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Przewodniczący Rady i Burmistrz
Miasta i Gminy Śmigiel

l

tJrząd Stonu Cguilnego w Smżglu uprzejmże żn,

form,uje, że usolę wstqpźenia u zulżorzek m,ałżeński
zadeklarolnali:
23.12. - Pan Mżchał Andrzei Polocłt, z Bukóusca

Górnego ż Panl, Bernad,eta Rogacka ze Spła-
wźa.

28.12. -
pan witold kalitka z Leszna ż pani violet-
ta Etżbieta Ruta z Nadolnżka.
Pan Witotd Borkowski z Nżetqżkoua i Pani
Agata Wi,eczorek ze Smźgla.

29,12. -
7.01. - Pan Remigżusz Grzeszczgk z MorounżcE

i Pani Małgorzata Danuta Dudziak z Pola-
dousa,

11,01. - Pan Robert Wżtkżewzcz z Sq,czkoua ż

Mariola skaracka z koszanowa,
Zastępca Ki,erownika USC

Danuta Rotaicząk

tAl(ŁAll,,UłIIRYHY §mnelrl§KlEl" PRZEIR||GZYŁ 1000 E$z.!
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KOSZANOWO (5.12.br.)

Zebi,aniu przewodnicz.,,ł sołtys Franciszek Szy-
niański. Z ramienia Zarządu uczestniczyła Alicja
Ziegler. Gościem zebrania był burmistrz Jerzy Cieś-
]a.

Sprawozdanie sołtysa było bardzo konkretne, obej-
mowało sprawy rzeczo\,r/e i finansowe, W 1994 roku:
zwodociągowano ul. Drvorską (450 m) kosztern 26

mi]. i położono chodnik wzdłuż ul. Bruszczewskiej o

długości 670 m, z cze1o rv Koszanor,vie 470 m i rv

Śmigtu 200 m. Koszt chodnika-9Z miliony, W spra-
wozdaniu sołtys wielokrotnie używał słowa ,,dzię-
kuję". Kierował je do burumistrza, ,,komunalki" a
przede w-szystkim - po nazwisku-do swych współ-
mieszkańców.

Na sołtysa zgłoszono jedną kandydaturę - Fran-
ciszka Szymańskiego, Zebrani domagali się rvyboru
jalvnego. ,,Musimy przestrzegać regulaminu" - 6d-
powiedziała A, Ziegler. Wybór,, mimo ze tajny, był
formalnością: F'. Szymański otrzymał 1000lo głosorv!

Wybrano też Radę sołecką - zadbano, by każda u-
lica miała swego przedstawicieia - i komitet tele-
fonizacji wsi.
Przyjęto plan rzeczowo-{inanso\łly na przyszły rok,
w którym ni. in. planuje się: dokończyc układanie
chodnika wzdłuż Bruszczewskiej (150 m), dokończyć
chodnik na Dworskiej, przygotorvać dokumentację
na kanalizację ul. Połrviejskiej i ułożyć tam chodnik,
a jak będą środki, to i dy,*a_nik. remont świetlicy.
Na aparat EKG szpitalorvi nie dano nic, ośrodkowi
zdrowia - milion złotych,

W dyskusji poruszono spraw-y: placu zabar^-, na
przecirł,ko gospodarstwa Skrzypczaka (r,i,l,dzig1z3r"ić?
Sprzedać?), stosunkor.v międzyludzkicil i roli R:C;,
Sołeckiej w ich łagodzeniu. Wykorz.vstano obecnosć
burmistrza, któremu zadawano liczne pytania.

O tym, ze poczynania Rady Sołeckiej i Sołtysa
są ptzez społeczność dostrzegane, świadczy podzię-
kawanie złożone ,,...za bezpieczną drogę dzieci do
szkoły przy ul. Bruszczewskiej" przez jedną z ma-
tek.

(H. z.)
NIETĄżKOWO (6.12.br.)

W zlviązku z niską frekwencją mieszkańców (4?

obecnych na 36l uprawnionych) zebranie sprarł,oz-
dawczo-v.rlrborcze w Nietążkowie rozpoczęło się o

godz. 18.30 a więc w drugim terminie.
Zebraniu przervodnicz),ł sołt)rs Tadeusz Wasielelvski,
a przedstawtciem Zatządu był radny Paweł Górzn,v.

Przyjęto porządek zebrania zgodnie z którym soł-
tys przedstawił sprawozdanie, W ciągu czterech lat
l<adencji zgazvfikowano i zr,vodociągorvano wieś, za-
łożono kraw-ęziriki oraz rł,"vkonano rviele drobniej-

WYBORY
szych inwestycji i napraw. Pan Wasielertskl przed-
stawił również sprawozdanie finansorve i podzlęko-
wał rvszystkim mieszkańcom za dotr-chczaso.,vą
współpracę.

Przystąpiono do wyborów. Spośród kiiku pr]oF}o-

nowanych przez mieszkańców Nietążkowa kand,vda-
tów, tylko aktuainy sołtys wytazlł zgodę na kand_v-

dow-anie. Głosowało 49 uprawnionych i tyleż głosor,.,

oddano ważnych. a więc Pan Wasielewski otrz-rmał
pełne poparcie obecnych na zebraniu. Wybrano rox--
nież 4 członków Rady Sołeckiej oraz komitet telefo-
nizacji wsi, którego prze\^/odniczącym został rclrvnież
p. Wasielewski.

Poruszono sprawę budowy obwodnicy ol-az \\-v-

cinki drzew zagrażających pojazdom i przechodniom.
(ż,R.)

MOROWNICA (6.1Z.br.)

Zebranie proivadził sołt;,s Stanrsłar.l, Buchwald.
Z ramieni,a Zarządu uczestnlcz}-ł lviceburmistrz Flerr-
lyk Skrzypczak,
W spraw-ozdaniu sołtys lvymienił rvykonane prace
na wsi w ostatnich latach: wyrównanie dróg grun-
towych, budorva remizy z salką, nowe lampy ulicz-
rre, odwierty studzienne, lvodociągolvanie *,.i - ,,Jes-
teśmy już po odbiorze technicznym", zakup rur me-
iioracyjnych i oczyszczenie rovlów, Podkreś}ił też
dobrą rł,spółpracę z kombinatem spółdzielczym. Y/y-
bór nowego sołtysa nie był dla zebranych proble-
mem. Kandydat był jeden: St. Buchwald. Otrzymał
1000/o głosów! Wybrano rórvnież 6 osoborną, spośród
7 kandydatów, Radę Sołecką i komitet telefonizacji
wsi.

W dyskusji poluszono pi,zecie lvszystkim sprawę
podatkorv (,,l§asz podatek ri: stos,.illku cio dochodów
lvvnosi 250,/o. Jeszcze troche. to nie bedziem1- go pła-
crc rv ogóle, bo z czego?"), budolr-r- kanalizacji i chod-
nlkorv na rł,si w ramach cz;,nórv społecznych (,,Jak
chcecie chodnik, to zrobcie sobie sami, a lł, tnieście
,,vyjdzie przed dom i patrzy jak ekipa l}lu robi"),
l,riszczeniu drog przez wojsko. Do tych spraw szero-
ko ustosunkował się H. Skrzypczak obrazowo przed-
stawiając, jakie nakłady finansowe i rzeczowe mu-
siał ponieśc przy budowie chodnika i gazu na s,,ioim
osiediu.

Podjęto uchwałę o przekazaniu szpitalorvi 500 ffi
i ośrocikowi zdrowia miliona złotych na zakup apa-
ratu EKG.
W planie placy na rok 1995 przen,idziano m. in.: ka-
naiizację, dyr,varrik asfalto,r,v i chodniki.

pod koniec zebrania rr sz.vsikim jego uczestnikom

- a na sali iryli sami rnężczyźni - podano kawę.
Rozpoczęła się częśc tor,,rarzyska"

(H. Z,)
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OLSZEWO (7.12.br.)

