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pis mo i nfo rmacyj no-społeczno-ku ltu ralne

(_.l tyii,r, że reklama jest dzrvignią lrandlu, w do-
bie sil,iej konliuiencji, na wolnym rynku, nikogo nie
trze]:a przekoirywać. Wciska się ona w i-rasze życie
wTęcz naciralnie. Myślę tu przede wszystkim o rek-
lanie rł,izl"talnej - piakatowej.

Inną formę reklamy sprzedawanych przez siebie
ciągrrikór,v i inaszyn rolniczych zastosował właściciel
firmy URPOL z siedzibą w Poiadowie Waierian Ku-
nert.

Po prostu zaprosił do siebie rolnikórv, sprowaclził fa-
chowców, którzy w formie rvykładu. ilustrowanego
przÓźroczami i wykresami, nie tylko mówili o produ-
kor,vanym przez swój zakład sprzęcie, ale równ,ież o
agrotechnice jako takiej, Frzekonywali, by w upra-
v,,ach stosować taki sprzęt, który przy maksimum
oszczędności (np. paliwa przez eliminację zbędnych
przejazdów) da jak największe efekty. Ale nie ma
co tu ukrywać: jest to sprzęt wielofunkcyjny, o bar-
clzo l,rysokim stopniu automatyzacji, elektronicznej
],;onii,oii i najczęściej sterowany ... komputerem u-
inieszczonyrrr w lrabinie operatora.

Hitem promocji, która odbyła się 22 lutego br. był
zawieszany opryskiwacz z pomacniczym strumieniem
powietrza. Powoduje on - strumień powietrza
rnaksymalizację wydajności, terminowości (znacznie
wydłuza termin oprysku) i naniesienia cieczy. Mini-
malizuje zaś znoszenie cieczy przez wiatr, uzależnie-
nie od wietrznej pogody (dysze można ustawiać w za-
iezności od kierunku wiejącego wiatru) czy dawek
cieczy i środ,ków. A to wszystko dzięki strumieniowi
powietrza, który odclryla łan roślirr oraz powoduje
ich przyginanie i delikatny ruch liści, dzięki czemu
następuje dogłębna penetracja cieczy i obfite jej na-
niesienie na rośIiny. Kierunek i siła strumienia po-
rvietrza dobierane są przez operatora tak, aby krople

trafiały tam, gdzie znajduje się zwalczany szkodrrik;
rra l<łos, podstawę żdżbła- lub na dolną stronę iiści.
Ogromną zaLetą demorrstro\Ąranego przez przedstawi-
cieli filmy DANAGR] POL Sp. z o.o. z Kutna opry-
skiwacza HARDI TWIN STREAN{ jest to, że mimo
niesprzyjających, wietrznych warunków oraz przy
dużej prędkości jazdy mozna z powodzeniem stoso-
rvać drobne krople, które tą samą ilością cieczy po-
kryr,vaja znacznte większą powierzclrnię. Pozwala to
pą 1r",-,,Ę96__yrvanie zabiegów niskimi dawkami cieczy,
ri- optymainl,m telrrrinie, bez r,vyczekiwania na po-
1]Iawę pogody.

W czasie pokazu, kióry wywołał bardzo duże zainte-
resorvanie - był też senator Nowak, padła też cena:
rrriliard starych złotych.

-- Po dwóch latach na 1000 hektarowym gospodar-
str.vie się zwróci - szybko obliczył ZclzlsŁaut Andrzej-
czak z wonieścia.

- Takie trzy opryskirvacze ,,załatwtą" całą gminę -powiedział mi Zygmunt Konieczny. Od razu przy-
pomniał mi się olbrzymi tłok, jaki wytu,orzył się nie-
dalvno w Centrum Kultury w Śmiglu gdzie z inicja-
t5 wy Gminnego Z,łłiązku Rolnikórv, Kółek i Organi-
zacji Rolniczycll przepror,vadzono kurs dla osób na-
l,yw-ających i stosujących środki ochrony roślin zali-
czane do I i Ii klasy toksycz,ności dla ludzi. Gdyby
zrealtzowała się r,r,ypor,viedziana przez mego rozmów-
cę rnyś1, to do chemicznej walki z chw-astatni i szkod-
nikami rośIin w całej gminie z:aal,tgażowanych byłoby
maksymalnie 10 osóbl

(Dziś ,,chemizacją" w rolnictłvie trudni się około 780
osób - zarejestrorvanych jest 260 opryskiwaczy).

(H. z,)

Wydawca:

Centrum Ku ltu ry Smigiel
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O DZIAŁALNCSO CK w 1996 RCKU
Centrum Kultury w Śmiglu, zgodnie ze statutem,

prowadzi działalność w zakresie gromadzenia i upow-
szechniania dóbr kultury, stwarzania warunków do
kulturalnego rozwoju oraz organizowania wolnego
cz,asu.

Gromadzenie i upowszechnianie dóbr kultury rea-
lizowane jest przede wszystkim w Bibliotece Publicz-
nej Miasta i Gminy Śmigiel, jej iiliach w Czaczu,
Nietążkowie i Starym Bojanowie oraz puirktach bi-
bliotecznyclr rv Brońsku, Jezierzycach, Koszanorvie
i Robaczynie.

Ogółem w minionym roku biblioteki odwiedziło 3.505
czytelników (o 103 mniej niż w 1995), którzy wypo-
życzyli ?3.777 książek (o 4,542 mniej niż w roku
1995). Jedną z przyczvn spadku ilości wypożyczeń
w naszych bibldotekach jest brak nowości wydawni-
czych, co spowodowane jest brakien środków na ich
zakup. W 1996 na zakup 604 książek wydaliśmy
6,784,40 złotych tj. o 3.580,35 wir;cej triż rv 1995. (W
1995 zakupiliśmy ich 403).

