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I|lłnl<cję iraczelnego wodza i tekę ministra wojny
w Księstwie Warszawskim Napoleon powierzył Jó-
zefowi Poniatowskiemu. W wyniku rozdyslokowania
wojsk (dwunasty pułk z Rawicza przekwater,owano
do T'orunia) w sierpniu 1807 r, ,,,w Poznaniu został
sztab bez rąrojska, a w wiinnogórze dowódca nie ma-
jący czyrn kcn:enderować", J. H. Dąbrowskiemu
udz ielono bezterm,inowego urlopu.

Miał czas na urządzenie pałacu, tym bardziej, że syn
Jan Niichał - wtedy Barbara po taz pieł:wszy zoba-

czyła pasierba, który nie wyłvarł na niej korzystnegc
tł,rażenia - powrócił z włoch dostarczając załado-
\Maną na czterech wielkich wozach część włoskiego
dobytku ojca. Były to głównie mapy, ol:.razy, antycz-
ne rz,eźby, książki, stara broń i dokurnentacja Legio-
nó,"v. Pała.c zamieniał się w archiwum, bibliotekę,
zbrojownię oTaz muzeum. Najmniej był domem. Chy-
ba nie bardzo było to po myśIi Barbary, ale zdawała
sobie sprawę, że atrnosfera domu będzie związana z

osobą gospodarza: ongiś wodza i przywódcy - dziś

urlopowanego generała. Barbar-a z caŁym sercem od-

dała się pasji uporządkowania przywiezionych z

Włoch dokumentów oraz ogrornnego zbioru kartogra-
ficzrrego, ale ró,wnież czytania i oglądania.

Dąbrowsk,i wymagał również opieki fizycznej, wciąż
z niezagojonymi ranaur:i otrzymanymi w bitwach z

Prusakami pod Tczewem 23.2.1807 roku w plawą
nogę - w okolicy biodra (tu też ranny został w ło-

kieć lewej ręki (amputacja) syn Jan Michał) i pono-

wnie w tę samą nogę w bitwie pod Frydlandem 14,6,

1B0? r. - nie był jeszcze w pełni sprawny. By nieco

złagodzić uczucie związane ze zmlaną miejsca za-

mieszkania, Barbara ściąga ze Śmigla najmłodszego

brata Stanisława, którego oboje przyspasabiają do

służby wojskowej. Praktykował u pułkownika Turno
nad l{iemnem jako namiestnik nadliczbowy, czyli po-

za etatem - bez gaży. Po jej odbyciu został adiutarr-

tem J.H. Dąbrowskiego. W 1BOB roku Barbara ze Sta-
nisławem udają się na krótki pobyt do Paryża,

Ale wybucha nowa wojna. W kwietniu 1809 roku w
granice Księstwa Warszawskiego wkracza arnria au-

str,iacka. Dąbrowski zostaje powołany do służby. Bar-
bara na tę wojnę wyprawia i męża i brata. To było

ich pierwsze rozstanie. Za listowną radą męża, zabez,
piecza Winnogórę i zgromadzone w niej zbiory i
chroni się w Poznaniu. Swemu ojcu zaś do Śrnigla
pisze: ,,Dobrze by było, Panie Ojcze, gdybyś mając
czas, zajeżdżał niekiedy do Winłrogóry". W Pozaniu
spotyka się z Józefem Wybickim, namiestnikiem rzą-
du na Wielkopolskę, który informuje ją o frontou,ej
sytuacji-Polacy oddall Austriakom Wa,^sza1-1,,ę. Nie-

bawernl,sytuacja się znierriła - 
polacy wc}rodzą na

terytorium Austrii, do Galicji. Dąbrowski z rozkazu
z 6.5.1809 r. podejmuje się misji zorgańzowania pow-
stania wielkopolsko-pomorskiego i 1,2.5. przybywa do

Poznania by organizować nowe oddziały. Przechodzi
z nimi do Galicji - 

jego wojska biorą udział w wyz-
walaniu Krakowa. Austriacy wycofują się z Warsza-
wy. Barbara wraca do Winnogóry i zaczyna intere-
sować się dochodowością majątku. W sierpniu 1809

roku przybywa po nią Stanisław i z nim udaje się

do męża stacjonującego w Białym Prądniku nieop,o-

dal Krakowa. Poznaje Kraków i dwukrotn,ie z mę-

żem odwiedzają Pierzchowieq, fińgjsee pro.d3enia Dą-
browskiego. Ma możność poznania dowódców i woj-
skowe życie. Przybywa tam też Józef Poniatowski.
W połowie września 1809 wraca do Winnogó,,-y, zba-
czając po drodze do miejscowości Rataje, gdzie od-

r,viedza pasierba Jana N{ichała. Tai przed tnężem nie-
rniły incydent, jaki ją tam spotkał.

Układ między Francją a Austrią zawarty 11.10,1809

r. w Schóenbrunnie kończy wojnę. Zapanował pokój,

Cieszono się też i w Wielkopolsce.

Barbara przygotowuje w Winnogórze p,owitanie

męża, spr,o,wadza r,odzinę ze Śmigla i brata Klemen-
sa. Ale Dąbrowski zatrzymał się w Poznaniu, dokąd
Barbara, pozostawiajQc wsz;l5fĘich, też się udała,

Dąbrowski był w swoim wojskow-ym żywiole. 23,3.

1810 dekretem Fryderyka Augusta Księstwo War-
szawskie zostało po,d,zielone na cztery okręgi wojsko-
we. Dowódcą drugiego - poznańskiego, którego sztab
i kwatera mieściła się w Poznaniu, został właśnie on.

Oczywiście żona mu towarzyszy. Wchodzi w krąg ro-
dziny Raczyńskich, głównie za ,sprawą hrabiego Ed-
warda. Jest też na przyjęciadn z okazji przyjazdu do

Księst,nva Warszawskiego króla, wielkiego księcia
saskiego Fryderyka Augusta. W imieniu rządu Księ-
strva Warszalvskiego i Rady Stanu witał go Józef
Wybicki. To było pierwsze spotkanie Barbary z ko-
ronowaną głową.

Wojna odcisnęła swe piętno i na gosp,odarce dopro-
r,va.dzając ją do ruiny. Barbara, po naradzie z cj:em.
odciaje dotychczasowemu zarządcy w dzierżawę po-

sagowy Łopuchów. Połov,zę należnej sumy, którą o-

fuzymała jedno,razowo, ptzeznaczyła na zakup rv 1811

roku obligacji pożyczki narodowej. Straciła wszyst-
kie.

W grudniu 1811 r. ud.aje się do przebywającego w
Warszawie męża l zwiedza budowę twierdzy Modliłr.
]Vou,a wojna wisi bowiem w powietrzu. Napoleon
czyn: przygotot",ania do iozprawy z Rosją. Na począt-

ku 1812 r. reorganizlłje swą wielką armię liczącą 675
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tys. żołnielzy. Polacy reprezentują siłę ponad 100
ty,s,, z czego w V polskim korpusie ks. Józefa Porr,ia-
towskiego foyło 40 tysięcy. W skład tego korpusu
wcho,dziła też 77 dywizja Jana Flenryka Dąbrowskie-
go, którą wiosną 1812 r. skierowano do budowy u-
rnoc,nień fortyfikacyjnych w Modlinie.
30 rnaja 1B12 roku Barbara zostaje przedstawiona Na-
poleonowi w czasie uroczystośc,i zorganizowanej na
jego cześć w Poznaniu. Było to ich pierwsze spotka-
nie. Prezentacji dokonał J. Wybicki. Dąbrowski na
s,tałe zamieszkał wówczas w Modlinie. W odpovliedzi
na jego list, Barbala lusza z ekwipunkiem i zimo-
wymi rzeczami do Modlina, Większość czasu spędza
jednak w Warszawie. Uczestniczyła w sesji sejmu,
który zauliązał Konfederację Generalną Poiską. Sta-
ła się drugą damą stolicy - siedziała (w czasie obrad
sejmu) obok pierwszej: Izabeili z Flemingów Czar-
toryskiej.
Do Winnogóry wraca na czas żniw. O trudnej sytu-
acji ekonornicznej i braku rąk do pracy - wojnyl!!

