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GENER,AŁOWA

Barbarze z Chłaporvskich Dąbrowskiej przypadło
żyć w czasach licznych wojen, bardzo często formo-
rvania się nowych wojskorvych oddziałów, krwawych
bitew i bohaterskic}r czynów. Jedni ginęli, inni, ci co
ptzeżyli, awansowali. A były one częste i liczne. Stąd
też i wielu mężczyzn noszących różne stopnie woj-
skowe. Upowszechnił się też wówczas zwyczaj, by
żony tytułować od noszonych przez mężów stopni.
Jako, że Jan Henryk Dąbrowski był generałem -nominację na generała rrrajora podpisaną przez Ta-
deusza Kościuszkę pod Warką 20.6.1794 r. otrzymał
w trzy dni później - Balbarę nazywano generało-
wą. Charakterystycznym jedrlak było to, że rł, odróż-
nieniu od innych ówczesnych żon generałów, w sto-
sunku do żony Dąbrorvskiego tytuł ją określał oso-
biśc,ie, Gdy mówiono: GEI§ERAŁOWA, wiadomym
było, że chodzi o Barbarę Dąbrowską. Ętuł ten
przylgnął do niej na dobre gdy owdowiała,

Po śmierci męża celem jej życia stały się dzieci
i kultywowanie legendy swego męza. D,oszła do
wniosku, że musi być między ludźmi, w stolicy,
wśród politycznej i towarzyskiej elity, by swą obec-
nością i postawą wobec dokonań Zmarłego, stale go
przypominać.

W lB22 I. plzeprowadza się do Warszawy i za-
mieszkuje w gmachlt Towarzystwa Przyjaciół Nauk.
Z łatwością wchodzi w elitarne towarzystwo stolicy
się m.in, z siostrami Grudzinskinri, z których jedna

- Joanna była żoną księcia Konstantego, druga -Antonina żoną Dezyderego Chłapowskiego. Ale i wo-
kół niej poczęii się skupiać ludzie ze środowiska jej
męża: S,tan,isław Staszic, Starrisław Kostka Potocki,

generał Jan Umiński, Julian Urs;r11 Niemczewicz,
Michał Radziwiłł i zdymisjonowally gerrerał Józef
Chłopicki. Częste pokazywanie się w otoczeniu osób
rządowych, głównie w uloczystościach żałobnyc}r,
podniosło znacznie jej pozycję,

Tyrnczasem syn Bronisłarv ukończył 12 rok życia i
zgodnie z rodzinną tradycją ii,ir,iei,i był przyspasabia-
ny na żołnierza zawodorł,egc. Przygotowywał go do
tego Ignacy Prądzyński, aie jego alesztowanie przer-
wało ten proces edukacyjny. Nalrczycieli dla swych
dzieci Barbara dobierała starannie. M.n. byli to: J.
U. Niemczewicz, rektor pijarów ks. Ksawery Kurow-
ski, prof. dr. Andrzej Dybek.

W 1B2B Barbara przybywa w Poznańskie. Bawi
rv Śmiglu, gdzie jej ojciec Ksawery doprowadził do
szczęśliwego finału sprzedaz pałacu i dóbr. Obiekt
nabyła włoska rodzina o nazwisku Pignotelli. ,,Nie
zaspokoję nigdy chyba mojej ciekawości, gdzie papa
wynalazł takiego kupca, bo grosz spory..." pi,sała do
brata Stanisława. Rodzice przeprowadziłi się do pod-
dzierżawionego wcześniej ich majątku w Chociczy
niedaleko Wrześni. Ale zarządzali też i Winnogórą,
gdzie na starość zamieszkali.

Po powrocie do Warszalvy zmienia mieszkanie - 
pa-

łac Ludwika Paca przy ul. Miodowej. Później kupiła
dworek przy ul. Jerozolimskiej.

'ff ciągu krótkiego pożycia z l)ąbrowskim nauczyła
się tnyśleć realistycznie i pobyt 13 Ietniego Bron,is-
ława w Warszawie ttlvazała zi{ iljeb(.zi]ieczny. Po raz
pierwszy zdecydorł,ała się l;;,tlli:;ać do nieznanej jej
osobiście szwagierki Luciwiki Barrlerowej zamieszka-
łej w Dreźnie, gdzie później też i sama zamieszka.

n
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W 1829 roku bierze udział w uroczystościach koro-
lracyjnych cara Mikołaja 1. W dalszym ciągu jest

drugą damą stolicy - za księżną łowicką, której
car był szwagrem. Wraca do Winnogóry, gdzie prze-
bywają rodzice. Obraca się wśród poznańskich przy-
jaciół: Mielżyńskich, Działyńskich, Mycielskich, Nlie-
golewskic}r, Raczyńskich. Dzieciom pokazuje Poznań-
skie - poznaniakom dzieci.

Zaczyna niedomagać na zdrowiu (układ oddechowy)
i za radą Karola Marcinkowskiego z dziećmi wyjeż-
dża do wód, najpierw do Cieplic, później do Enrs.
Odbywają podróże statkiem po Renie: od Koblencji
do Kolonii.

