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W poprzednim numerzę - ze rł,zględu na kr.otki
termin: wrzesień 1996 r. - podałem informację Za-
rządu Fundacji ,,Polsko - Niemieckie Pojednanie"
o składaniu w-niosków o pomoc finansorłrą.

Chronologicznie tzecz biorąc. najpierlr- lvinienem
napisać o STOWARZYSZENIU POLAKOW POSZ-
KODOWANYCH PRZEZ I|I RZESZĘ NIE}IIECKĄ
* ZESPOLE TERENOWYM w SMIGLU. ktolv to.
na parę 1at przed powołaniem Fundacji, rł,vkonał
,.czalną robotę" - pomagał zainteresowanym groma-
dzic dokumenty i u,elyfikował je.

Struktura w,ojewódzka Storvarzyszenia, jako trze-
cia w Polsce, powstała w nraju 19B9 roku i wyłoniła
się z potrzeby ówczesnej chlvili: Główna Komisja
Badania Zbrodni Hitlerowskich rv Warszar,vie lvprost
za,sypywana była wnioskami o odszkodorvani,a. W ze-
braniu założycielskim w Lesznie uczestniczyło też
kilku mieszkańcółv Śmigla i okolicy. Na rvniosek
Mariana Kubali do władz wojewódzkic}r został wy-
brany Stanisław Maciejczak, któr;, do dzisiai pełni
funkcję przewodniczącego Wojerł,ódzkiej Kornisji We-
rvfikacyjnej Stowarzyszenia, co u,iąże się z dyżura-
mi w, każdy czrvartek ty,godnia. W Lesznie podjęto
też decyzję o utwolzenip - 1y byłych powiatach 

-zespołów terenowych.,,W1,.lvalczono" powołanie też
takiego zespołu i w Śmiglu dla miasta i gminy Smi-
giel oraz gminy Przemet.

Powstał on w grudnil.ł 1989 r, W zebraniu organi-
zacyjnym Zespołu uczestniczr-ło ponad 150 osób. Do
zarządu wówczas wybrano: }L Kul;alę 

- p},ezes.
Leona Domagałę -* sekretat z. Stefana Palucha -skarbnik oraz: Alojzego Błociana. trIariana Hoffma-
na, S. Maciejczaka, Bernar-da Majervskiego i lgna-
cję Mikołajczak. Dziś, zmudną, mrórvczą pTacę
lvykonują: A, Błocian, M. Kubala i S, Maciejczak.
W zespole zarejestrowanych jest 1302 osoby, Człon-

prfff;Ę ŁĄi sefi§E$o dszkod ourla n iach la Wfi!ffi§

kowie płacą składki (6 zł rocznie). litóre iv całości ocl-
plorvadzane są do Leszna.

Moi informa.torzy (M. Kubala i S. Nlaciejczak)
pcczątki pracy określają ,, jako okropne''. Przede
rł,szystkim brak byłc precyzyjnych ustaleń odnośnie
jakości \r__ymaganych dokumerrtó,*,. W czasie dyzuróv,l

- rv kazdą Środe od 12.00 dc 14.00 _ początkorł,o
przr-jmoir-ano 60 interesantór.,-l Kazciemu z nich wy-
jasniano, przeglądano i rveryfikor,r,ano dokumenty.
Podpow-iadano co i gCzie trzeba jeszcze uzupełnić.
,,Tak szarpaliśmg sżę do stycznźa, kiedy to paustała
f undac ja Polsko 

- Niemźeckie Po jed,nanie. Ale uie-
dy zaźstnźała dzż,wnu sytuucja: mg mźel.źśmy cloktł-
n,tenty a oni pźenźqdze. Wspołpraca bułu nźeunźknźo-
na". (Prosiii, źeby nie pisać, ale.,. ,,pracownicy fun-
dacji pracują za pieniądze 

- my, od 19Bg roku i na-
dal - czysto społecznie").

l{a podstawie zweryfikolvanych dokurnentów w}--
pisywano Karty Kwaiifikacyjno-Weryfikacyjrre, ju!:
według wzoru Fundacji. Skompletowane dokument;
przewozono (S. N.{aciejczak) do Storł,arz5,szeni;,
łv Lesznie, skąd przekazywai}o 1e do Zarządu trun.
dacji.

Opracowano i przekazano ponad [j00 rvnioskóv;.
z czego pozytywnie zostało załatr,rrion}.ch około 700.
Tylu ludzi, dzięki naszej pomoc},- i prac;,, otrzymałcl
odszkodowania 

- średnio po B milionów starvch zło -
tych. (Obaj Panol.vie zgodnie stlvierdzili: wystarczr.
palców drł,óch rąk. br. policz;.ć t_vch, którzy pc otrz;r-
maniu odszkodorł,anra pi.z"vszli i porviedzieli 

- dzię-
kuję). Bv]i też i tacv. którz.v dokumentv składali
trzv razr-: ]]az \,,- Sl-riig |u j d1.1'a ]]azy ],\/ Kościanie,
Licz_vli na pctl c jnc c.lszkodorł,anie.

W dalsz1-1ir ciągu możrra tu przyjść (salka Ulzęchł
Miasta i Gt-nil:-; Smigie1 na parterze) lv lrażcią śroclę
i przynieść sivoje dolrrłtr.elnty, lłtóre zostaną zwely-
fikolvane, opracolvane i przelrazane do Funclacji.
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Stowarzyszenie Pr.;szkcdor,vanycil nie przestatrie
cjziałac z chwilą zaplzestan_ia dzia],alil,..lści pr:zez lrulr-
ciację. Będzie przygotow_vrł,ać ciokunienty dające pod-
starvę do naliczania dodatkór,ł, i]_o rent i eil,iervtllll
osobon rv,vlłiiezi.on,vn do prac p]]z;lrna,ror^'l,cłr rv I11

llzeszy.
-PS. Stowarzyszeuiir pon}ieszczerlia lla pizy j;nor,vanie int;r,e-
sal-rtów użycza Urząc1 l"{iasta i Gl,,iil1- ,w Sniglir. Ol tei: z.;ł-
1;atruje je l,,z rnaielialy biurorve. }Tatomiast cała dokunetr-
tacja 

- 24 pełne seliregatoryl - 
przecl-io.ł,ywana jest w szA-

iie rv rnieszkaniu p. },{aciejczakł-. Cn też, na włastlej ma-
:zynie, osobiście pisze wszystkie ciokiln:renty i koresponCetr-
rl ję. Dc jego 

- pryrł,atnego --, mii:szkalia k:źdy nioż,e
;lrzvjść ,.w slłrojej sprarvie". I zostaje rv;r;łuchan;,.
panie i panorviel czapki z głovJlll

IItLbert Zbierski

§@ąą,ł/§"&,'y§ą,ę,ą-'§&<D/',',-

rJrzqd, Stanu Cyl,łźInegc tl: Śrnźi|l upTzejil,Lie z,{,L-

luiadaml,a, .e ,** t,LLtejszl1nx Ur.ęclzłe zuźqzek małżeń-
ski zg.LDarl,ź:

20 LIPCA 1996 r.

- P0.1L Stanisłaus Turou;skź z }il,ucze,-ua ź Panż Eclyta

Turlźńska z Robriczyna

27 LIPCA 1996 r.

- Pan Marcźn Ratajczu'ił ze Smżgia ź Panż iiIłłgo-
r z qt q J (tnlł o u: źa!ł z K t l s z an o, ** e

3 SIERPNIA 1996 r.

- Pan Mirosłau) Pźatr V{a'LeiLcżct1,!. z Kaścźrlła ż P{Lnż

Dorota Donaj z Wydorowa

- Pan Sebastźan Grzegorz Kulczyckź ze. Stcn,ego Bo-
janou:a i Punź l,,Iałgorzatc, Szybżak z Przgsźeki
Polskżej

i0 SIERPLIIA 1996 r.

