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$i^*ostgha póeanna
Dzień dobry. Witom Poństwo serdecznie, o zorozem

ekologicznie. Litościwy śnieg pokozoł, jok piękne mo-

9łoby być nosze otoczenie gdyby zniknęły te wszystkie

obrzydlistwo, jokie somi sobie zofundowoliśmy. O ileż
przyjemniej będzie teroz uprowioć 9imnostykę poron,
nq, kiedy nie widoć śmieci zolegojqcych w losoch,
strumykoch, rowoch i wszelkich innych (nie)moźliwych
miejscoch, tokże wprost no ulicy, no drodze ze sklepu
do domu, Wyrzucili je olbo bezmyślni, olbo ,,esteci",
którzy nie cierpiq bołogonu we włosnych włościoch.

Kojqc wzrok wszechogorniojqcq bielq stojemy przy

otwortym szeroko oknie i rozpoczynomy.

Dowiedziołom się niedowno, no szkoleniu ekolo-
gicznym dlo rolników, że mieszkom w obszorze chro-
nionym, już myślołom, że to ze względu no szczególnio
wysokie zogęszczenie uprowiojqcych gimnostykę po-

ronnq (no km'), Ol<ozcło się wszokże że to strefo

ochronno wod podziernnych dlo ujęcio w Roboczynie,
W tokie.j strefie wszystko powintro być w z9odzie z eko-

logiq, oby chronii: lvorurrki poirzebne dc istnienio ro-

dzoju ludzkiego, o więc ałownie czystq in,odę, Rolnik
powinien z ostrożno stosowoc środki uprowou/e oroz

nie dopuszczqć do wycieku gnojowicy i soków kiszon-

kowych. Jeśli zoś ktoś uzywo storej siudni joko szom-

bzo, znoczy to tyle, jokby wrzucił do niej trupo,

Potrzebę ochrony środowisko przed skożeniem

vlskozuje nie tylko zdrowy rozsqdek. Gworontuje jq

tokże (choc sceptycyzm podpowiodo mi, że bodoj tylko

w teorii) Konsytucjo RP. Kożdy mo dboć o ston środo,

wisko, o włodze publiczne sq wręcz zobligowone do

,,prowodzenio polityki zopewniojqcej bezpieczeństwo

ekologiczne wspóczesnemu i przyszłym pokoleniom",

Wierzę, że nosze włodze somorzqdowe mieszkojqce no

tym terenie, rzeczywiście sq bezpośrednio zointereso-

wone noszym, o więc i swoim bezpieczeństwem, lnnym

(decydentom i projektontom) jest to, jok podejrzewom,

zupełnie obojętne, Stqd klosyczny już przykłod zotru-

cio ujęć wody dlo Śmiglo, Przykłod, który będq cyto-

woć jeszcze nostępne pokolenio. (O ile oczywiście to-

kowe będq). Jeśli historio jest nouczycielkq życio, to

dloczego musimy uporcie powtorzoć tę somq klosę?

Jokim rodzojem szontożu posłużono się w kwestii ob-

wodnicy śmigielskiej, że jok się okozuje, mo ono prze-

biegoć w obszorze chronionym dlo ujęcio wody? l tyrn

rozem nie tylko dlo śmi9lo, ole i dlo Roboczyno, Sto-

rego Bojonowo i Nietqżkowo. Zopewne powoływono

się no presję mieszkońców, którym dostotecznie doku-

czyło przebiegojqco środkiem miosto E5. ldę o zokłod,

że również wielu czytojqcych te słowo powie: o co mi

jokoś tom wodo i jokieś tom środowisko. Jo już dłużej

nie mogę wytrzymoć tego (pordon!) smrodu i hołosu,

Świętq rocjo!. l prowdq jest, że będzie coroz gorzej,

bo lowinowo rośnie tronsport drogowy,

Ale co to do, drodzy sympotycy gimnostyki poron,
nej, że obwodnico znojdzie się w sumie tylko nieco
dolej od centrum? Dzisioj już to możno przewidzieć.
Wiodomo np., że podobnie niefortunnie usytuowono
obwodnice choćby w Rydzynie, czy Lesznie. A koszty
jokie ponosi Leszno, poszukujqc wręcz rozpoczIiwie
zdrowej wody dlo miosto? Kożdy błqd w tej mierze, to
nie tylko nowe wydotki, to przede wszysstkim nowe zo-
groźenie (nowet dlo życio).

Wszyscy chcielibyśmy źyć długo i zdrowo. Niestety,
nie zopewni nom tego tylko nowet nojbordziej sumien-
ne przykłodonie się do gimnostyki poronnej. A kiedy
już znojdziemy się ,,po drugiej stronie otwortego ok-
no", nie chcielibyśmy chybo zoboczyć przez nie coroz
bordziej schorowoych mieszkońców noszych stron. Zo-
miost beztrosko oddowoć się reloksowi iporcnnej
gimnostyce będq może stoli w kolejkoch po wodę pit-
nq (iuż nie tylko dlo niemowlqt),

Teroz niech Poństwo jeszcze przez kilko choćby mi-
nut poćwiczq somodzielnie. Może ze słowomi piosenki
,,Storszych Ponów" w tle: no cołej połoci śnieg,
w przeróżnej postoci śnieg,.,

A co się znów ukoże, kiedy ten śnieg spłynie.,.?
GźmnastpĘ porąnną przygotowała i proowad,zżła mgr J.S.
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Podziękowania -,,

Młodszemu aspirantowi w stanie spoczynku WIE-
SŁAWOWI TERCZEWSKIEMU, byłemu komendan-
torvi Policji w Śmiglu, rv iiriieiliu redakcji ,,\Ąiitryny
Sn:igielskie j" składanr scrdcczne podziękoivarrie za

owocną rvspó}pracę,
Równocześnle życzę Panu bardzo wielu spokrrjrl5,clr,

pogodnych i radosnych dni oraz spełnienia w-szyst-

kich zatnicrzeń i marzeń. Hubert Zbźerski

Kółko Rolnicze w Smiglu i Koło Gospodyń Wiej-
skich w Śmiglu składają serdeczlle po-
dziękowania gościom, delegacjom kółek lolni-
czych i kół gospodyri u,iejsklch, Zarządowi Slr,igia,

PPFiiUR sp. z o.o. ŚMIGROL, Bankowi Spółdzreicze-
mu w Śmigtu i sponsorom za uświetnienie
u r o,c zy sto ś c i 100-1ecia Kółka Rolniczego w Śnri-
glu i 40-1ecia Koła Gospodyń Wiejskich w Śmiglu,



WITRYNA ŚMIGIELSKA

JI]BILEI]SZB 100 i 40-1ecia
Dokładnie w setną rocznicę utworzenia, 28 listo-

pada 199B roliu, \Ą, Smiglu zorgatlizowano uroczystoś-
ci jubileuszowe 100-1ecia istniellia Kółka Rcllniczego
w Śmiglu i 40-1ecia istnienia Koła Gospodyń Wiej-skich w- Śmiglu. Rozpoczęła je uroczysta Msza św.w kościele farnynr odpra.łiona w intencji rolników
i ich rodzin, a następnie w pochodzie, przy dżwiękach
Orkiestry Dętej OSP Smigiel pod batutą Jana No-
wickiego, jej uczestnicy przemaszerowali do sali wi-
dowiskorł,ej Centrum Kultury w Smiglu, w której
odĘła się uroczysta akademia.

Rozpoczęto ją krótkim występem orkiestry
wadzeniem kółkowego sztandaru z 1923 roku
nał).

i wpro-
(orygi-

Honory domu pełniła Urszula Matysiak-O]esiak, któ-
ra w imieniu organizatorów: KR i KGW w Śmiglu
powitała gości: Burmistrza Śmigla Jerzego Cieślę,
przewodniczącego Rady Miejskiej Śmigla i rórvno-
cześnie prezesa GZ RKiOR w Śmiglu Zygmunta Ko-
niecznego, Mariana Kasperskiego 

- plezesa WZ
RKiOR w Lesznie, Celinę Pawłowską, Urszuię Bu-
lińską i Mariolę Stachowiak - pracownice Ośrodka
Doradztwa Rolniczego w Lesznie, dyrektora Banku
Spółdzielczego w Śmiglu Jerzego Wojciechowskiego,
zarząd spółki ŚMIGnOl, członków _ Jubilatów, za-
rządy KR i KGW zreszonych w GZRKiOR oraz niżej
podpisanego.

100-1etnią historię kółka rolniczego i 40-1etnią hi-
storię koła gospodyń wiejskich przedstawił prezes
Kołka Rolniczego w Smiglu Stanisław Maciejczak.
Jej pierwszą część drukujemy w innym miejscu,

Marian Kasperski swe wystąpienie rozpoczął od
gratulacji a następnie podzieiił się uwagami i ref]ek-
sjami na ile wiedza o przeszłości może się przydać na
dzień dzisiejszy. Oceniając współczesność stwierdził:
,,Obecny układ polityczny nie służy polskiemu ro1-
nictwu". Należy więc tworzyć grupy producentów
i rolnicze giełdy. ,,Tylko w jedności siła".
Następnie medalami im. Maksymiliana Jacktlwskiego
wyróżnil: KR w Smiglu, KGW w Smiglu oraz
Stankowiak Cecyiię z Nowej Wsi, Kaminiarz Janinę
ze Śmigla, Kreuschnera Wiiheima ze Śmigla, Maciej-
czaka Stanisława ze Smigla, Ratajczaka Zygmunta
z Koszanowa i Kaminiarza Stanisłalva ze Śmigla.