- śu,iadczy list do brata Klemensa: ,,Gdybyś mi
(...) przysłał na czas żniw ze czterech dobrych
kosiarzy, byłabym r.ada. Zapłacę zbożem albo goto-
wizną". Jedna z odwiedzających wówczas Winnogórę
osób, Anna Nokowska, odnotowała: ,,,.. Dziwna to po-
stać, Zewrrętrznie, jak przystało na białogłowę, pięk-
na i delikatna. Charakteru jest jednakże iście męs-
kiego. Zawiaduje dużym majątkiem, jest energiczna
i posiada umiejętność rządzenla 1udźmi".

I znów, odpowiadając na list męza, podąża za nim
dzieląc trudy żołnierskiej drogi. Przebywa między in-
nymi w rejonie Bobrujska, później w Słoninim,ie -magnackiej rezydencji rodziny 6leofasa Ogińskiego

- kompozytora słynnego utworu ,,Pożegnanie Oj-
czyany". W pobliżu tej miejscowości o mało co a
straciłaby życie z rąk kozackiego oddziału. Cały czas
trwają wąlki, generał często zmienia miejsca pobytu.
Barbara porusza się jego tropem. W jednej ze wsi -Pleszczenica odnajduje brata i rannego w rękę męża
w bitwie o przeprawę na Berezynie, kiedy stracił
dwa palce u lewej ręki. Po zabezpieczeniu mu opieki
medycznej poprzez Wilno i Warszawę (XII 1812) po-
wracają do Winnogóry. Armia Napoleona jest łv od-
wrocie. W pierwszej fazie tej niezwykle niebezpiecz-
nej i trudnej podróży Barbara korzysta z opieki ku-
zyna z Turwi Dezyderego Chłapowskiego,

Nie jest pewna swego 1osu, o czym świadczy frag-
ment listu adresowanego do Mielżyńskiego: ,,Inaczej
wyglądały moje powroty do Śmigla. Tu czl_rję się ob-
co ... Nie wiadomo zresztą, jak długo będziemy r.r

Winnogórze popasać ...". A więc w dalszym ciągu
swój los wiąże z losem męża, A stanął on przed nie
1ada decyzią. Czy przejść - jak uczyniło to wielu
innych - 

pą 5fl9nę zwycięskiego cara, utrzyllać ma-
jątek i wpływy, czy też wycofać się z polityki oraz
wojska i jako ziemianin zamknąć się w WinnogóIze,

czy wleszcie trzymać się dalej Napoleona, odzy,skać
szcząŁkt swej 17 dywizji i zrekonstruować je? Małżon-
kowie postanowili we dwójkę udać się na tuŁaczkę za
Napoleonem. Archiwum i cenniejsze pamiątki zako-
pali. 14 lutego 1813 roku przekroczyli granicę i zna-
1eźli się w Dreźnie. Barbara zamieszkuje w Mogun-
cji.
Opiekuje się nią brat Stanisław. Liczyła na to, że
niebawem zjawi się też i generał z polskim korpu-
sem. Fryderyk August powierzył mu bowiem do-
wództwo polskich wojsk znajdujących się na terenie
Saksonii. Miejscem dowodzenia był Lipsk, gdzie też
J. H. Dąbrowski kwaterował. Wycieczki po Renie
urnilają Barbarze czas, ale tęskni za mężern i przy-
bywa z bratem do Lipska. Stanisław został awanso-
wany na podpułkownika i dostał nom,inację na szefa
szwadro,nu. Przydzielony został do czwartego pułku
ułanów pułkownika Jana Kostaneckiego. W jego
miejsce adiutantem Dąbrowskiego został Ludwik
Sczarriecki. W Lipsku Barbara spotkała daleką krew-
ną Donatę Chłapowską z Rogalińskich, żonę Macieja,
właścicielaCzerwonejwsi, która później Barbarę
scharakteryzowałakrótko:,,Córka Ksawerego ze
Śmigla to urodzona markietanka".

A. na scenie wojennej nowa jakość. Do wojny z Fran-
cją pod naoiskiem Rosji, przystąpiły 16.3.1813 roku
Prusy. Barbara przybywa w rejon walk pod Witten-
bergiem - tu po raz drugi spotyka Napoleona. Woj-
ska fiancuskie ponoszą porażkę i wycofują się do
Lipska. W bitlvie narodów, 16-18 października 1813
r. pod Lipskiem, wojska francuskie pono,szą klęskę,
a dowódca wojsk polskich Józef Poniatowski ginie w
nurtach rzeki Elstery. Polacy, bez udział,u Dąbrow-
skiego, w miejsce Poniatowskiego wybierają Arrto-
niego Sułkowskiego - Napoleon to akceptuje i oso-
biście Dąbrowskiego o tym informuje równocześnie
stwierdzając, że ,,.., zawiódł on moje nadzieje. Kaza-
łem jego, oraz wszystkich jak on myślących odsta-
wić do forpoczt nieprzyjacielskich. TrudnoI Wybrali
... Teraz nie wypada mi nic innego, jak tobie, przy-
jacielu, powi,erzyć dowództwo, Chcę uspokoić twych
rodaków. Wsiądź na koń, a imię twoje dokona resz-
ty ... Na 1eża zirnowe oddarn Wam Sedan i jego oko-
lice". To było trzecie spotkanie Barbary z Napoleo-
nem. Oficjalną nominację Dąbrowski na dowódcę
wojsk polskich otrzymał 29.10.1B13 roku.

Dąblowscy przybywają do Sedanu. Z początku za-
mic,szkaii wśród wojska w koszarach na terenie XVI
wiecznej cytadeli później - w budyrrku przyklasz-
tc:rnym, Wojska sprzymierzonych przeciw Francji
przekraczlają Ren. Rozlokowani w Sedanie cofają się
lv głąb Francji, Polacy do Compiegne, na północ od
Paryża. Barbara zamieszkuje w Paryżu. Tu rodzi
1B.3.1B14 roku (niektórzy twierdzą, że poród nastą-
pił w Le Mans) córkę Bogusławę. Z Patyża przenosi
się do Le Mans, gdzie stacjonował generał.
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W międzyczasie Napoleon abdykuje. Wojska sprzy-
mierzonych wkraczają do Paryża. Następuje detroni-
zacja Napoleona. Polacy muszą być neutralni. Piszą
odezr,vę cio Napoleona z prośbą o zwolnienie z przy-
sięgi i do cara Aleksandra, ,,iż nam ułatwić Taczysz
por,r;rót do naszej ojczyzny", Tę odezwę osobiście pi-
sał Dąbrowski.

Ośrodkie;n życia polityczno-rnilita,rnego siaje się Sai-
nt Denis pod Paryżem. Dąbrowski zostaje prz;,jęty
przyjęty pTzez cara Aleksandra, a oboje małżonko-
wie uczestniczą w obiedzie z udztałem dworu car-
skiego u Wincentego Klasińskiego, w czasie którego
Barbara zostaje przedstawiona carowi. Wielkim wy-
darzeniem był przegląd wojsk polskich 24.4.\Bl4 r.

na polach Seint Denis.

15 maja 1814 roku Barbara i Jan Ilenryk Dąblo-
wscy wyluszają do Warszawy. Po drodze rozCzielili
się - Earbara przez Śmigiel do Winnogóry. Po krót-
kim w niej pobycie, podąża do stolicy by uczestni-
czyć w powitaniu powracającycŁt z Francji wojsk i
pogrzebie Józefa Poniatowskiego. W międzyczasie ich
dowódcą został Wielki Książę Konstanty. Dąbro,w-
skiemu powierzono stare zadanie: z rozbitej armii
Księstwa Warszawskiego zorganizować nowe wojsi<o.

Barbara zamieszkała w pałacu Radziwiłłów. 19.9.1815

r. rodzi drugie dziecko - syna Bronisława. Do chrztu
trzymały go 24 pary. Pierwszą stanowili namiestnik
carski gen. Józef Zajączek i generałowa Romualdowa
księżna Giedroyciowa.

