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Odbyła się 24 kwietnia br. Nieobecni byli radni: Zy-
gfryd Budzyński i Marek Walkiewicz. Obradom
przew-odniczvła ptzewodnicząca Rady Urszula Ran-
ke. Porządek obrad przewidywał B punktów i pod-
jęcie 19 uchwał.

ABSOLUTORIUM DLA Z^P.ZĄDU
Uchwała w tej sprawie miała niewątpliwie naj-

cięższy ciężar gatunkowy. Emocji jednak nie było.
Radni już wcześniej otrzymali ,,Informację z wyko-
nania zadań w 1996 roku przyjętych do realizacji
Uchrvałą Rady Miasta i Gminy Śmigiel Nr XXI/196/
96 z dnia 29 marca 1996" podpisaną przez Burmis-
trza Śmigla Jerzego Cieślę.
Zgodnie z procedurą, Komisja Rewizyjna zwróciła
się do Regionalnej Izby Obrachunkowej o zaopinio-
wanie wniosku (podjętego w łonie komisji niejedno-
głośnie) o udzielenie Zarządowi absolutorium, w u-
zasadnieniu podając działalnośó finansową zarządu,
Były też rv niej i pewne nieprawidłowości, ale Ko-
misja Rewiz5ljna w piśmie do RIO stwierdziła, że

,.nie za wszystkie odpowiada Zarząd". Skład orzeka-
jący RIO postanowił ,,zaopiniować pozytywnie wnio-
sek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium
Zatządowi Śmigla". W głosowaniu jawnym 16 rad-
nych było za udzieleniem absolutorium, 5 się wstrzy-
nrało od głosu a 1 - Paweł Górzny ze Starego Bo-
janowa był przeciwny. Swe stanowisko m. in. uza-
sadnił tym, że juz w trakcie uchwalania budżetu
zwtacał uwagę na zaniżenie dochodów, a wyplaco-
wany w ciągu roku dochód jest wynikiem wzrostu
otrzymywanych dotacji.

WOTUM ZAUFANIA DLA KOMISJI
PRZETARGOWEJ

Iladlri zapoznali się ze ,,Sprawozdaniem Komisji
Przetargowej za okres 1996 T. oraz do dnia 24.04.
1997 r.". Opracol,ł,ali je, na podstarvie dokumentó,ł

oraz protokółów posiedzeń, Leszek Balcer, Jerzy Bi-
niaś i Blandyna Pelia. Podpisał - przewod:riczący
Komisji Tadeusz Wasielewski.
Komisja Przetargowa w składzie: T. 'Wasielewski 

-przewodniczący, Marek Walkiewlcz - z-ca ptzew.
oraz L. Balcer, J. Biniaś i B, Pella - członkowie zo-
stała powołana uchwałą Rady 22.08.1996 r, W 1996
r. odbyła 31 posiedzeń, w czasie których rozstrzyg-
nięto 28 przetargów, & w 1997 r. 15 posiedzeń - 8
przetargów. Łączna wartość zadań objętych prze-
targami do 24.04.br. wyniosła 719.536,32 złote. Z te1
sumy komisja wynegocjowała kwotę 5.087,81 zło-
tych - głównie w trybie negocjacji z zachowaniem
konkurencji otaz z wolnej ręki (takiej moz]irvości
nie ma w przetargu nieograniczonym, bowiem l.v tytn
trybie w zasadzie decydują, jezeli chodzi o cenę,
kosztorysy oferentów).
Na podstar,vie decyzji zarządtl, który decyduje o for-
mie przetargu, kornisja przepi"c,rvadziła 15 przetar-
gów nieograniczonych, 14 necocjacji z zachowaniem
konkurencji, 4 z wolnej ręki i 3 zapytarria c ceirę.
Na skutek nie spełnienia warunkółrz - uczestnict.,va
oferentów - aż w 15 przypadkach zrnieniono tryb
przetargowy, w tym w 2 przypadkach - dwukrot-
nie: z przetargu nieograniczonego, przez 1]ef,ocja:,:ic

z zachowaniem konkurencji do trybu woinej ręki.
poi"rodem tych zmian był brak oferentów iub waż-
nych ofert,
Ogołem w przetargach uczestniczyło BB oferentów,
z tego 28 z terenu naszej gminy. Frzetargi wygrało
16 oferentów z naszej gminy i 20 spoza niej. Aż 9
przetargór,r, dotyczyło zadań na pałacu w Broniko-
wie, 2 dotyczyły komina kotłowni, pozostałe -- po-
jedyńczych zadań. W 4 przetargach ustalorro -- wy-
negocjowano stawki godzinowe za prace równiar-
ki o,raz transport, a także stawkę pl,acy kosztory-
santów od pozycji kosztorysowych. W 20 przetar-
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gach w ogóle nie uczestniczyii oferenci z terenu na-
szej gminy, mimo zaptoszeń lub powiadamiania Ce-
chu Rzemiosł Różnych i ogłoszeń, W niektórych
przypadkach o tym decydowały: brak kwalifikacji
wśród miejscowych rzemieślników (technologia,
sprzęt itp.) i brak umiejętności przygotowania doku-
mentacji przetargowej.

Komisja pracowała systematycznie i poza radnym
Markiem Walkiewiczem (opuścił 19 posiedzeń) ucze-
stniczyła w posiedzeniach w komplecie. Zgodnie z
uchwałą Rady Miasta i Gminy Śmigiel, radni
członkowie komisji otrzymują dietę w wysokości 41

zł za posiedzenie. Srednio posiedzenie trwało 8 go-
dzin - łącznie z zapoznaniem się z otrzymanymi
materiałami 1ub ofertami po iclr komisyjnym otwar-
ciu.
O tym, że Komisja Przetargowa pracowała skrupu-
latnie, obiektywnie i skutecznie świadczą zreahzo-
wane zadania wykonane na podstawie przetargów,
oraz pozytywna ocena pracy komisji przez kontro-
lerów RIO w przedmiocie realizacji wymogów Us-
tawy o Zamówieniach Publicznych.

Rada Miejska Śmigla przyjęła sprawozdanie ko-
misji i przez głosowanie - zdecydowana większośc
głosów ,,zo." - wyraziła wotum zaufania dla pracy
Komisji Przetargowej.

HM. LUI(RECJA BEDNAREI( POSMIERTNIE
,,Z^§ŁIJŻDNY DLA MIASTA I GMINY SMIGIEL"

Po wysłuchaniu życiorysu zmarłej 27 listopada
1995 roku harcmistrzyni Lukrecji Bednarek, który
odczytała przewodnicząca Komisji Spraw Społecz-
nych Rady Miejskiej Śmigla Alicja Ziegler, jedno-
giośnie podjęto uchwałę w sprawie nadania honoro-
rłrego odznaczenia, ,,Za zasługi dla Miasta i Gminy
Śmigiel, Rada Miejska Śmigta przyznaje medal łącz-
nie z legitymacją i dyplomem ,,ZASŁIJŻONY DLA
MIASTA I GMINY ŚMIGIEL" pośmiertnie Lukrecji
Bednarek".

Ntledal zostanie wlęczony Rodzinie Zmatłej w czasie
uroczystej sesji. Wówczas też opublikuję biogram
odznaczonej.

