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§1_1rj ;; 1l q1 f : 1,;1 do jrzałości otrz;:1ą|i,

:,'ioi,i, L}aktera, Elzbieta Krzyczyńska - oboje z Yiiie-
licilclrł.a; Kinga Kazmierczak z Bucza; Karolina Ko-
ilieczn_a 

- z Leszna; Monika Konieczna 
- z Sączko-

,,.r3; S.,.1.ł,;. Szymanor,vska. Angelika Leśna, Iiatarzy-
na J_-ornczalt -- ry52y5tkie z Przerr:ętu; Monika Wa-
ielrczervska 

- z Kościana; Illonika Majer - z Klu-
czeilla; r\nita NTatlrsze.lrska 

- z Parł,łowic; Dcrota
Ci-,iega"ia -- z Siekór.;ka; Dariusz Górski, Bernadeta
i:ojek. E,u,ie]ina Bzy1, Agnięl,:zl<a Firlej, Magdalena
]::iel1.1ano-,vicz. I\,[agdalena Kokolnacz}.k, T'orrr,asz
Lą;:ek, }\,,Iilena i.v[arach, Wojciech Wieczorek, Ange-
ii}:a Pośka,, Karol Siejak - wszysc}, ze Snigta.

i_}osllodaizem uroczystości }ryła pełniąca oborł,iąz-
ki cl-,,rcl,;tora liceum Arleta Puk. -lV imienilt społecz-
il_riścj" szkclncj powltała zapr-oszorrych gości; buimi-
stlza Jel:zego Cieślę, przelvodniczącego Rady Miasia
i Gnrin;r Śnrigiel Jana Pietrzaka, przedsta,rvicieil Ra-
cly Rod,z.icó.ł: Ilaliirę Clrudako.łą, Józefa l\{anczaka
i lrenę Stachorviak oraz ntżej podpisanego -- clyrelr-
ti_;.ra Ccntr,.łni Kultuly rv Smigilr, Serdecznie tez po-
ri,it;ł],a_ bohaterórł. urocz_vstości i ich młodszych kcl-
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FII§TOR§A K#ŁEfu§ s§Ę §*CKY
PIERWSLĄBSOL\.,YENCI SmtcrElSI{iEGo LICEUM

,,Z waszym udziałem tr,vorzy się histolia" poił,ie-
dział na rozpoczęciu roku szkolnego 1992/93 lł, bu-
dynku szkolnym przy ul. A. Mickiei,vicza rv Srniglu

-- sieclzibie Liceum Ogólnokształcącego r,v Smiglu
b;vłv d5.rektor Piotr V/iśnier,r,ski. Dia uczniótv ótł,czes-
ntlj klas;; drugiej (do pierrvszej uczęszczali porl sz.r,1_

dem kościańskiego 1iceun) koło historii zamknęłc ;,le
2 czerwca Llr. rv sali rł,idor,viskorł.ej Centrun Kult.,-ir,.;
rv Śinigiu, gdzie otrz5 rnali śr,ł,iadecttł,a cio jrzałośr::,
i ukończenia liceum,. TO PIERWSI AB§OLWE,\Ci
:śFIIGiĘŁSKIEGO LICEUil{llI Dla pctonrncści odno-
tu;my ich nazlvisl<a:

Srą,iadcctrva rrlcończenia szkoły otrzyrnaii:

Monika Górzna, Magda"lena Grzesiewicz, Agtlieszira
JUi'ga, Agata Sz;,mańska, Katarz5.1ia Skrz-,l1_1l;,:a1<,

Małgorzata Pateli<a, Lidia Kubacka _1l",-szi/i,tkie
z l{"ościana; Bogurniła Stankor,lriak 

- 7 |,ę1;77,a; Ro-
muald Krysiak 

- z Górki Ducholvnej; Karciin.l
Majrzchak, Krzysztof Chrłdak, Marcin Beri,holcl, i-)it-
nuta Koniecznal Klecha Angelika 

- 
vtiszlisc)I i.c

Smigla; Bernadeta Machowiak - z Poporva Starcgo.
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WITRYNA ŚMIGlELSKA
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legów szkolnych. W przesłaniu do absolwcntó,.;
stwierdziia, że pra-łdłziwym egzamirrenr dojrzałości
dla nich }:ecizie ... zi,;cie. ,,Eądźcie łvrażlirvi rra kl,zylvt
dti ilrnegc czisrtriek::." .- powierl,ziała na zakończenie.
W il:iicniu gości przel:rór.,,ił Burmistrz, który pc11-
kreśiił. że jest to lrlczrł.,y}ilc wydarzenie nie i_vlko iia
szliołr.-, aie j" ,_]}a llaszepo środor,r,iska. .,Apellrj? t!+

Was: gcdnie reprezent:-łjcie szkołę i Ziemię §migiel-
ską".

li,,r in-ienil-t abii,,_r;,jeł_tćly/ wystąpiła MagCa Iiei:nla-
nolvicz, a Joanna Siejak zŁożyła im życzerria rv i;lie-
niu rocznikorv k}as miociszych.

Świadectlva ;_.,:iatltr;ilne wręczali 1r7yęhg,ńą=\;ig\;;

Wojciech Ciesieisl.ii i il.wa Popławska. W krótkiej
l,,lypowieC_i_:i Vy', Ciesielskr przypomniał kończąc-rnl
sz.kołę, że ,,Sa eirł,a źrćriła lviedzy: lucizka i Eoską .:
Duch Svrięt;;. ici: połączel:ie jest prarvtlzirr a sztrtką
życia".

r\a jiepsz;,,in aLsolir.,ełtoni wręczono nagrod,;.
lrsiązko.-ł,c. Oilz_y.:,li:_i;, je: prylnus ftlagri;rierra I{Eśi-
itlAIiOtłICZ (średnia ocen 4,6?), Magdalena i.iO-
KORi\TACZYK, A5lnie-szka FlRl,EJ, }"{onika KO-
NIECZNA i Sylw-ia Sż,Yii,{1rłiOWSKA.

