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Nowo otwarty
Sklep Zaopattzenia
Rolnictwa i Ogrodnictr,va
Srnigiel, ul. Reymonta 6 tel.

prowadzi ciągłą sprzedaż:
- Grzybni pieczarek i boczniaka oraz środków

produkcji dla producentów grzybów

Urvaga!!! - specjalna sprzedaż prorrrocyjna dla
producentów pieczareft - 5262ęgóły w sklepie

- Naw-ozów płynn;,-ch EKOLIST, FLORO\iIT.
BASFOLIAR, O§MOCOTE, Peters Profes-
sional oraz innych.

- Środków ochrony roślin - pełen asortynier:t

- Nasion wafzyw holenderskich i krajowych

- Koncentratów paszorvych polskich i holen-
derskich dodatków do pasz

* Folii ogrodniczych w dużym wyborze
_ Szrrtlrek, WĘż€, opryskiwacze, nasiona, n[ł-

rzędzia ogrodnicze, doniczki, pierścienre, ko-
siarki, drobny sprzęt ogrodniczy itp.

sprzedaż w dni powszednie od 8.00 clo 15.00
wtorek i czwartek od 10.00 do 1?.(}0

O llr l$ (75l 22.0g.l$9ł t. o Cena 3000 zl

pismo informocyino- społeczno-kuliurolne

Myśl c organizacji gminnych dożynek w Smiglu
po raz pierrvszy została rzucona ptzez ptezesa Gmin-
nego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolni-
czych Jana Pietrzaka na zebraniu Zarządu w maju
]rr. Pierwsze zebranie organizacyjne odbyło się 19 lip-
ca. IJstalono na nim terrllin dożynelr 

- 
4 września -i niżej podpisanemu porł,ierzono opracowanie założeń

pIogramowo-organizacyjnych ataz koordynowanie
pracami poszczególnych kornisji, na których czele
stanęli: adininistracyjrlo-finirnsowej -- Wanda Jaku-
łrO'nvska, artystycznej - Iee}ena Wróblewska, wysta_
wienniczej - Maria Staclrorviak, handlu i gastrono-
mii 

- 
Teresa Ciesielsl<a, tec}rnicznej Henryk

Slcrzypczak i porządku i zabezpieczenia - Wiesław
Terczewski. komiteto.łi wykonawczemu przewodni-
czył §an Fietrzak.

Efekt pracy bardzo ,,vielu ludzi został uwidocznio-
rry w czasie inrprez dozynkowych. Nie będę ich oce-
niał, ale faktenr jest, że takich tłumów na stadionie,
v,, parku i ptzy wiatrakch jeszcze 

- ponoć - nie wi-
dziano.

laklad 900 egz.
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TYM WSZYSTKIM, KTÓRZY SPol{SoRowALI, PRZYGoTOWALI,
BRALI TJDZIAL i UsWIil,T]{]LI

DOZYI\TKI Gfr4INNE Si\{IGIEL'gtn
w imieniu

GI/tlNNtrGo ZwIĄZlKv ROLNIKÓW, KÓŁEK l ORGAI\IZACJI
ROLNICZYCH

slrladanr serdeczne po dziękowani
PREZES ZAF"ZĄDU

(-) Jan Pżetrząk



wITRYNA ŚMIGIELSKA

§-rozyrrki.
Dla tyc ., kto- zy nie mogli uczestniczyć ,.,v uro-

czysiościacłr przedstawiam pokrótce iń przebieg.
i:iaproszeni goście, a wśród nich wojewoda leszczyń-
ski żhigniew [laupt, senatorowie: Zbigniew Kulak
i Zenon Nowak, poseł Zblgniew Gorzelańczyk, §ta-
riisłai=i \Ąojciak - dyl. Wydziału Rolnictwa UW w
Leszrde, .}ózef Marcinkowslri - z-ca dyr. tegoż wy-
działu, Eugeniusz §ilirviński - dyr. Wydz. Kultury
i Sportu, Zdzistaw Atlamczak - dyr. Wojewódzkiego
Dornu Kultury w Lesznie, IYlarian Kasperslri - pre-
zes Woj. Związku RKiOR, Gerard Urban - przew.
Rady Woj. ZRKiOR oraz miejscowe władze admini-
stracyjno-sarrrorząciclwe z burmistrzem Jerzym Cie-
slą na czeie wraz z księdzem dziekanem Zbigniewem
Dawidziakiem, zebrali się w Urzędzie Miasta i Gmi-
ny r,v Śmiglu-, skąd wtaz ze Starostami Dożynek Te-
resą }?-ojciechow-slrą i l,echem Ratajczakiern, brycz-
i<ami Stadniny Koni Racot przybyli na stadion. Or-
hiestra OSP §migiel odegrała Hymn Państwowy, a
po nim, lla uroczystości Swięta Flonów, zebranych
mieszkańców miasta i gminy, a w szczególności ludzi
związanych z rolnictwenr, powitał Prezes Gminnego
?-wiązku ItKiOR - Jan Pietrzak, który też w imie-
niu organizatorów i zgromadzonych na stadionie sei-
decznie powitał zaproszonych gości. Po stwierdzeniu,
że dzisiejsze uroczystości są hołdem dta rolniczego
trudu, zaprosił do udziału w Mszy ś.,v., w czasie kió-
rej śpiewała ,,Harmonia" i grała orkiestra OSP.