- Pan Tomasz Pclu:eł VIajcżechnwskź z Ganźe,mbżc

ź Pani Dunutu Strćżolc z B,ronżkol,utl

-- Pan Mqrel< Kamien,Larz ze Stqrego Bajanowa ź Pu,
nż Renqta iviarkouiak z: S"nżgla

i5 SIERPNTIA 1996 r,
.-,Pan Rucl,osłcna -Senrkio ;.,: Sirłi,;ir-, i I>ani It:o'tltt

T anłuszllk, ze Śritig!.:i

Kier-orvnik Ur:łęliii §i-i:llu ii;i,",,i1llr|śo w §,lliglu
(-) inż. Jur:y L'i..;ic

§§ ę.,§ ąĄn€.+.eĄi§

DR)GI^I JUI3ILAT)\I
TERESII' ź IjT;lł*lSŁ AW aW l J AŚKOW IAKOM

/4\
z ckłzjl iil łs .y rocznicy ślubu

\"/Ź
riu:.o :ti;,oi-;,,ili. ll*i:{lł cźei ź bia9;a3l"yi1,1:ięli1:,łt,u)a 13o:ego

ł"cl. dtil,sze usI)alne luta

:,lJcz!]

.1la)STIi t Z RaDZIłł,Ą

§§"-żą.e-,ą/*{§.t€,qyą,e&§ ą,6,ą,ffi ,ąą,4§',Ą,_§,€/§,ł

ftnpnu'',,e§'a KUn*,,{r rrłu€ź:,?źF'

S.09.96 (piątek) gor,lz. 1E.30

..SZABLA OD KON{ENDANTA" - Bilśli iiii,,o-,re,
Baśń fiimor^,,a. której akcja tccz1- ,,- ,,-,,;,-,:r_::s-

nie. Star1. człolviek, ktor5. u,alcz}-ł ",.-;3E_lnacil
Piłsudskiego, chciałby przed śmieicia ozenic
s\,vego syna. Ten jednak zalęty jest eks1-,el,-iiflen-
tami agrobicllogiczn5,mi i nie z\,!,1,aca ,j .,.,a:i ]]a

dzie,nvczvtty. Sytuacja zmieni się. gd1- rl okcllcv
zarnieszka piekna nauczycielka.

13.09.96 (piątek) godz. 18.30

..CllŁKOViITE ZAĆMItrj§IE" - 
Filln irs_rchoirlgicz-

no-o'*ycza;orvy. Flistoria przyjaźni drł,u s1l-nnr-c1,l

iroetórv francuskich. Jest rok 1871. Siedelnliasio-
1etni Artur Rimbaud przyb;,qlą dc Parr,ża, odrr-ie-

dza poletę Paula Verlainea. Rodzi się pl,z_v;azri,

ktr-lra szybko nalriela dłvuznaczn"vch poci teks'ió,,i,.

19.09.S6 (czrvartelr) godz. 15.0B, 16,30, 18.30

i 20.09.96 (piątet<) goclz. 15.00, 1€.30

,,TOY STORY" - 
Filnr animorvariy. },{ałi, ci,iłcpiec

ma bogaty komplet za,bav",ek. które oż_vrł,ają, gd:,

lstot_v ludzkie r,vychodzą z po.kcju. W }alko-,łej

spcłeczności olcolviąz-uje hierarchia, najrvyższylrr
autorytetem ci.eszy się korvboj. Ale pojarvia się

zabal,,,ka-konkurent : kosrncnauta.

20.09.96 (piątek) godz. 18.30

..DESPERADO" - 
Konredia sęrrgacyjna. L'Ilcd1- czio-

,,r,iek pi,zenierza, }.,Ieksyk, poszukując człorlieka
odpowieclzialnego za śmierć ukocl-ranej. Wędlo-
wiec jest muzykiem, nie rozstaje się z futelałen
na gitalę. ale rł,ewnątrz ukryu,a }lroń. Tiop pro-
rł,adzi do handlarzy narkotykólł,,

P?,09.96. (piątelr) godz. 18.30

,,GORĄCZKA" - FiIm sensacyjn}. Gliipa gangsie-

rów napada na opance]]zonv salTlochod przer,vozą-

cy papier;, rvartościorve. Akcja udaje się, aie je-

den z napastnikór,v zabija strażnika. Gangsterz_v

pl:ółrir j;1 oclsprzedać, zcl obl,tc papicry piar,i,orł;ite-

rnl-ł ri,łaścir:iclc-lrłi. 1,en jeclnai< pl:zlli_lotcirł,tljl_, zil-

sadzilę.

i *,+ą,+ł,+.ł-''.'.*"+_-*<.,.ą.{t §,_-t>**ż&/G,+ą€-+++'

Prywatny gabinet 1ekarski
lekarz chorób wervnętrznych

ROBERT POLASZEK
Śmigie1, ul. Skarzyńskiego 6

(Ośrodek Zdrowia) tel. 1B0-0l4 q,, 28

poniedziałki i czrvartki godz, 16,00-18,00

Badania EKG, wizyĘ, dornoise

lbż-,+/},}./ qż.}r>ir,

§{;{tr \
l§ia it*.{ ll \l
Ęl',ńi ,;ji
§_l \. '."i_1! ł _ ".'łą*at_l4_-;e^'
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Zapoznano się z przebiegiem lentcąttt ka1-.lt:;i:le:l
budynku ,,nowej" szkoł-;, r,ł, Pi:z.vsiece Stal:ej. Prze-
biega on zgodnie z dokumentacją, ale obeltlrl_til- tc:
i dodatkowe zadania. które ujar,,,lnil;. się u- tok1_l 1l1,o-
rł,adzonych prac.

W zwiilzku z tym. ze i;,stliiil,e sie śc:ai;lii cll.alo-
tłre posaclorviorro. zanrias1; na leri ;i,li'l :ii::ił:,-,łtl'l _l:

rł,1,-ch. na posadzkach. ..podcięto" je. l;-,, ::li,.zla l;r-io
dokonać rł,r.kopu pod funCament-,-. Ze ,,,,,1:i:.l ,i .-La za-
stosorvanie rłl trakcie budor.r,-,. sz]icii- .,_.ral,,.;' ]ll:t:-
riału lł,iążące51o", jak to okleślił :rls;,l-"l:,_, l,i.i..,,.;.
Stefan CieŚla, zasztra konieczn,lś,_ _,,..l_-;l-i_... 1,-.-Ll:,

ścianek i postalr,ienia ich na nc-,i, !,

Dokonano tez oc]cj,nlto\\-eio auii.,-,_a,_,:ló:lt:-,cn-
tórv murólł, zerł,nętrznvch i:lli,,-t-iliu i ..i\ \, cięcia"
z fundamentów,,słab,vch częŚcr". n,= srl.i:,_alac.,-c'll
warttnkórv rvytrz,vma łoŚciorvr-c]-i. PC .-.-,.: i t 

- - .]]-. ] :J 1, f \\ -
dopcdobnie na skutek zasto.o,,-,ail,a n::,..;iaścir,r"ej
technologii ułoŻenia łarł--,- f,.lndaix€llitr-l1,=j -',.,- -,1,__vko-

pie. Przypuszcza się. że do zajani-ci, .,r-oda .,r,l,kopó-ł

wsypywano suchą mieszanlię i,.e i:n,l-,-,,a llez za.vibro-
-rvania i nastąpiło rozr,valstrr-ienie e j g}or,, l;.i-ch skła,d-
ników: cięższ;. żrvir osi.adł na dnie. iżejsz1- cement
rvypłynął do góry. Fundament umocniono zbrojo-
nymi ławami, które zostana zakonserrvolvane ocipo-
wiednim środkienr. Rozszerzono tez zakres cirenazu^

o stronę wschodnią (Dokumentac ja Dize-'vid,-\i\,Tała
połnocną i zachodnią).

Bardzo optymistycznie zabrzmiała ri;,-po.;-iedź i^,,y-

konar,łzcy Stanisława Dudkor,viaka z I(akole.,r.a, żę:

place wewnątrz zostaną wykonane do połor:,:1- sierp-
nia. Tak rł,ięc nor,vy rok szkolny, pod kielou-nictl.,,ern
no\Ązego dyrektora, rł, Prz_vsiecie Stalej r-ozpocznie :rę
normalnie,

Natomiast rv szkole, pałacu v,, Erorrikorvie - ri.e
r,rrrześnilt 1997 l,oku. Wsl<azuje na to tempo plec ;:L.-

montowo-adaptacr,;nvch. Zaiożcno juz instalację c.o.