Ka'r"eclreta, ks. dzie!,an Zl:ig:łie..v Dawidziak, po
stwierdzeniu. że niel..torzy podjęli dccatkowy trud
nauki, wręczl,ł d;rplorny ukolrczenia kursu przedmał-
żeriskie.go. Ufuncior..,ał też nagrodę ksiązkową za
,,§krolrrność i pracowitość''. Otrzymała ją Angelii<a
KLECFIA. Llroczy-rtość zakończoi]o Ęit rvesoło: ucz-
niov*,ie klas rnłodszych przedstar,;iii i;aicriię,,Hamleta
w I1I aktach".

Do niaturv przystąpiło 3,] abitiłrisr:tóiv. Egzanin-,,
pi".emne zdała 27 a z tej licz];v egzamin.,, l_tstne 

- 23,
W sierpniu 4 osoby prz;;stąpia do usinl.ch eg::lll-1i-
n Iy,, p6plarłlkor,,zych.

Niektórzy rnaturzyści rv;.}rierają się na stl_riia,.
Egzaminy wstępne s]<ładać będą m.in. na: poiorlist"r-
kę, wychorvanie fizyczne, stoma-tologię, fa.rr-nację, ge-
ografię, ochronę środowiska. ŻYCZYMY IL,I PO\YC-
DZENIA,!!l

,,Zd rok znów matura..." dlą t;;clr, ktcli:zy
otrzymali promocję do klasy czwartej. Koło historii
dokona kolejnego obrotu.

PS, Została juz ostatecznie rozstrzygnięta sprayla
losów poprzedniego dyrektora liceum. Kornisja d;,s-
cyplinarna prz.y* Kuratorze rv Lesznie ukarała go
z.łolnieniem z plac},. Od tej decyzji zainteiesorł,ait.y
odwołał się do komisji dvscyplinarnej przy minister-
st-,vie łv Warszatvie, ktora rvymierzyła mu karę na-
gilnv z pri:eiricsicnii:n-i do inrej szkoły lv innej miej-
sc o lr,,lści,

Obetnie pobiera rentę i prorvadzi sklcp.
(H, Z,)

BLIZET ilĘJFłopY
Z inicjatywy Cechmistrza Jana Chomskiego od-

było się w Śmiglu w dniach 26 i 27 maja br" między-
narodowe seminarium,,Zarządzanie i organizacja
małego przedsiębiorsttva". Organizatorami spotkania
był Cech Rzemiosł Róznych w śmiglu, Zakład
Przedsięlciorczości i Polityki Przemysłowej Unirver.-
sytetu Łódzkiego, Institut frir Technik der Betriebs-
1uhrung im Handvgerk w Karlsruhe oraz Katedra
Sys'cemów i Technik Zarządzania Aka.demii Ekono-
nricznej rł, Poznaniu.

Ponad 20 uczestnikó.,v seminarium zapozna-łc się
z problemami planorłania pracy w mał;,clr zakładach,
z zagadnieniami ksziałtot,,anj.a,,ł,ydajności, zat^zadza-
nia. kształtolvania struktur, usprawnień organrzacyj-
nych, odpowledniego rvi-korz}rstania czasu plac},
a takze stosct ania techniki konrputerowej lv drob-
n).ch zakładach i rzemiośle.

V/ dyskusji uczestnicy poruszyii m.in. takie kwe-
stie jak: pra\^,ne warunki gospcdarowania, podatki,
płaca minimaina, zatrudnienie, stosołvanie korrrpu-
'.rrów.

W ankiecle, litórą .,vypsłniono po seminariunr, po-
zvtvrvnie ocenio:io szlloienie, w-skazując jednocześnie
na niedostatki i prcblemy, które nalezałob5, przedy-
sk,-rtować w przyszłości.

Zajęcia prowadził Pał Achirn Schulte z Karls-
luhe, a jego wypołviedzi tłumaczyła Pani Maria Rex-
-Zakrzewska z'Poznania, nawiasem mó-wiąc rodowita
Śrniglanka.

W zajęciach wzięli udział; -Waieiian Kunert, Jerzy
Galas, Aiicja Ziegler, Sta.rrisłarv Kiciński, Hieronim
h{atysiak, Piotr Kaczmarek, Longina Ratajczak,
Eugeniusz Hamrol, Zd_zisław Ziegler, Kazimierz Pe-
1ec, Tadeusz Toma_szełvsi.ti, Flenryk Nowak, Iwona
Kuligor.vska, Robert Jankorłl-qki, E.ła Stephan, Aure-
lia Yy'łcderczak. janina Sado,,vska, Adam Dorynek,
Jan Cilomski. Franciszek Cisślik, Marek Krzyśla}<,
I,*,ona L,Iarvniak. lIichał Gruszecki, R,egina Wawrzy-
l ia li. Z__vgrnunt Osiński.

Warto dodać. że udz,iał .ł senrinariurlr był lrez-
piłtnr. ołaz to, ze uczestłicv otrz"vmali materiały.
sernilariutn w całości zostało sfinarrscln,a ne pTzez
pl:ogi,ai-ri ,,Tra.ining and educątion in strategically sig-
itlficelrt aleas" Tessa. Greriialny udział w semina-
riuir-:, oraz rv ci.; skusji śv,",iadczy c iym, że rzemieśl-
nicy i drobrri prz=CsiębioTcy ze Smigia, przy,uviązuja
d"uzą ll.agę d,o szkcleń i są otwarci na wszelkie no-
l^rości. Zdajł, sobie J:o-,vj,em splawę z tego, że w nie-
dalekiej już przyszłości ziiajdą się we Wspólnocie
Europejskiei i wtedy zeilrn:i się z nowymi warunka-
mi politrcztrł;-i.irlspocliirczynli i społecznvmi. Jltz te-
r;tz c}rcą te nc,l,.,ve r.iai..ulllti ci.cj:rz= pt;znać: 1 rltl niclr
się przystoso.wać.