Atmosfera w Warszawie stawała się coraz cięż-
sza, przytłaczająca. Z jednej strony serwilizm (słu-
żalczość, płaszczenie się, uniżoność) wobec zabolcy,
z drugiej despotyzm prowadzący do nieposłuszeń-
stwa, To mogło byc iliebezpieczne dla syna, Opuszcza
Warszawę na stałe. Do Drezna Barbara z dziećmi
przybyła na początku września 1830 roku. Oczywiś-
cie skorzystała z pomocy szwagierki Ludwiki Bar-
irer. Drezno było drugim po Paryżu skupiskiem Po-
laków - emigrantów. Barba]]a ploponuje założenie
Kornitetu Pomocy. Jej propozycja została przyjęta i
wnet komitet, na którego czele stanął Paweł Sapie-
ha, rozpoczął działalność. Ce].em ko,mitetu było u-
dzlelanie pomocy uciekinierom z Królestwa Polskie-
go, w którym w 1830 r. rozpoczęLo się powstanie zwa-
ne styczniowynr. Dąbrowska na ten temat ma infor-
macje z pierwszej ręki - w drodze do Londynu za-

trzymał się u niej J. U. Niemczewicz.

W 1831 r. w wakacje, a przed rozpoczęciem stu-
diów matem aty czno-pt zyrodniczych przez Bronisła-
wa, Barbar a z dziećnli odwiedza Wielkie Księstwo
Poznańskie. Przebywa w Turwi i Winnogórze. Pobyt
w Wielkopolsce tl,wał dwa miesiące.

Rok późrliej Broirisła-rłl, zachlvycający się filozofią
Hegla -- plzenosi się iTa studia do Lipska.

W gludniu 1t]35 roku córka Bogusława wyszła za
nąż za Teodol,a Niańkowskiego, pochodzącego ze zna-
nej rodziny podolskiej, mającego majątek koło Ka-
mieńca Podolskiego. Młodzi na razie zamieszkali w
Dreżnie, później w Wie}kopolsce by w 1836 roku
udać się na Podole.

W 1835 roku Barbara jest znów w Paryżu, 1ecz sto-

sunki panujące tam wśród polskich emigrantów
przeraziły ją. W liście do Mielżyńskiej tak je okreś-
liła: ,,... wszyscy do wszyst]<ich mają pretensje,

wszyscy lvszystkich wzajemnie oskarżają".

W 1836 r. Bronisłarv zostaje powołany do odbycia
służby wojskowej w wojsku pruskirn. Jako aspirant
(rekrut posiadający wykształcenie) przydzielony zos-

tał do kawalerii i służył kolejno w Magdeburgu,
Poczdamie i Rostocku.

W 1B3B r. umiera w Chociczy jej matka. W trakcie
familijrlego zebrarria poradzono Barbarze, by Broni-
sława osadziła w WinnogóTze, na co ten, ku zdumie-
niu rodziny, przystał. Na pół roku Barbara pozostała

rv Winnogórze. ,,Bałam się, że Broniś może poczuc

się nadto obciążony, jak na jego młody wiek "," -
zwierzała się Edwardowi Raczyńskiemu. W Winno-
górze pojawia się znów w 1844 r. Ojciec już nie żył
i w trakcie rodzinnego spotkania Barbara usły-

szała o kandydatce na żonę dla Bronisława, Była nią

Weronika hr. Łęcka, spadkobierczyni nrajątku Kuf-
lewo nieopodal Warszawy siostrzenica Emilii
Sczanieckiej, krervnej pielwszego męża matki Barba-
ly. Nie była zadowolotla, ale ślub odbył się kilka mie-

sięcy później.

W marcu 1846 roku lv nrieszkaniu Bal,bary żjóŃia
się brat Stanisław z wiadomością, że Bronisław zos-

tał aresztowany i przebywa w berlińskinr rł,ięzierriu,

Natyc}rmiast oboje się tam udali - Barbara pierwszy
raz w życiu podrózowała koleją. Nikt jednak nie wi-
edział za co go aresztowano. Później okazało się, że

był zwl,ązany z powstaniem pod wodzą Ludrł,ika Mie-
rosławskiego. Przygotowania do niego czynił na za-

chód od Wisły. Przybyły do niego z Poznania kurier
z wiadomością o aresztowaniu Mierosławskiego i od-

w-ołaniu powstania - nie zdążył. Eronisłarv po pTze-

kroczeniu granicy rosyjsko-pruskiej (Utr,vorzona w

1815 r. przecinała posiadłość Dąbrowskich, pozosta-

w-ając po stronie rosyjskiej Rataje i Pyzdry, a po

Pruskie j Winnogórę, i Środę) został areszto-

wany i lv 1B4? r. skazany na dwa lata twierdzy, Na-

stąpił rok 1B4B -. Wiosna Ludów. W Berlinie wy-
ł:uct ła rewolucja i Bronisław jako więzień politycz-

ny wraz z Mierosławskim uzyskali wo}ność, Przybyli
do Poznania i organizują powstanie, Bronisław zos-

taje adiutantem Mierosławskiego,

Barbara, której stan zdrowia znacznie siq pogot,-

szał - astnia stawała się coraz uciążliwsza, a do tego

cioszła jeszcze depresja - udała się do Paryża, gdzie

22 styczrria 1B48 roku zmarła. Pochowaila została w

Willrlogórze * * *

Barbara z Chłapowskich Dąbrowska, rodowita

śmigielanka, kobieta europej,skiego fornratu, w Śmig-

iu jest postacią nieznaną i absolutnie nie jest koja-

rzona z osobą generała Jana He,nryka Dąbrowskiego,
tego, o któryrn śpiewamy w naszym Hymnie Narodo-

wym. Zadna z ulic nie nosi ani Jej ani Jego imienia,

Do niedawna istniał tylko dworek, w którym Dąb-

rowski prosił o rękę Barbary ", ,

Może rzeczywiście, jak to zasugelował Tadeusz Jąder

w Gazecie Poznańskiej (z dnia 15 - 16 marca br, w

artykr_rle: Kto pamięta Barbarę i Jana?), rniejsce to

upamiętnić chociazby obeliskiem?
opr. Hubert Zbźerskż

KoNIEc
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Z PRAC ZARZĄDU
W okresie międzysesy jnymZarząd Miejski Śmig-

la odbył 4 posiedzenia, w tym jedno 
- \Mspóine z

członkami Komisji Finansowo-Gospodarczej - wy-
jazdowe do Bronikowa, którego celem było zapozna-
nie się ze stanem zaawansowania plac adaptacyjn;rch
w pałacu 

