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Do Śmtgla przybyłem v 1974 roku l pacżą szkolnym przy ul. Szkolna 2.
tkowo byłen zatrudnlony Jako asystent,a
lł mtędzyczaste na przełomle XI/XX 1989r
_nas
tępnle obJąlem tunkcJę klerounlka aptekl,kt6- przeJąłem na sJebJe budautę aptekt vraz z mtereJ vłaśctcle7enbył CEFARH. Anons o zatrud - szkanten, którą na dztałce przy uI. S.Skarżyń
nlenlu v Śmlglu farnaceuty na uczelnl lłlslał sklego mtało budovać mJasto.
od 1969 r. Pomimo ukończonych stud!óvt farma- Wykuplłem naterlał budoułlany zgromadzony na
'ć'eutycznych przez
rodollltych śmlglelanz ofer budowę. Dztałk| ltivczas nle mogłen nabyć, bo
ty o pracę r aptece w Śnlglu do tego czasu
nle była ona przygotovłdna do sprzedaży pod
Jak l w okresle piźnteJszym nlkt nte skarzys- utzględen ptaltnym - brak określonego ułaśctcte
tał.
7a. Budowę na nle naJeJ dzlałce, tozpocząłem
Wraz z todzlną zamteszkałem w budynku, łłkt6- po uzyskantu pozytyvneJ oplnlt lokallzacyJneJ
rym korytarz dzieliłem z ule7odzletną rodzlną, Wydzźałulchrony Środowlska Gospoda tkl lłodneJ
Była to szczeg67nte ucląż7lute przy obsłudze w l Geologlt U.Vl. u lesznle 1 decyzJl 7oka7tzaramach dono*tch dyżutivt - ''pogotowla pracy, . cyJneJ Naczelnlka H l G v Śmiglu. Kontynuova|l Latach T§irb - 198-ą byłem k7erownJklen tejże łem Ją przez duta lata
apteki , kt6ra u 1989 r. została spryvatyzovaW l99I r. otrzynałem inf.otnację o wyce

na. Stałen się rłłaścicie
len

1ek6ut

l

uyposaże-

nja. lJa lokal -aavarłem umovę naJmu z właśclcjeJem budynku. ll ktlka dni piźnleJ jeden 2e
rrsp6lrłłaścjciellnle zgodził slę na vcześnleJ
uzgodnlone parunkl 1 zażądano czynszu tlvnego
7 średnlmpensJom ( u Kośclanle 3,5 średnlch)
l{a te yarunkl nte nogłem się zgodztć J l" Jls
topada Naczelnlf'przyznał nl, Jako loka! zaśtępczy na aptekę, potmteszczente

v

budynku

nie dzlałkl na krłotę 158.384 tys. Na tą sumę
się nie zgodzlłem i potłolałen bległego sądov.e
go, kt6ty utycenlł ją na 36.795.780 zł. Sprawa
traflła do sądu, gdzle r kylefnlu'1993 r. zło
żyłemośvladczenle, że nabyvan od Gnlny Śmlgle7 dvle dztałkl o łączneJ powterzchnl 0,70,
O9 ha za zapłatę kttoty 85.595.000 złotych.
tł zw!ązku z tym, że sprava vykupu gruntu na ktirym budorałem aptekę vraz z mteszka-

jak t nteprzychylną nl ryn wynlenlona vlszystklch hatcerzy.l dztała kanpantą prasohrą (np. ABC z 27-30.3.7992 , nr czy harcersklch, Złożonokwlaty przy tabllcy
25/345), budowę przerwałem wykorzystując
rozsttze7anych t pod obellsklem poustańciw .
nlem przedłużałasię,

kazJę nabycta u drodze przetatgu u gtudntu
7992

r.

budynku nleszka7nego

przy pI,

Roz -

strze7anych 75, narożntk Szkolna 7.
ll vynlku prac adaptacyjnych budynek przystoso
wałem na aptekę typu A ( to naJwyżsaa " kategor7a " : pomleszczenle ekspedycyjne, receptu
ra - pomteszczenle w ktiryn vtykonuJe się lekl
wg recept, zmywa7nia , magazyn 7ek6v Ltd.- H.
Z. ). 0twatłen Ją v Lutym 7993 ptzenosząc
bez dnta zamknlęcia-lekl 2 tpczasouego loka-

poczem poeh6d

ruszył na Lodawlsko.'

fu nastąplło wzaJemne poznawanle slę, przyponinanle soble dawnych ezasOw t śptewanle starych plosenek harcersklch.

