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WITRYNA ŚMIGIELSKA

$ł**osłg$aw pw{t flwa
Dzień dobryl V/itom Poństrvq sero.ecznie izcpro-

szqm do poronnej gimnostyl<i, Mom nodzieje, że
jesteście dzisioj Poństwo r"v miłym i pogodnym ncstro-
ju i nie czujecie się nic cr nic zest!-esowoni. Nj iepokoje
się Poństwo somopoczucie,.n, iio usłyszołom niedol,r-
no, ze wczesne wst§wqnie jest bclrdzo sttesogenne,
BcCcnio przeprcwodzoi..!o oczywiście w ktorymś z kro-
jów zcchoCnich, r,yięc sq z pewnościq vricrygodne,
Tyle, źe w grupie b,rdcnych, osclby, które były zmuszo-
ne wstctvoć nojrvcześniej, poCclwoły, ze robio to,,,
o 7.20. Ciekowe, gdzie znoleziono ickich szczęśliw-
ców? Nojwozniejsze, ze nie ffiuszę się juz mortwić, że
nomowicm Poństlo,,o do ginrnostyki poronnej, Mozno
jq przeciez upror.nrioć nie tqk znowu dosłownie o po-
ronku, i wzystko bęclzie groło. Stojemy zotem jok zwy-
kle przy szeroko otoioriym oknie i rozpoczynomy.

Mówię, jok zwykfe, ole zwyczojne jest dzisioj tylko
otworte szeroko okno, bo niektóre osoby (w tym i Wo-
szo instruktorko) muszq stonqć tok jokby bordziej no
boczność. lstroje powinny mieć niezupełnie poronne,
'.okie niedbcłe, lecz moze nqwet l.vręcz wieczorowe.
(No przykład bcrdzo mocno ui<rochmolono pizomo,
o jeśli 1uz jokoś pov",ieiviro koszr_l lo, z przeDroszeniem
nocno, tc kon ecznie uzupełnicno ]c<imś skromnym
bco ze si:;s ch l ar, (Ze, z9le;:,,i ekc::g cz:lych mc-
9i :: a,: :_-_n'- i :::,::^: :.-*:: : :-J a,: ^]
pier,+"szy rzui o<o ^ 3 !;]: :a:: ",. c:,, ',: aa: ^ 

=będe już Pcńst,,.,,c irz7-,,- .',l.. ,., -.s,,, ]3.-.]s.
Po prostu dzisioj ćivlcz,7 t , ż ?,zl ., 3 ..< - a<- e
ole przy zupełnie sporej vlitryi-l ,e (o i :c - e jes: :c <c

sobie zwyczcjno, bo ju; dwuselnc) Gdyby glmnos:y-
ko poronno mogło się poszczycic tok dłu9im stozem,
byłoby juz dzisioj pewnie bordzc dziqrsko (dzięki nie-
zoprzeczolnym wolcrom higieniczno-zcirowotnym), ole
jednok storuszko, Tymczosem tcl rnrłcściwo ,,Witryno"
ho, ho - trzymo się zupełnie nieźle. Tworzqce jq Ponie
so jok zowsze młode, o Ponoin;ie pełni energii. (Tyle,
że Nqczelnenru inrłos juz zupełnie posiwioł. Twierdzi,
że to włośnie przez ,,Witrynę", ole kto go tom wie)?

Dvrusetny numer.,. Niby niewie!e, bo co to jest rop-
tem dwieście? Jeśli sekund, to no iyle czosu niektórzy
podobno potrofiq ws't;"zymoć odelech (oczywiśce wtedy,
jeśli mojq niezwk!e pojemne płuco, rozwinięte dzięki
systemotycznynr ćrviczeniom gimnostyki poronnej).
A jeśli numerów przygototl,,onych do druku, to trzebo
no to było tych poru lot, o i!u, to mogq Poństwo somi
sprowdzić, jeśli toworzyszq ndm od poczqtku. A gdyby
przeliczyć to no czcionki drukorsl<ie, które od pcczqtku
procowicie skłgdoli nom Ponowie Jon i Romon Łęczyń-
scy z Zespołem (przy linotypie Pqn Jorosłow Jośko-
wski), to mozno by nimi moze jokq łodnq drogę wy-
łożyć, o juz no pewno nieszczęsnq śmigielskq obwod-
nicę, (Gwoli prowdy historycznej powiem że nie

zochwyco mnie, ze jest wytyczono tcrk jok jest viyty-
czono, ole to, że nodql przebiego tyiko nc popierze,
jest jeszcze gorzej).

Jest tyle utortych zwrotów, rnl któiych lvvstępuje
,sto", Choćby nosze trodycyjne,,:io lctl'',,,i w sio
koni nie dogoni",,,sto rozy mo;ilcl povłtorzoć'' oroz
jeszcze inne kombinocje, które nrcjq podkreśloć, że
czegcś,jest duzo. A no,,dlvieście" lcł,3ś nie r-rnriołonr
,, iczeqo znal,eźc, Moze rvięc dwieścls, to noprcwdę

Zostowio m juz Po ństv,,,cl so,rrych z rc:sii.:yg i.l ięciem
tego problemu. Może zechcecie ieroz Foń:two poćwi-
czyć troszkę somodzielnie: cjwieście Ełębckirh .'.de-
chólv i wydechów, dwieście obszernyc!l *,yl-,rłc|-,ć;i rcl-
rnion, po dwieście skłonów, przysicejóv,l, podskell<óv",
(poc.!skokiwoć może lepiej nie zo duzo?), skręiór,v til-
łowiq, wspięć no polce, ,,pompek" i nc zci<o,iczenie:
kilko (już nie dwieście) prostych ćwiczeń uspok,:kojq-
cych. Moźe to być swobodne przechocJ:cnie się po
pokoju, lub doczołgonie się resztkqmi sii z powrotem
do łóźko. Zoproszom Poństwo serdec:i-,:ie do nostęp-
nego spotkonio !

|Gźmnastykę poTaT,nq przggotowała i protadz-tła ntgr J, S.i

oBWsryru§Cc
Do lt{IEsZKAŃCÓw sMrGLA

\Y5-slany dnia 21 października 1999 r. .,List otwar-
F do lfinisbra Transportu i Gospodarki Morskiej
w 'W'arszawie oraz Marszałka Sejmiku Wielkopol-
skiego i Wojewody Wieikopolskiego w Poznaniu''
okazał się być jak najbardziej konieczny poniewaz
po jego opracowaniu otrzymałem kserokopię odpo-
vriedzi z dni,ą 5.10.1999 r. Milistra Tacieusza Syryj-
czyka do Marszłaka Sejmu RP Macieja Płażyńskiego
na kolejne zapytanie posła Wiesława AnCrzeja Szcze-
pańskiego w sprawie budowy obwodnicy miasta Śmig-
la. Niepokojące jest to, iż mówi się w niej o rozpo-
częciu budowy w pierwszej połowie 2000 roku bez
określenia bliższego terminu.

Jak do tej pory oficjalnej odpowiedzi od adresa-
tów nie otrzymaliśmy.
W związku z po,wyższym o ile do dnia 1 grudnia 1999
roku nie otrzymamy oćicjalnej, satysfakcjonującej
odpowiedzi podejmiemy poT:rlzez Komitet Frotesta-
cyjny ostry protest w postaci blokady drogi krajołvej
Nr 5 w mieście Śmigtu w pierwszej połowie grudnia
bieżącego roku.

Proszę wszystkich mieszkańców, którym na sercu
leży walka o, o,bwodnicę aby byii gotowi do udziału
w akcji protestacyjnej na otrzyrnany sygnał co do
konkretnej daty od Komitetu Protesiacyjnego,

z szacunkiem

(-) Leszek Ba]cer



WlTRYNA ŚMIGIELSKA

cCI SltVcHlAc W SlE]l MlillKlu| ?
ODPO\\IADA RADNY SEJMIKU WIELKOPOLSKIEGO - }IARIA\ KASPERSKI

W paźdzźerniku, tl,czestniczyłem ąn seminarźum dla
członk óus społe c zrt y cll, r acl pr zy s zpżtalach podległy ch
sejmźkozaź, Gtownym teTLateTI były noue zmźany
tu słuzbźe zdt,olLsża ź lLreul,nienie uspółpracy pomię-
dzg kasq choryc'n,, społecznq radq i sejmźkżem, Mo-
u:źono te. o tuźelu niepł,ausżcliowoścżactl ż braku pl,e-
nżędzy na opiel.ę padstutła,wq i remontu szpżtali. Te
ostatnźe bęcjq ,,i.;o.tegorgzo,Lnane" - 

ygnga szpźtala bę-
clzźe ugrcłżona kategcrią i tu zul,eznoścż od nźej szpż-
tal b ędzźe odpous ie dnźo J żn ensouany.
W trakcźe posżedzenża komźsji rolnicillsu ż obszarou
uiejskżcłl, rozpcLtrauo.nc rłie kansultoll:anu, : se jmi-
kie,m decyzlę tco jetuodu ;h sprauie reorgani:ac jż

Ośrodkóu: DorudztLDa Rol.niczego, ;* l_oglrżku ktorej
ODR-y, poprzez potuo},an:e \Y źellłapclsLiiego Ośrodka
Doracłztua RaLniczego tu Foznunżu, utrccźiy samo-
d zź elno ś ć, Q, 

"pT 

z a oił c.t z j i" tu y p o. ** ź e d zian o clotu ch, c za-
so;*ej kaCrze lłżerclt:nir:ze j stanoużska.