- szkole. Tematami pozostałych posiedzeń
nr.in. były splawy:

- sprzedaży mieszkań i budynkó,iv *rieszkalnych.
Wnioski lokatorów o nabycie mieszkań bądź budyn-
ków przekazano osobom wytypowanym do prowadze-
nia rozmów z zainteresowanymi. Rozmow,y takie
przeprowa,dzo,no już z miesz}rańcami bloków nauczy-
cielskich w Smiglu.

Doko,nano równiez przydziału jednego mieszkania
komunalnego, a dwóch rvnioskującyclr uttrieszczo.lo
ną liście osób oczekujących na przydział mieszkania.

- 
przyznania dotacji. Rozpatrzono 12 rł,niosl<ów, z

ł<tórych 6 załatwiono pozytywnie. Dotacj e pTzyzna-
no: }<ołu pszcze7arzy na leczelnie chorób pszczół or-az
zakup miododajnych drzew i krzewórł, (1000 zł), stra-
zy pożarnej w Nietążkowie na organizację 70 lecia
istnienia (1000 zł), związkowi kolarskiemu na olga-
nizację wyścigu kolarskiego, w którym n:eia jednego
z etapów będzie w Śmigiu (1000 zł), komitetorvi bu-
dowy pom,nika św. Wojciecha w Gilieźnie (200 z1),

towarzystwu walki z kalectwem na po]noc dziecioin
niepełnosplawnym (500 zł), chłopcu z gr:riny Gorz-
ków lra przeszczep wątroby (200 zl),

- 
dokumentacji na system kanalizacyjny i oczysz-

czalnię ścieków. Opracowanie dokumentacji o czym
już wielokrotnie pisałem, zlecono p. Klemensowi Ja-
niakowi. Zlecono również opracowanie koreferatu.
Zarząd, wspólnie z członkami Komisji Planolvania
Przestrzennego, Porządku Plrblicznego i Ochroll;,
Środowiska olaz w obecności autora dokunrentacji,
spotkał się z p. Izabelą Sokolik - autorką korefera-
tu, która przedstawiła podstaw-owe zastlzeżenia wnie-
sioine do opracowanej koncepcji oTaz p]:oponowane
rozwiązania projektowe. K. Janiak zobowiązał się u-
wagi zawarte w koreferacie uwzgiędnić w dokumen-
tacji, której ostateczny termin złożenia ustalono na
26 marca br.

- nieodpłatnego pobierania rvody. Woda, z której
korzysta Szkoła Podstawowa w Przysiece Siarej (sto-
łówka), z uwagi na dużą zawartość żelaza i manga-
nu, została zakwalifikowana jako niezdatna do spo-
życia. W tej sytuacji Zarząd przychylił się do wnios-
ku dyrektora szkoły i pozwolił nieodpłatlrie pobierać
500 1 wody tygodniowo z ujęcia znajdującego się w
Przysiece Polskiej.

- uruchomierria środków z .Tezerrvy buclżetowej
Podjęto decyzję, by z części tych środkórv pokryć
koszty zwtązane z przeniesieniem archiwum Urzędu,

odmalowaniem pomieszczeń biura Ridy oraz wynria-
ną sieci energetycznej zasilającej budynek wraz z
wymianą sieci wewnętrzl.ej w odmalowarlych po-
mieszczeniach biurowvch.

A ponadto Zarząd:

i. Powołał z dniem 1 kwietnia 1997 r. ila siano-
wisko kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Panią :

Barbarę Kuderską - dotychczasov./ego pracownika
tego Ośrodka. Jednocześnie poCiął u:hrvałę o od,wo-
łaniu z tego stanowiska Pani Nlarii Szłapka która z 

"

cliliem 29 marca br. przeszła na lenię inrvairdzką.

2. Powołał komisję której zadani:m będzie prze-
prowadzenie inwentury w jednostkach OSP na tere-.
nie Gminy Śmigiel.

3. Postanowił ogłosić w Panoram ie Leszczyńskiej
konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstalvo-
rvej w Bronikowie. Oferty z dok,.imentami wymie-
niolnymi w ogłoszeniu nalezy składać rv terminie do
dnia 21 kwietnia 1997 r. w Urze;dzie Miejskin Śnlig-
la. pokój nr ].9.

4. Postanowił wystąpió z r,vnioskiem do Rady
}/Iiejskiej o podjęcie uchwały w sprarł,ie zaciągnięcia
pożyczki z Woiewódzkiego Fulrduszu Cchrony Srodo-
wiska i Gospodarki Wodnej na |iitansowanie budo-
\Ą/y oczyszczalni ścieków pTzy Pałacu w Bronikowie.-

(H,Z.)

