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KTO BĘDZIfl UMIAŁ DOBRZE Ł,H:ŁCO\ryAC
Tak m.in. powiedział plezes Jerzy Wojciechclrr,ski

rvygłaszając sprawozdanie zarządu Banku Spółdziel-
czego vv- Smiglu z działalności za lgg4 rok w czasie
Zeblanra Przedstawicieii, które odbyło się w sali
lł,idorviskowej Centrum Kultuly w Śmigiu 27 czerw-
ca br. Ze}:raniu przer,vodnicz"vł prze-wodniczący Ra-
d;- Zbignie-,rz Łukaszer,vski, któr;. powitał przedsta-
."vicieli i gości, a wśród nich burn_.istrza Jerzego
Cicśle, T{a 52 delegatów obecnych było 30, a lvięc
pcl,v_vżej 500/o i obrady stały się plawomocne.

W sprar.vozdaniu pIezes zarządu banku strvierdził,
że rozmiary prowadzonej przez bank działalności
kredytcwej oraz wyniki finansowe zależeć będa od
.rielkości posiadanych środków, a zwłaszcza fundu-
szy rvłasnych. Stąd tralezy rozpocząć energiczne dzia-
łania w celu pozyskania nowych członków i uzupeł-
niania i,,,kladó-.,r. W powiększaniu fundusz.v lvłasn_vch
nasz bank liczy na pomoc Banku Regionalnego
rł,, poznaniu, którego jesteśmy akcjonariuszami i rł,

najblizsz.vm czasie podpiszemy z nim umowę.

W 1994 roku prz__viętych zostało 23 now,yc]r człon-
kórv. rvykreślono na lr,łasne ządanie 35 członkór,v.
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Stan tla 3i grudnia 1994 loklł lv;rnosil 2.039 członków
z funduszem udziałorł,ym w k-vyocie 1,2B4.852.300,-
zŁctych (wszystkie kwoty podajemy lv .,stalych" zło-
t},ch). Tak więc przeciętnv udział przyp;.dający na
iednego członka rvytiosił na 31 grudnią 1994 r. kwotę
ij30.138,- zł, co oznacza, że iyiko ż50l'o czlonkór,./ ma
pełen jeCen i rxzięcej u_działółv. j. 1Vojciechołvs]ri mó-
wiarc o działalności kredytł"wej zaakcentor,.rał, że inre-
d.yt bankorvy stano.,vi tyiko uzupelnienie śrtrlków
rvłasnych kredytobiorcy.

Stan zadłużenia vr krecl5,cie na koniec głudnia
1994 r. wynosił kwotę 17.846 mi],ionół.", złot_vch i r.l,

porór,vnaniu do ubiegłegc roku ;elt to sp:dek o 1.053
rniliony złotych.

Zobowiązania kredyto-łe -.ł u}:iegłytn lo}iu prze-
znaczone b5ży na nastepujące ceie: dia gospodarki
lolnej 7.560 mil., kreclyt; gotórłlko-we B.014 mi1., kre-
dyty przeterminowane 2.272 mtl. zŁ.

Prezes ustosunkował się 'r.akże do udzielanych
kredytów preferencyjnych. Olrazlrje się, zi: cc innego
rozporządzenia, 3. co innego rzeczyrvj,stość, Ra,da lłIi-
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nistróv,, u.staliła, że .ł_v.;okośc llied;lt,-l i,}1":]ie l]a:l.j-1, j -

nego (pierrvszeńst,":,,o, upi:zyv/ilejo-warii:) nit :ł.J,):,::

przekroczyć i mln zlctyci: na 1 ha uzytkórnr loit!.,,,cn,

Nasz bs,t,k ,,olrsłl:giłje" okoic 9,5 t;,s, hei"iarów i i;ło-
ta r".,;rpiai }rre*ytu y/iĘiił rvyni,eśc 9,5 n:iiiarila :iło*

tych. Dosl;ał dopłaty na lvyró,wnanie różnicy oixc-
centolva_nia 186 miiionó,,al, Zarząd ustalił, ze lra 1 ilą
w,ypłaci E00 tys. (śrecinia -łojewódzka -- 140 t),się-
cy!). Z otrzymanej dopłaiy do róznicy oproceirto-
wania tego kredy'lr,ł Barrk mógł wypłacić kredyt na
ogólną kwotę 1.564 miliony zł, z którego skorzysiaio
15B roiników. Podsurno,łując działalność kredl,t,3,,.yą

plezes stu,ierdził, że za tck sprav",ozdarł,czy na.tąpii
spadek kreclytólv zaległ;,ich z kwoty 3.0?5 rnln. zio-
tych do k=o,,oty 2.ż12 ił,l. złotych na koniec grudnia
1994 roku,

Jedni z banku pożyczają, inni w banku groma-Czą

pieniądze 
- ,,o;zczędzaią":Im większe sumy oszc:ląC-

ności, tym rł,ięilsze szanse na uzyskanie poż,vczili.
Stąd tez świadorne <izi,ałanie na wzrost ogzczedntści
i sprau,na obsługa kiier:ta statrov,zi pier,;siloplanon,e
zadanie banku. Ogclriy stan wkładór,v oszczęclnościo-
rvych na dzierl 31 grlidnia j 394 ioku $/)niósł ry L3-
szym lranku 43.766 mln. złot,vch t,, 'iym lłrkład_órv ier-
*irrg\Ą,ych 26.259 min. złot,)/ch (jest io r,vięcej o lr-łc-
tę 2.836 mln. niz w rol<u 19!i,j), -vl,kłłió",v płatnyclr ria.

każde żąCanie 17.507 min złotych, Y/kłady terminorł,e
są gromadzcne na 1,92? ksiązeczkach oszczędtlościo-
wych, a wkłady płatire na l<azde ządar:ie ttiotrro-we.ne

zostały na 2.135 rachutrkach. Pro,;;a.dzirrry równiez
rachunki oszczędnościo,ił,o-rczliczeniox,. rv iiości 80

sztuk.

