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RCZMAWIA HUBERT ZBIERSKI

Ryszard Duda ma 60 lat, Z zawodu jest nauczycielem. Pcsiada
rvykształcenie wyższe zav,rodołł,e -_ matematyk. Prace zaoł oio-
lyą Tozpoczął w 1955 roku w domu dziecka w Okcnku kołr
Szczecinka, następnie - po odbyciu służby wojskowej - pla-
co\./ał rv Pizysiece Starej i Starym Bojano-wie. W 1986 roku
przeszedł na emeryturę. Do harcerstrva ,,wszedł" póżno (.,Ża-
łuje, że nie byłem zuchenr"), gdy pracował w Przysice Starej.
Przeszedł i^/szystkie szczeble funkcyjne. W październiku 1995
został Komendantem Hufca ZHP im. dr, Franciszka Witaszka
w Smiglu. Jego hobby to turystyka rolveTowa 

- 
posiada od-

znakę ,,Przo,downik turystyki kolarskiej". Za pracę i Cziałairrość jest odznaczomy wieioma medalarni ikrzy-
żami, rn.in. Krzyżem Zasługi dla ZIIP, Krzyżem Kawalerskirn Orderu Odrodzenia Polski oTaz- co naj-
bar,dziej sołrie ceni - Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

- Jaki jest stan harcerstwa w mieście i gminie Snri-
giel?

- Dobły i wskazuje terrdencję \^izicsttl, co nas in-
str,uktorów niezwykle cieszy. Cieszy nas i tc, że co-
raz więcej harcerzy mamy w środol^riskq r,i,iejskim.
Ruszylo się też i rv samym Smiglu,
Odpowiadając na pytanie przedstarłię stał argarriza-
cyjny tr{ufca.

Kieruje nim komenda, której manl zaszczyt pTze-
w-odniczyć. Zastępcą jest podharcmistiz A].eksandra
lt/Iotylska - nauczycie]ka z Czacza., a członkiem -przewodnik Angelika Siepielska (z ctcmu Pośka).
Szczep Smigiel trvorzą: gromada zuchc-lza ,,Inr:l,i.ań-
ski }ud" skupiająca 22 dziecl, której drrrżynor,r,ą jest
uczennica LO lv Lesznie Magdalena Drótkowska;
11 DH im. Królorvej Jadwigi, 22 harcerki, drtłż;",ng-
wą jest uczennica LO w Lesznie Katarz.vna Doma-
galska; ? DtI im. Tadeusza I'rościttszki - 16 harce-
rz"v, drużynolvy Krzysztof Pelec.
Szczep Czacz tworzą: 22 DH im. Szal;ich Szeregów,
13 harcerek, drużync-,lł,ą jest prvd. Aleksalldra Wav",-

rzyniak - 
prywatny przedsiębiorca handlorł,y; B DH

im. An.drzeja Małkowskiego - 18 harcerzy, druży-
nowy pwd, Przemysław Han - rzemieśinik, 23 Di{
im. T. Kościuszki - 21, dziewcząt, druz;,-nolvą jest
phm. A, Motylska.
Szczep Stare Bojanovro tv,lorzą: gromada zuchowa

,,Dzielne wil,częta" - 22 chłopcór,v i dziewcząt, dru-
żynową jest uczennica szkoły podstav.,owej Anna
Skrzypczak; gromada zuchowa .,Sprytne orlętą" -1B chłopców i dziewcząt, druzynorvą jest uczenni,ca
szkoły średniej w Lesznie Kinga L,iykaj; DH im. T.
Kościuszki - 20 chłopców, drużyncw)rm jest Domi-
nika Rusek 

- 
rrg7gnnica szkoły średniej rv Lesznie;

O' 
'",,. 

Emilii Plater, 22 harcerki, drużynową jest
Justyna Tyrakowska - uczennica, szkoły średniej.
W Żegłólvku działa drużyna środowiskowa ,,Słonecz-
na gromada", do której należy: 22 zuchow, 12 har-
cerzy i ha,rcerek i B starszych harcerzy. Jest to ,więc

druzyna wielopozio,mowa. Prowadzi ją nauczycielka
Barbara Łarvniczak.
Bo naszej struktury należy też DHr.v Wilkowie Pol-
slłim (powinna należeć do hufca Grodzisk - H.Z,).
Skupia 23 chłopców i dzierł,cząt, a drużyno.łą jest
nauczycielka tamtejszej szko}y a mieszkająca w St.
Bojanowie I1ona Frydrych.
Nie można pominąć Kręgu Starszych llarcerzy im.
księcia Józefa Poniato,wskiego w Śmiglu - głównego
motoru naszych poczynań, kióre,mu przewociniczy
harcmistrz Zbigniew Grabo,wski. Do kręgu należą 42
osoby,

- Gdzie skupia się praca harcerska?

- W terenie - rv szkołach, w Śmiglu lv DOf{U
FIARCERZA prz;, ul. Lipowej 26, gdzie mamy ideal-
ne warunki do kiero.łania pracą, reaiizowania plo-
gramu i magazynorł,ania sprzętu.
Rzeczyuiścźe. Wgluiad przeprotłudzarn u,,biurze",
ul któram jest tel,eJon (,,To prezent od Zarzqdu"'1.
Obok dużg hol ze stołem pirtgpongotuEm. Z nżego
tuejścźa do zuch,ótl:ki i źzbg komżnkoll:ej (ogrzeuanej
polanami u autentEcznanx komźnku!). Jest też za-
plecze kuchenne ż w.c,
Jest też pomżeszczenie do zajęć ,,pod dach,em" dla du-
źe! grupg ll,arcerzg, z którego rnożna, uEjść ng" ,,og-
ród", gdzże przugotowano stałe mżejsce na ognisko.
Nad tEm pomleszczenl,em jest bardzo przestronna
nxagazan na sprzęt. Tuźerdzę, że taklch ąnarunkóus
do działalnoścż ż magazynouanźa sprzętu śmźgźelskźe
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WITRYNA SMIGlELSKA

harcerstlua jes:cze l1,le ntictłc, q, u tunx zakresźe mam
pe,LDnq orientacje.,
Aie tc co dzisiaj ri-idzlsz (z dh. Rysza,rdem jesteśmy
I13 ,,t5i"), 3 iaia ternl_r bl,ło zaniedbany,m ma€azynem
na zboze i narlozv sztu::-.:.

