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JAK GŁosoWAŁ!§MY?
Znane są wyniki wyborów i trwają intensywne

rozmo\,ł,y - konsultacje na temat utworzenia nowe-
go, slią l7eczy, ze vzzględu na rozclział miejsc w sej-
mie, koalicyjnego rządl.
Warto jednak odpowiedzieć sobie na pytania: ilu nas
głosowało oraz na kogo i na jakie komitety, porozu-
mienia, zarządy, akcje, partie i rady głosowaliśmy?

Miejsce
§-l, liceum

ILU NAS GŁOSOWAŁO?
upr. głosowało frekw.0/o
920 46l 50,1

SKRZYPCZAK ROMAN z Gostynia - l72l głosórv,
SWOJAK Bolesław z Glrczyny - 100 głosów,
SZUDEJKO Bolesław z Leszna - l29l głosów,
TALARSKI Stanisław z Leszna - 506 głosów,
ZYJEWSKI Stanisław z G&y - 50? głosów.
Jak z powyższego zestawienia wynika, u nas wybory
wygrał Marian Kasperski, mieszkaniec §migla. Do
zajęcia fotela rv Warszawie zabrakło mu 2856 głosółv.
Pozostali kandydatci łącznie uzyskali 7081 głosów.
Tak więc, gdyby wszyscy u nas głosowali na Mariana
Kasperskiego - §migiel miałby senatora!

Z woli wyborców senatorami z województwa lesz-
czyńskiego zostali Zbigniew Kulak - SLD i Roman
Skrzypczak - AWS.

WYBORY DO SEJMU
Ordynacja wyborcza najpierw kazala nam głoso-

wać na ugrupowanie, a następnie na konkretną osobę
z tego ugrupowania.

Wybór mieliśmy ogromny: 11 ugrupowań i 62
osoby, z których należało wskazać tylko jedną!

Brak miejsca nie pozwala mi przedstawić pełnych
wyników wyborów do sejmu. Ograniczę się do infor-
macji jak głosowaliśmy na poszczególne ugrupowa-
nia oraz do przedstawienia pierwszej dziesiątki kan-
dydatów na posłów.

Na UNIĘ PRACY - 1ista nr 1, głosowało 2B1 wy-
borców,
Na BLOK DLA POLSKI - iista nr 2, głosowało 78
wyborców,
Na " KRAJOWE POROZUMIENIE EMERYTÓW
I RENCISTÓW - lista nr 3, głosowało 105 wybor-
ców,
Na UNIĘ WOLNOŚCI - lista nr 4, głosowało 530
wyborców,
Na AKCJĘ WYBoRCZĄ SOLIDARNoŚĆ - 1ista
nr 5, głosowało 1451 wyborców,

Ś-l, szl<oła zasadrricza 966

Ś-l, przedszkole 1664
Ś-1, centrum kultury 1638
Zegrówko
Morownica
Bronikowo
Nietążkowo
Czacz

459
385 2I5
530 24l 45,5

487 258 52,9
695 44,0

354 44,B

907 50,3
204 45,6
29l 47,4

38 24 65,8

t577
Przysieka Stara 790

Stare Bojanowo 1803

Karmin
Wonieść
Ś-1 ,szpital

4B5 50,2
791 47,5

754
1B4

46,0
40,0
55,B

447

614

Średnia frekwencja u nas wyniosła 49,00/o, w wo-
jewcrclztr.vie 48,BOlłl, a w kraju 4B,00/o.

