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Od prawej: odznaczeni medalem
ks. Zbigniew Fengler, Władysław Kahl,
Srymański oraz pyzewodnicząca Rady
Miasta i Gminy Śmigiet Jerzy Cieśla.

"Zasłrłżony dtra Miasta i Gminy Śmigiet":
Jan Łęcryński. Władysław Sołtysiak, Franciszek

Miasta i Gminy §migiel Urszula Ranke i burrnistrz
(Wirrno być: WŁADYSŁAWA SOŁTYS1AK. Pt zepras zamy)
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WITRYNA ŚMiGIELSKA

ą]ffiffieffiY§§A sffi§§A €€A§FY
odbvła się 9 rnaja br. o gcldz. l?.UC lv 53i1 ,;,,i,i..;

rviskou.ej Celrtrurn K.łltiłry rv Srrriglu. Zr,,sta,ia, l,:;*
plzedzona }vlszą św. odprawioną przez ks. Zbignic-,l.:;
Fenglera -rv, kościele pw. śrv. Stanislar.ł,a I{r::ll.l,
w czasie któr,ej zostały pośrłięco"ne insygnia ,Ł,i:;,,,:-

w,odłriczącego Rady i Burilistrza Miasta i G::iiil:,,.
5ml8],e'l,.

Po w'proił,aclzel]iu szt:l;:dłrć-,ą,,,;;r1;lirlil.:.-:cli i 1-ł-

rł'arzystw oTaz odegrarria 1l.,,il:,iiu Państ.,t,c,,.;e grl,

ot$,arcia ses j i d,okonała przervo d nlcząc a R ady'uIrsz u la
Iłanke, która r,v serdecznych słowach porvitala prz;,-
byłych, a w szczególrrości pełnomocnika Wcjewoci_v
Leszczyńskiego Rafała Popłalvskiego i prze-rcciniczą-
cego Sejrniku Samorząd,owego rv Lesznlr .|;tl:eli._,,i
Jozwiaka oraz g,ości, którzy zostaną oci::.ra,;zeiri: .,,,-jc-

leb,nego księdza płoboszcza, Zbigrrierva i'eł,ig_lel;. § L;,-

dysława Kahla, J ana Łęczyńskiego. ii.J}ąd.,l5|ą.,:,-i Sc1-
tysiak i Franciszka Szymańskiego,

N,astępnie przewodniczący Sejr:niku. tii,j:cr.:-li ;irt'ii
dekoracji przervodniczącej Rady L]i,:,,.,illi F,::iii.;e

i Burmistrza Jerzego Cieśli łancuchanri ł:qdticymi
insygniami władzy samorządowej.

Insygni,um Przewodniczącego jest łańclicii za-iroli-
czony medalem z Herbem Miasta Śmigla. Do łaricu-
clra dopinane są medale załvierające imię i nazwisko
Przewodnicząceg,o oraz czas jego kad,encji.

Insygnium Burmistrza jest łalrcuch rĄał:,i,ll':.,,,:,,,-

ny medalenr z Herbem Miasta Smigla. Pc,ł;,z+j
Herbu medalion mający charakteł złączk\ l<sztaiiu
ow-alnego, rv którego polu zna.jduje się godło. Do łań-
cucha dopinane będą medale zar,vierające inlię i na,z-
wisko Burmistrza L{iasta i Gminy o]:az czas jego ka-
dencji.

Dokonując aktu przekazania Przev,ro.ji:ie,;rący Sej-
mijsr-i m.in. po-rvieciz,iał: plzyjmijcie insvgnia wiłdz;,
satlrclrządorvej },{iasta i Gminy Siuigiel, I.Ic:ir_:ie jt
z hcnclretn i durną dla chrł,al;r rą,,sz}rstkicit lni.eszi,l::ii,
ców.

Członek Srnigreiskiego T'olvarzyst-,va i{uiti,i;,ailrego
p. Wojciech Ciesiels,ki wygłosił prelekcję na temat
Konstytucji 3 Maja. Mówiąc o czasach. które clla
Polski nastały już po jej uchr,valeniu - 

ponacl stulet-
niej niewoli, p,odkreślił, że naród poiski przetl-,vał
dzięki dwom czynnikom: polskiej rodzinie i kcścio-
łowi. Historię często się zapomina, stąd s,iaie nalezy
budzić świado,mośc na]]odo\,vą. Tal< -,ł-ięc teraz. il1-l"ócz

rodziny i kościoła funkc ję tą l.linna spe 1niai: tłż
szkoła.

Przewodnicząca Rad,v popi,osił;" os,,;b;i. i;'lól,yr:r
Rada Miasta i Gminy Smigiel przi-znala ineCgl .,Za-
służony dla Miasta i Cminy Sr:-ligiel' o żal!.cje mlej-
sca na scenie. Uzasadnienia o pIz\,;ił]aniu medaii

1,.-l-z.tliistr.r,r,i1 Jei:z,l, Cii:sir-. ktrlrr- .,\,,i,ez z l.'-^ s:_lra Ratriie
r,lr;i;lta]i aktLł iclr łvr,ęczenia, Olkiest:,a _-;r...iala STO
T,.\'l. L]uł,n,iistrz slcłada;ące gi,aiuiac:e ]ll,-:l. stiviel-
l1ził; Byliś;n"v śrł,iadkami rr-ręczanLa n-:-c-la_, 1uozionr,
i..1;<iizy zasłuz;rli się dla naszej Z,.enr. Srl:_:1.1skiej.
ieh życie i pr*ca nieclr lięda trl,zol,e;ll Co naśladollania.

W ilnicnir_r oclznaczoll-,-clr pod.zr,:.lc rr-a: ss, Zbigierv
!'erigier, ktćlry tez porł,iedzlał. że cclznar::e]lia pizy-
jęii na clrl,,,,alę }3oga, Ojcz__vznr- i Ziłil,, S::l:r;el.kiej.
Przyjmują je nie tylko cila siebie - oso,l:scte. ale
tez i dla tyclr łvspólnot, ,,v kioL,l-ch żl-ją i działają.
,,Zaszczyt i honor zobor,v,iązują". Te odznaczetlia uwa-
żamy za zołror,viązanie do dalszej ,,]ia.\, ciia dobra
sp,rłełzeńst.,va }4iasta i Grninr, Śnlgiei

Dec;,,z ją 7-aruądu Głóu,neg o Z-:,-,lą zk :, Kombatan-
tL,,r,." Rzeczypospolitej Polskiej i Br i-.-ch Więzniór,v
Politycznych przyznano odznake pan-itaiko.,r-ą Wete-
l,an Walk o Niepodległość nastepujacr-n osobom:
Eolesławolvi Adamczewskiemu, Ignaceilit Basińskie-
ii,u, Antoniemu Górnęmłł. Stanisłar.,,ot,i Klichalcza-
1ror,vi, Urbanov;i Koniecznemu. Hent,l-korr-i Kudła-
s;5,iio,*,i, Janoivi I{ozakorł,i, Leonorvi N,Il"rlcz__vńskie-

niu, Wład5r5]ąlą,-owi Przydrożnemu i Janorr-i Wali-
szer,vslkiemu. Odz,naki wręczył Burmi,strz. W imieniu
odznaczolnych podziękolwał Lecn Mulczynski, który
ni.in. strvier-dził: rveteran rł.alk o niepodleglość to
J:rzmi dutrlnie, Dt,ogi, ktor;tnri szli kombatanci. }:yły
ró:]ne; polska, rłrłosi<a, lrancuska, ros"vjska, Wszystkie
jednak miały jeden cel: Polska r,vo]na i niepodległa,
którą łv koncu odzyskaliśmy.

Prz,ewodnicząca Rady poinfo]]mowała zeblanych,
że aby uczcić poległych, gdyz Sesja odbyrvla się
w dniu, który przed laty obchodzonv był jako
Dzień Zwycięsti,va, po zakończeniu Sesji. rv N'Iiejscach
Famięci l{arodorvej, zostaną zŁożone rł,iązan}ii kwia-
tćlrv.

Fo 1o,:,vpro wadze nil-t szta,ndar.Órv przervodnicząca
Rady Ui,szula llanke, cizięliując lł,sz,vstkinr za udziaŁ,
ilckcilala zamkirięcia Sesji. Orkiestra dęta OSP Smi-
giel, pod batutą Jalra Nolvickiego, lv_vkonała dłł,a
lłtlvory nrarszowe.

(H, z,)

PODZLĘrAOWANIE
\F/ irnieniu pracownikórv Centluin Kultury

rł, Śmiglu składam serdecz,ne podziękorlanie pp. Wi-
to]doił,i l{ulusowi i Zenonowi Warlrzr-niakorr-i oraz
zaladze Zakłaciu Gospodarki Komunalnel r ]iieszka-
niorvej w Śniglu, uczniom i plofesololl Zasadniczej
Szkoły Zarł,odorvej w Śmiglu, Stt,azv }Iiejsxiej i Po-
licji za polxoc w prz;,gotorvani,u \- Dni Smiq]a.

Dvrektor: HTjBERT ZDTDR9T<T



WITRYNA ŚMIGIELSKA

ZASŁUZHN§ DLA MIASTA I GMINY
Zbżgnźew Fengler urodzźł sżę

2 łżstopttdł 1927 roku tl: Ostro-
ąnźe Wżełkapolskim, gdzże też
ukończEł tu 1946 roku gżmna-
zjum ź lźceum ogólnokształcq-
ce. Po dlnuletnźch studźuch fż-
lozoJźcznEch us ArcEbiskupźm
Semźnarium Ducholłngm "u)

Gnźeźnże ż czterech latach te-
ol,ogźi, ln Arcybźskupi,łn Semź-

narżtLm Ducl,toungni lł Pczi,,c,,,łllll . ,- i:ai,alccl 1ij52 ro-
ku, z rąk ks. Are.qbiskztpu, i,'Icirtlpol,łtg \7'rllentego
Dym,ku ll 1:rckcńedrze (iłyh fti.i r.:,,,i,.,(.::.iij paznaiLsk&
f ar a ), atl, zy mu, j e ś u: źę t: e łł,ża lł a pi,t i tsi; i e .