-- Jalr to się stalo, że przeobraził się on w piękny
DOM FIARCERZA?

- Pieru.sza .,obiecanka," z ust burmisŁtza Jetz,ego
Cieśli padła .,i- czasie parniętnego Zlotu Pokoleń Har-
cerskich, któri,- odbył się w czerwcu 1993 roku z o-
kazji B0 1ecia po,,,rstania Z}iP na Zie ni Smigielskiej.
A tak nar.,-iasem nów-iąc, zlot ten był impulsem do
reakt;itłolłlania i ożyv,,ienia pr:acy harcerski,ej. Wnet
-.ję okazało. ze miała ona 

-obiecanka - pokrycie,
któryn o-,,łv te pomieszczenia magazynowe. Gdyby
nie Zakład Gospcdarki Kornunalnej i Mieszkaniowej
lv Śmiglu z kiero.,vnikiem Henrl-kiem Skrzlpczakiern
na czeie i Nle'olarska SpołCzielnia Pracy z plezesern
inż. Wład_vsiarvenr Nor,,.akierrr i przervodniczącym Ra-
dv Tria,clzcrczej Grzego,rzem Do]cze,,l,skim, byłoby tu
ponulo i ilbogc. l)zięki iiirrr jest po piostu pięknie.
Co pla,:-cia ... (i ili wskazał na podłogę, która este-
tr.czllie niecll od:,taje oC całcści - H.Z.). Olbrzymi
-uł,kłac rr- ol,,e:ilr- stan i]3li]ieszczeń rł,nieśli też ,,star-
si haicerze' : Rc;l:L,ł;_].d \Ąrojciechor,vski, Jan Sobczak
i Witolcj Saciorr-s!:i,

- Cz"r, te poli:ieszczenia ,.ż,r,ja"?

- Tak i to bardzo intens_vrvnie, codziennie. Odby-
wają sie t,Lr zbiorki zastępów i drużyn. A ze względu
na mlcci- liriek dluzynow-ych i przede wszystkim za-
stępor,,-r-ch 

- zajęcia ocibywają się pod opieką czlon-
kor,v kt,e.gu starsz-ich harcerzy: Rornua]da Wo.icie-
choir skiego. Jarla Sobcza,ka, Wojciecha Skarzyńskie-
go, Andrzeja Kluczynskiego, Zloigniewa Sadowskiego
i Servel,r-na LTrbaniaka.
Cajl, kraq z:):el,a sie laz vr miesiącu.

Ukoronorr-aniem rocznej pracy harcerskiej jest
obóz. Gtlzie rr- tl,m roku?

- Tak. to liarlcia. Przymierzamy się nad jezioro,
tvśr,ód iasóli- na Zjemi Lubuskiej. Chcemy zorgani-
zorvać cii-,,a i-lin;sr- po 60 osób. Własne wyposażenie
w sprzęt nlall,-.- na J0 osób. Aie bardzo dobrze współ-
pracujenli- zt szkolarni. ktore nieodpłatnie na akcję
ietnią rLclosi",':l1ą;ą nam srr,Ói sprzęt.

- Dziękuję Ci za rozniorr,ę. A marzenia?
(Komendani c:,ir-rie sie zastanawia) 

- Z dużego po-
rnieszczenia .,pcC dac}Tem'' rv;.odlębnić część na mo-
delarnle i zal:,laiLzr-c ją ,,-,- odpowiedni sprzęt oTaz ...

ociepJ,rc pci:c;_- na l:cl-i r <olvtarzu.

1tl-tlliii:.,ll Co,r,,r.,].,u...r"".' rvl,żej rozmowy był
mo] ridziai - illesiei-,- nie mogłem byĆ do końca -lv uroczvsil;i-l' pos*,iecenili i oficjalny.m oddaniu do
uż;,,tklr DO]iL ij_ĄRCERZA. ktore miało miejsce 15
listopaCa -,-, gocizli:acj:,,r,ieczorn,vch. Oprócz trzech
pokoleń hai:ceiz-,- udzrał rv uroczystości wzięll: wice-

burmistrz Henryk Skrzypczak, przetł,odnicząca Rady
Urszula Ranke, prezes N{eblarskiej Spółdzielni Pra-
cy inż. Władysław lrTorł,ak i przer,vodniczący Rady
Nodzorczej Grzegorz Dolczervski.