Odznaki ,,Za zasługi dla Kółek Rolniczych" otrzymali
Maciejczak Anna ze Smigla i Majorczyk Zygmunt ze
Śmigla.

W imienitł odznaczonych podziękował S. Maciejczak

- cieszę się, że nasza praca została doceniona.
Jerzy CieśIa i Zygmunt Konieczny zasłużonym

członkom kółka i członkiniom koła wręczyli bukiety

kwiatów i listy gratulacyjne. Otrzymali je: Danuta
Kozak, Maria Kaminiarz, Andrzej Stankowiak, Jan
Wieczorek, Stanisław Kubiak i Zygmunt Majorczyk.
W imienitr obu przemówił Burmistrz Śmigla. Wyraził
radość i zadowolenie z możliwości uczestniczenia
w tak wyjątkowej uroczystości, jaką jest 100- i 40-1e-
cie organizacji. ,,Do wysłuchanej obszernej i szcze-
gółowej historii - nic dodać, nic ująć. Nie pozostało
nam, przedstawicielom samorządu Ziemi Śmigielskiej
nic tylko pogratulować i podziękować za trud i wspa-
niały dorobek, który jest dziełem i udziałem wielu
pokoleń rolników". Na koniec podziękował tym
wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania
tej jubileuszowej uroczystości. A wyrazem uznania
były duże bukiety kwiatów d]a przewodniczącej
KGW Danieli Kozak i prezesa KR Stanisława Ma-
ciejczaka.

A w ślad za władzami samorządowymi gratulacje
i kwiaty składali pracownice ODR, prezes BS, zarząd
ŚMIGROLU oraz wszystkie delegacje kółek rolni-
czych i kół gospodyń wiejskich uczestniczące w uro-
czystości.

Po części oficjalnej rozpoczęła się część artystycz-
na, w której wystąpił Zespół Pieśni i Tańca ,,Żeńcy
Wielkopolscy" działaj ący pTzy Zespole Szkół Rolni-
czych im, Jana Kasprowicza w Nietążkowie.

(H.z.)
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CZĘse I, LATA 1898-1939

Zebranie konstytucyine odbyło się dokładnie 100

lat temu, 28 listopada 1B9B roku w salce św. Ducha,
dziś zwanej parafialną (ul. Farna 24). Zagatł je śmi-
gielski proboszcz Jan Potrykowski, a przewodniczył
mu Patrorr kółek rolniczych N{aksymilian Jackowski.
W zebrar-riu założycielskim uczestniczyło 28 osób: ze
Smigla: ks. Jan Potrykowski, Witold Łukomski, Jan
Kadzidłowski, Józef Nische, Wincenty Nadolny i An-
toni Drótkowski; Z Glińska: Ignacy Kozak, Józet
Stróżyński, Piotr Kubiak i Franciszek Cieśla; z Bro-
nikowa: ks. Hieronim EngJ.er, Piotr Ratajczak, Jan
Leizner i Jan Konieczny;z Koszatlowa: Mateusz Lud-
rł,iczak i Franciszek Kaminiarz; z Bruszczewa: Lud-
rvik Nowak i Jan Frąckowiak; z Czacza,. ks. Jan Wiś
rriewsl.:i i Nlichał Duirin. A ponadto: Piotr Kasperski
i Michał Walachow-ski z Morownicy, Józef Dworak
z Foladowa, nieznanego imienia Stam z Machcina,
Ksal,very Speichel,t z Poporva }iiemieckiego, n.inl,
Szołdrski z Że;5,ow,a, Stanisław Speichelt z Barchli-
na i Henryk Skarżyriski ze Spłau,ia. Do pierwszego
zarządu obrancgo na t5zm29 zebraniu lveszli: ks, Jarr

I,'otrykorvski ;ako prezes, Józef liische 
- 

zastępca
plezesa, Wi'r,oicl Łu}<omski - 

sekretalz, AlTtor-li Dl,ot-
kowski - skarbnik oraz Ignacy Kozak, Luclrvik No-
vvok i Piotr Kasperski jako łarł,nicy.

Już w czasie tego pierwszego zebrania Patron kółek
rclniczych Maksymilian jackor.vski wygłosił rvykład
o pasieniu zimową porą J:ydła oraz o dlenorł,aniu
póI. Jak stwierdzono w protokóle ,,dyskusja była
bardzo ożywiona".

W czwartytn rokrl działalności do kółka trależało
?B roiników,. 16 ze SrnigJa, 17 z Poladowa. 10 z GIiń-
ska, 7 z Koszanowa, I5 z Brońska, po 4 z Btuszczewa,
Morownicy i Popowa Niernieckiego, po 2 z Czacza
i Zegrorł,a oraz po 1 z Nowej Wsi, Podśmigla, Roba-
czyna, Sokołowa, Machcina, Barclrlina i Spławia. Ten
stan członków utrzymywał się do wybuclru pierwszej
rł,ojny światowej, ,uv czasie której na zebrania przy-
chodziło średnio po 25 osób gdyż ponad 30 członków
było na .lroncie.
W 1938 roku do kółka należało 101 ro]ników.

Zebrania odbywały się raz w miesiącu. Na każ-
dym z nich w5,głaszane były referaty, odczyty bądź

lvykłady, w toku których ,,irawzajem się pouczano

i dzielono doświadczertiami", Prelegentami naj-
częściej byli ludzie z zewnątrz. Bywało jednak i tak,

że kółko wysyłało swego przedstawiciela na sz}<olenie

do Poznania organizoił,ane pTzez Patronat, któr5z po

powrocie przekazywał tanr zdobytą wiedzę członkom
kółka. W 191l r. na takim szkoleniu był ,,gospodar,-
ski syn" Stanisław Kozak z Glińska, który później

,,zaznajomił członków z treścią następujących wykła-

Hisłonfrcg K,ół§6@
dórv; o uprawie roli pod buraki i kartofle, o chowie
bydła, o prarł,odawstwie gminnym, o rvychoił,aniu sy-
nów gospodarskich, o zielonych nawozach".
Dzielono się też własnymi doświadczeniatni. W 19:]8

loku Jan Trafas z Glińska zapoznał członkóiv z no-
\Ą;oczesnymi roślinami pastewnymi pokazując ich
próbki wyhodowane pTzez siebie na poletkach do-
;śrviadczalnych, Były to trawy sudańska i czumlza,
lsoja, malwa, łubin słodki oraz kilka odmian słonecz-
nika.
Wiedzę fachową czerpano też z prasy rolniczej i l<sią-
żek. W 1900 r. na koszt kółka, zaabotrowano 10 eg-
zemplarzy ,,Poradnika Gospodarskiego". W 1925 r.
zakupiono ,,bibliotekę zawodową", któr,a składała się
z 53 książek i broszur. Jej piel,rł,szyrn bibliotekarzem
zostal Władysław Kijowsl<i.

Uzyskiwaną w czasie zeblań rviedzę rvykorzysty-
,uvano praktycznie w swoich gospodarstrvach. Doprn-
gowało ich do tego r,vzajemne lustrowanie gospo-
darstw. Juz w 1899 r. zwtedzano gospodarstwa Matu-
szewski,ego i Kasperka w Poladowie, r,ok pózniej --
N[ateusza Ludwiczaka w Koszanowie, a w 1902 -Ludwika Nowaka w Bruszczewie. W t924 t, wizyto-
lvano 14 gospodarstw w Bruszczewie o łącznym ob-
s_7arze 27I ha, rv których naliczolro: 37 koni, l34 sztu-
ki b5 dła rogatego, rł,iele trzod}, chlewnej i drobiu.
W protokóIe zapisano: ,.Podczas pogawędki, która po
przeprorł,adzonej lustl,acji odb.vła się u gospodarza
Płóciennika, zwlócono uwa,gę na zalważone braki,
jak brak mllrowanych gnojowniLór,v, szlachctr'ych
drzew owocowych, pasiek".
Gospodarstwa członków kółka rolniczego byiy też
rvizytowane przez rolników z innych stron Polski.
W 1927 r. goszczono małorolnych rolników z Grodna,
a w czasie Powszechnej Wystawy Krajowej w Poz-
naniu w 1929 r. * którą oczvwiście członkowie śmi-,
gielskiego kółka też zwiedzili - 

kółko podejmowało
5 wycieczek chłopów z ,,dalekich stron kraju" a mia-
nowicie: z Nowego Sącza, Dobuniewa, Brześcia nad
Bugiem, Równego i Stanisławolva. Wszystkte wy-
cieczki zwiedzal5, Snrigiel, każda z nich gospoCalstwa
rv illnej vusi - Bruszczewie, Poladowe, Glińsku, Nie-
tążl<ou-ic i Koszanowie.