Pracę duszpa,sl,ersltą,rozpoc:c{i j_l, 1r.1 illii i_l_, Ęę,yrl7rr,
tu której był 2 lutrl a nristępłtie i,., ,§|r_-elcrrcłl, Wiel_
kich koło Gostllnźti (6 lat) i ti Po:ririitll.L TtQ Wźnźa-
r a c|ł (2 lata). D eIcr etem, .:Lr c y'tl is k ti ilrr ), i ł: t r o i:,:]"itg An -
tonźego Barąnźalęa 3a cze.;;*cct 7,clijż rc'.lJ.| .ostąje nńu-
nou ana prob o s zcz em par af iź,i: B r o -i. 

l-:,. c ti_: i e ( ob e jmu-
jqcej równżeż Boguszyn ź Pociśinigiei;. gcl,zże po uro-
czystgnł ulprou;cldzenŻu., prace. ri ils:i_ltlsie i,ską t,ozpo-
czqł 8 lżpca 1962 roku,

W pracy duszpasterskie j ksittciz ZbigrLżeu Ferugl,er
skupl.a slagcll, pa,raJźan uokct kultu I{ajśuiętszgcll,
Pięcżu Ran PancL Jezusa, kultu Mary jnego ź pżelgrzg-
zoanźl., Z okazji Milleniu"n^t tu sźerpnźlt 1966 roku po-
śwźęcono nou,g sztanclar Lluteh, u; 1,okzt 1969 sztan-
dar ()jcou:, u: 1971 - Dziecź a w 19'15 - Młodzl,eżg
/, ,1.LęnsKle].

Delegacje paraJźan lJ:raz ze sLl)]JllL kapłanem piet-
grzymou:uła nct Jasruą Górę (1.12.1966) z do katedry
poznańskźe! (1968).

W rohu 1978 tu drtiacli 7-_8 Lutego puraJźa przeży-
ulała bardzo uroczgście nait:tedzenże Matkż Bożej Ja-
snogórskźej ,** kopżi Jej Cuclownego abrazu. W la-
tach 1966-87 ,uszystkie rodz|tty pat"aJii, trzykrotnie
przujęły lluałq lcopżc; Obla.Lł f,Iutlłź I}o:ej Jasllagórs-
'lr,ie j.

Stut1 ,pracę dus:pcrslersicci :espoiiż z tł,oslłą o popluLlę
stanu technicznego cra. prz!/lDł,ocer,ża pierwotnego
uygl)ądu i piękna parcLfźal,rłej śuźqtyni - koścźoła
,pod uezw&niem śrł. Francższkci, z Asyzu. Ta drew-
niuna budou:l,a z 1738 roklL . cioiłudouanym,ź us 1936

roku duroma kaplżcamż, z ciach,em pokrytyn,t gontem.
stojqca u: otoczenźu stcLrgctt l,źp t jesźanó,** należa do
pereł dreu;nia,nej architekturg sahralnej. l ugmaga
te: ręki dobrego, troslłiiulego gospocła.rzu. W 1965 ro-
ku dolconano remontu dcLchu, tL,:gl:,"ieniujcEc 1_o 2l3 gołt-
tg ż remontu pochElonej luieżg kościelne j plzawra-
cajqc jq do pionu. W i970 raku rlakonano renouacji
3 zabytkowych ołtarzy. Po l_tsunięcl,u z nźch, białej

fcLl,bu stu.lierdzono istnienźe pod kilkoruLu w&rstu)an^Li
pięknej pźerzuotnej polic'Lt1,omii, którą acllłryto i po-
}.-,jz,ez nouJe złocenia na noLl)o ll:11eksponou:uno, Od-
n,oulźono tez ,uówczas barokou.:ą anl,bonę, chrzcielni-
(:ą, balustradę komunijnq i organy araz dokonano
iłorłseru:acjż Cuclollsnego Obrazu McLtkź Boskźej Bro-
,nżkotuskiej. Odnowione ołtarze,uroczyścźe pośtużęco-
no ru dzżeń patrona parafiż 4 paźdzźernikQ 1970 r.
Kapitalny Ten,LolLt oTganou przeprol-uadzono tu 197 5
roktł. Otrzymały one u)oLllczas elektryczng rlapęd
d.,n"nłch,utuy 1louźet,rzu. \Y m,aju 1980 roku uroczyścże
1lośulięcono ,,ołttrz tularzq do wżernych", k;tórg tak
Li,slłt1l.ouano, by nźe zburzgć usżzualnej kompozycjl,
l;urokotuago wnętrza kościoła. W 1985 roku kaśclół
lrrlclźaJonizou)G,Ilo, a ,u 19|)0 ,usicr-usżonl nou:e .u:iira..e

l.t; okn,uch kuplźcg"

W tęIkźm przedsżę.wzżęcżen,L prabo:łzcza i paraJiult
(cl, godzź sżę padkreślźć, ze bźorq ł"ta suse b&l,ki cźęzar

- lęosztu remontu swej śuźqtynź) była buclawu ka-
plicy przedpogrzebolaej, którq pośwźęcono 30 paź-
clzźernźka 1994 roku. Usytuotuano jq nu terenźe przy-
kościelnym. Stqci i architektonźcznie ż usźzualnle mu-
sżrilu bgc tokołtl,portou)Qlltt 1-,l) całaść. W nauiqzanżu do
!łoścżoła dwuspadousy dacll, pokrytq czaTnq dacl"t,olls-
kq, a mury zeu.;rlętrzne obźto deskamź, które zażm-
pregruouano na cza.Tno, Wnętrze kaplźcy utrzgmano
tł, josne j tonacjż: darlo strop modrzewźoLD?ł (z takicll
bali z.budou:clno kościół) ź boazerźę z tegoż dreusna.

Duzq troskę przejataźa też ksXqdz Zbżgnźetu Fengler
o sitln t e ch"n źczny pl eb anźi, b udgnkóu: g o spodar c zg cłl,,
probosttła ż organźstótnkź, u której sq salkż kateche-
tac:zne. W trosce o dzźecż tu Bogusz1trnźe, na terenle
pr g tu atne j p o s e s jż, lu y b udo u ano s allł ę k at e ch ety c zrt q

ź ,**yposażona jq w nowe mebl,e.

Ksźqclz Zbźgnźeu Fengler jest ścźśl.e zżntegrotłanE
z mieszkctńcami suej paratiź. Bźerze aktgusny udzźał
rł jej życiu, a szczególnq troskq darzy strażako;*,
którzg odwdzżęczylż mu się nadaiqc us 40-1ecźe ka-
pluństtuu złoty medal ,,Za zasłltgź dlu 1)ozrlrrużctusa".

(opr. IL Z.)

Wtadllsła,w RahL urodzl.ł
sźę 28 czeru)cl, 1922 roku
tu AtLgust3.;nkacLl (obecnźe Ra-
tol-użce gm. Lżpno), gdzźe ojcźec
Jan uraz z matkq Mariq z do-
lnll" Samelczak proLuadzźł go-
s,podarstu;o rolne. Jclko chło-
piec Właclysła;- KahI, uczęsz-
czu.ł do 4 klusoluej Szkot,y Pod-
stauouej u Żukotuźe, Q u okre-
sie pouojetl,nym do Zatoodouej
gdzże ucąlł sźę eksternistgcznie lausodu pźekarza.
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ZASŁUZHNI DLA bdfuii5i-i ,e T ,#jvi§}"§i.

1,1i o/tresie wojlly tj. cld 1941 clr> 1915,l,olct j;?,i,l.i,l,

uał us nźemźeckim Zakładzie Młynal,sha-Pźę,lttl.,,",,,',
czaTL LD KuczkoIDźe,

\Y roku 7948 zuu:ctrł zusiqzek nla.ł:eńshż :: l'iil i,,::

I{ttźln,ierczqk mźeszltankc1 Ratouic. Ojcźec ;cłpźs,;i ;1,: ,

l1,ollsź 9 łta zienl,ż, ktore Władysłaru Kuh.t u 7949 r,;i.,,.

u;gdzźerżatłił i przeprouadzźł się do Olszewu, i,'i
sprzedaży zżemź u Ratoużcqcll nabgł no y;!ę6ll,::ść

16 h,a gos,podarstuo rol,ne u alszeulie, ,nu. ktortlnt gr-l-

spodaruje do daisioj.
W Latq.ch 1950-1985 głotultym zajęcżerll, \\'łacj-,-j*

słauq Kahla. bEła hodowla koni eks,portou,ycłt, a ilcl
]985 - l1,odoLutu królł mlecznEclt.

Pan Władgsłau jest ojcem duóch crlri,ll i ęi,.l:,,:;:,

synóto.
W 1945 roku Właclysłau Kuhl rozpoc:c1l t,,.-il.iii-

ność społecznq ustępujqc do PSL, poźltiej ti,o ZSL.
Obecnźe należg do PSL. Przez dłl-tgie luta peltlii
junkcję pTezesa mźejscouego koła ZSL aT{1: iłljł
członkiem ąnładz uojeu:ódzkich ZSL.

Około 30 lat p. Władgsłau Kalil, bllł rarlngm ntt j-
pźerw Gminnej Rady Narodotuej ta Star,tlm -§ric:iro-
uiźe, 0" 1loźniej mźejsko-gmżnej u: Śnriglu. Ocl ,iir,cja,

1958 rohu nźeprzertuanie pełni Jtnlkcję soilr,,sa lt,sl

Olszetuo, Za jego kadencjż tu Olszewźe luybuclau;a,no

śusźetlicę, położono dguanżk asJaltouE, u obecTLże m,a

razpoczqć slę lu oclocźqgowanźe tusź.