MINISTER, TRANSPORTU POTWIER DZA
Jednym z punktów obrad XXX Sesji była ob-

wodnica Śmigla (zob. WŚ nt 6 z 27.3.br. s. 5). Ze
sprawa jest ,,na dobrej drodze" potwierdza pismo
ministra Transportu i Gospodarki Morskiej dr. hab.
Bogusława Liberadzkiego, będące odpowiedzią na za-
pytanie poselskie dotyczące budowy obwodnicy dla
miasta Śmigla posła Wiesława Andrzeja Szczepań-
skiego. W piśmie minister m. in. stwierdza, że ,,in-
westycja ta została v;stępnie zakwalifikowana do re-
alizacji w lątach 1998-2000 w ramach tzw. ,,Drugie-
go projektu drogowego", przy współfinansowaniu z

pożyczki Banku Światowego. W związku z tym prze-

widuje się, że do tego czasu staraniem administracji
drogowej zostaną wykonane roboty przygotowawcze,
łącznie z wykupem gruntów, co pozwoli na podję-
cie wnioskowanego zadania rv planowanym termi-
nie".

ST.ĄN I PERSPEKTYWY ROZWOJU OCHRONY
PRZECIWPOŻAROWEJ

Gościem Sesji był st. bryg. mgr inż. Leon Mądry

- Komendant Rejonowy Państwowej Straży Pożar-
nej w Kościanie. Przedstawił ocenę stanu ochrony
przeciwpożarowej miasta i gminy Śmigiel w 1996 r.
(zob. WŚ nr 3 z 13.2.br. s. 9: ,,Bądźmy ostrożni").
Komendant uwypuklił, że najgroźniej jest w indy-
widualnych gospodarstrvach rolnych. Na poparcie tej

tezy przytoczył wyniki kontroli stanu przestrzegania
przepisów przeciwpożarowych, którą przeprowadzo-
no 3 września ub.r. w Poladomie. Łącznie ujawniono
w tej wsi 107 nieprawidłowości, w tym: nieporządek
na terenie posesji - 2 przypadki, magazynowanie
płodów rolnych - 4, wady i nieprawidłowa eksploa-
tacja instalacji i urządzen elektrycznych - 40, ba-

dania instalacji elektrycznej i odgromowej - 19,

czynności kominiarskie - 19, nieprawidłowe gara-

żowanie - 1, nieprawidłowe magazynowanie mate-
riałów niebezpiecznych - 1, wyposażenie w sprzęt

- 2I przypadki. Podczas akcji kontrolnej strażacy
za ujawnione nieprawidowości nałożyli 17 mandatów
karnych na kwotę 430,00 złotych, właścicielom go-

spodarstw przesłano 19 decyzji administracyjnych
i jedno wystąpienie.
L. Mądry omówił też wyniki inspekcji naszych
strażnic (zob, WŚ nr 8, s. 5: ,,Obradowali strażacy"),
a swe wystąpienie zakończył wnioskami, wśród któ-
rych m. in, znalazły się:

- potrzeba wykonania (zakupu) jednego kompletu
przeszkód oraz zakupu hydronetek dla młodzieżo-
wych drużyn pożarniczych,

- potrzeba systematycznej wymiany, dla dwóch
jednostek typu ,,S" w ciągu roku, umundurowania
bojor,vego - butów skuterów,

- potrzeba zakupu trzech stacji przewoźnych typu

,,Motorola" oraz 8 stacji nasobnych dla jednostek ty-

PU ,,S",

- wyposazenie jednostki w Śmiglu w ubrania typu

,,Nomex" i nowoczesny sprzęt do prowadzenia dzia-

łań z ratownictwa technicznego,

- rozważenia likwidacji jednostek OSP Parsko,
BtaŁcz Stary, Przysieka Stara, Brońsko oraz przek-
rvalifikowania jednostki OSP Wonieść w Zakładorr,ą

Służbę Ratowniczą,

- rozwiązania wymaga problem dyspozycji kier-
rowców OSP w Zegrówku i Starym Bojanowie,

- naieżałoby rozważyć dokonanie zakupu dla OSP
Smigiel dobrej nowoczesnej motopompy produkcji
zachodniej.
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UcHwAŁY, UCHWAŁY ...

Jak już wspomniałem, b;,łg ich ł:aidzo wiele. A
wśród nich m.in, w sprawach:

- uchwaienia Regulaminu Crganizacyjnego Urzędu
1vheJSklego §mlgla,

- zatwierdzenia zakresów działania dla burmistrza,
sekretarza i skarbnika,

- wyboru sołtysa wsi Wydorowo - dotychczasowy
sołtys Bogusław Szczepaniak, w zllłiązku ze zmianą
zamieszkania, zrezygnował z tej funkcji (wybory od-
będą się 12 maja o godz. 19.00),

- zasad odpłatności za świadczenia z pomocy spo*
łecznej z zakresu zadan r,vłasnvch gminy,

- ustalenia opłaty za usługi świadczone prz,ez Od-
dział Rehabilitłcviny p,,zy Żlobku }{iejskim łv Koś-
cianie. Po ttwzględnieniu dotacji Vy'ojewody Lesz-
czyńskiego miesięczny koszt świadczeiria usł,-łg dla
jednego dziecka wynosi 268,00 złotych. W przyjętej
uchwale ustalono opłatę dla dzieci z miasta i gminy
Śmigiel w -łysokości 138,00 zł miesięcznie. Pozosta-
łe koszty w kwocie 130,00 zł pol<rywane będ.ą z na-
szego budzetu. (Z naszego terenu z tej pomocy ko-
rzysta 5 dzieci).

- zamiany gruntów. Uch,łała związana jest z grun-
tami zawierającymi pokłady gliny. Sprawa miała
swój początek, kied1, o ktlpno cegielni ,"v Przysiece
Polskiej zabiegała firma BORAL. Wórvczas z cztere,
ma rolnikami (ż z Czacza i 2 z Przysieki) podpisano
umowy przedwstępne: rolnicy wyrażają zgodę l1a za,
mianę gruntów ze złożami na grunty uzyskane przez
gminę z byłej SK Racot.

Cztery uchwały o zamianie gruntółv będących mie-
niem komunalnym na grunty będące własnością pry-
watną przegłosor,vano 17 głosami. Reszta radnych
wstrzymała się od głosu.

Miano też podjąć uchwały o zezwoleniu zarządor,vi
na wydzierżarvienie zamienionych gruntórv (tych,
które po zamianie stały się własnością gminy) by-
łym właścicielom. 15 głosami oddalono je, argumen-
tując, że najpierw niech zostaną załatwione splawy
formalne - ,,gdy będziemy ich właścicielami".

- 
zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na finan-
sowanie dostawy wTaz z rnontażem oczyszczalrLi ście-
ków przy pałacu w Bronikowie. Jednogłośnie dan,:

zarządowl przyzwolenie na zaciągnięcie pożyczki vł
kwocie 30.000,00 (jest ona stosunkołvo nisko opro-
centow-ana i rnoże uiec częściowemu umorzeniu),

- lsezpieczeństwa na kąpielisiłach i innych wodach
oraz ruchu łodzi i innego sprzętu pły,łającego- Za-
łącznikiem do tej uchwały są PRZEFISY FORZĄD-
KOWE, które drukujerny r,v całości lv innym rniejs-
cu.

- 
przystąpienia do sporzącizenia zmian w planie za-

gospodarowania przestrzennego obszaru działki po-
łożonej w Poladorvie (budorł,ana śrvietlica). W zlviąz-

ku z tym, że zacŁlodzi możliwość uruchomienia w
części świetlicy usług rzemieślniczych nieuciążliwych
(malowanie bombek choinkowych, praca dla około
60 osób), zachodzi konieczność poszerzenia dotych-
czasowych funkcji o usługi rzemieślnicze. Uchwałę
podjęto jednogłośnie.