O do},.rej kondycji gospodarstw członkól,v l.:óika

ś,r,iadcz5, fakt, że już w 1905 r. Łlyło zdrerrowanvch
400 mcrg, siewniki rzędowe miało 12 rolnikó,ł, cen-
tryIugi, dziś zlvarre wirólvkami, prawie rvszyscy, ale
r:l1cko do nr]eczarni odstawiało tylko dw-óc]r. Reszta
produkowała masło, które sprzedawano z woinei ręki
na targach, Pszczelarstw-em zajmov,;ało się 7 a sadcrł,-
nictwen B członkórv. Tylko 5 rolników nie ubezpie-
czyło się od ognia i gradu.
Uprawę i chów lozszel,zano o pszczelai,stwo i sadow-
nictwo, które w 1910 r. uznano Jeszcze za zaniedbarre
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Ro t m i c z,eq, {D w 3 łła§ry#eg
i by polepszyć kondycję sadów sprowadzono 403
drzewka owocowo. Rozwój sadownictwa w Śmiglu
i jego najbliższej okolicy nastąpił po 1925 r, za spla-
wą Władysława Kijowskiego. W 1935 r. powołano
zespół do pielęgnacji sadów. Wtedy to od Wielkopol-
skiej lzby Rolniczej otrzymano jeden (pierwszy
w Śmiglu ?) aparat do spryskiwania drzew, a w la-
tach 1937-1938 zakupiono trzy dalsze,

Z inicjatywy 53 członków kółka rolniczego 25 Iu-
tego 1906 r. postanowiono powołać do życia spół-
dzeinę rolniczo-handlową ROLNIK.

W latach 1903-1905 nastąpił wyraźny kryzys
w pracy kółka. Zamiast 10 egzemplarzy ,,Poradnika
Gospodarskiego" abonowano jeden. W 1905 r. posta-
rrowiono zbierać dobrowolne składki do skarbony.
Działalność kóŁka ożywił przybyły proboszcz Ludwik
Cichowski, który doprowadził do podjęcia uchwały,
}.ly ,,nie dopuścic do likwidacji kółka". Ożywieniu
sprzyjała też uchwała z 1906 r. o udziale w zebra-
niach synów gospodarzy.

Poprawiły się też finanse. W 1908 r. kółko iokuje pie-
niądze w banku Iudowym. Od 1923 r. członek zwy-
czaJny płacił składkę równowartości 5 funtółv (funt
dziś pół kilograma) żyta, a członek nadzwyczajny 1

funta. Rok później wszyscy płacili równo, a w 1925 r.
składkę podwojono. Mimo wysokich opłat, w 1924 r.
członkowie kółka dodatkowo opodatkowali się na
Izecz powodzian,

W czerwcu 1923 r. podjęto uchwałę o zakupie
sztandaru. Członkowie ponosili koszty w zależności
od ilości posiadanych mórg. Jego pośrłięcenie połą-
czono z uroczystością działalności kółka.

,,W dniu 25 listopada 1923 r. o godzżnże 9.30 na-
sł;qpiła zbiórka członkótls oTa.z touarzastlD przed sal-
kq parafialnq., po czurrl o godz. 10.00 udano sźę do
koścżołq, Po nabożeństuże i. pośuięceniu sztandaru
odbgł się przemarlz prza dźtłźękach orkiestry ulica-
mi śąls, Wźta, Lźpoluo,, Rynkiem, Jana Sobieskiego
(clziś T, Koścźuszkź) do Strzelnżcy (dzlś Centrum Kul-
tury) na uroczgste posźedzenźe, Zagaił je prezes kół-
ka oddajarc przetuodnictllso tn ręce Wźcepatrona Ksa-
ueTego Speźcherta. Do stołu prezEdźalnego popro-
szono obecngch na salź założycieli: lgnacego Kozaka
z Glińska, Luduslka Nouaka z Bruszczetlsa, Antonźego
Drótkoąnskźego ze Śmżgla ź Wżtolda Łukomskżego ze
Śmżgla, którgch jednocześnże mźanolnano członkamż
honorousEmt, Nastqpiła deklamacja,,Nasz szandar"
wygłoszona przez Kubżakóunę ze Koszanoua, po
czym zdał spralłozdanźe za minźone 25 lat prezes
Mżchał Domźnżak z Morownźcg. Wżceprezes uggłosźł
deklamację ,,NQsz lud" a przedstawicżele llsładz ż to-
uarzystln składali. żgczenta, Na zakończenie odśpie-
,wano ,,Rotę", O godz, 4-te! po połudnźu rozpoczęła

sźę zabalła taneczna, u salż strzelnźcg, która trusała
do północy".
Ów sztandar z wizerunkiem Matki Boskiej z Dzie-
ciątkiem otoczonej wieńcem z kłosów i przepiękną
sentencją; ,,Błogosław Matko ojczyste łany i kraj ko-
chany" dzięki Władysławowi Kijowskiemu i Stanisła-
wowi Maciejczakowi w niezmienionej postaci przetr-
wał do naszych czasów.

Pierwsze kółkowe dożynki zotganizowano B sierp-
nia 1935 roku.

,,O godzinże 15-tej nastqpiła na placu przed Strzel,-
nicq zbi.órka żnżwiarzy, udekorouanych wozótls żniw-
nych, na którgch poustalłżane bgły l"rLaszuna rolnicze
jak ż uszelkiego rodzaju zboża. Koroąnód przeszedł
tłszgstkimi nżeomal ulżcamż miasta jak ż Koszanou)a,
poprzedzang banderq konnq a prżagrljwału orkźestra
użejska. Po powrocźe do Strzelnicg nastq7lżła uroczg-
stość lłręczenia tl:źe{tca, ą po otlśpżeuanLu pźeśnż do-
żynkougch - zabausa ludousa z rożnEmź nźespo-
dzźankami,Ls ogrodzże Strzel,nicy, W,teczorem o 20-tej
rozpoczęła się ta salach Strzelnźcg zaball:a taneczna
dla członkóąn kółka ż zaproszongch goścź, a przugo-
tousanżem buJetu tanźego zujęłg sźę żong prezesa
ź członka Szgmańskźego". (O tym, że bufet mógł być
tani świadczą spisane w książce protokólarnej nie-
mal na dwóch stronach dary członków w postaci kur-
czaków, kaczek, gołębi, masła, śmietany, jaj, mąki),
Piękna pogoda przgczEnźłu sźę do tego, że cała uro-
czy sto ść uypadła znukomżcże",

Ostatnie zebranie przed wybuchem drugiej wojny
światawej odbyło się 26 1ipca 1939 r. w hotelu ,,pana
Nowaka" - dziś ul. św. Wita 16. Protokół nie od-
zwierciedla zbltżające1 się nawałnicy. Przecilvnie:
w dniach 15-17 października w Strze]nicy miała być
zorganizowana wystawa owoców i przetworów owo-
cowych.

0 założeniu Kółka Rolniczego w Smiglu i jego
działalności zadecydolvali światli i mądrzy ludzie,
którzy swą wiedzą i umiejętnościami służyli innym.
W latach 1898-1939 do nich należeli:

- ks. Jan Potrykowski - założyciei i pielvuslły pl,e-
zes, funkcję tę sprawował przez 6 lat,

- Jan Nische ze Smigla - zalożyciel, pierwszy -ptzez 6lat - wiceprezes,

- Witold Łukomski ze Śinigla. - zalożyclel i pierw-
szy sekretarz, funkcję tą pełnił przez 6 lat,

- ks. Ludwik Cichowski - prlez 7 lat był prezesem
a przez 15 _ wiceprezeseln,

- Wincenty Miiller ze Śmigla - rok l-:ył wicepreze-
sem a przez 7 lat - plezesem,

- Michał Dunin z Czacza --- 3 lata pełni funkcję
preZeSa,
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- Michał Urbański z Glińska - 6 lat był prezesem,

- Iilładysłarv Kijorvski ze Śmgila - 4 lata był pre-

zesem, rok wiceprezesem,
_- Michał Dorniniak z Morownicy - ftrnkcję pleze-

sa pełnił przez 6 lat,

- Tomasz Kubiak ze Śmigla - przez 9 lat był wi-
ceprezesem,

- Franciszek Dudziński z Polado\Ma - przez 15 lat
był sekretaTzem,

-- Leon Jarzębowski ze Śmigla -- {unkcję sekreta-
rza pełnił 4 lata,

- Jan Trafas z Glińska - sekretarzował 4 lata,

§L§];r;\})Ę

IEt §

Ignacy Kozak z Glińska, który przez 18 lat był
skarbnikiem, a później funkcję tą przekazał syno-
wi Stanisławowi Kozakowi, który ją pełnił przez
dalsze 18 lat,
ks. Stanisław Norvak, który po locznej prezesurze
otrzymał tytuł honorowego plezesa,
Jan Wróblewski ze Śmigla, który prezesorvał
przez ostatnie dwa lata i w czasie okupacji ocalił
od zniszczenia protokólarze Kółka Rolniczego
w Śmiglu.

opt. (E.Z.)