Duże ożywienie notuje się w czytelni, gdzie można
skorzystać na miejscu z 2.952 pozycji zbioru podręcz-
nego (w 1996 roku zakupiono do niego 57 pozycji)
oraz czasopism. Prenumerujemy 46 tytuły, w tynr 4
obcojęzyczne. Czasopisma wypożycza się też do do-
lnu - w 1996 roku 3.341 egzemplarze. Oprócz wy-
pożyczeń, biblioteki udzieliły ndecałe 2 tysiące infor-
macji oraz prowadziły wachlarz prac kuituralno-oś-
wiatowych, szczególnie z dziećmi, organizując kon-
kursy: plastyczne (6), czytelnicze (7), recytatorskie
(1). Do biblioteki przychodzą też klasy szkolne by
wziąć udział w lekcjach bibliotecznych prowadzo-
nych przez bibliotekarki (18 razy) lub po prostu za-
poznać się z pracą biblioteki (też 18 razy). W biblio-
tece działa też klub krzyżówkowicza ,,Łamigłówka",
który szczególnie ożywioną działalność prowadzi w
okresie terii. Z danych statystycznych rvynika, że w
miirionym roku przez bibliotekę w Smiglu przewinę-
ło się 10.604 osób, w Czaczu 3,?99, Nietążkowie 1.096
i Star-ym Bojanowie 7.285 osób.

Centrum Kultury w Śmiglu warunki do kultir-
ralnego rozwoju stwarza poprzez działalnośc sekcji
i zespołów. Ściśle związanych z Centrum jest 5. Se-
kcja plastyczna zajęcia prowadzi oddzielnie dla trzech
grup wiekowych dzieci (24), młodzież (12) i dorośli
(11 osób). Uczy rysunku i malarstwa w różnych tech-
nikaclr, rzeźby w §Iinie, organizuje wewnętrzne ple-
nery i autorskie wystawy. W jednej z witryn skle-
powych ma stałe miejsce ekspozycja jednego obrazu,
Sekcja taneczna 1iczy 57 dzieci, które uczą się tań-
ców młodzieżowych - głównie disco. Występuje ja-
ko grupa taneczna i w duetach. Uczestniczy w woje-

wódzkich przeglądach zespołów tanecznych oraz kon-
kursach tanecznych. W ubiegłym t,oku na Wojewódz-
kim Przeglądzie Tańca Disco w Śrvięciechorvie otrzy-
rnała wyróżnieirie za duety.

Sekcja modelarstwa lotniczego działa w Domu Wiej.
skirn w Starym Bojanowie. Skupia 10 dzieci. Ucze-
stniczy w zawodach modeli latających i zav,odach
latawcowych. Organizu je też pokaz mocleli pływają-
cych.

Sekcja szachowa ,,'Wieża" jest zrzeszona w Okręgo-
wym Związku Szachowym w Lesznie. W ubiegłyor
loku skupiła 62 zawodników - głównie dzieci, w
tym też przedszkolne. W ubiegłym roku jej człorr-
kowie, indywidualnie i drużynowo uczestniczyli w 13

turniejach i mistrzostwach szkolnych. Wielu z niclr
była organizątorem. Członkiem sekcji (i jednyrn z
dwóch instruktorów) jest mistrzyni rvojewództwa
1eszczyńskiego wśród seniorek,

Chórek dziecięco-młodzieżowy jest najmłcldszyilr zcs-
połem działającym w Centrum, powstał w połorł,ic
1995 roku. Skupia |2 dziewcząt. Uświetnia imprezy
świeckie i kościelne na terenie Śmigla i Kościarra.
Pośrednio z Centrum Kultury w Śmiglu związane są
Orkiestra Dęta OSP w Śrniglu i Chór ,,Harmonia"
rv Śmiglu. Działalność organizacyjna i artystyczna
tych zespołów oparta jest na finansach budżetu Cen-
trum Kultury, Niestety, środki które możemy pIze-
kazać tym jednostkom, pozwalają im tylko przetr-
wać. Dotyczy to przede wszystkim orkiestry, w któ-
rej obok kapelmistrza winien być zatrudniony przy-
najmniej jeden instruktor. Należałoby dokupić bra-
kujące instrumenty, a część z istniejących - wyrnie-
nić.

Zarówno orkiestra jak i chór uświetniają wszystkie
znaczące uroczystości świeckie i kościelne w gminie
i - sporadycznie - poza jej terenem. Uczestniczą
też w przeglądach wojewódzkich.

Orkiestra liczy ok. 50 muzyków, w tym 10 rverbli-
stek.

Towarzystwo Śpiewu ,,Harmonia" skupia 10B człon-
kórv, w tym 56 czynnych. Wydało śpiewnik ,,starych"
piosenek, który jest najbardziej poszukiwaną pubii-
kacją w kręgach śpiewaczych województwa.
Z budżetu Centrum opłacany jest też kierownik Zes-
połu Pieśni i Tańca ,,Żeńcy Wielkopolscy". Zespół
skupia B0 członków, w tym 7 muzyków.

Z Centrum Kultury w Śmiglu związane są też
kluby sportowe: ,,Pogoń 1929" Śmigiel, ,,Polonia"
Śmigiel i,,MAS-ROL" Spławie, oraz Społeczna Miej-
sko-Gminna Rada Sportu Kultury Fizycznej i Rekre-
acji, którym Centrum prorvadzi księgowość (w tym
roku też i ,,Orlętom" Czacz),
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Działalność klubów sportowych oraz selrcji rnocleiar,-
sliiej i szachowej fina.nsov,,ana je-.lt z bLłd,,:,;tu gminy
poprzez raclę sportu

Trzecim zad_anietri Celltrum jcst zagospoc]arowa-
nie v,,olnego czasu mieszkańcorrr i-iriasta. Przejarvia si.;
to organizou,aniem róznego wachlarza imprez, za-
rÓ.rno kameralnych jak i masolv3..ctr --- plenero.;.l,c1l.
Wśród nich były koncerty: ,,Żeńców Wieikopolskich'',
zespołów folklorystycznych ze Sło,wacji i Ukrainy,
pieśni chóralnej z udziałem chóru z Hoiandii, muzy-
ki polskiej, zespołu folko.,r,ego,,Rlvendell'', śrviątecz-
ilo-noworoczny t przegiądy: młodych insirumenta-
listów orkiestr dętych i zespołów tanecznych (oba o
randze wojewódzkiej). Z zamknięt;,clr po.nieszczett
Cenirum Kultury w Smiglu w i996 s}iorzystało oko-
ło 26.500 osób.