Doceniaiqc trud Władysłau:a Kuhla il1.o:i:;ti.i

w rozuój tusi i gminE ouDczesne tl:łacłze uh,onaroiłaży
go następuj|qcymż odznaczeniami: brqzolłgm m,ecia-

l,em ,,Zasłuzong dla pożarntctllsa" (1979 r.), medalem

,,Za zasługż dla t"uojetuodztwa leszczyńshiego" (198,3

rolc), medalem ,,4a-lecźa PRL" (1983), medolem ,,Za-
służonE dl.a opiekź społecznej" (1984 r.),

W 1983 roku Władysłuw Kq,hl został uho,nełlou,a-
n11 Krzgzem Katualerskżm Orderu Odrodzeniu. Pci-cl,ri.

t) p r, Z. {łr),r;,ti.1,1

Jctn Łęczlllislli lłrocl;i,l sżę łli
lttcL ja 1924 roklt tu Pi-l.':,lLttłł,iu ł
ojcu A,rutotl,źr:go Łęr::y isLłił..E tl i
mcLtki Antanżrły z cl,cm,l:. śtlźł,t.
Rod;ina u 1924 rok tl p.. r ;l j6-

sła się do Śm,źgla, gdzźe An,:onż
podja,ł prqcę LD miejsco;-e j clru*
kgrnź. Ocl 1931 roku prou:atlzżł
ułasnq.

Jan Łęczyitski szltctę po-

ru Śmiglu. Zgodnie z rodzżnnq tradycjq zastcl.ł cl,ru-lła-

rzen1: poligrafem - zeceTem na skład ręcz,rLi1. Iliauięę
zauodu od,b,l1uał u drukarnź ojcu, lls kt(irej też, do
jej upaństtuouienża, pracouał. |{astępnźe, j1.1.ż ,po zcla-

ni"lł egzar"łźnu czeiaciniczego, wTaz z wyposuzenźem
d"ł,u,karni ajca ż z nźm przerłosź sżę do drukarni kaś-
r:ź.ańskźej. Na ernergturę przeszedł ll: 1982 raku, ałe
jeszcze do 1991 pracawał w nźepełngm uagmiłrze go-
cłzi"n. Obecnie służy rad,ą ź parnocq synauż Rom,eno-
wi, który prouadzź ułasnq drukarnżę w Smiglu. Zł
pr(lcę za,uodotuq otrzgmał us 1982 r. odznakę ,,Ztt-
służong Dru,karz", a u 1985 - ,,KrzEż Kaulalerski
Orderu Odrodzenża Polski". Jest rótllnież ,,Zasłuzo-
nym D zzałaczem Kultur g" .

Pa.sjq Jana ŁęczEńskżego, kto usźe czg ni,e lłiększa,
od mźstr zoąls skie g o upr a,wźani,a,,czarne j sztukł', bgła
... straż pozarna.

Od 1947 roku, nźern*I przez 40 lat, pełnźł funkcję
rnech,anźka-kźerowcy w Ocit otnżczej Straży Pożarnej
u, Śmiglw. przez pźerwsze lata powojenne pośluźęcał
bq.rdzo wżel,e czasu n& napralDę sprzętu pożarniczego
ż silni.kowego, gdEż bt4ł an tu lniększoścl stary ż ua-
eksploatowang. Nźe było też do niego części zamżert-
ngch, Od 1963 roku, gdg OSP otrzymała nolDu seTllo-
chód z radiostacjq, ubgło prec na.pra.lDczEcłt, a|,e przg-
bgło wyjazdóus da pozaróu l źnnEch" tnydarzeń. Wte-
cly Jan Łęczgński brq.ł udzźał w gaszeniu pożaraw nźe
tglka w Smigiu i okolźcg, ale na terenźe poużatu kaś-
ci,ańskiego ź wojetłódzfuła poznańskźego, późnźej -LeszczyńskźeEo, a. także poza jego granicamź.

W mźędzgcztł,sże pełnl.ł lnźele inngcLł tunkcjź stra-
żackicll: buł przeu:ad,nźczqcum, komżsji rewźzyinej
l, człartlłźem zarzqdu OSP Śmźgźel.

Byt też współzałożEcżelem Młodzżeżoll:ej Drużgng
Pażarnźczej, us której u: latach 1960-1978 zuspólnie
z druhem Fruncźszkźem Judkżem prowłdził szkale-
nźe. Wżelu jego ucznźóu do dzżś pełnż służbę u po-
żarnżctwźe - sq cenżongm otżceramż ż aspirantumi,

Za swojq dzżcLłalność 1D szeregg,ch OSP Jan Łę-
cz,yńskż został odznaczong brqzougm, srebrngm
ź złotam, nłedu.lem: ,,Za zasługź dla pożaTnźctu)a",
od,znako, ,,Wżorouy Strażak" ż najugższym odzna-
czeniem achatnźczego pożarnict ,,Złotgm zna-
kźem Zużązku OSP RP".

Jan, Łęczyńskż jest żanatE. Zuiqzek mgłżeilskź
zausarł w 1957 roku z Longżdcl, Nousak. Zrodzźło sżę
sżę z niego troje dzźecż: sEnowie Ron,Lan z Marek oraz
córka Lucyna. Oboje sEnouze, zarużenź pasją ojca, też
sq strażakamż, Roman pełni Junkcję użceprezesa OSP
Smigźel, którei człanklem jest ż Murek - młodszg
aspźrant pażarnżctlła, SrebrnEm medalem ,,Za żasłu-
gi dla pożarnżctlło," adznqczona jest też żona Janu
Łęczy ńskiego - Longina,

Drull, Jan Łęczgński tlsśród sąnożch llsgcllotłankóu
ź abecngch członkóll: OSP cźeszg sźę pełnym szacun-
kżem i, jest wzorerrł do naśladou:anźa.

Opr.R. Schi,ller

ł#,1,..i ,
iiiii1]:;rii:,]].ł
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ZASŁUZHN§ nLA MIASTA I GMINY
Włacll1sla,tau Anźelq Sołty-

siak, z domu Wo jciecho,*^-

slec., ą.Lrarlzźła się 31 mujrl 1932

Tal{u. 1-L) I{ąrśnicach. poloźu.t Koś-
cźun. Jej raclz-źce - Francższęię
W ojcieci,"ot-uslcż ż Vl łclclg słaua
z d.omu Rajeu:ska pro,**adzżLi

gospodclrstuo ralne w Karśnź-
cach,

Oi<i,es tr:cjł.3l spędaźtalL&
u y g nant u u lu o j e u: o cł ztw i e tub eis i; Żnr r-o tnie j s c o u o Ś ci
Stynżgce, Do rodzinnego clonttL powrccźtu ul kloźętniu
1945 rokl.t.

Władgsłuwa Sołt37siak .{.] i!)4(; rcku ,iilcoń.czyła

czuartqklusę szkału potoszechnei u l{,arśnźcach, a w
1949 roku zduła egzamźn z zakresu rugutzanźa szkoły
pau;szecll,nej. W tgm sa.lnunl roku, roulnolegle, zali,
czyła pieruserl, kl,asę, a po zciunil,i egzcn^,,l-ilt,Ll. - drugc1

Publźcznej Średniej Szkotg Zauoclou:ej u; Wżelźchc-
tłie,

Po rocznej przeruie, u: LipcLL i9c]. roku. rozpo-
częta pracę zauoclousq jako so.|o,-t:il ,,,:, S:.'I]źiclu Obuo-
clougm u Śmż57l,u^ TutcLj, tl: c:icigtt cli,toc'ii l,at pracy
docl1,odzż clo unźosklt., :e zruuluzła cliu siebte zotl:ocl
Przekonała sźę, że lcoc'rta pracę a Lticlźmż, :e tliesźenże
polnoca, ulgź u: cźerpźenżu" - to jej :ycżoitg cel. \Ye
urześnźu 1953 rohu rozpoczęła naukę u; Państu*ou:e j
Szkole Ptel,ęgniarskiej u:e Wrocłcnoźu. W 1955 roktL

otrzgmuła clgplcm, tlpou:a:.rtźająca jq do uzguania ty-
tułu pięlęgnżarki i stałego pra,ucl ll:ykonguanża prak-
tglłi pżelęgnżarskżej. Nakazem prclc?J rozpoczana
prqcę ,lD Sżpźtalu Mżejskźm lr/r ] r.u PozncLnźu przy
ul. Szkol,nej, Po ttsi-Lnych, stararuiach Wgdzźału Zdro-
u:ia u Kościanźe, panż Włactysława, jeszcze Wojcźe-
ch,ouslca, od 16 grtLdnia 1955 roku rozpoczana pracę
u Przgchodnż Rejonouej u: Smźglu, a następnle ko-
lejno: LD Miejskźm Ośrodku Zclrott,żrl u) Smlglu,
w Szkole Podstausowej u: Czctczu, ż SzpźtcLlll. Rejono^
,u)aln u śmżglu,

W 1957 roku zawźera zźułqzek małzeiuslcż z Joze,
f en,t Sołtysiakiem, prucounikźe,n Polskżch Kolei Pań-
sttuotuycll,, Z tego z,**Lqzku rodzż się czu)oro dzżeci:
trzg corki - Małgorzata, Hanna ź El,zbźetu or&z sull
Jerzy. Przez uszystkźe lata pracy zawodou"*ej mźuła
ba,rdzo mało czctsu dtcł sżebie i stłojej rod.zżng. Córki
musiały pomagać sobże zuzajemnie, sanem często

opiekolłałE sżę sqsl,adkż. JedncL z corek - 
HcLrLna -poszta w śtadg mtlmu ź też zostata pźe.lęgniurkq.

Po 29 latuch szczęśLiu;ega lllqł:eństua, n,Lqż -
niestety - unlięyu.

7 stgcznża 7991 roku Władysłauu Sołtgsiak prze,
chod,zź na enleraturę, lecz ten Jalłt nźe przeszkadza
je j u d,alszgm cźqgu biegać, jeździć ncl Towerze l. nźeść

pol,i7oc ch,oryln, ktorzg ,,lubźcp dauanźe zastr:ykaw
przez paniq Władzię", bo pad takźm okreśLenżem,

f lltlkcjonuje ona u naszum społeczeitstwie.