WYBORY DO SENATU
Ordyrracja wymagała, by wyborca głosował przy-

naimrriei na 2 kandydatów.
Poszczególni pretendenci do senatorskiego fotela

uzyskali:
BOMBICKI Maciej z Poznania - 329 głosów,
GLAPIAK Stanisław z Kąkolewa - 659 głosów,
KASPERSKI Marian ze Śmigla - 2260 głosów,
KOŚCIUSZKO Jarosław z Warszawy - 324 głosy,
KULAK Zbigniew z Gostynia - 1197 głosów,
PIWOŃSKI KRZysZToF z Rydzyny _ 447 głosów,
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Na SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ - lista 
I

nr 6, głosowało 1?39 wyborców, 
]

rqa pói-sxlE STRONNICTWo LUDOWE _ Iista

nr ?, głosowało 585 wyborców,
nu ÓŃrq pRAWIcy rtzEcz:l'eoSpoLITEJ - lista

nr B, głosowało 65 wyborców,
Na nUCrr ODBUDOWY POLSKI ROP - lista nr 9,

głosowało 193 wyborców,
Ńa KRAJOWĄ PARTIĘ EMERYTÓW I RENCI-

STÓW KPEiR - lista nr 10, głosowało 210 wybor-

ców,
Na PRZYMIERZE SAMOOBROI*TA - lista nr 12,

głosowało 27 wyborców.

W pierwszej dziesiątce znaleźli się:

1. Jeruy SKORACKI z Kościana, Sojusz Lewicy
Demokratycznej - 912 głosów,

2. Wojciech ZIEMNIAK z Kościana, Akcja Wybor-
cza Solidarność - 4B7 głosów,

3. Marian POŚLEDNIK z Pępowa, Akcja Wybor-
cza Solidarność - 408 głosów,

4. Elżbieta BARYS z Leszna, Akcja Wyborcza So-

lidąrność - 356 głosów,

5. Edward Szczucki z Leszrra, Unia Wolności -
336 głosów,

6. Ryszard HAYN z Leszna, Sojusz Lewicy Demo-

kratycznej - 318 głosów,

7. Janusz MAĆKOWIAK z Zaktzewa, Polskie
Stronnictwo Ludowe - 290 głosów,

B. S/iesław SZCZEPI\ŃSKI z Leszna, Scj,,t-"z T,e-

u,icy Deniokratycznej - 197 głosów,

9. Zenon NOWAK z Leszna, Sojusz Lewicy Demo-
kratycznej - !77 głosów,

10. Sal,iila BRtrSINSI'.A z Kościana, Unia V/o}ności

- 1C5 głosórv.

Poniżei j0 głosó.,v otrzymało 12 kandydatów. Naj-
nl-niejsza_ iiczba głosórv .lr)r:iosiła 2.

Na posłór"l vl vroje-r,.zóclztlvie leszczynskim wybra-
no: Ryszarda }iayła ._ Si,|.', na którego ogółein
głosc,łe-lo l4.ż:B rvvŁorcóv,,, htariana Poślednika -
A\^/S, 11.334 głos7, §i"iiesŁar,l-a Szczepańskiego - SLD,
-r.420 głosó,w i Elżbietę Ear_ls - AłYS, 6.775 głosów.

Jak wszystko do'olz.e pójdzie, w następnych v,ly-
borach .,vybierać bedziemy ra-dlr,vch do Rady l,{iej-
skiej Śnligia i - być n:clze --- Burmistrza. :\le to do-
piero .ł niaju (?) przyszłego roku. @.z,)

PODZ|ĘKOWANIE
Tytir wszystkim, którzy w wyborach do Senatu

21 września br. oddali na mnie swój głos

skła:i am serdeczne 1lotlziękowanie

N{arian Kas;erslri

RffiPHR§Ę]Affi
K§ffi& ,,&§HE=$m"

10.10.1997 (pi:itek) godz. i3.60

,,TURBULEI{CJA", USA, 1997 r. Reż. Robert Butler.
Wyił. Ra"y Liotta, Lauren Holly, Brendan Gleeson.
Film sensacyjny. Dłvaj przestępcy przewożeni są
lr, prawie pustym samolocie pasazerskim rv okresie
świąt Bożego Narodzerria. Jeden ze skazańców pró-
buje opanować samo}ot, zabija poiicjantów i pilotów.
Drugi przestępca zabija piervłszego i próbuje prze-
konać stewardesę, że działał w jej obronie i że jest
uczciwym człowiekiem.
17.10.1997 (piątek) god,z. l7.00
,,MIKROCOSN{OS", Francja, Szwajcaria, Włochy,
1996 r. Reż. Claude Nuricisany illarie Perennou. Po-
etycki film przyrodniczy. Specjalne obiektywy ka-
mery pokazują jeden dzien z życia łąki pod lasem.
Bohaterami są głównie ovłady i ich poczwatkl. Zwy-
kłe wydarzenia, czasern katastrofy, zwyczajny deszcz

i:owoduje tutaj potop. Autorzy filmu szukają prau,-
Jy, ale także poezji.
17.10.t997 (piąlek) godz. 19.G0