Dopisane odsetki na cizień 3}. gruCilia 1$94 roku
do wszystkich zgrorrradzonycłl loleat na rachtlnkacir
oszczędnościowych w,ytlcsza 8.T36 rrtlłl. złot3 ch.

Przechoclząc do cmc,:.,lienia bila"nsll l:ocziieś3 zźi

1994 rok stwierdzarny, ze ogólire obl:ot;. lank"ł Spćl-
dzielczego w Snriglu po strcnie akt;,r^;ó,....,, i pasy.yg",,

zamykają się k-wotą 60.740 mln" złotych - powie-
dział prezes. Eank Spółdzielczy wypracował dochód
w kwocie 15.326 mln. złotych, a koszty wynosiły
kvrotę 14.670 mln. złotych. Wypraco\Many zysk brutto
za rok 1,994 wynosi kwotę 656.403.600 złotych. Wśrócl
dochodów najr,viększą pozycję stanowią;

- odsetki pobrane ogółem 14,30i mln. złotych -
93,30/o

- prov,lizje i opłaty 1.007 rrlln. zŁotycŁl - 6,6,e/o

Wśród kosztów najw-ażniejszymi pozyclami są: "''

- orlsetki od środkóinz na rachunkach bankowych
9.941 nrln. złoiych - 60,90/o

- wynagfodzenia 3,311 rnln. złotych - ż2,50lt

-- zużycie materiałów, przedmiotółv nietrwałych
oraz usługi 657 min. złctych - 4,58Ił.

Nadwyżkę finansorvą netto w wys. 465.?80.000,-
złotych jedrrogłośnie płz,earuaczono na zwiększenie
fundusztr zasolrowego hanku.

W dyskusji p. Skorupiński z żegróv,lka postulo-
wał obniżyć procent od zaciąganych kredytów,
Prezes povrieeiział, że rłożna, aie bank przestanie
istnieć, bo trzeba byłoby równocześnie obniżyć pro-
cent cszczędzającym, którzy łvycofają swe lokaty
i pójdą do innego banku. Panowie Kahl z Oiszewa
i- Maciejczak ze Snrigla wyrazili swe uznanie Zarzą-
dowi za dotychczascwą działainość stwierdzając, że
przeterminowane kredyty maieją, a przy udzielaniu
kredytów wykazano się wielką roziropnością.

Burmistrz Jerzy Cieśla dziękując za zaproszenie
powiedział, że ,arystępuje -w podwójnej roli: jako bur-
mistrz i jako klient banku, gdyż urząd ma w nim zło-
żone sw-oje fundusze, które przecież pochodzą z po-
datkórv, a rvięc są funduszami społeczeństwa, Zaape,
Iował do Zarządu, RaCy Nadzorczej i Przedstavricieli:
,,Ztóhmy wszystko, aby nasz hank działał dalej na-
stępnych trO0 lat". 
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§prK,flAKŁ (TFłUDNV)
jAKIEGO trWsZCZE U b{AS NIE BVŁo

W '.rili.cgł',r}i] rol(u ,ń/ cze§iL] $/akacji \"t' nas7,},ch_

lviatrakach zamieszkała gIiłpa nrłłdzieży z Poznania,
trł orząca GĘUPĘ TEAT&AthlYCil t}OSWiAD-
CZEŃ. Tlv,rrzy ona teatr po;zukujący rózn\.ch folm
plzekazu, nie tylko za pory}ocą sło-wa, jak to w trady-
cl,jn5,m ieatrze lry.ła. Grupa powstała w 1992 i:oku,
je3 l<ierorł,nikiem i naucz;,cielenr jest reżyser kana-
d;.jsklego pochodaenia. na stałe mieszkający w Poz-
nairiu, Dominilł FłICI{ARB, On też jest autorem sztu-
ki; ,,Historia ojca, ktcry opowiada sv,,ojej ukochanej
córeczce, jak szaleniec (od)nalazł srvoją żonę, kióra
jemu iryła pTzez,naczona" w-ys+;awionej, a raczej
przecistawionej, l.r kaplicy cmeniarnej przy ul, Wła-
dysława Reymonta 10 czerw-ca br"

Sztuka -- osadzona na motyy/-ach szaleństwa i mi-
łości -. niezwykle tludna w odbiorze (zaproszenia
lvysłaliśmy do okreś}onego odbiorcy i.,. trochę się
zaiviedliśmy), bo tytułowy ojciec rvcale nie opo.,łriada"
On oprolvadza swoją córeczkę po róznych miejscach,
w których odnajdylł,aŁ żonę i przy pomocy §€stłv,.,
ninriki, dynanricznego ruchu, stuku. spazmatyczn;,ch
okrzyków, dzil,vnl.ch dźrviękórv. muz; ki i kolororv -dużych. biał;,,ch pła.szcz3,zn oraz ciyskreinegc śli-iatła

- u_naoczniał małemu dziecklr odnajdyr,vanie zony-
-matki, Trzeba było olbrzymiej vi;,cfulaźni, by uzmy-
słowić sobie, dokonać transformacji zastosowan;rcir
różnych fcrm przekazu Ąa formę odbioru, do }rtórej
przyz\Nyczaiła rras traciycyjna szkoła, treść sztu}ii.
Istotą spektaklu był brak... słó.*,! Zastąpiono je iez
symbolem. Akcja kończy się odnaiezieniem pTzez sza-
lonego męża żony. I)ołącza do nich dziecko, T.woizą
orszak, idą i rozdają widzom jabłka. Jest cno symbo-
lenr płodności ale też i miłości - szczególnie to czer,-
w-one. Ze względu na jego okrągły kształt, ja}:}ko ro-
zurniano też niejednokrotnie jako syrnbol rvieczności.
(Przypomina mi się povrieść Tadeusza Nor,laka: A ja1<

królem, a jak katern będziesz).

