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Dnia 27 stycznia br. do sali posiedzeń UMiG v,,

Śmiglu zaproszeni zostali przez burmistiza X,liasta
i Gminy Jerzego Cieślę sołtysi i przewodniczący }(o-
nritetó.v Osiedlowych. W spotkaniu udział ,wz.ląły też
pp. Wanda Jakubowska - Sekretalz Miasta i Gminy
i Danuta Marciniak - Skarbnik. Radę Miasta i Gmi-
ny Teprezentor,vał p. Jan Pietrzak - z-ca Przer,vodni-
cZącego.

W pierwszej części spotkar:ia głos zabrali zapro-
szeni przedstawiciele Kasy Rolniczych Ubezpieczeń
Społecznyc71 i PZIJ, którzy omówili sprawy zlviązane
z ubezpieczaniami i oi.powiadaii na pytania.

Przewodniczący Społecznej Mie;sko-Gn.Linnej Ra-
dy Sportu, Kultury Fizycznej i Rekleacji p. Leszek
Balcer przedstawił lroncepcję druzynowego turnieju
sportowego z udziałem przedstawici,eli rnlszystkich
rvsi, który ma b_vć lozegrany pod koniec lutego.

Burmistrz Miasta i Gminy w Smiglu zapoznał soł-
tysóv,u z realizacaą zadań finansorvych i rzeczowycll za
rok ubiegły. }Tie była to zwykła ,,wyliczanka". Jerzy
Cieśla n:ó-uviąc o niektórych zadaniach naświetlał
sposób ich realizacji oTaz uzasacii,iiał konieczność
takiego, a nie innego roz-wiązania. Oczywiście najwię-
cej m.ówił o wodociągowaniu wsi, ochronie środowi-
ska. pracach przy świetlicach, telefonizacji. W końcu
strvierdził: ,,"Testełn świadorny tego, że tych ctrokonań

nie dałohy się zrealizor,vać łlez sołtysó",",,, rad sołeckich
i mieszkańcórv. Bziękując (...) nrarn lladzieję, że ta
współpraca będzie tl,.ą ała do koirca kadencji".

\,Vniesiono iampi;i szampana (,.Ja tez tam byłem, ...
piłem,.."). Miłym, końcolvym akcentem tej części
spotkania było serdeczne podziękor.vanie, wyrazone
również bukietami krviatów, zLażone przez Burnlistrza

Ogłos z,enie
}ia pod_star.vie art. 20 ust. 1 ustawy z 8 matca

1990 r. o sanorzącizie terytorialnym (Dz. U. nr 16,

poz. 95 zpóźntejszynai zmianami) zwołuję XXXI Ses;ę
F"ady Miasta i Gminy Śmigie1, na którą serdecznie za-
plaSZam.

Sesja odbędzie się -w człvartek 17 iutego 1994 r.
c goC.z. 10.00 łv saii Centrum Kultury w Smiglu plzy
ul. Kosciuszki 20 ,w Śmiglu.

Proponowany porządek obrad XXX Sesji:

1. Otlvarcie Sesji.

2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie plotokółu z ostatniej Sesji.

4. Ocena stanu ochrony przeciwpożarowej w mieś-
cie i gminie Śmigiel w 1993 r.

5. Uc}-r-waienie v.lysokości podatku rolnego.

6. Sprawozdanie Przewodniczącego z działalności
Raciy Miasta i Gminy w 1993 r.

7. Sprawozdanie Zarządu i podległych, sarnorządo-
ivych zakładórv budżetowych z działalności w
1993 r.

B. Spra.,vozdanie Komisji i{ewizyjnej Rady.

9. Dyskusja nad sprawozdaniami.

10. Ucizielenie absolutoriumZarzadowi Miasta i Gmi-
ny Śmigie1.

11. Podiecie uchr,vał.

1ż. Interpelacje, wclrie głosy i r,vrrioski.

13. Za_mknięcie sesji.

Przervodniczący
Rady Miasta i Gminy

(mgr WITOLD OMIECZYNSKI)
Dokończenie rra str. 4
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O podo$§<gehn bezp§e*gmffim&w§e § psceh
Te trzy tematy zdominołvały XXX Sesję Raci_v

Miasta i Gminy v,, Śniiglu, któi:a oclbyła się 20 stycz-
nia br. Przewodniczył jej Przerłod"niczącv Radv pan
Witold Omieczyński. Na 24 r,aclnycłr obeclvch b_r io i9.

