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JESZ CZW, ffi TEŁEF,ONIZACJI

Jak już pisałem, inr,vestycja: telefonizacja miasta
i gmir'y ŚmigieI została zakończona - rvszystltie apa-
raty zostały podłączone.

Planowany, pierwotny koszt miał lvynieść 2.020.000
złotych, W toku realizacji wzr,ósł on o 80.000,- 7|6-
tych i ostatecznie wyniósł 2.100.000,- ziotych. S;oo-
łeczny komitet telefonizacji wpłacił 1.408.560,- zło-
tych, pozostałą część tej kwoty po}<ryła Telekomuni-
kacja Polska S.A,

Jako, że inwestycja została zakonczona, :br zas-
pokoić ciekawość wielu Czytelnil<ów., pocia;e rvy,kaz
rniejscolł,ości oraz liczi:ę zainstalorvaill-cil ,,v nlch iio-
wyc}r aparatórv telef c:-liczlr_vch.

Do centrali rv §miglu potlłączorro 958 allaratórt,,
tym w:

Śmiglu 3i1-1 Z.,,{l,ó ivku
Molournic)r 4'i Bieiawaclr
Poladorvie :,6 Cz:,czyku
Glińsku 11 Brońsku
Czaczu 123 Białczu Nowym

Do cerrtrali u,Starym Bojanorvie podłączono 265 apa-
tiłtólv, rv tym rv:

St. Bojanowie I37 Wonieściu 49

Kal-śnicach 45
L]r,cnikowie 52
l iac}rcinie 22
|-:czepankowie 7

Nowejrvsi 28
Zegrowie 9

Spłarviu
Karninie
chełkowie
Jezierzycaclr

Parsku

Białczu Starym 12
Księginkach 4
Koszanowie 39
Bruszczewie 37
Nietążkowie 26
Wydorowie 1

39 Gniewowie 6

25 Sierpowie 23
11 Olszewie
3 Robaczynie

15
27

4
20

.],

.r,

o

17
I7

Zygmuntowie 5 Zydowie
1 Wydorowie

ogółern, w wyniku działalności społecznego komitetu
telefonizacji, w mieście i gminie Smigie1 zainstalolva-
no 1323 nowych aparatów telefonicznyclr!
PS. Ostatecznie wyliczono, że mieszkańcy miasta
otrzymają zwrot po 100,00 zŁotych, a mieszkańcy wsi
-- po 170,00 złotych. (H.z.)

CENTRUM KULTURY W ŚnłIGLU
ZCIproSZo

{:r.; iin.lti il ,1:1;-1,i1, ł,,,i:" iv godzinach od 2000 do 2a0

s,s, ZAB,uŁWĘ TANE CZNĄ o9
vtr sc]i widowiskclwej cenirum. Wstęp wolny.
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200 tEo§E
,,MAZURKA DĄtsRoWsKIEGo"

W bieżący,m roku rnija 200 lat od powstania ,,Ma
zurka Dąbrowskiego", zwanego pierwotnie,,Pieśllią
Legionów Polskich we Włoszech". Utwór ten napisał
(i pnawdopodobnie opracował też melodię) w lipcu
1797 roku we włoskim miasteczku Reggio Emiiia Jó-
zef Wybicki. Przeznaczolly on był dla żołnierzy pol-
skiclr walczących na ziemi włoskiej pod dowództtiei,lt
gen. Jana Henryka Dąlrrowskiego.
Roczrrica to szczegól,na, bowiem utwór tcn, niespc-
dziewanie urósłszy do rangi hymnu narodowego (oii-
cjalnie - urzędowo został nim w październii<u 1926
roku), stał się pieśnią śpiewarrą w chwilach dobrych
i złych. W latach niebytu lraszej państwo.,ł,ości l;ti-
dził nadzieję, że to co utraciliśmy - ,.szal-.lą ocll:ije-
nry i przekonywał wszystkich, że ,,jeszcz.e Po]sl<a nie
umarła".
Pierwotna wersja pieśni była nieco odmienna od ak-
tualnie obowiązującej i brzmiała następująco :

Jesz,cze Polska nie umarła,
Kiedy my żyjemy,
Co nam obca moc wydarła,
Szablą odbijemy.

Marsz, marsz Dąbrowski,
Do polski z ziemi włoski,
Za Twoim przewodenr
Złączem się z narodem.

Jak czarnecki do poznania

Wracał się przez morze
Dla ojczyzny ratowania
po szwedzkirn rozbiorze.

Marsz, marsz, itd.
Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę,
Będziem Polakami,
Dał nam przykład Bonaparte,
Jak zwyciężać mamy.

Marsz, marsz, etc.

Niemiec, Moskal nie osiędzie,
Gdy jąwszy pałasza
HasłeLm wszyskich zgoda będzie
I ojczyzna nasza.

Marsz, marsz, etc.

Już tam ojciec do swej Basi
Mówi zapłakany:
Sluchaj jeno, pono rrasi
Biją w tarabany.

Marsz, marsz, eLc.

