o Struktura bezrobocźu jest
nźekorzystana na dzień dzisiejszy ź m,u tenden-
cję uzrostousq. Bezrobocże dotgku przede uszystkźm
ludzi młodgch (do 34 lat) - 600/a,ludzź o nźskźm, po-
ziamie uEkształcenia (podstau)oue ż zasadnlcze) .--
7iq/o, kabżetg u:śród bezrobotngch stanouiq 580/o.

PauEżej 12 mźesźęcU, .lLtL tak z,wanEtn bezrobociu
truałgm, jest 470/o. W naszgm pauźecźe stąnouż io
240/o, a tu leszczyński,m - 320lo, Bezrabacie trtuałe
u ciqgu roku (czerwżec 1999 - czerwi,ec 2aC0) luzro-
sło z 340/o d,o 410lo, Prognoza na lI półracze roku bźe-
żącego przetai,duje datszy uzrost bezrobocźa.
Zdanźem sejmźlłu kani,ecznoścżq iest zapetunźenże
środlłóus Junduszu -pracu nu aktytużzację programu
trl,gnku Pracg, uspżeranźa małgch przed,sźębźorstlll
i. ogranżczanźe dla nich usszelkźch utrudniefL, Do tego
tematu jeszcze pourócę.
Nźepokojqca jest dzżś beztroska tnładz u tEm zakre-
sźe, a co gorsze - Nźemcy przeusźduiq uejścźe Potskź
d,o Uniź Europejskżej po 2006 roku, kżedg to nastctpi
u nźei likluźdacja doto.cji.

Dzię}ruję Panu za wypowiedź i do zobacze;ria za
nriesiąc (H.Z.)
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Powiat Kościański reaktywowano 1 stycznia i99B

roku. Wraz z upływerrr cz.asu organizowano struktu-
ry adrrrinistracji porviatu, przy pomocy których sta-
rostlvo realizuje srve zadania. Nadszedł również czas
na działania integrujące mieszkańców powiatu. Jed-
nym z nich było zorganizowanie, pierlvszych po re-
aktywowaniu p,o,łliatu, dożynek p,owiatorvych. Wy-
bór padł na Smigiel Władze sarnorządowe jak i dzia-
iacze organizacji rolniczych wezwanie podjęIi i prz;l
pomocy powołanego komitetu oraz współpracy urzę-
du , instytucji, organizacji i stowarzyszeb oraz za-
kładów pracy - uoŻyNxr POWIATOWE §nm-
GIEL 2000 - zorganizowaŁy.
Koordynatorem wszystkich działań był Gminny
Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych
vr Śmiglu z pr€zesem Zygmuntem Koniecznym na
czele,

Dożynki odbyły się 10 września br. na terenie
przy śmigielskich wiatrakach. Nim nastąp,iła część
zasadnicza - obrzęd dożynkowy, jak każe tradycja,
z siedziby Przedsiębiorstwa Handlu i Usług Rolni-
czych ŚttłICnOl na miejsce uroczystości wyruszył
korowó,d dożynkowy. Otwierała go banderia konna,
a dalej licznie zebrani na chodnikach mieszkańcy
mogli podziwiać stary i najnowszy sprzęt rolniczy,
centralny wieruiec dożyrrkowy, starostów dożynek
z rvieńcem i chlebami dostojni,e pasadowionych na
br"vczce, orkiestrę dętą i uczestniczących w uToczy-
stości licznych gości. Korowód, to też już u nas tra-
d;,-cja, zarnykał bojowy wóz strażacki, za którym, na
chodnikach, podążali pod wiatra.ki obserwatorzy ko-
torrrodu.

Po przybyciu na miejsce uroczystości rozległ się
trzepot skrzydeł gołębi poczto,wych a następnie huk
arrnatniego v,ystrzału. Wszyscy wstali z miejsc -oikiestra dęta CSP Smigiel pod batutą Jana Nowic-
kiego zagrała Hymn Państwowy.
ita scenę wstąpił Zygmunt Konieczny, który powie-
ćztał:.

,,Spotkaliśmg się bg uczestniczyć lu pżeruszych, po
reuktglłouaniu polnźatu, Dożgnkach Poużatotaych
Śmźgl,el' 2000. Mimo niesprzgjajqcych warunkóąn at-
mosJerEcznEclt: lłiosennei suszy ż nadmiernych opa-
dóus lls trakcie zbźoru zbóż - uroczystość dożynko-
tuo, obcł1,odzżmy uedług staropolslliego zlxaczaju. Te-
goroczna uroczEstość ma też ż szczególnE charakter

- odbywa sźę bolnżem us roku mtllenljnym, lł roku
którg kończy XX usżek".
Następnie powitał licznie przybyłych gości, wśród
których m.in. byli: Jerzy Skoracki - Starosta Po-
wiatu Kościańskiego, Stefan Stachowiak - Wicesta-
rosta, Tadeusz L[yler - Pl2g\^/9dniczący Rady Po-
r-,,iatu I(ościarisJ.iego, Jerzy Cieśla Burmistrz

Śmigla; Józef Cieśla, Ryszard l-ornalik, Tadeusz
Givgler, it{arek Grześkowiak, Stefan Klupsz, Hen-
Iyk Skrzypczak radni Powiatu Kościańskiego
z Gminy Śmigiel; przedstawiciel Marszałka Woje-
rł,ództrł,a V/letkopolsk[ego Mariusz Szymczak, przed-
stau,,iciei \Ą/ojewody Wieikopołskiego Gabriela Sa-
łvala, przedstawiciel Wieikopolskiej Izby Rolniczej
Ireneusz l§owak, Marian Kasperski - radny Sejmi-
ku łojewództwa Wielkopołski,ego a zarazem prezes
Ckręgowego ZRKiOR u, Lesznie, Andrzej Ratajczak

- ly'Iarszałek Sejmiku Chłopskiego Powiatu Kościan-
skiego, f{enryk l(aczmarek - komendant Powiato-
v,,ej Policji r,v Kości.anie, Hieronim Szwarc - 

przed-
slawiciel Powj.atowej Straży Pożarnej w Kościanie,
Kazin.iierz Król prezes Zarządu Fowiatowego
Zl,vtązku Cchotniczych Straży Pożarnych w Kościa-
nie, iIenryk Belrdziński - prezes Obrzańskiej Spół-
dzie]rii lVlieczarskiej w Kościanie, lVlarian Tomasze-
wski - dyrektor Oddziału Wojewódzkiego Funduszu
Cchrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lesz-
ilie, Powltał też: księży Dekanatu Smigielskiego
z ciziekanem kanonikiem Zbigniewem Dawidziakiem
na czele; Sabinę Bresińską -- Wrceburmistrza Koś-
ciana, Bronisł;iwa Frącko,rviaka 

- 
przewodniczącego

iiady lViiejskiej Kościana, Henryka Bartoszewskiego

- Wojta Gnriny Kościan, Kazimtetza Dembnego -Burmistrza Gminy Czempiń, Gtzegotza Maślaka --
plzewodniczącego Rady Miejskiej Czempinia, Pawła
Buksalewicza - Burmistrza Miasta i Gminy Krzy-
rviń; sołtysów, przewodniczących Zarządów Osiedli,
mieszkańcórł, Gminy smigie] oraz przybyłych gości
z terenu powiatu,, Następnie zaprosi1 wszystkiĆh do
uczestnictwa w dziękczynnej mszy świętej, którą
w intencji rolników i ich rodzin odprawił ksiądz ka-
nonik Zygrnunt Bartkowiak - proboszcz parafii p.w.
Najświętszej Maryi Panny w Śrniglu. ,,Wyrażam na-
dzieję, ze wspólny udział w mszy świętej jak i obrzę-
dzie dożynkowym uzmysłowi nam wszystkim waz-
nośc pracy rolników. Dzisiejsze uroczystości są hoł-
dem dia poniesionego ptzez nich trudu".

