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sci.;-,-. splzed_arvc.,- - 61_]. technic_v rolnic;, - 65, me-
clla_nii,; masz\-n i urządzeń - 62 osoby. Najliczniej-
sza glupę stancvrili jednak robotnicy niewykwalifi-
kcii-ani 

- 180 osób.

550/o ogółu bezrobotnych czeka, na }rracę ponad
7 miesięcy (cio rniesiąca - 113, do 3 m-cy 20B, a od
4 clo 0 i:iiesięc;i na placę oczekuje 130 osób).

,,Je.d,:łak uźelw bezrobotnEch Jaktycznie clłużej pozo-
staje bez ,praca niż wynźkełoby to ze statgstgkź.
SzczegóLroźe u:śród osób rejestrujqcgch, sźę bez pra-
ua da zqsiłku sq takźe, kiorym z różngcll, przaczan
lł,źe zalezy na aktgrunEm poszukiusqnźu pTqcu, a. Te-
yestru,3q sżę (...) prclktgcznie tylko tu celu uuktuglnźe-
tłiu 1"egżt?Jr,aacjż ubezpieczeniotuej, btłdź spełnźenża
u::J?l1łc!c,0 OP§ (Ośrodka Pomocy Społecznej - H.Z.)
przu iLbieganźu się o śusźadczenia z opźekż społecz-
,ltej".

lJ iipcu pracę podjęło 47 osób - w tym 20 ko-
biei, rv kwietniu 64 osoby, w maju 54, w czerwcu
69 csiij:i.

Re_jono.ły Urząd Pracy w Kościanie nie tylko re-
je:;iri,rje bezrobotnych, ale i pośreCniczy w uzyska-
riiil dla nich pracy. Jednak Liczba ofert jest niewie1-
lra, Pracode-\,vcy poszukują pracownikórł we włas-
liyrn zakresi€, a do UrzęCu kierują ofertv mało a-
irak*r,.ine ze względu na zarobki, ttrarunki pracy,
.łysckie wymagania kwalifikacyjne. Z naszego te-
ren:_t do końca lipca pracodawcy zgłosiii 179 ofert.
Cgółem z terenu d_ziałania Urzędu takich ofert zgło-
szono 1i30" PonaC 900lo zgłoszonych ofert dotyczyła
pracy na. stanolviskach robotniczyc}r: sprzedawca,
]<i,a$,cc-vva, kierowca, ślusaiz, Spawacz, muralz, ma-
1arz, piekarz, cukiernik.

(opracouał H. Z.)
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Na koniec lipca br. 1,1 Rejonoin",ym Urzędzie Pra-
c"v w Kościanie z naszego tel,enu zalejstrc.,r,anwch
b;,ło 996 bezrobotnych. w tlm ó01 bez prarva do za-
siłku. Ze Śmigla było ich 311 q,t_vm 183 kobiet. z
gminy Śmigiet - 685 lv tym 399 to kobiet;;. Biorąc
pod uwagę tylko gmri-rę (685), to jest io najwvższa
1iczba w porównaniu do innvch gmin rejonu: Iioś*
cian (gmina) 572 bezrobotnych, Krzywin (bez iriias-
ta) - 423, Przemęt - 6?8 bezrobotnych.

W kwietniu zarejstrowano 79 bezrobotnych, ,ń,

maju - 50, w czel,ń/cu 170, op lipcu 116 jrezrcjrct-

nych.

Znaczny wzrost liczb;. bezroi:otnl.clr tv czervicu spc-
rvodowany był zarejestr"orvanie:n się ei:soi.,ven-rói./
szkół. Na koniec lipca b;;ło ictl 156 csóo, tv t,,m;
szkół wyższych - 2, liceóiv ogolnckształcąr:-;cil -37, szkół policealnych i śiednrch zarvodori-;,-ci-r -- 58.

zasadniczych zawodow;:ch - 38, innl-ch - ii all-
solwentów.

Sytuacja bezrobotnych na rynku pracJ ićznicr;je
się wyraźnie w zależności od l,viek,l. T{*ji:ii,ecej cez-
robotnych jest w przedziale 18 - 24 ]ata: ::62, 25 --
34 iata; 240, 35 - 44 lata: ż07 bezrabctn,.,.cn. i}:,łb.:i

do 34 roku życia stanorvią 7ż01o ogółu bezicbcir,,;'ir.
lrTie znalezienie dla tej gru_py pracy ? i.ril.:ie1; zasa-d.-

niczy wpływ, najczęściej negatywny, na }<szi::łic-,,,,:l-

nie się ich postaw, zanrieizelr zycio"wych, i zachc.n,ań.

Najwięcej bezrobotnych ma wy_lłształcenie zasac]-
nicze zawodowe 

- 
469, podstawcwe - żE3, średrrie

zawodowe 
- 193, średnie ogólnokszti:icące - {:i3 i

wyższe - 5 bezrobotnych.

Na koniec lipca wślód bezroboin_vcil cicl_łinłrł,,i,tli
robotnicy produkcji wyrobów odziezov",ych - ?3 o*
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Członkowie Zarządu rvysłuchali rł,stępnej oprnil

":udowlanej 
pp. Jerzego Biniasia i Siefana Cieśii o

stanle technicznym szkoiy w Prz;;siece Stal,ej. t]1,1cje

:t-wierdziii, że probiem tkrvi .ł źle rł,.ilronanycl-i fu.n-
damerrtach -- najgorzej pod ściananli \.1."eI,vnętlzn:/-

mi. Warto jednak podjąć irud ratolvania tej szkoły,
W zlł,iązku z paw;,ższym postano\\iiono: ziecić, rvy-
]ronanie ponownej ekspertyzy (,,praktvkoin a nie na-
ukolvcom") fundamentó..ir łącznie z dokumentacja na
ratow,anie obiektu i zabezpieczyć środki na latowa-
ni,e szkoły.
Usialono też zakres ,,inrł.estycji szkolnych"; Przy-
sieka Stara (remont i btrciowa sali gimnastycznej),
Bronikowo i Stare Bojanowo (dobudowanie skrzyd-
ła).