Na to wszystkie jedne głosy:
Dosyć tcj niewoli.
Mamy Racławickie kosy,
Kościuszkę Bóg pozwoli.

Z okazji 200 lecia powstania ,,Mazurka Dąblow-
skiego" w całyirr kraju odbywają się różnorod,ne w
formach obchody i uroczystości.
Y/ naszym województwie z tej okazji zorganizowano
sesję popularno-naukową oraz koncert hymnów i
pieśni patriotycznych pod hasłem: ,,200 lecie ,,Mazur-
l<a Dąbrorł,sl<iego". Gospodarzem obu uroczystości,
l:tóre odbl,ły się 9 kwietlria br. było Centrum Kultu_
ri'w Śmiglu.

Na s e s j ę orga ni za {orz4r{+ głównymi bvli : Le szczy ń-
skie Towarzystwo Kuituralne, Poiski Związek Chó-
rórv i OI,kiestr Oddział w Lesznie oraz Urząd Miej-
ski Snrigla i Ceirtrum Klrltury w Śmiglu) zaplosili
przeclc wszystkiirr nauczycieli historii i delegacje
trrl,oCziezy s:zkolncj, dyrygentów chórów i ot,kiestr,
clziałaczy klrlturalirych. Freku,encja ptzeszła naj-
śmielsze oczekilvani sesję w ostatniej chwili
przeniesiono z sali kinowej (spodziewano się 80 osób
a plzybyło okolo 150I) do rvidorviskowej. Słuchacze re-
prezentowali takie miejscowości jak: Pogorzela, Lesz-
no, Gostyń, Osieczna, Wschowa, Góra, Piaski, GoIi-
na Wielka, Pawłowice, Kościan, Witaszyce, Gdańsk,
Poznań, Wijewo, Rawicz, Jemiel,no, Lgiń, Turew,
Czernina, Pudiiszki, Pępowo, Bukówiec Górrny, Wło-
szakowice, Grabonóg, Kuklinów, Zalesie Małe, Koby-
lin, Dłoń, Miejska Górka, Kolnary, Bucz, Rydzyna,
Sobiałkowo i irr,ne - w tym i z,naszej gminy.

Sesję swą obecnością zaszczyci|i też: potomek Józe-
Ia Wybickiego, mieszkający w Śmiglu pan Jacek
Nieniervski, Wicewojewoda Leszczyński Jan Wojcie-
chowski, Kurator Oświaty i Wychowania w Lesznie
Andrzej Jęcz, dyrektor Wydziału Kultury i Sportu
Urzędu Wojewódzkiego w Lesznie Eugeniusz
Ślirviński, plezes oddziału leszczyńskiego Polskiego
Zwtązku Chórów i Orkiestr Tadeusz Paprockt.
Z władz lokalnych obecni m. in. byli: bur-
mistrz Jerzy Cieśla, przewodnicząca Rady Miejskiej
Śmigia Urszu]a Ranke, Sekretarz Śmigta Wanda Ja-
kubowska, przewodnicząca Komisji Spraw Społecz-
nej Rady Miejskiej Śmigla A}icja Zieglet.

Sesję prowadził dr Alojzy Konior - prezes Lesz-
cz yńskie go To war zystrva Kultural nego. Złoży-ł-o slę
na nią 5 referatów:

i. O zrviązlrach ,,Mazurka Dąbrolvskiego" z lVielko-
polską, który wygłosił dr Marek Rez]er z Poznania,
pracownik Akademii Medycznej lv Poznaniu, który
przede rvszy,stkim mórvił o związkach z Wieikcpolską
Józefa Wybickiego i Henryka Dąbrorvskiego.

2, ,,N1azurek Dąbrowskiego" tradycja a rvspół-
czesność. Referujący - mgr Henryk Wawrzyk, dy-

ż
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rektor Muzeum Hymnu i{arodorvego rv Będominie,
miejscow-ości, w której 29.9.L747 urodził się Józet
Wybicki 

-:lkupiał się na roli, jaką ów mazurek od-
gryr,vał w naszych dziejach oraz \1a zrcianach tekstu.
3. ,,Maztlrek Dąłlrowslriego" lv raluzyce polskiej i
ŚrviatoWej, 1\,{gr Jerzy Sobczalr z Pozn,ania, członek
Wieikopo1:;kiego Klubrł Publicystórv Krajoznalvczych
i Stwarzyszcnia Autor"ów Polskrch rnółvił, iiustrując
nagrania,rni muzycznyfiii, o utwcrach muzycznych,
lv których słychać dźwięki ,,X{azui"ka Dąbrowskiego"
bądź o utwolach mvzycznych opartych na jegc mo-
tywaclr.

