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Przypominam, że w referendum konstytucyjnym należało odpowiedzieć na pytanie:

I,RZYJĘCIEM KONSTYTUCJI RZECZ,YP OSPOLIT EJ POLSKIEJ UCHWALONEJ
DZENIE NAR,ODOWE W DNIU 2 KWIETNIA 1997 R.?

A oto wyniki:

CZY JEsTnS zł
PRZEZ ZGRCMA-

siedziba lokalu
Liczba

---ł

uprawniol-ch 
I

osób

głosuiących

Liczba odpowiedzi na:

TAK l NIE

Smigiel- liceum 1.009 457 2ż4 224

Śmigiet - szkoła zawodowa 1.466 641 2B9 339

Śmigiel - 
przedszkole t,232 427 179 220

Śmigiel - centrum kultury 1,.477 607 366 227

Zegrówko - świetiica wiejska 452 169 69 95

N'Iorownica - 
pałac 3B2 195 l25 57

Bronikowo - szkoła 530 l92 104 79

Nietążkorvo - świetlica wiejska 483 205 I22 7B

czacz - szkoła 1 trĘ.)f.JlJ 589 276 284

Przysieka Stara II - szkoła 7B6 307 1B5 LL2

Stare Bojanowo - dom wiejski 1,791 B5B 526 305

Karmin - świetiica wiejska 449 2l9 140 74

wonieść - szkoła 611 307 1B7 110

Śmigiel- szpital 61 36 20 l2

RAZEM: 12.302 5.209 2.8l2 2.21,6

Frekwencja u nas wj,iiosia 42,340/g, w województwie 43,'30lo, w lrraju  Z,BOf9.

KONSTYTUCJA ZOSTAŁA PRZYJĘTA. opr. (H.Z,)
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s Fffi&sy ośnonxg p$mlocy sp$ŁEczllEl
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ffif, Xxxll sEsll BAIIY MIEI§B{§E§ $MI$LA

Odbyła się ona ż2maja br. Obecnych było 19 rad-
nych, nieobecnych pięcioio: Jan Lisiak, Zenon Sko-
racki, Marek Walkiewicz, Alicja Ziegler i Henryk
Zak. Obrady prowadziła przewodnicząca Rady Ur-
szula Ranke,
Program sesji był bogaty i przewidywał 10 punktów,
w tym podjęcie 12 uchwał.

OCENA PRACY OPS
Kierownik ośrodka Barbara Kuderska zapoznała

radrrych z protokółem kontroli kompleksowej, jaką
w ośrodku przeprowadził \Mojewódzki Zespół Pomo-
cy Społecznej w Lesznie. Protokół był niezw),kle
szczegółow-v. Jego końcową częścią była ,,Ocena dzia-
łainości Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Śnr-iglu", rv której m,in. stwiedzono, że
w naszym ośrodku zatrudnieni są kwalifikowani pra-
corł,nicy posiadający długoletni staż pracy i mający
dobre rozeznanie śrociowiska. Umoż]iwia to racjonal-
ne wykorzystyrvanie środków na świadczenia oraz
wpro.ładzanie nowych, wynikających ze stwierdzo-
rrych potrzeb. Posiadane pozwalają zaspokoić ele-
mentarne potrzeby najsłabszych ekonomicznie miesz-
kańców, a dobre rozeznanie potrzeb środowiska poz-
wala objąć pomocą osoby i rodziny o najniższych do-
chodach. Reaiizacja zadań zleconych i własnych jest
realizowana zgodnie z podpisywanymi porozumienia-
mi. Kontrolrrjący stłvierdzili też, że na uwagę zaslu-
guje współpraca ośrodka z klubami seniora, świetlicą
terapeutyczną i kołem stowarzyszenia rodzin kato-
lickich. Jedynym ,,minusem" w ocenie jest to, że

,,pracownicy socjalni ośrodka wypłacają zasiłki z po-
mocy podopiecznym, co wykracza poza ich kompe-
tencje". Jednak: ,,Reasumując - realizacja zadań
w,ynikających z potrzeb mieszkańców miasta i gmi-
ny Śmigiel tzn. wydawanie decyzji, wypłacanie za-
siłków, organizowarrie i świadczenie innych form po-
mocv wystawia ośrodkowi ocenę pozytywną".

PROBLEMY ALKOEIOLOWE
Aby przeciwdziałać narastającej fali alkoholizmu

(vide kronika polic5zjna), pojęto dwie uchwały:
w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych (ze względu na to, że
lriektórzy członkowie byłej komisji złożylt Tezygna-
cię) oraz w sprawie przyjęcia Gininnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Probiemów Alkoholo-
wvch na rok 1997.
W skład komisji weszji: Genoł.lefa Łączna, opiekr,tn
społeczny - przewodni.cząca i koordynator, Wiesław
Terczewski, komendant Posierunku Poiicj i - za-
stępca przer.vodniczącej, Lilla Ratajczak, pracowni,k

OPS - sekretarz, Urszula Ranke -- przewodniczą-
ca Rady Miejskiej Śmigla, Krystyna Nadolna - pr-a.
cownik OPS, Aleksandra Adamek - pedagog szkol-
ny, Wojciech Ciesielski - nauczyciel, ksiądz Leszeh
Idkołviak, Mirosław Grzelczyk - dyr. szkoły w Sta-
rym Bojanovrie, Alicja Przybyłek - opiekun świe-
tiicy terapeutycznej, Ryszard Kaczmarek - grupa
AA, Grażyna Derwich - psycholog.

W gminnym programie postawiono sobie dwa
podstawowe cele: zapobieganie powstawaniu nowycl:
problemór,v i zmniejszenie rozmiarów tych, które ak-
tualirie występują oraz doskonalenie sposobów ra-
dzenia sobie z problemami aktualnie istniejącyrrr:
w mieście i gminie.
Przyjęto rn.in, następujące kierunki działań:

- zwię}<szenie dostępności pomocy terapeutyczrre;
i rehabilitacyjnej dia osób uzależnionych (m.irl.
przez zarganizowanie grupy terapeutycznej AA.
kielołvanie do sądu wniosków o wszczęcie postę-
povvania w sprawach zastosowania obowiązku
poddania się leczeniu odwykowemu),

- udzielanie rodzinom, w których występują pro-
blemy alkoholowe, pomocy psychospołecznei
i prawnej, a w szczególności ochrony przed prze-
mocą w rodzinie,

- prowadzenie profilaktycznej działalności infor-
macyjnej i edukacyjnej, w szczególności wśród
dzieci i młodzieży,

-* prowadzenie nadzoru nad przestrzeganiem zasad
i warunków sprzedaży napojów alkoholowych.

UCHWAŁY, UCHWAŁY...
M.in. podjęto uchwały w sprawie:
C zmian granic miasta Śmigla oraz wsi Koszanowo

i Nietążkowo, Ogólnie rzecz biorąc, Śmigiel wzbo-
gacił się o tereny od ul. Półwiejskiej po rejon wia-
traków i teren przylegający do ogródków dział-
kowych, o teren między ul. T. Kościuszki a J. Ki-
lińskiego - osią przedłużenia uI. J. Iwaszkiewi-
cza i teren od posesji Szymańskiego przy krzyżu
w stronę Poladowo - Durki.