Kazini et z Z -l:'l- e.ł,- i c z
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Infcrnuję rolaiilól.,l, że 7 czer,łłca br. v,/ imieniu
§:ninneg;+ Z..,viązku Rolnikó,ł, Kółek i Organizacji
Roiniczycl: w Słriglu Ęrniosłem dc l,Yielkopolskiego
Frzedsię-biorst-vr/a Przetvzórstv/a Nlięsnego w Śnriglu
PrSieSt dot.,"czący stoso-v,,acia niskich cen §kupu ży",ni_

ca V/igi}rzł\iiego.
;& pr,oteśc ie ra.in. siv.rierdziłein, że ,,Aktuainze

płł,eo,nc cen& zI tr" kg żglłca iest r,a granźcg opłacal-
naścż ca riLaze spc,łJjad,człać abnźżenźe zaźnlteresoua.-
nła tą gałęzźq prałi,uiłcjź ar§.z stunu żlośctouego trza-
d"y ehletłnej ,ł,ł, tł:,łnźe IłIiust{L ź GrnźnE Śrruźgi,el, Nźe-
zrozumtuły?ł"L jes!, że przy tak nźskiei cenie żytuca,
cena prad,uk'l,u p":,zetlssarza,{:,ega prżez WG,sż,e Przed-
sźębźcrstzua utrzym,uje sźę nĘ trłk lłllsokżffL pazźonxże,
o, nauet w nźeŁ;tćrgc\ł c.słrtyłłent5,cł1, ztłgżkuje",

C proicście p*wiadonriłem róv;nież \.Ą/ojel"godę

Leszc;,yńskiego z prcśbą o ewentualne za.jęci€ stano-
wisi:a w iej sprałvie.

Fo-;lri*..jcnłiłe;^a ró,;.rniez R e g ionalną A genc j ę R yn-
ku Ęoirreg* .łr Poznaniu, że jednostki pro,*adzące
§i<u"}] Ey]Ą7ca -"vieprzoiffego na §a§zym ierenie siosują
ceny ponizej ustaionych cen ininirnalnych (ok, 2,00 zł
ze 1 kg}. !V z-,",,,iązk:_ł z na,łyższ7łnr poprosiłem Ageir-
*ję o poda:rie nam t},ch jedn*słek skupovlyci.., które
i}rs!§adzą sii,:p na rzecz Agencji po cenach interrven-
cy;:-l=,:łh.

Odp*-r,;iecizi aCresatóiff
ne j ".,,.l iad,orn cści.

zostaną poCane do publicz-

Piezes GZRKiCR w Śmiglu
(-) Jan Pietrzł,k

ŁB&*ą-Ę***;;;;-;;*-q/ą.ą**ąeĄ

i.: ĘY ariykule: RKS Bronikovro - iuż historią
błęiiaie,wydruko-waiiśiny dwa nazwiska, które
prav.ridłowo rłinny brzmieć: inż. IMęcinrierz Przy-
siecki i inż. Robert Kucharczak.

ż. SoI artyku_le: Frzeżyli z scbą 50 1at błędnie wy-
drukovlano imię zabierającego głos w czasie spot-
kania. !Vi:ł*c ł:yć: Parveł Tecław.

3. :§ prezeniacji hisicrii OSP Snigiel błędnie po-
daiiśmy pr€z3su_ry. Tfinno być: Paweł Tecław
ii953-1975), Franciszek Bagiński (19?5-19B?).

4. S/ tekście prezentującyrn ,,EIARMONIĘ'' dwa
razy rv;rd_rukowa_no ten sam .vviersz. Prawidłowo
,,vir}Ęo ł:yć: Tadeu_sz Bajon {1954-1959 i 1963-

-1965}, I{azirtierz Roszak {1960-1963) -z Kościana_, Tadeu_sz Kościów (1966-19?8) -
- z Kościana, Romtlald Ti-e-mbicki...

Zainteresovran.vch i czytelnikółv -PP"ZEPRrlSZAMY!
Red.
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?, pR/Ąo ZA}ŁZĄDU
Tematetrr ,łioclącyrn posiedzenia rv dniu 7 czel:rv-

ca iryła spl,a\i,Ia bezpieczeństlva publicznego, Stąd

w posiedzetliu, oprócz członków Zatządu, })rrze\\,odni-

czącego Rariy i pizer,r,odrriczącego Komisji Planorva-

niia Pizestrz8]:Lłre§o, Cchrony Środo-rviska i Eezpie-

czeńst,ła Publiczr:ego Leszka Balcera udział wzię}i:

nadkonisarz l{enl.;il Kaczmarek - z-ca Kom. Re-
jonorvego Policji rv Kościanie, podkomisalz Irenettsz

Stlozyk z .,drogów-ki", kier-. PPL w Smigiu st. sierż,

Wiesłarv Teiczerł,ski olaz członkow-ie Straży Miej-
skiej w Smigiu; Witolcl Ciesielski i Roman Szmyto-

wicz.

I,()LICJA

Z e spr a..^i o zdan złożon}, ch pr zez polic j ant or-,, w\rn j,-

kało jednoznacznie, że na tle iejonu rr,,vpadamv do-

brze, rejon na tle li,c jei,.-óc].ztr-,/a 
- też do}lrze, a $;o-

jelvództu,o na tle kraju - rórvniez dobl,ze, Czvli
jest (?) dobrze! \Ą7.vpo,,viedzi czlonkor,r- postedzenia
świadczyłrr, ze nie rv pełni. tak jest i a}l1,, 1l;-ło 1epie;.

abyśmy czuli się bezpiecznie i::,ależ"v m.in.:

__ zacieśnić i zr,viększvc ,łspołdziłiłanie policji i stra-
ży miejskiej,

-_ zrł,iększyć ilość piesz5lgŁl patroli.

- nąiyią2ąć szerszą niz dot5rę|ęzas v,rspołpracę z soł-
tysami. radnytr:ii, działaczami samorządorvymi,

- 
polepszyć łącznośc, udosiępnić mieszkańcorrr
i przejcżdżając;,,nr plzez nriasio ]cezpośrr:dni tele-
f on do K.R. \\i Kościanie. szczelgolnie rł,ted}r,

gdy na posterunku nie ma nikogo.

Przedstawiciele Komend;, Re3oilorvej rr- Itoścjanie
podkr-eślali dużą pomoc v,,!adz samorządou,i-cil ilclzie-
laną naszemr-ł posterrtnkow-i (pali,,r,ol). Por-,-iedzieji tez.
jaką rolę mają spełniac postei,ltnki policji 1okalll,.i
rv ogeilnytl systenrie bezpieczetistlr,a.