Obrzęd,,Wieniec Wielkopolski" przedstawił zes-
pół Pieśni i Tańca ,,Żeńcy Wieikopolscy" z Nietążko-
wa. Wieńce dożynkowe wręczono Woje,łodzie oraz
zaproszonym gościom, którzy z koiei obdarowali ni-
mi przypadkowych uczestników uroczystości,
Bochen chleba Starostowie wręczyli Burmistrzclwi.
Ten z kolei podzielił się nim z najbiiżej go otacz.rją-
cymi, a członkowie zespołu częstowali kromkarci
chleba zgromadzonych. Burmistrz podziękorvał za o-
trzymariy bochen i przyrzekł, że będzie go równo
dzielił między łr,szystkich mieszkańców miasta i gmi-
ny.
Dożynki były też okazją do uhonorowania odznacze-
niami wyróżniających się w pracy i działainości 1u-
dzi,
Odznaki,,Zasłużony Pracownik Rolnictlr,a" Minister
Rolnictwa przyznał: .

Janowi Ambrorvczykowi, traktorzyście Rolniczego
Kombinatu Spółdzielczego w Bronikowie - ZakŁad
w Morownicy,
kazimierzowi tsocie - rolnikowi indvwidualneau.
pro,aradzącemu wielokierunkcwe gospodarstw-o rolne
o powierzchni 15,40 ha w Karśnicach,
Stanisławowi Kicińskiernu -- rzemieślnikor,vi prowa-
dzącemu od 1976 roku warsztat kowalsko-ślusarski,
w którym 800/o prac, to usługi dla rolniciwa,

Dożynkl"
§ti.misłarvowi ŻaczykolĄli - pracowniko.,lri Stadn, - 

).-

Skarbu Państwa Racot, Gospodarstwo Przysieka Sil-
ra, gdzie pracuje na stanowisku starszego maga:}r*
nierĄ
Czesławowi żurczakowi - pracownikowi Przei,;iq-
biorstwa Produkcji Handlu i Usług Rolniczych ,,IjlłI-
GRoL".
Odznaki wręczał, w asyście Jerzego Cieśli i Jana Pie-
trzaka przewodniczący Senackiej Komisji Roirictwa
senator Zenon Nowak.

,,Odznaką za zaslugi dla województwa leszc;ylisŁie-
go" przyznane przez Wojewodę uhonorowani zosteli:
Jerzy Cieśta - brirńistrz Miasta i Gminy Snligiel,
który ,v sposób szczególny przyczynił się do rozwoj_,r
środoryiska wiejskiego,

ffińra Fornalik - prezes Przedsiębiorst-lva ProCuk-
cji, Ilandlu i Usług Rolniczych ,,SMIGRCL" rv Srni-
glu. W 1992 roku dokonał przekształcenia Spóldzielni
Kółek Rolniczych w spółkę. Było to wówczas p:,onier-
skie przedsięlvzięcie.

Marek Ęatajczak - sołtys wsi Robaczyn, radny z o-
kręgu wyborczego składającego się z trzech wsi, itri-
cjator budowy dróg i remizo-świetlicy.
Odznaki wręczał Wojewoda Zbignie-,v iiaupt w to-
parzystwie Jana Pietlzaka.

Po wręczeniu odznaczeń głos zablał 'Wojevloda,

który odczytał list od premiera Waidemara Pawiaka,
którego za. pośrednictwem Wojewody zaproszono na
nasze ,oczystości, w którym autor siwierdza, że jak
będzie w naszym województwie, to Smigiei odwie-
dzi. Wojewoda mówił też o sytuacji roinictwa -w wo-
jewództwie. Bardzo ciepło wypovrietiział się o na-
szych, śmigie}skich rolnikach.
Kończąc część oficjalną uroczystości prezes Jarr Pie-
trzak powiedział: ,,Byliśmy świadkami cir,;óch pod-
niosłych uroczystości: religijnej i duchowej. Tak
zawsze było. Jeszcze dziś w niektorych kościołach
i na starych, Iudowych chłopskich sztandarach
rvidnieje hasło: ŻYWIĄ I ERONIĄ. Dziś trzeba je
zmodyfikować, Chłopi nie tyiko dają rekruta, który
broni naszych granic, nie tylko żylvią naród, ale ma-
ją wpływ rra kształt stosunków społeczno-politycz-
nych w naszym kraju. Jako jeden z nich, zapewniam
Państwo, że dla dobra nas wszystkich".

Rozpoczęła się częśc artystyczna. Zoba.czyiiśmy
autentyczny, ludowy zespói regionalny z Bukówca
Górnego, naszych ,,Żencó\y", kapelę pod,lvórkową z
Piasków oraz gawędziarza ludowego, z towatzysze-
niem akordeonisty, Janusza Kaźmierczaka. Było na
co popatrzeć, czego posł.rchać i ... naśmiać do rozpu-
ku.

Integralną częścią imprez dożynkowych były licz-
ne stoiska gastronomiczne i wystawy sprzętu rolni-



wITRYNA SMIGIELSKA

C.d. DOZVNKI
czego, środków ochrony roślin, inwentarza - KOZY
z Gospodarstl,va Pomocniczego w Nietążkorviei Przy-
było też kilka instytucji doradzających rolnikom, Tak
więc nrogli oni nie tylko przeżywać uroczystości, ale
także coś zobaczyć i czegoś się nauczyć. Przyjemne
połączono z pożytecznym.

Wielu gości i przyjezdnydn ze zdziwieniem stwier-
cj,zało: ,,JAK WY TU MACIE PiĘKNIE!
Rzeczywiście. Park, dzięki no-wym alejkom, połączo-
ro ze skarpą za stawkiem i dalej, z terenem wiatra-
i<,ów. Przy nich wylano betonowy krąg do tańca, usy-
tułowano liczne ławki i stoły - stworzono piękny te-
ren rekreacyjno-widokowy! Kto jeszcze tam nie był,
riiech się wybierze na spacer. A stadion? ,,Dostał"
krytą trybunę i murowane soiidne ubikacje. Ivfartwi
mnie jednak stan wiatraków, które zaczynają się ,,sy-
p,ać". Konieczny jest ich remont. Przede wszystkinr
riależy podeprzeć dyszle, a ich górną powierzchnię
obić blachą, by w spróc}łniałych miejscach nie gro-

madziła się woda. Po ,,utlecie" śmigieł mogą stracić
równowagę.