9 zmiany składu osobowego Komisji Finansowo-
-Gospodarczej Rady Miejskiej Śmigla. Na prze-
wodniczącego tej komisji wybrano Stanisława
Pawlaka (dotychczasowego zastępcę), a zastępcą
został wyblany Kazimierz Wasiek.

INNE SPRAWY
Wyłoniły się one w toku składania sprawozdań

przez przewodniczącą Rady Urszulę Ranke z działal-
ności Prezvdium Rady i Burmistrza Jerzego Cieśie
z clziałalności Zarządu w okresie między sesjami.
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\T zrviązku ze zbliżającvm się terminem licytacji ce-
3_elni w Przysiece Polskiej, zawieszono skargę na
iziałalność komornika sądowego.

Zarząd jest skłonny przejąć hydroforirię .;,, V,/onieściu
l;od warunkiem, że dotychczasowy jej administrator
_ireguluje sprawy p]:awne.

Zarząd przychyiił się do wniosku rodzicó""łr z Broni-
kowa i okolicznych wiosek, by obecni uczniowie k]a-
sy siódmej z tych terenów naukę ul k]asie ósir"rej
kontynuowali w Śmigiu, a nie w nowo utworzonej
szkole w Bronikowie,

I.iie przychylono się do prośby Mariana Krzaklew-
sklego, który w imieniu ,,Solidarni ze stocznią" ape-
]or.vał do samorządu terytorialnego, by ten wykupił
cegiełki na ratowanie stoczni.

Postano.,lriono, że do Listu otwartego, którego na-
dawcą był Cech Rzemiosł Róznych rv Smiglu a adre-
sowanego do F,ady ustosunkuje się zarząd. W toku
dyskusji nad tą sp]]awą Burmistrz stwierdził, że były
dwa spotkania: jedno z rzemieślnikarni, członkami

bractwa i innymi osobami oraz drugie - zarządu
cechu i zarządu miasta, w czasie którego ograniczono
się do dyskusji nad ustawą. Zarzuty rzemieślników
zostały odparte, bo b}rły ł:ezpodsLawne i wynikały
z nieznajomości ustawy.

FoLEMIKA
Wywiązała się rniędzy radnym Lesekiem Balce-

o::ganizatoreirr l. Smigielskich Targów Go-
spodarczych a przer,vodniczącą Rady Urszulą Ranl,;e
na temat ,,Wyjaśnienia" opubliilr]wanego w poprzed-
nim n1_1merze naszej gazety. L, Balcer ptzyznał, że
nieświadomie za:--oiast,,upouzaznienia" uż;rł w,yTazu
,,zlecenia", a wyjaśnienie puł:li}iowane w gazecle
nroże pociważyć wiarygodność organizatora u pcten-
cjalnych r,vystawców.

Dia jasności. Frzewodnicząca z:vróciła się do rarłr:zyni
o splacyzowanie ie::minu: ziecenie. (Przez ui,,]!o\ĄiQ

ziecenia przyjrrrując"r, zlecenie zoł:owiązuje się do

dokonania określonej czj)/nni]ści prawnej dla da:ące-
go zlecenie" -- 61f. 734 § 1 kodeksu cywilnego)

(H. Z.)

#ffi ffiAffi ffiWAŁ§ §{#iĘ,§ffiAT =,ą l\ Ł:§
W środę, 2J. maja br. w sali widowiskowej Cen*

trum Kultury w Śmigiu odbyło się WALNE ZaBR,A-
NIE SPRAWSZDAWCZO-WYBSR,CZE ZWIĄZKU
KOMBATAI§TÓW I EYŁYCH WIĘŹNIÓW POLI-
TYczNYcH, KoŁo I!{IEJSKO-GMINNE w Śnmc-
LU. Wzięło w nim udział ponad 200 osób.

Gośćmi kombatantów byli: płk Feliks Niedzielski --
prezes Zarządu Wojewódzkiego ZKiBWP w Lesznie,
Bronisław Szmatuła - opiekun koła z ramienia ZW,
Burmistrz Smigla Jerzy Cieśla, Przewodnicząca R,a-
dy Miejskiej Śmigla Urszuia Ranke, Barbara Ku"der-
ska Kierownik Ośrodka Pornocy Społecznej
vr Śmiglu_, Zbigniew Grabowski reprezentujący Krąg
Starszych Harcerzy w Śmiglu oraz Dyrektor Banku
Spółdzielczego w Śmiglu Jerz3r Wojciechowski. Ze-
braniu przewodniczył Jeruy Cieśla,

Po wprowadzeniu sztandaru i odśpiewarriu IIym-
nu Państrvowego, minutą ciszy uczczono pamięć
zmarłych i poległych. Następnie młaCzteż z liceuin
w Śmigiu i szkoły rolniczej w Nietązkowie przygo-
towana ptzez §}gr. Wojciecha Ciesielskiego,
mgr. Grzegorza Głowackiego i mgr Annę Kiełczew-
ską przedstawiła patriotyczny montaz słowno-mu-
zyczlly. W międzyczasie w l\{lejscach Pamięci Naro-
dov;e j złożono wiązanki kwiató,,,^r.

Sprawozdanie z działalności koła w iatac}r
1993-1997 złożyla prezes Gertruda Skrzypczak. By-
ło one obszerne, wręcz drobiazgowe i w pełni od-
zwierciedlało pracę koła, a łv szczególności jego za-
rządu, z którego v,, iiakcie kadencji odeszło

ło 3 członków: Zenon Duloski, Leon Gidaszew-ski
i Bernard Majewski" W ich nriejsce powołano; Woj-
ciecha Lorenca, Mariana Apolirrarskiego i lvTariana
Kubalę.

ZarząrJ, odbył, Łącznie z konrisją rewizyjr,ą, 32 posie*
dzenia, a jego prezydium 

- 268 (]), przyjrnując
w każdą środę interesantów. A s,oraw do załatwienia
jest coraz więcej. Ludzie się starzeją, chorują i od-
chodzą - zrĄarŁo 56 człcnków i 36 podopiecznych.
Wielu irortlbatantów otoczonych jest stałą opieką
Ośrodka Pomocy Społecznej i trCK, coraz więcej ko-
rzysta z zapomóg (odpowiednio rv iatach: 5, 15, 28,23)
jak i z pomocy finansowej koła (odpowiednio: 15, 9,

11, 14). Los wielu kombatantów i podopiecznych jest
niepewny. Członkowie organizacji przechodzą -l/ery-

fikację, którą ostatecznie ma przesądzić nołva usta-
wa, ,.i},Iszystkźe stare legźty,łroacje sc2 tuażne do zoei-
ścźł notuej ustttzuE (...), nu którq z wiełkim nźepako-
jem czekamy. Mźja już 52 lata od zalęończeniu lI uaj-
lzE śużatousej, a spralny kombatcl,nckże ludzż stargch,
którzy tualczgli o uolna, Polskę, musżelż stunqć nw

razkaz do lłalkź, d,zźś sźę pomźja, każe szę i.m, szulęuć
doku,mentólls l]J arch,źllsach uojskolłgc1l,, które sq
nieosźqgalne (.,.). Majq żal do dowództua wojsk{r, że
ni,e rłpźsgwtlna zD ksiqżeczkach wojskowgch udzźału
us ualkach, z banda,mi,, u jwkźe ta byłg, nie wźed.zźelż.
Musźell, iść nu rozL;tłz -- za co clziś źcl"t sźę karze, ad-
ocłbierajq po tglu Latach upratłrłźewźg" - z głęboką
tros}<ą stwierdziła G. Skrzypczak.
Doku:rl_enty ną no$/e legiiyn. acje przygotołvano dla

;l
ęl
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201 członkółv (dot;rchczas zweryfikowano 100) i 149
podopiecznych (zi,veryfikorr,ano 1 20).