Kaplica cmentarna (częściowo j,.łż rvyremonto-
wana, pizystosorłlana na pracovznię i galerię maiar-
ską) stała się idealnym ,,teatrum" dla te j sztuki.
Schody, balkony, wnęka, surowość wnętrza poięgu-
jąca akust;.ke dź,,viękółv, półmrok (sztul<ę przedsta_
wiorro w godz, 20.30-21.30) rozjaśniany jedynie prze-
noszon)Im za akcją lichtarzeir:l, stał"v się integralną
częścią a"kcji (rł, Poznaniu spel..takl jest gran,v lłr ka-
zamatach i,,,,!ięd_zynarodo"lvego Centrum Sztuki). Te
elementy też grały!

No i publicznośc, nieiiczna - głownie młodzicż
z naszego liceum -_ przemieszczająca się za aktora-
mi, obracająca się i wychylająca przez balkony, gdy
akcja rozgry\Ą'ała się na parterze, w prawie że rzym-
skiej - antycznej scenerii. To robiło niesamolvite
rł,rażenie! Dawało wiele nowych, jakże innych niż
w tradycyjnym teatrze, doznań.

A graii bardzo młodzi ludzie. Aktorami i wspol-
tw-orcami spektaklu byli: Dorota Abbe, Szymon
i Konrad Dąbrowscv (to synowie Maryny Jasińskiej),
Leszek Lesiewicz, Kamila Majsner, Justyna Renn,
Piotr Rogaliński, Ewa Grzechowiak, Agnieszka Kor-
czal(, Aneta Kazmierczak, Celina Lęgowska, Pau,eł
Szulada.

Przypominam po raz wtory: pomysł sztuki zrodził
się lv czasie r,r,arsztatów, które zespół miał w naszych,
śmigielskich wiatrakach i tu, w Smiglu, powstały jej
pierrvsze zręby.

Czl,r-tr dla nich był i jest Śrnigiel?

To prawda, że jest coś więcej, coś poza ciałern,
umysłem,, przestrzeniq, czlsen1,. Coś lłażnego. Tam
u ŚmigltL zasmakou:ałam tego kruszynę. Od,robinę.
Po to u:arta tum bEło tam pojechać.

\Y l"uźrze prqcy, us mtłomźasteczkousym spokoju,
lu nźezwykłej atrnosterze Śmźgla, ujawnźły się zja-
uiska nżeruidoczne ID nas na co dzźeń, w takżch ua-
runkach, potrzebg so, silnźejsze, prawdy jaśniejsze,
Jałsze rażq, bezruch drażnź, Emocje sq silne l, ugra-
zźste, Wżdoczne przeplata się z nieui.dziatnum (...),
Życźe odzEskuje pieruotna sens (.,.),

Dorota Abbe,

Śmigiet ugdaje mź się waspą"Wyspa u czasl.ę.
I{a której można zatrzgmać się dokoła: poznatuać sźe-
bie, poprawiać sźebże, tuorzyć. Jest teź czas, bg poz-
nać nupratłdę. W Śmiglu przestrzeń jest również
bardzo LDazna - kaplźca prza crftentarzu, ruiatraki,
nżeś,miertelne nagrobki i mźasto bez jednego bloku,
MyśIe, że LDarto bgło i jeszcze uarto mgśleć: Jeszcze
raz spóbolłać,..

Leszek Lesiewżcz,

Wyczerpujqca prace
ni e l.t s ta j qc e p o s zukiił ania,
lł spaniał e, l e c z męc zqc e impr ousizac j e,

małe rzeczy dajqce uielkź efekt ...

.,. to ułaśnie jest ella mnie Smigiel.

Szynton Dqbrowslci,
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Godzi,nil drogi
I u: ŚmżgLu - mi.rLsteczku . 
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tu małyrn stalłeczku
Moczamlł nogź.
Mówźę córeczce - ,,patrz!
Na góreczce
ta sq toźa-trakż"
Pcdbżega m.ała usesoła
i, kręci, śmźgłem dokoła.

lvAKACJl

Po Śmiglu - 1994

Fioir Rogaliński

W doręczortyn rvidzotn (przed spektaklem) tekś-
cie-programie, z którego tez pochodza. cytowane wy-
powiedzi i wiersze, autor Dominik Richard napisał:
,,Pragnąłem także pcdzielić się t.vmi chrvilami tajem-
l,1icy zycia i nlłości. Cz;, rrtiałc rlarlr się?" Sądząc trltl

feakcji widzow, którz1, llr.li tak zafascynowani, że
nie odczuli końca spektaklu i nie zdążyli aktorów
nagrodzić oklaskami, bc oni olszakiem v,yszli na
zewnątrz - stwierdzam, ze TAK]

(t1. z,)
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W MORCWNICV
Solrota, i? czr,:;rca na clługo utkłvi w pai:lięci

ntieszkaticom }:iorci, .:icy. ''rT 
iy l,r dniu mie jscorve

Kcłcl Gcspodyii Wi-^jskich w i:ai,izo uroczysty i ro-
dziriily ** -i:a:lie zaprosiiy sve ,,rilugi€ połorvy" --
sposób obc;locizi].c 2"-rrcie st,,ę,i ciziaiłincści.