,,NIC DO STRACE}.TIA", USA, 1997 r, Reż. Steve
Cecielierk. \§yk. Martin Lawience, Tim 11obbins,

Giancarlo Esposito. Konredia. Wybitny specjalista od

rekianiy wraca co domu o niełodzienirej porze i wi-
dzi swoją żonę z innyrn TĄężcz\",zną. Wstrząśnięty
t,,siac-iźl do samochodu i odjeżdża_. 7,atrzymuje się na

skrz;-żorł,aniu pcd śr,viatłarrii i zostaje napadnięty
pTzez czaTnoskćrego gal3stera.

24.10.1997 (piąte!r} gotlz. 19.00

,,PA}1T},]ER", IJSA, i996 r. Reż. )onald Petrie. Wyk.
V/hoopi Goldberg, jjiatlne Wiest, Eli Wallach. Ko-
rrredia. Bohaterka., prac:.l_jąca na Wall Street, roz-
po-vvszechnia infcrn;ację, że jest sympatią potężnego
finansisty i sarr:a ocgryr,va w plzebraniu jego rolę.

B.M,
tGooa€aa€€aaaóa6assee 3aa8ro§a3oe3e§€€e§lloccsaaeaaacaoaaaacł

§PRF,EDAM
Powierzchnia 650 nr'. położoną w Poladowie nr 58.

działkę budorłllaną wTaz z l;udyi,rka.mi d.o rozbióiki

I,:llornacja:

Ruchocice, lt1. irozriail:ka 25, gnrina Iia]ron:.rwice.
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OBCHODY 100 LECIA
POWSTANIA OGRODOW DZIAŁKCWYCH

W sobotę, 13 września br. w §wietlicy Szkoły
Podstavrowej Nr 2 im. Konstytucji 3 Maja w §miglu
odbyło się wyjazdowe posiedzenie Zarządu Woje-
u,ódzkiego Polskiego Związku Działkowców w Lesz-
nie. TJczestrli:zvli lv nim też przedstawiciele wszyst-
kich ogrodów działkowych z naszego województwa.
A okazią b),ła 100 rocznica powołania pierwszego na
ziemniach polskich ogrodu działkowego, co miało
n-,iejsce w Grudziądzu. To, co dziś określam-,. mia-
nenr cgrodórv działkowych, dawniej nazywano ,,ką-
pielami słonecznymi" i taką źeż nazwę miał ten
pierwszy ogród. W naszym województwie najstar-
szym ogrodem jest (powstał 1928/29) POD im. Króla
Leszczyńskiego w Lesznie. Nasz, śmigielski, w przy-
szłyrrr roku będzie obchodził swoje 60-1ecie.

W ilcsiedzeniu, co wzbudziło wśród przyjezdnych
pewne zdziwienie, (dodam, że niezwkle pozytywne),
tlczestlliczyli: burmistrz Jetzy CieśIa i przewodniczą-
ce R:.c-l-,- LTrszu]a Ęanke.

Obradom przewodniczył wiceprezes Zarządu POD
lv Lesznie Roman Balcerek, a referat o ruchu dział-
l<owym wygłosił prezes Marian Sadowiński.

W toku posiedzenia pucharami i odznakami oraz
dyplomami nagrodzono przodujące w województwie
ogrody i najbardziej aktywnych działkowców.

Za najlepszy ogród uznano POD ,,Grzybowo" w Lesz-
nie.