4. Józef l1rybicki i ,,ilfazurek Dąbrowskiego". Refe-
rujący mgr Czesław Skonka z Gd,anska, redaktor na-
czelny krvartalnika,,Pieśń Skrzydlata" (czasopismc
to zajrnuje się hymnami róznych państw) wydawa-
nego przez Gdański Oddział Stowarzyszenia Miłoś-
nikóvr Tradycji ,,Mazurka Dąbrowskiegc" 

- 
z br.a-

ku czasu ograniczył swe wystąpienie do rvymienie-
nia zasług i znaczonia działainoŚci pubiicznej 

- 
pa-

tiiotyczl,-:e j J ózeta Wybickiego.

5. Barbara z Cłtłapolvskiclr Dąb:,o1",,slLa, zapornniana
śrrigielanka, Ze względu na brak czasu zmuszony
byłem temat przedsta.wic w b,ardzo, bardzo skróco-
nej, rv stosunku do cyklu artykułów driikcrvanych
w,,Witrynie Smigielskiej", rversji.

Również, ze wzgiędu na brak czasu ztezygnowano z
dyskusji nad poszczególnymi referatami.

W lrolu zorganizowano sprzedaz okolicznościio-
lvych wydawnictw. Jak przysłowiowe bułki poszły
lvszystkie egzemplarze monotematycznego,,Przyja,
ciela Ludu" (Zeszyt I-I1), który zat,,iera wszystkie
referaty wygłoszone rv czasie sesji. ,,Przyjaciei Lu-
du" jest też vł naszej bibliotece.

A już o godzinie i5.30 (sesja rozpoczęła się o

i1.00) tozpoczął się uro,czysty koncert, którego wy-
konarvcami byli:, Chór Miejskiego Ośrodka Kultury
im. Fryderyka Chopina w Lesznie pod batutą HiIa-
rego Ciesieiskiego, Chór Męski im. Karola Kurpiń-
skiego w Sarnowie pcd batutą Jerzego Dudka, Or-
kiestra Dęta OSP Cukiowni ,,I{.ościan" w Kościanie
pod batutą Kazimierza Pol<rzyrvińskiego otaz Zes-
pół Pieśni i Tańca .,Żeńcy Wieikopolscy" z Nietąż-
k,owa pcd kierownictwem artystycznyrn Rafała Ro-
solskiego. Koncert prowadziła Barbara Mencel
pracownik Centrum Kultury w Śmiglu.

W progralnie koncertu słuchacze (spodziewaiiśmy się
ich więcej) m.in. usłysze]i: Gaude }Iater Polonia (Ra-
duj się maiko Polskc) - 

):ymn nieszporny do św,,

Stanisła,i,va h.sklpa z plzełoĘill XIII/>(IV lvieku, na-
pisany na kanonizację biskupa Stanisława Szczepa-
nowskiego; .t3eguroclzicę 

- 
najdawniej ,zą pieśń -rnoolitnę z )iiil T iel,u; IBotę - napisaną przez Ma,

rię Kcrii.cnicką pod koniec 1908 roku jako protest

przeciwi<o prześladowaniu polskości i u_siaii,ie u-
rvła.szczeniowej lv zabotze pruskim, clo litórej rł, i910
roku Feliks Nowowiejski skomponował rruzykę;
Apostrofę do nriłości ojczyzny napisaną pr"zez Igna-
cego Krasickiego w 1,774 roku, która (apcrtrofa
zwrócenie się do przedmiotu, pojęcia abstrakcyjnego
lub o,soby zmarłej, nieobecnej, z któryr:ri \y Tzecz)r-
lvistości, rlie można rozmavriać) stała się hymnem
Szkoły Rycerskiej w Warszawie; R{arsz, małsz tsolc-
nia 

- pieśń rł,ywadzącą się z .,lo{azurka fiąj:row-skie-
go", powstałą pod koniec XIX r,r,ietrtl_ł na kont}znen-
cie amer;zkańskim oraz wiele, r,,riele jllnyclr ;-lti,vorórv
rvojskowych i pieśni 1udcv;ych.

,,'Żei cy Wielkopolscy" pclkazali lta:::i: t:i.lcc l;rarodo-
we, pcwszechne tańczoi)e w epoce. w której nolvltał
,,NTazurek Dąbrowskiego" 

- 
poioneza i rna;ura.

Koncert zakończono wspóinym odśpiervaniem przy
akor,rlpaniamencie orkie,stry tsgże ccś Polslrę. Pieśń
piora Alojzego Felińskiego z 1816 roku była aciresem
l:ołdowniczym do cara Aleksandra I i nolriła tvtuł:
.,Hymn na rocznicę ogłcs"enia Krole:tro,,a Polskie-
go". W nielegainie wyda,nym lv 1821 rcku śpiewniku
u,ers; ,,}Iaszego krćla zachol,vaj nant ira,nje" zz,,,,tąpto-
no: ,,}{aszą Ojczyznę Tacz nam wrócić Panie". Przed
.! 330 rokiem pieśń została znacznie zmieniona. Doda-
rro do niej zwrotki z te,kstem Antoniego Co;:eckiego
i śpiervano na melodię pieśni maryjrlcj ,,Serdeczna
}'Iatko" lvziętej z francuskiej opery korłricznej .,Sek-
ret" granej w Warszar,vie około 1806 roku.

