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Cotaz większe zainteresowanie wzbudza działa|-
ność naszej S"oołecznej VIiejskc-Gminnej Rady Spor-
tu, Kultury Fizycznej i Rekreacji. Przekonałem się
o tym mówiąc o naszym, śmigielskim modelu funkcjo-
nowania glminnej kultury w kwietniu br. w Rawiczu
w czasie Wielkopolskiego Semirrarium zorganizowa-
nego pod hasłen ,,Zadania, samorządów lokalnych
r,v z,aspakajaniu potrzeb kulturalnych mieszkańców''.

Nieoczekiwanym prop,agatorem działalności na-
szej rady stał się uczestnik imprezy przez nią zorga-
niz,ołrzanj, p. Ireneusz Fia,secki z Czernpinia, który
zairiicjował powołanie podobnego ciała w s\}/ym
mieście. Aby mieć inforlnacje z pierv;szej ręki, do-
pror.,,ladził do spotkania czempińskich działaczy z fia-
szą radą. Pomysł ,,podrzucił" również czempińskiej
władzy sam,o,rządow-ej, w wyniku czego, na spotka-
nie do nas (11.06.br.) z Czempinia przybyła deiegacja
z wójtem Kazirnierzem Dembnym i przewodniczącą
Rady lliałgotzatą Zemke na czele.

Sprawą zainteresowali się też dziaŁacze sportor,vi
gminy Kościan, których repre,zerrtowali: Rom.an Te-
likadze (podobnie jak i I. Piasecki uczestniczył w bie-
gach organiz,owan}.ch przez naszą radę) i znanv
w świecie s,p,ort,owym organizator maso,wych biegów
o,r,az krzewiciel ideii oIimpijskiej Wojciech Ziemniak

- dyrektor szkoły v", Racocie i przewodniczący Rady
Gminnej Ludowych Zespołów Sportowych.

Z naszej stron.J, ap6cz, człcnkórv społecznej rady,
uczestniczyli: burmistrz Jetzy Cieśla i przervodni-
cząca Rady TJrszula Ranke.

Spotkanie otv,zorzył - i mu przewodniczyŁ 
-

- przewodniczący Spcłecznej 1\{-G Rady S,KFiR

Leszek Balcer stł,",ierdzając, że głó.łnyr:r jego ce]em
jest v.ryrniana dośrł,iadczeń i naw-iąz,anie współpracy.

Gości zapoznaliśmy z przycz)rnami p,owołania
i for:rrrarci działalności naszej rady sportu.

W. Ziemniak stwierdził, że kazda gmina zycie
sportowe organizuje r"l zalezności od specytiki. }Tp.
w grninie Kościan funkcję naszej społecznej rady
spełniają R,ada Gminna LZS i zakład budżetowy pod
nazwą Ośrodek Sportu'i Rekreacji. Zaapelo-wał: nie
mówmy o sp,o,r,cie przy stoiikach, spotka,jmv się w sa-
Iach i na boiskach!

Dużo mówiono tez o sporcie masowym. (Wg Ziem-
niaka imprez,a maso-,#a jest wtedy, gdy bierze w niej '

udział 4 razy w-ięcej zawodników, niż wynosi liczba
mieszkańcólv): X JubiIeuszov,zynr Biegu Przyjaźni
w Widziszewie (iB sierpnia lrr.), biegu olimpiiskim
w Racocie (spod.ziewa się 6 tysięcy uczestnikówl 15
września, br.) i o naj-blizszej imprezie masowej -śmigielskim tr,iathlonie 21 1ipca br.

W wyniku ożywonej dyskusji postanowiono opla-
cować międzygminny kalerrdarz imprez sportowych
(bo rrp. Biegi Zwycięst..,łza się nakładają) araz ... zoT-
ganizować trójmecze piłki nożnej i siatkowej, tenisa
stołowego, turnie je trampkarzy. Ii{óv,ziąc o sporcie
szkolnym - dziecięcyln zwracano uwagę n,a p,ołą-
czenie walorów sp,ortov,,o-wycholnzawczycłt z tury-
st}cznymi.

Pani Płzewodnicząca Rady Gminy Czernpiń wy-
raził.a zyczenie: współpracujmy nie tylko w sp,orcie
ale i w innych dziedzinach. Burrnistrz Jetzy Cieśla
dodał: Nie rnozna się zamknąć w rarnach gmlny.

(H,z,1
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W ram,ach pcsiadanych środkóro",, tlhłk orga.:ri:c*
wanych przez nas irnp,rez plenerołvyc}r, siaramy się
mie,szkańcom miasta i gminy przed.stavziać różncr.;;],"
ne formy pł:ezentacji kulturalnych: konkurs}r, p,fi.-
glądy i koncerty.

Dzięki kontaktom z Z,arząderrl Chćru ,,ii*ill,r''
z Dusznik Wielkopolskich mcgliśrny gcścić !]*],enCi r..-

ski chór mieszany ,,Canter:,ius Dorni:ulii'' z Le:ł:n:.l:.
Z ap,rosiiiś,my też zapt zy j a źni o ny z rj J?.:ą ., IJ 3.1:]i:cnił''
Chór Męski im. Karola Fi,urpińskiego z pci:ii=kich
Włoszakowic. Mając,,do dyspczyłjl" rzazzą,,}iafrnc-
nię" 

- zo,rganizowąliśmy ? czerlł=ce br,. r,r saii -+lii_c-

r,viskowej Centrum Kultury w śmigiu Ę.j iĘ-
CER,T PIEsNI CFtoRAE N5§.

