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"Witryny Śmigielskiej"

W inieniu aładz samorządowycń Miasta
'i Gminy Śmigie l, z ołajzi piąaj rocznicy ayda-
aania lofralnej gazety "Witryna Śnigielsła'
słładamy Panu jal i Zespołoai Redałqjnemu
serdeczne gra tu la cj e o raz życzen ia : ay traało ści

i honsełaencji a utrzynyaaniu linii pisma.

Wyrażamy róanież nadzieję, że "Witryna
Śmigielsła", tał jaL dotychczas, nadal będzie

słuźyła sp ałeczeńs tau Zieni Ś migie ls łiej.

Redałcj a "Witryny Śnigil lstiej'

z sidzibą a Centrun Kultury

Z otazji V Roczniq w,ydania "Witryny Śmigielsliej" Komisja

Sprao Społecznycń Rady Miasta i Gminy Śmigiel słłada
serdeczne gratulacje i życzy zaięźszenia ilości aiernych czytel-

nibóa, zoięłszenia nałładu GazeĘ, a Człotłom Redalcji
i Re da ł to ro ai Na cze l n e m u zdroa i a, p a my ś l n o ś ci, wł1 tnoa ł o ś ci,

uśrniecńu, szczęścia ?E proq i a źyciu osobistym.

ZA KoMIs]Ę
ALICIA ZIEGLERŚmigiet, dnia I3 maja 1996 r.

1-1 Urszula Ranłe

Przewcldnicząca Rady
Miasta i Gminy Smigiel

Śmigiet, dnia 10.05.1996 r.

Koe\frl,'mnT?aDneO?'n
Rfl?E i gIfrTll9[AWWI C0R9ZOYI/|

Za pamięć, gratulacje i życzenia - serdecznie dziękujemy.

Czytelnikom przypominamy, że pięć lat od wydania
pierwszego numoru minęło (dokładnie!) 9 maia br.

W tym dniu ukazał się 114 numer 'Witryny Śmigielskiej "

Redakcja

PO D ZI ĘKOWAN I E
PP. WANDZIE i TADEUSZOWI NIBMCZALOM,
właścicielom gospodarstwa w Starym Bojanowie
składam serdeczne podziękowanie za bezpłatne udo-
stępnienie 25 maja,sali na zorganizowany przez
Centrum Kultury w Smiglu występ zespołu NADZ-
BRUCZANKA z Tarnopola na Ukrainie.

Hubert zbiersli
dyr, Centrum Kultury w Śmiglu

1-1Jenl Cieśla

Burmistrz.A
lvllasta l umlny smlglel

z obazji 35ItłOgnlIU3LW1,1l,, du:*o zdrowia
sxcxęścia i Wogo słauie ń stwa lBoże go ar az do czehania

uastęlsuycli rocenic
życzy

syn Waldewar R żoną i córLłq
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KK§§§ ffiffiffi§e ffi&ffiY ffi§&§§e l ffHIllY.,.
Qflł],vła się i3L] iilł!.;i1 1-}i,. {.]j:cr-::-ti,i,,jl i.l_,viil 2l lild_n;l,r_:ll.

tiit:obccrr;-tlir 3: .jilii Lisl,:ł],:.,Iil;iilra V,,Iill'iLz.vno,wsj,ią ]

ilcnr_l,k Za1<.

Iiailłi -,,,,;,;.iuclial.i ił, icr;:i,lli.]i ::i,. ;i,:ir, l,,{ilrlrą 1{-i:ir:;ii-

br,-przedstawiciela Iirlrr:tllri-a;:ia Rejorlcr,"egr; P,.;'i-

stl,.,,owej Strazy Pozal:nej -rł- Ficścia-nie na telT}at z3-
pobiegania za,grozenlu poz3;-o1l,emlt n& F.a§,z)lrm'Le-

lenie. }vl[ór,.,.ca s-i,rielclził, .,,.ł,:,," łliainici-l ri'n'óclr iy-.

51odniach kił,ietrria p;:ar,,lie 1i,57"l5f1,i, pclżary (b;l1o iclr
13, w alrcji gaszenia uc1zlał br"ało 27 .jecln., 130 stra-
ża}<Ólł,) w nr,ieŚcie i gminic p;vlsta,l-rl .r.a rvskutek -,u-
szy i wypalania traw, By temu zapol]icc, należy
plzeciwdziałać i sprawę ulegu].o\Ąlać odporł,iednimi
przepisami. Taką tez uchwałę podjęli radni (prz-,-

trzech głosach .,..,strzymujQcych się), Jej pełen tekst
tirul<u jein5,,.l, intl.rnt micjseu.

]]uzo czasu poświęcOi]c na r'lnil;""vielaLt: 1,1t,zl:i.lieg,.t

rełilizacji zaclań przyjęt_vch w bucizecie na lok ],!]ilij

(lcalizo,rł,an),ch i piloio\Ąlan}rch pl,z.r.:z Zatza11). Ana-
1izę ich realizac,]i (55 pozycji) przei1sia":;ił buimistrz
Jerzy CieŚla (zab. Z prac Zlarząclu).

Cz__vwioną cl"vskusjq y,:y,,*,:l3}ą}3 dcc-t:,zja Za:izliilil
o 0bĘizenitl opłaIr,, sprzeci_;rjącyfil syv-c prr:lduki5, ra
targor,.",Jsku ogroC,nikom. Jej przedtrrioterrr był dy-
lernat: czy to jest cp}aia targowa czy placorł,a? (Ka,ż-

dy spr,zed,ający rviłien -lvnieść obie!). Ostł;tccznie
postlnolr,iono r1o tematu por.vrócić.

Pro jekt porządlru c i_,iad plzevricLyl,vał p,.lC.j c,::ic l 1

uchrł,ał. Ostatnia nieła dotyczyć ,,,ł,ygaśnięcia tnal-
dattł Radnego". Jan Pietrzak poprosił, by stała się
pierw,szą. Po jej przecz_i,taniu (§ 1. Stwierdza s,ię

rł,lr5laśnięcle n:anda,trr ladnego Jana Pietrzaka z

przyczyn ,o ktorvch t:rowa w art. 1C9, ust. 1. pl<t, 4

Llsta\Ą,y z dtria 8 rnai,ca 1990 r. - ord;,nacja rł;.vbor-

cza do rad gmin) przern,odnicząca Rad1, LTrszuia Ratr-
ke spytała się: Czy ktokcllviek ma pytania? O głos

p opro -"ił z ainte]: e s,oi\Iati"v. S r,vą r,vl,p o rł,ie d ź o cinić)si clr-l

ilzcch spl"a\,.i: plotokóiu lioinisji Re,łizy;ne; t:,jtroś:

nie wnioskó-w złozon.l,ch pr-zez niego na popizccinir-.: j

sesji (rzecz clot.vcz_v ,i,rpł=cetiia przez Zarząd od-

szkodoi,ania dri,ó,m. rolnikon_:. z których jeCen jest

ladnynl), ccellv działalnlści Radv gdy irył jej prze-
rł,odniczącym i pożegcalie się z Radą.,,To dLa rnnie

rnolnent szczegol,ny (..,). Tak sźę stało, że po 12 ta-

toch (sprarvołvania rrrancłati,t radnego - H.Z.) przu-
szło mż sźę tlzisżaj pożegnctć z Pa{,"sttuem cleJinit11,*^-

nie. fuIuszę ctzisiuj ząkcńr:z,gć stuojq clzźu.łulność spo-

łecznq. Wynoszą ref-Leksję, że ,** taln cżasie doko-

lLułen,L lLlspanill'i?Jc'rt asią"łnźr;c tllu cułej 1,ej gm,i.Wy lts

jej roztł:oj, S}atysj'ahcję cluje mi tez ź to, ztł rtlgc|y

moi przełoze:,Lż nie du.lź mż pcv;ocltł, że raclny Pźet-

rzak źle ctziułał, l stało sźę - lu uynźku przecźqże,

nia.. Ję,st 16 ll,1.gjtL osylc;ist(J. irageclia i, nżkomu jej ruźe

źycza, prł:c,.:'" l :r!2|(1. (,,.) P,,l|il 1)1,:i.:,,1ii,1, 1lfząc)- P,ac])

i,łoż,li 1.ez sercl.eczite podziękowatrie plze,,\,o.illj(]zilci]i
ii.lii,i, Lil,,łtłli liarrl<e l l-aelnelrru TJenr,;1-korr,i Sst,z;-1,1-

l:.ł;ikowi, któl,zy,,w trudnych ciłtciloch u:spie-rt,li
,li,tti,e dll,ęh.o,łr;o". Poclziękolvał tez i burrnistrzou,i Je-
l,zen}Ll CieśIi. Na koniec Jan Pietrzak porvredział:

,,blźe tuszystkim mogę podać ręhę, a chciałbym, (...)
T.tlm,, którz11 ,inż pomagalź - Bog zapłrlc. Tgnl., kto-
rz,y ,pcde m,n.ą lł,onspirowali - nieclt. inl Bog u:gbtt-

Ztl_ uchl,ł,ałą stw-ierclzającą u,ygaśnittlie manclatu Ja-
na Pietrzaka nie gło,sor,vał nikt, przecir,,, bi1o 18, a 3

radiil.c}r się rvstrz_vmalo od głosu, W imieniu Rady
l.-l:zula Ranke, rvręczając J. Pietrzakori,i bukiet r,óż,

4ilżlrła trlu serdeczne podziękorvanie ..za tl,ud i p,ra-

cę dla dobra Miasta i Gminy Smigiel". W tl-nr sa-
r;i,,,nl diłcli,lu Lłczynit to i burmistrz ,Ielzr- Cieśla. Pc
t:zynr Jatr Pietrzak opuścił sa}ę oblad.

Przvstąp,iono do podejmolvania daIszr-cil,-;chlł,ał,
ill.in. lł, s,prarłraCh:

- ,, polvołania komisji konkulsorve1 clla ri-r,ionlenia
kairdydata na stanorvisko dl-r,eklcia Szkcłr- Pod-
stavvolł,ej r,v Przysiece Starej - przervodnrczącym
r-r;:tał Leszek Balcer.