- pozostaje jeszcze nrontaż pieca i zbiornikórv na
ropę. Położono też t_vnki rr-eił,nętlzne. Obecnie prze-
budowuje się klatke schodoiva, Z :łłiększych prac
jeszcze pozostało: połozenie płl-te}l rv sanitaliatach
i posadzek lv piwnicach. malorYanie (niei,.,arrem zosta-
nie ogłoszony przetarg) ol,az pollzerrle t,;nko,,r- zev;-
nętrznych. Troski. dtLzo placr ] :]: j1]. Jz1- iledzle ..,-r--

nragało odtlvol,zenie otLllinl- pałac-l 
- ilalilit. Gci l;--

iuż dziś mozna b_vło za,truinic d-,-:,-},'lil:,a ::lk,;j-,-. .,tc-
ry prowadzenie Iemontu rvziałl:],- -,\- s,-,cj= r-i:c .,,

rvzdychali członkowie zarządu lt, cze.sle ri,izji io]<e,jtlsj,
którą odbyli dopiero co zakupioilr-m gldzinę rr.cześ-
niej mikrobusem.

CEGIELNIA
Jak juz pisałem, w czasie sesji 4 1ipca br. Sekre-

tarz Lirzędu Wanda Jakubowska poinformowała lad-
nych o postanowieniu sądu o nadaniu klauzuli wyko-
nalności aktowi notarialnemu, który podpisał Zarząd
z właścicielami cegielni, a obecnie jego dłużnikami.
W,ł:jaśniam, ze egzekwowaniem długór,v na Tzecz
gminy mogą zajmo-,l/ać się dwaj komornicy: skarbo-
wy - za niezapłacon,v podatek oC nieruchomości
i sądowy - za niezapłacone należności z tytułu kup-
na cegielni wTaz z odsetkami.

W czasie posiedzenia zarządu 1 sierpnia br. postano-
rviono jeszcze się wstrzymać z uruchomieniem ko-
mornika sądowego, Skarbo-,.lly juz podjął swą porvin-
ność, którą jednak zawieszono.

Burmistrz poinforrnował właściciela o przygotowa-
ny,ch tytułach egzekucyjnych. Zainteresowany popro-
sił o spotkanie z Zarządem, Uczestniczył w posie-
dzeniu ż4.a7. br. Jacek F'rąckowiak stwierdził, że ze
złożonycll wcześniej deklaracji i ustaleń się nie wy-
wtązał, ale to nie jest podytkowane jego złą wa!ą.

,,Proszę o zrozurnienie". Ztakład musi praco-wać, stąd
muszę mieć środki na zakup rvęgla i mazutu. Naj-
pierw wolę spłacić b,ank, który ,,zżera mnie odsetka-
mi". Cddanie sprawy do komornika też nic nie da,
bo jak zalsierze koparkę, to zakład i tak stanie. Roz-
mawiamy ze sponsorem strategicznym (,,BORAL ro-
bił dużo szumu, a mało robił"), który da ost.ateczną
odpowiedź do połowy sierpnia. ,,Na 800/o TAK". Swą
r,ł,ypowiedź rvłaściciei cegielni zakończyl:,,Nie dzia-
łajmy pochopnie. Komornik nie wiem czy rozwiąże
spra,ń/ę. Wstrzymajmy się jeszcze dwa tygodnie.
Zamknąć zaklad to nie sztuka. Trzeba duzo kapitału,
by zakład mógł chodzić i ludzie mieli pracę". Na py-
tanie: jak długo zakład ,,pociągnie" samodzielnie (bez
inwestora strategicznego), padła odpowiedź, że do
marca 1997 roku. Członkowie zarządu stwierdzili, że
,,nikomu z nas nie zależy bv zakład padł". Postano-
wionc odczekać do końca miesiąca.

B sierpnia br. Burmistrz poinformował członkó-w za-
rządu, że oba tytuły przekazano komornikom celem
wykonania egzekucji.

INNE SPRAWY

- Zatząd - ponownie - zadecydował, ze telefony
uż}rlygr]. przez sołtysów są ich prywatną własnoś-
cią i rv zrviązku z t;lm wszystkie opłaty spoczy-
rvają na ri,.łaścicielach stacji telefonicznych.

no się z perturbacjami związanyrni z re-
n nawierzchni ul. dra S, Skarzyńskiego

z,łłiązanymt ze zbyt płytkim położe-

3
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Niewłaściwie - 
płytko 

- 
położono tez tritkę lvo-

dociągu na u1. Polnej w Czaczu, ,,v wyniku czegc
minionej zimy rł,oda tam zamarzła. Zakład Go-
spodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Smiglu,
przy współudziale mieszkańcor,v, przystąpi do in_

ter-uvencyjtrego remontu tej sieci.

- Rozpatry\\;ano lvniosek scłtysa Księgiirek o re-
mont drogi gruntorvej Księginki - Karśnice (ma-
jącej w Karśnicach wylot prz_y byłym SKR),
gdyż autobus szkolny (C,zacz 

- 
Ercńsko - Kar-

śnice - Czacz) nie będzie zaŁrierał r,vięcej dzieci
z Księginek. Ze względu na brak śrcdkó,v na i.e-

mont - r,vyrór,vnanie i załaianie dziur - tej dro-
gl, Zarząd postanowił zTlacznte nizszym nakła,Jem
kosztów wyrenrontować. prz_v rvsp ołu dzi ale miesz-

kańcow, drogę Księginki - Bicńsko. Autobus
szkolny rvykona trasę: Czacz - El,ońsko - 

Księ-
ginki-Brońsko -Czacz.-- Wyrażono niezapokojenie na przedłuzające się

wykonanie opracorvania koncepcji gospodarki
ściekowej na terenie miasta i gminy, co uniemoz-
liwia podjęcie np. w Nietązkowie, prac inwesty-
cyjnych.

-_ Skarbnik Miasta i Gminy Smigiel Danuta ]vla;:ci-

niak poinformotł,ała, ze prenrądze pTzeznaczone
na inwestycje, których realizację jeszcze nie loz-
poczęto, uiokowano na. ocidzielnych lokatach i,n-

westycyjnych i one ,.piacują" - dadzą odsetki,
(H.Z)

..aal)i}}rł)ał}ai}taoaoł}a3}aa*aa}.*aaaaaaaa+}+}aaa§aaa+aaa"x

,,Blss§fiEffi FLl!§"
64-030 Smigiel, ul, Leszcz5;irska 16

te1. (0-65) 1BO-841

o f e r u j e:
Żyto mteszańcowe Fl -MARDER -norma wysiewu 80 kg/ha!

Reweiacyjne plony lv zależności od klasy gleby
od65do100qzlha.

Kalkulacja opłacalności
wysiewu zaprawionych zhoż:

Dańkow,skie Z\ote
1,8 q/haX75 zł:135 zllha

EFEKT
Dańkowskie złote

50 qlhaX35 zł:l750 zł,ha

|] ZY SK A N A
* B?J złlha

5 złlha -
eig ,Ł/h"

MARDtrR
0,8 sihaX175 zł:L40 zl|ha

MARDER
75 qihaX35 z|:2625 złlha

F'oŻNICA

roznica lv cenie nasion

MARDER:
zyto mieszanco\\re - najporvszechniej uprawiane żyto
mieszancol,vc rł, Nj.en-iczech i Europie, gwarantowane
rł,spaniałe lvłaści.1,l ości q,l,piekorve mąki, plonowanie
znaczl)le r,vyższe od ,,n,zillca. nad,aje się do LtpIawy na

rvszystkich rodzajach glcb.

BĘDĄ MISTRZAIII?
Przeminęł;, już echa iglz,vsk olinpljsllicn rr Atian-

cie. W pamięci na długo jeszcze pozosiane. i,,,sparriał-,
gukcesy naszych zalł,odnikorv, a lł,śr,ód nich i 3udc-
kórv. O tę ti;lscyplinę mozern}- chl-ba bl-c :,p-kclni,
bo następcy naszych mistrzów Iosną, B:,ć inoże
jednym z nich będzie mieszkaniec Śmigla.