A PONADTO:
@ 18 głosami ,,za" postanowiono wnieść skargę na
Cziałalność komornika sądowego rv Kościanie, który
wyraził zgodę na wywóz sprzętu z cegielni w Ptzy-
siece Polskiej w celu wydzierżawienia go innej fir-
m_ie. Już wcześniej Zarząd zoY:olviązał komornika by
sprzęt powrócił do cegielni.
Przy ,,sprawie cegielni" burmisttz Jerzy Cieśla po-
informował, że odwiedzili go przedstawiciele llrz-ed-
siębiorstwa ceramiki budowlanej z Zteleńca, woj.
koszalińskie. Mają zamiar przejąć cegielnię, ale
głównie interesował ich dostęp do złoż gliny.
Komornik poinformował burmisttza, że szacunkowa
vlartość obiektu wynosi 679.723,00 złote. Licytacja,
jeśli nie będzie odwołań, odbędzie się do połowy
cZerWca.

e przewodnicząca Rady Urszuia Ranke odczytała
iist -- protest nauczycieli i rodziców dzieci z Bieiaw,
Nov, ego Światu, żegrowa i Zegrówka w sprawie iik-
widacji szkoły filialnej w Zegrówku (66 uczniów, 4

nauczycieli, 3 izby lekcyjne). ,,Jestem zbulwersołva-
ny! - 

powiedział J. Cieśla. Nigdy nie było mowy,
żeby szkoła była ziikwidowana. Na posiedzeniu za-
rządu z udziałem dyrektora tej szkoły takiej decy-
zji nie podjęto".

@ Komisja Rewizyjna, w związku z niedotrzyma-
rTiem terminów, wniosła do Zaruądu o odstąpienie od
u.mo\,vy dotyczącej opracowania dokumentacji pro-
jektorvej pod nazwą ,,System kanalizacyjn}, d]a m.

Śmigla i jednostek przyległych". Komisja wniosła
takze, by po odstąpieniu od unowy, negocjolvać z
rvykonawcą (Zakład Projelrto,,l,zo-Budowiany,,KO-
LEKTOR" z Leszna) nowej Llmowy d.otyczącej tvlko
etapu programowo-technoJogicznego koilcepcji.

O Burmistrz J. Cieśla zapoznaŁ zebranych z certy,,

fikatem wydanym w IokL1 70 iecia Radia Melkury
S.A. Regionalnaj Rozgłośni Polskiego Radia w Poz-,:::-:ff::y:::y:,i:

ZWIĄZEK KOMBATANTÓW RP
l BYŁYCH wlĘźN!óW PoLlTYczNYcH

Kolo Śmigiel

zoproszo Członków no

zEBiąANlE
SFRAWOZDAWCZO -WYBORCZE

w dniu 21 moio 1997 roku o gcdzinie 10.00

w Soli Centrum Kultury Śmigiel przy ulicy
kościuszki

liczny udziołProsimy Członków o Zorzqd
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PRZEPISY PORZĄDKOWE
DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA NA KĄPIELISKACH I INNYCH WODACH

OIdAZ RUCHU ŁODZI I INNEGO SPRZĘTU PŁYWAJĄCEGO
(obowiązują od dnia opublikolvania)

I. KĄPIEL 7,

Zabranźa sźę kqpźelż:

a) u: glźni,ankach, torfouźskach, h,odolłlanych
stallach rgbnych, us zbżornźkach przecźtłpo-
żarougch ż przecżuspousodzżouych nźeprzg-
stos ow ana ch, do ko,pźelź,

b) us zbźornżkach natut,alnych tłskazujqcych, za-
nżeczyszczenie dopłEuamż u:ód ściekougch
lub źnnE mź zani,e c zy s zc z enżamź,

c) us zbźornżkach uoclnEch u odległości mnźej- 1'

szej niż 50 m od pomostólł ź usladuktów oTaz
od obźektótD budowl.a.ngch gospodarkż usod-
nej, zo, lłgjqtkźern Jalochronóln i pomostólł.

W nat,uralnEch zbiornżkach lłodnych, u którEch
uydzżelono kqpielźska strzezone, kąplel u cza-
sźe gdE sq one czanne doząłolona jest tylko u
l.clt rejanie. W żnngch naturalnEch, zbźornżkach
tnodnych lub tn czasze gdg nie sq czanne kqpże-
lźska strzeżone, kqpżel doztlsolona jest us obsza-
rze 50 m ad linźź brzegousej lecz tglko posżada-
czom zuażnEch kart płEznackźch. 2,

Zakazg uEmźenione u pkt. 2 nie dotgczq osób
posżadajqcgclt, szczególne upralnnlenźa pottuźer-
dzone tuażngmż zaśllsźadczenżamź ź laźdoczną oz- 3,
nakq (żołtg czepek) oraz płettuonurkóus tuyko,
nujqcgch czEnnoścź zawodolle lub osob przecho- 4.
dzqcEch szkolenźe u tarn zakresźe.

Zabranźa sźę kqpżelz ul mźejscach dozu:olonych:
a) ,D porze nocnej tj. po upłyuie godzźnE od
kalend,ąrzousego zachod,u słońca do god,zlny przed, 5,

kal endar z olł E m lł s cl,t o dem słońc a,

osobom po spozgcźu alkoholu,

osobom z otlDartumż ranami, urzodamż źtp.

d) u niekorzgstnEch ąnarunkach atmosfergcz-
nEch tj. u czasle burzy, nlgła, sżl,nego wiatru,
dużej fali itp.

Dzźecź do lat 7 - mżn. mogo, korzystać z kqpże- 6.
lź u miejscach dozllsolonEch jedynźe pod nadzo-
r e rrl r o d zźc ó w, op i ekun ótn, p er s o n elu zu g ch o u alł -
czego obozóu, kolonźl, ttp.

Osobom przebguajqcaln na plaży zabrania sżę:

zanieczEszczaniu uodE i plażg, a uJ szczegolnoś-
cż pozostauźanźa opakotnań ź odpadóu szkla-
nych, blaszanEch lub z tworzaw sztucznach, u-
żguunźa myd,ła i, źnnycll, śroc],kóąls pźorqcych oraz 7.

uprouadzanźu do tuody psólu i inngch zuźerzort.

2

4,

5.

6.

b)

c)

Osobg lcqpi.qce sźę lub korzEstajqce ze sprzętu
płEuajqcego zobouźqzane sa. do przestrzegania
obotuźqzujqcEch regulamżnóus oraz do stosolua-
nia się do poleceń luydanEcll us zakresźe bezpie-
czeństąłu przez Junkcjonariuszg polźc!ź, ratoąls-
nżkótts i członkóus Wodnego Ocl1,otniczego Pogo-
totlszq Ratunkousego.

II. RUCH ŁODZI i INNEGO SPRZĘTU
PŁYWAJĄCEGO

Zabranźu sźę samodzielnego płEtłanża kajakami,,
łodzźami, użosłouymź, rotuerarnż wodngmi ż źn-
na nx spr z ęt em płE w a j qc y m :

a) dzżecźom do lat 70-ciu,
b) osobom nie posżadajqcam kartg płgzuackiej.