Jako człan,e!ł eksperci<iej grupy specjal,żstgcznej
mleczcLrstwa przebyusułent u liielnczech, w Branden-
burgźż. Cel,em polsyttt bat& wymźana dośąlsźudczeń
,w zukresie prz!/stasoLuttłt ia pol,skiego ml,eczarsttlsa do
tuymogótł Unźź Europejskżej. Niemźeccg eksperci nże
zniszczylź na tererńe bgłej NRD społdzielczości rol-
ilźcze3, a raczej jq zrn,ocnźli przgjmujqc zasadę: praca
dla ,wszgstkich nńeszkqńcó.w liosź. W mleczarstusże
postatuźono TLa Jakość produkcji: zuydajność od kro-
,*^?/ 8-12 tys. l.źtraw rocznźe, przy obsadzie krous rul,

Eospodarstu:o (śreclnia 2200 hu) 350 sztuls. Lżczbę
tnleczctrń zmli,iejszono z 60 do 20.

8 listopadu od"l:gtł sźę sesja sejmżku, Zatwźerclzo-
lLo stqtuta szpitaLi ż ntLt :eóa podległych, sejmikoll;ź.
Dokanano rousnie: llcre|;tg bucl.etu oruz zatwżercl:o-

no roczna plan finansouaniu iiLnduszu ochrong grun-
tótu rolngclt. l udq,ło sie diq gmirtg Śmigiel. załatwi,ć
klłotę 70.950 złotgctt na tittl:qrc]_zenie clróg d,ojazdo-
tagch do pól ź mgśLę, 1€ - iak d.otgchc u po-
rozumźenżu z kierott..llże i i,_.l,,11 gi11l|la l ltcla sźę z tgcll,
f unduszy tuydoby ć dals : e śrcci,t i.
Pocljęto uchtocLłę o --cł. l.ł-lr .:.iorgtlttltu tuspołpracg
zagranicznej. I{a moi u.niose-; s:;nlżi; przy jqł korek-
lc irc,I wały poszer--0.,ct c. ....., ,i., ,. L:ę nus:ęgo wo je-
u:oclztuu z krajanli tt:sc-riot:.,:.ioe-|.!.apejskźmi, u kto-
rych uźdzę obszary zbgc,a /?].--].,i?, nie tylko rolni-
czyc'n, produktolu,
Sejmźk głosami radnycil i..s:.s. : :,::l_ cpcji podjqł sta-
noluźsko, bu * bucl_e,:ie pr,,-r:,,_r rl,tq, V,Iielkopotski
przeznlczać uźększe śrorj.'-:i rlcL :ci.rau:ie. kulturę i rol,-
nictluo. Z{LtlDźerdzit te: ,:o!:ceoc;e_ organizacji ź uclzia-
ł,L. tuojeu;ództua uieli:o.orls]l iego itd tt:ystawże EXPO
l_u Hanouerze.

9listop&da stcros!a,lr. ż tcoitotłl, a 15 listopacla
ekspertom, cztolkonl ronl"isjź strutegżź i rozwoju
z udzi(ilem przecistatricie'ii mźn.źsterstucl gospod,arkż

- sejmźk przedło_gł c;oku,m,ent pocl nazuq STRATE-
GIA ROZWOJU W|ELKOPOLSKI 

- DRUG| ETAP:
DIAGIVOZ.I STANU VlOJEWODZTWA. Do treści
clokumęnt u jes:c:e powrocę.

W sejmżku przgjęto stanouisko, :e u: zuiqzku
z nź e doJ inan s o w unź em r e f o r nty s zic o1,1 : i c t tł cl, d, ok s zt a.ł-
canźe nauczgcźeli zrł.źq:ane t- ._,_. _:.ri:,lp.ient reJormy
będzźe fżnansouane z.e śro:j.::o-r,: ):ę.::.clc.,!cir, u c]uspo-
zgcjź sejmiku.

Dziękuję Panu za
siąc. (H. Z.)

rorviedź i do zobaczenia za mie-

lMorvm}, i piszm} Fi,elvdę !
(A JEŚLI ]tI_\fI\--. tI_\TPLI\1 oSCI.

W ,,Gazecie śmigielskie1'', bedace l i-,,s:acisą do
jedl.,cgll z dwutygodnikólv ukazujacego sie Ila s1l1i-
giels1.,l;...l I'1rnku plasowi-m. ukazał sie ar.tr-kuł pt.
;2 LATA KAPŁAŃSTWA (Wspomnteilia o Ksiedzu
Lęu,-,* i_antorskim),
],i,] tcxście, którego ;iutor związany jest ze Smiglem,
przecz_vtałenr taki oto fragment:
Xllżmo i: bgł tylko ducl luta to na truałe zapźsał się
u: tamtgcłt czasach" puafianom Ś,mźgla, Tym bcLrd,ziej,
ze futrłg to cz(tsa betdzo nies,pokojne, a Koścźoł bgł
spychang przez konł,1l.nę na boczne tory. Przykła-
clem tego mo:e bgc to źz us 1954 r. clt,cźano w Śmźglu

POST\.l1,]:Y Z\\Ii ZAPYTANIA)

actn;;ncr .:i,:j,:;,,:, l1-ii:Qrittsz Kantorskż u.raz z usźer-
ngmż :aila. ,::,:j.o,,,:ali slę Ll) nim nie cl-t,cqc d,o tego
dopLLścić,

Trudlio i:l_ z;cz,.ltttieć, dlaczego autor napisał nie-
prawdę. \\-iadot-rrr-in bowiem jest, ze księdza Leona
Kantorskiego. b}- zatrzymać w Śmiglu i r.vymusić na
biskupie mianorr-atlie go probo szczem, parafianie ob*
łozyli ,,aresztetl domo\\,ym'' w wikariacie. Inna gru-
pa parafianJ na ze\Ą/llątrz kościoła, czuwała dniami
r nocami by uniemożilwić objecie go mianowanemu
proboszczor,vi 

- ksiedzu Wład5.sławowi Swobocizie.
Hubert zbźerski
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20 pażdzienika br. yy sali widowiskowej Celrtrunr
Kultlrry rł, śmigiu odbyło się plenarne, Toczne zebra-
nie człorlkótv ZWIĄZKU KOMBATANTOW RZE-
CZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ i BYŁYCH WIĘŻ-
NIOW POLITYCZNYCH 

- KoŁo SMiGIEL.
Przr-br-ł_vch człoirków Związku, a w ich imieniu obec-
li.vcl' zaproszonych gości: Sekretarz Śmigla mgr Wan-
cle 

_ 
Ja1<lrbowską, dyrektora Banku Spółdzielczego

rł, Smiglu Jerzego Wojciechowskiego, kierownika Za-
kładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
r,", Smiglu Henryka Skrzypczaka, Barbarę Kuclelską

- kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Śmiglu,
Blonisłar,va Szmatułę 

- opiekuna koła z ramienia
Zarządu okręgu oraz dyrektora Centrum Kultury
rł, Śmiglu niżej podpisanego 

- serdecznie powitała
Gertruda Skr.zypczak -- prezes Koła.
Seldecznie powitała tez młodzież z Licęunr Ogóirro-
kształcącego rł- Śmiglu i jej opiekunorł,: rngr. Woj-
ciecl-ra Ciesieisklego z LO olaz mgr. Grzegorza Gio-
rr-ackiego z Zespołl Szkół Rojllczr-ch l.- \,:taz"lo.,,.._e ,

Po rvprorł,adzeniu sztat:dal-; _ oCsc,_t.,i-a:ll.; H.,-l::::,;
Panstrvorr-ego ucze_i.-j__,zaCa a*,a...__ ::-.,:,:]: -_:
przedstawiła motltaz slorr-ilo-ln,.lz\-cz]1,,- l]l :€::-.a:-,-ca
pairiotycznej, który został rliezrłr-k]e c,el-,c ';]-z,..-::,.,
pIZeZ Zebranych.
Nastepnie minutą clszy uczczotlo pamlec ztrrar}r-ch
rv minionym roku 24 członków i 7 podopiecznych.