Dla potomności notuję, że w licznych imprezach
sportowo-rekreacyjny ch Puchary vzyvralczyli: Staros-
tów Dożyirek - Jerzy Niziołkiewicz ze Śmigla, Bur-
mistrza i ,,SMIGROLIJ" -- Ireneusz Nowak z Broni-
kowa (Ogółem w turnieju strzeleckim brało udział
100 osób). Puchar Prezesa GZRKiOR wywalczyła je-
denastka starszych panó.ł ,,KADET" z Włoszakowic
przed ,,POGOj{IA-GIN" i ,,OLD BOYS" ze Starko-
wa.

PS. W ,,Gazecie Leszczyń.skiej" - dodatku GP z
dnia 7 września br. ukazał się artykuł pióra E. P. pt.
,,A jednak ,wojewódzkiei". Nie zgadzam się z tyiuło-
wym stwierdzeniem. Czy ttiział Wojewody np. w ze-
braniu wiejskim podncsi ;c ież do rangi ,,wojewódz-
kiego"?
A swoją drogą jestem ciekaw, czyje twarze oglądał
autor i z kim rozmawiał skoro miał podstawy do na-
pisania: ,,Było sympatycznie i uroczyście, ale brako-
wało autentycznej raiości"? 

Hubert zbźerskź

!EsE$zE 0 WffiBtlGIAffA8ffi
W inforrrlacji z obrad Rady Miasta i Grrriny w

Śmiglu zamieszczonej w poprzednim numerze dużo
miejsca poświęciłem sprawie przejęcia (z powrotem)
wodociągów. Szczupłość naszych łam nie pozwoliła
na przekazanie Czytelnikom w miarę pełnej infornia-
cji, jaką przekazał radnym kierownik Zakładu Gos-
podarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Śmiglu Hen-
łyk Skrzypczalr. Czynię to niniejszym.

Rada poprzedniej kadencji podjęła uchwałę c)
przystąpieniu do Międzygminnego Związku Wodo-
ciągów i Kanalizacji we Wschowie. Również ta sa-

ma rada 29 grudnia ubr. podjęła uchwałę o v",ystą-

pieniu z tego związku. Międzygminny związe1* 30

czerwca zaakceptował wniosek naszej Raiiy i ustalił
termin wystąpienia w dniu następnym na warun-
kach, które w skrócie przedstawiają się następująco:

- Związek ptzekaże środki trwałe znajdtrjące się na

terenie gminy Śmigiel w postaci stacji uzdatniania
wody, wraz z najdującymi się tam urządzeniami jak
i sieó wodociągową oraz środki trwałe jak sarnocho-

dy Żuk i Multikar, przenośnik taśmowy na łączr,ą
rvartość 101,8 mln. zł-i przedmioty nietrwałe o r,var-

tości 3,3 mln. złotych. * Gmina Smigiel przekaże do

Związku samochód Syrena i urządzenia rozruchorve,
zrezygnuje z przejęcia środków nietrwałych znajdu-
jących się rv dyrekcji we Wschor^rie, przyj,mie i za-

trudni 9 praco,wników fizycznych za po,:"oziilrrieniem

stron, a z tytułu nieprzyjęcia 4 pracownikó,,v umys-
łowych przekaże rekompensaty za wypl,awki -'v wy-
sokości 99,0 mln.

Zaruąd, Miasta i Gminy Śmigiel powołał komisję

do spraw przejmowania majątku w składzie: FL

Skrzypczak - przew-cd:iczący i Józef Wójcik oraz
Ryszard Szczepaniak - członkowie.
Międzygminny Związek do przekazywania majątku
przystąpił bardzo opieszale, jednak w wyniku dużych
nacisków z naszej strony cio załatwienia pozostają
tylko następujące sprawy: przekazanie dwóch pomp
głębinowych, wykonanie układu pomiarowego na gra-
nicy Śmigiel - Lipno, podpisanie umów na dostawę
u,ody do Sierpowa i W;,.dorowa ze stacji wodocią-
gowej w Radomicku oraz na dostawę wody z naszej
stacji w Przysiece Polskiej do Widziszewa, Ponina
i l(obylnik w gminie Kościan.

W celu prawidłowej obsługi przejętych przez Za-
kład wodociągów zatrudniono 9 pracowników prze-
jętych ze Wschowy, a ponadto: elektryka, pracowni-
ka umysło,wego technicznego, prac. umysł. księgowo-
-finansowego - na pełrrych etatach i prac, umysł.
tech. oraz prac. księgowo-finansowego na pół etatu.

Jak wynika z materiałór*r ZlT iązku, do obsługi wo-
dociągórv znajdujących się na naszym terenie zatrud-
niano 16 pracownikór,",, Poprzedni Zarząd upoważnił
nas do zatrudniania 1,1. W końcu swej informacji
kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i N{iesz-

kaniowej w Śmigiu H. Skrzypczak stwierdzLł, że w
wodociągach jest dużo do zrobienia w zakresie tech-
nicznym jak i w uporządkowaniu przekazywanej do-

kumentacji. Należy spisac i zawrzeć nowe umowy z

odbiorcami, zaprowadzić kartoteki i inne dokumenty,
Prace te są wykonyv/ane w dużym tempie, choć na-
potyka się w trakcie ich realizacji na opory ze stro-

n;z odbiorców. (H. Z.)