Tuz po rozpoczęciu obla"d oiic]_anc głos p. i{elli;i.-
kowi Bajono,wi, który -w imienii_t iłoiniteiil Rei,io-ł-ec 1i

Pomnika Rozstrzelanych (pisaiiśn-i.,- o lim ,,,,- poplzeil-
nim numerze) zaa"pelował clo radrl;ch o ;_Jparcle :ej
sziachetnej inicjatywv, l,ynl barćiziei. ze r-, t'ej zb.olo-
wej mogile spoczyrvają zlvłcki osiaiii;ego przecii-.-olen-
nego burmistrza Władysłar.va Piocj-ia.

Rada, po wysiąpieniacn pp. Wcrcieciia, Ba3olla
i Adama Dorvnka, jednogłośnie pos'.a1lo-..iiła atlei pc-
ptzeć.

Wpror,vacizen,ia do punktu ,,pcldatki" dokonała pani
Wanda Jakubowska 

- Sekretarz h{iasta i Gminy.
podatek od nieluclrorności ira iok ig3:l okreśtił Mi-

nister Finansólv, któr;, starvki podwyższył o 36Oio
tł, stosunku do roku 1993. l{asza racła ułcłrwaliła .!e --
jednogłośnie -_ poar,vyższaląc ślecinio o 3COio. ich vvl-
sokoścj. kształtują się następująco :

I/1) od budynkó.+l mieszkainych lub ich części __
1.100 zł od 1 m' por,tierzchlri uzytklrł-e;,

I/2) od budynków iub ich części, z.ł-iązanych z plovr'a-
dzeniem działalności gospocialczej innej niz ro1-
rricza lub leśna oraz części budy,lkó.ł mieszka1-
nych zajętych na prowad_zenie dzia,ła.ltlości go-
spodarczej _- 35.000,- zŁ ocl 1 rl: połvlerzci-ini
uzytkołvej,

I/3) od pozostałych b,.rdynków lub ich częśłi oraz ga-
raży wolnostojącvch i galazy pod buciynkami -7.000,- zł od 1 rrr' powierzchni uzytkor,vej,

I/4) od budowli 20lo lcŁl wartości,
I/5) od 1 mź powierzch,ni gruntów:

a) zvłiązanycll z prowadzeniem działalności go-
spodarczej - 1.300,- zł,

b) pozostałych gruntów - 40,- zŁ.

IL Zwalnia śię m.in. od podatku od nieruchomości
piwnice i strychy niezamieszkałe.

Podatek od środków transportowych przedstawiła
p. Sekretarz w wysokości przegłosowanej (niejedno-
głośnie) na roboczym spotkaniu komisji rady, a więc
r,v wysokości maksymalnej, - z wyjątkiem przyczep

- ustalone j przez ministra finansów. Radny Wojciech
Bajon przedstawił wniosek ,,mniejszości" komisji ro1-
nictwa sugerując, by stawki w stosunku do roku
ubiegłego wzrosły tyJko o 500/o. ,,PrzeszŁa" wersja
druga: lI za, B przeciw. Stawki te publikowaliśmy
w poprzednim numerze.

Moi sąsiedzi szyhko obliczyli, że właściciel moto-
rowelu w ciągu roku zyskał litr paliwa, a posiadacz
samochodu osobowego o poj. 1.600 cm3 około 17 litrów.

Burmistrz - trudno mu się dziwić - był rozcza-
rowany wynikiem głosowania.,,Rozwaliliśmy .przy-
jętą wcześniej koncepcję. Niezrozumiałe jest dlaczego
dzisiaj zachowujemy się inaczej niż na sesji rolroczej".
Przypomniał, że w ubiegłym roku w wyniku obniże-
nia podatków do kasy wpłynęło o 4,5 mil"iarda mniej,
Jeśli zmniejszamy podatki, to automatycznie otrzy-
mujemy mniejsze subwencje. ,,A za mies,iąc (sesja
budżetowa 

-H.Z.) 
będzie waika o pieniądze".

Stanowisko burmistrza poparł z-ca ptzew. Rady
Jan Pietrzak - rolnik z Księginek. ,,Jest po fakcie, ja
głosowałem za maksymalnymi. Poszło o małe sumy

A JAK PŁACĄ iNNt?

L. potz,
w tekście N{iriister Finansóvr

ŚLnislu osiecznie Kościanie 
I

Ktzy*
.,viniu

. lWłoszako-Ll,onle i wlcaCn

Rady w:

Stirr,vki od pocla,Łku cc1 nierucilomości:

U1

Il2
I/3

Il5a
I/5b

'lmagazylny

1 ,r1a.dJ1,-

50.211,-
16.?62,-
1.660,-

1 6 6,*
10.000, -

1.100,-
35.000,-
7.000,-
1.300,-

40,-

1.000,-
40.000,-
7.000,_
1.250,-

ztóżńc.