Zebraniu przewodniczył radny z okręgu lv5,bor-
czego cio którego należy Olszer,,,,o - lWalek Rataj*
czak, Z ramienia władz samorządowych trczestniczył
-,v nim Przewodnicząc;, Rady Miasta i Gminy Jan
Pietrzak.

Sprarłrozdanie z działalności złożył sołtys - ,,,..upły-
nqło 36 iat mego sołtysowanią" - Y/ładysła,ł Kah1.
lVyrniurri1 organizację,,vycieczki, wyrównyl,ranie
drog, spychanie ziel:ri, zaki.tp ."lrału łąkowego i ;ego
remont, relliont remizo-świetiic,v, pogłębianie star,,,u.
poinfot,moli,ał tez o iozmorvie z wojerr,odą ira temat
lł,odociągołr-ania rvsi: ..Da się rozkręctó na i996 r,ok.

-\'Iożemy się prz,v*gotorvac. siąci mozna sie ciekialo-
.".;ać na telefony r.v przyszłym roku".

2 .7,1yborem sołtysa poszło gładko: lrandydatern, je-
dynym, b_vł Wł. Kahl, który otrzymał 1000/o głosów!
i]ardzo wzruszony dziękował mówiąc: ,,Mamy wspói-
n;. język, wspolnie tr,vorzymy i wspóInie realizuje-
]lly".

Pod;eto uchrlałę o ,,vsporrrcżelril,ł Wiejskieg,.; O-
środka Zdrorvia rv St. Eojanor,;ie krł,o,ią 1,5 rnrliona
złot;,ch na zakup glilgometru - aparatu do ustal ,-

nia poziomu cukru r,r,,e krwi.
V/ dyskusji najrvięce j czasu pośu,ięcono sp:. ari i.

telefonizacji wsi. Po informacji, że zniknie tzw. te-
lefon wiejski - sołecki (ci sołtysi, co mają ,,służbo-
r^;e" telefony muszą je teraz wykupió) zebrani \ł,Ięcz
zaprotestow-ali: nie zabierajcie sołtysowi telefonul
Argumentem były zasługi \il. Kahla v, polzednie.1
telefonizacji wsi, vl wyniku której w Olszev"ie zailr-
sta].owano 20 aparatów.
D_vskutoir.ano takze o rr,odociagorr aniu ,,.,,si, Y/l,pi:,-
r."iedź J. Pietrzaka na ten temat skrlitoi,,,all., .:]'. ,-ief -

dzeniem: ..Nareszcie przl,jechał ktoś, co l;,lil-iedział
prawdę".

Ńa koniec, zgodnie z tladycją zebran -*_vborczych

lv tej wsi, nowo wybrany -stary- sołtys poczęsto-
wał zebranych ,,małą wódeczką". O}:sługujących ze-
branie pożegnano oklaskami.

(H. z,)
SPŁAWIE (9.12.br.)

W zebraniu uczestnicz.vło 77 l;lieszkancólv, w
przeważającej części panorvle. Plorvadził je radny
Jan Lisiak. Po przedstal,qieniu porządktł obr,ad. głos

zabraŁ przewodniczący Rad_v Jan Pietrzak, ktory
przedstaulił zasady funkcjonorvania scłect-,v.

Po lakonicznym sprawozdat_:,iu sołt"rlsa Si;riisława
Górnego, przystąpiono do r,,""borri sołt,,,sa. Podano

drł.ie karrdyd.atury: St" Górnego i Tadeusza Sterny.
W.vbrano, 62 głosami, S. Górnegcl. \,Iy'ybrano tez radę

sołecką i komitet telefonizacji.

W ',voinych głosach i ,,iitlitlsk::icłr pilruszano na-
stępujące tenraiy: ziemi sołeckiej, koszt telefonizacji

- czy nie rvzrośnie, ut".l,ai,dzenia dróg, rnelioracji,
Wnioskorvano, by teiefon soiecki rvykupiła vrieś.
Do wszystkich lvilioskó..rr i zapytati ustosunko-wał się
J. Pietrzak.

Zebranie przebiegało 'irardzo spokojnie, \\/ręcz w
rodzinnej atmosferze, o czyln śłr,iadczył falrt. że ob-
radowano przy stołach z poczęstunkiem sponsoiov/a-
nym p]:zez sołtlrsa.

(ts, NL)

ST. BOJANOWO (12,12.br.)

W zebl-aniu uczestnicz5-ło 14(J tłliesr,kancó,ł. Po
przedstar",-ieniu porządku zebrania pt7ez pana L{a: ka
Walkiev,-icza, spia\ł,ozcianie złozył,lstęprłjący soilys
Tadeusz Szczepaniak. Spra-,łrozdanie r"-łeczov/e, l]::.r-
dzo dokładne, tym bardziej, że pc,i-.11_1.jd*:i scłt;,,s nie
ułatrvił pracy zostawiając bałagar : v".iele r:ieupo*
r lą C,}.;o 

-,ł,arrych sprarv.

W dalszej części zebrariia plz,.,,..Łaili.Jno cio r,vybo-

ri;rł, sołtysa. Jedyna kanCl,datura jaka ;iadła z saii
til nazrvisko pana Tadeusza Szc;,::1,.;"::iaka -- otrzy-
mał 137 głosów, rvażnych 139.

V/ rł,o1nych głosach i w-nios}:ar:h" z.akłocail;,ch
przez kiiku podpitych mieszkatici;,..v, najrr,iec,ej zapy-
tań było w spi:arł,ach; dlaczego teiefon taki drogi,, kto
jest wykonawcą, jaka jest gwara:rcja, że teiefon rrie
podrozeje, dlaczego drogi są nie utwardzane? ,,W
Smiglu zmienia się chodniki co roku a łv 8,ojano-łi,e
chodzinry po błocie - lłrstyd jechac łjc rrriasia, ;,;Lu*

sielibyśrn,v mieć jednego Ęs. percnie, ai;;,, iram zabło-
cone but;", czyścił".

Do pvtań ustosunkorvali się radny I}a,r,eł {lór,znv

t prze,,vodntcząc"v Rad1 .liIiasta i Grni.:ry Jan Pj.etlzak
oraz członek rady sołeckiej Sylrvester Adanczak. Ten
ostatni wyjaśnił, że te lvszvstkie ,łnioski, które pad-
ły są ujęte rv plaliach rea"lizacji zadań i złożone w
Urzędzie Miasta i Gminy. Tego nie złożyła poprzed-
nia Rada Sołecka i dlatego nie mozna byłc podjąć
żadnych pov,,ażniejszych iirrvestyc3i. Ma nadzieję, ze

w przyszłym roku choć jedno z zadań uda się zreali-
zować. I{a koniec slvej r,vl,powiedzi pan Adamczak
wyraził swoje oburzenie zechor,l,aniern niektórych
mieszkańcótł,. stwierdził m,in. źe pijackie dyskusje
nie prolvadzą do niczego, a tym samym nte rozwiążą
ptoblemów wsi.

Pornimo przekrzykir,vań mieszkańcy rvysu-rręli i prze-
głosowali dwa wnioski: - 

prz;zznanie sołtysoivi do-

dadkowego l,vynagrodzenia 1 mln z cłlpisu wiejskie-
go i pozostawienie sołeckiego telefolu, Co dyspozy-
cji wsi' 

( B. M.)
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SIERPOWO (12.12.br.)

Zebraniu przewodniczył radny Marek Ratajczak.
Władze samorządowe reprezentował Tadeusz Wasie-
1e.,xzski.

Sprawozdania sołtysa praktycznie nie było, bo obec-
ny sołtys, Bogdan Turliński, funkcję tę pełni od pół
roku. ,,Co zaplanowaliśmy, to zrobiliśmy. Ztesztą
oceńcie sami".