Komendant R. Duda przedsta.ł-ił realizację pro-
g]]an}u nakreślonego na ostatrrim zleżdzie hufca w
październiku 1995 r.
Przede wszystkim odbudołvano harcerstwo na tele-
nie Śmigla, przygotowano i kształcono kadrę instruk-
torską i aktyw dziecięcy.
Za sprawą harcerzy, już po raz piątv, w urzędach,
zakładach, szkołach, szpitalu i wielr-r domach zapło-
nęło Betlejemskie Swiatło Pokoju.
W okresie zimowym (1995/96) ksztaŁcono aktyw dzie-
cięcy w Domu Harcerza w Lesznie korzystając też z
pływalni Akwawitu. W lutym uroczyście ob-
chodzono Dzień M5lśli Braterskiej. We wszystkich
gromadach i drużynach podjęto akcję ,,Grosik" w
wyniku, której zebrano §0,80 złotych. Kwotę tę prze-
kazano centrunr zdrolryia Dziecka. wiosennym raj-
dem hufca zainauguro-łalto Harcerską Wiosnę Tu-
r"vst"vczną, Wzięłc i^,, niej udzia1 ponad 130 osób. Har-
cerze aktywnie w-łączali się też w organizację 1icz-
nych imprez i uroczystości na terenie Smigla i gmi-
ny.
Podsumor,vaniem całorocznej pracy był zlot hufca
zcrganizowany w czelwcu ira terenie przy wi.atra-
kach. W jego ramach zorgantzowano bieg harcerski
na kolejne stopnie oraz splawdzono gotowość szcze-
pów do organizow,ania oilrozór,v i wypoczynku w miej-
scu zamieszkania w czasie akcji letniej,
W czasie lata '95 zorganizolvano dwa turnusy obo-
zów nad mo]]zi]m, których organizatorem były
szczepy w Czaczu i Smiglu. Uczestniczyły w nich 82
osoby. W sierpniu ponadto zorganizow-ano (szczep
Śmigiel) ośmiodniowy ołlóz wędrowny, Iowelowy
szlakiem Przemęckiego Parku Krajobrazowego ze
stałą bazą lv", Przentęcie. Drużyn a z żegrawka zor-
ganizowała czterodniorł,l- biwak w Boszkowie, któ-
ry b;,ł podsumow-aniem nieobozowej akcji letniej.
Duze zainteres,o,wanie i rł,łączenie się wsz5rstkich śro-
dowisk harcerskich odnctolvano w akcji wielkie
sprzątanie śrł,j.ata.
Na koniec, -w fornie serdecznego podziękowania, ko-
mendant wręczył najbardziej zasłużonym w rozw-oj
naszego miejsko-gminirego harcerstwa okolicznościo-
we adresy. Otrzymali je: Zarząd i Rada Miejska Śmi-
gla, Meb}arska Spółdzielnia Pracy, Zakład Gospodar-
ki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Z. Grabowski.
R. Wojciechowski, W .Sadowski i J. Sobczak.

i{astępnie z okolicznościowym pIogramem \Ą,_ystą-
piła drużyna środoiłliskowa z Zegrówka, Punktem
kulminac;.jn_yn uloczystości było p,ośrł,ięcenie wsz)--
stkich pcmieszczeń DOMU HARCERZA przez ks.
rł,ikariusza Leszka ldkowiaka. A później, przy kawie
i ciastkach, d;,-skutowano. Dużo mórł,iono o przyszłoś-
ci. jako ze .,apet5rf rośnie w rniarę jedzenia''. (H.z.)
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z,AMK,/e/ I ĘT trEgy
ODWOŁANIE I ODPOWIEDZ

W odwołani,u zwrócono się, odpowiednio mot;l-
v,,ując, o:

1. obnizenie ilości rozgryivanych meczów bez udzla-
łu publiczności do jeCnego (z trzech),
2. anulorł,anie kar działaczom na których nałożono
ka,ro roku bezłrłzględnej dyskłvaiifikacji i karę naga-
flY,

3. l.Jno-wne i dokładne sprawdzenie zarzutó,,v wcbec
tych działaczy, którym nałozono karę dwóch 1at bez-
.łzględnej dyskwalifikac ji.

W dodaikowym uzasadnierriu napisano, że opu-
blikowaliie w gazecie ,,ABC" w artykule ,,W Śmiglu
puste trybuny" pełnych imion i nazwisk ukaranych
dyscypiinarnie działaczy narusza ich dobra oso,łliste.

W zakończzeniu oCwołania st,"l,zierdzono: Osoby uo,
bec (...) których, ng.Tuszono dabra osobiste najpraw-
dopodobti,le złażq pozew do So,du z pouództwa cEtuil-
neqo o źie spratua mźe zosta,łl,że publźcznte sprostouJq-
na ż wpljaśl,ńonu w prasie. Zarzqd uroużq za slłój obo-

tuiqzek uprzedzźć o tam OZPN us Lesznźe. Nadużyto
prawa ź (już - H.Z.) ugmierzono tgm Ludzżom slDo-
źstc4 karę. Prosimy o utłzględnżenze uszystki,c'rl as-
pektótu odtlsołaniu",

W odpolviedzi na srve odwołanie Zlarząd K.S.
,,POGOŃ 1929" l,ł, Snigiu otlzyma} pisrno następu-
jącej treści:

(...) Zarząd OZPI'{ na si\:._vm posi,edzeniu w dniu 5.12.

1996 r, zapoznaŁ się z pismem Waszego Klubu jak
lównież wysłuchał przewodniczącego WWiD OZPN
Leszno, który szczegółorł,o plzedstawił Zarządowi
przeibieg konfrontacji z udzałem sędziów, dńaŁa,czy z

Kobylina oraz Ś,migla (i) postanorvił utrzymać w mo-
cy kary nałożone na K.S. Pogoń Smigiel przez tut.
lVydzał (...) Decyzja Zarzątlu jest decyzją ostateczną.
(Podkreślenie H.Z.)

Pod pismerr widnieje pieczęć; Przeu,odniczącego
W; działu Organizac;,jnego inz. il{alian V/itczak i nie-
czytelny podpils s}.gnow-any zlł,totem ..z po1".

Klub zatem czekają zmiany personalne. @.z,)

Biuro Rcchunkowe

,,ABAKŁJS"
zapIaSZa

do uspółpracg
uJ zakresie pełnej obsłiłgi księgou-rej

Leszrlo. ul. }{jckien,icza ,1 poltój 209

r,v godziriach 8.CU - i5.00 tei./fax 29 37 36.