Dużynri imprezami pletrero-,vynri Łlyłlr Drri Ś,irig]a,
Pikniki pod Wiatrakami, letnie festyny ludo,we, za-
bali;y, taneczire i ciyskoteki. Sz cujenry, ze w impre-
zach plenerorvych udział wzięło ogółem 7.000 osób.
Centrum było też organizatorem Iiczn5,gh inprez
sportc,.r,zych: mistrzostw młodzieży liceói,v cgólno-
i<ształcących rv szachach, turniejrr szachol,vego mło-
dzieżyzasaclniczych szkół zawodo\^/ych, półfinału
mistrzostw Polski juniorów w szachach, mistrzostw
indywidualnych seniorek i seniorów organizowanych
przez Ckręgowy Związek Szachowy. Byliśrny też
współorganizatorami - wspóinie z Radą Sportu -biegóv,z u.licznych, minitriathlonu i rajdu harcerskie-
go.

Z rnyślą o najmłodszych uczestnikaclr i odbiorcach
kultury zorganizowano 2 balj_ki karnawałowe i 3 spe-
ktakle teatralne.

Czas wolny mieszkańcy miasta i gminy mogli też
spędzić w kinie lub - w letnie ferie - na basenie.
Kino systernatyczne projekcje filmów rozpoczęło 15 lu-
tego ub.r. Do końca roku zorganizowało 117 seansó,uv,
rv których uczestniczyło (siedząc na zrvykłych krze-
słach) 3.949 widzów. Naszym marzeniem jest zakup
foteli. Wliczając koszty urządzenia sali kinowej, clo
działalności kina dołożyliśmy z budżetu l,B02,B0 zł.
W okresie wakacji letnich czynny był basen kąpielo-
wy, z którego mimo bardzo kiepskiej pogody sko-
rzystało 2.794 osób (w 1995 - 6.184). W tej działal-
ności ponieśliśmy znaczne straty - 3,794,00 zł.

Wolny czas można też spędzić czytając plasę -szczegóInie tą najbliższą, lokalną. CK w Śmigtu jest
wydawcą,,Witryny Śmigielskiej" - dwutygodnika
informacyjno-społeczno-kulturalnego. Wydaje go już
szósty rok, obecnie w nakłaCzie i000 egzemplarzy.
Gazeta Centrum w 1996 r,o}<u dała iniilirrralny zysk:
475,00 złote. Olbrzymi wysiłek, wypełniając lukę
czasową, lł,łłożyła redakcja gazety pod koniec ubieg-
łego roku wydając dodatek: Spis właścicieli stacji te-
lefonicznych w mieście i gminie Śmigiel.

Centrum Kultury w Śmiglu oprócz upowszech-
niania dóbr kultury i organizowania wolnego czasu
pełni też funkcje administracyjne.

Oprócz obiektu macierzystego - sieclziby przy ul. T.
Kościuszki 20, Centrum podlegają także: ,,lodo.,visko''
i plac zabaw przy ul. T. Kościuszki, basen kąpielowy
z przyległym terenem, sala przy basenie, stadion
sportowy i wiatraki z przyległym terenem, Biezące
utrzymanie tych obiektów i terenów poclrłani e znecz-
ną część naszego budżetu. Nie]<tóre z nich, wyma-
gają kapitalnego remontu. Dotyczy to buC.,,nku ma-
cierzystego, w którym - w starej części - trzeba
cako,,"vicie wymienić pokrycie dachowe (claciróv,zl<i),
a VrI nov/ej -_ wysmołowaĆ daclry, wyretnontowaĆ
parkiet, wymalować niektóre pomieszczenia. Kapi-
talny remont dachu musi też być dokonany na sali
przy basenie. Wokół basenu, zgodnie z zaleceniem
slacji sanitarno-epidemiologicznej, winny być wy-
nrieniotre płytki. Dodam tylko, że z prac remonto-
rvych na terenie basenu od ponad 40 lat, z rvyjąikiem
wvrniany w ubiegłym roku na skutek au;arii rury
odprol,vadzającej wodę z niecki i z wyjątkiem prac
kosmetycznych, nie zrobiono nic! Wymiany też wy-
magają nlektóre za\,łoTy, ,,sypią się'' schod5r.

Pomieszczenia Centrum Kultury w Śmiglu są .wvko-
rzystywane w maksymalnym stopniu. Nie tylko dla
odbylvania prób, zajęć nauki prawa jazdy i języka
arrgielskiego, spotkań i zebrań (tych ostatniclr w ub.
roku było 96), koncertów i imprez ale udostępniane
są tez (za opłatą) mieszkańcom. Odbyło się w nich
39 uroczystości rodzinnych, w tym 19 wesel. Ogółem
w sali r,vidowiskowej były 84 imprezy, klubclwej ??
i kameralnej 18.