Ocena wypaCła dobrze, bo innego kandydata na
sołtysa nie było. Głosowali na niego wszyscy (51 o-
sób) zebrani. Z 5 kandydatów wybrano 4 osobową
Radę Sołecką.

Dyskusja była ostra, momentami krzykliwa, py-
tania zadawano niekiedy ,w ernocjonalnym tonie -nie były jedrrak złośliwe.
Zebrani absolutnie nie mogli się pogodzić z utajnia-
niem nazinisk osób korzystających z opieki społecz-
nej. Stw-ierdzono, że praktycznie tzecz biorąc ,,z na-
szej wsi nikt nie pov,linien dostać". Postulowano, że
przydzielać je winien samorząd wiejski, Jeden z
dyskutantów stwierdził, że w jednej z gmin (nie u-
jawnił w której) naszego vrojewództvra wisi 1ista ko-
rzystających z opieki.

Dużo emocji wzbudziła sprawa ceny wody, którą
mieszkańcy Sierpowa pobierają z gminy Lipno. ,,Dla-
czego płacimy po 6,5 tys. za m3 gdy do Lipna pła-
cicie 5 tys.? Dlaczego ten wodociąg wzięliście (ze
Wschowy)?" W podtekście pytania można było wy-
czuć, że różrrice ptzeznacza się na pokrycie kcsztów
utrzymania substancji mieszkaniowej w Śmiglu.
Domagano się też włączenia do pla.nu położenie dy-
wanika na wybrukowanej drodze do Górki Duchow-
nej.
I{a pytania odpowiadał i niekiedy podpowiadał jak
zrobić, by... T. Wasielewski.
Na koniec podjęto ucirv,załę o wspomożeniu kwotą 2
milionón, złotych ośrodka zdrowia w St. Bojanowie,

(H. Z,)

F.IALCZ STARY (13.12.br.)

Zebranie odbyło się w przystrojonej świątecznie
salce Stadniny Koni. Wymagana liczba 24 osób up-
rawnionych do głosowania zebrała się w I terminie,
nrożna więc było przystąpić do pierwszego punktu
zebrania, jakim było,sprawozdanie sołtysa.

Była w nim m. in. mowa o oświetleniu, wodzie, lr:a-
lowanirł budynkórł,. Następnie jednogłośnie uclrwa-
Iono, że Rada Sołecka będzie się składać z 5 osób.

Wybrano członków komisji skrótacyjnej która na-
tychmiast zajęła się przygotowaniami do wyboru soł-
tysa. Kandydatów było dwóch w tym były sołtys
p. Włodzimierz Walter, który w głosowaniu zdobył
większość głosów.

Ww&*RY
Po zgłoszeniu przez zebranych 6 kandydatółv do Ra-
dy Sołeckiej konrisja skrótacyjna przystąpiła do
przygotowywania kartek do głosowania. W tym cza*
sie p, sekretarz Urzędu lVliasta i Gminy Wanda Ja-
kubowska i radna p. Alicja Ziegler zapoznały zeb-
ranych z możliwością i warunkami telefonizacji.

Po ociczytaniu protokołu z rvynikami głosowania na
członków Rady Sołeckiej rrastąpiła dyskusja na te-
mat rekult;,rł,acji b"vłego rvys.r.piska miasta Kościana
w Białczu (,,Burmistrz obiecał nam pieniądze-prze-
znaczymy je na r,vodę, ośrvietlenia, podorywanie
dróg" - powiedział człorrek Rady Sołeckiej).

Zebranie zakończył radny p. Stanisław Pawlak, któ-
ry złożył zebranym życzenia świąteczne.

(M. D.)
WYDoRowo (13.12.1994)

W zebraniu uczestniczyli burmistrz Jerzy Cieśla
i radny Tadeusz Wasielewski. W związku z brakiem
kworum, do wyborów można było przystąpió dopiero
w II terminie, aby jednak nie tracić czasu mieszkań-
cy Wydorowa zaproponowali rozmowę o bolączkach
łvsi.

Poruszono problem słabego ciśnienia wody i awarii
sieci wodociągowej. Burmistrz obiecał przedyskuto-
rvać to z odpowiedzialnymi za ten stan jednostkami.

Przystąpiono do realizacji programu zebrania.
Sołtys Henryk Płóciennik zdał relację ze swojej
czteroletniej kadencji. W spiarvozdaniu finansowym
prz;rpomniał, że wieś przekazaŁa 1,5 mln zł na reno-
wację Pomnika Rozstrzelanych.

Przed wyborami sołtysa jeden z zebranyeh przy-
pomniał, że sołtys jest zobowiązany służyć pomocą
wszystkim mieszkańcom wsi i że nie jest to łatwa
funkcja.
l,V głosowaniu wzięło udział 22 mieszkańców. 18 gło-
só.,v oddano ważnych, a 1I z nich otrzymał Pan Bo-
gusłarv Szczepaniak. Nowemu sołtysowi życzę powo-
,_irenia nie tylko z tej racji, że jest najmłodszym soł-
tysem w gminie (pozwolę sobie zdradzić - 23 lata)
ale i z racji wielu problemów, które przed nim sto-
ją jak choćby oświetlenie wsi, naprawa i utwardza-
nie dróg.

(ż. R.)
rryoNIEŚe (13.12.br.)

Ze}:raniu przewodniczył radny Leszek Ratajczak.
Z ramienia władz samcrządowych uczestniezył Prze-
wodniczący Rady Jan Pietrzak. Na 465 uprawnio-
nych, w zebraniu uczestniczyły 72 osoby.

W sprawozdaniu z działalności sołtys Stanisław O1ej-
nik. wymienił m. in.: budowę chodników, rernont i
wyposażenie remizy, budowę szaletów, naprawę oś-
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rvietlenia ulicznego, zakup punktowego sie..łr.rika do
}rurakórv. Rada Sołecka w okresJ.e sprarvozdawczyrn
rlyspołov.,ała i5B milionami, z których 8C} stancwi
:,aldo na dzień dzisiejszv. Jako spr:awę do załat,,vienia
l:cłt_,vs r,v;,,mienił przejęcie przez wieś stołó.i"-ki i klu-
bokar,viarni po byłym PGR.

Na sołtysa podano 4 kandydatf11,, z któryclr 2 po-
dzięko,wało. Przygniatającą rł,iększością głosór,,r (63:6)
sołt"vsem ponownie rvybrano S. Olejnika. Spośród B
kandydató,*, rvvbrano 4 osobov,ą Radę Sołecką.

Dużo emocji, a to za spla\Ąrą sąsiadćr," z gl,.-,1l1,

Kościan. ,ł_r,i,,,ołała teiefonizacja. a kcnkrttnie jej
koszty. ,,NI1, mamy płacić 11 mi].ionorv. a oilo pięć?
Czy mv jesteśmv gorsi od innvch gmin ościennr-ch?"
Długo, cierpliwie i niezivykle spokojnie - szczegól-

vrę wyjaśnił J. Pietrza}<, który m, in. powiedział, że

ielefon nie jest do zycia konieczny i gmilra lrajpieru,
będzie łożyła na łvodę. drogi i ekologię. Na razie na
teiefonizację nie da nic, Nie wszyscy z taką argu-
mentacją się pogodzili twierdząc, że gmina nie zro-

biła nic by zmniejszyć koszty. ,,...d zresztą w Śmi-
giu robi się wszystko, a u nas nic". ",Nie jest to cał-
kiem prawdą 

- replikował Przewodnicząclz - §rn;-
giel rł,ięcej daje podatków niz z budzetił bierze". K_o-
mitet telefonizacji jedrrak porłołano, a racinego L.
Ratajczaka zoborviązano do w3,stąpienia r,r, tej spra-
wie na sesji.