Koncert nieliczn,ie 
- 

i tutaj, \x/ odlóznieniu od ucze-
stnikórv sesji rekrutujących się z całego -rvojervódz-

tv;a, mieszkańcy miasta i gminy się nie spisali
zebranej publiczności dał dużą dawkę nie tyll.:o prze-
żyć patriotycznych ale i autentycznych wzruszeń.
Dodam jeszcze, ze o wadze tego r,vycialzenia rv ku1-
turalnym zyciu województwa świadczył u,dzial Wo-
jewody Leszczyńskiego Zbigniewa }Iau,cta.

,Hubert Zbźerskź
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- Rury PCV i PE do zimnej wody

Przedsiębiorstwo Usług Rolniczych

SYLWIA CICFIOSZEVdSKA
64-030 Śmigiel, uI. T. I(ościtiszki 32

tel. (0-65) t80 J9d
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POSWĘCONY WCDOCIĄG
We wtorek 15 krł,ietnia br. l,v obectrości człcnkóT

Społecznego Komitetu Wodociągowania Zegrowa i
Norvego Swiatu ksiądz wikariusz Stanisław Wiatrow-
ski z Wilkowa Polskiego dokonał ceremonii poświq-
cenia hydroforu - wodociągu wiejskiego tych miei-
scowości. W uroczystości też uczestniczyii: bulrristrz
Jerzy Cieśla, wiceburmistrz lIenryk Skrzypczak, ill-
spektor nadzoru Witold Sobczak i Ryszard Szczepa-
niak - inspektor do spraw melioracji i wodociągc-
wania Urzędu Miejskiego w Śmiglu oraz strażacy:

Stanisław Ciorga i Piotr Kaczmarek.

A następnie, w m,ieszkaniu sołtysa Zeglowa NIie-

czysława Tomorł,iaka, przy wspólnym obiedzie, wspo-
minano udręki spowodowai,ie brakiem wody. Prze-
wodniczący komitetu Zygmunt Wojciechowski po-

dziękował tym wszystkim, którzy cięzko pracowali,

przy wodociągowaniu a szczególnie - za organizację
pTacy - R. Szczeparriakowi i sołtysowi.

Jerzy Cieśla str,viedził, że inwestycja ta mogła pow-

stać tylko dzięki wspóinemu wysiłkowi mieszkańców
i gminy, która sama by nie udźwignęła cięzaru jej fi-
nansowania. ,,'Wam powinrri tez podziekować miesz-

kańcy Nowejwsi i Poladowa, gdyż dzięki wam lirria
przesyłowa z Brońska i,i-rogła dotrzeć i do tych miejs-

cowości, W ten sposób zostało zlkończone wodocią-
gowanie miejsco,łości z ujęcia Brońsko" dodał

burmistrz. O duzym zaaangażowanilr r^ieszkańców

tych nielicznie zamieszkałych miejscowości, szczegól-

nie przy placach rozładuilkołvych, nórvił też R,

Szczepaniak.

Vy' pewnym morelrcie zadzwotrił telefon - NIGDY
NIE PRZY?USZCZAŁEM, ŻE TAK SZYBKO DOJ-
DZIEMY DO WODY I TELEFONLI" - z uznaniem
stwierdził sołtys.

Wkorzystując obecność władz mówiono o następ-
nej sprawie do załatwienia przy pomocy władz samo-
rządowvch - o 150 metrowym odcinku utwardzo-
nej, betonorł,ei drogi z Żegrowa do Nowego Światu.
A rł,iedzie ona pod górę na skraju lasu. Bardzo częs-
to jest nieprzejezdna, gdyż spływające na nią wody
tworzą głębokie koleiny. Były przypadki, że pogoto-
wie nie mogo przejechać, a policyjnemu samochodo-
wi, ulrvał się tłunrik. Głór,vnym orędownikiem tej
spt,awy był mieszka,iący w Nowym Świecie Z. Woj-
ciechowski. Sołtys M. Tomowiak potwierdził piiną
potrzebe2 utwaldzenia tego odcinka drogi i chcąc
przekonac przedstawicieli samorządu do współfinan-
sciwallia użył algumelltu,. ,,Z naszych skromniutkich
odpisów jej riie zirrrvestujenry ...".

Prz,vpomin am, że Społeczny Komitet Wodociągo-
r,vania Zegrorł,a i Norvego Śrł,iatu powstał w iutym
1994 t,oku. W iego skład lveszii: Z. Wojciechowski -
przerł,oclniczący, M, Tomkowiak, Stefan Szkudlarek
i Roman Czainski -- członkowie. Inwestycję zakofi
czono 4 września ub. r. Sieć tranzytowa ma dugość

2.989 nrb, a sieć !0 przyłączy * 374 mb, Koszt ogól-
ny inwestycji wyniósł 85.098,54 zŁote, w tym wkład
ludności 12,000,00 złoŁych, Resztę z budżetu pokryła
gmina, 

GLz,)

Od 3 marca br. ,,ALFABETYCZNY SPIS WŁAS-

l e SZG z e § ą l§tj;f *j,:i::,}ffi Tr#,^*;ł ;__;
przy ul. Jagieilońskrej,

§p]z
A oto ostatnie uzupcłrrierria i poprawki;
1 Nie wykreślać (jak podaliśmy w lrr 3 w o tatnicj

linijce lewej szpalty na str. ? na skutek p: icsta-

wienia wersów) pozycji:
Szwarc Henryk, uI. Sikorskiego 3 tel, 189-1j i,

2 P. Borowiak ze Smigla, ul. Na Durki 4, ma

imię Tadeusz, a nie jak podaliśmy l-}a str, 2 I,

ward.