W ciqg,u czterdzżesttl lat "prcLcu zau:adou;ei parłź
V,/łudgsła,u;a Sołtysźak otrz,ymułu u,lżele słcu i clyp!,o-
inou) lLznanźa, podzżękozoań. Xlięclzg źnngmż: u 197 1

rolłu podzźękouanle za tukłqd prqca u proruadzenżu
naclzorowcŁnego leczenia cł1,orgch na gruźl.źcę, tu 1988
roku - dgplom za LjJzorol,aq pracę x ulyróżnźenże:

,,Luclzie- dobrej robotg". W 1984 roku - m,eriql czter-
dzżestol,ecża P ol,ski Ludozu ej,

Nigdg nie zułoLauła, że uElłrtlłu ten zuu-lad - żu-
u.locl pźelęgnźarki.

Opr. A. Zżegler

Frunciszek Szymański uro-
cl::,źt sżę 2 październikct 1926
roklł u-l sikorzynie gnltnc smi-
91ie.L. Je91o rodzicami bglż Fran-
ciszek Szymańskż i Genouefa
z clomu Rzepecka. Ojcźec pru-
cou:rl.ł u ma.jqtku.

Frg,Tciszek Szymańskź jtt*
nior u L 1933-1938 uczęszczał
clo szkoły podstatuotuej u So-
kołol,ticącl,t, a u) roku szkoLnym 1938139 w Śmigl.u.

W czasię u:ojng prucowuł u niemźeckiego gospa-
ciar:a u Koszanou_lźe. Od l,u,tego do usrześniu 1947 r.
pracoruał u Ośrodlcu ZdroużcL u Śnlżgtu. Zostuł wcie-
I,ong do służby lłojshouej, do 14 Pułku lu Olsztynźe,
gdżi,e ukończgł szkołę pocloficerslłq u stopniu ka-
prcLla. Po jej zakończeniu clo i959 roku prQcu je w :c:u-

kładqcll,,C egźel,skźego" LD Pozno.nźu.

W 1953 roku zallstera zlłic7zek mułżeńshi z Julżan-
nq Notuak. Z tego ztuiązku urodzito sżę cz,woro dzźeci:
sgnowźe - Wulerian i Franciszel{ oruz corkż - Te-
resa ż Barbaru,

W latach 1959-1965 Franiczeh Szgmctllski praco-
ulał us Krotoszgńskicł,t ZakłQducl1, Ceramźhź Budou,la-
nej u Przysźece Starej. Pogclrszajqcy sżę stan zdro-
wźa zmuszu go do przejścża na rentę źnusalidzko,.

Od tego molnentu, majqc dll,zo tl:ol,nego czcLsu,

Franciszek Szymańskż zajqł się pracq społecznq na
rzecz suego środouźska - usż Koszanouo. W 1980

roku zosta je je j sołtysem. Teraz następuje okres,
u którEm ugkazuje suoj zmysł organizacyjng, zupał,
upor ź ulltru:ałość l,u osżqganiLL cel,u., jalłź sobże wy-
tyczył: popraL;)a l-uurunkol-u zycźa mżeszlłcLńcóul Ko-
szunou)cl. Wraz z mźeszkcLńcalni zm,żenża źnfrustruk,
tu.rę ,*^si. W l,atuch 1982-83 na tL'L. Bruszczeuskźe3

ugbucLouaruo kunalizację, lt: następrtgch 1984-85 na

ul, Glinkowej rugbu.douuno lcolektor ścźekotoa, a 1J)
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roku następnarrl pobudo,1]J&no no, nżej kanalżzację bu-
rzouq ż pałożono ruracźqg gazolDu. W latach, 1988-89
na ull,cach Wźerzbowej, Poprzecznej i Polnej połaz.a-

no dywanżk asfaltouy, a a następngm - 7993, na
Bruszczewskżej położono chodnźk. W latach 199,ś. -
-1995 

na ul. Dworskżej pobudouano żnstalację wo-
d,ocźqgowq ź chod,nlk, a jęd,znźę utąnardzono po?nr:,_?

nuuJiezźenźe żużla.

Franciszek Szgmańskż lływiera też źstatwy w;.łłg:";

na rozluój miasta ż gminE, gdEż od 1990 raku, już

drłłgq kadencje,, jesi raCnym Radg M;.astł i Gniny
śnl,tgźel,

Za dzżąłqlność slsołeczrtq zastał m.in. ugtóhbng:
rnę d,aleln,,40 -Lecża P otskż Ludoul e j" ( 1984 r.),,,§rebr-
nym Rrzyzenł Zasługż" (1986), honorouq, dztukq
Leszczyńskżej Organzzacjź Zusiarzku Socjalistgcznej
Młoclzźeżu Polskźej t, honorouq odznakq Natdouego
Funduszu Ochrong Zdrousźa (obte zn 7988 r.), adzng,-
kq ,,Za zasługż dla Województąna Leszezgitskiego"
(i989 r.). a)ń- | 7::nlor
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PER§FEKTYWA
z,amierzeniem nas,zych vlkadz lokainych jest

uc]zynienńe z obecneg,o placu targolwego tał:golł,iska
z p,rawdziwego zdarzeni,a. Ma ono p,cv,lstaĆ n.a csi
przedłużo,nej do ulicy d,ra S. Skarzyńskiego ulicy
J. Matejki. Natomiast,obrzeża obecnego targorx",iska,
od strorrry a1. Bohaterów i częściowo ul. S. Skarzyń-
skieg,o, mają bvć przezt^xaczone na działki budor*;1arre.

Nowe tango,wisko będzie posiadało p,ełną infra-
strukturę, któ,ra zado w,oli za,równo sprzeda j ący,ch, i ak
i kupujących. Ale na to trzeb,a tro,chę czasu i duzro

pie,niędzy. Fóki c,o, ZakŁad Go,spc,d"arki Ko,mułraln,ej
i Mieszkaniowej rv Śmigiu, który w irnieniu Zarządu
sprawuj,e nadzór nad p,lacem targovzym, p,o,czynil

P€lWIl€
DOBAŹNE DZIA.ŁANIA,

kióre m,ają up,Olrządkować teren i ułatvzić hanc]"lo-

wanie.
A więc piac targ,o,wiska w pewnym sensie ogro-

dlzono unie,mozjiwir;ąc łvjazd nań z każdego rnrejsca

- do tego celu wyz1:^czo,no dwa vrjazdy, W;rzna.czc-
n,o dwa pasrn]a dia kupujących, które r-rtwardzono
żużlem, a po obu ich,stronacfu - 

p1661owane stano-
wisk,a Cla sprrz,edając;vch. Jak już pisaliśł:ry wcześ-
niej, z,a odpowiednią opłatą można, je sobi,e I€zeI-
wować.

UWAGi SFRZEDAJĄCYCH
Mimo tych pr,ac, które zyskały uznanie sprzeda-

jących, mają oni też i pewrre urvagi 
- 

odnotowa-
liśmy je w środę 24 kwie,tmLia.

Przede ws,zlzstkim,odrnośnie rezerwacji, a konkret-
nie ,opłaty targo.ł,,ej pobieranej łącznie z rezetwacją,
na rniesiąc z góty. Argurnentują następująco: jeżeli
nie przyjadę, bo np. zrezygnuję z handlu, popsuje
mi się samochód, umTę, to tracę tylko wartość re-
zerwacji a nie w-niesioną z nią rniesięczną opŁatę tar-
goWą.

Opłata ta jest niewspółmiernie wysoka w stosun-
ku do warunków w jekich handlują. W pogodę jest
kurz (,,Jak prezen o,wać kupując;rm b,iałe kosz,ule
i bluzki"?) i nie ma gdzie umyć rąk - 

niektór:zy
handlujący łł,,odę pnzywożą ze sobą. Nie zawsze moż-
na clgs:i;ać klucz do ułrikacji, nie mórviąc 1uż a tym, że
niekiedy nie rnozna do niej wejść. Byłoby też doibrze,
gdylry praco,wTlicy targ,owi byli bardziej widioczrrrli.

NASZ KOMENTARZ
,,Jes,zcze się taki nie uro,dził, c,o wszystki,rn" w-y-

gadzlł" - mówi przysłowie. Tak jest też i w tym
pi:zypadku, Niektóre uwa§i sprzedających są zbieżne
z dalszy,rni pianarrri rnodernizacyjnymi ad,ministra-
tora targorviska. Np. w czasie targu B maja już rnoż-
r.a }:yło skorzystać z bieĄcej t-ody.

KażCej reorgairizacji tcwarzyszy okres dezorga-
rii;acji. Mamy i:.adzieję, że w przypa,dku na§zego
targowiska, będzie on bąrdzo królki. Red,akcia

§§Iłre*z ffi,g§*ń kw§m§y gtm hmik*xt§c, prac$ dmgmeg,g; ug rgrodzle ?

ffiws§ar*e g§*;ęxm*- ffis§#§§B§§frk§ §fiffi" ffi wfusm$g§egay §e

wfręEl,m1-m:: ffi}l§Ttrsmxr*nt§ ę Fsm§ąęr*§*ręę§ kmskad€§wiiffi!

GOSPODARSTWO OGRODNICZE
ZDzIsł,AlY BERTHOLD

Slnigiel, ttl. Polna 7 - tel. 180-363
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Walne PF§§ § [§§ ,-$wwe§gtrol"
Walne Zgrclrrradztlniel I)l,zccjsta."vicieli Przec,isit;-

lliolstwa Prodi"rkcii, 1-1andlu i Usług }loln,iczycłl
.,SMIGROL", Spółkr z o.1). \ł, Smiglu od}:,vło sit;
3 maja br. w Domu l)ziałkoi,r-ca lv Śmigirl.