0 godz. 24.00 odbyło s7ę ptzytzeczenle harcer
skie, kt6re odebrał dh hn. Wleńczysław Celetzastępca konendanta Chorągw7 3l7kp.
W dnlu 79.06.93 utoczystoścl rozpoczęły
się na p7acu Rozstrzelanych o godz. 7O.(n.
Kanendantka Hufca ZHP dh hn LuktecJa Bedna lu budynku szka7nego.
rek zaneldovała Konendantovl Chotągt t lnkp dh
- Dlaczego " Pod wagaml n ? - Wagl aptekars - bn Celerov! gotoulośćrozpoczęcla utoczysto§c!
kle to moJe - ! z czego slę ciesz ę - syna hob Po przeglądzle drużyn 7 povltanlu harcerglrla
by. lt ptzyszłośctnyśLtnyo vlększeJ ekspozy- " Czuval ", orklestra odegtała Hynn Państuolty
cJl.
Gośclpovltał dh phn Zblgnlev Graborskt.
Budowa aptekl przy ul. dra Stanlsłaya Skatzyń lł kritktn przeniutentu nakreśLtłzarys hlstosklego będzle kontynuowana v suoln czaste
ryczny śmlgle.lsktego hatcerstutarotaz batdzo
zqadnle z ltydanyn zezltolenten.
serdecznte povttał harcerkl l harcetzy lłt
l/łaśclclelaaptekt " Pod wagaml " pana ltenry- ptzedwoJennych, ktitzy przybylt z całego kta-

ka;.*,,%0t

Ju.

Po przem0wlentu odczytano rozkaz specJalny ko
mendantk7 hufca.

Następnle przem6wtł butnlsttz nlasta 7 gntny
Śmtglel Pan !nż. Jetzy Cleśla.PodkreśItłzna
czenle pracy vychovautczeJ z nłodzteżąskuploną w drużynach harcersklch. W setdecznycł slo
Po tocznyn ptzygotowa- wach zachęcał do dalszeJ pracy l oblecał, że
niu odbył slę zlot poko czynt staranla, aby harcerstyo otrzpało odpo
7eń harcerskich w Śntg7u wlednźą bazę dLa swojeJ dzlałalnośct.
W dntu 78.06.1993 o godz. 17.00 harcerNastępuJe akt przekazanta nouego sztandatu.No
kl j harcerle z Czacza, Karśnlc, Starego Boja vy sztandar vręczył dh phm Zblgnlev Graborskl
nova, Żegtlvka i Śmigta rczbill namloty tł, par dh hn LukrecJl Bednatek , która po ptezenta ku przy Centrum KuJtury w Śniglu.0 godz.7g.3O cJi sztandaru wręcza go pocztowt sztandarawemu w składzie : dh Gtzegotz Szczepanlak 0 dh.
uczestntcy zgrupowbnia wraz z ktęgien star
szych harcerzy ptzenaszeroua]l uJicamJ miasta Edyta Ą'adolna 1 dh. Euteltna Łabędzka.
Iłatcerzom przekazano hlstotyczne sztandary :
na mleJscouty cnentarz, gdzle złożonokwlaty
na grobach powstańciut, tozstrzelanych l druży sztandar 7 DH ln,Kslęcia Jizefa Ponlatorsklenowych harcetzy. Na grobach vszystklch harce- go, sztandar - propotzec ln.KróIotteJ Jadulgl,
setandar - proporzec ln. Zoftt ChtzanovskleJ.
rzy l dzlałaczy harcersklch zapaLono zntcze"
Następnle przemaszerouano na plac Rozstrze7a- Ittstoryczne sztandary utęczalt ., dh 6utta Hłnyeh. Tutal odbył się apel poległych, w kt6 - łek, dh" lrena Preybecka, dh Jan Sobczak, dh

hwrcers{tł

ltttold Sadorłskl. adśplevanohymn Zulązku Harcerstlra Po7sklego.
a .godz. 7a.45 łt kośclelefarnym nastąpilo poś
w!ęcenże nowego sztandatu. Pośvtlęcenladoko nał w asyścle ks. dz7ekana Zblgniewa Daw7dzla
ka l ks. proboszcza Stefana Dudz7aka kapeJan