}lrva Czwojda, Smigiei, ul. Ogrod,orva 9, tei. 1B0 405

RADIO MERłKURY POZINAŃ OGŁASZA
VI PLEBISCYT

NA WIELKOPOLANINA ROKU
O Kto i dlaczego - zdaniem Y9ielkopolan - zasłu-

żył się szczególnie w 1996 roku?!
e Kto zrobił coś ponadprzeciętnego, pożytecznego

dla regionu, masta, miejscowości lub środowiska,
w którym żyie?!

O Kogo darzycie szacunkiem, uznaniem i podziwem?
ł$ Kto i dlaczego powinien zostać WIELKOPOLA-

NINEM 1996 RoKU?
Czekamy na telefony (0-61 658 28B) lub listy (ul.
Eerwińskego 5, 60-765 Poznań, WIELKOPOLANIN
RCKU) do 31.12.96 r.

Szczegóły w codziennyeh programach
&ailia Merkury.

W SZY STKLM N ASZ,Y M KLLENT)M
Z oKAZJl ŚwIĄT Bo:zEGo NAR?DZEI,łIA

1 NOWEGO ROKU
s.nRDECZi!i ŻYCZENlA wSZELKIEJ PohlYs'Lt\ro^§Cl

skład"a
FoTo ELF

Śmigiel, ul. Tądeusza Kościuszki 6
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,.- --:,r,| juz w sprzedozy!§!
j].ł

, Zlgod:rie .z zaporł,iedzią: ,,w pierwszych dniach
giudnia'' - 9 grudnia br, w tych punlrta,ch, w któ-
r},ch r.rczna kupić ,.Witrynę Smigielską'' ukazała się
ks,iążka (120 str-on) pod tytułem SPIS wŁAŚCtCtUr,t
STACJ] TELEFONICZNYCH W MIESCIE I GMI-
NIp śl.,łiclul.
.Wićle,,,te}efonórv; 

które odbieramy, świadczy o t;rm,
że::riie wszi{§c} właściciele tych książeczek ptzbczy-
tali,] t,ekgt ;,Do użytkorvników §pisu'', który wiele

Herban Bogdan, ul. Osiedle 11 teI. 1B9 B16
Krzeminska Kinga tel. 1B9 7B7
S.,złzepaniak Jace}<, al. Padererł,skiego tel. 180 56?
Zyn-ie]ska Erta te1. 1B0 951
Eielair y:
J'-łĘervicz]Stanisław, ul. Śmigielska 14 tel. 1B9 895
Czacz:
M!cIralczak \-io]etta 1e1. 1B9 81B
CzaczT,k,:
Gr5-cz EdrlrLrnd tel, 1B9 94i
Han Fł,a._ciszek te]. 1Bg 955
Karninialz Stanisław- tei. iB9 94B
Matr.siak Jarr tel, 189 9,ł4
MiĘgłajczak Jan tel. 189 946
Skot,acla fIii,o:]a\\,a. Andlzej tel. 189947
trVtsieleri ski fiarian tel. 1B9 954
Gnierlcrł,o:
Ańbroża Władl-słarva te1. 1B5 606
}trelińska Kl,1-stvrra tel. 1B5 609
Lestel Jo.anta te1. 1B5 605
L{ackoił ja< B}azej te1. 185 60B
Maćkor,,-iail Jozef te1. 185 610
Szczet,rla_ -\:.5.,zej teI, 1B5 607
Jezielz;.,ce:
9"l,,prian Aikai_irsz te1. 185 613
Sniacl1- Rl-sza:,C te1. 185 612
Urban ,Renata. Zilignierv, Jezierz;.ce 11 tel. 185 611
Kal,śnice:
KQzłov-ski Jel,rr- te1. 189 B2B
Sz;,manskl P_-:_, te] 189 829
\ietążlroiro:
Boborł-ski R.,-szal.i. u]. Arciszewskich 14/7 tel. 1B0 2?5
Ndrr,larlieś:
Sobo] Jan 1=1. 1B0 95:
Stare Bojanorlo:
Balcer Pictr tel. 185 -i31
Kopienka Pa-,.,-eł te1. 185 6?2
Nfaćko.,r]ak Belnadeia tel, 1B5 42?
I{orł-ak \\I,e siai,,.a te]. 18.1 674
Sobkg,,r iak Y,ilodzim:elz te1. 185 673
Wonieść:
Ba.chnl:r_s]:_ Janu.z te]. 1BJ -łJ7
Berski fiarek tel. 185 466
Biął_Ępl,iska Ł_ucia tel. 1Bj 46B

spraw, o które jesteśmy pytani - wyjaśnia.
Jeśli będzie potrzeilra, to dodrukujemy taką ilość eg-
zemplarzy, która w pełni zaspokoi potrzeby. Nie bę-
dze też mozlir,vości np. na umieszczenie nołvej rekla-
my.
Książki, w których brakuje stron - a i takie egzern-
plarze się zdarzają - plosimy wymieniać na dobre
w tym punkcie, w którym zakupiono wadliwy eg-
zempiarz. @.z.)