Dwie osobv wyróżniono odznaką ZA ZASŁUGI DLA
PoLSKIEGo ZwIĄZKu DIAŁKOWCÓW. Jedną
z nich był prezes POD w Śmiglu - Leszek Balcer.
Z naszych działkowców wyróżniono też: Józefa Cie-
sielskiego, Alfreda Sobańskiego i Włodzisława Wło-
darkiewicza - srebrnymi odznakami ZASŁUŻONE-
GO DZIAŁKOWCA.

Dyskusja odzwierciedlała uroczysty charakter po-
si"edzenia. L. Balcer, gospodarz uroczystości, przed,-
stawił rys historyczny naszego ogrodu oraz skupił się
na aktualnych sprawach, Podkreślił, że gdyby nie
doskonała współpraca między zatządem ogrodu a sa-
morządem terytorialnym, to by tak łatwo i dobrze
nie szło: nie uporządkowano by spraw geodezyjnych
i własnościowych, nie remontowano by świetlicy -Domu Działkowca im. Romana Waligóry, nie rozbu-
dowano by zaplecza - wspólnego dla działkowców,
sportowców i klubów sportowych. ,,O tym, że mamy
pełne poparcie władz samorządowych, świadczy
obecność i Burmistrza i Przew,odniczącej''. Zarówno
J. Cieśla jak i U. Ranke w swych wystąpieniach pod-
kreślili, że ,,działki są nasze, naszych mieszkańcórv,

a obowiązkiem władz samorządowych jest wspoma-
ganie wszystkich, którzy działają na rzecz mieszkań-
ców, społeczeństwa. A zatząd śmigielskich ogródków
tak właśnie czyni".

Po posiedzeniu, już w domu działkowca, uczest-
nicy i goście spożyli obiad i mogli zobaczyć rozbud,o-
wującą się bazę.

Jako że pogoda i tym Tazem organizatorom PO-
ŻEGNANIA LATA (CK i PoD) nie dopisała, impre-
zę plzeprowadzono w domu działkowca. @.Z;
PS. Tą drogą przepraszamy wszystkich zwolenników
zespołu ,,SCHEMAT", który miał grać na zabawie.
Z powodu nagłej choroby jednego z członków zespo-
łu, jego 1łieicv".nik, -uv zastępsti,/ie, po uzgodrrieni,tt
z CK przysłał zespół ,,TOP SEKRET''. Naszym zd,a-
niem też grał dobrze.

ALE GAFA!
Oczywiście SWIĘTO z okazji uruchomienia wiej-

skiej sieci wodociągowej było w SZCZEPANKOWIE
NOWYM, a nie Starym jak napisałem w poprzednim
numerze,,Witryny Śmigielskiej".
zainteresowanych przepraszam 

Hubert zbierskż

TORBY I ZESZYTY DO ŚW. KATARZYNY
W nawiązaniu do artykułu z ŻyCI^ HARCE_

RZY, opublikowanym w nr. 18 naszej gazety, infor-
muję, że Komenda Chorągwi Wielkopolskiej w Poz-
naniu zmieniła swe postanowienie i zebrane ptzez
harcerzy pieniądze w ramach akcji ,,ZESZYT" pozo-
stawiła w gestii hufcom.
W Hufcu ZHP tm. dr. Franciszka Witaszka w Śmiglu
skompletowano 41 wyprawek szkolnych dla dzieci
z gminy §więta Katarzyna. Zostaną dostarczone
wTaz z darami zebranymi przez GZRKiOR w §migilu.

Naszej Koleżance ERICE MAĆKoWIAK
głównej księgowej Centrum Kultury

w Śmiglu
wyrazy szczerego współczucia

z powodu zgonu Matki
śp. TEĘESY MAĆI{OWIAK

z domu Dworczak

składają koleżanki i koledzy z pracy.

Pogrzeb śp. Teresy Maćkolłiak odbył się 1 październi-
ka i99? r. na cnentarzu parafialnym w śmiglu.

(H.z.)
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XxxM §E§jĄ RADY
Odbyła się 2 października br. i trwała 7 godzin.