1.0B8,-
47.000,-
B.160,-
1.632,-

136,-

50.000,-l

150.000,-|
300.000,__i

1.200,-
*40.000,-

10.000,-
1.200,-

zróżnic.

bez opłat

bez opłat

]".000,-
37.000,-
13.000,-
1.200,-

100,-

1.000,-
40.000,-
B.000,-
1.350,-

60,-

Za posiadariie psa; 133.252,-
Za czynności ad,ministracyjne:

- testament w LTrzędzie

- testament poz.a Tlrzędem

70.000,* 50.000,

200.000,
300.000,

100.000,
200.000,

100.000,-I 130.000,_
I

150.000,-| 50.000,-
150.000,-| 70.000,-lrez o,płat
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r,^/ skali indylł,idualnej, ale suma \Ąr skali gminy jest
dŁtża" -

Opłaty za czynności adrninistracyjne przedstar,viają
się jak nasiępuje:

za spor ząl.z.elie testamentu
w siedzibie gminy

- 
za sporządzenie testamentu

- 100.000,-

poza sieCzibą gminy 
- 200.000,-

-- za ,,vykcnanie jed,nej odbitki ksero 5.000,-
Opłata administracyjna pobieI,ana jest bezpcśrec1-

nio po r.vykonaniu czynności urzędowej.

Podatek od psów na iok biezący wynosi 70.000,--
za kazdego psa. Jeśli ktoś nabędzie go po 30.06, br, -pi ,t,i polol,,-ę stawki,

Podatku od posiadani.a psórv nie pobiera się:

- z tytułLł posiadania psów będących pomocą dla osob
kalekich (niewidornych, głuchoniemych, niedołęz-
nych),

- 
od osób r,r, łvieku porvyzej 70 iat prowadzącycl-r sa-
moclzielnie gospodarstrvo clomorve _- ocl jedlrego

PS3,

- z tytułu posiadania psó-,v u'trzviTry\\\,:an.ych w celu
piino.ł,-ania gcspodarsil,i roli,i; ci,l - 

po clrł,a na
każde gospodarstrvo, a ,rttrzytn-vivan}-ch rv celu pi1-
nou,enia staci na pastwiskach - bez wzglęciu na
iiczbe.

Pcd.ateil od psów jest płatn;l z góry, bez v,rezwailia
rł, terrrrini,e płatności pierwszej raty zobowiązań pie-
nięznych lub rł ciągu 2 tygodni od dnia wejścia w po-
siadanie psi1 il.- kasie Urzędu 1ub u sołtysa.

Fodatku rolnego nie uchwalono,, gdyz nie ukazał
się jeszcze kcrrrunikat GIJS o wysokości ceny kwintala
zyta w czrvartym kwartale ubr.

Opłatę targolvą pozostawiono na poziomie roku
ubiegłego (zob. WS. nr 3 (3S) z 11,02.1993).

Rada podniosła też o 500 zł starvkę opłat za r.vodę

clla celólv przemysłor.vych i usługowych. Wynosi ona
obecnie 6.000,- zŁ za :rn'. Cena za wodę ,,byiott,ą" po-
zosta je bez zmian 

- 
4.000,- zł za rrf .

Stan bezpieczeństwa publicznego w mieście przed-
starvili: kier. Posterunku Policji Lokalne; ..l, Śn-riglu
st. sierz. Wlesłarv Terczewski i kom. Straz,v i,{iejskiej
p, Leszek Balcer, (Napiszemy o tym w następi'ym
numerze).

Z dyskusji nad sprawozdaniami wynika, ze:

- 
porviększenie stanu liczbowego polic;i będzie moż-
liwe, gdy powstanie komisariat (1 - 10 osób),

- rv godzinach nocnych nalezy Czwoilić do Komendy
Rejonowej w Kościanie * tel. 997, która wezwie
radiqwóz,

-- problerrrem dla ,,strózów polządku" są: łazicy,
arniantury domol,ve, wzrost meiin, nietrzeŹwi,, nie-
1egalne w}rsypiska,

- naiezałob;z lv każde; 1il5i - 
postulował ladn;r

A Dorynek 
- \y}-iypo\\,ać legalny punkt składo-

łvania śmieci, które okresowo byłyby wywozone
ną centralne łvysvpisko.

Burmistrz w sprat,,ozda.liu z clziałalności Załządu
sLwierdził, ze umorzon,c Zachci],i-rie3 D"r-i.ekcji Kolei
Dojazdowej rv Poznal-riu pociaielr oo rrieruchcmości
t Zarząd 'trędzie naszą ,,ciucilclę" cictorvał w wyso-
kości 20 mi]ionów miesięcznie.

Od właściciela cegieini lv Przl,siete Polskiej \^,pły-
nął kolejny miliarci.