(Dalszy ciąg w następnym numerze)

RAz P6§t$$*!AŁ, ffIE zAPllffiH! lłIffllY
A jest niirr hodorvla gołębi pocztowych, Co praw-

cla nie jest dyscypiiną olimpijską, ale pasjonują się

nim miiiony luclzi rv różrrym wieku i różnych zawo-

dów.

Początki zainteieso,,vania ]rodorvlą gołębi i iclr w5,Ko-

rzystanie do praktycznych ceiów, jakimi byio pt,ze-

noszenie inf ormacji ,sięgają czasów starożytnych,
W toku dziejów wyhodowano wiele ras tych ptaków,,

; których największą sławę zyskał gołąb pocztowy,

Pierwsze organizacje zlzeszaJące hodowców gołębi

pocztowych w Europie powstały w latach 1865-1870

in, Belgii, Holandii, Angiii, Niemczech i na Węgrzech

- w Polsce od 1921 r. i to głównie na Dolnym i Gór-
nym Śląsku. W Wielkopolsce pierwsze towarzystvio

cl nazwie POCZTA WOJENNA powstało w 1922 r,

i było nadzorowane pTzez wojsko.

W Śmiglu początek zorganizowanej hodowli go-

łębi pocztowych dało zwołane na 3 maja t923 t, ze-

branie organizacyjne, w którym wzięło udział około

20 osób. Wówczas powołano Towarzystwo Hodowców

Gołębi Pocztorvych o nazwie ORZEŁ BIAŁY, Ceie

i zakres działania towarzystwa przedstawiał redaktor

}okalnej gazety ,,Orędownik Smigieiski" Julian
Tyczka.

Pierwszym prezesem towarzystwa został ówczesny

dyrektor śmigieiskiej kolei Jakub Majchrowicz, który
Junkcję tą pełnił do 1949 r. Po nim przejął ją Ber-

nard Wolnik. W 1952 r. powstał drugi oddział (III/71),

Jego prezesem był B. Wolnik, natomiast poprzed-

niego (III/9) -. Rornan Borowicz. Tak było do 1975 r,,

kiedy to oba oddziały się połączyły tworząc Sekcję

PZHGP Nr 2 Śmigiel. Prezesurę powierzono nadal

B. Wolnikowi. W 1987 r. prezesem został Jan Kas-

przak, a w 1991 - Sylwester Adamczak, który funk-

cję tą pełni nadal. (B. Wolnik nadal pracuje w za-

ruądzie- pełniąc funkcję skarbnika, Prowadzi też do-

kutilentację lotów), Mórł,iąc o zasłużonych ludziach
dla sekcji należy wymienic rólvrlież: Stanisława Ga-
bryela, Michała Gabryela, Roci:a I,,Iajchrzaka, Piotra
Cieślę.
Po wojl-rie torvarzvstl,vo real,,ty,rvo;,rli (24. marca 1946

loku): B. Wolnik, Edmund Wyrrva, Leon Kozłowski,
Józef Mania, Antoni Gabryel, Franciszek Firlej, Jan
Nlaćkoę,iak, Stefan Dębski, Leon Zborowski, Roch
Nlajclrrzak, Franciszek Majorczyk.

Początek śmigielskiej hodowli dały ptaki z gołęb-
nlka wojskowego DOK ViI w Poznaniu. Pierwszy 1ot

odbył się z Krzywinia. W 1936 r. Ioty były z l-eszna,
Gostynia, Krotoszyna i Ostrowa. W 1939 r. loty mia-
iy być z Gostynia, Jarocina, Konina i Kutna. Ze
,,vzględu na sytuację, w czasie ostatniego przed wojną
zebrania 18 czerwca 1939, 1oty te postanowiono od-
wołać. Wybuch wojny przerywa zorganizowaną pra-
cę hodowlaną.
Po wojnie gołębie hodowców ,,startują", i to bardzo
często zwycięsko, z Anglii, Holandii, Niemiec, Belgii
i Francji. Niektóre z nich przekraczały odległości po-

nad 1000 km.
Czołowe miejsca we współzawodnictwie zajmowały
gołębie Zdzisława Ratajczaka, Leona Zborowskiego,
Mirosława Nędzy, B. Wolnika, Edwarda Nowaka, Ro-
mana Borowicza, Kazimierza Mikołajczaka,Francisz-
ka Jagodzińskiego, Zygmunta Pietrzaka, Kazimlerza
Nowaka,

W okresie ostatnich 10 lat do wyróżniających się

Ilodowców należą; Jan Stróżyński - mistrz sekcji
w latach 1995-1997 i wicemistrz w T. 1998, trzy-
krotnie (1993-1995) zdobył mistrzostwo sekcij w lo-

taclr gołębi młodych oTaz Jan Kasprzak z sy-

nem Jackiem mistrzosawo sekcji w lotach

1991-1994. Mistrzami sekcji ponadto byli; Syl-
wester Adamczak, Marek Poloch, Marek Michalak,
Janusz Grzesiak. W roku bieżącym tytuły te przy-
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padły: w lotac]r gołębi dorosłych Pawłowi Furmania-
kowi a w lotach gołębi młodych - Pawłorvi Kurzaw-
skiemu.

Rok i998 dla Sekcji ]'łr 2 PZFIGP w Sr,iigl,r jest
rokiem jubileuszor.vyiri 

- rninęło 75 lat od jej ut.ło-
rzenia. Z tej okazji 28 listopada br. w l)om-rr Dział-
kowca zorganizowano Jubileus z 7 5-Lecia.
W uroczystości, oprócz bardzo licznie zgromadzonych
uczestników (koło liczy 60 członków), m.in. udział
też wzięli: prezes Zarządu Oi<ręg.i FZtiGP l,v Leszrrie
'l'adeusz Gidaszer,vski, r,viceprezes tegtlż okręgu i za-
Tazem pr€zes Zarządv Cddziału Kościan Y,aztrlierz
Jóskowiak. Władze sanrorządowe L:eprezentow.ał rł,ice-
burnristrz Feliks Banasik.
Gospodarzem uroczystości był pTezes sekcji Sylwe-
ster Adamczak.
Z okazji Jubileuszu wybito ol<olicznościo-we medale,
l;tóre otrzymali: za rvspieranie działalności sekcji -Burmistrz Śmigla Jetz"v Cieśla (Był nieohecn;l, gdyż
Ltczestniczył u, obchociach 10Lt-lecia kół}<a rolniczego
i 40-1ecia koła gospodyń wiejskich - medal w jego
inrieniu odebrał F. Banasik), Tadeusz Gidaszewski
i Kazimierz Jóskowiak; za wie}oletnie kierowanie
sekcją: B. Wolnik, J. Kasprzak i S. Adamczak; za
lvieloletnią działalność związkową na róznych szczeb-
]ach struktury organizacyjnej: Józef Wojciechowski,
Konstanty Wasiakowski, Edu,ard Nowak t Kazimterz
Mikołajczak.
A ponadto najlepszym hodowcom wręczono dyplomy
i puchary.

Od lewej: B. Wolnźk, T. Gżdaszeusslcż ź S. Adamczak.

Goście Jubilatom skadali gratulacje i życzenia DO-
BREGO LOTU, do których redakcja ,,Witryny Śmi-
gielskiej" też się dołącza.

Po części oficjalnej, przy skromnym poczęstunku,
mówiono o ciekawostkach hodowlanych i swych
rvspaniałych ptakach.

Z okazji
Swiqt Bo żeg o Il ar odzenia

oTaz zbliŻaiącego sfę
h{owego Roku 1999

Wszelkiei pomyśInosci
naszym Klientoną

i Eirmom w spółpr a"cui qcy m
skł.ada

Biuro Ro zrachunkowo podatkowe
Lucyny Lącznej

Star-e Eojanowo ul, l(ręta 23
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}eszcze o obwodnicy
W związku z artykułami na temat śmigielskiej ob-

wodnicy, które ostatnio ukazały się w niektórych re-

gionalnych dziennikach, przewodnlczący komitetu
protestacyjnego Leszek Balcer zwróclł się do nas

z prośbą o opublikowanie dokumentu - odpowiedzi
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 19

iistopada 199B r. na interpelację posła Wiesława

Szczepańskiego przesłanej na ręce Marszałka Sejmu
Rzczypospolitej Polskiej,
Ze wzgiędu na aktuainośc tematu i
nim szerokich kręgórv mieszkańców
cera spełniamy.