Otwo,rzył go (debirłtujący na salii) ei:ćłek dzi.-3a-
jący przy Centruin E{,utrttłry v,, §naiglu, proł"re_dzcl:y
przez p. mgr Ewę Żuber - 

gfo56hl,zęittkę Ai.;ademii
Muzycznej w Poznaniu, wydziału wychorva:-lia inu-
zycznego o sp,ecjalności dyrygent chóralriy. CzŁłri:
kami chórku są dziewczynh - u_czei-rnice szkoły
podstawowej rv Śmiglu, z któ,rych część róvinocześ-
nie uczy się w szko,Ie muzy,cznej vz Kościanie. Wspól*
nie ćwiczą od października ubr. M. ii:.. z*śpiewa?y
,,Jak wielką moc..." Lud,".,zika van Bethrcvena,
,,'W p,o1u" Zygmunta Noskowskiego do słólo,r };{arj.i
Konopnickiej,,,Chila gagliarri_a" Eaidassara D;::*io
oraz, na, zakończenie ,,Kyrie" ks. dr. Józefa Su_rz;v.il-
skiego.

Później, z ust holenderskiego dyrygenta usiysia-
łem niezwykle po,chlebną opinlę o tym występie. Fa-
ni Ewo i dziewczy,nki: tak tł:zymać!

Mająca po,nad stuletrrią tradycję ,,E{ałuroietia" wy-
stąpiła pod batutą s,\^,ego dyłygenta p. Piotra l.,{a,jera
w swyrn tradycyjnym stylu: pieś,::l sentyitlei:ia1:to-
-nastr,oj,owej, UsĄrszeliśmy więc: his,zpańslrą meic*
dię ludową ,,Asturia", ,,ŻyczeTlie" Fr. Chcpirra, ,,Ci-
chy wieczóT" M. Kotarbińskiego, ,,Krakowialia" Sta-
nisława Kazuro, ,,Pieśń wiec,z,orną" St. ]\{oniuszki
i na, ko,rrieg - 6jgg6 żywszą rnelodię - ,,Gd,y za-
kwitną pączki w n-}aju" Antoniego D-;vorzalta,

Chór Męski im. Karota Kurpińskiego z ĘVłcsza*
kowic powstał w 1S59 r. Niep,rzerwanie od 30 1at dy-
ryguje nim mgn Lech Erbert. K,oncertcwał też za
granicą - w Holandii, v,l miejsc,owości Ne,derweert.

'W koncercie przed,sta-wił progr,am drł,uczęściowy :
p,ow]ażny, na któ,ry składały s,ię uiwory: ,,Boguro-
dzica", ,,Łącz,cie się ziernie" K. Kurpińskiego, ,,To-
bie śpie,wa,rny" - chorał rnuzyki starocerkievrnej
i ,,G1,oria" z Tfislzy ,,Gaude L{ater" Wacła.ła Lachma-
na. Na drugą część wystąpu zŁożyŁy się: ,,trVarsza,-
wi.anka" K. Kurpińskiego, serenada ,,A kiedy przy:-
dę" Walka Walewskiego oraz ,,Kun,} i kuma". Swoją
prezentację zakończyli paietyczną kaniatą,,Eohate-
ro,wi" K. Kurpiińskiego. A pote,m był bis: toa",st po
polsku i hołendersł<u.

i na kcriiec EiOŁENBRZY. Już saii"rc
\li;jścia (Panie iv togachl) i niekonrvencjo:.alrre usi=-
wienie na scsnie) w pocikołvę i nie na sicpniach -pr;,1łtykablach) robiło wrażenie czegcś niez.riykłege.
1'l dla mlrie ich v,iystęp takim był.

,,Canteirttrs Dominum" jest chórem kościelnyn
zaŁożonym lv t924 roku. Obecnie iiczy 46 człoirkó-"v.
Od 1980 roku dyryguje nim Klaa,s liuksfoa. Na re-
pertuar chórr-ł składają się wszystkie style i foi:nry
muzyczne, obejmuje twółczość od -,,vczestlego re,ne-
sansu po muzykę współczesną. Chor nagrał dwa long-
playe i dwa compci dl:ci. Koncerto-i..,ał r^,u i{iszpanii,
}Tiemczech i Polsce -- od kiiku iat bierze udział
\lv Wieikopolskich Dniach l\{uzyki v/ Dusznikach
Wielkopolskich.

Śpiewali -- głółvnie po angieisku - przepiękniel
,,Co za brzmie,nie" - rvzdychali siedzący vl poblizu
rnnie chórzyści z \x/łoszakor,vic. To była prauvdziwa

gospcdarzy 
- stronę: łacinski hynia nieszporny c}_c

ś,v. Stanisła,urla Bi_ąkupa -- ,,Caude Mater Fo].onia''.
Wstajemy z rniejsce. Wielu słuchaczy jest autent},cz-
nie wzruszo,nych. Brawa, b,raw,a, brałva.

Dziękując za łvystęp burmistrz Jerzy Cieśla wrę-
cza dyrygento-uvi chóru pamrątkovry herb Ęaszego
miasta w posta,ci witraża. Niżej pod,pisany, dyrygen-
tcm występujących gościnnie chórórv - dyplomy
uznania. Holendrzy bisują, I znów - nieoczekiwane
zejście ze s,ceny: połvolne i ,,śpiel.r,,ające'', ,w rytrn ko-
łysanki. Emocje, które osiągnęły szłzyt w czasie
,,Gaude 1Mater Polonia", zastały stono-rvane, wy.ci-
sz.one. Zdalaby się usłyszeć: Idźcie łv sookoju. Pu-
hliczność wstaje z miejsc. Brawa, bralva i .,. Sto lat,
*cto lat ...

Publiczności niestety był6 niewiele. O koncercie
ir:formovraliśmy przez plakaty. Dostarczyliśmy rów-
r:ież ponad sto irniennych zapro,szeń, Gdyb.v chótzyśct
przed i po występie rrie zajęli miejsc na widowni,
sala świeciłaby pustymi,kr,zesłami. Myślę, że ci, któ-
rzy przyszli, zostali u§atystakcjonowani i nie za-
wiedli się. A ci, co p,ozostali w domach - niech ża-
łują. (Ale też niech nie twierdzą, że w Śmiglu nic
się nie organŁuje).