W trakcie odprawianej mszy, w okoliczrrościowej
homilii ks. Zygmunt Bartkowiak m.in. powiedzrał:

Przyuołuję w suej pamiącź rok 1979 kźedE pźeru-
szu raz nasz papież przEbgł do sluojej ojczgstej zźe-
nzź ... kiedy posta1,,Dżł nogż na ojczystej ziemź. Uczynił
tak bardzo uarnolDna gest - 

pocałoluuł naszq ziemźę,
pocałotlsał suojq ojczgstq zżemżę, Kochani - bardzo
IDunxolDnu znak: kochać Polskę tc słEszeć muzgkę
łanóu chleba, to podnosić kłosy poualone podmu-
chem użatru, to udEch,ać pouźetrze przesacone plo-
nowaniem żgta.
Koc'|l,anl, - ad nźespełna dwóch, tEsźęcE lat (..,) nte sa,

obce sława, które róusnźeż uEpouiadamg częsta ncł-
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szgmź ustamż: ,,ajcze nasz ktorEś jest u nżeble cl1,\e-

ba naszego polłszednżego daj num dzżsźaj", Prośba
na u:skroś ludzka, zalDsze aktualna, o zaspokojente
po dstaln o u e j ży ciou e j p otr z eb y c złoużeka, adr e sous a-
rua do Pana Boga gdEż: ,,do Pana należy ziernia
i tłszystko co jq napełnźa: śusżat cały i lego rniesz-
kańcE", (,,.)

Przypomina się dom rodzźnny, gdzże brała do ręki
bochenek chleba matka, I'łajpieru kreślżła na nźm
znak krzEża, poteTn kroi,ła ź datlsała nam do jedzenźa.
l dzźsiaj jak dawniej (...) dziecko oderusa?)Jszy się od
zabauy upada do domu z usołaniem: mamo! Ch,leba,
Za każdgm rq.zenl jest tak samo jak zaulnażgł Pan
Jezus: Kużdy kto prosi - otrzEmuje, Czyż sgn, któ-
rE prosi o chleb, od ojca otrzymuje kamźeń?
W tym sensże tradgcja dożEnek upźsana jest us nasz
ojczystg chrześcźjai,"ski obgczaj: dotyczq, usłaściusie
każdego człowźeka, każdei pol,skźej rodziny zatroska-
nej abg u: ich, domu nie zabrakło ch,leba, abg nżkt
nźe odczll"l_łał głodu, W każdej kronlce, tu każdym
okruchu znajduje si.ę trud człotuieka, jego pot ź ąna-
sźłelę ź dlatego ch,leb trzeba szanousać jak Boga, iak
rodzicóru, jak najblźższq osobę,
Dzźe,kujqc dziś Bogu za chleb, udzięczno, mgślo, ogar-
nźantE rolnźkóu, dobrgcłl, gospodarzg, dziękź którgm
nże brakuje nam ch,leba. (,..)

Dzźś dzżękujemg Panu Bogu za to, że pobłogosłaużł
prqca rolnźkóta, u której tnspółdzźała cała rodzż-
ne.(..,)
Trzeba nam prosźć dzżś Pana Boga, aby urodzajna
ziemźa polsku nie bgła zi.emiq przekleństtła lecz bło-
gosłalnźeństusa, Nźech obJźtość naszej rodzorcej zźemź
obraca sźę na jej dobro, ni.ech zginźe z ttłarzy pol-
skżego rolnźka przggnębżenźe i Jrustracja, niezado-
tlsolenże z uysźłku, nźecłt polskź rolnźk doczeka się,
aby boch,en cŁtleba został podzielonE coraz bard,ziej
spralnźedlżwźe. (,..)

K#ń;;i"- to naiżJ rozusażanre zakończgmg pięknq
modlźtlnq napźsanq przez Marźę Konopnickq:

Na żgcże llsalkź ż nu skon,
Na pracę d,uch,a ż na trud,
Na posźeus dobra i na pl,on,

Błogosłala Panie uierng lud.
Bqdź u naszych sercacll,, u mEślach bqdź,
Błogosłalł kazdej chatg próg.
Jednoścźq uzmacniaj, zgodq rzqdź.
Boś tg nasz ojcżec, Tg nasz Bóg,

Amen
Mszę muzyką i śpiewem sakralnym uświetnili orkie-
stra dęta i Chór ,,HARMONIA" pod batutą Piotra
Majera.

Po mszy orkiestra zagrała kilka utworów, a gru-
pa folklorystyczna Zespołu Pieśni i Tańca ,,Żeńcy

Wielkopolscy" z Nietążkowa, którego kierownikiern
i choreografem jest Rafał Rosolski, przygoto";iala się
do obrzędu. Na scenę weszła kapela i chórek, a Bar-
bara Mencel - główny specjalista d,s. organizacji
imprez i działalności sekcji w Centrum Kuitury
w Smiglu, która całą imprezę prowadziła, przypom-
niała zebranym historię otlrzędu dożynkowego, który
pierwotnie nr:iał charakter dv;ufazowy:. najpierw był
pępek - po sprzęcie pszenicy i żyta, a po sprzęcie
wszystkich zbóż - następowal winiec. trózniej oba
obrzędy połączyły się i pępek został wyparty przez
,,w'iniec".
Grupa folklorystyczna z.abtawszy wieniec dożynko-
wy sprzed ołtarza weszła na scenę i zaśpi,ewała pieśń
Tozpoczynającą się od słów ,,Otwierajcie wrota..,",
a następnie ,,Plon niesiemy plon...", Wręci:rjąc wie-
niec Tadeuszowi Mylerowi jedna z dziewczyn siwier-
dziła: ,,Tośmy wam wieńce przynieśii". Obdarowatry,
zgodnie ze zwyczajem, w tytrn muzyki kapeli w po-
dzięce za symbol plonu, zatancz"vł ze żniwiarką.
A następnie rzuco,no przewo,dniczącemu pod rrogi
ziarno zbo,ża wołając: ,,Oby Wam się datzyło ptzez
cały rok".
Następnie starostowie dożynek Barbara Kaczmarek
z Robaczyna i Męcimierz Przysiecki z Morowni.cy
staroście powiatu Jerzemu skorackiei:ru i Burmi-
strzowi śmigla Jerzemu Cieśli mówiąc: ,,Otc macie
bochen chleba. Krajcie nie dużo, nie mało, aby dla
wszystkich starcz,ało" - wręczyli symbo,iiczne boch-
ny chleba, które następnie rozczęstowano wśród
uczestników uroczystości.
Starosta Kościański Jeruy Skoracki . dziękując za
otrzymany bochen m.in. powiedział: (..,) Z uclzżęcz-
nościq przgjorłem lDrqz z panerrL burmźstrze,m z rork
sta.rosta ż sturoścżng chleb dożEnkotlsg, który jest
sgmbolem tegorocznej cźężkżej praca rolnżkóus z cq.-

łego naszego powźatu. Ten dożgnkouy chleb jest uo-
sobienżem uszystkżch problemou, z którymź borgka
się lłspółczesna llsźeś. (...) Życzę Pail,stwu l, sobźe, ab,y
tego, z tak wielkim, mozcłem uyprodukoud,rLego
chleba, nżgdy ź nikomu ni,e zabrakło. (.,.) C'ncźałbllm"
sźę pokłonić tym, ktorzg żEuiq ź broniq - cłl,łopom
polskżm cześć.
Odczytano też okolicznościowe listy od NIarszałka
Województwa Wielkopolskiego Stefana 1\{ikołajczaka
i Wojewody Wielkopolskiego Stanisława Tamrna.