W odpowiedzi na zapytarrie Pana Posła Wiesława An-

drzeja Szczepańskiego, rv spralvie bu,ciowy obwodnicy dro-

gowej miasta Smigla plzesłat"re ptzez Pana Marszałka pis-

rnem z dnia 3 iistopada 1998 roku, Nr SPS-0303-129/9B

uprzejmie informuję, że:

1. Na trasie obwoclnj,cy znajduje się ogćłem 101 działek do

wykupienia. l)otychczas lvykuplono 95 działek, Z Łtzema

właścicielarrri zarvarto umowy użyczenia pozwala jące

uzyskać pozw,.:1enie na b;Ldowę, Załalwienie spraw for-

malnych przewiclu je się zakończ:y ć do kolica 199B r,

Pozostałe trzy działki zgłoszo:,lo do rvywłaszczenia, Na

spotkaniu w Urzędzie Wojevlódzkim w dniu 16 listopada

1998 roku ustalono, że zakorlczenie ptzez Wojelvodę Lesz-

czyńskiego rokowań z Łtzema właścicielami nastąpi 26

listopada br. W przypadku negatywnego stanowiska

właścicieli gruntów, Wojewoda przystąpi do rvszczęcia

postępowania wywłaszczeniowego, Ocenia się, że ewen-

tualny proces wywłaszczeniowy może być najwcześnlej

załatwionych do końca I kwartału 1999 roku, Należy jed-

nak liczyć się z możIiwością odrvołań rvywłaszczonych,

co tnoże przedłużyć proces pozyskiwania gruntów od rvw,

trzech lr,łaścicieli.

2. Buc]ovla obwoclnicy Śmigla przewiclywana jest do reaii-

zacji w ramach pożyczki Banku Światowego i z tego

rvzględu przy wyborze oferenta obowiązują procedury

Banku Światowego. Są to procedury długotrwałe i wy-

magają na każdym etapie uzyskania od Banku akąeptacji

pozwalającej na dalsze czynności,
Aktualnie jest przeprowadzana wstępna kwalifikacja
wykonawców,
Po uzyskaniu rł,stępnej kwalifikacji będzie można przy-

stąpić do zaprcszenia zakwalifikowanych wykonawców

do przetargu. Niestety, zgodnie z procedurami Banku,

lnoże to nastąpić dopiero po uzyskaniu pozwolenia na bu-

clolvę na cały odcinek obwodnicy Śmigla oraz po za,

akceptolvaniu przez Bank Światorvy Dokumentów Prze-
'uargorvych na to zadanie, Dokurnenty Przetargowe są

w o:tatiriej fazie ptzygotowania i będą na pewno goto-

lve i zaakceptowane przez Bank przed upływem I kwar-

tału 1999 roku i nie będę stanow,ić zagrożenia w zleceniu

robót.

3. ]3udowa obwodnicy Śmigla przewidyił,ana jest jako in-

westycja trzyletnia. Tak więc zakończenie robót prze-

wiciziane jest dopiero na jesieni 2001 roku,

Przekazując powyższe odpowiedzi na zapytania Pana Posła

Szczepariskiego proszę oo ich przy jęcie z zapewnieniem,

że w plzypadku pomyśinego zakończenia spraw związanych

, po"vrX"rri"m gruntów i uzyskaniem pozwolenia na budo-

rvę nastąpi niezw-łocznie zaproszenie do przetargu zakwali-

f ikorvanych 11,ykonawców,

Z poważniem
SEKRETARZ

KrzlJsztof J, Tchórz

zainteresowanie
prośbę p. L. Bal-

Red.
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Gnrinny Zlviązek Rolników, Kółek i Organizacji

Rolnicaych w Smiglu
- oKNA, DRZWI,

or:ganizuje

Zclbowę KcrnCIwołowq
która odbęclzie się 16 stycznia 1999 roku w sa]i

wiejskiej w Bronikowie,

Zapervniamy konsumpcję, atrakcyjny program oraz

bezpłatny dojazd i powrót gości,

Koszt zaproszenia od pary 60,00 zł

żxl,uzrc, poZIoME I pIoNoWE

ROLETKI MATERIAŁOWE

SIATKI PRZECIW OWADOM

PRlllilllGlA !

PPHU ,,E D A"

64-030 Ś mi g i e I, ul, Farna 3

tel./fax (0-65) 5189-687

Czynne w godzinach od 10,00 do 16,00

4
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Urodzźł się 30 ,lwlTca 1902 r. w Śmiglu z ojca Wi,-
tolda ź matkż Pelagźż z domu Binźakowskżej.
W latach 19a8-1915 uczęszczał Co szkoły tu Śmżglu,
W 1918 roku ukończył Gitnnazjurn żm. LIarżź Magda-
leng u Poznanl,u. NależOł tanl, do konspiracgjnego
kółka Tomasza Zanq. ż drużgnE skautowej. W 1921
roku uzEskał dgplom Państwowej Szlłoly Buiotlsl.a-
nej w Poznanżu. Następnźe pracował tu Jirmźe budo-
,wlanej sllJego ojca, a tl: lutach trzycłzźestycłl, l,łźerousał

3e3 IxL?.cł 
,lD lś-osclanle.

Burdzo aktgwnie dziqiał lls olłresźe Pousstuniu Wźel-
kopolskźego. Pod konżec 1918 roku ukończgł u Poz-
naniu kurs gońcóus ż sanźtariuszE, którego proEranL
realizousał u) śmigżelskźej druzglzźe skautowej.
W dniach 3-5 grudnia tegoż roku, jalca kiero.usnlk sa-
nżtarna, zabezpźeczał ład ż porzqdeił w czasźe obrad
Sejmu Dzi,elnicowego lD Poznunżu. VI Śmźgtu należał
do tajnej Drużyng Pogoiotłia i.n. Janc Kiliitskźego,
która uyłonźła si.ę 17 lźstopada 1918 raku z Tollsa-
rzastlDa Młod,zźeżg Katolźcklej, a następnie prze-
ksztqłcżła sźę u drużEnę skautouq. Nżeusqtpiituie jej
organl,zatorem był usłaśruźe Zbżgnieu Łukomski,. Wraz
z kompanźa, śmźglelskq dousodzoT.q przez stttl,szego
brata Józefa bruł udzźał u drugżej Jazie bit,uy pod
Osiecznq 77 stycznia 7919 roku. W następngm roku
uczestnżczgł u uojnźe p;isko-bolszezużckiej, uulczqc
u 7 baonie saperńw na froncźe lźteuska-bźatoruskźrn.

Prowqdzźł ożEtuźorłq clzżałalnaść spałecznq. Nale-
żał do najbardzżej aktglłnEch Czźałaczg harcerskźch,
W 1928 roku został lęamentl,rl,rłtem l7uJca ZHP
u, Śmźglu. Funkcję tq pełnił do 1934 roku, kźedy to
śml,gżelskż łtufiec połqczoll,o z ltoścźańskżm. Ocl tego
czasu Z. Łukolnskż pełnż Junkcję komendantq aśrod-
ka Drużgn Harcerskźclt, zu Śłnźglu ź zastępcE komen-
danta HuJca ZHP Koścżan (do lX,1939 r.). W 1931
roku otrzgmLL.je stopień poclharcmistrzc!, a lp 1934 -
harmżstrza. Na śmtgźetskźm rynku 25VI1933 r. de-

Jźluje na czele śmźgżelskżcll, h.arcerzy przed gen, Jó-
zefem Hallerem.

Zbi$ i*w Łukoms{.ę! ,,,,,",

WspotuczestnźczEł u założenźu Totuurzilstąła Potu-
stańcótl: z Wojakow (lłtórego był wżceprezesem) oraz
Potlsźa.touej Rady Wyc'noluanża Fźzgcznego ż PrzEspo-
sobleniu W o jskowego.
Odznaczony zostąt n,tedalamź: Za uoine. Za OJżarnq
Pracę ź ZcL XXV-Letnżq prgcę ,lD ZHP oraz krzgżamż:
Po1,1:stańca Bronź ź Wźelkopolska Swe,mw ObrońcE.

Podstępnie ztuabżonE do rodzźcielskżego domu
przez Nźemca Paula Gemirtga, pod pretekstem zało-
żenźa Jźrmg budowlanej, został aresztousany i 23 paź-
dzźerni,ka na rgnku u Śmiglu rozstrzelany. Miał
llsóllsczas 37 lat. opr. (H.Z.)

Cd ielr,ej: Muriu z Łukomskich
Psarska, hm. REszard Duda i
Burmźstrz Śmigla Jerzy Cźeśla
u: czasie odsłonżęcża ź pośuięce,,
nia płytg upamźętnźajqcej harc-
mżs tr z a Zbź g nżelu a Łukomskźe g o

11 lźstopada br.

\\ r i ri. ! l\,\ Śnt tc r§LSK^ 9
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WOJEWÓDZKI FINAŁ TURNIEJU
P.n. IVIICKIEWICZA WIELKOPOLSKIE DROGI
W dniu 10 grudnia 1998 r. w Wojewódzkiej Bi-

bliotece Publicznej w Lesznie odbył się finał turr'ieju
pn. ,,Mickiewicza Wielkopolskie Drogi". W finale
uczesttriczyło ogółem 41 uczniów ze szkół ponadpod-
stawowych z województwa leszczyńskiego. Smigiel
reprezeneowały cztery uczennice z Liceum Ogólno-
kształcącego, które pomyślnie przeszły eliminacje
gminne - pisaliśmy o nich w 23 (176) nr z 19.11.br.