Komorni,k Urzęd_u Skarbov,,ego w Kościanie p.
Janina Paw-iak zapoznała członl.rów Zarządu z p]:oce-
durami dotycząc,vmi ściągania v,zierzytelności oTaz
podziałem kompetencji między komornikiem skar-

§vm a sądowym.
Dyskutorł,ano tez rla teilla.i pod;;ierania \r1-oir- z

hydrantów przez mieszkańcóv,- nieilior5,-clr t.,,si. L-s-
talorro, że rvodę z hyciłantu można pci:ierać tylko r:,

razie pożaru, a kluczami otv,,ierającyrci zasur,;y cll-s-
ponolvać bęclą sołtysi i prezesi straży pcżarnych.

6 września br.

trV posiedzeniu uczestniczyli takze pp. Leszek Ba1-
cer i Marek Walkiewicz. Głównym ternatem było
wypracowanie strategii w czasie przetargu ogłoszo-
nego przez Agencję Własności Rolnej Skarl;u Pafr-
stlva na sprzedaz nieruchomości roinych r^.,chcdzą-
cych w skład Stadniny Koni Skarbu Państix,,a Racot,

Jednogłośnie rvprowadzono kcrektę do budżetł;.
O 120.000,00 zł zwiększono wydatki na energię elek-
ttyczną i z,,viązane z działalnością Rad5., Zarządu i.

gminnej administracji. Pokryto je z pieniędzy ptzez-

naczonych na zakup kopaixi iu.naczonych na ZaKup kopaixl l Z. _ - _: _: _. ]_:1 ]ll a

oełnego zabezpieczenie sl,:,,,iki ,, . :],.:-, . _ -- _ ji
zakupu w tvm roku), llar,,,-..:, ]-]_:-i :.:: ]",,.j i
plze-,,vidywanych aszcż-(',i, ,_ . ; - . ,- _- l,tl.i,)ij.

Róznicę (20.000,00) pl,ze.i]a,]-.]n_ :].. --:-.- : __,]:l-
sowe pokrycie zadań r,,-]a:nr-l:l ,,. ,_,:]: :,, -,,. ,:i:ej.

Przydzielono d.otacje na rlz_a::_,n j,.-_::",,,a KS
.,Pogoń 1929" W lr-vsoilc.;ci =, _,. _.. Z:],,Cottl

Wielkopolsfuilli" - 2.0i]C.00 z! oraz ' . _-_: cześ-
ciolve pokrycie kosztórv femoni-_i Oś:::.:a Zl:orvia
lv Starym Bojanovrie.

W zr,r,iązku z pisnerl-i i,}-;l,:;l - ?V? -- .,--,l,a,,.,,-ie

iiktłidacji bądz plzekil-allii]ic-,. a.lla ._ ] .-_- .l -. ,:--
iejowych postano.łionc pi,zL.? i].,].- -,_-;] _l: _-, ] _ ].]-
sięgnąć opinii sołtysórv r,, si Oisz..-,,,:, i: .l,:,:i,,-l. Siaie
Eojano.ło, Przysieka Poiska l Pl-z,,-sl-.,a 3'.:,._,: i.

14 września br.
Posiedzenie lvspólne z czi,,!,;a.!,-:; r-i_ :::_..l; ?]:.ri.,-

lł,ania Frzestlzennego. Ła,1,1 i Pc_,za.cx;,l P.l}:ii121iaro.
Zebrani zostali zapoznl:ri z ,,--]3,ro jL1\-1!\ pL-zez Za-
kład Projektorvo-tsudol-,-lan,, I,ic],FKToR od-
dział Projektowanla i L]bslugr ii:lve:tr.cji .,v Lesznie
pfcglan-rem gospociar};i ściekorvej w grlinre Siniqr,_,i.
_',iatet,iałv omarł,iała p, i!'Iałgorzata .laeiek. Sa one
j;ar,ozo cbszerne i o1;elmują ..i-:tlot-::icili:.,,,,v.-inie' gcs-
pccialki ściekor-,,e1 l.,- glr-rinie (r mieście) 1rcrnplekso-
\\'o \\ i,.,-ócl etal]aCl. r.,- 1atach |;;;li - :,-r 1i, ,einat
ten bedzie cina,,-,-ia]1].- :-a lą-],_lz:l:.' a,:_- , l lr..-llas
d,o niego po\ylocę,

P. Klemens Janiak pi,zecisia-,=,-li iist,.-.,i::, ,_- .,' ],a Lr-

pracowanie progiair],] ; S;,-sienl ka,ra,.z..,cj, i.,a ll-rląsta
§migie}. Tez bardzo ciekarv;vl Posianc,, ,,.l_ iia.- :-
głoszenie rv prasl.e lvo jer:,-l,dzkie; o slria,:l .: .. .. _ +r"l

określających cenę i tsrniin oL.l3,cc,:-,-3]i_il _, _-- - ],31il,_1

kanalizacji, koncepcli ucz.,-3z,_,zir i..- - il ,: .::lłi:iacii
tlczyszczaIni ściekciv.
Burmistrz poinformor,vał o t]:;il,,.,:li],, .._ ,]--: 

_ ]=,:,_l

1lrzetargu. i:: Z )

wYPożYcZYŁE§? PRHilCZY?-ĄŁ!!S? j-i,Ęi,:.

Biblioteka Publiczria Miasta_ i Gmin;- ł- S::l_-;i i

zwraca się z gorącą prośbą do czytelnikóii, Ł!ł-,zr-
przetrzyrrrują i<siążki (uniemozli.łiając kor-zl.ste ].. _

nich innym czytelnikom), alry jak najsz.v}:cie: ;-.ili;,
cili wypożyczene wydawrrictwa, ilie nal.;;aiic :]t i]i-.

l.,.y-.o}<ie koszty upcmnień.

NA TĄ KSiĄZKĘ MOZE I.,.ToŚ I}l_\Y CZEi{;il

,=i--. ':,]
1Ł*--,



WITRYNA ŚMIGIELSKA ,3

NOWV DVREKTOR SMIGIELSKIEGO LICEUM
-- Może się Fan liaszył} Czytelnikom przedstawi.