A byliśmy też, obok Wydziału Kultury i Sportu
Urzędu Wojewódzkiego w Lesznie i Wojewód,zkiego
Do,mu Kultury w Lesznie, współorganizatorami -już ósmego z kolei - WOJEWOBZKIEGO
PR,ZEGLĄDĘ], ZEsPoŁow TA.NE'Cz-
hT Y C H, ktory odbył się 9 czerwca w sali wid"owi-
skowej Centrum Kultury w SmĘIu.

Pier,wotrrie imqrrezę zaplanowano pod wiah"aka-
r::li, ale ze względu na u_pa,ł, w sobotę wieczorem poC-
jęlśmy decyzję o jej przeniesieniu do sali. Jej wi-
downia ,,pękała w sz\Mach" - nies,tety w zdecydo-



V/ITRYNA ŚMIGIELSKA

wanej większości wypeł,niona uczestnikami imprezy.
Przez,scenę przewinęło się 304 młodych wykonaw-
ców! A byli z: Lesz,na, G*y, Swięciechowy, K,ościa-
na, Przemętu (inrstruktro,rem tego zespołu jest śrni-
gielanka p. Aldona Ostrowska), Pogorzeli i Śmigla
(instr. p. Ewa Fórrnan). Tańczono wyszystko! Tańce
latynoamerykański,e, funkxy, cha-cha, rap, disco, kla-
sycz]nego gawota, jive, polki (m.in. Zery'L przy CK

Śmigiet), country, modern-jazz, krakowiaki, trojąka,
wiązankę tańców wielkopolskich. Były też i insceni-
zacje: Fszczółki Maji, W szpo,nach Baby Jagi, Czar-
nego Piotrusia, Bajla,ndii, Ratujmy Ziemię, Szachy.

Olbrzyrni ,wachlarz form, dźwięków i strojów. No
i wsp,aniali wykonawcy - najmłodsi mieli 7-8 lat.

IIubert Zbźerskż
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Z ogródkiem działkowym związany jestem od
dziec,iństwa - ojciec mój był jednym z inicjatorów
założeńa działek w Śmiglu. Widzę też zachodzące
przemiany. To już nie te czasy, kiedy trzeba było
rnieć znajorności, by dostać działkę, kiedy ogródki
n,a całej powierzchni obsadzano porzeczkami, agre-
ste,m czy truskawkarni, kiedy na terenie ogrodu -w szopie - centrala orgrodnicza prowadziła ptrnkt
skupu, a sprzedane pIo,ny dawały zysk użytkownikom
działek. Było, rninęło. Ale pozostali ludzie, którym
pr,zemijające lata wyciskają piętno na ich zdro,wiu,
którym trbywa sił i ktorzy, po prostu, nie mają komu
działki ptzekazać. Młodym ponoć ,,się nie opłac,a".
Stąd dużo działek zaniedbanych, wręcz opuszczo-
nych - wolnych do wzięcia ,,od ręki".

Choć obserwuję również i inne zjawisko. Działkę
traktuje się jako miejsce rekreacji. Pojawiają się
trawniki, baseniki, skalniaki, murowane alta,ny -domki, pergole. C,oraz częściej widać i słychać bie-
sia,dujące w kręgu znajomych rodziny daiałkowców.
Oby się to zjawisko tozr.etza'łą bo o to we współ-
czesnyirn,,,zwariowan5m" i zdonainowan5r,m przez
technikę świecie, chodzi.

W wakryrn - wyborczym zeb,rarriu POD im. Wła-
dysława Piocha w Smiglu, które odbyło s,ię 28 maja
bieżącego noku w sali Domu Działkowc,a im. R,omana
Waligóry uczestniczyło 55 użytkowników (,na 30B
upr,awinionych), Zebrraniu przewo,dniczył Alf,red Fi-
lipowicz. Spr,awozdanie z działalności p,rzedst,awił
p,rez€§ Leszek Balcer. Mówił ,m.in. o ty,m, że:

- Popyt na działki jest rnniejszy ńż pod,aż, stąd
duZo dŻ*ałek nieiuprawia,nych.

- W związku ze ,zmiamą ustawy o POD należy do-
kon_ąć nowych poimiarów geodezyjnych i dokorrać
zrnian w granicach ogr,odów. Chodzi o umn,iejsze-
,nie obszaru o działki przy ul. T. Kościuszki i od-
darrie go rniastu z, przeznacze,niem na działki bu-
dow]Lane. Nastąpiło by to w 1997 r., kiedy dotych-
czasowi użytkownicy dostaliby o,dszko,dowarri,e.
Zakłada się, że będzie to trwało dwa lata. Zarząd
POD jednak nie gwarantuje pr,awa pierwokupu

tych działek ;przez ich d,otychczasowych użytkow-
ników, gdyż będzie je spr,zedawało miasto w d,r,o-

dze przetargu. Z tą sprawą ,wiąże się też zmiana
dojazdu do działek od str,ony ul. T. Kośc,iu,szki
i wydzieienia parkingu od strony al. I. Paderelw-
skiego. Środki na ten cel zabezpieczono w bud-
żecie.

-- Dzięki us,ilnym staraniom Prezes,a, który jest jed-
rrocześnie radnym, Rada MiG Śmigiel zabezpie-
,czyła w budżecie środki na re,mont c.o. ,w d,omu
działko,wca i p,odłączenia go do kotłown,i szkolnej.
(Do kwońy 12.000,- Zarząd doł,oży 3.000,-).

- Proponuje się, by do do,mu dzi.ałkowc,a dobudo-
wać skrzydło, stanowiące bazę dla organizacji
sportowych i zaplecze saniialao-higieniczne oraz
szatnie dla sportowców. (Fierwotnie planowano
taki obiekt wybucio-vać na stadi,onie. Zrb. WS
nr 112 z 4.04. br., art. ,,Łączy nas sport i praca
dla sportu"). Za takim rozwiązantem przemawiają:
uzbrojenie terenu, ogrzewanie, zaplecze ku,chen-
ne, niervykorzyst,ana w pełni s,ala, obniżeni,e o po-
ło,wę kos,ztów budowy.

