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Dzień dobry! Witom Poństwo serdecz-

nie i zorozem noworocznie. Cieszę się, że
u progu Nowego Roku, zechcieli Poństwo
pomiętcIć o gimnostyce poronnej. Nie wqt-
pię, źe poprzez wspó!ne ćwiczenio nie tylko
poprowi l iśmy sprov,lność rviel u fu n kcj i orgo -

nizmu, ole również skonsolidowoliśmy się
joko syrnpctycy prostych, o jednocześnie
użytecznych ćwiczeń. Mom nodzieję, że mo-
jqc no uv",odze zdrowotne wolory poronnej
girnnastyki, rłrielu z Pońsiwo zechce r.r tym
i"oku dcłqczyć do grono ćwiczqcych. Nie
trocqc juz oni chwili, stojemy przy otwor-
tym szeroko oknie i rozpoczyncmy.

Rok ubiegły minqł norn pcd znokiem
dwusetnej rocznicy urodzin Adorno Mickie-
wiczo. lvlieliśmy zotem niejednq okozję do
wychylenio kielicho zQ chlvołę noszego
Wieszczo. Z pewnościq sprzyjoło to uroz-
nroiceniu ol<leponych już nieco toostów
w sty|u: zo zdrowie pięknych Poń i tu obec-
nych. Było teź okozjo do odświeżenio zno-
jomości z geniolnym dziełem geniolnego
twórcy, czyli z ,,Ponem Todeuszem". Nie-
r,vqtpliwie tok wsponioło rocznico sprowiło,
źe zostoł on wymieniony wśród nojpoczyt-
niejszyclr lektur Poloków w 1998 r. Wszelo-
ko nie no pierwszym miejscu, bo to zorezer-
vrowoliśmy dio... ksiqżki kuchorskiej, Myślę
jednck, ze nie przynosi nom to ujmy
ci świodczy o bezwzględnej szczerości res-
pondentów, joko że i som Mistrz Adom
z zojęcienr czytywoł kulinorio, Bo, musioły
być one źródłem notchnienio, sprowiojqc,
że oplsy tego co się w zościonku szlo-
checkim jcrdło i piło sq somq czystq
poezjq !
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Bordziej wnikliwe wgłębienie się w tekst ,,Pcno
Todeuszo", pozwolo nom tokże z dużym zodowoleniem
stwierdzić, że Adomowi Mickiewiczowi nie były obce
zosody gimnostyki poronnej co łotwo stwierdzić pcwo-
łujqc się no cytoty. Poeto z ubolewoniem odnoiowuje
opieszołość szlochty w tym zokresie: ,,o świcie zjowił
się w Dobrzynie konny posłoniec; biego od choty do
choty, budzi jok no pońszczyznę; wstojq szlochto bro-
ty..,". Czosomi, no wpół śpiqcy nie zowsze pomiętojq
o otworciu okno przed rozpoczęciem ćwiczeń: ,,po
dwokroć Wojski mochnqł, zdziwił się, że chybił, ti,zeci
roz mochnqł, tylko co okno nie wybił". Todeusz, joko
młodzion rześki ,,skoczyl z łożko i obu rękomi pchnqł
okiennicę, że oż trzosło zowiosomi i rozworłszy się
w obie uderzyło ściony". Roz zobrowszy się do 9imnc-
styki poronnej, oddowono się jej z wielkim zopołem.
Dotyczyło to zorówno mążczyzn jok i kobiet, Gdy po
bitwie szloclrto nie wykozywoło ochoty do ćwiczeri,
storoł się ich pociqgnqć Gerwozy włosnym przykło-
dem: ,,ręko prowo jok gdyby do boku przybito; ruszył
lewq przecież zwinqł się i tok sprężyście podskoczył, ze
podł no piersi sennych, po głowoch się toczył, miotcł
się joko szczupok, gdy się w piosku rzuco". Girrln.J-
stykę r-lprowioły tokże co bordziej świotowe szioch-
cionki, niestety ze względu no zościonkowe pcaIqdy

nojbliższego otoczenio nie zowsze spotykoły się z peł-
nym zrozumieniem: ,,Telimeno, tok myślqc z sofy się
podniosło i stonęło no polcoch, rzekłbyś, że podrosło;
odkryło nieco piersi, wygięło się bokiem, (...) po olko-
wie śmioło i wesoło przeszło się kilko rozy (..,). Rzuco
się w prowo, w lewo, skocze (..,) podskqkuje, przyklę-
ko, upodo (.,.), chwyto się zo pierś, szyję, zo stopy.
kolono; skoczył Todeusz, myślqc, że jest pomieszono,
iub mq wielkq chorobę". Możno tokże zouważyć, że
tok jok i obecnie, no zokończenie stosowono przecho-
dzonnie się po pokoju, joko proste ćwiczenie uspokojo-
jqce; ,,poprowiwszy loz jeszcze i włosów i stroju, ko-
zono jej wzdłuz i wszerz przejść się po pokoju".

My tokże wraz z Zosiq przespocerujemy się, oby
doprowodzić do wyrównonio i uspokojenio oddechu.
(Czyż cudownie nie konwienuje nom finołowy polo-
nez z ,,Pono Todeuszo"?!) Jo już Poństwo żegnom,
ż.yczqc wszelkiej pomyślności w Nowym Roku - obyś-
my dzięki noszym ćwiczeniom żodnego dnio nie czuli
się ,,z siebie nierodzi i smutni",

Mojqc nodzieję, że Wieszcz wyboczy mi com uczy-
niłł z Jego epopejq, zoproszom Poństwo do nostęp-
nego spotkonino przy poronnej gimnostyce,

Gitntlastykę porannq przggotott:tLłcl i prowadzżła mgr J.S.

podsumowanie

konkulsu
i gwiazdka

dla biednych

dzieci

12 grudnia ub.r. w sali widowiskowej Centrutn
Kultury w Śmiglu Gminna Komisja ds. Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Śmig-
Iu z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Smiglu zorga-
nizowały podsumowanie II Wojewódzkiego Konkursu
Plastycznego na temat: ,,RODZINA A ALKOHOL"
oraz gwiazdkę dla dzieci z ubogich i patologicznych
rodzin.

Imprezę, w której uczestniczyło ponad 200 dzieci,
rozpoczęto wystawieniem jasełek w wykonaniu dzieci
ze świetlic terapeutycznych w Bronikowie i Machci-

nie pod kierunkiem ich opiekunki Aleksandry Ada-
mek. Po krótkm wprowadzeniu wygłoszonym ptzez
ks. rvikariusza Ryszarda Kina - ,,Bóg najbardziej
tłmiłorvał y7g5" 

- przebrane za aniołki dzieci roz-
nosiły opłatki, którymi się wzajemnie łamano.

Oficjalnego otwarcia dokonał zastępca przewodni-
czącej Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych w Śmiglu (przy-
pomnę, że jest nią pani Genowefa Łączna) Wiesław
Terczewski, który powitał gości, wśród których m.in.
byli: pełnomocnik Wojewody Leszczyńskiego Bożena

Foto EIf
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Moksiewicz, Sekretarz Śmigla Wanda Jakubowska,
niektórzy radni Rady Miejskiej Śmigla oraz opiekun-
ki świetlic terapeutycznych.
Wanda Jakubowska w imieniu burmistrza Jetzego
Cieśli i przervodniczącego Rady Miejskiej Śmigia
zygmunta koniecznego, którzy z uwagi na liczne
o1rore.iązki nie mogli na uroczystość przybyć oraz
lr,łasrr}zln życzyła ,,aby na Waszych buziach uśmiech
pojarviał się przez cały rok". Podobnie życzyła -,,żeby o żadnym domu w tym roku Mikołaj nie za-
pomniał, zeby rvszyscy mieli uśmiech" - B. Moksie-
wtcz.

Na konkurs wpłynęło 420 plastycznych prac -c 60 więcej niż rok temu. Spośród nich nagrodzono
20 prac, po 10 rv każdej kategorii wiekowej. M.in.
nagrodzono place: Izabeli Dorynek z kl. VIII A, Mal-
winy Sobkowiak z kl. VIIA, Anny Nadolnej z kl. VB,
-- wszystkie ze Stalego Bojanorva, Anny Szambor-
skiej z kl. VIiIB, Anny Franek z k]. VIC, Marty
NIajchi,zak z kl. VIIA, Marcina Szczepaniaka
z kl. I\u'C, },Ionikę Przybyłek z kI. IVC, Katarzynę
Kubiak z kl. IIIB oraz Katarzynę Styzińską z kl. IVC

- wSZySc}r ze Smigla, Kamilę Stryjakowską z kla-
sy VIIA z Przysieki Starej Drugiej i Adriana Drob-
nika z kI,Iz Bronikowa.
Nagrody wręczali: B. N{oksiewicz i W. Jakubowska.
Oprócz nagród,,regulaminolvych" niektóre place
rvyróżniono upominkami ufundowanymi przez Radio
ELKA oraz redakcje gazet ,,Panorama Leszczyńska"
i ,,ABc".