Z podjętych uclrrvał dyskusję q,yrł,ołała ucilłvała
o utrnrorzeniu ,,Zakiaclu BuCżeto.łegc Szkoła Podsta-
wo\,va w Starym Bojanorvie". Do niego, r,,, związku
z przejęciem szkół ptzez samorząd, rvłączono oddziały
przedszkoine i zerc";ve. F"adny A. Dorynek - ,,...jeśli
zmniejszoi,io perscnel, a ocipłair:cśc liie uiegła zmia-
njc" - 1.,.yraził wątplirvość ceio1,ości i;cłaczenia. Rild-
ny Jan Norvicki sirvierdził, że illelr:,oi-ljlrością byłoby
,,v ;ednvm bud.ynku stacjonorvailie rl_,,.rócn dyrektorów
r cir.,-óch firm. Podobnie do szkoły w-łączono przed-
szkoie w Czacz,,l,, proponując piecolvnicom pocljęcie
p|acy w szkole. W Smtglu do szkoiy nl 2 w-lączono
cddziały zerowe z Bronikorva i Zeg:.,ówlra, klóre do-
tychczas d_ziałały lv stru,kturze orgairizacyjrle; przed-
szkola olaz ocidziały zeror,ve i plzeciszkolne miejsco-
wego przedszkola.

W interpelacjach, wolrryc}r głosach i łl,,nioskach
radny L. Balcer wyraził swe oburzer-rie z tendencyj-
nych - z wyj, Głosu W'elkopoiskiego * publikacji
na temat działalncści jitransor.lej lJi:zęclu. Jego zda-
niem burmistrz winien w tej spra.,vie zaja,ć oiicjalne
stanowisko, ,,Wyrł,ołany do odpovlied-zi" J. Cieśla po-
rvieclział, że IJrząd zlł,rócił się do Izby Obi,achunko-
\\,ej w- Zielonej Górze, by takowe zalęł,a.

Drugim tematem tego punktu były .., psy. tran
Eligiusz Lipowicz i nizej podpisany domagali się, by
zmusi ć właścicieli czrvoronogór,v clo r,vi.ększe j odpołvie-
dzialności. Coraz więcej, szczegóinie w gocizinac]r wie-
czornych, uiicami miasta przernieszczają się sfory
psów, na któryci"i widok przec|iccillie chołl,ają się
w bramy, Nalezy rvyegzekwować oii prsiadaczy psów
konieczność ich rejestlowania. Każdy pies rvinien
mleć przy obrozy nume]:ek ewidencyjny! P. L, Balcer,
któremu ,,psia kwestia" nie jest obca - Straż Miejsk;r
niejednokrotnie nią się zajmowa,ła - sl.r.,,ierdził krói-
ko: ,,Sprawę rozwiąze t;,.lko hyce1".

No cóż, jeśli rnire środki od pcisi,ł,azji po schroni-
sko nie pomagają...

P.S. Jak zrvykle przypominaij-), ze ., Biurze Rad.y
do wglądu jest protokół z Sesji.

{H.Z.)
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probaszcz ź dziekan śmżgżelskt,

Ludwik Wincenty Cic]lo.łsiii iircclził się 22 sieip-
nia 1B69 r. rł, Poniecu. Był jedyn,vrn syilenl Vy'aleilte-
8o, szewca z zarł,cdu i l\{arii z donu Feske, która blrła
narodowości niemieckiej i przeszła z prctestailt}-znu
na katolicyzm, gdy wychociziła za mąz.

Od 1875 r:. uczęszczał do szkoły kotn,-trlalnej rr, ro-
dzinnej mie;scowości. Po 1e3 ukończelliiL ucz;,.ł się
u, gimnazjum lv Lesznie, otrzymując s_il-p:nciiurn To-
warzystwa Pomocy l{aukowej irn. K. ]vTa,,cliliio-,vskie-
go. W latach i8g0-iE93 stuc.io.,lrał w s€iTL].r3lj.un du-
chownl,rn archidiecez;i gnieźniejskiej i poznanskie;.
Święcenia kapłańskie otrzyrnał 24 lutelgo 1B94 r, z rąk
bpa Floriana Stable*wskiego.

Jako wikariusz pracował kolejno: w Rokitnie kołc
Myśliborza, Nakieinie dek. Wałecki, Osl.rowie
Wielkopolsl<inr i Śrernie, gcizie por,;ierzono mu takze
wykład religii r.,, girnrrazjum. Dnia 11 stycznia 1904 r.
otrzymał probostrvc r,,, Śinigiu. Pob, l vl Smiglu prze-
rywały jedynie lvy;azdy do uzd_rorvisk -ł celacll ]ecz-
niczych - cierpiał na .,katar płuc" i na garciło. W 1912
roku brał uciział v,l pielgrz_vnrce księz"v Co Rzymu.
28 lutego 19i6 r. otrzymał norniilacje i-ra dziekana de-
kanatu śmigielskiego.