- ErEEĘ



DRUKARSKA SAGA ŁĘCZYNSKICH

Rozpoczqł jq ANTONI ŁĘCZYŃSKI.

Urodzil się w 1898r. w Krakowie. Jego ojciec posiadal póltora hektara ziemi i domek
gospodarczy w Kalrvarii Zebrzydowskiej kolo Wadowic, Szkolę powszechną i trzyletnią
zarvodorvą oraz trry i pólletnią naukę rv zawodzię drukarskim /Drukarnia Kooperacyjrra/
skończył rv Kalwarii Zebrzydowskiej.

W 19l6r. zostal powołany do wojska atlstriackiego iwalczylna froncie wloskim.
Po rvojnie,za chlebem ruszyl w poszukiwaniu pracy. Najpierrv objąl posadę składacza rv
Gnieźnie, a rv latach 1919 - 1921 pracował rv Drukarni ZjednoczeniaMłodzieĘ rv Pomaniu.
W paździemiku l924r, pojawia się w Śmiglu i podejmuje pracę w drukarni St,B.Gutowskiej,
która mieścila się na parterzę budynku prry u|.Leszczyńskiej 8. Krótko pracuje mórv
rv Pomaniu w drukami Dyrekcji Okręgowej Kolei. W latach 1927 - 1932 n,tolv jest rv Śmiglu
i clrukuje "Orędownik Śmigielski" poczem udaje się na krótko do Torunia i Bydgoszczy,
gclzie rórvnież drukuje gazety,by w 1924r. powrócić do Śmigla. Drukami "Orędorvnika" już
nię ma. Przeniesiono ją do Pomania. Pozostając bez pracy, zmęczony fulaczką, postanarvia
zaloĘć rvlasny interes. Zaklada drukarnię, która pienvotnie mieścila się rv budynku
narożnym ul.śrv.Wita i Sienkiervicza, następnie przy ul.Kątnej, a w końcu w pomieszcze-
niach byłej Komunalnej Kasy Oszczędności przy ul.Jagiellońskiej l0. Drukarnię prowadził
do marca 1940 roku. W Vm borviem dniuwrazzrodziną: żonaAnna, syrr Jan i córka Stethnia
ł(rupa/ ,o.1ą1 1r,yrvieziony do Generalnej Gubenri do Kazirrrierzy Wielkiej.
Po rvojennej tułaczce rvrócil do Śmigla, gdzie jużrv sierpniu 1945r, uruchorrlił srvÓ.j zaklacl.
Prowadził go do 3 1.12.1950r., kiedy to drukarnię unieruchomiono, a w rnarcu 195 1r.przejęto
- upaństwowiono. Maszylly i sprzęt wywieziono do Porviatorvych Zakłaclórv Graficzlych rv

Kościanie.
A.Łęczyriski prowadził

"Drukarnię Pospiesmą"nw której
drukorvano glównie druki
akcydensorve: blankieĘ, rachunki,
rvizytórvki, eĘkieĘ, listowniki, a

nawet.,, bileĘ koleiowe,
Wyposażenie techniczlę drukanti
stanolviły: drukarka dociskorva na
pedal nożny, pamiętająca czasy
sprzed 1914 roku - pracująca
jeszcze dzisiaj w drukarni rvnuka!
Aby wydrukować na niej l formu-
larz, trzeba bylo na pedał nacisnąć
nogą 7 razy! Bywalo, że dziennię drukowano 10 tys. formularzy!! Były też,. ręcma krajalnica

- giloĘna, pert'erórvka, dzięki której z b|oczka rtrożna bylo rvydzierać kartki oraz blokówka - maszyna do szycia drutem.
Oczywiście wykonyrvano też ręcmie prace irrtroligatorskie.

Za swymi maszynami i osprzętenr poszedł pracolvać do Kościana. Na emeryfurę przeszedł w l9ó4 roku. Zmarl rv 1987 roku,
Tak się zloĘlo, że parę lat mieszkałern z Nim przez ścianę, Jego rodzina i moi rodzice przed rvojną byly zaprryjaŹnione,

Po wojnie mojej Matce i mnie okazal bardzo cJużo Ączlilvości. Byl człorviekienr nienvykle towarzyskirn i pogodnyrn, pelrryrn

osobistego uroku, ale i taktu.
Nie Ęlko il sztuką drukarską, Byl aktyrvnyln czlonkiem Kurkowego Brachva Strzeleckiego, Ochotniczej Strazy Pożarnej,

chóru "Echo", Wyzywal się rv Torvarzy§hvie Milośnikórv Sceny...grając i rezyserując szereg sźuk teatralnych. Jako prezes

Polskiego Związku Zachodniego, obok Jerzego Kasprzyckiego, byl glórvnym wykonawcą ekshumacji nvlok rozstrzelanych
w grudniu 1945 r.

W mojej pamięci pan Arrtoni Łęczyński pozostanie jako mily, §ympatycmy staruszek.
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JAN ŁĘCZYŃSKI syn Antoniego, został drukarzem, bo był nim ojciec. Taka byla
wówczas tradycja. ZdąĄl się jeszcze urodzić w Pomaniu, w 1924 roku. Nauki szkolnę
skończyl rv Śmiglu / Szkolę Wydziałorvą rv l 93 8 roku/. Naukę zarvodu - poligraf-zecer /sklad
ręcmy/ - rv firmie ojca, rv której pracował caly czas,

W marcu l945r, zostal wcielony do wojska i zdąĘł jeszczejako kierowca, zdobyĆ
Berlin, zaco oIrzymal mędal "Zaudzial w walkach o Berlin". Z odmaczęń wojskowych
posiada jeszcze brązowy medal "Zasłuzonym na Polu Chwały".