--- us"talenia opłaty na pokrl,cie kosztorl, zrviąza-
nl,ch z działalnością przedszkoli, rl,vklaczających
poza oborviązkowe podsta\ł,y ploglamo\\,e. Usta-
1ono je w następującej rł,_vsokosci:

Przedszkole Samorządo\§e \\- Smrglr-r - od jed-

nego dziecka miesięcznie: plz1- 3 posrłkach -
29,00 zł, przy 2 posiłkach - 25.00 zł, Od 1 pra-
cownika dzierr,nie przy 1 posilku - 1,00 złoty
Przedszkole Samoł:,zadowe \ł' Czaczu -- od jed-

nego dziecka miesięcznie; pt,z1- 3 posiłkach
25,00 zł, p;rzy 2 posiłkach - 21.00 zł. pl,zy 1 po-
siłku - 8,00 złotych.
Przedszkole Sam,orządowe \§ Starl-i,tl Bo;anorvitl
._ od 1 dziecka miesięcznie: prz\: 2 posilkach --
ż3,00 zł, przy t posiłku - 12.00 złotl,ch, Ocl l
pracolvnika dziennie: p,-zy 2 posiikach - I,2'ł z,ł,

przy l posiłku - 0,55 złotych.

IJo ponoszenia tych opłat zoborł,lązani są rodzi-
ce dzieci ltczęszczających do przedszkoli oiaz pra-
corvnic.v plzedszkola. Uchwała oboil-iązuje od 1

września br.

- zmiany uchwał5, z 1 lutego bl, lv spraił,ie star,vki

baz.o,lvej c,zlrnr",r. Wykluczono z niej czvnnik olr-

niżający stawke bazową:,,usytuorł-anie bud_vnku

1ll,zy trasie E-5 do czasu pobudorł-ania obr1-odni-

c1l". Nolva stawka czynszu o[r'lri,iii7l,,,r,ac bqdzit:

od ]" r,r,rześnia br"

- zbycia nieruchomości zabudorvanej (budynek
szkoiny) r,r, Robaczynie na tzecz zamleszkującej
w nim rodzinv irauczycielskiej.
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_\ 1:onaclto:
@ 1;l,zer,r,oclłricząca Raclv Li. Ralłl;,_. ..;i'i. z.,.]-;lła })i)-

dzię,korvar:ie ks. Zbignicr,va 1:'ll"5iera z Er,;ni]ill-
\\:rl za wvróznienie go meCalerr Z;rsłuzon}. clla
},{iasta i Gminv Smigli-:J. LIstne połlziękor,vania
złożv]i ta,kze obecni na sesjl: Władysłarv Kirłll --
sołtys O1szew-a i radny }-ranciszek Szymański.

O przegłosowano prcpozycję L. Ealcera, by sesje
odbywały się ponow-nie o 12.00, a nie jak ostat-
nio o 14.00,

Na podst. art..l0 ust.3 Ustawy Z clnia |] IIi3|Ca 1!]90 I. o Sano*
IZądZie terytoiliatrrrylr (tekst jednoliiv DZ. U, n| 13 poz. 74 Z 199§ r.)
oraz art,13 ust.1 pkt.2 Ustawy Z cinia:].c3.1991 f. o oc1]lonie
pIZeciwpożalowej (DZ.U. nI B1 poZ.351 Z późnicjSZymi Zmianani)
i § 69 ust. 1i 2 rozpo|ządzenia l,4iristla Splaw Wewnętlzn_vch Z

dnia 3.11.i992 r. w Spfawie ochrony plzecilvpożalo\.ej buclr*nkólY
i innych obiektóW budowianych i terenó§, (DZ, U, nI 9: poz. .ł60)

Rada Miasta,i G,niny sm.igiei ustala co naS"!ei]]je:

§1
PoS,_ano!.,lienie o8óLne;

1. \1:ypalanie Słony i pozostaiości Tośiinn:,-cil n. ! .1C]l. :.J: ]e
dalei,,czynnościami wypaIan:._" i'est cllp:lszc:l.,ini .\ J:l1:g1O,<Ci
co na jmnie j:

a) 100 nr od la:su olaz zboza na Dniu.
lr) 100 m od:

- dró8 pubiicznyclr i tofów kolelowvcl],
--_ instalacji gazowej i kanallzacyinej.

- 
Zabudow,ań, miejsc ustawiania Stogów i Steft.

C) 30 n od ulrządzeń i prze$lodó.J elekti}cznych.
2. właścicie1, dzielżawca. użytko lvilik pola na któIym jest dokonJ*-

wana czynność .ły!a]ar'l obcwiązany jeSt do Zapewnienia sta,
łego nadzolu mie jsca t,ypalania i ponosi elve]ntualne skutki 1"7y-
palania.

3. czynności wypalania należy wykonywac B,spoSób nie pcwo-
dujący zakłóceń w ruchu drogowym.

,1. Zablania się czynnośCi Wypalania:
a) w dwóch i więcej mjejScach jednocześnie,
b) w prZypadku ogłoSZenja na iteTenie gmi]n_v,,klęskl żywiolrr-

wej"
c) w niesprzyjających walunkach pogodowych.

§2
walunki bezpieczeństwa w miejScu wypalan,ia,

]. Cz_vnności wypal?nia po.^,inny l]J-ć lvykcnane na grllncie i pod-
łożu niepalnym.

2. §rokół,wyznaczonych niejsc lv:".pa].ania należy rvykonać i utIZ.,.-
mać Zminefalizow.ana pos.ierzchnię o szerokości co najmnic,j ] m
Ę, odleśłości od ich ol]I},su. pozbalvioną materiałórv pallyc1].

3, w odległości 10 metrów cc1 mlejsca gdzie w_vkonuje Się czyn-
nośc lvypalania powinien zna jdCWać się SpIZęt umoźlirvia iłlcy

Skuteczną likwidacje .,vszelkich źIódeł pożaru.
ł, PLlnkt ze spTZętem ]?ou,jnien być wyposażony \\ CD na.j]Illicj

2 l]eczki Z wodą o pojemi]ości 200 1itrów każda i .1 1viadfa,
5, DopliSzcZa Siq stOScwanie ilnegł_l śrocka gaśnicZego niż n,cdi]

plzeZnacZcnego cio gasZ€nla IOżaróW gru]rv A (w litór:iCil \tj__v-

stępuje proces spalarria żafowego).
6. ZamiaSt podIęcz,ilego SprZętU 3a śnicZego ]llie]5ce w]-paLani:] ] jio-

że * na warunkach uStalonycłr rniędzy ZainteIesowanlJtrl1 S:lo-
nami - nadZoIoB,ać jednoStka ochotnicZej StIażY PoźaI:lej.
Nadzór iednostki oSP nie u\Yalnia właściciela (uż_v]<o\.",nika,
clzielżawCy. zaIZądcy) pola oci od,po,!VieclZialllości okleślonej w §
1 pkt, 2 Ucł]wały.

§3
organizac ja rvl:palania.

1, PfZed rozpoczęciem czynności a,_vpaiania, właściCie1 (Lłźytlr.]w-
nik dzielżawca, Zarząclca) poła jest Zobowiazany:
a) uStalić zagrożenie pożarowe w lejonie, lv któr,ylr T,...,pJ1.,,nIe

]]ędzie wykony§,ane.
1]) uStalic Iodzaj przeclsi.qB,Zlęć lnającycir na celu nieclopuSZcZerrle

do pOwStania i l,cZpI,Zesi.fzcniania Sie] poźaIu lub wybuChu,
C) lv pl,zypadku nieijł)ecilOścj, wyZnacZyć oSobę odpowiedZia]nil

Za Zabezpieczenie nlie.jsca wypalania. ua pIZebieg alaz zablz-
pieczenie miejsca po zakończeniu wypalania,

d) ni,e używać materialów niebezpiecznyclr pożarorvo do zapa-
iania i lozniecania Slomy i ^oozo_ctałości roślinnych,

e) Zawiaclomić niejsco$,ą jednostkę osP a w n}iejscowośctach,
w któifych nie ma oSP - sołtysa.

S T]. Ranke p,oli,nformowała Ladnych, że już wys-
łe,no zlecenie na zakup eparatu USG. Będzie o,n
własrnością przychodni, ale zlokaliz,ovrany zrost&-
ri,ie rra parrter,ze s,zpitala. Obrs,ługiw,ać go będą
(bezpŁatnie, w raimach obowiązków i ,,bez po;bie-
D:a[ria cegiełek") 1ek,ar]z,e zatrudnieni w sap,italu.
},6, pełn,i szozęśGia 

- dodatkowe głowice 
- bnak

trolchę pieniędzy, st;.-i Prze-woCr.:czą,ca apeluje
do wszystkich, którzy moEą: BOŁOŻCIE TRO-
CHĘ GĘCSZĄ: @. z;

2. W celu plZe}]:osrai]Zenia CZynnośqi__ vrypalania W przyiraclĘu
zwózki słony i p,ozostaiosci roślinn],ch, nalcży wyznaczyć miei-
Sce o powielzci]ni nie H,iękSZe j niż :10 m2. zglomadzcna- Śłoma
i pozoStałości nie mogą być składowane na lvySokQści^ po[vyżej
1 m od pozioIn l 1cref,.l,

3, Wypaianie Si jmy ]J;k; ]aiJ.: jnowe j o,IaZ innych pozóstałości llo-
ślinnych (bez zt,ózki) może od,bywać się - na obszarze d.o 2500 m2

,1, CZynność wypaiania rnoże być prowadZona na obSZaIZe więk-
Szym niż poclany lw pkt_ 2 i 3 pod walunkiem podziatu telenu
ca sekloly,

5, 'Wypaianle ncże od,l]ywać Się tylko w jednyrn Sektolze. wypa-
1anie nasi.^pn:,,C'l sekiolów- może być }ifowaclzone po uljlzedniin
zakończeniu n,llpalania w- Sektolze popizednim i cąlko-§it}m wy-
gaszeniu ognia.

u. oclleglo:e p ,t, ,tor.r; i ;rol,Slaio-Ci fo\iinn}ch od miej-sca
lvypalania |ic inoże być mniejsza niż 30 m.