Zmarł 22 grudnra 192l r. ri, Srlliglu. gizie też zo-
stał pochowany.

L. Cichowski na doble język polski cpanoir-ał rł-

gimnazjum leszcz,vńskim i ocitąd lt-wazał się za Polaka.
Władza pruskie w czasie jego prac;. duszpasierskie;

rł Sremie tiznał-,. go za niebezplecznego dla nich agi-
tatcra ilo1skości. Zau-wazyły jego poionizLljące cdazia-
ł;,,wanie na srocio-,visi<o nauczlrcie].sliie i uczniowskie.
Przyznając cbiekty.łnie, ze lekcji religii nie naduzy-
wał nigd3, dc celór,.,, -vvlogich Nierr-rcon, podejrze-ivały
go jednak, że ,.-ll,,szys|kie nici agitacji poiskiej skupiał
oi-} w svf)iil:l i:eku.". 'Iuż p.i,ze,:l przyjściem do śmigla
w-iadze prus1..ie pizecir,vsta.wiały się przeniesieniu go na
stanornzisko piofescra religii -,,v glmnazj,r,łin w Cstro.wie
Wielkopolskil-.l,

Po oł;jęciu pro'ocstr.,-a r,l Srłlglu kcnt}rnuował dzia-
łainość spcłeczirc-naroc].o,,vą. W i905 r. przystąpił do
nolvotivorzonego stovrarzyszeni.a,,Straz", wygłaszając
m.in. na zelrraniu tej organizac;i w 'Wielichorł,ie arlty-
.,iemiecką lr.iowę. Patrono.,vał I(atolickiemu Tcwarzy-
silvu l].obotnikórv Poiskich w Smiglu. OLi 1905 r. był
l:ługoieinirn p]:ezesem F,ady i{adzorczej Banku Ludo-
v,,ego a tal<że Spółki, ,,Fiłlni}i". Jako delegat tyclr orga-
iiizacji brał uclział "w zebraniu Zr,r,iązku Poiskici: Spó-
łek Zarobkorł,ych i Gospodarczych dia Prus Za<..hod-
nich i Poznei,isi<iego odbyrvającym się w 1906 r. w Pe1-
piinie. Przez peivien czas był takze członkiem Pozna,n-
skiego To-łarzystwa Przyjaciół }dauk. W 1906 roku
władze pruski: \i/ Jego aktach odnotowały: ,,W p|zy-
padku r,,rybuclru ;akici:'ś rewolucy;nych niepoiicjów
należy u,rvażać ;lroboszcza L. Cichorvskiego rv Śmiglu
za organizatora i i:_rzyitódcę ruchu".

W obiiczu |llcsi-i Niemiec lr 1918 r. i prz;rgotolvań
cio l-łsunięcia icl-i rządór,",, ks. L. Cichowski r.vraz z księ-
dzem TadeuszL.m Glonił,aldem współorganizor,vał Po-
rviattową Racię Ludo.,ł-ą vl Smiglu oraz przepror.*raCzał
r-r e l jl une k c1o c cici z: ałórv porvs'iańczych.

]da pod.sra-r,;ie biogi,amu Jerzego Kozłowskiego
opl,aco-,vał (HZ),

Dokończenle ze c§r. 1

&&sPffiffiAffi$${& ffieuffi8w&
na ręce Klystyny lielinskiej *- byłemu sołtysołvi
Gniew-owa, Ryszardowi Błocianor.vi - byłemu_ sołty-
sowi ze Stalego Bojanorłra i Ecimundo\Ą/i l{owackiemu

- byłemu soł;ysowi }.Torvejrvsi.

Po przerwie role się odrvróciły. Głos zableiali soł-
tysi, którzy mói.vili o irolączkov,,ych cirobiazgach. Nle-
którzy z nich jeszcze ,,pięć przed dw-unastą" circieli
,,s\Ąroje" rł,epchnąć cl,o planu. Między innyrni rlórvio-
no o:

- niszczeniu clróg p::zez nadlniernie obciążoi-re po-
jazdy,

- oc'lpływie wód opadowych,

- zanieczyszczeniach v,rokół zabytkor,vych lrudowii,

- ograniczeniach prędkości,

- konsultowaniu z opiekunami spcieczrr;,mi pi-zy-
znar-rych zapomóg,

- drvukilomeirow.rm ociclnku ciiogi przez Zygrnun-
towo (dia J loinikóiv te; r,.rsi to nie ,,drobiazg"!),

- teiefonacll.