64-030 SMIGIEL
tłi. I{ościuszki 6

tel. (0-65) 180-206

swiadczy rowniez usługi
KSEFąo

WYKONUJĄC ODBITKT W FORMATACH A-3
I A-4 Z MOZLIWOŚCIĄ IcH POWIĘKSZEI{IA

BĄDŻ POMNIEJSZENIA.

Wykonujemy odbitki zaróri no poiedyliczych kartek
jak i druków zwartvch (ksiązeczek, broszur, itp.).

ZAPRASZAMY
W GODZINACI{ oD 10.00 Do 1?.00
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Rnpnłrua.ó ff*r**,, #*u*f,,{.&{&§"
11:04.1997 (piątek) godz. 18.30

,,CZTERY POKOJE". USA 1995. Reż. Aliisorr Atl-
ders, Alexandre Rockw-e1l, Robert Rorii:iguez, Quet-l-
tin Taralntino. Wyk. Tinl Roth, It{arisa Tcmei, j,ili
Taylor.

Komedia obyczajowa, trotvelowa. Jesi wisczór syi-
westrowy, młody posłaniec pozosta,je sam w wiejkim
hotelu, musi spełniać dziwaczne poiecenia gości. W
jednym pokoju odbywa się sabat czarolvnic, rł, dru-
gim para gansterów zleca mu opiekę riad dziecmi e'ic.

18.04.1997 (piątek) godz. 18.30

,,REAKCJA ŁAŃCUcilOWA". USA 1996. Rez. A:r-
drew Dawis. Wyk. Keanu Reeves, Morgan Freemalt,
Krzysztof Pieczyński.
Film sensacyjny. Specjaiistyczne labc;.aior"iilil uia-
,cuje nad znalezieniem nowych źródeł energii. Few-
nego dnia uczeni dokonują odkrycia - ź;:ódłein ener-
gii rnoże być woda. Tegoż wieczoru szef ;zespołu gi-
nie, labolatorium zcstaje znlszczone.

25.04.1997 (piątek) godz. 18.30

,,OSTATNI SMOK". USr\ 19y6. Reż. Rcb Cohen.
Wyk. Dennis Quaid, David Thev,zlis, Peier Postleth-
waite.

Bhśń filrrrowa. Stary kró1 walczy z chłopskim po-rv-
staniem. Podczas kolejnej bitrl.,y ginie, jego syn z3,)-
taje ciężko ranny. Królowa prosi o ponjioc sędzirvego
smoka, ten odstępuje królewiczorłri połowę swegD
serca - pod warunkienr, ze obdalorvarry bęCzie prze-
strzegał kodeksu rycerskiegc. (B,M.)

-/a.<}^r/{L,§,-,^}

APEL
Pan B. Skorłłpński rv imieniu Unii Wieikopolan
a p e lu j e do rrr,ieszkańców miasla i gminy by

3 maja br. oflagowali barrvami narodorvymi
srł,e poses je.

i,-,tź-/r,-

§{IĘuA&rytrffiiłH §T&B§§H

. H§}ffiT § §}HTAŁ @

- Systemy rynnowe 125 nrrn i 150 mm

typ,,GAMRAT"zPCV

- Rury PCV i PE do zimnej v,vody

Przedsiębiorstrvo Usług Rolniczych
SYLWIA CICHOSZEWSKA

64-030 Smigiel, uI. T. Kościuszki 32 tel. (0-65) iB0 59B

W§ffi-Ęffi& w*wwnm $§dt$fi&$&Łn p

Cil;,i:3 rłi".,),st]iicir nas pl:zelażają rrasilające si,ł

akty rł,:ndaij.zrirlł. To już nie tyiko łamanie drzeił,ek.
graffiti na ściaaach, ,,wykopane" e]einenty drzwi w
ubikacjach przy Centrum Kuitury i przy }.:ościele

farnym w- Śm,igiu, czy plzewracanie koszy, ale igra-
iiie z życiem! l{apra,ru,dę rrie wiem co kieruje tyrni
iudźmi. Czy zaiszczenie czegoś to akt odwagi? A mo-
że udorvodni,,:nie swojej,,nieziemskiej'' siły?

A oto trzy przykła,d5,, ciosło-wnie z ostatnich dni.
Pierrvszy to połamane ławki parkowe przy Centr:urn
Kultr,iry. Spl,a-wców ustalonc, będą ukarani ale czy
pokryją szkodę finatrsol,ro bąCź łav,zki odrestaurują?
Drtigi tc zdewastov/ana skrzynka z prądenl stoiąca
przy płycie betonor,vej koło tłiatiakcw. 'WygląCała

tak, jakby ktoś chciał wymontovrać z niej co się cla,
a ze mu nie wyszło, to potrzaskał gniazda., powyly-
rvał kabJ,e, urwał drzwiczki. Na szczęście Copłyl,v prą-
dir do tej skrzynki jest staie wyłączony, bo nie wieirr
czyin by się skończyło, gdyby się nią zaintereso-wały
clzieci bawiące się na tyrn terenie. A tak rv ogóle, to
zaczęłam się zastanawiać, co by b;,-łc, gd5,byśnrv tvcir
z:liszczeń nie na.}iiawili i łv zwtązliu z t;;ra takie im-
plezy jak ,,Wiank1" czy ,,Pożegnanie wakacji'' odby-
łyby się bez muzyki, mikrofonu i bez zabav,zy tanecz-
nej.