Po części cficjalnej rozpoczełv się gry i zabarv;-,
kŁóre z dziećmi prolvadziłv pracolrnice Centrum Ku],-
tury r,v Smlgiu. Obok rv sali kinorvej rvszl.stkie dzieci
często-§ano kiełbaskarni. cirożdzó*,kami i napojami.
A na koniec każde dziecko od gwiazdora otrzymało
śrviąteczną paczkę.

(H.z.,

REPERTUAR l(llłA,,0EfiTnllilil"

8.01.199 (piątek) godz, 17.00

,.MAŁA SYRENKA", IJSA, 1989, reż. John Musker,
Ron Clemente. Film animowany, zrealizowany w !vy-
twórni Disney'a i oparty na baśni Andersena. Histo-
ria córki króla mórz, która chciała poznać iudzi i ich
nadwodny świat. Pewnego dnia ratuje od śmierci
przystojnego młodzieńca, rodzi się rniłość.

15.01,99 (piątek) godz. 19,00

,,LOLITA" od 1at 18, Francja - USA, 1997. Reż.

o

.Zc. nqdesłane zyczenio
Świqte czTlo -Noworoc zne

dziękujemy:
Przeuodnźczo&elnu Radg Miejskźej Smźgla ZEg-
muntotui. Konżec znemu,
Burmistr zowi Smżgla J er zemu Cie śli,
Prezesousi PPHź[]R,,ŚMIGROL" R,l1szarclolłi
Fornąli.kowi orąz Pracownikom tegoż przedsię-
bźorstwa,
Helenźe Wróbleusskiej z Leszna,
Prezesowi Jerzemu Wojciecholłskiemu o,ruz Ra-
dzie Nadzorczej i, Pracotlsnikorn Banku Społclzżel-
czego u śmźglu,
Romanoui ŁęczgńskżeTrlu ze Śmżgla,
Pr ezesolłi Zakładu U be zpźec zeń Spote c znE cił S ta-
nisłatlsowi Alotoll:ż z W ar szalng,
Karolousź Przgbgle - kierolnnźkotnż Przedstaln!-
cielstusa PZ{J NA ŻVClt S.A. tł Kościanie,
Andrzejollsż Ciesźelskźemu - przedstawżcźelowź
PZU S.A. ze Śmiglo,
Fźrmźe ,,POWIETRZNY ZAMEK" z Piły.
Fundacji im. Stefana Batorego z Warszuwa,
Dyr ekc iź, Gr onu P edag o gźcznenlil,, Pr aco,wnźkom
oraz IJcznźom ZSZ u Śmżglu,
Klubotni Kulturgstgcznenlu TKKF,,GRYF"'
z Przgsżekż Palskiei,
Serwisowź Kinotechnżcznerrlu z P oznanża,
Dgrektorowż Zakładu Telekomunźkacii Polskiej
us Lesznie Edwardolni Porzuckoui,
Zuchom, Harcerzom ź Instruktororn Hufa ZHP
Śmźgiel - równleż za Betlejemskźe Śusi.atło

Rornualdousż Sobkowiakowż z Dusznźk - oTaz za
pźękng wiersz

Dyrektor i pracownicy
Centrum Kultury w Śmiglu

oraz redakcja,,Witryny Śmigielskiej"

Adrian Lyne. Wyk. Jeremy lrons, Melanie Griffith,
Dominiue Swain. Film psychologiczny, adaptacja
głośnej powieści Vladimira Nabokova. Czterdziesto-
letni profesor uniwersytetu wynajmuje kwaterę pry-
watną, gospodyni ma 1Z-letnią córkę. Zafascynowa-
ny dziewczyną profesor żeni się z gospodynią, by być
btisko córki. Swe uczucia opisuje w dzienniku, Ale
pewnego dnia żona odkrywa jego zapiski.
22.01.99. (piątek) godz. 19.00

,,ZAGUBIENI W KOSMOSIE", IJSA, 1998. Reż. Ste-
ven Hopkins. Wyk. Gary Oldman, Wiliam Hurt, Mimi
Rogers. Film science-finctions. Rok 2058, życie na

Ziemi staje się niemożliwe z powodu zanieczyszczeń
środowiska. Uczeni planują masową emigrację na pla-
netę w kosmosie. ZostaŁ opracowany przyspieszony
system komunikacyjny. Ale złowrogi terrorysta sa-
botuje akcję.

(B.M.)

o
o

a
o

o
o

o

a

a
o
o

o
O

a

o

a



wIT jl ! i,j A i:i §t 1 t, l i.. L. !i Ii. l\

§poikgnie
przy wigiliinym stole

17 grudnia ub.r. po raz drugi Ośrode}< Pomocy
Społecznej w Śmiglu rv restauracji przy a1. Bohaterów
zorganizował Wigilię d]a osób samotnych i bezdcm-
nych. Uczestniczyło w niej około 30 osób. Goścmi
byli: burmlstrz Jetzy Cieśla, zastępca przewodniczą-
cego Rady l\{iejskiej Śmigia Roman Schiller, członek
Zarządu Miejskiego Śmigla Alicja Ziegler. W Wigiiii
uczestniczył też ks. proboszcz Zygmunt Bartkowiak.
Witając zebranych Erva Radolak m.in. powiezdiała,
ze Wigilia jest dniem rrri.łości bliźniego, w którym
\n'Szyscy r,virrniśmy podawać sobie ręce.
Jerzy Cieśla str,ł,ierdził, że dzisiejsze spotkanie, cllu-
gie już z kolei, jest wyiazem tego, że władze samo-
rządowe troszczą się o samotnych i bezdomn5lgi1.

,.Proszr; przv jąć najserdeczniejsze życzenta zdi,c-
wych, spokojnych Swiąt i wszelkiej pomyśiności,
Nowy Rok niech będzie lepszy do przezycia".

Iśs. Z. Bartkowiak podkreślił, że Boże Narodzenie
to przyjście Boga do człowieka. Chrytus przyniósł
dobro, którym się obdarowujemy pod postacią opłat-
ka, a uśmiech Bożego Dzieciątka jest błogosławień-
stwem i zapowiedzią dobrej, pogodnej atmosfer;..
Po odrnówieniu stosownej modlitwy i zaśpiewaniu
kolędy ,,Wśród nocnej ciszy" łamano się opłatkiem
i ,łzajemnie składano sobie życzenia.
A następnie przystąpiono do spożycia zestawu dań
,*,igilijnych, które podano na pięknie, świątecznie
udekororvanym stole.

w przygotowaniu świątecznego stołu współudział też
tłie]i; cukiernia pp. Gruszeckich w Śmiglu, Akcja
I(atolicka w Śmiglu oraz właściciel lokalu Karol Jan-
]iorvski.

(H. Z.l

>iK<>)i<K

W szgstkźego najlepszego,

przede uszystkźm zdrou:źu

>>i<<<>>i<<<

PODZIĄIKOWANIE
Za naszym pośrednictwem TKKF GRYF z Przy-

sreki Polskiej składa podziękowanie panu Leonowi
'Irąbce z l(ościana za bezpłatny przewóz zawodrri-

ków GRYFA na Mistrzostwa Województwa Lesz-
czyńskiego w Wyciskarriu Leząc, }<tó;:e odbyły się
ri, Pępowie.

KOŁO GOSPODYN WIEJSKICH W ZEGRÓWKU

zaprasza na

WIE CZOREK KAR,NAWAŁOWY
który odbędzie się w sali wiejskiej w Zegrówku

rł, sobotę, 13 1utego 1999 r. Początek o godz. 19.00.

Do tańca plzygrywa zespół ,,DIJO". Wstęp 40 zł.



WITRYNA ŚMIGIELSKA

PODATHI, P0I]ATKI, PIJDATKI ...
i30 gludnia ulr.r. odbyła się IV SESJA RADY

IICXE"!§i,(iEJ ti:,iGLA, w czasie której radni podjęIi
szeIl.)8 ttcjr,,.:ał. Najr,,zażniejsze z nich to ,,uchwały
1;odatkowe", które poniżej przedstawiamy. Szerzej
o przebiegu sesji -- w najblizszym numelze.

[}cHWAŁA
o ol,.niżeniu średniej ceny skupu żyta za pierwsze
tlzy kwartały 1998 r. przyjmowaną jako podstawę
obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Śmi-
giel za rok 1999.