§4
Po:iianoVJienia końconłe,

]. wykonanie tIch\./ały powielZa się ZaIZądowi Miasta i G.niny.
2, Llchwała wci}odzi W życie Z dnien podjęcia i mocą oł]owiąZującą

od 15.06.t936 I. po jej upIZedniln cgioS:Zeniu na tablicy ogłosZeń
w lJlzędzie l/ijasta i Gminy j. tatriicach ogłoszeń w sołectwach.

3. Ucłrwałę L]z€oc_nic]no Z K3|]:licialltem PańStwowe j stlaży Pożair-
nej w KośCianie.

PRZEWODNICZĄCA
:lĄ,) r Mi \sTA i GMlNY sMlClEL

(-) Urszula Ranke

INFORF,IACJIŁ Łil,A FRZ}aDSiE]BIORSTW
I ZAĘŁ^t]ÓW

Od pięciu 1at ciziała .ł Lesznie pr,zy u1. l{orł,ej 4
1Vo jelvódziri n- ank {n ! r; rrl i ac ji GcsporJarc ze j,,GŁOE",
który praclrje rv Ogolnopolskiej Sleci infołmacji
1\{iejskiej,,OSi\,T" 7rrji:.szającej l}6 rvojervodztw.
Wojewodzl-.ri Bal_i< Ini:rraacji Gospodalczcj,,GLOI3"
plo,,.vadzi d zja ia] ll oŚi: i1,1 ior,niac,v j n;] I)r,.cl{nzu j 3 c daire
o fj,rmach ploclltJ<i:,, 1i-:.;l,il, ul_|ug,ltl"1-ci,l. huLti,lr,,nj.ilctl
i transporcie -rvpisarir,-ch do l]atrku,
Współp,raca z Bankiein 1nfoi:macji Gcspodarcze j

,,GLOB" pozwoli P.;.l,-s'i-,,vu na plcmocję s\Ą,oici)
przedsiębiorstw i zakiacic-,v. a takze ułal;rvi kontakt
z prcducentami. hancilo:,. cani i usługodai\-cami.
Ze zgtomadzonej baz_r, Can1,,clr korzr,,stać nozna rórł,-
niez telefo,nicznie.

Sy'ojervodzki !an1< ini1.1l,;,i,ll-,i:ji ci..,!l-j.il\l, jc::i .ł c]tti ro-
i;ocze ccl godz. 8.0|t do 2]i_i (}il.

Adres: llv'rl ji:", ::' lii ,'ije_:lk ii] i(]i,1.!::;|]ji il i;s1.:,_;ii:llcllt, i

.,GLOB", 64-]{i0 |,csz,rlo, it1, Nor.r,a 4 tc1. 20-25-93
tel./fax 20-25-43.

SEKRETARZ MIASTA i GMINY
mgr W ancla J ctkubo,wska

UcHWAŁA
Rady Miasta i Gminy w smiglu z dnia 30 maja 1996 roku w splawie ustalenia szłzegółowych za§ad wykonywania

czynności wypalania słomy i pozostałości roślinnych $a polach.
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7, pRAC ZARKĄ§U
8 rrraja lrr.

Podjęto dyskusję na temat lł,aLunkorl, poz;":,k_i-,i l

nia dodatk,owych funduszórv ze żrodeł pozasamofzą-
dorvych: fundacji, agencji itp. W śr,vietle obo-wiąz,,;-

jących lprzepisów spł]awa jest jasna: ninr rozpocznie
się starania, trzeba mieó pełną d,okumentację, środki
lł,łasrte - wkład ludności. Inwestycja mus,i być roz-
liczana i rea].izowana lv roku kalendarzol,vym. Nie
tnożna np. w jednym roktr zakupic materiał, 3 w I13:

stęprrvm inwestycję lealizou,ać. Tak li,ięc, chcllc ,",,},-

stąPić o dot,ację, należ;l komasować rvłas-e ć:3,]r,'

budżetowe. Członl<o,wie Zz.l, ządv Ęęgii1.}-\\,ni.,\,} i)o-
wiadali się o podziale częś,oi budżetu ..la :ad.-il,ch",

Tak rozdrobnione rśrodki załatwią t_yiko ko.rnct,"i,ę
poszczegótrnych mie;scowości, Str,vierdzono. .. ] ]:,--

1enie budżetu ,,pio równo dla każdego radnego'' jest

marnotrawieniem pieniędzy.,,Prz1, takln podziale

budżetu, n,igdy, na żadne inr,vestycje, pieniedzv nie

doŃaniemy" - 5f197ięl,dził r.ł,r ęc z Bui: ini,t l z.

Ząa,znano się z ek,spert;łzą ,o stanie techniczni,nl
komina kotłowni szkoły w Śmiglu, ktor1, do no\\Iego

sezonu ogrzewczego mr-rsi b.vć rvvtrrienrorr\-, Za,;ztid

uPorvażnił dyl'ektora szkoł5l do podjelcia c,]zia1::,r'l

tym ,zakresie.

Dokonano przydziału trzech v.,o].nych mie,zkari,
,Iedno z nich. rv Śmiglu przy ul, Lipolvej 9. pc;t:-
nowiono podzlelic i jego części ptzyznać sąsładują-

cym z nim rodzin,om. W ten sposób przyrł,rócono

stan pierwotny tychże mieszkań.

15 maja br.

Rozważono problent blłdl,nkli. l,łi kirir\ltri rnicstli-

ła się restauracja .,Anelyka" lv Smigltł. Jak iLrż pi-

sałem, ,,stala" częśc, będąca lvłasnością gminv i ,,rttl-

wa" będąca własnością spółdzielni są po:^adorł,ionl

na jednej d,ziałce stanorł-iącą w-łasnośc gminy, Zal,ząd

postanowił r,vyrazić \Ąlstępnie zgodę na rt,"r,łlls;:czcniłl

siq społdzielni ze spłat;1 rł,artclści ,,starcj" części :zi;rlii-

ną Z WYcenĄ lzeCZo7n,aiYc)', W lej sytuacji zlcci;ritl

biegłemu oszacorvanie rł,artości .,Atnel,vl<i",

Zarząrl wl,raził zgcdę na wzmocnienic kadł,"l"ve

(1 etat) działu inwest"r,c,vjnego w- Urzędzie,

Ponorł,nie analizowano wn,i,osek mieszkańcorv Bronj-
kowa w sprawie prz;,dziele,nia dotacji na dolrc:lczil-

nie budowy drogi - ul. Wiejskiej. Ustalono, ze ;eśli
w drodze przetargtt, znajdzie się rł,ykonawca, ktor_y

roboty skred_vtuje, to prace zostaną podjete.

W związku z pozyt.vrvną opinią Rady }"{iasia L

Gminy Smigiel dotyczącą lvniosku KBS rv SrnL(ill,

Zarzącl, prz.vznał śmigielskiemu bract,,vu sti:zeleckie*

c]<ien:lt ?0 r,iliono,,v starl:g}r złot.vch na remont br_ł-

d)rnku prz\r u1. Północnej przekazanemu Bractrvu t-l-

chlł,ałą RrCr,.

lTa wrri.osek ogrodników z Bronikowa (i nie tylko)
Zarząd obniżył od cz,erwca opłatę targo-wą dla sprze-
dając;rch na t,argu w,afzyw,a, ziemniaki, Iozsadę, o-
iWoce.

Bunmistrz poinformo$lał czŁonków Zatządu, że

rozstrzygnięt,o przetarg na telefonizację gminy. Pra-
ce wyko,nywać będą dwie iirmy, a termin ich zakcln-
czenia określono na 20 września br.

23 maja br.

D,okołr,ano ,analizy wykonania dochodów za 4 mte-
.siące b,r., czy\t 1l3 rolku kalendarzowego, Biorąc śre-
dnią, d,ochody winny być wykonane w 330/n, aczkol-
viiek nie wszy,stkie wpływają rytmicznie. zdecydo-
rłra,na wię,ksz,ość tą granicę znacznie przekroczył,a.
Najwyzszy wskaźnik uzyskały: podatek od psów --
6500/o, udział w po,datku d,ochodowy,-rn od osób plaw-
nych -_ 108,?0/o, dotacja na świetlicę terapeutyczną

- 1000/o, subwencja oświątowa - 46,130/o, i poda-
tek od indywidualnych środkórv transportorvych -
6 1, B 90/o.

}ia d,rugim biegunie są: podatek za tereny-

- 00/o, wpłvwy za m,andaty - 3,B50/o. cz;*

asiirg - 4,21alo, podatek od spadkoł- i dar
5,27alo, po,datek 1eśny - 5,7B0/o,

] ,- :,rl,.l

:_, _- ^ le-
: -l-

Ogółem, \\/ ciągu czterech
zOwano rl 36,1]l0/o.

Z,aruąd,z,apoanał się z pro,t,okóŁem i trrioskami po-

kont,rolny,mi Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i Gmi-
ny w Smłiglu, która d,oko,nała analizy dokumentacji
wpływu pro,datku ,od śr,odków transportov,l,ch rr, {J-

,rzędzłe.

])okon,ano też s:zcze:gołor,vej analizr, ,

zadań rzeczolł,ych na rok 1996 reailz,:",
Urząd. Ich rv.r.}<az obejmuje 55 pozr-c;i
że l,lonie cznośc plzestrz,egania ustarvr- o

publi,cznych, która nas ob,o,wiązuje, opóania r

cję p,oszczególnych zadań. Po pr,o,s,tu zbvt dużo
potr,zeba n,a ich przygiotoiwanie: dokumentacja
to,ryisy, pr,zetargi. Tak więc w tym roku, zdec]

na większość planowanych zadań będzie rea

w d,rugim półroczu, a, p,rzyg,oto,wanie dokun
na ,z;ad,ania reaUzowi_,te w r,oku przyszły-rn _-

k.łartale bieżącego roku.

