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NA POSIEDZENIU KOMISJI PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO,

ŁADIJ I PORZĄDKU PUBLICZNEGO

We wtole!_ 1li maja br. odbyło się koleine posie-
dzenie I(onisji Planowania Przestrzennego, Ładu
i Porząciktr Pr-rbiicznego Raci5, }iiejskiej Śm:gla, }<tó-

rej tematem była oclrrona przyrociy oraz stan ulic
i dróg, Obrady prorvadził przerł,odniczący komisji Le-
szek Balcer. W posiedzeniu uczestniczyli też: bur-
rnistrz Jerzy Cieśia, przewodnicząca Rady Urszula
Ranke, komendant lromisariatu policji Wiesław Ter-
cze,wski, członkorvie Straży Miejskiej: Roman Szmy-
towicz i Witold Ciesle]ski oraz Eugeniusz Wilk -
wo j e lvódzki konselwa uor pr^zyrod"y i l{az imie rz Różcz-
ka - kiel,cwnik Zarządu Dróg w Kościanie.

WYCINANIE DBZEW
Wprołvadzając rv temat L. Balcer stwierdził, że

są przypadki wycinania drzew bez pozwolenia, cze-
go bulrversującym prz;rkładem jest wycięcie 9 dę-
bów przy parkingu w Czaczyt. Do sprawy ustosunko-
rvał się konservzator, który przypornniał. że sprawę
wycinki drzew reguluje ustarva o ochronie środowi-
ska. Plecyzuje ona kto wydaje zezwolenia (organ sa-
morządorv1,: burrrlistlz lub wójt, a jeśli drzewo roś-
nie w par,liu lvpisanym w rejestr zabytków * woje-
wódzki konserlvator zabytków), jak zagospodarować
uzyskane cirew-no i jakie są kary za w5,-cinkę bez poz-
wolenia. Wniosek o rvycięcie składa właściciel drze-
wa.
Dużo emocii wzbudziła splawa samowolnego (a więc
bez zezwolenla, ,,Z naruszeniem ustav,,y o ochronie
pl'zyl:ody" -- E. V,-illr) ,;q-cięcia clębow- 

^,,l,zy 
palking,,t

,łl Czlcz,ł pc spalerriu się umie;jsco-,,vionego ila trin,t

baru. Było dochodzenie i sprawa trafiła do Plokura-
tury Rejorro-wej rł, Kościarrie, która postanowiła od-
mórvj.c rvszczęcia d.ochollzenia ,ł tej spra,łie. W uza-
sadnieniu m.in. s Łrvierd_zor,o: Kon^łisariat Polźc ji

u: Śmźglu (,..) otrzgmał protokół, z którego uEnźka,
:e przedusczesnej usycinkź drzetp dokonał dzźerżuuca
tego terenu, a ztTazen1 ułaścżcżel spalonego baru (..,).

Z dalszej części tego samego protokołu tngnźka, że
dzźerżausca nie potlłżerdza jakobE zlecżł tuycźęcie
drzezls. Łqcznie uacźęto 9 dębolł, z ktorgch. nikt nie
przyułaszczgł sobie dreuna, a zostało ono zabezpie-
czone LD Zarzqdzźe Dróg Publżcznycłl, ąls Kościanie.
Jak usEnżka z powyższego, nże dokonano zagarnięcźa
dreuną dębolaego, a jedgnie zachodzq tnqtpliwości,
czu rzeczalDźście spalone drzeu:u ścźęto przedlłcześ-
nźe.

Sprawa jest o tyle zagmatwana, że Urząd Miejski
Śmigla nie otrzymał decyzji prokuratury (dysponuje
jedynie kopią z Zatządu Dróg w Kościanie) i nie
mógł się od niej odwołać. W związku z tym, że jest
śvłiadek wypowiedzi dzierżawcy baru, w toku której
tenże potwierdził wycięcie drzew, członkowie komi-
sji jednogłośnie postanowili zaskarżyć decyzję pro-
kuratora.

W dyskusji dużo mówiono o ochronie przyrody,
a raczej o jej bezmynej dewastacji. ,,MPGK posa-
dziło 700 drzewek. Czy zostanie z nich 50"?

DROGI I ULICE
Wszyscy byli zgodni, że stan dróg w naszym re-

jonie jest zły, a wynika on przede wszystkim z bra,
ku środków na remonty i modernizacje oraz nasila-
jący się na nieprzystosowanych do dużego tonażu
drogach ruch. Jeszcze gorzej sytuacja przedstawia
się na ulicach w mieście. Drgania z jezdni przenoszi:
się na budynki, dewstacji ulega instaiacja podziemna

- zwłaszcza zimą.
K. Różczka stwierdził, że problem rozuliąże obwod-
nica (potwierdził, że vr tym roku zostaną wykupionc



WITRYNA ŚMIGIELSKA

grunty, w przyszłym _- IuSZą pr:ace), a obecna ,,kra-
jówka" przebiegająca przez Smigiel ,,będzie wasza".
,,Ale w jakim stanie wy nam ją przekażecie - repli-
kował J. Cieśla. Je j dewastacja jest straszna, lla
T,{ickiewicza w jezdni wytworzyły się koleiny, z kió,
rych deszczowa woda. jest rozbryzgiwana na rTlul,y

kamieniczek, zimą z solą". U. Ranke zaapelowała do
zarządzającego tą drogą o podjęcie prac moderniza-
cyjnych.
W tym roku z funduszu gminnych będzie położony
dywanik na części ui. S. S}<arzyńskiego (od T. Koś-
ciuszki dcl J. Iwaszkiewicza), poszerzona zostanie
jezdnia na ul. J. Kilińskiego (od b. GS do ostatniego
budynku po lewej stronie), położony zostanie dywa-
nik na bruku z Sierpowa do Górki Duchownej oraz
wybudowana będzie kanalizacja deszczowa w Cza-
czu i Zegrówku.

E.EZPIECZEŃSTWO
Na jego stan wpływ malą zaró,wno zła nawierzch-

nia (dziury w jezdni) jak i nieprawidłowe parkou,anie.
W toku dyskusji wskazywano na najbardziej niebez-
pieczne miejsca:

- wyrwy tuż przy studzience na skrzyżowani1,;,
ulic L. Mierosławskiego i T. Kościuszki,

-- niewłaścirł,e parkowanie na T. I(ościuszki (przed
łukiem przy magnolii), Półrrocnej (wjazd od

T. Kościuszki i na łuku na przeciw wejścia do

parku), Zdrojowej (od strony A. Mickiewicza),
Powtańców Wielkopolskich (przy posesji Kieusch-
nera), Matejki (szczególrrie w niedziele, w czasie
mszy parkujące pojazdy blokują przejazd do

w głębi położonej posesji),

- skrzyżorvanie w Czaczu - apelowano, by wyle-
montować drogę - dawny parking ,,Husarskiej",
którą na trasę E5 można by wjechać z ulicy
27 Stycznia. Wów-czas na głównej krzyżówce
móżna by (przy r,vcześniejszym uprzedzeniu od-
powiednim znakieri) postawić znak,. zakaz skrętu
w lewo (do Śrnigla). Ii. Różczka poinformował, że

remont tego odcjnl<a drogi zostanie dokonany
i będzie się na nim wazyć pojazdy.