Refleksjami. z września 1939 roku podzielił się
i]olesław Krciński, który uwypuklił prawdę lristo-
I\-CZną 

- ,,Zd nas decYdowały mocalstwa'', a do hi-
stcrl,kolv apelorł,ał. by ,,mówili prawdę, a nie ko-
ileiltorł,ali", rv końcu stwierdził: ,,Musimy zvć na
tltl karvałku ziemi, na którym jesteśmy''.

\a początku locznego sprawozclania (poprzednie
ze-iial:le odbi-ło sie 21 października ub, r.) prezes
1-1o:a G, Skiz.,,pczak przypomniała, że zatząd koła in_
teresantó,tv przyjrnuje w każdą środę od godz, 8.00
do 11.30 rv Urzędzie Miejskim Śmigla. Członkowie
Kola. r:le za\;;3ze ]icznie, uczestniczyli w uroczystoś-
ciach patrioti-czrl-ch organizowanych na terenie mia-
sta. r,v czasie któr,r-ch składali w Miejscach Pamięci
}.Tarodowej rł.iązanki krł,tatorv. 32 żołnterzom Wrześ-
nia, którzy należą do śmigielskiego Koła, przekazano
z, okazji 60 rocznicy rrlbuchu II wojny światowei
LIST GRATULACYJI{Y.
Najwięcej pracy rv Kole ma komrsja socjalno-byto-
wa, która rozpatruje pośby o pomoc r,v postaci zapo-

móg. Wnioski kierowane są do OPS w Śmiglu, gdzie
po przeprowadzonym wywiadzie przydziela się jed-
norazową pomoc finansową z funduszu kombatanckie-
go, który ógółem wynosi około 8.000 złotych. Zapo-
móg tych udzielono 20, na łączną sumę 5.500 zł.
Głównie przeznacza się je na zakup lekarst.ł luc]ziom
chorym będącym na jednej rencie lub emeryturze
dia dwóch osób, ,,Praca z Ośrodkiem Pomocy Spo-
łecznej w śmiglu układa się nam bardzo dobrze'' -stwierdziła G. Skrzypczak.
W Okręgu (b. województwo) nasze koło r,rrróżnia się
tym, że ,,wszyscy 83 członkowie i wszvstkie 143 pod-
opieczne zapłacili składki członkowskil''.

Wanda Jakubowska w wystąpirniu m.in. stwier-
dziła z żalem, że ,,ubywa was, a Ę-lko rvy możecie
11zeklzrwać młodym te wydarzenia, \ł, któr;zch bra-
liście bezpcśredni udział''. Powiedziała tez: ,,Zatząd,
Miejski Śmigla bardzo silnie rozwija sieć opiekuńczą,
ate y i przyczyny obiekĘ--rł,ne 

- brak wystarczają-
cej ilości środków 

- które nie B. pełni pozwa\ają za-
mierzenia zrealizować. (...) Życzę Wam dużo zd,ror,via
i abyście Państwo za rok spotkali się i,ą. tllm samym
gronie".

B. Szmatuła omówil ustawy datyczące m.in.
awansowan ia żołnierzy-kombatantórv i odszkod,o rvań
za przymusowe roboty w czasie okupacji w Niern-
czech.

Do tej sprawy nawiązał tez Stanisław i\{aciejczak,

J<tóry ostrzegał przed, pojawiającymi się oszustarni,
którzy za opłatą zobowiązuj ą się ,,załatrvić sprawę''.
Na razie nic nam nie wiadomo, splawa jeszcze nie
jest zakończoną, toczy się między rządarri państw.
,,Cierpliwie trzebą czekaó''.
H. Skrzypczak stwierdziŁ, że młode pokolenie rna d,u-że zobowiązanie wob€c kombatantów, a przede
wszystkich winno ich szanowaó. ,,Najważniejsze jest
życie, a wielu waszych kolegów je oddało, żeby Po1-
ska była Polską".
Leon Mulczyński - żołnterz września 1939 r. powi,e-
dział, że w tym roku 1 września był dla niego dniem
miłym i wzruszającym, gdyż otrzymał 1ist gratula-
cyjny, za który serdecznie dziękuje.

Na koniec prezes Koła, Gertruda Skrzypczak,
dziękując tym wszystkim, którzy przyczynrli się do
organizacji i uświetnienia obrad - poleciła: SZTAN-
DAR WYPROWADZiĆ.

(H.Z.)
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Biblioteka publlczna lv Czaczu povlstała rł, rvyni- tolł.al.,r sic rł' rloŚci od 300 c1o T00 ksląŻek rocznie'

ku reorganizacji organów atlrn-inistracji panstwowej a w ]ar;,c,h 19BO_i990 po :00_800 ksią;ęli rv danym

.r,e r,vrześniu 1949 r, W Czaczu utworzono Prezydi,-lm rokli,Zi,rl<upy zmalał_v lv lataci-r 1991-1994 i wYl}o-

Glomadzkiej Rad,, Narodol,vej i ,oq,nocześnie Gro- :il.,-.,,.-ć-..łcza. ok. 150-2a0 ksra.zek rocznle. Natomlast

iriadzl<ą Bibiiotekę Pl_,rb}iczną. ... rol.tt 199il z:ll'.L,l v,--.-llosił -r8 ksll'z"lr' rr' 1996 -_ 70'

Pl.erwsząpracownicąbvlaJanlnaZukorł's}.'a.lito-..1997-1C3i.',-199;r-i'']]:.-.azl'l.Zakupykslą-
ra prolvadziła ią c1o ].939 roku. Nastepnie p.zez rcl<. l'] -, -.',.-,l-.iac,'-;^:,a':r''- ''''- z-'''-"z';'-L z-braklem Środ-

dł 1960 I., p]:acowała Elżbieta Hetmańska, oo 196], l l.,o,,.,- l-E za..,ilili- i \,1,Z]'Os..]]-i ,:e:l-,- 'i'lązek, Natomiast

do 1966 r. Urszula W_vzuiak, od 1967 roku pl.ac.- ,-l --o,:. ir:. ]j:a,=-- 
-]l:.]'a ''.-i:': z1-1iszczonYch

,w bibliotece podjęła Anna Baion, ktora pracorł_ała io _ Za,,Z-,:", ,_ i_ , - _:l,] _,_,,_,, 
"l:;-,-ikorł,ano 

tj09

października 19Bl }.oku, a ocl lrstopad" tsst roku oo .::,_azen. ", _!9;, _ =! l,,,:,,,!$l]:, _ 49c, rr, 1996 r,

chwili obecnej Barbara r\clamczak. __ 3U9, "" i99; :, _ ,l:] , -",, ]998 l, _ 261 książek,

W czerrvcu 195|_i roku zosta,ła zlikwrciowana Gon-raclz- Filia Bl,:r,cicczlla -,-,- Czacz'-l ollsługuje czvte}ni-

1ia Rada Naroclou,a tv Czaczu, ale bibliotekę pozosta- i<orv z okoi;.cztil-cr-l r"''csek 1ak: Kar'śnice' NowY

r,vto;lo z dawną nazwą, Btałcz, Brońsko. G]lnsko i Pizl'sieka Polska. W la-

W rv_vniku na,stępnego porlziału admi.nistrac|jne,so tach sied,en,idziesiątl-ch i oslemdzlesiątYch w tYch

ru 19?3 rol<u brblioteka zmieriiła nazw-ę na BibiioŁeka wsiach b5uły purrkt-v biblioteczne, które mieściły się

Publiczna Miasta r Gniny Śmigiel r'liia ńintloteczna w Klubaclr Rolnika, świetlicaclr wiejskich i prywat-

w Czałzu. 
urlr]rtJ 

n-y,ch dorr:,ach, Od roku 1992 zaczęto powoli je likwi-

Cd założenia r.v 1949 r. cio 1993 r. biblioteka mieścila cio,łać z braku pomieszczen gdyŻ ulegały iikwidacji

sięwpałacu",C,a",u,zm:ieniająctylkopomiesz-KtubyRolnikanawsiach,aświetliceniemiałyśrod-
czenia. Ptetrvsze potnieszczenie o lviet1,osc1 16 nr:] ków na 1clr u|rzymanie, ocl 1998 roku, z uwagi na

zajrrrcwaładoi960roku,anastępne--opowierzclr*małąilośćczytelnikówirł'ypożyczeńorazbrakśrod-
ni l]5 m: _ cio k_onca 197l roku, Po likr,r,idacji Gro- ków pieniężnych na rłT,Płace"'"]l"1'^"_1^dla prowa-

rr,a,:lzkiej Raciy Narodowej w Czaczu, która również a"ą"y.r, te punkt;,, biblioteka llle posiada żadnego

n-Liała swą siedzibę rv pałacLr, lv 1968 r, zostały wo_Ine punktu,

2 pomieszczenra. W zrvrązku z tyn, za zgodą Stadni- ż dokl",",ltacjr laka zL)_,:aia rł, b_oliotece wynika, że

ny Koni $l Ę2ggr_]ie. ktora b_vła administratolem pa- wvpoż\-czerTla i iicz''.a cz"-ie,lll'iorr''ł-zrosła od 1983 r'