Mnie najbardzie j zaciekarł,iła bud_owa śrł,ietlicy
w Poladowie. Scłi;,-s -rl.stąpił o dctację. Burmistrz mu
odporł-iedział, ze jesi io na;dłuzei realizowana inwe-
stycja. Były na nią przyznawane dotacje, ale np.
w 1992 r. nie .ł).1<orzystano ani jednej złotóu,ki i Po-
]adcrvo w 1993 r. ,,zostało ukarane J:iakienr clotacji".
Jak się okazało kara poskutkowała, bo w-ieś chrvyciła
się za kieszeń i postęp rolrót jest bardzo wićłoczny. Tak
rvięc nie rna jltz podsta.ł, by l.r 1994 roku śr,vietlicy
Folador,vie nie doto,ł a.ć.

l{a zakończenie głos zabrał p. Jan Pietlzak, Irtóry
móu.ił o orgarli:ecji zebrari przez kółka r-;lliicze i o
sprawach zwir,zanych z podrł,yzszeniena sk]:,rlki na
rzecz spółki rł,oCnej.

(H.Z,)
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1)ubżleusz 100-1ecta wrodzin tł dnźu 9 stgczńa

1994 roku obchodzlła Panż Agnżeszku Hertmanatlsska
mleszkunka usż Koszanotao, gmina Śmigżel. Sędzżua
Jubźlatka jest usdouq od usżelu lat. Czuje §ę zdrouo
z ugjqtkźenz lekko przEtęp1,onego słuchu, ale za to
dobrym uzrok,i,em, Uradzżłu 7 dzleci, i doczekała sźę
74 usnukóus,37 praunukólp i 15 praprausnukótł.

Postłkź spożEua TcIzeTL z rodzżnq syna Zggmunta
l nźe stosuje żudnej dźety, a. mżeszka u oddzźelnym
pokoju.

W przeddzżeń 3ubileuszu pan żnż. Jerzg Cżeślu -Burmźstrz Miasta ź Gmżng Smźgżel, kźerownl,k TJrzędu
Stanu Cyllsżlnego - pan Władgsłaln Kratłczgk ż pra-
cou:nik socjalny Ośrodlccl Pomocy Społecznej - panź
Euau Rudolak złożElż uźzytę Jubżlatce, składajqc naj-
serdecznźejsze żgczenźa zdrouia, dalszych długżch po-
godnEch. dnż oraz usźele cźepła ż radoścż ulśród stłojej
rodzżny. Jubżlatce uDręczano ulqzankę kwlatótł, koc,
koml,pet bżelżzng pościelouej ż ręcznźkż froterotne.

UroczEste spotkanże z Jubżlatkq uczczano uapi-
cźem lampkź szampuna, a na stole znulazŁa si.ę kauu
ż jubżleuszotły tor cżk, W.K.
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IMPREZY
SpoRToWo-RHKRf,ACY}NE
w iutyrn 19gĄ T.

lutego 1994 r. gociz. 8.00

'fr-łr,rriej w-iedzy,,Polac;- .:a .jj.rnor.rycn Igrzyskaclr
Oiimpijskich". Clgailizatcr 

- Szkoła Podstawowa
Nr 2 -- ,"nr sali gimnastycz;-rej szkcły. (Impreza
otwarta dla mieszkańcó.,.,, miasta. i gminy Smigiei).
lutego 1994 r. godz. 16.00

Zimor,va S p a r t ak i a cl a Sportcl.,,o-Rekreacyjna
(otwarta dla reprezentacji sołect,ł-, osied]i miasta
Śmigla, szlsół z terenu grnirly Smigiel). Organiza-
toiem §połeczna h{iejsko-Gminns Rada Sportu,
IZ,ultury Fizycznei i Rexreacji), X{iejsce imprezy
Szkoła Fodstar:i,cr,ła llh 2 -ł Stliglu. (Iirrpreza
otrva::ta dla mieszkańcórv },iia_s:;. i Gm,inv Smi-
gie1).

lutego 1994 r. godz. 9.30

Grninn;, druz1,l,iorvy turniej,Lenli:i stołołr,ego dzieci
cio klas;- Vi (iub młocisi). }vfiejsce impr.ezy: Szkoła
Pcclstarvorłra Stare Bcjano-ło. (Impreza zamknięia).