'i-il,ccziistoj;ć 
z*::g;.:izo1,,,lalo \,v ś,łietlicy miejsco-

w-€j spółdzrei:ri p]:oC-likcvjncj. GolpcCarzem ł;yła
prze..;cCl:.cząca iicłł p. Gra:ly.la }{qr,,,-ali. W imieniu"
zenr;-nvłh po'*i],aia_ irrz]/ł,]-l.ł-\,ch na jui;ii=usz gościi:
burn",istrza J-e]:zego Cieśię. łl€z$5ą Gininnego Zlviąz-
ku Rolniko-ł, Kcłek i Organiza,cji Rollic:_]7,ch Jar:a
Pietrzaka. sołtysa },[ oi:o -,",,lnicy Stanisłe,.ł a Buchwald a,

prezesa RSP 1!1ęcimierza Przl.sieckiego, plezesa
rnie j sco-we j: O-§P Z"vgriunia Konieczrrego, insiłuktora
Ośrodka Doradzt-wa Rolniczego Urszulę i]uliń-.ką.
przed.stav,,icieia pras; 

- 
niżej podpisaneg*o.

Ze spratn,ozdania złczonego IJIzez przewodniczace
Koła l-łczes'l,nic;. uiggrystości do.łiedzie].i się, że ze_
branie organizac-vjne zt.lołano g kwietnia 19?0 roku
z inicj:l,r,,:,-.l- Cśrodka Nor,vcczesnej Gospodyni dzia-
łającegc jl.,;1,i byłej GS ,,Sarnopoinoc Chłopska''
w Sn:,l-:,," łi:słu_giwała je kieroviniczka ośrodka
p, Heli.: .,. i-_..iińska. W czasie zebrania zorganizo-
łvano pokaz potraw z tyb i nowoczesnego, jak na
ó-,vczesne cz&s_)/, sprzętu gospodarstwa domowego.
Spośród zebranych ko}riet do koła zapisało się 25
osób. Przewcdniczącą koła rvybrano Urszulę Kasper-
ską, Dalsz;virti przer,vodniczącymi były: Maria Kru,k,
Genoił,efa Biegańska, Krystyna Biimel, Maria Frąc-
kowialr i Grazyna Nowak, która tę funkcję pełni
nadal. Kiedyś liczba członkiń była duża. W 19?B roku
bvłc ich 54,,,r,, 1981 - 61. obecnie jest 3? kcbiei
i jest io najb:lrdziej 1iczne lioło r,v 3minle. Koł..: pro-
vladziło rózncraką działalność, przede wszystkim

ośr,,,iatov,,ą 
- ,,praktycznie" uczyło przytządzać po^

trawy, układać zastavrę stołow-ą, wypiekóvi, przyT7,ą-
dzania sa.łatek i sutó-i,re1,1. Co roku rczprowadzało tez
piskięta,

Jak z-l,vykle przy takich okazjach były gratulacje,
życzenia i kwiaty. Jan Pietrzak w wystąpieniu pod-
kreślił, że miłym akcentem tej uroczystości jest to,
że bierze w niej udział tak duże gremiunr. Srviadczy
to o tym, że ta organizacja była i naćial jest potrzei:-
ila. Nalez.,. poch-uvalić członkinie l.toła za to, że mimo
trudncści, z kiórymi się -wieś dziś boryka, KGW
rł, \{orcwnicy lv dal,szym ciągu aktywnie pracuje. To
jest goCne naślaCorł ania,

jerzy Cieśia przlpomniał zebranym, że był czas,
kiedy postęp w wiejskim gospoclarst.,vie domowym
wdrazany był właśnie przez K,GV/. To potrzeba była
przyczyną zaangażovrania się kobiet w społeczną
działalność. Dzięki podjętym wtedy działarriom, dziś
-l,zieś nie odstaje od miasta. Mówiąc, że 25lat w dzia-
łalności Koła to niervieie v; porównaniu do 100-1et-
niej tradycji kółek rolniczych, złożył - podobnie
jak przedmówca *_ na lęce przewodniczącej koła
serdeczne zyczenia i gratuiacje.

Podobn,ie uczynili to iez: N{ecimier-z Przysiecki
i Urszula Eu]ińsira.

Rada GZRKiOR i-,, Smiglu za aktyrvną pracę dy-
plomami l_tznania il.honorolvała: Grażynę Nowak,
Wandę Hałupkę, jadrvige Szwalc, Kazimierę Adam-
czewską, Krystr.nę Leśna, Stanisławę Kupkę, Stani-
sła,łę l\4ikołajczak i Właci;.sławę Szymańską,

Pc części o{icja.inej spoż,v*,to koiację, wypito kawę
i ... lrawionc się do pózilej nocy.

(H, Z,)



WITRYNA ŚMIGIELSKA

NOWV KtUB SPORTOWY
26 czerił,cą br,. w salce li,lu'nc-wej Cełrtruł.i Kui-

tllr"v rv Snriglu odbyło się zebran,te zaiłżycielskje
Ktrubu Sportowego,,POLONIr\" Słuigiel.