Biały Krzysztof teł. 185 516
Biały Paweł tel. 1B5 476
Czapla Małgorzata tel. 185 486
Firiej Władysław tel. 1B5 494
Goliwąs Hanka tel, 185 497
Jakubowski Krzysztof tel. 1B5 463
Karolczak Jerzy te], 1B5 4B2
Knap Piotr tel. 185 459
Korduś Piotr te1. 185 51B
Kurowski Stanisłarv tel. 1B5 465
Kurzawski Antoni tel. 185 467
Lipowicz Bolesław tel. 1B5 46B
Lipo,wicz Zenon tel. 1B5 517
Michalak Ka,zimierz tel, 185 4B4
Michalski Waldemar tel. 1B5 4B0
Mrug Adam te1. 1B5 462
Nadolny Ryszard tel. 185 470
Naskręt Stanisław te1. 185 461
Olejnik Jacek te1. 185 48l
Olejnik Michał te1. l85 473
Olejnik Piotr tel, 185 492
Olejnik Ryszard te1. 185 460
Radziński Dominik tel. 1B5 498
Ratajczak Lech tel. 185 4B3
Sobko,wiak Alfons tel. 185 495
Szyrnczak Krzysztof tel. l85 679
Sląski Stanisław- te1. 185 477
Slotała Andi:zej te1, 185 474
Urban tsernadeta tel. 1B5 493
Walachowski Tacieusz te1. 185 46,1
Wawrzyniak Damian te1. 185 4BB
Wędziński Stanisław tel. 185 4B5
Wojciechowski Andrzej te1. 185 491
Zalesiński Karol tel. 185 472
Zalesiński Krzyszto,f tel. 185 519

PoPRAWKI
Śmigiel:
do 11,ykreśienia:
Kozłowski Jan. ul. Mierosłarvskiego g tel. 1B0 567
Wa,rvrzYniak Jan, ul. śrł,. 'Wita 26 tel, 1B0 275
do popIalvki
Oisze-wski Tadertsz, u1. Zdrojowa 19 tel. 1B9 B56
Wypych Jall, ul. Morow-nicka 3? tei. 1B9 342
Morow,nica:
Nadoiny Zdzsła,w, Morol,vnica 18 tet. 189 639
Nietążkorvo;
Biały Bolesłarł,. Zbigniorv, ul, Leśna 4? tel. 1B9 630
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KoMn§ET TEIEFOITIZACJI
W piątek 6 gru,dnia oclbyło się kolejne po,siedze-

nie ,Społecznego Kornitetnr Telefo,nizacji Grniny Śrni-
giel, Obradornp,r,zewo,dniczył przewodniczący An-
drzej Słodzilr[<a.

Onr,awiano i wyjŃniałro aktuatrne §pfawy zwlązane
z: podłączełriepn ostatnich abonentów, wkład,em abo-
nentórv w polŃaci,rorb,o,cizny - wykopy, b,rrdową linii
nap cwietrzn)rch z,arniast ziemnych.
Ze rrstępnych wyliczeń wynika,, że wpłacane ,na 1o-
katy ,ter,m,inowe odsetki co nieco zarorbiły i być może
będą częściowe zwro,ty gotówki. W związku z tym,
pr.zy jodnyrn głolsie wstrzymujący,m się, podjęto
uchwałę:

1. Pieniądze po ro,zli,czeniu inwestycji otrzymają:
a) o,sob}, któr,e wpłacały regularnie,
b) o,soiby, któr,e uregulowały zaległe ordsetki,

2. Zwr,otorwi ,odsetek p,o całkowitym zakończeniu i
rozliczeniu inwestycji nie podlegają oso,by:

64-030 Smigiel ul. Leszczyńska 16

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

,,BtrI}CtTEM FŁŁ]S"
64-030 Smigiel, ul. Leszczyńska 16

tel. (0-65) 180-841

o f e r u j e:

SBODKI OCHRONY R,OSLIN
HURT _ DETAL

- pełna gama pestycydów
(w małych i dużych opakowaniach)

- nawozy dolistne

- odżywki do kwiatów

- folia ogrodnicza

- na§iona
. kukurydzy
. zb6ż
r wifzyw i kwiatów

- l-T"lT:k rolniczy

- opryskiwacze ręczne

Zapt asz amy od poniedziałku do piątku
w godzinaah od 8.00 - 16.00

w soboty od B.00 - 14.00

a) które p,rzystąpiły w ostatniej chwili wpłaca-
jąc całą kwotę

- na wsi 1200 zł do czerwca 1996 i 1400 zł
od 19 czerwca 1996,

- w mieście 7Z0 zł do czerwca 1996 i 800 zł
od czerwca 1996,

b) które nie uregulowały karnych odsetek za nie-
regularne wpłaty.

Burrnistrz Jerzy Cieśla, który uczestniczył rw po-
czątkowym okresie obrad (wyjazd służbowy do Lesz-
na) zakomunikował, że według jego wyliczeń do koń-
ca listopada podłączono 1035 abonentów.

Następne spotkanie komitetu na jprawdopodobnie
odbędzie się w trzy tygodnie po zakończeniu inwes-
tvcji.

Fr. ż.t

Jak rolnik t rzelnieślnikietn ...
W dniu 12.11.1996 roku z inicjatywy p. Urszuli

Ran,ke, przewodniczącej Ra,dy Miejskiej Śmigła do,sz-
ło do spotkania członków Prezydiu,m Rady Gminne-
gc Zwtązku Rolnikórv, Kółek i Organizacji Robri-
cz,vch w Smiglu z Zarządem Cechu Rzemiosł Róż-
n;,-ch w Smiglu,

Starszy cechu Jan Chomski o,mówił sytuację w
śmigielskim rzemiośle, a członkowie zarądu podzie-
lili się swoimi uwagami i bolączka:mi z jakimi spo-
tykają się na co dzień w pr,acy. Między innymi wy-
sokimi podatkami i nie uzyskiwanl,rni w terminie na-
leżnościami od usługobiorców.
Prezes GZ RKiOR Zygmunt Konieczny ząpoznał rze-
mieślników z sytuacją ekon,omiczną rolnikó,w, dla
których niezrozumiałym je,st to, że cena żywca w
skupie maleje, a u rzeźnika ceny rosną.
Członek Prezl,dium Rady i jednocześnie prezes Spół_
ki ,,ŚMIGROL" Ryszard Fornalik przedsta,wił dzia-
łalność swojej firmy.

W toku spotkania zostały wyjaśnione niepo,r,ozu-
mienia, które zaszły między spotykającymi się stro-
nami.
Post,an,owiono nawiązać bliższą wspóĘracę i nie po-
prze,staĆ na tym jednym spotkaniu.