Zadanie organizacyjno-administracyjne Centrunr re-
alizuje poprzez zatrudnionych w nim pracowników.
Ogółem jest ich 24w tym pełnoetatcr,vyclr 15. Zlicz-
by 24, B zatrudnionych jest w adtlrinistracji (w tym 3
pracowników gospodarczych) 9 w bibliotekach (w
tym obecnie 2 osoby na urlopach vlychowawczych),
6 w sekcjach i zespołach i 1 osoba w kinie. Srednia
pensja pracownika etatowego w końcu 1996 roku by-
ła niższa od wyliczonej wówczas średniej krajowej.
Przy dotychczasowych formach działai_I.iiości, ]iczba
zatrudnionych jest wystarczająca. Ostatnie reze]]wy
wykorzystano przy uruchamianiu kina, kiedy to tyl-
ko zatrudniono w niepełnym wymiarze godzin kino-
operatora.

Cała działa]ność Centrum Kultury w Śmiglu opar-
ta jest o dotację budżetową, uchwaloną przez Radę
Miejską Śmigla. W 1996 roku dla nas u,yniosła ona
300.000,00 na działainość i 40.000,C0 na zakup sarno-
chodu. (Oprócz tego Rada przydzieliła również na
działalność sportową 78.000,00).

Owe 300.000,00 złotych to di"rżo czy rnało? W stcsun-
ku do naszych potrzeb (wnios|:orvaliśmy o 504.385,00),
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szczególnie remontowych i zakupu książek - to ma-
ło. W stosunku do aktualnych możIiwości Rady -w, sam taz. Przyznana dotacja pozwo,liła nam w ubieg-
łym roku rozszerzyć działalność o kino t ,,żyć na bie-
żąco" (w tym roku też). Co znaczy kontynuować do-
tychczas stosowane formy działalności przy wkła-
niu dużego wysiłku by nie obniżać ich poziomu.

580/6 budżetu poszło na płace (z pochodnymi) i in-
struktorów, l3,70lo na utrzymanie obiektów i prace
remontowe, 4,90lo na organizację imprez (np. Dni
Śmigla: 7.644,57 zł., Piknik pod Wiatrakami: 1,032,5l
zł., Święto Pieśni Chóralnej: 679,55 zł.), 3,30/o -13.327,00 złotych na zakup księgozbioru i prenume-
ratę czasopism. (To strasznie mało). Na działalność
orkiestry ptzeznaczyliśmy 6.000,00 złotych (To bar-
dzo mało), a chóru - 2,550,00 złotych.

Jak wiadomo, Centrum prowadzi też własną działal-
ność gospodatczą. Dochody uzyskane z tej działalnoś-
ci (w ubiegłym roku wypracowaliśmy ich 67,81?,91)
również ptzeznaczane są na bieżącą działalność.

Jak z powyższego wynika, Centrum prowaclzi róż-
norodne formy działalności, które, niestety, muszą
być dotowane. I to z budżetu gminy, a więc z pienię-
dzy podatników. Problem jest w tym, czy owi podat-
nicy, głównie spoza Śmigla, korzystają z propono\^,a-

nych przez nas form życia kulturalnego. A staramy
się organizować różnorodne formy - takie, by każdy
mógł wybrać coś dla siebie. Centrum życie kultural-
ne organizuje dla mieszkańców całej gminy i nic nie
stoi na przeszkodzie, by mieszkańcy z terenu w nim
uczestniczyli. Powtórzę to, co mówiłem w czasie se-

sji Rady Miasta i Gminy Śrnigiet 26 października
1995 roku:

,,W wyniku działań własnych i koordynacyjnyclr win-
niśn'y doprowadzić do takiej sytuacji, by mieszkaniec
wsi wraz z rodziną mógł (...) przyjechać do Śmigla

- Centrum Kulturalne§o gminy i mógł w nim kul-
turainie spędzić całe popołudnie". Myślę, że organi-
zowane przez nas imprezy godne są przyjazdu i obej-
rzenia.

Problern jest w tym, by mieszkańcom chciało się .;r

niclr uczestniczyć.
Dyrektor Centrum Kultury
mgr HUBERT ZBIERSKI

Przyjmę uczniów w zarvodzie

muralz - tynkatz
Śmigiel, ul. E, Orzeszkowej 22, tel. 189-177
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W piątek, 21 lutego br. w sali Domu Działkorvca

im. Romana Waligóry w Śmiglu odbyło się zebranie
sprawozdawcze K.S. ,,POGOŃ 1929".
W począ,tkowej fazie uczesbrłiczył w nim but,,l-,jstrz
Jetzy Cieśla, w całym - Leszek Balcer i Stairisław
Żyjewski, wiceprezes OZPN w Lesznie.
Było to zebranie, w którego przebiegu i postancwie-
niach zabrakło konsekwencji. Opuściłem je z bardzo,
bardzo mieszanymi uczuciami.

Prezes klubu Bogdan Krysztof zlożył króciutkie
sprawozdanie z półrocznej działalności ograniczając
się tylko do spraw ściśle sportowych. Słowem nie
wspomniał o wydarzeniach, które wstrząsnęły nie
tylko sportowym Śmiglem.
Następnie zaproponowano zmiany w statucie. Po
przegłosowaniu pierwszej (by składki płacić raz w
roku) odstąpiono od realizacji tego punktu obracl.
W związku z nałożon;rmi karami na niektórycir dzia-
łaczy, prezes klubu zaproponował wybory uzupełnia-
jące do zarządu. W tym momencie swoją rezygirację
z, członka zarządu zgłosił Jerzy Grzelczyk. Swą de-
c;,zję umotywował stanem zdrowia. Na członka za-
rządu odpowiedzialnego za sprawy dyscypliny i wy-
chowania B. Krysztof zaproponował Leszka Balcera,
który wyraził zgodę stawiając jednak ,,tvlarde wa-
runki: musi być zgodna praca, zarząd tządzi a sekcjc
pracują, w zarządzie nie mogą być ludzie konflikto-
lł,i, podpalający na zewnątrz sytuację, członkiem za-
rządu nie może być szkoleniowiec".
W związku z tym, że podjęto uchwałę o rozszerzeniu
działalności o sekcję podnoszenia ciężarów, do zarzą-
du dokoptowano róqrnież, nieobecnego na zebra,ńiu,
Michała Szkudlarka. Trenerem tej sekcji będzie Zyg-
munt Ratajczak.
Ostatecznie skład zarządu przedstawia się nastq.pują-
co: Bogdan Krysztof - prezes, Leszek Balcer - wi-
ceprezes do spraw dyscypliny i wychowania, Sławo-
mir Grocki - sekretarz, Stanisław Woźny - skarb-
nik oraz Edmund Bentka, Stanisław Kaminiarz, \,fi-
chał szkudlarek i Józef szulc - członkowie.
Komisję rewizyjną tworzą: Stanisłarv Kostrzewa,
Hieronim Handke, Józef Marciniak.