Obniżono tą cenę z 33,14 zł (to cena skupu żyta z Ko-
munikatu Prezesa GUS) do kw,oty 32,00 zł, (Tak więc
podatek rolny ,vv naszej gminie od hektara prze|lcze-
rriowego w i999 r. będzie wynosił 80,00 złotych).

UcHwAŁA
lv sprawie w-ysokości stawek podatku od nierucho-
mości

1. Od budynków mieszkalnych lub ich części -0,34 od 1 m9 powierzchni użytkowej.
ż. Od budynków lub ich części związanych z pt,o-

wadzeniem działalności gospodarczej innej niż
działalność rolnicza lub leśna z wyjątkiem bu-
dynków lub ich części przydzielonych na potrze-
by bytowe osób zajmujących lokale mieszkalne
oraz od części budynków mieszkalnych zajętych
na prowadzenie działalności gospodarczej
8,92 zŁ od 1 m2 powierzchni użytkowej,

3. Od budynków lub ich zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwa-
iifikowanym materiałem siewnym - 5,72 zł od
1 raż powierzchni użytkowej.

4. Od pozostałych budyrrkólv iub ich części -
2,46 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

5. Od budotit - 20lo ich wartości.
6. Od gruntów związanych z działalnością gospo-

darczą inną niż działalność rolnicza lub 1eśna

z wyjątkiem z:wiązanych z budynkami mieszkal-
nymi - 0,40 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

7. Od gruntów:
a) będących użytkami rolnymi nie wchodzącymi

w skład gospodarstw roinych w rozumieniu
ustawy o podatku rolnym wykorzystywanych
na cele rolnicze - 0,02 zł od 1 m2 powierzch-
ni użytkowej,

b) pod jeziorami zajętych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych - t,43 zł
od 1 hektara powierzchni,

c) pozostałych - 0,30 zł od l m2 powierzchni
użytkowej.

n 
Zwolniono z podatku od nieruchomości:

| 1. Nieruchomości stanowiące własność gminy arl-
] ministrowane ptzez ZGK|M.

2, Piwnice i strychy niezamieszkałe.
3. W pkt. 7, lit. a - w części dotyczącej gruirtórv

użytkowanych rolniczo - 500/o tej pcwierzchni.

UcHWAŁA
w sprawie określenia stawek podatku od śrcd]iów
transportowych (w zł)

1, Od samochodów ciężarowych o
a) od 2 ton do 6 ton
b) powyżej 6 ton do 12 ton
c) powyżej 12 ton

2. Od przyczep o ładowności:
a) powyżej 5 ton do 7 ton
b) powyżej 7 ton do L2 ton
c) povryżej 12 ton

3. Od naczep powyżej 5 ton
4. Od autobusów
5, Od ciągników siodłowych

i balastowych

ładowrrości:
676,00
958,00

- 1.690,00

34B,00
450,00

- 1.100,00

- 1.100,00

- 1.100,00

B50,00

Zrvolniono z podatku od środków transportoivy,ch po-
jazdy będące w posiadaniu jednostek samorządowych.

UcHIryAŁA
w sprawie wysokości stawki podatku od posiadania
psów.
Ustalono stawkę podatku od posiadania drugiego psa

i następnych psów w kwocie 15,00 złotych.
Zwolniono od tego podatku szczenięta do 6 miesięcy.
Jeżeii osoba weszła w posiadanie psa po 30 czerwca
roku podatkowego, podatek będzie pobierany w po-

łowie stawkl (Za pierwszego psa się nie płaci).

Podatek jest płatny z góty, bez wezwania, w terminie
płatności pierwszej raty zobowiązań pieniężnych lub
w ciągu dwoch tygodni od dnia wejścia w posiadanie
psa, w kasie Urzędu Miejskiego Śmigla lub u Sołtysa,

UcHwAŁA
rv sprawie ustalenia opłaty administracyjnej za czyn,
ności urzędowe
Wprowadzono opłatę administracyjną za czynności
urzędowe wykonywane przez IJtząd Miejski Śmigla
a nie objęte przepisami o opłacie skarbowej. Takimi
czynnościami jest sporządzanie testamentów. Uchwa-
Iono: za sporządzenie testamentu w siedzibie Urzędu
Miejskiego Śmigla stawkę 20,00 zł, a sporządzenie

testamentu poza siedzibą - 40,00 zł,
Opłata ta będzie pobierana bezpośrednio po wykona-
niu czynności urzędowej.

opr. (H.Z.)
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,,KRVMINAŁKI"
5.12.ub.r - mieszkaniec Bronikowa zgłosił, że jeden

z domowników awanturuje się i nie chce go wy-
puścić z domu. Przybyły patrol policji awanturnika
nie zastał a zgłaszającego pouczył.

5,12ub.r. - w Barchlinie kierujący FIATEM 126p

tlieszkaniec Śmigla nie dostosował prędkości jazdy

do panujących warunków - mokra i ośnieżona
jezdnia i wjechał do przydrożnego rowu. Kierowca
był w stanie nietrzeźwym - wniosek do kolegium,

14.12.ub.r. - mieszkaniec Koszanowa zgłosił, że jego

syn zaniedbuje instalację centralnego ogrzewania
doprowadzając do jej zamarzania. Strony pouczol]o,

14.12.ub.r. - mieszkaniec Nadolnika, będąc po spoży-
ciu alkoholu, wszczął awanturę wobec rodziny, Za-

trzymano go w policyjnej izbie zattzymań a żonę

poucZono.

15.12.ub.r. - mieszkaniec Nadolnika został pobity
przez syna, który zachowywał się również agre-
sywnie w stosunku clo matki i rodzeństwa, Strony
pouCZono.

21.1Z.ub,r. - mieszkaniec Śmigia zgłosił, że była kon-

kubina nie chce mu oddać sztucznej choinki z latnp-

kami. Strony pouczono.

21.12.ub.r. - kierujący ciągnikiem siodłowynr VOL-
VO z naczepą, na skrzyżowaniu ulic A, Mickiewi-
cza i Jagiellońskiej w Śmiglu, wykonując manewl,

skrętu w prawo, bokiem naczepy uderzył w pralvi-

dłowo jadący pojazd FORD TRANSIT, Sprarvcę

kolizji ukarano mandatem karnym,

21.12.ub.r. - do awantury doszło w pijalni piwa

w Śmiglu pomiędzy mieszkańcem Śmigla a trie-

znanym mu mężczyzną. Poszkodowanego pouczollo,

22.12.ub.r. - w nocy nieznany sprawca wyłamując
okno włamał się do siedziby spółdzielni mieszka-

niowej w Starym Bojanowie, skąd skradł aparat

telefoniczny, bezprzewodowe czajniki i radiomag-

rretofon. Sprawa w toku.

23.12.ub.r. - Kierowniczka PKO w Śmiglu zgłosiła,

że nietrzeźwy klient zaczepla innych klientów,

Przed przybyciem policji awanturnik opuścił po-

mieszczenie

23.1Z.ub.r. - w godzinach wieczornych dokonatlo

rozboju na pracowniku stacji paliw przy uL Mo-

rownickiej w Śmiglu. Sprawcy zaatakowali pra-

cownika w momencie, gdy ten z utargiem wsiadał

do samochodu, by odwieźć go do banku, W wyniku
rozboju pieniądze skradziono, Śledztwo plowadzi

Prokuratura Rejonowa w Kościanie,

24.1Z.ub.r. - na uI. Leszczyńskiej kierujący FIATEM
PANDA mieszkaniec Leszna najprawdopodobniej

zasnął za kierownicą i uderzy,ł w słup oświetlenio-

wy. Poważnych obrażeń doznało dwoje pasażerórv,

26.1Z.ub.r. - nrieszkaniec Smigla zgłosił, że jego brat
z żoną zakłócają mu spokój i ciszę nocną. Stlony
poucZono.

26.12.ub.r. - mieszkaniec Szczepowic, będąc po sl)o-

życiu alkoholu, zgłosił że został pobity na zabalvie
w Czaczu przez nieznaną mu osobę. Pouczenie.

29.12.ub.r. - mieszkar"liec Śmigla zgłosił, że osoba

rrieupoważniona dokonuje zajęcia jego mienia. Na
miejscu stwierdzono, iż osobą tą jest asystent ko-
mornika III Rewiru Sądu Rejonowego w Lesznic,
Po rozmowie z poiicjantem odstąpił od egzekucji
by ,uł,zrrorł,ic ją winnym terminie w asyście policji.

Informacje zebrał (H. Z.)