W rniędzyczasie obradował Kongres Wiedeński.
Zachodnia część Księstwa Warszawskiego została
włączona do Prus jako Wielkie Księstwo Poznańskie
i na wiosnę 1815 roku była okupowana przez Prusa-
ków. pod ich władzą znalazła się też i Winnogóra.
Z części ziem Księstwa Warszawskiego powstało Kró-
lestwo Polske. Car nagradza i Polaków. Dąbrowski
został awansowany na generała broni, obdarzony ty-
tułem wojewody - senatora i udekorowany wstęgą
Orła Białego. Zostaje po raz któryś z kolei urlopo-

wany. Przebywa w Winnogórze. Stąd często wyjeż-
dża - głównie do Warszawy na posiedzenia senatu,
ale i do Krakowa. Barbara przyjmuje na siebie obo-
wiązki administratora dóbr. W 1BlB roku odwiedza
Smigiel Ojciec informuje ją, że interesy idą źle, u-
trzymanie pałacu kosztuje, i porozumiewa się z na-
leżącymi do rodziny współwłaścicielami, czyby jej po
prostu nie sprzeda ć. Przyszło jej na myśl, by Śmi-
gieI kupił Dąbrowski, Stąd kazała się ojcu powstrzy-
T|ń,ć z decyzją.
Janowi Henrykowi Dąbrowskiemu przy wysiadaniu
z powozu w Winnogórze traflł się brzemienny w skut-
kach przypadek. Upadł tak fatalnie, że nogą z niego-
jącą się raną spod Tczewa uder:zył w szpiczasty ka-
mień. Rana się otwarła, nastąpił krwotok, wywiąza-
ła się gangrena, a do tego jeszcze przyszło zapalenie
płuc.
Zgon nastąpił po czterech driiach od wypadku, 6

czelwca 1BlB roku w sześćdziesiątym trzecim loku
życia, po 11 latach małżeństwa, Osierocił dwoje ma-
łoletnich dzieci. ,,Majątek na pięć równych podzielił
części między żorrę i czworo dzieci, Żonie zaitecił, że-
hy od rządu (rosyjskiego) pensji nie żądała. Towa-
lzystwu Nauk zapisał manuskrypta, książki, mapy i
zbrojownię w której wiele pięknych, starodawnych
Tzeczy znajduje się" - pisał generał Jan Krukowiec-
ki.
Barbara wystąpiła z koncepcją utworzen,ia majoratu.
(To sposób dziedziczenia, wg którego cały nie podzie-
1cny majątek przecho,dzi na najstarszego syna lub
krewnego). Dąbrowski wyraził też życzenie, aby jego

serce zostało w Wirrnogórze. Z polecenia żony Bar-
bary zwłoki zabalsamowano, a serce, zamknięte I

metalowej puszce pozostawiono.

Pogrzeb Jana Henryka Dąbrow,skiego odbył sie 12.6.

1818 roku. Mowę pogrzebową wygłosił Amilkar Ko-
siński, który między innyrni powiedział: ,,Obecnie
opłakujemy zgon męża wchodząceg,o w poczet nie-
śmiertelnych" opr. Hubert Zbżerski

Ciąg dalszy nastąpi.

,,lA zAsŁuGl DLA lIBatlilt{IśGI KRAIU"
Takim medalem 24 lutego br. w gabinecie Bur-

mistrza szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego puł-
kownik Syszko udekorował panią Barbarę FBANEK,
matkę czterech,synów: Piotra, Rafała, Huberta i Ste-
fana, którzy wzorowo odbyli służbę wojskową.
W uroczystości, która przebliegała w bardzo miłej i
sympatycznej atmosferze, uczestniczyli:. burmistrz
Jerzy Cieśla, przewodnicząca Rady Urszula Ranke,
wiceburmistrz Henryk Skrzypczak i Sekretarz Smi-
gla Wanda Jakubowska.
Niezwykle wzruszającym momentem było wręczenie
Mamie przez synów bukietów kwiatów wraz z sel-
decznymi podziękowaniami za dobre wychowanie.

Były też życzenia, gratulacje i kwiaty od rvładz sa-
morządowych, które w dowód uznania za trud wy-
clrowa,nia dzieci (oprócz czterech synów pani Barba-
ra Franek jest też matką dwóch córek) przekazały
jej praktyczny upominek.

To, jak się orientuję, pierwszy przypadek ptzyz-
nania w naszej gminie matce takiego medalu. O jego

nadanie występuje blrrmistrz, Jeśli ktoś z Czytelnikow
wie o czterech (lub więcej) synach z jednej rodziny,
którzv odbyli zasadniczą słuzbę wojskową, to niech
tc.n fakt zgłosi w Urzędzie Miejskim Śmigla @.z,)

|{astępnu nl_rnlef ,,WS" 10.04. br.
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xxx §E§§e nAllY MlEl§KlE§ §M§&LA
Sesja odbyła się 20 marca br. Obecnych było 21

radnych, nieobecni: Stefan Dobrzyński, Marek Wal-
kiewicz i Zenon Skoracki. Obradom przewodniczyła
przewodnicząca Rady Urszula Ranke.
Sesję w zasadzie zdorninowały drvie splawy: obwod-
nica Śmigla i szkoła w Broniko,uvie.
Nim jednak przystąpiono do realizacji porządku ob-
rad, bunmistrz Jerzy Cieśla, w asyście plezesa Związ-
ku Kombatantów R.P. i Byłych Więźniów Politycz-
nych Gertrudy Skrzypczak, udekorował Antoniego
Górnego ze Śmigla (u1. Jarosława Dąbrowskiego) me-
daiem ,,Z^ aDZIAŁ W WOJNIE OERONNEJ 1939
R,OKU. W imie,niu Rady odznaczonemu serdeczne
gratulacje, życzenia i podziękolvanla złożyła Urszu-
la Ranke.

OBWODNICA
Gośćmi sesji byli: naczelnik wydziału nadzoru

Dyrekcji Okręgowej Dróg Publicznych w Poznaniu
mgr inż. Piotr Chodorowski i kierownik RDP w Koś-
cianie inż. Kazlmi erz Różczka.
Z ich informacji, jak i odpowiedzi na pytani.a rad-
nych, wynika, że ,,obwodowa" Śmigla, wraz z podob-
ną Sycowa w Kaliskiem, jest w planie centralnym.
Obwodnica Śmigla będzie miała 5,5 km długości i roz-
pocznie się 400 - 500 m przed stacją beznzynową
w Koszanowie i przebiegać będzie po stronie wschod-
niej w stosunku do E 5, zktórą ponownie połączy się
w lesie w Nietążkowie. Będzie miała trzy wiaduk-
ty: nad drogą na wysyp,isko, nad drogą do Starego
Bojanowa i nad torami PKP w Nietążkowie. Jest już
wykonana dokumentacja techniczna i projekt podzia-
łu gruntów, od którego odwołało się 6 właścicieli. Z
5 sprawę już wyjaśniono, z jednym (z Czacza)
jeszcze nie. Gdy zorientował się, że na powstałym
klinie nie będzie mógł prowadzić działalności gospo-
darczej, zażądał wykupienia całego gruntu lub za-
,miany. Wykup gruntów nastąpi w 2 i 3 kwartale br,
po dwóch cenach: pas bezpośrednio pod budowę ob-
wodnicy - po cenie gruntu budowlanego, tereny
przyległe do obwodnicy - jako grunt rolny. Cenę
wyjściową określą Tzeczoznawcy. Koszt inwestycji,
przy współf,inansowaniu ptzez bank światowy, wy-
niesie 25-28 milionów nowych złotycll, (250 miliar-
dów starych), Przetarg na wykonawstwo odbędzie się
na przełornie 1997 i 1998 roku w Generalnej Dyi,ek-
cji Dróg Publicznych w Warszawie. Przewiduje się
3 Ietni cykl budowy, zakłada się, że z.ostanie zakoli-
czona w 2 i pół roku. Dojazd do pól będzie, ró.uvno-
ległym,! do ,obwodnicy, drogami zbiorczymi. Tego-
roczne plony będą do dyspozycji właścicieli dzialek.