Zebrami ,,na tę sprawę spojrzeii przys,złościowo"
i podjęli uchwałę aprobującą projekt Zlarządu,

W d"yskusj,i gło,s ,zabtał w,iceprzewodniczący Za-
tządu Wojewódzkiego POD ,w Lesznie p. Henryk
Szulc, który p,odziękował Zarząd,owi za sp,ołeczną
pracę ii podkreśJ.ił wzorową łvspółp,racę Zarządu z,Ra=
dą Mias,t,a i Gminy Smigiei. ,,Żaden utząd w woje-
wództwie nie d,ał tyle ogrodom, co wasz".

Wybory przep,rowad_z,ono jawni,e i szybko.

Do Zatządu wybrai-:,o: Lezzka Balcera -- prezes,
Andrzeja Szrnytowicza-, Zbig,niewa Szyrnańskieg,o
i Edmunda żubra - wiceprezesi, Irenę Żak- skarb-
nik, Alfreda Filipowicza, Mariana Wypy,sz,aka, Jfueta
Ciesielskiego,'Włodzisława Włod,arkiewicza i Danutę
Zajdow tcz - c,złonkowie,

Przewodniczącym komisji rewizyjnej zost,ał Ma-
rian Kar,olczak, a r,ozjemczej - Euge,niusz Świtała.

(H.z,)
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rv Srrrigiu
Do matur,v przystąpiło 32 abit,.rrientoil,. Zgor_lnie:

z reg,ularninem. w pierrvszym dniu ,,łszl,scv n}ail-,].-

rzyści pisali pracę maturalną z jez-.rka poiskiego.
W drugim dniu 9 osob pisało pracę z nratemat__vki. 1i
z historii i l2 z biologii" Po części pisernnej, 31 t.ia-

turzystów przystąpiło do części r:stne j, Wszystkie
egzaminy zdało 25 osob r tvież r,-;yriano śr,viadectiv

maturalnych.

Nailepsze rvyniki uzyskali : }llCF}r\Ł Fltrtrt}TAl{O-

WICZ ze Smigla uzyskując średnią ocen 4,9 oraz

EDYTA BRYLSKA z Kościana i BOGUHIŁA Ta-
MOWIAK ze Śmigla, które uzys,kał.v ślednia 4.2.

W Zespole Szlrół Rolnicz5-clr
irrl. Jana Kasprolvicza w Nietążkorlie

IVlatury przeprowadzono w dw-ocii szkołach:

- w trz;letnim Technikum RoĘnicz3m do natur;,,

przystąpiło 19 osób, z ktorych r,vszystkie egzami-
ny zdało 10 maturzystóv,. Najlepsze w.vniki uzy-
skały: ALEKSANDRA I3ĄCZKOWSKA z Gierła-
chorł,a, MARIOLA HAN z Wydorowa i JOAN|{,Ą
NAPIERAŁA z Kościana uzyskując średnią
ocen 3,5;

._ w pięcio].etnim Technikunr Hodolvli Zwierząt clc;

matury przystąpił1, 24 osob_v. z ktorych lvsz__vsti<ie

egzaminy zdało 16. W tej szkole najlepsze w-yniki

uzyskali: JAKUB MAJOREI{ z Leszna -.- 5,5,

trWA AhiDRZEJEirySKA z Pucza - 4.i: i ALICJA
BARTKOIVIAK ze ŚnrigLa - +.C.

V/ drugim ciniu pisemnl"ch mati-rl,. 
""- 

ollił t;, paci-l

szkol, 24 oso]ry pisały place z tlatenrat-r}ir. -1 z i,iist.l-
liii15zbiologii.

R,EPERTUAR
28.06.96 (piątek) godz. 18.30

.,PSYCHOPI\TA" - Filln sensac;,j-*3-. W S:l: Fran-
sisco grasuje seryjny morderca. Jego przecirr-nicz-
kami są drvie kobiet; : policjantka oi,az psl-chclcg
sądou-y. Ale ia druga ze śr,,liatem ze\\,netl,znym
kontaktuje się jedl,nie za pomocą koir-lplłtera,

5.07.96 (piątek) godz. 18.30

,.DRACULA - 
WAMPIRY BEZ ZĘBOW" - 

Ko-
mediowa rversja opor,l,ieścr o rł,ampirze Dra,culi.
Tajemniczv ar_v*stokrata z Bałkanorł, kupuje za-
mek r,v Anglii. Przedsicbior,strvo handlu nielu-
chomościami r,,,__vsłało do Tlansr-lrr-anii s\\'ego

urzednika. b1- sfinalizorr-ał tiansakcje. Urzędnik
przvllvr.va do klienta i pada ofiarą przerazlirł,l,ch
lvydarzeń.

12.07.96 (piątek) godz. 18.30

,,ZA WSZtrLKĄ Ctr}TĘ" - 
§łagiiłonredia. Dziewcz"v-

na z prowi.ncji poślubia syna miejscowego restau-
ratora., maTzy jednak o karierze rv telewiz;i. Za-
czyna jako plezenter}ra rł, miejscowej stacji ka-
blowej, chciałaby jedrrak kręcić reportaże. Plze-
szkodę stanowi rnąż, ktory licz.r- na pomoc w pra-
cach kuchennych. B. M.

FAMIĘTAJCIE: EKRAN TELEIVIZYJ\Y NIGDY
NIE ZA.STĄPI I{INolvEGo : l !

Z,APRASZAMY DO NASZEGO KI\A

O KO},IKURSIE ,,WS"
\Ą/ NTASTĘPNY]vI NTUMER.ZE

prmfnsinrłalilanhsługa M
VlDEoFlLMOVfANlĘ

IRENEUSZ NOWAK
Bronikorvo

u1. Morowrricka la
tel. Snrigiei (0-65) 180-374

opracowania ko mpr,rtelo ive

Z^IKŁAD FOTOGRAFICZNY
Bol{AN GÓRNY

Sinigiel
u1, Ogrodoiva 5

tel. (0-65) iB9-270

Komputerorł,a obróbka zdjęć j



WITRYNA ŚMIGIELSKA

§półdzielm§m &,§§wmakmg?iowa ĘĄf $tarym ffimianowie
STAN POSIADANIA.