ła-clr.przeplorł,aclzotlorelnontibibiiotekaotrz-vmała'oj.to,.."k.,do]at.:ctl:z-cilllchikształtowałasięna-
dwa pomieszczenia o }ączne j porvrerzchnl 9-6 m2. stepu jaco \,, j,l]o::. .;.]-,,a oc1 Ó,200-6,300 tomów

z których wydzielono czl-teinie i rvr-pożvczalnie, Do ,,, lgsł :,;,;,, c,:,au, SiOil ,,i, 1992 r" 8,940 w 1995 r,

t;'chpomreszczeńprzelrr.o...ad'zkanastapiłar',.19l.]89.3'.'i!d:..ń-l99Tr-.zmalałado8.030,aw
r.oku. od 197B roku zcstał;oziloczet-,-:emol,: ilałac: _993 ., i _l=l :ot:-_o,*-. Lrczba czYtelnikórł' kształto-

v,_ c€lLl adaptacai go na szkoię i ..- 198B l, '.;-il, c:t.<& ,;.-a',-a:,t l.. -.:, \-i-o-,\,'].an.-n Poziomie (500-600 osób)

została przeniesioia do inrlego palacorvcqo Donl,*,sz- ] \r,-\-]]o:::a,",,iÓ9l r'.616 czYtelników z iednvr' Punk-

czenia o powi.erzc]rni ?5 r..-l2,1,u. którvn z,.aldorrała slt ten-l -,. B.orlsku - ..' 199B - Ó74 czYtelrlikorv bez Żad-

do roku tss:, oa września 1993 roku do cilrr-lli obec- lego pur-rktu bibliotecznego,

r.iej znaiduje się v, Dornu Wiejskirn na l. pietrze -gittiot.*" 
rvspółlrracuje ze szkołą r Klubem Se_

i zainltic powierzchnię ?2 nrl. t-riora. organizuje rożne imprezy, lekcie biblioteczne,

Piel'wszyksięgozbiórzo,stałzapisan..vrvksiedze'u;,'"i"."t.dobl.j-]ioteki.Prolłladi:j::1.1""śckultu-
intł,eill _Lz1_1\^/e; v/ roku 1949 r został przekazan_v 3ako ralno_oświator,vą poplzez organizowanie zaięó dla

dai z Gn^.rnnej tsi1;1ioteki Publicznej w Śmigitr, Do Jzie"i, konkursów, zgaduj-zgaduli, czl-tania bajek

roku1954kstążkizostałyprzekazywanedobiblio-,buś'',,przeglądów.kiiązek,pogadanekirr'l'stawek
teki tylko w formre darów. pierwszego zakupu do- z okurli ro""r.i. kulturalnYch, Pogadar-rek i l'vvstawek

konano w 1954 roku, a lv następnyctr 1atach, szcze- towy"tl, Kierownik filii uczestntczy też rv imprezach

gólniedo1965toku,dużoksiążekwdalszvmciąguo,g",',i"o-"nychpi.zezCentrumKultur.vwŚmiglu,
iochodziło z ,Jarorv r z centralnego przydziałU, W 1a- Kierolvnik Filii

tac}r sieciemdziesiątych zakupy księgozbioru kształ- Barbara Adamczak
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BIBLIt)TEK
w Starym Boianowie

Bił;lioteka Pubiiczna rv Starym Bo jatlorł,ie po-
rłrstała 1 września 1949 roku, w którym to roku lvieś
ta była siedzibą władz gminnych.
Została utworzona na podstawie aktu N{intsterstrva
C)światy, a do jej powstania w duzej mierze pTzyczy,
r-riły się osoby, które zajmowały stanorviska radnych
lv ówczesnej gminie. Osobami tymi b__vli; Edward
Sz.łatc, Bronisław Stojałows}ii i Mieczysław Kłosiak.
Pierwszym pracownikiem biblioteki pełniącym funk-
cję kierowrrika była Maria Skrzypczak. Biblioteka
Pul;liczna Gminy w Starym Bojanowie mieściła się
w budynku szkolnym, obecnj.e ul. Głou,na 34 i za1-
mowała 25 mź powierzchni. Na początku biblioteka
clysponowała 90 wolumenami, które zostały przeka-
zaoe z Ministerstwa Oświaty.
i-'o diłróch miesiącach przeniesiona została do budyn-
llu plvr,;atnego państwa Szymaniaków przy ul. Głów-
l,ej 36 i zwiekszyła swoją powierzchnię do 30 m8.

1 gr,,rdnia 1949 r. },{aria Skrzypczak przekazała bi-
l-.1iotekę },,tarii Cymer. Z inicjatywy wyżej wymie-
rlionej rv okresie plac__y r.r. bibliotece utrvorzonych zo-
stało B punktorv biblioteczrrl,ch rv: Robaczynie, Sier-
powie, Olszewie, Spłair-ru. Kat,t-t-iinte. Wonieściu,
Bllłszczewie i Przysiece Poiskiei.
Z biegiem czasu punkt1, został.,, zllkrvldorr-ane ze
lł,zględu na bI,ak środków f inansorł,r-ch. (Ostatni
punkt biblioteczny w Jezierzycach zamkniętr- zo-<tał
.v 1998 r.), Maria Cvmer prowadziła bib]ioteke do 30

kwietnia 1955 r. i przekazała ją Pelagii Marctnkorv-
skiej . Również w tvm czasie postanowiono ztrrienic
lokalizację bib]iotel<i i przenicsiono ją do budynl<u
Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej przy uiicy
Głównej 60 .- I piętro, w którym zajmowała lokal
o powierzchni 35 rn2.

Od tego tez czasu nazwa Bibliotel<a Publiczna Gnrirry
została znrieniona rra Gromadzką Bibliotekę Publicz-
ną, Od maja 1966 r. kierownictwo biblioteki przejęła
Teresa Pachurska i sprawowała je do końca 1971 r.
1 stycznia 1972 r. zastąpiła ją Eugenia Skorczyk.
Y/ roku 1973 biblioteka zmieniła nazwę na Bibliotekę
Publiczną Gminy. W roku 1974 r. przelliesiona zo-
stała z budynku gminnego do prywatnego domu pań-
stwa Glapów plzy ui. Szkolnej 11.

Po roku znów mieniła lokalizację i przeniesiono ją
cla tzw.,,białej szkoły" przy ul. Głównej 32.

Po półtora roku bibliotekę ponownie przeni.esiono do
budynliu, w którym znajdou,ała się siedziba władz
gmrnnych. Po zlikwidowaniu gminy w Starym Boja-

nor,vic rv 1976 r. bibiioteka znrieniła nazrvę :,,a Bil ]icl-
tekę Publiczną Miasta i Grnin5, ,,v Fiiłliglc, lrrila . 1-

blioteczna w Starym Bojanou,ie.
1 krł,ietnia 1978 roku kierorvnrctr,r,c blb1ic:.:]l] i-.j,l,.e-

ieła Genowefa Pierzykowska. która to ll,,llr.,,j.:l -.t:1lli

do dnia dzisiejszego. Jeszcze dl,va laia to .]]_]]e.lli :]i:.-.

nowiska przez G, Pietrzykołvską, blniiotel;:i r::ii-,śclla

się w budynku dawnej grni.n;z. 10 1ipca ij8u i. irila
biblioteczna otrzymała piękne pomieszczellc,,,- 1,1o,-.-i,

wybudowanym Wiejskim Dornu Kul1 _, l,- L.-, . z(żą-
cym się przy ul. Głównej 34. W chlł,i]l łl:lcnej b,,-

blioteka zajmuje powierzchrliq il35 il]2 : il<]aLi; ,sie

z wypożyczalni, czytelni i zaplecza. '|'l.,'.:.ćła 11].?]J
woluminów, co w porównaniu z 90 .,vo.,,ii . l.,,il:i ,"t, 1,o-

ku 1949 daje obraz jak bardzo rozl,v.'l, ,u ,.|, Li i_.,s

czytelnictwo masowe. Z braku środkó,,," :iiira,lsc l,,,.-ch

maleje jednak ilość zakupiorrego księgt,z'l_,i;.,]_1 c cz\llil
świadczą następujące liczby: w 1979 r. zakui',icno
79B woluminów, w 19B9 -_ 676 wolrłn:i,ll,-,-". i.. ,;i 199B
.* 113 woluminów. Maleje rórł,niez ilczi:a c:l,ieini-
ków. Najwięcej ich było w 1979 roku , - 1 3J:, Cbec-
nie jest ich 955. Notujemy rór,vniez, z 1:rakii no.łcści,
spadek liczby wypozyczeń: 1979 r. - 