Cprócz splaw socjalno-b;,to-wych w sprav,/czdaniu
duzc iniejsca poświęcono na omółvienie lłspółpracy
ze szkołami, organizacji licznych uroczystości patrio*
tj,cznych, historycznych zarówno śrvieckich jak i koś-
cieinych, sportowych, pielęgnacji Miejsc Pamięci
Narodovrej i bardzo dobrej współpracy z sanlotzą-
den: terytorialn,rrm. ,,Życzeniex* na§zyln jest, ahy ie
doł:re stos$ralci i wstrlółpraca Btrzyitrywały się readal.
Jesteśmy przekonani, że tak będzie".

Płk F. Niedzieiski bardzo lv"7scko ocenił działaj-
ność śmigieiskiego koła, zwłaszcza współpracę z sa-
morządem terytorialnvm i prowadzoną akcję socja}-
ną.
Zatząd,owi absolutoriun,l udzielono jednogłośnie.

W wyfogrgch jawnych, jednogłośnie, na r^/łiioseli
komisii w\,ł:orczei, wyblałro do zarządu: Gertrudę
Skrzypczak (Srnigiei) -- p]]ezes, łVojciecha Lorenca
(Poladolvo) zastępca prezesa, l\{ariana Kubalę
(Śmigiel) 

- zastępc,l, prezesa, Marcina Apolinarskie-
go (Czacz) 

- 
3ęĘyęf;,1z, Ednrunda Skrzypczaka (Sta-

re Bojanolło) 
- si<a.r'bnilł oraz: Floriana W)rsockie-

go, Bolesłerł,a Kicińskiego, Józefa Mikołajczaka,
Szczei:ana Kozalla i Stanisława Kaźmierczaka
(wszysc5. ze Ś,rr:igla), Antoniego F'irleja (Nietążkowo),
Maksyrniiiana_ Itretmańskiego i Adama Wojtko-wiaka
(oboje z Czacza), F'ranciszka Szymańskiego (Kosza-

i]r,;,lvo) 1 Łdv.ralrla Błocia.na (St. }3ojanowo), do ko-
rni.sji relvizyjnej: Wład,vsłar.va Przydrożnego 

- 
plze -

-,vcdniczącr,-, Jł_lra Łęczyńskiego i Bolesława Adanr-
cze i\,skiego -- członkor,vie (wszysc;. ze Smigla).

Frzeu.,odnicząca Rady Urszula Ranke złożyła sei-
cieczne podzlęlrolvanie za dotychczasowy wkład pra-
Ctr ,,sta]:ern.r-t" zarządo\Ąri., a ,,nowenu" życzyła roz-
\i/cjLi i d_yiiirnlicztlej działalności. A wszystkim zebra-
n,___vi,tl -- clużo zdrowia i pogody ducha.
],Y pc.;]r,,]:_'nJ,:il] di_ichu ż5rczenta skł;,dali i pozosta1,
gościc.

ZeL:ran,ie zarn}<ne;ła plezes Gertruda Skrzypczal.,
,,i-,'zi11.,.,"r, za ,wvlrór, aie nie z chęcią go przyjęłarr:r
Przez ty,le lat - mam dosyć. Do pracy jest coraz
ruiriei chctnyclr 1,-ldzi, jesteśmy coraz starsi. Stąi
lpeluię r_lc rł,sz.istkich: pracujmy r,,,spólnie i nawza-
iłlrł soj:ie poln"a3ajmy".

W toku ze]:rania vr'yrazono wiele refleksji. Jedna
z :::jr!:. nie:,,lr Łqdzie pr_lentą tego sprawozdania.
(...) ma lrcambatqnci ź u:żelu źnngcll,, którzy brall
uizźał u: zm,ag:s:aiucll, usojenngch, a potem lls oclbu-
claą;sie znźs::czarueEo Ta-śzego kraju, jesteśmE gotoL|_,'.

bronźć poiłaju. Zrzeszenź us kołach, nźe jesteśmy al
uprauilnitL 1:clźtykź, ale ży jemg u sgtuacjż, u które,
Los nlsz-ej Ojczyzny r.ie jest obojętnE. Chcemy jes:-
cze u) nńarę naszyc'h sźł żyć, pracol_uać ż odpoczy,**clć
u spcl;ajLL, tr>a ma nźc u:ięcej już nas nże stać,

(H,z.)

§Y ],inE tsYŁ{j ĘvĄT,FLiWosCI
A doil-rz;l one iT-osą organizacji I. S\[iGlEI--

SKICH T/\}IGÓW {;CI1PODARCZYCFI. W poprzed-
rrim nlłrnelre ł-lujrii.,r,,valisln,)- WYJAŚNIENIE prze-
,nvodnicziicei R;ld5l _,. i,ljsl<iej Śnrigla Urszuli Ranke
dot;-g2ąęęi siłll:lrrło-,łl.nia rv materiale inforilacyi-
nym tej illpt:ez-,,. l§il ten temat wywiązała się też
POl,trT,rtIT{.\ l"ir 62ą5ię r-.statnie,j sesj i,

By ilitl l1-o.ło ,;?C,lll;1,6 ,,v,itl:1irvości, łytuję fragmenty
1 
: isir:a {r,l;g1;,f 9 16 i1-1. ilI|]irn izac-;l j rro-liadrowych PPUT{
,,G]N",I..eszli:r I];:]ci:l,;,l a,:].rr;solva.ne:go do Burtnistrza
Srnigla i })Lz,.ll.,,odnic;łi:r,:j Iiłdy i\[ieiskiej Śr::igla:

Zus,racan^l;.lżę ; prcll.iozu::3r:, t};c Rady ź Zarzqdu o upo-
1,1sclżnźenie cł.o clrEaniza,:ji tej il,.,przezy (przez - ILZ.)
Pry us atne P r ze dsźębior s,t l-D a ;i silj g olu o -I1 andlo,u e s.c.
GlN, ktarego jeste,rł. ud,zźalaruce,,n. (...) aferuję 250lo
zu sku mcł c eI e sporł.tlJo-r eiir eo.cg jne (bwdous ę obżelę-
tu). Mźasto ź gnł,żnt" nźe bęclzźe pcnosźć żadngch kosz-
tóza.