W

cd l
e

- bibliotekach w Czaczlt, Nietążkowie, Starym Bo-
janowie i Smiglu w go.lzinach ich otwarcia,

- administracji Centrum Iiultury rv Śmigiu, przy
u1. T. Kościuszki 20, wejśc'e C,

Ulvaga! l(siążki będą zaopatrzo:re we rvkładki zllrvie-

rające bralrujące rv Spisach numity sta:ji,

tla
.:_ 4

Sklep ooroclniczl-rolniczy: Balcer P,, Śmigiel, pI,

Wojska Pclskiego ] 1 ma numer 189-297, a nie jak

podaliśmy i\g-217, }. iórego właściciela p, Hiero-

rlima Harem:ę przepra!ż]my za teleforry kierowa-

ne pod niewła::iwym adrc,l:m,

Dopisać w Śrrriglu: Witkow,]lr Maria, ul, Koś-

ciuszki 4la 1ll0-:13.
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trV piątek, 18 kwietnia br. rv sali posiedzeń Rady

Miejskiej Smigla obradował Zarząd Nf-G Z. OSP w
Śmiglrr. Obradom przewodniczył prezes zarządu bur-
mistrz Jerzy Cieśla. Gościem strażaków był komen-
dant Rejorowy Państwowej Straży Pożarnej w Koś-
cianie st.bryg. mgr inż. Leon Mądry. Minutą ciszy
uczczono pamięć tragicznie zmarłego byłego komen-
dania i członka zarządu Zwtązku OSP w Smigiu śp.

Józefa Sneli.
W piervrszym punkcie omowiono wyniki wizyta-

cji rv jecJ.irostkaclr OSP na terenie naszej gminy. Nim
plzyszło do konkretów, L. Mądry nawiązał do nowej
ustarv;, o Państrvowej Straży Pożarnej oraz do długo

,,przelabianym" przez sejm projekcie ustawy o och-

ronie przeciwpożarowej. Mówił też o nowych jakoś-

ciach w działainości iednostek straży pożarnej: ra-
townictwo drogowe zostanie Tozszerzone o elementy
przedlekarskie (utrzymac ofiarę przy życiu do czasu
przybycia lekarza) i ekologiczne. W przyszłości nową
jakością będzie też ochrona ludności (nastąpi reorga-
nizacja obrony cywilnej), w której w pełni zafunk-
cjonują straże pożarne. ,,Nowe zadania stawiane stra-

żom lv przyszłości, zmuszają nas dziś do utrzymania
tego, co mamy - przecle wszystkim tradycji i dzia-

łaczy strzżackich" - powiedział.

Prz;lslęprlą: do analizy stantt jednostek OSP na na-

szym terenie L. Mądry strvierdził, że na tle kraju i
województrva w;zpadam,v dobrze. a poziom ochrony
przeciwpożarorvej jest doskonały. Wyróżnia nas duża

i]ość straznic, niemniej są też i braki, które wykaza-
ła wizytacja. Sporadycznie lvystępującymi z nich są:

zalegający tu i ówdzie nieuz5,wany i wybrakowany,
,pr"ęt, cieknące dachy, odpadające tynki, nie zakon-

serwowanie - wymalor,,/anie brarny, brak w strażni-
cy motopompy, brak tabtic informujących, że ten

obiekt jest strażnicą, nie przybycie na alarm kierow-
cy, ustórki w instalacji elektrycznej, brak oświetle-

nia rvnętrza strażnicy, brudne mundury bojowe i
sprzęt. Według oceniających, ,,jak wlnno być, trzeba

zobaczyć w Karśnicach. Bardzo słabo ,1cst w Białczu

Starym i Plzysiece Starej, słabo w Karmi;,ie, Coś też

trzeba zrobić z Brońskiem".

W dyskusji dużo mowiono o strażach ,,na papie-

rze". W tych mieiscowościach, w których zanicchano

działalności, sprzet (ieśIi jest) trzeba wycofac, a w
z;:miatl zainsta}olvać przy hydrancie skrzynkę z wę-

żan i. Utyskirvano na zamknięte w naszej gminie hy-

clralrt" - ,,Nir,r ktoś z kluczem przyleci i upora sĘ

z jego otwarciem ...", ,,Trzeba ćwicz.y-ć ot,łieranie
hydrantu!" - 

ripostował komendant gminny Marek
Graczyk.

