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naCalvnie tytułów kwalifikacyjnych,
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o
3

l 8zŁ{§ffiilt}§d ffiffiŁffi§&EY&ffi §PffiŁ§Ba§EŁE§I Pffif,IBllKGYlHtGH !

2$ ąułreeśrlEa §f B§esa§eel welewódeBwie od$ądą sią wyhory do lzby Bolniczgi
.*l ŁesełtEe. §ł$§hrgpc* §§uea ngas Eaba ma h§ó samorządem rolniczrm, ntó-
rego zakres międag Etem§nni fuądzle obeimował:

Q organizację rynku rolnego,
łD badanie opłacalności produkcji i niedopuszczanie d,o obniżenia poziomu życia na wsi po-

przez: kalkulowanie, prognozowanie rynków zbytu, przygotowywanie rolnika jako udzia_
łowca giełdy rolniczej,

§ wspomaganie restrukturyzacji rolnictl,-va
zwiększenia areału gospodarstw,

paprzeż podjęcie działań prowadzącyeh do

oświatę rolniczą: wspieranie isiniejących szkóŁ,
prowadzenie edukacji prawnej i udzi,":lanie rv
rłrłasnych rzeczoznaw ców,
szerzenie postępu rolniczego i eiioiogicznego,
współdziałanie z aciministracją rządową i samorządową,

8 §Y$il, $ZY EeE§ EĘ§§E|E ffiEffi&uYu§§Ś§!§ PaAWBetWYffi ,§AMllnZĄlIEM,
ZAtlE$YIIIlIIffiY futY §Affii - ąIPfrweŹffilEl{i B8 lEl Wrł.tl|llElllA RllLlllGI.

Najpierw musimy ją w najbltższą niedzieię wybrać czyll, MUSIMY rŚĆ Cł-,OSOWłĆ. Po-
każmy innym, że sami potrafimy zadbać o swoje sprawy, ze wtedy, gdy trzeba, potrafimy
się zjednoczyć i tworzyć dobro.

tolnicg| Hie fi§zsgaFsi€ sean§y w$łHey§§ na sytuaciĘ rotnictwa tr na§zym [ra|u.
!s niedzie!ę, 28 wrueś!?ia IBŹ&lE ĘŁtI§llWAóIII

, R,ada
Gminnego Związku §,olników, Kółek i Organizacji Bolniczych
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P&El tuPĄ KBtlI$l §PaAW $F$Ł§ffixffi§ffi§§
i8 r.ł,rześnia Komisja Spraw Społecznych Rady

Miasta i Gminy Smigiel, której przewodniczy Alicia
ZiegJ,er, sr,ve posiedzenie odbyła i,v Centlum Kultur.v
l'v Snriglu. Glównym tematem pcsiedzenia, oprócz
aktualnej sytuacji mieszkaniowej w mieście i gminie,
były finanse zakładu budżetorł,ego jakiti,l jest cen-
trurn ku}tury. Temat był ściśle związany z podjetymi
pracami pr-z5,gotorvawczymi nad prz,vszłoloczn},rri
budżetem.

Sytuację finansorvą placórvki przedstarr,,ił jej dy-
lektor mgr Hubert Zbierski przy lvspołudziale głorv-
ncj księgolvej Eriki Maćkowiak i specjalisty do spra,u,.,

organizacji imprez i sekcji Barbar}, Mencel.

W pierr,ł,szym punkcie omórł,iono realizację bud-
zetu w pierwszym półroczu. Z rocznej dotacji na
działalność centrum i sport (4iB.000,00) Urząd Miasta
i, Gminy rv Śmigiu przelał 230,000,00 złotych, tj. 55l|rl.

Centrum pianorł,ało uzyskać rvłasne dochod,v
(.rn in. za wy,najem sal, rvypożyczanie obrusów, rekla-
my i-sprzedaż,,Witryny Śmigielskiej", dzierżawę
KAFE CLUB ,,GI}T", r"",ypożyczanie zastaw-y stołowej
i krżeseł, z biletów wstępu do kina) w kwocie
35.528,00 zł, a uzyskaŁo 28,653.00 złote, to jest 81'|0
pianowanej sumy.

Iieferujący szczególną ulvagę zrł,rócił na:

.. C rozszerzełrie wachlarza pfenumerowanej plasy
o period,vl<i w językach: francuskim, niemieckim
i angielskim,

O realizację w,vdatków- na zakup księgozbioru,
głównie nowości czytelniczych. Ich brak powoduje
r-rtratę czl,telników. Z drugiej stlony lv bibliotekach
zau\łIaza się wvraźny rr,lzlost zainteresowania książką
popuia,rno-naukową, udostępnianą tyiko w czytelni.
Pozycje te są jednak bardzo drogie - 

jeden tom en-
cklopedii kosztuje 12B,00 złotychl W roku bieżącym
na księgozbior planowano w-ydac 9.000,00 złotych.
z czego w pierwszym półroczu wydano tylko 250 6,

e koszty druku ,,Witlyny Śmigielskiej". Jedna
strona, w7,az z ceną papieru, drukl-t kosztuje 42,70 zł.
Czvtelnicrz 7.a\rysze, bez względu na ilość stton, za nu-
mer płacą ty}ko - w porównaniu z inn.vmi gazetami