Tą część posiedzenia pocisumołvał L. Balcer wysu-
wając następujące -wnioski: konsekwentnie dążyć do

likwidacji zaistniałych zagrożeń, realizować zadania
finansowane z budżetlr gminy, wzajemnie się infor-
mować o zaistniałych sytuacjaclt t zagrożeniach,

A PONADTO...
mówiono o terenie cpuszczonym przez ZOMBUD
prz}, ul. J. J\.tatejki. W przyszłości ma na nim powstać

z prawdziwego zdarzenia targo,,visko, A póki co,

częśó obiektów zosta:-:,.c Lozebrana, część zostanie

wydzierżaw-iona - 
jeśli będą chętni - na garaze,

Budynek główny - stodoła być rnoze zostanie adap-

towany na cele rekreacyjno-sportov;e.
Projektuje się połączenie ul. j. }vIatejki z uL Pół-
nocną. @.Z.)

oGŁoszEI{lA
CENTRUM KULTURY W ŚM|GLU

sFRzEDA
elektryczne kosiorki do trowy

Wffi

BiIfiaAW$[}i§fi I TAl{tE

@ i#t$bł'il ł ilfrTft!. o
- Systerriy Tynnowe 125 rnln i 150 mm

typ,,GAMR,AT"zFCV
_. Rury PCV i FE do zimnej r,vody

Frzeclsiębiorstwo {Jsług Iiolniczych

SYLWIA CICHOSZEWSKA
64-330 Slrri3iel, lł1. T. Kościuszki 32

tel. (0-6a) lB0 593

§KIEP z TRADYCJAM!
przy Spółdzielni Ogrodniczej

w śmiglu

oGRoDNlczo
-WlELoBRANżoWY

ul. T. Kościuszki 50

tei. (O-ó5) 180-274

P O L E C A:
8 NASIONA KRAJOWE iZAGRAh||CZNE:

worzyw - kwiotów - burqków - trow łqkowych,

gozonowych ...

C NAWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZ}IE z:

Izroeto - Finlundii - Holondii;

€ NARZĘDZIA: dIo ogrodników i dziołkowiczów oroz:

- szeroki wybór środków chemicznych

- folie o różnych wymioroch

- 9rzybnię

- popier

- torf
* trzmiele

- now<ldnionie kropelkowe

ZAPRASZAMY OD PON|EDZ|AŁKU DO PIĄTKU

w godzinoch od B.00 do 17.00

w soboty od 8.00 do 13.00

V,/ sprowoch pilnych tel. domowy 180-498
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LIST OTWARTY
Do redakcji l.łzpłynę}6 pismo firmowatle przez

Cech Rzerr:iosł Róznych w Śiniglu adresowane clo
Rady \1ig;skiej Śnrigla. W związku z Ł.'ln, ze jego
treść odnosi się do informacji zawartej \y poprzed-
nim numerze ,,Witryny Smigielskiei", cilr,tkitjelny ie
bez zmian, Redakcja

cEcH
RZEMIoSŁ RÓZNi.CH

w śttttcl,u
Śmigiel, dn. 15.05.1907 r.

RADA },,IiEJSKA
w śmiglu

I(OMISJA PRZETARGOIVA WYN]EGGC.I0§VAŁA?
OD KOGO I DLA KOGO.

Wyscka Rado!
Śiedząc Witrynę Smigielską, a w iriej spravlozd,a-

nie z XXXI Sesji Rady Miejskiej w Śirri3lu, a w
szczególności pięknie opisane Wotum zaufania dla
Komisji przetargowej, nie rnogę się por,,,s';rzyir;ać od
wyjaśnienia T,rezTozumiałych dla i.ze:n_ieślnikow
niektórych pochwał pod kątem tej l(omisji. }Tie będę
łvymieniał ilości posiedzeń, które ta kcm.isja oclbyła
oraz ile przeprowadziła ptzetatgór,l i ile za. iakie po-
siedzenie komisja pobiera pieniędzy. Nie trzeba być
matematykiem, aby można było wyliczyc to czytając
Witrynę Śmigielską z dnia B.05.1997. Z ogóliiej sumy
719.536.32 zł cytuję: ,,Komisja wynegocjo.łała
5.087,B7 zł".
I ta sama kornisja otrzymała wynagrodzenie z kasy
Urzędu za plzeprowadzenie posiedzeń i przetargów

- czyli diety niecpoda_tlicr,,,,ene . Cc clalej idzie łv pa-
rze? Gdyby M. łValkiewlcz nie opuścił iycir posie-
dzeń, to z kasy Urzędu trzeba b,i,}ocy dulliacić komi-
sji 570,19. Ale w zw:rązka z tym, że te posieC.zenia
opuścił, to z wynegocjowanej sumy 5,087,8I zł pozo-
stało w kasie Urzędu 20B,B1 zł. W tym i'riejscu na-
suwa się p,vtanie - ile pieniędzy wynegccjlv/a]lo na
dobro Urzędu? Forma takiej komisji przetargowej to
napychanie sobie kieszeni pieniędzmi właśnie wyne-
gocjowanymi od rzemieślników, a nie praca dla do-
bra kasy gminnej.
Dotyczy posiedzeń średnio 8-godzinnycir.
Rozmawiając z niektórymi członkami komisji prze-
targowej, dow-iedziałem się, że dokumen."y do prze-
targu przygotowuje część komisji i to właśrrie człol-
kowie, którzy diet nie pobierają.
Wysoka Rado! Udzieli]iście Wotum zattfania ci]a ko-
misji przetargowej dlatego, że usłyszeliście ciekawe
liczby, a należałoby przyjtzeć się dokładnie jak to
naprawdę wygląda. Rzemieślnicy na kilku odbytych
spotkaniach z radnymi jak i komisją przetargową
wnioskowali o dokooptowanie do kornisji plzelargo-
wej członka Zarządu Cechu. Oczywiście członek nie
pobierałby diet. Nie wiem dlaczego, do dzisiaj spra-
wa ta pozostaje bez echa.

Wysoka Rado!
I\{oże naprawdę dzieje się tar-, coś, o czvm rzemieśl-
nicy nie powinni wiedzeć.
Czytamy też w Witrynie Śrnigielskiej, cytuję: ,,Na
podstwie decyzji zarządu, który decyduje o formie
przetargu, komisja przeprowadziłe 15 przetargów nie-
ograniczonych". Uważam, że zarząd powinien prze-
myśleć rvsz;;stkie formy przetargów i rvybrać tą,
która byłaby najodporviedniejsza dia obu stron.
W szczególirości taką, która nie ciyskryminowałab5,
wykonawców, którzy płacą pociatki cila tej gminy.

U nas dzieje się inaczej, nie r,r,iemy dlaczego?

Sprawę pozostawiam bez komentarza.
Czytamy w ostatniej Witrynie Srnigielsl<iej, że usta-
1cno i wynegocjowano stawki godzinowe za placę
równiarki oraz transport, a także stawkę pracy kosz-
torysanta od poz;zcji lrosztolysowych. ]]laczego nie
1_1ędzie się wyn_.agało, rregocjt-rwało i nte wiem co jesz-
cze ażeby od rzeinieślrli]<a ,łym.Llsić iego tłsługe pra-
rł,ie za darmo. Plzyznal.rr, ze lnamy w Urzęcizie spe-
cia,listo.,v od takiej robot;1. Wracają do przetargórv -r,, 20-stu nie uczestnicz5lli 61i"lscowi rzemieślnicy.
Nie riczestniczyii dlatego, że każdy rzemieślnik stara
się o pracę i ją przyjmuje, bo z tego zyje. Jeżeli ter-
min mu nie odpowiada i nie może wykonać pracy
w terminie, to jej nie porXejmuje. Nie uczestniczyli
równiez w przetargacl-1 miejscowi rzemieślnicy,
rv których warunki przetargu łvymagały dodaiko-
wych opłat, wnoszonyclr przed pr.zystąpieniem do
przetargu. Moznaby dyskutov,rać również nad koszta-
mi wykonania kosztorysów.

}{yślę, że barCzo dużo sprarrz trzelra .wl.jaśnić w inny
sposób. Nie przez pisanie skarg, ale drogą negocjacji.
Na ostatnim spotkaniu z l(oi;iisją Rolnictwa i Rze-
miosła obiecyr,vano nam spotkanie z Zarządem Mia-
sta. Na spotkaniu było 4 członków Zarządu, do dziś
rric z tego nie wynikło.