W przgpadku gdg łódź przeznaczonl. jest do
u:źększej lźcz6g osób, lżczba osób nieumiejq-
cycll, płgtuać ni,e może przekraczać lżczbg o-
sób posźadajqcEch kartE płgtaackźe, a ponad
to osobE nieumiejqce płyuać n,Luszq bEć ub-
Tane u) sprzęt ratunkowg (pasy korkouse, ka,
pokź, kami.zelkt r atunkou e źtp. ),

Młodzżeży do lat 78-stu posźadajqcej kartę pły-
tuacka, zabranża się zabźerać ze sobq na pokład
osobE nźe poszadajqcej kartg płEuackźej.

Zabranl.a sl,ę płgwania łodzżami ź źnnEm sprzę-
tem płguajqcgm, osobom po spożgciu alkoholu.
Posźadaczy łodzż zoboąnźqzuje sźę do zanxżeszcza-
nźa na nich, ll: sposób czEtelnE nurneru rejestra-
cyjnego oraz li,czbg osób mogqcgch płguać rólł-
nocześnie.
Zabrani,a sźę: użytłunia sprzętu płgusajqcego u
poTze nocnej tj. po upłEusźe godzźng od zachodu
słońca do godzźng przed ussch,odem słońca.
Zakaz poluEższE nie dotyczy łodzź przedsię-
bi,orstw rybackżch dokonujqcEcłt potoluótł noc-
nEcłt, łodzź o polulerzchnź 20 m2 pokładu L tl:żęk-
szej, Państuouej t Społecznej Strażg Rybackiej
prazaźdłozuo oznakousanyml, sEgnałami śu:ietl-
nEmi.
Zabranźa sźę korzystanźa ze sprzętu płgwajqce,
go:
a) uJ czasźe regat, uEścżgóu kajakougclł,, zQ7Do,

dóu płguackl,ch (dotycza sprzętu nźe bŹorq-
cego udzżału tu tgch i.mprezach) u rejonie za,
uodótu,

b) na obszaracłt, lngdzzelongch dla kqpźctrcgch

s?ę.

.Kor zg sta j qcam, ze spr zętu pły tu ajqc eg o zabranża
się: kołgsanźa sprzętem, sźadanźa na dziobże., ru-
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Jźe lub burtach, (nźe dotyczE ładzź żaglotuych) ł
lłE skakiuania do 1Doda.

8. Użyuarlie na usodach GminE Śmżgżel łodzi o ng-
pędzźe nlotorouarTl dopuszczalne jest jedEnźe nł
podstauźe zezuolenźu tugdulego przez Burmź:-
trza Śm,igla,
Nże dotEczg to łodzź Polżcjz, Wodltego Ocltotlli-
czego Pogotownia Ratunkouego ż Państwouej
Strażg Rgbackźej.

9, Łodzie motoroll:e m,uszqbgć lłyn^oso.zone Lu spTtl-
usnźe dzźałajqc e tłumiki.,

10. Korzgstajc2ca ze sprzętu płguajqcego zc'cau|ą-
zani sq stosozuać się do poleceń uydanyc'll, u) zt7-

kr esźe b ezpźec zeństlDa pr ze z f unkc j anarż,-tsz,u P a -
lźcjż ż Wodnego Ochotnźczego Pogotawi.cl R{"nLn-
kouego,

U W A G A!!! W nojbliższy piqtek - 9.CI5 sesns fiimo-

wy rozpocunle sią o godzinie 18.CI0, o nie jol<o podono

no ofiszoch o godz. 19.0D. PRZEFRASZAMY.

REPtrRTUAffi
9.05.1997 (piątek) godz. 18.00

,.ZAGNIEWANI MŁODCCIANI", USA 1996. Reż.
IIart Bochner. Wyk. Jon Lovitz, Tia Carrere, Louise
Fletcher. Komedia. Parodia znanego u nas filntu
,,Młodzi gniewni". Ambitłry i egzaltor,vany nauczy-
ciel historit rozpoczyna placę w szkole średniej ter-
roryzowanej przez uczniów - chuliganów. Mimo
wielkich trudności próbuje dopro,,vadzić do tego, by
wszyscy jego uczniowie zdali egzaminy na wyższe
uczelnie.

16.05.1997 (piątek) godz. 19.00

,,MĘZOWIE I ZCNA", USA 1996. Rez. Ilarold Ra-
mis. Wyk. }"{ichael Keaton, Andie N{acDowell, Zack
Duhame. Komedia. Pracownik przedsiębiorstwa bu-
dowlanego nie potrafi pogodzić obowiązkóvl zawodo-
wych z ż},ciem rodzinnym. pewnego dnia jego firma
rozpoczyna place w klinice genetycznej, tam,tejszy
szef proponuje pomoc; proces klonorvania sprawia,
że każdy człowiek może mieć do dyspozycji idealne-
go sobowtóra.

23.05.97(piątek) godz. 19.00, 24.05,(sobota) godz.20.00

,,GÓRA DANTEGO", IJSA 1996. Reż. Roger Donald-
son. Wyk. Pierce Erosnan, Linda l{an-rilton, Charles
Halahan. Filrn sensacyjny. Geolog ze Stanów Zjedno-
czonych przelrywa w Ameryce Południowej i próbuje
ratować ludność mieszkającą pod czynnym .,łzulka-

nem. Podczas akcji ginie narzeczo1l3 ilaukołvca. Bo-
hater postana,wia zrezygllo-vvać ze s-wej pracy, Jed-
nakże sejsnrografy w Cascade Mountains rejes'lt,ują
odstępstwa od norrny. (B.M.)

Urzqd Stan,u Cytuźlnego w Smźg'tu
uprzejntźe zau:źadam,l,a, że tłl tutej-
szuTrL Urzędzi,e zużqzek małżeńskź
zau:arli:

9 KWIETN.IA 1997 r.

- Pun Tomasz Konopka z Popolua Wonźeskźego i
Panl Anźta Koniki.ewi,cz z Cł-tełkotpa.

]2 KWIETNIA 1997 r.
-- Pan ]|tlarek KrzgsztoJ Mźeloch z Bruszczewa i Pa-

nź Hanna Olejni.lc z l{oszanoua.

- Pan Rolnul Olejnżlł ze Spławżu ź Panź Vźoletta
Palttszak ze S,:i!g!a,

- Pan \Yłodzźmźerz Koch,ma{tski ze Starego BojcL-
nousa ż Panź Joanna Spławslca ze Starego Boja-
xloL,Dq.

19 KWIETN]A 1997 r.

-. Pan Krzysztof Kucharczg.k z Pośtuźęiłłu ź Palń
Agnieszka Joanna Szkudl,arczgk ze Smżgla,

- Pan Sebastżan Józef Repa!ł z Sierpoua ż Pani
Anna Dllsorczak z Sźerporua.

- Pan Zbżgnżeus Skórzeuski ze Spłalnia ż Panź Li-
liqnnu Anna Dudek z KoszunaLDtt.

- 
pan Mariusz Adam pźatrousicz z kaścianu ź panź

Renuta Antoni.na Prajs ze Śm,igla.

23 KWIETNIA 1997 r.

- Pan Przemysłazo Paueł Kajeuskź ze Starego Bo-
janoua ź Panź Anna Mźedianowska z Raticzż,

26 KWIETNIA 1997 r.

- PanL Kazimźerz Kochanek z Przysźekż Stare! l ż

PaniDorota Olejnżk z ŻEdotaa,

- Pan Pżotr Konopka z Grabonogu ż Panź Katarzy-
na Borowiak ze Starego Bo3anousa.

- Pan Marek Wojcl,echolłski z Czacza i Panź Ka-
tarzyna Anna Przyn,Lus ze Śmigla.

- Pan Marek Bota z Bucza Nowego ż Panź W,iesła-
usa Noooak ze Starego Boianoua.