- 40 grosz,v. Koszt można, b;, zmniejszyć poprzez
iednorazorvy zakup większej iloścl papieru. Ale na
to trzełja by zgrcradzić lvi.ększą gotcl,,r,kę, Umiesz-
czane \,v ..\,VS" reklamy plus pieniądze lrzyskane z jei
kolportażli w zasadzie pokr;rił,ają cenę druku,

S stra-lę finansol,vą jaka1 poniosło centrur,r lv tllm
sezotiie (Z tvin; niepogod1,1) z tvtulu 1;r,rlri,adzeniil
ba,senu kąpielolvego. W roku ubiegł,vm za bilety
r.vstępu na basen uzyskano 5.043,20 złot;rch. w tym

- 2.666,00 złot.vch. Strata - 
jest lv kazCyn,i lcku,

ale nie tak duza jak lv tym - 
w"l.niosła 3.72l,E| zll-

tych.

3 działalność kina, O tym, że było ono niesz-
ka,ńcom potrzebne, śrvladczą 1iczb"v (od lutegc d.,l

końca cze]:wca): 60 seansórł, i 254l ,ł,idzo-ł. Ei:r,ąc
pod uwagę tylko rvyliczenia ..1;iietoir-e". tc kir:i ia1o
nierł,ielki zysk. To jesi ciuze osia.{lilęc,e . (Gcl; je Li.-i-
rzyliśmy, fachowcy z branz;.- tlan niói,,-i1l: jtśli ni
koniec roku wyjdziecie na zero. 'baizc_e zado",.lll . l',.

Ale z tegorocznego budżetu musieliśmr- zapl:l;l: .,,:

prace malarskie i stolarskie. in-ipretn,:,,;= ,:, , -

i tkanin. Ogółem lv kinie jesteśm-r pc pier,,-:--,-:- _,,

roczu ,.do tyłu" 4.660,41 złotych.

e koszt organizacji niektór_vch impiez '.) - j

Srnigla 
- 5.252,57 zł, VIIT Woj, Frzegiącl 7es;._,l,,"-

Tanecznych - 306,93 zł, Piknik pod \Ąliatlaka:- :

,,Wianki '96" - 1.032.51, Śrvjęto Pieśni Cllci,a1:,::1
679,55 złotych.

W cirugim punkcie dyrekior mol;ił o z.,lj,.|ilr:c]}
i zakupach, które chciałby w-Taz z zat::u.dnlcr-";il-ii
w centrum pracownikami zrealizowac \,v lokl_t ,oiz-;-
szłynr. Tu liczby jeszcze nie padały. },iórł-ca na vstę-
pie stwierdził: nie chcemy nic nor,ł,ego ponaC to, co
było planowarre na rok bieżąc;r, a nie zosiaio zrea-
]izowane z powodu braku środkow. A n-ięc: nontaz
iamp stolikowych w czytelni bibiioteki rr- Silligh_i,
prace malarskie i konserwacja okien ir- ]lijllj.oie,:,l
w Starym Bojanowie (może uda się jeszcze lr. t}-ll
rcku), malorł,anie okien -lv siedzibie centrurri: zakll.i)
40 foteli do sali kinowej i rv,vgłuszenie jej t 1-li-lej
ścian;., zakup przenośnego sprzętu nagłaśnrającego.
pocistalł, - stojaków pod kolumny; zakup płyt pc-
dłogowych i wykładziny podłogo-.,,,iej do plzekazanegc
centrum Domu Rzer:liosła; zakup patelni eiektr;,,g7-
nej i chłodziarki do ciasta oraz aluminiorvego rusz-
towania o rv_1 sokości 5 m. Dokonac tez ila]eżr- ,i-T^

nriany pokr1,-cia dachorvego wTaz z częścio,r-a \\-}-rllia-
ną nadpalonego be}korvania na starym buci;,nku oraz
smołor,vania dachu nowego budynku centrurn: Ie-
montu i konsel,rvacji opłotowania,,1odorvis1,:a' or,,,1-

u1. T. Kościuszki. Zgodnie z zaleceniem sanepic].iL

przed przyszłorocznym sezonem kąpielov;ym ri,int.--
b).c lv).mienione porow-aie płyty wokół basenórv,

Członkorvie komisji zostali też szczegółor,vo zapoz-
nant z sytuacją Orkiestry Dętej OSP Srnigiel. fi:lan-
sowaną też przez budżet. Jeżeli chcemy miec or,kie-
strę reprezentu jącą niezł;, poziom artyst_vcznv. tc
wzorem innl-ch grnin. lv no\,v},r]l loku bLldzeto,,,,,r-lll.

musim;. ją bardziej niz rv bieżąc"vrn wspomóc tinan-
Sowo,
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tsy komisji unaocznic potrzeby finansowe Cen-
trum Kulturv, udano się na obchód jego obiektów.
Obejrzano wszystkie pomieszczenia budynków (łącz-
nie ze strychem j. pirvnicą), basen kąpielowy, salę
gimnastyczną, z której korzysta Zasadnicza Szkoła
Zar,vodowa w Smiglu. Nawet zorganizowano dla
członków komisji krótką projekcję filmorł,a. Nikt
z członków komisji nie kwestionował potrzeb finan-
sorvych Centlum Kultury w Smiglu. @.Z.)

pR z y c H o" -fi'#8§§iĘ J w sM IGLu
LEKARZ STEFAN I(LUP§Z

W IMIENIU WŁASNYM I PEACOWNIKOW
DZIĘKUJE:

- Panu Adamowi Wawrzyniakowi za udzieloną
przychodni pornoc,

- P,anu Ryszardowi Mazurkowi za kolejną pomoc
finansową na Tzecz przychodni,

- Zatządowi Miasta i Gminy Smigiet za, ptzekaza-
nie używ,anej maszyny do pisania.