W drugim punkcie mówiono o najbliższych inr-
prezach strażackich. 10 maja obchodzony będzie

DZIEN STRAZAKA, Projektuje się, że o godzinie
15.00 wszystkie poczty sztandarowe i jednostki zbio-
rą się w Smigiu przy strażnicy, by po złozeniu wią-
zanek kwiatów w Miejscach Pamięci Narodowej, u-
czestniczyć we mszy św., po której, z konnymi si-
kawkami, udać się na strażacką biesiadę pod wiatra-
ki. Tu, b5,ć może, zostanie zorganizołva,ny pokaz

sprzętu strażackiego, a wieczolein, pl,zy wspóludziale
Centrum Ktlltury w Śmiglu - dyslicieka, (Prezesi

strazy proszeni są o zgłaszanie ilości uczestnii<ów u

seklctarza do końca kwietnia).
W czasie trwania Dni Smigla (30 maj - 1 czerlviec)
odbedzie się FINAŁ WiEfZY POZA]1I§ICZEJ, a B

czerwca br. w Spławiu (godz. 15.00) GMINNE ZA-
WODY STRAZACKiE.

Na zakończenie prezes J. Cieś]a poinforn'o-wal ze-

branych, że w najbiiższym czasie we r,vszystkic}r jed-

nostkach zostanie przeprowadzona inrverrtaryzacja
sprzętu. (H. Z.)

llr. r lrlrltllalltlllllllll!rallrllltllll

JAK To U wAS DZI.^Ł^?

\',e wtorek 15 kwietnia br. Centrum Kultury w

Śmigiu gościło 25 dyrektorów placówek kultuiairrych
z województwa kaliskiego Towarzyszyli im dyr, Wy-
działu Kultury i Sportu UW w Lesznie Eugeniusz
Sliwiński oraz dyr. Wojewódzkiego Domu Kultury w

Lesznie Zdzisław Adamczak.

Celem ich pobytu było zwiedzenie obie}<Łósł, zapcz-

nanie się z zakresem naszej działalności olaz przede

wsz)rstkim - formą zarządzanla,

Wprowadzając w temat Z. Adamczak poinlormował
naszych gości, że w województwie Ieszczyńskim wy-
pru"Ó*".,o kilka form zarządzanla kulturą, a jedną

z nich, i to sprawdzającą się w Śmiglu, jest centrum

kultury.
Niżej podpisany przedstawił przybyłynr przesłanki
porvółarria centrum, sposób wyłonienia jego dyrekto-

ra, funkcje administracyjne jakie pełni centrum, stair

zatrudirienia oraz - skrótowo ze wzgiędu na to, żc

goście otrzymali 5 nr ,,Witryny Śmigielskiej", w któ-

rym jest sprawozdanie z naszej działalności - for-

my działalności.
Zapoznał też ich z działalnością i rolą jaką pełni v"

życiu sportowym nriasta i gminy Społeczna Miejslro-

Gminna Rada Sportu, Kultury Fizycznej i Rekreacji,

Oczywiście udzielał też odpowiedzi na pytania szcze,

gółowe. Było ich bardzo wiele, Niektórzy z uczestni-

i<ów spotkania, by poznać naszą działalność ,,od po-

szewki" i od strony papierkowej, zapowiedzieli in-

dywidualny przyjazd. (H.z,)



WITRYNA ŚMIGIELSKA

}Ł,RnV sp(R2:VpCZAK
64-030 §nrigiel, rri. J. Słowaclri":go 27 tei. 1B0-619

śrviacl czy usłtl$i 1v zakresie:
O instalacji, konsełivacji i rrapraw3l gazowych

grzejnikórv rvotly oraz kotłólv c.o.,

e uruchanriania kotłó,lv proCukcji TIiRNIET S.A.
Śrviebodzice,

O serwistr urządzeń grzet,czych produkolvanych
przez francuską firmę I.{ECTrnA,.

Poszullłtłje; i*kalu
n0 sktrep w Si* iglu

oFERTY tel. 189-340

MItrJ§CE l{A TwoJE 8GŁ.OSZE:iIEi

SKLEP Z TRADYCJAMl
przy SpółCzielni Ogrodniczei

w śmiglu

o6RoDN!czo
-W!ELoBRANźoWY

ul. T, Kościuszki 50
tel, (0-ó5) 180-27Ą

P O L E C A:

O NASIONA KRć\JOWE i ZAG!?::NICT}§E:

woruyw - k-łiqtów - burelków - trqw łEltewych,
gozonowych ...