Wysoka Rado!
Zr,vracamy się po raz któryś z kolei z prośbą o trak-
to-wanie nas, rzetelnych rzemieślników w sposób na-
leżyty, jako mieszkańców, wyborców i płatników po-
Catków na Tzecz tego miasta i tej gminy, a nie jak
rvyrobni}<ów. Wysoka Rado! Dziel i rządżt

Cdn,
W imieniu rzemieślni]<ów miejscowych podpisał

Starszy Cechu Rzemiosł Różn}zch w Śmiglu Jan
Chomski.

Sprzedam owczarki szkockie COLLIE (Lessie).

Informacja:

64-230 Śmigiel, ut. Kilir'rskiego J"6, tel. 181-190

.# trJ !t .^l-. it!-.! l-t -.Y -*-*.+.J,
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3 maja br. w sali widowiskowej Centrum Kul-
tury w Smiglr-l odbyło się WALNE ZGR,O_i} ADZtr-
NIE UDZIAŁO1VCOW PRZEDSIĘBIORSTWA PRO-
DUKCJI, HANDLU I TJSŁUG BOLNICZYCU
,SMIGROL,, sPoŁKI Z OGRANICZONĄ oDPo-
WIEDZIALNOSCIĄ w SMIGLU. Na 60 uprar,vnio-
nych, w zgromadzeniu uczestniczyło 49 członkórv.
Zgromadzeniu przewodniczył Antoni Stiwirrski.
Gośćmi byli: burmisttz Jerzy Cieśla, przewod,nicząca
Rady Urszula Ranke i prezesi Zatządu Miejsko-
-Gminnego i Wojewódzkiego Związku Rolnikórv,
Kółek i Organizacji Rolniczych: Zygmunt Konieczny
i Marian Kasperski.

Działalność spółki, egzystującej na podstar,vie pra-
u,a handiowego, w rrritrionym roku przedsta.,,,ził jej
prezes Ryszard Fornalik.
Udziałowcami spółki są 24 kółka ro]nicze jako osoily
prawne i 36 pracownikóv,z jako osoby fizyczile. Ka-
pitał zakłado.niy wynosi 2.654 udziałów po 100 zło-
tych każd1, i zwiększył się o 186 trdzialów osób prarv-
nych, które zostały przyjęte w poczet udziałowcórv
w 1996 roku. Fundusz wkładóiv kółek rolniczycl-r,
które nie były udziałowcami (Karmin i Robacz;,n)
stanowi fundusz rezerwowy i wynosi 72.200 złotych.
Wartość środków trwałych w cenach brutto wyniosła
1.447.700,00 złotycŁl, Z ważniejszego splzętu rolni-
czego spółka m.in. posiada: 14 ciągników, 23 przy-
czepy, 20 kombajnów zbożowych, 2 kombajn;, bura-
czane, 2 kombajny zietuiaczane, 4 opryski.wacze, 4
beczkowozy, 6 tozrzutników obornika, jedną prasę
rolującą.
Przychody spółki rv lol<u ub. r,vyniosły 1.?64.200,00
złotych. Ich wzrost nastą,oił poprzez rviększy froni;
pracy rv działa]ności r,varsztaiowej oraz przez zwięk-
szenie ilości urrórv zawartych z kontrahentarni,
głównie z Poznanta. Doc}rody z usług i produkcji
warsztatow-ej w poróivnatliu do roku 1995 wzrosły
o 63,20fg i wynosiły 1.114.400,00 zł. Z ttsług trakto-
rowo-n:]aszyno,vych wzrosł), o 36,60/o i wyniosły
649.800,00 złotycb,, Zmieniające się w dalszym ciągu
warunki ekonomicztlo-produkcyjne gospodarstw ro1-
ników indy."viduainych w 1996 roku doprowadziły do
dalszego zmniejszania usług traktorowo-maszyno-
wych, co z kolei zmusiło zarząd, d,o szukania prac na
innym terenie. Stąd podjęio ciec-yzje o wykonaniu
usług komhajno-,vani,r ,.,, stacji nasiennej w Tulcach

- zakład vz Kob.ylnikach oraz ..,lz prywatilych gospo-
darstwach rolnych w Czeiwonejrvsi i So]<ołowicach.
Podjęto też próby nawiązania r.,,soół,lracy z partne-
rami zagranicznymi z Nieiniec i Danri na wykony-
wanie konstrukcji stalorvych.

Zgodnie z uchwałą z ooprzedniego zgromadzenia, za-
rząd zrealizował budowę stacji kontroli pojazdów do
3,5 i powyzej tony. Na reaiizację powyższego zaciąg-
nięto kredyt inwestycyjny z Agencji Restruktur5r7.1-
cji i N{odernizacli Rolrrictłva w wysokości 100.000,00
złotycŁl,, z czego w roku u'ciegłyin spłacono 20 tys.
Cciclana do użytku pierwsza_ część stacji uzyskała we-
ryfikację do końca 1998 roku.
W okresie sprawozdarvczym nakłady inv,,estycyjne
wyniosły ogółern 269.300,00 złotyclt, z czego 66.300,00
pTzeznaczano na zakup maszyn i utządzeń.
W 1996 roku spółka poniosła 1.75B.912,00 zł kosztó-,v,
}Tajwiększą ,ł nich pozycję stanowi utrzymanie pra-
cownikóvr -- średnio ?1 osób. Ich wynagrodzenia
(średnio brutto ?13,00) oraz obowiązkowe świaclcze-
nia na ZUS, bhp. ZFSS, delegacje i inne stanowią
62,70f 0 kosztów ogółem.
Spółka w dalszym ciągu lł,ydzierżawia obiekty po
byłych zakładach w Karśnicach, Starym Bolanówie,
Wonieściu i Śmiglu.
Poró-;vnując osiągnięte przychody i koszty clziałai-
ności, w roku 1996 spółka osiągnęła zysk tilansowy
blutto w wysokości 5.2B7,B1. (Zarząd, wraz z radą
nadzorczą wnioskowali do walnego zgrornadzenia,
by ten zysk pomniejszony o podatek dochodowy od
osób prawnych tj, o 4,?95,00 złatycll przeznaczyć na
fundusz lezerwowy spółki, Wniosek przyjęto jedno-
głośnie).
Mimo tego, że finanse spółki w roku ubiegłym b;rły
niezw;zĘ]g napięte, Zarząd dofinansował niektóre or-
ganizacje i przeCsięrvzięcia w rvysokości 2,446,00
złotych.
Na koniec sprarvozdania prezes złożył podziękowania
za trzyletnią r,zspółplacę ustępującej radzie nadzor-
czej i ,,życzyłbym sobie, aby wybrarra dziś (...) nowa
rada nadzorcza była także nacechowana odpowie-
dzialnością za naszą spółkę".
R. Fornalik podziękował także wszystkim udziałow-
cotn oTaz przedstawicielom władz i instvtucji za po-
n_.oc i rvspółpracę.

I}yskusji nad sprawozdaniairii nie było - co mia-
no sobie do powiedzenia, powiedzi.ano w trakcie ze-
brań środowiskowych.
Zaruąd i rada nadzotcza spółki skwitowanie otrzy-
mali jedrrogłośnie.

Wybory do rady nadzorczej miały charakter taj-
ny. Głosorvał;, q4"i^r, 

- każdy uclział wartości 100
złal"ych to jeden głos. Stąd przy nazwiskach widrlie-
ją duże 1iczby głosórv. Wybranymi zostali: Jan Dorsz

- 1786 głcsów, Leon Ogrodowczyk - 2790, Henryk
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]]łóciennik 
- 2135, Nlarian Skoracki - 1905, Jacek

Wasielewski 
- 2092, Marian Wawrzyniak - 2052,

]Ienrrzk Żak 
- 1915, Jan Łabęda - 1680, Czesław

ż',:L,czak -- 18i5.