SPRZ EDAM DZIAŁKE EUDOWLA}iĄ
o powierzchni 2.600 nrj rr- SmigIu.

Informacja - tel. 180-450 po godz, 15.00

l!lltllll!l!dEE§§p§#&s§§*§§Etsa

,,BIO CI-IH&/§ p§-ł-T§"
64-030 Smigiel, uI. Leszczyr'lska 16

tel. (0-65) 180-B41
SRODKI OCHBONY RO§LIN

HURT - DETAL

- pełna gama pestycyclórv
(w małych i dużych opakorvaniacir)

- nalvozy dolistne

- odżywki do krviatów

- folia ogroclnicza

- 
ną5i6l1ą
. kukur.ydzy
. zbóż

:Ęl"J:;:u'atón"ł
- 5211qlęfu rclniczy

- opryslłi\l,acze rEczrił:

Z apr a s z a n,} v ccl poł:ł.:dzi,ł]lill c],:l uiątku
11' gcrlzinacii ,::ci 8.1jl l i] , i] ,

w soboty od B.00 *- 14.00

64-030 S rrr i g i r: 1 u}- ],c ;..l,:- ll ,ii. ,

na terenie Przedsiębiorstlva :>r";rl:lkcji. ]i3l:iir,
i Usług Rolntczyclr ,,5 .,i . .. ; ł '."'

/tr'Q,-,Ńą,s"eą,.KĄyę

Tr odcląć l

Numer

Adres

IrTazlvisko, in:ię rvłaścir_,ieiłl ._.,,,,, .,.

Branża zakładu

Nazwa inst,vtuc ji. r:a]<łacli

U W A G A !!! PRZYGoTOWUJEMY sPIs wŁAscIcIELI STACJI TELEFOI.(ICZI§YC;i!
Jak już zapowiadaliśmy, przygotowujemy się do

w5ndania SPISU WŁAscIcIELI sTAcJI TELEFO-
NiczNYcH W MIESCIE I GMINIE SMIGIEL. Bę-
dzie się on składał z dwóch części: A - Wykaz insty-
tucji i zakładów, B - Alfabetyczny spis właścicieli
stacji telefonicznych z podziałem na rniejscowości.
w trzech kolejnych numerach ,,\MŚ" będziemy dru-
kować dwustronną,,Telefoniczną kartę katalogową":
Stronę A wypełniają instytucje, zakłady pracy i oso-
by pr,o,wadzące działa,lność gospodatczą. Stronę B -indywidualni właściciele stacji teleionicznych. Jeżeli
abonent prowadzący działalność gospodarczą chce być
umieszczony w obu częściach - dwa razy - musi
wypełnić dwie karty: A i B - nie moŻe wypełnić
jednej dwustronnie! O wlpełnienie kart prosimy
również właścicieli ,,star5lch" telefonów, u których
zaszŁy zmiany.

Wypełnione karty należy dostarczyć do redakcji
,,Witryny Śmigielskiej" 1ub do bibliotek w Czaczu,
Nietążkowie, ,Starym Bojanowie i Smiglu w godzi-
nach ich otwarcia oraz we wszystkich punktach
sprzedaży ,,'WS".

Przewidujemy również rnożliwość umieszczenia
w Spisie reklam. Cena jak w Witrynie - 30 gr za
cm2. Treść reklamy z podaniem jej powierzchni pro-
simy załączyć na oddzielnej kartce.

o przesyłanie telefonicznych kart lratalogowych prosimy przecle rtszystiliiil zakłili;l i]ł]iic.i', iłllt;ł-iiłtjc,

abonentórv indywidualnych zarówno starych jak i nowych. Er;i: l.}iualny,'cla cianYcir i 3:łirk r-i'ieiu

rvłaścicieli telefonów w spisie podrvaża sens naszej pracy - 
przygoil>łl.,i:nic spistł li,ijii się z łeieiil.

Znając przysłorviorve lenistrvo, postanotł,iliśmy, milno tego, że to irttl;, |..a,.9 --fĆ!zo zc!ez*rgirrrizu-je, PlzYj-
morvać dane również telefonicznie,

telef,onu

CZEKAMY NA KARTKI!!! Dotyehczas nadesłano nam ich ... dziesięć. RedalłcjcL



wITRYNA ŚMlGlELsKA

,mffi@{§ffiEM PtWs,
64-030 Srnigiel, ul. Leszczyńska 16

tel. (0-65) 1BO-B41

o f e r u j e:

Zr,til rnjeszarlci;it,c iłl NTI\RDER -

no]]ma rv_v*siel,",u 80 1igihal

Rerłelacvjl:.c plon;,,- łv zalezności od klasy gleby
od65do100qzlha.