2t

ZWYCIĘZCY BIEGCW ULICZNYCFI
Jax za;;o,*,iadaiistly (WŚ.li i51 z dnia 13 st;rcznia 1944 r.) z d,nia 30 stycznia z inicjatywy Społecznej

l,,{ie;si<c-Gi-i::ilnei Ęadi, Spor'iu, Kultilry Fizycznej i Rekreacji rv Śmiglu or]były się bie3i iliiczne. Cgółem
iiczestilicz\-łc r.; rich ponaa 200 osób. Puchary i nagrocly dla zwycięzców furrdourał Buirnistrz, pLlcllar dla
ll ,r,r-cles;liego zespołu szkół pcdstarvowych 

- Dyrektor Centrum Kultury. Pozostałe na,g1clciy 
-;:acia 

ds.
kultury i sportu.

A oto zwycięzcy:
Szkoły podstawowe:
klasy I-III - 300 m _ dziewczęta

i. Katarzyna Piotrowska, Czacz
2. Joanna Zielińska, Śmigiel
3. Michalina Marcinkowska, Stare Bojanowo

chłopcy 1. Paweł Żurawski, Czacz
' Z. Błażej Sieracki, Stare Bojanowo

3. Damian Nowak, Czacz
klasy IV-VI - 800 m
dziewcz. 1. Joanna Brzeziewska, Smigiel

2. Magdalena Szlafka, Śmigiet
3. Agnieszka Jurga, Śmigiet

chłopcy 1. Michał Wesołowski, Stare Bojanowo
2. Arkadiusz Jabłoński, Stare Bojanowo
3. Karol Marciniak, Śmigiet

klasy VII-VIII - 1000 m
dziewcz. 1. Anita Suszka, Śmigiel

dziewcz. 2. Melgda.lena Rąk, Czacz
3. Iwona Cwynar, Cz,:.cz

chłopcy ],. To r_ł.sz Zuraws]<i, Czacz
2. A.itul }ńarciniak, Smrgiel
3. Tomasz Ratajczak, Stare Bojanowo

Zespołou,o 21,,lygięzyła reprezentacja Szkoły Poiłsta-
rvclvej nr 2 lv Śmiglu.
Szkoły średnie: r:izierł,częta 10C0 m

1. Danuta Nad,oina - ZSZ Srrrigiei
2. Anna Wiec791gĘ - ZSZ Śmigiel

chłopcy 2000 m
1, Przemysła-ł Stachor,rriak - L.E, Leszno
:. Piotr Wieczglek - ZSZ Slnigrel
3. Tomasz Larek 

- LO Smigie1
Mążczyżni: 1500 m

1. Paweł Barszornski 
- |g52n9

2. Andrzei Ś,viete]i - Bilkó,,r;lec
3. Romał Taiikac]ze -- liościa:;i

Organizatorzy składają serdeczne podziękowanie sponsorom: Janowi Lisiakowi ze Spławia, Piotrowi
KaczĘrarkorvi, Stanisławowi Wawrzyniakowi, Józelorłri Maćkowiakowi, Leszkowi Balcerowi ,- wszyscy ze
Śrnigla i Andrzejowi Żurczako,wi z Kościana oraz pracownikom Centrum Kultury vr śmiglu, nauczycie-
ion,l, policjantom, straży miejskiej, służbie medycznej i członkom KS ,,Pogoń 1929" w Śmiglu za pomoc
łv organizacji zawodów. M.B.
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Kron§km p@§&cy§ffis
17.01. br. - Pies jednego z mieszkańcór,, zagr;-,i są-

siadowi 20 kur i 9 kaczek. Strcny iłiał;, dojść do
porozumienia,

22.01. br. - Ar,varrtura Coruo-wa ;łiędzv lilałzoilira-
mi w Śrniglu, uJ,. }1. Sierlkie-ur,i:za. Silo,l-r. pouczo-
no. Przycz;Iną - 

nadi_łży,warrie a]kcholu.

24.0tr br. -- W Smigiu p::zy ul. S. Kęcrzie;:skiego żcna
zaządała asysty r,v t::ailc,.e 1ą,yprorvaCzania srę z do-
mu męZa.

26.81. br. *- l{1etrzeź-r,vy mieszkaniec l{oro uvnic ,r ieża.t
w Śmigtu na u1. J. Kilińskiego. Wnic_.sek do Ficle-
gium,

- Awantura domowa ponriędzy irralzonkaini i,,; Prz;--
siece troiskiej.

28.01. lrl. - VV ilietązkowie irietrzeźrvy mążczyzla
ctołlijał się do budyrrku mi.eszkalnego pi'zy u1, I_esz-
czynskiej.

1.02. ill,. - W Siarym Bojarro,łie w- ogródku przy-
dornor,vym nieustalorry slli a-.i,C3 n,,cą zni.szczył r,o-
śliny { dlzer.zka ozdcbne.

