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C.llly1:l się 30 styczi,ria br. Nieobecnych było 2

.,allii-i-cłr: Jan Lisiak i Marek Walkiewicz.
JeC,lym z pierwszych punktów było przedstarvie-

nie sytuacji finansowej Banku Spółdzielcze§o rv Smi-
g:lu, lv którynr gmina ulokowała swoje finanse. Przed-
s'rarvił ją prezes Jerzy Wojciechołvski. W porównaniu
C.o rokr-i 1995 notuje się wzrost sumy bilansor.vej o
i.507.940,00; dochodów o 76.613,73 i wypracowaliego
zysliu o 94.479,05 złotyqh. Lokaty ogółem r.vzrosły
o 1.295.820,00 złotych a u osób prylvatnych o kwotę
525.370,00 złotyclr. ,,Jak wynika z danych liczbowych
s.,-tttacja naszego banku poprawiła się z roku na rok
a szczególnie r,vyniki tego roku (i996 

- H.Z.) są za-
ciarł,alające" - powiedział lra koniec Prezes.

W krótkiej dyskusj,r poruszono sprawę łączenia się
ban]<ó-,v. Jak już pisałem, w Śmiglu takiej decyzji nie
podjęto. ,,Dopóki wytrzymamy, a wyniki mamy co-
raz lepsze, to chcemy być bankienr samodzielnym".
J. Wojciechowski wyraził tez opinię, ze gdyby bank
reg,ionalny wywiązał się ze swych zadań, to n,ie trze-
ba byłoby się łączyć. A w przyszł,ości, być może, do
śrnigielskiego banku przyłączą się Osieczna i Włosza-
kor,vice.

Zaległe sprawozdanie z działalności komisji finan-
so\§o-gospodarczej złożył zastępca przewodniczącego
Stanisław Pawlak. W roku ubiegłym komisja odbyła
13 posiedzen ptzy 72,40lo frekwencji. Dwa razy nie
nrożna było zająć stanowiska, bo nie było kworum.
_\r-ralizowano wykonanie budżetu, projekt budżetu na
:ok bieżący, propozycje podwyżek cen za wodę,
.-z\-nsz i odpłatność za przedszkola.

Sprawozdanie z działalności zarząrJu zlożył jego
p:,zellodrriczący burnTistrz Jerzy Cieśla. Przedtem po-
irlforrnolvał, że w ubiegym roku zarząd obradolvał
38 razv przy średniej freku,encji wynoszącej B4,20lo.

W okresie nriędzysesy jnym Zarząd Miejski Śmig-
la odbył 5 posiedzeń, których tematem m.irr, były
Sprawy:

- efektu kontroli przeprowadzonej ptzez NIK w Za-
kładzie Gospodarki łKomunalnej i Mieszkaniowej rv
Snliglu. Ujawniła ona wykroczenie z zakresu prawa
wodnego - blaku pozwolenia wodnoprawnego na
korzystanie z wód podziemnych z niektórych studni.

- lvniosków złożonych ptzez 4 pracowników cegiel-
ni w Przysiece Polskiej, którzy domagal,i się wy-
płacenia należnośoi pracowniczych zasądzonych wy-
rokiem sądu z klauzulą wykonalności. RaCcy prawl-ri
stwierdzili, że Zarząd jako wierzyciel nie ma żadne-
go obowiązku wypłacania pracownikom wynagro-
dzeii. Obowiązek ten ciąży na pracodarvcy.

- wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napo-,
jów alkolrolowych. Pozytywnie zaopin,iowano ich sie-
dem.

- wniosków złożonych w trybie lokalll),c| inicja-
tyw inwestycyjnych. Pozytywnie zaopiniowano i]wa:
Społecznego komitetu budorł,y kanalizacji burzowej
w Karminie oraz Komitetów budowy r"rlic Osacly i
Nowa w Starym Bojanowie,

- wn,iosku Korn,isji Regulaminowo-Statutowej Ra-
dy Miejskiej Srligla odnośrrie ut,worzenia w Urzę-
dzie referatow. Z uwagi na zbyt nrałą obsadę Urzędu
i dodatkowe koszty związane z reorganizaclą, Zarząd
uznał tr,vot"zenie referatów za nieceloiłre.

- sprzedaży cegielni. Na jedrro z posiedzeń zal]ro-
szono mecenasa z Poznania, ktory zapoznał się z ca-
łością sprawy oraz przedstaw,ił formy działań zmie-
rzających do odzyskania jak najwyższych wierzytel-
rlości zarór.vllo ze sprzedaży jak i zaległych podat-
l<ów, Za najwłaściwszą fortr-iq Llznano tą, która jest
al<tualnie prowadzona 

- egzekucja komornicza. t t
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l)Lłżrl urł.agi poświęcono ewentualrrej sprzedaży wie-
lzytelności, którą można podjąć niezależtrie o l postę-
plwania komornika. Gdyby chcieć sirorzysiać z mo-
żliwości sprzedaży. to należy w-ziąć pcd uwagę fakt,
że sprzedaż trra charakter ofertowy i w związku z
tyrir ważne jest starrowisko Rady akceptLr;ąecj sprze-
daż należtloścl lub nte. Zarząd wyraztł zgodę na po-
wierzenie uczestniczącemu w posiedzentu mecena§o-
rvi całej sprawy z tym, że llie określono jeszcze dla
niego wynagrodzenia.

Burtnistrz poinformował też radę, że zostały już spc-
rząclzone akty notarialne na za]:tlianę grulrtow pomię-
dzy gminą a rolnikami Matuszczakiem i Przymusem
olaz lfa sprzedaż ,,Ameryki".

Jak się dowiedziałenr, akt notarialny mir:dzy Śrni-
gielską Spółdzielnią Przetwórstwo-Handlową a grni-

ną Śnrigiel mówi o oddaniu w w,ieczyste użytkowa-
nie gruntu oraz o r-rieodpłatnym (nowy budynek wy-
budowany przez b. GS) i odpłatnym (bud, ,,Amery-
}<i") przekazanienr budynków. Tak więc spółdzielnia
stała się lvłaścicielem całośoi. Oczyw,iście za stary bu-
dynek ,,Ameryki" zapłaci gminie, zgodriie z wyceną,
132.63i,00 złotych. Z tego przed podpisaniem aktu
32.631,00; do końca mal,ca 1997 i 1998 po 30 tys. i w
1999 r. 40 tys. złotych. Oczywiście raty są oprocento-
wane i zabezpieczone hipotecznie na innym oi;iekcie.
Dyskusję nad sprawozdaniem burmistrza zdomino-
wała działainośc komisji antyalkoholo-wej. PaCła su-
gestia ze strony jej przewodniczącego v,zicebur.nistrza
Henryka Skrzypczaka o utworzeniu w Śmiglu klubu
anonirnowego alkoholika.

Sprawozdanie z działalności komisji relvizyjnej
złożył jej przewodniczący Marek Ratajczak. W okre-
sie międzysesyjnym odbyła ona cztery posiedzenia,
których tematem były: rozdysponowanie rezerwy bl:-
dżetowej i realizacja uchwał zarządu w 1996 roku
oraz analiza materiałów związanych z wymianą ko-
mina w kotłowni szkoły w Śmigiu i budową oczysz-
czalni sciekótv w koszanowie.

Dyskusję nad planarni placy komisji zdoliriirowa-
ła polernika Leszka Balcera, który wystąpił z wnios-
kiem o zbadanie możliwości sprywatyzowania przed-
szkoli, a Alicją Zlegler, która stwierdziła, ze jako
przewodn,icząca komisji spraw społecznych pod ta-
kim wnioskiem się nie podpisze, ,,Za ewentualną
zmianą systemu odpłatności - f,gĘ". H. Skrzypczak
dodał, że zrożn:,cowanie odpłatności wywoła zdrov,zą
konkurencję.