}i,aliirrlac ja opłac alności
rr-rl.-sie,rvl-t zapralvicn;,ch zbóż :

EFEKT
Dańkowskie ZŁote

50 qlhaX35 zl:l750 r,llla.a

UZ\YSKANA
* B75 zŁlha

5 złlha --ffi
F,tABDER:
żyto mieszańcowe - najporł,szechniej upralviane żyto
mieszańcowe w Niemczech i Europie, gwarantowane
\Ą/sIJaniałe właścirvości wypiekowe mąki, plonor,vanie

znacznie wyższe od r,vzorca. rradaje się do upla\,vy na

v,,szystkich rodzajach gleb.

Tu odcląć ! i

|{azwisko, imię abonenta

Adres:

Miejscowość

Ulica

i l,Tlrmer telefonu

ffirmrr§ka pll!§mw§§E&
20.08.br. - rrrieszkaniec ul. 'f. I(ościuszki ,,,,, S:::,.-,-i

kierując F1ATEM 126p rozwinął nadl;r_=_,:-... .-_ l-
kościjadącprzezp1'Rozstrze1anyc1l..l.'..--.'..
zaklętu w u1. H. Sienkiewicza, w rvr-nik,_, c:egc
znalazł się na jej lerł,ym pa,sie dopror,,aciza.:.: llr
zderzenia z innlrm maluchem prarvidłorvo ja:la:,. il,i

ul. iI. Sienl<iell,icza iv kierunku r_l,nkir. C l - -:,,

szczęścilt moze mórr,tc rorverz"vsta jailacv,:_,..-iL
tlirr druiinr FIATtr}"i. któr,;, dzięki lefle.;:.,:;,,,.-, .-'--
łał rvyskoczyć na chodnik, dzięki czelnti }l_- ,,-:l.-

plilvie uratował swe życie. A splawca .,-., - : -',

z miejsca zdarzenta, Został usta],on-u- i stat::= _ , - ,

Kolegium.
21.08.br. 

- 
Nietrzeźrvy mieszkaniec l{ietaż:i.,, :,, .,,-

rvodując zagrożenie w rltchu kołoi,, 1-1l-t _=,.-, :::

ul. Połudnlowej w Śmiglu. Odrł,iezicno go ci, _._,-,,.

i sporządzono wniosek do Kolegiirrn.

23.08.br. - Mi.eszkanka domu plzi- -._, _ii,-:, ,.
rł, Starym Bojanowie zgłosiła .że je; l_=: :-: ,;--

wodu wszczął awanturę domoua. P1,1-.,_, ", -.-.-;:-,
z nim l:ozmowę ostrzegawczą.

24.08.br. - Ta sama, sytuacja. z t5-n. żę :-,. __.- --]

b_vła zona. Sprawcę awantury zattz,, t-tla-,: i_ ,:. -
trzeźlvienia.

24.08.}rr. - Nieznani sprawcy balotami ze si.il]-i ;e-
tarasorvaii przejazd uiicą A. Dudl,cza ri, ]i-:iazso-
wie (Głupota ludzka nie zna granic - ll.Z. r, Liicę
odblokowali pracownicy gospodarst\\"a Do:i: :l_,ic:e-
go ZSR w Nietążkowie.

W nocy z 2Ą na 25.08.br. na u1, Skarzr,ńskiego nie-
znany sprawca włamał się do POLO]\I EZ_\ s]iacl

ukradł radioodtwaTzacz. Spraw-a rv toku.

KOMENDANT KOMISARIATU PoLlCji
mł, aspirant Wżesław Tełczeusl:.i

Dańkowskie złate
1,8 slhłX?5 nl:|3ś zllha

MARDER
0,8 s/haX175 zł:l40 zllha

MARDER
75 qihaX35 zł:2625 złlha

P"ÓŻNicA

różnica w cenie nasion

Smigiel. dnia 23 ir-r,ześtria 1996 iok-ur

RN,liGi 0323/13/96

Pl,zer1-odniczącv Społecznego I(cmitetu
Budorlr- Drogi w Bronikorvie
Sz. Pan Rękoś Tadeusz

W związku z moim oświadczeniem, że rnieszkallc-,-

Bronikowa zbvt mało pracowaii społecznie przy L,l,L-

dowie drogi na u1. Wiejskiej wyjaśrriam, że infolma-
cja ktorą mi plzekazano była nieprawdziwa.

Zater:. serdecznie przepraszam rłlszystkich ryiiesz-

kancórł,, którz1- zostali przez mo]ą wypowiedź ilie-
ll,łaścilvie ocenieni.

Z lvyt azami szac,.tnr -i

Przewodnicząca
Rady Nliasta i Gnin1,-
URSZULA RANKE

}{AUKA GRY l,{A FCRTtrPiA,NTIE
mgr Maria Szamborska

64-030 S m 1e i e 1, rr1. Dr. Skarzyńskiego
tel.1B0-393
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§ luż po dozyn§ąach"n.
.Iak r,via,dono ocibr-łr, się one 8 rł,rześnia br. po-

nownie rv Nic'Lażlic,,.,,ie. Piszę ,,ponownie", bo pier-
ił,ctl:ie mia15. sic oclb;lc rł, Bronikowie, ale prawie że
lv ostainiej ci:ii,ili. ze rr,zględów na odczlłw-alny brak
pelnei mchillza.cji. s]]Ia\vę organizacji odłożono. Mo-
ze t.vlko do pi,zl:szłego roku? W tej sytuacji należy
-łl,-t,azjć poilzi.,i, i uznanie dla aktywu wie jskiego
z l{j,ci.?z|ro-,*-a za poCjęcie się rv przyspieszonym tem-
i;ie ti,ucht olganizacji tegorocznego ŚWtqra PLO-
N o\^/.