'Tyzeci przykład jest jeszcze bardziej za,Jziwiający.
W czasie trwania śvziątecznego seansu filmowego
g;:upa osób (z pozolu dorosłych) zdewastowała ko-
rytarz przy toaletach kinowych, pourywała k]amki,
rvieszaki oraz zadała sobie wieie irudu rozłupując
boazerię, którą b;rły obudowane drzwi. Wiem, że po-
wodem ich poczynań był alkohol a nie film, a).e za-
starrawiam się nad celem tej ,,działalności". Obawiarrr
się, że jest on niezrozumiały nawet dla samych wan-
dali.

Szkoda tylko że nie zawsze jesteśmy łł stanie rvy-
egzekwować naprawę takich zniszczeń, Bo chyba ty1-
ko ltderzenie ,,po kieszeni" i przekonanie się ile taka
napl,a\i/a kosztuje, spo-"łzodowałobv poruszenie sza-
rych komórek w tych bezmyśInych głowach.

,..-..-.:

OGŁOSZENIE,
Cerrtrum Kultury w Śmigitr informuje, ze posiada
jeszcze wolną salkę klubową na uroczystość Pierrv-
szej Komunii Św. w dniu 18 maja br. _- parafia p.w.
św. Stanisława Kostki.
)aiaa€iraa<)ł)aaaaa,raas.(}...},aoaa.r)aaw
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Tladycją już się stało, że Zarząd Przedsięblorst-
lva Proriukcji, }iandlu i lJsług Rolniczych ,,SMIG-
ROL" sp. z G.o rv Śri:liglu spotvka, się ze swoimi by-
łymi pracorł,niiiami: enrerytami i rencistami.
Tegoroczne spotkanie, 1rtóre miało niezykle uroczystą
oprawę, odbvło się 20 marca w CAFE-CLUB ,,GIN"
rv Centrum l{ultulv rv Smiglu.

Plzy)1-1,ł"rcil i:yiyclr pracowirikórv, a rn,śród nich
b5.1i i tacy, )<tórzy p]:acę rozpoczynali jeszcze w rnię-
cizykółko.;rej bazie nraszynorvej, przyrT itał pIezes
Spółki Ryszard Foinalik. Chwilą ciszy uczczono pa-
rr:ięć .,t-l,ch. kŁórzy odeszli od nas, a mianowicie: Jó-
zef Rozwalka, Henrvk Si<rzypczak, Jan Trowski".
l{astępnie prezes przedstawił wyniki finansowe spół-
ki: ,,... mtlszę z satysfakcją podkreślić, iż byŁ to ko-
}cjny l,,rk, ,łr l<tóry:rr wypiaco\ł,aiiśnry wynik finan-
sorvy dodatni". Podkreślił też, ze praca obecnego za-
rządri i pracorvlrików firmv jest godną li,ontynuacją
wysii!<tr, }<tóry ,,lvłozyliście rra kazciym stanowisku
pla,cy: od sprzątaczki, traktorzysty, mechanika, pra-
cownika biurow-ego na prezesie skończywszy". (W

spotkaniu ttczestniczył też były l]rezes S,KR Zenon
Motała).

Przy obieclzie i karvie toczono ozyvlioitą dyskusję
na aktuaine tematy zułiązane z działalnością spółki,

Oczywiście b5lł5r fę2 i rvspomnienia.
Na koniec Prezes Spółki, w z,,viązliu ze zbliżają-

cymi się Śvziętarni Wielkanocnymi, w inrieniu włas-
nym i załogi Spółki, zŁożył uczestnikom spotkarnia i
ich rodzino,m,,wszystliiego najlepszego". Przekazał
również życzenia od p. Wład}nsława Swiątka.

(H.z.)

ffiD
t}rząd Stonu Cgwżlnego w śmżglu upl,zejmźe za-

usiadamia, że us tutejszym TJrzędzie zuźqzek małżeń-
skź zawąrlź:

31 MARCA 1997 r.

- Pan REmui,d Mateusz Mat1laszczyk z ł:,uszko,wa

i Panź Katarzgna WautzEnotuska :-e Smiglc.

5 KWIETNIA 1997 r.

- Pan Jacek Marcinźak z Lubźec,11.ou:a ż Pitll,ż 17g-

nieszka Żaneta Bajonczak ze Starego Bojanowa.

- Pan Pźotr Skorackź ze Śniat ż PQnż lfol,Lol,ctu Su-
usżczak z Nouejwsi.

- Pan Jerzg Senftleben z Sźerpoutt ź Pultź Jcluil,tu
Nouak z Przysźeki, Starej l.

- Pan Piotr Kraczewskż z Wźlkcu,l;t Pol,s!ti,:p;o ź I'u-
nź Dorota Dudzźak z Parska.

§eszoąE są

§p$E ffiffiw

W

@ffi

A otc ostatnie uzupełnierria i poplawki;
1 Nie r.vykreślać (jak podaiiśmy w nr 3 w ostatniej

linijce lervej szpalty na str. 7 na skutek przesta-
wienia wersów) pozycji:
Szwarc Henryk, ui. Sikorskiego 3 tel. 189-111,

2 P. Borowiak ze Śmigla, ui. Na Durki 4, ma na
imię Tadeusz, a nie jak podaliśmy na str. 2 Ed-
ward.

l
c

Od 3 marca br. ,,ALFABETYCZNY SPIS WŁAS-
CICiELI STACJI TELEFONICZNYCH W MIESCIE
I Gx{i}TIE ŚMIGiEL" kupić można tylko w:

- sklepie wielobranżowym ,,ASTRA 2" w Śmiglu
przy uI. Jagiellońskiej,

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

- administracji Centrum Klrltury w Śmiglu, przy
ul, T. Kościuszki 20, wejście C.