Na tej sesji podjęto tylko jeclną uchrvałq - bu-
dżet na rok 1997. Przedstawian go w innym miejscu,
I]udżct jesi wypadkową wielu kompromisów i został
wypl,acolvany pTzez, radrl_vch lra robocz5,nr posiedze-
niu wszystl<ich człołrków komisji. Prowadząca obra-

dy przewodnicząca Ulszula Ranke za1lozrral.t rildriyclr
z wnioskami o dotacje, }<tóre wpłynęł;i lv rniędzycza-
sie od pszczel::rzy i rady sołeckiej z IJruszczewa l}a

dyv,,allik tlźl 1,1. Przysieck;1 oraz z protestem dyrek-
cji sz}ioly po:_lsiawou,ej w Star;zrlr Bojano-wie, cilir
której projekt.orva!tŁi sLlm3 r,v b:idzelie jest nie do
przyjęcia. Burinistrz strł,ierdził, że ztltząd podtlzy-
muje ten pl"ojekt, który przedłozył.

Dużo dyskusji wywołał też sposób podziału rezcrwy
l_ir_idżeto.vej, która, jak się zorientowałern, ma byc
wzoren ubiegłego roku podzielona na radnych. Bur-
mistrz wystąpił z wnioskiem by jej część przezna-
cz,yć na opracowanie pierwszego etapu stuCium za-
gospodarowarria gminy. Z,a tyrn wrrios]<iern głoso.łało
14 raCnych, 6 było przeciu,, a dwóch się wstrzymało.
Ostatecznie za budżeterrr głosou,aio 17 r,adnych,
du,óch było przeciw, a trzech się rv,strzymało od gło-
Su,

Wolne głosy zdominow-ała ccgicirlia w Przysiece
Poiskiej. U. Ranke odczytała pismo GZR.KiOR w
Smiglu, w którym rolnicy zrzeszen: w tym związku
zarzucaJą władzonr bezczynność w egzekworvan.iu na-
ieżności i sygriaiizują protest roiników w-yrażolly tlie
pła_cenienr rv terminie podatków. Burmistrz przed-
stawił aktualny stan sprawy i przedstawił radzie
11gllzą możliłvość ocizyskania należności - ofertową
sptzedaż wierz,vtelności z tytułu wierzyteiności za
sprzedaż zakładu. Radny Henryk Żak dodał: ,,Poz-
bądźmv się tego garbu. Załatvłmy sprawę jeszcze w
tej kadencji". Burmistrz optorvał, by rada podjęła
stosowną uchwałę jeszcze na tej sesji. Ostatecznie 16

głosami za, pTzy 6 wstrzyrnujących się dano zarządo-
w,i przl,zwolenie, by na następną sesję przygotował
n-rateriały i pl,ojekt stosownej uc}rwały.

ZabraŁ też głos sołtys Przysieki Starej Andrzej Bia-
ły, który mowił o atmosferach panujących na wiej-
skich zebraniach, o tym że pociatek rolny jest za nis-
ki a inne opłaty za wysokie. Miał również zastrzeże-
nia do podziałlr części budzetu na radnych i do wy-
sokości dotacji dla Centrum Kultury ł,l Snriglu. O
tyrrr, czy 300.000,00 złot5lgh to dużo czy lltało, l-}api-

SZę w lrastęIlnYnr numcrze. 
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PODZIĘFiO\Ąr;\NIE
Kazirniera ANDRZEJEWSKA zamieszl<ała w Śrniglu
przy uI. Jagiellońskiej 9 za naszyn pośrecirlictlvem

skłlLtlił serclcc7. ll e po clziqkor,vir rr Ic

panom: Markorvi KUBIĄKOtrVI i Zbigrriervorvi LISO-
V/I oraz sąsiadom ZANDECKtrIH za ugaszenie roz-

przestrzetliającelgo się pożal-ir rv jcj mieszkaniu,
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Buclżet iia rok 1997 opracowano w oparciu o prze-
widywaną wysokość dochodów lvłasnych,
(3.121.964.00), udziału łv podatkach stanowiących do-
chód państvra (2.051.B64,00), subwencje (4.531.831,00)
olaz na zadania zlecone i powierzone 

- dotacje
(1.160.654,00). Wyjaśniam, ze dotacj.r jesL bezz-łrot-
ną pomocą finansow-ą na ściśle określone cele, sub-
wencja jest taką samą pomoca finansową, z tym, że
nie wyszczególnia celu jej wydatkowania. W stosun-
ku dc budzetr_i początkowego na lok 1996 wz:ósł on
o I.422.231,00 zł. Dochody na rok bieżący ustalono
na kr,votę 10,866.295,00 a rozclrody wydatki na
klvotę 10.B16.295,00 złotych,

Szczegółowe źyódła dochoclu plzedstauliają się nastę-
pująco (w złotych, bez groszy):
Podatki:

- rolny od osób prawnych

- rolny od osób fizycznych

- leśny

- od nierltchomości od osó| prarvnych

- o,[ nieiuchomości od osób fizycznych

- orl śroclków transportowych od osób
prawnych 27.100,

- od środlrów transportowych od osób
fizycznych 505,400,

- od spadków i darowi,zn 7.500,

- w formie karty podatkowej 100,000,

- od posiadania psów 130,
Opłata skarbowa 190.000,
Czynsz za tereny łowieckie 4.000,
Za świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt 1.000,
Opłata za wieczyste użytkowanie 32.000,
Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego 218.681,
Czynsze i leasirrg 80.000,
Za opiekę samorządową 15.000,
Opłata administracyjna 30.000,
Za mandaty 1.000,
Odsetki za zwłokę 23.000,
Udział w pod. doch. od osób fizycznych 2.031.846,
Udział w pod. doch. od osób prawnych 20.000,
Opłata ekspioatacyjna 7.500,
Subwencje 4.531.831,
Dotacje na zadania zlecone i powierzorre 1.160.654,
Prowizje za znaki skarbowe 2.500,

OGÓŁEM DoCHODY 10366215

F"oZcHoDY
Uzyskane dochody planuje się wydać na:

ROLNICTWO
z tego m.in. na:

- spółkę wodną 30.000,00

- dofinansowanie gminnych doż;,rnek
4.500,00

-- r,rodociągowanie przysieki starej
i St. Szczepankowa 115.000,00

GOSPODARKĘ KOIVIUNALNĄ
z tego tn,in. na:

1.I73,220,7l

*- dotację dla ZGKiM w Śmiglu 457,000,00

- ulice place mosty i wiadukty 223,962,71
w tym: położenie dywanika na części
ui. S. Skarzyńskiego i poszerzenie oraz
utwardzenie części ul. J, Krilińskiego
r,v Śmiglu, pokrycie dywaniil<iem drogi
z Sierpowa do Górki Duchownej,
wykonanie tymczasowego mostu na
Samicy w Karśnicach,

- oświetlenie ulic, '272.000,00 w tym
br-idowa oświetlenia na ul. Winnickiej
w Śmigiu,

- inną działalność 220.258,00 w tym na
opracowanie koncepcji gazyfikacji
gminy i budowa oczyszcza|ni dla gminy

- oclrotnicze straże pożarne 96.500,00

osWIATĘ I WYCHOWANIE 5.278.655,29

z tego m.in. na;

- szkoły podstawowe 4.268.663,29

- dowożenie uczniów do szkół 194.800,00

- przedszkole 2B8.100,00

- przedszkola przy szkołach podsta-
wowych 303,356,00

- świetlice dziecięce 2ZL736,00

KULTURĘ I SZTUKĘ 593.000,00

z tego m.in, na:

- działalność centrum kultury 300.000,00

- działalność rady sportu 100.000,00

- Świetlice i kluby 193.000,00 w tym:
utrzymanie domu wiejskiego w St, Bo-
janowie 26,000,00 dofinansowanie
budowy świetlic w Poladowie 30.000,00
Karśnica,ch 10.000,00 i Brońsku 10.000,00

ocHR,oNĘ ZDRoWIA 23.376,00

z tego m.in. na:

- przeciwdziałanie alkoholizmowi 3.3?6,00
w tym na prowadzenie świetlic terapeu-
tycznych w Śmiglu i St. Bojanowie 2.3?6,0C

- dofinansowanie kupna aparatu echokar-
diologicznego z przystawką Doppler
20.000,00

1.616.692,00

Budżet 1997

335.3B5,
15.7 46,
29.6B6,

386.632,
569.254,

OPIEKĘ SPOŁECZNĄ
149.500,00 z tego m,in, na:

- świadczenia społeczne 867.170,00

- działalność ośrodka pomocy społecz-
nej 325.809,00

- dodatki mieszkarriowe 315.000,00

- zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne 65.213,00

- fundusz pracy 43.500,00

Ąu
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ADMINISTBACJĘ PAŃSTWOWĄ
I SAMOIIZĄDOWĄ
z tego m.in. na :

- real,izację zadań zleconych z zakr-es,-t
administracji rządowej 95.1i 0,00

- realizację zadań powierzonych z zakresu
komunikacji 21,B00,00

- działalnośc rady 121.200,00

- działalnośc urzędu 775.414,00

- opłat na sejmik samorządowy 7.360,00

- inną działalność 163.212,00 w tym straz
miejska 39.300,00 inkasc sołtysórv
B1.100,00 składki na stowarzyszenia
i dofinansowanie kolejk{ w Smiglu
30.712,00

EożNĄ DZIAŁALNOSć 6-ł2.755,00
z tego m.in. na;

- rezerwę ogólną 10B.160,00

- Iezerwę celową 544,595,00
Z rezerwy przeznaczono 102.775,00 złotych
na adaptację na cele oświatowe pałacu
,,v Bronikowie
opt.,]..z. oGÓŁEM WYDATKI: 10.816.295,00

[Iczczono
powstańców

11 stycznia 1997 roku odbyła się uroczystość zło-
żenia kwiatów na obeiisku z pamiątkową tablicą wy-
marszu Kompanii Śmigielskiej do walk w Porvstanir-r
Wielkopolskim olaz na grobach poległych powstaii-
ców, którzy spoczywają na cmentarzu parafialnym
w Śmigtu. Odbyło się to w ?B rocznicę tych wyda-
rzeń. Udział w tej uroczystości wzięły poczty sztan-
darowe Związku,Kombatantów R.P. i Byłych Więź-
niów Poiitycznych, ZWiązku Harcerstwa Polskiego
i Kręgu Starszych Harcerzy ze Śmigla. Uwagę należy
zwrócić na liczny udział w uroczystości harcerzy
z drużyn śmigielskich.
Wydarzenia sprzed 78 lat zreferował wiceprezes śmi-
gielskiego Koła Związku Kombatantów R.P, i Byłych
Więźniów Politycznych Marian Kubala. Prezes Koła
Gertruda Skrzypczak podziękowała wszystkim przy-
byłynr za udział w tej uroczystości.

Za dwa lata przypadnie B0 rocznica iamtych
rvydarzeń. Już dziś trzeba pomyśleć o szerszym wy-
tliarze tej uroczystości aby przypomnieć społeczeli-
stwu, a szczególnie młodzieży, ten doniosły f akt

1.183.996,00

w historii polski. Marźall Kubala

UWAGA!
Oczekuję jakiejkolwiek informacji, v,znliarrki na te-
mat pisanej plzed wojną przez KOKOCINSKIEGO
placy 1lod tytułem DZIEJE ŚłtlCl-ł.
A ponadto poszukuję

ZDJĘCIA DWORKU W KOSZANOWIE.
Hubert zbierski

się

64-030 SMIGIEL
rłi. Kościtlszki 6

tel. (0-65) 180-206

swiad czy row nież usługi

Masz ltłopOt 7. pocięcistn drewna?

zgloŚ
piło rpoIinowo ffi

ff4-030 Śmigiel, ul.

SZYBKO - TANIO
Kilińskiego 10

- SPRAWNIE

KSEFRo
WYKONUJĄC ODBITKi W FoRil,tATAcH A-3
I A-4 Z MOZLIWOSCIĄ ICH POWIĘKSZENIA

T3ĄDŻ PO\{NIEJSZtrNIA.

Wykonujenry odbitki zarowno pojedyńczych kartek
jak i drukow zwartych (książeczek, broszur, itp,).

,Z AP R A S Z A M Y
w GODZINACH oD 10.00 Do 17.00

Przedsiębiorstwo Budowlano-Projektowe

,,VASco"
zattudni

MUR AR ZY - BEToNIAR,Zy
Zgłoszenia: Śmigiel, u1. Ariańska 31, te1. 189-341
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Sq w sprzedozy!!!
Zgodnie z zapowiedzią: ,,w pierwszych diliach

grudnia" - 9 grudrria ub.r. w tych punktach, w któ-
rych można kupić ,,WitrynĘ Śmigielską" ukazała się
książka (120 stron) pod tytułem SPts wł,łŚCICIELi
STACJI TELEFONICZNYCH W MIESCIE I GMI-
Ntn ś}fitctol,.

Książki, w których brakuje stron lub mają inne de-
fekty - a i takie egzemplarze się zdarzają - prosi-
my wymienić na dobre w tym punkcie, w którym za-
kupiono wadliwy egzemplarz.

Redakcia

Z 24(lZ9) NUMERU:
UZaPEŁNIENIA

śmigiet:
Herban Bogdan, uL Osiedle 11 tel. 1B9 816
Krzemińska Kinga tel. 1B9 7B7
Szczepaniak Jacek, al. Paderewskiego tel. 1B0 567
Zymelska Ewa tei. 1B0 951

Bielawy:
Jałkiewicz Stanisław, ul. Śmigielska 14 tel lB9 B95

Czaczz
Michalczak Violetta tel. 189 BlB
Czaezyk:
Grycz Edmund tel. 189 945
Han Franciszek tel, 189 955
Kaminiarz Stanisław tel. 1B9 94B
Matysiak Jan tel. 1B9 944
Mikołajczak Jan tel. 1B9 946
Skoracka Mirosława, Andrzej tel.
Wasielewski Marian te1. 189 954

Gniewowo:
Ambroża Władysława tel. 185 606
Helińska Krystyna tei. 185 609
Lester Jolanta tel. 1B5 605
Maćkowiak Błażej tel. 1B5 608
Maćkowiak Józef te1. 185 610
Szczerbal Andrzej tel. 1B5 607

Jezierzyce:
Cyprian Arkadiusz te1. 1B5 613
Śrriady Ryszard tei. 185 612
Urban Renata, Zbigniew, Jezierzyce
Karśnice:
Kozłowski Jerzy tel. l89 B2B
Szymański Piotr tel. l89 B29

Nietążkowo:

11 te]. 1B5 611

Bobowski Ryszard, ul. Arciszewskich 14/7 tel. 1B0 2?5

Nowawieś:
Sobol Jan tel. 1B0 952

Stare Bojanowo:
Balcer Piotr te1. 185 431
Kopienka Paweł tel. 1B5 672
Maćkowiak Bernadeta tel. 1B5 427
Nowak Wiesława tel, 185 674
Sobkowiak Włodzimierz tel.185 673

Wonieść:
Bachmiński Janusz tel. 1B5 457
Bersk Marek te1. 1B5 466
Białkowska Łucja tel. 1B5 468