Udziałowcami Spół}ri są 2i kółka roinicze ja}<o

osoby prawne (clbecnych hyło 19 deiegató.ł) i 36 pla-
coulnikórt, (obecnyclr bvło Ztt) -- jakrl osob.y fizyczne,

Zgronradzenie otrvorzr,] pt,z(.]\i,lodtliczac\: lladv
Nadzolczej Spółki }{enlyk Płc,ciennik z W.;dolrrrł,a.
lrTa przewodniczącego obrac] ti,,,-i]r,eni) czlonk ir Zarz,al,-
du Spółki Antoniego Sliri-irl.kit:, ,. h ilćl se]rretarza

Walerię Strózak. Gośćmi ilJ,]l: .,,,-ic,::bltlmistrz

Henryk Skrzypczak, plezes Gininnego Zii-iazku Rc1-
ników, Kołek i Organizacji Rolnicz;-ch Z;-gmunt Ko-
nieczny, dyrektor Banku SpołCz;elczego \\- Srłighr
Jerzy Wojciechowski, prezes Zarządu Wojervodzkiego
ZRKiOR ,lv Lesznie Malian I{aspersi<i tli-az nizej
podpisany.

Sprarł,ozdanie z dziaiainosci gospodarczo-Iinanst_l-
ivej Spółki za rok 1995 plzedstar,r,ił plezes Ryszard
Fornalik.

Na wstępie stw-ierdził. że rok 1995 zamkną| ttzy-
ietni okres działania Społki zgodnie z przyjętym sta-
tutem opartym na kodeksie plawa handlowego. Pod-
stau,o\Ą/ą formą działalności są usługi związane
z uprawami rolnvmi, drugorzędną zaś - 

produkcja
r,varsztatorva i inne usługi. W strukturze przychodów
jednak te pierwsze stanorvią 35,40ltl, a pi:odukcja rł,ar-
sztatorł,a i inne -- 64,60/o.

Kapitał zakładow,y na dzień dzisiejsz1, wynosi
246B udziałórł, po 100 zł każd,v. Kółka lo],nicze posia*
daja 1BB7 udziałórv. a osobv fizyczne -- 5B1. Stan
śr,odkóu, trrvałych na }<oniec toku. tt cenach ełvi-
dencyinvch brutto. wynosi, 1.412.000 złotych, Społka
ci;.sponuje m.in. następującym splzętem rolnlczym:
16 ciągnikami,, 24 plz)/czepami, 21 konbajnami zbo*
291yynri ,2 kom}:ajnami buraczanymi i 2 ziemniacza-
nymi, 4 aparatami opryskowymi, 4 beczkowoza,mi.
7 tozrzutnika,mi obornika, 3 rozsiervaczami wapna.
1 prasą rolującą, 5 prasami Z-224, 1 sieczk;l.rnią E-ZB1
i jedną Z-350.

Przychody Społki. w stosrrnku do l,oku l99,+.

lł,zrosły o 6B,70/o i wynoszą 1,542.700 złot;ch. Wzrost
przychodu nastąpił przez zwiększenie irontu placy
w działalności warsztator,rrei. usługorrlej bez udziału
materiałórł,. Głórninymi kontla]-rentami ..S],iIGROLTJ"
rł, dalszym ciągu si1 1:oznański,: spółki TNSTAL i RE-
L,lOPAP.

Stale pogarszająca się syiuacja ekonolniczna rvięk-
szości rolników oraz większe dosprzętowienie gospo-
darstw indywidualnych polvoduje zmniejszenie z,a,-

nrórvień na usługi traktororvo-tnasz;rngwe ze strony

rolrriltórł,. Stąct też zmnie;szaj;lca siq ilość świi-l.clczr.l*
nvclr usług polo,uvvc)r i transpclt"to,,Ą,t ch. które pr.zl-
cjez stanorvią glórvne zadanie statutorve Spółki. zil-lil-
sz:,a!a Za"rząd do szukania frontu p]]ac\l Cla zat::ucl-
nionych pracorł:ników ])oza rolnictenr.

Zatz,ad rł,,spólnic z Rada Nadzorczir podjirł c!i-lt:_r li,l
g sprostani.tt \Ąl\imogc,m no\\.ego Zarządzefi.ir i\iinjstlll
f ra,nsportu ził,iększa jącego \,\:vmof]i rłi zakle sie d l-
kon,l.rygn1' przeglądorv technicznvch poją7dg.",u, \\l i,:.i,].i

ciilgnikorł. i pt:zvczcp ro]niczvc]r i |:cstai,irli,,,ił ti,,;]ri;-
nac rrlzJrudou,_v i rnodernizac:ii sl,acji i<ontl:o1i 1luiaz-
dórłr. P"4 l<o,niec ubległego i,okrr :załatrł,iono cillk i.i.

ilentlclq technicznil . zezrł,ole:ni a oj-a7 kred5,f inr,ve-
st},cvin,rl w wysokości 70.000,-, do którego częściorvr,,
oprocentorł,anie do,płaca Agencja Restruktur\.zacji
i i,{oclernizacji Rolnictwa. Pierrvszy etap prac ma b-1.1

zakończonl- do końca maja br. co pozlvoli na doko-
nvtł,"nie przeglądólv pojazdów do 3,5 tony. Etap
drugr - rł, miarę p,osladanych środków (Wymaga on
r]obucitli.,,ania norvego pomieszczenia. Będą rł, nim też
clckonyivane plzegtądy gaśnic),

\M okresie sprawozdarł,czy111 Spółka poniosła
1,514.000 złotych kosztów. Najlviekszą ich poz;,cję
stanorvi utrzymanie pracownikow, których średnio
za.trudniano rv r-łbiegłym roklr 68 osób, Ich wynagro-
dzenia, ubezpieczenia olaz }<oszty deIegacji razem
stanorvią 61,80/rl wszystkich kosztów. Średnia płaca
brutto, łącznie z pracą w godzinach nad,liczbo§,ych,
tv 1995.oęrl rłl}nosiła 723 złote, Pracoivnicy stali,
w lamach świadczeń socjaln_vch, otrzrlmali bony tc-
\\'alowe na kwotę 200 złot}.cir. W ranacłr doz;o-i:e1:
zakładowl-ch zorganizor,vano im tr.zvdniową -r.,,,,-ciccz.-

kę do Szklarskiej Poręb_r.,

W ubiegłym roku Społka. .,.,, ciroclze aktlł ncta,r.il]-
nego. przejęła grunt5, rr Slni(lu przv ui. Wł. Ili-l -
monta o pow. 9.873 rn' (rv r.oku bieżąc_vill DL'zt, lĘi ;

grunt w Karśnicacl-1 o po\,,r. 3.452 m'). Zgodr:it:
z rrchri,,ałą Walnego Zgrol^l:.adz<:nia z ubic{,],.-go rllliu.
1]0 wza,iemnvm. obustronnyl-n i,ozljcz:t-.niir {ttlan:c;.
w},ln: Spolka przekazała na Tzęcz Uizr;clir }",fial:i:r
i Gmin;. Smigiel nieruchomość prz1,- ul, NTatejki 16

A.lrr- Smiglu. Ni.e wszystkie obiel<t1. Spóika lłzvtki,iie,
niektóre z nich wydzicrżar,r,ia innyn podrniotom go*
spodarczym,

W 1995 r. Społka wyplaco\Ąlała z:5.5P }.;iiansclil,.;.
brutto w wysokości 28.100 złrltvch. Vy'alne Zgr-cln:r-
cizenie prz,vch.vliło -.ię do wniosku Za,rządu i Rad.v
Nadzorczej, aby \Ąlypracowany zl,sk, pomnie;szo,n1-
o podatek dochodolvy od osob pratvnvcli t;. 11.000 zł,
przeznaczyc na frłrldtrsz rezelwoly1,. iIŁ,| clir1szy ioz-
tvój firrny.

Na koniec rokr-ł splarvozdarłig7ęg1) Sirółka 1la i,i-i-
chunkach ba,nkor,vych posiadała rł,łasnyc}r śrcdków-
29.B91,3B zł, co pozrł,ala zacho,wać jej dobra płynność
frrransorvą.
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tr'irnla t^,, zasadzie nj,tł irra kłripoti;,,ł, ze ściągatliłtl
należności, ch,oć u ki]iiri rolniki1.,v ściaga jc kornci^ll<-.

Ze sprarvozdania prclzesa przecistarł,icieie d,il ,,i l :"

dzicli sit. r,órtn,t,z. zl,..SMIGROL plzezna\,
5.000 z:łotych na dofinansorvanie działalności org:.*

rrizacji i insi;tlrril: GZRKiClt, Kót Gospod,vri W,,,ll
skich. OST], ,.Tlarinorii.i" i ,.Zentuv, ". Da],a ie :il , ,l

zdrorvie i rł,s1_;cmagała spo,rt bezpłatnie }]1,z(]\i tJ: .,,_

zawodników na mecze. Miała też srvój udział finan-
sowy w organi.zacji gminnych dozl.nek.

Na koniec p]]ezes R. Fornalil< pro,;,ił o ,,l:zcczo,,!.l
i O}:ic ktyrł'nii d;,-.}<u s j ę n ad s},,r, a 1,\, r z;danier;r".

Spra-w,ozdanie z iziałahlości Rady l{acizorczr.!
Społki przedstawił jej przewociniczący H, Płócienni,}ę.
I'"ada ocibyła 7 posiedzeń, tv czasie któri,r:h zajmc*
lvała się przcde wszysikinr aaa].izaini: 11,1,nlĘ9,;,, i:-
,.ur,o1ł,l-ch Społki, cen za ltsługi, r,;]"nag.L,ocizcnlami
praciownikÓw i zadłuzeniami. Dokonała też oceli,li
sprzętu r majątkl"r do zll5,gig. Cał;, czas śiedziła l:i;-
dowę nov",ej stacli cliagnostycznej. Rada \,,,-.-],ezj1-,|

drłże uznanie dla pruc_y Zat-ządu, i<tór,;,. kotrs.K\,1, un-
tnie realizclw-ał postar,vione ce].e i rvłiosła dc WaLni,:;;c

Zgroma,dzenia o udzieienie Zarządorvi ,*, składzie:
Rlłszard F,ornalik - 

piezes, Genc,wefa I,iou,ak -*
księgowa i Antoni Slir,villski - członął< absolutc"-
rium, (B;,ło jednilgłclśne),

Dyskusji nati spralł,oz,Janiami nie b__vlc. Wliine
Zgroma,dzenie zostało poprzeclzone spotkarri,.,i,i r"i-,br;-

czym, w czasie którego rvyjaśniorro sobie vi:,ilystl,:ie

problemy.