-- Pioszę bardzo. §il$eusz llmer. Mieszkam w No-
vi,ej wsi koło Śmlg;ia. NIai-n 33 lata,, jestem magistrem
biologii. W naucz;.,.cj.eistwie pracuję 10 lat, a dotych-
czasowyrn moim miejscem pracy była Szkoła Pod-
stavlov;a w Buczu. Iłteresuję się rnuz5rĘą i tańcenr.
Od 10 1at tańczę w Zespole Pieśni i Tańca ,,Żeńcy
Wielkopolscy" tv Nietążko.vie. W wyniku ił.ygrania
konkursu, 1 lipca br, por,,,ieizono mi funkcję dyrek-
tora Lice.lrn Ogólnokształcącego w Smiglu.

- Jak i.;rzeiriegał konliurs?

- Komisja konkursor,va składała się z przedstawi-
cieli rodzicórv, nauczycieli i u,Ładz oświatowych *
K_ułatorium. Każdemu z kandydatów, a było nas
cz,vvoro, zadawarro tych samych 12 pytań. Jedno z
nich dotyczyła r ozwiązania evzentitalnych konf]ii<tów
między dyrektorem a nauczycielami.

- Jaki jest stan obecny Liceuin?

- Do egzaminu lvstępnego pi:z;-stąpiło u nas 2I
osób. Trochę byiiśri-ry zaniepokojeni. Aie 36 uczniow
przyjęIiśmy na podstawie zaśrviaciczeń o zdaniu eg-
zarninu w innych śrecinich szkołach. Mamy dwie kla-
sy pierwsze z ż9 i 28 ucziriami oraz po dwie równo-
1egłe klasy cirugie, trzecie i człva,rte. Ogółem w 8 po-
mieszczeniach - klasopracł,,lvniach uczy się 183 ucz-
niów. Na pełnych etatach zatrud.niamy B nauczy-
cieii - wraz ze mną, i 11 nauczycieli dochodzącyc}r,
r,v tym katechetę, którym jest ks, dziekan Zbignielv
Dawidziak.

W administracji i pionie gospcciar,cz_vm zatrudniam"v
6 osób.

- Przystępując do konklirsu nriał Pan wizję rozrvo-
ju tej szkoły. Na pewno zdążył juz Pan zvłteizlc o-
biekt. Co należy lv niłn zrobić?

- Jeżeli chodzi o proglam, to w dalszym ciągu ekc-
logia, a 1ista potrzeb, zarcwno pod względem zaku-
pów jak i remontórv, jest bardzo długa. Brak nam
płzede wszystkim poinocy naukowych. Dostaliśmy
co prawda z Kuratorium 50 milioirór,v siarych zŁo-

tych, ale jest to mało, Z tej sum;, musimy tez kupić
książki do biblioteki.
A z remontów? ltTajpilniejsza splawą jest instalacja
centralnego ogrzewania, Tvn}łov,-anie budynku od
strony podwórza 

- tu licz.vmy na koiejn_v gest Raciy
Miasta i Gminy w Smiglu, W dalszej or,zyszłości -budowa sali gimnastycznej z 4 tzbarrii d. daktyczn_v-
mi. Wówczas moglibyśmy mieć po trzy róv,",iroległe
oddziały. Dużo tzeczy w tej lzkc],e r-obiło się - 

i
llędę dążył by nadal tak łryło - pTzy rł,spółudziale
lodziców i sponsorów.

- Może parę przykładów?
l{a pierwszym miejscu Meb]arska Społdzielnia Pra-
cy w Smiglu. Dała nam du,a biurka, rł,yremontor,vała
szafy, wykonała nowe ławki w klubie uczniorvskim,
który powstał w ubiegłym roku w pi,łnicv staraniem
p.o. dyr. kc1. Arlet_v Puk. Elektryk spolCzielni wy-
kona insialację ele}itri:czną do kompiiterów. Mamy
icl' piec, i.Iie rviem, czy bedziemv mleli pieniadze by
Llt\n,orz}-c z nich siec.
Dużl-n sponso]:em szkołv są tez rodzice, którl,ch fun-
dusze po prostu zasilały budżet szkoły. Nlyśle, że tak
będzie nadai.
Najszczęśli\^/szym rozwiązaniem dja nas szko}5,
byłoby przejście pod skrzydła władz gminy. Wiem,
ze te szkoły podstawowe, które zostały przyjęte
pfzez samorządy, mają się lepiej od pozostałych.

- O poziornie szkoły ślviadczą m.in. jej absolwen-
ct, Czy któryś z ubiegłorocznych rłlaturzystólv dos-
rai się na studia?

- l{iektóre uczelnie doclatkołvy nabór plzepr-owa-
dzały jeszcze w połowie wrześnj,a. Wyniki nabo]:u
jeszcze nie są znane, Stąd pełnymi danymi będziemy
dyspono..vać za parę dni. (Maszynopis wywiadu do
drukarni przekażemy przed uzyskaniem tej informa-
cji. Podamy ją w następnym numerze - H.Z.)
-_ Dziękuję Panu za rozmowę. A przy okazji: w ilo-
wym roku szkolnyrtr Panu - Radzie Pedagogicznej
i przede wszystkim Młodzieży WSZYSTKIEGO NAJ-
LEPSZEGo!!!

- DZIĘKUJEMY SERDECZI'IIE. @. z )

UWAGA
PLAI{TATOĘZY EUBAKA CUKROWĘGO

Na ten rok z cukro\ninią w Kościanie .,-",ynegocjo-

nowano cenę za dostawę burakĆ,rł, cukrol"ł.-,rlgh w wy-
sokości B0,00 złotych za tonę.