Korzystając z obecn,ości gości, radni portrszyli też
splawę bezpieczeństwa na krzyżówce w Czaczu. W
tym roku zostanie tam zainstalowane na wysięgniku

- semaforze (podobnie jak w Stęszewie) migającc
światło ostrzegawcze.

SZKOŁA W BRONIKOWIE
Jak juz pisałem, Rada Miasta i Gminy Śmigiel,

przy współudziale finansowym Kuratorium Oświaty
w Lesznie, w 1993 roku kupiła od RSP w Broniko-
wie pałac z pTzeznaczeniem, po adaptacji, na s,zkołę.
Kapitalny rernont obiektu dobiega końca i 1 wrześ-
nia br. ma w i-rim rozpocząć działalność samodzielna
ośmioklasowa szkoła podstawowa, Aby tak się mogło
stać, radni podjęii uchwałę w sprav",ie przekształce-
nia Szkoły Filialnej w Bronikowie w samodzielną
ośmioklasową szkołę podstawową pod nazwą SZKO-
ŁA PODSTAWOWA W BRONIKOWIE. IJCZęSZCZaĆ
do niej będą uczniowie z Bronikowa, Machcina, Mo-
row-nicy, Nowego Szczepankowa, Podśmigla, Smolna
i Starego Szczepankowa. W ramach tej szkoły będzie
też działał oddz'iał zelowy przedszkolny.
Podjęto też uchwałę o regulaminie i powołaniu ko-
misji konkursowej dla wyłonienia kandydata na sta-
nowisko dyrektora tejże szkoły.

Z ucllwał ,,szkolnych" podjęto także uchwałę w
sprawie wyrażenia zgod,y na przedłużenie powierze-
nia stanorviska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2
(to iiczba nyląca, bo w Śmiglu jest tylko jedna)
w Srrriglu Panu Janowi Nowickielnu na dalszych 5
lat szkolnych.

INNE UCHWAŁY
i'llięd.z;, irlnymi podjęto uchrvały w sprawie:

- przystąpienia do sporządzenia studium uwalun-
korł,ań i kierunków zogospodarowania przestrzen-
llego miasta i gn:iny Śrr:igiel,

- nieodpłatnego nabycia od Agencji Własności RoI-
nej Skarbu Państwa w Poznaniu nieruchomości
zabudowanej zabytkowym kompleksem pałacowo-
parkowym w Czaczu. A konkretnie - pałacu, w
którym mieści się szkoła wraz z bocznymi oficy-
rrami, w których znajdują się mieszkania,

- zwolnienia stowarzyszeń i organizacji społecznych
z odpłatności za korzystanie z sali Centrum Ku1-
tury w Śmiglu, bez plawa używalności kuchni, w
zakresie działalności statutowej,

- pTzeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczy-
ste w drodze bezprzetargowej Śmigielskiej Spół-
dzielni Przetwórczo-Handlowej w Śmiglu działki
(wraz z budylrkami) położonej w Śmiglu przy uI.
Lipowej. CboCzi o byłą rzeżnię, za której budyn-
ki spółdzieiilia zapłaciła w 1969 roku.

WOLNE GŁOSY I WNIOSKI
Radny Leszek Balcer złożył interpelację: na pod-

stalłie czego umolzono splawę wycięcia dębów na
parkingu w Czaczu?

Radr,i przychylili się do wniosku l(olegium Rady,
ba na następnej sesji powołać drugiego zastępcę ko-
misji przetargowej. Przewodnicząca Rady lJ. Ranke,
odpowiadając na pytanie, stwierdziła, że funkcję
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p]:zewodniczącego komisji finansowej pełni jego za-

stępca.
Burinistrz Jetzy Cieśla zapoznał radę z pismem

zapraszając7rn go na ... ob,iad w hotelu ,,\l[erkury" w

Pozilaniu. A to z tej racji, że powiat Śmigiel wyku-
pując w 1927 roku udziały w Spółce z o,o, Raclio

Poznanskie pl,zyczy,nił się do powstania w Wielkopol-
sce radiofonii, medium, które w tamtym czasie było

swoistą rewelacją te,chniczną, rewoiucją w kulturze,
wlęcz - oljawieniem. Wtedy w Europie takich sta-

cji było ;l,aledwie 160. Spadkobierczynią Spółki Ra-
dio Poznairsl<ie jest Radio Merkury S.A. -. Regio-
nalna Rozgłoś,aia Polskiego Radia r,v Poznaniu, która
w przeddzień ?0 rocznicy uruchomienia w Foznaniu,
trzeciej w krajrr po Warszawie i Krakowie, rozgłoś-

ni radio=lvej oiganizuje tenze uroczysty obiacl i Kon-
cert Ju_biieuszowy w auli UAM. Zaproszenle podpi-

sane przez Prezesa Zarządu Radia Merkury S,A,
Piotra Frydrysz,aka iniormuje też, że: ,,Symboliczne
odnowienie nie gdysie j s zy ch zw iązków łączących Rad-
io Poznańskie" z powiatem Śmigiel pragniemy przy-
pieczęto.,ł,,ać wręczeniem certyfikatu poświadczające-
go udział w tworzeniu radiofonii w Wielkopotrsce",

P.S. O pracy Zarządu - w następnym nume]]ze, l',z.)

64-030 SMIGIEL
ul. Kościuszki 6

tel. (0-65) 180-206

swiad czy rów aież usługi

KSERo
WYKONUJĄC ODBITI(I w FoRMATACH A-3

I A-4 Z MOZLIWOŚCIĄ ICH POWIĘKSZENIA
BĄDŻ POMNIEJSZENIA.

Wykonujemy odbitki zarórvno pojedyńczych kartek

jak i druków zwartych (książeczek, broszur, itp,),

ZAPRASZAMY
W GODZINACH oD 10.00 Do 17,00

$PftAWEZB&WGZE U{ ,,H&nm(IH!l"
Coroczne zebranie sprawozdawcze Towarzystv"a

Śpiewu ,,HARMONIA" w Śmigtu otibyło się 23 lu-

tego br. w sali Centrum Kultury w Śmigltr, Uczest-

niŹzyŁ w nirn też prezes Zarządtl Okręgu Polskiego

Związku Chórów i Orkiestr Tadeusz Paprocki, },ii-

łym akcentem zebrania było odznaczenie 9 członków

ńą"owy"ni odznakami PZChiO, Otrzymaii je: Zenon
g"łrra"Ók, Marian Cieślik, Marian Jóźwiak, Zbigniew

Klecha, Małgorzata Maćkowiak, Helena Nowak, Bo-

gdan Schulz, Stefania Walkowiak t Zotia Wasie}e,ł-

ska.

Ze sprawozdania prezesa Eligiusza Lipowicza wy-

nika, że na koniec 1996 roku towarzystwo liczyło 104

członków, w tyrn 41 czy,nnych śpiewaków, Obecnie

chór liczy 43 osoby: 29 pań i 14 panów,

W ubiegłym roku odbyto 44 lekcje, w czasie których

uczono się łZ pieśni: 23 świeckicl,L i 24 kościelnych,

Bolączką chóru jest brak młodych głosów męskich,

Najiepsą frekwencją poszczycić się mogą następu-

ją.i 
"nO."vści: 

Walerian Wilczyński i Edmund l!ta,ć-

towiał<, kŁórzy w lekcjach uczestniczyli 44 razy, Ste-

fania Waikowiak - 43, Zofia Wasielewska - 40,

Barbara Filipowicz, Paweł Filipowicz, Genowefa Ja-

nicka, Irena Kaźmierczak, Janina Majer i Łtrcja Przy-
była - 39, Janina Pawlicka - 38 i Stefania Arrtko-

wiak - 37 razy.