W woln5zch głosach i rvnioskach apeJ.o.,łrano do
włailz gminnych o Tato\xianie dróg asfalto.,vych po-
przez obniżanie iclr poboczy i spc-wodov,,anie odpły-
w,u wód do rorłrów. ,,Aslalty zriikltą za cirva Iata!" ,-
strvierdzono.
Mórliono też o miliardorvr-ci,t stiatach pg,,l",5fąłr,g!1
paprzez zaniechanie budor,,-y ocz\,|szcz2j1{\i ścieieó,,i q,

Starl,m Bojanorvie 
- ,,A urządzeni,: sto;ą i iii:;zcl.-e-

ią",
Zadano też pytanie, gdzie pójdą piliri;lrJz.. ze ,!i]r-!,e-
daną ziemię lviejską. Odpowiedź J. ]jii:irzaila. że a
tr-m zadecyduje zebranie rviejskic, .w pełni zebl:a-
nych zadolvoliła.

(H. z.)
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Ośrodek Doradztwa Rolniczego rv Leszrrie zolga-
nizował w dniach 1B - 19 listopada br. ilnpreze pro-
mocyjno-oświatol.",ą,.Wszl-stko dla rodzinv'. Cześc

imprezy zrviązana 1l5,ła z promocją przetrr-órstr,r-a ro1-

no-spożywczego. M. in. ogłoszono Wojerl-ócizki Kon-
kurs Wędliniarski, do ktorego przystąpiło 12 produ-
centów, którzy w ramach 10 grup asortymentowych
dostarczyli do oceny 86 wyrobów, Wśród pioducen-
tów była też MASARNIA s.c. JAN i il,§ARtA LISiAK
ze §PŁAWIA, ktora zanotowała duży sukces: w klą-
kategoriach : kiełbasy nie trwałe cłroł:norozłi__ło}lnione

(parówka) i salceson1 ZAJĘŁ^ PttrEi,XVSZE MIEJ-
SCE! W ocenie ogolrrej naszym producentom przy-
padło czwarte miejsce, do szczęścia zabrakic niervie-
le - kolorowych osłonek!

Bliżej firmę J. i M, Lisiakó,,v przedstawimy rv

najbliższym nume]:ze. Napiszem.,, Też o gruntowo-
korzeniov,,ej oczyszczalni ściekolv fl-rnkcjonującej lv
ich zagrodzie, A póki c0 - GRATULUJE\,TYi

(H, Z.)

TVLKO DLA F;*W*Z"il}§Col,v
Slub to najusażnźejszg dzień u Waszym życżu.

Tglko profesjonalni,e uykanane zd;ęcźa 1,i} z:d,,,ęcżti,

które z dumq będzżecie pohazyualź raćzźnźe.

Zdjęcia z Waszego ślubu to najcenntejsza ,pcllllqtktt

dlo Wos na cułe życźe, Am"arorslco lłyił,ancin,e z;lięr:ią
nie zausze Was zodowolq.

PomyŚlcl,e ten dzień się już ni,gdU łL;Le pow;ajZa,

Profesjonalne zdjęcia z Waszego ślubu lv;,kona dia
Was:

Z AtKŁAD FOTOGR,AF,ICZNY
ROMAN GÓRNY

Smigiel, ul. Ogrodowa 5 tel. 160 A

Przy obsłudze r^.,esel stała współpra,;lr z Zespołem
ELTEST p. Hantke -- Brtiszczewo tei. ] C5 i Siuciium
Videograph I. l{orvak -* Bronikowo te1. 374,
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1\&orą pasją §ą konie
Fan ireneusz Nlaśliński 

- 
ernefytow-any 1ekarz

weterynai,ii, rrrieszka w Staryłr i3ojanowie, a jego
rr.-ieli-,-ą nalniqtnością są kcnie. Jai< sam c sobie mó-
§,i, ,,mieszkanl spckojnie x,raz z rodziną na górce i
hoduję koniki". i1,Iało kto jednak v,rie, że jego pasja
prz,ynosi rnu wiele sukcesów,

-- Od kiedy zarr,ruje siq i'arr konini'i
*- Cd urorJ.zenia, tak poważnie, to od 40 lat. Ojciec
był rviejskim r:auczycieiem i iniał. konia, cziaciek b3-ł

kowaiem i hodolr.ał dobi:e konie. widocznie coś mi
vre krwi zostało.
Po zdaniu matur;; w 19jC roku wstąpiłem na Wy-
dział lVeterylrarii Urii.,versytetu Warszałvskiego, Fo
uzysl<aniu dyplomu podjąłem placę w Stadninie Ko-
ni Liski, póżr,iej b.vły Kozienice - konie ,łryścigowe,

a następnie Stadr, Cgiel,cv,,, Siera.kółł, Wieikopolski.
W tym czasle upra.,l,iałen też czynnie jeździeciivcl
i brałem uciział w zarvcdach lv skokach przez prze-
szkody. W 19;9 roku_ objąłem sianowisko kie1,owni-
ka Lecznicy dla Zll,tetząt w Śrniglu. Wólvczas naj-
ważniejszym z-wierze;ciem ,,v gospodarstwie był koń,
a najwię}rszym uz:ialtieril u roinikłiv,r cieszyii się ci
wetelynarze, którzy skutecznie je leczyli. Chyba by-
łem dobry, bo nazywano rnnie ,,doktór z końską Cu-
szą". W maju i966 r. kupiłern pierrvszego konia -kuca szetia;ricizkiego Lalę, która vffaz z moją rodzi-
rią d-lva 1ata później przeprorr,adziła się clo St. Boja-
nolva, W 1971 r. kupiłer:l 1,5B ha giun'.u, by móc
hocorvac konie.
LaLę parnięt*nł bardzo iobrze, gciyż ntiałd,m z niq
przygodę. W dniu mojej i Kamllnżź saru p, Ir?l,ell,szQ,
Mżchał, posa.i.zżł mnże na kuca, a że jeź,dziec był ze
mnźe mo.yłty, kil.ka Tqz?J z ,n'ł,ega spad,łcłllt. Kźedg wró-
cźłaln do don^,u, ra,oja biłłł stłkżenka byłu w ap!,i:ka-
nEm stamże i aczytłiście nźe ołl"ł,inęła ,lrlnie lctnie"

-- Ale wracając do lroni...

- ...po kuc;;ku_ były rózne duże konie, \it 1981 r,.

najw-azniejsze dla mnie stały się koiliki płlskie"
Pierrrrszym był hodowlan-v ogier Tunis, któlego s,vn

Tupet zdolry,ł w sierpniu br. ZŁOTY PIEDAL na X
l(raj*wej Wystarvie Zlł,ierząt Hotiolvlanyeh rv "vt/ar-

szawie. Tych sukcesów nam v,lięcej: rv 1991 na I

Krajorłlej Wystawie Koni IVIałych mój konik polski,
ogier Kirs, zdobył II nagrodę i srebrny i"r-iedai. a ru,,

maju br. na Wojewódzkiej Wystawie Koni Hodovl-
lanych lv Pogcrze}i wieikopolska kiacz Bizonia zCo-
była drugą nagrodę.

-- Czy hodorąla koni i utzestnictą,i} 1T !vyst:l,,i łici;
są zajęciem intratnym'i
__ W sumie y,,ychodzi się na zero. do inteiesrr się
nie dokłada.
--_ A czym zajmuje się Pan obecnie?

- Hodolvlą koni rzadkiej maści, bo izabelor.,",atej.
.)