Cukrołvnia będzie tez }ronoiowała r,,,szystkle posta-

noił,ienia podpisanych z plania_tola;,]li ufirow,.
(l{.Z )

Najtańsze w Wielkopolsce,
L,ADY CHŁODNICZE

długości 1,20; 1,50; I,70; 2,00 2,ó0 - mb
szafyOchłodziarkiazanrrażarki

RATY EFZ ZYRANTÓW
Matrico Chomęcie kIPoznania, uI. Poznańska 92

(przy trasie Poznań - Wrocław) tei. 0-6i l07-7I7
LiWAGA_l dvsoonujemy transportem specjalistycz-

nvm do 30 krn - gTatis.

i
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Zgodnie z plo!,.f,]i]ełr był pokaz slizę'tit sir:a::,c-

}<,iego i korcert urki.,stry ciętej OSP Srliqiei - ::,e -

stety, przerwany §j]zez deszcz - na placr-ł Rozstrze-
lanych. Była też &Isza śłv. za poiegłych i znar1..,cll
Strażakó,,,v celebro.łana pTzez ks. proboszcza St:i,,lna
I)udziaka. Pył przemarsz z udziałem pclztó\\, szta,l-
Carowych, zaprolzanych gości i bolrateró,*, tllocz\.-s-
tości: trzech pokoleń strażakórv członkć,,v OSP

Postanołvieniem Wojewody Leszczyńskiego, za 7a.-

sługi na rzecz ochrony przeciwpożarowej, odznaką:

,,Za zasługi dla Wcjer.lództ"wa teszczyńskiego" od-
zTraczano zbiorowo OSP .-łr Smiglu i 10 strażaków
ze Śmigla, Bronikowa i Czacza.
Medalem: ,,Za zasługi dla pożarnicttwa' udekorowa-
no 52 osoby, w tym: ZŁotym - 13 m.in. Jerzego Cie-
ślę i Jana Pietrzaka, Srebrnym -- 30, Brązołłlrm -Smigiet. 9 c.rób.

Punktem kuiminacyjnynl jubileuszowej uroczl-sli:- 9O'""i*:_:]]V"OT"'Y_st::aŻak" 
otr:lYmało ó dluhór';,

ci była okolicznościowa akad,emia w sali ,l"idoriisk,_._ Za--'za,r1 o]ŚP 'l" Sll"igiu,,,,za ';v}<ład- pl'a,C-v. ivsi:cłpr'a-

!",,ej Centl-um Ktłltury w Smiglu (9.09.1995). ce i pin:cc -,'rlniesio::.ą śrnlgielskiej jeC,ncstce". ithc-- norot.ał.ctat,,ietka pl:zecis':ariiającą stra.zaka ratlrją-
Po wProrvadzeriiu Pocztów sztandaro-łYch i z:i- ceso z roozaru. .lrle.xc l:a.tęirujące oscil;,: J. Cieśię,

jęciu miejsc ptzez licznie przybyłych zaproszon-icr J, pietrzaka L. l\,Iądlego. Stefan,q. G|-,,sa. Ar:drzeja
gości i strażaków, orkiestra OSP Smigiel odegrałe Z].egiera. i{azinrielza Kióia_ i Ryszarda For:-la.lika.
Hymn państwowy, a następnie, po uczczeniu miłut4 v,l ircieniu wszvstkjch nasrocizonvch pcclziekolvaaie
ciszy, delegacje najmłodszych strażaków udały się do złażył pTezes o"se srnigi"i e. r,ilipoori.r.
miejsc Pamięci Narodorłrej, by tam złażyć wiązanki W iilieniu łvładz samorządo,v,",ycil v,;istąpił hurmistrz
kwiatów, J. Cieśla, który podzi.eko,ł,ariie nie tyiko złozył sira-
Z zaproszonych gości m. in. w urcczystości uczestni- zakom, ale rór,vnież ici-;. l,otizirrom, które są śłviaC.or-ne

czy\i: wicewojewoda leszczyński Jan Wojciechcłv- o narażaniu zycia svlycir biiskich biorących udział
ski, burmistrz Miasta i Gminy Smigiei Jetzy Cieśle, lł' akcjach gaśniczo-raiorł,niczych. 7,a.kcr.nunikor,r,ał
przewodniczący Rady Miasta i Gminy Sn:igla Jan też, żeZaruąd Miasta i Grniny Snriglei nagrod,ził na-
Pietrzak, wiceprezes Zarządu Głó.łnego Z:-;iz.zk,l C- gr-ciami i.zeczo\.v.r.!ni 11 na,ji_lard.zl::j za.zl::Eiro,"3n.,,ch
chotniczych Straży Pożarnych RP łćikołaj Kołcdziej- stlazakorł,. Na jloniec oclczyiał teksl okolicznościo-we-
czyk, prezes Zatządu Wojewodzkiego ZOSP RP Jar: go adi:esu:

Solak, pełniący obowiązki Komendanta Wojei,vódz- Z aLłazjż jttiłżleuszu 10a kcicL d:icłłcłi,llości Cchoi,nź-
kiego Państwowej Straży Pożarnej ,,,v Le:znie br"vg. czej Strazy Pazarrłej u-l Śmźgll,. s]ri"tLctclrL,u t.l;:.gst,Ęirn
inż. Bolesław Trybuchowski, Komendant Re.jonowy druhom zo żmżenźrl władz salnorzc2tlotłgch, orcLz całego
Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie si. lrryg. spłłeczeństąła Ziemź Śmżgielshźe j najserrJ.zcznżejsze
mgr inż. Leon l\{ądry, sekretarz Zarządu Wojełvódz- życze,nza ź gratul"acie.
kiego ZOSP RP w Lesznie Andrzej Szwarczyński. Prosź,mE róunież o y:rąlięcźe uyrazóu u:d,zżęcznoś-
Były też deiegacje towarzystr.ł,,, organizacji i ochr.łtni- cż ź uzrłanża za a!źul.1łq i a,wocnq łJ,zźąła-tnosć u zesz-
czych straży pożarnych. czytwej, społecznej słuzbźe pcżarnźczej, |łtóra d,cpra-

100 tetnią historię ochotniczej Straży pozartlej ąl";adzŹłą Was do Per!ekcjŹ strazqciwcl ochctnŻczego,

w śmiglu przedstawił jej prezes Alfred Filipo.wicz. a Cz'aTL ŚuŹadczE tułączenie jednosthŹ cla krct)ou:ego