2T.] ;{; ,llaj,łit.-
cej) wolumir-rów, 1991 - 

2i.609. 1998 *- i9.riT rvoht-
minórł,. Biblioteka u, Stal}-tl Bojalrorvie l,-,-511i}_pl:ągu je

ze szkołą podstarł,orr-ą i przedsz]rcle,rl poplzez: cilja-
n izou,anie le kc j i bl b1lot e czn..,-ch. 1<onk,-tr,sł,"; i:z,"1.e]ni-

cz_.-ch. lrrycieczek do bibliotek, zgaduj-zgacluli, łlali-
Ę611, przebierancórv dla najmlodszJ,lch. Clg:rnizure też
iekcje biblioteczne, }<onkursy czyteinicze. głośil,: czy-
tanie bajek, okolicznościowe w;,staw-ki itp.

Kicrowłlik Filii
G enouef a P ietr zgko,tł ska
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5 listcpada 'cr. ,,,r Don:u Haicerza przy ul. Lipcl-

we j lv Śmigi,; ocbył się spiawozdavrczo-1vyborczy
ZJ^ZD tItJF.].', Zl;P SMiGIEL.
Po wprowadzerliil sztandaru 1 odśpiewanilt Hl.milu
ZHP konrendairt hufca hm. Ryszard Duda porvitał
zaproszon}ch gcśr:i, r,",śł,Ócl któlych nr.in. b;-li: Bur,-
mistrz Smigla iriż. J'erz;., Cieśia, lienr;lk Skrzvpczak

kieroivrrik Zakłaaił Gospodarki 1(omLłiraJ,ne.1

i l,'iieszkaniowej -,+r S.lli3iu i ró-wtloczesllie r"adnr,- Ra-
dy Powiato-§ej -,^/ Koścj.atlie. W zjeździe oprocz ciele-
gaiów, ró,wniez uczestnicz;,-ii; pelirolnocirik Koi-rren-
darrta Chorągtvi Wieikcpoisxie1 Z|IP \\- Pozilanru
hnr. Zbignieu, Glai:ol."-skl r czlorrek cl,Lor,ągri-ianej ko-
misji rewizyjnej hrn. Tadeusz }Iazur, kto1,1, poźiTiej,
w toklł obrarj,, pracę śrlrigieisklego hufca ocenił jako
wzo]]cową cj]a inny,ci,i j ednosteii orgarlizacy jnych
cho, ągwi.
}Tin plz5lstąiri.ono cc częścr l,,cilocze3 zlazdu, ktorej
przewodl,iiczyła hrn. Llarra Białas. Odznaką F{onoro-
vrą Chorągwi Yy'relkopolskie; HARCERSKA SŁL Z-
Bl\ WIELKOPOLSCE lł,vtóznioi-lo: hm, R. Dude.
phm. Alelrsandrę Llotylsilą, phm. Jarla Sobczaka,
pwd. Zbigniewa Sadows}<iego oraz prvd, Klzl-sztoia
Felca.

Spravl,ozdanie z crziałalnoścl hufca oci ż2.10.19.)7
cio cliwi],i obecnej złożyŁ komen,dant R. Ducla. (Oprócz
niego w- skład kcnend.y \ygĘodzilr: hm. Tadeusz Mar-
ciniak, hm. I\,1aria Białas, hm. Andrzej Kluczyński
i przetoCniczka Kaialzyna Doilagalska).

Oprócz ccdzierlllc,i, szaleJ placy pl,owadzone j

przez instluktorów na zbiórkach zastępów, drużyn
i szczepów, na uwagę zasluguje organizacja letniego
i zinrowego wypoczlrnku dla samych harcerz}, jak
i dzieci nie'oędących cz]otl}<ami ZHP.
W 1998 roku latenr zorganizo.vai,io dlł,a tiilttl,łs-v obo-
zLL sta.łego -ł Wilkow-j,e koło Srł-iebodzina. JederT,
\I,/ którym ró-łniez br:ły dzieci niezorgarlrzowaile
lv ZLIP zorganizcilal szczeil Śmigla, drugi szczep
Cz,ac,.,,ł,:ł" l,,i,azern v,z t,l,il obozie uczestniczyło L27 dzieci
i 18 o:i': ]<adry. V/ ramach całej akcji letniej (,obóz,

biił,:i]ij, -.ia,nlce) u"czestniczyło 441 osób.
A zjl-,o. ,:ll czlonkó-v ,:r,łzec:u Smigla przebyvrało na
zl;ło... l,;].i-r ,,v Dlbiec}rcicach, a. 11 barcerzy z ciruzyny
środo-łiskowei z zegrówka biwakowało w śmigiel-
skim Domu liarcerza.
Latem 1999 r. Szczep Śmigiel zor,qanizował obóz har-
cei:ski w T_,qinill, .;, k.tói]rr,l l_idział r,rrzięło 13 zuchów,
38 harcelek i bar"cerzy araz 9 osobowa gTupa instruk-
torów.

W lai: ac}i nieol,ozcrvei akcji letnlej vrspólnie z Miej-
si<o-Gtiilnną i{omis3ą Plzecir,łriłziałania Aikoholizmo-
rł'i zorgalrizowano bi,lriaki r.l,, Blonikowie, na któr}.gl,i
łącziiie wypocz)iwało 45 har,cerzy i 174 dzieci z ro-
ciziil r:atologiczn;:ch. Biu,alii ponaclto organizowały:
i1. Dll ze Smigla ii, Wii]<orł-ie Poiskim i Domu l1ar-
cel,z3 oraz 7. DrI ze Slllrgla rv Zer-kolvie koło Jalo-
ci rla.
l,-a:,cei,s]la Al.,cja Zimoir-a rv 1999 r,. była zorgarrizo-
\\-3.1la p]:zez 7. DIl v,, Sr:.igllt r-,- szkoie podstawowej
rv Star;",rn Bo3ailov"-te. Bl,a1o l.; rliej iłdzrał 2B zastępo-
rł,vch i, przybocznr-c]r. ze ri-szr-st}<ich drużyn hufca.
Jak co roku, harce|zt s], ^g]e]sk_ego hufca aktywnie
,,vlączali srę w al,c'e: SPP.ZĄTANIE SWIATA
i GROSIK.
Niezrvykle \:;azn\-i1l -,., r-.raLzelllcill v,, z}-ciu hufca by-
ł"v zorgarlizowane t- 1lstopadzie 1998 r. uroczystości
zrviązatle z 8J t,oczrlicą porł,siania l-rarcerstwa na Zie-
rni Smigleiskle . Z tel olrazji zorganizowano ZLO'I
P3KOLE\ i{ARCERSKICH, a i1 listopada dokonano
cc].--iotl,..cla rl:ejrsku upalniętniającego postać pierw-
_śzego iioir-lellciai-ita Fiufca ZIlP Srrrigiel hm. Zbignie-
rr-a Łukorr-isliiego.
Wiele crepłycl-r 5}[qz padlo pod adresem PRZYJA-
CIOŁ HARCtrRZY, którym komendant dziękował za
rozszerzenie baz.,l ioka1o-wej i sprzętowe j oraz,,za nie
szczędzenie czasLi, v/)Isiłlru 1 prac5-". R. Duda pod-
kreślił dlłze zaangazort-anje \\- p],ac\- r,",ychowawczej
z dziećmi kadr_v instrl-tktolskiej. do której apelował:
,,Trwajcie 1y swej slu.zb;.e, podejmujcie dalsze zada-
nia. podr-rcście popizeczkę cizrałania".

Na koi-nendalta lf,lica ZFIP im. hm. Zbigniewa
Łukorlsj<ieqo rv S,:-,r3lit rł.l,biano hm. R. Dudę. Ten,
zgodnie z oilo-*-iąz1_1jącą rv ZliP ordyrracią wyborczą,
rla cz}onliórr. j<onenciv hiifca zaploponował: hm. Ta-
cleusza }[ar-ciniaka. hm. .i{arj.ę Białas, hm. Andrzeja
Kiucz}.ńskiego i pl,vd. Rafała l(lerna, Zlazd komendę
hufca r,vybrał iednogłoślli.e.

