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Gckta nal kupu1Q i czqłąp ?
Nie wiemrczy Szanowni Czytelnicy zauważyli,że poprzedni

nunec (12/25). z dnia 23 }ipca br.był numerem jublleuszowym l

Tak - wydallśłny już 25 numerdw l ! l

Nie popadamy w samouwielbienie.

l{ręQz przeciwnie.Dokonaliśmy szczegółowej analizy treści na:

szego pisma i zakresu jego oddziaływania.

Chcielibyśmy,by " lłitryna Smigielska " stała się !,l A S Z Ą-
CZ .i T e lN r X dW gazetą.lrliemy,żebędzieona taką tylko

wtedy, gdy Was zainteresuje.Stąd o c z e k u j e m y od Pafi-

stwa na wszelkie sygnały dotyczące zawartości tematycznej ga

zety.

Na zmianę szaty graficznej po prostu nas nie stać.

"lłitqyna Srnigielska" nie rozchodzi się rUwnomiernie.

"8iałymi pli.ąnsni" są wsie:WonieśC,Przysieka Staca,Przysieka

Pol,ęĘa, Olszerło, Bronikowo rMorownica.Minimalnie kupu ją nas w

CząOzu (około 10 egzemplarzy).

Fosiadamy grono stałych czytelnikbw,o czym świadczy ustabili

zowana sprzedaź określonej liczby egzemplarzy w Karśnicach ,

Żegcdwku,Spławiu,Nietążkowie (po 10) i w Starym Bojanowie(15).

W Śmig}u najwięcej egzenplarzy kupują Państwo w sklepie

p.Z.Bertholda : 50 egzemplarzy.W firmie p.5.Larka i sklepach

Goplana,Elf,E.Sarnotąg sprzedaje się 10 ! 20 egz.Ostatnio do

spczedaży włączył się p.R.Czarnecki (ul.T.Kościuszki)-50 egz.

Ponadto}litrynęSłnigielską fiożna teżkupićw b i b l i o:
tekach!

llszystkim wł a śc i c i e 1om i, sp r ze daw

c o m skŁadamy serdeczne podziękowanie za bezinteresowne

kolportowanie naszej gazety. D Z I E K U J E M Y !!!

W najbliźszym czasie w o 1 ę
wstąpienia w związek
m a ł ż e ń s k i w Urzędzie Stanu

Cywilnego z a d e k 1 a r o w a l i:

- Pan Rafa} Poloszyk z Chełkorva i Pani Agnieszka Biała

z Chełkovla,

- Pan Bogusław Berus ze strzyżewic i Pani Wiesława

6rześkowial< z Parska.

dnla l5.8. br.:
L PanKrzysztof Pelec ze Smigla 1 Panl Anita Ziegler

ze Smigla,

- Pan Jarosław Pełczyński z Poznania l Panl Agata Cy:r

rane|< ze smigla.

Jnia B.B.br.

Nakład Cena

JAK sIE " ROZCHOOZIMY ,, ?
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dnia 22.8.br;.:.

: Pan Łttk€6z Nowak ze Smigla i Pani Małgorzata Błasz:

kou,*a a Smidla,

: Pan-MłrEk oworczak z Podśmigla i ?;;- .4ałgorzata

ll/asielervska, z Nietążkowa,

dnia 29.B.br.:

: Pan Marek Kaźmierczak z Popowa Starego i Pani Anna

Krupa ze Smigla,

:- Pan Paweł Bajsert z Wonieścia i Pani Justyna Bo55a

z Przysieki Starej II

6 L 0 5 z E N 1E lIl
Kto ostrzyże 20 owiec ?l P I L N E lll Zgłoszenie:Jadrviga

Sl<arżyńska,Nietążkowo,telefon ]37
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LUOZI ARTYsTYczNIE NIEl/lYŻYTYcH.
Podczas zajęć i seminaribw czytano wiersze własne oraz nadesłane,dyskutowano nad ąoezJą światorłąranalizowano najnorvsze trę-

dy w poezji polskiej i europejskiej.Przeprowadzano również konsultacje indywidualne l kolektywne.Tłumaczono poetórv obcych,

odbyvlały się też codzienne warsztaty poetyckie.

Rezultatem tych działań jest almanach poetUrv uczestniczących w warsztatach pt."SMIGIEL".