Uczestniczyło vr niej 21 ra.dnych - nieobecni: Jan
Lisiak, Stanisłalv Pa,wlak i Marek Walkiewicz. Obra-
dom przewodniczyła przervodnicząca Rady Urszula
Ranke. Gośćmi 'ayli: Kazimierz Ruszka - dyr. Rejo-
nu Dróg trublicznych i kornisarz Ireneusz Stróżyk -kier. samodzielnej sekcji ruclru drogowego KRP
r,,, I'r,ościanie.

ŁAD, BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK
W GMINIE

Radni przed sesją otrzymali materiały na ten te-
nlat przygotclvrane zarówno przez kolnendanta Ko-
rnisariatu Policji w Śmiglu jal. i Straż Miejską.
Omóv,zię je w następnym numerze.

Wpro-,vadzenia clo dyskusji Cokonał Leszek Balcer

- 
plzew. Komisji Planorvania, Porządku Publiczne-

go i Ochrony Środowiska.
Jcgo zdaniem pracę miejscowych służb porządko-
wych ne-leży ocenić cozytywnie. PodkreśIił też, że
instrumentem administracyjnym do walki z brudem
i nieporządkiem będzie omawiana i uchwalona na
dzisiejszej sesji uchwała ustalająca szczególowe zasa-
dy utrzymywania czystości i porządku na terenie
gminy Śmigiel. Poprzez załączniki precyzuje ona
i okieśla obołviązki mieszkańców, ZGKiM otaz lJrzę-
d,,r iv{iejskiego §,:rigia w t5zp zakresie. Wejdzie ona
w życie z dniem 1 stycznia przyszłego rt-rku.

L. Balcer stvrierdził też, że nada1 ,,1rriorytetem
w gminie musi być budor,va oczyszczalni ściekórv. Re-
aiizuje:n,;, ją i::ałyn_"i klokami. Clrcemy ky to wszl-st-
lro rusz;rło, Lo ...,. nas zaleją".

Radni wykorzl,siaii obecność gości, którym za-
da,+raii p_vi.ania na interesujące ich tematy.
Buclor,va oblvołinicy prawdopodobnie, w zvłiązku
z ograniczeniem irairładóv,z - 

powódź, zostanie roz-
poczęl,a rv 1999 roku, sygnalizacja śrvietlna w, Czaczu

- w t-vr roku, W październiku zostanie też zlustro-
rł-ana EL, i, jeśli i;oz-"voią rra to środki, częściowo na-
pi,awiona.
Dyskutorvanc też naC tl.rrr, jak przeciwdziałać ,,raj-
dowynr kierorvcom", I\{ów,iono też i o tym, że policja
nie reaguje na niektóre wykroczenia drogowe - np.
przekraczanie pręclkości. I]uze zagrozenie wynika tez
ze wzrcsLu natężenia ruchu: na trasie Kościan - Po-
nin - §migiei średnio dobowo przejeżdża 9 tysięcv
pojazdóiv. (Siedząc5l obok n,nie Jerzy Grzelczyl< pai,ę
dni temu w ciągu 5 minut naliczył B0 pojazdó ł
przejeżdżających ul. I1. Sienkiewicza).

Nirn przystąpiono do głoso..vania nad Uchrvałą (...)
lł, slrtalvie ustalenia szcze3óło.,vych zasad utrzymania
czystośei i porzącllru na terenie Gminy Śnrigiel głos
zabrał liier. ZGKiM rv Sr,:iglti llclrryk Skrz;,i-.g7ąk,

który apelował by w budzecie na rok przyszly prze-
znaczyć około 300 tys. zł na zakup zamiatarki, gdyż
sprzątanie ulic spadnie na barki samorządu.
Za przyjęciem tej uchwały głosowało 16 radnych, 5

się wstrzymało. Wśród tych drugich była U. Rarrke:

,,ze \\,zględu na to, że załączntki do uchwały są nie-
dokładnie sprecyzowane, nieczytelne -- wstrzylla-
łam się od głosu".