W związku z rez://§nacją z pracy lv Spółce i tym
samym,w R.adzie T{arizcrczej p. Eugeniuszta Rybczyń-
skiego pł:zepfowadz,orro r,vybory uzupeŁniające do
Rady, Kandydat był jeden 

- Czesłlaw Żurczak, któ-
r;,, otrzymaŁ 21,85 waznych gło,sów (nieważnych było
1t}6), Tu -wyjaś,n,iarn, że gło,so,wały ... udziały. Np.
Pan X ma wpłaconych 65 udziałów i tyle miał d,o

swej dyspozycji głosów.
W uchwaionym plogramie działania m.in. przyjęto

utrzymanie usłu,g rolniczych, p,oszerzenie umów koo-
peracyjn;lch, uruchomienie produkcji na miejscu, do-
kończenie komLpute,ryzacji księgowości a następriie
całeg,o z,akładu. Wśród podjętych uchwał była też
uchwała o nieo,d,płatnym zbyciu garażu w Wydor,owie
na rzecz Rardy S,ołeckiej, która go rczbierze, a teren
p,o nim przezniaczy na zatokę dla auto,busu.

Prezes WZRI§OR w Lesznie Marian Kasperski
w swym wystąpie,niu mówił o polityce rolnej w skali
kraju i województwa. Stwierdził, że przedsiębiors,two
,,SMIGROL" po reorganizacji naieży do czołówki
krajowej wśród tego typu przekształcony,ch spół-
dzie}ni kółek roLriczych. D,odał, ze ollrrzymi wkład
r,,r o,becną kondycję firrny wŁażył jej pnezes 

- Ry-
szard Fornalik, któremu ,,W dowód uznanźa zasług
za zaangażou:anźe ź ll:ybźtrłe zasługi u prg"ca za1!o-
d,owej ż spotecznej d.la dobra i, rozuoju organżzucjl,
Kółek RolnżczgcŁł oraz Leszczyńskźej usi ura.z z ży-
czenżami, zdroużcl ź uszelk,tej pomyślnoścź tu żgciu
osobźstgm" Zarząd WZRKiOR rv Lesznie nadał dy-
plom uznania. (H.Z.)

§ak §ep§e§ s&aę#wm sffiffi§#ffinffiń§twu?

ZJ^ZD MIEJSI{O-GBIINNY osP RP W shitGLU
odbył się 2B krł,ietnia br, w szkole podsta,"r-crvc i

rv Śmiglu. Goścni Zlazd,u b_v,li: burnristrz Jelz,1, Cic-
śla, pr-zewodni.cząca Radv Miasta i Gmin3, Sulig,ti
l]rszula Ranke, komendant Postelunku Pciicii Lo-
kalnej w Śmiglu mł. aspirant Wj,esłarv Telczer,,,,ski,
zastępca k,omendanta rł,ojewódzkiego Panst-lvcrł,ci
Straży Pożarnej rv Les,znie bryg. inz, Bolesłarn 'Il':,,-
buchowski., wiceprezes Zarządu Wojerł,ódzkiegil
OSP RP w Lesznie Kazimierz Kró]. sekletal,z
Zariządu Wojerł,oCzkiego OSP RP w Lesznie Andrzej
Swarczyński, komendant rejonor,r,_v PSP łv Kcścianie
st. bryg, mgr inz. Leon Mądr.y oraz nizej podpisanv,

Obradł- ot-vi,lolz)rł plezes 7,arządu. ldie jslro-Gtnin-
nego OSP RP w- Smiglrr Jozef Rusek, któr_1, strł,iel,-
dził, że Zjazd rna dokonac oceny pracy i realizacji.
własnych uchwał. ,,Winniśmy sobie dziś tez odpo-
rviedzieć na pytanie: Jak jeszcze lepiej słirzy"ć spo-
łeczeństwu?"

iria plze,,v,.lciiri.c:łącego obra,d lvybr,ano rr-icept,czesa
Z llĘ-G CSP -ł Smigru /łlfreda F'ilipowiczaj a na se-
l:ietaiza ,Tana Józefczaka. }Ia 32 ttprarvnionvch de-
iegato-,v ,",, Zieźilzie uczr:stniczyło 26,

Cd samego pcczątku Zjazd zdominc.lu,a1). rr,}-bor:y

Zatządu. Zgodnie z nowym statutem, kazda jednost-
ka CSP ri vl;iela s-njegc przedstałvicie]a rł, skład za-
lząd.r_t, }Tiestetv. nlg r1:57"v5,fĘie straze tej folmalności
clopełnił1,. .,"u{rśmv o t},-m nie wiedzreli" - mórvio,no.
Trcchę tc dzi."v;le, bo zebrania obsługir,ł,ali czło,nko-
,łłie 7-arządu NI-G i r,v pr,otokolach z zebrań przewi-
dziano odpclviedrli zapis. W tej s,vtuacjt zarządzono
piZeI\ĄIę i z t;,ch jednostel<, które nie wybrał,v swych
i-.rzedstar,,,,iłi.]i rł,vbcru dokonali ... drł,aj delegaci,

Ze spi,arvozdania prezesa J, Ruska z działalności
za ia.ta i!r91,--.|996 odnotor,l,ałel-n, ze na nasz5,m tere-
nii: clziaia ,1l iecinostelś CSP. rv t_v:m 5 typu S (mają
cio Cvspoz,ur:ii samochcd5r, §-igle] 2 i po jednym:
Czaęz, Bronikclr,o, Stare Bojanowo i Zegrówko). OSP
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zrzeszli'l,jil obccnic ii06 człotlkórv z\Ąl\rc?]ain\..cłl, 1?9
rł,spicra,jącyclr i r' 1ro,rtrr,g,vr,l,cil, lrł.liLj:,-iili:or.vf d].u:
żyny poż]arnicze zrzeszaja 114 c;:1tiiliiólv, rv tyln 16
dziev,cząt. Za zaslugi dla. pożarnictwa 64 osoby zo-
.stały uhonoirowane złot.vtll medalem. ] 30 - slebr-
11-1:111 i 1 l5 brązolvyrlr. 'Irzec lr drulrólv: JJrunoir
I{reuschner, Jan Łęczyński i ,Iózef Rusek \ĄIyIoż-
nion,o najw5rższym odznaczenieitr strazackim; zna-
kierrr Związku.

Strażacy nie tylko gaszą i zapcbiegają, ale też
pracują na Tzecz środowiska. Łączna rł,artośc tych
prac została. wyceniona na 55.910 złotych,

Sprawozdanie złożył też kcmendairt gn:rin.v OSP
Nl,arian Graczvk. Skoncentlolvał srę g}rl",i,tlie na \\,}--

posażeniu jednostek typu S (i;, d__vsiil,rsji Zl.gmunt
Mocek z Machcina apelował, bv pozostałe stlaże też
b; ł5. r,vyposażane w podstaworł,"v sprzęt). Strvierdził
też. że gotowość bojowa naszych straż,v jest dobra.
o czvm świadczy udział rłr zawodach gminnych. Bio-
rąc pod Llwa,gę duże zaglozenie pożarolve, rvywołane
na jczęście j nieostrożnością człou.ieka, rłnioskorvał,
b,v porł,t,ócić: do rrliosennl-ch ]<cntloli plzecirvpoza,i,c-
1.,,1-Ch.

Stan finansorł, Zarządu Nt-G OSP prze Csta,u,, i}.l

skarbnik Kr;-stvna Bartj<orł-iali. Poszczegolne OSP
płacą składke rr- rvr-sokości 1t_] złcii,cłl (rr. 199l r,, --
3 złote). W tl-m roklt z tego oilorl,rązku ri,vu,iązał.v
się OSP z: Karmina. Kar,śnic. f lolori rrici-. Nietąż-
korva. }Tor,"e3rł,si. O1szer-,,a, Ro}laczvna. Spłarr-ia i Sta-
rego Bojanołl,a, Stan kas1. na 24 ku.ietnla 2a3,9ł zł.

W przemórr-lenrach gości rr,l,i,óżnić można br ło
dwa, nurty. Przedstall-iciele stlażackich władz \\:oje-
w-ódzkich składali podziękor.r,ania strażakom i r.vła-

dzom samonządorvvm za troskę o OSP i dobrą w-społ-
pIacę, r,vidoczną plzecle rl-szr-stkim rł,e finansorvyn
w§pomaganiu. Komendant lejono.ł-y L. Niądry mówił
zaś o niepokojącl,m rlzt,oście zagrożeń pożalowych
i o gotowości bo jo-* e j naszl-ch jednostek, Wysoce
niepokoiącvm iest fakt. ze .lest na nasz).m telente
straż. lrtora trzy raz.,. z izeciLł rlie gasiła pozalu we
rvłasnej ws,i. Aby straże i:l-ł;, bardziej siilrtcc;łne, na-
leży je clclp,osa,ż_,vć rv sprzet. }Jarny,, jrrż dob,rą łączność:,
ale trzeba ją dalej doskonallć. r:cl znałznie zrlrnieisz1,
}<oszty t"tciziału poszczegoinl-ch strazy rv akcjacir bo-
jorvycb. Przewiduje się tez \y),I)osilzenrc niektór5,ch
strazy w ,pompy pł5 rł ajace. L. \'Iądly ptllemizował
też z przedstawicie].em strazy ze St. Bojanowa.
,,srł,oje negatywne zdanie podtrzyrnuję" stwierdził
(chodzi o stan technicznv sarnoclrodu H.Z.).
W koricu wszystkim strazakotn i gościom podzięko-
rl-ał ,,za serce dla straży".- W dyskusji, op. ócz wspomnian;,clr juz w5,ptlrł,ic-
dzi. Florian Wojcieclrorvski z Karśnic porr"tszył plo-
blem zakręconych w ziemi (?) hydrantów.