- Jest to koii kolor,,ł kawy z niekiei:r, a glzi-v;e L

ogon ma ł.lia}i,. \xł'yrvotizi się z l{iszpailli, {r n;zr\ a
maści od inlienia izabella i zrłziązat--,a jest z p€r-ffną
histcrią. Kieci;l. krcl hi,.irpari:.ki lvyr.łsz,vł na wyplawę
krzyżo-wą, iego zona izabeia pcstalrov;iła r;ie zdej-
morvać koszuli do iego porł,rotu. Łidy kró} wrócił po
lvielu iatach. koszu],a izal-.e],i lłyŁe żółta, a olra zdąży-
ła posirr.,ieć, ]r,iatl-t tej rnaści jil_z pier,,vszego źreba"ka
urodzonego ,,r nnie. Oczvi.,,tście nazrvałem go Mala-
ga. \Iy' i99i r. kirprłei:r izabeio-i,ata kiacz ,'vTad,era i
pocialorvałenr ją na ].8 urcdzilr1- rnłodszej rórce.".
Izabeii.

- Ile koni liezy obecnie Farra laodowXa?

-_ W sumie B koni: koniki polskie ._ 2 agiery i za-
służona klacz Moraił,a, która ulodzlła 2L żreisiąt, 2
kiacze izabeiowate Madera l Eiegia, 2 cóiki tej cs-
tainiej Legirria i ,a,talaga oraz klacz Kalina,

- Słyszałarn, że uczestnicz}, Pan 1Ę, rrielu konn.l.,ch
imprezach?

- Tak. Jeżdżę na implez;v Łiodcrvlane, gdzie odby-
rvają się zarł,oci;- rv po.,vożenlu. :\ jako luzak jeżdzi
że mną żona Irena Iub córka lzabela. W tyrn roku
bliśmy w Bukówcu Górnym, Golejervku, Czeinpiniu
i rv Piaskach na uroczystości ,,I{ubertus g4""

Poził tym jestem sędzią i specjalizuję się lv povroże-
iliu zaprzęgami. Aktualt:ie otrzymałem zaproszerrie:
na kurs doi<ształcający w zakresie sędziorvania za-
wodcrv zapi,zęgo,lvych ,-rlist;.lortu, Sw-iata "w Powo-
żeniu Zaprzęganri. Parokonnyr:i, kióre odbędą się r,v

sierpniu 199J roku lv Pozr-iai;ju, Tej rangi itnpreza w
Poisce odb1,,,,;a się po iaz pie,r,,-"z,; i rł,iete iat upły_
nie, nim w naszym kra;u zostanie ponorvnie zorga-
trizowana.

- Jest Parr lioniarz,er.i:^ z lgwi i ilrrści?

-- Tak, a dalej mór,viąc, cała moja rodzina pas;o-
nuje się końrni, r,vłącznie z wnuczkanri i wrrukami.

uurcą mnie napawa wnuk, którrl, się przedstawia:
,,Piotruś Szymański ciziadka i<onialza".

- Czy konie to jedyna pasja?

- Konie rrajrviększa, ale nram jeszcze drugą -- chó,,v

z-ł,lierząt futerkowych. Pocirrvalę się, że zostałern rvy-
rózniony Złotą Ooznaką Poiskiego Zvłiąz\<u lIodow-
colv Drobnego ltrvientarza Zasłużony Hodowca
l{utrii.

- 
Dziękuję Panu ża r.oirmowę.

PS. Dodam jeszczł, że Pan lreneu-z ]liaśllński \,v
1991 roku został wyróż;iioriv pizez Poiski Związek
T]odow-ców Kcini Odznai<ą Z,,.iiązk6rł,ą. Uciziela się w
Wojewódzkir.l Zvłtązku Fiodol,,,ców- Koni n, Lesznie,
gdzie pełni funkcję sekretarza.

(B, M)
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Obradowały Konrisje §łady
§prawę zamiany gruntu między Kazirnierzem

Przyrrrusern a Urzęciem Miasta i Gminy w Smiglu
cinav"iatrą w czasie poprzedniej sesji (zob. W.S, nr ż4,
s, 4: l{ie podjęto...) przekazano cio r<lzpatrzenia Ko-
nisji Rolnictrva, Rzetniosła i lrricjatyw Gospodar-
czych.

Jej posiecizenie, lł,raz z Komisją Planorvania Prze-
strzerrnego, Porządku Pubiiczlrego i Ochron;, Sr-odo-
wiska odł:yło się 12 grudnia br. W obradach uczest-
niczyły też: sekretarz Urzędu Wanda Jakubovlska i
radca prawny Erł,a Szymczak.

I'rzervodnicząc5, KorlrisJt Htrnf!k Źdś Zaav-I-d! Ze-

br"anych z całoŚcią dokumentac;i dotycząccj ieJ spla-
rvy. Najstarszy doiiument jest cia'[o\\,any 12.3.19!i0 to-
ku i jest oświadczeniem zainteresowanych roiników
o wyrażeniu zgody na sprzedaż gruntów lub zami,anę

pod oczyszczainię. Podpisał je również zainteresowa-
riy. W dyskusji podkreślano, że:

'* spra-,"ya gruntorv K. Przymusa b_vła już zamknię-
ta przez poprzednią Radę,

- naciai nie ma lokalizacji oczl-szczaini ścrekort-.

- ziemia, ktorą się zainteresorł,anelnu oferu3e pizeci-
stawia znacznie q:yższĘ rvartość, od tej, ktorą nra

oddać,

- zainteresowany o wysypisku wiedział już w 1988

::oku, a mimo to jesienią 1991 r. posadził sad cios-

konale zdając sobie sprawę, został o tym poinfor-
mowany 11.3.1991 r., że jego grunt jest v; strefie
ochronnej, a więc ,,nie należy sadzić rośIin przez*

naczonych bezpośreclnio do spożycia".

Po przeanalizorvaniu dokumentórv i dysklrsjt cziolr-

kor,r,ie obu komisJt postanorł-ili podtlzymac -,-łchrvałę

Rady z dnia 13.3.1991 r. stlvierdzającą, że dla strefy
ochronnej obejmującą około 170 ha ,,trudno ł-;yłoby",

ich właścicielom zapewnić grunty zamienne" i da-

lej: ,,...postanowiła zgodnie, by nie stwarzać zadnych

wyjątków w tym względzie i nie lvyraziła zgody na

zamianę".

Na tle gl,1rntu ,.pod oczyszczalnię'' pcdjęto dyslru*

sję o oczyszczalni. Stanisła.,r, Palvlak sugerorł,ał, by

zlokalizować ją w Glińsku, gdzie schodzą się trzy ro-

wy ścieki. Tadeusz Wasielelvski za-proponorł,ał,

czy nie byłoby lepiej wybudować 2-3 małe oczysz-

czalnie niż jedną dużą. Unikniętoby kosztriw na 6u-

dowę przepompowni- Na sugestie odpowiedział Le-

szek Balcer - 
przewodniczący Komisji Planowania

Przestrzennego, Porządku Publicznego i Ochrony

Środowiska, który ,,r,v temacie" jest najbardziej zo-

rientowany. Oczekujemy do końca grud:ria na ofer-
ty. Nie rna jeszcze decyzji co, gdzie i jak będziemy
budowac. W procesie inwestycyjnym planujemy taz-
dzielic budowę oczyszczaiłi i budowę kolektorów.
Przy wyborze typu oczyszczalni nie tyie będziemy
się kierować kosztem jej budowy, co kosztami eks-
ploatacji 

- one muszą byc niskie! Kolektory chcenry
budować własnym wysiłkiem: roboty interw-encyjtie,
sprzęt naszych firm, wykotrywanie robótprzez przed-
siębiorstwa za zadłużenie łvcbec bi-lilżetu. Chcerny też
rvykorzystać to, co Smigiel posiada - kanalizację
deszczową. a raczej ogoinospła-łną. }dorva acz3-szczal-

nia - 
jedna będzie też prz;-jmorvała ścieki z

przy\yozu. NIl.śię, że nasi rolnicy iez dojdą kiedyś ,Jo

tego, że będą instalowac minioczyszczalriie na 1-2
gospodarstwa. Wachlarz inożliwości ;est ogrori)ny, a

ceny oczyszczalni też: 20-80 miliardów]li

Drogi, mostki i przepusty - to kolejny tertat
tl.v-skusji, Sprecyzor,;ano rvnioski (i:r. Szyrnanski) o

zabezpieczenie rv budzecie odpowiecinieJ -u1]1y ria Te-

]nont.y pizepustórv na drogach g'ninnych. L. Balcer
,asugerorvał, by problem dróg grnitrnych rcz,y,łiĄzłć

§ystemolvo: utworzyć odpowiednią iltlnrorkę w gos-

podarce komunalnej i zabezpieczyć :.v budżecie środ-

ki na zakup odpowiedniego sprzętu. Sprzęt ten moż-

na nabywać w drodze iesingu. Jan Pietrzak poinfor-

mował, że spółka wodna widząc inne potrzeby, zre-

zygnorł,ała z zakupu ze środków i:r-łrlżeto",vych s:pe-

cjalistycznego sprzętu do konser"vacji rowórł, w za-

mian zakupu łarlowarko - - spycharki, kióra będzic

rniala szelsze zastosotvanie.