Zebranie pro.ładził przewodniczący Konitetu 7-a-
łozycielskiego ,,KS ,,Polonia" iv Snriglu 

- 
l<1ub jed-

nc;se}<cyjny; tenis stołorvy 
- 

mgr Tadeusz l(ozłorv-
s1-1i. Nliało się cno odbyć o godzi,nie 17.00, ale i-:a sali
zebrało się tyiko |3 założycteli, rnimo tego, ze na
wstępnym, zebraniu zaicrz;lgię}skim chęć załozenia
klubu wyraziły 24 osoby. Aby klr_rb mógł por,vstac,
załozycieli musi być 15. Zrobiono więc przerr.,,ę i ...

spro-uvadzono posiłki. Ostatecznie o 17.30 na sali zila-
1azło się 16 osób spełniając formalrly i,v;rmóg, T{ad
pr,Ą,wnQ stloną zeJrrat-:.ia czltviał Piotr Eiernas z Wy-
działu Kultury i Sportu UW łr, Lesznie.

Po zapoznaniu się ze Statutem - przyjęto go jed-
nogłośnie 

- i d,vskusji nad nim (z projektu rluykre-
ślono zdanie; KS ,,POLO}TIA" Srnigiel przejrnuje
i kontynuuje tradycje LZS ,,POLONIA" Smigiel)
przystąpiono do rvybotu Zarządu i Komisji Rewi-
zyjnej.

Do Zatząr.\u wyłirano; Tadeusza Kozło-.ł,lski.ego --
prezes, Kazircierza Nlaślaka 

- 
-,iiceprezes, Pictia

13iałego 
- sekretarz, I,"'Iarka Maślaka 

- 
skarll_::ik

i Eugeniusza Grzelaka 
- członek. Przei*,,odniczącj,ii11

Kornisji Rervizyjnej został Kazirłterz Kowalcz;,,k,
a członkami - Arkadiusz Dudkovziak i Grzegorz Rc-
galka,

Podstawą finansowania Klubu są składki człctr-
kor,vskie. Ustaiono je rv następujących },rvota,ch: dzj.l-
ci do B klas}, 

- 
20 tys. (sta"rych) złctych, do lat ii] -30 tys, zł, t powyżej 1at 18 - 50 tys. zł miesięc.nie.

Bardzo optymistycznie zabrzrriiała dekialacin pie-
zesa Khłbu, który stwierdził, że zajęcia bęclą pro-,,,.,il-

dzone ze wszystkimi grupami wieko\Ą/ymt z pcłcże-
niem akcerrtu na szko]enie dzieci.

W imieniu zapToszon},ch gości: prze-.;cd:riczącej
tr{omis.li Sprarv Spolecznych RMiG,,,,, Sn,:3Lu,\,il ji
Ziegler, przerł,odniczącego Społecznej łl,Tie;sko-Gmin-
nej Racly KFSiR Leszka Balcera i d_vr. Centrltin Ku,1-
tury }Iubert,a Zbierskiego no-lyemu }ilubcr..,ri serdeiz-
ne zyczenia: DZT,AŁLĆ PRĘZXIE zlożył burnli--tlz
jerzy Cieśla,

Pani Ew-a Kopczyńska, matka uczęszczajercego lra
zajęcia dziec]ra, złażyła serdeczne podziciko-wanle za
d_otychczasorvą opiekę i szkolenie.

Dla historii odnotujmy członkó-,iv 
- 

zało2,r.gię]i
KS ,,POLOl\jiA" Smigiel. 3ą nin:i: Eugenittsz Gr:c-
1ak, Stefan Wieczorek, Halina ł,ączna, Eugenia Lu_-

boń, z\rkaciiusz Dlrclkowiak, Kazimierz Maślak, Elya
i Jarosław Kopczl.ńscy, Grażyna Wieczorek i Henryk
Grzr:lak - wsz},scy ze Śmigla, Marek Maśtak z Cza-
cza, Sławomir Kamiński i Piotr Biały ze Starego Bo-
iano\,.,a oraz l{a.zimierz Kowalczyk, Grzegorz Rogal-
ka i Tadeusz Kozłowski z Leszna.
F.S. W chrłrili. gdv piszę te słorva na naszym terenie
ciziałł.ią: ,.KS ..POLONTA" Smigiel i sekcja LZS
.PCLO]VIA" Śnrigiel. Obie jednostki zajmują się te-

ilisenr sto}owvm. Ta ostatnia ma się rozwiązac.

§/tą,§.§--.a-.

i.,,iotEJ]\A RADA
Zgodnie ze Statutem Centrum Kultury w Smiglu

cl;rrektor tej placówki mgr Hubert ZbiersH pow.ołał
R:ldr_; Klrltury i Sportu (nie mylić ze Społeczną Miej-
sko-Gminną Radą Sportu, Kultury Fizycznej i Re-
kreacji), Rada ta jest społecznym organem doradczym
i opiniotlł,óIczym \Ą, splawach działalności Centrum
Kultury i skupia osoby fizyczne zainteresowane loz-
yrojei_,-l kultury i sportu na terenie miasta i gminy.

Członkorł-ie Rady będą badali potrzeby i możli-
rvości olaz będą inicjatorami przedsięwzięć w zakre-
sie kultul_r- i sportu. Będą też opiniować zamierzenia
i pla,n pracv oraz podział przyznanych na kulturę
i sllo;:t śitldkólv Łludzetowych będących w dvspozycji
Cenirum. Rada ma też prarvo występować do Zarzą-
clł .'diasta i Gminy smigiel z wnioskiem o dokonanie
ccen\: cjziałalności Centrum.