Zarząd prz5,ch_vllł się do rvnioskiL k-,n,,isjr plz:-
targorvej, by na położenie płyiek ri- palacu ri- Ercri-
kow-ie, zastosorvać tryb z woinej reki.

W zlviązku z de}<lanacją Konendi, Il,-rica 7,tlP
rł, §migiu o ponos,zeniu kosztólv a'llonamentu i lLlz-
mów telefon,icznych we własn"l,-m zaklesie, Z,aT ząd
przyznaŁ harcerzom dotację równą kosztowi zalozę-
nia telefo'nu 

GL Z.)



WITRYNA ŚMIGIELSKA

§ ffiffiffi&ffi ffiffiffi§s§H ffiffiŁffi§ffi§$#.§&, ffiaffiffi§ffisŁ& § §p§§#§&§Y§f &&§Peffi&ffi§§§ffi§§
I_Icz,estniczyŁem w posiedzeniu, które odbyło się

21 rnaj,a br. Głównym tematem były powinności soł-
tysa wobec weterynarza.
Na p,rzykładzie ,,r,nałego zgr,zytu" (jak później stwier-
dzo,no, był to odlos,c,Łrniiony przypadek) międzv sołty-
sem a weter;nnarze,m chciano u,zyskać jednoznaczną
odpowiedź na p)rtanrie: Co nal,eży dro o,b,owiązków soł-
tysa w czasiie akcji sz,cz,epień (i innych czynrrośc,i) do-
konywa,nych prlzez weterynarzy. Na ten temat w;z-
p,owia,dali się: dy,r. Wojewódzkiegro Zakła,du Wete-
r}nrarii w Lesznie Rado,sław Kędzierski, Rejorrowy
Leka,rz Wećerynani,i w Kościanńe Hipolit Stelrnaszyk
i 1ek. wet. Ewa Kubiaczyk or.az członkowie Kornisji,
głównie sołtysi.
Zwalczanie chorób u zwierząt jest działaniern urzę-
dowyrn. Lekanz wojer,vódzki te czynności zleca pry-
WaĆnym weter;,.,n,arzom, do których,,przypisanio"
p,os,zczególne w,sde. Terrże lekarz o prowadzonej akcji
p,owiadamia sołtysa, który rvinien, ,ł sposób zw-*ycza-
jowy przyjęty w danej wsi, powiadomić o tyrn rcl-
ników. Tyle i tylkro tyle! Pozo,staje kwestia zorgani-
zowania ,osroby pomagającej weterymar,zowi w pracy
(najczęściej chodzi o ,,pisarka"), Taką osobę we włas-
,nyrm zakre§{e ,gn,,gąlli2uje weterynarz i on ją iinan-
suje. Oczywiś,c,ie, rr,oże to ucaynić w p,oro,zu,mieniu ze
so,łt;rsem. Nie ma przep,isnr, na podsrtawie któł,ego soł-
tys 1ub we,terynarz rnógł y na kimś wymóc udziela-
nie pomocy weterynarzowi.

K,orzyst,ając z obe,cności lekarzy, mówio,no też i
o sposobach z,walczanie cho,rób u bydła ,i trzody.
Z utzę,du z;walczia lsię gruźlicę, bruceJ.ozę (od tych
choró,b województwo w za,sad,zie jest wołne - ujav,,-
niają s,ię pojedyńcze przypadki) i białaczkę. Na tą
ostat,nią w woj. leszczyńskim reaguje (to rrie jest
równoznraczne z: jest chore) 600/o pogłowia w dużych
stadach i 100/o w gospodarstwach indywidualnych.

urzędo.łrg z,ąalcza się białaczkę guzowatą poptzez
ubój salrrita,rny. Niestety, brak śnod,ków nie pozwala
na wykup ,wszystkich chołych sztuk. Pienią,dze jed-
nak muszą się znaleźć, gdyż rn]amy dwa lata na
przystio,sowanie się do Unii Eunopejskiej, d,o ktorej
nąsze roł,nictwa z chonymi zwierzętami nie wejdzie.
Z ,obór,sztuki chore n,ależy usuw,ać vncześnie, a nie
p,o 2 - 3 latach od" wykrycli,a chorołry. Weter5r,rraria
dotuje te gospodarstwa, w których sztuki zdr,owe, fi-
zycznie oddzieia się od cholrych (dwie o,bory).
Mateniał hodowlany ,należy kupować tylko w ob,o-
rach wolrrych od chorób i uznanych plrzez zakŁady
wet,e ;rrrar,ii,
Co robić z padłymi 1ub przejechanymi ,,d,robnymi''
zwier,zętami .- psan i i lisarni? Z zacŁla,w,anierrr środ-
ków ostroż,ności, głębroko zakopać. Weter;łnaria rrie
ma lmożliwlości ich ,zabnan,ia. Reag,uje tylko wtedy,
gdy stwierdzono be,zpośredni ko,ntakt człowieka ze
zwierzęciem. Cry rotrnik, który kupił materiał ho-
dowla,ny nieprzydatrry do rozpło,du, może d,ochodzić
odszkodowania? Tak. Są przepisy, które mówią o
k,onkretny,ch rvadach zwrotnych (,rnuszą być potwi,er-
dzone p,rzez lekarz,a) i czasie z\ożenia reklam,acji.
A p,onadto w czasie posied,zenia: l

- rrozpattzono 28 wniolsków o odr,o,czenie i umorze-
nie podatku r,olnego (nie wszystkie pozytywnie),

- mówioinlo ,o prowoływanilt izb r,olniczych (zdania
były p,odzietrone),

- bio,rąc o,d uwagę aurę, której skutkiern jest wy-
marzrrlięcie niektórlrc| zasiewów, a ko,nrsekwerr_
cją orki (patiwol) i pr,zesiełvy, zastanawianro się
nad wysokością podatku rolnego ł:rla drugie pół-
r,O,CZe,

- postanowi,cno, zgcdnie z plałer-n pracy, w poło-
wie lipca (przed ż:;irłlami) d,okcnać wizji lokalnej
wszystkich żwirorvni i wy,roblsk kcpal,nianych.

(H.z.)

URZĄD MIASTA I GMINY SMIGIEL
zattudni pracownika

ze znajomością zagadnień dotyczących ochrony
środowislra

I(andy,dat winierr posiadać :

- wykszt,ałcenie średrrie,

- uregutrcl\1la,ny stosrrinek do służby wojskowej,
Of er,ta F,owirura zawielrać :

- kwestioln,ariusz, osob,owy,

- 
.udo,kumentowąne wykształcenie,

- aktualne świadectwo pracy,

- opin,ię z ,o§tatlniego zakładu pracy.
Oferty z dokumentami prosimy składać w zamknię-
tych kop,entach w Urzędzie Miasta i Gminy Śmigiel,
pokój nn 19 ,w termi,nie do 17 czerwca lgg6 r.

SEKRETARZ MIASTA i GMINY
mgr Wanda Jakubowska

PROSTUJEI\ĄY BŁF]DNĄ INFORMACJĘ!
POWSZEC}-IN7 SPIS ROLNY

TRWA GD 13 Do 25 CZEBWC.Ą !!!

Z a:ł.nt er e s ottl any ch - pr z epr gs ?. anxa

SYSTEMY ELEKTBO-INSTALACYJNE!!!

prow ad,zi usługi instalac ji
, - elektrycznych,
_ cłomofonorvych,

-- a*tenowyclt,

Grzegorz NOWAK, Śrnigiel, ul. LĘowa 37

tel. 189-364. Wystawiam fakttrrv VAT.
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ROWEREM DC SLUBU
Jak na razie, lok 199Łi i9;,i li;kietil szc:l,ęślirr,l,il

dla dwóch pal, małżer'rsiiich zc vlsi Karśnice.

Pielwsza pal:a to p,at-ls|,;lll ?,oija i iitlzil-iricłz _ii,l;_

białkor,vie. Cbcje od lnlod:iii:ncz;r,,c]: 1at cil;z1.1l pl,,l-
cc-.r,vali ł:,a io].i. Zafta ,l gc:.pcdarsi:,;j.e ii:dziclł:,vl ii,.l*
złor,vskich, a pcźniej na ii,,l,sieciienii-i na 'żarłajszc; 

,-. ):,-

nie u Niemca. Kazim,ier:i od i6 iat d.o rł,ojny i]ra(,._]-
rvał w Czałztt w gol;pi-,claisl,u,itl ,ł-Lłj:-l. :i pózr:,. i

lt }diemca, Po szczęśiil,ii,:).tjh i].j,§i,oi,;clr iv lodzinne
stlon1,, 1 n:arca i!}40 r o1;i.l. ; ;i,,:1;;,;lilii. ,,rdiiii slę oil-
1egłego o 7 km Starostrł,a .,i Sili€,1u, gdzle zarvarli
zw-iąlzek ms.łżeński w oi:cctlości ś."l,radko,,v, 1<.tólz"v tez
c]otarli Tow-erami. }iaste;pnego cini:r 2i lc'rril i{:zi-
miera i 24 letni Kazimie::z 5akl,ai:,,--ntainc ..iai<" oc-
rviedzieli lv Kościele Para{ialnyiri lł, Wijkol-,,ic Pol-
skim. Po ślubie rozpoczęło się rvspcine gospcdal,cut-a-

nie państwa Kobiałków na 7 ha zierni. B.}.ła to cię";:ka

harówka, od vrczesnego ranka do rł,ieczora. \Ą/l,Dudo-

vuaii now.v dom i bi,rd,vnki gospociarcze. Zrobili to
kosztem duzego wysiłku i straconego zdlc,łia. Cprocz
zajęć gospcdarskich oboje staii sir; c1.,lłeczr;.ikami.
Zofia była radną r,r,, Smig].ri. członl,i.ln Ęed1,, iriacl;,:cr-
czej Nllecza;:ni v,, Koś,cianie . Załaź:lla 1{"oło Gospcc,lvń
Wiejsklch, była przev,-odniczącą, zorganizclłałg lr,iele
wycieczek dla kcbiet, fachorvi,g}1 kursó,ło,, tlzieci1l-
cow, pokazow iip. Kazimierz b;,,ł radnym vl srniglu.
członkiem Rady Nadzorczej Mleczarni rv K"ościariic
i Gminnej Spoldzicjni ,ł, Smigi.l. ,)l,eZeSCm miej:Lc-
wego Kółka R,clniczegc i ZSL. Lfieii dlvcje dzreci
(jedno z nich zmarło), Coczekali się trojga lvlrukó.,ł.
Obecnie żyią z,a srł,oje emerytury rolnicze u cór]<i
z zięctem, któr;,m p L- z€:1śazali go-qi],cdlallstlvo. Fołrad
7O-Ietni państlvo K,cbiałkołł,ie godiiie dcczekali
i plzeżyli swoje złote gody.