Sttze7eckte urządzlła strze7anle do kura o pu
char Zlotu, Żdabyutcą pucharu okazał slę To masz Larek, ktitemu węć§fiź Qo koińtńdantka
.Hufca LukrecJa Bednarek.
W z7octe btało udzźał15 zuch6w, 74a harcerek
l hatcerzy, 15 lnstruktotiw 1 ok. 350 dtuhen
ZHP phn. ks. Konrad Kaczmarek. tlszę ślł.konce t druhóu statszych rocznźkiut.
7ebrowaną za Harcerzy t Ojczyznę odptawlli ks
Henryk BaJon
phm. Konrad Kaczmarek l ks. proboszcz Stefan
Dudzźak. Piękne kazanle wygłos7ł ks. phm. Kon
tad kaeamatek. W czasLe mszy św.śpźevtałch6r
PUBLIKACJ
"§łarmonta" l gtała orkźestra ntejscoweJ straREGrONALNA
ży pożarneJ. Na zakańczenie odśpiewano '' HodJ l ttłę llarcerską " .
Po nszy §w. ptzemaszerovtano da Szkoły PodstaZ okazJi obchodiul
waueJ, gdzle przy obledz7e nastąptło uzruszaLecla harcerstra rł śnt
Jące spotkanle poko7eń harcerskJch. Wspom7na- g7u Komenda Hufca ZHP lt Śnlglu wydała u
no daune lata, obozy, bJpakJ, podchody,zabavy cu pubJikacJę pt. HARCERST1|Ia ŚurerctsrIE J§14
1992 w aptacowanlu dha Henryka BAJaNA.
Było utele radoścll śnJechu.
Pa obLedzle ognlska razpalllt dh hn. Zdzlsław Na 77 stronach druku zawarto dzlete barcerstwa
lłaJchrawtcz - dtużynouy z 7at 1glł5-50 oraz d- śnlgleJsklego u latach 1974-1992 araz wykazy
hna Entlla 6rys. Ptzy ogntsku gavędę wygłosźł Komendantiv ośrodkaZHP v Śalglu, Hufca ŚnI Z. ltaJchrowtcz, przemavlalt t,eż dh Eugentusz g!e!. oraz aktułlną kadrę Hufca Śmlglel.
(D.H.)
Grys - drużynowy lat 1945 - 5O, dh Hentyk Plo
tropskl - dtużynovy zuchiw Lat 7945 - 50 oraz
dh Henryk BaJon. Ilarcerze l harcerkl ze Stare
W naJbllższym czaste
go 9oJanowa przedstarJlJ nontaż hlstoryczny o
wolę w stą
skautlngu.
prenJa
r
łEanalog gvłarawy wygłoslłaJadutlga Skarżyńska.
zuźązek nałżeńskt
Ggnlsko zakończono kręglern i plosenką " Bratw Urzędzźe Stanu
r*le s}owa sobJe dajem "
Cyul7nego w Śmigtu
Na zakończenle zlatu dh |łenryk Majchrzak poall
:
adektatow
dzlękouał uszystktn za udz7ał w obchadach 80
lecia harcerstra śmigieJskiego i pomac uł Jego Dnla 7.08.1993 :
- Pan Arkadiusz lłęgrzyn z Kościanaj
zarganlzowantu.
Panl Renata Jurga z G7lńska.
Batdzo dzLękujemy 2a vrzruseające tisty ,kt6re
- Pan Pareł Jarzębowski z Rawlcza i
przysłano z całej Polski l zagranlcy.
Pan7 Ewa Sobol ze Starego tsojanowa.
lrlseystkich sympatykiw harcersthra prosirny o po
la 14.0B.1993 :
B}óc h| da7szej pracy dla dabra młodzieży.
- Pan Robert Kośnlderz Leszna i Panl
błładzernlejskie chcą ptzekazać obiekt na harGrażyna Rybakowska z Nietążkwa .
eóvkę I wag"azyn. Trzeba będeie pleJe rysiłku
organlzacyJnege.

l finansołego,aby obiekt

nógl

służyćharcerstyn&J caasje tryania zlatu Kurkore Bractwo

KJerorłnJk lJrzędu Stanu Cyuilnego v śmlglu;
L'ładysłau Krawczyk

+

KRONIKń

P.0 L I C Y J N A

v7.7.