- Pan Zbżgnżeu Kubźk z Przgsźekż Starej II ź Panl.
Katarzgna Pusźak z Nżetc4żkoua.

- Pun FlorżanWojcźech,otaskź z Karśnźc l Pani JOd-
uźga Nowak z Karśnlc

- Pan Karol JózeJoluski ze Ś,ml,gla ż Pa,aź Arutcł
Kudłasz7lk ze Starego Bżałcza.

30 K\Ą/IETNIA 1997 r.

- Pan Ireneusz Matuszak ze Starego Boju,notua x

P&nź Aneta. Agnźeszka SroczE,ńska ze Starego Bo-
jqnowa.

- Pan Przelngsłalł Janźckź z Lesznu i Pani Ngtalie
\\Tower z Morounźcy.

- Pun Roman Wojtgsżak z Przemętu ź Panź Grażg-
na WaurzEnowsku z Notłejlusi.

- Pan Mi,ron Junkowskź ze Śmżgla i Pani Agnźesz-
ka Błocl,an ze Śm,źgl,a,

- Pqn Przemgsłau MajorczEk z Racotu ż Panź Jo-
lamta StrzelczEk ze Spłalłża.

Kierownik USC w Śrniglu
(-) Jerzy CżeśIa
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IEST W ORKIESTRACH DĘTVCH

IAKAS SIŁA...
Ale żeby orkiestry grały, muszą byó szkoleni mu-

zycy. Im młodsi, tym lepiej. Popularyzacja wśród
dzieci i młodziezy nauki gry na instrumentach dę-
tych, przygotowanie ich do zespołowego muzykowa-
nia w amatorskich orkiestrach i podnoszenie ffi-
sztu wykonawczego oraz mobilizowanie instrukto-
rów do pracy z dzieómi i młodzieżą były ceiami
II WIELKOPOLSKIEGO KONKUR,SU MŁODYCH
INSTRU1VIENTALISToW ORKIESTR, DĘTYCH, kió-
Tego po raz drugi współorganizatorem było Centrum
Kultury w Śmiglu.

Konkurs odbył się 19 kwietnia br. Ogółem przystą-
piło do niego 27 młodych wykonawców reprezentu-
jących Orkiestrę Dętą przy Wojewódzkim Szpitalu
dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Kości.anie,
Młodziezową Orkiestrę Dętą w Uniejowie, Orkiest-
rę Dętą OSP .,łi Słupcy, Orkiestrę Dętą OSP w Osie-
cznej, Dziecięcą Orkiestrę Miejsko-Gminnego Ośrod-
ka Kultury w Krobi, Orkiestrę Dętą OSP w Dobrej

- Zerowicach, Orkiestrę Dętą OSP w Dąbiu, Or-
kiestrę Górniczą ,,Adamów" w Adamowie, Młodzie-
żową Orkiestrę Dętą Miejsko-Gminnego Ośrodka
Kuitury w Poniecu.

Jury w składzie; mgr Władysław Balicki, dyr, artys-
tyczny Zarządu Głównego Polskiego Związku Chó-
rów i Orkiestr w Warszawie - przewoduczący oraz
członkowie: mgr Andrzej Rżysko i mgr Marian Fran-
kowski przyznało nagrody i wyróżnienia następują-
cym uczestnikom konkursu:

W grupie wiekowej powyżej 15 lat - instrumenty
blaszane: pierwszego miejsca nie przyznano, drugie

Marcinowi Woźniakowi ze Słupcy, a trzecie
Jakubowi Pacholczyliowl z Uniejowa. Wśród grają-
cych na instumentach drewnianych pierwszego miej-
sca również nie przyznano, drugie - Pawłowi Maj-
danikowi z Osiecznej, trzecie - Andrzejowi Piotro-
wiakowi z krobi.

W grupie wiekowej |at 12- 15 instrumenty blasza-
ne: pierwsze miejsce przyznar'o Patrykowi Budzia-
nowskiemu z Krobi, drugie - Michałowi Olejniko-
wi - też z Krobi, a tlzecie - Jarosławowi Urbania-
kowi z Uniejowa. Wyróżnienia otrzymali Jarosław
Taciak i Miłosz Buchowski - obaj z Kościana. Wśród
grających na instrumentach drewnianych, pierwsze
mieisce przyznano Darii Sprtrttcie z Krobi, drugie -Annie Foks z Ponieca, trzecie-Krzysztofowi Wrób-
lowi z Dobrej - Żetonice. Wyróżnienie otrzymał
Piotr Kujawa z Osiecznej.

W grupie wiekowej do lat t2 _ TU POZIOM BYŁ
NAJWYŻSZY| - instrumenty blaszane - pierwsze
dwa miejsca zajęIi kościaniacy: Tomasz Taciak i Bar-
tosz Szumnarski, trzecie - Tomasz Janiak z Unie-
jowa. Wyróżnienie - Dominik Szumnarski Kościan.
Wśród grających na instrumentach drewnianych
trzy pierwsze miejsca kolejno zajęli: Piotr Kawczyń-
ski z krobi, Anna wałkowska z kościana i Mariusz
Ła.1 ..Zelasl{lewlcz z UnleJowa.

Po przesłuchaniu, o godzinie 13.00 w sali wido-
wiskowej Centrum Kultul,y w Śmiglu odbył się kon-
cett z udziałem laureatów konkursu. Swą obecnoś-
cią koncert m.in. zaszczycili: Eugeniusz Śtiwiński -dyr. W-7działu Kultury i Sportu UW w Lesznie, Ta-
deusz Paprocki - prezes Oddziału Leszczyńskiego
Polskiego Związku Chórów i Orkiestr, Zdzisł,aw
Adamczak - dyr. Wojewódzkiego Domu Kultury w
Lesznie, Burmistrz Śmigla Jerzy Cieśia.

Jako, że młodzi trębacze wykonywali głównie utwo-
ry z repertuaru klasycznego (m.in. ,,Chór młodzień-
ców" Haendla,,,Marzenie" Schumana,,,Kołysanka"
Schumana, ,,Temat i wariacje" Bacha, ,,Wesół i
szczęślirvy" Moniuszki) koncert tozpoczęła 13 BAND
z Kościańskiego Cśrodka Kultury pod batutą Roma-
na Hemmerlinga. Wykonane przez nicłt melodie, za-
równo te z lat '60 jak i współczesne były doskona-
łym przerywnikiem - pomostem między solowymi
występami uczestników konkursu a występem kon-
certowym Orkiestry Dętej przy Szpitalu dla Nerwo-
wo i Psychicznie Chorych w Kościanie pod batutą
Macieja Madanowskiego. Na jej tle prezentowali się
laureaci pierwszych miejsc II Wielkopolskiego Kon-
kursu Młodych Instumentalistów Orkiestr Dętych.

Wszystko byłoby ładnie i pięknie, gdyby nie ...

puste krzesła w czasie koncertu. Rozumiem, że wcze-
sna pora, ale takie są wymogi tego rodzaju przeglą-
dów - wszyscy uczestnicy chcą szybko wrócić do
domu. Koncert zapowiedzieliśmy znacznie wcześniej
i można było sobie harmonogram dnia uŁożyć,,pod"
koncert. Nie mogę zrozumieć, że w pięciotysięcznym
mieście, z tradycjami zarówno chóralnymi jak i or-
kiestrowymi, w którym aktualnie działa chór i or-
kiestra, w którym uczy się wychowania muzycznego,
nie mozna zapełnić 150 miejsc na widowni. A warto
było przyjść, bo wykonawcy byli ,,dobrej marki". Ci,
co nie bvli, niech żalują. Już dziś zapraszam na na-
stępne koncerty!