W od_porlriecłzi Z,łrzilCu. czyl.aryl;r; ilarztltl |,,Iiej-"iłź

Śmigla (,.,) ttpau:rL_i,liił Jrr,;,;l-ł: tltl,ł,r: Przeci.sźe,bźorsi;u:c
Usługcua-i,j,ąn-ilctuc s"c" {,jlll' w Śr;lźglu do argc,"ni,zrL-

c j ź Ś rnźg źeI s'; ::źcłl, T sr g o * 6 6 ł; r,: D c|" cłr c z y cl:t (,,. ). R t1 rł i,.lo-

cześrłźe (,..) u:yraza zr;scłę na bezpl;g,i1,,e karzystanźe
z herbu ąls okresźe do 22 czełzuca ,1.997 r.

Tak i,vięc wszysti<o jesi j,l.siie. GL Z.)

"TU{"IIąN PRIł,{F]L SOŁTYSEM WYDOROWA
W zw,iązku z Tez!$nl,c,ią Bogusława Szczepaniaka

z fun}icji sołtysa wsi Wydorowo spowodowaną zmia-
ną miejsca zamiesz}<anta, 12 maja br. w świetlicr-
v;iejskiei dokonano wyboru llowego sołtysa. W ze-
braniu .-1czestniczyło 16 ruieszkańców, którzy spośróo
dwóch karrcli,.datórv, 11 głosami, na sołtysa wybra1;
Juliana Pl,imla, emerytowanego pracownika 1eś-
nictv.ra. (H, Z l

h{ISTRZoM
SZTUKI DRUKARSKIEJ

Z DtrUKlrląNi ROMANA ŁĘCZYNSKIEGO
W ŚMIGLU

]_]P"UKI.,TJĄCYM,,WITRYNĘ SMIGIELSKĄ',
z okazli

DNIA DRUKARZA
SERDECZT{tr ZYCZENIA:

ZI}JlCv/iA, CTtrRPLIWOSCI, SKUTECZNEGO
PP"ZEPĘDZE NIA C HOC HLIKA

oR_\Z ],VYRoZU:vtIAŁoŚCI

życzy
Redakt,ja,,Witryny Śmigielslłic'''
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WITRYNA ŚMIGIELSKA

ffiffifiIffiHws§& ffiffiffi§e ffi&ffiw ffi§ffi§ffiffiffiffi§ wmxffi!.&
Odbyła się 30 maja br. o godz, 16.30 w saii wi-

dowiskowej Centrum Kultury w Śmiglu i poświęco-
na była śmigielskiemu harcerstwu. Poprzedziła ją
msza św. w intencji zmarłej harcmistrzyni Lukrecji
Bednarek i śmigielskich harcerzy.

Otwarcia, po odegraniu ptzez orkiestrę CSP Smigiel
}Iymnu Państwowego i wprowadzeniu sztatldarów,
dokonała przewodnicząca Rady Urszula Ranke wi-
tając licznie przybyłych gości, wśród których m.in.
byii: córka Lukrecji Bednarek wTaz z małżon}<iem -Grażyna i Zenon O1ejnikowie, komendant Wielko-
polskiej Chorągwi ZHP hrn. Jai:osław Rura, prze-
wodniczący Rady Miejskiej Kościana Stefan Zurek.
Saię po brzegi wypełniły trzy pokolenia harcerzy,
również serdecznie powitanych przez Przewodni-
czącą.

Referat pt. ,,Zvłtązek Harcerstwa Polskiego w 90-1e-
ciu światowego skautingu" l1,ygłosił hm. Tadeusz
Marciniak.

Następnie {Jrszula Ranke adczytała uchwałę Rady
Miejskiej Śmigla z dnia 24 kwietnia br. przyznającą
ZA ZA9Ł\jGI DLA MIASTA i GMI}{Y SMIGiEL
medal ZA§ŁUŻONY DLA MIASTA I GMINY
SMIGIEL pośmiertirie LUKRECJI BEDI{AREK.
Uzasadnienie - zyciorlrs odczytał Burmistrz Śmigla
Jerszy Cieśla. Mcdal \r,łTaz z pamiątkowym d5zplo-
rr:.em i bukietem kwiatów odebrała niezwykle vr'zru-
szona córka T,. Bednarek Grażyna Olejnik, która po-
wiedziała: Wgsoka Rado, zaproszeni goścże. Dz;ękuję
za zaproszene i, odznaczemże. Mgślę, co poużedzżałaby
moja ukoch-ana marna? PouźeCzźałabg dz:ękuję,
a harcerzoTtl - dzźękuję za pamżęć ż pozdr:łz,:"ciln
serdecznźe. Czuwaj drwhnE ż druhowźe.
Przy dźwiękach werbii delegacje harcerskie uCały
się na cmentarz by złożyć rviązanki kwiatów na gro-
J:ach Zmarłej i Rozstrzelanych.
Po oclegraniu przez orkiestrę Roty wyprowadzono
sztandary i Urszula Ranke zainli;ręła Uroczystą Sesję
Rady Miejskiej Śmigla. @.z.)

LUKRECIA IVIARIA BEDNlĘRflK
z domu Pieprzyk, córka Józefa
i Marii z d. Sterniak, urodziła
się w Śmiglu 16 listopada 1934
roku,
Ojciec był rzemieślnikiem -prowadził zakład ślusarski. W
czasie okupacji prześladowany
przez Niemców, więziony w
Śmiglu i w Kościanie. Od 1940
roku do końca wojny praco-
wał w fabr;,gg H. Cegielskie-

go w Poznaniu, a od 1950 roku był nauczycielem za-
rvodu w szkole zawodowej w Śmiglu i w Kościanie,
I\Iatka zajmowała się domem i wychowaniem dzieci,
a było ich ośmioro: Tadeusz, Lukrecja, Elżbieta, Eu-
genia, Dorota, Jerzy, Janina, Stanisław.

W kwietniu 1945 roku Lukrecja Bednarek rozpo-
częła naukę w szkole w Śmiglu. Stracone 1ata naulri
nadrabiała w okresach półrocznych. Dlatego ież 1uż
w czerwcu 1949 roku ukończyła Szkołę Ogóinokształ-
cącą st. podstawowego w Śrniglu. Z nowym ro}riem

szkolnym rozpoczęła naukę w VIII ]<lasie Państwo-
rł,ej Szkoły Ogólnokształcącej st. licealnego rv I{oś-
cianie, a w czerwcu 1952 roku ukończyła klasę X
oraz Kurs Pedagogiczni,. 15 października 1952 rolru
tozpoczęła pracę w zawodzie nauczycielskinr. łV rokr-r

1953 otrzymała śrł,ia,dectwo matura],ne w Koreppon-
dencyjnym Liceutn Cgólnokształcącym w Lesznie.

29 czerwca 1955 roku ivyszła za rnąż za Zenona
Bednarka. Po dwóch latac}r nrałżeństwa radością Jej
plywatrrego zycia stała się jedyna córka - Grażyna.
Po piętnastu iataclr małżeństwo to zostało rozwią-
zane.