-

m7eszkantec Śnlg7a,kt6ry był v stanle
po spożyctu a7koholu ltszczął awanturę
wobec

ęzervcu br. :
- sporządzono 6 wnioskiw do Ko7eglum d /

tys.
- r trakcie popełnlanla vykroczeń drogolłych
i porządkowych pouczono 67 os6b,
- zatrzynano 5 praw Jazdy za klerowanie pojazdamL r stanie po spożyc{u alkoholu,
- zatrzymano 72 dowodiw rejestracyjnych za
zły stan technlczny poJazdiw 7 brak aktual
nego badanla technlcznego.

1.7. - zatrzymano sptawciv kradzleży du6ch
stuł z konfesJonałilt kośctołafarnego. Sprawcant bylt dwal mleszkańcy

ey.Wnlosek do Ko7egiun.
ujawnlono kierującego samochodem oso
bowyn nlesz'kańca ŚmigIa, kt6ry pro ,

wadził samochid bez upraulnień.
6.7. - n7eszkanlec Czacza, kt6ry był ll stanle nletrzeźwym, zakłicałciszę nocną nleszkańcon wsl. )dltlezlono go do
domu. UnJosek do Koleglun.
- rł 5lerpowle pouczona strony konfllk
tu rodztnneqo.

samochodea osobowym nteszka

niec NoreJwsi nie zachował na7eżyteJ
ostrożnośctpodczas przeJeżdżanta
ptzel niestrzeżony ptzeJazd kóIeJowy
7 uderzył v przeJeżdżaJącyvagan noto
rowy. Ponlisł straty około 7O nln. Ukatano go też mandatem.
15.7, - UJavnLono mleszkańca Poznanla, kt6ty
r stanle ntetrzeźwym ptovadzLł potazd
markl I,]AZ na trasie lłonleść- Karłnln.
Zattzynano ptawo Jazdy, ynlosek do
Ko7eg7um.

-

Kośclana.
W Staryn BoJanowle klerorłcy poJazdiw,
skracaJqc soble drogę, przeJeżdźall
pt2,e2 adotane pole.5prauc6u pouczono.

?.7" - lł Stdrym BoJanowIe,mteszkantec teJ
rłsl - ntetrzeźwy - załatrlal slę na
ullcy. Wntosek do ko7eglun.
|4.7. - zatrzymano kleruJącego rowerem mtesz
kańca Czacza będącego w stanle nle,
trzeźwym. Hniosek do Koleglum.
- nleszkanlec Karśntc ltszcząl aranturę
w reJanie restauracjl "Ametyka".llnlo
sek do kolegium.
5.7. - w Wonieśctu ujawnlono pracowntka kot
łovni, kt6ry był w pracy r stanie
nlettzeźvym. Powladom{ono zakład pta

-

- KieruJący

s

Wykroczeń ,
ukarano 36 osób na łączną sumę 2.550

-

toznowę

ostrzegautczą.

bł,

7"7.

rodzlny. Przeprowadzono

w Śnlglu na uI . BruszczewskteJ, za trzymano kieruJącego r stante ntetrze
źuym roverem mteszkańea ly'ltosłcwla.
Wnlosek do Kolegtun.

- nletrzeźvy nleszkanlec

Śmlgla łtszczął

aranturę domovlą. Zatrzymano
teszcte do vytrzeźvlen|a.
Komendant Posterunku

go l,

Poltctt LokalneJ rśml-

glu : st. slerżant lttesłav Terczettskt.

qqg
łnas€r. ..sptzeda7Jścle
n i ę - zwracam slę do p. AndtzeJa TOHKaWIAKA
prezesa Śłnt9tetsk leJ 5p6łdzie7n7 PrzetwirczoHand7oweJ r Śmiglu.
- Tak. Kuplło Ją Wtelkopolskie Przedslęblor stwo Przetrł6rstra Mięsnego r Śmiglu.
- W nleśclen6w! s!ę, że : nTa co my ltybudowa
7żśmy,onl sprzedają". lni to oczyuLścLe Za
rząd. Z czyJego upoważnlenia i dlaczego
-

sptzedaJecle maJątek byłej sp6łdz7e7n7 ?
Ptaszę Pana. Sptzedaż ptavadztmy na podstaple uchrały podJęt,eJ przez lJalne Zebtanle
Przedstavlclell,kt6re tuorzy okolo 80 delegat6u vybr8nych przez około 30O członk6v.
eebranle ryblera Radę A'aCzorczą