Myślę tu o urodzon,vm w 1986 roku }€IKOŁAJU
SZWARCU, uczniu czrł,artej klasy Szkoł_v Podstal,vo-
rvei Nr 2 rł, Śmiglu. (,Iego rodzice Boguslarł, i i{:łgc-
rzata Szrł,arcorr,ie prowadzą sklep warzywn-1 ). Otoż
tTikołaj rv J,{istrzost,"vach Makroregionu Doinoślą-
skiego lv Judo, ktore odb.vły się rł,e Wrocłalrriu 16

czer\vca br. zdobył w swej kategorii \Ą,agowej złoty
medall Trenuje w Przemęcie pod okiern Zbigniewa
Pohla, a leprezentuje barivy AZS-AWF Wrocław,
Na treningi, ra,z w tygodniu, do,wozi go ojciec. Suk-
cesy w judo odnosi też brat Mikołaja KONRAD -rocznik 1982, który w ubiegł;lm roku na turnieju
w Lesznie, rł, obsadzie międzynarodowej, lv kategolii
młodzików (do 60 kg) zajął drlłgie niejsce,

Obu chłopcom gratulujern1,- i ż.vcz5,,mv dalsz"vch
su]<cesór,v na tatami. Gl.z_)

ODEBRAŁEM TELEFo\...
Dzrvonił do mnie mieszkaniec Kościana p. l3og-

clan Jędrzejczak zwracając urvagę na niestosorł-nośc
rekIamy pervnej marki aparatcw fotcgraficznych
i filmóiv powiewającej nad chodniliielir plzv buC_yn-

}<u byłej apteki, gdzie rozstrzelirvano Polakórv. Prze-
chodząc tamtędy wielokrotnie nie zu,:óciłem na to
uwagi, Ale mieszkaniec Kościana ma i,ację. Zatem:
pIoszę rvłaścici.ela... H^cLbert Zbźerski

NOWY DYR§KTOR SZKOŁY
W PRZYSIECE STAREJ

Na wniosek Komisji konkursorr-e j burmistrz
Jerzy Cieśla powołał na stanorvisko dr-iextora Szkoł5,
Podstawowej w Przysiece Starej nrgl. Parl-}a SZYM-
KOWIAKA. Ma 37 1at, jest magist;em techniki
W zawodzie nauczycielskim pracu;e oq i9183 r. Ostat-
nio był dyrektorem Szkoły Podsiai,,,r,,\-ti Nr 3

rv Kościanie. Przedtem -z-cą dvr. L,O. ,,i-Kcscianie.
(H.z,)

.+a+ła++)a+a<)i a}..i}a(

PRZEDSIĘBIORST\TO
PR oDUKcY JN o-UsŁUG o w o - H _ł \ D L o lvE

ERO},TISŁAW SADoWSKi
Ś m i gi e l, plac Rozstrzelanych 15 tel.186-51B

of eruje w spIzeaazi-
) schładzarki mieka 2-, 3,, 4-konii,ioi,,-=,

) paśniki aluminiowe, stalorr-e.

) piece C.O.,

) ga"y techiczne: tlen, acet1-1err. CO:. argon. rnie-
szanki.

Ceny konkurencyjne! Z a p I a s z a m y
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OFŁlrTY

Połączenia lłj.c i|,-c.r,,, t]

i lilięcizymiastov,,c. r"]c ]]',5 ]..ul

Cpła'l,a za kazCe
rozpoczęte 3 min.

Jak już zapowiaciaiiśmv, piz-;goicrvujenly się cio
rvydania SPISU }VŁltSCICiELn 9T.ŁeJi Ti.]]-,E,ji{-J-
NICZNYCH W MIESCiE ] G|,Ii:iiil SiiiGlŁŁ, Pę-
dzie się on s}<łada} z dr^,,och części: A - w:k:z insi.v-
tucji i zakładów, B - Alfabetl.cznv spis -,viaścicieli
stac ji telefonicznych z poclzl,ałe;:r ,rra r:,:ie j:co \-,,ll1-1ci.

W pięciu kolejn;,ch niłnlerach ,.WS" i;ęd:ler-ł:, i1:,1_1-

kowac dwustronną,,'lelefoniczną ka.r-ie 1._a'r;1:,gc-i-a :

Stronę A rł,ypełniaja inst;-tucje, zakłac]v pIac}- i o --
by prolva.dzące działalnośc gospoialczą. 3l,,ol:r, B -indywidualni właściciele stacji teiefoniczn_-.ch, Jez:lr
abonent prowadzacy ciziałalnosć gospodarczą chce 1:;,.c

umieszczony w obu cześciach - drva ]]ezy - 1.:r1_5i

rvypełnić dwie karty: A i B - 
nle n:.oże l.,},pe,-łić

jednej dlvustronnie! O lv-l.pełnienie kart prc:,im.;
rownież właścicieli,,stal,-,-ch" telefcnór,,,, u irtci;,.c}t
zaszły zmiany.

Wypełnione karty rtależ;., tiłet;ił*r:yć c,c r,:i:,.Lc;i
,,Witryny Smigielskiei" hłb Co i:i]:liotek lt, Czairl_.
Nietążkowie, Star_vlrl Dc jallorr ie i :irll,giu r; goclzi-
nach ich orvtarcia.

Przewidu jemy r,órłniez n_^,oż1]-fl ośó,_tilie:zcze:lia
rv Spisie reklam. Cena jai< rł- \,Ti.urv:,.ie 

- 
iiO gi z:

cm2. Treść reklamy z pod"aniem je; pł"wiei;cbnj_ rilc-
simy załączyć na oddzielnej kar'ics. Redakcją

.ł dni robocze 11, godzinach {ł3

soboty uiedziele i ś-rrięta 11, ggdzinach

Do wszystkich opłat doiiczane jest 70io Tulr\.l'.

Zallczanie opłat"v następuje za każJ.ą lczpJczęią jeci,::cstkę tarl,flkac.vjną (czas zaliczania :
impulsu do impulsu).

Cena jednostki taryfiirac3.,jnej t6 gr i- t gr ('ilAT) : 17 gr

U WPl G A !!! PRZYGOTOWUJŁ:;Ijj §PiS ".i'l,ASCiCIF;I-I §TACJI TEŁtrFoNICZidVCi,t!

l] l':

^: ^-, ,j; li]losc sekunct oct
i*s
ioq
;si:
]Lj,]

PORY DNIA I DNI TYGODNIA

niezaieznie od pclry dnia i tygodnia
16 gr

8.00-18.00 18.0 0-2 2.0 0 2 2.0 0-B.00

}'olączenia niiędz;yiniasto.;e
25-1C0 krn

Opłata za nrinutę
i połączenia
l-l czas zaliczenia i5 sek.

48 gr

20 sek.

32 91 |-'i}

X ,"r'

30 sek. 1ąj.1:

Pcłączenia rrię,Czytni:istc\.,le

i;olvyzel lCC ]inr

Opłata za minutę
połączenia 96 gr

10 seI<.

74 gr

13 sei<.

48 gr

15 s,ek.czas zaliczenia

8.00-22.0 0 22.00-B.00 .:

Połączenia mięCzyniasiot..e
25-100 krn

Opłaia za minutę
połącz.enia

czas zaliczenta

48 gr
)j iI!

32 gt :,,,ł

20 sek. 30 sek.

r . j__l .___ | Oplata za minuięrotączenla mlędzymlastowe l' -^^"_I poiączenr,a
powyzej 100 km l ^l czas zaliczenia

?4 gr 48 gr

13 sek. 20 Sek. i,.,: i"r V.ą|\

czas zaliczenia 3 rnin.
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16.07.br. tlasic E5. r_r]. L+szczl,ri".:liie;;tirie:;zka-

niec Smrgla kielujiic.,, TARPANENt nie zacholvał
bezpiecznej odległości nliędz"v pojazdami i najechał
na tył OPLA. l{a domiar złego zbiegł z miejsca,
kolizji. Został ustalon1 j, stanie przed Kolegium do
Sprarv Wykroczen.

17.07.br. 
- niętrzeźla,y mieszkaniec u]., W Reymonta

w Smiglu ,,uciął sobie drzemkę" na rłl. Zdrojorł,ej.
Odwieziono go clo wytrzeźrvienia i skierorł,ano
wniosek do Kolcgium.