Chór w ubńegłym roku biorąc udział w uroczystoś-

ciach świeckich i kościelnych, zarówno w Śrnigtu jak

i w Rawiczu, Lesznie, Karipaczu, Górce Duchownej

i Rydzynie, koncertował 26 razy.

rowarzystwo swoją siedzibę ma w Centrum Kultu-
ry w Śmiglu, gcizie też odbywają się w każdy ponie-

a"iałet lelicje. Działainość chóru finansowana jest,

przez CK, z budżetu gminy.
Pr""", E. Lipowicz sprawozd,anie zakończył słowami:

,,Zachowajmy tradycje ojców naszych nie szczędząc

sił, by nasza ,,Harrnonia" trwała i rozwijała swą

działalność mając pewność, że są Iudzie do jej kon-

tyntlołvania, (...) Niech więc ziszczą się słowa wiesz-

cza Adama Mickiewicza :,,Płornień r ozgry zie,malowa-

ne dzieje, skarby mieczowi spustoszą złodzieje, pieśń

ujdzie cało .,."
Przysłuchując się obradom, nabrałern pełnego

przekonani a, że w wykonaniu ,,Harmonii" pieśń na-

da} będzie rozbrzmiewała.
,.Harmonia" nie tylko jest chórem, jest też towa-

lzystwem. Jej członkowie tworzą zwartą rodzLinę, w

której nawzajem się acJ-orują, sympatyzują ze sobą,

przyjażntą, łączą się zarówno w chwilach trudnych

ialn-i radosnyclr. Śpiewają, bawią się i biesiadują,

bozytywnym zjawiskiem jest też i to, że wśród chó-

rzystów, tu i ówdzie, widać nowe, młode trvarze -
oby było ich coraz ivięcejl Zachęcam zatem tych na-

szych m,ieszkanców, którzy lubią śpiewać, do wstą-

pienia w jej szeregi.-Bo 
w śmigielskiej ,,HARMONII" jest prarvdziwa har-

monia. @, Z.)



WITRYNA ŚMIGIELSKA

Z dzEaffm§rnm&mfr ffiwgłtifietu {}sledlotlllego n] 3 w $mlglu
W piątek 7 marca br. r,v domu działkowca odbyło

się zebranie komitetu osiedlowego i-lr 3 w Śmiglu o-
bejrnującego ulice: J. lr{atejki, Szkolną, Jagiellońską,
Farną, Kątną, pI. Rozstrzelanych, H. Sienkiewicza,
Krótką, Podgórną, plac trVojska Polskiego, Kościań-
ską, W. Reyrnonta, A. Fechnera, Północną, Wiatrako-
wą, L. Mierosławskiego, I. Paderervskiego, M. Ko,nop-
nickiej i S. Skarzyńskiego.

z,ainteresowanie mieszkańców pracą zarządu swego
osiedla było rninimalne. Obecnych było tylko 13 osób,

w tym 5 z ul. Paderewskiego. Niektóre ulice nie by-
ły w ogóle reprezentowane, W zebraniu uczestniczyli
też mieszkańcy osiedla - radni: Leszek Balcer i Ur-
szula Ranke.

Sprawozdanie z działa,].rrości,złożył przewodniczą-
cy zarządu Jerzy Grzetrczyk. W ubiegłym roku na te-
renie osiedla, z różnych ź;:ódeł finansowania, wyko-
nano następujące prace: ośrvietlono u1. Paderewskie-
go (1 larlpa i to od strony bloków nauczycielskich -
uściśIo,no w czasie dyskusji), ustawiono słupki przy
wylocie ul. Kątnej w ul. Szkolną uniemożIirviające
wjazd i wyjazd, wykonano parking na posesji para-
fiainej przy pl. Wojska Polskiego, zmodernizowano
część uI. S. Skarzyńskiego poplzez położenie dywa-
nika asfaltowego, położono płytki chodnikowe typu
rawobruk na ul. Kościańskiej, Szkolne j oraz pl. Woj-
ska Polskiego, zmoderni,zowano nawierzchnię u1. Kąt-
nej, podłączono cieplik do domu działkowca.

Na dzień 1 stycznia 1996 r zarząd dysponował kwo-
tą 4.385,14 złotych. W okresie całego roku na konto
z odpisów samorządolvych wpłynęlo 6.826,77 złotych
i na koniec 1996 roku zarząd dysponował kwotą
11.209,91 złotych. Z tej sumy wydatkowano na: oś-

wietlenie ul. Paderewskiego 67].,60 zł dofinansowa-
nie zakupu aparatu USG 500,00 zł, zakup farby dla
KS ,,Pogoń" 400,00 zł, nadzót modernizacji ul. Ska-
rzyńskiego 70,00 zł i remont kanalizacji ul. Krótkiej
5.310,04 złotych, Aktualnie na koncie zarządu znaj,
duje się kwota w wysokości 4.260,7ż złotych.

Dyskusja była niezwykle ożywiona i koncentro-

wała się wokół zadań rra rok bieżący. Zarząd osiedla
dokonał wizji lokalnej - bez u,działu z powodu cho-
roby radnej U. Ranke - i zaproponował do wykona-
nia w 1997 roku następujące prace:

1. Modernizacja nawierzchrli ul. Krótkiej - deptak
z kostki rawobruk.

2. Przywrócenie estetyczłrego wyglądu zieleni oraz
położenie krawężnika przy zatokach na pl. Woj-
ska Polskiego,

3 Wymiana płytek chodnikow;lch na ul. Jagielloń-
skiej i H .Sienkiewicza w miejscach, w których
zakońc,zone zostały już prace związane z moder-
nizacją iinstalacji elektrycznej i telekornunikacyj-
nej.

4. Równanie nieutwardzonych ulic M. Konopnickiej
i I .Paderewlskiego oraz nawiezienie żużla celem
Iikwidacji nierówności - dwa razy.

5. Ułożenie chodnika na uI. M. Konopnickiej z pły-
tek pochodzących z odzysku w czas,ie moderni-
zacji u1. Jagiellońskiej.

6. Uporządkowanie nierówności na uI. Kątnej,

Powyższe zadania zostały przyjęte do realizacji i ze-
br,ani uzgodnili przeznaczyć na nie środki będące w
dyspozycji radnych L. Balcera i U. Ranke oraz więk-
szą część środków pochodzących z odpisu.

Ponadto zwrócono się do Zarlządu Śrniigla z nastę-
pującymi wnlcskami:
1. Spowo,dować rozebranie stodoły plzy ui. Reymon-

ta w Śmiglu.
2. Dokoirać zmiany granic osiedla popIzez włączenie

do niego części ul. św. Wita od ul. Farnej do ui.
Lipowej.

3. Wyjaśnić czy wykonawca, który doprowadził do
obecnego stanu u1. Farną nie powinien partycy-
pować w kosztach jej remontu.

W celu zacieśnienia korrtaktu między zatządem
osiedla a jego mieszkańcarni postanowiono, że w każ-
dy pierwszy piątek miesiąca rv domu działkowca peł-
nione będą dyżury członków zarządu. (H.z.)

lesncuffi s@

W

cd

Od 3 marca br. ,,ALFABETYCZNY SPIS WŁAŚ-
CICIELI STACJI TELEFONICZNYCH W MIEŚCIE
I GMINIE Ś\,IIGIEL" kupic można tylko w:

- sklepie wielobranżowym ,,ASTRA 2" w Śmiglu
przy ul. Jagie1loriskiej,

-- bibliotekach w Czaczu, Nietążkowie, Starym Bo-
janowie i Śrniglu w godzinach ich otwarcia,

-- ad,ministracji Centrum Kultury w Śmiglu, przy
ul. T. Kościuszki 20, wejście C.

IJr,vaga! I(siążki będą zaopatrzone we wkładki zawie-
rające }rrakujące w Spisach numery stacji.

s$tru aŻw!
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KnoI[tH{A POF,ICYJI§A
W okresie od 2 do 9 marca na terenie Śmigla, Mo-

Iownicy i tsiskupic ustaleni trzej mieszkańcy gmi-
ilv Przemęt dokorrali kradzieży trzech kół od trzech
I IATOV/ i26p. Mienie odzyskano w całości. Spra-
v,,a lv toku.