Krzemienieu,o Eojanice

Razem: 14t] O,'J

Na 673 Iokali, 221 posiada ceiiiraine oglzer,,,;ni_,.
Powierzchnia wszystkich w_,vnosi 37.000 m'. Plezes
spółdzielni w ciągu jednego dnia nie jest vr s-f;irrie,

służbowym,,malu.chem", zlustlor,,,ać dob}.tek. Rc.;-
piętośc między skrajnynri miejsccrvościanri (Bo;;-r:ri*

ce - Boszkowo) rruynosi 65 kilometrórvl

POCZĄTKI
Po rozpadzie Przedsiębiorstr,rr;r PGR Stal,i: 

"io;a-nowo. 23 czerw-ca 19!]2 rr;ku iioszlu do spoikania 4i
przedstarvicieli poszczególnych zakłaciórł,, -;l,.circd;.a-

cych w ,skład przedsiębiorstwa, r,v celu zar.,-iązallił
spółdzielni mieszkaniorł:e j obe jmu jące j rvsz"vstkie
mieszkania byłego PGR, Wybrano Radę Nadzo::c;zą.
na cze].e której stanęła p. Anna Sznabel z Julk,o\Ą,a.
1 lipca tegoż roku rada dokonała lvlrboru Zarządtł
u, składzde: plezes Kazimierz Szklarski, zastępca pre-
zesa - Jerzy Wi,elgosz, Jolanta Kozłowska -- głórv-
na księgowa. W związku ze śmiercią K. Szklaiskie-
go, nastąpiły z,miany na stanov,,iskach prezesó,,v
(14.05.1993): prezesem zo::ta.\ J. Wiel.qosz, zastc;1,.c:a --
Stanisłal,v Naskręt.

W tym składzie zarząd pracuje nadai. Dociaiko-
wo zatrudniona jest Gertrucla l{askręt 

- k5ie:!io-!y]-
-kasjer.

IJo ukc,nst\.tuolvaniu się zalządu i zarejestr-oił,a-
niu spółdzielni rv sądzie (31.0B.1992), spisano Ltmoll,ę
z Agencją Wła."ności Rolrrej Skarbu Państwa - p]:ze-
jęła cały rnajątek po PGR -- na podstalvie której
agencja przekazała spółdzielni administrorł,anie za,-
sobami mieszkalnynli.

Początki działalności był"v niez.łyk]e tr.łd_ne i po*
legały plzed,e wszystkim na plzełamaniu barier) p5)-
chologicznej mieszkańcór,.r. W czasach PGR cpiata
czynszowa }ryła składnikien miesięcznego \v.ynag]:o-
dzenia pracownikón,, ktorz1 po pio:itu czl,nszu nie
płacili. Rólvrrież lvszeikie remonty zgłaszane kie-
rownikom zakładó-uv szły lv koszty pizedsręb,rorstwa.
Lokatorz-y płacili tylko za c.o. (ieśli ie mieli) oraz
ciepłą i zinrną .łodę. Z ch-wilą prze jęcia zasobo-w

]]l,zez agencje, wprorvadzono Qzynsze, co b5-ło kcn-
sel<wencją irroC--;fiiracji zbioro.i,,ego układu prac;\r.

Dol<urlentr. rozliczeniorve ..nieszkaniol-;ki". któ-
i,e pl,ov,,adzol;o §i poszczegolnl;r:h zakładach. przeka-
,żal:rl zaTzetcioivi si:ł.lł,Cziejni. Siał-.,- się one podstarvą
cto naliczania pierr-,lseych czl,nszóv,, i sriliaclczełi^
Z kazdym najenlcą pod.pisano no,ń-|. LllTlo\łly o],.reśla-
jące ,wzajemne plawa i obo,,,,iązki. r'{ie w-czy-sci, l:o-
zlrmieli nov,.rą sytuację - 

dar,,,liej ,.nszystko darn:o,
teraz - rł,spólna oci,porviedzialnoś,,: i wspólne pono-
szenic liosztórv. Cz..insze usta],ol o rłrówczas zgodnie
z p]:al\iem 1okalovliln -- ich -"ri_ysol<ość zależeła od
standardu mieszkania i rr,ahała się od B40 do 2.280

złotych za m'. (Oczy,wiście 11, ,,star;"-lh").

Stan przejęt;,ch birdyltko,,v i urządzeń, -łsi<azy,;,ał

duży procent delrapitallzacji. Stąd rv;,n:ilniono nle-
któr piece c.o. i poil1)\, .,v kotło.łniaclr, vi-,,mienriiki
ciepłej \,\loc]-y, aitnatule;, Ier::onto,!i,3no daci,iy, głórv-
ne instalac je wodne. zał,ożono .ulodliczniki prąciu
ł,-1' POru.ieszc::eniach 8 u::}]oda ic;ł j;,l:],l. n,ic,Jernizlr.,,a11o
instalację i ui;ildzenia ele]<trr.rzntl.

1}ZtrAŁ.\t,t".i ii§r, R§ą, Ź,\r_.A

Społdzieirria uti,zl,;lir_lie siq 'l.,,i1<o z rvlesnl,cir cio-
clrodór,v. W 1995 roil,_ł tlie oi:z;,-mała z agencji najez,-
nej dopłaty za plo,,il.;.kcję e,rergii ciepinej. Oprócz
nap]:aw i ietnontor,l,. ciążą na niej stałe opiatv : uhez-
pieczerria, podatki, r:,słL.l_gi kołliniarskie oraz koszty
admi nistracyjne,

Dla rł,szystkich mieszkan (,,v 5 gnlirlacir!) spó1-
c]zielnia stosuje \Ą,łasne, w1 iiczone z kosztórv. staw-
ki eksploatacyjne (cz"vnszu). Są one nlż:ze ocl t;.,ch.
które obowiązują na terenie poszczegóinych gmin.
}ilp. na terenie naszej gnliny rvynosi ona a,99 zŁ za
i ru', a rv spółcll:ieini 0,76 (prz.y pełnl,n standarcie
mieszkania).