Wspaniale poradziłv sobie również w finale lvo-
jewódzkim zajmując miejsca: Honorata l)orsz - III;
Dorota Żurek .-- V; Alina Okoniewska - VI. Czrł,ar-
ta uczennica Anna Wypych niestety lrie znalazła się
w ścisłym finale - zabrakło jej 1 punktu!
Finalistkom serdecznie gratuluję i życzą następn;,c}-t
sukcesów.
Rórvnież gratuluję orvocrrcj l]racy z n,.Iodzieżą Iralli
mgr llannie Borskiej, pod kierur'kiem którei prz;,go-
towały się uczennice' 

Danuta Hampel

ffi i§śi;Dm§^i-§!ilś.ż;-;iiĘYł,lX\(irŃ:;i§DYrire
Wszystkim Klienlom

z okc'ąl
Świqt Bozego Norcdzenio

oTqZ
Nowego-1999-Roku
nojlepsze życzer'lo-

zdrowio, wszelkiej pomyslncsci,
zCIdowolenio i rozwoju

skłodo firmo

BIOCHEM PLUS
mojqco swe oddzioły:

SMlOlEL, ul. Leszczyńsko 1ó tel,/fox (0-ó5)51-80-841

LESZNO, ul. Święciechowskq 3 tel. (0-ó5) 52-99,289

NOWA SÓL, ul. Skłodowo 2 tel, (0-ó8) 38,720-41 w.47

śę§h§m]K-§ś{ffi !};,,iiD;hśłśŃ].,i\:!%ŁB-,S

Kochangm Rodzicom
państllsu

łf;:
§ *

ClLarianłrie r ?Kinr,rtl.słatt,,lu^i Jo,rlio,,,-rii*

ze Smigla

z okazji

r,(l.eztLtelł itu.htt

dużo zilrowźa i błogosłauleństwa Bożego
ż7,cz,ą

córka Krgstgna z mężem i dziećmi

,,KRYMINAŁKI"
4 12.br. -- lla trasie Polado,"vo - Poporvo nric.zl.:, -

niec Starkou,a kierując FIATEM 12tjp na śliskici
narvierzchni jezdni nie dostosor.vał pr,ędkości jazdy
do rvarunkórv i wjechał do przydrożnego rowu. Pa-
sażerka pojazdu doznała obrażeń ciała.

5.12.br. 
- iilfęlq;ęnio.,liano lv jednym z n;iesz]łai'r

w Eronillo,łie do którego syn nie c}riał l,łrpl-rścić

sr,vego ojca. Strorry pouczono.
9.1Z.br. 

- rv dniu targor,vym mieszkaitce Starego Bo-
janowa na placu targowym bądź rv autobttsie il:r

trasie Smigiel - Stare Bojanowo z kieszeni skra-
dziono tc]cfon komórkow;,. Sprawcy nie usta}ono.

!.12.1:r. 
- lla piacu Rozsti:zclanyclr rr- Srniglu trzeclr

l1,ezczs-zn szarpało się. Jednego z nich -- nietlzeź-
r,;ego odwieziono do domu.

Informację zebrał (H. Z.)

§Ń].,;ili!Ę#śśalr(!{i§źi j.rii;i%Vł§§ł;;;DĘ#;.S

RtPERTufifi ffirufi ,,ffil*ć§ffiŁ§&fi"

17.12.98 (czrvartek), godz. 17.00 i 18.12.98 (piątek)
godz. 17.00

,.MAGICZNY MIECZ", USA, 1998. Reż. Frederick
Du Chau. Filnr aninro\1,any nawiązujący do legend
staroangie}skich. I(r,ol Artur panuje nad swymi zie-
niiami, źródłenr jego siły jest magiczny miecz. Jeden
z notabli przygotowuje zamach stanu, polywa miecz,
zabija wiernego Tycerza. Miecz ginie w lesie, na jego
poszukiwanie wyrusza córka zamordowanego ryce-
rza.

l8,12.98 (piątek) godz. 19.00

.,ARMAGEDDON", USA, 1998. Reż. Michael l3ay.
Wyk, Bruce Willis, Ben Affleck, Liv Tyler. Film
science fiction. Naukowcy odkrywają, że do Ztemi
zbliża się wielki asteroid. Katastrofie może zapobiec
wyprawa promu kosmicznego, którego załoga dokona
dcsantu i zdetonuie ładunki nuklearne. Szefem misji
zostaje geodeta, specjalista wierceń naftowych.

§Ń:,-j)i)Ęxi<§y&,7;;iitĘś4tl§lvś j;l;},,-t--ś§

I(oMPtjTER
gwiazdkę
FAx MODEM GRATIS!I:

ZAPRASZAMY DO NASZEJ PIWNICY

,,GRAFIT" Os. Jagiellońskie 32, KOŚCiAN
Wejście od szczytu bioku, pod ,,vypożyczalnią r.,ideo

na
PROMOCJA:
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llybtani sołtysi
i przewodnieząGy

zarząilów komitetów
osiedlowych

Na przełomie listopada i grudl'ia br. odbywały się
zebrania wyborczc w sołectwach i osiedlach naszej
gminy. Szerzej o nich napiszemy w następnym nu-
merze. Dziś podajemy nazwiska sołtysów i przewodni-
czących zarządów komitetów osiedlowych w Śmigtu.
Miejscowości, w których dokonano zmian wydruko-
wano kursywą. Liczba pierwsza oznacza ilość upraw-
nionych, druga - ilość obecnych na zebraniu.

1. Bielawy
2. Bronikowo
3. Brońsko
4. Bruszczewo
5. Chełkowo
6. Czacz
7. Czaczyk
8. Glińsko
9. Gnieusowo

10. Jezierzyce
11. Karmin
t2. Kańnice
13. Koszanowo
14. Ksźęginki,
15. Machcin
16. Morownica
17. Nietążkowo
18. Nowa Wieś
19. Nowe

26.

zl.
28.
29.

30.

31.

32.
33,

34.

35,
36.
Jl.

38.

Szczepankowo
Nowy Białcz
Olszewo
Parsko
Poladowo
Przysieka Polska
Stara Przysieka
Pierwsza
Stara Przysieka
Druga
Robaczyn
Sierpowo
Spławie
Stary Białcz
Stare Bojanowo
Wonieść
Wydorowo
Zygmuntowo
żegrówko
żegrowo
żydowo
śmigiel
_ Osied,Le l
- Osźedle l
- Osiedle III

- Osiedle lV

20.
2I.
oo
oD

24.
25.

26114 - Stanisław Szefner
343142 - Ryszard Jerzyk
86/15 - Marcin Miś

215/50 - Henryk Dudziński
l7lI2 

- 
Henryk Włodarczak

862152 - Henryk Szul
57lt5 - Jacek Nowak

119/38 - Eugeniusz Stachorvski
38/25 - Jacek Heliński
69/19 - Ryszard Śniady

L47lit - Franciszek Zandecki
275133 - Zbigniew Kędziora
446t25 - Franciszek Szymański
2216 - Franciszek Łakomy

165/20 - Zygmunt Mocek
326/56 - Stanisław Buchwald
384t34 - Tadeusz Wasielewski
żL7lLB - Andrzej Fornalczyl:

55/14 - Marek Kunert
9?/18 - Lech Wojciecho,uvski

155150 - Władysław Kahl
74lZ7 

- 
Jan Pawłowski

26Ll23 - Zygmunt Foltyn
457l4B - Tadeusz Krzyżarrowski

154/58 - Adrzej Biały

188/44 - Tadeusz Zurawski
185/49 - Marek Ratajczak
t77l37 - Bogdan Turliński
220lą4 - Sławomir Gtzelczyk
121/16 - Włodzimierz Walter

t264I48 - Tadeusz Szczepaniak
483/84 - Stanisław Olejnik
t35l26 - Juliusz Primel
30/B - Tadusz Ochmański

276133 - Czesław Antkowiak
56/9 - Mieczysław Tomowiak
13/? - Hieronim Wolsztyński

2g3l37 
- 

Bernard Jagodzik
1088/8 - Józef Hermanowicz
996/21 - Jetzy Grzelczyk

101?/14 - Włodzimierz Drótkowski

WIELKoPOLANIN R0KU,98

Już po raz ósmy RADIO MERKURY ogłasza kon-
kurs, w którym słuchacze tego radia wybierają
WIELKOPOLANINA ROKU. Do końca grudnia
dzwoniąc lub pisząc do radia można zgłaszać kandy-
datury i głosować na ludzi, którzy zdaniem Wielko-
polan, w 1998 roku zrobili coś dobrego, pożytecznego
i ponadprzeciętnego dla swego środowiska, swej miej-
scowości lub całego regionu.

Zwycięzca plebiscytu ottzyma honorowy tytuł
WIELKOPOLANINA ROKU'98 oraz piękny medal
autorstwa J ózefa Stasińskiego.
Celem plebiscytu jest wyłonienie ludzi, którzy nie
dbając o rozgłos działają na rzecz innych, którzy, nie
oglądając się na zapłatę, w sposób zwykły czynią
rzeczy niezwykłe.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców naszej gmi-
ny którzy ukończyli 15 lat do zgłaszania swych kan-
dydatur telefonicznie (tet. 061-86-58-288) lub listow-
nie (Radio Merkury S.A., ul. Berwińskiego 5,

60-763 Poznań, z dopiskiem WIELKOPOLANIN
ROKU).
I{andydatury wraz z uzasadnieniami przyjmowane
będą do 31 grudnia br.
Wynikl zostaną ogłoszone na początku stycznia,
O przebiegu plebiscytu RADIO MERKURY informu-
je codziennie na swej antenie. 