Prezes GZ RKiOR w Śmiglu
Zygmunt Konźecznlt

§przedam działki budowlane po 270 m' w.KŃciaclie

inf. tel. (0-?6) 188-05?
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KRONIKA POLICYJNA
W nocy z 28 na 29 k;r. l. :nany dotychczas qprawca,

po przepiłou-a,niu sl,- ./ra przy drzwiach pi.wn,icy w
posesji prz1- ul. Wł, Sikorskiego w Śm,rgiu, dositał
się do jej u,-nętlza skąd ukradł rower produkcji
nienieckiej,
Są długie ,llieczory sprzyjające lvłamywaczom -nie ułatrviainry irrr procederu! Zarnykajmy wbjścia
do pilvnic i strzeżnry zgronradzonego w nich dobyt-
tku.

29.11.br. - interwencja domowa w Koszano.ffie -któraś z ko].ei - 
gdzie syn awanturował się z ro-

dzicami. uniemożlirviając im dostepu do pomiesz-
czeń. Przeprolvadzono z nim rozno\\-ę ostrzegaw-
czą, jednak bez skutu, 1:o sprar,,-a następnego dnia
się porvtorzvła.

30.1l.br,. - piian_1. lłieszkaniec Nietążkowa leżał na
poboczg ul. A. Dudycza. Po prostu tam spał. Od-
r,vieziilno go dc C"omu. Kclegium.

1.12.br. 
- 

1y Q7ąę7u na ul. 2? Stycznia mieszkaniec
Srnigla kielujący VW TRANSPORTER wyprzedzał
z pr"ar,,,ej stron1- jadącego prar,vidłowo GOLFA, któ-
rl.m kierorvał mieszkantec czacza i doprorł,adził do
zderzenia. Splar,ł,cę ukarano mandatem 100 złoto-
Vrym.

6.12.br. - mieszkaniec Starego Bojanowa zgłosił, że
żona ,,inlenlcż]i-łia niu rvejście do rnieszkania.
Przep:, o,,,.-adzono Iozlncwę.

7.12.br. - rrietrzeźrvi bezdomni mieszkańcy Morow-
nrcr- .pa_L r,a klatce schodowej bloku przy ul. Wł.
Srkorsxle :,l rr- Śmigli_r. lrTa interwencję mieszkań-
córl- z;s:a.l .",-r-piołl adzeni.

9.12.br. - na tl,asie Smigiel - iVietążkowo z€ SKO-
DY i_l .li__,ł. kielon-ał mieszkaniec Nowejwsi od-

p,a,dł,o lewe tylne koło1 które uderzyło w przód sa-
mo,chodu RENAULI 21, któryrn kierowa,ł mielsz-
kani,ec Leszna. Przeciwko sp,rawcy, który nie po-
siadał upr,awrni]eń do, kier,o,wania, sporządz,oino, wnio-
sek d,o Kołegium.
Korzystajctc z okazjż ll)szastkinx Czytelnżkom

,,Wi,trgng Śmigielskiej" żgczę zdrolngch spokojnach
Stlożclrt oTa,ż ,lDszastkżego najlepszego us Noułgm Roku.

""ę?s;#ę#,,?#t1lL;,o#""

OSWIADCZENIE Z 
^RZ 

ĄDU MIEJSKIEGO
sMIGLA

W dniu 17.12.br. miała oclb;.vć się licytacja rucho-
mości w Cegielni Przysieka Polska. Licytacja została
jednak wstrzymana postatrcwieniem Sądu Rejono*
wego w Kościa;rrie.

WŚród zgrornadzonych wywołało ono ]wzb,urzenie, a
w szczegÓlnoŚci urzl,ty rł, pc,stanorvieniu zwr,o,t: ,,przy
uczes,tnictwie Urzędlł Masta i Gminy Śmigie1 i in-
nych..."
W związku z porł,yższym Zarząd Miejski Śrnigla oś-
wiadcza, iż żaden z członków Zarządu nie uczestni-
czyŁ w rozrpoznaniu skargi, jak rownież nie urdzielon,o
pełnomocnictwa innej o,sobie do wystęrpowania w tej
spralwie,

Zarząd Fo posiedzeniu v,, dniu 1B.12.1996 r. skielował
pismo do Prezesa Sądu Rej,onowego w Kościanie o
wyjaśnienie wyzej cyt,ow,anego zwrotu.

Przewodniclaclr?"ż|3żx!oYi""1i5'"*,Śmigta

Srnigiel, dnia 18.12.1996 r.

MA
OFICJALNY DYSTR

FABRYKI MASZYN ROLNICZYCH ,,K L E I N"
p o i e c a:

- w},sokiej jakości agregaty uprawowe K[,aI}{
-_ nlaszyny folnicze renomowanych firnr polslłieh

- stlperkoncelltraty pa§zo\,ve CHV Hollai:ci

+ € pRowADzIMy spRzEDAz RAT]ALT,TĄ s §
Snigiel - Nietążkowo, u1. Leszczyńska 1 tei. (0-65) 189-340 fax 180-7i7
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ltastępny nr ,,Witryny Smigielskiei" t6 stygprtia l$$7 r. Gena 50 gr.
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20.12.96 (piątek) godz. 18.30

,,SZAMANKA" Poiska 1996. Reż. Andrzej Zuiawski,
Wyk. Iłvorra Petry, Bogusłarv Linda, Agnieszka Wa,g-
ner,
Filnl obyczajolvy. Do,cent antropologii spotyka n:ło-
dą dziew,czynę, pomaga jej wynająć nrieszkanie
gdzie natychmiast dochodzi do zbliżenia erotycznego,
Wzajemna fa,s,cynacja zmienia obojgu zycie.