Po powrocie z wojska zdaje rv Pomaniu egzamin czeladnicry. Po.upaństwowięniu
"Drukarni Pospiesmej" wraz z jej wyposażeniem i ojcem przenosi się pracować. do
Kościana. Naemeryturęprzeszedl w1982roku,alejeszczedol99|r.pracowalwniepełnym
wyIniarze godzin.

Za pracę zarvodową otrzymal rv l982r, odmakę "Zaslużony Drukarz", a rv l985r. "Krzyż
karvalerski oclrodzenia polski".

Pasją p.Jana. kto rvie czy nie rviększą od mislrzowskiego uprawiania "czarnej szruki"
byla ...straz pożarna.

Od 1947 do 1982 roku, nieprzerwanie! ! ! byl kierowcą wozu bojorvego OSP Śmigiel. Przez
kilkanaście lat był skarbnikiem, kilka - czlonkięm komisji rewizyjnej. Od 1960r. był in-
struktorem u, szkoleniu młodzieżolvych druzyn pożamiczych. Ta olbrzymia pasja ratowania
innych zostala dostrzeżona i uhonorowana.PanLęcryński odmaczony zosial brązowym /

1964l, srebrnym ll970l i zloĘm /l977l mędalęm "Za zaslugi dla pożarnic§va". A w czerwcu tego roku - najwyższym
odmaczeniem rv hierarchii odznaczeń OSP - "ZloĘm Znakiem Związku".

Ale "czarnej sźuki" jeszcze nie porzucil, PonTaga synowi. Ślady J"go pracy widać tez w naszej "Witrynie Śmigielskiej"
- to On łamie jej strony.

ROMAN ŁĘCZYŃSKI syn Jana, urodzil się rv l952 roku ijak twierdzi,
drukarzem zosIal z...zamiłorvania. Często jeźdzll do Kościana, by podglądać pracę ojca i
"powłóczyĆ się po zakladzie". W rubryce zarvód rvpisuje technik poligraf. Jest specjalistą od
maszyn Ępograficmych - rv 1977r. ukońcryl Wydzial Zaocmy Technik Poligraficmy w
Warsząwie.

Pracę zarvodorvą rozpocząl, jakzeby inaczej, przy boku ojca rv KPPT rv Kościanie rv cha-
rakterze uczeń-maszynista. Byly to lata 1970- l97 l . Następnie pracuje rv Drukami Kolejorvej
rv Pomaniu. Po odbyciu slużby wojskowej wraca do "kolejówki" i zdobywa specjalność:
specjalista maszyn offsetorvych. Uciążliwy dojazd powoduje powrót do Kościana - firma
zmieniła nazwę na "Poligraficzra Spóldzielnia Pracy", gdzie pracuje na stanowisku
maszynisĘ offsetowego.

W listopadzie l99 l roku, rvykorzyshrjąc chrvilę dziejorvą. "bierze sprawy w swoje ręce"
i uruchomił rvłasną drukarnię rv Śmiglu. Nastarvil się na druki akcydensowe. Z początku
dysponorval maszyną dociskorvą drukarka dziadka Antoniego, i ośmioma rodzajami jego
metalo,,vych czcionek. Następnie dokupił ręcmą krajarkę-gilotynę /l99ll, automat
drrrkujący /1992l, linotyp /1993/ - maszynę do gorącego odlervania czcionki rv olorviu.
Ostatnim zakupem /czer,,viec 1994/ jest zakup automafu drukującego. Ponad to macmię
kroju czcionki,

rozsz.erry| i u,zhogacil ilsortylnent

Hobby Romana byla /obok straży do l9]8r./,jest i będzie...filatelisĘka. TemaĘka? Znaczki polśkie.
Cry będzie clalsze ognirvo rv drukarskim rodzie? O ośnrioletnim synu Rafalę trudno coś powiedzieć, córka Monika jest

uczennicą Liceum Ogólnoksaałcącego rv Śrniglu, ale rv drukarni zaczynają przebywać i pomagać! bratankowie, z których
Marcin i Grzegorz rvykazują duże zainteresowanie. lH.Z. l

(ArĘkul jest sponsorowany przęz drukarnię.)

Zdjęciawykonał: Rotrran Gómy - Śnrigiel.



\ł/ITIŁYNA SMTGIELSKA

Iak prącuje Zarząd?
Irclejne posiedzenie Zarządu (burmistrz Jerzy

Cieśia, r,viceŁ.trrinistr z FIenryk Skrzyp czak or az Faw,el
Góreny, Tatietlsz lVasielewski, Alicja Ziegler i E{err-

ryk Żak) odbyło się 14 września br. Uczestrliczyii w
nim też przewodniczący Rady Miasta i Gminy Sn,i-
giel Jan Fietrzak, sekretarz Urzędu Wanda Jakuilorą,-
ska i skarbnik Danuta &Iarciniak.

Początek posiecizenia był uroczysty, Burmistrz
J. Cieśla ł-rręczył Elelenie Wróblewskiej z okazji 35

iecia pracy zar,vodov;ej i Janowi Nowickiemu -_ 3t]

lat pracy zav,,odowej listy gratulacyjne oraz zlażył
serd,eczne podziękowania za długoletnią placę.

lJchlvałę Zarząau o porł,cłaniu na stanowisko uyrek-
tora Szkoły Podstawowej w Przysiece Starej r.vręczył
l}anucie Ariłllzejevlskiej, kiorej z kolei życzył o,łoc-
rrej pracy. Poclziękowanie za dotychczaso,,ve dyrek-
torowanie lł, tej szkoie Burmistrz złożył Danieii Fa-
bisiak. Wszyskim v.lyr.iieirionym wyże j osoborrrulrrę-
czono bukiety kwiatów.