{Jwaga! Książki będą zaopatrzone we wkładki zawie-
rające brakujące w Spisach numery stacji,

Kierownik USC w Śmiglu
(--) Jerzu CżeśIa

JERZY SKRZYPCZA},,
64-030 Śmigiel, ul, J. Słowackiego 2-i tei. 1iJO-ijli]

świadczy usługi w zalr<resie:

O instalacji, konserwacji i naprarvy gazorvych
grzejników wody oraz kollórv c.o.,

O uruchamiania kotłów produkcji TERMET S"A,

Swiebodzice,
O serlvisu arządzeń grzervczych produlrolvanych

przez francuską firmę NECTRA.

3 Sktep ogrodniczo-rolniczy: Balcer P,, Smigiei, pi,

Wojska Polskiego 11 ma nurneT 189-297, a nie jak

podaliśmy 789-277, którego łvłaściciela p, Hiero-

nima Haremzę przeplaszamy za telefony kierov,za-

ne pod niewłaściwym adresem,

4 Dopisać w Śmiglu: Witkowska Maria, u1, Koś-

ciuszki 41a 180-213.
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WYNIKI III TURNIEJU KLASYFIKACYJNECO
KADETOW I JUNIOIiOW (Leszno 22,02.bt.)

Kadeci
Miłosz Grzelak - 20 pkt, 2 nriejsce,
Marcin Łączny - 12 pkt, 10 miejsce,
Adam Nowosielski - 9 pkt, 13 miejsce,
Wojciech Waligórski - 1 pkt, 25 miejsce,
Marcin Luboń - 1 pkt, 3l miejsce.
Drużynowo POLONIA - 60 punktów, 1 miejsce.
Na 24 ,miejscu został sklasyfikowany kadet ORLĄT
Czacz - Krzysztof Kozłowski.

Kadetki:
Agnieszka Drygas - 12 pkt, 10 miejsce,
Sylwia Bartkowiak - 2 pkt, 20 miejsce,
Ilona Szymkowiak - 1 pkt, 22 miejsce.
Anna Juszczak - 1 pkt, 32 miejsce,
Drużynowo POLONIA - 16 pkt, 4 miejsce.

Juniorzy:
Karol Marciniak - 26 pkt, B mieisce,
Łukasz Grzelak -24 pkt, 10 miejsce,
Przernysław Kokociński - 23 pkt, 11 miejsce,
Mateusz Kuciak - 21 pkt, 13 tniejsce,
Artur Marciniak - 18 pkt, 16 miejsce,
iVliłosz Grzelak - 17 pkt, 17 rniejsce.

Drużynowo POLONIA zajęła 3 ririejsce zdobywając
94 punkty.
IV ogólnej klasyfikacji Turnieju PGLONIA ŚMIGIEL
zajęła trzecie miejsce zdobyrvając 170 punktów (Os-
tatnie, dziesiąte zajęła druzyna CRi,ĄT CZACZ, któ-
ra do turnicju rł,ystar;,ziła jednego zarł,odnika - zdc-
był jederl punkt).

III LIGA
23.0l].br.

- AMICO Lu.iiri - POLONIA I Smigiel 10 : B, Pun-
kty dla POLONII zdobyli: T. Kozłowski 3,5 pkt.,
K. Kowalczyk i G. Stachowiak po 2,0 i A. Duda
0,5 punkta.

- POLONIA II Śmigiel-ZRYW Zielona Góra 2;16.
Po jednym punkcie dla POLONII zdobyli: S.
Krawczyk i J. I.{owak,

LIGA OKRĘGOWA
16.03.br. - RELAKS T5,jglri..-POLONIA III Snli-

giel B :10. Punkty dla POLONII zdobyli: A.
Herkt, T. Wieczorek, M. Wieczorek i Ł. Grze]ak.

23.03.br. - POLONIA lII Śnrigiel - SOKÓŁ Wscho-
wa 1 : 17. Jedyny pun}it dla POLONII zdobył T.
Wieczorek.

A KLASA
16.S3.br. - PRCMIEŃ II Klzyrviń - POLONIA iV

Śerigie1 6 :12. Punkty dia POLOIrTII zdobyli: M.
Kuciak i A. Marciniak po 3,5 oraz M. Grzelak i
W. Walkowiak po 2,5.

23.03.br. - POLONIA IV Snrigie1 - HERMES Srrro-
lice 18 ; 0. Walkower - goście, bez podania przy-
czyny, na mecz nie przyjechali.
W Osiecznej, 16 marca br. został rozegrany tur-

iriej o PUCFIAR, BUBhIISTRZA NIIASTA I GMIb{Y
CSIECZNA pod nazwą TOP 12, do którego zaptoszo-
no 12 najlepszych zawodników województwa, a wśród
nich Ryszarda Jokiela i Tadeusz.a Kozłowskiego z
POLOI{II Śmigie1. Zwyciężył Bartło,miej Glinka z
BURZY Drzeczkoy,o. T. Kozłou,ski zajął drugie mtej-
sce a R. Jokiel - dziewiąte.