',Y tla]:.cie zgromadzeria był też akcent wyborczy.
L,.szo".d Fornalik poinformował zebran;lch, że kan-
ti;i§atertr r:,lojewódzkiego środowiska kółko,uvego na
senalora hlidzie MARIAI\ KASPERSKI, który wy-
staltuie r.rsirólnie z obecnym senatorem zbigniewem
iilr:pl."ien z list), SLD. Co pralnda bliżej nam do
PSŁ 

- 
po.,.,,ied_ział R. trorna]ik, ale parlalnentarzEśct

:; PSL i nasza śmźgźelska organźzucja z kółkamź ni,e
cil,ccł rozl. al,uźać. Jeżeli kółkoąnżcze godnże się zacho-
zuajq, to mama szansę nxźeć suojego kandgdata
u najzuEzszgclt" luładzach,, Zatem apelujemg do kół-
kowiczów l uładz miasta o por"ftoc u kampanźż tay-
L.tl"i:"-ej 

- cicdał.
Zaii,'.:reso,,;r,zany 

- NTarian Kasperski, mieszkaniec
Sn:ig,|a r.-,iyr.vodzący się z Robaczyna - 

powiedział,
ze jego karn;lani.ę rvyborczą będą cechowały spokój
i loz\,vaga. w programie będzie preferował rolnictwo
i sferę rynku roiirego czyii najogólniej pojęty agra-
ryz]ll, Slrupi slę przede wszystkim na przeciwdzia-
łaniu ubożena wsi, potanieniu żywności i przekształ-
ceniu komunikacyjnej trasy Poznań Wrocław
l.." dlogę ekspresową.
piezes Nli. kaspe;:ski główną część swej rvypowiedzi
pośv;ięcił jednak aktuainym spTawom rolnym 

- 
syg-

nalizac-,:jnie, bo szczegółowo je rozwinie w trakcie
zebrania gminnego związku. Zasygnalizował zatem:

w-ysoką - jedną z najlepszych w wojetództwie po-
zycję śmigielskiej spółki,,Ś\,{IGROL", kryzysową
sytuację leszczyńskiego roinictwa spowodo\Maną wy-
marznięciem zasiewów - cl]o ponownego zasiania
jest 24.600 hektarór,,,, słabą .- 800/o rentowność go-
spodarstw chłopsi<ich, zagrożenie pomorem świn
z Holandii, Danii i Niemiec, nrożiiwość eksportu ...
polskich kotów, z3 100 DM za sztukę, do Ber]ina
(mają wa7czyó targ ze szczurami).

W toku obrad podjęto tez szereg uchwał, a m.in.
o przyjęciu Kółka Rolniczego w Robaczynie na udzia-
łowca spółki, pcd.łyższeniu 1:apitału zakładowego
spółki oraz odpłatnego zbycia nieruchomości w Wo-
nieściu. Zatwierdzono też proglam działania, rv któ-
rym zakłada się kontynuację budo,;vy stacji diagno-
stycznej dla pojazdów powyżej J,5 ,tolry, u|rzyiira-
nie działalności mechanizacyjnej oraz szukanie usług
w tym zakresie poza gminą. łV dalsz;.r.e ciągu będą
czynione starania nawiązania konta]itó.w z za1Tarucz-
nymi kontrahentami.

Głos zabrał również burmistrz Jerzy Cieśia, któ-
Iy w imieniu wlasnyrn i Przeworiniczącej Rady
Urszuli Ranke poJziękował za za1:;:oszenie i stwier-
dził, że przedstawiony obi:a:r dziaiajności. napawa
optl,ririzmem, Podkreśiił też, że utrzyinanie się
w, naszych czasach na ryn}<u piacy je:t nlezrvykle
trudne t z tej racji spółce tlalezą się gratulacje. Wy-
raził, nadzieję, że zarząd i nor,vo wybr:ana racia po-
prowadzi spółkę do dalszego lozwoju.

(H. z.)

RODZII\I\E SPOT

3 iliaja br. w pięknie odnowionej sali wiejskiej
r,,, }rietążko_..,,.ie, a zarządzają nią miejscowi strażacy,
spotkali się członkowie miejscowej OSP wtaz z żo-
narni i synlpatiami. A okazją był JUBILEUSZ 70
LilCtA PO1VSTAFIIA OCHOTNICZEJ STRAŻY
FOŻAĘNEJ w NIETĄZKOWIE. Straż w Nietążko-
rl,,ie, jak prarvie kazda, powstała z życiouzej potrzeby
-- po pożatze miejscowej cegielni, Zebrante założy-
cielski.e 12 czerwca 1927 roku m.in. zwołali: Jan Ku-
];iak i Wincenty Chwiatkowski (Kwiatkowski?). Na
prezesa wybrano Franciszka Zirnmera, który pełnił
rb,łłnież funkcję sołtysa. Po II wojnie światowej na
czele zarząd,.r stanął J. Kubiak, który wTaz z Leonem
ilurnistrzakienr - ówczesnym i długoletnim komen-
dantem - walnie przyczynili się do zakupu dla swej
straży samochodu. Sprzedano go jednak, gdyż (z zaz-
cirości?) były kłopoty z jego zarejestrowaniem.
W zarc-i,an zakupiono wóz konny na gumowych ko-
łach. I(olejnymi prezesami b;-li: Józef S'ielilaszyk

STR^Z^KOW
i Albin Ratajczak. Duzyn w;rdarzeilien dla nietąż-
kowskiej społeczności było w-ybuC,ov,,ai,iie sali wiej-
skiej w 1961 roku. W tym salnyn:} r,c}llt postanowio-
no na gruncie Floriana Ratajczaka br:dować remizę
strażacką - skończono w 1965.

Obecnie, od 1991 roku, zatząd OSP w Nietąz}<oivie,
do której należy 52 członkórłl, ttvorzą: Henry}< Stark-
bauer - 

prezes, Eugeniusz Drgas - nąg2ę]i,Iik, Ry-
szard Szudra - sekretarz, Stanisla,w Ratajcza}r -skarbnik, Henryk Jagodziriski - kronikarz, Józef
Szwarc - 

gospodarz oTaz Leolr Burlriistrzak - czło-
nek.
A o tym, że działa niezrv5,,kic 1--ręznie, skutecznie
i efektywnie świadczy jedna z liczlych rvizytówek
tej wsi - świetlica, w której zainsta]orvano gazowe
ogrzewarrie, przeprowadzono kapitalny remont za-
piecza kuchennego, ocieplono strop, zalożono boaze-
rie i obiekt od wewnątrz lvynral,o,uvano. Wymieniono
też wszystkie rynny, a dac}y ś-wieiiicy i remizy po-

ffi*ffi§j:tr 6€§!-g-;§,-9ji::.li*:.;ffi
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kryto nową papą. Strazacy duży wkład wnieśli tez
w wodociąi"oiłzanie i gazyfikację wsi. Jeśii do tego

Codać, że sa" )"eż rvspółorganizatorami wyciecl:clr i clo-

zynek, t,łvieiCzerrie, że nadają ton życiu spolecznoś:i
rrriejskiej, iest w pełni uzasadnicne. A robia. ta
rv ścisłej \"l-sj?cipracy z kołern gospcdyń ,łi-ejskir:h,

kółkiem roiniczym i radą sołecką. Tej w-spółpracy -i efektówl - 
Nietążkowu mogą pozazdrościć irrne

rriejscowości naszej gminy.

}iic zatern dziwnego, że gospodarz uroczystości Hen-
r-r,k Stari<bauer witając szczególn),ch gości: plezesa
Zarządu j},,tiejsko Gminnego Związku OSP RP bur-
rnistrza Jerzego Cicśię (po raz pierrvszy wystąpił
w mundt,,r,ze), dyrektora Zespołu Szkół Rclniczych
iryr. Ja::ia Il_ł-,spro,,l,ricza w Nietążkowie Aleksandra
V/ojciec}rovrsLiego oraz delegacje straży ze Srnigla,
Robaczyria i Bronikowa wśród niclr vrymienił również
I{,oło Gospodyn V/iejskich w Nietążkolvie, Kółko Rol-
nicze rv }Tietązkowie i sołtysa wsi Nietążkowo, rad-
nelio Ta,ielrsza Wasieiewskiego.
je--zy Cieśia składając Jubilatom życzenia por,vie-

dział, że jest dla niego zaszczytern móc wystąpić
przed strażakla:ri mającyrni za sobą 70-1etnią traCy-
cję, by zl,cżyć pod,ziękov,ranie za to, co dla siebie
i dla s"łrego środc,wiska zdzia\ali. ,,Zawsze }ryliście
gotowi llieść porn"oc, kontyntiowaliście trari;,-cje oj-

cór,v i dziś jesteście wzolerLj gospc:larności. (...,1 Niech
ten jul:,ileusz z-mabtIizlrje Was Co cialszego działania".
w podobn5rm duchu Jubilaicm życzen\a składały tez
uczestIr.iczące -w uroczystości deiegar:je.