Część oficjalną zamknął Zygmunt Konieczny:
,,Wszgstkim przgbgłEm gościom jak ź u:szystkźm
przgbyłgm mźeszkańcom serdeczni,e dzźękuję za
uczestnictllso u tej najtuażnźejszej dla rolnźka uro-
czgstoścź, Żniusa sq bolnżem ukoronouq.niem prucy
rolnźka, a dożynkź z jednej strong sgmbolżzujq po-
dziękouanie za plonE, a z drugżej - sEmbotizujq
radość ź zabataę. Zapraszam zqtem do uczestnictusq
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lD części artustucznej naszej uroczystoścl".
Rozpo,czął ją wysĘp Zespołu Pieśni i Tańca ,,Żeń-

cy V/ielkopolscy" z Nietążkowa, który zaprezentował
się w tańcach z Wielkopolski Zachodniej oraz górali
Bes}<idu Zywieckiego.
Czempińskie Towarzystwo Śpiewu ,,IIARFA" pod
i:atutą Józefa Maciejewskiego które, jak powiedzia-
no, śpiewa dia chwały Bożej i Ojczyzny. Taki też,
z towarzyszeniem akompaniamentu Zbigniewa Le-
wandowskiego,, przedstaiviło repertuar.
7,espóŁ ze Szkoły Podstawowej w Krzywiniu zapre-
zentował się w polorriezie tańczonym \M rytm muzyki
z filmu ,,Pan Tadeusz". Warto podkreślić, że wystę-
po,wał o,n podczas otwarcia w Cichowi,e Soplicowa
w trakcie nagrywania audycji TV. Pracuje pod kie-
runkiem nauczycielek Doroty Łukaszczyk i Marty
Bzymek.
Gminę Kościan reprezentował zespół wokalno-mu-
zyczny SAMCSIE z Darnowa składający się z sześciu
pań śpiewających i grających na akordeo,nie, skrzyp-
cach. W ich wykonaniu publiczność us,łyszała ludo-
we, sw,ojskie me}odie, między innymi ,,Kościańskie
zegary smutno biją",
Było też i coś dla najmłodszych uczestników doży-
nek - Michał Grudziński, aktor Teatru Nowego
w Poznaniu zaprezentował się w programie ,,BABA
JAGA".

A wieczorem rozpo,częła się przy muzyce zesp,ołu
SEZAM zabawa dożynkowa.

Uroczystości dożynkowej towarzyszyła wystawa
i kiermasz sprzętu rolniczego, środków do produkcji
rolnej i ozdobnych roślin ogrodowych.
Liczne stoiska gastronomiczrro-handlowe pozwoiiły
bardzo dużej iiczbie uczestników uro,czystości zaspo-
koić ró,wnież potrzeby ,,bytowe". A dzi,eci miały też
i coś dla siebie: powietrzną zjeżdżalnię i zamek oraz
czeską karuzelę.

(H.zl

TANIE MEBLE WYPOCZYNKOWE
Z Ift{PoR,TU I KRAJOWE

C) RÓZNE KOMBII{ACJE ZESTAWÓW W SKORZE
I MATERIALE JUż oD 899 ZL -,IAKŻE RoZ-
KŁADANE

o NAROZNIKI ROZKŁADANE - JuŻ aD fi50 Zł.

c) MCZLiWY WYBÓR TKANIN

O SPRZEDAŻ W CENACH PROMOCYJNYCH

FIRMA,,BEATA"
Srnigiel, ul. Powst, Wtkp. 12 Tel. (0-65) 5-180-657

FS. Na przygotowanym parkingu olaz na ulicach
rł.okoł miejsca uroczystości stało wiele samochodó-ł
z obcą rejestracją. Jed,en z nich, z Ksiąza, podążał
za korowod,em i przystanął, a jego pasażerowie
czestniczyli w nasz,ej uroczystości. V/łaściciel następ-
nego dnia zadzownlł do Z. Kcniecznego z gratulacja-
nri za organizację tak wspaniałej imprezy, Telefon
z gratulacjami otrzyrnał też J. Cieśla od p. Kujawy
z Kaźmierza koło Szamotuł, który chwalił zarówno
organizację imprezy jak i część artystyczną. Do Cen-
trum Kuitury zadzownił pan Jerzy Wierzejewski
z Poznania, który w uroczystościach dożynkowych
uczestniczył będąc zaproszo.ny przez zamieszkałą
rv Blłczu (?) rodzinę. ,,Jestem oszołorniony występu-
jąr:ymi zespołami, ich repertuarem, szczegóInie iIAR-
!'Ą i ZEFTCAMI. Wszystkim zespołom, a szczególnie
111-75tępt,iiącym w nich dzieciom dziękuję. Obrzęd .-
piękn;,, Podpoznańskim dożynkom, w których tez
uczestrriczyłem -- dużo brakuje".

"RZEPRASZAMW biograrmie Starosty dożynek p. Męcimierza
Frzysieckiego, który publikowaiiśmy w poprzednim
nLlfi]erze ,,Witryny Śrnigielskiej" w trakcie przepi-
sywania z rękopisu na maszynopis popełniono błąd
poiegający na użyciu niewłaściwej jednostki ciężaru.
Porvinno być: Plony zboż uzyskuje się w granicach
48-50 dt z ha, a średni plon buraka cukrowego
w ostatnich 5 latach wyniósł 446 dt z hektara, rze-
pa.ku - 25 dt. Za powstały błąd przepraszam zar6w-
no autorkę opraco,wania p. Mar,iolę Stachowiak jak
1 zainteresowanego p. Męcimierza Przysieckiego oraz
Czytelnikórv.
(dt - decytona : 1/10 tony : 1 q)
Przepraszam również radnego ze Starego Bojanowa
p. TADEUSZL Hanyża za podanie błędnego imienia
w relacji z XX Sesji Rady Miejskiej Smigla publi-
kowan,ej również w poprzednim numerze, 

u.z.,

AUTo_CzĘscI:

ffi Bębny, tqTcze, klockź, szczękź, cgllnderkż, prze-
wodg hamulcouse

fi Docźskź ż tarcze sprzęgłowe

Ę Paskź rozrzqdu i klinoue
ffi Łożyska, przegubE, półosie

ft Linki
lft Końcoui"i drqżkou, drqżkż kźerowni,cze

ft F1,|trg

S W ahacze, an"LoTtazatorg, tul,eje

ft Uszczelki pod kapy zauoToue ź wiele innych
Prowadzimy sprzedaż hurtową, detaliczną i wysyłkową

FIRMA,,BEATA"
Śmigiel, ul. Powst. Wlkp. 12 Tel. (0-65) 5-180-657

W godzinach od B do 16, w soboty od 9. do 14W godzinach od B do 16, ."lr soboty od 9. do 14

a!_ś^],łiy#Ę*eifuĄi@-!r ttl YY'!vt Y. fu
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V, dz§eiów