Nie będę Czytelnikom relacjonował dyskusji, któ-
rej zasadniczym tenratem była sprarva nałożonych
na klub kar. Gość zebrania S. Żyjewski w pewnyiir
momencie stwierdził: liczyłem, że tu będzie konstruk-
tywna dyskusja a nie widzę nawet dobrej woli. Po-
dajmy sobie rękę przed wiosennymi rozgrywl<anri.
(...) Wybierzcie dobry zarząd klubu z jasnymi kom*
petencjami, wtedy do was przyjedziemy - moze bę-
dziemy skłonni zawiesić niektóre kary (...).

Skupmy się na przyszłości".
Nic dodać. (H.z.)
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O POMORZE, IZBACII ROLNICZYCH I INICJATYWACH LOI(ALNYCH

llA §Fffi§ffiAnlffi 7. §flIł,§Y§A[tII
Podobnie jak w poprzednich lataclr, 20 lutego br.

Zarząd Miejski Śmigla spotkał się z sołtysami i prze-
wodniczącymi komitetów osiedlorvyclr. Zebranie, łv
którym uczestniczyła również przewodnicząca Rady
Miejskiej Śmigla Urszula Ranke, Se}<retarz Sl,irigla
Wanda Jukubowska i Skarbnik Śmigla Danuta Mar-
ciniak przebiegało w miłej - pTzy kawie, a następ-
nie,i obiedzie - iuźnej atmosfe,rze. Niiernniej mówio-
no o sprawach poważnych. Honory gospodarza domu
peŁnił Burmistrz Śrnigta Jerzy Cieśla,

Jako pierwszemu udzielono głoslr Hipolitowi Ste1-
maszykowi rejonowemu lekarzowi weterynarii,
któr1, głównie mówił o zagrożeniu pomorem śr,vin i
decyzji Wojewody, który w związku z tym wydał de-
cyzję o zakazie wstępu do chlewni osobom postron-
rlym. Niespodziewanie wyłonił się problenr ... rvałę-
sających się psów, jako że i one mogą przenosic tę
chorobę. Domagano się (,,To co się dzieje obecnie,
przeczy wszelkiej przyzwoitości. Z tą splaw-ą panie
btrrnristrzu trzeba coś zrobić" - powiedział sołtys
Przysieki Polskiej Tadeusz Krzyżanowski), by bie-
gające psy bez uwięzi po prostu likwidowac. Opo-
datkowanie drugiego w gospodarstwie (i rodzinie)
psa było błędem, gdyż ten drugi, najczęściej - ,,nie
jest mój". Sołtys Oleszewa Stanisław Kahl propono-
wał by psy szczepiać w zagrodach i od razu za ich
posiadanie należy pobierac podatek. Przy okazli wy-
szło na jaw, że najwięcej psów mają ci, którzy ich
najnrniej potrzebują.

Lekarz weterynarii mówił też o clrorych na białacz-
kę krowach oraz o tym, że ze stacji kopulacyjnej
knura można zdjąć tyko za zgodą lekat,za rejcno,,v:-
go.

O początkach działalności Leszczyńskiej izby Rol-
niczej mówił jej członek Zygmunt Konieczny.

Izba swą działatrność rozpoczęła 29.10.ub.r., kiedy to
odbyło się pierwsze Walne Zgromadzenie, na którynr
uchwalono statut. Deiegaci powołali 6 kornisji prob-
lemowych: do spraw produkcji zwierzęcej, do spraw
produkcji rośIinnej - jej przewodniczącym jest de-
legat naszej gminy Ire,neusz Nowak, ekonomiki i
marketingu - jej członkiem jest drugi delegat na-
szej grniny Zygmunt Konieczny, przekształceń włas-
nościowych, oświaty i młodzieży oraz ochrony środo-
wiska.

Oprócz działań typowo organizacyjlr5,ch, izba pod-
jęła także dzałania związane z obroną interesów ro1-
nika. Zarząd wystąpił do wojewody a następnie do
nrinistra skarbu w sprawie zabezpieczenia rrieodpłat-
nych akcji dla plantatorów buraków cukrowych w
spółkach, których majątek został przekazany do od-

płatrrego korzystania na mocy tzw. umów leasingo-
rvych. Izba zorganizowała tez grupę 100 gospodarstw
roln5lgl], które biorą udział we wdlożonym przez mię-
dzynarodową organizację programie dotyczącym po-
praw_v jakości mlęsności w tuczu trzody chlewnej.
Wszyscy członkowi,e izby uczestniczą w szkoleniach
organizowanych przez Fundusz Współpracy AGRO-
LINIA 2000 w ,,szkole liderów wiejskich",
Od marca we wsz}stkich siedzibach gmin członko-
wie izby pełnić będą dyżury i przyjmować interesan-
tów.
Z. Konieczny wyraził nadzieję, że w przyszłości iz-
bom przekazane zostana silniejsze upr,ar.vnienia, przy-
znające im chociażby rr^ożliwość negocjacj,i w imie-
nir-r rollrików warunkow zapłaty za płody rolne. To
n:.ogłoby przyczyntć się do uzyskania przez rolni-
ków wyższych cen spr-zedaży z racji elirninacji pc-
średników.