W warsztatach brała udzlał młodzież licealna, studencka oraz pracująca z LesznarKościana,SosnowcarBytomiarKoszalina ,

Torunia,Gliwic,Krosna Odrzańskiego,Opola,GdynirChojnowa,Wrocławia,Zielonej 6óryrSiedlec,Nowego Sącza i l'łarszawy.

Ola większości z nich by}a to jedyna szansa zaEeprezentowania swojej twórczości i nawiązania kontaktu z piszącymi rówieŚni-

kami.

Jak stwierdziła prowadząca warsztaty poetka DANUTA WAWIL01,1,"ten interesujący eksperyment zrealizowany dzięki goŚcin:

ności władz miasta i Smigielskiego Domu Kultury ma szansę zapoczątkorvać tradycję corocznych spotkań młodych poetÓrv w Śmigiel

skich wiatrakach".

Poniżej drukujemy wiersze uczestników warsztatUw/wybocu dokonał HZl.

Jestem uczennicą dla nauczycieli,

cócką dla rodzicórv,

dzieckiem dla dorosłych,

dorosłą dla dzieci,

dziewczyną dla chłopców,

pacjentką dla lekarza,

klientką dla sprzedawczyni w sklepie,

poetką dla przyjaciół ...
Szkoda tylko,że dla psa

mogę być Czt0llIEKIEM.

Eryka B.6rzebień

co dostałam od

Trzy burze,

dvla śr.llaty,

jedno życie.

i Jacek kostka

Pomiędzy przedmiotami

banaInymi

istnieje codzienna granica mistycyzmu dotknięć
poca łunków ,

pieszczoty,
nawet gdy zasypiam mórłię do nich

A nazajutrz,po przebudzeniu

rozumiem

jak wiele zavldzięczam

zwykłej szczoteczce do zębdw

i sta:ji kolejl<i podmiejskiej

mimo że obie

są tak onieśmielone

sobą navlzajem.

Zul,a Grębecka

drewno pachniało

uśpione skrzyciła wiatraka

pisały wiersze

chmury płyn'ęły

słońce i księżyc Już za;zły

stali pczy drodze

vlie].ki samochód przejechał

słowa zniknęły w mroku

Boga ?

l
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Oanl<a Wawiłorł

JUTR0

Jutro

jutrq się wszystko zmieni

łutro
nie będzie mokrej jesieni

Jutro

może nie będzie tak snu:tno

Jutro

Jutro

zacznie się wszystko od nowa

Jutro

zapomnisz o moich sŁorvach

Jutro

nie będzie tak strasznie smutno

Jutro

Jutro

ktoś nagle do drzwi zadzwoni

Jutro

moja dłoń w twojej dłoni

Jutro

Boże dlaczego tak smutno

Jutro

lłar ta t4.Uk

Ja wiem,że 1ata jeszcze bardzo młode,

że pewnie jeszcze nie raz,

ale coŚ mi się tak w duszy rwie

że mogłabym ... z sarnami przez las

albo z drzew pąki rwać zroszone śrvitem

pozvloliC żeby wiatr

mieszl<ał w moich \,i}osach

Kostel< Useni<o

0lga Szkolnicl<a

B9s

kocha nas

- gdy klęczymy przed nim

w kościele

odmawiamy różaniec

i szepcemy

źe żałujemy za grzechy

ao że

kochaj mnie

bez tych

wszystkich hec

w autobusie

z rana

kledy modllC slę naJtrudnleJ

szANIEc

Owoje dzieci w piaskownicy bawi się radzieckim czołgiem.

Nostradamus przepowiedział,że niedługo będzie wojna.

Z jednego wyrósł żołnierz,z drugiego pacyfista,

lecz na listę ofiar trafią obu chłopc6w nazwiska.

Przedtym wezmą ich na smycz i nałożą im kaganiec.

Jesteśmy kamieniami rzuconymi na szaniec.

Oom samotnej matki z dzieckiem stał na linii frontu.

Ozlecko co noc słyszało syki palonych 1ont6w.

Jedni patrioci drugich wyrzynall,

nie wiadomo którzy matkę z dzieckiem wysłali do raju.

By nie wyli zbyt głośno,nałożyli im kaganiec.

Jesteśmy kamieniami rzuconymi na szaniec.

Patrioto w oczach postępowej }udzkości,

faszysto który mówisz o śrrietlanej przyszłości,

każesz ginąĆ cywilom w nowych konfliktach zbrojnych

i posyłasz dzieci na sprawiedliłe wojny

ty co bierzesz je na smycz i zakładasz im kaganiec

One są kamieniami rzuconymi przez ciebie na szaniec.