Druga pala to panst,ł,o &'Iarta i Jilli iltljsz'to}<e-
wie. Marta p,racorł-ała i,.l g<l-<pod&r-st,łie rodzrcor,; Sta*
nisłalł.skiclr, a aprócz tt-.gi; 13 lat ponragała y,i l]ro\i e-
dzerriu sołectlrłla swemu ojcu. w czasie okupacji pięc
Jat spędziła na ,!vygn3llit,i 1,,r SokoJolvie Pi'dlasliim

t,i Nienlcćlr,,,,, ,ł połllizu obozu Tl:ebltnka. Ukladkrem
i-riin.|;igała uciekającym z obozu Z.vdorr-kom. Dziś
l: ć,,:,,j. ...,,n,ic ił nic się nie bałam, musiałatn im po-
l.lóc". Jan tez cięż}<o pracował \Ąl gospodarstrł,ie
-l,, T{.lzarric, a -lt, czasie oklrpacji w-vlviezli go do }iie-
],],i{]c na loboty - musiał harowac u bauela. Po po-
iirocie z nie-woli, w 1946 roku, 33-ietnia Marta i 28-
-ietni Jan zav",arii zrviązek małżeński w Smiglu.
1? c:zerr,",ca, tez iadąc 1,owerami, a ślviadkorł,ie za
nj;n,i. Slub kości,elny odb;,-ł się lv Kościele Parafial-
nvm w \Ąlilkolvie Polskim 23 czerurca. Jako małżeń-
strł,o państwo Ba,isztokolvie wychowali, trzy córki,
clcczekali się 13 wnukclv i 5 pralvnu]<orv. Jan w lTa-
jątku w C,zaczu wyp.racował sobie eme,ryturę. Cho-
rorł,ita lVIarta, sędziwa - dziś B3 letnia staruszka -
i_,cruszająca się przy pomloc} kuli morł-i: ,,,,.przeży-
lam drł,i.c r,vojny, ojca rozstrzelalr Niemc.v w Koś-
cianie, na v/ygnaniu ryzykorvałam zyciefi, .,ve włas-
11.}im gospodarstr.vie połamałam obie nogi ale
śiłrierci się nie bo,ję". Była i jest jeszcze batdzo ży-
,;i,otna, czuła na 1udzką krzylvdę i biedę. Tam, gdzie
iizeba i:_vło ponróc, jej nie brakorvało. Była ,,d,uszą"
i,,,si, organi:,owała dożynki rviejskie, śpiervanki sta-
r]\,ch piosenek, tańce, imprezy. Od dawien dawna
coiekuje się wiejską figurą, organizuje dzieci i mło-
r]zież do modlitwy i śpiew-,a,nia na tradycyjnych
spotkaniach majowych. Nalezała do wszystkich to-
i.,,arzystwa i organizacji, a teraz czule żaI, że 1ą wy-
}łreślaią.

W imieniu mieszkańców Karśnic życzę obu pa-
l,c:m jeszcze dużo zdrorvia, wielu słonecznych dni.
Opisane życie obu jubileuszowych par: tak państwa
ii,obiałków jak i Bajsztaków niech będzie przykła-
ctm jak trudy życia, ciężka praca rł, gospodarstwie
i praca cila ludzi cementuje małzeńst\ya na półwiecza
i 1eszcze dłuzej.

W po1,ozumieniu z Urzędeln \,Iiasta 1 Gminy r,,",

liirlighł obie palr. rł,l-tr-porr ane zostały do przyznania
przez Plezydenta medalu za rvleloletnie pożycie
małzeńskie. HenrEk Grzegorskź

FRZtrDStFj5IalłSl'WO PRODUKCJI HANDLU I USŁUG ROLNICZYCH

,,S N! I G R, o L" sp,o.o.

W S}IIGLU

F,Rf;YJRĄ{E §O PRACY PRACOWNIKO\,V
"W,ij,lsi|ępu jących Zawodach:

* $per§torów ko}.eajnów zboŻorvych i pras,
* {6!agl2a,
_. §1}-r*wacz}/, Ślu§arzy, fobotnilrów niewykrvalifikowanych.

1-11, Le:lzczr,ńs]ia i0 - te1. (0-65) 1B0-070; 1B0-3iBZGŁCSZEl,TIA:
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I §Upl p* ,,DN§ACffi se6§ffiLA"
Jako organizatolołn nie ił,yl;aCa nam ich korłelt-

to-,ł,ac. Ll[ożeml, t;.lko lł,estchnąć: gdyby pogoda
(szczegóin;it rv sob,otę!) była 1epsza,.. Ęjg5..]r1,1 i1,.1
przedstarł'iliśmy szeroki lł.aclrlarz imprez i ]l,.l,zr].r,

mógł z nich coś dia siebie lvybłać. Jako orgatliz:Lt;-
rzy jesteśmy zadowolelri, a państwo?

A oto wyniki konkursów i za.,xrodóił, sporto,i,vyclr:

,,PoTVCZKI IłoDEINNIF]"
1. m. KataTzyrla, Roman i syn Eartcsz Czarneciy;
II. m. trlżbieta, Hie.ronim i syrr 'Ict,llasz Ogllliłrłcz1.-
korvie; iiI. m. Dlorota,, Zbignie.ł i sl,ą 5._,-,rli,o i)lrl-i,-
niakorvie; ]V m. Bernadeta, An.jrzej i cćrila ],,1,,:irika

worłrrowie.

,,CZY ZNASZ ZArjYTKI },IIASTA I G}!INV"
SMIGIEL?"

(Uczestnlczyło B druż},n ze szkcł pc,Jstarł,o.łycŁr: 3 ze
Śmigla, 4 z Czacza i jedna ze Starego Bojanor.ra)

L m. Czacz.,łr składzie: Joanna Ciesielska, Agnies.:k:..,
Zak i lvTałgoruata Skoracka; IL m, St. B,ojarlor,rio: Aga-
ta Kościańska, Karoiina Komedo i },{ateusz Gęclcś;
IIi. m. Smigiel: Agnieszka Flanusek, Anlra Bukc,,.,-s]<a
i Agata'Wojciechowsł<a,

PLEI{ER MALARSI{.I
I. m. Maryna Jasińska; iL m. I{arek J'a"rmuze|,;
I1I. m. Karolina Kucharska.

II. KRAJOWE OTWARTE BIEGI PRZ§ŁAJO§Vi]
(Uczestnliczyło 253 biegaczy).

ROCZNIKI i986-1985
Dziewczęta 400 m
], nr, Anita Józefor,,iicz, Wschowa,; II. m. Anna Pii:ś-
niak. Kluczewo; IiI. rn. Karolina Grvgier, Si. Boia-
now0
Ch,topcy 800 m
L m. Matusz Gała. Wsechowa, Il. ln. Farr-ci Zr.tL,a ,:]r:.
Cza"cz; III. m. Kl,zysztof Kor,va}ski, St. Rojanc.i,l,

ROCZNIKI 19B4-1983
Dzżetuczęta 800 m
I. m. Małgorzta Ztmna. Wschowa, 11. m. Ctylia Fio-
ryszczak, Kluczewo, IIi, m. Graz5rną Ochocka, Kllr-
cZewo

Chłopcg 1500 m
I. m. Przemysław Mikołajczak. Slnigiei; Krzysztof
Ada,mczak, Śmigiel, III. m. liorbert Nijaki. Czacz

RoCZ}dlI(I 1 9B2---19B l
Dzżelrczęta 1500 m
I. m. Patrycja T,ornczak, Klucze.vo; II. m. Jo3nnl
Blzeziewska, Śmigiel; III. m. Monika }"{ajcherek,
Kluczelvo

Cil,ta,łcy ijaOa m.

;. *:. Arkadiiłsz Jał.lłoriski, St. Boiancv,,o, 1I. nr. I{ł.lui
]l,,,Iarcinialr, Srnigir:i ; 11I. nr. Iiarol Śr,",iąte1<, ll;-l1rovricc

&łŁOD?.IEZ SZK}I; S;łEii j.,II{]t{

Dzźezuczęta 1500 ,n

L m. Anita Suszka, ZS,4 Slirigiel; IT, m. Angelika .l{,i;-
ius, ZSZ Srnigie1; TIT. m. Agnieszka Kcł<c,cińska, Z5Z
bIni.q]el

Chłopcy 500a .lyt

T, m. Damiar.L f}i:piak, Z3Z Sr-iligiel : iT. r... Łu}<a:z
Stachowie;k" LO Włoszakor,rrice; III. m. Łukasz Sz-l,-
tranowski, ZirZ Snligiel

i:IEG GŁOWNY
I{obieig 500a rrL

L m. MagCa.]ena droncsta.j, I{ościan; II. m, Patl.vc,]a
Sz./rirano,,vsk:l" Ea;:chlin: ITI. tr. Hanna R:,lnac]l,
Diohnin
I\Ęężczuźnł 1,j1.000 m
l, m. Andrzej Swiirtek, IJukó.wiec; 11. nr. Ro;l;er T'ąll-
kadze, Kościan. 1]1. rn. Łlłkasz Złotko,rł,s].,i. St. Erl;a-
noWo