STRAŻ MIEJSKA

,,Byó czy nie być? * oto jest pytanie" pisał
w Hamlecie Szekspir" Na pytanie czy ma być, czy
nie ma być straży miejskiej musieli odpowiedzieć
członkowie Zarządu, do którego wpłynął rvniosek Ko-
misji Rolnictrva, Rzemiosła i Inicjatyrv Gospodar-
czych o tozwiązanie strazy miejskiej.

NOWym cz;,telnikom plz_ypomnę . że sŁraż miejslra
została powolana lv 1991 roku z inicjaty,,vy Komisji
Pianorł,ania Przestrzennego, Ochrony Srodowiskłl,
Bezpieczeństlrra oraz Porzadku Publicznego w opar-
ciu o Ust;rrve r-l polir:ji. 1];-liala rla potlstiltł,ie StatLttił
zat'§icTclzo}1ćj§o pli7,{:?, hl:j§. t1.1 1I]i]l-],\, }<ti-ilelł,l i:ii.lr-

mistrz został upoli,,ażnion;., cio jej potvołania.

Zgodnie z Statutem do olrorviązkólv straży miej-
skiej należy:

- ochrona porządku rv miejscach publiczn"vclr oraz

estetycznego lvygiądu obiektórv i urządzeń uż;,,-

teczności publicznej, instytucji, zakładów pTacy

olaz posesji prywatnych, komunalnych i ich oto-
r:zenia,

-- ]iontrola prawidłowości oznakowania drog i ulic,
ośrviet],enia trlic i posesji, prawidłowego zabezpie-
czenia funkcjonowania punktow oświetleniowych,
estetyki napisów, miejsc plakatorvania i ogłoszeń,

-- splawdzanie rvykoriania obowiązków przez admi-
nistratora i gospodarzy posesji,

- kontrola zabezpleczenia prowadzonych na terenie
niasta i rvsi prac inwestycyjno-remontowych,

.- asystowanie przy pobieraniu podatków. innych
opłat lokatnych, asystowanie przy eksmisji,

-- informorvanie odpowiednich instytucji o stwier-
dzonych arvariach energetycznych, ciepłołvni-
czl-chh, rvodno-kanalizacyjnych, gazowych i tele-
kon-runikac5, jny-ch.

- infolmorr-anie poiicji o strł,ierdzonych przestęp-
strvach,

_- l-rdzielanie pomocy osobom nieprzytomnym lub
potrzebującym natychmiastowej pomocy lekar-
skiej lub innych służb oraz zabezpieczenie miej-
sca zdarzenia do czasu ich przybycia.

Funkcjonariusze straży miejskiej w czasie wyko-
rl5,rvania swych czynności mają prawo do:

._ udzielania ustnych pouczeń i wręczania pisem-
nych upomnień osobom dopuszczającym się wy-
kroczeń i uchybień w zakresie ogólnoobowiązują-
cl,ch przepisów o przestrzeganiu porządku pu-
blicznego i czl,stości.

-- 1egitvrnortanie ob_vu,ateli. o ile to jest uzasadnio*
ne. rv celu ustalenia tożsamości,

- r,,,-,-mierzanie kary grzywny popTzez nakładanie
nrandatów karnych lub sporządzanie wniosków
cirl kolegium do spraw wykroczeń,

*- zatrzym\.wanie osób stwarza jących zagrożenieTla
ż.vcia. zdrowia 1udzkiego i zamachu na mienie,

- uzycie fizycznego, technicznego lub chemicznego
śrocil<a \Ą/ przypadku niepodporządkowania się
osoby poleceniom funkcjonaritłszy straży.

W 1995 roku nasi dwaj strażnicy wykonali 305
służb, w tym 103 na terenie rviejskim, i,Tajwięcej
z nich odbvto r,v godzinach 5.00-15.00, 63 służby od-
byto łacznie z policja lokalną. W tym samym roktt
t1jll,.,.,ilii;l1tl i:lt,:.ll,ił, Iili; iivl:r,t;r:z,cti t'i rtiżrrvlrr stcip-
niir :,:poleczllcgo ttiellezi],ieczclist\i,,a. Stąd też straz-
nicy stosor.vali zróżnicowane kary. W ramach posia-



danych uprawnień udzielono 450 pouczeń, 1,14 pil-er::-
nych upomnień a 81 osób ukarano mandatarni na
łączną kwotę 4.950 t;,s. starrvch złotych. i\alez}, nori-
kreślić, że rv toku postęporl ania nasi s'Lrażnlclr i.,lzed-
kładali kierunek rv_vchorvarvczrv nad repiesję ficą:r-
sową.

Obecni na posiedzentu Zarządu straźnicy przed_-
starvili plan prac1 na rok bieżący i, v,; czym akty-w-
nie wspomagał ich L. Balcer, odpowiaclali i,ią liczl^,e
pytania członkó.ł Zatządu. Padły też za:-z1.11,,, :łt:
siraż nie spełnia sw-; ch obowiązkórv i zadati, :il,il,,:i1,1-

Do, że musi funkcjonować sprawnie i skuiecz::ie.
,,Jeżeli ma bl.ć, musi mieć warunki, Tłki ste::l, ia_lli
jest do dzisiaj, krłralifikuje d.o rozwiązanie'' -- .'st.,uyier-

dził jeden z uczestników posiedzenia. L. Ralcer z za-
lem stwierdził, że wniosek nie dotarł najpielrł dc
komisji, która się bezpieczeństrvein publiczi'i-;.rn 7ąj-
nruje. Burmistrz str,vierdził, ze nie rvyobraza so}:le
prowadzenia urzędu bez funkcjonariuszv straz.,- iriej-
skiej. W toku dysktłsji rv;,łoniła sre ocena straży
miejskiej: nie jest restrykcyjna, ale jest ptłizebr:a"
Potlvierdził to rv"vnik głosoił,ania; jednoil;.ślirie za
jej utrzymaniem.

swIADEcTWA 1uIBJSL-A PGCI{OIJZ]rI{IA
ZWIERZĄT

Sprawa,.wvszła" pl,zy omat,,ianiLr działalnoścj_
straży miejskiej. Zarząd. zgodilie z oi;o."viązujac__vc;i
przepisami, stoi na stanorl,isklt. ze splzedalt,arie ;;a
targowisku zw,ietzęta (konie, bydło, śr..-inie. o-!i,c.:
i kozy), będące przedmiotem obrotl_ł l.Lr]l pr.zellie.z-
czania z jednej miejscow-oŚci do drugiej, rr-rusza rr,ieć
świadectwa pochodzenia! żąĄać je rlinni I{IJPI]-
JĄcY!