W skład Rad1. m.in. weszli: Stefarr Jaworski -z-ca dyr.ZSZ w Śmiglu, Jan Szulc 
- 

OSP w Smiglu,
Eligiusz Lipowicz prezes chóru ,,Harmonia"
,,v Śmiglu, Aiicja Ziegler 

- 
plzew. komisii Spraw

Społecznych RM1G w Śmiglu, Tadeusz I1mer 
- dy-

r ektor LO rł, Smiglu i Leszek Balcer 
- 

przewodni-
cząc:r Społecznej Miejsko-Gminnej Rady Sportu,
j{r-rlt,_łry Fizl,cznej i Rekreacji.

Pierwsze posiedzenie Rady Kultury i Sportu od-
było się 27 czerwca br. Dokonano r,vyboru przewod-
niczącego Rady 

- został nim Stefan Jaworski i za-
stępcv pr:zer,r,,odniczącego. którvm został Tadeusz
Ilmer.

W czasie posiedzenia przyjęto też Regulamin Ra-
d__r. W tcku dr,.skusji podkreślono konieczność ścisłej
.,l,społprac_.,. Rad,v z Komisją Spraw Społecznycl'
R\{iG u, Smiglu oraz zaktyrvizoviania niektórych
śrcdolvrsk do czynnego udziału rv życiu kultut,alnym,

Obser;*ator
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}{€JE,§,UBALNEGG

Yuia_}ne Zebranie Spra,łozda-wcze Towe.rzystwa,
lv czasie którego preze§ mgr Witoid Omieczyński zło-
żył sprawozdanie z działaincści w 1994 roku, odbyło
się 2? i<rr;ietłria ł;r. Dopiero teraz na naszych łamach
udało się lvygospodarolvać miejsce (Frzepraszarcty Za-
rząd t Człankóu.) i zaprezentować Czytelnikom dwie
ciekawostki, o któr;,-ch mó-wił prezes.

19 Lutega 1994 r, us salż klubouej Centrum Rul-
turg odbyła sźę prelekcju mgr. Marka Wróbla -pr a c alu łl,źk a W o j e rn ó tl zk' e g a O śr o dka Ar ch, e ol o g źc zna -
-Konserwaiorskźego u Lesznle z sźedzźbq u Trzebż-
nach na temat: I{ajnorvsze odkrycia archeoiogiczne
z okolic Smigla (V w. p.n.e. - VII w. n.e,'J, Zebrunż
nnźeli rzadl<,q, ż jedynq jak do tej pory, okazję zapoz-
nanźa sźę z wgnikcLwłi badań archeołagźczngch prze-
prawadzanych us 1993 r. w Koszanoulże, na terenach
uJaznaczongch pod bu:louę nouego uysypźska śmie-
cż. Okazciło się, ;e zubrew apinźż rrtźejscotulych ,,eks-
pertóu,",':SIkrgto nu tym obszarze lźczne ślad,y osad,-
ni cttls a tl: ł z e s no śr e dnźa u ź e c zn e g o 1il p o sia c i kilku ch at
z lV ął. n.e., rel,lktóul janł,g głspodarczej, palenźska
kamźennego z III-_IV LD. n.e. czy d,użej lżczby frag-
merutóus naczyń, Najcźe!łauszgm znalezżskźem oka-
zała sźę chata kapłcrłq-llutnżlś,a z IV us. n.e. z kumźen-
nym ałiurzem, sgmbciem solq.rngm, pźeruszan"Ł tego
typu abźektem znal.ezżongm iD Europźe Sradkouej, na
terenźe osacły. Iiapalżska te potwźerdziłg po ra"z ko-
lejrl,g tezę, że najwcześnźe3sze osadłrźctąsso usokał
Sm,iglu kancentraą.ł:ało się nad, rzekq Sam.łcq.

W drczac?t, 12-1,4 maja 1gg4 roku odbgło sźę
lls Boszltowże ąsmpozjunL na temat: Cystersi w §Viel-
kopolsce Ęołuditiowo-Zacirodrriej {Ghra - Wieteń *
Frzemęt) zarganźzotnane m.źn. przez Zespół d,o Bac|,ań
nąd Hźstarźq ź Rulturq Cystersou lls Polsce przy TJni-
uersytecie ź"łtt,. Adarna Mźckźeusicza w Paznaniu
ż Wgdział Kultirg ż Sportu IJrzęclu Woje.wodzkźego
tls Lesznźe, OmausźłJ.no na. nżm rru.źn. zrulczenźe zakorlu
ź klusztorótls cysterskźch dła kuturg Wżetkopolskż Po-
łudnżouo-Zucll,adnże!, W sgmpozjum uczestnźczgł
Prezes STK - Wżtald Cmźeczyński.. W 1990 roku
Radu EuropE lłysta,pżła z żniclutguq utlnarzenla
Szl,uku Cystersóu łqczqcego opactua cysterskźe od
Portugalżi przez Francję (Burgundżę - ojczyznę ey-
stersótn), Nżenzcg aż po Wisłę. Na terenze Palski prze-
usi,dzźane jest utwarzente trzech głotłruych odcżnkóu:
szlaku: ślqski, małopolskź araz zuieikopołskź, k,tóry
m,żn. będ,zle przebźegał us uoj. leszczyńskim pTzez
taki.e mźejscolłoścź jak: LUBIN, RRZYWIŃ, Wa-
t\iIEŚĆ,. PRZEMĘT, WLELEŃ, I<ASZCZ}R. Sytua*
cja ta stlDarża u przEszłoścź dodatko,use nąożlźwości
roztlsoju gospoderczo-turystgcznego regźanu, zu tym,
równżeż nńasta ż gmżny Śmżgźel. @, z.)