T,URI{I§J TBAMPKARZY
iLTc,zestniczyły 4 drużyny)
L m. LZl Spłalvie; Ii. m. ,"Pcgoń" Slrliqiel 1;

TIL m. C.K, Wielicil1,1=ł.l; i],I. ir-_:. ,,Pogoń" Smigiei 1I

OT}VAFłTY TUR|{IEJ TF-NISA §TOŁOWEGO
(Uczestniczył1,- 54 osoby)

hlŁOJ.z.: l, ,._,i l (-ir_,,\.\^

I)zżewcze,ta lłi". V I-V l fi
1, m. Anna Juszczai. qli ;"ic]; lT. l.r. Agnieszk:,. D;:v-
gas, Śmigiel ; iii. iil, lj.,-1ii,a ]],i_li1,;c,r,iak, S,,Ti3l,-i

C'nłapcy kl. l"-'i/
T. m. Miłosz Gli:.i.:l;,l,, i:.rl3icJ; I1. :n. j,lrt,ijui]r_ j'{ur::ą]i,

Leszno; 1]I. rli. Patl,r-lr Ratajt,złri, Slr-liśiill

Chłopcy kl. Vl-VUl
I. m. Karo1 Mał:ci:,1a}<, SleliqitJ; jI. m. WalCi:rl:rl-,
Walkovliak, Śmigiei. ]Ii. m. Łukasz {irzelak, Srnigiel

DoRoŚL1
Niezrzeszenź tl: PZTS
I. m. Waldernar Y/alko,,r,iak. Sr:rigie] ; Ii. nl. Andrztj
IJerkt, Leszno; iIL in. Przemysłalv I{irnlinski, St. P,l-
janolvo

zrzeszerti w pzTs
I. m. Adam Duda, Foznań; li. nr. I'olrra"sz ,]:r:li,l,
Poznań, Iji. rn. I{.,zlzimlęrz Ko,-"va,lczyk, Leszno

Organizatorzy
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SKLEP Z TRADYCJA§,II
przy §półdzielni Ogrodniczej w Śrniglu
OGBODNICZO-WIELOB&ANŻOWY

T. Kościuszki 50 te1. (0-65) 1BO-ż74

iJ o 1e c ćl:

I{ASIONA KRAJO}Ą/§, i ZAtil3Atrr l|ZNFj:
lvarzylv, lrr,viatórł-, buralłórv, trarv łą}<or,r,3,i:ir,

gazorrorvych ...

I\{AWOZY l{RA.!OWF] i ZA{lĘANii,i,{§b. z;

Izraela, Finlarłdii, l{o1antiii.

NAR,!.1}]t}ZiĄ:
:1li; ogroC:rikó,,",- i ł]zj:r!kc:,, iizórr,

S §zei,,olri r,",ybó.- śi*dlrijrą,
chenricznl-cir,

€9 F'olie o i:ózn3,ch
11,ymiełach,

* Gł,zybriię,
S Fłpier,
* Torf.
t§ Trzrnielc.

Zapraszamy od poniedziałku do piątku
lv godzinach od B,00 do i7,00

v.z soboty od B.00 do 13,00,

W sprawach pilnych tel. domowy 180-498

B lzffi&§ffi ffi&Łffi§ffi§wffiffi
B rrraja br. w salce klulclowej Cen,trum Kultury

w Śmigl,u zojrg,anizo,wano §Ip,o,tkanie informa,cyjrie
o iz,bach rolniczych, ,o po,woływaniu któ,rych Sejm
podjął stosrowną uchwałę. W spotkan,iu, w czasie któ-
rego informacji udzielał Józeź Marcinkowski _-- z,a-

stępca dyrektora Wydziału Roin,ictwa UW w Lesznie,
wzięŁo udział 30 osób.

Izba, r,cln,icza ma lryć sarr::o,rządem rolniczyrn, któ-
rego zakre,s działania m.in. obejrnie:

- ol§anizację rynku rolneg,o: zbyt produktów ro1-
nych i analiz cen,

- wsrp,oLrnaganie re,st,rukturyzacji rolnictwa poptzlez
podjęcie działań p,Ilowadzących do zwiększenia
areału gospodarstw chłopskich - to proces dłu-
grotrwały, ale nieuchronny,

- oświatę ro,lniczą (w tym zakresie roln,ictr,vo v{ po-
rórłłnaniu dlo innych działów gospodarki ma do

odrobienia duży d;lstans): wspieranie is,tniejących
szkół i pomoc w nabo,rze do nich, nad,awanie ty-
tułór,v k,;ali{,ikac;zjtrych, prorł-adzenie edukacji
pIa\Ą/nei i ud,zielanie w tym zakresie p]ofadn,ict\Ma,

p,osiad,a_,le łvłasny,ch tzeczoznav,l ców,

"- s,zerzerrie postępu rolniczego i ekoLogicznego,
* badanie opłacalności produkcji i niedopuszczenie

d,o oic,niżenia pozioimu zycia na wsi: kalkulacja,
pr,Ognozowanie ryn,ku zby,tu, przygotovranie ro1-
nlka jako udz,iałowca giełdy rolniczej,
iłspółdziałanie z administracją ,rządową i s,amo-
rząd,clr,zą, pnzejmorvanie od ,nich 

- odpłatnie --
n,iaktó.rych zad,ań.

C,zŁo,nkarrri izb rolniczych (na razie przewiduje się
tylko struktury wojewódzkie) mogą być: lolnicy pła-
cący p,odatek ;:oiny, człoLnkowie spółdzielń produk-
cyj,nych mający wkład gruntowy oTaz po,datnicy
Cziałow spccjalnych.

Aby izba p,o,wstała, na wyb,orach musi się zja.wić
r,_rinimum 2a0lo, w skali wojewódzćrva, up,rawnionych
do głosowan,ia (spośród tych, kt&zy mogą być jej
członkarmi). Wówczas wszyscy uprawnieni, bez wzgl,ę-
du na lo czy 1cyii głos,ować czy nie, autołnatycznie
siają się członkami iz,by rol,niczej,

Jeśli gŁosujących lcędzie roniej ntż żC0lo, io po pół
roku, n,a wnios,ek c,o najmniej 50/o upra-wnionych do
gło,sowania Wojewoda ogłasz,a ponowne ,wybory, łr,ie-
jako w drugirn teriniirrie i wówczas bez vlzględu na
ilość gŁosujących, izba z,ostanie powoła,na. Tak więc,
jalr ktcś sformułc,.lral, czy się nam podoba czy nie,
to i tak izby ro,lnicze będą. Taki po prostu jest ..ły-
nróg wejścia do Unńi Eur,olpejskiej.

W naszym województwie wybory do wainego zgro-
tnadzenia izby rolniczej odbędą się 22 września b::.

Do zg,romadzenia każda gmina wybi,era, po dwoch
członków. Kadydaćów może być wielu. Każdy z nich
musi jednak zebrać 50 podpisów ,osóib go popie,rają-
cych. Proponuje się, by okręg wyborczy był równy
obwodowi wybor,czernu, czego konsekwencją bętizie
jeden lotkal rvyb,o,rczy dla wszystkich rolników z rnia-
sta i gminy.

Działania samorządowej izby rolniczej mogą być
nadz,o,rowane z mlocy plarr/a - Wojewoda będzie
sprawdz,ał, czy podjęte przez tzł:,ę uchwały są zg,odrre

z: oborn iązującym w Polsce prawem, Izbę mogą też
ko,ntrolować ,sp,onso,rzy, ale tylko pod kąt,em ce1o-
,r.vości i prawidłowości wyda,tkowani,a przekazanych
prze,z nich pieniędzy.

Pierwsza kadencja działalności lzby (4 lata) bę-
dzie finansro\MaĘ& z brrdżetu państlwa ara,z z wpływów
z,a świadc,zon,e usługi i od ewentu,alnych sponsorów.
Następ,ne kadencje z,airnias,t budzetu państwa, z 20la

o,dpisu z podratku rolnego (o tę kwo,tę izostanie zrnniej-
szony dochód gminy). Izby ,rnogą być w spółka.ch i z
racji mieć korzyści finansowe ale nie rnogą plowa-
dzlć dzi,ałalności gos,p,od,arczej. Jeśli walne zgi:oma-
dzenie podejmie uchwałę, t,o członków iztly
wszysćkich lol,ni.ków - będą o,bowiąlzywały składki
członk,owski,e. (E.Z,)
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REFEBTUAR
Spełln,iamy liczlne p,rośi:y d,ojeżdżającej młodzieży i
sealrse przeirosilrry z czrvartku na piątek. Zamiast
dwóch, jak dotychcza,s, będzie tylko jeden, o godzi-
nie ,,pośr,edniej" - 18.30.

8.06.96 (sobota) godz. 18.30 ,,CFIŁOPAK NA DWO-
RZE KRÓLA ARTURA", korrredia fantast", USA,
od 12 lat,
Czte.rlna,stoletni chłcpak ze v,zspółczesnej Kali.fornii,
czł,onek drużyny base,b,a,ilowej, z.ostaje przeniesiony
do w,czelsnego śred.niowi,ecza na dwór króla Artura.
Stało się tak dzięki inicjatywie czarodzieia Merli-
na, który ,próbuje r,atować władzę królewską przed
knowaniami zb,rodniczych spiskorł.c ów.