Przedstawiliśmy ją na naszych łamach rv nr. 11(92), S.astemuratousnŻczo-guŚni.czego.

gdy przedstawialiśmy organizacje odznaczone meiia- ZYczgmg Druhołn dalszycn ,**spqrLŹgtgch osiclgl,ł-ŹęĆ tu

1em ,,Zasłużony dla Miasta i Gminy Smigiel". Każdl- llscice o bezPŹeczeństzuo lud.zŻ, ochrone. niżenia i Śra-

z uczestników uroczystości otrzymał bogato ilustro- tlau:Źsku, u którym żylerny, g t.-J.k:e :.ąc].ott:alenźq, i
wane fotografiami opracowanie,,100 lai CSp.,v.inii_ setYsjakcjŻ z realŹzacjŹ przgjetyc'rl na siebie zadłń.
glu" pióra kronikarza Mirosława ,]udka. ZEczynzg róu:pŹeż Watn ż -u\lo.szgrn T,ajbii:.szgm

Jubileusz zawsze jest okazją do w;l1f76ienia iraj- tuszełiłŹej'Pt'"rnqli,noŚ:Ź ic -;'ciir osobiJtJili.
bardziej zasłużonych i zaangazowanych, Tak ież było Teks-| p*dpisali: i,,,i:ze\.!c.liliczacv Raci_y l1iasta i Gmi-
i tym razem, nv l3nrigiei Jair Pitri,zaj< l burmistrz lv{iasia i Gmi-
Najwyższe oc]znaczenie, jakie nroże oilz_ymać :lra- n-'- Śi;ljł eI ini,,Tt,''' ]'esia,

żak: ZŁoTy ZivAK ZWłIĄZKU ptzlzrtĄĄa zbioro"oo h\asięPnym ijl]],l(ien] :ll,oczystoŚci były rvystąpie-
OSP w śmiglu - ,,zd -wie1o}einią, ofiar-ną dziala]- n:a gcŚci Pcli'.::,;.:e ;: :irjec].aniem zi.czei. i gia.iula.'

ność w ochronie przecirłrptlza,_,o,,;ej dia dcbra spc- c;i Jubii;'.tce.

łeczeństwa i Rzeczypospolitej }ioiskiej" oraz Brunc- ii7:,;l;;rezes 7;:.;,zł,,,i:-l i}ir;,,,,,llłgc Zł?F PrP r-lrgl i,u{iko-
nowi Kreuschnerowi - ,,z& zasłirgi na Tzecz oijhloi]y ł;rj iilłłcłzie jJz:, K powie,dział:
przeciwpożarowej". Jedlr,cstkr: -'ń'c.sz{ź t].oc:ęl:ażt ; ję oię;:n-,; c jtLił:l,:,,"-



WITRYNA ŚMIGIEL§KA

100 lecźu źstni,enl.u ż dzżałanża dla dobra tej
syłołecznaścź, z którei lnytłodzq si,ę jej członkaąlsże.

Dokonanża jakie uEpracaualź Wast, po,przed,nicg araz
praca jakq uEkonalzścże ll: astatnżm okres,ie suego
c!,zżałanża, zasługłL,ją na ąnźelkźe słoąl:u uznanżu t po-
dzżękauanla.
W tej uroczystej dla \{as chąłżlź us Imteniu Zarzqdu
Głóunego Zwżqzku OSP RP przekazuję całej jed-
nastce naiserdecznźejsze gratulacje, dzźękujqc jed,
nacześnże za trud jakż na co d,zi.eń unaszcże lp realź,
zację zadań stłtutowach, które ugkonujecże cuŁko-
utcże z hcnorem ź tls poczucl.u pełnej dzi,ałalnoścż zg
te działanl,a.
5J*,Wurażqm jeinacześnźe pad,zźękollsania llsładzom, sa-
morzqdou3trm miastg. oraz wszelkźm tnstgtucjam ź

osoban,L pryusatngm, któT zy tnspźerajq Wasze d,zźułu-

nla d,la podniesżeruźa bezpźeczeństusa mźeszkańcóąn
rnźasta i, gminE.
Życzę tłszystkźm dobrego zdrozuźu ź po.ngślnoścź lls

reali"zacjź szczytnego celu - ratousunża zgctu, zdro-
wźa ź mźenia cułej spałeczności,

B. Trybuchowski w sv/ym wystąpieniu zaakcentował
że strazakiem nie zosta.je się, ale nim się jest z po-
wołania. Mówił ież o dużej roJ"i strazy pozarnych w
razwój kultury narodowej, czego przykładem mogą
być śmigielskie orkiestry strażackie.
L. I\{ądry swe rvystąpienie pośivięcił współczesnym
działaniom miejscowej strazy. Zad,an przed nią co-
raz więcej, o czyn świadcz;l stały wzrost w ostat-
nich latach wyjazdów do pożarów jak i ud"ziału w
nich strazaków.
Życzenia składali również przedstawiciele Kurko-
wego Bractwa Strzeleckiego, Smigielskiego Tou,a-
rzystwa Kulturalnego, ,,Hatmonii", Hufca ZHP, ,,Pa-
goni", ochotniczych Straży Pożarnych z Kościana,
tsronikowa, Czacza, Morownicy, Roiraczyna, Starego
Bojanowa, Zegrówka.,.

Uroczystość zakończono wspólną kolacją, a w go-
dzinach wieczornych rozpoczęła się zabawa taneczna,
która trwała do białego rana. @.z;

URoCZV§ToŚĆ
W WONIE,SCIU

W niedzielę, 10 .,lrrześnia -ł Wonieściu z inicja-
ty-w5l Ę361, Sołeckiej (Stari,,iaiv O1ejnik - sołtys,
i',]-a,talia l]artoszewska. Tomasz Bossy, lrndrzej Ra-
dziński, Śląski Stanisłavr, Andrzej Ślotała) ,radnego
Leszka Raiajczaiła i prezesa zatzerdtt firre"v: Gospo-
darstt,lo Rcjne Wcnieść. Spółka z o.c. Zdzisła.'łra An-
dizejczaka zorganj.zolvario uroczystość dożynkową
oołączoną z pośrvięceniem świetlicy wiejskiej.