NAWOZY KRAJOWE i ZAfiRAFłlCZ§lłE z:
lzrqelo - Finlqndii - Holond!i;

NARZĘDZ|A: dio ogrodników i dziqł;,iov.,icgów orct;::

- szeroki wybór środków chenricznych

- folie o róźnych wymiorclch

- 9rzybnię
- popier
- torf

- trzmiele

- nowodnionie kropelkowe

ZAPRASZAMY OD PONlEDZIAŁKU DO P|ĄTKU

w godzinoch od 8.00 do 17.00

w soboty od B.00 do 13.00

W sprowoch pilnych tel. domowy 180-498

ffi@&@sEffiffiffiA
PGlfdszFcI-!l§A KAsA oszczĘDNoścl

BANK P,ąŃSTWoWY

oDDZlAŁ Łry KośclANllE

oFERUJE
rlcstqpul;qce KREDYTV PREFERENCYJN E

no rełllizgcję przedsięwzięć w rolnictwie
i przetwórstwie rolno-spożywczym :

-- kredyty no invrłestycje podstowowe

-" kredyty ng re$!izgeję pragromów bronżowych
i regiono!nych

- kredyty dlo młodego rolniko

- kredyty no tworzenie nowych miejsc procy no wsi

- kredyty no zokup gruntów rolnych

- kredyty obrotowe no zokup środków do produkcji
np. nowozów

OPROCEI',ITOWANlE OD 5,5% DO 14,30lo

Kościon, ol. Kościuszki 34 tel. 12-12-00 lub 12-22-00

l§migia!, ul. Mickier,,liczą 4 tel. 18-07-30 lub 18-90-27

*€i><l.&+Ę§:L/tL/tź@

Spizadon FIATA i26p,1984 r. KARŚN|CE 118

tel. 189-918

64-030 §MlGlEL

tll. Kościuszki 6

te!. (0-65} 180-206

swiaiczy również usługi
KSErąo

WYŁic1.1UJĄc ODBlT|,{l W FoRMATACH A_3
i l'\-4 7 MCZL!\,,IOśC|Ą lCH POW|ĘKSZENIA

BĄDż Po 1,1 l\l l EJSZEN lA.

Wykonujel,ny odbitki zorówa pojedyńczych kortek

jqk i druków zworiych (ks!qźek, broszur, itp,),

ZAPRASZAMY
W GoDZlN!i\C1-1 oD 10.00 Do 17.00

a

@



WITRYNA ŚMICIELSKA

04-G30 Śrnigiel u1. Leszczynska 16

na terenie Przedsiębiorstwa Produkcji, Ilandlu
i Usług Rolniczych,,S m i g r o l"

,,ffi§fiilF{HhĄ PL[]S"
64-030 Smigiel, ul. Leszczyńska 16

tel. (0-65) 1BO-841

o f e r u j e:

SBODKI OCHRONY RO3LIN
HURT - DETAL

- pełna gama pestycydów
(w małych i dużych opakorvaniach)

- nalvozy dolistne

- odżywki do kw,iatórv

- folia ogrocliricza

- nasiona
. kukurydzy
, zbóż
. warzytv i kwiatów

- YT"llXlt,ot,,i",y
-- opryskiwacze ręczne

Zapt aszamy od poniedzlałku drl;lrątku
w godzinach od B.00 - 16.00

w soboty od 8.00 - 14.00

Chcesz mieć iłkuliecong balkon,
taras cza ogród ?

Dcstarcz poje;nniki i ugbierz
gatrlnki liruiatóru.

P OLEC AMY:
O SURFINIE

o WERBENY

O PELARGONIE

S IMPATID oraz inrre

zuzlstAll|, EERTlltltB
Smigiel, ul. Polna 7

tel. 180-363

OKNA PCV
- europejski ceńyfikot jokości lSO 9001

- krótkie terminy reolizocji

- fochowe dorodztwo

- 10 letnio gworoncjo no profile

- różnorodność ksztołtów i kolorów

- wszystkie worionĘ szkło

P.P.i,| .U. a .E D A'
EDMUND CZARNECKI

64-030 SMIGIEL, u]. Fcrrno 3
tel. (0-ó5) iB0-515 tel,/fox (0-ó5) 189-687

GAZY TECHNICZNE
TLEN 6,5 ml

ACETYLEN ó k9

ACETYLEN 10 k9

COz 20 kg

COe 30 kg

- 11,61

_ 85,08

-141,20

- 25,30

- 37,50

CZYNNE oD PoNIEDZ|AŁKU Do PIĄTKU W GoDZlNAcH oD 8.00 - 1ó.00



WITRYNA ŚMIGlELSKA

* SPORT * SPORT & SPOF*T &
JUDO I KARATE

W Iglzys}<ach Młodzieży Szkolnej zolganizowa-
nycir 16.03.br. w Lesznie, pierwsze miejsce rv judo w
kategorii do 50 kg zajął znany już Czytelnikonr Mi-
kołaj Szwarc z Nowejwsi, a w turnieju dzieci i rnło-
dzików, zorganizowanym przez Okręgowy Związek
Judo we Wrocławiu 12 kwietnia br. zalął trzecie
miejsce.