Skarzyńskiego w Śmiglu, kierujący NISSANEM
mieszkaniec Poświętna, holując nieprawidłowo oz-
nal;cwa_negc (brak chorągiewki na linie holołvni-
czej) odebranego od lakiernika FORDA ESKCR-
TA, nie ","rstąpił pierwszeństwa przejazdu i dopro-
rvaclził do zderzenia prawidłowo jadącego ul. J. Ki-
iiriskiego ZUKA z holowanym FORDEM. Wniosek
do kolegium.

8.03.br. - w godzinach nocnych na terenie Centrutn
Kultury w Śmiglu niettzeżwy mieszkaniec tego
miasta zniszczył mienie łv postaci ławek parko-
wych. Sprawa w toku.

8.03.hr. - interweniowano w Koszanowie, gdzie syn
z synową uniemożiiwiali lodzicom korzystanie z
biezącej wody. Zostali pouczeni.

8.03.br. - mieszakniec Leszna, po awanturze domo-
wej u swych znajomych w Śmiglu mieszkających
przy uI. J. Kilińskiego, wybił szyby rv ich oknach.
W dniu następnym, p,o wytrzeźwieniu, znajomych
przeprosił i straty wyrównał.

8.03.br. - interweniowano w mieszkaniu przy ul.
Kościańskiej w Śrniglu, do którego, w środku nocy,
dobijał się nietrzeźwy były mąż chcąc odwiedzić
dzieci. Mieszkanie opuścił dopiero po interr,ven:ji.
policji.

10.03.br. - iilterweniowano w Przysiece Starej I,
skąd teść zgłoslł, że synowa tak trzyma psa w o-
bejś,ciu, że nikt z zewnątrz nie może na nie wejść.
Okazało się, że zgłoszenie interwencji było nieu-
zasadnione - pies był trz5rmany prawidłowo,

12.03.br. - mieszkaniec Starego Bojanowa zgłoslĘ że
traktorzysta ptzywożący obornik na działkę jego
sąsiada, uszkodził mu uprawę truskawek. Strat po-
szkodowanemu nie rvyrównano - wniosek do ko-
Iegium.

14.03.br. - zgłoszono, że na stacji PKP w Starym Bo-
janowie przebywająca tam młodzteż zachowuje się
hała_śliwie i głośno. Po przybyciu patrolu nikogo
nie zastano.

20.03.br. - interweniowano w jednym z mieszkań
w Spławiu, gdzie nietrzeżwy mąż wszczął awan-
turę wobec żony, Został pouczony.

21.03.br. - nietrzeżwi konsumenci, jeden z Leszna,
drugi ze Śmigla, wszczeli awanturę w CAFE-CLUB
,,GIN" w Śmiglu. Wniosek do koiegium.

21.03.ilr. - około godziny 14.00 na ul. H. Sienkiewi-
cza w Śmigiu, w samochodzie STAR nastąpiła a-
waria skrzyni biegów, z której wyciekł olej. In-
terweniowała OSP Śrnigiel, która powstałą plamę
zneutralizowała.

I'OLICJA OSTRZEGA malujących na ścianach bu-
dynkórv graffiti, ze jest na ich tropie i sprawa, po-
dobnie jak w ubiegłyrn roku, może mieć zakończe-
nie w sądzie.' Ko**T?i#;"r$HŁl"łfl:" P.LI.JI

pFIt] ,,DARE,X"
OFICJALNY DYSTRYBUTOR NA WiELKOPOLSKĘ

FABRYKI MASZYN ROLNICZYCH ,,K L E I N"

p c1 e c a:
wy§okiej jakości agregaty upraw,o\Me KLEII,I
maszyny rolnicze r€nomo\I7anych firm polskiclr
§uperkoncentraty paszowe CHV Holland

a } pRowADzIMy spRzEDAz RATALNĄ o a
Śmigiel - Nietążkowo, ul. Leszczyńska 1 tei. (0-65) 189-340 fax 180-747

M AS ZY NY RCLN|C Z=
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Rnpnrtuad Krrn,,(nńłu^"
30.03.1997 (niedziela) godz. 18.30

,,UŚPIENI", USA. 1996. Rez. Barry Levinson. Wyk.
Robert de Niro, Uustin Hoffman, Kevin Bacon.

Film psychologiczno-sensacyjny. Nowy Jorir, lata
sześćdziesiąte Czterech chłopców z biednej dzielnicy
wykonuje prace zlecone dla miejscowego gangstera.

Czasem dopuszczają się drobnych kradzieży - jedna

z nicll prowadzi do katastrofy. Chłopcy zostają zam-

knięci w domu poprawczym.

4.04.1997 (piątek) godz. 18.30

,,ZMOWA PIERWSZYCH ZOI\T". USA 1996. Reż,

Hugh Wilson, Wyk. Bette Midler, Goldie Hawn, Dia-
ne Keaton.
Komedia. Trzy panie były przyjaciółkami w szkole
potem ich drogi się roze,szły. Przypadkowo spotykają
się znowu i stwierdzają, ze są w identycznej sytua-
cji: zostały polzucone przez rnęż6w. Zaczynająknuć
zemstę. (B,M.)

)aaoaaal)ai)airal)|),a{}.

OGŁOSZENIE
Centrum Kultury w Śmiglu informuje, że posiada

leszcze wolną salkę klubową na uroczystość Pierw-
szej Komunii Św. w dniu 18 maja br. - parafia p.w,

św. Stanisława Kostki.
l ałooo(}.cai}}..aaira.aaaa

CENTRUM KULTURY W ŚMIGLU
ZapTaSZa na

ZAJĘCIA AEROBIKU
W STYLU AMERYKAŃSIilM

i nie tylko!
GIMI.{ASTYKA KOREKCYJNA

oraz
CWICZENIA NA MIĘSNIE BRZUCHA.

Pierwsze spotkanie 3 klvietnia 1997 r. o godz, 18,30

w sali widowiskowej Centrum Kultury (wejście A)

Cena 1 godz. (zegarowej) - 4,00 zł,

ZapIaszamy!!!

CZYTELNIKOM I SYMPATYKOM
,,WITRYNY Śmtclnr-sKlEJ"

serd ecz:r:-e ży czenia wielkanocne
przekazują"

REDAKCJA i DR,UKARZE

UcZOlŁY sT{OlE sWlĘI0
Z okazji Dnia Kobiet, B marca br. Kobiece T,owa-

rzystwo Strzeleckie działające przy Kurkowym Brac-
twie Strzeleckim w Śmiglu zorgani,zowało tradycyj-
ne strzelanie o RÓZE, Trzy pierwsze miejsca kolej-
no zajęły: Jozefina Pieprzyk (3X10:), Elżbieta Szy-
mańska, Genowefa Dobraś.

zorganizowano wspólną z braćmi bie-

tym roku Paniom zafundowali pano-
(H. z.)

po strzelaniu
siadę, którą w
wie.

,
Kościański Ośrodek Kultury w porozumieniu z

poznańską Sceną na Piętrze organizuje spektakle te-

atralne, w których udział biorą najwybitniejsi akto-

Izy scen polskich. Za naszym, Centrum Kultury w

Śmiglu, pośrednictwem jest możliwośc zbiorowego

wyjazdu na taki spektakl do Kościana Cena biletu,
\ł{Taz z przejazdem, wyniesie około 16,00 złotych.

Zainteresowanych tą formą prosimy o kontakt teie-

foniczny (180-273) lub osobisty w administracji cen-

trum w godzinach od B.00 do 15.00. (B.M.)

}aooaa(tsłOa...aaoaaaaffi ",)'<)<x),t

Z oKAZJI 200LECIA
,,M^Z U RK A D Ą BR, o W s KIE G o"

ZapTaSZamy

NA

KONCERT HVMNOW
I PIESI\I PATRIOTYCZNYCH

który odbędzie się 9 kwietnia br. w sali widowisko-

wej Centrum Kultury w Śmiglu o godzinie 15,30,

Wykonawcami koncertu będą:

- chóry z Sarnowej i Leszna,

- orkiestra dęta z Kościana,

- Zespół Pieśni i Tańca ,,Żeńcy Wielkopolscy"
z Nietążkowa.