9 nrarca w Drzonkowie odbyłv się strefowe elimi-
nacje Turnieju o Puchar ,,Przeglądu Sportowego" i
PZTS stłefy dolnośląskiej, Startowali w lrich też
dwaj te,nisiści POLONII: w kategorii młodz,ików Ma-
teusz Kuciak, który został sklasyfikowany na miej-
scu 9-12 oraz w kategorii żaków Wojcicch Waligór-
ski, sklasyfikowany na 7-B. opr. (H.Z.)

CENTRUM KULTUII,Y W ŚMIGLU
zaprasza na

ZAJĘCIA AER,OBIKU
W STYLU AMERYKAŃSKIM

i nie tyIko!
GIMNASTYKĘ KOREKCYJNĄ

otaz
CWICZENIA NA MIĘSNIE BRZUCHA.

S,potkania w każdy czwartek o godz. 18.30
saii widowiskowej Centrum Kultury (wejście

Cena 1 godz. (zegarowej) - 4,00 zł.

ZapIaszamy!!!

@ @ łlllit (E § 7ź I1,1i,: N IffiJ ilffi
Zarząd. Cechu Rzemiosł Różnych w Śmiglu podjął
uchwałę rozszerzającą mozliwość przyjęcia kupców
i handlowców śmigielskich z terenu gminy w po::ci
członków Cechr-r. Wszyscy jesteśmy podmiotami gos-
podarczymi, nurtują tras te same problemy, w zly|ąz-
ku z tym połączmy nasze siły.
Zebranie organizacyjne odbędzie się 16.04.1997 roku
a godz. 19.30 w siedzibie Cechu, ul. Północna 8.

Informacje można uzyskać codziennie od 8.00-15.00
rł, biurze przy u1. Północnej B, tel. 189-407.
l aa.aaa}).łOa<'aaiaaa.aiaa

Sprzedam styloivy klcdens z okresu międzywojenne-
go, tel. 189-213 po godz. 16.00.

A)
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I(ROITIKA PotICYJiTA
24,03,br, - interweniowano w mieszkaniu przy ul. 3.04.łlr. - mieszkaniec ul. J. Kilińskiego zgłosił, że

J, Iwaszkiewicza w Śrniglu, gdzie doszło do awan- sąsiedzi zakłócają ciszę nocłrą. Ustalono, że prze-
tui'Y PomiędzY konkubentami. Strony pouczono. prowadzają remont mieszkania . Zostali zobowią-

26.03.br. - mieszkaniu przy uI. W. Reymonta w Śmi- zani do jego p,rzerw-ania.
glu nietrzeźwv mąż wszczął aw-anturę wobec byłej 4.04.br. _ o godzinie 7.10 w Snriglu na uI. Leszczyń_
żony, zatrzymano go do wytrzeźwienia. skiej mieszkanka Nietążkowa wtargnęła nagle na

27,03,br. - interweniowano w mieszkaniu przy ul. jezdnię wprost pod riadjeżdżającego FIATA 125p,
Św, Wita w Śmiglu, do którego niettzeźwy mąż nie którym kierował mieszkaniec Wrocławia. poszko-
chciał w-PuŚciĆ ŻonY z dzieómi, gdYz ta nie chciała dowaną, z obrażenianri ciała, przervieziono do szpi-
mu dać pieniędzy na zakup wina. został pouczony. tala. sprawa w toku.

27.03.br, - w Śmiglu na u1. Lipowej \eżał nietrzeż- 4.04.br. _ mieszkanka Lesz,na zgłosiła, że na chod_wy mieszkaniec starego Bojanowa, po opatrzeniu niku uI. św. wita w śmiglu, łi re;onie cmentarzago przez lekarza pogotowia odwieziono go do do- 1eży nieznany jej mężczyzna. ustalono, źe jest tomu' wniosek do kolegiurm, mieszkaniec starego Bojanowa, który jest w stanie28.03.br. - interweniowano w jednvm z n-rieszkań rv upojenia alkoholowego. po zbadarliu go przez le_karśnicach, gdzie doszło do awantul'y ponriędzy karza pogotowia, odwieziono go do miejsca za-małzonkami. zostali pouczeni- mieszkania. wniosek do koiegium.28'03'br' 
- do awanturY domowej doszło, też W 4.04.br. - w przysiece Starej teściowie uniemozli-mieszkaniu p,rzy ul. Leszczyńskiej w Smiglu, a wy- - 

_:
wołał ją zamieszkujący wspólniu , ..tpi^il;;;'r. wiali mieszkającej z nimi sYnowej wTaz z dzieĆmi

Strony pouczono. 
"- - " "J' kotzystania z bieżącej wody, Str"ony pouczono.

29.03.br. - kolejna awantura miała mieisce też w 5,0,5,br. - interweniowanc pollorvnie w Przysiece
śmiglu, tym razem w mieszkaniu przy .,l. s. pru- Starej - tYm razem tra ri'niosek teŚciólv - gdzie

sa. Wywołał ją mąż i ojciec w stosuni<u do żonv , doszło do porrrownej awanturty. Po przybyciu pa-

i dzieci. pouczende. " trolu, synowej nie zastano.