Zygmunt Koniecz1-ly mówił też i o działaniach po-
dejmowanych przez GZĘKiOR, którego jest preze-
sem. Najbliższą sprawą, po kursach na uzyska,n,ie
uprawnień upoważniających na zakup i stosowanie
środków chemicznych będzie realizacja hasła: ROL-
NICY DO KOMPUTEROW! A nauka obsługi kompu-
tera (i jego posiadanie w gospodarstwie) jest śc,iśle
zwtązana z wprowadzeniem podatku dochodowego,
zaniast dotychczasowego - rolnego. Naukę obsługi
konputera prowadzi Zespoł Szkół Rolniczych in.
Jana Kasprowicza w Nietążkowie. Z,głoszen,ia przyj-
nruje dyrekcja szkoły.

Wraz z zaproszeniami na spotkanie, sołtysi ottzy-
nrali materiały związane z lokalnymi inicjatywami
inwestycyjnym,i. Sposób ich wypełniania i tryb wdra-
żanl,a - od dokumentu po rozliczenie inwestycji -o,mówłł sołtys wsi Nietążkowo i jednocześnie autor
opracowania Tadeusz Wasieler,vski. Zwtócił on szcze-
gólną uwagę na fakt, że dol<umentem rvyjściowynr
do każdej podejmowanej inicjatywy jest lamowy
pr:ogram działania Rady Miejslłicj Śmigla na kaden-
cje i lata następne

Zarząd był przygotowany (kwiat5z, okolicznościo-
wy adres i nagroda) na uhonororvanie sołeckiej pra-
cy byłego sołtysa Księginek - Jana Pietrzaka. Z po-
wodu jego nieobecności na spotkani,_r, złożona mu
zostanrie w,izyta w miejscu zamieszkania. @.z.)
()<lł}.a.aaaaa.i).a{aaaa.r<aaa}al)oaaaaaaaaaaaa}raaao.a<r.).)aa<)caaa

Tanio sprzeda^}l (uJ S.niglu)

meblośelamką susr. 3 m
tel. Leszno 20-03-24

l ataa.Oaaa€.a.ł}aoaaa..



w iTRY}Jl\ ŚM I G IIlLSIiA

!AffiĄ

ffiffi §§ffiŁ&ffiffi§fi

Swego czasu, relacjonując plzebieg wizyty rvładz
miasta Beiien z Holandii pisałenr, że bardzc Co gusi,r
przypadł im mini występ glupy z Zespołu Pieśni i
Tańca ,,Żeńcy Wielkopolscy" z }{ietązko.va, cze3o
następstwem była deklaracja zaproszenia ze ;i:ołtl clo
Holandii i umożliwienie ,,Zeńcom" wzięcia udziału vr
jednym z folklorystycznych festir,vali.

Dziś mogę Czytelników i Sympatyków zespoiu pcin-
formować, że nasi goście słowa dotrzymaii. W stycz-
niu bowiem wpłynęło oficjalne zaproszenie clla zes-
połu, jako ,,reprezentanta kraju" - a rvięc Polsi<i, clo
wzięcia udziału w MIĘDZYNARCDCWYI\4 }'Oi--
KLORYSTYCZNYM FESTIWALU TAŃCA, L:.,,.-li.l,

już po taz 13 organizowany jest w miejscowości OCc-
orn w północnej Holandii, około 30 i..m ocl Beilen, .,17

dniach 30 lipca - 3 sierpnia br,

Festiwal ma charakter przegiądu i nie jest punilir-
wany, a prezentacje artystyczne pollazyvvane są lla
6 estradach - wszystkie koncerty na zywo. Rozpo-
cz},lla się paradą zespołów. Uczestnicy zalrwaLerotva-

ni są r:r rodziilacłr holenderskiclr, dzięki tztIni nie
tyJlio :l,;,.lcclzą l{oiandię (koncerty przewidzi,airo na
5;,_lli:,l,rl.,, lvieczorne), ale zapoznają się też z życie,ln
cclil:' cii nynl jc; irrieszkańców.

Fes,iv;al w Odoorn rTIa rar,lgę nriędzynarodc.ł;i}.
.iest człon,iiien Międzynarodowej Rady Stolvatzyszeń
}'oJkicr,;rsl,ycznych, Festiwali i Sztuki Lu owej
(C.T.C.!'.F.). Dodarn też, że członkiem tego między-
r|arodiowego sto,,varzyszenia jest Zespół Pieśni i Tań..
clL ,,lieticy Wieikopolscy" przyjętv 20 paździcrniiia
i§],] ioku i zapisany w rejestrze pod nr 68.

v,i ubiegłym lcku. ,ł tym festiwalu udział ivzięło
pcnad 700 tancerzy leprezentujących folkicr całego
śł,liaia. M.in. były zespoły z Argerrtyny, Peru, Iillek-
sylru, I{eni, '1'ogo, Korei Południorłrej, Turcji, I{aiia-
ci).,. Polskę replezentovrał Zespół Tat'rca Ludowego z
Uii,.i,versyteiu im. Marii Curie - Sl<łodows}<i.ej rv Lu-
biinie.

.]rk łlorłiedział mi Rafał B,osolsiri, kierolł,nik i
choreograf zespołu, rvszyst}<ie §pra§vy orgarrizac;,jire
z.;viązane z wyjazdem, są już zapięte na przysłolvio-
wy ostatni guzik, Do Holandii w5rjedzie 32 tancerzy,
6 l;luzyków, }iierownik zespołu, tłumacz i dłvóch kic-
ro,łcó,ur. Koszty podróży i pobytu, o drva clni dłuzej,
rljz trwa festirval, pokrywa gmina Beiien. ,,Cltceirry
i - Iio],andii 11,;r-pa.ść ja}< najlepiej i przede wszystkim
iri; ze.rvieść r,l]aciz miasta tseilen. Ale czeka nas \,vy-
,tqzona 

l]]:aca ...".