PONADTO ZARZĄTI:
1) przyjął informac ję o starvkacir na transpc:-i

i pracę sprzętu rv ZGI{jN,i tv St,liglu do i,cz]ir:z:--
nia swoich robót,

2) zaopiniował pozytyrł,nie rvnios]ei rv spL,arvie plze-
clłtrżenia zezrlo1enia na spiztdaz aikr'lir,..]_,r i ili.,,,.l,

3) zapoznaŁ się z propozycjami firm chę'in;.,ch rł,ziąć
udział w ograniczonvn przetarglł nŁl opl-a.co-.\, .i-
nie dokumentacji o§rzerr:2.ilią o1e jo,, eto i ]lo-
tłowni w ad,aptowanyln na szkołe pałac,-i ,r,, i_,i,--
nikowie.

lH. Z1
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ZESPOŁ MUZYCZNY
O we§ela,

o rvieczorki
e dancingi
RoBERT oL

6.1-030 S rrl i giel, l_łi. E.
tei. (0-55) 180-i1

1-GsoBol&Y

EJNIK
Sraeszkowej 17

1 vr. 670

IEI,SKA

Kffi&ffi[ffi& PEtlGT§llA
1fi.CI5. 

- I,Ia tereni,e cegielni w Prz;rsiece Polskiej
ujarvniono nietrzeźrvego pracownika, Wniosek do
T{o1egiuł,.

20.&5. -- Nietrzeźrvy mleszkaniec Smigla w czasie
dys}ioielii .,,, S:lriglu rozllijał buteiki. Sprar.,,cę pou*
cza,jJa i przyml,łszono do posprzątania porozbiiane-
gc szkła.

26.$5. 
- Trzrrkrotnie interweniowano lv budynku

ro,1ieloroC.lzinrli.m plzy ui. T. Kościuszki w Smigiu,
gdzie dcchodziło do nieporozumień mięclz;. nie-
1.29f 1yyll;i nlałżonkailri. Aby zapobiec daIszym
a.-wanturor-rl i ze rvzględu na dobro dzieci, męża
odj.,zc;lor,ł,ano oC lodziny do czasu wytrzeżw,ienia,

2?.8§, --- }uijeszkanka Jezierz;,c zgłosiła, że sąsiad
ukra,dł jej krlrę. Kurę odzyskano, lvniosek do Ko-
1egiu::l"

ż.ES. -- ]\,Iieszkanka u1. A. Dudycza w Smiglu zgło-
siła_, ilc sąsJ.aC uszkodzjł jej płot z siatki drucianej.
Sirony i-.o.łczono, a sprav"/cę zobowiązano do na-
Pl-,1_-,r-.7 szkody,

*.**, 
- Inter-lrleniowano \Ą/ Brońsku, gdzie doszło clo

,.:i](-]ii"]" o rozgianiczenie ziemi. Strony pouczono.
S3,Sli. 

- Na skrzyzowanilł ulic J. Matejki i J. Kiliń-
l:1li=gr_l ił, Ś:r-iiglu kierlłjacy ZUKIEM nie udzielił
pierr,rrszeiistłva pr-ze jazdrr i uderzył w jaclącego
l_-ll-ar.,,,idłor,vo Fl.\TA 125 p. Sprawcę ukarano man-
ti 1,:l ' .:,l zl.

] 1.*6. - ]{a trasie St. Bojanor,vo 
- Spławie włącza-

jac_-.- sre do ruchu nlotoc_vklista, który był w stanie
niei;.zeźr;-;"-m, uderzl.ł $l. s&Ir-iochód osobowy, Wnio-
:,'l. clo l(oie5i,_rm.

;:,6{;, -- W za]<ładaclr mięsnych rv Smiglu ujarr,niono
r;iełrzrźią,ego placownj.lra. Sprawcę przekazano dy-
rel."cji zakładu.

'3.G€. -- N[ieszkatriec Przysieki Polskiej na terenie
cegielni wszczął awan'curę z jej rł,łaścicielem.

14.CI6. 
- Jadący arłtokararni kibice piłkarscy z Wro-

cławia cj.o Wronek, zatrzl,mali się placu Rozstrzela.
i,il,"r:h i rłrszczeli ar,vanturę z kibicami z Lubina uda-
jąc;,-mi się na mecz do Poznania. W wyniku ,,zaj-
ście" l_iszkccizono 2 pojazdy i kosz na śmieci. Skie-
Ioi\-ano 10 .,r-nioskorv do Kolegium. 950/o kibiców
|,--1,_: r:-l,te::ic nietrzeźrr,;,irr! (lrTa mecz nie clojc-
,:haii. Za.,-,-r,ócono j.ch z Kościana 

- H,Z.).
l.'i rliłrju:

-- spoizirc].zono 13 rvniosków do Kolegium, w tym 7
za pt,or-,-aclzenie pojazdów w stanie nietrzeźwości,

- u.lla,,ano nianclatami karnymi 10 osob na l75 zło,
t-.,c,ll.

--- l]ollc;]ol)o 110 osół; za, drobne rł.vkroczellia,
=* z"ril_,zr-ttlano 3 pra\ła jazdy, B dorvoclow r.e.;cstt,a-

cr- jnr-ch.
.-" iiitl'l''l'..,i]ioi,,'iint) i3 iazl,,

1{ierorl,,rrili ;'óstći,uj)iiLt Policji Lokalrlej
st. sźerż. Wźesław Terczetuski

\I/ITR
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BY&'_, KOF{CEF*T,
NEE BYŁ,* rąjBŁ§C?,NoSCI

Fostąno,łiliślray soi:ie, że -w przysz},ym
prezentację ucznió.,rr, już po drugim roku
zorganizujemy.

roku taką
natrki, tez

(H,Z.)