.Jririleusz stał się też okazją clc wyróżnieni.a za-
słuzonych i aktyv.;nych sirazaj:ó,ir. }{a wniosek Za-
rządil Zarząd Głor,vny Zlliąz.lu Cochotniczych Stra-
ży Pożarnych Rzeczypospoiitej Polsl:iej przyznał zło-
te rnecia]e ZA ZLSŁ\]GI DLA POZARNICTWA:
Adamowi Euclzyńsk iernit, E ugelirtszcl*li Szczcrbaiowi,
Zygmunto,,,r;i Koniecznelnu, X,:gelriuszoi,vi Drgasowi,
Stanisla-lł,owi Ratajczako,,vi, Rj,,;zarCouvi Szudrze
i Janowi Ratajczako",vi. Taki sa;n n:,e,jal, aie srebrrry
Przyznano: Władirs}g,pov,,i Fląc],łor,;iakowi. i3r,ązo,ł;l
zaś meCal pTzyznano. Eiigeniuszc,łi Budzińslriemu.
Odznaką łI/!I3R,O1łY STRIłZAK udekorow-ano Sta-
nislarł,a F.ybako...zsl;iego.

Złlząd. OP ,iv Niete.i:kor,;ie i]YPLOIńAIVII UZ}{ANIĄ
rvyrózlrił następu;ących cz1olików: Leona Burmistrza-
i<a, Albina P.atajczaka, J:,na. t)rgasa, Fioriana Sta-
chov,,iaka, Altoriego Kieci-lę i Zbigniewa Chudziń-
skiego.

Po części oficjalnej rv; stą;-.ił tr_abaret ,,Dziura"
z Bukówca Górnego, l<tóiy przedstawił satyryczny
program ,,lv tetnacie straży", rr poźniej - wspÓlna
kolacia i zabawa taneczna. (H.z.)

tr$ffi$f;WsffiY ?
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Z okazji DNIA STRAZAKA Zarząd lVliejsko-
-Gminny Zwtązkl Cchotrriczych Straży Pożarnych
Ę2gg2-1rpospoiitej PolsJriej w Śmiglu, w sobotę, 10

maja 1or., zorganizor,vał okoiicznościową uroczystość,
n, której uczestniczyłc ponacl 200 strażaków.
Po zbiórce przy s'r,raznicy przemaszerowano do Miejsc
Pamięci NaroCov.rej, DIzy których złożono wiązanki
kwiatów, a następnie uCano się do kościoła p.w.

św. Stanisława Kostki by uczestniczyć we mszy św.
Po niej strażacy udali się pod wiatraki. Atrakcją
przemarszu były wypchnięte z zakamarków strażnic,
ale świetnie utrzymane, konne sikawki. Oczywiście
w trakcie przemarszu strażakom przygrywała ich
orkiestra wzbogacona o grupę dziewcząt z charakte-
rystycznymi pomponami,

A pod wiatrakami był glochółvka i sponsorowane
ptzez strażaka Jerzego Ratajczaka piwo. Orkiestra
dęta dała licznie zebranej, ptócz strażaków, publicz-
ności - koncert, w którym ptze-wa,żał nowy, Tozryw-
kowo-taneczny repertuar.
Od godziny 20.00 rozpoczęła się zaba,"lra taneczna,
której orgarrizatorem było Centrurn Kuitury w Śmig-
iu. Grał zespół SEZAM. Jako że pogod.a dopisała -publiczność i handlowcy Łeż - ba,,viono się do dru-
giej i.v nocy. (H.z.l

fuYyiaśmiemie
W związku ze sformułowaniern:,,Organizatorem

na zlecenie Rady Miejskiej jest PRZEDSIĘBIOR-
STWO USŁUGOWO-IiANDLO1,YE Sc. GIN ŚMI-
GIEL (...)" zalvartytrr w materiałach reklamujących
I. ŚMIGIELSKIE TRAGI GCsPoDARCZtr, wyjaś-
niam, ze Rada Miasia Śmigla takowego zlecenia nie
wyciała. Vy'yraziła natomiast zgcldę na nieodpłatne
korzystanie przez organizatora targów rv czasie ich
trr,vania z terenów i obiektów będących w gestii sa-
rr.orządu.

Frz eT o cirri c z 

?;ł,ł"?:," "Y;;żskie 

j śmi g1 a

E\fIlsTHufiWlE ,WĘl!ffil

Ryby łowić można rekreacyjnie i sportowo.
Jiłk się dor.,,iedziałern cci l:rezcse śmigielskiego koła
v.:,ęcikarkiego p. Romana Schiilera, zawody o MI-
STRZA KCł,A zorganizowano 20 kw-ietnia na Kana-
ie V/ojnowickim.

Wśród seniorów pierwsze rniejsce zajął Piotr Bara-
no,wski (1,o56 kg), drugie Ryszard Makorviec
(1,411 kg), trzecie - Marek }łlasłov,lski (1.508 kg).
\\rśród iunicró,w cdpo."viednic: Artur Schiller
(0,603 kg), h{arcin Łupicki (0,501 kg) i Adrian Ba-
traszak (0,401 kg). GRATULUJEMY Redakcia

lśłwli&&rp{* *,rtńldłijstw:.iiąffi@ą-n'@
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TEI{I$ $I8Ł$WY
\Ą/ radosnych nastrojach powrócili z Mistrzostw

Województvła Leszczyńskiego Młodzików (do 13 lat)
najmłodsi zav,rodnicy POLONII Śmigiel. Rozegrane
one zostały w Krzywiniu 19 kwietnia br. Nasi za-
rł,oCnicy wywalczyli w sumie trzy medale: w grze
pojeciyńcze j zloty _ Miłosz Grzelak, brązorvy Ma-
te,.tsz l(uciak oraz drużynowo złoty (M. Grzelak,
M. Kuciak. Pozostali nasi zawodnicy zajęli miejsca:
12 -- Przemek Kopczyński, 17 Dariusz Szy-
mański.
jf:iłosz i Nlateusz będą reprezentorvać nasze woje-
u,ództwo iv e]iminacjach strefowych inciywidualnych
mistrzostw Polski, które rozegrane zostaną w Stro-
niu Śląskim.
Wyniki:
IIi liga (20.04. br.)
SKS Raszków - POLONIA I Śmigiel: 13 : 5. Punkty
dla POLONII zdobyli: Adam Duda i Kazinrierz Ko-
walczyk po 2 oraz Tadeusz Kozłowski - 1.

N{ISTRZOSTWA OKBĘGU JUNIoriÓW...
...odbyły sie 27 klvietnia br. w Śmiglti. Wśród 22
sklasyfikorvanych zawodników tenisiści POLONiI
Śmigiel zajęli następujące miejsca: Mateusz Kuciak

- 5, Marcin Luboń - B, }{iłosz Gtzelak _- 9, Mar-
cin Łączny 16, Przemysław Kokociński - 19, Łukasz
Grzeiak - 2l.
Druzynowo POLONIA zajęła pierrvsze riiiejsce gro-
madząc 216 purrktów.