Na wniosek Ko,misji Rewizyjnej (przew. Leon Ko-
nieczny) 23 głosami udzielorro absolutorium ustępu-

jącenru Zarządorvi rv skłaclzie: J, ilusek _- plczęs,
l\. Filipcllvicz - 1. iviceprezes, Zygtrrr,tnt Kołrie<.:zny
- ż. rvicepl,ezes, Władysław Krawczyk *"sekretal:z,
K, Bartkowiak 

- skarbnik, \{. Graczyk - komen-
dant oraz członkowie: Wojciech Bajon, Flenryk Szr_ll,
N{arian Błocian, }Ieni,yk Starkbalłer. Tomasz Bo:;s.i,
Zenon Pe]ec i Treneusz Sne la,

Wybor), no\\/e€ao zarządu l1,1 ł., ,1ruu"taporve. ida j-
pjerw zaaproborł,ano przedstawicieli p,oszczegoln;r-clr
jednostek. a na,stępnie, w wyborach tajnych, spośród
7 kand;,datórł, lł,ybrano 5: K. Bartko,rviak, J. Cieślq,
M. Graczyka, J. Jtlzefczaka i Andrzeja Zieglera.

Członkowie Zar-ząlu rł,vbrali Prezydium w sliła-
dzie: burmistrz Jerzy CieśIa - prezes, I]. Szul
(Cz,acz) i Ro,man Schiller (Śmigiel) - wiceplezesi,
J. Józefczak (Śmigiel) 

- sekretarz, K. Paltko-,,;iak
(Śmigiei) 

- skarbnik, M. Graczyk (Śmigie1) 
- ko-

ncrll:-t. A ponadto w skład Zarządu rvchodzą:
L Krl:^i.cczn-,, (Fronikorł,o), Zdzisław Andrzejczak
(Wonieśc). Waldemar Nou,akowski (Robaczyn), Sta-
nisłarv Prz;.b;,lski (Nowawieś) Bronisła'v GI,,]giel
(Olszerł,o), Z. Konieczny (Moror,vnica), F. Wojciecho-
rvski (Karśnice), M,ieczysłarv Podrzycki (St. Bojano-
wo), Antoni Bandyk (Sierpolrvo). FL Starkabuer (l{ie-
tążkorł,o), Franciszek Zandecl<i {Karmin), Józef Ko-
zica (Spłarł,ie), Zerr,on Pclcc (Zegrówko), Z. Mocek
(Machcin).

Miłvm akcentem Zjazdu było złozenie serdeczne-
go podziękowania dh. Władysławowi Krar,vczykowi,
długoletniemu sekl,etatzorvt Zarządu, rvylażonego z) -
czeniami. dlplomem. kwiatami i odśpie,,l-anienr, prz;-
dzrviękach kapeli z Bronikcwa, STO LAT. Zjazd
przyjął tez propozycję, b_v J. Rusek i Wł. Krawczyk
zostaii honorowymi członkami Zarządu.

Norł,o rvylrrany p]]ezes, bulmistlz Jer:zr,, Ciosja
strvierdzając: ,,u mnie się nic nie zmienia. bo ze

strażą byłem zawsze, doszedł t"vlko tytuł" podzie;ko-
rvał delegatom za zaufanie ora,z z\ożył serciecztre po-
cl,ziękor.va,nie dh. J. Ruskorł,i i pozostałym człon]<orn
ustępu jącr:g <l Zar ztldu za d otychcz,aso\\ry du zv lr,kłac1

placy na nilvie strazaclriej,

*",-"-,-",-J""u*

ZAP"ZĄD M1EJSKO GMINNY ZWiĄZIt-i ] ()S? ]lP
w śłtlclu

zaplasza na
GIIIINNF] ZAWoDy DRUŻYN PoZ.Ąiil.,JICZY Cłl

ktore odbędą się r,v niedzielę, dnia 26 maja 1996 lo1<ll

w Nietążkorvie. Zawody lozpoczną się o godzillie 14.1]0

przemalszem sprzed strażnicv OSP Nictażkr-lrł,tl l.:t
plac zarvod§lł., - boisko ZSR lv Nietązkoir ie.

Za Z',arząd
źnż. Jerzy CieślcL

PREZES
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10 maj,a b,r. Kurkowe
Bractwo Str,zeleckie w Smi-
glu okrchod,ził,o rzadki jubt-
leusz: 360-lecie p,oilwierdze,nia
pnzy,wileju przez ówczes,nego
właściciel,a miasta Prze,cława
Leszczyńskiego. Uroczystlśc
mia,ła charakter ogólnop,olrki

patłonowało ;e j Z jednocze*- IJdL( Ul!UW,iżlU JęJ Z]JĘurluurĘ*

rińe Kurko,wych Bł:,actw Strzeieckich RP. Stąd i:ż
uczestniczył w niej pł]ezes zjednoczenia T;-,lelłsz j;-
kubiak. Wśróci gości rn.,in. byli: rłlojewoda icszezyrisl<i

Zbigniew llaupt i wicervojewada Jan Wojciechclł,ski.
Vy'ładze łoka,lne reprezentorvaii: }rurmistlz .Telzy Cie-
śla i przeulocinicząca Rady Miasta i GlrTin;- Snrigi,,|,

Urszula Ranke, Ogółern rv uroczystości ,-łclział rł,zięło

119 członkolv KBS, rv tym 78 braci. 29 sitlstl j il,]

dzieci z następujących miejsco,rł,ości: Bolei,; 1,§]irp"

Chojrnice, Kalisz, Kościan, Krotosz-,.,n. Opłii:liica,
Ostrórv, Pogorzela, Rrrda Ś}ąska, R;,-dzl,na. Tiicl.o]a,
Włoszakowice, Wojci,echorł,o, Wolszt_vn. Wlr;ciarl-,

Zbąszyń, Zielona Gora, Żory, no i Śrnigie1. A 1lrlrl:C-
to byli: Kazimierz 3IedZ z Beigii -- na stałe jirż za-

przyjaźniorry z naszym bractlvem oraz 6 osobor,va c]e-

iegacja bra,ci z miejseoi""ości Tcnnr-lnheiclc rł, liiem:
czecLr.

Po przemars:zu l-t].icanri Slrrigla r zlczeniu ,§ląza-

nek kwiatów w Miejscach Pamięci Narodorł,ej, przed
mszą polową, ogłoszo,n,o wyniki strzelań krole-łskich,
które odbyły się dnia poprzedniego. KR,OI"Eft,I t{.UF"-

KowYM NA 1996 It,oK ZOSTAŁ JAN CiIGn,{SKI.
Pierwszym Rycerzenr EUGEI{IUSZ HAMROL, dr,-i-

gim 
- STEFAN KLUPSZ. Tytuły gierrnkorv ri,;;-

strzelali: I. Michał GRUSZtrCKI. iI. Marek STA-
CI{oWIAK.

Wśród Pań KR,OLOWĄ I{A R,OK 1996 ZOSTA}-,r
URSZULA CIESLA. Pierwszą Damą -. Eizbleta i-O-
MASZtrWSKA, drugą - Józefina PIEPRZYK.

W strzelaniach jubileuszowych poszczegoliie t:il,-

cze rvystrzelali:
JUBILEUSZOIVĄ - Kiaus Schmidt Nielncy,,
(2. Klzysztof lJilvortslii - (?), 3. Lcc]T _Bicgarisli,i ,--

Ostrołv Wlkp.);

HONOROWĄ - Urszula Ranke, (2. Guntei, sclrjct-
mann - Niemcy, 3. Wiesłarv Terczelł,ski);
TOWABZYSKĄ Stanisław Zuń Chcjnice,
(2. Jan Ozorkielvicz - Pniervy, Ireneusz Norł,ak):
KURA zdobył Michał Gruszecki, (2. Wiesłai.,,a, iiarrr-
ro1, 3. Edyta Pelec);

W strzeła,niu o NAGR,ODY RZECZOWE f1,7l picrrv-
sze n-iiejsca zajęli: Kazimierz Pelec, Lech Biegariski

- Ostrów- Wikp., Zdzislar,v Ziegler,
Jak trad;lcja nakazuje, godziny wieczo'nr*r,!.icł.r

bracia kurkor,vi. i nie t"vlko, spedzili na zai:aivie, któ-
ra miała charakter publiczny bilety \Ąlsiępu
w przedsprzedaży mogł nab;,,ć każd;.. GI.z.)

tJrzqd Stanu Cyuźlrl,ego u Śmżglu uprzejmże za-
wżaCanł,źa, ze u tuteiszym Urzędzźe zlłżqzek małżeń,
skź zau:urlź:
ż7 KWiilTNiA 1996 r.

- Pan Mirasłaus Dqbkouskż z Lasaci.c i Panż Renata
Maria Mżchalska ze Spławża

- Fan Sławomźr Pźotr l{ucz z apaknźcy ż Pani
Hanna trireyu:asz z Przysżekż Polskźej

- Pan Słgluonlźr Grześko ze Smigl,u i Puni Laura
Urszula Danżeiczyh ze Starego Bojunowa

- Pan Ralał Duda z Bźeław ź Panż Małgorzata Wal,-
ier ze Starego tsżałcza

30 KWTETNIA 1996 r.

- Pan And,rzej Krgstek z Bronźkollsa ż Pani Etlsa
Olejrłih z Gnźewotl:a

- Pqn Tomasz Kruk z Marausnicg ż Panż Eua Na-
pźerała z Ni.etqżkowu

- Pan Jarosłau: Górny z Morounźcy ż Panż Ag-
nźeszka Mqrża Han ze Śmźgla

4 MAJA 1996 r.

- Pan Janusz Adam Szgmanźak z Lubosza Notlsego
ż Pqnź Dorota Sultsl,czak z Nouejusż

- Pan Jacek StunżsłutD Drozdek z Tuszyna ż Punż
Ber'tudeta Dudzżńska z Nowego Śusźutu

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Śmiglu
(-) źnż. JerzE Cźeśla

:jIiLEP Z TRADYCJAMI
prz1, Spółtizielni Ogroclniczej lv Srniglu
GGR, oDl l[CZo-WIELOBRANŻoWY

T. K*ściuszki 50 tel, (0-65) IB0-274

P o 1 9 {,- 3;
},JASiONA iiRA.} OXVi1 i ZAGP,ANICZ}JE:

\yarz},i1,, kx,iatćllv, łrurakórv, trrrrv łilkorvych,
gazonorr,l,ch .,.