189 947

Biały Krzysztof tel. 1B5 516
Białv Paweł tel. 1B5 476
Czapla Małgorzata tel, 1B5 486
Firlej Władysław te1. 185 494
Goliv,ąs Hanka tel. 1B5 497
Jakubowski Krzysztof tel. 1B5 463
Karolczak Jerzy tel. 185 482
Knap Piotr tel. 185 459
Korduś Piotr tel. 185 51B
Kurowski Stanisław tel. 1B5 465
Kurzavlski Antoni tel. 185 46?
Lipowicz Bolesław tel. 185 458 (zmiana!)
Lipowicz Zenon tel. 1B5 517
}lichalak Kazimierz tel. iB5 4B4
Michalski Waldemar tel. 185 4B0
Mrirg Adam tel. 185 462
Nadolny Ryszard tel. 185 470
Naskręt Stanisław tel. 185 461
Olejnik Jacek tel, 185 481
Olejnik Michał tel. 1B5 473
Olejnik Piotr tel. 185 492
Olejnik Ryszard tel. 185 460
Radziński Dominik te}. 1B5 498
Ratajczak Lech tel. 1B5 4B3
Sobkowiak Alfons tel. 185 495
Szyrrrczak Krzysztof tel. 1B5 679
Śląski Stanisław tel. 1B5 47?
Śtotała Andrzej tel. 185 4?4
Urban Bernadeta tel. 1B5 493
Walachowski Tadeusz tel. 185 464
Wawrzyniak Damian te1. 185 4BB
Wędziński Stanisław tel. 1B5 4B5
Wojciechowski Andrzej tel. 185 491
Zalesiński Karol tel. 1B5 472
Zalesiński Krzysztof tel. 185 519

PoPRAWKI
Srnigiel
do wykreśIenia:
Kozłowski Jan, uI. Mierosławskiego g tel. 1B0 56?
Wawrzyniak Jan, ul, św. Wita 26 tel. 1B0 275

do poprawki
Olszewski Tadeusz, ul, Zdrojorva 19 tcl. 1B9 856
Wypych Jan, ul. Morownicl<a 37 tel. 189 342

Morownica:
Nadolny Zdztsław, Mororvnica 1B tel. 1B9 639

Nietążkowo:
Biały Bolesław, Zbigniełv, ul. Leśna 47 tel. 1B9 630



WITRYNA ŚMIGIELSKA

Z 1(130) NUMERU vzuPEŁNIENIA
Urzędy i Instytucje:
Parafia Rzymsko_Katoliclra Białcz Stary 17 180-957
Zespół Szkół Rolniczych w Nietążkowie tel. 189 660
Górski Wł. lek. med. stomat. spec. protet. Ś-1, 180-392
Sklep spożywczo-przemysłowy, Szkudlarczyk M.

Żegrówko, 1B0 958
Zakład produkcyjno-handlowy,,A'WAX", Ś-l, 1 B0 95 6

Śmigiel:
Rybakowski Zbigniew, u1. Rolna 2 1B9 531
Skrzypcz,ak Michał, ul. Rolna 18 180 971 zmiar:a
Wieczorek Donata, ul. Rolna 36 180 972 zmiarra
Bielawy:
Kuśnierczak Edward, uI, Iiościańska 33 1B9 817
Pelec Jan, ul. Główna 5 189 B22
Bronikowo:
Foremska Teresa, Andrzej, Morowrricka 22 180 S62
Czaczz zmiana
Kurzawska Maria, ul. Wielicholvska 1 1B9 B34
Przybylska Mirosława, ul. Nadolnik 4/5 1B9 062
Ruta Krystyna. ul. Nadolnik 4/10 1B9 060
Czaczykz
Wojciechowski Benedykt, Czaczyk 10 189 953
Chełkowo:
Bresiński Alfred, Chełkowo 10 185 653
Bresiński Jan, Henryka, Chełkowo 1 185 654
Frąckowiak Jetzy, Chełkowo ].4 185 655
Jagodzińska Wale ia, Chełkowo 1 1B5 662
Kubiak Henryk, Aniela, Chełkowo l1b 185 656
Molicki Dariusz, Beata, Chełkowo 11 1B5 657
Oleszak Zbigniew, Chełkowo 1 185 658
Poznaniak Wacław, Chełkowo l1b 1B5 561
Stefan Bogumiła, Chełkowo 11 1B5 659
lVonieść
Stefan Tadeusz, Chełkowo 10 1B5 660
Włodarczak Henryk, Chełkowo 10 1B5 661
Glińsko:
Buśko Marian, Glińsko 21 1B9 961
Chomski Tomasz, Gl,insko 6 189 965
Kozak Antoni, Glińsko 35 1B9 963
Łabęda Jan, Glińsko 17 1B9 966
Michalski Andrzej, Glińsko 18a 189 971
Nadolny Mirosław, Glińsko 32 1B9 964
Nyczka Michał, Giińsko 12 189 962
Przybylski Ryszard, Glińsko 10 1B9 968
Sopór Tomasz, Glińsko 25 tB9 972
Stachowski Eugeniusz, Glińsko 18b 1B9 969
Stachowski Roman, Glrińsko 1 1B9 967
Karśnice:
Majorek Jan, Karśnice 11 1B9 827
Koszanowo:
Kaczmarek Edmund. Wierzbowa 28 180 968 zmiana
Nietążkowo:
Dolczewska Halina, T_omasz, uI. Leszczyń. 9 1B0 959
Goc Andrzej, ul. Arciszewskich 20 1B9 814
Minta Tadeusz. uI. Leśna 63 180 955
Skowron Eugeniusz, ul. Leśna 65 1B0 954
Nowy Białcz:
Kaczor Joanna, nr 23 189 625
Konieczny Kazimierz nr 8 189 616
Parsko:
Pavzłowski Jan, Parsko 5 1B5 451
Robaczyn:
&janowska Urszula, nr 14 1B5 692

Bojanowski Zdzisław nr 14 1B5 685
Bukowski Włodzirnierz, nr 75 185 696
Grycz Henryk, nr 40 1B5 690
Hoinka Edural,d, nr 30 185 683
Józefłz.łk Zyglnunt, nr 15a 185 689
Jakubov,-ski Tonc,asz, nr 4 1B5 671
Kaźmierczak Edward, nr 45a 1B5 693
Kruk Jan, nr 14b 1B5 569
Kupka Wojciech nr 49 185 699
Lester Helena, nr 41 185 230
Lester Marek, nr 26 1B5 688
Łapka Aniela, nr 10 1B5 695
Mackowski Zenon, nr 1 1B5 429
Marach Andrzej, nr 18 1B5 682
Matelska Ewa, nr 24 1B5 596
\{ikołajczak Czesław, nr 12 185 686
Olejniczak Edmund. nr 36 185 684
Popiełkiewicz Henryk, nr 50 lB5 572
Ranke Henryk, nr 14a 185 697
Skrzypczak Teresa, nt 24a 185 677
Stróżyński Józef, nr 39 1B5 426
Szudra Iwona, nr 45 185 694
Trawska Lidia, nr 32 185 698
Walkiewicz Jacek, nr 25 185-678
Wasiak Stanisław, nr 21 1B5 680
Witkiewicz Bernard, nr 43 1B5 681
Wojtkowiak Jan, nr 23 1B5 687
Wojtkowiak Jeruy, nt 27 185 691

Stare Bojanołvo:
Spychała Adam, ul. Szkolna B 185 126
Szrvarc Elżbieta, uI. Kręta 1B5 669
Zeliński Janusz, ul. Mostowa 3 1B5 676