DZIEI{ DZIECKA
Z inicjatvw-y Centi,um Kultury w Smigiu a Lrl?,y

pomocy scłect.ł Zegrólvlio, Bieia,wy, Żeglo-,vo zct.€ł-
nizowano gminny .,Dzień Dziecka". lt,r;;,--.;a lc
względu na ollfite opady deszczu odbyła się vi Dcir:i-l
Wiejskim rv Zegrórvku.

Dla dzieci prz;.gctowano wiele konkursół.r spTaiąi-
noŚciorvych takich jak: sialom,,,ło,r",ienie ryi;e}l".
rzuty piłeczkar.ri do tarczy, przejście po łair,,:e z j:ł-
noczesnylT} odbijaniem rakietką piłeczki pillgp,ci-_:c-
w-ej i inne. Dzieci ze Szkoły Podstavzołvej \Ą, Ztgr uw-
ku zaprezentorł,ał5r się rv i\,Iini Liście Przebcjól,,,.

Dużym zainteresor,vaniem cieszyły się PCTYCZl.ii
RODZiNNE. w którvcir startowałl, 3 rod,ziny {;łł..o:a,
tata, dziecko). Państwo Krystyną, Wojciech i Acial.t:
Olejnikowie zajęti I rniejsce; Bogułiiła, Lech i At,.,,;-
sander Soł:czykorł,ie 

- 1I miejsce; a Małgołz:.ta. .,,it-
rian i Kamila Szwai.cor,vie -_ III n:liejsce. W:z-,-sc-,.
gorąco oklaskiwa]i -,,,,_vstęp Zespołu Pieśni i Tańcil
,,Żeńcy Wielkopolscy" (na;młoclsza giili,-a), a tak::e
formacji tanecznej ,,Aplauz". 1rnprezę zat o::,cz-,-l;
dziecięca d_vskoteka.

Zgodnie z zamysłenl orglillizal,łió.ł, kazde clzicc.
ko otrzymało nagrodę prJp]]złz zclgarrizowanie lo-ie;ii,
do której losy rozprov,,adzane h;,,ły nieodi:łat::il:
vr trakcie imprezy. Ifzieci ctrz-;,ąlgtr, równiez i:aglo-
dy za udział ,,v poszczegóilr..,.ch kcnkl_irsach.

Cześć nagród zakupionc dziękl sj]cnsłrcm, a. byii
nimi sołtysi i mieszkańcy rvsi: Żegró.lko i5C,00), Bi:-
lawy (30,00), Żegrorvo (20,00), Naglci;; za suil}ę
20,00 zł ufunCowała takle Pani },[iro.-1a..;* Szl<ud,],ar-
czyk -- kieror,vnik sklepu spo ż,wr,; c zo - przcrn 1.sło,łego
w Żegrówku. (Centrum dołcż"vło 1|]C zł).

Serdeczne pod_ziękolvania naieza sie i;.}lże j]a.ni_i

Franciszkowi Kupce za przygoto-,1.3.1li. i i,iicst,;i:iiie*
nie saii, a kierowniczce Szkołr- Pccista:.,-r.,,, l j ri. ii.--
grór,vku Pani Barbarze Ławniczak z: pi,z\-Ł_oL!-,. ]!,.j
dzieci do r,r,ystępów w Mini Liscre Przej.lclłrr-, |ir,....,
Strażakom OSP lv Zegrówku, teren .łolioł sal. zc:_.'Lil ,

uporządkowany (wykoszenie trawy).
(D. H.)

Urząd Stanu Cywilnego w śmigtu uprzejre,le źr.-

tormuje, że uolę wstqpienźa ,LD zuźqzei. ntałżeńsi;ż
zadeklarotlsali:
01,07, - Pan Mariusz Czesłrltl,: Walkousźak z Ilesz-

na i I>urń J oannu LoLarirł Brzezźńsk:ł Ł?
Śm,źgla

_ Zastępca Kierownilra USC Donućo Ratajczak

]i poprzed::ir:l numerze,,trVitryni. Śrnigielskiej"
e,;. ic.: ::c,i,,laliś:ry r,v sali -,vi*o-c,,is}ro-we j Centrum l.rul-
iLil,y .,-"; Śi:nigi,"i kcncert uczriiórł, Pańs'cr,vowej Szkoiy
i,liu"zycznej i stopnia rv Kcściante, zaznaczając, że
,łśród, ł-;ykona-wcó."rr J:ędą ucz;,liowie z naszego terenu.

{iłć.,łnynr propa"gatorefii i olganizatorem koncer-
t:-r, lrióry odbył się 1 czer-wca, był clyrektor Szkoły
Fłd,stawo,wej Nr 2 im. T{onstytu_cji 3 Maja w Smigiu
rng:r Jan i.Tcrvicki, Koncert miał spełnić dwa cele:
si:cpularyzolt'e_ć w Ęasziini śiodo,uvisku g]:ę na instru-
mentach rn,-łz;"cznych, ćoskonaioną papTzez naukę
u zarł,odov,,ycil pedago5ó"ł otaz spopularyzorvać
ł.;śród rodzicóvł kościalisiią 

- najbliższą riam teryto-
trł,.:,.;j.ł 

- szi<ołę r!\uzycz{żą, która właśnie takou,e
ts:;*.łcenie dzieciorc, rnłodzieży i dorosłym zapervnia.

Crganizatcrólł, spotkał jedrrak ogromny zavłód.
-#.vsłano pcnacl żC0 zaproszeń -- na saii oprócz ro-
i,zin rvystępujących dzieci, 1r;,,ło chyba kiikunastu
,,pi:ygcdnych" słiłchacz,v, i nie zal,,,iedli się. Było bo-.ł:sll czegc pc;łucha,Ć. A biorąc pcd uvragę fakt, że
Zł.tc.,-j,,3rpąna l-,iększość n:łodziutkich artystó.ł pre-
z=i-;tor.vała się publicznie (pierrirszy raz rł- zyciu!) po
pis:i:-,,.,lszyin roku naui:i g|y na insi;:umencie, to i po-
ziorn -".l;..Ę3nania'Irył całkiem, całkj,etn...

Z irriejsco,wych młodych instrtrmentąlistów trolej-
*o lvystąpili (.łszyscy po 1. roku naulri i v;szyscy,
z -,,vyjątkiem jednej osoi:"v, są tłczniami klasy VIa):

- I.rgona Włoch - klarnet,

- Agrlieszka lrrajorek - gi'Lar,a.