W czasie pi.errł,szej woJny ślviatowej kolejka była
eiłs1.1icat,ox,ana" i:alcizo intensyv,,nie t w zwtązku z tym
l-iie dbano ani o konserwację ani o remonty. Docho-
dziło do j,icznycn w5,padkórł, i wyłączen z ruchu ta-
bor"u. Rosły kosztv eksploatacji, a ponarlto na kolejce
ciążyły jeszcze zchowiązania f inansowe ciotyczące
poklycia i,eszty i<csztów ł:udowy ,,varsztatów. Tak
,łięc w riowej rzeczywtstości, juź w odrodzonej -rórvnież rv wyniiiu Powstania Wielkopolskiego 191Bi
/i919 rokr_r -* Poisce sytuacja techniczna i finan-
sov;a Srnigieiskich Kolei Powiatowych była bardzo
zła. 'Zarząd, firmy ratolvał się pożyczkarni: 1919 r. -60 tys. ntareir niem., 1920 *- 930 tys. nrarek niem.,
1921 -- 5,687,5 tvs. rnarek polskich, t922 

- 1?.300
ty,sięcy marek polskich i i923 

- 19.748 tys. marek
pclsilicll, (tscżyczki te spłacono w 1926 r.), Nie przy-
niosły one jednak spodzi,ewanych efektów i 5 marca
i923 r. w trakcie posiedzenia Komisji Koiei Powia-
towej stłvierdzono, że stan techniczny nie pozwala
na dalsze plow;,iizenie ruchu. Znalazło to też po-
twiercze:rie l.v protokóie komisji Dyrekcji kolei pań-
st\^/owvch, w któr;,,m stwierdzono,,1<atastrolalny
stan ko]ełki". Po zapoznaniu się z powyższym Woje-
r.voda Poznański 2i czelwca 1923 roku rvvclał dec_vzję
o na_tychmiastowlrrr zamknięciu i:rrchu.

Zeczęto gorączkowo szukac finansow-ego x-sparcia
i z wrócotro srę do cukrorvni w Kościanie, która byia
iednyrn z por.vazniejszvch k].ientórv iraszej kotejkr, Do
porozumietlia, mimo zbliżającej się 1rainpanii cu-
krowni.cze j, jed_rak nie doszło. Skutecznie jszy, b5,ł
apel do obywaieli powlatu, którzy po 1 1ipca 1923
t,oku kolejce pożyczyli g8 mi]ionów marek polskich.
W nliędzyczasie -* 13 lipca 1923 rokrr - uzys}<ano
zezr,volenie rł,ładz woigllz$d7trich na rozbiórkę bocz-
nicy torłrarorvej z 'Wielicholva pizez Łubnicę do Gra-
ciowic o długości około 3 km, a ocizyskany materiał
sprzedatlo. Uz;z5Ęąr," pieniądze przeznaczono na za-
spokojerrre 'oiezących potrzeb 

- zakup węgla i pod-
kładólv olaz na lq,płaty dla pracorvników. Ostatni
fragmeni ,,bocznicy clo cegielni augustowskich" po-
między \,Vielichor,vem a Łubnicą rozebrano \,vczesną
rviosną tr925 r. Czr:śę ,rrn przeznaczono na biezące
naprawy, a resztę ckoło 6 krn - zab,ezpieczono jako
ZapaS.

Powvzsze poczynia.i,iia, których głólvnym ponrysło-
clawcą był staros'ra śmi5;ieiski Józef Kopczyński, któ-
I'y niemelze ptzez cał5. czas rłrzędorł,ania pełnił
funi<cję dyre}rtcra kolejki 

- 
cloprowadził;, do pc-

nownego uruchornienia ko}eli,l,, .O llli.{1pr;.\.,,il]tl jcci-
rTak stopniowo.
We wrześniu i923 r. przyv,r,,óc,::,ll t_.ze;3i:]t]1.,,,c i"u,c]1

między Sntiglem a Bojanc,.velll §l,a;.-7l:i.
Tak stację tq nazauq.no dawl:,żej, P.r::et:zy;;0.!ęn"ł, kże-
dEś, że uJaraza przestawźona rłu {itąr.e {słj,:.,r,.ou:a rl.La

źnJormacjź pasażeróru jad,qcycłł 1;atiągił,:ln. Bgły tr:
c z a s a, ru kt ór g ch pi e r lł s zg mź a :; ab u"ł-łi r.l l,J s i. {!, d, g. Ą u c 1,J,: łz
z pocźągu 

- a raczej wyslłuku.3{}ćcuTl,ż - 'nł":Jłż kłn-
duktar zy, który ch ob a,wźqzkierrł bE łł; w.1.1 hr z i; krłięc ie
nazLua stacjź, na której pocżąg tłLąj:lłże się :r;Łrztlrrluł.
W nazusach duuwErazaugch akr:ent, iłłr;.tlzianł_l ,ntl

uJaraz pźeruszy, drugż - bgł u l.ły1słasże. Bo ja-
nouo Stare sugerow{Lła padróżnJry", ze sq tł §cjcl--
nouie mźeście. Teraz uJ nqzwle Store Etl js.rłou:c
człony są uszeregoLDo,ne w myśl zasr"ld,y *.* ,prz,ym,iat-

nźk okreśLu rzeczolłnik. Zresztq rłi,e 2:.1.1l,,;-c pis,;,ln;a
nazuu stacjź kotejouej bgła roiu.rła plo-dłJil; .i:ałwij
mźejscotłoścź. Pamźęta,rn, że yłrzgsta:Lek FKJr ul l{o-
uej Wsż określano piszqc Nawz.wżeś - a maże blJła
odusrotnźe?
Od 9 października tr923 r. wznowiono i,ur:],i do ł{rzy-
winia, a wkrótce po tym przyrvlócorro też ;_,l,;r:h pc-
ciągów do Wielichowa.
Po plzywróceniu normalnego ruci:tt,i na wsz,vsikich
1iniach, kolejka stała się znów- iir,.,,:lą dcciiociorvą
o czym Świadczyły nadwyzki i;ilal;.-sc.łre -ląi rłlkii oi:ll:a_-

cirunkowym I923l24 
- 1.702,48 zł, i^,, r, 1f]:i4i25 __

?98,96 zł, w r. \926127 
- 62.5{]9,§3 złote.

O tym, że w 1923 r. stan kc;]ejki i,:rrł i.,stasticfai-
ny świadczyła też intesyl,vricsc ]:]rł. r,enrotrto,,vycir
zarówno taboru jak i tororł,isił;. i:;iol,e \r(j!l,C7:aS i]o-
dejmowano.
Jeszcze w 1923 r. dokorrano ijlul'io.ł:,e; , 3pfil1,!-;
jednego palowozu, w i924 i', ilapi,:jri\riorio ;;:.;,rni;lvo,riie
dwa dalsze oraz 13 \iragonów ta§.t},l).,vycil .iwa].tycli
i ieden kryty oraz ieCen -*,e!Jci1 ł;słłlłwv,.
\,i/ 1925 r. przeroŁ;iorro 40 \.u,e,śol,ió\.,,, odkl"3,i..,.r;fi, 761*
dowano całkowicie f}crł'e i:ladlĄ,olje dia jr:cl;rc;lc r.va-
gonu oso'lrowego, a drrrgi grLinto.iltiie 147,,,-ientol:iolre-
rro podobnie jak d.wa ia]sze i]ai,l]lvozl., i,V i9l]ij r.
przebudowano 14,wagoilłii,i orlki.,,li,ych. 2.1 iii--;t-r,cLi,
jeden osobołvy, ieden bag;.lllr:,,r;v <lr§z czter.; r;gl.,,
transporterów 

- rolbokórł,.
W rokrr obrachl,,lnko,!Ą,ym i9Ż3lŻł. lv\złnie;rioilo 6[iC
podkładów, vł r. l92Ąl25 ,- :.4?!]. a lr, 192fil?7 r. . -

.0.528 podkładów. }ro roz,ei:l,;lniu hoczrricv iił Łi;i;-
nicy, cała siec torólv ułożorra ':.::,,i!?:" t-t?. ?tj,ll? li ':llri-
kładach.