WYNIKI SEZONU
Do rozgly.pek w sezonie 1996197, zcrganizorva-

nych przez Okręgowy Związek Tenisa Stołowego
w Lesznie, klu_b Sportowy ,,POLONIA" Śmigiel wy-
stawił cztely drużyny. Dwie walczyly w III ]idze,
jedna w klasie okręgorvej i jedna w klasie A.
W II lidze POLONIA I zdobywając 19 punlrtów za-
jęła 4 rniejsce, a POLONIA II zdobywając 3 punkty

- ostatnie, 12 miejsce.
Dwa pierwsze i udział w barażach o II ligę zajęły:
SKS Raszków i JUNIOR Leszno zdob),1yąjąg po
29 punktów.
W klasie okręgowej POLONIA III wśród g startują-
cych druzyn, zdobywając 10 punktów zajęła 7 miej-
sce. Pierwsze i awans do III ligi zdobył SOKÓŁ
Wschowa.
W klasie A POLONIA IV wśród startujących 7 dru-
żyn i zdobywając 20 punktórv zajęła drugie miejsce.
Pierwsze i awanss do klasy okręgowej, ma.jąc tyle
samo punktów co POLONIA IV zajął GOK Wijewo.
Nasi mieli gorszy stosunek ,,małych purrktów''.
Yr/ystępujące rv tej samej klasie rozgrywek ORLĘTA
Czacz zajęŁy trzecie miejsce zdobywając 15 punktów.

Prezes K.S,,,POLONIA''
mgr T adeusz Kozłollsskż

§zA$§{,w
Dnia g marca br. w Centrum Kultury vr Snriglu

odbyły się III Eliminacje do Fółfinałółv io{iistrzostw
Polski Juniorów.
Wystartowało 61 zawoclnikó.;ł z 6 !;iill:ór,v nas;ego
województwa.

, wysialto-wało 39 złr,v,rciników,
szacirowej 12 juniorórv. I{ażriy

partii. Najlepsze wyniki i;siąg-

I miejsce Łukasz Frimel 5 pkt. VII - l,{ateusz \^/ojt-
kowiak 4 pkt. IX miejsce Micha-ł Cieśia 4 plit.
W kategori i dzlew cząt w)ists.rtc ive ł,, 22 za..;, ai.1.1iczlri,
w tym 7 juniorek ze Śmigla. l{ajl,,,psze wynilli (też
z 6 partii) osiągnęły:
X miejsce Alicja Łupicka 3 pkt. Xl 

- .,.e]łj.:ia Pri-
mel 3 pkt. XIII 

- Anna Birkor,,zska 3 .:iit. .:{i V -- -
Joana Wypyszak 3 pkt. i XT,/ rniejsle l",{agciaicna .iii-
dek 2'5 Pkt' 

* * )r

W dniach 26-27.04.Ig97 u, H;rii \inrid,l,ł;i:kor,vo-
-Sportowej ,,Trapez" w Lesznie, odi-:yła się p,ier",,ł,sza
(nł,iosenna) runda rnistrzost.iv juniori;i.ł, fikręp;tł
Leszczyńskiego. Do mistrzostw zgłaslły się 4 ciruży-
ny: ,,lVieniawa" Leszno, ,,Hetntan'' W::c]lc,.7a i dr.vle

Vr' kategorii chłopcolł
w tym z naszej sel<cji
z nich rozegrał po 6
nęii:

drużyny z ,,Wieży" ŚmigieI.

Skład I drużyny śmigielst<iej:
].. szachownica Paweł Frinre] oraz: -Vtrate,r,i..z
wiak, Łukasz Primel, Marcin Woźny, Alicja
i Magdalena Judek.
II drużyna wystąpiła w
tur Hadrysiak, B}ażej
i'vlagdalena Konieczna i
r,V wyniku rozegranych
się następująco;
1. ,,Wieniawa" Leszno
2. ,,Hetman" Wschowa
3. ,,Wieża" Śmigiel
4. ,,Wieża II" Smigiel

składzie: RoJ-.ert Woźn5z, Ar-
Kuśnierczak, Paweł .Iudek,

Mai-tlina Pri,nei.
meczó-ł tahela u.]<l;:tał icłrała

13,5 1ok
10,00 pkt
9,0C pkt
3,5 pkt

\ilojlko-
Łupicka

Druga runda rozgryr,vek odbędzie ;ię jesienią.
Drużyny śmigielskie były naj;nłodsz1 i::i ucze:;tnilra-
mi mistrzostw. Minimalna różnjca punl,;tolra por:lię-
dzy ,,Hetmanem" Wschowa i ,,1Vieżą I'' l3i-_:i5ie1 jest
dużym sukcesem naszej druzyny.

Sekcja szacholva ,,\Yieża" Śmigiel działająca 1lrzy
Centrum Kultury w Smigiu ogłasza nałlór do sekc.ii.
Wszystkich chętnych do gry v; szachy, bez rvzgiędu
na wiek, zapraszam w dniu 26.S5. br, r,v go.ctrzinacll
16.00_19.00.

Ponadto informujemy, że zajęcia oclby,,vają się trz5,
razy w tygodniu: poniedziałki w goCz. 16.00-18.00,
wtorki w godz. 14.30-17.30 i piątki rv godz. i6.00-
-19.00.

Serdecznie zapraszamy !

instr, szącholl:y hI ałg or zata Aęląlrł,c zgk
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5.05. br. - interweniou,ano w Przysiece Starej II,
gdzie doszło do awantury doiro\^,ej po|3ięCzy oj-
cem a synem o korzystanie z energii elektrycznej
i wnoszenia za nią opłaty. Strony pouczono.

6.05. br. 
- mieszkaniec Białcza Starego zgłoslł, że

sąsiad rvykopał dren na granic;, ich działek. Stro-
ny pouczono.

6.05. br. 
- mieszkanka Bruszczer,va zgłosiła, że wo-

da zalew-a jej piwnicę. Ustalono, że prawdopodob-
ną przyczyną są zatkane dreny.

8.05. br. 
- interwenio."vano vr Starym Bojano."vie

w mieszkaniu przy ul. Głównej, l,v którym bc;dąc,v

w stanie nietrzeźwym opiekun wszczął awanturę
z podopiecznymi. Przybyła policja rv mieszkaniu
nikogo nie zastała. Ponowne zgłoszenie o awanttt-
Ize wpłynęło parę godziil później. Wówczac miesz-
kańców zastano i z opiekunem przeprowadzono
rozmowę.

8.05. br. - mieszkaniec Bruszcze\,va zgłosił, że nie-
znany mu mężczyzna dobija się do jego posesji.
Ustalono, że jest to mieszkaniec Kościana, który
będąc w stanie nierzeźwyrn zabłądzlł i chciał się
spytać o drogę,

10.05. br. - w Staryrn Bojanołvie o B.00 rano iCące
z rnatką do sklepu dziecl<o w-yrwało się jej
i wbiegło na jezdnię wprost pod nadjeżdzający sa-
mochód. z obrażeniami ciała zostaŁo odwiezione do
szpitala w Kościanie.

10.05. br. - ntettzeżwy nrieszkaniec Smigia rnieszka-
jący przy u1. T. Kościuszki o 22.30 wszczął a\Man-
turę wobec żony l córki, których nie chciał wpuś-
cić do mieszka.nia. Przeprowadzono z nim lozmo-
wę. Ponownie interr,lreniow-ano w tym mieszkaniu
o godz. 1.40. Niepoprawnego męża i ojca zatrzy-
mano do wytrzeźwienia.

12.05. hr. 
- o god.z. 13.20 na trasie Karmin - Popo-

wo V/onieskie kielując;y OPI-E\[ ASTRA mieszka-
niec Ruchocic uderzył r.v rvylriega jącą zza krzakó,ł
na drogę sarnę. V/ lvyniku zderzenia uszkodzona
została pokrywa si]nika samochodu, atrapa, prawy
reflektor i chłodnica.

12.05. br. -- ponov/nie interweniowano w Staryrn
Bojanowie w mieszkaniu przy ul. Głównej. Tym
razem opiekun wszczął ar,vanturę nie tyiko wobec
wychowanek ale i wobec sąsiadki, Zosta! pouczony.