Następne iata Jej życia to praca w szkole, praca
w harcerstvrie i praca dla dobra naszego środowiska,
naszych dzieci i młodzieży, naszego miasta i naszej
gminy.
Lukrecja Bednarek była członkiem Związku Mło-
dzteży Polskiej, Związku Harcerstwa Polskiego, Zjed-
noczonego Stronnictwa Ludowego, Zwtązku Nauczy-
cielstwa Polskiego, Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych, Ochotniczej Rezelwy Milicji Obywatel-
skiej, Polskiego Czerwonego Krzyża, Polskiego Ko-
rrritetu Pomocy Społecznej i Ligi Obrony Kraju.
W 1981 r. utworzyła Społeczny Komitet Budowy
Szkoły w Śrniglu. W 1986 roku, z Jej inicjatywy,
w ramach Narodowego Czynu Pomocy Szkole, pow-
stał Komitet Rozbudowy Przedszkola w Śmigiu (za-
łliegała o dokumentację i fundusze). Pracując łv Po-
ladowie, była organizatorem życia kulturalnego wsi.
Prowadziła koło teatralne i taneczne ptzy Związku
lVlłodziezy Wiejskiej. Przyczyniła się tez do rvybu-
dowania sklepu w tej wsi.

W latach 1957-1977 była radną Rady Narodowej,
p;:ze-.łodniczvła komisji do spraw oświaty.
Była członkiem lrolegiurn do spraw wylrroczeń -dużo czasu pośłvięcała z,walczaniu alkoholizrnu.
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WITRYNA ŚMIGIaLSKA

Nadszedł jednak nieubłagan5r rok 1995 ... choroba,
ból, cierpienie i śmierć, która nastąpiła 27 listopada
1995 roku.

Jak już wspomniano, Lukrecja Bednarek po
ukończeniu kursu pedagcgicznego v/ 1952 roku otrzy,
mała nakaz placy do Wydziału Oświaty Prezydium
Wojewódzkiej Rady Narodowej w Zielonej Górze.
Na wniosek zainteresowanej Ministerstwo Oświaty
w Warszawie ztnielria rniejsce nakazu do Poznania.
15 pażdziernika 1952 roku rozpoczęła pracę .ł Szko-
le Podstawovlej rr Smiglu, od lutego J,953 roku pra-
co,uvała w Głuchowie, a od września 1955 r. w Szkoie
Podstawowej w Poladowie.

W 1961 roku rozpoczęła studia na wydziale matema-
tyki Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Katorvicach,
ale ze względu na trudną sytuację rodzinną przer-
wała je na II roku.
W tymże roku została zatrudniona w charakterze
wychowawczyni w ognisku przedszkolnym plzy
Szkole Podstałvowej w Poladowie.

Zgodnie z Kartą Praw i Obowiązków Nauczyciela
Lukrecja Bednarek stała się nauczycielką mianowa-
ną i otrz),mała tyt,"rł służbowy ,,nauczyciel dyplomo-
wany", Teraz zo:;tała dyrektorem Szkoły Podstawo-
wej rv Poladowie.

W związku z reorganizacją szkół z dniem 1 września
19?3 roku Panią Lukrecję odwołano ze stanowiska
dyrektora i powierzono Jej stanowisko wychowaw-
czyni świetlicy ptzy Szkole Podstawowej Nr 1

w śmiglu.

W związku z likwiclacją Punktu Filialnego w Pola-
dowie z dniem 1 sierpnia 1975 roku rozpoczęła pracę

ł-,,Szkole Podstawowej Nr 1 w Śmiglu.

27 rnaja 1978 roku zdała Egzamin Kwalifikacyjny
równoważny wyższym studiom zawodowym.

Z dniem 1 września 1983 roku została powołana do
pełnienia funkcji wiceCyrektora Szkoły Podstawo-
wej w Snrigiu, a w loku następnym przeszła do pra-
cy w Ulzęcizie }.{iasta i Gminy w Śmiglu na stano-
wisko zastępcy inspelitora oświaty i wychowania.
W trzy 1ata później została inspektorem oświaty
i wychowania w Śmiglu. Z dniem 30 listoparia 1989

roku Lukrecja Bednarek przechodzi na emeryturę.
Pracę w szkole kontynuuje nadal, w niepełnym wy-
miarze godzin dydaktycznych, do 31 sierpnia 1992 r.

Życiową pasją Lukrecji Bednarek było harcer-
stwo. Do Związku }Iarcerstwa Polskiego łvstąpiła
w 1945 roku do 11 Drużyny llarcerskiej im. KróIo-
rł,ej Jadwigi w Śmiglu. od tego czasu na stałe zwią-
zała się z harcerstrvem śtrigielskim. Przez cały okres
swej pracy próbowała realizować te zadania, które
były zawarte w słowach harcerskiego Przyrzeczenia
,,...Pełnić słuzbę Bogu i Polsce, być posłuszną Prawu
Harcerskiemu." Z Jej ust padały często słowa ,,... gdy

raz harcerką - to na zawsze". I tę zasadę próbo.,,.,...
realizować przez cały okres swej działalności.

V/ 1954 podejmuje pracę jako druzynowa dru:, -

n;.- halcerskiej w Głuchowie. W roku 1969 zakl= ,

clruzynę zlichorł,ą w Poladowie i pełni funkcję c:
ż5rnoił-ej. 26 października 1970 roku otrzymuje no:.
nację na Komendantkę Cśrodka Drużyn Harcersi-; .

rv Śmig}u i z wieloma dziaŁaczarni i przyjaciółmi i:a_ -

cerstwa prz5 stępuje do budowy ,,Domu lIarcelz.
B października 19?0 roku w Smiglu odbyła się C=, -

ti:alna Inauguracja Roku Kultury ZTłP. Data ta pi,:-,-
szła do historii śmigielskiego harcerstwa. Bucic,., .

,,Domu f1arcerza" została zakończona.
W wyniku reorganizacji administracji w Pols:.

leorganizuje się równteż ZHP. W Śmiglu, w 19-'
roku powstaie ilufiec Harcerski. Komendantką i:__-
ca mianou,ar-ra zostaje druhna Lukrecja Bedna:,=.
Funkcję tę pełni do roku 1978. W latach 1978-1';:.
podejmuje prracę z drużyną zuchową i harceis.".
rr, Smigiu, aktywnie kieruje pracą Hufco\Ą,ej Koll:,,
Kształceriia i Stopni Instruktorskich. Pod kierorr-:.._-
trł,em Druhny Lukrecji Bednarek rozpoczęto katl:l:.-
nię programową pod hałem ,,Bohater Hufca", w ,J.- -

niku której 29 września 1974 roku lrarcerstrvo ś::-. -

gielskie przyjmuje na bohatera doktora Francis;,:.
Wi.taszka, a Koło Przvjaciół Harcerstwa przekaz_ .