Szczepankowo Nowe:
Kunert l\{arek, 1B0 840

Wonieść:
Eartoszewska Maria, Natalia 1B5 475
Czapla Czesław 185 520
Jaworski Rornan 1B5 489
Krysiak Stefan, Teresa 74cll6 185 479
Maćkowiak Stefan, Wonieść 1/5 185 471
Radziński Krzysztof, Wonieść 74clI3 1B5 490
Roszak Edward, Wonieść 76 185 487
Splisteser Alfred, Wonieść 1/5 185 521
Styperek Józef 185 478
Wyrwa lrena, Wonieść 74clt7 1B5 496

Wydorowo:
Fligier Ksawery, nr Ba 185 639
Han S,tanisław, nr 8 1B5 430
Jakubowska Elżbieta, nr 4 1B5 67i
Nyczka Eugeniusz, rrr 17 1B5 643
Marciniak Jan, nr 9 1B9 58B

żegtowoz
Klecha Roman nr 6, 1B0 953

PoPR,AWKI
[Iandel:
Sklep ogrodniczo-rolniczy, Balcer P. Ś-l l89 297

Zakłady produkcyjne:
GASTROMETAL, Olszewski Tadeusz, Ś-l 1B9 E49

Smigiel:
Sikora Józefa, ul. Dudycza 67 189 475
Czacz:
Lewandorł,ski Eugeniusz, u1. Wielichowska 5 180 B27
Glińsko:
wykreślić: Śmigaj Piotr
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.rezierzyce:
rvykreślić; Malinowski Aleksy
Mortrq,nica:
I(rupka Klzysztof, Morownica 25 189 676
Olszervo:
w),kreślrć: Rybiński Bogdan, Olszewo 7 1B5126
Robaczyn:
Ratajczak Maiek, Robaczyn 38 185 299
Stare Bojanowo:
Damrych Marian, ul. Główna 13a/1 lB5225
Dolata Feliks, ul. Szkolna 24110 1B5 392
Szczepankowo Nowe:
wykreślic: Stachorviak Bronisław. nr g 1B0 840
Wonieść:
Lipowicz Bolesław, Wonieśó 73 1B5 45B

NAJNOWSZE UZUPEŁNIDNIA
Urzędy i Instytucje
Ośrodel< Pomccy Społecznej, Śmigiel, pl. V/ojska

Po,lskiego 6 1B0 969

Szkoła Podstawowa, Bronikor.vo - Pałac 180 964
stary budynek 1B0 963

Zakład Obrotu Materiałami Budowlanynri,,Zombud"
Śm:giel, ul. I\{atejki t89 B24, 1B9 B25

Gospodarstwo Rolne Wonieść iB5 469

Śmigiei
Bajon Piotr, ul. Kili,ńskiego 10 189 305
Skrzypczak Dariusz, ul. Wiatrakowa 1 180 974
Thiel Earbara, Bogusław. ul. Polna 3 180 122

Brońsko
Łabędzki Tadeusz, Brońsko 16 180 97B
Witkiewicz Stanisław, Brońsko 6 180 967

Bruszczewo
Dudziński Henryk, ul. Przysiecka 4 1B9 632

Karśnice
Zarabski Krzysztof, Karśnice 40 180 961

koszanowo
Grycz Jacek, ul. Glinkowa 29 1B0 977

Przysieka Polska
Miłewski Henryk, ul. Przemysłowa 18bi4 129 959

Spławie
Michalski Ryszad, Spławie 1B5 515

Wydororvo
N{arcink,owski Jan, Wydorowo 10 189 58B

żegrówko
Nowak Kazimierz, ul. Polna 28 1B0 965
Olejnik Tadeusz, uI. Polna 21 180 966

Śmigiel POPRAWKI
Józefiak Małgorzata, ul. Ogrodowa 15 1B0 976
Kaczor Hanna, Piotr, aI. Bohaterów 13 180 973
Kotecki Leszek, ul. Kilińskiego 61 1B0 156
Mazurek Ewa, Ryszard, ul. Skarzyrisl<iego 11 1B0 975

wykreśIić:
Pietrzyńska Helena, u1. Kiliirskiego 16 I8012ż
Szwarc Henryk, ul. Sikorskiego 3 189 111

I UWAGA!!!
I 
nziS po raz ostatni drukujemy uzupełnienia clo rvy-

! danego przez nas SPISU WŁAŚCICIELI STACJI TE-

Przysieka Polska
Maćkowiak Zbigniew, Jadwiga, ul. Główna 7B I29 772
w y k r e ś I i ć: Maćkowial< Franc,iszek
Szykulska Zofia, Tadeusz, ul. Główna 1? 129 019

Stare Bojanowo
Koler Kazimiera, ul. Szkolna 2Bl17 1B5 403
Maćkowiak Arnold, ul. Nowa 3 1B5 376

Wydorowo
rv y k r e ś l i ć: Marciniak Jan
Zygmuntowo
Kasiński Stanisław, Zygmuntowo 1 1B5 453

LEFONICZNYCH, gdyż wszystkim stacjom nadano
już numery. Prosimy jeszcze raz prześIedz{ć wszyst-
kie zmiany, również te które nastąpiły po raz wtóry,
i uzupełnić swój spis. D,otyczy to też ostatniego zda-
nia Spisu, w które odpowiednio należy wpisać cyfry:
. . . ogółem podłączono 1323, . .. w Śm,iglu 958, . , .

w Starym Bojanowie 365.

Z naszych obliczeń wynika, że nie wszyscy u,łaści-
ciele stacji telefonicznych już nabyli spisy. lV skle-
pach będziemy je sprzedawać do końca lutcgo, póź-
i-iiej - w bibliotekach i jednym sklepie w Śmigtu.
Spieszyć się nie trzeba, ale warto być zapobiegli-
wym. A ze spisem dzwoni się łatwiej i szybciej.

JE§ZCZF' NIE KUPIŁES? No To KUP !!!

ffi0)
Urząd Stanu Cgwźlnego lł Śrniglu uprzejnx?e za-

tuźadamźa, że u tuteiszgm Urzędzże ztaźqzek małżeń-
skź zausarlź:
25 STYCZNIA 1997 r.

- Pan Zdzisłatn Mariq.n Zźegler z KoszanolDa ż Panź
Renata Antonina. KrauczEk ze Smigla.

1 LUTEGO 1997 r.

- Pqn Maciej Maćkou:iak z Koścźana ż Purli Lucyna
Szgmańska ze Śmigla.

Kierownik USC w Śmiglu
(-) Jerzu Cźeśla

DORABIANIE KLUCZY O OSTRZENIE
SPRZEDAŻ OSPRZĘTU I{OMPUTEROWEGO
(dyskietki, taśmy, tonery, papier do drukarek itp)

Wystawiamy rachunki VAT.
Smigiel, ul. Mickiewicza 10

Przyjmujemy ogłoszenia do,,Witrytly Śmigielskiej"
i,,Panoramy Leszczyńskiej".

/l lJr
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II\AUGURACJA 100 LtrCIA
21 stvczt,lla br. rv sa]i Dotrru Działkorvca im. Ro-

nrana Waligór1- uzl-tkort,i-licv Placowniczego Ogrodu
Działkorvego illr. Władysław,a Pioclra rł, Śnriglu roz-
poczęIi cyki spotkań i imprez związanych ze stule-
ciem ogrodór.v działkowych w Po],sce - nasze ogrody
w roku przyszlym obchodzić będą 60 lecie. Zakori-
czenie obchoCórv nastąpi we wrześniu, kiedy to na
terenie naszego ogrodu odbędzie się uroczystość koa-
cząca obchody w województwie leszczyńskim.

Na uroczyste spotkanie m.in. przybyli: btirmistiz
Jerzy Cieśla, przewodnicząca Rady Miejskiej Smigla
Urszula Ranke, radni, dziaŁacze sportoirri, kiei,cwnicy
zakładów i instytucji.

Leszek Balcer - prezes POD w wystąpieniu sku-
pił się głównie na licznych clokonaniach 1996 roku
i bardzo dobrej współpracy z organami samorządo-
wymi.