W godzinacii porann;.ch, w czasie Mszy św. po-
śr,,ięcone zostały bcchn1. chleba s,vrnbolizujące tego-
I:cczne zJricry.

Po poł.-lC,niu, glórvną ulicą wsi, z orkiestrą na cze-
1e, przejec}r:ł kororr,ród zapraszając mieszkańców na
plac ci:cl< świetlicy wiejskiej - byłego przedszkola
1-.r,]e:,c a]P". Obiekt, który stał się własnością skarbu
par,stt-ra. ucili.",ała Rady Miasta i Gminy rv Smiglu
z-a.,|a.l pizekazanv samorządor^ii -wiejskiemu. Dach
cl.?:,z częŚc przedszkolną (kuchnia, zaplecze i mała sa-
ia) juz -\Ę,y]:emontowano. Pozostaje do w-ymalowania
jeszcze duza saia. Myśli się też o jej poszelzeniu.

Aktu poślvięcenia dokonał proboszcz miejscowej pa-
i,łlfj_i ks, Leszek Jał }darciniak.

1!astęilnie, ira specjalnie przygotowanej estradzie,
z o1,1,;1icznościolo,,ym plogramenr artystycznym wy-
siąpiły dzieci miejsccl."ej szkoł1, przygotowane przez
;ral:cz,r,,cielki: }Tatalię Eartcszeivską, Zenisławę Gór-
;:ą ,i Kr;.3f]",nę _ązkiarską. oklaskom nie było końca,
ł,atclza ].icznie zebranej pirbliczności 

- nie tylko z
Wonleścia - najbardziej do gustu przypadł.,, kan-
kair, odiańczany przez grupę 10 dziewczynek. Mu-
siał-y bisować!

A poiem - zaba--wa dozynkowa na świeżym po-
v"lietrzu przy dźwiękach orkiestry SEZAM.

(H.z.)

§iv,iEii:;,,: ., *F{}FJSA FilCFTI{ŁRA?
Pan Bronisław Skorupiński przekazał nam kopię

pisma skiero."łranego do Zarządu Mia-sta i Gminy w
Śmiglu, w którvm zwTaca się z prośbą o ne-danie ca-
łemu kompleksowi sportowemu w Snrigiu irnienia
Alfonsa Fechnera. ,,Prośbę moją rnotyrvuję tym, ze

P, A. Fechner w latach powojennych nie tylko był
wyczynowcem i nauczycie}em młocizież}, śmigielskiej
ale również działaczem, propagatorem sportu. Za je-
go staraniem i organizacji powstały lub zmoderni-
zowane zostały obecne obiekty sportowe. Do takich
należą: basen pływacki, mała sala gimnastyczna,
szatnia sportowa. Zmodernlzowany został stadion.

l,iaiez-:,, rórł,nież pamiętać, że z Jego inicjatywy za-
gospodaror..iano teren otaczający te obiekty. Ze żwt-
r.ovv,i]i - ugoru i ogÓlnego bałaganu powstał park
iniejski, zasadzono nieszczęsne topole, krzewy, drze-
-,va, porl,,stały alejki spacerow-e, łarvki - rł,ogóle ca-
łc,;ć (...)",

?|arząd, ro",niosek p. B. Skorupińskiego skierował
c1o l'ior;:isji Spraw Społecznych Rady },Ąiasta i Gmi-
;lr.r w pi*.iniu.

11. c+ r:r;.:i!a na ttn temat nasi Czyteinicy? Czekamy
i,s łistY, 

Red,akcja

@9*rŁ:ii
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Spravi,a,,-"r",yda-.-r,.a,,!ia inrłasnej gazety" b}.ła oma-
1,1 iarra na plsiedzeiiiu Załeądu Miasta i Grniny Smi-
5:e1 25 si;,.cz::ia 19.10 rcku, kiedy to podjęto decyzję
c nieprz;",stąpieniu do spółki ztzeszającej osiem gmin,
której ceier:r mia?o Lyc rvydawanie gazety regj.onai-
ł€j.
Cz."łrertego kvliefuria 1991 roku ówczesny radny Woj-
ciecir Ciesielski zaproponcwał by ,,Zatzą& zobc,+rią-
zał Centrui:r Kuitury da przekazywania informacji
t--,aszemu społeczeństwu".

Opracovranie koncepcji gazety regionalnej obej-
tr:ującej sw-yffi z;rsięgiern rniasto i grninę Smigiei po-
"vr/ierzono niżej podpi§aneriiu. Koncepcję Zarząd ptzy-
jął ż6 kw-ieinla i991 roku powierzając jej autorowi
{r-rnkcję reriaktora naczelnego. W ten sposób narod,zi-
ła się ,,1a,/ITRYi'{A SMIGIELSKA", której pierwszy
nuaer ukazai się 9 maja ].99]. roku. Do jej redago-
wania powołano zespół składający się z pracownic
Centrum Kuiturv: Żanety Klechy, Eriki &Iaćkowiak,
Ear'bary Mence1 oraz Jądlvigi Skarżyńskiej - nau-
czycieliri. trĄ/inietę zaprojekic-uvał Romuald Sobko-
wiak z Dusznik Wieikopolskich, a od numeru 2{58)
_- Roman Ł.-cz;;ński.

,,Wiiryna Śrnigielska" pod w-zględem zawe.rtości
infołmacyjnej jelt kontynuatorką Cv;óch innych ga-
zetek.