A ja rv irnieniu Redakcji i naszyclr Czytelników zy-
c:ę V,/am kolejnych sukcesów.
Dziękujemy. (II. z.)

pHŁ] ,,mARr,X"
MASZY l\l Y FłoLNloZĘ,

OtrICJALNY DYSTRYBUTOR NA WII]LKOPOLSKĘ
FABIiYKI MASZYN ROi,NICZYCH ,,K L E I N"

p c l e c a:

- wy§okiej jakości agregały nprawowe KLEIN

- ma§zyny rolnicze reno!]rrov/anych firrn polslrich
-- §trperkoncentraty pa§zs§$/e CHV llollancl

O s pRoWADzIM,{ spRzEDAz RATALNĄ s s
Śmigiel - Nietążkowo, ul. Leszczyńska 1 tet. (0-65) iB9-340 fax 180-?47

ffiastQpny nr,,tffitryny ŚmrigBeEsk§eI" 2T rmmł,oa I$S7 r. ffena 5{I gr
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leszcze są

§p]z aży!
W

ed

Od 3 marca br. ,,ALFABETYCZ]VY SPIS WŁAS-
CICIELI STACJI TELEFONICZNYCH W MIEŚCIE
I GMINiE ŚMIGIEL'' kupić można tylko w:

- sklepie wielobranżowym ,,ASTRA 2'' w Śmiglu
przy uI. Jagiellońskiej,

-- bibliotekach w Czaczu, lrlietążkowie, Starvm I3o-
janowie i Śmigiu w godzinacń ich otwarciÓ,

- administracji Centrum Kultury w Śmiglu, przy
ul, T. Kościuszki 20, wejście C.

Urvaga! Książki będą zaopatrzone rve wkładki zalvie-
rające brakujące rv Spisach nurnery stacji.

64-030 SNIIGIBL

ul. Kościuszki 6

tel. (0_65) 180-2{Xi

swiad czy rowniez Ljsługi

KSERo
WYKOI.{UJĄC ODBITKI W FOR}łIATACI] A-3
I A-4 Z MoZLIWoscIĄ ICH POWIĘKSZEN]A

aąoż eoMNIEJszENIA.

Wykonujemy odbitki zarówno pojedyńczych kartek
jak i druków zwartych (książeczek, broszur, itp.).

ZAPRASZAMY
W GoDZiNAcI{ oD 10.00 Do 17,00

I{ouo otuartu punkt

§p]zed aŻu - mOnt aŻu
§zyh §amoGhiidotn,ych

montaż w tetenie {doiazd gratisl

Szymon Stachowiak, Śmigiel, ul. Kilińskiego B,

tel. 189-302

Zgubiono
świadectlvo ukończenia szkoły zawodowej

na nazwisko żEI-BżNIAK BEATA.

.rł--{ż '

i4.$3.9l (piątek) godz. 18.30

,,JAK PIES Z KOTEM" USA, 1996. Reż. Michael
Lchtnatrn. Wyk. Uma T'hurnralr, Janeane Garofalo,
Ben Chaplirt. Koirredia. X,iłoda lekarka weterynarii
ma swój stały program radiowy poświęcony zwierzę-
tom hodorvanym w mieszl<aniach. Pewnego drria mło-
dy człowiek prosi ją teiefonicznie o pomoc, wkrótce
potenr proponuje osobiste spotkanie. Ale pani cloktor
nie jest pięknością, więc błaga sąsiadkę. by ją zastą-
piła.

2L,G3.97 (piątek) godz. 17.30
,,CZY TO TY, CZY TO JA". USA, 1996. Reż. Andy
Tennant. Wyk. Kirstie Alley, Steve Guttenberg. Ma-
ry - Kate i Ashley Olsen.

Komedia. Dwie dziewczynki są do siebie łirdząco po-
dobne ale mieszkają na dwu odległych krańcach A-
meryki. Jedna z nich jest pozbawiona własnej rodzi-
n5,, druga ma właśnie swoją rodzinę utracić. Przypa-
dek sprawia, że dziewczynki się spotykają.
2r.03.97 (piątek) godz. 19.30

,,MATKA SWOJEJ MATKI". Polska, 1996. Reż Rc-
bert Gliński. Wyk, Joanna Zółkorvsl<a, Krystyna Jan-
da, Maria Seweryn, Jerzy Stuhr, Wanda Wiłkomir-
ska.

Filmpsychologiczny. Maturzystka dowiaduje się
przeglądając domowe archiwum, że jej rodzice adop-
towali ją we wczesnym dzieciństr,vie. Chce odnaleźć
natr-lralną matkę, która przed laty oddała ją do sie-
rocinca. @.M.)

PoDZlĘKoWANlE
Pracovzuikonr Ośroclka Pomocy Społecznej oraz Urzę-
du Miejskiego w Śmiglu siiładalrr, serdeczne podzię-
korvania za okazane współczucie rv związku ze śmier-
cią mego ojca śp. Antoi'iego Pawliczaka

ANNA SKORUPINSKA
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KRON§H{A POLICYJNA
8.02.br. - w Karśrricach nietrzeźwy mąz po przyjś-

ciu z pracy wszczął awanturę z żoną, dziecmi i teś-
ciową. Pouczenie.

l0.02.br. - nietrzeźwy mieszkaniec Starego Bojano-
wa leżał na chodniku przy cmentarzu w Smiglu,
Został odwieziony do domu. Kolegium.