Mie jscolvośc

Jezier,zyce
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Stare Bojanołł,c;
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Zydorł,o
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Największym proi rleri:nr jest ,w7wół n_łczy,;tosci
płynych i stałych oTaz pozłrywanie się o0ol*
nika (,niektórzy spółdzielcy w pomieszczeniach gc-
spodarc,z;rch ch,owa ją zwierzęŁa go,spod-arkie) skła cl o-
wanego ,w wyznaczo,nych punktach - niestety łącz:
nie z inny,mi odpadkami. V/g ustawy, najemca ii i-
nien rrvywóz p,okrywać w c,ałości. Y,I rzeczyr,v stcśli
cz;łni to ,w 258lo. Reszta - w koszty spółdzieini. Cc
prawda posiada ,olrr.a, 2 zestawy do ich wvv/ozu, a1-,

i tak koszty sĘ or§,romrile..

Ńa zlecenie agencji spó,łdzieinia pro-wadzi splze-
daż rnieszk ań, z uwzglęcinieniem prefere:rc ji z tytułu
zatrudnienia w PGR (,za rok prac]/ 40/o upustu ceny
,rynkowej) albo najem (30/o upustu z,a rok najmu).
W zw,iązkru z tyrn, wszystkie mieslzka,nia ,Nlr,az z bu-
dy,nkarni gospod,arczymi, działkami siedliskowyl"ni
o,raz ogró,dkami do 5 arów zrostały wycenicne. O moż-
liwości zakup,u zawiadołnio,no 330 lokatorów. Chęć
kupna z,adeklarowało około 500/o. Sprzedano juz 12,

,a dalszy,ch 39 ,czeka, na podpisalr,ie aktu notariainego

- 
jeszcze v/ czelwcll. Nie wszyscy kupujący chcą

jednak zr,olzutńeć, że mimo tego, że mieszkanie ku-
pili - Łr,zeba płacić za uzytkorłłanie!

SKLEP Z TRADYCJAMI
przy Spółćlzielni Ogrodniczej w Smigltł

oGR,oDNIcZo-WIELoERA}dŻo§Ą/V
T. Kościuszki 50 tel. (0-65) tB0-274

P o 1e c a:

NASIONA KRAJOWE i ZAGRANICZNE:
warzyw, kwiatów, buraków, traw łąkowych,
gazonowych ...

I{AWOZY KRAJOWE i ZAGR,ANICZNE z:

Izraela, Fintrandii, [Iolandii,

NABZĘDZXA:
dla ogrodników ri działkorł,iczórv

& Szeroki wybór środków
chemicznyclr,

€ Folie o różnych
wymierach,

8 Grzybnię,
(B Fapier,
@ Torf,
@ Trzmiele.

Zapraszamy od poniedziałku d,o piątku
w godzinach od 8,00 do 17.00

w soboty od 8.00 do 13.00.

W sp,rawach pilnych tel. domowy 1B0-49B.

GDYBY (rnarze,nia prezesów) ...

w Starym Eoj,anowie zal<ończono budc.:.,ę
oczyszczalni ściekó-w, spółdzielnia zao,szzzędzilaŁ,v
,,lłnóstwo f,o,rsy"i Sieć spłarvną już wykona_no (,,Ona
się zrnarrr,uje"), j,ej końcówki gdzieniegdzie zsślepic-
nc betoner,r. Pozostaje ustawienie tyiko kontLlĘeil,,7
(,,Kupi,one z naszych, pegeerowskich pieniędzy"),
które czekają już chyba 5 Iat. (,,Czy w nich jeszcze
coś jest"). ,,O sprawie wszyscy, od Burmistrza po
Wojewodę, wiedzą i nic"! Takie same kontenery cze-
kają w Wonieściu i D,r:zeczkowie

... wszyscy płacili regularnie cz|TaSze, mielibyśray
mniej kłopoto,w. Lokatorzy reagują dopiero.,na ,,są.
dowy papi,erek". A przecież mogliby przyjść, uzgod-
nić raty...

... wszy,scy współuczestniczyli rv utrzymywaniu
ładu i por]ządku wokół budynków, utrzymaniu cz5r-

stości na klatkach scho,dow,ych i na zieleńcach, żył,o
by się nam lepiej.

... wszy§cy rozumieli, że.wtaz z załządera tw-orzą
spółdzielrrię i że jest to dobro wspólne - byłoby pra-
l.yie dobrze. (H,Z)

CENTRUM KULTURY Yr Śtr{IGLU

Za-ptasZa
w niedzielę, drria 23 czerwca br. .: . _ ,

na
PIKNIK POD WIATRAKAMI

Przewidujemy moc atrakcji, m.,in.:

- poka,zy modeli pływających - ok. 16.30

- recital najiepszego w Polsce szantymana, zd,o-
bywcę,,ZŁOTEJ SZEKLI'96", śtrriewającego pio-
senki żeglarskie - Dariusza Zbierskiego - około
godz. 17.40, (W razie niepogody recita} odbędzie
się w salce klubowej CK, wejście C)

- puszczanie wianków, pokaz sztucznych c,g;:l

- zaba,ł-a - gra zespół DJŁO
Ży czymy u,d an,e j,zab aw5,!

ffi&"Ę§ $-&P§ffiŁffiffiY
CENTRUIVI KULTURY w ŚutcI*u.

Ęędzie czyrrny od poniedziału 24 czervvca biez. roku
w godzinach od 11,00 do 19.00

Ceny biletów:
dla dzieci a,B0 zł, dla d_orcsłych 1.- zł .' ,

ZAPRASZAMY!
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tr".l ubiegłym rcku szkolnym szkoła podstawowa

I,{r 2 rv Śłligiu, ,ń/ gronie ponad 150 szkół naszego
woje-wództwa w kategorii chłopców zajęła IV miej-
sce, ,,yśród dzie.,vcząt miejsce XII.