§mffiw&m§mM&*§ ffim§p§".",F@wffiffiffiwwffi§ 
*P
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W i925 r'. plzy stacji v,z Smiglir .iv,),bud0,,,,,,ai1o doru.
r;:ieszkainy (obecnie l],+yorco-ła 9/l1), w- któlylrr za*
mieszkaii kolr: j ov,ri urzędnic;/.

W Stycznlłl, i§ż7 ]]oi..u Sierrostą Powiatu Sriligiel-
skiego zosiał przy cyły z L{ogiina Tadeusz jierri-
niervski, który jako przewodniczący Yr'ydziału
Powi,aio,uvego -- pełriił tez fuilkcjr2 przet,,od !i7czą-
cego Kornisji Kciejclrvej Sll:rgieisl<ich Kolei Po,łia-
tow-ych. l{a ciyre}rto1,.i łEłaszono konkurs ofertor,ł,y.
Stairowisjro to po,.łi.erzcno inż. Wikiolctrr Lipskie-
nru, kióry urzęclowani,e rozpoczął vr marcu (?) 192'i
roku.
liyrektor zabrał si.ę energicznle do praci,, czego oo-
woder$ były kapitaitre renonty i naprawy plzepro-
vr'adzane .,łl roku, lruciżetorvyrn Igż'łl28. Wyremonto-
wano wl,az z wymianą palenisk (zatriupiclnr,ch rv Za-
kładach l{ipolita Cegielskiego w PoznaniLl) trzy pa-
Towozy, zbudowano nowe nadrvozia dla dvróch r.r,a-

gonów osobowych oTaz wyrei;irlntowano następny
wagon, na stacjacłl aTaz przy domu rnieszkalnyn
zbudow,ano szopki i płot}r, a ponad'co \\, mieszkaniach
zainstalowano §rządzenia łazienkav{e z instaiacją od-
1:ływclwą oraz urząclzono icalety, usia\^/iono ponad
100 ncwych zrraiiov,r 1 tabiic z napisai,]:li ostizegają-
cymi na niestrzeżonvclr przeja.ziach i<oJ,ejowych na
całe j sieci, rrrządzorro korrptretny "warsztat stolarskr
i kołodziejski (?) dia dv,lóch stolaizy ol:az zaiiupiono
nowy, kompletny aparat do spawania,
Ogólny stan śmigielslliej kclejki był ciobry, a oslą-
gane w-yniki finansołve pozwalały na no1'/e inr.ł,esty-
cje. Jedną z nich była bud"owa doinu n]ies7,Kalnego
dia dyrektola koiejki, łV k-wietniu 1928 r. Komisja
Koiejorva zatv;ierciziła lrosztorys buclovry, a lv lipcu
tegoż roku, juz rv trakcie i]]:ac i]udcwlanycir, któr"e
v,zykonyv,zala Jiri-ria iVitolda Łukornskiego, r:od.ięto
clecvzję, ł:y ci<;li, oyrek'lorski przepro jektolvać na
d.uva nieszkania,. *ciekt (dziś Dw-orco-wa 3) oddairo
do uzytku w 1930 rotrru.

Sejlliii Povzi.at-ii §rnigieiskiego 1928 I, i]ostano\,,/ił
zalrupić dia kclejki autobus z 20 miejscami siedzą-
c;rlrli. Zelkilpri --. pcj.tzci marki FORD -- doiionano
w dzień pa poCjęcl,"l ,.ic]rvrnły, Regularne kursy, po 8
-w kazdą st.,:cnę, rre_ tlasi: Sn-,igiet 

- 
Stare Bojarloro,,o

rozpcczęto 1 styczlia i923 r. Cprócz ceny biletu pa-
s:,zelc,nvie rl,,nosi]i ró"o.rniez opłatę na ubezpieczenie
od odpo.łiedzielncści pra,uilne j.
Dobre w-vniki finanso-"łre osiągane pTzez autobus
nrzyc:_:-,:lrły się do zakupu dru,giego pojazdu, też
marL;i ilORi}, }<tóry od 2 }rrvietrria 1930 r. obsługiwał
trasę !:.:rltigie1 -- Czacz *- ijiałcz }do.,vy *- Brońsko --
Koiiis.: --- Kai-iiieniec - Płas't,r:wo (stacja kolejowa
na liilil Kcściai-, -- Cilodzisk). Cocizienlre C,,wie pary
kursórv, ze \,i/,zgiędu na bard,zo nra-łe zainteresol,vanie,
przynosily z:naczne stiet"y i już 15 maja 1930 r. zmie-
niono - oqr;,rliczcllo rozkłaci jazdy. Cdtąd autobus
krłrsc,;,,a, r::ici,;,, i.ili ,"v iygodiliu: ,we rrytorki, cz-,vart-
ł;i i piąilii -.-;eii;i;,g d,aiychr;zaso,lnrego rozkładu, a w

śrcdy, gci:y w Śrniglu odbywał się targ, kulsorł.ał lla
si;róconej trasie ze Smigla do Kotus;za (wyjazd__v

o 6.00 i 1i.30 
- 

przyjazdy o 7.30 i 13.0t]).

Nie.ł-iele to lednak pomogło, i Wydział Powiatowy
z dnierr: 19 lipca 1930 r. uchvzalił 1lkwldację tej linii.
V/ 193i r. autobus ten, w związku ze strajkiern kie-
i,o\vcó\ł-, ,uvypożyczono Towarzystwu Akcyjnemu
iiościańskiej Kolei Powi.ato.,łrej i od lipca do końca
sierpnia obsługiwał ruch osobowy pomiędzy Krzy-
lł,iniei:n a" stacją kolejową w Jerce,

Jeślź już TnaLDa o komunźkacjź autobusozuej, to
,Laarta uźedzieć, że jej natężenźe na naszanl tere,łźe
,przy1;:łcla ąnłaśwźe TLl. poczqtek lat '30. Oprócz auto-
i,;l.1.sol,u Śmżgi,elskiej Koleź Dojazdau:ych przez Smź-

Eie-L p,rzebźegata lźnźa z Wźelżchou:a do Kościana. Jej
t,czkłacl" cpublźkouał ułaścźciel Stępczak z Wieticno-
LL)g. ,*ń 31 nr. z 29 stycznźa 1931 r. u ,,Orędownźku
Pazuicłtotuym". TQ,m,ze 77 marcu 1931 r. ukazał sźę
rólnnżez anons: - ogłoszenźe: Szunounej publźcznoś-
t:ź ,lłl,iastq ŚTnźgla ź okotźcy do łaskaLDej lłźadomoścź,
:e z dn. 20 murcci uruch,ami,ałn autobus ze Smigla do
Paznqnźa (Cuu;roźejszg Rausicz - Poznań). Odjazd ze
ŚmżEia o goclz. 7.00 rano, tugjazd z Pozrl.ania o godz.
i6.30. Polecam sźę łaskauym uzględom, Z pauaża-
nźem Du.kouJskż", W numerze z 18 kuietnźa 1931 r.
poduno rozkład lazdy autobusów, ważnE od 20
kwźetnźa, na, trasźe Śmźgźel - |62ng. W dnź pa-
luszec],nże 5 k;ursótn, us nźedzźele i śuięta - 4 kursy.
Właścźciei{Łlnź tej liniż bylż śmźgielanźe: Frq.ncższek
Rzepka zcfiTńeszkała prza Ryruku 12 (dzźś pl. Roz-
strzelanych) i Jun SteJaniak zamżeszlłały przE ul,źcg
PodEórnej 5. W lźpcu lł tejże gazecże niejaki Mqdrg
agłosźł kurs autobusu Rquicz - Pozruań. Wyjazd ze
Śmigla o 7.40, pou;rót o 17.50. Kurs w jednq stronę
trwał 110 minut.
Ciąg dalszy w następnym nLłmelze (H.Z.)