Przede wszystkim dokonano nowych pomiarów geo-
dezyjnych ogrodu uwzględniając jednocześnie odstą-
pienie miastu na działki budowlane rzędu ogrodów
przy ui. T. ,Kościuszki. Koszty pomiarów geodezyj-
nych i sporządzonych dokumentów ponicsła gmina.
Władze samorządowe w roku ubiegłym przezĄa-
czyły na rzecz ogrodu bardzo duże środki fitlairsorve,
dzięki którym podłączono dom działkorvca do ko-
tł,owni szkolnej, dzięki czemu obiekt jest stale ogrze-
wany i może być wykorzystywany dla różnych ce-
Iów przez cały rok. Cieplik, łącznie z dokumentacją
kosztował 1B.718,00 złotych.

Wy}:olTarro te;l remont i nrodel:ilizację ogrzewania
w-ervrrąlrz obic'itu. Wynrieniono przewody elektrycz.-
ne, wykorrano drobne place mulŁrrsko-posadzkarskie
a sufit vłvłożono kasetonami. W kuchni naprawiono
instalację wodno-kanalizacyjną. Cały obiekt wyma-
lowarro. Ze środków POD rra ten cel przeznaczono
7.349,00 złotych, z darowizny 800,00 złotych, a ze
środków Społeczrrego Komitetu Budorvy Bazy Spor-
tc-wo-Rekreac5, j ne j 3. 000, 00 złoty ch.

Zgodnie z uchwałą Walnego ZgromaCzenia z 21 maja
1996 roku r.vyrażono zgodę na dobudowanie do domu
działkowca skrzydła, jako zaplecza - bazy dla ce-
1ów sportowo-rekreacyjnych. Konritet dysponuje już
pełną dokumentacją. Realizacja rozpocznie się jesz-
cze w tym roku.

,,Chciałbym, aby w tą rozpoczętą 60 rocznicę naszego
ogrodu i 100 rocznicę ruchu działkowego w Polsce
pokazać, że wspólnym wysiłkiem, wspólnymi siłami
rnożna zrobić wiele" - powiedział n.a zakończenie.
Następnie rninutą ciszy uczczono pamięć niedawno
zmarłych działkowców: ś.p. Kokocińskiego i Noska.

Za poniesiony trud rv realizacji przedsięlvzięć
Leszkowi Balcerowi w imieniu samorządu podzięko-
wała Ursz_lla R:,nke. ,,Jestem mile zaskoczona wyglą-
dem obie}rtu (.,.). Jestem zadowolona ze współpracy
z działkowcami (...). Jestem wdzięczna Zarządowi
POD za zgodę na połączen,ie d,omu działkowca z bu-
ciynkienr sportorvym (...). Tę prz5z|u65v/kę musimy
razen zbudorvać" - powiedziała Przewodnicząca na
koniec s-,"ve go wystą,pienia. (H. z.)

MALA R STWO-TAPEC IAR STWO
RCBOTY OGCLNOBUDOWLANE

MAREK KRZVŚLAK
Brorrikorvo, ul. Morownicka 35

lalrudIi:
MALARZY WYKWALIFIKOWANYCI{

wiek do 30 lat

Korrtakt osobisty codziennie w godzinach od 18.00 - 20,00

1
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Bądźmy ostrożni|I|
Jak co roku otrzymaiiśmy informację z Komen-

dy Rejonowej Państwowej Straży Pożarnej w Koś-
cianie odnośnie sytuacji pożarowej i miejscowych za-
grożeri na ,terelrie rejonu kościańskiego w 1996 ro!r,"i.
W likwidacji skutków wszystkich zdarzeń brało
u,dział łącznie 1983 ratowników. Swoimi działanianri
uratowali oni mienie wartości 2.637.000 złotych. Pod-
czas wszystkich zdarzeń siedem osób poniosło śmierc,
a 25 zostało la:nych.

Sytuacja pożarowa na terenie poszczeeolnych
gnrin przedstawiała się następująco:

- m. Kościan 43 pożary o stratach 32.000,00 zł

- 
gm. Kościan 33 pożary o stratach 107.000,00 zł

- 
gm. Klzy,uziń 21 pożarów o stratach 6.0CC,C0 zł

- 
gm. Przemęt 23 pożarów o stratach 51.000,00 zł

- m. i .gm. Smigie| 22 pożary o strata:h 88.000,00 zł

Głównymi przyczynami pożarów m.in. były:

- nieostrożność osób dorosłych i nieletnich w tóż-
nych okolicznościach (9B pożarów),

- waciy i nieprawidłorva eksploatacja urządzeri i in-
stalacji elektrycznych (13 pożarów) oraz urządzen
oglze\\,czych na paliwo stałe (B pozarów) i środ-
ków transportu (2 pożary),

- sal},Iozapalenie biologiczne (1 pożar),

- wyładowania atmosferyczne (1 pożar) i podpalenia
(9 pożarów).

Ilość miejscowych zagrożeń i straty z nimi zwią-
zane w poszczególnych gminach przedstawiają się
następująco:

- m. Kościan 83 zagrożenia o stratach 87.000,00 zł,

- gm. Kościan 30 zagrożeń o stratach 129.000,00 zł,

- gm. Krzywiń 9 zagrożeń o stratach 49.000,00 zł,

- gm. Przemęt 9 zagrożeń o stratach 9.000,00 zł,

- m. i gm. Smigiel 22 zagrożenia o stratach
156.000,00 zł.

Najczęstszyml przyczynami powstawania zagro-
żeń były:

- niezachowanie zasad 6ezpieczeństwa ruchu środ-
ków transportu (44 zagrożenia),

- g.,vałtowne opady atmosferyczne (49 zagrożeń),

- nietypowe zacho,"vanie się zwierząt (19 zagrożeń).

Z pcrórvnania roku 1996 do 1995 wynika, że na
llaszytll tererrie mieliśmy (w 1996) 1B pożarów rnniej.
Wzrosła natoniast o 6 liczba miejscowych zagrożeń.
Wzrosła też wysokośc strat, których w 1995 mieliśmy
19B, a w 1996 już 243. Warto jeszcze odnotorł,ac, że
lv wykazie sekcji ochotniczych straży pożarnych wy-
jeżdżających do zdarzeń, na pierwszym miejscu jest
OSP Śmigiel, z której w akcjach brało udział aż 45

sekcji. Ze Starego Eojanowa 4 sekcje a z Czacza l.
Komendant Rejonowy PSP w Kościanie st. bryg.

mgr inż. Leon Mądry, wśród wniosków do realizacji
w roku bieżącym podał m.in.:
-- kontynuowanie czynności kontrolnych -_ głównie

w rolnictwie indywidualnym,

- stosowanie kary w stosunku do winnych powsta-
wania pożarów oraz nieprzestrzegającyclr prze-
pisów.

TAK WIĘC - BĄDŹMY oSTRoZNilll opl. (H. Z.)

REPERTIUAR
14.02.1997 (piątek)) godz. 18.30

,,GRUBY I CHUDSZY", USA 1996. Reż. Tom Sha-
dyac. Wyk. Eddie Murphy, Jade Pinkett, James Co-
burn. Komedia. Nowa wersja komedii Jerry Lewisa
sprzed 33 lat. Historia profesola, który w swojej ma-
cierzystej uczelni jest stałym przedmiotem żartów:
waży 200 kilogramów. Pewnego dnia odkrywa pre-
parat, dzięki któremu błyskawicznie chudnie.