-- Karoiina Kaźnrierczak 
- kiarnet,

-: Tornasz Kałucki 
- klarnei.

Emilia Kuśniercza.k * fortpian (ucz. kt. Id),
Rafał Skorupiński - tenor irodzaj trąbki),
Sebastian Bobo,,łzski - tenor,
;!.r:aa Jarrnużek - akordeon,
.i,.,iaciej Ząziabek - trąbka,
Sz;,-inon Ziętkiewicz - trąbka.
T'.iłC:j;-i:l aci_eptom :iauk| gIir na instrumentacir

:kcnl,,;,llio,.,,,::1].: n-rgi Beata Siane]< i rngr Katarzyna
5.;1ł;;rskł". źr. itlzyii ich na,ucz__vciele Państwowej
3,zkoł"7 1,,{117_1,,;;*ej I Stopnia łv l{ościanie (rvszysc_v
z t 

__l 
tużerr,. ;tagristrli : Jerzv Grono-r,,ski, Pa..łreł Jaśkc-

,l,,iłk. },j.t,rlena Lertrał_ciorvska, M ariari Michałow-icz,
Krzysztof }r,lieszała, "Iar:;.na_ Perkolvska, Beata Sta-
nek, Katarzyna S-winarska i A. Rydzik.

6
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E.,lr,.,;ij 1]cizuce], :ii.iri. st-,vieijzą. ze lzi,;. i-;o-';'

i._..:zi v;;_.i:.iic.i,;i;:i:;.1o,].:ia:.',:ii;i_ -ł,y':;l:li _i,j,,.:il:rł i:,-ia,-

l'-,"ci-r i; ru]"lr,;iić,.:,,i, § w:iri,:,,:ać irlwe:iy,:_lr -,; iii,zo,,Lc

r-i-ł. ilocisle"-,vjc łlczioiili-i :.:l Zą i Ę-,.,łari,,l-ł i*3i r. pr:.:v
.,,r,-VijckośCi p,l_.il..l;iru Vl:,'r'.= ?ii,',r. .i]',,,laii',,r:'. .,::,,;:.:r',,1_1'łn:.ł:

tio zgoti,y ,*^§rcź,.cnej ,pr:e ::, I)yre],: ,i:T ł i:je ;,::,,;;L '.l'P ;},.Ą,

ii: I)oznrłłi,i,u łlci u:: :rc:e liź: riiił:.:.'.:;,,.1.1,,,, :, ,: ,:.;, , , ,]iłt-
re gO BCljana^LD;J ala sL;,i.li:i,,,:.,i i; :,::.,,::.,ii,3,;,,-, ,,!,C,;,:.ii ::i,tl, 'Ie-
i e f oniz ac ji, i ::.d.g u:żd"l nił. e śr l clit! ! i,r" a rr s a u-, e,! n ili 2 s i on e

pTZez m,ŻesZiłq,ńcau: Ś::ł".ź,łl,a c'},ł ,i.ł"1.1:;ł:i<cŚJ; , _,.,]l jiffii-
toścź ktuoty 2a8 łł,c-ł:i. ,:u g;,-l1; ;1;:i3,;:.1:1 cfr::ł:lł lusź clc
5aa do!{Lróu, ?zsl;{inzz p:,.:łZ.tr::.:).:C,:,? yr{ł 1.Łzli,}"?łftŹenŹe

itlu:estycjź ?'P SA ź Tc:.?::-l łł.al:,:,:: ;,<,.Lęlł:niaz,;:,e 3 sźecź k,J-
bLc.:łłej". Cała j.l,t,,,r,i-.;i.;,-c j3 il:.i,l::łl.;.;i;Ć bl,iizie ?Ź nll =

tia;:,,i;, siai,;,,c}l zlct, cir.
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1. Członkc,,;ie koilliiłi,l. r... ]-.-,- i., -,l:;]acili jcl:-
cze czr,i aite j ;a'lr-. j -.1]]r.:| .jrl:oila,: i.; -' 

.,.i...,!1- cil
20 czerrt,ca br.

W związku z tym1 że v,zydłuż,vł się okres reali-
zacji inwestycji od E/rześnia br, do czerwca i396
roku obniżono wysakość raty z miliona na ?C0
tysięcy starych złoty ch,

Od lipca przyjraołva::e będą kalejrie (piąta i dai-
§ze) raty wpłat w wy§okości 700 tysięcy. l€iesz-

karicv Smigia ostatnią latę w il,,ysoliości 400 ty-
sięcy ,,:płacają w 1istopadzle br,.

4. ei, któr.-.:.y dcpiero tełaz się zdecydują na przy-
stąFiłnie cl,r, komitetu telefonizacji, płacą raty
i:oiesięczne ocl czerrł,ca br. po 700 'uys, zł. Termin
r.rpłatli 4 :^;lilionólł,, bo taką sumę wpłacili pozo-
stali, del<1llrr.łją na piśrnie swemu wiejskiemu lub
osiedlc-lvetrlił przervodniczącemr:. W Śmiglu nimi
są: Fiotr Falcer, Rorrlarr Borowski, Zygfryd Bu-
dzyński i Stałisław l{ostrzerł,a.

UWAGAI Ko-qzi ogólny może się minimalnie
z:łrie;rić w zależności od kursu dolara. Do obliczeń
prz_vjęto: l dolar : 24 tys. starych złotych.

'[Jnroivl; na irirt-,estycję nasz korrritet telefonizacji
z TP 3A podpisze po 20 lirrca, W dyskusji sygnalizo-
rx,.ano ln,in. i takie postaw):;

- ";płacił milion i po,nviedział, że clalej płacić nie bę-
ijzie" Nie płaci, nie będzie miał telefonr: i tnilion
ii:u_ przepada,

-- ja!; siq dowiedzą, żł w §nriglu płacą mniej, to się
r,yeafają. To nie jest argument. Czy funcluje so-
lcie ktoś telefon dlatego, że potrzebu je, czy dlate-
go, że ,łszyscy pŁacą za niego równo? (Przypomi-
n-l sie pizysło-vie: ,,}ia złość babci odmrożę sobie
|łsZ}=').