3.02. br. 
- Dwóch nretrzeźwych ,,łazikó,r" \ltza;dzi-

ło sobie pod kaioryfereni v, blcj;u Spółcizieini
Mieszkanrowej rv Srniglu przy uI. I. Kościuszki
,,noclegownię". C,Jwieziono ich dc aresztu rv Fioś-
cianie. Wnioski do Koiegiun.

- W ncrcy 5 metró1.1r od zbiorników z paliwem przy
stacji CPi,i w §miglu zirnaiiła się przegtzana
uprzednio opona pozostaivlcnej na parkingu przy-
czei]y z iegnicką rejestracją. Z;iłado,,vana b;;ła ko-

palniakairri (okrąglaki służące do obudowy wylo-
bisk górn,iczych). Dzięki szybkiej reakcji m,iesz-
kańca i sprałvnej akcji strażaków pożar ugaszono
w zarodku. (Bez,iroska traktorzysty, k,tórego nie,od-
nalezi:ono, jest przerażającat Ten parking winien
być ziikl.ridowanyili 

- H.Z.).

5.&2. br. 
- W Koszanowie przy u1. Dworskiej żona

nie chciała wpuścić d,o rnrireszkania pijanego męża.
Interwencja okazała się spóźniona. Ż,onę pouczono,
że mąż, nawet ntetru,eźwy, ma prawo wejść do
mieszkania.

sżerżant, J ERZY P RZY BY ŁEK

*sg***g ffiwr*t§x§ęgm ffig$gę§eaffig@

€
koienia:

9 zoproszo
na następujące sz

dnia 28 lutego 1994 r.

- Nowe śroriki ochrony rcślin - sala Urzędu Mia-
staiGminywŚmiglu

dnia 15 marca 1994 r,

- Nav,zożemie zbóż w oparciu o zasobność gleb .-
świetlica lv czaczu

dnia 24 marca 1944 r.

- Aktualne proł:lemy w uprawie warzyw - sa]a
Urzędu Miasia i Gminy w §migiu

Począte}< szkoleń o godzinie 10.00

Marżola stachowżak
spec. dor. rolniczego

IufuiBeugsp s§raźy w ffiwhagzs§e§s
Ochotnicza Straz Pozarna w Robaczynie, Gi:rina

Śmigiei, łv dniu 20 stycznie 1994 roku obchcciziła swó;
jubileusz e0-lecia istnienia i działainości, łącząc ulo-
c z ys l o ść j ub i 1 e us z or,rzą z I ó -irin o c z Ł- s n),,in o c| i: ;i.ci em W a i *

nego Zebrai iii,. Spra,wozcia.,vczego,
Prezentenl jubiieuszorłlym było uiroiicz=_tie \,\-sz}-s.-

kich prac zvłiąztlt:_ych z budorł,ą remizy i ś-,vietiicr-
z zal.leczem i odda.nie tego oiriektu Ił/ uz}-iko-,r a.iiie.
Budorva odby,,vała się rv ra,mach prac czynó-,y1,1 spcł:cz-
nych lvsz3.st]<ich Dłuhól,.", i l\|rieszlrańcórv rvsi l1.o]la._

czyn, plzy znacznej i]onlocy finansow-ej Urzędu i.,iia-
staiGn:inywSmiglu.

Remiza strazacka zape,,vlli si]],au,nc działanie cirii-
hc;m OSP, a świetiica z zapieczem słllzyć będzie całe-
mu spcł e cz eils t lrru rvsi, zape",v ni a, j ąc odi;;vrr",an i e .,ro- nie j
nawet urocz5l51.6§gi rodzinilych.

Prezes CSP druh Antoni Jędrzejewski po złożeniu
sprawozdania pod_ziękor,vał zaproszonym gosciom w
osobach płk. Leona Mądrego * Komendanta Rejono-
rn ej Państv,zo:,vej Straży Pożarnej w Kcścianie, pana
inż. Jerzego Cieśli - Burmistrza Miasta i Gminy
Smigiel oraz druhom Aliredowi Filipowiczowi i Wła-
dysławowi Krarvczykowi - wiceprezesowi i sekreta-
t: zowi Z ar ządu lvlie j sko- Gminnego Zw iązku Ocho tni-
czych Straży Pożarnych RP w Śmigiu, a przede
wszystkim Radzie Miasta i Gminy za zrraczne sJinan-
sowanie tej inwestycji.

Goście na ręce Frezesa OSP złozyii rviązanki kwia-
tów i dyplomy uznania.

Wielu Druhów otrzymało Złote, Srebrne i Btązo-
we Medale Za Zasługi Dla Pozarnictwa oraz ociznaki
,,Sirażak Wzorowy".

Na ząkończenie zaproszono wszystkich obecnych
cio lvspóinej stra.żackiej kolacji. -Władysfaw 

Krawczyk
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