17.07.br. 
- poźnym ltieczorem mieszkanlec ul. Kra-

szewskiego lv Smiglu porł,iadomił pclicje, ze pl,z\-
silnym wietrze cizieci bez opieki dorosł.vch paią
ognisko. Ogień ugasiii rodzice, ]<tólvch pouczono
o niedozrvolonych tego t,r.llu zaba,,i,ach,

18.07.br. 
- na ul. Leszczynskiej dosz}o do icientrvcz-

nej kolizji jak 16.07. Tym razem jej splarvca b__vł

mieszkaniec Polador.va kierujacy TOYOTĄ CARI-
NĄ, ktola najechała, na tył SI(ODY. Sprarł,cę uka-
rano mandatem 10 złotoll,,ym,

23.07.br. 
- 

p]rzeplorvadzono i:ozmowę w;lc[6r"u.r.ru
z mieszkanką Parska, ktora awanturorvała się z są-
siadami ubiiżając im i polew-ając ich wodą.

23.07.br. 
- w godzinach wieczornych mieszkaniec

Nowejr,vsi zgłosił poiicji, że po jego obejściu chodzi
nieznany mężcz,vzna, Po wylegitymowaniu go oka-
zało się, ze jest to mieszkaniec Gliwic, któr5r srvoj
pobyt uzasadnił poszukirvaniem prac;.. Po sprarr.-
dzeniu, ze nie figuru;e rv rejestrze pcszukilł,anvch.
opuścil teren poscs3L.

Tu odcląć l

Nazrvisko, imię alronenta

Adres:

N{ie jsco,,i-oś:c

U]ica

Numer domu..,.....,.,

Numer telefonu

29.S7.br. 
- mieszkaniec Kościiinłi kiertljąc-,, iIOl,TiS-

WAGENE\II POLO. l,r Polaclo-wic - trie za,:1lc,";ujątl
nalezytvch środkorł, ostrozności poCczas v'-}.-i]]]ze -
cizania uderz5 ł w prawiclłorł,o skręcająceło
FIATA 126. Zostal ukalany rlranciatem 20 zl,a-
'Lowym.

1.08.br. 
- interrveniolr.ano rv mieszk;rniu pr.lr. lilii:i.

ślv, wita, gdzie nietrzeźu,y mąż r,łszczął ałvanturę
lvobec żony. Został pouczon__v.

3.08.br. - tuż po połnocy mieszkar:iec Sta,i,.,lg1o I1o-
janowa, będąc rv stanie nietrzeźrvyirt, kierorvał r,o-
welem na u1, Jagiellońsklej li, Smlgitł. }lclegi,.rm.

i1.08.br. 
- nietrzeżr,vy mieszkaniec Czacza póznvm

rłiieczorem, nie posiada jąc ku temu uprav,,nień,
kierował w Przysiece motororverem. K.olegiutn.

6.08.br. 
- od stabiiizatora telervizora zapaliła się

neblościanka w mieszkaniu pf zy ulic;. Farnej
rł, Smiglu. Pozar Lłgaszono r,ł, zarodku.

7.08.br. 
- będąc rv stanie rrietrzeźrlyrn nlicszkaniec

Przvsieki Polskie j kierorł.al Ioweleln. 1(o1egium.

?.08.br. - rv Prz5.siece Stare j I1 mieszkaniec te j
ll,si, kieru jacy ciągnikiem i bedac nietłzeźrr,1,,
11, 1a,yniku nagłego i nies},-gnaltzor..;anego s}<rętu
doprowadził do zderzenia z FiATE}v{ 123 p. Za-
trzymano mu pra,w-o jazd5. i skierow,ano wniosel<
do Koiegium.

9.08.br. 
- z terenu gospodarst-,va plzv ZSR iv iVie-

tązkolł,ie dokonano kradzież5 p::osiaka lva.lltości
80 złotl.ch. Sprarvca. ktorego ustalono, stani.e przed
T(o}egiun,

10.08.br. 
- mieszkaniec Graneczni,ka kolo Kościana

kierujac_v- GOLFEM z przvczepką, na ktor-ej prze-
rvoził deski, na łuku ul. Smigreiskie; w }lowejrvsi
zjechał na lewy pas ruchu i uderzył l,v bok nadjeż-
dżającego z przecirł,ka FIATA 125p. którym l<iero-
rvał mieszkaniec Zegrówka. Sprarł,cę ukarano man-
datem 50 złotowym.

10.08.br. 
- w W,vdoror,vie mieszkanka Leszna kieru-

jąca GOLFEM na prostym odcinkr_ł drogi ziechała
na leu,e pobocze i koziołkując wpadła do przydroż-
nego lowu. Ukarano ją mandatem 20 złotor,vl.nr,

KOMENDANT KOMiSARIATU POLICJl
mł. aspźrant Wźesław Terczetuskż

Koleżance
MARII PAWŁOWSKiEJ

\^/ylazy szczelego rł,spółczucia
z porł,odu zgonu mqża

śp. Tadeusza Pawłorvskiego
składają

Burmisl,rz Miasta i Gminy Sntigiel
oraz pracownicy Urzędu.

Pogrzeb śp. Tadeusza Pawłowskiego odbył się 14 sierp-
nia br. na cmentarzu parafialnym w Smiglu.
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W Karśnicach - 
gm,ina Sl:łrgiel stcr :klonili.e

i cicho budynek w środku ił,si, jakby zar-;sivdzonv.
Z pokorą prz;rgotowuje się do pełnieni.a inne; r,o1r.

zwykłego ludzkiego siedliska. Zmieriia sle j:3o i,.rnk-
cja, szata i otoczenie, choć część n-iiesz];lrt_ ],,,- : ii-ill
się nie może pogodzić. Par"nrętają go jakc szkołe pei-
ner gw-alu, życia i pracy. To r.l,ła,śiiie t:go;;czn1- ;l,łili-
iat - r,vięc cofniiirry się o 100 1:,l. i.c i1_1_.l ;E9'5.

Właściciel ti:tejszej i cko1iczn-.-c]l l,,-s:. hrabia Jan
Zołtorvski, pcd_arorvał d,rzerlc. zler:lie i opłacił bu-
dorvniczych. V/spoln;.n .,r-vsiłklet-il r-iieszkanców za-
kupioilo cegły, potrzeŁ,ne natel.ai-.- i je ir-,-ie:i,l::o.
We wrześniu 1896 roku o}loło 100 dzieci rczpoczęło
nar,rlię rve własnei szkole z nauczi-cielem p. Włedlr-
słav;enr D,.rrke z Wiiko,,i-a Pcrskiegc. W tyrn czasie
dzieci uczyiy się pc nien-iiecku. jez;-k pclski rv szko-
łach b;",ł zakazan;,-. \a,-,-;et leiigii 1_1cz_-,.ły się -,"v cbcr.irl
jcz5,1;_ł. N:a Irontcrt,ej :cil:ie lij,as.- r,,ili:1 purl,,.,t -,..-

sarza pruskiego. ła-uvki il1,-ły dłLigie, na śrcdk,.r stala
ka.tedra i drelvniatra tablica na sztal.,ldze. Dzieci ,oi-
sał,v na drerł,nian___r,ch tabiiczliach ::-"-si|lie:n. DT :s. iiiasa
OgrZe\\'ana b;,ła zclez:-l..,il plece r: i z i'.il,L:a 1,r_|l,:..

a oś,łietlenie tc,",-isza.ce na śc.r.lal]l :lal:,,,,-a,=lI_.1,-
Dzieci ttcz1-1-.- się iazeil - 

-,-.-:z\-stllie ci dzl,:1J,-. Po
10 latach przvszed1 nc\\,-v nail.,..-ciei - p. _rnt,li
Szczerkor,łlski z Żelazne.. którv piacor.;ał i2 1ai.