14.05. br. 
- 

mieszkanka Karśnic zgłosiła, że 1e1 mąż,
będący w stanie nietrzeźwym, w,szczął awan'r,urę

wobec niej i rodziny. Został pouczony.

14.05. br. - w samo południe l,1ierujący FIATEM
126p nrieszkanka Smigla .llyiłżdżając z ul. Zdro-
jowej w św. Wita rrie udzlcliła pierwszeństw-a

przejazdu kierującej POLONEZEM CARO tniesz-
kance Poladowa. W wyniku zderzenia urazu gło-
wy doznała sprawczyni koiizji. Postęporvanie w to-
ku.

15.05. br. 
- 

mieszkairiec posesji ilrzy ul. Zd,,ojowej
w Śmigtu zgłoslł, że jego sąsiadka schcdy, r]oręcze
i posadzkę w korytarzu zmyła r,,lodą z doCatkic;n
nieustaionego płynu, w rvyniku czego um}/te ele-
metrty stały się bardzo śliskie i był;z pTzycz, ną
spadnięcia, na skutek poślizgu, ze schód synolvej
zglaszalącego. Na szczęście nie nastąpił il rriej za-
den uraz ciała.

W nr. ? ,,WŚ" podałem in{ormację, że ,,,litżeszkun-
ka posesjż przg ul. Zdrojouej us Śrnźglu zgłosiła skar-
gę na ułaścLcźela, którg unżemożlżwi.a jej korzystunże
z ubźkacji, Slcargę pautórzała następnego dnźa. Oku,
zało sżę, że ułżuścicxel przeprouadzq, remont pomżesz,
czeń. W zwtązku z powyższym prostuję: ubi.kacja zo-
stałą ocldana do użytku lokatorce bez doprowadzeriia
do niej wody. trV ';rakcie rozmowy z właścicielem
uzyskałenr jego zapervnienie, ze zostanie ona podłą-
czona za kilka dni, kiedy wyzrraczo\y do tego pra-
corvnik rvykona inne, pilniejsze prace.

W imieniu lvszystkich policjantów zwracam się

z apelem do opiekunów i rodziców, by baczniej ptzy,
giądali się zabawom swoich dzieci, które niszczą du-

ży wkład pracy nad utrzyrnaniem zieleni. W trakcie
gly w piłkę, nir. na skwerze pl,zy deptaku przy

ul. Fechnera, łamią posadzone tam drzewka.

W dalszym ciągu zwracam się o zaniechnie malo-
wania na mttrach - ścianach graffiti, W wyniku
działań miejscowej policji ustalono sprawców nre-
których z napisów. Ustalenie autorów pozostałych
jest kwesiią czasu. Materiały w powyższej sprarvie
zcstały przekazane do Sądu Rejonowego w Kościanie

- Wydział Rodzinny i Nieietnich.

T<OMENDANT KOMISARIATU POLICJI
lnł. aspźrant Wi,esław Terczewski

Koledze
TĄDEUszow! MARc!N!AKoW!

zasiępcy Kierownika -USC w Śmigiu

z powodu zgonu Teścia

ŚP. JÓZEFA PASZKOWIAKA
wyrazy s7,cze! ego współczucia

składają
pracownicy Urzędu Miejskiego

w śmiglu

Pogrzeb śp, Józefa Paszkowiaka odbył się 9 maja br,
na"cmentdrzu parafialnym w Śmiglu.



W il&fisIYTUOYllltM REFEnEilDUM
25 MA.JA BR. GŁoSoWAĆ BĘDZIEMY W TYCH SAMYCH LOKALACH,

CO W POPRZEDNICH WYBORACI{.
w cerrtrum kultury w Śmiglu lokal przeniesiono z piętra ,,do starego''

domu rzemiosła.

LoKALtr CZYNNE BĘDĄ W G0DZINACH oD 6.00 Do 22.00

ffiy$llsz 0 wakffciach,
a hrakuie Gi pieltięday ?

Zapraszamy między 6 maja a 30 czery,zca do

najblizszego Oddziału PKO BP po KREDYT
,,LATO Z PIś,.O BF" o promocyjnym oprocen-
towaniu - tylko 7,150lo za pół roku,

Aby spłacić kredyt i odsetki masz 6 miesięcy
i gwarancję banku, iż oprocentowanie nie uleg-
nie zmianie.

POWSZECHNA
KASA oszCzĘDNGSCI
BANK PAŃSTWO}VY

H.S.W i ABTYI(UŁAMI PR,ZEMYSŁOWYMI
SŁAWOMIR KOWALSKI

Nietążkowo, ul. Arciszewskic]r 22, tel. t8g-622
ofełuje po promocyjnych cenach gazy techniczne:

(ceny brutto)
9,91- zł

75,82 zł
82,72 zł

- 137,86 zŁ

21,96 zł
32,94 zł
47,58 zł

- tlen 6,5 m3

- acetylen 5,5 kg

- acetylen 6 kg

- acetylen 10 kg
-_COz-20kg
-- COz - 30 kg

- argon spawalniczy 6,5 nr$

cB
Ę§§!,

- mieszanina: argon -l CO, - 7 m' 53,80 zł

- oferujemy również mozliwość rv}rdzierżavlienia
butli w cenie 0,30 zł za dobę,

Ponadto skupujemy złom stalowy i zeliwny (ważenie
u Pana Stróżaka ,,Rolnik Polski").

- .... ............ 1 3 
j:: : ".. :I:, *.... .. .... .. -,
Poszukuję

miejsca - potnieszczenia w Śmiglu
na

GABINET STOMATOLOGiCZNY
informacja - tel. 13-i0-77

*#*

JĘZYK NlEMlECKI
tsIURO TŁUMACZEŃ

- dokumentólv i korespondencji

- nauka języka * korepetycje

GRAZYNA OLEJNIK
Członek Polskiego Towarzystwa Tłumaczy
Ekonornicznych, Prawniczych i Sądowych

ul. Poprzeczna 3, Norł,awieś 64-030 Smigiet tel./fax 180-706

§v#
#K
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64-030 Smigiel, ul. Leszczyńska 16

tel. (0-65) 180-841

§4-030 Smigie1 ul. Leszczyńska 16

na terenie Przedsiębiorstwa Produkcji, }Iand}u
i Usług Rolniczych,,S m i g r o 1"

o f e r u j e:

SRODKI OCEXR,ONY RO§LIN
HURT - DETAL

- pełna gama pestycydów
(w rnał,vcll i dużych opakowaniach)

- nawozy dolistne

- odżywki do lłwiatów

- folia ogrodnicza

- nasiona
. kukurydzy
, zbóż
o warzyvi i krviatów
-. YTjil:* roll:iczy

- - opryskll,.,acze reczne

Zapr asz a ill -v, od pr-lni=r-lziałku do pliąilcu
w godzinach od B.i]il -- 16 00

w soboty od 8 00 - 14,00

PO LEC AMY:
sURFINIE

wERBENY
PELARGONIE

IMPATIE oraz inne

o
o
o
o

uDZl§ŁAW BERIHIIIII
Smigiel, ul. Polna 7

tel. 180-363

GAZY TffiCH}.{iCZ}
ceny brutto

T!-Etł 6,5 nł' - 17,61

ACETYtEFJ6kE -85,08
ACETYLEP,,! n0 kg -18,1,29
COz 20 ł<g - 25,30

COe 30 kg - 37,50 ll,

CKNA PCV
europejski certyfikot jokości lSO 900l

krótkie terminy reolizocji

fachowe dorodztwo
?S ieirlio gworoncio no profile

różnerodność ksztołtów i kolorów

vlszystkie worionty szkło

.W"F§.U.$*§DA'
T: n }.,,{ U h{ D C, ZA R},TE C K I

:'i-i]30 §}v{IGIE l,, ul. Fcirncx 3
rci, (0-ó5) 180-515 tel.ifox (0-ó5) 189-687

Chcesz rłieć ukiuiecong balkon,
taras czu ogród ?