*) Niniejszy tekst powstał głównie
wania Macieja Matuszewskiego pt. ,,Z
Kolei Dojazdo\Mej 1900-1990".

na podstawie opraco-
dziejów śmigielskiej

WODCICIĄGOWANIA CIĄG DALSZV

Szóstego września br. oddano do eksploatacli Za-
kładolvi Gospodark1 Komunalnej l Mieszkatliowel
rv Śmiglu sieć wodociągową v, ulicach Południowe;
i Rolnej w śmiglu.
lv{a ona w całości 1.415 metrów, a koszt jej wybu-
dowania zamknął się sumą 73.3ZB złotych.
Przyłącza z budynków do sieci mieszkańcy tych ulic
dokonają we własnym zakresie i na koszt własny.
Przedtem jednak muszą uzyskać zgodę właściciela
sieci-ZGKiMwŚmiglu.

Jeszcze w tym roku zostanie wybudowana sieć
w ulicy Słonecznej (daw, Na Durki) i w części, za
toranei, ulicy Jarosława Iwaszkiewicza.

W.z,)
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p@RAffiNIK KoN§t|MffiNT&
KONSIJMENCKIE UFRAWNIENIA

Z GW.ĄR,ANCJI JAKoscI
W niniejszym poradniku konsumenta zajrniemy

się kolrsurłenckirni uprawnieniami wynikającymi
z gv,zarancji jakości. PrzypomJ.nam, że udzielenie gwa-
rancji na sp,rzedany towar nie jest obowiązkowe a j€j
termin, zakre§ i rvarunki usta}a sam gwąrant w do-
k ulnerrcie gwarancyj nym.

Realizując uprawnienia z gwarancji konsument
rnoże żądać tylko i wyłącznie tego co zapisano w do-
kumencie gwarancyjnym. Z reguły owe uprawienia
sprorvacizają się do ządania skutecznego usunięcia
wady rł,zględnie wymiany towaru na niewadliwy
Inaczej niż przy rękojmi, to gwarant decyduje w ja-
ki sposób wykona ciążące na nim obowiązki, byie do-
konał tego termj.nowo i skutecznie. Nie ma też zna-
czenia zagadnienie ,,istotności" wady oraz podział na
Tzeczy oznaczone cr: do gatunku i rzeczy oznaczone
co do tożsamości.

Praktycznie po zgłoszeniu wady vr reżimie gwa-
rancji, sam gwarant lub z jego upoważnienia działa-
iący serwisant, rv pierwszym tzędzie wykonuje na-
plav/ę gwarancyjną. Naprawa ta musi zapewniĆ peł-
ną sprar*Ą/ność eksploatacyjną wyrobu. Brak skutku
naprav/y (a to polega na powtarzaniu się wad tego
samego 1ub kolejno innych elementów, obniżeniu
standardów eksplotacyjnych itp.) oznacza dalsze ist-
nien,ie wady, a to uprawnia konsttmenta do skorzy-
stania z rękojrni i właścir,vych jej uprawnień. Napra-
r,,,a porvinna być wykonana z uż;,ciem części lub ele-
rnentów zamiennych fabrycznie nowych 7 zawsze
rv pełni nieodpłatnie. Jedna}: gdyby nau,et gwarant
11,1,konał naprawę nieskutecznie lub nieterminowo,
nie można ządać lv ramach gwarancji, w;,tniany rze-
czy na niewadliwą bez stosownego postanowienia do-
kumentu gwarancyjnego. Pozostaje wółvczas tylko
..orze jście" na rękojmię.

Gwarant może usuwać rvady wielokrotnie a jedy-
nym ograniczeniem rnoże być znowu wyłącznie po-
stanowienie dokumentu gwarancyjnego. Zdarza się,
ze ów dokurnent zobowiązuje gwaranta do rvymiany
rvadliwego wyrobu po wykonaniu kilku (np. pięciu)
napraw gwarancyjnych i wtedy konsument może
z tego skorzystać. Polecałbym w tym miejscu kupno
towarów z tak właśnie udzieloną gwarancją.

Wyrniana wyrobu na niewadliwy (jeśli wyn-ika to
z dokumentu gwarancyjnego) winna być dokonana
przy wykorzystaniu wyrobu fabrycznie nowego,
z udzieleniera nowej, identycznej jak poprzednia
gwarancji. Niecit-puszczalne jest żądanie ptzez gwa-
ranta jakichkolwiek dopłat z tytułu a:nortyzacji wy-
robu, zw-yzek cenowych itp. Jak już wspomniałem
ooprzednio, zwłoka w realizacji wymiany towaru lub
odmowa jej dokonania, znowu uprawnia konsumenta

/do przelścia na reżim rękojmi. R,ozważając ternat
wymiany wyrobu w ramach gu,arancji, należałoby
też zastanowić się co będzie gri,v gwarant nie dysp,o-
nuje odpowiednim wyrobem na ,tvymianę, lstnie;ą
wówczas dwie możliwości. Fo p:errvsze, jest dopusz-
czalna - ale tylko w ramach porozurrrienia s|ron

- wymiana na towar podobny z wy,rólvnaniern róż-
nicy cen. Po drugie, nie rna przeszkod aby gwarant
zamiast wymiany wyrobu, u,ypłacił upravrnionemu
konsumentowi jego równowariość v; pieniadzach.

Uprawnienia konsumenta z gvrarancji jakości
i wynikające stąd obowiązki gwaranta po,winny l:yć
realizo,wane we właścirłych terminach. Termi.ny te
oraz skutki ich niedotrzymania okreśione są przede
wszystkim w dokumencie gwarancyjnym. Jeżeli do-
kument gwarancyjny nie zatT iera wspo:nnianych
postano,wień, sto,suje się zapisy Kodekcu cywilnego,
który mówi o terminie ,,odpowiednitn". Orzeczntc-
two sądowe przyjmuje, że termin ,,odpowiedn1" oz-
nacz,a termin 30 dniowy chociaż każda sprawa musi
tu być rozpatrzona odrębnie, z zastosotł./aniern ogói-
nych reguł kodeksowych.