O}recny rok szkołny 1995/96 będzie można z\iczyć
do najlepszych w historii naszej szkoły.

Ckaz.aliśmy się najlepsi, zdobywając pięć razy
tytuły Mistrzów Województwa: LILIANA WAW-
RZYNIAK w rzucie os;zczepem. }:iiCE{ĄŁ KASPER-
SKI v,z rzucie oszczepeifl, PAWEŁ .!,łAWRZYNOIV-

SKI -,v biegach przełajowych na d;;stansie 3000 rn,

KAROL II{ARCINAIK w biegu na dystansie 2000 m

oTaz w Szkolnej Lidze łv Lekkiej Atletyce chłopcórv,

Uzyskaliśmy także pięć tytułólv \Ęice*ristrzórv
\Ę/cjel-;ództwa: JCANNA ERZEZIEWSKA rv biegu
na dystansie 600 m, JULIA RATAJCZAK v,r skoku
wzwyz, KAROL MARCINIAK v; biegach przełajo-

wych na dystansie 2000 r,o, PAWEŁ WAWRZYNO-
WSKI w biegu na dystansie 1000 m oraz rv Sztafeto-
wych Biegach Przełajcwych 10X1000 m chłopców,

Wzięliśmy udział,w Mistrzostwach Makroregionu
Dolnośląskiego w biegach przełajowych: Joann,a

Brzeziewska w biegu na dystansie ],500 m zajęła

XXXIV m,, natorniast duzy sukces odnieśli chłopcy:

Paweł Wawrzynowski był IV (najlepsze rriiejsce ze

rvszystkich reprezentantów woj. leszczyńskiego) oraz

rarot Marciniak, który zajął VIII miejsce - obaj

startovlali na d,ystansie 30C0 m. Awansowaliśmy tak-
że do makroregio,nalnej Ligi Lekkoatletycznej, któ-

rej finał ,o,dbęd,z,ie się B czerwca 96 r, we Wrocła-

u,iu (oddając do druku nie znamy jeszcze wyniku
t;rch zawodów).

Ył- roku szkolnvrn 1995/96 łvzięiiśmy takze udział
!y sz€[8§1l imprezach masovrych, główłrie vr biegacil
ulicznych i p,rzełajowych (w Racocie, Kościanie,
Turwi, Pawłov.iicach, Rakoniewicach, Osowej Sieni),

Również w tych irnprezach zan,otowaliśmy ogromne

sul<cesy (pisała już o nich prasa lokalna) a wymie-
nienie wszystkich zajęłoby cały numer ,,Witryny",

Na łarnach rra,szej gazety lokainej chcieliśmy po-

dziękować Komitetov,ri Rodzicielskiemu, który finan-
sorvał nagrody dla najlepszych sportowców, Jak co

roku na rodziców naszych dzieci mogliśmy ltczyć -DZIĘKUJEMY!
W związku z koricem roku szkolnego nasuv,ra się

kilka refleksji. Mirno wielu trudności i przeciwności
osiągnęliśmy ogrcmiiy sukces, sukces tym większy,
iż od lat mamy ogranicz,ony dostęp do stadiorru (dzie-

ci nie mogły korzystać z płyty boiska). Klimat, jaki
istnieje wokół sportu szkolnego i nauczycieii wy-
chowania fizycznego, nie służy jeg,o ro,zwojov,ii,

a wręcz przeciwnie - osiągnięcia nauczycieli wf
w śrnigielskiej podstawówce są niedostrzegane i lek-
ceważone. Nie mamy swojego przedstarvicielia, kićry
by obiektywnie przedstą.lrił stan szkolnej kultuiy
fizycznej i sportu oraz nasze ,osiągnięcia. Prac,a nau-
czyciela staje się bez,sensowna, jeżeli nie rła ii:oty-
wacji do niej, jeżeli zvłykłe:. ,,dziękuję i gratul,,rję"
to zbyt dużo. O lekceważeniu nas, nauczycie}i łvf,
świadczyć moze także i to, ze nikt nas nie zapi.rs,;a
na Sesje Rady MiG pośvlięcone omawianiu stanu
kultury fizycznej i sportu na nasz)Ąn terenie, Przez
takie postępowanie ,,każe" nam się i:yć i:aucz;vcie-
lami raczej marnymi, którzy nie anga,zują się w sr,vo-
ją pracę. Csiągnięte wyrriki uzyskaliśrny lv v,;iększcś-
ci dzięki naszej pracy społecznej. N-iektórzy nie po-
trafią zrozumieć tegc, iż Mistrzó-,v V/oje,łództ-ła
'nv sporcie nie ma się z lekcji wf-u; Ió-iirnie trudno je
rrzyskać jak, np. w Olimp,iadach przedmictow-ych.
W innych szkołach uczniowie, którzy rnają takie ty-
tuły są ich chiuł:ą, a nauczycie]e doceniani.

Andrzej Weber ż Tomasz Frqckolłżah
(zmę czeni nauczyciele -wycholvani a fizy czle go)

* Tyiuł od Autorów. Red.