14.06.$6 (piątek) godz. 1B.30 ,,SZÓSTY ZMY1Ł'',
kornedia, prod. ,ang., od 15 lat.
Katie (Amanda Pays) jest ładną dziewczyną, ale
prz,ede ws,zystkim jest intelektualistką, naukolr.cem.
Zda,je sobde spł:awę ze słvej uro,dy i koł:iecości a
więc i z uczuć jakic bud:j w rnężczyznach. Zdaje
sobie z tego spł:awę 1epiej niz jakakolłviek inłr,a ko-
biet,a, bowi€m rratura r,vyposazyła Katie w dał czy-
taniia ,cudzych myśii. Dar lub przekJ"eńst,n,o, klc na
widok piękrrej ko,b,iety, wielu męzczyzn myśli prze-
de wszystkim o seksie, choóby głośno, zupełnie na-
We,t ]Szczerze, z,acŁlwy:cali się jej intelektem. Zetk-
nięcie Katie z Danielerrr stwał:za niezwykle r,ł.iele
komicznych możliwości ...
ż1.06.96 (piątek) godz. 18.30 ,,JANE EYRE", dramat,
USA, o,d 15 lat.
A"daptacja klasycznej powieści Charlotte Bronte z
roku 1B4?. Jedenastoletnia dziewczytlka zos,taje w;.-
sła,nia pnzez ciotkę do sier,oc,ińca, g,dzie po,dda,rra jest
okrut.nym metodom edukacyjnym. Fo latach kcń-
czy szk,ołę - i przyjmuje posadę guwernan,tki u za-
]n(]ZItego ztemlanllla. (B.M.)

PAMIĘTAJCIE: EKB_Ł§ Tiil"tr§/v'iZYJN'V _|\-iG§§1

NIE ZASTĄPI KINowEGCI ! ! !

ZAPRASZA},IY Do NASZtrGo Kil\A
,W ałła<t<aaaaaaaa*}ra+*a+§x}aa§$+X

PRZYJMOWANIE oGŁOsZEŃ I ĘEKi,Ar1{
do,,WITRYi'\ Y S}IiGiELSKIEJ"

i ..PA1,IoltA},iY LE jZCZYŃ!KiEJ,,
S M I G I ts Ł. Ltl. _":'ii:i:is,"vitza XS

,,-,, qodzirraclr ori i(.].Uij - ij.N,.] i _i5.U,j -- i,i.i,;i.l

ffi*

lłastęFny n§§§§3&tr ,uW§un *$ eaerws& k§.

,,BIC CHHM" sp.c.
64-$38 Snrigiel, ul. treszczyfrska !.6

tel. (0-65) 180-318

§RoBKl GCIlRoNY tsosLIN
HURT - DETAL

- pełna gama pest"vcydóiv
(w małych i dużych opakoi.,,aaiach)

- nawozy dolistłre

- odżywki do kwiatów
_- folia ogrodnicza

- nasiona
. kukurydzy
, zbóż

:"ff;H:wiatów
- sznurek roirriczy

- opryskiwacze rę€zne
Zapt a sz alrry oC poniedziałku do piątku

-lv godzinach od B.00 - 16.00
rv soboty od 8.00 - 14.00

64-i}3E §migiel ul. Leszczyńska 16
na terenie P::zedsiębiorslwa Produkcji, Handlu

i Usług Rolniczych ,"§ rn i g r o l''
@..ł<a..<raaaaaaałaaa.aa łaaal aoallacaaaaa

BYŁAIĘ W MLESCIE
BEłam.rŁa spacerze us mźeścże
Pospacerotnać 

- przejść sźę
Pżękne moje mźasta znou)u ltlidzżqłam
Ogłqdałarn

TJlżce, zahqi'łł;.,
Ładne hami.enicz!łi
Pźękne dornkź
ULźczkż

F i.ękny Śmigźel a Eiqrlała"ln
FotograJawałłm
l luc],zź mźje.łarn m,iłuch
ŻgczlźlłycLl,

l serce Śmigla stukg.
Puk 

- 
pulł jah ptalł, hen Lu lazurze

I już noc gulźxzdamź,mźLżonowgmi mrugct
Moje mźasto nu górze.,.

(21.VIII.1995)
PS. Autorką wiersza jest mieszkanka, naszej gminy, która
zastrzegła sobie anonimowość. Redakcja

ańa}aa.aaaoaaaaooax

DOEABIANIE KLUCZY
€ samochodolwych,

C patentowych,
O ostrzenie noży, nożyczek.

sMIGIEL, ul. M,ickiewicza 10

CZYNNA od 10 - i2 i 15 - 17
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Kdffiffi&$§eqil& KB#§,§fl§ Sl§A
18.04.łlr. * i{ietrzeirv3 iliies.z,kanjec Wonieścla l,,, ;v-

h,rał się na ]:owero\"vą .r,_vcieczkE do Gnier,vo-ł:l
st\Ą/arzając tliebezpleczelir:t,r,il :r.lt dl-oclze. Wniol,c,k
do Kolegium.

19.04.hr. 
- Z lvatsztatLi Miejskrego PrzeCsiębi;r-

stlva Gospoclarki Komilnalnci i Mieszkaniorł,ej vl
§imiglu niezn,an:; §.6|r.c,hc-^.^ ::iJ],avy,ca dcłlona1 z
szafki pracorł,nicze-i 1iriii;,,,j.ez,_v narz-:c;dzi o -wartoścr

około 240 zł. S,ora-,oa ,;.-, tok"ił.

22.04.br. 
- W Snriglu na ui, 'i. Ttcści.iszki nrieszl.,a-

niec Por.lina, i:ędąc,ł stanie rlietrzeźr,r,ości. roz-
po,czynając jazdq TARPANtrM udelzl,ł 1,,, pra,;-i-
dłowo zaparkowanego .,nralucha", Zatr z.vmanc mu.

pray,/,o ja,zdy, lłrniosek do Koiegiull.
25,04,br, 

- 
1ĄI Wonieściu nieżyczliwy saslaci celorvo

zn,iszczył sąsiadce łaiveczkę usyiucrłlaną pr,zed jej
posesją. Kolegium.

4,S5.hr. - Nietrzeźr,vi konkubini rnir:szkająca, r,,, Cz.,"-

czrr z nim konkubina wszczęli arvąn1"ure cioncri-a.
Pi'zeplorvad7L,i;o l n jlni r(J7-cil?,\: ,,:'.i,, ęgA\, (,/,1,

5.05.br. - Niet_ł:zeźw,y mąż rnieszka]l,c.l piz._v ui. T'.

Kosciuszki rv Smiglu ,l,.rszczął a!:\-antj_ł]:e ivobec zl,,-

ny i teściórł,. Przed przyb5,ciern ;-,atroiu - zl;iegi.
l{astęp,nego dnia sprarł,a srę poivrórzvła. PL:zepro-
wadzono lz nim l:ozniowę ostrzega,wczą.

6.05.br. 
- Po raz kclejny uja. niono wałęsaiącego

się po obiektaclr b. SK Racot lv Przysiece Starej
II mieszkańca tej r,vsi. Po],econo nlu opuszczenie
terenu zakładu.

7.05.br. - Wspóinie z funkcjonariuszarni Stlaż;-
Miejskiei właścicieic-,i;i gospodarstrł,a w Podśmi-
glu polecono natl,chrniastor,ve u-srrnięcie plzedl-irio-
tów zaś,miecających oilejście bud,5"nllu 3ak i drcee
publiczną.

8.05.br. - Vi cla_lsz},n tiągu tt,r,ł,aji1 s1:lor_v i złośii..

wości między sąsiadan;i -- rołnjkarni rv iiarśrri:
cach. Tym 1-azem jeCcri i,::ugiemir ziliszcz,",j 111-,;,,-

w-ę ziemni.akorv. Kciegiun.

trO.t}5.br. - Interrvenio\rle_nO rv Czat::r-i, g,,1zie riie-
ttzeżwy syn wszczął alvanturę lł,obec srr-ego ojca.

Z synem przepror.vadzono rozmorł,ę. ktora jednak
nie przynj,osła rezultatu, bo następnego ćinia spla-
rva się po-wiórzyła,

11.05.lir. - 
Nietrzeźri"y mieszkaniec r-t1, Les,zczvń-

skiej łv Smlglrr wszczł,ł a,*ranture ze srł/ojQ ciotką,

z którą rł,spolnie zanllc:zkują. Zakłocił spokoj i
porządek. Zatlzyna;rc go do lvytłzeźrvj.enia,

11.05.br. -- },Jiei.rzeżw7,,,lł,'le:z1,.aniec Lt1. Le,szi:zl,ir-

skiej lez;li i-ia jezclni E.,i. {jiir,,lie:l]:lilo go dc c{oni,,t,

splorzadzoi: o .,liniosek do Koleglun.
trl.Gli,hl", -- W Czaczu na za'ba,,-,ije tarrecznei nie-

trzeźrv3, ;.,, l .llzlirinrl:c IJtarc gi o Ti rl j an c-ła. odb__v,,i7ą-

1ąi:r, z:asaCniclza. służbę,,r-ojskotłrą, zaklocił spollcj
i polzadek publiczny QTaz dokonał zn,.szcze;l-,e
l,łeści galcleroby organizatora. X{ateriał\- sllolzii-
cizclte przez policjti p::zekazang do Zandalmerii
Wojskoił,ej.

i4.05,br. -- W godzinach popołudniorł,..,,ch nieznani
dotvchczas §plawcy w Przysiece Stai"e; T skradli
z ogrodze,nia 9 kul. Sprarva r,; toku.

W rtocy z 15/16.05.br" mieszkaniec Pt,et]rorvic rvraz
z mieszkaricem Księginek dokonair lł-łamanla do

szklarni rł; Brońsku skąd skradli (z głodl-ł?) conaj-
mrriej dwa kg ogólkorv. Sprarr-a rl toku.

1,7.05.br. - Podczas ko,ntroli drogorr-ej ujarvniono,
ze nr,ieszka,niec Robaczyna podrobrł dori,od rejes-
trac5.j,n1, motocykla, ktor;, został lł-r-cofanl, z ru-
chu. Postępowanie r," to,ku.

i8.05.br. - Na u1. A. Mickiewicza ii- Smiglu kieru-
jący samolriezną sieczkarnią nie zachorvał nale-
żytych środków- ostrożności prz1, mijanlu i ude-
rz;vł rvystającą częścią maszyny VOLKSWAGENA
{jOLFA. Spt"ar,vcę ukarano tnandatetn 10 złoto-
v,/Ym.

20.05.br. - W Śmiglu na ul. Lipolvej nieznany do-
tvchczas splawca dokonał kradzieży bagażntka z
dachu FIATA 126 p,

20.05.br. - Na terenie cegielni w Nietązkolł-ie nie-
znan),- sprawca dokonał kradziezy silnika elek-
trycznego.