Rozpcczęło się orro uroczystą nszą śr,v. w kościele
|łur;,tn ,,v Snrigiu, rł, czasie ktorej pośrł,ięcono do-
i lLlrr__v ]rcchen cillebr i .łieniec doż.vnkorvy.

O godzinie 13,00 na ul. Andrzeja Dudycza ufor-
i:lcrl,ał się kcroił,ód dożynkowy, któr1. wTaz z boch-
lcrl chleba, .,vieircem dożynkowym, zaproszonymi
i,łśćl:ni, kapelą. tahcren: c;rgańskim, sprzętem rolni-
r:zyrn i strazackim dotarł na boisko Zespołu, Szkoł
Ro1:::icz.,r.ch in. Jana Kasprowicza lv Nietążkor.vie,
Tu juz nań czekała zebrana publiczność (Było jcj
rlieco miliej niz rv roku poprzednim, ale tez i pogoda
była nieper,vna).

Gości,, a przede -,,vszvstkim bo}raterorr, dnia - lo1-
l::kó=w i ludzi z nimi §Ispółplecującl,ch - porvitał
gospodalz ,wsi soltys Tadeusz Wasielervski, 1itol;. tez
pełnił funkcję przewodniczącego Społecznego Komi-
tetu Crganizacji Dozynek Gminnych'96 w Nietążko-
rvie. Następnie serdeczne podziękowanie za włożony
trucl v,, zbtorze tegorocznych plonów rolnikom zło-
zyła przer^",odnicząca Rady Miasta i Gminy Śmigiel
Urszula Ranke.

Następuje najłvazniejsza część uroczystości -obizęd doz-y-nkorvy. Prowadząca uroczystość Barbara
},[encel przypomina zebranym, ze dożynki są ulo-
czystością, ktora, kończy czas zbierania plonów.
A najr,vazniejszym jej momentem jest wręczanie
v,,ieńców - symboli plonórv.

Grupa członkółv Zesprłłu Pieśni i Tańca ,,Żency
Wielkopolscy" z TrTietążkorł,a śpielva staropolską
pieśń: ,,Plon niesiemy, plon...". a lolnicy Janina
Szczepaniak i Wiesław, Stachorł,iak rvręczają rn,ieniec
prezesowi Gminnego Zrł,iązklt Rolnikór,r,. Kółek i Or-
ganizacji Rolniczych w §iii:igii-r Zygti untor.,,i Koniecz-
nemu, I znów płyną słolrza podziękolłlania za trud
poniesiony rv tegor,,lczll1.c}r znir,r,aci-t. 1 aile1: rł,eźmy
§plawy w swoje l:ęce - idźmy do rvyborów kandy-
datów do izb rolniczych.

I znów słychać słorva pieśni: ,,pion niesiemy, plon,
,,v gospodalza dom", Burmistrzowi Jerzemu Cieśli
bochen chleba lvręczają: Stanisława Wasielewska
i Henryk Starkbauer. Następuje to przy wtórze słów
obrzędor,vyclr: ,,OTO MACIE BOCł{Ei{ CHLEEA,
KROJCIE NIE BUŻo, NtrE MAŁo, AEY DLA
WSZYSTKICH STARCZAŁO". Burmistrz, całując
dar, odpowiada: ,,BĘDĘ GG DZIELiŁ ROWNO
I TAK, BY DI_,Ą §vSZYS?:iiCi{ 3?.\R,CZYŁO".
Powtarza się ubiegłcloczny akce:rt: chleb jest kraja-
ny na kromki. któlyrni Burmistrz obdarza gości. To
samo czvnią dzie; c:qtr z- ,,Ż,rT'cr,, .. ' ,l,ćroC pLLbl it:..:-

ności.

Jerzy Cieśla składa iudziom rolrri,:zego tr-r_rdu ser-
decztre podziękoivan.ie za tegoroczrre żni.wa. Podkre-
śla, ze ze względu na pogodę, 13ył.-, utrudilione i cięz-
kie. ,,A mimo to, sprostaliście zadaniu".

W części artystycznej wystąpili ,,Żeńcy Wieiko-
polscy" z Nietązlrowa, kiórzy zaprezentor.iali przy-
śpiewki i tańce lubelskie, amatorska grupa artystycz-
na z Nietążkov,,a ,,Cygański tabot" pod kierorvnic-
twem Stefanii Szrvarc (B R A W O lJl), satyryk Zofia
Dragan z Bukórvca Górnego i kapela ,,Zza Wlnl<Ia"
z },Iowego Tomyśla.

Dożynki, jak każe tradycja, zakończyły się zaba-
wą w sali świetlicy r,viejsl<iej.

(H.Z.)

Grfy 'f eclzał(llTl
koł"efką dc R"obaczync...

W Robaczgnże
Na tuysokźm komźnie
BocżanE gnźazdo uruźły
O poziuolenźe nie prosiły
Znoszq pokarm pźsklętom
Eg uyrosły, ź opźerzały
W gorę sźę tuysoko tuzbżły,.,
L.. cla cżepłych krajów... odlecźały,,,

PRZED§l{ltrIo&STwa
PR O D U K C ji.} Fi O - U § Ł iJ G & §V G - i{ i}, i'{ i-} L O W E

BROITISŁAW SAD C1,,V3I( 1

plac Rozotr,zelair3lgh 1.tr ifi" 5) 180.518

of eruje w spl,zedaży

) schładzarki mleka 2-, 3-, 4-konlł,iowe,

) paśniki alunriri]l,..,,, e. staioivc.