Ptzy fi|iżance ka,u.,,y jubilaci wspominali początki
swej pracy zawodowej i,r Śrniglu. Z troską mowiono
też o obecnych problenrach szkoły, o jej demokraty-
zacji, o konieczności wschłuchiwania się w rytm jej
życia. Omawiano też problemy lokalowe szkół. Sytu-
acja w Smigiu popralvi się, gdy w nowym roku szko1-
nym ]:ozpocznie pracę szkoła w Bronikowie. Trudlra
sytuacja jest w Przysiece, gdzie brakuje 3 izb lek-
cyjnych.

Pierwszym punktenl roboczej części posie,lzenia
był wniosek Prezydium Rady cotyczący z-,"viększenia

objętości nakładu ,,Witryny Śmigie}skiej" oraz ob-
jęcie jej dystrybucją wszystkich rviększycir -wsi. O-
czywiście związane są z tym zwiększone ko..;zt.v. TlIy-
dawca, dyr. Centrunr Kuitui,y w Smigiu. l!. Ł!;:,!:.-

lewska przygotowała odpor,viednie in;ter,iały, z lrto-
rych wynika, że do końca roku należy dołczyć 2,'_j i:;i-
iionów złotych. Wszyscy członkowie Zarządu ir;"ir za
tym, by ,,Witryna" nadal rv.vchodziła i inforrrroro,,ilł:
społeczeńst,wo o ciziałalności organów samorząciov,,ycil,
oczywiście nie zaniechając i innych inforraacjl. Wy-
dawcy dołożono wniosko,waną krx,,otę.

Realizując wniosek radnej Urszuli Rąnke Bu.l-
mistrz ria posiedzenie Zarządu zaprosił pl"zeCsta-,łi-
cieli Społecznego Komitetu Renowacji Pomnika Roz-
strzelanych w Smiglu. Szczegółow-e sprarvozdanic fi-
nansowe złożyŁ skarbnik Eogdan Schulz, który ri:. in.
stwierdził: ,,Długów nie mamy, ale pieniędzy tc.ż ,1,1ł

mamy". Sprawy techniczno-budowlane omórvił §te-
Cieśla. Komitetowi brak B0 milionów na pokr"vcie
kosztów montażu zakupionych i już obrobionych płyt
granitowych oraz 20 milionów na małą archite},turę.
W dyskusji nad wnioskiem o dotację poclkreśiano
tragiczną sytuację rodzin rozstrzelanych w czasie

v,zojrry i po jej zakończeniu. ,,Lepiej się rocizinie zyjc,
gdy jest ojciec - podpoia". ivlówiono też i o tyin, że

rodziriy rozstrzelanych jako jedyne ofiary terroru hi-
tlerov",skiego nie otrzymały vrsparcia ani moralnego
ani materiainego - w- myśi obo,vi,iązujących ustar,v

i przepisów, to nie są ofiary rł,ojrly (sicl). ,,W tej sy-
tuacji ciężar jako Rada po-winniśmy przejąó na sie-
|ig" - strvierdzona t przyzaano Komiteiołvi B0 mi-
iionó,w. (Szczegółorve roziiczenie linansowe prac zwią-
zanyclr z renorvacją poilrrrilra podamy Czytelnikoirr po
zalqonczerriĘ prac r,v paździerr:,iku).

Przyjęto i wysłuchar:o delegację Rad;,- Rodzicólv
Szkoły Podstai,,,owej }Tr ż im. Konst.vtucji 3 Maja
rv Srniglu, }Vieslar,vę Foleszei<-i{,i:aczervską i Renatę
.}allkowsi<ą, które usiłor.;al]g przekonać Zatząd o ae-
iowcści dotacji 1y 11,ysokości B.6li0 t;.,s, na cpłacenie
nauczycieii prorł,adzących zajęcia pczalekcl,jne. .,kió-
rych nie można pro.,lradzić rł. innych nriejscach niz
szkoła" (Zarząd w czasie poprzeciniego posiedzenia
pTzeznaczając dotację na naukę jezyków obcych, od-
dalił wniosek w części zajęć pozalekcyjnych). Za-
rząd, postanolvił być korisekwentny i wiosek ponow-
nie oddalił, stojąc na stanowisku, że jeśli dać, to
l,vszystkim szkołom, a na to w tej chwili nas nie stać.

Kolejnym punk'ien obrad była ocena materiałów
przygotowanych dla radnych na następną sesję. ,,To
pierrrvsze posiedzenie, na które Państwo przychodzi-
cie z projektami niateriałórv" - 

gf,y7|grdził Burmi-
strz. Zerkając na matei,ialy, którymi dyspono,wał są-
siad, widzę, że mają autoróv,r, są opieczętowane i pa-
rafo.łane przez radcę p|awnego. Omawiano je pod
kątem: jakie w-ątpiiwości nroże mieć radny?. A że i
członkowie Zarządu talrowe mieii, niektóre z nich,
przecl wysłaniem, zostaną dopracovrane.