W 191B roku, po odzyskaniu niepodległości, wresz-
cie nauka szkolna odbyrvała się lv języku ojczyst5lm.
W klasie zawisł godnie Orzeł Biały, a szkoła rozdzlr,,o-
niła się piękną polską mo\łia. pi,osenką i mocl1itrł,ą.
Rok pracor,vał p. Jan Stachcrł,iak z C,zacza, a i:c ni:n
trzy lata p. Pelagia Wojciechcii,-ska ze Swińca. \'y' t.\,m

czasie ukazał się dekret o obor,,-iąz]<u szkcJ"nl,rn, jed-
nak w życitł wyglądało to inaczej. }Tie rł,szystkie
cizieci miały obulvie, często ;ei_na para siuż;,ła iiiiku
dzieci.onr ł.", rodzinie, totez ubiór, brak prz_-,,l;91[17

szkolnych i domorve obowiązki b,vł,v często pc-r,,cdem
opuszczania zajęć szl<o1nych. Po 2 1ata uczl,ii: p. Ilena
Rawecka zŁąk $/ie]kich, p. Sev"eryn Czuka z Cykc-
lva i p, Adam },,Tachaj z Wielich"owa. 6 1at piaco.,-;ał
p. F'rancisze]r Jaroszr-k z Jabłonn;,, krótko też pracc-
wali: p, Stefania Lisia"korł,a z Czacza i p. r\lrtoni
kaczmarek z .jerki,

Rok 1939 - dni okupacji. Dzieci polslrie nie cho-
clziły do szkoły, bo rł, niej mogły się tylkc uczyć
dzieci osiedlanych rodzin nien-rieckich. I{to i jak po-
tlafił uczył sr,voje dzieci po kll-jomu r,l, domu.

W styczniu i945 roku Karśnice zostały \ł,vz\,\rc-

lone. Do szkoły prz_vb.,,ła p. \1iecz"vsła.,va Majóvrna
z Parzęczewa i natychmiast przr-stąpiła. do pracy i to
ba.rdzo trudnej. W szj<o1e nie pozcstało zacinych pci-
sl<ich ksiązek, pomocy n3uĘ9r.:1-g]l - clłe niienie
oktrpant r,vyrviózł, a kreda, tablice i 1icz3-dło - to }rył

cały majątek szkolny. Trudności było rviele, ale to-
lvarzyszył im olbrzymi zapał, totez łvspóinym w-ysił-
kiem uruchomiono szkołę i 9 }ewietnia 1945 roku
zabrzmiał pa Taz pierwszy po wojnie dzt,,onek wzy-
w-ający 42 uczniów do nauki. W tyrn ,czasie odbył się
-ł szkole kurs wieczorołvy z zakresrł piograrnu. szko-
ły Cla mładzieży, która .łz czasie otrrr,rpacji nie rnogła
się uczyć. Szkoła była vl sty,czniu. 1947 roku obwo-
dem i lokalem wylc,orczym nr 149 w głosowaniu do
Sejmu dla 16 okolicznych wiosek. Crganizacyjnie
Łryła placówką jednooddziała-wą z klasami I-iV i 1

nauczycielern. W 1949 zakupiono pierwszy radiood-
biornik batervjny w szkole a zaTazem i we wsi.
W ramach walki z analfalretyzmem odbył się kur,s
trauki czytanta i pisariia. W pomieszczeniach szkoły
rłyła też remiza OSP ze sika,,ł,ką, dopiero w 1952
roku po wybudowaniu sali sp::zęt przeniesiono. 4 lata
pożniej wpror,va,dzono V klasę i przybył drugi nau-
czyciel; późniejszy mąż p. h{aj - Kazirnierz Wegner
z Karmina. Po 5 1atach przyszli no-lxri nauczyciele -rnałzeństwo p. Barbara i Z,C,zisła"łl Foiaszeląovrie ze
Starego Bojanowa, ktorzy praco,nzali 2 lata. 1M roku
1963 rvioska jak i szkoła otrzymały prąd. elektryczny,
in, tym tez roku przybył naucz;zciel p. }Tenryk Grze-
gorski z Dębska. Zm::n7ł się też stopień organizacyj-
ny - odeszła klasa V do \Miiko-ł.a Folskiego. W 1965
rcku mieszkańcy w czynie sp,ołecznyin przepracowali
300 godzin Tra Tzecz szkoły; ogrodzono ją no-wym pło-
tem, zniwel,orvano b,oisko, zamontowailo na nim ła-
łveczki i wymurowano śmietnik. W I97l, z okazji
?5-Iecia szkoły, ,odnowiono i odświeżono ją, podłogi
okryto gumolitem, połozono chodrrik przed i za szko-
łą, zakupiono nowe stoliki, ą Komitet Rodzicielski
przygotował uroczystość z udztalenr gości - wladz
państwowych jak i szkolnych. Impreza, z bogatą
częścią artystyczną pięknie się udała. lM szkcie był
prowadzony punkt biblioteczny, z którego licznie
korzystali mieszkańcy. W 1S?9 roku odiryły się zaję-
cia dla pracujących z zakresu szkoły po,Jstawowej,
w której uczyli się starsi t::ieszkańcy okoiicznych
wiosek uzyskując świadectrnio ukończenia szkoły.
W zirnowe wieczory odbywały się szkołenia, rolnicze,
kursy szycia KGW, zebrania organizacji politycznych
i sp,ołe,cznych, kiermasze szkolne ,,Ruchu'. Latem
w okresie żniw szkoła była bazą dziecińca d],a ma-
luchów. W sali odbywały się ochronne szczepienia
dzieci. Zainstalo-,vany w szkole teleton służył całej
wsi jako środek łączności ze ś-wiatenr. W 1985 roku
wspólnym wysiłkiem mŁodzieży i rodziców zagospo-
darowano strych tworząc harcółvkę dla działającej
w tym czasie Środołviskowej Druzyny Harcerskiej.
To w tym budynku odbywały się próby zespołów do-
żynkov;ych, teatralnych, imprez okolicznościowych
oraz imprez harcerskich. Fomocnikiern szi<oły i nau-



V,/ITRYNA ŚMIGIELsKA

czycieli były komitet.v rodzicieiskie. Kolejno kiero-
łvali przewodnicząc,v, kiórz.v s-,voją pracą rviele do-
brego zrobili dla dzleci i szkoły: p. Pelagia Dr,rdziak.
p. Maria Wasiakow-a. p, Joanna, Brrd,zińska, p. Zofta
Zarabska, p. Jadrviga \łojcieclrr;-,rslla i p. 3,ti.rni:;ła,,,.-

Skoracki. Na].ezy tez vispon:rl,iieć o obrł,.lcize szkłi,y --
iak: rvie1o1etniej sprzątaczce p. .Janinle Zuit\r:k_lej.
później jej córce llelenie. a oi i,')r-j3 rcku p. Geiro-
lvef ie Grzegorsliiei. Ko}-.iet-,u, tc 7,Ą nlsiiie \\l vna-
grodzenie sumjennie sprzątałr, poniicl:i:c::cnia i rltc-
czenie. o]lrl:zvmie o1<na. p;.1ii,; rr, 3'leilac,h. i,]zii i-li illl
Dl,acy dzieci ciolrrze sic czri1;,. il s;:,iri;la l,:,, i, .,r. z li,:l ]

izvstości, ładu i poi,-acJ.*r-i" - ,-, q ,, 1;!:, .,-., clc j:isiazl,i
iiontroli Sailitarnr,,ch. W roxu i98U, ,ł, doli óc]. Llzlla-
nia za pracę szkoły, z funduszu Gminr- zainst.r-ior-,-ano

i-rydlofor, a z lundusz;r Kuratrli,,ill zatnstalri-,-ano
centralne ogrzewanie .,v cai: lr j:il Cr-n]<,L, 0.1 tego
czasu dzieci miałv urr_r-r.i'iiii;l. z l;ie:;ii_a i r:le,i:la r,;odą

- a r.vięc miały ciepło i prz;lfq}nie, Szlroła '1,-:,-]a, tcz
mie jscem spotkań dzleci szkoin,vcil z ir c l :].:oi:, ,l :il i
nrllś]i*,u*' z Koła Łorvieckiego z Płzl_ai-_a kiJ,::,,
często nagradzaii ie za s_vstemat,r,,czną opie kę nad
zwielzętani i ptactrvem ,,ł. trud.rt__vclr u,,aluikach zi-
n:orvycll. Orvocna rvspolplaca była też z Bankien
Społdzielczym. W 1989 roku miejscorł,.v naucz,,,ciel
przeszedł na ernerr-ture. a budynelr szkolnr. lł, Kar-
śnicach przejeła szkoła rr- Czaczu prorvadząc nalilię
iednej kia-sv clor,,,ozac clzieci z ł]aucz...cielem ai;tobu-

i,cs tak spiarr-li. lz o],,,..lciiir: ici:].l-. ..,;,i1l.,,,, ;-,ii t-l;l.-

rlania dla sz-ko]v". plzeci 1g.1 ,,,,,e;scietl i.,,rsi tlJ:iica _-
SOŁTYS. To rnieszkaircv Kaisni.- .,,..-,.-llrąii bvłegc
nai.tczvciela, a dziś jedrrego z nrte:z:kaircó-,ł. tego 1ru-
d_u-nku na to stanou,isko.