Jeszcze laz powrocił terąt telefonów ,,sołeckich",
,.gininnych" itp. Burrnistrz odporviedział jednoznacz-
riie: przy tak powszechnej telefonizacji 

- nrożliwość
za},ożenj.a sobie telefonu, z telefonów, których abona-
ment cpłaca Urząd, gmina po prostu zrezygnuje,
Wieś nie powi;rna rvybiera_ć na sołtysa osoby, która
llie rrle telefonu.

(*!. z.)

o.

'sŁś-Łi,,.Ęiij*i;;-i ii\,] ii:łf,ii VV CAFE CLUB ,,GIN"
ĘV rytIE§IĄCU CZERWCU

"T BNi DLA sENIoRow

- Drą]I GiER,
_ *NI LITERACKO_MUZYCZNE

- DaSKOTEKI
_ DYSKOTEKI lub DANCtrNGI (przemiennie)

- *1\jI FAMILIJNE
Inrprezy z*i:l!:r-:iąts ijrosiri:.,. i€i€i-,.1 G,:;łc na 3 cii:i przed terminern, za wyjątkiem styp.
CAFE CLr§ ..Ł]l§" +l'3-=;:i:+je ','";.r::i]rie i:-.:i]ii.ż:' tio 50 osób i ponadto ntoże prorvatlzić żywienie
zbi*loive tla ze;:il';=,'.,iei:ie i ;,; :rieegłł::;iłzr;t,ł3 ii:;ści: (rotacyjnie) 

- rvycieczki, grupy turystyczne.

Dyrektor Handlowy PPUH s,c. ,,GIN"
Piotr Balcer

wToRKI
sEsilY
CZwARTKI
PlĄ"KI
saBoTy
F{!EBZIEŁE

,i
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NA ,.]]NI ŚMIGLA"
(na melodżę ,,Jadą chtopca rąda,rouca")

Jestem sobie chlop ze Śmigla
lubię iudzicm płatać figla,
choć mym domem miasto Kośc.ian
gnrinę Śnigie1 czrrję w kościacir.

ref. Posłuchajcie rł,koło,
będzie nam wesoło,
bo mój język cięty
aż wam pójdzie w pięty,

Tatrr w urzędzie jesi Pan Burrnistrz
zawiaduje całą gminą,
nrusi z niego niezły szt1,11<mistrz,

adwersarze zataz giną.
rei. Podatki tam ściąga

ale nie naciąga,
chodniki naprawia
nie rna tu bezprarvia!

Bracia Kurki to są strzelce
wcale niezłe z nicłl chłopaki,
chociaż chodzą z pyszna wielce.
przyjmrrją wszystkich do swej pł,ki.

ref. Strzelają, strzelają
prochem naszastają,
wygrywać nie dają,
wszystkich rł, nosie mająl

W Lipnie zajazd ,,U Henryka"
teraz ,,Ho-Nam" go nazwali,
w Śmiglu nadal ,,Amelyka"
chyba się nam nie zawaii.

ref. Mamy novry lokal,
wódkawnimipoka1
w Cafe Clubie ,,Gin"
extra wybór lvin!

Chór ,,Harmonia" ma sto la,tek
ale jeszcze śpiervac może,
chociaż brak mu nastolatek
już bywało znacznie gorzej.

ref. Chórzyści. chórzyści
będą dziś korzyści.
peino tu młodzieży
zataz do was bieży.

7espół ,,Żency" ładnie taf:czy
Rafał twierdzi, że nie zbań,czy.
W Śmiglu Czasu mu jrrż zbywa
w Rokosov,zie często bywa.

rcf, Ale na ,,Dni Sniigla''
nie są takie pany,
wystąpią bez tygla
bo konkurent ,,Łany".

Powiedziała mi Erika,
że nie tlożna tutaj fikać,
lecz dyrektor Centrum Izeczei
gaclaj wszystko mój człor.lieczc!

ref. Pora już na finał
co niektór5, się wygina.
Śmiejmy się z Ciebie

' Lecz najtrudi-riej z siebie l

r- CIGlto§ffiI§lNi llA :
NOWO OTWARTY ZAKŁAD FRYZJERSKI

,,GBAŻYN,.Ą"
Śrnigle1, ul. Leszczyńska 2, tel. 2BB

ZAPRASZA
ocl l,.,,torku do piątku \Ą/ godzil}a_clr ccl 9.00 tio 17.00

vr soboty rv godzinach od 8.0C cic ]3.00
poniedziałki - usługi w domu klienta.

.i}}i}*c},}a3}łaaa+}.i}+ł}r.}.ai}}"j}ax}+l}}'+łe.}€ł}a<}a.}ł+ao+a+a.raaal

DORABIANIE KLUCZY
6 samochodowych,

(D patentorvych,

OSTBZENIE NOŻY
Śmigiel, ul. Lipor^,,a 6 - tel. 605

w godzinach od 10.00 do 17.00

Faa*a,)ła<}a*aa,}c,}+aooeaa.ł.+§raffi

SKUP ZŁOMV
Śmigiel, ul. Morovnicka 2?

Informacje i ważenie:
Śnrigiel, ui. \{oeina 6, tei. 83

)al}().oaoałraibłbar})łtaaai}*raeaaaiFaaea§oaa9a+i}aoeoeai}(raa+aiaa.

HURTOWNIA PIilLUC}I DZlECIĘCYcrr
,,sANERrA,,

r.v Sraiglu przy ul. Farrrej 18 (dzworrić)

czynna od godz. B.00 - 16.00 tel. 402

Poleca szeroki rvybór towaru po cenach
konkurencyjn:rch

łłiałaai)aaa+}aitaał)a.}}§).}*}t+ł aó{air..!catat+++aar§i})aaaa<aaaa

§przedarn clziłłkę butl"orvlaną - pG.§. 1200 m,

_i]'1.1 l,il]orvo 54, Wiador;r. Rirchocice. trl, Poziranska 25

}.}..+i}..)++.."}aarraaaa+aaa

nTIEJscE DLA TlvoJEJ
R,EKLAMY

;i-.ił-:i:::::.::,:- * I j_;:]*-=-ą:--:+-=-:.::Ę=- #

NASTĘFNY }{U}IER ,,Ws,, s LIPCA
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