21.02.IS97 (piątek) godz. 18.30

,,UCIECZKA Z LOS ANGELES", IJSA i996. Reż.
John Carpenter. Wyk. Kurt Russel, Stacy Keach,
Steve Buscemi. Science fiction. Miasto Los Angeles
i okolice zostają zniszczone przez trzęsienie ziemi.
Rząd ogłasza cały region strefą zamkniętą, tam właś-
nie zsyła się kryminalistów. AIe władzę nad strefą
obejmuje rewolucjonista z Ameryki Południowej. Do-
łącza do niego córka prezydenta USA, która wy-
wiozła z Waszyngtonu ważne tajemnice państwowe.

28.02.1997 (piątek) godz. 18.30

,,STRIPTEASE", USA 1996. Reż. Andrew Bergman.
Wyk, Demi Moore, Burt Reynolds, Arrrrand Assante.
Komedia sensacyjna. Pracownica FBI rozwodzi się

z mężem, jednocześnie traci placę. Sąd odmawia jej
prawa do opieki nad dzieckiem, więc dziewczyna zo-
staje striptizerką w popularnym }okalu rozryr,vko-
wym. O jej względy stara się miejscowy polityk.

(B.M.)
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KR(}I§HKA POH,ICYJNA
9.01.br. - w godzirrach dopołudniorvyclr, nietrzeźr.ry

mieszkaniec Starego Bojanorva, w Śnriglu rv kory-
tarzu budyilku przy u1. J. Matejki załatwiał po-
trz,.bę f iz jologiczną. Kolegiunr.

10.01.br. - w godzinach wieczolowo-noclrych miesz-
kaniec Starego Bojan,owa leżał na chodniku ul.
Dworcowej w tej miejscowości. Kolegium,

10.01.br. - rv godzinach rrocnych mieszkaniec Śmig-
la dokonał kradzieży artykułów spożywczycir w ba-
lze prz! ul. Leszczyńskiej w Smiglu. Kolegium.

11.0l.br. - tuż po północy na trasie Nowawieś
Zegrowo mieszkaniec Poladowa kierował TOYOTA
CAROLA, będąc w stanie nietrzeźrvym. Zatrzyma-
n,o mu prawo jazdy i skierowano wniosek do kole-
gium.

11.01.br. - interwetriowano w rejonie Centrum Kul-
tury w Śmiglu, gdzie kilku agresywnie zachowują-
cych się młodzików uniernożliwiało odjazd zespo-
łowi muzycznemu. Pouczenie.

14.0l.br. -- mieszkaniec Kościana będąc w barze w
Koszanowie (przy stacji benzynovrej) przewrócił się
i połamał krzesło. Straty wyrównał. Pouczenie.

15.01.br. - w Sierpow,ie, mieszkaniec tej miejsco-
wości kierując AUDI z lawetą, nie zachował nale-
żytych środków ostrożności w trakcie mijania i le-
wą stroną iawety zahaczył lewy bok pra,,vidłowo
kierowanego POLONEZA. Kolegiunr.

17.01.br. - około §odziny 23.00 na pI. Rozstrzelanych
w Śmiglu mieszkaniec tego miasta będąc w stanie
nietrzeźwym szedł całą szerokoścłą jezdni trasy E5
zmuszając do gwałtownego hamo,"vania nadjeżdża-
jące pojazdy. Kolegium.
Godzinę wcześniej inny mieszkaniec Śmigla, na
tl.rn samym placu zachował się podobnie. Też ko-
1egium.

18.01.Lr. - około godziny 21.00 nietrzeźwy mieszka-
niec Śnigla (3 promile!) umyślr-rie, rękoma -wybił

dwie szyby w drzwiach wejściowych do budynku
w Nowejwsi. Kolegium.

18.01.br. - w Nietążkorn ie mieszkaniec Starego Bo-
janowa dokonał kradzieży walca do przerabiarria
obornika. Kolegium.

18.0l.br. - w korytarzu budynku przy ul. Północ-
nej w Śmiglu leżał w porozpinanej i przemoczoncj
odzieży mieszkaniec Starego B,ojanowa, czym wy-
wołał zgorszenie publiczne. Kolegium.

24.01.br. - zgłoszono, że w pijalni piwa przy ul.
Zdrojowej w Śmigiu znajduje się nieznany męż-
czyzna, kŁory za,czepia klientów. Rozmowa ostrze-
gawcza.

24.01.br. - 1.,; §odzinach wieczornyclr w budvnku
przy ul. Szkolnej w Starym Bojanowie nietrzeżwy
sytr awanturował się z r,oJzirrą. Rozmowa poucza-
jąca.

W nocy z 24l25.0l.br. - nieznany dotychczas spraw-
ca, po u,przednim wybiciu kamieniem szyby wy-
stawowej w sklepie z obuwiem w Śmigiu przy ul.
Ogrodowej, dokonał kradzieży obuwia i radionrag-
netofonu. Sprawa w toku.

31.01.br. - w godzinach nocnych interweniowano w
Sierpowie, gdzie doszło do awantury porniędzy kon-
kubiną a konku,bentnem. Pouczenie.

1.02.br. - w godzinach wieczor,nych doszło do awan-
tury w budynku przy ul. Reymonta w Śniglu.
Strony pouczono.

1.02.br. *_ w god,zinach popołudniowych na trasie
Poladorvo - Popowo kierujący FiATEM PUI,TTO
mieszkaniec Śmigla na łuku drogi nie zachował
irależytych środków ostrożności i koziołkując wje-
chał do przydrożnego rowu. Kier.owcy i pasażero-
rvi pobrano krew do badania na zaw,artość alkoho-
lu. Obu pogotowie zabrało do szpitala. Samochód
został uszkodzony w znacznym stopniu. Postępo-
rł,anie w toku.

2.02.br. drodzie Bruszczewo - Stare Bojanowo
l<iertljacy FIATEM 126p nagle zjechał na lewą
stronę jezdni i uderzył w słup linii telefonicznej.
Kierujący doznał ran głowy i stłuczenia biodra.
Został odwieziorry do szpitaia. Postępowanie w to-
ku.

2.02.br. - w Wydororvie w godzinach wieczornych
doszło do awantury pomiędzy ojcem, synem i sy-
nową. Przeprowadzono rozmowę.

5.02.br. -- w Wonieściu w jednym z mieszkań w blo-
ku doszło do awantury domowej, którą wszczął oj-
ciec. Przeprowadzono lozmowę.

Vl zlużqzku z plotkami żnJormztję, że 3 lutego br,
powrócżłem z urlopu usgpoczgnkouego ź przystqpź-
łem do uykonytuanżo czunności zawodougclt,

KOMENDANT KOMISARJATU POLICJI
ml. aspźrant Wieslaul Terczeuski

alrltlllllll!arlalt!lIlllllIllItltlllla!

PODZIĘKOWANIE

Z,arząd Klubu MAS-ROL w Spławiu wraz z pił-
]<arzami składa serdeczne poCziękowanie PrzcJsię-
biorstwu Produkcji, Hand]u i Usług Rciniczych
,,ŚlłlGROl," sp. z o,o. za udostępnianie autobusu na
dojazdy na zawody.

tastę$ny n] ,,Witryny Śmigielskiej" 27 luty 19$t r. tena 50 gr
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$il?gp8§Bg§stów
WYNII(I ROZE'-}RANYCEI llAECZall j :

26.01.Ł,r. - Iil liga: BURZA Drzeczko\vo - POLO-
NIA I Srrrigiel 3 : 15. Pr_łnkty clla POLONII zdob,;--

li: T. Kozłowski i K, I(or.valczyk po 4,5, A. Duda 3.5

i G. St:.chl,,,.,iak 2,5.

2.02.br. - Liga okręgorva: PROiVIIEŃ Krzywiń -POLONIA iII Śinigiel 15 : 3. Punkty zdo:l;;ii: T', Wie-
czorek 2 i M. Wieczorek 1.

Klasa A: GCK Wije POLON]A i\l Śrrrigiel
15 : 3. Punkty zdobył Arlur Marciniak.