Wiele emocjl u,zbudził ież teiefon soł,iysa (to po-

kłosie wyborcz,vch zebrari sclłeckich), Zarząd posta-

nolvił, że teiefon sołtysa nie jest aparaiem służbo*

1vym i sołtysi, któtzy takołve mają, muszą je sobie

rvykupić (za 7I milionow). ,,To krzywdząca s;OIawa"

- powiedział Fr. Szymań:ki, Jan Pietrzak poclzieiił

się wątpliwością, czy taka regulacja jest najszczęś-

liwsza. H. Żak i S. Parvlak siali na stariowiski,i, że

l,vszystkich należy traktorł,ac rór,lno, Długoletnich

sołtysow rnozna ptzecież uhonorować nagrodatni,

,.ale nie na telefon". W końcu stwierdzono, że nic

nie stoi na przeszkodzie, by wieś podjęła uch"vałę,

aby z odpisu wiejskiego sołtysowi zreilłndoy,a,c część

1ub całość poniesionych kosztów zrviązanych z wy-

kupem telefonu.
{H. z)

I
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Z prac Zatządu
W minionym okresie Zarząel na swych posiedze*

niach zajrnował się m. in. następu3'ącyrni sprawarlri:
Pracą Posterunku Folicji Łokalnej. Trudne warunki
tej piacówki przedstawił jej kierownik st. sierż,
\Yiesław Terczewski. Naszej policji brak trzech rze-
c:1-: dcbrej osobistej łączności, paliwa do samochodu
i luclzi. Praktycznie jest ich ośmiu, w tym dwóclr z
kościa:-lskiej grupy operacyjnej. Ogranicza to znacz-
llie służby patrololł,e. szczególnie piesze. Jecien ob-
jazd samochodem częsci gminy rvvnosi około 60 km,
a lvłaśnie na rł,siach notuje się u,zrost interrvencji.
Nrektótę ,wez,wąna są bezzasadne, a}e po)onezowi
kilometrów nikt już nie odliczy.
Dia polepszenia pi,acy Posterunku i wzrostu bezpie-
czeństwa mieszkańców, Zarząd postanowił: skiero-
rva.c rvniosek o przyspieszenie utworzenia u nas ko-
rnisariatu, delego.łac członków straży miejskiej do
nlieszanych, wspólnvch patroli, wyposażyć patroie w
raciiostacje i r.vprowadzic do budżetu pozycję: paliwo
ciia PPL w Smiglu.
Efektami płatniczymi na rzecz grłiny u,łaścicie].a ce-
gie1l:i w Przysiece Polskiej. Aby bliżej poznać zagad-
nienie, członkowie Zarzącżu udali l._ę do cegielni (nie-
którzy byli tym po raz pier.łszy). V{łaściciel Jacek
Frącko,,viak sprawę postarvił jednoznacznie: aIbo
spłacę gmiirie podatek i procenty (rł,nosił do Zarz-ądu
o przesunięcie kolejnej raty) albo zamknę zakład.
}Iuszę in,uvestować w to, co daje pieniadze. Urucha-
miam, olbrzymim kosztern. drugi piec, któr;,- Toz-
pocznie produkcję na przełomie styczeń 1ut1-.

Wciąż coś remontuję i naprawiam. Doskonaie Pań-
st.ło wiecie, że zakład przejąłem r,v opłak^anym sta-
nie, Zatrudniam 130 pracorvników, którym płacę
perrsję (średr,ia wynosi 5 mil. brutto). Cegła jest do-
brej jakości. Zbyt na nią jest taki, ze nie iiadążł_mv
z produkcją. Organizujemy zapisy i pobieramy przed-
płaty. Liczę, że do końca marca w stosunku do gtni-
ny zadłużenia będą zlikwidowane.
Wypada w tym miejscu przypomnieć nasz5,m Czy-

telnikom, że na IV Targach ftegionalnych rv tesznic,
które odbyły się w październiku br. trzerll fił.ri:onl
ptlyznano znak ,,łYielkopolska Jakaść". Z leszczyń-
skiego znak ten przyznano tylko jedrrernu produkto-
lvi - cegle z cegielni Jacka F'rąckowiaka z Przysie-
ki Polskiej!
Korzystając z okazji członek Zarządll Henryk Zak
przedstawił rvłaścicielowi pretensje rl:ieszkańcow -wsi

lv stosunku do cegleini, a głownie io eksploatacji
kopalni. Właściciei jednoznacznie strvierdzlł, że zło-
ża u, kopaini są eksploatowalre zgodnie z przepisami.
Wywiązała się polemika. Obie strony wyraziły rvo-
1ę kompromisu i zgodziły się u.czestniczyć w zebra-
niu wiejskim.
Por,volanie komisji przetałgowej. Postanolviono prze-
kazać komisjom rady do zaakceptovlaliia projekt
przewidujący, że przetargi będzie się ogłaszać tyiko
na te prace, na które jest dokumentacja techniczna.
Natomiast na sprzedaż gruntórv z byłego PrZ, które
są w dyspozycji Agencji Roinej Skarbu Państwa, a
których administratorem jest Burrnistrz, komisję
przetargową będzie każdorazowo powoływaŁ Zarząd.
Ęaclcy pralvnego. W związku z oświadczeniem llwy
Szymczak o wypowiedzeniu umowy o pracę, Zarząd
czyni starania o pozyskanie innego radcy prawnego.
O tyin, by podjął pracę na pełen etat i raz w tygod-
niu udzielał poracl mieszkańcom, nie ma mowy. Pos-
tanowiono, że radca będzie też udzielał pomocy
prarvnej zakładom budżeto-olym poriiegłym Radzie.
Przygotorvaniem materiałórl na sesję. Najważniej-
szym jej punktem będzie pcdjęcie uchr,,,ały w spra-
wie zasad gospodarorvania rnieszkaniorv,vm zasobem
gminy. W toku dyskusji nad jej kształtem, rozważa-
żano możIiwość budowy buCynku z mieszkaniami so-
cjalnymi.

Na obrady wrócił też temat - bumerang: koiej-
]<a. Jest to szersze zagadnienie i poświęcimy mu od-
C.zielną publikację.

(H. Z,)

WYaAZ LIZNANIA

W czasie drugiej części Sesji Rady Miasta i Gmi-
ny, która odbyła się 2 grudnia br. burmistrz Jerzy
CieśIa rł,ręczył nagrodę pieniężną i bukiecik fiołkóv,z
panu Zdzisławorł,i Suszce, zamieszkałemu rł/ Śmiglu
przy u}. Dworcowej, emerytowanemu kolejaizo.łi.
Było to wyrażenie uznania dla jego ofiarnej i -ciry-ba nie nadużyję tego słowa - bohaterskiej postavl-y.
Zdzisław Suszka rv ciągu 26 lat oddał łror,oror,r,o
29.800 mililitrów krwi! Został za to odzrlaczony Zło-
t},m Ktzyżem Zasługi, odznaczetriami resortowymi
PKP i Odznaką Zasłużany Honorowy Dawca Krwi.