) piece C.O.,

Ż grry techic;lłc: tieti, aceiyien, COr, argon, mie-
szanki.

Ceny konlłurencyjTe! Z a p T a s z a nr y

Smigiel,

,,Śmźgźelanka"
(nazwisko do wiadomości redakcji)



WtTRYNA ŚMIGIELSKA

ffi$ ,,ffffŁfftlA,u
Po wakacyinei przelrł,ie tenisiści stołowi ,,POLO-

IIII" Śmigiel pouli,acają na ligolł,e sale. W czasie r,va-

kacji dia dzieci i młodzież;, pozostającej w Śmigiu
drva, taz\, \v t,r'godniu był}. organizowane zajęcia
sportowe.

Przygotorvania do sezonu 96/97 rozpoczeliśm__v od
20 sierpnia trel.u jąc cztery ]:azy lv tygodniu na włas-
n.vch obiektach.
Inauguracja sezonu iigowego - 6 pażdziernika -.
zostanie poprzedzona wojewódzkimi turniejami kla-
s),fikacyjnymi: kadetek i kadetów oTaz juniolek
i juniorór,v 21 rł,rześnia w Kąkoler,vie, seniororv 22

rvrześnia \\, Koby]i1l1g i inłodziczek i młodzikolv
,l pazdziernika w Krz5,rł,iniu.

W rnęskiej trII lidze (druzyn;, z u,ojel,yództu;: leg-
nickiego, leszczyńskiego i zielonogorskiego) obok na-
szcgo zespcłu o arvans o II 1igę beclą się ubiegac:
..START" Gostyń, ,,BUDOWLA},TI" Lubsko,
.,USTROI{IE" Lubin, ..LZS" Raszórvka,,,BURZA"
Drzeczkowo,,,JUNIOR" Leszno, .,ZRYW" Zielona
Gćr,E, ,.GóRNiK TI" Polkor,vice, ,,AMICO" Lubin,
,,POGOŃ" Góra i ,,AZS" Zielona Góra. Zarząd przed
naszymi zaivodnikami postawił zadanie: zdobyc
nriejsce premio-łane udziałem r,v barażach o Ii ligę.

W lidze okręgorvęj mężczyzn będziemy leprezen-
towani przez dwie drużyny: ,,POLONiĘ II" i .,PO-
LONIE IIi". Obok naszych drużyn o awans do III ligi
ubiegac się lrędą; ,,SOKÓŁ" Wschowa, ,,JU|iIOR II"
Leszno, ,,LZS" Bodzervo, ,,PROMIEŃ" Krzyrr-iri,
,.TAJFUbT" I iII Lgiń, ,,SPÓŁDZIELCA" II Kob1,Iin,
,,RELAKS" Tylervice.

W rozgryrvkach ,,A" Klasy reprezentowani be-
dziemy przez jedną drużynę złożoną z naszych naj-
młodszych pingpongistólv. Obok nich w,1,-stapią:

Gminny Ośrodek Kultur}, - ,,GOK" Wijewo, ..JU-
II*IOR" III Leszng, ,,ORLĘTA" Czacz, ,,LZ:S" II Bo_
dzetvo, ,.LZS" Smolice, ,,PROMIEN" II Krzl,rviil,
..PoGoŃ" II Góra.

Szczegółowy terminarz lozgrywek podamy na ła-
mach ,,Witryny Smigielskiej" w późniejszym czasic.
A prz;, okazji: dziękujemy Wytrvorni Wód Gazo,,r,a-
n.vch sp. z o.o. w Śmigiu i Centrum Dystrr.bucii
LEC}I za oŁTzymane koszulki sportowe, czapeczki
i torby sportowe.

Urvaga DZIECI!
Ogłaszamy nabol dzierł,cząt i chłopcolv z klas I.

Il i III chcąc5,ch trenowac tenis stołow1,-. Spotkanie
organizacyjne dla zainteresorvanych i ich rodzicórv
odbędzie się we wtorek, 1 października br. o godzi-
nie 17.00 rł, średniej sali gimnastycznej szkoły pod-
stawowej w Smiglu przy ul. M. Konopnickiej nr 5.

Prezes KS ,,POLONIA" Śmigiel
mgr Tadeusz Kozłowskż

,1.1S,S8 {piątetł) godz. 18.30

.,WIĘŹr\TOWE I.{IERA". USA i!}!)6. Itcż. Phil Joanou.
M.in. glają: Alec Ba]du.,in. Kelly L"vnch, Mal,y
Stuari l,{asterson. - 

Filnr sensacyjny. Policjant
z Norvego Crleanu rez.vgnuje ze służby i zostaje
przedsiębioIcą zeglugow)/m \y Zatoce Meksykań-
skiej. Pewnego dnia jest świadkiem ka'r.astrofy
lotniczei i z rvraku sarnolotu rł,ydob_vrva lozbitka,
Potem przekonuje się, że sp]:a\va interesuje się
norvoorleańska mafia.