Hubert Zbźerski.
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Smigrie!, 21-92.06.1997 T.

Ttr§,}fTN: 21--22 czer,\i/ca 1997 r. Ct.rarcie w solrote; c godz. ]-0.00,

zakoficzenie v,l niedzielę, o goć,z. 18.00.

1ń1FJSCE TARGQ\Ą/: Tercny La;:go;.;iska, ].lci.si<n rjlc*.i.T,lego, teren Centrum KulturY PrzY i'.-

senie, szkcły i Dom Dział]:;owca.

CEL T:'Ai{ii[-}W: aktyrvizacja gospooarcza ł[jart.,l- l i,;,i:iay §rnigie!.

7, ],jŁPP"&SZAIWV D0 {"IDZIAŁU:

FRGDUCtr}JTOW, PRZtrDSi;B]O]iCC\-,i, D.l],Ą :-IROW HL,RTOłVNIKOW, DETALIST{.lli/,
P,Ztr},{IE§LI.TIKÓW, RoLNIjiOW. OGRCDNIKOW, Ii\NYCH USŁUGoDAWCOV/ z ter"enu

GMINY i innych miejsco,rości kiaju.

WARU}TKI UCZESTNtrCTWA:

- zgŁaszenie do organizatora i podanie hliższyc}i danych o wystawcy (firmie, zakładzie), za-
warcie umowy o udziale w Targach z crganizatorem w terminie do dnia 30 maja 1997 r.,

- v7nigsienie stosownej opłaty określonej ul unrorvie (zależnel ocl po-arierzchni wystawnej, miej-
sca. cpłaty za reklamę i umieszczen,ie w Ga. zecie Targowej (stąd potrzebne dane o firmie)
w terminie do 2 czerwca 1997 r.

ORGANIZATOR:
Organizatorem na zlecenie Rady Miejskiej jest PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HAND-
LoWE sc. GIN ŚttłlcIpl-, PI. Wojska Polskiego 11 kod 64-030 Śttnclol- tel. kier. 0-65-1B0-0B2
lub 189-271 w godz, od 9.00 do 20.00 lub 189-399 w godz. od 17.00 do 22.00. Informacje
można uzyskać pod. tymi nunrerami telefonicznymi.

BIURO TARGOW: czynne będzie od dnia 12 nraja 1997 r. (w poniedziałki, środy i piątki) od
11.00 do 17.00 w CAFE_CLUB w Centrum Kultury Śmigiel, ul. Kościuszki 20. Tam też będą
zawierane umowy i udzielane bliższe informacje organizacyjne.

DYREKTOR TARGÓw: lnSZEK BAICER zam. ŚMIGIEL Pi. Wojska Poiskiego 11.

OBGANIZATOR ZAPEWNIA:

- miejsce na ekspozycję (wystawę) urządzane od godz. 6.00 dnia 21 czerwca 1997 r.,

- 6ghl6nę i zabezpieczenie terenu,

- 11rlig52czenie reklamy w GAZECIE TARGOWEJ na życzenie wystawcy,

- umożliwia w szczególnych wypadkach urządzenie ekspozycji-stoiska już od godziny 17.00
dnia 20 czerwca 1997 r. i eurentualne zabezpieezenie miejsca w schronisku młodzieżowym
(noclegi) itość miejsc jest ograniczona i dlatego zgłoszenia jak najwcześniejsze mogą być
jedynie zrealizowane,

- program imprezy otrzymują uczestnicy przy zawarciu umowy.
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-"-.od dnia 20 czerwca 199? r. godz. 17.00 clo dl:,le 2! czerrvca 199? t. gotl"z.9.30 - urzą-

dzanie stoisk ptzez wystawców,

---- :]. czerwca 1997 r. od gcclz. 5.00 do golli:. i4.00 JARNIARK na targowisku przy ulicy
Skarżyfrskiego (dia u,czestniliów cot5,gcdniowych targów oraz drok;nych detalistów),

* 2t czerwca gotlz. 10,00 UF|,OCZVSTE OT§VA,RCIE T. SMIGIELSKICH TARGÓW Go-
SPOD.ĄĘCZYCH (na hoisk_u sportorvyrn) przy udziaie włactrz lokalnych i wojewódzkich,

- 21czeTwca ].997 r. god.z. 1'J.00 do 20.00 zrviedzenie WYSTAWY przez mieszkańców Smigla
ora"z pt,zyjezcinych gości, ntoż].iwość zarvierania tl.mów lub zakupów,

--- 22 |:erwca 1977 r. goCz. 9.00 do 17,00 stoiskł czynns dla zainteresowanych oraz do zwie-
dzania,

- 22 czerwca ].997 r. goCz. 10.00 do 14.00 LOKAI-,NA AUTO-MOTO GIEŁDA na terenie

lroiska przy szkole, wjazd od uiicy Mierosławskiego,

- 22 czerlvca o godz. 18.00 zakończenie TARGÓW - likwidacja stoisk w godz. od ].8.00 do

23.00.

UWA-GA: Wstęp na tereny stoisk i ekspozycji za drobną opłatą. Na wylosowane numery bile-
tów wstępu w dniu 22 czerwca 1997 r. podczas planowanego FESTYNU NA WIATRAKACH
o godz. 20.00 wygrać będzie można cenne nagrcdy: telewizor, Towery, sprzęt elektroniczny
i gospodarstwa domowego.

lda wyznaczonych stanowiskach będzie można nabyć suweniry oraz GAZETĘ TARGOWĄ i inne

upominki z ok.azji imprezy.

F'ESTI,aN I FGI,VITANIE LATA w i_rriu 22 czetvlca 1997 r. od godz. 18.00 do godz. 24.00 -
\Ą/iAT_P.4 T<T,

Na wszystlrie irnprezy z aixaąi r. §nfiCT§tSKlCH TARGÓW GOSPODARCZYCH oraz do zwie-
dzenia wystawy zachęcarny rnieszkai-iców miasta §r.eigla i okolicy oxaz zaptaszamy gości z tere-
nu catego rvcjetvództ.,va i lrrajł;. Ptzyedź * pgfogg2. Frzyjernnego wykendu, clobrych interesów

życzĄ oRGANIzAToBZv

Zapras zilmy!!!

Drukarnia R, ŁęczyńSkl smigiel, o8rodowa 39
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§{ffioroffiffi6A PGtfrCYNA
15.04.br. - pomiędzy godziną 19.35 a 2I.20 w Śmig-

Iu na ui. Lipowej do}<onano włarnania do samocho-
du osobowego MERCEDES 230E, a następnie do-
konano jego kradzieży wraz ze znajdulącymi się lł,
nim przedmiotami na szkodę obyvuatela Niemiec.
Sprawa w toku.

11.04. br. - w Czaczu - Nadolniku, kierujący STA-
REM nieprawidłoi,,.lo zabezpieczył na nierównym
terenie pojazd, który stoczył się w dół i uderz-lrl
w tył prawidłowo zaparkowanego FtrATA 126p.
Kierołvcę ukarano mandatem 15 złotowym.

17.04. br. - u, Śmiglu na pi. Rozstrzelanych iniesz-
kaniec Poznania kierujący FIATEN,I 1100, vz;,,ko-
nując manewr cofania na parkingtł, u.derzył w pra-
widłor,vo zaparkowanego OPLA VECTIiĘ. \Talrciat
50 złotor,vy.