- t5

osób

na

4 lata - a

Rada wyblera Zarząd, kt6ry

Jest vykonarcą uchuał Walnego Zebtanla
Ptzedstaulclell. Decyzję o sptzedaży masar
n7, 1 nte tylko, podJęto u 7992 roku. Dlaczego sptzedaJeny ?
?sausza nas aktualna sytuacJa ekononlczna.W
to7ny tynek wesz!!śmyz batdzo dużym mająt
klem l wysoklnl kredytanl, ktitych optocen
toranle z dnla na dzLeń wzEosło.
Nte aany plenlędzy na,-odtwatzanle naJątku,
Jego unouocześnlente, wptowadzente nowych
technolog!1. Drepczemy w mleJscu. Za parę
lat mlellbyśny sterty gruzu 7 złonu. Stąd
sprzedaJemy to, co możemy sprzedać, to co
ktośchce kuplć.
-Naco
enl
lwane ze
sotzedażv ?
- Przede vszystkln spłacany kredyty.
rnrestuJeny też t że przedslęwzlęcla,do re
altzactl któtych Jesteśny ptzygotawant pod
uzględen kadty, zap7ecza technlcznego 7 ba
zy lokaloueJ.
To Walne Zebtante Przedstawlctell zobltgouało Zarząa ałtuorzenla dzlałalnośc!handlotteJ w oparctu o bazę magazynową przy u7.
Jana Klllńsklego. 0na boltlem poslada te no
żIluośct.Tak slę składa,żev llpcu wyga sła umova z dotychczasową dzletżawcę t po
nowtle ten żeren Jest do naszeJ dyspozycJL.
Uzyskane plenlądze ze sprzedaży nasarnt
przeznacząy na zakup materlałów do produk

ctt rolneJ t nte tylko.

-

-

tarau ?
lłl unorie dzLetżałneJ,napodstawle któreJ
llPPH obźekt eksploatowało, zawarto klauzulę o prarte pierwokupu.
DztikuJę Panu za vvJaśnlenla.
Prcszę bardzo.

[l,nu@yn nanwe

towo Fekreacyjny tozgrywkamL Letnlego Turn|e-

ju Ilłodzieżowych Szistek w Plłce NożneJ, do
ktirego zgłoslłoslę aż 7O drużyn :
3 drużyny nłodzieżowe - średnia wJeku 14 Lat,,
7 drużyn dorosłych - 30 7at.
Ten fakt ty7ko cieszy 7 śviadczyo zalnteresolyanlu 7 patrzebie organizowania takich turnźeJ6w.

ntedzlelę na dw6ch bolskach przyLegłych do
basenu toczyły się boJe o wejściedo flnału,
które bacznym oklen śIedzllźdzLałacze KS "Po
goń". Wa7ka tzeczyuLścle była zactęta. Szkoda
tylko, że nle ltsżyscy patraktowalt lnptezę Ja
ko zabalłę t roztyułkę.
Puchary Burmlstrza łflasta l Gmlny u Śmlglu
przypadły :
W

- w gruple młodzteżoueJ: FC "aRŁY",
- u gruple §tarszeJ : FC " PLANTY"
NaJwtększe uznante ktbtciw t zaulodnlkiw zdo był bramkarz FC "?RŁY PIEKARNIA" - Janusz
kaźnlerczak.
W

godzLnach popołudnlo,łych rozpoczęły

s7ę rozgryukL w

( H' z')

Wffi e,M,t#

plłce siatkoreJ o Puchar Dy -

rektora Centtum Ku7tury. Zgłosźłosię 5 dru żyn, a puchar zdobyła druźyna Zespołu Szk6ł
Ra7nlczych

DIaczego na sptzedaż nasarnl nźe bvło prze

-

WIE&KWW,

Już ad soboty tozpoczął się Festyn Spor

z

Nletąźkovła.

deszczu odbyły się rórłnież_gr*u.:
te t4lstrzostwa Śnigla w Płyłanlu.
Wynżkt przedstawiają się następująco ;
- 25 m stylem dowa7nyn (chłopcy) :l. Robert
Mlcha7ik, 2. Sebastian Zandecki, 3. .4lbert
Waj ske.
50 m stylem dowo7nym (dziewczęta) :7. Doni-*
Pamżmo

nlka Krapczyk, 2.