3.01.97 (piątek) godz. 18.30

,,DZIECIAKI", USA 1995. Rez. Larry Clark. Wyk.
Leo Fitzpatrick, Sarah Henderso,n, Justin Pierce.
Film obyczajowy o tematyce młodziezor,r,ej. Młoc1;..

człowiek idzie do łóżka z dzielł,czyną, która jest dzie-
wicą, Ta wkrótce potem poddaje się baclan,iom ],eker-
skirn i dowiaduje się, ze zarazlła, się AIDS, Wyri_lsza
nvięc na poszukilwanie srvego partnera, który r.,, dai-
szym ciągu szuka przygód z dziełvcz"vnanri.
10.01.1997 (piątek) godz. l8.30

,,WAMPIR W BROOKLYI{IE", USA i995. R:z. Wes
Craven. Wyk. Eddie Murphy, Angeia Bassett, Kade-
em Hardison.
Filrn grozy. Do nowojorskiego por'iu iilpły\l,a statek
z m,artwą załogą, pod pokładem sp,ocz_ywa czarncskó"
ry wampir. Przybywa z Afryki w poszukir,,,anilt na-
rze,czonej, która jest mu pTzeznaczona. Ckazl-r.le się,
że ona sama nic o tym nie wle - i pracuje w ncv, c-
jorskiej połicji.
17.01.1997 (piątek) godz. 18.30

,,PRZED EGZEKUCJĄ", USA 1995. Reż, 'Iim Rcb-
bins. Wyk. Susan Sarandon, Sean Penn, Rcbert Plcs-
ky. Dramat obyczajorvo-sensacyjny. Sicstra zakonna
otrz_vmuje list z więzienia z prośbą o 1.1ontakt. Clia-
zuje się, ze skazany za glł,ałt i mordersiwa chłcpak
t,rvierdzi, że jest niewinny. Siostra pi,ó}:uje w-"r,stapió
z petycją o ułaskawienie.

(B.M,)

U W A G A!

Firma ,,| §{T[frfrHefrfrP"
uruahCIm!ła

stały punkt skupu pleczarelq
w-Srniglu, ui. Dudy-cza 7.

P,unkt czynny w godzinach od 16.00 do 19.00.

Płatne gotórvką, atrakcrvjne cenv. Te1, 180-284 W GODZINACH od 10.00 DO 17.00

>)aK<>x(<
ZDROWYCH I WESOŁYCH SWIĄT

BOZEGO NARODZENLA oraz SZCZĘśLLWEGO
N OWEGO ROKU

żEczu
SKLEP WIELOBRANZOWY,,ASTRA 2,,

Warte sf Eecz$tać
W ostatnim, listopadorv\-m numerze,,wiadomoś-

cl koścrańskich" ukazał się niezwykle ciekalwy arty-
kuł pióra Słai-uvomira Leitgebera 

- znanego badacza
historii ro,dów ziemiańskich pt. HRAEIA JAN ŻOŁ-
T$WSKI Z CZ\CZA. Narł.ia,sem dodam, ze aut,or
znal hrabiego osobiscie.

S. Leitgeber c:;.'ic.lnikom przi-bliża postac J. Zóitow-
s}<iego, pisze o jego społecznej i ,,olganicznej" dzia-
łalności. A plzede wsz;.stkin cddaje klimat drvcru
ziemialisi<iego z pierwszej połolłlv naszego wieku.
Tekst zavl.iera tez dużo informacji czysto historycz-
n}rch z\\,'azanych z Czaczem i jego najblizszymi oko-
1icami.

Ten art;l,ktrł naprar,vdę tr,.arto
pr zez mieszkańcó-,v Czaczz.

,.Wiadomości kościańskie"
t,zvtelni biblioleki il Snli::u.

przeczytać, nie tylko

mozna rł,r,.pożyczyć z
(H. z.)

swiad czy

6+-C30 Ślłtclnr,
u]. Kościuszki 6
te1, (0-65) 180-206

rcw nież usługi
KSERo

WYKol{UjĄc ODBTTKI W FORMATACH A-3
I A-4 Z MoZLIWosCIĄ ICH POWIĘKSZE}{IA

B ĄDŻ PONIt\TIEJSZ ENIA.

Wykonujem.y odbitki zarórvno pojedyilczych kar.tek
jak i druków zwartych (ksiązeczek, broszur, itp.).

ZAPRASZAMY
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IV JESIENNY WOJEWOBZKI TURNIIEJ
STĘZELECKI

Trad3,,c,vjn.., juz tr-rrniej zorganizowało Kurkowe
Bractwo Strzeleckie w Sru:iglu 30 listopada na k::y-

tej strzelnic.v. Do siedziby brackiej ptzybyŁy 63 oso-

by. Reprezentorn,ane były bract\^ja z: Eorku, Kali-
sza ,Leszna, Opal.enicy, Ostrowa, Pleszewa, Pniew,
Rawicza, Rydzyny. Śremu. Śr,vięciechowy, Wojcie-
chowa, W,olszt.vna i Śmigia.