RećL

§Ń
SZANOWNI PANSTWO!

AGENCjA
REKLAMOWO-MUZYCZNA_ASS-

Dariusz Górski

Oferuje Państwu oplawę muzyczną:

- wesel

- imprez okolicznościowych (np. jubileusze 25-1ecia

itp.)

Korzystając z Naszych usług w Restauracji

,,MARTA"( Aleja Bohaterów 11 w Śmiglu,

,,Para Młoda" lub ,,Jubilaci" mają przyjęcie

za darmo!

cena za ww, usługi

-360zŁ-
- osiemnastki, polorvinki dta młodzieży - cena do

negocjacji
tel. 5-180-392

tel. kom. 0-603-237-005

64-030 Śmigiel, u1. dr, Skarzyńskiego 4
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WYNII(I ROZEGRAi{YCH MECZÓlv
II LIGA

14.11.br. - POLONIA-ARSRNAŁ _ AZS AI(AD.
EKONOM. II WROCŁAW 1 : 9.

Jedyny punkt zdobył Jerzy Kozioł. Reszta: T. Ko-
złowski, K. Korvalczyk i G. Kaniak bez zdobyczy
punktowej.
Zespoł gości mecz zoggrał zosłuzenie. Zgromadzenź
kibice mogli zobuczgć jak można grać lł te,rLźscl sto-
łouego.

LIGA oI(RĘGolvA
8.1l.br. SPÓŁUZIELCI\ KaBYLIhI ORLĘTA
10 : 8. Ptrnkt-y dla Or,ląt zdoł;yli: M. Maślak 4,0;

M, Kozłou,ski -- 2,0 i lvl. Zarabs]<i - 2,0,

l5.11.br. ORLĘT_\ - UKS BOi]ZEiVO II 6 :12.
M, Maślak - 4,0; F'. Wali-lowiak i i,1. Kozłori,slii po

1,0.

15.11.łlr, - SPÓŁDZIELCA II I(OBYLIN _ PoLo-
NIA-ARSENAŁ II - 5 : 13. Punkty zdobyii: J. No-
wak i R. Jokiel po 4,0; Vy'. \\roś]<o - 3,0 oraz P, \,Iu1-

czyński - 2,0.

BURZi\ II DRZECZKO1YO POLONIA-ARSE-
NAŁ III 9 : 9. Punkty zdobyii: W. Waligórski - 3,5;

A. Marciniak - 3,0 orazP. Ratajczak - 1,5 i T. Wie-
czoleli - 1,0. M. Kuciak -bez punktu.

A I{LASA
8.11.br. ORLI;TA II _ SPÓŁDZIELCA III I{OBY-
LIN 10 : 8. D. Szefler - 4,5; P. Jacyna - 4,0; I(. Ko-
złowski - 1,0 i M. Skałec}ri - 0,5,

15.11.br. RELAKS TYLEWICE - ORLĘTA II 10:8.
M. Norvak - 4,0; M. Skałccki - 2,0 olaz K. I(ozłow--

ski i P. Jacyna po 1,0.

POLONIA-ARSENAŁ IV - TAJFUN II LGIN 15 : 3,

Punkty zdobyli; D. Szymański i NI. Grzelak po 4,5;

A. Nowosielski - 3,5 oraz M. Łączny - 2,5;P, Zbv-
rad i M. Bednarczyk bez punktu.

PUCHAR POLSKI _ §ZCZEBBL oI(RĘGowY
Obie druzyny POLONII-ARSENAŁU dotarły c1o

półf inału.
I. drużyna u,ygrała z JUNIOREM Ii Leszno 6 : 1,

Punkty zclobyli: K. Kor,valczyk i T, Kozłorvski po 2,0

otazP. Mulczynski i M. Kuciak po 1,0,

II. drużyna pokonała SPÓŁDZIELCĘ Kobylin 5: 2,

Punkty zdobyli: J. Nowak - 2,5; R. Jckiel - 1,5

i W. Wośko - 1,0.

SUKCESY SZKOLNYCH TENISISTOW

14 listopada r.v Lesznie odbyły się Mistrzost,,va
Wojew-ództwa Szkół Podstarvowych w Tenisie Stoło-
wym, w których duży sukces odnieśli tenisiści ze
szkoły podstarł,owej w Śmiglu.
Miłosz Grzelak, uczeń kl, VIIe zdobył meda1 srej:r-
ny, a Dariusz Szymański, uczeń kl. V zajął miejsce
\lII. Dziewiąty był Patryk Ratajczak, ttczeń kl. Viild.

Natorniast 17 listopada w Lipilie cCbyły się dru-
ż),nolve zawody rejonowe uczniów }<las VI i młod-
szych.
Smigielska drużyna dziewcząt rv skłacizje. Szczepa-
lriak Darruta (k} IV) i Waligóra N{arta (III) zajęły
tt,zecie miejsce.

Drużyna chłopców r,v składzie: Sz;znaiiski Dariusz,
Waligórski Wojciech - obaj kl. V zajęła pierwsze
miejsce. Druga drużyna w składzie: Błaszkor,vski
Piotr i Zbyrad Paweł - też uczniowie V klasy zajęła
miejsce trzecie.

22 listopada br. rv Lipnie odbyły się mistrzostwa
rł,ojewództw-a szkół rviejskich w tenisie stołowym,
w których startorva}i też ucztriorł,ie śmigielskiej szko-
ł5 odnosząc znaczne sukcesy.
Wśród chłopców złoty medal zdoi.ył Patryk Rataj-
czak, srebry - 

Dariusz Szymański. A ponadto: Woj-
ciech Waligórski był VI, Miłosz Grzelak - XI. Wśród
dziewcząt; Agnieszka Budzianowska - 

IV, Monika
Mazurek - 

XV, Marta Waligóra - XVII i Danuta
Szczepaniak - XVIII. W grach deblorvych srebrny
medal zdobyła para P. Ratajczak i W. Waligorski,
brązorvy - 

M, Grzelak i D. Szymanski; A. Budzia-
ilowska i M. N{azurek zajęły ósme tlłie jsce,

a D. Szczepaniak i M. Waligóra - XVI nriejsce.

28 listopada i 5 grudrria rv Leszrrje odll5,ły siq dru-
ż:.no,we mistrzostrva województ,łła w ienisic stoło-

wynr y/, dwóch kategoriach wiekowych, w ktoi,ych
ogromny sukces odrrieśli tenisiści naszej szkoły.
W l<ategorii klasy VI i młodsze złoty medal zdob;lii
D. Szymański i W. Waligórski, a w kategorii klasy
VII i VIII też złoty medal (rł,ygrywając uprzednio za-

lvody re.iorro\ł,e w Lipnie) zdobyli M. Grzelak i P, Ra-

tajczak. Obie nasze pary swych rywali rł, walkacl,r

finałolvych pokonały stosunkiem 3 : 0,

WszEstkźrl, za1,1;odnźkom życzę dalszych, tak pźęk-

nych sukcesou) zarou)no 1I rozgrEtuk,acfu szkoln,yc}t,

jak ź kluboluEch.

mgr D. Strzelczljk
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II WOJEWÓDZXI TURNIEJ KLASYFII(ACYJNY
KADETÓW I JUNIORÓW

śMtclpl,,7 LIsTopADA 1998 ROKU

Organizatorem turnieju była POLONIA-ARSENAŁ
Śmigiel. Łącznte wzięło w nim udział 108 zawodni-
czek i zawodników z 12 klubów województwa lesz-
czyńskiego. Otwarcia turnieju dokonał wiceburmistrz
Feliks Banasik.
Nasi zawodnicy zajęli następujące lokaty (przy za-
wodnikach POLONII nie podano nazwy klubu):
Kadeci: Kuciak Mateusz - 1, Szymański Dariusz -2 (obaj zakwaliJikowali się do strefowego turnieju
klasyfikacyjnego w Drzonkowie), Waligórski Woj-
ciech --_. B, Jacyna Paweł z ORLĄT - 10, Grzelak
l\,Iiłossz - 13, Chudak Konrad _ 17, Wieczorek Da-
mian - 18, Błaszkowski Piotr - 19, Zbyrad Paweł

- 20, Szymański Łukasz - 2t, Bednarczyk Michał
-- 27, Garsztka Krzysztot z ORLĄT - 30, Szłapka
Kamil - 31, Kromarek Bartosz - 32, Mazurek
r\dam - 34, Kucharski Mariusz - 38, Waligóra
Marcin - 39, Kaczor Daniel - 40. Ogółem sklasy-
fikowano 41 zawodrrików. Drużynowo POLONIA-
-ASENAŁ zalęła zdecydowanie 1 miejsce a ORLĘTA

- 6. Sk]asyfikowano 8 drużyn.
Kadetki: Rogozińska Katarzyna - 5, Tajchert llona
(clbie z ORLĄT) - 10, Mazurek Monika - 11, Bu-
dzianowska Agnieszka - 12, Grzymisławska Elwira

- 16, Ratajczak Marta (obie z ORLĄT) - 27, Wali-
górska Marta - 28, Grzymisławska Ewelina z OR-
i,ĄT - 31. i
Ogółem sklasyfikowano 31 zawodniczek. Druzynowo
ORLĘTA zajęły 3 miejsce a POLONIA-ARSENAŁ
_.siódme.
Juniorzy: Patryk Ratajczak - 6, Waligórski Woj-
ciech - 7, Kuciak Mateusz - B, §9q76sielski Adam

- 13, Łączny Marcin - 16, Kozłowski Krzysztof
z ORLĄT - 21,.