Anna Kubjak.

Artur
50 m sty7en dowo7nyn (chłopcy) :
'.
Mlchalik, 2. Robert lfichalik,3. l/aldemar ilal
kotłl ak.

cd. na następnej stronle.

\

-

: 7. Karo7 Walkowlak,
2. DanlęJ Konieczny, 3. Plotr llulczyńsk7.
- 200 m sty7em zmiennym : 7. Jarosłav Zając,
2. Jarosław l4e7cer, 3. Krzysztof Błażyczek.
100 m sty7em zm7ennyn

łś

Nieco mnieJ atrakcJi nlały dziec|, gdyż
deszcz zmuslł arganlzatotiw do przerwanla kon

kursór.

A7e pocieszeniem d7a

dzże zaproszenźe na kolejny
s_ierpnia br ..

nlch niech bę-

festyn

w dnżu 75

(B.t4.)
LAT0

Mffi,#etr

! !,

Btakuł r,łoski Jest clrarakżetystycaną Jarzyną
dJa okresu 7etnlego batdzo zasobną tł rltamlny A, B, C (jest JeJ batdzo duża ), PP t takle so]e nlneralne , Jak vapń, że7azo, f,osfor
nangan i potas. IźażnaJą Jadać na suro§o t,
postacl salatek 7ub gotować. Brokul Jest odnlaną kalaflota.

W

C

ota kllka

przeplsńłt :

Brokułtłp_o rlosku

t§ Llpca wlatrakl l Śmlglel źyJą
poea;fę " SpatykaJę slę tutal młodzl poecl z
ea*eJ Polskl " ?dczytuJę srłoJe wtetsze, wysłu
chuJą opinl na lch temat, a także Eworzą no
we ,tg7erzse. KLAN , czytrt Klub Ludzż Artysty,
#d

g brokuł6w, 6a g naryatyny,s6J,tarta bułeczkaruywatzJarzyn.
HyJeny dokładnle brokuły, gotu|eny * wodzte
albo wywarze 20 - 30 mlnut,, podaJemy a tartą
25O

bułeczką przyrunlentoną na maśle.
Brokułr po francusku

eanle Ntewyżytych, bo o nim mova, Jest Już w
Smig-lu po taż drugl. I jak zapewnlaJą mło 250 g brokuł6w,200 g cebult, 2 łyżkźoleju ,
dzź artyścl"skupienl pod opLekuńczymL sktzy
1 fl7tżanka lłody, s6I, gałka muszkatołopa.
dłaml poetki z llarszawy pani Danuty Wawiłow, Na rozgrzanym tłuszcau padsnażyć pokraJaną
b,ędę spotykać się r Śmigr-lu co roku. Tegaroczdrobno cebulę. Do rondelka dadać pokraJane
ne warsztaty poetyckie przycźągnęłypanad
brokuły, podsmażoną cebulę t fl7źżankęwody,
1,0a nładych attyst,ivł.
dusić przez 70 - 15 nźnut na. małym agnlu.
Dużym sukcesem, jek mówi panl lławżław, Po ugotołtaniu posoJJć l posypać tartą gałką
jest f,akt, ,że w tyń raku ujawniło się sporo muszkatołorą.
miejscowych talentór .
Brokułv ą seremj
Iźoglź§nyprzekonać się o tym na spotkaniu
50a g brokuiór, t00 E żó*tega sera, tarta
KLAiJU z f,anaml poezjl l muzykl, które odby bułeczka, 3O0 g marg€ryły.
io się 23 llpca na płycle koncertoweJ.
Gotować brokuiy w gorącej wadzle lub aó parue
Przyjennle było słuchać paezJ7 w dobreJ opra
Po. ugotołanJu odcedzźć.P}lae tartą bu*ką z
wie nuzyczneJ w wykonaniu młodych artstów.
nargatyną lub oleJem. Posypać tart7m ,§6r€m,
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