, Pierwszą z nich był ,,BIULETYN SMIGIEL-
SKI - Pisrno Kornitetu Obywatelskiego Zieini Smi-
gielskiej". Nunrer pierwszy był też firmowany przez
Smigielskie To-ovałzystwo Kultura],r:e. Dwutygodnik,
Wydano 4 nuiner;r (iuty - lllarzec i990 r.) v/ nekła-
dzie po 400 egzempiarzy. Druk powielaczowy (z l,vy-

jątkiem nr 1., który n:iał charekter pisma-ogłosze-
nią do wyw-ieszenia r,., witry;,acil sklepovrych i na
r,:::urach oraz płotach) drv,r-rstroi.n__v v,r formacie A4.
Crganizacyjne posiedzenie reCakcji odbvło się 6 lu-
tego 1990 r. Nr 1. (i 2. ?) redago.,ł,ali Witotd Omle-
czyriski i Tadeusz Yy'altro-*.,ski. Następle: Anna Kieł-
czer,vska, Ewa Kopczyńska, V/. Orrriecz5,-ński i T.
Waltrołvski, który b5zł redaktorein naczeinyrn. V/i-
neię zaprojekto,wał Antoni Szulc. Biulei;,n odegrał
duzą roię w kampanii r.,,ybcrczej do rady miasta i
gminy, które odbyły się 27 maja 1990 roku. Z Ra-
n:ienia Koriitetu Obywatei:lriego kand;,dorvało l0
osółł, z których 5 otrzylnało ri-landat radnego.

łrugą z nich b},ła ,,Witrir!:a - pismo sympaty-
<óvr jśomitetu Ob_v,,,,,latelskiego Ziemi Srr,igielskiej"
(trz.7 pierrv§ze numer]Ji). Drtlk pcrvielac;owy, form3,-
t,"i A4. Trzv pier-;;sze numei\-, zapisane jecinos'iron-
nie. rvv.,vj,eszar-re b,vłv r,r, r,,,rirynach s}:1epórv (n,in.
nieczynnego lvór.,,czas sklepu Stacholviaka przy u1.
gen. Karolą Sr,vielczervskiego, obecnie Jagiellońska.
Recia,ktorerrl, autorem i wydarł,cą była jadr,r,iga Skar-
zyriska. }Ir 1. wyCała ptzy współpracy z Er,vą Kop-
c;iyńską. Wydano 4 nurnery. 7. i 2. rł, czerr.vcu 1990
roku, 3. - w 1ipcu tegoz roku. Nr 4. jest aieciatowa-
ny (marzec 1991 ?), zapisairy d.łustlonni;. i,:kład
wynosił kilkadziesiąt egzemplarzy.

},Jiełqtóre nurxlery zarówno BIULET 1NU ŚMI-
G§Ei-SI'ttrEGO lak i XVITĘYNY będzie rnożna zoba-
czyć na wystar,vie pra§y regionalnej, na którą sza-
nolvnych Czytelników zapraszamy na str. 8 naszej
gazety.

Hubert zbierski

*tiiTRU},€ KąJITURY...
Zaprasza mieszkańców 23 września rra ,,Pożegnanie
},ąta". Godz. 19.00 do 21.00 - wieczór piosenki bie-
siadnej przy ognisku z pieczerriern kiełbasek. Gcdz.
21.00 do 2.00 - dyskoteka.
Impreza odbędzie się przy vliatrakach. Przy ognisku
przygrywa kapela Zespołu Pieśni i Tańca ,"Żeńcy
Wielkopolscy" z Nietążkowa.

@€@
Prowadzi nabór d,e cieórlru dziecięco-młodzieżo-

lvego. Zającia odł:;rwają się ,ł każdy poniedziałek cd
godz. 13"40 do 14.40 w- Centrum Kultury w Smiglu,
sala klubovla .łejście ,,C", s v,. śiody od godz. 14"30
do 15.00 -,łl Szkotre Podstawolvej Nr 2 w Smigtu,
Zajęcia są nieodpłatne.

Frowadzi nabór ehętnych do nauki gry na piani-
itie. l&-arunki zostaną określone po zebraniu odpo-
,"viedniej iiczby osób.

€oo
Centrurn Kultury w Śmigiu informuje o rozpo-

częciu zajęć z rytmiki dla dzieci. Zajęcia odbywają
się r,ł każdy poniedziałek łv Centrum Kultury, sala
klubcrva rvejście C rv 3 grupach r.viekowych.

- godz. t4.40 - 5 laiki,

- godz, i5.1C - 3-4 lłtkt,

- godz. ].5.40 - 6-7 latki.
Zajecia *dpłaine. Są jeszcze wolne miejscal

Dyrektor Centrum Kulóury
w §miglu

6
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Co sĄtr§Ą fĘń TEMAT,,WŚ" NAs/ CZ,y,FEŁN"{CV?
Moim zamierzeniem hvło przeprowadzenie sondażu
wśród sprzedwcórł, i czy';,elnikółv naszego czasopis-
ma w każdej miejscovlości, w których rozprowadza-
n,a jest ,,\,Vitryna". Niestety, w niektórych mieszkań-
cy wręcz w popł,cr:hu uciekali. Albo wystraszył ich
ich mój widok_ albo też nie chcieli wypowiadać się

na łamach naszej gazety.

Sprzeda-wców pytałam: Jak sprzedaje się ,,Wltryna"?
Czytelnikom zadałem 3 pytania:

i. jak częsio czyta Pan, Pe,ni ,,iVitrynę"?
2. Jakicir informacji jest za dużo, a jakich za mało?

3. jakich informacji brakuje -vvg Pana, Pani?

Inforrnacje uzyskane w sond,ażu pomogą nam w re-
dagowarriu następnych numerów-,,Witryny". Nie
mniej zwracamy się do naszych Czytelników aby
p:zesyłali nanr swoje opinie i uwagi na temat nasze-
go czaśopisrna. @.M.)

GŁIŃSKo
stachowiak Danuta
1. Cd czasu do czasu. 2. Wystarczająco. 3. O miesz-
kańcach naszej gminy.

ffiu"ka Agata - (sprzedawca):
Gazeta przychod-zi z opóźłrieniem i wielu 1udzi kupi
ją wcześniej vz mieście. Ze sprzedaży nie mam żad-

nego zysku, a z ,,Iśuriera Loka].nego" nlam.

MACHcIN
łIocek Zygmunt
1". Każdy numer. 2. Wystarcza:ąco. 3. O wsiach, nie
t).lko o mieście.