Jadvłiga Baran

P 0ST5TAFF IZ1,1

Cóż jest piękniejszego ponad czarną vJronę

0bojętną

Małą

I brudną

Krąźącą dostojnie nad zwalonym drzetvem

Co swyrn próchnem

Przera ża

Co jęczy umarle

Co gałęzie wyciąga rł przestrzenie...

0,cóż jest piękniejszego ponad czarną l.lĘonę



Urszula Kaczorotvsl<a

Słońce.Swieci zlelono deszcz

Ty.skaczerny przez kałUże

Lśni zorza.wyciągnij dłoń

Wyciągni j dłoń. pomaszerować

chodź ze mną.słońce

Zakochajmy się w nim

Rozstańmy.do końca złoci

przemek kotvalak

Umrzeć

i odejść tak cicho

że nawet kot Fenicjusz

cichego stąpania nie usłyszy

Umrzeć

i zniknąć z tego świat. _
żeby nie przysporzyĆ kłopotów

grabaEzom ... księdzu

[Jmrzeć

i pozostać wierny życiu

zioy t<toś święty

nie mógł powiedzieć - zdradziłeś

[Jmrzeć

i żyć

żeby choĆ parnięć

była nieśmiectelna.

Urszula Gotovlicka

l,fuszę milczeć bez względu na to co myślę

lfuszę milczeC upol<orzyć się znizyć czoło

BoJę się moich słórv choC one

5ą tylko cichym skowytem 
:

Broniącego 5ię prż€d podeptaniem

rEN brlgrz€r1

Angela Majewska

kocham

puste l<ościoly

gdzie Bóg

jest prosty

1akżx2
nie sfałszowany

prżgz schematy

nie wykrzyczany,

przez slogany

b1 iski
jak

własne ciało

Magda Lisiecka

Jest wieczór

ale niezupełnie

bo jeszcze nastrój nie ten

i w ogóle.

Twoje imię

sarno pisze się po ścianach

ja do tego

ręl<i nie pczykładam

noo,co najwyżej

pocałunek

Janka Jantas

Jak jaszczurka wygrzewam się na słońcu

Jak jaszczurka

wygrzewam się na słońcu,

tak miło każdy bok

prażą promienie,

problemy uciet<ają jal< chmucy

gdy nagle pojawia się

twóJ cień

: zŁaź z kamienia : mówi.

i strąca mnle butem

rf,łf ffi|.ł$c*gF.łl ?q2
clćiffi7tav'.głffił,

?&Ęt}wlglygłr1 rctłrsl
rrÓĘ, atffiglr
{v'Ż rłWl psry
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Strona tytułorva almanachu " SMIGIEL "

Jola Szymanowska

Nic nie rozumiem

Nic nie wiem

Jestem ślepa

Jestem głucha

Bez prawa głosu

Targana wiatrem i niepokojem

Między ludzi wchodzę

I znikam

Tłum porusza się faluje

Nie ma mnie

Nie istnieję

Cisza



?rzopLJchanka PKP furnaamq nąĘurllŁ sepiłatoui !

F
lJ pop.zednim numerze relacjonując obrady XIX Sesji Rady

pisałem o podjęciu uchrvały powołującej zakład śmigielska

Kolej 0ojazdorva i o tym,że"sprawa przejęcia kolei nie jest
jeszcze definitywnie rożstrzygnięta ".

0dbyła się kolejna tula rozmótv.

Jak nas poinformował burmistrz Jerzy Cieśla,samorząd -zgo]

dnie z podjętą uchwałą : przyjmie "kolejt<ę" na własność.

Ale przedtem PKP ,z mocy ustawyrmusi się uwłaszczyć,to zna

czy stać się prawnym właścicielem majątku,którego obecnie

jest tylko zarządcą /właścicielem jest Skarb Państwa /.
To "uwłaszczenie" potrwa około 2 miesiące.Po jego,uprawo

npcnienru się decyzją Wojewody majątek zostanie skomunalil

zowany i wtedy dopiero stanie się własnością gminy.

PKP chciało,aby to gmina przejęła majątel< i się uwłaszczy

ła.Oroga krótsza,ale omijająca porządek prawny.