A bohaterów szukamy tak daleko.,. (H. Z.)

Sprostowania
W części nakładu poprzedniego numeru (24180)

rvszędobyiski chochlik drukarski spowodował zmianę
vrierszy zniekształcając tekst na str. 6, którego od-
polviedrri fłagment winien brzrnieć: ...wypo-,.^,,iedzi
radnej l]rszuli Ranke, która sprawę jakości i niegos-
podarności poruszyła na Sesji Rady.
Parrią Radną i Czytelników - przepraszamy.

Rećlakcia
Przepraszam Fana burmistrza Jerzego Cieślę za

umieszczenie jego rlaz,,ł,iska, w tymże tekście jako
uczestnika,,kolejnego posiedzenia Komitetu". Pan
Burmistrz w tym'czasie był .ł Danii i oczyr,viście nie
mógł w posiedzeniu uczestiriczyc. (H, Z.)
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ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ

I MIESZKANIOWEJ W SMIGLU
oborviązujące od 1 stycznia 1995 roku

- za -,ilywóz śmieci z pryzftly do której
jest umożliwiony dojazd - 1 m3 100.000,-

-- za wywóz śmieci z śmietnika wraz
z jego opróżnienieyn - | in8 140.000,-

- za wywóz śmieci z śmietnika wraz z
ich przemieszczeniem na ulicę - 1 m3 180.000,-

- za wywóz 1 kubła śmieci 15.000,-

- za wywóz 1 kubła śmieci z wystalvio-
n-ego na ulicę

- za zamiatanie ulicy, placó-w, chodnikólv
wraz z wywiezieniem śmieci (100 m')

1 kurs wywozu nieczystości płyn-
nych

- za 1 kurs wywozu nieczystości płyn-
nych długie węże

-- 1 godz. pracy sąmochodu asenizacyj-
nego z obsługą

- 1 godz. pracy ciągnika z przyczepą
z obsługą

- 1 godz. pracy koparki wtaz z obsługą
* 1 godz. pracy ciągnika ogrodniczego

wraz z obsługą
* 1 goCz. pracy samochodu Żuk (100 km) 200.000,-

- 1 roboczo-godzina pracy pracovrnika
fizycznego 50.000,-

- obsługa zuliązana z wywozem nieczys-
tości stałych w skali miesiąca od oso-
by zamieszkałej w budynkach kom. 11,000,-

- obsługa z:wiązana z wywozem nieczys-
tości płynnych w skali miesiąca od oso-
by zamieszkałej w budynkach adminl-
strowanych ptzez ZGKi1\{ w Smiglu 14.000,-

,,KLEKS"
informuje

Przełom listopada i grudnia to czas wielkich
przygotorvań do świąt Bozego Narodzenia. Redakcja
KLEKSA przybltżyła swym czytelnikom polskie tra-
dycje świąteczne. Wiele ur,vagi poświęcono obcho-
dom tych śl.",iąt rv innych zakątkach świata, O zbli-
żającym się czasie narodzin Jezusa przypomina świe-
cąca kólorowymi światłami i barwnie ustrojona cho-
inka. Wszyscy uczniowie w różnorodny sposób cze-
kają na święta. Koledzv i koleżanki z klas IV-ViIi
biorą udział w konkursie na stroik świąteczny, irato-
miast młodsi rywaiizują łv przygotovganiu siroju św.
Mikołaja czy maski gwiazdora.

W naszej szkoie trwają gorące przygotorłzania do ja-
sełek bożonarodzeniowych, których prezentacja od-
będzie się 22 grudnia.

W dalszym ciągu trwają przygoto ivania do szkol-
nego kotrkursu ,,Znam s-woją miejscorvośc". Grud-
niowy numer naszej gazetki pośvtięca bardzo wiele
rniejsca historii naszego kościoła. Cieka-,we informa-
cje zostały poparte zdjęciami zab,),tków traszej nriej-
scowości.

Eiblioteka szkolna lvzbogaciła się v,/ ostatnich
dniach o książki, które są podarurrkiem od paira Mi-
chała Żółtowskiego - członka rodziny Żółtowskich,
dawnych właścicieli pałacu, w którym obecnie znaj-
duje się nasza szkoła, Pan Zółtowski podarot,ał nam
m. in. swoją najnowszą książkę. Jest to biografia
Henryka Ruszczyca, pracownika szkoły <ila dzieci
niewidomych w Laskach (pan Zółtowski także w tej
szkoie pracował).

Redakcja ,,KLEKSA'

10,000,-

100.000,-

100.000,-

140.000,-

140,000,-

100.000,-
120.000,-

100,000,-

llrżyicie Fanowie !

Fag?ie strzelaią!
Panie zazdtościły Panom przebywania na strzel-

nicy i w październiku powołały do życia KOBIECE

STOWARZYSZENIE STRZELECI(IE przy KURKO-
WYM BRACTWIE STRZELIICKIM W SN{IGLU.
Jak na razie członkiniami Stowarzyszenia są żony
Braci. Symbolem KSS jest pozłacana brosza z różą
i kurem. Fracą Stowarzyszenia kieruje Zarząd w
składzie: komendantki: Alicja Ziegler i Elżhieta La-
rek, sekret arz - Wiesława Hamrol, skarbnik - Jó-
zefa Pieprzyk.
Pierwsze, konkursowe strzelanie Panie zorga:rizowa-
ły z okazji,,Barbórki". Nagrodą oczywiście była RÓ-
ZA. Pierwsze miejsce zajęła Janina Eereszyńska,
drugie - Edyta Pelec, trzecie - Józefa Pieprzyk.
Obsługę strzelnicy stanowi}i panowie, którzy obda-
rowali zawodniczki bukiecikami fiołków i zaśpiewa-
li ,,Sto lat".

(H. Z.)

,!
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,rDAR"EX"
64-050 Śmigiel;- tel. 409 lulł 7 47
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SKtŁp KILiŃSp{iE,GG --*

€ ortykuły gospodqrstvła domorvego
e projki
ó lodowki
$ zomrozorki
& superkoncentrotu CHV

sprzecioz rotolnq sprzedoz rotolno

WyFożyeza!n§a sams6lpodów llietążkoęo, tl. leszczyńska l

€b INTR,oLIGAToRNIA o
Aleksandra Orvsianna

64-000 KcŚClAN
ul. Sierakowskiego i9

czy.nny: od poniedziałku da piątku
w godz. 9.00 *- 15,0S

OPRAWA PR,ĄC
DYPLOMOWYCH,
oPRAwA. KSIĄŻEK,
TECZK.I,

GALANTEBIA
PAPIERNICZA,
KARToNY

ZAPRASZAM
z

Do KoRZY§T,ANIA
U sŁUG

DBUKAn,IiIIA
Rornan Łęczyński

64_030 śmigi€l, ul. Ogrotlowa 39

tet. (0-65) 180-11,1 w.543

Zakl*d, czynny: od poniedziałku do piątku
w godziuach 10.00 - 13.00 i 15.00 - 2C.00

w soboty od 9.00-14.00

Poleca usługi w zakresie:
(8 zaproszenia,
O wizytówki,
O ulotlri retilarno$,e,
€ druki firmolve,
€ druki akcydensorve,
€ broszury, instrukcje,
€ opracowywanie druków,
S afisze do forrnatu A2 itp.