Burmistrz Smigla ncrł.o .łybranym władzom huf-
ca złożył gratulacje, a \*".szystkim instruktorom har-
cerskim 

- 
podzrekorł.anie. Zaakcentował też, że oży-

wiona placa halcerska w pomieszczeniach, które kil-
ka lat tetnu zostałv zaadaptowane na Dom Harcerza,
przekonują go, że wórvczas podjęto słuszną decyzję.

Zgodnie z harcerską cerenronią zjazd zakończono
odśpiewanlem lI.rr,rnlr ZHP, wyprowadzeniem sztan-
daru i pieśnią ,,Bratnie słorło sobie dajem, że poma-
gać będziem wzajem..."

lH.z.)
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PlIRAIIlll t K0ll§U[IEllTA
,,OCHRONA I{ONSUMENTA - WYMÓG CzY

MoDA"?

Pielwszy odcitrek cyklu PORADNIK KO]VSU-
NIirNTA ma charalrter nj.eco ogólniejszy i ma za zada-
nie u,dzieleirie odpowiedzi tra pytauie na cz\,1ll 1lolega
ocłlrona konsuner-rta or'az cz5 jest 19 11:1-mo§. cz}, tez
illoze,eulopejska moda".

Na początku musim_v okreś}ić kim iest kollsuneni.
a więc o ochronie jakiej kategorii nab_vrvcorv mórvim1-.

W Polsce prz5 jrnuje się, że konsumentem jest każda
osoba nabywająca na rynku towary i usługi dla celórv
nie zrviązanych z działalnością gospotlarczą. Kotrsu-
11,igl|gitt iest w-ięc K,orvalski kupując5,, rv sklepie buty
dla siebie Iub s-lvojego dziecka, ale nie jest rlim właś-
ciciel sklepu obuwniczego kupujący te same buty
w hultowni 1ub u producenta z pTzeznaczeniem Co

dalszego obrotu handiowego. Konsutnentenl jest
osoba zlecająca l,vykonanie i montaż okien do sw€go
clomu w zakładzle stolarskim, ale już nie firma zleca-
jąca wykonanie identycznych oki.en w slvoim biurow-
cu. Ta]<że jest konsumentem nabywca samochodu ku-
ł-Dowanego do prv.łatnego użytkowania w salonie sa-
nlochodorvynr rv odróżnieniu rrp. od osoby kupującej
prywatnie ocl dotl-chczasowego właściciela, nie zaj-
mu jącego sie prof es jonalnre taką sprzedażą. Prz_v-

kładór,v lllozlla ocz1-lł,rscie mt-rozvć rł, nleskończonosć.

Konsument jest nieri-aipirii-ie l:ajslacszi-n-r Óg,li-
lvem rynkowego mechanlznlu, Dzieje s-: iaś ll1.1n.

dlatego, że:

- tlie ma właśclwego pl,z},goto\i,a1:,a , ,,i,,eizr-

\v lynkowym zderzeniu z profesjollalis'ta a l:atai-
czywa o]:az częSto nieuczcirł,a reklama porvodu;e
dodatkowy,,szum informacyjny",

- 
w związku ze stale rosnącą iiczbą towarorv i usług
oraz zjawiskiem globalizacji, na rynku często po-
jawiają się produkty wadliwe, zagrażaiące życiu
i zdrowiu konsumentów.

-- tla rynku nierzadko występuią plaktyki monopo-
1istyczne,

- konsument bardzo często w;zstępuje w sytuacji
plzyillusowej życiowo, dysponując oglaniczonynri
środkamj. llnansowymi, dokonując zakupow
rv pośpiechu, będąc przy tym atakowany wyra-
finowanytni technikaml marketingowymi.,

- występują ograniczenia lv egzekwowaniu oclrrony
koilsumeuta środkarni plawllymi.
Biorąc pod rrwagę wymienione uwarunkowania,

naii.stwo iest zobo.,viązane zawwnić pewien, chociaż-
b,,, minimalny, standard ochrony swoiego obywatela

- konsun-ienta. Obowiązek ten wynika z treści art. 76

Konstvtuc,ii R.P., woli ustawodawcy zawartej
l,.- ustawach oraz z faktu wyrażonego przez Polskę
akcesu do Unii Europejskiei i podpisanej umow_v sto-
rva,rzyszeniowej z Unią. Te ostatnie przesłanki obli-

gują wprost nasz krirj do ryclrłego clostoso.,ł,ilttia po1-
skiego p]:awa do dyrektyw unijir,vch, m,in. w zakl,e-
sie prawa konsumenckiego

Wspominając o minimainym st,_ lł:i,dzie ochrotry
korlsunenta, można go w najlviękl-ym sklócie okle-
śJ.rc rlastępująco:

- zaperł,llienie bezpieczeństwa i zdrowia kotrsurtrerr-
tori, l,iabvu.ając;rch towary i sługi,

- zallerł-1-1ietli,e prarva do rzetelne.j informacji,

- zapervnietlte ekononlicznvch plaw }<onsutle.ita
(rnożlilvość uzvskanta odszkodowań, należnosci
z rękojmi za rvad1- i gr,i.aiancji ;akości rtd.)

-- zapewnienie skutecznej egze}<lłcji pl'aYl l<ortsu-
mentów na drodze sądou,ej olaz llop]]zez w_v}ro-

rzystanie instytucjonalnego syster:ir,i pozasądo-
wego.

Tak więc państwo, prócz rozwiązan legislacyj-
nyc}r, musi wdrożyć do działania na tzecz konsumen-
ta cały system instytucji, urzędów i crganizacji. Sy-
stem ów składa się obecnie w Polsce, poza sądanri,
z trzech elementów.
Pier,,vszvm z nich są olgany administlacji lządo,,ł,ei

- Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów olaz
Inspekcja Har-rdlowa. Szczególnym zadaniern tej ostat-
niej jest prolvadzenie, obok działań kontlolno-admi-
nistracvjnl-ch, po}ubownego sądownictwa konsu-
menckiego.

Drugirn e,en-ietltem działajacym aktyr,,,lnie ila l,zccz
kor-^sumenta są organizacje pozarządowe, w tym
przede rr-szr-stkim Federacja Kosumentóvl.
\Yreszcie trzecim elementem omawianego s)Istemu są
oi,gal-l§ samolządon-e terytorialtrego szczebla rvo je-
rł,ocizkiego i pou.i.atorr-ego. ZaCania samorządu powia-
to\\,ego rvl-konl,ije u- tl-m zaklesie pon,iatowy Tzecz-
nik kol-isumentórv.

Ooporł-iada jąc zatei-lr na wątpli,,vośc r,vyrażorlą
w tl,tule nir-rie;szego odcinka można chyba stwier-
dzi6, że- ochrona konsumenta to nle europejska no-
winka a konieczność zdeterminowatra rozrvijającą się
gospodarką rynkową.

mgr Arkadźusz WlekŁg

I IA§Y FI§IfiLllE;
I(0MPUTEBY !

A*GE§ORIA t naty
PlEOZĄTI| iltt!il§

.,GRAFlT"
KoŚcIAN, oS. JAGInI
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i

L(}ŃSKIE 32

tel.. 5L2-2L-24
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w& §g,m§Bmresfu§e§ prasie
Parri Brorrisłarł.a iiits, Polka zamieszkała we

.F'r,ailcji. kLóla lll,ia Li,_Lnla(,zI;.r cleitgacji flancuskiej
przeby.łającei u nas w- kv",ietniu br. przesłała ledak-
cJi rł,;lginĘi frarrcus}ilej plasy, irtóra pisała, ilustrując
tel<st fotografiaili, o pob,,-cie 8 Polaków, w tym czte-
leclr z nieiążkowskiego iechnikum -- Mateusz Ci-
szak, Jakub Plucifiski, Sebastian Fornalczyk i Bar-
tosz Kozak (po:łcstała czwórka b; ła z Bojanowa) --
u f rancuskic jl rolni1.,ó.r,r lł, oku,ircach ]!er-rlcha'ieau.
Dokonujenry ,rlize,lrui<l_ł .jednego z rricjl 1L' Est Re-
pui,.1icain, z 26 wtześrlia bi,.).

osMIU PaŁAl{Clv Nri trR_Ą_\CLSI{IEJ łi.Si
Jakub, Sebastian, ]'ujcie ii:.-- i źcli io,tri-- 1 :q Po,.t-

kulnź. Wczaraj przg jechqiź l,cL roti:itżne \7-oge:ot::, Zo-
stanq tutaj 1 tggcld.łie, pr.,g jtł-tcica;,u j pr--e: gospociar-
stua regźontt, 8 młctlyclt. -Lil,cl":i :e Ś"mżgla, osiemnu-
stalatków, to ł;,cznta;;źe Li,:eul,^^t roliiżczego, Icll, pobyt
ue Fruncjź pazuci,i il,,l zupa:i-rc"Ć się z tutejszq tect-t-
nżkq rolnźczq ź paznać rzeczyuiste żgcże roclzźn rol,-
niczych, Take wyn,i,źana junkcjctttLje od 4 lat. Dziękż
komźtetouź **społpracy ż panu Obrecht ll;yrnźang
tnźędzE Polskq a trrłncjq stały sźę częstsze. W ub, ro-
k,u bgło 4 uczrtźau. W edgcjź '99 jest źclt ośmioro,
,,Jesteśm,"g zacltuyceni pabytem tutaj, ale trzebq
przyznać jesteśmy trachę przestraszenź, ni,e zfLarra!
języlca". Jaannu (...) pełni rolę tłumacz]rcż. Wszystko
będzźe dobrze.