+§§Oal.e§§+ +§ę9**ęe93* *+r9+§§c*Ę*+6+€e*l*ię+a+ó€nFłhfi x

,,BtrC CF{EM" s§}.
16&4-S3S Srniglel, rłl. teszczyńska

tei. (0-65) 1B0-31B

§RoBKI oCHRCINy Bo§[,IN
I{LTRT - DETAL

- pełrra ga*:a pest;.,-cyció.ł

(w małych i dużych opako-war:iach)

- nawozy dolistne

- odżywki do kwiatórv

- folia ogrod*icza

- 
11ą5igx}g

" kukur}rdzy

" zhóż

:*;T,#,;:w,iatółv

- 
g2nąlgĘ rolniczy

- opryski,Jvacze ręczne

Zapr asz amy od poniedziałku do piątku
rv godzinach od B.00 - 16.00

w soboty od 8.00 - 14.00

64-S30 Ś rnigiel uI. Leszczyńska 16

na terenie Przedsiębiorstwa Produkcji, Handlu
i Usług Rolniczych,,S m i g r o l"
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31 maja w salce kameralnej Centrum iiuliu_l;i
w Śmiglu, w niezwykle miłej, rodzinnej atinosferze,
tenisiści KS ,,POLONIA" Smigiel podsuiłowali :e-
zo,n. OprÓ,cz Zarządu Klubu, spo.nso]]ólir', dziaŁac=;l,
ro,dziców i dwóch pokoleń za.,lrcdnikó.ł, w uloczy-
stości udz,iał wzięli zaproszeni goście: burmistrz Jerzy
Cieśla, przewodniczący Spolecznej I\,Tiejsko-Grninnej
Rady Sportu, Kultury Fizycznej i Rekreacji Leszek
Balcer i niżej podpisany,

Zebranych p,owitał prezes mgr Tacleusz KozŁol,,,--
ski, któ,ry też przedstawił wyniki sportoive, o któ-
rych Czytelników inforrnowaliśmy na bieżąco.

Przypo,m,nę tylko, że druzyna grająca w trzeci.ej
iidze, na 12 drużyn z trzech wojern ództ."ł,, zaięli.a
trzecie miejs,ce. Rozegrała 1B meczórv. We wszyst-
kich naszych lrarv,z loronili: Adam Duda, Grzegatz
Stachowiak, Tadeusz Ko,złowski. 14 ra,zy Jan Szcze-
pan,iak, a po jednym razie: Sławomir Kamiński, Ka-
rol Marciniak, Michał Wieczorek i Tonasz 1Vie-
czorek.

Druzyna grająca w ,,okręgówce" zajęŁa 7 miejsce.
Ptzyczynę tak odległej lokaty widzi się ,,w nie§o-
lidności w treningach i nie pojawianiu się na n:e-
czach",

Wszyscy wyróżniający się zawoclnicy, grający nr
róznych szczeblach ro,zgrywek i w różnych grupach
wiek,owych, otrzymywali nagrody - upominki i ,,Za
godne reprezentowanie barrv Kiubu Sportowego
,,POLONIA" - dyplomy. Wręczał je Burmistrz,
Specjalny upominek - okolicznościołvą plakietkę -przyg,otowano dla Kazimierza Maśiaka, który już od
40 lat jest związany z tenisem stołowym.

Prezes Kiubu podkreśIił też, że Zarząd organizu-
je otwarte imprezy sportowe dla nrieszkańców mia-
sta i gn,liny. W ubiegłym roku w-zięło w nich udział
p,onad 300 o,sób.

Atrakcją sp,otkania był mec,z ping-porrgow}/ rcz€-
gmny ptzez Jetzego Cieśię i Nliłosza Głzelaka -mistrza Igrzysk }.{łodzieży Szkolnej Klas I-IV. Jak
można się dornyślać, ,,wynik w świat nie pójdzie".

Po meczu (,,Jeszcze nie mogę ochłonąć") bur-
mistrz Jerzy CieśIa podziękował i pogratuiował
,,tyn,L, co rozsł&wlajq Zźemźę Śmźgzelskar. Cżeczg mnźe
usi,dok mŁodEch" luclzl.. Dzżś możernp sobźe pagratulo-
usać. Ch,odzźło o ta, bg mładzźeż czgm zaźnteTeso-

taać. (.,.) Wynźkź osźqga sżę praco,, ale nadrzędnEm
celern jest wgchowarLl,e przez sport. Dzżękuję Wam
uaszystkl,m - róunźeż rodzi.conx, lstotq jest to, ba
rodzżce żnteresorualż się tym, co źc'n dzźeci Tobżq" -pouiedzżał na zakończenźe. (H.z,)

fił:''i;ii e'Ęłj'§

W Kościanie,2 czerwca br. rozegrano piątą (ostat-
nią) elirninację juniołów i juniorek d_o półfinału ma-
kro,regionu Mistrzostw Polski w Szachach.

Szachiści ,,WIEZY" działającej przy Centrum
Kultury w Smiglu zajęli w niej następujące miejsca:
dziewczynki: - 6. Alicja Łupicka, 12. Magdalena
judek, 14. Joanna Zielińska, 15. Malwina Primel,
16. Blanka Bogdano..łr, 17. Jo,anna Wypyszak. Chłop-
cy: - 7. Paweł Prirnel, B,. Ryszard Primel, 11. Ma-
teusz Wojtkowiak, ].3. Łukasz Primel, 17. Michał
Omieczyński, 30. Paweł Judek, 34. Michał Wlpyszak.

Po podliczeniu wyników pięciu eliminacji do pół-
finału malroregiorru Ir,{istrzost.ar Pokki Juniorów
i Juni,orek zakwalifilrcł,wali się: A, Łupioka,, M. Ju-
dek, J. Wypyszak, M. Wl-pyszak, P. Judek i Ł. Pri-
mel.

Natomitst w dniach 21-23 i 28-30 czerwca br.
\Ą, Srniglu, w sali Centrurn Kultury odbędą się
O t w a r t e Indywidualne }Tistrzostwa Polski Junio-
rów i Juniorek w szachach.

Sześciu szachistów - członków ,,WIEZY" 10 dni
spędzi w Międzyzdrojach, gdzie w dniach 21-31
sierpnia br. uczestniczyć będzie w obozie zorganizo-
wanym pod hasłem: Wczasy rodzi,nne p,ołącz,one
z turniejern o puchar Kaliskiego Orkręgowego Zwląz-
ku Szachowego. Koszty uczestnictwa p,o poło,wie p,o-

krywają rodzice i sekcja szachowa ,,V,IIEŻA".1n.z.1
a<)l..aeir..oaaoooao<rar
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