ZAPĘA§ńAM Do KoRZY§TANIA
Z MOICH U§ŁUG PO BARDZO
ĘONKUĘENCYJNYCH CENACH

l(upię butlę gazorvą propan - butan,
L{arek Każrnierczak -- Smigiel, uI. T. Kościuszki 39/6
tel. 312

ąs_§_^$-{9_8s.8.,_*E_@

@

$
o

KARCHER, - CZYSZCZENIE DYlvANow
I TAPICERKI

SMIGIEL - te]. 4?3 po 15.00
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u1. Tadeusza

Krn p$Iicyiffia
4.12.br. - interwencja w Kluczewie, gmina Ptze-

męt (z braku tam policjantów), gdzie doszło do
nieporozumień rodzinnych między synem a ojcem.
Strony pouczono.

7.12.br. - jeden z mieszkańców ul. Północnej dos-
tał ataku choroby alkoholowej na ul, T. Kościusz-
ki, W porozumieniu z pogotowiem odwieziono go
do domu. Domowników pouczono o dalszym ioku
postępowania.

7.12.br. skrz-:,,29q,ąlliu ulic śrv. Wita i H.
Sienkiewicza w Śmiglu doszło do kolizji drogo-
wej. Kierujący samochodem Jelcz mieszkaniec
Irrościana najechał na tył jadącego prawidłowo in-
nego samochodu ciężarowego. Sprawcę ukarano
mandatem 200 tysięcznym.

12.12.br. - kilku mężezyzn nachodziło mieszkające-
go przy uL T. Kościuszki dłużnika w celu odebra-
nia długu. Strony pouczono.

L?.L?.br. - nietrzeźwy mieszkaniec ul. Leśnej w
Nietążkowie leżał przy drodze do miejsca za-
mieszkania. Odwieziono go do domu. Wniosek do
Kolegium,

Kierownik Posterunku Policji Lokalnej
st. sier. Wźesłatls Terczewski

DOBABIANIE KLUCZY
O samochodowych, O patentowych,

OSTBZENIE NOZY
Śmigiel, uI. Ogrodovla i

Sklep motoryzacyjny koło CPN, tel. 605
w godzinach od 10.00 do 17.00

l l o ll O l l C) ll o l ! o l l (D ll c, l l o ll o l l O l l (3 l l o ll c, ll
SKUP ZŁOMU

Smigiel, ul. Morownicka 2?

Informacje i ważenie:
Śmigiel, ul. Wodna 6, tel. 83

l l o ll c) l l o l ] o ll o l l o ll o l l (3 l l C) ll c) l l o l l o ll o ll

FoTo

&ffi
C4;iry'rłfł.łE5
#T,ffiE5

/A.v
o..a aaaoa.aaa,

nika

WSZYSTKLM NASZYM KLLENTOM
z oKAZJl swlĄr BoŻEGo NAR?DZENLA

I NOWEGO ROKU
SERDECZNE ŻYCZENIA V,ISZELKIEJ POMYSLNOSCr

składa

ELF
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ZESPOŁ PIESNI I TANCA

,,ZENCY WIELKOPOLSCY"

z okazjź nadchodzqcEc,lt

śtlsio,t Bożego N arodzenźa

ź Nouego Roku

skłgdu
wszystkim członkom zespołu, ich rodzinom olaz
wszystkim mieszkańcom Nliasta i Gmin"v Srnigiel ży-
czenia pomyślności i vlszystkiego co najlepsze w ży-
ciu prywatnym i zarvodovrym.

Życzenta składamy również: Banko.łi Spółdzielcze-
mu w Śmiglu, i Piekarni p,Piotra Kaczmarka w Smi-
glu, Hurtowni TOWAGO w Śmiglu" Hurtowni GRAF
w Lesznie, Stacji Obsługi Ciągnikóv.r URPOL lv Po-
1adowie, Wielkopoiskiemu Przedsięłriorstwu Prze-
twórstwa Mięsnego w Śmiglu za wsparcie filiansor,ve
zespołu w organizacji balów karnawałowych w stycz-
niu 1995 r. w Nietążkowie.

ZAKŁAD NAPRAWY GASNIC
ZENON WIECZOREK

64-000 Kościan, ul. Składowa 2
tel. 12-12-33 w. 3

naprawa, przeglądy, ładowanie
KRÓTKIE TERMINY
CENY PRZYSTĘPNE

64-030 Smigiel, ul. Słowackiego 21

llolIoIlolloll(f llollcf llo llollollollol1oll
KARcHER

Czyszczenie dywanów i tapicerki
Śmigiel, ul. T. Kościuszki 34 tel. 59?

l l o ll o l l (D ! l o l l o ll o l l O 1 1 o l lo ll C3 l l o l lo l l () ll
STANKOWIAK MICHAŁ

Śmigiel, uI. Ogrodowa 49 tel. grzeczn. 629
poleca usługi: kuchmistrzowskie, wesela, ko-
munie, imprezy rodzinne, garmażerkę.
llollc)llollolloll(DllollollolloIlollollo ll
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Wśród dzieci, które nadeślą lub przyniosą cio naszej
redakcji wszystkie prawidłowo rozwiązane zadania
rozlosujemy 5 abonamentów na wypożyczenie 5 ka-
sset video, a za tozwiązanie 3 zadań rozlosujenry 5

abonamentów na w;łpożyczenie 3 kaset video.

Tełmin nadsyłania rozwiązań do 30.12.1994.

Nagrody ufundowała Biblioteka Pubiiczna l\'Iiasta i
Gminy w Śmiglu.

Zadanie 1. Zgaduj - zgaduia
a) Choć każdemu wskażę drogę,

siam po niej chodzić nie mogę.

b) Metalowy malec.
Wkłada go na palec
przed szyciem Agatka.
Skończona zagadkia.

c) Metalowych rurek śzereg.
W lecie - ani spojrzysz na nie!
Ale ciepło z tych żeberek
w zimie grzeje nam mieszkanie.

d) Zrobione są z drewna.
Cztery struny m,ają.
Gdy pociągniesz smykiern,
to pięknie zagrają.

Zadanie 2. Przestaw litery w w},razach i podaj jakie
to miasta.
a) LI§ZKA b) PRACZKA

Zadanie 3. Krzyżówka. Do kratek wpisz wytazy o

podanych znaczenia. Następnie z zaznaczanych kra-
tek odczytaj hasło.
1. Może być dyskiem, kulą, oszczepem,
2. Najlepszy przyjaciel człowieka,
3. Straszył na Wawelu.
4. J,eduo z rodziców.

Zadanie 4. Podaj nazwę kraju, którego stolicą jest:

Moskwa to stolica: Maroka, Polski, Rosji
Paryż to stolica: Francji, Czech, Łotrvy
Wilno to stolica: Szwecji, Litwy, USA

Zadanie 5. Czy wiesz co to jest?

Podkreśl pr,awidłową odpowiedź:

1. rafa jest to:
a) część brorri pa,lnej,
b) skała podwodna,
c) drzewo z rodziny palm,

bungalow jest to:

ciom o lekkiej budowie, ,

pies wywodzący się z,dogów,
żelbetowy schron bojowy,

smog jest to:

mgła unosząca cząsteczki dymu,.
wieiogłowy po,twór występujący w bajkach,
wieczorowy strój męski.

Opracowala: D. Hampel

WEsoŁvCH ŚwĄrt
W, Mel,zackź

Wesołgch Śuiqt!
. Bez zmartużeń,
z barszczem, z grzgbami,, z kurpżem,
z goŚcierrl, co nżesże szczęŚcźe!
Czeka nań przeeźeż mlejsce,
Wesołgch Slur'iqt!

a us Śuęta
niech sżę snuje kolęda.
l gałqzkż śuierkouse
nżech Wom wchną nn zd.rouie..
Wesołgch Świqt!
a z Guiazdka, -
pad" śwżeczek łunq jasnq
żgczcźe sobźe _ najwżęcej:
łwakłego ludzlctego szczęścźa.

Tego właśnie naszyTn Czytelnikom
i Sympatykom życzy

reciakcja i wydawca ,,Witryny Śmigielskiej"

,
a)

b)
c)

3.

a)
b)
c)
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