Ucznźousźe nie r:naju, jeszcze "I)TograTLu: P. P. Ob-
rech,t wyjaśnźct luźęc, że po ,pasźłku na Zielonej Wys-
pże, młodzźeż będzie skierowqnu c\o przgjmujqcyctl,
(goszczqcgch,) źc-l-t, rodziru. ,,Od tej ctttuili musźcże sźę
ulłqczać, pomagajcże ź przede uszgstkźm uczcźe sźę''.
(...) CeL pobytu głoszong przez 8 tnłod,yclt, luctzi jest
pźękng: ,,Interesuje nas uszystko co clotuczlj rolnic-
twa, ale Tftama nctdzieję poznać rorunże: -ycie co-
dzienne".

8 młoCych Polakóu 3est ciekaugch ź z,d.ecgclowaruycn
tagcźo,łnclć karzyści z praktglłź. Al.e przecle wszast-
kinl nł,u,szq u:gpaczclć. Wlijechati u: piqtek uJczesnunl
popoł,lLdnźem a przyjechalź uczoraj (sobota) ,uJ po-
łucinie, l-iragct bułe c|,ługa, Ale pouźetrze rownźng
Woge:.ut;: jest znrine z tega, że przyuruca sźły.

Hastęffim§ §§# * §rlldfila br.

ffiealizaeia ff§tetry!fl śgętBeciotruei

w Smlltie §nmrg§e§

Ustawa z dnia 13 rvrześrria 1996 roliu o utrzyma-
niu czystości i porządku w gminach oraz uchwała
Rady Miejskiej z dnia 5 lutego 1998 r. zobowiązuje
właścicieli, zatządców, administlator,ów nierucho-
moŚci c'].o \I",)rwozlł nieczystości komunalnych co naj_
lnniej 1 laz \,,l miesiącu. Dol,vodem closiosowania się
do powvzszych przepisów jest unlo\Ąla zaw-alta z Micj-
si:rl.l Zakładenr Oczyszczania rv Lesznie, który zaj-
llluie się ,vvy\\rozem nieczvstości rł- rla-czej Gminie lub
C.o-.,vód rł,płatv za rvvr,i-iezioile tlieczi-stości na wysy-

, : ,,J .., r,eci ii, KcszaIlorr-_e,
i,-,;l-'ll,: ] r_, l ;ói ioii,.ł oci ri,pi,cii,elizt :lia t,egularnego wy_
-.1 cZ-_ł S:,-,eC1. a tĘ]]aZ l:aciszecił Cz;,.s !,,,,.- sprawdzić jak
:o .-,.:-.rc'ol-.,_1'e,,i- i;Last-,-ce.
\\- z,,,,,,az.:.. z ],,-.-,-.-z:z--:-; Zayzątl }Iie jski Śmigla
\1,1,.io\\ adza kolrtroIe reaIizac ji porr.y.ższ;,.ch przepi-
sórr,.

O tclr-nirlie i]i.zept o\l,-a_izell,a i-lol,tiolr ,,r. poszczegói-
nyclr rr. ie jscorvościacll p o,n f orn-ro,,.,-ai ri zostana mi esz-
kańcy za pośreCnictrvem sołtvsórv.

Przewodnlczący Zatządu Miejskiego Śmigla
(-) Jerzy Cieśla

attlltlrD.rrlItaltrrll!ltallDrr.rrlrallra

ół.O3s §MlGlE!.
ul. Kościuszki 6
tel. t0-65) 5!80-20ó

PROFESJONALhiE ZDJĘCIA:

- ślubne,

- komunijne,

- rodzinne,

- paszpUi,to1,.,-e,

- do.,r,odo.,l-e, iegitymacyjne rł, 3 nrin ,

reportażorre,

- reklarnowe.

HYtTttŁYwAHlE rlLHÓlt l ZltlĘĆ AMAIltR§l(lcfl

SPRZEDAŻ:
- filmów,

- aparatów (2 lata gwarancji),

- albumóq,,

- ramek.

- baterii (także do alarmów, aparatów
słuchowych itp.),
.- akcesoriów fotograficznvc._.

- baterii do te]efonów

llsŁUal
vIDEo

KSE;B0 A3, A{ Fsfiinieiszanie - powiększanie

FILMOWANIE
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R[FEnTlJnfi nilA ,,0EJ{Talltt|"
19,11.99 (plątek) godz. 19.00

, L;iilt)}lISTA", l.iilĄ, ]"99B, Reż. Fete| N{acDol-iaiii.

\\Ir-. Jeair-Cjai;.cie Va,n 1)amme, Darlie1 Caltagirone.
ljteicll Be1,1<of{, }.icholas Iai,re1l, Anna Sofrenor,vic,

F'ilirl prz1 godori,y. ir{łody mężczyzna nawiązu je t,o-

}llal,.: Z xobretą, iitora okazlrje się kocharrką szefa

rlai,i. Gcli, gangstel r,dkrylva plawdę, młody czło-
rr-teil i-Ll;_isi uciekać. Pl7ypadkowo trafia clo 1egii cu-

cizozle ll. skiei.
26,11.39 (piąteli) gorlz. 19.00

..KoSZ],I.\R ri,\STĘPNEGo LA,IA", USA, 1998.

Rcz Dallt,iv Cannon. Wyk. Jennifer Love Hewitt,
F:,eCi,e Plinze, Jr,, Mekhi Phifer, Muse Watson, BiIi
Cobbs. Filnr sensacyjny. Dziewczyna z niewielkiego
miasteczka mieszka i uczy się w Bostonie. Stale
\\lsponitla rv;,clarzenia sprzed loku: ona i jej przy-
jaciele lechali zbyt szyi:ko samochodem, potrącili
przecl.cdnia i.ra szcsie, jego ciało rvrzucili do morza,

Zbljża slr; pielwszą rocznica tego wydarzenia, rv Bo,
stonie oclzyr.,a się tajemniczy telefon.,.

B. M.

FJił;liotelia Fullliczrra Miasta i Grrriny rv Śmiglu

za,pt^aSZa

cizlecl t,,- tvieliu oci 9 do 13 1at

l," każd}- plątek o godz. 16 00

na zajęcia lv Klubie lirzl-żóllkorvicza

,,ŁAMIGLÓwKA"

Gminny Związek Bolników, Kółek
i Organizacji Rolniczych w Śmiglu

zaprilsza na

ZABAWĘ
KARNA\ĄIAŁOWĄ
która odbędzie się w sobotę, 22
stl,czrria 2000 r. o godzinie 19.00
rr Sali Wiejskiej lv Nietążkowie.
Koszt zaproszenia od 1 pary -tjł zł. Do tańca przygrywać będzie
zesoół .,AKORD".

tsilety są do riabi-cia ir, iliurze GZRKiOR w Śmiglu,
pl. Wojska Polsklego 6, u p. Z. Ratajczak w ponie-

działki i piątkr rr- godzllach od 8.00 do 11.00.

Organ7zatorzy

VVIECZOREK

A},TDRZEIKCWY

rr \IETĄŻKOWIE

27 listopad* br. w auli szkoły rolnńczej

gra zestrńł ,,DOGMAT",
cena 50 zł od pary.

Zapewniamy konsumpcję. Kontakt: te1. 51-89-624.