W otwaltych mistrzostwach karate dzieci, zoIga-
nizowanych 12 kwietnia br. w Poniecu, w kumite
wszystkie trzy medale zdobyli trenujący w Siniglu
pod okiem Grzegorza Trojanowskiego za"wodnicy:
1 miejsce Konrad Szrvarc (blat Mikołaja), 2 ,- Cy-
prian Piasecki, 3 - Jacek Sobolewski. Ci sami za-
wodnicy tworząc drużynę w ul<ładzie kata zajęli dru-
gie miejsce.

W tymże układzie indywidualnie wśród zawodników
z rocznika 1986 1 miejsce zajął Albert Pelec, a z To-
cznika 19B7-B9 4 miejsce zajął Mateusz Gbiorczyk.

TE]\IS SToŁołvY
W zorganizowanych przez GLKS ,,ORLĘTA"

Czacz 6 kwietnia br. drugim otwartym turnieju teni-
sa stołowego mieszkańców wsi, wśród pań trzy kolej-
ne miejsca zajęły: Marta Ratajczak, Marta Janicka
i Julia Cichowska - wszystkie z Czacza, a wśród pa-
nów odpowiednio: Jan Norvak z Radomierza, Ryszard

Rupn*tuał kro,,(nńł*ęł'
25.04.1997 (piątek) goclz. 18.30

,,OSTATNI SMOK". USA 1996. Reż, Roj; Cohc i.

Wyk. Dennis Quaid, David Thewlis, Petei: Postle",,l-
waite.
Baśń filrnowa. Stary król walczy z clrłopskim pori,-
staniem. Podczas kolejnej bitwy ginie, jego s),11 zc-.-

taje ciężko ranny. Królowa prosi o pomoc sędziił,ego
smoka, ten odstępuje królewiczov,zi połowę swego

§erca - pod warunkiem, że obdarowany będzie prze-
strzegał kodeksu rycerskiego.

2.05.1997 (piątek) godz. 19.00

,,PORTRET DAMY", USA 1996. Rez, Jarre Campion.
John Malkovich, Barbara IJershey. Filru obyczajorvy.

Jokiel z Tłok (zielonogórs}<ie) i Faldeusz Pralat z Dąb-
cza. Wszyscy otrzyrnali 1;uc1,laly i rragrorJy ufundo-
wane plzez olganizatoróv,r.

G@a
12 kwietnia br. w Lesznie został rozegrany Finał

\Mojewódzki Igrzysk Młodzieży Szkolnej klas iV i
młodszych w tenisie stołowym.

Po trójstopniowych elirrrinacjach do śclsłego finału,
w którym uczestniczyło 24 zawodników, zakwalifiko-
rvało się dwóch uczniow ze Srnigla: Wojtek WaIi-
górski oraz Darek Szymański - oboje z klasy trze-
ciej. Wojtek l{aligórski zajął trzecie miejsce a Darek
§izymański - siódrrae. Wojtek przegrał po zaciętym
pojedynku w półfinaie l:2 z późniejszym zwyctęzcą
turnieju Błażejem Stróżyńskim ze Wschowy (uczeń
IV klasy). Nauczycielem wychowanta fizycznego obu
chłopców jest mgr Danuta Strzelczyk, a tenis stoło-
rvy od 2 lat trenują w- KS ,,POLONIA" Śmigiel.

WYNIKI PINGPO}TGISTOW,,PoLoNII"
III liga
GÓRNIK II PoLKov/ICE - POLONIA ŚlViiGtEL
5: 13. Punkty dla POLO}TII zdobyli: T. Kozłowski
4,5, A. Duda i K, Kowalcz),k po 3,5 i A. Herkt 1,5.

Liga okręgolva
LZS BODZEWO - POLONIA III Śmigiel 14:4. A.
Herkt 3,0 i M. Grzelak 1,0 punkta. opr. (H.Z.)

Adaptacja powieści Henry Jamesa. Młoda Amery-
kanka przebywa u krewnych w Anglii. Odrzuca oś-
wiadczyny zamożnego ziemianina, posianarvia pod-
różować po świecie. We Włoszecb poznaje starszego
nlężczyznę - 

jest mądly, doświadczcny i z pozoli]
uczciwy.

9.05.1997 (piątek) goclz. 19.00

,.ZAGNIEWANI MŁODCCilli,i1"^ T;SA i996. Ilez.
Hart Bochner. Wyk. Jolr Lovitz. l ia Carrere, I"ouise
Fietcher. Komedia. Fa,:oliia z:.[ -:e,lr,a u nas filmu
,,N{łodzi gniewni", Aril}..it:l1- i egzsi"'or.'zany llauczy-
cie], historiI Tozaoc.,z,Jn3 ;ii-acc l; szkoie śledniej ter-
rolyzovri}nej p"rzez itcznio,"" ci-,r"l1igalrórv, Mimcl
wielkich irudnrrjci pióllu:;: d-ollror;adzic rJ,o tego, by
\^,szyscy jego t:cznio-;;ie zcia]l ci.:zalrtitt-,- 11,] ,;łyższe

tłczelnie. (B.M.)

llastępny nr,,Witrvny Sgati§fretskiei" 8 nmł§lł hi" (:Q:;: ;l1: ;.n,
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