19.04. br. - lv Śmiglu na ul. św. lViia rnieszJ,laniec
Bruszczewa kierujący ŁADĄ zacząŁ ta.k gwałtovr-
nie ham,owac, że pojazd obrócił się i ,.iderzvł lł bu-
dynek mieszkalny. Wniosek do kolegium.

19.04. br. - nieftzeżwy mieszkaniec Starego Boja-
nowa ,vv brudnej i porozpinanej odzieży leżał na
ul. Głównej vi tejże lvsi. Odwieziono go do domu.
Wniosek do kolegium. Trzy dni później swój ,,rvy-
czyrl" ponowił na ul. św. Wita w Smiglu. ZostaŁ
zatrzymany do wytrzeźwienia. Kolejny wniosek
o ukaranie do kolegium,

22.04. br. - nietrzeżwy mieszkaniec Kościana spał
na ławce w poczekalni dworca PKP w Starym Bo-
janowie. Po obudzeniu stwierdził, że zaspał. ZostaŁ
pouczony,

23.04. br. - w Śmiglu na ul. T. Kościuszki kierująca

OPLEM KADETTEM mieszkanka Boguszyna,
w czasie cofania tyłem samochodu uderzyła w ]e-
we tylne drzwi POLONEZA CARC, który czekał
jako trzeci na wyjazd ze skrzyżovlanla. Kierująca
po popełrrieniu wykroczenia odjechała z miejsca
kolizji. W wyniku czynncści ustalono jej persona-
lia i skierowano wniosek do kolegium.

26.04. br. 
- w trakcie zabarvy w Czaczu policjanci

z KP w Śmiglu zatrz":rmali na golącym ttczynku
grupę przestępczą z w-ojevrództwa poznańslriego
dolłonującą wł:mari dą s:nlochodó,v. Skra.Czioire
przecilrrioty odzy5Ęąng. ifostę.;o,łartie w toku.

2.05. Łr. 
- w PKC lv śn.lgl; .^1;;;,,i;,l; -a.i,..l-;

100 złotowy mający cechy falsyfikatu.
3.05. br. - w godzinach v,,ieczornych dwaj młodzi
mieszkańcy Śmigla (rocznik "78 i '79) urzącłzili ".o-
bie samochodami OPLEM CORSĄ i terenowym...
w),ścigi lł,okół pl. Rozstrze]anych. Niektóre odcin-
ki pokonywali ... chodnikiem. ,,Zaha,\,ia" ta l<oszto-
wała ich po 200 złotych. Nasi.epni -- zapłacą jesz-
cze wyższe mandaty.

3.05. br. nietrzeźwy mieszkaniec Iriokoi.zyna
wszczął awanturę w-obec organizatoiów zabav,u"y

w Czaczu. Wniosek do kolegir_łnr.
3.05. br. - inny mieszkaniec tej ,"vsi wszczął awan-
turę z byłą żoną zamieszkałą ,,v Smiglu przy uiicy
Vił Reynronta. Przed przybyciem patroiu 

- od-
dalił się.

4.05. br. - ntettzeźwy żołnierz, niieszkaniec Swi,i--
ca, wsiadł do cudzego samochodu i zanieczyścił go.
Żołnierza przekazano żandarmerii wojskowej.

"",*T?tJ;# ff,Hi# it 
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SPRZEDAM FIATA 126p
Informacja - Karśnice

tel. 189-91B

Sprzedam okazyjnie
NIEBLOSCIANKĘ I KOMPLET WYPOCZYNKa§VY

telefon 180-704

IERZV SKRZVPCZAK
64_030 Śmigiel, ul. J. Słowackiego 27 tel. 180-619

świa dczy usługi w zakr esie:
instalacji, konserwacji i naprawy gazowych
grzejników wody oraz kotłólv c.o.,

uruchamiania kotłów produkcji TERMET S.A.
Świebodzice,

serwisu urządzeń grzer,vczych produkor,,tanych
przez frarrcuską firmę NECTRA.

,,DN[ SlVfl§GŁA"

30,3tr MAJA
i I CZERWCA BFt.

Szczegóły w nostępnym numerze.



WITRYNA ŚMIGIELSKA

oGŁoszENlA
CENTRUM KULTURY W SMIGLU

sPRzEDA
elektryczne kosiorki do trowy

-_-,i

l{lEZAtłl{!DtE I IAlllE
o [łunT l &EIAI o

- Systemy rynnowe 125 mm i 150 mm

typ,,GAłIRAT"zPCV

- Rury PCV i PE do zimnej wody

Przedsięlriorstwo Usług Rolniczych

SYLWIA CICHOSZEWSKA
64-030 Smigiel, ul. T. Kościuszki 32

tel. (0-65) 180 598

SKLEP Z TRADYCJAM|
przy Spółdzielni Ogrodniczej

w Śmiglu

.oGRoDNlczo
-WlELoBRANżoWY

ul. T. Kościuszki 50

tel. (0-ó5) 180,274

P O L E C A:

O NAS|ONA KRAJOWE iZAGRANICZNE:
worzyw - kwiotów - buroków - trow łqkowych,

gozonowych ...

O NAWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE z:

lzroelo - Finlondii - Holondii;

O NARZĘDZ|A: dlo ogrodników i dziołkowiczów oroz:

- szeroki wybór środków chemicznych

- folie o różnych wymioroch

- 9rzybnię

- popier

- torf

- trzmiele

- nowodnionie kropelkowe

ZAPRASZAMY OD PONlEDZ|AŁKU DO P|ĄTKU

w godzinoch od 8.00 do 17.00

w soboty od 8,00 do 13.00

W sprowoch pilnych tel. domowy 180-498

rilAnAT8M
Był rok 490 p.n.e. kiedy Ateńczycy odnieśli zbro-

jne zwycięstwo nad Persami. Goniec z tą wieścią,
przebiegłszy dystans 42 kilometrów 195 metrów, z
Maratonu do Aten, zmarł z wyczeTpania. Wyczyn ten
zyskał naśladownictwo podczas pierwszych nowożyt-
nych igrzysk olimpijskich rozegranych w 1896 roku
w Atenach. Wówczas rozegrano pierwszy bieg ma-
ratoński na trasie Maraton Ateny. Wygrał go
Grek Spyridon Louis.

W niedzielę 27 kwietnia 1997 roku odbyły się Mi-
strzostwa Polski w Biegu Maratońskim ulicami Wro-
cławia. Nie zabrakło na linii startowej tego wyczer-
pującego biegu zawodników z woj. leszczyńskiego.
Startowali m.in. Andrzej Swiętek z SANY Kościan
z bardzo dobryin wynikiem 2 godz. 33 min. zajmu-
jąc ogolnie 12 miejsce, Leszek Walczak (lekarz z Le-
szna) w kat. wiek. 40-49 - 11 miejsce. (Ireneusz
Piasecki z Czempinia był 12 r,v kategorii wiekowej
50-59 1at). Ja wystartowałem do mojego pierwsze-
go biegu bardzo stremowany po wysłuchaniu porad
moich kolegów, którzy ukończyli po kilka marato-
nów. Ukończyłem bieg w dobrej formie z czasem
3 godz. 51 min. zajmując V miejsce w kategorii wie-
kowej 60-65 lat. Moim celem było ukończenie bie-
gu. Bieganie rozpocząłem mając 61 lat.