Redakcji

,,wlTRVt{y SMIGIEIS KIEI"
z okazii wydania

dwusetneg o nt-Imeru g azety
Iseroeczne zyczenlo

składają

DRUKARZE Z DRUKARNI R. ŁĘCZYŃSKI

ze śMIGI,ł



t-

WITRYNA ŚMIGIEtSKA

SPORTeDSPORT
wYNIlir

FłGZEGiti\]i-ll'C}d B§F]Cff OW PIŁKAIiSKICH
Ft}GGict l 

- klasa A, F$GOŃ trI - 
jurriorzy młodsi

&§ĄS-E&$L I -* tłga ckręgolva, MA$-ROL II - kl. B
? iistopada ł:r,
FIELICS Fucz - PCGON I Snrigiel 1 : ż. Brarnki

zdoLyli: Krzyszlot n_ulzawa r ,lliiclrai Cichoszewski.
CIiLA Vv'ąsosz -- MAS-tr,OL I 3: 0.
SOKOŁ i{iecil]c.ł 

- POGC}T Ii i :6:. Bramki zdo-
byii Przenl;,,;ław il,iii.,ołajczai< 

- 
clwie oraz Grze-

gol-z Łęczyński, Frzenlysłarv Skrzypczak, Seba-
stian łVoił-er i i,,iiicsz Grzeiak. po ;edilej,

CRZtrŁ l]onikowo 
- ]iAS-trOL 1I 5 : 1, Bratnke

zdo-rył N,Iichai Kaźllltel.czax,
11 listopada br.
MAS-ROL I - KiiCBIA_iKA Kioi_..a 2: ],, Bial:l.;_

zdobyii: IVIaciej S-ilzelcz;;1i i \\-iociz,ll:_el,z Rogac.;_,
ittAS-ROL ii - KI,CN Nlcchl- 0 : 2
POGCŃ iI 

- SCKÓŁ Włoszaorr-rce 6 : 1. Br.aml<i
strzelili: Przenrysław fuiikołaicza]< 

- 
3 oraz Prze-

mysłarv Skrzypczak, Przemysław Szkudlarek r },{r-
łosz Glzelak po jednej,

I3 lislopa:9a irr.
KI\NIA Gostyń _- NiAS-ROL 1 6 : 1. Branrkę dla

iVl,t\S-ROL-u strze]"ił Maciej Strzelczyk"
J.4 listopada br.
POGOŃ I 

- RUCij Bojairowo 1 :0. Branlkę strzeiil
Adam Oiejrrik.

SPARTA Miejska Gćika .-- eCGOŃ Ii 5:0.

fftrffiffi ,,§W8§ $rY!",,
IIURTOV/NIA ARTYKUŁOW BHP

Śnlrgie1, ui. śri-. \\-jta 12

p o 1e c a:

odzież roboczą

§ c,jzież ochronną
1., obuwie robccze

& obu.ł-ie gu]a}o]^le, gumc.filcor,r-e

S ręka.;,,ice robocze ochronire

i rviel,e innych artykulórv.

ZAPRASZAll'{Y
cod.ziennie od godz. 8.00 do godz. 16,00

."v soblty od 8.00 do 13.00
tel. (0-65) 51-80-445 lub 0601952310

@

I WiELI{OPOLSI{I TŁ,R\IE_J I{L:SYFii{ACYJNY
IiADEToil,I

Wyrzl-sk k. Pił;-, 19 lr-rześnia lrr.
Z i'OLOł{ij-.\RSi]iAŁT_- zakwaiiIikowało się

cztereclr za.łodnikói,,,: \\'o1tei.l \\:aligór.sili był piąty,
Dariusz Szymański 

- i8. Ł..i|lasz Szi.rnański .- 27
i Fav;eł Zbyrad 

- 28.

ii WIELKOPOLSKI TLR\IEj iiŁ.iSYFIKACYJNY
ii_\DETolf

Fozrraii, 23 paźtizierurka br.

Z POLO]\II-śRSE_t_łŁU za.;,,,, :l._rrl.:orvało się do
l-rlego C.,,,-ócl zai,,-cil:_.ić-,.,,: r,,-,:l=.l \\-alrgórki, który
asiaieczr-_e zalai .. i:]_a]:a- o:.az Da:.iusz Szymański,
.,tó:,-. o , l ciz_e.,i _ai-,-, C:,o. = 

.!,,,i-s:a]]_a iez rv 1II tur-
:]_e: j. dc .i:o:.e :o za.:..., ._,___io-,i-&_J :_Ę pier.rvszych 12
z a r,.-o cjr:_kó-,,,,-

II \l;IELIicPOLSKI TLRNIEJ I{LjSYFIIiACYJNY
SENIoRo}v

I{onin, ż4 października br.
Do grona 32 najlepszych seniorów województwa

zall,uvaij,iiko-wało się 4 zawodników POLONII-ARStr-
],]l\ŁU; Bar.tłomiej Glinak 

- 9 mieisce, Tad,eusz
Kozłowslti 

- 13, Dawid Bartoszewicz 
- 77 i Bartosz

Roł:,ert .- i9 miejsce.

ZAFROSZENIE

poWIAToWy TURNriru rur*r=A sToŁowco
? ^ l- - - ., v_\ą4J,

F.oCZ\ICY
S lvl p r _ł :{ i E p o DLEGŁośCI
Snrigiel, 20 listopada 1999 r., godz. 10.00

L,;,:a]-_,za:o].ei:: :.l:,:l.eju ;est STAROSTWO PO-
\l,-i_\_O\I,-F r,, KOSCI_,^NIE i K.S. POLONIA-AR-
SE_\_łŁ S]I]G]EL
Tui:l_e; z]]sta]i_e i.ozegIany w sali girnnastycznej
szkoi1- pocista.,,,-oii-e3 ri Smiglu przy u]. Nt. Konopnic-
kiej ri, nastelluJącr-ch kategoriach wiekotvvch:

- chłopcv oo kl. \'IiI szkoły podstaw-orve;,.- chłopcr- porrr-żej lIiI i<lasy i starsi,

- dziewczęta 
- open (rvszystkie razem).

Za zajęcie mie;sca I-IV zawodnicy otrzymują pu-
chary, dyplomy i nagrody rzeczowe, a za miejsca
V-VIII nagrody Tzeczowe.
W zawodach uczestniczyć mogą wszyscy chętni, któ-rzy będą posiadalj czyste obuwie sportowe, strój
sportowy oraz rakietkę do gry w tenisa.
Zaprasza:
Zarząd K.S. POLONIA-ARStrNAŁ w Śmiglu
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Foto ELF

Fotografię wykonano z korony wysypiska odpadów staĘch.

ffiaąuo@=**o****-*
Przyjemnie jest odpocząć na

świezym powietrzu wśród
zieleni w zadbanym ogrodzie.
Wańo więc zastanowić nad

wyglądem własnej zagrody,
uruchomió wyobraźnię,
poświęcić czas i siły, aby
stworzyć niewielką oazę
zieleni wokół własnego domu.

państwo Barbara i Janusz
kaczmarkowie zamieszkali w
Robaczynie wykazują
szczególną dbałość o własną
zagrodę. W roku bieżącym
uczestniczyli w konkursie
,,Najpiękniejsza zagroda".
Wśród 50 zagród, które
zakwalifikowano do
konkursu, państwo
Kaczmarkowie zdobyli
czwańe miejsce - wyróznienie
za szczególne zaanga-
żowanie w nadaniu indywidu-
alnego charakteru terenom
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zielonym. Ośrodek Doradztrva Rolniczego w Lesznie organizując konkurs zachęcał mieszkańców wsi do podjęcia
starań na rzecz poprawy estetyki zagród i całych wsi, Juz dzisiaj zapraszam do wzięcia udziału w konkursie
orEanizowanym w przyszłym roku.

Opr" Urszula Bulińska - ODR Leszno
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Foto:B. Kaczmarek
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Pilarki spalinowe i etrektry czrŁe
Pilarki do zywopłotr,i
Kosy spalinowe
IJrządzenia do cięcia stali, betonu,
asfaitu, kamieni
Wys oko ciśnieniowe urząd zefila myj ące

oTaz wyroby firmy VIKING
Kosiarki trawnikowę: elektryczne,
spalinowe i sarnojezdne
Elektryrc znę rozdrabntacze gałęzi
Elektryc zne ncżyce do zywopłotu
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§KLĘB FIRMOWY: ASOC ,,URPOI-" WAI_ERIAN KUNĘRT
śmIGEEL, UL, KILIŃsKlĘGo 7,TEL. 518 0s 54
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* siatki przeciw owadorn

* roletki tkaninowe

zAsŁoNlMY
PROFESJONALNlE

" rolety zewłrętrzne zabezpieezające

* żaluzje

KAżDY K$ZTAŁT oKl\lA
! szYBKo ! TAN!8 !

PPHL/ "EDA" EDMUND CZARNECI<I
SMlGlEL, ul. Farna 3

tel, s1 8-gó-8v,51 8-05-15
kom, 0ó01 57232Ą
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