Cennik trynaimu nomle§zczeń
Centrum Kuitury w Śmgilu informuje, że został

zatrvieldzony cennik za wynajem sal w 1999 r. (Ceny
podano z VAT).

sala widowiskorva

-- wesele

- zabawa

- zabarva bez kuchni

- komunia

- zebranie z kuchnią

- zebranie bez kuchni

- jubileusz

- stypa
sala klubowa

- komunia

- zebranie z kuchnią
_- zebranie bez kuchni

- stypa

- jubileusze
sala kinowa

- wesela, zabawy

650,00+70,00*
400,00+70,00*
250,00+?0,00*

200,00
25,00/h
19,00/h

180,00
130,00

190,00
19,00/h
12,00/h

110,00
147,00

170,00

sala kameralna

- zeblauia, szkolcnia, kursy 12,00/lr

Wypożyczenie obrusów 3,50/szt,
* Opłata na ZAiKS
Pomieszczenia Centrum Kultury w Smiglu bezpłat-
l,iie udostępniane będą:

- szkołom na imprezy zwlązane z realizacją progTa-

mu dydaktycznego,

- organizacjom wyższej użyteczności publicznej na

imprezy nie dochodowe, związane z działalnością
statutową, bez używalności kuchni,

Ulgi w opłatach - 33% stosowane będą wobec orga-

nizacji i towarzystw związanych z działalnścią Cen-

trum Kultury w Śmiglu (TŚ Harmonia, KS Pogoń,

Orkiestra Dęta, ZPiT Żeńcy Wielkopoiscy),
Osoby mające już zarezetwowaną salę w 1999 r, pro_

szone są o podpisanie umów i dokonanie wpłaty za-

liczki (500/6 ceny najrnu).
M.D.
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Walne zebranie tej Rady odbyło się 17 grudnia

1998 r. w Domu Działkowca im. Romana Waligóry
rł Śmiglu.
Głównymi tenratami obrad były: sprawozdanie z dzia-
łalności w latach 1996-1998 oraz wybory nowego za-
rządu.

Sprawozcla nte złożył przewodnic zący Leszek Bal-
cer, który na wstępie przypomniał skład zarządu:
L. Baicer - plzewodniczący, Zygmunt Ratajczak -z-ca przewodrriczącego, Włodzimierz Włodarkiewicz

- sekretarz, Eugeniusz Walenczewski - z-ca sekre-
tatza, Jerzy Grzelczyk - skarbnik oraz,, Roman
Schiller, Ryszard Szczepaniak, Kazimietz Maślak,
Jan Lisiak, Paweł Kopienka, Hieronim Ogrodowczyk,
Eugeniusz Świtała, Bogdan Krysztof, Tadeusz Ko-
złol,vski, N{ichał Szkudlarek - członkowie.
W okresie sprawozdawczym odbyto dwa zebrania
ogóine araz 74 posiedzeń zarządu. Działalność rady
przejawiała się w dwóch kierunkach: glomadzeniu
Iunduszy na działalność sportową otaz organizacja
tnasowych imprez sportowych,
Cd 1996 r. staraniom radnych Jana Lisiaka, Romana
Schillera i L. Balcera w budżecie Rady Miejskiej
Śmigla wyodrębniono oddzieiną pozycję ,,dla Rady
Sportu do podziału pomiędzy kluby i jednostki wcho-
dzące w skład Rady Sportu". W 1996 r. finansowa-
rrych było w ten sposób ? klubów i jednostek: PO-
GoŃ, PoLONIA, MAS-ROL, sekcja szachowa wiE-
ŻA oraz sekcja modelarstwa, SKS-y oraz Rada Spor-
tu. W 199? r. doszły ORLĘTA a kwota budżetowa
wzrosła do 100,000,00 złotych. W 1998 r. doszedł
TKKF GRYF, a kwota na sport wzrosła do 145.320,00

złotych. Z powyższego wynika, że wydatki budżeto-
we na sport i rekreację w naszej gminie w 1atach

1996-1998 wzrosły dwukrotnie.

Bardzo pozytywnym zjawiskiem jest organizacja
sportu we wsiach. Obecnie na terenie naszej gminy
działa 9 klubów sportowych i sekcji sportowych oraz
szkolne klubv sportowe w 5 szkołaclr podstawowych.
Według oceny rady sportu w naszej gminie czynnie
sport uprawia około tysiąc osób, a w organizowanych
przez radę masowych imprezach udział bierze ponad

dwa tysiące osób. Cieszy fakt, że dużym iprezom ma-
sowym, zarówno o charakterze sportorvym jak i re-
kreacyjnym towarzyszą festyny.

Cieszyć naszych mieszkańców winno i to, że osiągane
wyniki sportowe, szczególnie tenisistów śmigielskich
i piłkarzy Mas-Rolu są coraz lepsze. Z zadowoleniem
nalezy podkreślić też sukcesy sportu szkolnego.
Duże wyrazy uznania należą się działaczom sporto-
wym, nauczycielom, szkoleniowcom i pracownikom
Centrum Kultury w Śmiglu. Bez ich zaangażowania

organizacja naszych imprez byłaby nie do pomyśle-
nia.
Aby wszystkie plany klubów i sekcji oraz rady spor-
tu zostały spełnione, trzeba olbrzymiego wl,siłku
działaczy, potrzeba środków materialnych, poti,zeba
należytego utrzymania obiektów sportowo-rekreacyj-
nych. ,,Sprawą niezmiernej wagi dla naszej G},tiNY
jest:
1. utrzymanie sportowego posiadania, tj. dobrej

pracy klubów, sekcji i organizacji szczegóinie
z dziećmi i młodzieżą,

2. utrzymanie imprez, które się przyjęły i są ,,sym-
bolem Śmigla",

3. szybkie dokończenie budowy zaplecza sportolve-
go w Śmiglu,

4. budowa boisk i modernizacja obiektów w Spła-
wiu, Frzysiece Polskie j i Czaczu,

5. odrodzenie ,,sportu dorosłego" w Starym Boja-
nowie,

6.,,URATOWANIE" śmigielskiego basenu: moder-
nizacja, remont - przed jego degrad,acją,

7. sprzyjać oddolnym incjatywom jak np, tnoto-
kross,

B. tozpocząć intensywną edukację mieszkańców ce-
lem pozyskania sponosorów dla sportu, rekreacji
i turystyki,

9. opracowanie wieloletniego planu infrastruktury
rekreacyjnej w obrębie wiatraków, parku, boiska
oraz basenu,

10. przyciągnięcie na nasze obiekty gości z kraju jak
i z zagtanicy, nawiązanie stałej współpracy za-
granicznej dla możliwości wymiany dzieci i mło-
dzieży.

Wizja rozwo,ju sportu i rekreacji na terenie naszej
gminy musi być duża, ale muszą za tym iść nakłady,
środki".
,,Kończąc to sprawozdanie ze wskazaniami na zadania
w najbliższej przyszłości złożyć chciałem jednocześ-

nie swą osobistą dymisję wtaz z całym zarządem Ra-
dy Sportu, KF i rekreacji, życzyć dobrego wyboru
nowej rady na najbliższe trzy lata. (...). Ponadto uwa-
żam, aby Rada Spońu dobrze pracowała oraz miała
możliwość działania, na jej czele winien stanąć czło-
wiek, który aktualnie jest ,,u władzy", tj. Radnym
obecnej kadencji. Biorąc pod uwagę doświadczenia
uważam , iż istnienie Rady Sportu jest zasadne a jej

działanie może byó zmodyfikowane".
Ponadto L. Balcer stwierdził, że:

- zostało podpisane porozumienie przez kluby Śmi-
gla, szkołę, samorząd lokalny i ogród działkowy
odnośnie wzajemnego korzystania z obiektów,
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- powołano społeczny komitet budowy zaplecza
sportowego - budowa jest w trakcie realizacji,
obecnie budynek jest przykrywany dachem.
Obiekt w 1999 r. musi być zakończony,

- podstawolvym zadaniem rady jest pozyskiwanie
z budżetu gminy finansów na sport: ,,To co za-
planowano w prowizorium starczy na pół roku -potrzebujemy 3 miliardy",

- colaz trudniej o sponsorów,

- ,,pracując w Radzie Sportu zawsze miałem na
uwadze, by sport, rekreacja miały odpowiednią
rangę".
W dyskusji m.in, głos zabrała przewodnicząca

społecznego komitetu budowy zaplecza sportowego,
radna Urszula Ranke i odczytała treść umowy zawar-
tej pomiędzy gminą Śmigiel a Polskim Związkiem
Działkowców, który oddaje w bezpłatne użyczenie
gminie grunt w celu pobudowania budynku na za-
plecze sportowe. Do dnia dzisiejszego na budow,ę za-
plecza wydatkowano 60.550,00 złotych. (Wszystkie
środki pochodziły z budżetu).