Daszkiewicz ĘĘieleta - sprzedawca) :

Cataz gorzej, informacje są za ci-ężkie, mało informa-
cji o społeczeństwie, zbyt dużo o sesjach.

BRoNlKolvo
§zkudlarek Graźyna
1. Od czasu do czasu. 2. lrlie ma zadnycłl zastrzeżeń.
3, O ludziach z całej gminy.

MOROWNICA
Mieszkańcy nie chcieli się rvypowiadać.
Kaspers}ra l,ucyna - (sprzedaw-ca) :

Sprzedaje się dobrze, więcej powinno być informa-
cji środowiskorvych z życiaLudzi.

POLADowo
Zapyiiłem kilka osób i okazało się, że niki nie czyta,
choó sprzedawezyni stwierd,ziła, że lłdzie kupują
gazetę. Widocznie nie trafiłem na czytelników ,,Wi-
tryny".
NoWAwIE§
Jórdeczka,Mari3 - (sprzedawca) :

W rniarę dobrze, po ukazaniu się
miast rozchodzi się.

żEGRoWKo
Dwóch panów zapytanych o Viitrynę strvierdziło, że
nie czytają bo nie mają czasu, woią pić .ł,ódkę, ale
zrrają tego co w-ydaje gazetę... ,,On :ias uczył w szko-
1e"
Szkudlarczyk Mirosłatva, Owczalczak l]eresa

- 
(sprzedawc;l): Sprzedaje się i_obrz.-, r:czej nre

zmieniać treści, trochę za mała infcrmacj, c ,.vsiach.

KABsNICE
Szyrnańska Zaiia - (sprzeciałvca) :

Schodzi bardzc ciobrze, jest cieka-lr,,a.

BRoŃsKo
Szłapka Tadeusz
1. Od czasu do czasu, żona czyta kazdy nulTrel:. 2. Za
mało informacji z gminy, ogłoszen ,,łiiadomości 1okai-
nych, zbyt obszerne sjcrav,rozd-ania z sesjl, jak jecie:r

temat to na jednej stronie albo i więcej. 3. Ogłoszeń.

RIAŁCZ NIOWY
W tej miejscowości nie ma sklepu, mieszkańcy ku-
pują gazetę rł, Brońsku,
skoracki iylarian
1. Kazdy nuil]er. 2. Za mało ogłosz:eń z ierenu grrri-

ny, 3. }Tie brakuje.
D al,s z e u y p ol,ui e d zi LD, |," a st ę p nu nx num, e r z e,

'#'*

l NoR,EpETycJE z _uATEMATvKI t
l "i§r ANDRZEJ MA.JEWSKI l(,t
I XietaZtowo, uI. Arciszew,,itich t4l5 tel. 725 l

Śmigiei, iB.09.19$5 r.

v, Aw I A B o F§ I E N I E
Zarządu MiastB l Gminy Smigiel

Stoscrvnie do art, 18 ust. 2 pkt. 5 lts'Larł y z dnia
? lipca 1994 r. c zagospcdaroi;vaniu pizestrzennym
(Dz. U. Nr 89 poz. 415) zał,",iadamia się, ze projekt
zrnian miejscowego planu zagcspodarorvania p]:ze-

sirzennego miasta i grniny Snrigiei będzie rvyłożoły
do publicznego wg]ądu r,v dniach od 29 września 1995

r. cio 20 października 1995 r. w siedzibie Urzędtr
Miasta i Gmin,1 Śmigiei w godzinach oci 7.00 do 15.00.

Zgodnie z art. 23 ustarvy każdy, kto kr,vestionu.je us-
ta}enia przyjęte rv projekcie planu może rł,nieśc pl:o-
test. Zgodnie z art. 24 ustałvy kazci;., któr-ego interes
pra-.l/ny lub uprawnienia zostały na]:Liszone p]:zez Ll"s-

talenia przyjęte w- projekcie pianl.r, rnoże r,vnieść za-
tzut,
Zainteresolvani rnogą zgł,aszać protestv i zaczitty na
piśnrie da Zarządu, Mia-qta- i Gininy z po"§anierrl oz-
naczenia nieruchomości lv tern:inie nie dłuzszyin niż
] 4 dnl po rrpł1,-rvie okresu iv;rłozenia.

Za Zatząd
Przclvodniczą ty Z,ar ząłJa

(-) inż. Jerz;, Cieśie

x
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Rn*eKC§A
,,\Ę iTfr 'E'NV SIV§§G§ELSKIEI'

zepr§§Z§.

do zwiedzania ąlpstarroy: PRA§A tGKeŁ§\TA WO9EWODZTWA
LESZCZYŃ§K§§GG, która foęc§aie cv,§nffie Ę.4J selce klubowei
w Centruffia Kąłl,tągry w §rmigitl {we$ś*ie Ci ęĄ7 dgeiąch 5 - 12

paźdu iern!§ąa btr. §tr gF*dz" §S.SS - g8-*S"

O€warcie ę,v5lstawp - 5 peździer:atika, godu. §?.S0
Po wystawie ek_spcnowdixa prc§ó będzie u<iosięprTioi}a w czytelni biblioteki.

r§& odcgy€ r*daktq}ra §erzeglo UtEtCł-§K§ pt": PRASA REGIO-
NALNA Z§ile€E K*§C§ff§§§{g§§, 3ątó=y *dfoędzie się rórvnież
w dm§u 5 paździergeikn bff., Ęą7 se.lce B<§ub*svej Centrum Kul-
turp Ę,17 SraeigEtl. qool". Ą*{. to

C gła W§Efi§SR POflZ,§§ §P§'aW,ĄNfl§, którp *d*ędzie się 20 paż-
dzierniŁąą btr" tea w g,Ł§*e CK Ę,? tĘa,nigrltr. $ godz, t8.00.
Szczegóły vz następiiylTl ilulTlerże.

GFrGSś*ł,",:}§ .ł

@

..ff lvtvtY. tY-YY.v rl.

Następmp Fluiaier t**! 5 po:źc3zieę:;iiŁ,a 3995 r.
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