31,03.br. - nietrzeżwy mieszkaniec Kokorzyna wsz- 5.04.br. -w godzinach nocnych z zapalkowanego sa-
czął awanturę u byłej żony zamieszkałej w śmigtu mochodu przy karczmieu, Czaczu nieznany spraw-
przy ul. Kościańskiej. Pouczenie. ca dokonał kradzieży kurtki ciamskiej, kurtki męs-

W nocy z 1 na 2.04.br. dokonano włanrania do sklepu kiej oraz aparatu fotograficznego na szkodę miesz-
spożywczego w Koszanowie, skąd skradziono alko_ kańców- Moch. Sprawa rv toku.
hol Sprawa w toku. 5.04.br. - w Starym Bojarrorvj.e do mieszkania teś-

2.04.br. - mieszkanka posesji przy u1. Zdrojowej w ciów mieszkających przy u1. Szkolnej dobijał się
Śmiglu zgłosiła skargę na właściciela, który unie- nie mieszka jący z nimi zięó. Został pouczony.
możliwia jej korzystania z ubikacji. Skargę porv- 6.04.br. - mieszkanka śmigla z u],. Jagieliońskiej
torzyła następnego dnia. Okazało się, ze właściciel zgłosiła, że nieznany jej osobnik dobija się do
przeprowadza remont pomieszczeń. drzwi wejściowych jej mieszkania. Na miejscu

3.04.br. - ntetrzeźwy mieszkaniec Koszal,}owa zgło- stwierdzono, że jest to mieszkaniec Śmigla. Prze-
sił interwencję domową, a po przybyciu policjan- wiezio,no go do szpitala sanatoryjnego w Kościanie.
tów, nieważyŁ ich. Został zatrzytlrany do wytrzeż-
wienia. Sprawa w toku.

-/<r/§ (

ZAPROSZENIE
19 KWIETNIA BR. W SALI WIDOWISKOWEJ CENTRUM KULTURY W Śh/iIGLU

odbędzie się
II WIELKOPOLSKI KONKURS MŁODYCH INSTRUMENTALISTÓW

ORKIESTR DĘTYCH
Prezentacje konkursowe uczestników będą w godzinach 9.00 -- 12.00.

Natomiast o §odzinie 14.00 konc ertować będz ie
DZIECIĘCA ORKIESTRA DĘTA przyMGOKWKROBI

W czasie koncertu nastąpi prezentacja laureatów Konkursu.
Miłośnikó,ff muzyki dętej - szczególnie na. koncert - serdecznie zapraszamy.

Wstęp wolny.

KOMENDANT KOMISARIATU POLICJI
mł. aspżrant Wżesław Terczewski,
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W czwartek, 3 krvietni;r br,. ocibyło się koiejrie
(ostatnie?) posiedzenie Społecznego Komitetu Tele-
fonizacji Gminy Śrnigiel. Uczestniczyło w nim 35

osób.

Najważniejszą informacją jaką podano była ta, że na
koncie społecznego komitetu zostały... pieniądze pow-
sta}e jako odsetki z lokat. (Inwestycja została zakori-
czona i rozliczona, ale o tym w następnym numerze).

W związku z tymP O S T A N O W I O N O:

- przyjąć propozycję prezydium komitetu, by zbie-
rającym w poszczegóInych miejscowościach wypła-
cić ryczałt za dojazdy w wysokości 150,00 zł (jedłro-
głośnie),

- przeznaczyć oi<oło 15.000,00 zł na w-ypłacetrie re-
kompensat członkom prezydium i czło,nkom komisji
rewizyjnej olaz w}/nagrodzenia księgow-ej (pi:zy jed-
ny.m głosie wstrzymującym się),

- pozostałą kwotę zwrócić abonentom: dla miesz-
kańców wsi wyniesie to około 150,00 zł dla abonenta,
w mieście - około 100,00 zł. Ptszę ,,około", bo spo-
łecz,ny komitet, ze względu na napływające jeszcze

zaległe wpłaty, nie dysponuje ostatecznym roz|icze-
iliem.
Dvskusja naC tym, kogo objąć zwrotem kwot, była
lriezwyle oży,wiorra. W konsekwencji :

1. Uniervażniono podjętą 6 grudnia ub.r. uchrvałę w
tej kwestii (zob. W.S. nr 24lI29) z 19.72.1,996, s. 6).

2. Przyjęto (jednogłośnie!) że zrvrotorvi odsetek br;-

dą podlegać osoby, które:

a) terminowo wpłacały należne raty,
b) uregulowały naliczane odsetki za nieterminowe

wpłaty,
c) wpłaciły po 19 czelwca 1996 r. w mleście 800,00

zł i na wsi 1.400,00 złotych.
Us,talono też, że na wioskach wypłat dokorrywać

bęcią zbierający na telefonizację, a abonenci ze Śmig-
ia pieniądze odbierać będą w banku. W obu przypad-
kach nastąpi to pod koniec kwietnia. Przedtem jed-
nak listy wypłat zostaną zweryfi,kowane i podpisane
przez przewodrriczących wiejskich i osiediowych ko-
nritetów.

(H,Z.)

<r/+i/--+<},.l,4yr,iĄ r,r-i--,+#

pffiŁJ ,?DAREK"
i\,] /\SZYNY RoLNlCZ=

oFlCJAi_,i§Y DYSTRYBUTOR NA WIELKOPOLSKĘ
FABRYKI MASZYN ROLNICZYCH ,,K L E I N"

p c 1e c a:
"* wysokiej jakości agregaty trprawowe KLEIr,i
* ^ ma§zyny rolnicze renomowanych firm polskich
-- §uperkoncentraty pa§zowe CHV Holland
qił & PROWADZIMY SPRZEDAŻ nłrłlNĄ a c

Snrigiel _ Nietążkowo, ul. Leszczyńska 1 tel. (0-65) 189-340 fax 180_747
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