Wśród nazwisk podawanych do Miejsko-Gminnej
Społecznej Rady Sportu, Kultury Fizycznej i Rekre-
acji na pierwszym miejscu podawano radnych Rady
Nliejskiej Śnrigla - ,,to siła napędo,wa ". Jedyrrie
U. Ranke nie wyraziła zgody na kandydowanie -
,,Nie będąc członkiem rady sportu, będzie mi wy-
godniej walczyć o pieniądze".
Tak więc do rady sportu wybrano: Jana Jozefiaka,
Bogdana Turlińskiego, Romana Schillera i Jana Li-
siaka (ci dwaj ostatni nie uczestniczyli w zebraniu)

- radnych Rady Miejskiej Śmigla; przedstawicieli
klubów - Magdaienę Sowę GROM Czacz, Bogdana
Krysztofa POGOŃ Śmigiel, Marka Maślaka ORLĘ-
TA Czacz, Tadeusza Kozłowskiego POLONIA-AR-
SENAŁ Śmigiel, Janusza Graczyka PZHGP;
plzedstawicieli sportu szkolnego: Jarosława Pietrow-
skiego, Danutę Strzelczyk i Hannę Frydrych oraz
Leszka Balcera, Hieronima Ogrodowczyka i Stefana
Szybiaka.

Przewodniczącym rady sportu został Leszek Balcer
(,,Zdecydowałem się, bo nikt z różnych względów tej
funkcji nie chciał przyjąć"), zastępcą - S. Szybiak,
sekretarzem - M. Sowa a skarbnikiem -- J. Gra-
czyk.

L. Balcer narviązując do wcześniejszego ,,nie będę

kandydował" stwierdził: ,,moim błędem jest to, że nie
znalazlem sobie zastępcy". A następnie zastrzegł:

,,Rada nie będzie wykonawcą imprez, będzie je zle-
cała k]ubom lub grupie osób na umowy-zlecenia",
S. Szybiak apelował do obecnych na sali radnych, by
nie uchwalali zbyt wysokich podatków, które rozkła-
dają firnry I przez to nie ma funduszy na sport.

T', Kozłowski stwierdzlł, że działalność rady sportu

należy ocenic pozytywnie, gdyż doprowadziła ona do

zjednoczenia klubów. Wyraził jednak obawę ,,aby
podział śroclkólv nie doprowadził do rozdźwięku

v,, radzie sportu".
(H.z.)

lTowa sie d,ziba
1? grudnia ub. r. uroczyście otwarto nou,ą siedzibę

Śmigielskiej Spółdzielni Przetwórczo-Handiowej w
Smiglu przy ui. Jana Kilińskiego 71.

W uroczystości m.in. uczestniczyli członkowle zaTzą-

du i rady nadzorczej spółdzielni oraz przedstawiciele
Spółdzielczego Banku Rozwoju,,Samopomoc Chłop-
5Ęą" - oddział w Lesznie, Towarzystwa Ubezpiecze-
niowego ,,Samopomoc" S.A. - oddział w Lesznie,
zaprzylażnionych i współpracujących ze śmigielską
spółdzielnią spółdzielni i przedsiębiorstw: ze Świę-
ciechowej - GS, Błotnicy - Przemęcka Spółdzielnia
Spółdzieinia,,Samopomoc", Kościana - Spółdzielnia
Handiowa ,,Rolnik", Osiecznej - GS. Był też współ-
właściciel Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Tova-
go - Bis s.a. Zbigniew Wojciechowski oraz przedsta-
wiciel Biura Regionalnego firmy Hydro Poland.
Nowa siedziba wygląda imponująco. Już sam parking
robi wrażenie. Ale przede wszystkim - przestrzeń.
Na 500 m2 rozlokowano pomieszczenia zarządu, księ-
gowości, administracji i działu sprzedaży. Wszystkie
mają nowy wystrói (meble wykonała Meblalslra
Spółdzielnia Pracy w Śmiglu). Pracującym stworzono
wlęcz komfortowe warunki pracy.

Adaptację pomieszczeń jak i utwardzenie terenu na
parl<in11 finansow-ano ze środków własnych - bez

1tredytu inwestycy jnego.
Witając przybyłych prezes Andrzej Tomkowiak

lrr.ilr. stwierdził ,,To początek lepszych dni dla spół-
dzielni, która datej będzie się rozwiłaja".
S},mboliczną wstęgę przecinali: pr ezes A. Tomko-
w,iak, przewodniczący rady nadzotczej Jerzy Śmigaj
oraz członkowie zarządu - Wojciech Seget i Tadeusz
Olejniczak.
Zebrani goście składali gratulacje i życzenia. W jed-
nym z nich stwierdzono: ,,Życzę, by Wasza gospodar-
ka i firma wyglądały tak, jak te wnętrza".
Na pomyślność firmy wzniesiono toast lampką szam-
pana.

Następnie dzielono się opłatkiem i składano Świą-
teczno-Noworoczne życzenia. Śmigielska Spółdzielnia
Przetwlrczo-Handlowa w Śmiglu wszystkich gości

obdarowała materiałami reklamowymi.
Przy pięknie i bogato zastawionym ,,szwedzkirn sto-

le" dyskutowano o dobrej kondycji firmy i jej dal-

:"-'o:*oju' _ Hubert zbierski
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Przyczynek do historii
śmigielskiego hqrcersiwq

W pięlinym opracowaniu dh. Iienryka Bajorra pod
t,vtułem tIARCERSrwo Śi\łIcIELSKIE 1914-1992
pomiędzy rokiem 1933 (str. 27) a 1945 (str. 28) jest
historyczna 1uka.
Mam nadzieję, że s,woim wspotrrnieniem choć częścio-
wo ją wypełnię.

Dluzyna im. Józefa Poniatowskiego w 1939 roku
ztzeszała młodzież szkolną. Drużynowym był Witold
Schwarz a przybocznymi jego brat Piotr i mój star-
szy brat Kazirnierz. Wcześnie j (1937?) drużyna
im. Tadeusza Kościuszki przekształclła się w krąg
starszych harcerzy, który skupiał młodzież pozaszkol-
ną. Do niej też przeszli z Poniatowskiego Broni-
slaw (?) Szmatuła i Teodor Schwarz,

W poczatku 1939 roku do Śmigla dostarczono
pewną ilcść wojskowych aparatów telefonicznych.
Zmagazynowano je w budynku starostwa przy ko-
lejce.
Z drużyt:y Poniatorvskiego wyodrębniono grupę har-
cerzy, którą przeszkolono w obsługiwaniu tych apa-
ratów. Oprócz mnie na pewno był i w niej też Lud-
wik Wajske i Zygftyd Ziegler.
W czerwcu 1939 roku, za sprawą Witolda Sclrwarza,
jaI<o 14łetni harcerz stałem się członkiem jednej
z trzechosobowych grup łącznikow-ych. Z tej racji pod
koniec czerwca (pamiętam, że jeszcze trwały lekcje,
a ja byłenr uczniem siódmej klasy) brałem udział
w nlanewlach Śmigielskiej Kompanii Obrony Naro-
dowej organizowanych na pograniczu polsko-nie-
mieckim w rejonie Przemętu - Olejnicy. (Osłonin
był juz po stronie niemieckiej). W manewrach speł-
niałem rolę łącznika. Uczestniczyłem też i w innych
ówiczeniach kompanii, np. w ostrym strzelaniu na
strzelnicy w Zegrowie. W ten sposób jako harcerz
stałem się jednym z czlonków Batalionu Obrony Na-
rodowej.
W rvyniku rrrobiiizacji Śruigielska Kompania Obrony
I{alodowej została skoszarowana w zajeżdzie w Cza-
czu. Dorvództwo mieściło się w pałacu. Razem ze mną
był też rvspomniany już Ludw-ik Wajske, ale po ata-
ku choroby już go nie widziałem.
Z Czacza, zgodnie z rozkazami, kompania wycofała
się przez Kutno, Kłodawę ,Konin do Puszczy Kam-
pinowskiej. Razem z nią brałem udział w jej potycz-
kach z Niemcami pod Kutnem, Sannikami i w samej
puszczy, gdzie wraz z innymi polskimi oddziałami

dcstaliśmy się do niewoli. Pamiętam dużą polanę clto-
czoną zasiekami z drutu kolczastego pełrrą wojska.
Byliśmy rozproszeni, ale szczęśliwym zbiegiem oko-
liczności, wśród setek jeńców, spotkałem zołnierza
z naszej kompanii śmigielskiej, a w dodatku naszego
sąsiada Romana Przybysza, który nie wiem jak, zor-
ganizował nasze uwolnienie i razem przybyliśmy do
Śmigla - w październiku został rozstrzelalry.