NA§Ą/OZY KRAJGWE i ZAGBANICZNE z:

lzrałitt, lrinlłłłrclii, IIo1arrdii.

}JAEZĘl]ZIA:
dla ogrotlników. i clziałkorr-iczórv

O Szeroki rvybór śrocllrórv
chemicznych,

8 Folie o różnych
rvynrierach,

§ Grzybnię,
@ Papier,
@ Torf,
{8 'lrznriele.

Z;;Draszatn;, ori poniedziałku do piątku
-i,,, F,cdzinach od B,00 do 17.00

rv soboty od 8.00 do 13.00.
W spla"r,r,ach piln.vch te1. domowy 1B0-49B.
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K8I§Kl§m§
GZY IHA§Z ,,WITEYHĘ S§ęęt&§Et§KĄ"
(zob. WŚ nl, 8 (113) z lB"04. br.. s. 6),

A oto dalsze pvtania konkursolve:
6. Jak każdej redakcji, tak i nam zdarzalą się

w,padki. Podaj trzy przykłady.

7. Kto redagował ,,Kącik jarosza"? -- r,vystarczy
rozszyfrowanie jednego ini,cjału. W lrtór;.m nu-
melze kącik pojawił się po laz pierrvszy?

8. O czym były artykLtły s..,.glcrvane heiJlet,ir Smi-
gla usytuowan}.m pionolł,o ila o'L,,i-artej książce?

9. W numerze 13 (a8) z 29.07.L9,{:3 lok,.L Centrum
Kultr-rry w Śmiglu oqłosi.ło przl,jmotr,,anie zgło-
szeń kandydatek do rv__vbor,órr- tr{iss Lata 1993,

I1e dziew-czyrr się zglosiło?

10. Co z,naczy łacjńskje ,.1-1ro tnerilolia"? Co było
treścią publikacji ukazujących się pocl t_,vm lra-
słem? Podaj jeden prz.vkład rł,ymieniając numel
gazety i tytuł art}rkułrł.

Przypominarny: odpołviedzi należy plzesyłac do

ledakc ji po opublikorvaniu wszystkich dłr,l-tdziestu
pvtań.

UWAGA DZIECI!!!
Z okazji DNIA DZIECiii\
nizuje dla was rł, dlrilr 1

filmowe.

O godz. 8.30 i l0.0U ilaśń
skiej lt,ersji jęzl,koi,. e3.

O godz, l1.30 film aniniorvairv PRZYGODY BOLKA
I LOLKA.

W SOBOTĘ, dnia 8 czer,,vca o godz. 18.30 gramy
fi]m dla młodzieży pi,ocl. USA pt. CHŁOPAI( NA
DWORZE KROLA AĘTURA

O ,,DNIACH SMIGLA" $,Iaz z l^;\,llikatni konkursór,v
i zawodów sportowych - w następnym numerze.

Kino .,CEir'lIlUM" olga-
cż,a.f \vca'bezpłatno sean§€

BŁFJKITI\IY PTAK rł, po1-

llastępny numef: - 6 czertllsa hr"
!7

UTJA$A !!! PllW§zEGHllY §PIs Rlltnr
(Od 13 do 15 czelwca 1996 r.)

Sejm Rzeczypospoiitej Polskiej przyjął 2 lrrtego
llieżącego roku usta,rł,ę o pow-szechnym spisie roln;,rn,
którą zobowiązał użytkowników indyrvidualn.vch go-
spodarstw roln;,ch (pow. 1 ha), użytko,wnikóił, dzia_
łek rolnvch (od 0,10 ha do 1ha) i łvłaścicieli zwierząt
gospodarskich do udzielenia ścisłych, wyczerpując.vch
i zgodnych z prau,dą odpow-iedzi na pvtania zatł,at,te
w kwestjonariuszu spisow-ym.

zleblane plzez rachmistrza infolmacje są pottfne
i zgodnie z ustalr.ą o statystyce będą wykorzystane
rł,yłącznie do opracorvań i analiz statystycznych.

W czasie spisu rachmistrz będzie pytał m.in, o:

-- porłlierzchnię i sposób użytkowania gluntów,.

- zmianv powierzchni użytków roln,vch w okresit:
clstatnich 6 lat,

- porłierzchnię zasierł,ów- głórł,nych uprarv,

-- pogłou,ie zwierząt gospodarskich,

-,* lodzaje budynków i budorvli (ich p,orvierzchttie,
sposób rvykorzystania, rok budoi.vy i moderniza-
cji),

- istniejące i pożądane urzildzenia melioracyjne,

- środki transpoltu, maszyny rolnicze,

- ważniejsze w5zdatki w gospodarstwie roln;rm po-
niesicne w lo,statnim l:o]{u i przewid"vw-ane do
2000 r,oku.

Spisolł,i podlegaią r,ównież osoby tworzące gospo-
darstwa domowe. W s,tosunku do tych osób rach-
mistrz popłosi o dane takie jak:

- pozionr wyksztalcenia,
wkład pracy w gospodarstri.,o lolnc,
źródła utrzymania,

-- dane dotvczące prorłrarizenia clzjalalnośl:i pilzirio1-
niczej, utra,ty p,racv i poszukir,vania ju;.

Przekaztrjąc porvyższe i,nfolmacje upl,zejnltc pt,n-
szę o zvczlirve przl,je;cie l,achmistrza.

Sekletarz Miasta i Grniny
mgr W allcła Jokubotusko

CZŁOWIEK ORKIESTRA
ROBERT OLEJNII(

Zagr"a Państrvu i umili:
) wesela

) rvieczorki
) dancingi

) iubileusze
) zabawy

) ,,Sylwestra"
64-030 Śmigiel, ul. Elizy Orzeszkorł,ej

telefon (0-65) 180-670
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Jestem lnlłalźda, lI grupy, poruszanźe bez poja.,!,t

sprauża mż trud"ność. A jednak dla przgkład,u polźqa
uu bżałych czapkach ukarała mnźe mand*tem 70 zła-
to,l])um za zutrzEmanźe sźę na ul, Jugźe\,\ońskźej

w Śmżgtu. Samochód mó! był nżeoznakoąnang i uka,
rano mnźe słusznle.

Jednak dlaczego cała ulźcu Jagźell.ońska 3est zł-
staąprana samochodamź ułaścźctelź slłlepóu ź co za,

możnlelszgch, klżentów? Czg dostawa toąnaru trwu
cułq dobę? Czgżby znakź zakazu dotyczgłg tgl,ko

bl.ed,nźejszej częścż mźeszkańcóus? Jak zauułażyłem,

tukz przgpad,ek można znaleźć nu ul. śll:. Wźta, gdzie

przg posesji, nr 10 stoi ŻTJK, którego ułaśct,cźel cały

clzźeń rozładouuje toudł, pomźrno nźebezpt,ecznego

uyjazdu ź znaku zakazu,
Potźcja lokalna ma pewnźe dość spraza rLa głolJJż€,

ale co robt Straż Mźejsku? Proszę o zażnteresowan,ie

sźę tq sprawą na łamach ,,WttrEny Śmigżelskźej"
Zlł g t o u ang mź e s zk anie c g rr,źnu

Aczkolwiek anonimów nie drukujemy, robię wy-
jątek, bo jest problem. ŚwiaCczy o nim telefon, który

odebrałern we wtorek, 30 kwietnią od ", właściciela

sklepu przy ul. Jagieilońskiej, który nie mógł podje-

chać sam,o,chodem z towarem, a parkujący (niepra-

widłowro!) ,nje chcieii mu ustąpić miejsc,a, Tez prosił,

b;rm ,,sprawę" poruszył na ła,mach ,,Wiiryny Śmi-

Gabinet lekarski
WOJCIECH SKRZYPCZAK

cHIRUEG
Smigiel. uI. Leszczyńska 8 tel. 180-349

wtorek godz. 15.00

USG jamy brzusznej - wizyty domowe

'ą,€§§ ęż§&ą,ą.ę/&{arą,€-ą" §,ą,€ą,ą,e&+,ą-++-<r,§,-/§"ą

,,§§d} CHEM" sp.c.
64-S30 Srnigiel, ul. Leszczyńska 16

tel. (0-65) 180-318

sR,oDKI oCE{R,oNY R,oŚLIN
HURT - DETAL

pełna garna pestycydów
(łv małych i dużych opakowaniach)

- nawozy dolistne

- odżywki do kw,iatów

- folia ogsoelnicza

- 11ą5igną

. kukurydzy

. zb6ż
6 watrEyw i kwiatów
* 

Y:ilTk rolniczy

- opryskiwacze Tęczne

Z apr a s z a m y od p,oniedziaŁku do piątku
w godzinach od B.00 -- 16,00

w ,soboty od B.00 - 14.00

64-030 Smigiel ul. Leszczynska 16

na terenie Przedsiębiorsńvla Produkcji, Handlu
i Usług Rolniczych,,S m i g r o 1"

gielskiej". Kto ma egzekłvor,vać za łarrianic 1)l,ł,-,i)t-

solv? Straz Miejska tez lna ,,clośc spra,,i n,i L,|c ; ,'

-_ pisałem o tym rł,lelokroinrc --: i trltcino }:yłob;,

rvymagać, by manclaty nakładala iylko ,lia, ; , ",_

zniknie wtedy, gdy wszyscy będzienly
przestrzegać pr.zepisór,v i obowiązu,
jącego p]:awa. W tym i o ruchu Crcgor,vym,

(H.Z,)

§ffi
'ź 

^\<ŁlŁ 
I] F O'I O GBAF I C Z N Y
RORTAN GOBNY

Smigiel
til. Ogrcdor,va 5

te1. (0-65) 1B9-270

ii,.-llui-,,,,ł{;eT clva obr óbka z"1 j r;ć
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VlDEOFlLMCWANih
IRENEUSZ NOWAK

Bronikowo
l-tl. Mororł,nicka 1a

te1. Smigiel (0-65) 180-3?4
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