I tak zamknęła się histclia jecinci ze ..s;zkóllj<"

§mln5, Smigiel. ]lenłitk G;.:e ocrskź

Tegoroczne rvakacje zespoł spedził na Ola.,vie w Słow-acji. }4iejscern
ilaszego pobytu by,ła gora|ska trioska i]abo-;ka tazIożona u porinóża 

"e§§§

*dp*czywali w §łowacji
F{+.sl4?!*,r,",

a!Ję ŁEJLJV1 JPliurr1

:iillt:"i"Tili ?*iii1:*j:**l;t;*:" ffir;;.'',"**: _ §*uŁą
las słoneczne, pogodi1) pojechaliśn,v c1o tniejscor^.,ości Orarł,ski Podzamck, Śką§ %.gdzie zr,viedziliśmv zamek. Wieczorem. po zakrvaterol,,,aniu się r,r, pens3o- Ię* t ĘB§,ffih Ę
***T'§.ru ;§"::.::1'"*,#,3iT;,,,3:1; ;":i:;l]".:"i::::;;,f 

\&€b €
tego basenu jest to, że woda czerpana jesi ze źródeł o t.]ll,o, ;7'f ]i;lilie_ ; ffib€ :
}:lyła tak rł,spaniała, ze mało 1ito zauivazl,ł 1lulzę pi,z,.ci-rcdzaca nac1 Ola- , §n§ :wicami. ^ l- tl§ 'a a

Uśmiechnieci i zrelakso.ł-ani rozpoczę|iśnrv tl-gociniorr-r- poilvt rr, Sło- . Ęfl!ffi .
wacji. Dlł-a dni p|7.ezfiacz\-1iśnv na piesze rvędlorvki po górach. Y,,Itcl]<o_ ł § F E.ła trasa pod Ostr.vm Rclraczem i Banrkorł,em. lvśród lozłożonvch tnail,cil 'A ą E ci\iii Ll'asa pOLl \JStI',\iIIl ]:Ll.)1taCZeI}i L l]aill{_U\Ą'elrr. W§I'OLł L'O'L7aLUIlycll lIlal\'{,ii .Ą_ ą :
;eziorek i rł,odospadóu, b.-.-itl przligoiorl,,a.niem do cz\r.,altkotł,ej rł,splnaczi,,i -rł^_ 

^4,§;"J'§;;'":;::;;';';",]:J;i,';';'J::ilffffi ffii§;l];,| :;::T§i:] Qrąt*n$
lając udor,vodniła. ze tak jak ri, iatir:u i śpiervle, tak i lve lvspinaczcc 1,,,l-
trafi zdobYl'vac rr'l-sokie szcz"'tY' piątek, 2 sierpnia, sp..dz,],s]ll..- na kapieiaci,i s]onecz-
Wtorek i czlł,a,rtek stałv poci znakierr .,vspinaczki rł,y* nych, jeździe konnej l glze rr- piłkę. },'Iiejscem tego
sokogorkiej, natornlast śr,oda ll.,-ła plzeznaczona na rł,ypoczynku Jll-ia rojana rr- Olar.,.tcach połozona po-
1lodróże speleologicztre. \;V iniejscorrości Demjanorva rrriędzy golskim _ccickien a basenem. Słoneczna po-
rłl Tatlac}t l{iskich zr,vieCzilisn,; bajeczne i,;nętlza goda i rł,spaniała i]anolalna Tatr Zachodnich spra-
;askini Sr.oj:od-l.. W drodze pol.,,rotnej zati,zvmaliśmy łviły, ze tllłdno ilr-io się nam z tego miejsca .ł,yrrł,ać.
się nad jezlolen ,,ł Lipio,,r"sl:im }ii]<ulaszu. Pozn1,-m Pi,atkorł,l rł-ieczór, spedziiiśmy 1v Białvm Potoku na
tvieczolcirr. plzr. t,;ir':-l,,,,"zvst-łie ksi.ęzl'ca i glvzących rozpoczęciu Festirl alu Folkiorystycznego. W przer-rvic,
iromaró.ł, od]lvł sii: chize-st rrajnłodsz"vch członkórv -w).stępu zespołu OSLARII( poproszono nas o zal]ie-
zespołu. Potlzeba l,,,jel,_t z;lliegc\,v, aby ukształtolvac zentorł,anie kilku nasz.vch utrvorórv. Bez chwiii
rlobrego tancelza. Y:,azc1 ;: :i_..alucil musiał zatem rł,ahania ..Zencl," podjęli wyzl,vanie i a cai;ella za,
illzeiŚcĆ plzez gabinet nla,sażl,st1,. ir;,zjgl5ki. kosme- śpiewali kilka przyśpielł,ek, i§agloclzerli gl"oi-ni,lil-:_
1;yczny oraz pr-irilrl i,,.lstrcnorniczn_v. lJroczysta przy- brarvamai uclaliśm;, się na spotkanie z zesl;o1etll
:;ie;ga i tlodcl.,-;]liit' l! ziirti:-ii:ll l'li,itol<u za':<oiiczyło z Białego Potoka. Kończąc 1v soJlote pob:;t -,r- Słolr-a-
zrnagarria r:asz;r,ch i:;ijrrlł,;clsz;,,ch c przyjęcie -ł sze- cji zrviedziliśrnv jeszcze Skansen Wsi Olal.,.skie;
le,gi tancerz1,. rv Zllbercu.
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Plzelz cały tydzień przeb;,w-ala z niirr]i i]ani Eenignł
Jaskólska ._ instruktor śpier^,,u. ł,ącząc }]1-]\-Jellli]e
z pr>ż3,teczn ),m codzicnnie rvieczol]ai:-Ii odi],i-,-,a'|i, się
zajęcia z emisjr głosu.

Czas odpcczynku clobregł kl;nca, trastai czlJ 1-rl-al,.,.
Po porvrocie, 4 sierpnia, zespół koncertoii,ał ll Sła-
wie, a publicznośc czekała już na nas \r/ 3L,.iić;..,,c,,l

Górn;,m, Boszkowie. Kościanie, Nietązkorvie, Gól,ze
^1)ląSKle.] 1 LeSZnle.

Niebar,ł,em finalizolł,ane będzie nasze członkcsi,wo
w Międzynarodorł,ej Radzie Storł,alz.vszeń F'olklory-
stycznych, Festirvali i Sztuki Lu,5olvej CiOF'ił d:zia-
łającej przy IINESCO. Przypornnijnv. że pc:1, 1",oniec

nraja zespół został pozyt;;w-nie z-wer; fikorł,an\I p|zez
i<omisję rł,eryfikacyjną CiOFtł. lviarrii. nadzieje, ze
członkostwo rł, te j światorve j orgailizac ji ot-,voizv
narn drogę na festir.ł,aie folklorvst"vczne caiej Eulop..-.

lnlormaeia #Ea gięE*#a§eź§

sd Vll kEasy wawgź
We wrześniu zespół przepror,"",adzał będzie na}:ói clo
grupy początkującej. Wszyscy chętni do tańca i śpie-
\§u są mile widziani 10 rł,r,ześnia {rvtole1._) ri, a.1-1lj Zc-
społu Szkół Roiniczych r,r, liietazko,,r,ie c godz. 16.0U.