NAJBLIŻSZE \IF'CZE I TURNIEJE:
16.C2.br. -- rlieCzic,a: IIi stl,efołvy turniej iila:;; iika-
cyjrry rrrłodzikorł,, godz. 10.30.

23.a2.br. -- niedziela; liga olrręgorva POLONIA 1II

Śnrigiei - SPOŁDZIELCA II Kobylin, godz. 10.0C.

t,il/*+

NOWO POWSTAŁA GRUPA N,IUZYCZI\A

,,CAMEL"
działającl przy Rolniczej Spółdzielni Produkcyinej

rv Spławiu

oferuje
tarrio i fachcwo obsługę różnego rodzaju irrrprez:

rvesela, dancirrgi, festyny, zabarvy karnalvałowe

Adresy kontaktowe:
Marek Jagodz,inski l(urzagóra, uI. Długa 30 t. 123 711

lub BSP Spłarvie tel. 1B5 115

SpRZEDAM i.:
S Ii A T A IBIZĘ, rocznik 1989

Wiadomość: telefon 180-530

WVpRZED^Ż
Po obniżorrych cenach ploducerrta

kurtek męskich, c]arllskich
garsonek, bluzek
Śrnigiel, ul. ślv. Wita 42.

BIEGAJ
z NAMI
15 lute g o

lU 0TWARIE BlE0I [lLIczNt

7 0KAzll§WYz${tlLElllA §M!GtA
Odbęrtą się 15 lutego br. w rejonie Centrum Kultury
iv Śn-riglu na dystansach:

300 nr - c}rłopcy i dziewczynki, oddzielnie. r,ocz-
niki 19BB-l987-1986

800 :-ir - cłTłopcy i dziewczynki, oddzielric, r,ocz-
niki 1985-1984

1000 m - chłopcy i dziewczynki, oddzielrrie l,ocz-
niki 19B3-1982--1981

BIEG GŁOWNY - otwarty dla uczestnikórv porvy-
żej 16 16 lat, jeden bieg, oddzielna klasyfikacja:

1500 nl - kobiety i 3000 
- 

mężczyżni.

Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie dokumerrtu
tożsarncści (dowód osobisty lub szkolna leg,ityrnacja).
Nieletr-ii muszą posiadać zezwolenie lodzicór,v. Osoby
startujące winny posiadać aktualn.^ badania lekal-
skie. Obowiązuje strój sportowy uwzględniający wa-
runki zimowe.

Zgłoszenia. Ekipy - szkoły zgłaszają uczestnikóvr
listą ogólną, inrienną z poCaniem iionkul,encji oruz
rokienr, r-trodzenia zalłrodnika - zawodniczki.

Zgłoszenia el<ip jak i indywidualne należy przesłiłć
rra aclrcs: Celrtrum Kultury w Śmrglu, 64-030 §]llli-

ZAPRASZAMYj!!

Dzudoka Mikołaj
nadal wygt]ywa!

15 gludnia ub.r. AZS prz"v Al<adenrii Wychowatlia
Fizyczrrego we Wlocławilt zorganizował zawody Mi-
KOŁAJKOWE, w których też l,^lzlą! udział uczeń
czwartej klasy śrnigieiskiej szkoły Nlikołaj SZWARC
zamieszkały w Nor.vejwsi przy Lrl. Śmigielskiej 22.

Mikołaj, który startował łv 1iategorii do 50 1ig, zajął
tr-ecie miejsce. GR A'I ULU JEM Y !
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${ODOGIĄGOWAI|IA ffMIHY
CIĄG DALSZY

Bez echa - oficjalnego otwarcia -- uruchomiorro Złożyły się na llią: udział btrdżettr gu-.iny 125.54B,{)B;
wodociągi wiejskie w Żegrowie - Nowym Świecie wkład ludrrości 131.775,00; dotacja 1Jr-zędu Woje-
i Poladowie - Nowejwsi. rvódzkiego w Lesznie 30.000,00 i dotacja Agencji Re-

Społeczny komitet wodociągor,vania żEGRowA strukturYzacji i Modernzacji Rolnictwa 7L051,24 zł,

i NowEGo śrvIATU porvstał w lut5,rrr ,ńn .. ń i"- I:i" PodkreŚlenia jest to, Że sPołeczny komitet wo-

go skład weszli: Zygmunt wo;"iu"r,o-"-tii^ 
' 

;J;_ dociągowania Poladowa uzYskał dotacje w wysokości

wodniczący oraz Mieczysław Tomowl,r., Śi"i"n Ś"* i"T:fk?J,Ł;:, T:l;;;.&"fi:rł"*T":,1"3i§]dlarek i Roman Czaiński, 
żaka, Marii Grubskiej, Wielkopolskiego przedsiębior-

Inwestycję zakończono 4 września r-rb,r. Siec tranzy- stwa Przemysłu Mięsnego w Śmiglu, Obrzańskiej
torva ma długość 2.9Bg nrb, sieć 10 przyłącz,,, - 374 Spółdzieini Mleczarskiej w Kościanie, Śmigielskiej
mb. Koszt ogólny wyniósł B5.09B,54 złote, w ty rr Spółdzielni Przetwórczo-Handlowej i Przedsiębor-
rvkład ludności 12,000,00. Resztę - 73,098,54 pokryła stwa Produkcji Halldlu i Usług Rolniczych ,,ŚMIG-
z budżetu gmina. ROL'' Sp. z o.o. w Śnriglu.

Społeczny konritet wodociągowania NOWEJ}YSI
pou,stał jeszcze w 1993 roku. Obecny skład stanowil,i:
Stefalr Bałasinowicz - przewodniczący, oraz Andrzej
Fornaiczyk, Zbigniew Wawrzyniak, Winceniy Wę-
gierski, Pogdan Suwiczak, Ryszard Olejnik i Józef
Kochanek.

Komitet wodociągowania POLADOWA powstał w
styczniu 1995 r. Na jego czele stanął Hieronim Woj-
ciechowski. Członkami byli: Wincenty Wypych, Zyg-
munt Foltyn, Kazimierz Wawrzynowski, Paweł Ruta,
Jan Majer, Z,bigniew Borowczak i Leszek Grzesiak.
Wspolną inwestycję dla obu tych wsi zakończono 14
listopada ub.r. §ieć tranzytowa i rozdzielcza, ogółem
wynosi 11.397 mib. Podłączono do niej 100 siedlisk
(gospodarstw, posesji): 67 w Poladowie i 33 w Nowej-
wsi. Koszt ogólny zamknął się kwotą 358.374,32 zł.

Ze rvzględu na obniżenie kosztów budolvy, rł,odo-
ciągi w Poladowie, Nowej,"vsi i Nowym Śrł,iecie zasi-
larre są z wodociągu w Śmiglu - odstąpiono od zało-
żenia, że z wodoeiągu zbior,owego w Brońsku, gdyż
wówczas musiano by rvybudowac przeponrpownir;.
Żegrowo zasjlane jest z Brońska.

W roku bieżącyrn, zgodrlie z pianern, rł,oda poply-
nie z kranórv ,r,,, Przysiece Starej I z ujęcia w- Prz.u*-

siece Po]skiej i ,,v Szczepankowie Norvynr z ujęcia rv
Machcinie.

Na rvoclę nadal czekac będzie Olszew-o, Zygirltiirtow-o
i Zydorvo. Lista ta, dzięki działanj,om rviejskicl-r ko-
rnitetów i konsekwentnej polityce rvłaciz administra-
cyjnych, bardzo znacznte się skurczyła!

(H. Z.)

JĘZYK NlEMlECKl
- dokumentów i korespondencji

- nauka języka * korepetycje

GRAŻYNA OLEJNIK
Członek Polskiego Towarzystwa Tłumaczy
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