Wspomniana uchrvała, która w-ejclzie rv życie 1 stycz-
nia 199B toku., ma 5 załtlez;r.kórr,:

1, Wymagania w zakresie utrzynairia porządku l czy-
siości na terenie nieruchcrności oraz obszary i ter-
miny przeprowadzani.a deiat-,,zacji, 2. Rodzaje i czę-
s'rotlir,vość oprózniania poje,nnikó,;v na oCpady s'iałe
i płynne, 3. Przepisy porządkori-e dot5zcząge obo-
iviązków osób utrzymujących gospcdarsiwa domor,ve,
4, Zasady utrzymylvania zivierząt gospodarskich na
telenach r.vl,łączonych z produkcji rolirej, 5. Zasady
hodowli z,łierza2t futerkorvych na terenie Gtniny.

\iy' naju]izsz-;.ch trzech tiliesiącach na jej iemat bę-
dzie pizeprorł,aCzana akcja ediłkacyjna. Plawdopo-
dobnie tez lv formie .łikładk^i drukować ią będzie na-
sza gazeta.

DZIAŁALNOŚĆ PREZYBIUM RADY
Odbyło 2 posiedzenia, w czasie których zaznaJa-

miało się z napły,,liającą koresponderrcją, na którą
}:ezpośrednio udziaiano odpowiedzi bądż kierowano
ją do konrpetentnych urzędów - instytucji.
Przl,ci1l,,1ą;uc się do propozycji liomiletu L]sied]owe-
go Nr -? złoż-łło l,",niose]< do raci_;,, o nazwa.nie par]<u

- skrveru il-ieliiem Cjca S victego Jaria Pa-wła II.

Przewodnicząca Ieprezentoił,ała Radą uczes tnicząc
rl,iil. vl iitprezach sportowych, szkcin}rch, przekazy-
lvaniu oc uiyiiiu irrwesi;v-c ji, posiedzeniaclr tow-a-

]:z.,;-t,./", i clganizacji. W 5E roczl:ricę .,^7ybuch'.ł Ii rvOj-
ny śr.viatolvej vrraz z Br-tr1-1listrzel:r i Sekretarz Slnig-
Ia złożyŁa wiązankę kwiatórv w Miejscu Pamięci Na-
rociowej.

Co BClBlŁ ZARZĄD?
** pcrvołał komisje wyborcze,

-- pocijął uchvrałę o ,wyłączeniu lokaiu" mieszkalnego
rv Śmigiu przy pl. Rozstrzela.nych 2B (po śp. Rex)
z rJTzeznaczetrietl go na 1oLai uz;,tkowy (hanc1.lo-

\ĄrY),

-'- r:dzielił pelncn,:ccnictvra Geno."vefie Łącznej, prze-
rł,odniczącej Gll:irillej Kcrcisji Rozrł,iązywania
Prol-.]enórv Alkohoio.łych do kierolł,ania bieżą-
cą działalnością komisjr i prołvadzenia wszeikich
spraw zvłtązanych z profilakt_yką i rczrviązywa-
niem probier:rló.v aikoholowlrch,

- podpisał u"ri-o-,vq Czierża,wną z firrtrą Northstar
.ł \Yarszavlie _'- Zaklad Produ}rcji Czdó':; Choirr-
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kowycir w Krzywiniu na w-ydzierżav,,ienie parte-
ru i piwnicy ś,;,zietiicy wiejskiej w Poiadow-ie,
w pomieszczeniach której przez !0 iat będzie de-
koratornia ozdób choinkowych,

- spotllał się z dyrektorką i radą rodziców- szkoły
w Bronikowie,

- tozpaŁrz)zł 21 wniosków o mieszkanie z których:
jeden roz,:atrzy w terminie późniejszynr, jednego
łvnioskującego umieszczono na 1iście oczekują-
cych na przydział mieszkania, jeden rvniosek roz-
patrzono pozytyv,znie, a resztę - negatywnie.