10.10.96 (czr,vartek) godz. 15.00, 16.30, 18.30
i 11,10.96 (pia'lek) ,otlz. 15,00, 16.30

,.L,TlKi iłCL I SiR,rSZjiE PŁiSZC-;DŁO". Polska
199J. treż. Rvszald AntoniiLs-Antoniszczak i Krzy-
sztof I(ir-,.erski. - Filrrr arrinrolvan},, głórvnie dla
clzieei. 'Irzei }vIo1e Ksiązkorvi w_vruszają z Biblio-
tc1..i Ba jek do sąsiednie j krairr_v. b5, przcgonic
starrlta,d olrccgo - siejące stnlłte}< Straszne Pł*sz-
czyd!c.

Urzqd Stanu Cgwilnego u Smiglu uprzejmże za-
wżctdułnża, że u tutejszym Urzędzże zu:źqzek małżeń-
ski zuu:arlź:

14 WRZES|iIA 1996 r.

- Pun KrzysztoJ Mqnźa z Targauźska ź Panź Kata-
rzuncl Kiełczetlsska z Przysźekl Polsl<lej

- Paru Arkcldźusz Jakuboluskż z Wźtlłoua Polskźego
ż Pani Adela Marźa Rzepecka ze Starego Bojano-
uJa

- Pc]"n Stqnlsław Józefczak z Bźskupżc ź Pani SEluia
Brzezińska z Biskupźc

-- Pan Tadeusz Mich,alelpicz z Sączkolua i, Panź Ber-
ncLdeta Gorczak z czacza

- Pan Krzysztof żak ze Śmigla ź Panź Katarzyna
Sodotłsko ze Śmigla

- Pan Andrzej Francźszek Koualski, z DobramyśLi
ź Pani \Laria Marach z Żegrozuka

Kierownik Urzęriu Stanu Cywilnego w śmiglu
(-) źnż. Jerzy Ci.eśla



\ł,ITRYNA śN{tGIELsKA

§rr*unt Korrncz,na:
Bglnicy i

Uiodziłelrr sie rv Po]adowie. Mam 46 lat i wy-
],ształcenie zarł,odor,ve lolnicze. Od 19?5 roku, kiedy
io zarł,arłem zrviązek małżeński z córką rolnika Marią
i-a_rłrniczak zamieszkałą rv Morownicy, prorvadzę tam
lll:silodarstwo lodzinne, Rozrosło się ono z 11 do 50
hek'iarółi,. Produklłję zhoża i, w cyklu zamkniętym,
ilzlidę c]rlervrra, },taszyny rolnicze kupuję wspólnie
:l, brłl.tem I'r.azimierzem, gospodarującym na 24 hekta-
:,ilch w Polaclolł,ie. Fonadto jestem właścicielem fii-
i:l.y .,ZYGft{UNT". któla zajmuje się sprzedażą na-
\,r'Ozó.,v, pasz produkowanych przez zakłady: ,.DOL-
PASZ" rł, Skokowie i ,,ARKA'' w Poznaniu oraz kon-
crlntratórv firrny .,_BIONEX'' ma jącą s\ł,ą siedzibę
iro1o Bydgoszczy, Księgowość firmy prou,adzi żona
il,f aria.

Nlimo roziicznych zajęć we własnym gospodar-
stlvie znajduję jeszcze czas na, pracę społeezną. Zo-
stałem r.vybrany członkiem Rady Nadzorczej Banku

Spółdzielcz€§o rłl Smigil"ł, i)r'ezosenl Oc}roiniczej Stra-
ży Pożarnej w Mororvnicy i prezesem Gminnegc-l
Związku Rolnikórv, Kółe}.. i Organizacji Rolniczych
w Smiglu, Z polvierzon}lch funkcji star.am się wy-
wiązywać należycie. Nigdzie nie jestem ,,malow.an}-m
członkiem" " Zawsze, gdy mam coś do powiedzenia,
a rolnictwo znam zarówno jako producent jak i jako
dostawca środkól,v produkc ji i clziała,cz, czynię to
jasno i rvl,raźnie. Bez n,zględ.ll ila tc. czv llii: konruś
to podoba, czy nic,

Jeśli zostanę obiarziln3, kolejnynr zaufaniem, to
rv Izbie Rolniczei .,,", Lcgznie }rę,_1ę blorlił V,7asz.vclr
i swoich interesór,v na clwóclr plaszczyznacir: opłacal-
ności produkcji i uleall-iienia bank._;.,, _r.cir lireii;l,tłi.,-,,
dla rolnictwa,. Ich spłata winna rye zgodna ; ;;ii;,;
produkcji.

NA MNIE MoZ}TA LICąYe]:
Zygmunt Konieczny, Morowtlica

§półdzielcy !

Ghcę byó taszlm delegatem
rł lzbie tolniczei w Lesznie

ililasz kłopgt 7 p$frięfi§ffi§§} #rnwll

Poszukuję iakai,;
no skie;l v,, Sr^n ieilu
,oferty kierov,ać na nf telefonu 1B9-340

%+rt}a}i}+eę§+t++§+Sł}+§{x}f*}}ę+!

Sprzedam lrardzo tanio
dwa tapczany jednoosobowe ze skrzyniami na pościel

oTaz n\2l:ozkł:Caną ławę z półką.