W S T Ę P W O L N YI

Koncert zostanie poprzedzony sesją popularno-nau-

kow-ą na ternat: ,,200 lecie Mazurka Dąbrowskdego",

Początek o godzinie 11.00.
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ffiffie@ sEĘffiffiA
Frzyjmę uczniów w zawodzie

rfituT&rz - tynkarz
Sirrigiel, ul. E. Orzeszkowej 22, tel. 189-177

)ó".iaai)a+o.oo€ałe+r..a aaa.}raaaa W

ffiIffiuAW{IBB{E ITAł{IE

ę I|URT l llETAt s
- §yste:rry rynnolve 125 mm i 150 mm

typ,,GAMR,AT"zPCV

- Rury PCV i PE do zimnej wody

Frzedsiębiorstv,o Usług fiolniczych

SYLWIA CICHOSZEWSKA
64-CI30 Smigicl, u1. T. Kościuszki 32 tel. (0-65) 1B0 598

ałaoa}}.ooacaaaoa}ao}}aaaa.}ałaa,}}}łaaaaoa}raa}a ł)aaaa..a..

FERMA DROBIU
Stare Bojanowo, ul Główna 63

ogłłrsza

sprze]EeŻ kur nieśllych (roaenych!
od dnia 3 kwietnia 1997 r.

at aa.aaaoa.<)<)aaaaaaoa<}.aoaoańalxaaaao.i)ooolDaaaaaa<)aaaa<)aaoa

IML][,e.
zapraSza

dnia 30 i 31 marca 1997 r.

otaz w każdą sobotę i niedzielę

SALA POPOWO

IDYSlKO]l IEIKA
TEeHNo-IDANICE

?,qrrrl?na} łnłh§ za$awa!
ffil)aaffi

CENTRUM KULTURy w śvllct u

zatruilni
na basenie kąpieiowym w Śmiglu

od 20 czerwca do 31 sielptlia br.

DWóG&I ffiAT0ltllllKóTu
posiadających uprawnienia honorowane przez WOPR.

Zgłoszenia należy kierovlać pod adres: Centrum Kul-

tlłry w Śmiglu, ul. T. Kościuszki 20, tel. 180-273

aa}a}aa.ci}}.aaaaoaa.raaoaa*aaaaffi

Fodziękgwamie.
Członkowie grup plastycznych Centrum Kultury w

Śmiglu serdecznie dziękują kielo,wnikowi Zakładórv

Ceramiki Budowlanej w Przy,siece Starej Panu ZBI-
GNIEWOWI MATUSZCZAKOWI, rnajstrowi HEN-
RYKOWI MiLEWSKIEMU i KAZIMIERZOWI JA-
KUBOWSKIEMU (który jest również członkiem

rł,spomnianej sekcji) za to, że od kilku lat umożIi-

u,iają nieodpłatnie wypalanie pTac z gliny.

Instru.ktor plastyki T, Szulc

ffiffi

Radzie Nadzorczej

Meblarskiej Spółdzielni Pracy w Smiglu

S ERD E C ZNE POD ZIĘK OWAN I E

za utządzenie DNiA KOBIET

składają
emerytki i rencistki

aaa}*(roaaaaaaaa.}+ał .}}a+}raacłaoaffi

BI[IR,o RAcHUNKowE
Nowo otwarte

oferuje usługi w zakresie:

--- prowadzenie ksiąg i ervidencji

- wypełnianie zeznan podatkowych - PIT-y

- dclradztwo podatkowe

RAFAŁ DRAI'WIŃSKI, Śmigiel,

ul. E. Orzeszkowej 23.

apTaszamy!!!

aaoar.}*}}.a(}łrraa*tooas.a.aaaaaa...alD3}aoaaaoa}aaa'o"+&

a@a@ooaao@o6aooocorooaaaaoaaaoaoaoaoaaoacoaoolDaooocrooc!eeco
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TENIS STOŁOWV
III liga
JUNIOR Leszno - POLONIA I 11 :7. Dla POLONII
punkty zdobyli: T. Kozłow,ski 4,5; K. Kowalczyk i
G. Stachowiak po 1,0 i A. Duda 0,5,

POLONIA II - BURZiA Drzeczkowo 2: 16. R.
Jokiel i J. Nowak zdobyli po 1 punkci.e.

23.02.br. liga okręgowa
POLONIA IIi - SPOŁDZIELCA II Kobylin 6:12.

T. Wiecz,orek 2,0 pkt, M .Kuciak i M. Grzelak 1,5

pkt. oraz P. Kokociński 1 punkt.

2.03.br. III liga
POLONIA I Śmigiel - AZS Politechnika Zielona

Góra 11 :7. T. Kozłowski 4,5 pkt. K. Kowalczyk i A.
D,uda po 2,5 pkt. oraz G. Stachowiak 1,5 punkta.

2.03.br. liga okręgowa
TAJFUN II Lgiń - POLONIA III 9 :9. T. Wie-

czorek 4,0 pkt. M. Wieczorek i Ł. Grzelak po 2,5 pun-
kta.

16.03.br. A klasa PROMIEŃ II Krzyrviń-POLONIA
IV 6 : 12. A. Marciniak i M. Kuciak po 3,5 pkt. oraz
M. Grzelak i W. Walkowiak po 2,5 punkta.

Z^PP,OSZENIE NA TURNIEJ

W dniu 6 kr,vietnia br. o godzinie 10.00 w sali
wiejskiej Gminny Ludowy Klub Sportowy ,,ORLĘ-
'IA" Czacz organizuje II otwary turniej mieszkań-
ców wsi.

$z&uĘsLIWA K{§tEKE!§fiA
Ostatnio głośno było o kolekturze Toto L,otka rv

Śrniglu a to za sprawą ,,szóstki" która padła w środę
5 marca. Nie ukrywam, że to właśnie wydarzenie
było powodem mojej wizyty u Pani HELENY NIT-
SCHKE,

- Czy zgodzi się Pani ze rnną, że jest to szczęśIiwa
kolektura?

- Tak. Bardzo, Bo jest to trzecia ,,szóstka", która
padła w mojej kolekturze. Z tym, że pierwsze
dwie były w ,,starych pieniądzach": milion zło-
tych pierwsza i 9B8 tysięcy druga. A teraz pięc
miliardów siedemset jedenaście tysięcy sześćset
osiemdziesiąt złotych,

- Pani Heleno, proszę mi pcrviedzieć od kiedy pro-
wadzi Pani kolekturę w Śmiglu?

- Osiemnastego czerwca 1996 roku minęło 39 lat.
Kolekturę prowadzę od początku jej istnienia w
Śmiglu, czyli od 1957 roku, a rozpocząła swoją
pracę w pięć miesięcy po powstaniu Państ\Mowego
Przedsiębiorstwa TotaIizator Sportowy.

- Czy pamięta Pani, w których Iatach padły po
przednie dwie ,,szóstki" i czy było tak głośno o
nich jak o tegorocznej?

- W tym samym okre,sie co w tym roku, czyli na
przełomie lutego i marca. Nator,:iast nie pamię-
tam, w których latach. Pamiętam dokładnie jali
padła pierwsza ,,szóstka". Pan który wygrał, przy-
szedł do mnie do kolektury i powiedział, że był
na Gorzkich Zatach i Matka Boska rnu ol,,jar,.,ziła,

że chyba wygrał ,,szóstkę", przyszedł do domu i

sprarvdził kupony. Rzeczywiście, miał sześć tra-
fień, po czymprzybiegł z tym kuponem do kolek-
tur1.. Sprałvdziliśmy kupon i wygrana potwierdzi-
ła slę.