Jerzy Cieśla poinformował ponadto, że 17 września
w sądzie w Kościanie w wyniku licytacji sprzedano
cegielnię ,i,v Przysiece PoIstrłiej. Wadium wpłaciły
trzy osoby. Nieruchonrość wyceniono na 4.50C rniiio-
nów starych zŁatycll. Nastąpiło tylko jedno przebicie.
Obiekt nabyła spółka z Leszna (i prawdopodcbnie
przeznaczy go na skup złomu - H.Z.) Pozostałe jesz-

cze ruchomości wyceniono wg ceny złomu. Dodając
do tego to, co już sprzedano, z cegielni do podziału
uzyskano sumę około 7 miliardów starych złoŁych.

Sprzódano grunt w Koszanowie, a z oferowanych
działek budowianych na osiedlu Braci Polskich,
w wvniku przetargu sprzedano tylko drvie.

Dyskusję nacl sprawozdaniem Przewodniczącego Za-
rządu zclomino,,vał problem przydziału mieszkań. Pa-
,lzeł Górzny ze Starego Bojanowa kwestionował, przy-
dzieianie rnieszkań bez podstawowego wyposażenia
technicznego.
Burrnistrz, odpowiadając na pytanie, podał nazwisko
oscby, której rnieszkanie pTzyznana. U. Ranke podała
jeszcze nazwisko innej osoby, która też mieszkanie
otrzymała. Ponadto stwierdziła, że na tabiicy ogło-

szeń nie aktualizuje się iisty oczekujących na miesz-
kanie. W głosowaniu nad przyjęciem sprawozdania
Burmistrza, przevlodnicząca się r,vstrzymała,

§PII,AWOZDANIE KGMISJI REWIZYJNEJ
Oribyła ? posiedzeń, w tym jedno wspólne z ko-

misją planovlalria i porządku publicznego.

Skontrolowano gospodarkę finansową sołectwa Przy,
sieka Stara I i na jej przykładzie skierowano do Za-
rządu 9 wniosków - zaieceń dctyczących głórvrrie

ujednolicenia gospodarki finansowej rł,e u,szystkich
sołectwach. W toku dysktisji nad tynr sprawozdaniem
doszło do polemiki na temat udosiępnienia lromisji
protokółów z posiedzeń Zatządu. Burmistrz stwier-
dzlł, że protokół odzłvierciedla dyskusję, ścieranie się
poglądórv i argumentów. Jest materiałenr roboczym,
na podstawie którego za"rząd wypracowuje jednolite
s'uanowisko. Ma to też za,pobiegać ewentualnym prze-
ciekom. U. Ranke st,ł;ierdziła Czy to, kto ctrzymał
i,nieszkanie jest tajemnicą? Przed radnymi? I podała

przykład osoby nie łvymienionej przez brumistrza,
która rlieszkanie dostała. Burmistrz odpowiedział, że
być może o przyznaniu tej osobie mieszkania mówił
na poprzedniej sesji, ale wówczas o nazwisko nikt się
nie pytał. Dodał, że zawsze, na dzisiejszej sesji też,
na zadane na ten temat pytanie - odpowiada.

H. Skrzypczak powiedział: Nic nie jest w tajemnicy.
A pracownik, który jest odpowiedzialny za uaktual-
nianie informacji o przydziale mieszkań na tablicy
ogłoszeń, zostanie ukarany.

BUDŻET W PIERWSZYM PÓŁR,OCZU
U. Ranke odczytała opinię Regionaine j lzby Obra-

chunkołvej. Jest ona pozytywna zarówno o wykona-
nir-r budżetu jak i o zamówieniach publicznych. Dys-
kusji na ten temat nie było - radni przed sesją
otrzymali 8 stronicowy, bogaty materiał.

Planowane dochody ogółem wykonano w 49,450/o.

Niektóre bardzo wysoko, jak np. podatek od spadków
i dlarowizn - 104,130/o, podatek od posiadania psów

- Ia7,690lo, ł.zpływy za n,iandaty - Il2olo, wpłylvy
z apłat za zezw-olenia na sprzedaż napojów alkoholo-
,uvych 

- 10B,090/o. Inne nisko - np. wpływy za w,
davranie świadectw miejsca pochodzenia zwlerząt -
90/o (Obecnie nie ma obowiązującego wymogu posia-
dania tako,uvego świadectwa).