§ Kwmgę§km p#I!ey!ll&
l-€.Gii. -- §g]r,:jna intel,rvencja ..l,, Brrlńsku, gdzie trrva

s;pór o :niedzę. Stron.v pouczono.
l$.frS. - 

jrTieleini mieszkańcy Karśnic urządzili sobi,e
zał:arvę - gonitwę rv łanach zbaża w Prętlrolvi-
ca.ch. Przeprowadzono Tozmo\^/ę ostrzegawczą z icln
;:c.Czicami.

13.8{i" - Interrveniowailo \v Srniglu, rtl trrieszlraniu
p]]z} 11]. 'I. Kościuszki, gdzie doszło do awantury
domor,vej między małzonkami. Strony pouczono.

18.6S. -- W śmiglu, przed salonem gier przy placu
R,:-,zstrzelanyclr doszło do bójki, w wyniku której
poszkoCowanego odwieziono później do szpitala
z podejrzeniem rvstrząsu mózgu. Sprawę skierowa-
nc do sąciu rozpatrującego sprawy nieletnich i ro-

dził;ile.
XS.86. - !V Smiglu, na u1. Winnickiej kierujący

OPLEIVI gwałtow-nie zahamował przed przebiega-
jącym psem, w rł,lrni.ku czego stracił panowanie
nad pojazolem i uderzył w słup teiefoniczny.

21.*S. - Kiclujący II'IERCEDESEM, w rvyniku nie
zachorr.ania nalezytych śr.odkórł, ostrożności na
łuku Crogi w Zegrówku, zjeclrał na 1ewą stronę
i trcterzył w jadącego z przeciwka POLONEZA.
Spra-,.,,cę ukarano mandatem 25 złotorvym.

?2.&E. -_ Identyczne okoliczności kolizji jak wyżej,
z tym, że miała ona miejsce w Księginkaclr,
a sprawcą irył kierujący osobowym FORDEM, któ-
ry uderzył lv FIATA 126p.

ż4.86. - Koiejna (chyba ostatnia, bo ,,młodzi'' się
juz rł,ypro.,vadziii - H,Z.) interwencja w spol,ze
o majątek rniędzy zięciem a teściami w Sierpo.łie.

2$.$6. - W Czaczu, kierujący osobowym FORDtrM
dcjezdżając do skrzyżowania, wykonał manewr co-
fania, vr czasie którego uderzył w jadącego za nim
FOLONEZA. Ukarano go mandatem 25 złotor.vym.

3fi.ł;6. - W Sn-iig}u, na uI. Południowej kierujący
ZUI'1ItrM nie zachorvał nalezytych środków ostroż-
l;ości p|zy r,vłączaniu się do ruchu i uderzył
r,r,. przód prawidłowo jadącego TALBOTA. Sprawcę
r_łkararro nrandatem 20 złotorvvm.

Yy' c?er\Ą,cu:

-- interri,en,ioivalto I7 l,azy.

- zatrzr-rr,ano 2 pl:a-wla jazdy i 10 dowodów reje-
stlac.vjnych,

- pouczono 51, osób,

--- do Koiegium skierorł,ano 5 wniosków, w tlr11 4
dla sprar,,,corv lrędących pod r,vpływem alkoholu.

liielownik Posterunku Policji Lo}ialnej
st. sierż. Wżesłatll Terczeuski
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Bs §ZYEEL§! !

l]jb]rotelka Publiczna Miasta i Gminy ,,.l Smiglu in-
formuje Czytelnikólr, .,Witrvny Smigiciskiej'' o ln.lz-
lirvości korz,_vs'iania rł, cz).-telni ł;iblioteki z następu-
iącl-ch czasopism:

i.lzienniki;

Gazeta poznańskłl
Dzienni}l Poznarislri
Gazeta W1,5or."o
i;]95 \x,Iię]Ęopolski

T';,godniiri:

\ rrf

Panolama Leszcz1-1is;l<;t

Politl,ka
Pozna_niak"
Pani donu*
trrzyjaciółka*
Prairt,l i Zvciu'
l|]NiI*

Wilrostł'
Zycie na go|ąco*

Drł,utygodniki:
1'iiipinka'F
slł,ierszczyk
I{irrier- lokaln n-

l\Iiesięczniki:
Dziś -- Przegląd społcczny*
ldolt,e książki (nowości

i zapo-wiedzi r,v__vCaił,n ic ze)
płomyczek
IJ l z.,-r, c ci a P ill _s]< a^

F'cll,adi, ik domo-*-r-'i
St_i ir cc_q1'

'l]i^,.llJ St,r.ił
Z5,gzakĄ.

wiadoirrości kościariskitl*
Wykroje i Wzory*

" -- tl,itlłv 0r]naczoile grviazdlią nlożna ,.,),i,.,_,z:-cz)-,.

do domu na okres 3 dni.

Cz.vtelnia jest czvnna:

poniedziałek

sroda

p iatek

rttorel,:. od 10.00 do 14.00

(D. Hąmpel)

} 
"O 'r.O'' 

clo 1i}.00

NASTĘPNY NUil{ER ,,Ws" 20 LIPC.Ą

15.07. _

Urzqd Stanu CEuilnego us Smźglu uprzejmie zu-
u;źadamża, ze uo!ę zustqpienia u zwiqzek małżeńskż
zadeklarou)alź:

Pan Krzysztot Grocho?Da z Leszncł, i, Pani
Beqtq Marża wżeczorek z koszartotucL

Pan Zbignźeus Ludllsżk Koteckź z Koszqna-
ua ź Panż lząbel"a Zofża Bereszyńska ze
Śmigl,a

Pqn Janusz Bqrtkoużak z Kqkole,**a i Panż
EIwira Eu:a Tomowiak ze Smigta

Zastępca Kiercrvlrika VSC Danuta Rątaicząk

'' ^.ąa,v l 
-

iPo lDZ ll ĘIKOWA lNl ll lE

Grupa dzieci ze Szkoły Podstau,owej w Czaczu,
która wystąpiła w Mini Liście Przebojów zorganizo-
rvanej r,v czasie trwania ,,Dni Smigla'95'' łv dniu
20 maja br., składa serdeczne podziękow-ania orga,ni-
zatorom za zaptoszenie i otrzymanie nagród za zaję-
cie trzech pielwszych miejsc.