Bcstercz pcjernniki i u;gbierz
gettn}ti kruiatóu.

ffitr

czY|ji\= oD Pcli,,i;iDZłAŁKU Do P|ĄTKU W GoDZlNACH oD 8.00 - 1ó.00
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REPB]RTUAR
Kflxnm ,oCEI§TmUm99
2-c.05,97(piątek) godz. 19.00, 24.05.(sobota) godz.20.00

,.GóRA DANTEGo", IJSA 1996, Reż. Roger Donald-
son. W5,k. Pierce Brosnan, Linda Hamilton, Charles
Flaiahan. Filnr sensacyjny. Geolog ze Stanórv Zjedno-
czcll-,-ch przebywa w Ameryce Południowej i próbuje
ratorvać luclność mieszkającą pod czynnym wulka-
lren. Podczas akcji ginie narzeczona naukowca. Bo-
hater postal-iarvia zrezJlgnować ze swej pr:acy. Jed-
nakże sejsmogra.fy w Cascade Mountains rejestrują
odstępstrva od normy.

froi'Gi"i"tj a" jo.oi*6iątók)- goitz. 17.00

,,101 DALMTATYŃCZYKÓW" USA 1996, Reż. Ste-
phen Heren. Wyk. Glenn Close, Jeff Daniels, Joely
Richardson. Komedia. Aktorska wersja głośnego fil-
mu rysttnkovt/ego. Specjalista od gier kortputerowych
poznaje i poślubia projektantkę mody. On ma psa
dairratyńczyka a ona sukę tej samej lasy. W jakiś
czas później rodzą się szczeniaki. Szeforva domu mo-
dy próbuje je kupić, a potem porwać.

30.05,1997 (piątek) godz. 19.00

,,EVITA", USA 1996. Rez. Alarr Parker, Wyk. NIa-
dcnna, Jonathan Pryce, Arrtonio Banderas. Adapta-
cja popularnego musicalu, poświęconego argentyń-
skiej bohaterce narodowej. Buens Aires rok 1952:

u,łaściciel kina przerywa seans i zawiadaniia publicz-
ność, że zmarła Eva lrerorr, żona urzędującego prezy-
denta. Publiczność płacze, a jedelr z wić,zó,;v zaczyna
oporviadac jej życiorys.

I}z§Ęffitr$Ę

I ZAPffie§uAffi

Składam serdeczne podziękowanie nau-
czycielkom Szkoły Podstawowej Nr 2 w Śmiglu, któ-
le przyczyniły się do uświetnienia przemarszu Or-
kiestry Dętej OSP Śmigiel przez ulice Smigla w dniu
10 maja 1997 roku: Pani Danucie Strzelczyk - za
przygotorvanie grupy dzlewcząt z programem ryt-
micznym oraz Pani Danucie Grygier za przygoto-
wanie rekwizytów dla tej grupy.

Dziękuję również wszystkim członkom orkiestry
dętej za podjęty trud dodatkowych ćwiczeń.

Nasza orkiestsra dęta 1iczy sobie 20 lat. By dalej
nTogła się rozwijać i uprzyjemni.ać uroczystości 1o-

}--alne, niezbędny jest stały dopływ nowych, młodych
muzykórv-instrumentalistów.

Zapr aszamy zaterl tych wszystkich, którzy
Iubią muzykę do nauki gry na instrlrmentach dętych
i w przyszłości grania razem z nami.

Do orkiestry można trafić ucząc się gry na in-
strumencie w szkole muzycznej łv Kościanie lub
plzy naszej orkiestrze dętej.

kapelmistrz Orkiestry Dętej OSP w Śmiglu

mgr Jan Nowirkż

Od 3 marca br. ,,ALFABETYCZNY SPIS WŁAS-
CiC]ELI STACJI TELEFONICZNYCH W MIESCIE
I GMINIE ŚI{IGIEL" kupić można tylko w:

- skiepie wielobranżowym ,,ASTRA 2" w Śmiglu
przy uL Jagiellońskrej,

- bibliotekach w Czaczu, Nietążkowie, Starym Bo-
janor.vie i Śmiglu w godzinach ich otwarcia,

- aclministracji Centrum Kultury w Śmiglu, przy
uI. T. Kościuszki 20, wejście C.

Uwaga! Książki będą zaopatrzone we wkładki zawie-
rające brakujące w Spisach numery stacji.

A
1

§w§§gm $o

§qogpem mfiifi

oto ostatnie uzupełnienia i poprawki: 3 Sklep ogrodniczo-rolniczy: Balcer P., Śmigiel, pl.

}iie rvykreśtać (jak podaliśmy w nr 3 w ostatniej Wojska Polskiego 11 ma numer 189-297, a nie jak

linijce 1ervej szpalty na str. 7 na skutek przesta- podaliśmy 189-277, którego właŚciciela p. Hiero-
rvietria rversów) pozycji: nima Haremzę przepraszamy za telefony kierowa-
Sztl,arc Henryk, ul. Sikorskiego 3 teI. 189-111, ne pod niewłaściwym adresem.
P. Borowiak ze Śrnigla, ul, Na Durki 4, ma na

irrrię Tadeusz, a nie jak podaliśmy na .ir. z na_ 4 Dopisać w Smiglu: Witkowska Maria, u|, Koś_

rvald. ciuszki 41a 180-213,

_- Ę@EllltlIl
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PIĄTEK, 30 MA,JA
16.30 -* {J1662ysta Sesja Rady Miejsskiej Snrigla - 

gą|ą wid,owiskowa Centfum Kul-
tury w Snrigłu.

18.00 _ G.y i zabar,oly nlrzy ognisku harcerskim - park przy Centrurn Kultury.
19.00 - §ęą65 filrnotvy _' filrm: ,,EVITA" - sala kina ,,CENTRUM".
19.00 _ Koncert Orkiestry Dętej OSP Smigiel - park przy Centrtrm Kultury.

SoBoTA, 31 MAJ.Ą
10.00 - 

Fiłkarski Turrriej Tram6,katzy _ Stadion KS ,,POGOŃ" Smigiel.
11.00 - {tozpoczącie TxI Krajcrvych Biegów Frzełajorvych ,,SMIGIEL lg97" - re-

jon Stadiou. KS ,,FOGOŃ" Śmigiel.
15.00 - Bieg Główny.
16.30 - t{6nggrt zespołu ,,.fćiF'IA MANUFL" z Pily grającego muzykę reggae -park przy Centrunr 1{.tlltury.

17.00 - ftfigg2 piłkarslri: ,,FOGOŃ" Smigiel - ,,WIELKOPOLANKA" Szelejewo.

18.00 _ Ttlrniej rodzinny - 
park przy Centrum Kultury (zgłoszenia rod_zin: mama,

tata i dziecko a-Ó Zl ńaja rv sekretariacie Centrum Kultury w Smiglu).

19.00_1.00 _ tsiesiaela z zespołenr ,,.ĄKORD" z Poznania - park przy Centrum
Kultury.

NIEDZIELA, 1 CZERWCA
10.00 - Wędkarsko_Strażacki Dzień Dziecka - fglęn przy rviatrakach.

15.00 _ Przegląd grup artystycznych szkól podstarvowycir - park przy Ceirtrum
Kultury.

17.00 - Finał Turnieju Wiedzy Pożarniczej _ sala widowiskowa Centrum Kultury.
18.30 _ Występ zespołów tarrecznych ,,LA SEPT" z Leszna (tańce latynoamery-

kańskie i Centrum Krrltury w Śmiglu _ §ala widowiskowa Centrum Kul-
tury.

19.00 _ Konkursy i zabawy dla dzieci - park przy Centrum Kultury.
20.00 - Zabawa taneczna przy m:uzyce zespołu ,,TIK-TAK" ze Smigla.

U W A G A! W CZASIE TRWANIA IMPREZ CZYNNE BĘDA STOISKA HANDLOWE
I GASTRONOMICZNE.

S E RD Ec ZNIE 7, AP RAS 7, hNIu!
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