11.02.br. - w Bronikowie na ul. Mororvirickiej, nic-
trzeżwy mieszkaniec Morownicy, kie;,ujący OP-
LEM KADETEM nie zachor,vai rlależytych śiocii<óiv
ostrożności na łuku drogi i uderzył w ogi,o-lzenie,
We krwi miał 1,82 promile alkoholu. Zabrano l:_;u

prawo jazdy i dowód rejestracyjny. Kolegiurn.
11.02.br. - w godzinach wieczornych ponori,lli._, io-

telweniclwano w Karśnicach. Sprarvctr alvelli,t,tr
przed przybyciem policji oddalił się.

W nocy z 12 na 13,02.br. ustalony spt,ilwc3,, ?op|zĘr1,
odgięcie kraty i wypchanie okna, rł,łamał się do po-
mieszczenia kasy PKP w Stalym }3ojano,wie, skącl
skradł pieniądze. Następnie dokonał drvóch włamań
do kościołów w tejże miejscowości, w których po
splądrowaniu pomieszczeń i rozerwaniu skarbonek
dokonał kradzieży pieniędzy. Sprawce; zaŁrzylr,ano
na dworcu PKP w Lesznie. Sprawa rv toku.

l5.02.br. - niettzeżwy mieszkaniec posesji przy uI.
Krasickiego w Śmiglu wszczął awantulę wobec zo-
ny, teściowej i córki. Pouczenie.

15.02.br. - nietrzeżwy mieszkaniec Starego Bojano-
wa leżał na chodniku ul. św. Wita w Smiglu. Zo-
stał odwieziony do domu. Kolegium.

15.02.br. - niettzeżwy mieszkaniec ul. T.
ki w Śmiglu wszczął awanturę domową
cór-ką. Pouczenie.

l7.02.br. - niettzeżwy mąż zamieszkujący plzy ui,
Leszczyńskiej w Śmiglu wszczął. awanturę domo-
wą wobec żony i dzieci. Rozmowa ostrzegawcza.

21.02.br. - w godzinach rannych na u]. T. Kościusz-
ki w Śmiglu krierujący TOYOTĄ, mieszkaniec No-
wejwsi nie dostosował prędkości do parrującyclr rla
jedni warunków i koziołkując oraz dac}rlrjąc za-
trzymał się na wjeździe do parkingu. Kieror,.ica i
pasażerka nie doznali żadnych obrażeń. Sprawcę
ukarano mandatem 20 złotowym.

24.02.br. - w Śmiglu, na skrzyżowaniu ul T. Koś-
ciuszki z placem Rozstrzelanych, mieszlianiec Za-
korva kierując VOLKSWAGENEM TRANSPOił-
TEREM wyjeżdżając z ul. T. Kościuszki i skręca-
jąc w prawo, nie udzielił pierwszeństwa przejazCu
jadącemu prawidłowo FIATOWI 126p, którym kie-
rował mieszkanńec Leszna. Przeciwko sprawcy ko-
lizji sporządzono wniosek do kolegium.

27.02.br. - interweniowano w Czaczu - Naciolrri]<u,
gdz:ie biegający luzem i bez kaganca pies, ow-czarck
niemlecki, stwarzał zagrożenie okoliczrryin nriesz_
kańcom, którzy bali się narvet ttdać ira przystanelł
PKS, Z ustalonym q,łaścicielem psa plzeplow-a-
dzono skuteczną rozillowę.

ż8.02.br. - interweniowano w mieszkaniu pL,z".v tłJ,,

Szl<o1:;:j lv Staryrlr Bojarro.łie, gdzie nicii,zeźy"ly
S;-ll wSZCzQł awanturę wobec ruatki, ZaŁi-l,Jtll,,,itlł
go do wytrzeźwienia,

1,03.br. 
- w Śnriglu, przy uI. Eocznej, nietrzeźv;y

mąż wszczął awanturę wobec zony i synów, i<to-

ryclr następnie uganiał po pobliskiclr polach. R.;z-
filowa ostrzegawcza nie przyniosła skrłt}ru -- za-
tlzymano go do wytrzeźwienia.

1.03.br. - l]a skrzyżowaniu ul. Li1lowej i śrv. Wita
lv Śrrriglr"ł doszło do kolizji drogorvej. Vi5.jeżdżają-
cy z ul. Lipowej, mimo znaku sto,p, rieszkarirec
Czacza kierujący FORDEM FIESTA, uderzył w
bok prawidłowo jadący samochód HUNDAI, któ-
rym kierował mieszkaniec Smigla. Sprawcę uilli-
rano mandatem 20 złotowym.

i.03.brT 
- w Star5,m Bojanowie w mieszkaniu przy

ul. Głównej, opiekurr awanturował się z podopiecz-
trą. Przeprowadzono z nrm lozmowę osirzega,uvczą.

"o*fiT?toT;"i,$T:?#,łT:""i?*""

DERBY
Drugiego malca br. w rozgrywkach klasy Ą plrl-

pongistów doszło do gminnych derbów. Spotlrały się
clrlrżyny POLONII IV ŚMIGIEL i GLKS CRLtr)i-ti
CZACZ. Wygrały ORLĘTA w stosunku 10:i]. Dia
ORLĄT punktv zdobyli: Mai,ek Maślak 4,5; Pi:ze.,,i,-
sław Kamiński 2,5; Fryderyk Walkowiak i Torriiłsz
Ri-rta po 1,5 punkta. Dla POLONII - Miłosz Grze-
lak i Artur N,Iarciniak po 3,0 oraz Mateusz Kuciak --
2,0.

Jak napisał w informacji illstluktor ORLĄT, z:lcho-
wanie zawodników POLONII nic nie miało z zasa-
dami fair play - ,,(było) wręcz skandaliczne".

Sprawę skierowano do WyCziału Dyscypliny OZTS
w Lesznie. O zajęt5zm stanowisku Wydziału, poinfor-
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