Ustalono też stano,łlis1lo Zarządu dc ankiety rzą-
du dotyczącej iosów por,viatu i }<ompetencji samorzą-
tJówdór,v lokaln;,clr. I{to za powiatelrl? * spytał Bur-
r:listrz. NII{T!

i,ii;tcsunkoul ano się clo iło;:esponclenc j i, która g łów-
nie dot;,.czyła dotacji. Po r,..tlikliwej, głębokie j i oży,
ii icr:e j i;,,skus ji postairorłliono:

-- Ijizi,zl}ać Gminnemu Zlviązkowi Rolników, Kołek
i Crganizacji Rolniczych łv Smiglu dotację w wy-
::łkości ,!0 l;i]n. zł na pokrycie kosztow zwląza-
:,;ich z: or:ga]:iiz9.Cją dożynek,

- - pTzyząać Cotację dia cj_rużyny piłkarskiej ze Spła-
v-ia .v ,-v;.sokości 20 n:in. zł,

- przlznać Posterunlrc",vi Policji Lokalnej w Smi-
glu 2 inln. na zakr,tp paliwa (nie jednogłośnie),

Burrnistrz poinformołval o przebiegu remontu i
prac adaptacyjnych w pałacu rv Bronikowie. Murarze
przygoto-wali front robói dia elektrykó.v i instalato-
rów wocino-kanalizacyj n;,.clr,
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8-d* §mk $craew§* ffimrnąd ?
Przewodniczący Rady J. Pietrzak ,,podtzuciŁ" Za-

rządowi temat (,,do przemyślenia") wydzierżawienia
tlrgorviska. Są chętni zainwestować i ... zarobić. Za-
sugerorvał też, by Zatząd zaplanował ,,sesję wyjaz-
dową na łono natury" - place wodno-meiioracyjne,

W posiedzeniu Zarządu uczestniczyłem po raz
pierwszy. Oj, nie łatwy to chleb! Tu podejmuje się

decyzje. Na podstawie tego co widziałem i słyszałem,
zapewniam Czytelników, że każdą z nich podejmuje
się po gospodarskiej, wnikliwej analizie i w kontek-
ście interesów całej gminy. 

@. z.)

Z nowym t,cki.em szkolnym rozpo-
częła pracę 7 l-łrrżyrra Harcerzy im.
Taoieusza Kościuszlri w Srniglu.

Drużyna szkoli harcerzy w następujących specjalnoś-
ciach:

- pożarnictrn,o,

- młoclzieżor,va służba ruchu,

- łączność i krótkofalarstwo.
Zajęcia prowadzą lv;zkwali{ikowani instruktorzy.
Drużynowym został dh Tomasz Larek.

Wszystkich chętnych druhow- oraz niezrzeszonych
dotąd chłopców z klas iV - VIII zapraszamy na
zbiórki drużyny w soboty, godz, 11.00, płyta lodołvis-

DRUŻYNOWYka.

!,,Monalnie wixlreyu'jest
W poprzednim nurnerze (18/74) z 8.09.br. s. 6) opu-

blikowaliśmy artykuł pt. ,,Zmiana w Liceum? . Za-
wierał on wywiad z wizytatotem Leszkiem Zaleśnym
odnośnie sytuacji kadrowej w naszym iiceum. Dziś
do tematu wracamy i przedstawiamy stanowisko ro-
dziców i nauczycieii w tej sprawie. Przedstawiono je
na zebraniu rodziców uczniów Liceum Ogó}nokształ-
cącego w Śmiglu, które odbyło się B września br. W
zebraniu, które prowadził przewodniczący Rady Ro-
dziców Bronisław Frąckowiak, uczestniczyli ueż: peł-
niąca obowiązki dyr. szkoły Hanna Borska i wizyta-
t"JŁ Zaleśny.

Przewodniczący B. Frąckowiak przedstawił rodzi-
com daleko idącą deklarowaną i realizowaną polnoc
(rodziców) szkole by w końcu stwierdzić, że ,,...zd
sprawą dyrektora stało się w niej coś dziwne go" , Za-
częło się od dyskryminowania nauczycieli fachow-
ców, których lubiła młodzież: ,;tetaz, gdy powrocili,
na rozpoczęciu roku szkolnego zostali przez nią en-
tuzjastycznie przyjęci". Dopytując się u dyrektora,
w odpowiedzi usłyszeliśmy, że nic się nie stało. Ro-
biliśrny wszystko, by sprawie nie nadawać rozgłosu:
nie informowaliśmy prasy, nie drukowaliśmy ulotek,
nie zbieraliśmy podpisów - działaliśmy dyskretnie
i legainie.

Wiz;rtotor L, Za|eśny zapoznał rodziców z pis-
mem skierowanym przeż rady szkoły i rociziców do
kuratorium (,,Te organy miały pełne prawo wystą-
pić z takim wnioskiem") oraz odpowiedzią zawiera-
jącą wyniki postępowania wyjaśniającego, potwier-
dzające większość stawianych dyrektoror,vt zarzutów.
Wizytator podkreślił też, że obie rady: szkoły i rodzi-
ców są modelowym przykładem społecznych ciał kon-
trolnych nad szkołą. ,,To jedna z nielicznych rad w
województwie, które tak konsekr,ventnie i rzeczowo
podeszła do problemu. Wybraliście r,vłaścirvych ludzi"

- porł,iedział na zakonczenie, z\Ą/Iacając się do obec-
rl.ch na sali rodziców.

Pełniąca obowiązki dyrektora H, Borska przedsta-
wiła rodzicom wynik głosowania nad votum ufności
ila dyrektora rnz czasie rady pedagogicznej w dniu 23
;ierpnia br. 12 osób ric v;r,-razlło votum zaufania,
iedna była za wyrażeniem, a dwie wstrzymały się od
głosu.