Kończąc przypominam, że termin gwarancji ule-
ga przedłużeniu o czas, w jakim konsttment blrł poz-
bawiony korzystania z rzeczy wadliwej oraz, że ter-
min ten biegnie od nowa w przypadku wymiany
wadliwego wyrobu. W przypadku- naprawy gwaran-
cyjnej nowa gwarancja powinna objąć wyrnierione
rv jej ramach podzespoły, elementy itp.

mgr Arkadźusz Wlekłp

krrrs tmruam
Centrum Kultury w Smiglu zaprasza rra Ku""ffi-
ca. W programie ku,rsu będą tańce: standardow,e
(walc angielski, fokstrot, rvalc wiedeński, tango), Ia-
tynoamerykańskie (samba, cha-cha, jive), d,isco,

blues, rock-and-roll, polka, zabawy i nowości ta-
neczne,

Zajęcia odbywać się będą ,ń/ Centrum Kultury
w Śmiglu w środy od dnia 3,10.2000 r. w godzinach

15.30-17.00 (dzieci od iat 7 do 10), 17.15-18.45 (na-

stolatki od 11 do 15 lat), 19.00-2i.30 (irrłodzIież i dc-
rośli). ,, ,i"

Zapisy w administracji Centrum Kultury r,v Srniglu,
uL. Kościuszki 20, tel. 5-180-273, od poniedziałlru do

piątku, w godzinach. od 7.30 do ],5.30.

W czasie zajęć obowiązuje strój i obuwie sportowe.

Zaięcia prorvadzić będzie Eugeniusz Kurasiński.
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vt/ tegoroczirej akcji wypoczy nko-
wej _- wyjazdowej z terenu dzlałal-
ności śu:igielskiego hufca wzięło
udział 170 zuchów i harcerzy.
Zo,rganizow-ano sześciodniowe biwaki
w Olejnicy gmina Przemęt. W tej
formie udział wzięii zuchy i harcerze

ze śmigla, Starego Bojanowa, Żegrówka, Bronikowa
oraz Wilkowa Foiskiego, Dużo czasu pcś-lł/ięcono na
zajęcia sportowe i turystyczne. Dużą atrakcją na
tych biwakach były rejsy zaglówkami, które realizo-
waii studenci AWF z Wrocławia.
W Światowym Ziocre l{ąrcerstwa Polskiego w dniaclr
1-12 sierpnia w Bednarach (miejscowośc pomiędzy
Gnieznem a Poznaniem) nasz hufiec reprezentowała
czterdziestooso,bowa delegacja. W zlocie uczestniczy-
ło ponad 10 tysięcy młodych 'iudzi z całego świata.
Zaprezentowano na nim ciorobek harcerskich środo-
wisk nie tylko z całej Polski. Była to takze promocja
polskiego harcerstwa i porisumowanie realizacji pro-
gramu MOJtr OJCZYZNY. Zlot był takze wspaniałą
okazją do wymiany doświadczeń między środowiska-
mi harcerskimi.
Tegoroczny wypo,czynek śrnigielscy harcelze podsu-
mują w dniach 22-24 września uczestnicząc, rów-
nież 40 osób, w rajdzie pod hasłem ZAPAŁKA 2000,
który zostanie zorganizowany w Międzychodzie.

Tądeusz Marcżnźak

ffifrP§ffiT[§&§ł ffi§frdĄ,,ffiffimT,&Ęffiffił*,

22.09.2000 (piątek) godz. tr 9.00

,,TYLKo MlŁosc", USA, 1999. Reż. Rob Reiner,
Wyk. Bruce Willis, Michelle Preiffer, Tim Mat}reson,
Rob Reiner, Rita V/ilson. Kornedia romanty,czna. Fo
15 latach małżeństwa Katie i Ben Jordanowie stwier-
dzają nagle, że różnica charakterów i upodobań,
która kiedyś ich połączyŁa, teraz coraz bardziej ich
rozdzńela. Korzystając z tego,, że dwójka ich dzieci
wyjechała na obóz Ietni, małżonkowie decydują się
na próbną separację. Pragną w spokoju przeanalizo-
wać swój zvńązek.

29.09.2000 (piątek) godz. 17.00

,,STUART MALUTKI", IJSA, 1999. Reż. Rob Min-
koff. Wyk. Geena Davis, Hugh Laurie, Jeffrey Jones.
Filrn a]la dzieci zrealizowany techniką kombinowaną.
Rodzina mieszkająca w Nowlrnr Jorku pragnie adop-
towac dziecko. Matka i ojciec jaCą do sierocinca na
rozrnowę wstępną, zwracają uwagę na rnieszkającą
tam mysz. Postanawiają dokonać oficjalnego usyno-
wienia zwierzaka, co v,lywołuje sprzeciv,z innych
zwierząt do,mowYch, 

B.M.

strffiffiT
WfrtrM.m §§ffi&§§e

WYNxKI I3GZEGRANYCE{ MECZow
liga okręgowa

tr 0 września br.
i\,tAS-ĘL:rL 

- KROBiANKA Krobia 2 ; 1. Ołrie bran-
}rii stlzelił Krzy sztof Jabłoński.

j,6 rł-rześnia br.
PUG|JN Wschowa _- MAS-ROL 3 :2. Bramki zdo-

byli Paweł Mania i Paweł Bajsert.
lrocoŃ .- ZNICZ obra 0:0.&t " 

ts klasa grupa tr

łĄAS-IłOL -- OP'ZEL Belęcin 0 : 0.
CRKAN Chorzernin 

- MAS-ROL 1 :3. Bramki zdo-
ł:yli: Ir,|arcin Łączny, K,tzysztof Wojtkowiak i Ra-
lał kaźmierczak.

16 łvrześnia br.
MAS-F{OL-Lubosz0:1.

jnniorzy starsi
}"T ,plrześnia br.
t]OGoF{ - CRi{AI{ Chorzemin 2 : 0. Bramki strze-

]iii: Norbert Kraczewski i Przemysław Skrzypczak.

64-030 śM!G!E!-

ul. kościuszki ó

te!. 0-65) 5t80-20ó

I'R,OIłE§JO${A.LN]E Z D.}ĘCIA, :

-- ślubne,

- komunijne,

- łodzintte,

- paszportowe,

- dcwodowe, legitymacyjne w 3 min.
-- reportażowe,

- reklamowe.

WYWo&.YWANIE F|LMóW l zDJĘć AMAToR§KICH

§FRZEDA.Ż:

- filmów,

- aparatów (2 lata gwarancji),

- albumów,

- ramek,

- ł:aterii (także do alarrnów ,aparatów
słucho-wrych itp.),

- alrcesoriów f r.lLograficznych,
baterii do telefonów.

U§ŁUGI K§ERO A3, A4 ponrniejszonie - powiąkszqnie
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Tenisiści wchodrq
no porkiely

Nowy sezon lozgrywkowy 2000/2001 rozpoczęliś-
}1l.y obozem sportowym w Lg.iniu (B-14 września).
w którym uczestniczyło 12 zawodników: 3 seniorów,
3 ji.iniorów, 3 kadetów i 3 młodzików oraz 2 trene-
rółv. Cd 15 września dalsze przygotowania do sezonu
prowadzimy trzy razy w tygodniu na obiektach
Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Konstytucji 3 Maja
w Snriglu.