Tr,ofea, którymi były puchary, ,wystrzelali:

1. Puchar V./oje,,vody Leszczyńskiego - Krzysztof
Smoleński ze Sremu,

2. Puchar dyr. Wydziału Kultury i Sportu UW jw

Lesznie - Feliks Ratajczak z Borku,
3. Puchar Zarząd,u KBS r-w Śmiglu - Jan Ozorkie-

wlcz z pniew,

4. Fuchar Przervodniczącej Racly }{iejskiej Śmigla

- J. Ozorkiewicz,
5. Puchar B,urmistrza Śnligla - F'. Ratajczak,
6. Puchar Kurkowego Bractlva Strzeieckiego w Smi-

g}u - K. Smo}eński.,

7. Puchar, .,Witryny Śmigieiskiej" - 5fl2ęlanie do

kura - Henr,vk Glurniński z Rawicza,

Po raz pierr,r,szy po reaktyw-o-waniu bractwa strze-

1ano o puchar przechodri, diużynoy7y Okręgu Lesz-

czyńskiego KES RP. Uf,undol,vany zo,stał w 1933 ro-

ku. Wl,strzelała go druzyna KtsS Śmigiei w składzie:

Eugeniusz Hamrol, Kaziłnierz Pelec i Zdzis\anw Zleg,

ler_ W z,,ł-iązku z tym, że p,uchar ten reprezentacje

Śmigla zdob_vły drł,a razy przed wojną (w 1935 i
1938 - ostatnie strzeianie przed wojną), zgodnie z

przedrr-ojenn.vrn reguiaminern, zdobyły go na włas-

ność. Warto prz}-pomnieć, ze rv czasie wojny został

przechoivany plzez Czesława Abta,

Sędzią głó,sn-,-tn turnieju strzeleckiego był Roman

Rybacki z Ra-,i lcza : strzelmistrz Okręgu Leszczyn-

skiego KBS RP. (H. z.)

BIEGA NADAL
Kto? Oczl-rł,iście ponad 60 letni MICHAŁ SZKUD-
LAREK z B^zl-sieki Polskiej.
20.10.br. rv Zbąszvniu rł, biegu na 20 km zajął piąte
miejsce. a 3.11.br. iv Górze Śląskiej na 10 km zajął
czwarte miejsce,

Z okazlt Barbórki lv Lubinilł 1.12,br. w biegtr na 10

km zajal szóste miejsce.

Obecnie przr.gotorvuje się do Biegu Sylrvestro,wego
rv Trzebnic_v.

WYNIKI DBUZYNOWE TENISISTOW POLONII
1.12.br. 4 =Ęffi
III Liga: POLO|NIA t Srni,giel - P,OGOŃ Góra 11:7,

Purrkty dla Po onii zdołbyli: Tader.rsz l(ozło,wski 4,5

Ad.arn Duda 3,5 Kazimietz Kowalczyk 3,0.

USTRONIE Lubin - POLONIA II 9:9. Funkty dla
Polonii zdobyli: Jan Nowak i Ryszar,d Jokiel po 3,5 i
Witold, łVośko 2,0.

Liga okręgowa: TAJFUN I Lgiń ._ POII_,,ONIA III
3 :15. Punkty dla Polonii zdoibyli: Tornasz Wieczo-
lek 4,5, Jan Szczepanek, Karol Marciniak i Wald,e-
rnar Walkowiak po 2,5, Przemvsła,w l(okociński 2,0

i Michał Wieczorek 1,0.

A klasa: ORLĘTA CZ^CZ - POLONIA IV Śmig,let
B : 10. Dlą Polonii ptrnkty zdo,byli: Andrzej Herkt i
Artur Marciniak po 3,5, Mateusz ,Kuciak 2,0 i Miłos
Grzelak 1,0.

II ktasyfikacyjny turniej stĘefowy dla rnłodzików i
młod:zi,czek odbył się 8.12. w Lubsku. W gronie 28

młodzików 5 miej|§ce zajął Miło,sz Grzelal<, a L7-24,
Mateusz Kuciak.
8.12.br.

III liga: POLONIA II Śrnigiel __ POLONIA I Srni-
giel 5 :13, Punkty dla Po,lonii I zdohyli: Tadeusz Ko-
złrowski 4,5 Kazirnierz Iśorw,atrczyk i Grzegorz Stacho-
wak po 3,5 i Miłosz Grzelak 1,5. Dla Po}o,nii II - Jan
Nowak i Witold Wośko po, 2 otaz Rys,zar,d Jo{<ieł 1.

Liga okręgowa:

POLONIA III Śmi,gie} - RELAKS Tylewice 9 :9.
Punt<ty dla Polonii zdołbyli: T,ornasz Wie,czorek 4,0,

Michał Wieczor,ek i Mi}o,sz Grzelaik po 2 i Mateusz
Kuciak 1,0.

Wszystkim zaluodniczkom ż zawodnżkoylt z okazjż
Śwźort Bożego Narodzeni,a serdeczne żgczenźa zdrowża
ź pomgśtności, a ul Nousgm 1997 roku wżelu sukce-
sów sportougch, tugtrwałości, ż uśmźechu na co dzżeń

życzy Zarząd, K.,S.,,POLONIA" Srnigiel

szAcHY :

W odbytym 5 grudnia br. w Kościanie finale Wo-
jewó,dzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w S,za-

chach, w którym uczestniczyło B0 uczniów z 15 szkół,
reprezentanci Śmigla zajęli odpowiednio miejsca:
wśród dziewcząt: Malwina Primel - t27ęęlę,

wśród chopców: Łukasz Primel - czwarte, Michał
Omieczyński - piąte.

To i tak olbrzymi sukces. Gratulujemy!
'(H.z.)Panie }Iichale l - por,vodzenia !l! Redakcia
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Ir(}§rcEItlr
ktory odbędzie się 27 grudnia br. w sali widowiskowej (wejscie A)

W pro§ramie:
- kolędy w różnym lyykonaniu,
- żywe słowo,
- recital lerzego FECHNEM (baryton),
- tańce narodowe i ludowe,
, muryka lekka , łatwa i przylemna.

Wykonatvcy:

Ieruy Fechner z ?oznania, Duo jazz z Wrocławta, młodńeż z ZSZ
l . l r, ,.l n. l . . ^ ,w Nietązkowie, Chor llHarmoniat| ze Śmigla, ZespółPieśni i Tanca

||Żeńcy Wielkopolscyll z Niet ążkowa, Orkiestra Dęta OSP Smigiel.

Wstęp:

dzieci 0,50 zł, dorośli 1,00 złoĘ"