Moje uczestnictwo w szeregach Smigielskiego Ba-
talionu Obrony Narodowej i braniu czynnegc trdziału
w jego walkach pod Kutnem, Sannikami i w Puszczy,
Kampinowskiej potwierdzają uwierzytelnione ośv.riaci-
czenia: podporucznika Jana Wąsiaka - dorvódcy
III plutonu śmigielskiej kompanii uwierzytelrrioile
w 1948 r. we Wschowie i podporucznika Edv,larda
Szwarca - dowódcy I plutonu i zastępcy dorvódcy
Kompanii Obrony Narodowej w Śmiglu uwierz5,-te1-
nione w 1948 roku w Śmiglu.

Znacznie później, bo w 1985 roku Wito]d Schwarz,
u, wydanym dla mnie uwierzytelnionym ośr,viaccze-
niu ujawnił, że: ,,W mnju 1939 roku wstqpiłem (ma-
tua o W. Schwarzu) d,o aojskolłej orgartźzacjż ,,Sźeć
Dgusersjż Pozafrontoznej". Złożgłem przgsźęgę u obec-
ności ks. prof . Tadeusza Grunąnalda, polłstańca Wźel,
kopolskiego, 77 czerwca zostałem wezuana do Domu
Żołnźerza w Poznaniu, gdzie spisali. moje personalża
ź l41brałem pseudonim ,,Śn,tigło". Pojechałem dalej
do Warszawy i do obozu uojskolnego us Rausce koło
Warszawy (...) gdzże bgłem szkolony. To przeszkole-
nźe zobollsźqzgwało mnie do ttnorzenźa grup dyuer-
sgjnych z harcerzy 13-17 letnźch. Po przgjeźdzźe do
Śmżgla zaczarłem tuorzyć wspomni,ane trzyosobatue
grupa. Do jednej z nźch należał Alfons Zbieskź. (...).

Naszej Koleżance i Współpracownicy
Pani Marii Szkudlarczyk

wyrazy szczerego współczucia
z powodu zgonu męża

śp. Jana Szkudlarczyka
składają

dyrektor i pracownicy
Centrum Kultury w Śmiglu

Pogrzeb śp. Jana Szkudlarczyka odbył się 21 grudnia
1998 r, na cmentarzu parafialnym w Śmiglu.

Alt ons Zbier skż, W r ocław
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Pierwsze zebranie po drugiej wojnie światowej
zwołano do gospody ,,Ameryka'' 31 stycznia 1957 r.,
a jego celem było reaktywowanie ,,Koła Rolniczego''.
Uczestniczył w nim przedstawiciel Powiatowego
7,wiązku S amopomoc Chłopska Florian Jagodzlk, Zi-
braniu przewodniczył Władysław Kijowski.
Do koła wstąpiło 21 ro]ników - wszyscy obecni na
zebraniu: Władysław Kijowski, Kazimierz Małek,
Wiktor Szabłowski, Tadeusz Kluczyński, Antoni Na-
dolny, Wilhelm Kreuschner, (?) Kasperczak, Ludwik
Pelec, Stanisław Stobrawa, Jan Mania, Józef Szy-
dłowski, Marian Kubiak, Władysław Wawrzynowski,
Franciszek Ratajczak, Bruno Kreuschner, (?) Grześ-
ko, Marian Kubiak, (?) Seifert, (?) Szyfter i Franci-
szek Grochowy 

- wszyscy ze Smigla.
Do zarządu kółka wybrano: Władysława Kijolvskiego
- prezes, Wiktora Szabłowskiego 

- sekretarz, Ka-
zimierza Małka _ skarbnik.
Żywo dyskutowano nad nowym statutem. W koncu
zdecydowarro przyjąć nazwę: ,,Kółko Rolnicze Śmi-
giel" 

- bez dodatku ,,Samopomoc Chłopska''.
I\{imo, ze pierwsze zebranie miało charakter uroczy-
sty, dyskutowano też o utworzeniu związku ogrod-
ników i hodowców bydła, o wywarze za dostarczone
ziemniaki przemysłowe, wysłodkach i wapnie dezyn-
fekcyjnym.

13 pażdziernika 195? roku na w-niosek Stefana
Skrzypczaka z Koszanowa, który stwierdził, że ,,na-sze kółko było martwe i się rozpadło'' do kółka
przyjęto; Stefana Skrzypczaka, Zygmunta Ratajcza-
ka, Jerzego Wojciecho,"vskiego 

- wszyscy z Kosza-
nowa oraz Czesława Dekę z Podśmigla. W terr sposób
przestało istnieć kółko w Koszanowie.

Zebrania kółka odbywały się taz w miesiącu
w gospodzie ,,Ameryka'' i prawie zawsze miały ten
sam porządek obrad: zagajenie, odczytanie protokó}u,
sprawdzenie obecności, przyjęcie nowych członków-,
komunikaty zarządu, pogadanka na rolnicze tematy,
dyskusja i wolne głosy. Zebranie kończono hasłem:
,,Cześć pracy rolnika".
W pierwszym powojennym okresie na zebraniach
najczęściej informowano o tym gdzie i co można za-
rnówić i zakupić. Dystrybucję niektórych torvarów
załatwiano w czasie zebrania. przvdzielano drewno
opałowe, zbierano zapotrzebowania na cegłę, żerdzie
do budowy kozłów do szuszenia zielonek; w maju
1963 r. rozdzielono 150 drągów sosnowych 

- dla każ-
dego po trzy sztuki. Swego czasu między 10 rolników
rozdzieiono dwie tony węgla. Zbierano też zapotrze-
bowanie na ziemniaki sadzeniaki, nawozy, ziarno
sietvne, \Ą-apno. Komunikowano o składaniu wnios-
ków do powiatowego związku na zakup rowerów
i tlotocykli. O bardzo małej podaży artykułów ro1-

llo-przemysłowych świadczy fakt, że na jednym z ze-
brań postanowiono, by towary atrakcyjne przyclzie-
lać tylko tym członkom, którzy regularnie uczęszcza-
ją na zebrania i systematycznie opłacają składki.
Na zebraniach przekazywano też rolnikom wiedzę fa-
clroił,ą. Pogadanki i referaty najczęściej wygłaszali
goście z zewnątrz: Jędrzej Nowakowski, Marian Kas-
perski, Jerzy Cieśla, (?) Szpurka, Tematy były róż-
norodne: ogrodnictwo i sadownictwo, zimowe żywie-
nie bydła, nowe pasze treściwe, antybiotyki, insemi-
tlacja, zatrucie środkami chemicznymi przy opylaniu
rośiin. W czasie bytności weterynarza postulowano
o przeznaczenie budynku przy ul. T. Kościuszki 22
(cbecnie zamieszkuje w nim L. Borowski) na lecznicę
rłeterynaryjną. Bardzo często w zebraniach uczest-
rriczyii przedstawiciele banku, gminnej spółdzielni,
zakładu ubezpieczeń.
23 iistopada 1958 r. kółko uroczystą akademią uczciło
jlrbileusz 60-]ecia istnienia. Wówczas prezes Powia-
towego Związku Kółek Rolniczych Czesław Wró-
blewski m.in. powiedział: ,,piękna przeszłość kółka
rolniczego w Snriglu runęła. Prz5,521666 Smigla, a z
ninr kółka rolniczego, leży w sadownictwie i ogrod-
nictwie, które stworzą podstawy rozwoju miejscowe-
go pTzemysłu przetwótczego''. Stąd w początkach
lat sześćdziesiątych silnie akcentowano budowę prze-
chowalni owoców.
W zebraniu, które odbyło się w październiku 1961 r.
uczestniczył delegat wojewódzkiego związku, który
chciał się zapozna_c z trudnościami miejscowego koła.
Jóż w-ówczas, a był to rok 1961, Władysław Kijowski
r;lośno porł,iedział, że rozpiętość między cenami pro-
d,rrlrtór.v rolnych a cenami produktów przemysłowych
pow,oduje niską opłacalność produkcji rolnej i mło-
dzież ucieka ze wsi.