Inf ormacja .w redakcji

eg#ws *§ę
Smigiel, ul. Kilińsl*iego lE
_ TANIO -. SFRAWNiF]

trOTc t Ętt
oł-o:o SlłtGlEl-, ul. Kościuszki 6

tel. (0-65) 1B0-206

śu,iadczy również usługi

KSERO
wYKol.{UJp|C ODB]TKI w FORMATACH A-3
l A*4 Z NTOZLIWOSCIĄ ICH POWIĘKSZENIA

BĄDŻ PoN{\TIEJSZENIA.

\.Vykonujem1, odbitki zarórł,no pcjedynczych kartek
jali i drukólł, zrvartl.ch (książeczek. broszur, itp.),

ZAPRASZAMY

W GODZIhTACH od 10.00 DO i?,00

%§Ę§,)-W* P;:€i SPgi8flgtl,Gl

64_030

SZYBKo
aaai}aaaaa3)aa!)aaatlrf+§+OalF: + ł ł+ ++}+żę#+fi 4{,,s,łs§+€ł+łsot++&

I aaoaaaaoaaaaoa}oaoa..a.W.}aw



29 wrzsśnia wyfu§e$e§§§§ dwóg§ę d*§e§a€rew

do talnego Zgromadaenia lahy ffiglm§cze§ w Łesaneg

KTO JEST UPRAWNIONY DO GŁOSOWANIA?

1, Rolnicy indywiclua}ni oraz ich rł,społmalżonkowie.

2. Członkowie rołniczych spółdzielni produkcvjnych posiadająly rł, tych społdzielniach rr,łasne

wkłady gruntowe.

3. Uprawnieni przedsta,wiciele spółdzielni procirrkc;.jnych (Jeżeli uprawniony przedstarł'icie1 społ-

dzielni produkcyjnej posiada w nlej ił.kład gruntowy, to na liście figuruje dwa razy),

4. Podatnicy podatku dochodoweso z działów specjalnych produkcji rolnej (rł'ykazani przez Urząd
Skarbowy w Kościanie).

Nazwiska tych osób znajdują się na listac}r rvyborczych,

JAK GŁOSUJEMY?
Głosujemy nie więcej niż na dwóch kandydatów (taki jest limit dla naszego miasta i gminy r,.-l-rli-

kający z |lczby uprałvnionych do głosowania), stawiając znak ,,\ł' w kratkach na kartach do gło-

sowania po nazwiskach i imionach kandydatóur. Postarvienie znaku ,,X" ,., rłięcej niż di,"óch

kratkach }ub niepostarł,ienie tego znaku rv zadnej kratce, powoduje nievrażność głosu.,

GDZIE GŁOSUJEMY?

Loka1 wyborczy
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

Głosują upi,alvnieni

zasadnicza szkoła zawodowa
pl, Rozstrzelanych 16, tel.

Glinska, Nowejwsi, Poladorva i Smigiaw Smiglu.
1B0-086

Przedszkole Samorządowe
ul. Leszczyńska 13, tel.

w Smiglu,
1 80-0B5

Bruszczewa, Koszanowa, Nietążkorva i, W_vdolorva

szkoła podstawowa w Bronikowie,
tel. 180-102

Brotlikowa, Machcina, Morownicy, Norvego Szczepan-
kowa, osady Podśmigiel, przysiółka Sikorzvn. 1eśni-
czowki Smolno, folwarku Stare Szczepankolvo

Świetlica Wiejska w- Zegrówku, tel. 180-120 Bielaw, przysiółka Nowy Świat, Zegrowa i Zegrórvka

Szkoła Podstawowa w Czaczu,
ul. Parkowa 2, tel. 180-227

Broń ska, Czacza, Czaczyka, Karśni.c, Księ g i.ne k, pr z;",-

siółka Naclolnik, Nowego Białcza, 1eśniczórł,ki Pręt-
kowice, Przysieki Polskie j. przysiołka Skoraczervo
i Starego Białcza

szkoła podstawowa w wonieściu.
tel. 185-193

Chełkorva, Gniervorva, Jezlerz_vc. Karmina, Prz;.lsieki
Stare j I, Plzr.sie}<i Stare j II, Spłalvia. Wonieścia
i Zvgmuntowa

Dom Wiejski w Starym Bojanowie,
ul, Główna 34, tel. 185-262

Olszewa, Parska.
janowa

Robaczyna, Sierpowa i Staregc Bo-
opr. (H.Zi

LOKALE WYBORCZE CZYNNE W GODZINACH: 8.00-20.00

"WITBYNA Śurcrpr,sru," BEDAGUJE ZESPóŁ: Hubeń Zbierski (redaktor naczelny) Żaueta l§echa, Eńka Maćkowiak
Bańara Mencel, Jadwiga Slrażyńrka. ADBES REDAKCJI: 6,t-030 Centrum Kultury w Śmiglu, ul. T. Koóciuezki 20, p.7,
tol. t80 278. Redakqia nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń i nie zwraca mateńałów nie zamówiqnych. Zastrzegamy
sobie prawo sLracania, poprawiania te\rtów oraz listów. Nakład - 1100 egz. cena - 40 gr. reklama cm'- 30 gr.
DRUK: "Dnrkarnia" Roman Ęczyński §migiel, ul. Ogrodowa 39 - tel. (0-65) 180 543.

llastępny nume] ,,Witryny §migielsklei" t{} października hr.