Ponownie zabraŁ głos B. Frąckowiak, który opie-
lając się na faktach, zrvracając uwagę na aspekt mo-
ralny zadał pytania: Nauczyciei zagarnia pieniądze?
Zostawia dwóch uczniolł, i nauczycielkę w ciąży na
mrozie by zai.nteresować się rozbitym samochodem?
Odpowiedzi na nie udzielił sam sobie: ,,Moralnie ten
dyrektor jest łvinny". Stl,,;ierdził też, że jest przy-
kro, że pewne osoby, vl tym (...) zbierają podpisy pod
petyc ją d;zskredytu jącą rodziców. ,,To jest bardzo
przykre. Najpierw wiedzmy, później piszmy i podpi-
sujmy, a nie odwrotnie. Zakończrny tym spotkaniem
pewien rozdztaŁ",

Daleki jestem od wyrażania swej opinii, a tym
bardziej o szkole. Wszak sam byłem nauczycielem i
wiem ,,jak śliska jest ta materia", Jestem jednak po-
zytywnie zdumiony taktem i kulturą zarówno prze-
wodniczącego zebrania jak i przedstawiciela kura-
torium. Oraz - przede wszystkim - rodziców, któ-
Tzy w spokoju i skupieniu wysłuchali pełnej infor-
macji (zapobiegającej plotkom i niedomówieniom) o

dotychczasowym przebiegu sprawy. Nie było emo-
cjonainych głosów ani ,,za" ani ,,przeciw". Wszyscy
uczestnicy zebrania rodzicielskiego pamiętali, że do-
póki nie zapadnie orzeczenie, dopóty jest domniema-
nie niewinności.

Najważniejsze, że zabezpieczono kierowanie szkołą, a
rr'łodzież skupia się na nauce, 

tlubert zbi,erski
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K8Lm!ffiI ffiFHńffi$§}&WCY:
Mieszkańcy ulic Lipow,ej, św. Wita w Smiglu: Stani-
słav.l Pieprzyk, Danuta Srednicka, Czesław Biały, Ze-
non Ratajczak. Włodzimierz Żurczak, Barbara Ku-
charska, Elżbieta Makała, JoJanta Majorczyk, Mario-
la Skoracka, Rozsada, ]Viaria Różańska, Leokadia Szy-
tnanowska, Janina Sadowska, Jadwiga Waiigóra, Jo-
zef Szulc, Marian Krcrmarek, Jan Łęczyński, Jerzy
Biniaś, Teresa Kucharska, Maria Białas, Jerzy YJ-at:z-
marek, J'anina Urbaniak, Lukrecja Bednarek.
Mieszkańcy uiic: I{. Sienkiewicza i Kościańskiej oraz
placów Rozstrzelanych i lVojslra Folskiego w §rriiglu:
Palcer Leszek, Piotr Balcer, Paweł Balcer, Zotta
Szczepaniak, Zelron Suszka, Wanda Zborowska, Ro-
muald Jąder, Peiagia Przyszczypkowska, Walkowiak
Maria, Aneta Szyrr:czak, Janina Kurasit'rska, Augu-
styn Tomaszewski, Wiktolia Masłowska, Krzysztof
Firlej, Anna Włodarczak, Mikołajczak Kazimierz, Te-
resa Gruszecka, Grzegorz Przydróżnv, Małgorzaia
Szwarc, Józą:f Chrzano.*rski, Andrzej żurczak, Woj-
ciech średnicki, Glzegorz Borowski, banuta Gabryei,
},,[aria Jordarior,",ska, Janina Turkowiak, Elżbieta Jur-
ga, Słar,rzornir Sekr"rlil<i, Kiciński Kazimierz, M, Żu-
rek, M. Nyczka"
Ponadto: Rada Sołecka Karrnin, Rad,a Sołecką Źe-
grórvko, Związek l{ombatantóvl §migiel, Elżbieta i
Wojciech Ciesielscy l{ietążi;lo,ilo, Katarzyna Kasper-
ska Robaczyn.

Do dnia 15 września ogółem r-vpłacono 1?3.622,910
złotych, y tym 100 min. i,ctac;i z Urzędu Miasta i
gminy w Smiglu.
SPOŁECZNY KOMITET APEL1JJE O DALSZE
DATKI, które wpłacać można w Urzędzie łtiasta i
Gminy w Śmiglu (sekretariat) lub na konto B.S. Smi-
giel nr 126726'1324 

Skarbnik Komitetu
Bagdan SchuLz

Sprostowe§}id
Nie 500 tysięcy, a 5 rni},ionów ,,kosztuje" samłl-

tt,olne wykonanie przyłącza 
- pr"rrrktu czerpali,r,,,'i,,

- 
przed rvodomierzern.
Sto procent najniższego \,yynagrocizenia dla Prze-

tvodniczącego Rady zaproponoą/ała l(ołnisją Pini;,ir-
§owa, a nie jak rrapisaliśmy - Reu,izyjna.

Za podanie błędnych informacji w poprzednin
nr, *_ plzepraszamy.

Woaaoa.}ro{) aaa<ra.}}aoir<raaal}(raairal

sP[i?]}lDABI tsRAMĘ ŻELAZl,{Ą.

Wiadomość: Śinigiel, u1. Ogrodolna 1
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WYDZIERŻAWIĘ POMIESZCZENIE 30 m2

na sklep lub ciche rzerrriosło.
Wiadomość: Smigiel, u1. Ogrod_or,va 1.

ffi a aeeao€aaaacaaaśo?9++ę("oaał§9,1 t

§FRzEDAt}f, MAGNETOFON KAS]rTOWY Tił.l\C
do Cużej ,

DOLBY * B,C
MAGNETOWID

wieży (czarna)
chrom - metai, BIAS

DWUKASETowY,,ANIS,{,RAD"
Śniigiel, u1. Ogrodov,,a 1.
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Nowo oTlvARTY ZAKŁAD FRYZJĘRSE{I
w Śmiglu, ul. Podgórna ? 7: g p r a s z a

w poniedziałki: 13.00 - 18.00,

wtorki - piątki: 9.00 - 17.C0

sobotv: 8.00 - ]3.U0

wiadonrość:

A*Z
salorrie meblowy}n firm5l ,,MEBLE A-Z"
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