Czy to byl mieszkaniec Śinigla?
Tak to był mieszkaniec Śmigla.
Czy drugą ,,szóstkę" też u Pani zgłaszano?
Tak. Może dlatego, że były to czasy bardziej bez-
pieczne, ]udzie nie abawiali się zgłaszać srvoich
wygranych, a przecież pieniądz wygra.ny wówczas
tniał tę samą wartość co choc,iażby ta obecna wy-
glana. Człowiek człowieka się nie bał, nie zaz-
drościł jeden drugiemu, nie było takiego bezro-
bocia. A ,,szóstka" ostatnia nadal pozostaje tajem-
nicą. Nie wiem kto wygrał i nie chcę wiedzieć,
chociaż sugestii co do osoby, która wygrała jest
bardzo wiele.
Cofnijmy się do początków marca. Proszę mi po-
wiedzieć, kiedy dowiedziała się Pani, że w Pani
kolekturze padła,,szóstka"?
Jak mam być szczera, to rano przyszedł pan i
oświadczył, ze ,,będzie Pani miałą oblężenie". A
ja na to: dlaczego? Zobaczy pani ... I w tym mo-
inencie zadzwonlł telefon, ze mam zrobić reklamę,
bo padła u mnie ,,szóstka". Bardzo się zdziwiłam
i zapytałam: Czy ze Śmigla? Niestety, nie wie-
dzieii. Telefonicznie zgłoszono ze Śmigla, ale czy
wygrana padła w samym Śmiglu, czy w okolicy,
tego nie wiad,omo. W każdym bądż razie hardzo
się ucieszyłam, że padła u mnie znowu ,,szó,stka".
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Muszę zaznaczyć, że w mojej kolekturze nie tyi-
ko padły wygra,ne pieniężne, ale również nagro-
dy rzeczowe: 5 samochodów (4 ,,maluchy'' i syre-
na), radio, wycieczka, Uważam więc, że mój punkt
jest bardzo szczęśliwy.

-- Cry ta wygrana spowodowała większy napływ
1udzi grających w kolekturze?

- W pierwszym i drugim dniu - tak, ale w tej
chwili emocje opadły i jest tak, jak było normal-
nie. Nie ma specjalnie żadynch kolejek. Są mo-
menty takie, że się nasila ruch w koiekturze i po-
tem znowu us,taje.

-- h{ówiliśmy o dużych wygranych, a czy padają
mniejsze lub średnie wygrane? jakie to są kwoty?

- Od 10 marca br. mogę wypłacać do 10 milionów
,starych złotych. Wypłacałam już 7 milionów, 2
miliony sześćset, trzy rrliliony trzysta. ? milionów
wypłacam często, natomiast 70 zł (siedemsettysię-
cy starych) bardzo często. Nieraz mam takie dni,
że mam więcej wypła nŁ obrotu. Często muszę
poprosić klientów, żeby przyszli póżniej po pie-
niądze.

-- Cry Pani orientuje się, ile zakładów zawarto w
Pani kolekturze na 5 marca?

- Nie potrafię odpowiedzieć, ale była to rekordowa
Iiczba. Zresztą tak, jak w całym kraju, przecież
pula skumulowana na te zakłady była tak duża,
że siłą rzec.zy kusiło ludzi. Wszyscy chcieli wy-
grać. Było mi przykro, że nie mogłam przyjąć
wszystkich zakładów. Prawie dwieście osób ode-
szło z przysłowiowyń t<witkiem. AIe nie była to
moja wina, po prostu lottomat był tak przeciążo-
ny, że wkładałam trzy kupony, pół godziny cze-
kania aż przyjął zał<łady i dopiero następne moż-
na było włożyć.
Czyli lottomaty stawały z przeciążenia, tak?
Oczywiście.
Proszę powiedzieć czy tetaz, kiedy jest lottomat,
więcej ludzi gra, czy wtedy, kiedy kupony trzeba
było samemu kreśIić a'Pani naklejała banderole?

--= Trudno mi jest odpowiedzieć czy więcej czy
mniej. Natomiast stwierdzić mogę jednoznacznie,
że praca w kolekturze była na pewno nieporów-
nywalnie cięższ-a i bardziej odpowiedzialna niż
obecnie. Po nocach trzeba było banderolować ku-
p,ony, pakować po 100 sztuk, następnie zawozić
do zbiornicy, tam było wszystko liczone ... Były
takie dni np. jak zakłady specjalne, czy okazjo-
nalne, że ja do rana siedziałam a nawet pomagała
mi w tym cała moja rodzina.

- Czyli lottomat jest niesamowitą dobrocią w pracy
w kolekturze?

- Oczywiście. Robi za mnie raport, wydruki, wszy-
stko mam ,,,czatno na białym", tylko sprawdzam
czy zgadza mi się kasa.

- Cry ma Pani w swojej kolekturze stałych klien-
tów?

- Tak, Są grający, którzy grają od początku istnie-
nia kolektury. Mam takich klientów, którzy przy-
chodzą o określonej godzinie i według nich mogę
nastwiać nawet zegarek. Są tacy, którzy są zaw-
za dziesięć minut siódma i są tacy, ktćtzy przy-
chodzą za piętnaście siódma- wiem wtedy, która
jest godzina.

- Cry ma Pani klientów, ktorzy grają na ,,chybił
trafił" i nie sprawdzają swoich kuponów, pTzy-
chodzą do Pani do kolektury sprawdzić i okazuje
się, że coś tam wygrali?

- Bardzo dużo mam takich. Miałarn takiego Pana,
niedawno temu, który przyszedł i dał mi parę ku-
ponów do sprawdzenia. Mówię do niego: Ach, po-
szczęściło się Panu! A on mówi: w czym? W Multi
Lotkul Był za,skoczony, bo nigdy nie sprawdza
swoich kuponów, a wygrał 260 zł, Zagrał tylko za
1,22 zł.

- W której z gier ludzie najczęściej wygrywają?

- Zdecydowanie w Multi Lotku.

- Czy Pani klienci zostawiąją w kolekturze dużo
pieniędzy?

- Nie, ludzie zawierają średnio po trzy - cztery
zak}ady.

- A czy rnieszkańcy naszej gminy grają hazardowo?

- Nie. Jeśli mam klientów, którzy grają za wyso-
kie stawki to na pewno nie ze Śmigla, są to lu-
dzie przyjezdni, ale to też sporadycznie. Ostatnio
Pan ze Szczecina przejeżdżał przez Śmigie] i zło-
żył kupony za 280,00 zł. Była to największa kwo-
ta, jaką przyjęłam jednorazowo w mojej kolektu-
Tze.

- Pani Heleno, kiedyś w luźnej rozmowie wspom-
niała Pani, że trzy tygodnie po pierwszej ,,szóst-
ce", padła następna wygrana w Pani kolekturze.
Czy ma Pani nadzie ję, że i tym razem, niebawem
padnie jakaś wygrana w Śmigiu?

- Na pewno.

- A więc ploszę Czytelników! Zapraszarn w imie-
niu Pani Heleny Nitschke do kolektury, bo jak
Pani Helena nra nadzieję na następną wygraną,
to i wszyscy Państwo musicie mieć również tę na-
dzieję.

za rozmowę i w imieniu Redak-
grającym dużo szczęścia w traf-

Dziękuję serdecznie
cji życzę wszystkim
nych skreśieniach.

iwlrnym śulc,lplsxł" IiEDAGUJE ZESpóŁ: Hubeń Zbierski (redaktor nacżelny) {anela Ktec!a,__E1l.<" Ylć}:d*
Barbara Mencel,.io,iriga Skarżyńska, ADRES nPPłXCłl, 64-030 Centrum Kultury-w.Śmiglu, ul..T.,KoŚciuszki 20, P,7,
ńr. ia-o-zł-s.-iiół"t.i, ńi" p-""".i'óóń"a"i"t"ości z.a treóć_ogłoszeń i nie zwraca mańńałów nie zamówio,nYch.ZaahzegamY
fr6i-"-ir"i"d ;-ii;;-ńi{;"i;;;i""lit"Ę.to* oraz_ liltów. Niklad - 1_10!^eg_z, ::11-. ^40 
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