Hufcowi no\,v), Sztandar.
Druhna Lukrecja Bednarek w roku 19B4 polrori,:.,.
obejmuje funkcję Komendantki Hufca, którą pei,
do dnia 2 paździ.ernika 1995 roku.
W okresie swojej działalności instruktorskiej peł:-__,.

odpol,viedzialne funkcje na organizowanych ko_:-
niach zuchowych, obozach harcerskich i kursach _:.-

struktorskich, na których najczęściej pełniła funkc-.
komendantki.
Pod kierunkiem druhny Lukrecji Bednarek orga:-__-

zowane były akcje, kampanie i inne imprezy o zas_=-

gu regionalnym jak i chorągwianym.

Druhtra harcmistrz5lni Lukrecja Bednarek prz.-
cały okres swojej słuzby instruktorskiej próborla.=
sumiennie, wytrwale i mozolnie ksztatłować um;-s,-
i charaktery zuchów, harcerek i harcerzy. Efeil:-
placy druhny Lukrecji procentują w dalszym cia: -

bowiem w każdym z wychowanków pozosta\§,].
cząstkę siebie, swoją wiedzę, umiejętności i wartoś:_
Duzo czasu i sił poświęciła organizacji w dniac:
19-20 czerwca ],993 roku ,,Harcerskiego Zlotu P:-
koleń" w B0 rocznicę powstania Zwtązl<tt Harcerst,",-.
Polskiego ira Ziemi Śmigielskiej.
Za swoją pracę i zaangazowanie wielokrotnie zosta,.
\ł,yTózniona i odznaczona. Między innymi:

Złotym Krzyżem Zasługt, Krzyżem Kawalersk:=
Orcleru Odrodzenia Polski, Srebrnym i Złotym Krz-.--

żetrt ,,Za Zasługi d|a ZHP", Złotą odznaką ,,Za Z,-,

sługi dla Chorągwi Leszczyńskiej ZHP". opr, A. Zźeg.:-
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I. śMIGIELS
TARGI

Go§PoDAR
Śmigiel, 21-22.06.1W7

u npn&§u nMV
do tłdziału w

,

I. SMI GIELSKICH
TARGACH
GOSPODARCZYCH

2tr.-22.06.19$t r.

czynne:
w Cafe Club ,,GIN' ul. Kościuszki 20, tel. 189-599
(poniedziałki, środy, piątki) - godz. 1t00 -LTOa

pnzy sklepie monopolowym PPUH s.c. ,,GIN"
plac Wojska Polskiego LL tel. I89-2TI" (wtorki,
czwartki, soboty) od godz. 900-t500

Termin zgłeszeń SCI dm§a 16.{!6.tr$$7 r. {ostatecznyl.

Blnro zgłO$usń ; informacii

Drukarnia R. Łęczyńs.i §mtgiel, ogFodowa 39



-Z,CE g8trCrsz,@
do punktów §przeilażv

Nocny Sklep Monopolowy ,,GlN"' Smigiel, pl. Woisko ć,":T;

Polskiego 11, tel. 189-271 codziennie od B00 do

nr 2 (prry stodionie) ul. Morii Konopnickiei

codziennie od 1500 do 2000

Co{e Club ,,GlN" Smigiel, ul. Todeuszo Kościuszki
(budynek Centrum Kultury) tel. 189-399,

dziennie od godz. 1500 - 2300 w soboty od

ORGANIZUIEMY:
weselcl, stypy, komunie

Informocie telefon 180-650

§r, decełł&g zilp&&§&arnu} !

Sklep 1

czynny

lses;i ,_ 
_ :.

dzie-,,,-_:

zkania 
_

u i p:-_- ,

zai-nk::_ _.:

te o]<l.:
stawie :-_. .

i wszelkie inne uroczyslości rodzinne. ;*.;i:'.=-.
wał ja ]]..::] :

%Ę

Zl<OŁl : -:
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E{R$NHKA p$Łffiae,#ru.&
14.05.br. Przvsiece Polskiej mieszkaniec tej

wsi dokolał kradziezv słupa metalor,vego trakcji
elektr; cznej na szkodę mieszkańca Nietążkowa,
który lvcześniej dokonał zakupu tegoż słupa od
zakładu eiergeir-cznego. Sprarva w toku.

18.05.br. 
- trzech mieszkańców Śmigla wszczęło

awanturę z ochroną CAFE-CLUB ,,GIN'w Śmiglu,
Przeprolł.adzono z nimi rozmowę ostrzegawczą.

19.05.br. - interweniowano w Starym Bojanoinzie.
Mieszkanka posesji przy ul. Głównej zgłoslła, że
sąsiedzi trzymają w kojcu psa zbyt btisko jej po-
sesji. \\-łaścicieli psa zobowtązano do przeniesienia
kojca w inne miejsce,

20.05.br. - lv Śmiglu na skrzyżowaniu uiic J. Ma-
tejki i J. Kilińskiego mieszkaniec Foświętna kie-
rujący FORDEM SIERRĄ nie ustąpił pierwszeń-
stwa przejazdu prawidłowo jadącemu ul, J. Matej-
ki FIATEM 125p mieszkańcowi Kościana. Sprawcę
ukarano mandatem 50 złotowym,

22.05.br. - o 6.30 w Wydorowie l<ierujący ciezarową
SKODA mieszkaniec Chu,ałkowa (woj, wałbrzy-
skie) na prostym odcinku drogi, na skutek zaśnię-
cta za kierownicą, wjechał w przydrożne bagno.
Wniosek do koiegium.

23.05.br. - interweniowano w Starym Bojanowie,
w posesji przy ul. Głównej. Opiekun dwóch nielet*
nich dziewcząt nie otworzył im o 23.20 drzwi
mieszkania, tlzasadniając to zhyt późną porą po-
wrotu i proponując wejście oknem. Jako że było
ono zamknięte, dziewczęta wybiły szybę i przez
wybite okno weszły do pokoju. Opiekun naraził się
na wstawienie nowej szyby.

23.05.br. - na skrzyżowaniu ul. J Matejki i J. Kiiiń-
skiego doszło do następnej kolizji. Tym razem spo-
wodował ją mieszkaniec Mołdawii kierujący MER-

CEDESEM BENZ, który nie ustąpił pierwszeństwa
przejazdu prawidłowo jadącemu FIATOWI 126p
lrierowanego ptzez mieszkańca Snrigia. Sprawcę
ukarano mandatenr 10 złotor,vym.

23.05.br. 
- w Sn:ligl1_1 kierujący sarnochodem cięza-

ro VOLVO z naczepą mieszkaniec Miłkowa (woj.
legnickie) skręcając z ul. A. h{ickiewicza w ul. Ja-
giellońską zajechał dro,;ę r,vyprzedzającemll go
z prawej strony sainoclroder,l VOYAGER rilie§z-
kańcowi Leszna. Przeciwilo obydwu kierrijącvn
sporządzono wnioski do kolegiun}: za spowodołva-
nie kolizji i za wyptzedzarrie z pra,,łrej stroi}y.

26.05.br. 
- nrieszl.ianka Parska zgłosiła, że nieirzeź-

wy mieszkaniec Gniewowa zakłócał ciszę ,.;ciią
dobijając się do jej mieszkania. Pouczerri,e.