Jednocześnie dziękuje za zorganizo\Ą,anie wyjazdu
na basen Akurawitu do Leszna dla rvszystkich uczest-
nikórv Mini Listy.

Dzieci wrócił5. bardzo zador,volne, że mogły zwie-
dzić i r.v;,]<3pać się lv najpiękniejszym w kraju kom-
pleksie r-ekreac;,jnl.m.

(B. A.)

ę.e/i.-,§.§%-.-,a.-,-,<><r,-ża,€

EIIa mailepszyGh n nagrody!
Z irricjatyl.ry Komisji Splaw Społecznych Rady

Niiasta i Gminy Smigie1 Zarząd ufundował najlep-
szym absolwentom szkół podstawowych nagrody rze-
czo\,1,,e w pcstaci aparatórv fotograficznvch.

Otrzymaii je:

z Czacza - Mirosłart,a Adamczak, średnia ocen 5,0;
z Przysieki Starej 

- Ąnpą Maćkorviak, średnia ocen
5,|; ze Starego Bojaori,a 

- 
Monika Kasperek, śred-

ilia ocen 4,92; ze Smigla Monika Włoch, średnia
ocen 5,42.

P.S. Za naszym pośrednictr,vem przewodnicząca Ko-
misji Aiicja Ziegler składa podziękowanie firmie
FCTO ELF za częścior,ve sponsolowanie jednej z na-
gród.

(H. Z.)



Krzysutof §ęder
64-030 Smigiel

Plac Wojska Polskiego 14

świadczy usługi w zakresie:

opału

torfu

obornika

ż,wiru

materialó,w budorr;ianrrch itp,

Pojazdem o ładov",ności 18 ton .,STETR" f piz;,lczepa

Pojazdem o ładowności 12 ton ,,KA},{AZ"

Ceny do uzgodnienia
ffi

Z okazjż

j

ll%:p4?r,lltr ",ąą.
ff6 _- ąlą
W 55 ,WkSfux ,hUWa-,ffi@*K&-c-- q

rocznżcg ślubu

kochangm Rodzlcom

ZoFlI i, LEoNoWl JERZYK)M
dużo zdrollsźa ź szczęścźa

sltładajq

sgn REszard z żonq ź dzźećmi

oraz Szymanźuko,uźe

W}a3})..{ł}i}aaa.Ba<r<xai)aaaa<}ai)aara{

Zakład

a
&
(3

prze\VoZu

prZewoZu

prZelVoZu

@ przervozu

& przer,vozu

OG§tO§Z§Eii{§ §§ A
,r{§ra+śś!§+9§+§*ś§**+9łł+śęę9i&.*{ 6{. }*ę€€e eę+aa§,}a}a.aa<ta

BoBA§IANIE IiE UCZY
@ sariloclaodo,wych,

@ patentolvycir,

OSTRZENIE NOŻY
Smigiel, u1. Lipovra 6 - tel, 605

vv gcd_zinach od 10.00 dc 1?,00

óó9a+óoa$++9§a§6rac łc§ał!ł§'}}}3§9ao./t ooł)++łaaoi}Naao,}3 a.aa

5KUP ZŁ&WIv
Śmigiel. ul. Ntorownicka 2?

Xnforrrrac je i ważenie :
Śrłigiei, u1. Wodna 6, te}. 83

@ao§3§€ *<r{riaa§3$+<r+a+,a<}ę€a+ałct)ataaaea

DRUt."A§,NI.Ą
I Rorr,,nr,, ł,ęczyilski
S4t-030 §,rllgiel, ul. 0grodow,a 39

tei. (0-S5) 18S-111 rv.543

Zakłłd czynn7: od płnieliziałku dr piątku
rv gotizinacjr 10.B0 -- 13.S0 i 15"00 - 20.00

rv soboty oćl 9.G0 - 
j.4.00

Fcleca usługi w zakresie:

6 zaproszenia,
@ wizytórvki,
& u.lotki reklarrrowe,
€ druki firmowe,
S drrłlri a}ic3,,derrsotve,

€ broszury, icstrulrcje,
€ opracow;iwanie dłuków,
@ afisze dc fcrnatu A2 itp.

NAi}R,iJK NA:
€ elługopisach,
@ zapalniczkach,
€ otrą,ieraczac}t,
€ porce}.enie, szkle itp.

E}XECZĄTKI:
6 sari:ottłszu jące,
@ pułiełŁa rmetalor,ve,
6 tl,,adycy;ne,
S identyfikatory.

ODZI{AKI TYFU,,BUTTON,,
XAP§§"ir§Z.ĄM tsa K$&UYSTANIA
E §Ęsl{-i{ U§ŁUG Po BĄĘDuo
l{ONKU{ti}IICYJNYCII CENACE{

!}ałoirae9a.eóra.}}aa a}ó9ó3§aóa+aaaacą}ała+}}rra}}}riiaal}o3}}}.
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