Ogółem sklasytikowano 24 zawodników. Drużynowo
POLONIA-ARSENAŁ zalęła pierwsze miejsce a OR-
l,ĘTA _ 10.

Juniorki: Szefner Dagmara z ORLĄT - t2, ostatnie
lv klasyfikacji.

Ogółem w II Wojewódzkim Turnieju Klasyfika-
cyjnym reprezentacja POLONII-ARSENAŁU zdo-
była 1B8 punktów t zajęła w łącznej klasyfikacji
czwarte miejsce, a reprezentacja ORLĄT zdobywając
?9 punktów zajęła na dwanaście sklasyfikowanych
drużyn 6 pozycję.
Najlepsi zawodnicy w poszczególnych kategoriach
r,viekowych otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczo-
\^/e i książki ufundowane ptzez firmę księgarską
1rRSENAŁ mającą swe sklepy w Poznaniu i Lesznie,

JUDo
W Turnieju Mikołajkowym zorganizowanym 6

grudnia br. we Wrocławiu III miejsce w kategorii do

55 kg zdobył Mikołaj Szwarc z Nowej Wsi,

MISTBZOSWA MIASTA I GMINY LZS
20 listopada br. w Czaczu GLKS ORLĘTA zotga-

nizował mistrzostwa miasta i gminy dla członków
LZS do lat 15.

Chłopców startowało dwóch: Gtzegotz Domagała
i Andrzej Frąckowiak.
Dziewcząt - pięó: Marta Ratajczak - 1 miejsce,
Paulina MaśIak - 2, Anna Ciszewska - 3, Kinga
Langner - 4 i Iza Frąckowiak - 5 miejsce.

KASY FISKALNE
SPRZEDAŻ - SERWIS

- atrakcyjne ceny

- szeroki wybór

- rabaty
Zapraszamy do naszej piwnicy

,,GR,AFIT"
64-000 K ościan, os. Jagiellonskie 32

We!ścźe od szczgtu bloku, pod usgpożyczalnżq oźdeo

KAsY FlSKALNE, PlEcZĄTKl, DRUKl

Łl§:Ń śa(ęff ;;,jżĘśaffi §;.§DĘ^#.s
ZAKŁAD FOTOGRAFlCZNY

,M,;fr;,:r"#ią*fu
i - 

teI. (o-6s) 518-92-70

orgonlzu]e
II KONKURS FOTOGRAFICZNY

,,CHOINKA,9B"
1. W konkursie mogą brać udział wszyscy klienci,

którzy w naszym zakładzle wywołają fiim i zdję-

cie ze świąteczną choinką.
2, Na każdy wywołany film przypada jeden kupon

konkursowy, wydawany przy odbiorze zdjęć,

:j. Zwycięzca zostanie wyłoniony drogą losowania,

z wszystkich kuponów biorących udział w kon-
kursie.

4, Losowanie zostanie przeprowadzone w zakładzie

w dniu 2? Iutego 1999 roku o godzinie 13,00

w obecności klientów.
5. Lista zwycięzców zostanie opubiikowana w ,,Wi-

trynie Śmigielskiej".
6. Nagrody:

- I nagroda główna -- apalat fotograficzny

- wartość 300,- z!

- dwie II nagrody - ramki do zdjęć

- trzy III nagrody - albumy do zdjęć,

7. Czas trwania konkursu od 20 grudnia 1998 r, do

25 lutego 1999 r.

\M konkursie nie biorą udziału filmy 1ub zdjęcia

wywołane w innym zakładzie,



WITRYNA ŚMIG IIiLSKA

§wiqtecuny Konkurs
w Firmie

,,BIOC;HEM PLIJS"
z Eirokcyinymi nogrodomi !

Jest io,,kontynuocjo ubiegłorocznego konkursu.
Kozdy, kto zakupi środki oehrony roślin odlgrudnio 1998r.

do 31 §tl"crri. 1999 roku zQ. sumę minimum 100,00 zł,
wezmie uclzioł w iosowCIniu nogrod-niespodzicrnek.

T,^PRASZ..^MY!!!
", :: "JJ" J l:i ; ;1 ; 

".T,H -,TT:l, u o - u n,

iKWąl€ff].;;'DYĄśńr(ĘŃ;i;\D'PĘ Ył&ę:trś§ś?Rłę:§::otfimKVKę,?t*§D]ĘVttK§3--\EXĘ'

lllIlll
lBslbd

OFERUJE KREDYTY

- obrotowe 25-280/"

- gotówkowe ZS-300lo

- w rachunkach
oszcz.-tozliczeniowych ZS0lo

1 miesięczne
2 miesięczne

3 miesięczne
4 miesięczne

5 miesięczne

6 miesięczne

9 miesięczne

12 miesięczne
24 miesięczne

36 miesięczne

Oprocentowanie

liachunków bieżących
RoR
AvISTA

10%

Itolo
L4,250f g

t4,500lg

t4,500f6

l4,750lg

t s,soo/6

l60lo
I70lo

I7olo

- ratalne 8-14,50lg

50lo

10%

0%

tsArfifi $Pllł.llZlELOEY W §MlOtU
RADA, ZARZĄD 

1

i PRACOWNICY
wszystkim

klientom Banku

z okazjt

Świąt Bożego Narodzenia

i Nowego Roku

ży czą
zdrowia, zadowo]enia

oraz wszelkiej pomyślności,

- przeterminowane 490le

J

lillE§ztAllGY
J

$ffi§ffLA
l llH{ILlcY !

ffi§Bfru Y$IAIGlE z rłAszY8ll t!sŁUB
R{€§§3,;\DYĘ#.K§śałi§:tr;i;';żYĘV.Kffi#r;,ż]ĘK#Yaąę§§;+,W6 V{riętr,#BnV{.ąKffi,Wmffi

INFORMUJE

o oprocentowaniu lokat termino-

wych w stosunku rocznym

Stan: 16 listopada 1998 r.
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Eqpro§z(l nQ

ktorg odbędzie się 28 grudnia 1998 r.

ttJ sali rlidowiskotuej (u,ejście

W progfomie:
ffi kolędy w róznym wykonqniu,
ffi muzyko Iekko, łotwo i przyjemncx

WykonCIwcy:
Chor Męski ARION z Kosciono pod boiutq
Zygmunta Cichockiego i Młodziezowg, Or-
kiestrcx Dęto Zespołu Szkoł Elektrycznych
im. W.Krukowskiego z Nowej Soli pod bo-
tutq Jcxnuszo Gobryelskiego

CENTRI]IW KULTURY \r SMIGLU

ffi
§WlĄIEtzIllI - illllll0ntlflilV

ffi§§ffiGEnT
O 1iOclz. l8.00
A)

Wstęp 2 złote od osoby. Przedsprzedaż biletów w ącirrrirristracji
Centrum od 18 grudnia br.
Koncert sponsorują firrny: URPOL z Poladowa l 'ZYGMUNT

z Morownicy.
Uwaga ! W holu będzie możną nabyć płytu CD 7, nagranianri

orkiestry,
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ś4-030 sMlGlEL
ul. Kościuszki 6
tel. (0-65) 5180.206

Wszyslkim Klienlom
z okozji

Swiqt Bozego Ncrrodzeni§
orc:z Nowego Roku 1999

duzo zdrowio, sz.częscio, wielu sukcesów,
usmiechu oroz spełnieniCI morzeń

życzy
FcTo-ELF

*§ ĄRĘX 61-030 Śmigiet, uL. I.Kilinskiegonr70

rlffiMA HAHBtOtfllA tel 5I89-9B0

O GRZEJNIKI PURMO

e KOTŁY GAZOWE BARETTA, JUNKERS
a RURY I KSZTAŁTKI MIEDZIANE
O POMPY I STEROWNIKI DO C.O.

e OTULiNY NA RURY

o zAwoRY
e WANNY STALOWE I AKRYLOWE
a KABINY NATRYSKOWE
O BRODZIKI
O CERAMIKA SANITARNA
o BATERIE
O ZLEWOZMYWAKI

ZAP RASZAMY W GODZINACH oD 8.00 Do
lV NIEDZIBLĘ HANDLOWĄ 20 GRUDNIA CZYNNE

RABAT SWIĄTECZNY

IEG$f;ll{A &mu Eu[czA

I

17.00, w SoBoTY oD 8.00 Do 13.00

w GODZINACtr{ oD 9.00 Do 14.00

50 /o

i{TYP0§fiilEill E Ł&f, fi EB{ffi${-

Ftzy zakupie ra§a!ntynłn-wsnmsy #§;tBis