Przyjdżcie. nie przegapcre sri,ojej szans\-.
Rofał Rosolskź

llIllllllBB3aEl!EaEE§E9EEEE§§E

,,BIOCI{EM PLU§"
64-030 Smigiel, ul. Leszczyńska 16

te1. (0-65) 180-84l

sRoDKI oCHBoNY BosLIl{
HURT - DtrTAL

- pełna gama pestycydórv
(w małych i dużych opakorvaniaclr)

- narvozy dolistne

- odżylvki do lrrviatórv

- folia ogrotlnicza
_ 11ą5i9113

n lrtrktrrytlzJ
. zboż

:";Til;krviątólv
- 5211111,ę11 rolniczy

- oprysiri\i,,acze ręczne

Zapr a sz am.v od poniedziałku clo piilttriu

rv godzinach od 8.0ul- 16.00

rv soboty od B.U0 - 1+.00

64-G30 Smigiel Lłl. Leszcz-,,risiia 16
na terenie Przedsiębiorgtrva,Drcdukcji, }1al:ci]u

i Usług Rolnicz;,ch ,,S lrr i g ;: o i"

Pmffime!
§m§gę€ffitrffi§ffiwffi§E§ffi ?

Zgorlr-iie z zapo-+,-ied.zią, lp środę, 7 sierpnia br..
Drz;rqoto,,^r;ij.iśtn_,v l,.,, saii kino.łej na spotkatiie z mło-
a,zieżą (zob. WS nr 14, s. 9 ,,,rak się bavrić?") B0 krze-
seł, bo na taką frek-wencję -- biorąc pod uwagę, że
list dc Wojewody poparto 1?5 potipi-.ami 

- liczyiiś-
ni"y. I ... przeliczyliśmy się. }Ta spotkanie przybyły
trzy osob-",: przev",odnicząca Rad_rr }yliu.ta i Gminy
Śrrrigiei ijrszula Ranke, dvrektor handloi,vy spółki
GII,{ '.- Piotr Ralcer i prorvadząc.7 dyskoteki przed-
starł,i.cie1 (?) młodzieży I)ariusz Gcrski.
Stionę zapraszającą ]]el]r:ezcnto.,vali nizej podpisani.
W tej sytuacji zinieniono scena_riusz spotkan,ia i roz-
-ma.,r,,iano o d;,.skotekach jako forrnie przejarłlu kul-
tur;, rnłod.zleżorvej. (Nic nie stoi na przeszkodzie by
je organizo\Ąrallo w określcnych rarłach) i o r,rrspół-
prac-,l Centri-im T{uJilti1. .r", Śn'igiu z CAFE CLUB
GT}ł (,,l{ie ma zaCnej r,vojn_r:").

Pr,, .,.. i iaśnjellirr iirteresr-ijąi:-i-ch o'l:ie strcny spraw,
..oficjele" ;kcrz-lsiali z :api-J.:enia i - 

juz pryulat-
iiie - 

,Lii.ail się do Gii,i-lr rta herbatę, ilawę iub piwo.

B. Mencel i H. Zbżerski
prac, Ccnllu;: J',uliury v"- Sn:glu

eE§ =§§§ ĘlB gEE€ 
= Ę€ aj* § s§ & § §§ B=tln

UWAGA WŁAŚCICIELI SAivtoCHoDÓY/lll

Informujenly, że

Tv i{ościanie przy tll. !łs. §ącz!<o-.nskiego 6

(ctrawniej: Miejsl.;i Zalłłed Uslug lialrtunalnych)

zo stała u]: i,r chomiona

#*śn,* ła'ury*e*a*

e§efu}€w§&, §d§epe#g §u* dó w
Oferujemy szeroki zakres usług:

) mycie aktywną pianą,

) woskowanie,

) odkurzanie,

) pranie tapicerki (kórcher).

Zapraszaray codziennie w godziłach od 9.00 do 19.00

a vł niedziele w gotizinach od 9.00 do 12.00
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§$§YffiKl
Grv§§ffin§E
NlrTĄż*<ffivlłCI ,96

§Bołeozny Komitet Gminnych Dożynek
zapra§za

§połec zeństtryo Miasta i

roA URtI&uY§TO§GI
Gminy Śmigiel

l

nOzY illKtIWE
które odbędą §ię 8 września 1996 r. tlrl Nletążkoulie

PR(}GmAFf,i Godz. 11.00 - Msza św. w kościele farnym w Śmiglu.
Godz" 13.00 - Formowanie się korowodu dozynkowego na ul. Dudycza

(przykrzyża) i przemarsz na boisko Z§R, w Nietązkowie.
Godz. ].3"30 - Obrzęd Dozynkowy.
Godz. 14.00 - Część artystyczna w której wystąpią:

, Zesp ółPie śni i Tańc a " Żeflty Wielkopol s cy" zNietązko wa,
- Annatorska grupa artystycz;uaz Niótązlio*u., -'
- Kabaret z Bukówca Górnego,
- Kapela "Zza Winkla" z Nowego Tomyśla.

Godz. 17.00 , Zabawa d,ożynkowa w sali wiejskiej. Gra zespółDuŁo.
Wstęp wolny.

Uwaga: W razie niepogody częŚĆ obrzędowa i artystyczna odbędzie s!ę w auli
ZesPołu $zkół Rolniczych Ern. Jana Kaspiowicza w ruietązrowie

,wITR1.NAśnłlctni.słrł'REDAGUJEZE§PoŁi!ubertZbierski(reeiaktornacze1ny)Ź*.,",ffi
Barbara Mencel. jadwiga Skarżyńska. ADRES REDAKCJI:64-03c} c""t."* iill;;'; #i;iu, ul. T. Kościuszki 20, p.7,tel, 180 273, Redakcia "i" Porro.i nap"*r"J"i"ńS.i za treśó cgio.;;; i;i" z\y'.ałamateriałó,$ n-ie.zamówionych. Zasrrzegamy
i*łi*',lł_:,;1::::r*y^r_*::=l"l*1:ą ii#- §kł_lid': iióp" 

"_*_, 
;;ff: ;0 il ."'f,,.*, cm- _ 30 gr.DRUK: "Drukarnia" Rońan Łęczyński śmigiel, ul. ogrodowa ss t"i. ó-?11j ióó?łi.

Następny nł§mer "Witryny Śm§gielskie!" uhaże się I2.{lg br.



PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI HANDLU I USŁUG ROLNICZYCH
,

,,§IMllGROlt" Slp. Ze.c.
64_030 SMIGIEL

UL. LESZCZYŃSKA l6, Tel. (0-65}l80-070, 180-290, fox {0=65) 180-290

jako dealer wymienionych Zakładow
prowadzi sprzedaz następujących nawozów
po cenach fabryc znych:

1. Zokłody Azotowe ,,Kędzierzyn" S.A.
mocznik
solmag
solmog z borem
sqletrzak

2. Zakłody Azotowe ,,Włocłowek" S.A.
soletro crmonowct
soletrcr mognezow,'o

3. Zokłcldy Azotowe ,,Police" S.A.
polifosko 6
polifoskq 8
polimag

zapraszamy do na§zego punktu sprzedażg codziennie
llJ godzinach od 70'o do 15se plzp. ul. Leszczgńskiej 16.

łil*hd&E d* ,,!l[Ęry,ny, §łłisielrk$j" nr 16(121)



DRUKARFl l A
RoMA1\

64-030 Smigiel,
ŁĘCZYNSKI
ulica Ogrodoua 39

Telefon (0-65) 180-543

POLECA USŁUGI W ZAKRESIE:
Zaproszenia

- ślubne

- okolicznościowe

- na r6żne imprezy
Dyplomy
Wizytówki i identyfikatory
ulotki reklamowe
Druki firmowe
Druki akcydensowe

- 5ą66ftopiujące
Broszury i instrukcje
Afisze do formatu A2
Opracowanie druków

NA:
Długopisach
Zapalniczkach
otwieraczach
Porcelanie, szkle itp.

Sarnotusąl4iąc"

Fudełka metalowe
Tradycyjne

Wkładka do ,,Witryny Smigielskiej" nr 16(121)

o

PIECZĄTKtr:

o
o
o
e
c

o
o
o

o
c
o
o

a
@

c

NADRUKI

Zapnaszarr.ł do korzgstania z rnoich usług
po bardzo konk,urencujnuch cenach!!!