2l,.05.br. - 
W Nietążkowie na ul. A, Dud;,cza, plzy

krawężniku, ),eżaŁ nietrzeżwy mieszkaniec tej rvsi.

Wniosek Co Kolegium.
W nocy 22t23.05.1or. - 

mi.eszkający rv Smiglu przy
u1. Morownickiej nietrzeźwy mąż wszczął arlan-
t1_lrę donrol,vą, w czasie której żo,nę wraz z dzieć-
mi w_vganiał z domu. Przeprowadzono z ninr roz-
mov"ę ostrzegarvczą.

I{OIvTENI)ANT KOMiS,\RIATU POLlC J I

mł. aspżr an t tf iesło io T ęr c za u,l skż

CZŁOWIEK ORKIIrSTRA
RoBERT oLEJ|{IK

Zagta Państlvu i umili:
) wesela

) wieczorki
) dancingi

) iubiteusze
) zabarvy

) ,,Sylwestra"

64-030 Śmigie1, u1. Elizy Orzeszkorvej 17

telefon (0-65) 180-670



\Ą7 i TR YtIA ŚM I G IELSKł\

§0 kedry jesesee pa§e §*§*ęE= ęBe,.,

Jedną z forrrr rozgryrł,ek piłkar-
skich c]la mŁadzieży szkolnej jest
tur,niej PIŁKARSKA KADRA CZE
I{A. Z naszego terenu ,,-l,,ystąpiła w
nim ty}ko tnłodlzd,eż szko}na trenu-
jąca przy LZS rv Spławiu.

23 rnaja rv Racoc,ie chłopcy ze Splarr,J a r\-\-glr-,,,,-ł.i;lc

z Bcljiien 6:0. Ruczenr,1 :[} i Raco'Leirr 2:0 zlir:li
pierrvs,ze miejsce i wraz z clruzvną 11acr:tlt zakt,aii-
fikorłrali się do finału rvoierł,lldzkitlgcl, ktcly 1,1-1 .:e-

g,l,ano 30 ,maja iv iViiejskiej Gólct... Za,ięli iv pinr cli:u-
gie, niestcty nie prelnio\\,ane, 1l1i]-J]l:{r osią8ajał nir-
stępujące rezuitaty: r,enris z Juti,il::lii;,em (0:0). i;o-
rażkę z Pawłowica,i,lri (0:4) i zrł,1,-cięsixo z Raco-
tem (4 : 0). Z.v;,cięzcą finału rvojervódzkiegl. została
drużyna z Pawłorł,ic, 1rtóra berizie replLę7ęnf9lr,lg};;.
nasze województ,r,ł,tl tul:i:ieju rnaiirolegionu cicli-:.c-
śląs,kiego rv Wołowitl.

Młodych piłkarzy do tui,nie;u i)lz-\,goto\\I\,-wał R;;-
szard Jagodziński. Pieczę organizacyjną zaś spla,-
worvali: Jan Lisiak, Ryszard Szczepaniali i Parr,-eł
Kopienka, Jak się dolnriedziałem od R. Szczepatlialra.
turnieje były dołrrze prz.vgotor\la]le. a pt,a.ca sędziórv
\Ąiręcz wzoro\i,,a. i\T:"g-r,J,v rv oilu turniejach rł,ręczał
sędzia piłkarski kiasy międzynarodorvej i r,aj}epszy
sędzia polskiej ligii v,, sezonie 94/95 Stanisła,ł- Zy-
ielr,ski - plezes Okręgor,vego Kolegium SęCzio.ł w
Lesznie.

PS. O piłkar"zach LZS Spłarł,ie .,vięcej l]itr;i:lz: :_.u za-
kończeniu rozgrylvek sezonu 95i96.

(H,Z)

KoNKURS
CZY ZNr\Sg,,WITItYIYĘ §MIGiELS!{Ą"

(zob. WS nr B/113 e 18.04. ł:r,., s. 6)

.t\ oto daisze pytarria 1roniłltrsorle;

11. Wymień osoby odznaczone incdalętn ,,I,Jasiużo-
ny dla Miasta i Gminr- Slnigiel" iv le'iach 1995

- 1996 i podaj iv któr1.,clr nf. zamieszezono ich
życiorysy.

W jednym z artykuic.,\1,, z c_vklu ,,W_vciar.vnict-
wo regionalne" p. Jadn,iga Skarżyńska reko-
menduje prze,w-od,nik turvst_yczny dotyczącv na-
szego regionu. Podaj tr-tuł pizerł,odnika (Dla
tlłatr,ł,ienia pocla_jem._v. ztl jtqo a,lłtor tna na imiq
Włodzimierz)"

Przejrzyj nr 20 z 1993 r. i odporł,ieCz r:a pvta-
nie: Czy gen, Józef Haller kiedykolrviek ociwie-
dził Smigiel?

1Ą/Yl{II{I
GlilN N l]'i§§ UAtrV{}Lr{}W Fi& tJZYi\{

l,$ŻA}i},IIaZYCIl

i(olrrisja, sędziorvslia, sliładaiąca się ze sti,aza]iłl.,v
Komen,d1. Rejonort,e.:j Państ.,ł,ort,ej Sti,a,z1, Pcza.rnei
r,v Kościanje. ocen irlla illitsztle. ćrł,jcziliria b,o.1owe i
sztalete'i '5U m.

W Po"r"."!riiil ,,-91, ;i,ilp:rc}l trz:1. p|eilł.,sze mitljsca
zajęły OSP z:

Grupa I * c!ruż1,1r1, lulor_lzirlż+rr,E: 12-_1§ lat:
rlziewczęta:

V1 ząw,,li]ilch lrdziai .łziq-
ic: L4 ji_,dłostt1l O§P, ]<tćrc
rvv'starłriły 29 se]icii, po 8 osoi:
\Ą] każdei, Nieobecrlymi i.-lrril.
OSP z Przysieki Fc;is];iej. 1r;l-
rslła, Brońska i Staregc Biał-
cza (to rrir:jsco.,ilcści, lł, któlych
zc'istała zar,vies;;zona ) cł i-az Kartrli nir

działaił,o,ść OSP
i wonieścia.

Zl,łycięży-
(H.z )

i. 1-}l.

2m.
,1. i,l.

chłopcy:
] , ]-il.

:. nl..

,j. nl.

},1achcin,
Smigiel I1,

ljietążkorvo,

Zellió,,i,ko.
Stare I?o j ;r:: ll,,,,,:.

i\.liachcin,

Grupa II _ kobiecę rl;1r_li.i,1,-y po_rl .vżej 18 lat 
- stal--

towała jedna -- Olszel,,-o,

Grupa IIl - terenclą,* jerlnostlri lvsz3,stkii;fu 11,płlr,r;
1. m. Sielpci.,o (nr.*ltopompa),
ż. m. Stare Loialor,vo (samochód;.
3, m. Rłi:ar:z;ln (rotoponpa).

Puchary, cl_vplotnr, 1 pliLtrlczłlc nagror15l l.zei]zo-
we wręczał pleze§ 7,arztlCu ir,Tiejsko*Gir:it-;;-rr:gtl
Związku Ocl-rotnicz-,,.clr Straż1. Pozarn-,.ch Ittr y/
Śmiglu, burmistrz,_Ie;:z;i Cieśla.

Po,za konkursenr c]c .;lalki o na_giocle Fi,ezesa Z*-
rzadu Rozleu,lj Wód C;lzo-,van,r.t:l-L lłl Smigltl p. i:liti-
riana Michalskiego (lrrrl nia }.-a:.tłn piu,a) :iirilr:i..l
OSP z Siel,po.,l,a ir-:ij1:-1;l;zl1 strl;ł i.-;1lu },{) i ;le §itł-
t'cgo Bojanorł,a (r.i;ijicpsza si,ra.z 1r,.1llr S).
li .,motclpompiarz:e" l

14, Z okazji śrviąt Bozego h-arodzenia ::liłaciaiiśit,i.,.
Czytelnikom życzel:ia, dedykując piękny, na,-
strojowy wiersz. Kto był jego autor.em? Jaki
miał tytuł?

15. W któryclr nr. zamieszłzano stinclllz: .,eo sącl.zi1

r:a ternat W,S lLasi Cz"i.to}ni,,v'" Oii,i)n.;..,1o,,rli-, ri:,t

pytania rł, tl:nl zlatł,arte.

Frz;,pominalłr.y: o,juawiecizi rlależ;, ptzes;,,łać .io r,e -

ilakcji po oplrbliko-,tianiu .,v:z-,,stkich cllvl.łclziestu il-,.-
tań. F-e c],ą'|cc,jll,

12.

J-J.

iŁ



P RZE DSI ĘB lORSTWO P RODUKCJ l

HANDLU l USŁUG ROLNlCZYCH
,IISMIGROL" sp. z o.o.

64_030 ŚMIGIEL, UL. LE SZCZYŃSKA 16

Telefon (0-65) 180 -070, 180-318,
Tel./f,ax 180-290

INFORMUJE

iż od dnia 25 maja br. dokonuje ptzeglądów

technl,cznych poj azdów samochodowych do 3,5 t.

Stacj a diagno styezna czynna

ed go dz. 700 - 1700

"WITRYNA Śnłtcrplsxł" R§DAGUJE znspÓł,: Hubert Zbierski (redaktor naczelny) Żaneta Klecha, Erika Maćkowiak
Barbara Mencel, Jadwiga §karżyńska. ADRES REDAKCJI: 64-030 Centrum Kultury w Śmiglu, ul. T. Kościuszki 20, p.7,
tel. 180 273. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treśó ogłoszeń i nie zwraca materiałów nie zamówionych. Zasttzegamy
sobie prawo skracania, poprawiania tekstów oraz listów, Nakiad - 1100 egz, cena - 40 gr. reklama cm' j 30 gr.
DBUK: "Drukarnia" Roman Łęczyński Smigiel, uI. Ogrodowa 39 - tel. (0-65) 180 543.