Do rozgrywek druzvnowvch nasz klub pol-o-
NIA-ARSENAŁ Smigiel zgłosił cztery zespoły: w II
i IiI lidze po jednym olaz w IV lidze dwa.
Itr liga została podzielona na dwie grupy: południo-
wą, w której grać będzie nasz zespół i północną.
W każdej grupie jest po 10 zespołów, które w swo,ich
grupach grają rnecz i rewanż. Po rozgrywkach zwy-
cięskie zespoł;z obu grup rozegrają między so,bą mecz
i rewanż o prawo gry w barażach o I ligę.
}daszyrni rywalami w grupie będą: SKA GÓRNIK
Kłoda,wa, N,{LKS RASZKOWIANKA Raszków, KS
IlELIOS Czempiń, STS RZEMIEŚLNIK Poznań,
LKS SPÓŁDZIELCA Kobylin, KS ASTRA VIKTAS
I(rotoszyn, UKS JUNIOR Leszno, LKS TAJFUN
SKRA Ostrów Wielkopolski, MKS Ostrzeszów.
W każdej grupie pierwsze 6 zespołów ma zapewnio-
ne utrzymanie się -q7 lidze, 7 i 8 zespoły z grup grają
na krzyż o utrzymanie się w II lidze, a zespoły
z rriejsc 9 i 10 spadają do III ligi.
Zatząd klubu przed tą drużyną postaw-ił zadanie:
utrzymać się w II lidze.
Naszych barw bronić będą: Bartłomiei Glinka, Da-
rvid Bartoszkiewicz, Robert Bartosz, Patryk Rataj-
czak, 'Wcjciech Waligórski, Piotr Mulczvński i Ta-
deusz I(ozłowski.
W iII lidze, która obejmuje teren południowej Wiel-
kopo}ski, naszymi rywalami będą drużyny: LZS Ja-
i]aczev!/o, SKTS Słupca, TAJFUN II i TAJFUN III
Ostrów trVielkopolski, ŻAKI Tomaszów, BURZA
Drzeczkowo, MKS II Ostrzeszów, EKO-TECH Zych-
iin, STAR,T Gostyń.
I i II runda rozgryix/,ana jest na zasadzie mecz i re-
wanż. Do Ii ligi awansuje zdobywca 1. miejsca, a do
iV ligi spadają dwie drużyny.
Naszych barw bronić będą: Mateusz Kuciak, Woj*
ciech Waligórski, Piotr Mulczyński, Patryk Rataj-
czak, Dariusz Sz"vmański i Artur Marciniak.
Przypominam, że nasz zespół w tej klasie, po awansie
z IV iigi w ubiegłym sezonie - debiutuje. Zadanie

- utrzymac się rł, tej klasie rozgrywek.
trv liga iest najnizszą kiasą rozgrywkową na naszym
telenie i obejmuje byłe województwo leszczyńskie.
Zgłosiiiśmy dvzie druzyny, których rywalami będą:

LZS PROMIEŃ Krzywiń, UKS JUNIOR II Leszno,
LZS RYDZYNIAK Rydz;zna, LZS BUP"ZA l)rzecz-
kowo, KS HELIOS II i HtrLIOS III Czempiń, UKS I
i UKS II Bodzewo, GLKS ORLĘTA I i ORLĘTA II

Czacz.
Naszych barw bronić będą: POLONIA-ARSENAŁ III

- Ryszard Jokiel, Jan Nowak, Witold Wośko, PaweŁ
Gliwiński; POLONIA-ARSENAŁ IV - Michał Bed-
narczyk, Marcin Łączny, Marcin Luboń, Paweł Zby-
rad, Łukasz Szymański, Tornasz Nawrot, N{arcin
Nitschke.
System rozgrywek - mecz i L€wanz, zwyctęzca
awansuje do III I,igi, żadna drużyna nie spada.

Tadeusz kozłowskź

PS. O tenisistach ORLĄT Czacz poinformujemy
w nastęPnYm numerze 
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TURNIEJE, TUIiNIEJE...

I WIELKOPOLSKI TURNIEJ KLASYFIKACYJNY
SENIOR,ÓW

Poznań, 3 r,vrześnia br.
Stałtowało w nim 68 zawodników reprezentują-

cych 38 klubów. Tenisiści POLONII-ARSENAŁU za-
ję}i następujące lokat),: Bartłomiej Glinka - 6, Ta-
deusz Kozłowski - 9, Robert Bartosz - 10 i Dawid
Bartoszkiewicz - 24.
I WIELKOPOLSKI TURNIEJ KLASYFIKACYJNY

KADETÓW I JUNIOROW
Gniezno, 9 września br.

Ogółenr startowało po 64 zar,vodników i zawod-
njczek reprezentujących 35 klubów. Nlłodzi tenisiści
POLONII-ARSENAŁU zajęli następujące lokaty:
Jun,iorzy (15-18 lat) - Patryk Ratajczak (olbrzy-
mia niespodzianka - gratulujemy) 3 miejsce, Mate-
usz Kuciak - 9, Wojciech Waligórski - 1? i Marcin
Szymański - 33 miejsce.
Kadeci (13-i4 lat) - Wojciech Waligórski - 7

miejsce, Dariusz Szyniański - B, Łukasz Szymański

- 9-24, Paweł Zbyrad - !7-32 i Michał Bednar-
czyk - 33 miejsce.
I WIELKOPOLSKI TURNIEJ_KLA§YFII(ACYJNY

MŁODZIKOW
Gnieziro, 10 września br.

Startowało w nim 56 chłopców i 48 dziewcząt.
Reprezentanci POLONII-ARSNAŁU zajęli następu-
jące lokaty:
Młodziczki (10-12 lat) .._ Mai,ta Waligóra _ 8 miej-
sce, Weronika Zurek - 13-16.
Młodzicy (10-12 lat) - Łukasz SzymańsĘ 3 a To-

masz Nawrot 13-16 miejsce' 
oprac. (H.Z.|



WlTRYNA sMIGil]LSKA
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Podejmę pracę na sarrr,ochód ciężaro-
wy ład. do 3,5 t. Skrzynia ładunko-
wa 5X2,2X2,0 m. Faktury VAT. Te-
iefon (0-65) 5-180-657.

Sprzedam działkę budo,wlaną. TeI. 518-08-?1
Sprzedam TRABANTA, zarejestrowany, sp|awny.
Tel. 518-03-13.

Sprzedam młode sznaucery olbrzymie. Tel. 518-03-13.
Sprzedam WARTBURGA, silnik polo, rok prod. 1991.
Tei. 0605446909.

Sprzedam działkę ogrodniczo-budowlaną, 0,25 ha.
Te1. 518-57-54.

PRZEDSIĘBIORSTWO
PBODUKCJI, HANDLU
i USŁUG ROLNICZYCH
,,SMIGROL" Sp. z o.o.

w SMIGLU

tet. (065) 5180290, (065) 5180070

oferuje

do sprz,edaży wszystkim zaintereso,wanym

OLEI NAPĘDCWY
po bardzo atrakcyjnej cenie

Zapraszamy do zakupu

codziennie od godz 7.00 do 16.00

w §oboty od godz. 7.00 do 13.00

Sprzedaż prowadzona jest na terenie firmy

,.ŚMI GROL" w Śmiglu przy ul. Leszczyńskiej 16

wjazd od ul. Południowej
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Eranciszek. Cłeśdłfł
64-0l]0 Ś l,t lG I E t, UL. KII-INSKIEGI] :i,/

ll,E],, 518-04-76

słuzy dorałlztti;elłl łi_Łł*a pic *

czeniau;Uffi i pratr;onuje

zfi Łi,ri e rfr rlie-u i,łee pi e d !,*A i
na zycie (ITI tilar )

TAKIE Pci,ISY POSIADA 1,4 L,ILN iJSÓjJ.

Podpisujemy umowy o przystąpieniu ąlo iunr{uszu

emerytalnego (II filar)
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