27.05.br. 
- o godz. 4.00 vr, Vl-ydoror,vie mieszkeniec

Poznania kierujący MERCEDESE§I PRINTER nie
dostoso-wał prędkości jazdy do panujących Tć/a]]un-

ków, wpadł w poślizg łv wyniku czego wpaCł do
przydrożnego lowu. Samochód nadaje się do ka-
sacji - kierowca nie odniósł zadnych obrazeilł,, Ko-
1egium.

29.05.br. 
- mieszkanka posesji przy ul. J. Iv,,aszkie-

wicza w Smiglu zgłoslła, ze jej konkubin awantu-
ruje się i używa wulgarnych słóvl w stosunku do
jej roclziców. Przeprowadzono rozmowę.

W poprzedniej KRONICE podałem informację o zgło-
szeniu przez nrieszkankę L]ruszczewa zalewania jej
piwnicy. Straż miejska ustaiiła, że czterech w-łaści-
cieli posesji odprowadzało ścieki ze swych donostw
do drenów melioracyjnych. Nakazano im nie-
zwłocznie odłączyć przyłącza i ukarano każdego
z nich mandatem 50 złotov,lym.

KOMENDANT KOM]SARIATU POLICJI
mł. aspi,r ant W źe słazD T ercze uskź

e,]

A
A
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SZKOŁA PODSTAWOWA W CZACZU
ul. Parkowa 2

ogłaSza
PR,ZETAR GI NIE O GR,ANI C ZONE

na niżej w;rmienione usługi i dostaw-y:

1. Dostawa opału na sezon 97/98.

2. Malowanie 5 izb lekcyjnych.
3. Remont kapitalny połowy dachu budynku przy

ui. Wielichowskiej 4.

4, Wykonanie dokumentacji technicznej na dobu-
dowę zaplecza kuchennego w Donru Wiejskim
w Czaczu.

Specyfikację istotnych w-arunkóvl zamó\./ienia dla
wszystkich przetargów rnożna nabyć w siedzibie za-
mawiającego do dnia 13 czerwca 1997 roku.

Oferty należy skłaclać do dnia 27 czetwca 1997 roku.

ffiepertuar §{B§€&,,ffiffiffi§ml§ffi"
6.06.97 (piątek) godz. 19.00
,,SZCZĘŚLIWY DZIEŃ", USA, 1996 r. Rez. Michael
Hoffrnan. Wyk. Michele Pfeiffer, George Ciooney,
Charles Durnin. Kornedia. Rozwiedziony dzienikarz
z Nowego Jorku ma kilkuletnią córkę, którą opiekuje
się matka. W sąsiedztwie mieszka tozwiedziona pro-
jektantka wnętrz, która opiekuje się swym synern.
Dzieci chodzą do tej samej szkoły, dzięki nim rodzice
się spotykają.
11.06.-13.06.97 (środa, czwartek, piątek) gorlz. !.7.00
,,GWItrZDNE WOJNY _--- WtrRSJA SPtrC.IALNA",
1]SA, 1977/1997, Reż. George Lucas. ]I/yk. Mark Ha-
miIl, Harrison Ford, Carrie F'isher,. Widowisko ga-.
tunku science f iction, razszeTzc\ria rversja f ilrtru
sprzed dwudziestu lat. Ir{łodv człowiek mieszka na
niev,,ielkiej planecie, pracuje na farmie. Pe,łłnego
dnia dvra robotv pTzynoszą vliadomość o wo,inie
w kosnosie i prośł:ę o pomoc. Nad,av.zcą jest księż-
niczka uwięziona przez złego imperatora.

7.
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Sagefu§śgg,,WnEaY" w Ww§*ęseafimHgfr§$ł ffimnękEra§w

17 maja br. W wiejskim Donu Rolnika w Rado-
rrlierzu tamtejszv klub,,KONWALIA" zorganizował
ostatnie, V wojewódzkie eliminacje do półfinałów
mistrzostw Polski juniorórv. Wystarto,wało 46 zawod-
ników z 6 klubów województwa leszczyńskiego.

W kategorii juniorów wzięło udział 33 zawodni1.1,órv,

rv tym B ze Śmigla. ZajęLi oni następujące miejsca:
5 - Łukasz Primel (13 lat), 7 - BŁażej Kuśnierczak
(10 lat), B - Mateusz Wojtkowiak (15 lat), 12 - Ar-
tur Hadrysiak (13 lat), 13 - Marcin Woźny (13 lat),
23 - Robert Wożny (14 lat), 27 - Paweł Judelr
(9 lat) i 32 Łukasz Kotlieczny (14 1at).

Wśród dziewcząt, na 13 startujących, Śmigiel rep]:e-
zentowały: Alicja Łupicka (15 lat), która zajęła 2
miejsce i Magdalena Judek (11 lat) - B miejsce.

Po 5 turniejach klasyfikacyjnych nasi zawodnicy
uplasowali się na następujących pozycjach: dziew-
cżyny:. 4 - Alicja Łupic}<a, B - Magdalena Jude}<,
9 - Anna Bukowska, 19 -_ Joanrra Wypyszak, 21 --
Malwina Primel i 26 miejsce Magdalena Konieczna.
Chłopcy: 4 - ł,ukasz Primel, 7 - Mateusz Woitko-
wiak, 9 - Michał Cieśla, 12 - Marcin Woźny, 14 -

Artur Hadrysiak, 15 -- Robert Woźny, 17 - Błażej
Kuśnierczak, 26 - Paweł Primel, 30 - Paweł Ju-
dek, 38 - Łukasz Konieczny i 44 Michał Wypyszak.
Zawodnicy, którzy znależIi się w pierwszej dziesiątce
uzyska}i a\:r'ans do finału mistrzost,,v okręgu junio-
rów, które odbędą się w dniach 5-7 i t2-14 wrześ-
nia w Śłriglu.

Biorąc pod uwagę klasyfikację według łvieku, to
szachiści z ,,WIEŻY" Śmigiel zajęli następujące
miejsca:

roczniki 1980-81: 3 - M. Cieśla, 4 - P. Primel,

roczniki 1982-83: 3 - M. Wojtkowiak, 6 - R. Woź-
ny, 12 - Ł. Konieczny, a wśród dziewcząt: 2 -A. Łupicka, B - M. Konieczna,

roczniki 19B4-B5: 1 - Ł, Primel, 3 - M. Woźny,
5 - A. Hadrysiak,

roczniki 1986-87: 1 - B, Kuśnierczak, a wśród
dziewcząt: 1 - M. Judek, 2 - J. Wypyszak, 3 -
M. Primel,

roczniki 1988 i nrłodsze: 3 - P. Judek, 4 -- M. Wy-
pyszak.

i,nstruktor szachoug : M ałg or zata Ad,amczka

Z.&praszffi§ę"ey ffireffi
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KORTY TENISOWĘ &v §eĄIfir,U
PRZY UL. KoŚClUsZiil

programiw
PANTOMIMA W REŻYSERII
MAGDALENY BLOCH

KONCERT MUZYKI PBAISE

organizatot
KOŚCIÓŁ CHRZESCIJANSKi ARKA

PoZNAŃ



WITRYNA ŚMIGIELSKA

SKLEP Z TRADYCJAM|
przy Spółdzielni Ogrodniczei

w §miglu

oGRoDN|czo
-WlEtoBRANżoWY

ul. T, Kościuszki 50

tel. (0-ó5) 180-274

P O L E C A:
O NASIONA KRAJOWE iZAGRANICZNE:

worzyw - kwiotów - buroków - trow łqkowych,
gozonowych ...