Głór,lnym probiemem, z jakim kółko się borykało
była mechanizacja.
Już na pierwszym zebraniu w 1957 roku postanowio-
no w;l5|ą( pismo do Prezydium Powiatowej Rady
Narodowej w Kościanie o wyrażenie zgody na sprze-
Caz członkom kółka maszyn rolniczych z likwid,owa-
trego miejscowego ośrodka maszynowego. Chodziło
cl siervnik rzędowy, konną snopowiązałkę, kartoflar-
l<ę, siewnik nawozowy, agregat omłotowy, kosiarkę
i plecakowe opryskiwacze. Następnie utworzono
2-3 osobowe zespoły rolników, które te maszyny
wykupiły płacąc gotówką 300/o ich wartości, a na
resztę brały kredyt. Stwierdzono jednak, ,,żQ
wszyscy nabywcy maszyn są ich właścicieiami, a]e
zobowiązani są do wypożyczenia innym członkonr
kółka za opłatą". Niektóre maszyny, jak np. silniki
elektryczne - losowano.
W 1959 r. przegłosowano, by z funduszu rozwoju roi-
nicstwa, niektóre maszyny zakupić. Przy czym dla

:. (.}
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kazCej z nich tworzono grupę udziałowo-użytkową.
ll-p. młocarnię użytkowało 10 osób.
W 1961 r. kółko dysponowało dwoma młocarniami,
silnilłiem spaiinowym, dwoma beczkami do ropy,
pompą d.o palilva i znacznie rvcześniej zakupionym
icrnrcmetrem do ustalania temperatury w kopcach.
Kółtr<owy park maszynowy zwiększył się na przeło-
mie 1962/i963 kiedy tc postanowiono zakupić ciągnik
ul,sus, Ż ptzyczep). wywrotki, pług z pogłębiaczem,
btcn;,,, snoporn,iązałkę, opylacz, piłę tarczorvą, kulty-
watoi i sieczkarnię z wydmuchem.
W 1962 r. fundusz rozwoju rolnictwa wsi Koszanowo
rvłącźono do kółka rolniczego w Smiglu. W tym też
roku ,,żeby nie niszczyły się maszyny zespołowe",
zapianorvano budowę garaż7r w byłym majątku Ko-
szanowo przy ul. Reymonta w Śrnilgu. Budowę roz-
poczęto r^,, lipcu 1963 roku. Znacznl,e wzbogacono
park n:aszynowy. Zakupiono dwa ciągniki, 3 pługi,
3 prz;-czepy i inny sprzęt. Władysław Kijow-ski pod-
daje rr-iyśl, by ut-łorzyć brygadę opryskową.
W zw-iązku z dalszym szybkim rozwojem parku ma-
szvnowego w 1967 r. utworzono przy Kółku Rolni-
czym w SnTiglu Międzykółkową Bazę Maszynową
glomadząc rv niej sprzęt z kółek w Glińsku i Śmiglu.
Krótko jej kierownikiem był Stefan Skrzypczak
(i:ok), a następnie Marian BzyL Baza, a ściśle świad-
czone pTzez nią usługi, byly głównymi tematami kół-
korvych zebrań.
W czerwcu 1973 r. ogólne walne zgromadzenie człon-
kóv.r Kółka Rolniczego w Śmiglu postanowiło, że

,,z dniern I paźcJziernika Kółko Rolnicze w Śmiglu
wstępuje do Spółdzielni Kółek Rolniczych w Śmiglu
,nv charakterze jej członka". Na wkład Tzeczowy,
którv kółko r.rniosło do spółdzielni, między innymi
składał' się następujący sprzęt: 20 ciągników,29 przy-
czep, 2 komł:ajny vistula, jeden kombajn zbożowy
bizon, 5 młocarni, 15 pługów, B snopowiązałek, 4 pra-
sy do słomy i inny drobny sprzęt. Ogólna lvartość
przellazanego sprzętu wTaz z budynkami i wyposaże-
niem rvynosiła 8.739.1 1 9,7 4 złotych.

Do ważniejszych w),darzeń w iatach siedemdzie-
siątych i osiemdziesiątych w zyciu Kółka Rolniczego
r,i, Śmiglu należały:

- organizacja gminnych dożynek w 1975 roku,

- przekazanie w 1979 r. funduszy kółka na przebu-
dowę ul. Południowej w Śmiglu,

- otrzymanie w 1983 r., na B5-Iecie działalności kół-
ka odznaki: ,,Za zaslugi dla rozwoju kółek rolni-
czych" (i po raz drugi w 1988 r.),

- przekazanie w 1985 r. środków kółka (z funduszu
rozwoju rolnictwa) na przykrycie rowu ściekowo-
-burzowego w Koszanowie.
Najwyzszy stan członków po drugiej wojnie świa-

towej kółko miało pod koniec lat siedemdziesiątych

- około 90. Później, z różnych przyczyn, członkórv
zaczęlo ubywać, a praca kółka stawała się coraz nrniej
widoczna. Dziś do kółka należy 11 osób.

Po drugiej wojnie światowej śmigielskie k^ółko

rolnicze rozwijało się i przetrwało dzięki wspaniałym,
oddanym organizacji i rolnictwu ludziom, do których
nalezeli:

- Władysław Kijowski, który funkcję pl,ezesa pełnil
w latach 1957 - do końca 1959,

- Wilhelm Kreuschner, który prezesulę przejąi po
Kijowskim i funkcję te pełnił do 1969 r.

Prezesami kółka rolniczego byli też: Rorrlan Berthold
(1970-1971), Józef Małek (1972-1979), Marian Bu-
dzyński (1980-19B2). Od 1983 r. prezesein jest Sta-
nisław Maciejczak będąc uprzednio sekletarzem i wi-
ceprezesem.
Ogromne zasługi dla kółka poŁożył Wikter Sza}rłOrv-

ski - długoletn' sekretarz.
Nie sposób pominąć długoletnich skarJ:nikó,,łr: §tefa-
na Skrzypczaka, który funkję tę pełnił rv latach
i958-1969 i Stanisława Stankor,viaka: 1973-1983.
W zarządach kółka również pracowali: Jan Bąk, An-
toni Nadolny, Hieronim Adamczewski, Marian Ku-
biak i Edward konieczka.

opr. (H.Z.)

ó{-030 śMIGIEL
ul. kościuszki ó
tel. (0-ó5) 5180,206

PROFESJONALNE ZDJĘCIA:

- ślubne,

- komunijne,

- rodzinne,

- paszportowe,

- dowodowe, legitymacyjne w 3 min,

- reportażowe,

- reklamowe.
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SPRZEDAŻ:

- filmów,

- aparatów (2 lata gwarancji)

- albumów,

- rarnek,

- baterii (także do alarmów, aparatów
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II LIGA
21.11.ub.r.: NYSA_SEXTIL KŁODZKO _ POLONIA-
-ARSENAŁ 8:2. Punkty dla POLONII zdobyli:
Grzegorz Kaniak i Tadeusz Kozłowski po 1,0. Jerzy
Kozioł i Kazimierz Kowalczyk bez zdobyczy punk-
towej.
Daleka uapral]Ja naszych tenżsistólł zakończgła się
przegranq. W Kłodzku natraJiono na bardzo dobrze
d.ysponolłangch u tym dniu zau:odnikóll: gospocla-
rzg., Duoma, ciężko luywalczongmi punktami podzźe-
lilż się dwaj zaluodnźcE: G. Kanźak i T. Kozłotlsski.
Zespół z Kłodzku chce uEualczgć miejsce u pżeru-
szej czluórce zespołóta grajqcgcłt, tu lI lżdze, a póź-
nżejgraćollżgę,

21.11.ub.r.: POLONIA-ARSENAŁ _ ODRA ROBEN
KSIĘGNICE 0:10.
Rezerwy L-|igotłej Odrg z Księgnic do Śntźgla przu-
jecll.uły u najsźlnźejszym składzże, Goścźe uJ s1uoinx
zespole nxajol za?Dodnżkóu, którzE odnoszq znqczqce
sukcesg na arenźe ogolnopolskiej, Zgromadzeni kźbż-
ce moglź oglo,dać kilką bardzo dobrEch pojedEnków.
JedynE honorotuy punkt dla nas frLogł waualczEć
debel Jerzy Kozźoł - Tadeusz Kozłouski, ktorzg
przg stanie 1 : 7 ąls setach, u: trzecżm prouadzżł już
17 :12 ale, nźestety, przegrał końcótukę.

5.12.ub.r.: GRANIT STB,ZELIN II _ POLONIA-AR-
SENAŁ 4 : 6. Punkty zdobyli: Jerzy Kozioł. 2,5; Grze-
gorz Kaniak i Tadeusz Kozłowski po 1,5 oraz Kazi-
mterz Kowalczyk 0,5.
To pi,eruszct, uagrana naszego zespołu. Zlłycżęstlło
było nam bardzo potrzebne, O ruygranej zadecydo-
uałg dtuźe gry deblotue - obźe vDagrane, Szczegol-
ne uznanie należq się Jerzemu Koziołowż, ktorE ze
S tr z elina u g uio zł k ompl, et punkt ow.