Następny planowany maraton w Berlinie we
wrześniu. Mżchął Szkud,Larek

oeoosa9co99 aooaaaoaaccoaaoaaoa

ZARZĄD MlEJsKo-GMlNNY
ZOSP RP W ŚM|GLU

zaproszo no

GM|NNE OBCHODY
DNIA STRAżARA,97

które odbędq się w dnio 10 mojo 1997 r, w Smiglu.

Progrom obchodów:
godz. 15,00 - zbiórko jednostek przed Strożnicq,

godz. 15.10 - przemorsz do Miejsc Pomięci Norodo-
Wej,

godz. 1ó.OO - Mszo św. w kościele p.w. św. Stonisło-
wo Kostki.

Po Mszy św przemorsz pod wiotroki,

W pro9romie:
- koncert okriestry dętej,

- piknik strożocki,

- pokoz rotownictwo drogowego,

godz, 20.00 - zobowo toneczno - przygrywo zespół
,,sEZAM".



WITRYNA ŚMIGIELSKA

,,BI[}cHEeif, Ptt]S"
64-030 Smigiel, ul. Leszczyńska 16

tel. (0-65) 1BO-B41

64-030 Smigiel ul. Leszczyńska 16
na terenie Przedsiębiorstwa Produkcji, Handlu

i Usług Rolniczych,,§ m i g r o l"

o f e r u j e:

SRODKI OCHRONY ROŚLIN
HURT - DETAL

pełna gama pestycydów
(w małych i dużych opakowaniach)

- nawozy dolistne

- odżywki do kwiatów

- folia ogrodnicza

- nasiona
. kukurydzy
. zbóż
r wafzyw i kwiatów

- formalina

- 52nglęĘ rolniczy

- opryskiwacze tęczne
Zapr aszamy od poniedziałku do piątku

w godzinach od B.00- 16,00
w soboty od B.00 - 14.00

Chcesz mieć ukuliecong balkon,
taras cza ogród ?

Dostarcz pojemniki i w5bierz
gatunki kuliatów.

P OLEC AMY:
a SUBFINIE

o WEEBENY
O PELARGONIE

O IMPATIE oraz inne

GAZY TECI{NICZNE
ceny brutto

TLEN 6,5 m' - 11,61

ACETYIENókg -85,08
ACETYIEN t0 k9 -141,2a
COz 20 k9 - 25,30

COz 30 k9 - 37,50

OKNA PCV
europejski certyfikot jokości l5O 900t
krótkie terminy reolizocji
fochowe dorqdztwo
10 letnio gworoncio no proflle
różnorodność ksztołtów i kolorów
wszystkie worioniy szkło

P.P.F,|.U.3 łĘDA'
EDMUND CZARNECKI

64-030 SMIGIEL, ul. Fornc 3
tel. (0-ó5) 180-515 tel./fox (O-ó5) 189-687

zuZIsŁAW BEHIHet0
Smigiel, ul. Polna ?

tel. 180-363

CZYNNE oD PONIEDZ|AŁKU Do P|ĄTKU W GoDZlNAcH oD 8.oo - 1ó.oo
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] TUffi"NnEJ IEI-,A W§ZYsT,t{tCH !

Klub Sportowy ,,Polonia" informuje, że w dniu
24.05.97 (sobota) o godz. 10.00 organizuje Otr,varte
Mistrzostwa Miasta i Gminy Smigiel w tenisie sto-
łorvym na rok 1997.

REGULAMIN
1. CeI:

- popularyzacja tenisa stołowego w },{ieście i
Gminie Śmigiel

- propozycja zdrowej formy spędzenia wolnego
cZaSu

- rvyłonienie mistrzyni i mistrza celuloidowej
piłeczki w poszczególnych kategoriach wieko-
wych na rok 1997.

2. Termin i rniejsce: - 24.05.97 godz. 10.00

- sala gimnastyczna SP nr 2 w Śmiglu, ul. Ko-
nopnickiej 5

3. Kategorie wiekowe:- 
- dziewczęta kI. I-VIII

- chłopcy kI. I-VIiI

-- kobiety - szkoły ponadpodstawowe i starsi

- mężczvżni - szkoły ponadpodstawowe i starsi

4. Program zawodów: gry pojedyncze
5. System rozgrywek: uzależniony od ilości zgło-

szonych zawodników i zawodniczek
6. Nagrody: za miejsca I-III w poszczególnych kat.

wiekowych dyplomy i nagrody rzeczowe

7. Zgłoszenta: na 30 minut przed rozpoczęciem tur-
nieju

B. Uczestilictwo: w tr-lrnieju prawo startu mają
wszystkie chętne osoby

9, Inne: uczestnikólv zawodÓ!r' obowiązuje posiada-
nie czystego, miękkiego obuwia sportowego. Or-
ganizator nie odpowiada za pozostawiony bez o-
pieki sprzęt sportowy i inne przedmioty. Inter-
pretacja niniejszego regulaminu należy do orga-
nizatora.

S E R D E C Z N I E Z AP R A S Z AMY
PREZES K.S. ,,PoLoNIA"
mgr Tadeusz Kozłolllskź

Od 3 marca br. ,,ALFABETYCZNY SPIS WŁAŚ-

l eszcu 8 są i§*l*j*i*xl*k :i$"_", ffi"

$Wrffi ffiEy

W

ffiffi
rające brakujące w Spisach nunrery stacji.

A oto ostatnie uzupełnienia i popnu*ki, 3 Sklep ogrodniczo-rolniczy: Balcer P., Śmigiel, Pl.
1 Nie rvykreśIać (jak podaliśmy w nr 3 w ostatniej Wojska Polskiego 11ma ntlmer 189-297, a nie jak

linijce lewej szpalty na str. 7 na skutek przesta- podaliśmy 189-277, którego właściciela p. Hiero-
wienia wersów) pozycji:
Szwarc Henryk, ul. Sikorskiego 3 tel. 189-111. ne pod niewłaściwym adresem.

2 P. Borowiak ze Ś,migla, u1. Na Durki 4, ma na
imię Tadeusz, a nie jak podaliśmy na str. 2 Ed- 4 DopisaĆ w Śmiglu: Witkowska Maria, ui, KoŚ-

ward. ciuszki 41a 180-213.

przy ul. Jagiellońskiej,

- bibiiotekach w Czaczu, Nietążlrowie, Starym Bo-
janowie i Śmiglu w godzinach ich otwarcia,

t - administracji Centrum Kultury w Śmiglu, przy
l ul. T. Kościuszki 20, wejścle C.

' Uwaga! Książki będą zaopatrzone rve rvkłacllii zawie-

nima Haremzę przepraszamy za telefony kierowa-

Wastępn$ nr ,,${itryny ŚmigielskBe!" 2fl mnla ba,. $ena 50 gr

,,WITRYNA SMlGlELsKA" REDAGUJE ZESPóŁ: Hubert Zbierski (redoktor noczelny), !onet9 Klecho, Eriko
Mencel, Joclwigo Skorżyńsko. ADRES REDAKCJl: Centrum Kuliury 64-030 Srnigiel, ul T. KoŚciuszki 20,P.7,
nie ponosi odpcwiedziolności zo trcśc ogłoszeń i nie zwroco moteriołów nic zomówionych. ZosirzegomY
nio, poprclwionio tekstóv,l oroz listów, Nokłod - '1000 egz. ceno- 50 9r. reklcnro cm2 - 30 gr.

DRUK: ,,Drukornio" Romon Łęczyński Smigiel, ul. Ogrodowo 39 - tcl. (0-ó5) 180-543.

Moćkowiok, Borboro
tel. 180-273. Redokcjo
sobie prowo skroco-