Tak więc przepychanka o "ciuchcię" przeciągnie się o dalsze

dlva miesiące

Decyzja Dyrekcji Zachodniej PKP o zawleszeniu działatrności

z dniem 1.8.bc. w świetle powyższego jest nieprawna i nie-

aktualna. iHz/

Z KRONIKI POLlcYJNEJ

|7.7.92 . ustalono spravłcę,który przez podstępne Wprol9adze -
nie w błąd urzędnika wyłudził wtórnik prawa jazdy.

20.7.92 - i.nterwencja dornowa w Glińsku.Oorosły syn domagając

się majątku,a w szczególności pieniędzy na zakup

zachodniego samochodurbez powodu pobił swą matkę

oraz schorowanego ojca"

75.1.92 - w godz.popołudniowych mieszkaniec Karśnic umyślnie

uszkadza słupki graniczne na łąkach oraz ,bez powo

du,wszczyna awantury z sąsiadami.

!l godz.rannych nietrzeźrvy mieszkaniec Śmigla prze-

I chodząc pl.Rozstrzelanych uderza ręĘ w twarz ta :

l<sóvłl<arza.

V/ godz.nocnych w Śmiglu z ul.PołuCnior,rej skradzio,

no samochód Vo)"kswagen Jetta,koloru białeqo,na

szkodę mieszkańca Leszna.

21.1 9? - inter*encja rJomowa w Śmiglu"Nietrzeźwy syn urządza

awanturq wobec rodzlcdrv.

)o.7.9ż.- \,i Poladovlie dwóch braci nie moźe dojść do porozu -
rnienia,który z nich jest właścicielem konia.

-Vi l,Jowr:jwsi, nlotrzoźvly mio9zkańleo Bronikoxa pomyllł

tery,torium i twierdził,że jest u siebie w domu.

- ape),owaliśmy w nr.6/L9 naszej gazety.

Sprawa pomocy jest w dal,szym ciągu aktu

alnarpowiedziała nam p. ordynator Maria

Notvak.Pomoc przyjmiemy w kazdej postaci:

lzeczowej,finansowej lub fundacji.

Wasz poprzedni apel też nie pozostał bea

echa.Za Waszym poŚrednictwem skła :_

dam secdeczne podziękowanie l

- firmie " Ogrodnictwo " p. Renaty Krawczyk za sukcesyw;

ne dostarczanie stołbwce warzyw,

- liielkopolskierrnl 0kręgowenu zakładowi 8azownictwa w poz

naniu za ufuntjowanie urządzenia o nazwie magnetronic

( wartości 27 mln.) służącego do leczenia polem elek.

tromagnetycznym schoczeń reumatycznych, neurologicz -
nych, chirurgicznych i pourazowych,

- pacjentce p. Halinie Szuster z Popowa za zakvp nasion

tcawy, dzięki ktEcernr założyliśmy trawnik (prace ziem-

ne bezpłrtnie wykonało MP6K ),

* Meblarskiej Spółdzie],ni Pracy w Śmiglu za zakup komplet

nej zastawy stołowej na 60 osób oraz ) aparatów tele-

fonicznych,

: wszystkim nabywcom cegiełek o nominale l0.000,-. Szpi-

tal na ich sprzedaży zyskał milion złotych.

DROOZY cZYTELNICY !!!

Ponawiamy ape} : pomóżmy szpitalowi !

Nadmiar owocórł i warzyw ( tu i ówdzie słyszy się,że ich nikt

nie kupuje i " nie ma z tym co robićĘ) dostacczmy szpitalnej

kuchni.

UŚ|l 1 A 00MMY s 0 B I E : dziśrv szpitalu przebywa

ją 0 N I, jutro leżeć możemy M Y !

Na marginesie sprawy.

Po dobudowaniu windy zmieniono wejście do szpitala :: od stro

ny ogrodu. Wieczorem wol<6ł budynl<u " panują egipskie ciemno:

ści ". !,lielol<rotnie byłem w czasie wieczcrnych spacerćrł zapy

tywany orzez zdenerwowanych, szui<ających pomocy ludzi o wej:-

ścle do szpitala. Stąd pilną potrzebą jest zainstalo,,lanie

ulicznej }.ampy pomiędzy posesjami pp. Szkudlarczyka i Konie-

cznego oświetlającej wejścle : wjazd do szpitala.

A propos wyjazdu. Odcinek ulicy gen" J.Oąbrowskiego pror.ładzą

cej do szpita}a to przysłowiowa " clrcaa przez mękę" ,, szcle

gdlnie w miejscu styl<u asfaltu z §Funtem. Może znalazłyby 5iĘ

jakieś nienlążki na utwardzenie ? (v,z )