12.12.ub.r.: POLONIA-ARSENAŁ _ AZS ZRYW
ZIELONA GORA 6 :4. Punkty zdobyti: Jetzy Kozioł
2,5; Grzegorz Kaniak i Tadeusz Kozłowski po 1,5
araz Kazimierz Kowalczyk 0,5.
Odni,eślimy pierusze zugcźęstlło ąłe llłłasnej salż,
ct drugie u rozgralDkach. Akademtcy z Zźelonej Go-
ry przejch,alź tu bojouEm nastroju i, z dużq chęcżq
odniesżenża suojego pieruszego ztugcięstua. Iclt, pla-
ny jednak znżueczEli ba"rdzo d,obrze dEsponotuall.ź nasż
zatłodnicE. Po raz drugż o końcowEm sulęcesie zade-
cEdouały LDagrqne duźe grg deblou:e. Dużg tnpłytu
na zugcźęstuo mi.ał żytuiołolłg dopirug zgro,maclzo-
nych na salź kibicótl: POLONII-ARSENAŁU.

KLASA OKRĘGOWA
13.12.ub.r. POLONIA_ARSENAŁ II ORLĘTA
CZ^CZ l7:t, Punkty dla POLONII zdobyli: Jan
Nowak i Ryszard Jokiel po 4,5 oraz Witold Wośko
j Piotr Mulczyński po 4,0. Ddla ORLĄT - Marek
Nlaś]ak i Mirosław Zaratrski po 0,5. Fryderyk Wa1-
kowiak t Krzysztof. Garstka - bez zdobyczy punk-
towej.

13.12.ub.r.: POLONIA-ARSENAŁ III - LZS II Bo-
clzervo 10 : 8. Artur Marciniak i Patryk Ratajczak po
3,0; Mateusz Kuciak - 2,5 oraz Adam Nowosie]ski
_- 1,5.

20.12.ub.r.: LZS II Bodzelvo - POLONIA_ARSE-
NAŁ II 2 : 16, Jan Nowak i Paweł Gliwiński po 4,5
oi,az Piotr Nlulczyński 3,5.

20,12.ub.r.: PROMIEŃ Krzyrviń - POLONIA-ARSE-
NAŁ III 5 : 13. Patryk Ratajczak - 4,0; Adam No-
r,vosielski 3,5; Artur Marciniak - 3,0 oraz Mateusz
Kuciak _ 2,ó.

A KLASA
13.12.ub.r.: ORLĘTA II CZACZ - JUNIOR, III Lesz-
no 13 : 5. Punkty dla Orląt zdobyli: Michał Skałecki
i Krzystzof Kozłor.vski po 3,5 oraz Dagmara Szefler
i Paweł Jacyna po 3,0.

PUCHAR POLSKI SZCZEBE.L OKRĘGOWY
Obydwie drużyny POLONII-ARSENAŁU, które

dotar,ły do półfinału, niestety, odpadły z dalszych
rozgrywek.

POLONIA-ARSENAŁ I przegrała 2:5 z Juniorem
Lcszuo. Punkty zdobyli: T. Kozłowski - 1,5 oraz
Kazimierz Kowalczyk 0,5. Artur Marciniak - 0 pkt.

IjOLONIA-ARSENAŁ II przegrała 1 :6 z Burzą
Drzeczkowo. Jedyny punkt zdobył debel R, Jokie1 -W. Wośko, Jan Nowak - 0 pkt.

II WOJEWÓOZXI TUĘNIEJ KLASYFIKACYJNY
SENIoRÓw

wsCHowA, 29 LISTOPADA 1998 R,.

W turnieju startowało ogółem 34 zawodnikorł,
z 12 klubów woj. ieszczyńskiego. POLONIĘ-ARSE-
NAŁ reprezeneowało pięciu: T. Kozłowski - 5 m.,
N,I. Kuciak - 22; R. Jokiel - 24 m., J. Nowak - 28
j A. Nowosielski - 31 miejsce.

POLONIA-ARSENAŁ z dorobkiem 70 punktów za-
jqła drużynowo 4 miejsce,
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BYLiSMY NA MECZU
SUPERLIGI

Dnia 15 grudnia 1998 roku z trenerem Tadeu-
szem Kozłowskim wyjechaliśmy na półfinałowy
mecz Superligi Europejskiej Polska - Austria, któ-
r;, odbył się w Brzegu Dolnym.
Na wstępie tego spotkania orkiestra zagrała hyrnny
obu pańtw. Po uroczystym powitaniu do stołu po-
deszli Lucjan Błaszczyk i Qim Qimli, W tym i in-
n},ch pojedyrrkach mogiiśmy podziwiaó umiejętności
zarvodników na najwyższym poziomie. Po wyrów-
nanym i zaciętym pojedynku Polska przegrała 3:4.
Mimo niekorzystnego wyniku mecz bardzo się nam
podobał. Mamy nadzieję, że w najbliższyrn czasie bę-
dziemy mogli ponowrri,e podziwiać najlepszych, a na
treningach ich naśIadować.

Patrgk Ratajczak i Durźusz Szumańskź

Jest się czym ch,tualżć! Od leusej: mźstrz Polski Lu-
cjan Błaszczgk, PatrEk Ratajczak, Mźchał Bednar-
czyk i Da1,1usz Szymańskż

poLI - CoLoR
ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY

KRYSTYNA GÓRNA

64-030 Śmigiel, ul. Ogrodor,va ó Tel (0-6c) 518-92-?0

oferuje Państwu:

||-
D E[All

64-030 ŚMIGIEL, UL. KILIŃSKIEGO 10

tel. (0_65) 5-189_022

POLECA USŁUGI MON,IAŻOWE
O więźb daclrowych

6 płyt G-K
O paneli - boazerii

O parkietów
O podłóg szwedzkich

O sufitów podwieszonych

Biuro Uslug Bachunkowyell
i Ubezpieczeniowyclt
---rAFEr nnłrwlŃsKl
Smigiel, ul. E. Orzeszkowej 23

tel. kom. 0-603-221-148

of eruje usługi w zaiiresie:
pi,owadzelria ksiąg i ewiderrcji,

1ir5rpe łniania rocznyclr zeznań pocla tko rvyc }i I)I 1'-.y

Szukasz rviarygodnej firmy ubezpieczerriorvej,
jest już taka, to:

I0TlABztsilł0 UBEzPlEczEillOlTE PBK s.A.

które of eruje:

- ubezpieczenia majątkowe

- ubezpieczenia obowiązkowe

- ubezpieczenia osobowe

ZAPRA§ZAMY!!!

Druki
rvizytówki
druki firmowe
nadruki na kopert,ach

bloczki lirmowe
identyf ikatory
foidery

ulotki

Naklejki

dowolne kształty
małe nakłady
papier i folia
samoprzylepna
ploter

Szylily
tablice informacyjne
kasetony
napisy na samoclrodach

rvitryny
transparenty

flagi firtnowe

Foto

skaner
fotografia cyfrowa
nadruki na folii
i koszulkach
art. fotograficzne

HastQ$my nilffier 2l stycznia 1999 ]oku. Bena l złoty
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Konkurs
t

§w§qteczny
w Firmie

,,HI[]CHEM PLIJS"
z gtro|ocyinymi nogrodom§ !

Jesi 1o konlynuocjo ubiegłorocznego konkursu.
Kozdy, kto zakutrri ś,rodBti ochrony roś!!n od]grudnio 1998r.

do 31 stycznio 1999 roku za, sumę minimum 100,00 zł,
wezmie udzicrł w losowoniu nogród-niespodzionek,

v,kPffiASZ,AMY!!!
BIOCHEM PLUS - mgr inż. Iwona Nawrowska

ul. Leszczyńska 16 64 030 Śmigiel, tel. 5-180-841

PfiuED§lĘBIsfisTWB PntlllUKcll 1lAllBLU lU§ŁUs ROLHlGuYfrffi

,,SMIGRCL" sp. z o.o.
64-030 Smigiel, ul. Leszczynsko 16

tei. (065)5180-318, tel.fox (065)5180-290
tel. kom 0601571493

Przedsiębiorstwo Produkcji, Handlu i Usług Rolniczych
,,SMtrGORL" sp. z o.o. w Śmigtu

informuje, iż od dnia 28 grudnia 1998 roku
wykomuie $ru eg!ądy techllEczne następuiących poiazdów:

rnotocykli
sąmochodów do 5,5 t
sarnochodów powyżej 3,5 t
autobusów
ciągników rolniczych
pTZyczep-nacZep

STACJA DIAGNOSTYCZNA CZYNNA:
W dni powszednie od godziny 7.00 do 17.00 w,soboty od godziny 7.00 do 13.00.

Serdecznie znpr{Iszawly do korzystania- z ncszychusług
Zarzqd

1ł

MlGRoL