O NAWOZY KRAJOWE i ZAGRAN|CZNE z:
tzroelo - Finlondii - Holondii;

O NARZĘDZIA: dIo ogrodników i dziołkowiczów orqz:

- szeroki wybór środków chemicznych

- folie o różnych wymioroch

- 9rzybnię

- popier

- torf

- trzmiele

- nowodnionie kropelkowe

ZAPRASZAMY OD PON|EDZ|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

MlsIRz$WIE sMlGtA
W TEllI§IE $T[Ił,(IWYM

24 maja br. Klub Sportowy POLOIVIA Sririgiel
zorganizował OTWARTtr MISTRZOSTWA MIASTA
I GMINY ŚMIGIEL W TENISIE STCŁOWYM NA
ROK 1997. Uroczystego otivarcia dokonał Burmistrz
Śmigla Jerzy CieśIa.
W mistrzostwach lłczcstiriczyło 51 zawodników.
W poszczególnych kategoriach ft{ISTRZ;\MI WIIA5T,,\
I GMINY SMIGIEL ZOSTALI;
Kobiety - PATRYCJi\ SOBCZAI{. reprezentuiąca
PROMIEŃ Krzywiń.,,Snrigielanki" odpowiednio za-
jęły miejsca: Danuta Srzelczyk - 2, Agnieszka Dry-
gas - 4 ,Ilona Szymkołviak - 6, },{arta \'/aiigói,a

- 7.

Chłopcy z klas I-VIII szkoły podstalvor,r,ej - MI-
CIIAŁ I(CWAL z TAJFUNU Lgiń. Z nirszyclr
w, pierwszej dziesiątce zna]eźIt się: Mateusz lir_łciak
-_ 2 i Miłosz Grzelak - B rniejsce.

Mężczyźni 16-35 lat - BARTŁOMIEJ GLINKA
z BUP'ZY Drzeczkowo. Andrzej I,Ierkt z POLONII
zajął 6 miejsce.
Mężczyźni 35 lat i więcej - KAZIMIERZ KOWAL-
CZYK reprezentujący POLONIĘ Śmigie}, Pozostali
zarł,odrricy klubu uplasowali się na następujących
pozycjach: Adam Duda - 3, Grzegorz Stachowiak

- 4, Jan Nowak - §, Ę5l52ąrd Jokiei - 6, a ,,nie-
zrzeszony" Władysła,ł Mulczyński zaląŁ 7 miejsce.
W tej grupie wiekowej startowało B zaw-odników.

Najlepsi otrzymali puchary, nagrody Tzeczowe

oraz dyplomy. opr. (H.Z.)

##

lĘZYK NlEMlECKl
BIURO TŁUMACZEŃ

dokumentów i korespondencji
nauka języka * korepetycje

GRAŻYNA OLEJNIK
Członek PolsJriego Towarzystwa Tłumaczy
Ekonomicznych, Prawnlczych i Sądowych

ul. Poprzeczna3, Nolvawieś 64-030 Smigiel tei./fax 180-706

§g#
*,§§
#ĄR

lłastęFny n] ,,Witryny §migielskiei" 19 eaer§§sa &r" ffena 50 gr

3lą



WITRYNA ŚMIGIELSKA

64-S3t} §rtli giei u1. Leszczyńska 16

ua terenie Przedsiębiorst-rva Frodukcji, Llaird]u
i Usług Rolnicz;lch,,§ m i g r o l"

,,m§milF{He6 
pŁ{J§"

§4-030 Smigiel, ul. Leszczyńska 16
tel. (0-65) 180-841

cl f e r u j e:

sBol}K1 8Cx{B,ONY i{oi;LI}J
HI]RT -. DtrTAL

- pełna galna pestycy*ów
(w małych i dużych opako,ui,aniach)

- nalvozy dolistne
* odżywki dtl lrlviatów

- folia ogrodnieza
.- nasirrna

* krłkurycizy
n z|;łóż
. t!ltr,zyl|Ą, i kwiatórv

- Y;*nlt 
"ol*i""y

- opryskiwacze ręczne

Z ay: r a s z żl, irr y od pi;nieciziałku clo piątku
r,,, godziriach od 8,ł0 -- 16,00

rv soboty od B,OU -- 14.00

aa..aaaaaari}+}t*§x}t}ol*łoół&ó*ć 9€ćsoę*r{.}}§l}ła}o}}łłaaoa+a$a

§iEEflF;itiffiffi [{ffi ; il&il{§§
$:i';";' ą 'l,-",]t; l].",§; -l;J;;i, +

: Syste*ry ri/,i.i]-:oi;,/o 125 lrr*r i 15* nlrn

typ ,,G A.Iii 3 .\ T" z P,JV

__ §ury §}CV i FI] log ziił.ntj ivorły

trreotlsi ę}.li*i gtl,,, łl Ulliu g §-;ln.ic z3, ch

S YL !VI A i.] I |j l{ os"n E wS K A
64-8:i0 iSrłii5ir:l, rl1. T. Kościuszki 32

te1. (C-{l5) ] i]li 59;]

$J*sz r-tiłłlję },*}ąetlu

na skiep vv Stniglu
oFERTY tei, 189_340

KOMUNIKAT
Zaruąda Miejskiego

śmigla
Stosownie do art. 18 ust, 2 pkt 1 ustawy z dnia

7 1ipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 89, poz. 415) oraz uchwał Rady Miejskiej
Śmigla

- Nr XXVUII274|96 z dnia 19 grudnia 1996 r.,
* Nr XXXIl357i97 z dnia 24 kwietnia 1997 r.
zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia zmian
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta i gminy Śmigiel.
Przedmiotem zmian planu zagospodarowania prze-
strzennego miasta i gminy Śmigiel jest realizacja za-
dań własnych gminy i wniosków mieszkańców.
Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wy-
mienionego planu.

Wnioski na piśmie należy składać w Urzędzie Miej-
skim Śmigiel w terminie do dnia 30 czerwca 199? r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres
wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie
nieruchomości, której dotyczy.

Przewodnicz ący Zat ządu
Miejskiego Śmigla
inż. Jerzy Cieśla

CHCESZ MIEĆ UKWIECONY BALKON,
TARAS CZY OGRÓD?
DOSTABCZ POJEMNIKI I WYBIERZ
GATUNKI KWIATÓW.

P OLEC AMY:
sUBFINIE

lYERBENY

PELARGONIE

IMPATIE oraz inne

o
o
a
O

zllzl§ŁAlfi, BtRIH(lLlI
Smigiel, ul. Polna ?

tel. 180-363
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