Planowane wydatki wykonano w 440lo. Nisko w ,,in-
westycjach" które są w trakcie realizacji, niektórych
jeszcze nie rozpoczęto.

UcHwAŁY
Podjęto ich 17. Głównie dotyczyły sprzedaży 1o-

kali mieszkalnych w Śmiglu w budynkach - blo-
kaclr nauczycielskich przy u1. I. Paderewskiego 24,

26 l L. Mierosławskiego 25, w budynku bliźniaku,
zamieszkałego przez weterynarzy, ptzy ul. I. Pade-
rcwskiego 2, w budynkach przy ul. Przemysłowej
16, 18a, 1Bb, 1Bc, w Przysiece Polskiej, budynku nie-
ruchomości (b. szkoła) w Sierpołvie, W uchwałach
tych ustalono też zasady ich sprzedaży - obniżkę
ceny ustalonej przez biegłego w przypadku spłaty
należności za 1okal w rocznych ratach (niższa) i w
przypadku jednorazowej zapłaty (wyższa obniżka).
Podjęto też uchwałę w sprawie typowania do sprze-
claży lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych
połozonych lv Śmiglu przy ul. J. Matejki 16. Podjęto
uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczkl, na finanso-
rvanie dostawy wTaz z montażem oczyszczalni ście-
ków przy pałacu * szkole w Bronikowie.

Dokonano też zlniany personalnej w składzie komisji
Tozwlązywania prclblemóvz alkoholowych. W miejsce
ks. Leszka Idkowiaka ,;,szedł ks. Ryszard Kin.
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C.d. xxxlv SESJI
WOLNE GŁOSY

Bronisław Skorupiński oficjalnie zaprosił Radę na
uroczystość obchodó-uv §r,vięta Niepodległości, r,v ra-
mach której zostanie odsłonięta tablica upamiętnia-
jąca Waclawa Łepkowicza.
Dyskutowano o nadanie ulicy bądź osiedia imienia
Ojca Ś,riętego Jana Pawła II. Postanowiono, jednym
głosem przewagi, zapronować Akcji Katolickiej -inicjatora nadania nazwy - przemianowania ulicy
gen. Jarosława Dąbrowskiego.
Przewodnicząca zapoznała radnyclr z pismem KS ,,Po-
goń", w którym zarząd zwlaca się o dodatkowe środ-
ki finasowe na zakup sprzętu i szkolenie. Klubowi
grozi wycotanie z rozgrywek dwóch zespołów. @.z;

OSWIADCZF,NIE
Informuję mieszkańców gminy §migiel, że przy-

działów mieszkań dokonuje Zarząd Miejski §migla.
Rada Miejska Śmigla nie jest informolvana o tym,

komu mieszkanie przyz:nano.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Smigla
(-) Urszula Ranke
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FeeząEek §€u&§!tg BexeisEstów
Tenisiści stołowi POLONII Śmigiel przygotowa-

nia do sezonu rozpcczęIi 2 rnzrześnia br. Tren,_lją tlz-,",
razy w tygociniu, w dwóch grupac!, treningowych
(sala średnia szkoły podstawor,;ej r,v Smiglu). Zajęcia
treningowe prowadzą: mgr Danuta Strzelcz;;k - na.u-
czycielka szkoły podstawowej w Śmiglu - grupa po-
czątkujących i mgr Tadeusz Kozłowski - trener
II klasy tenisa stołowego - grrupa średrriozaawanso-
vlana i zaawansowana.
w nor,vym sezonie klub tio rozgrywek zgłosił cztety
drużyny:
1. POLONIA I - III liga: Duda Adam, Grzeiak

Miłosz, Kowalczyk Kazi,mierz, Kozłowski Tade-
usz, Marciniak Artur, Mulczyński Piotr i Sta-
chowiak Grzegorz.

2. POLONIA iI - liga okręgov;a: Gliriski Pa-,veł,
Jokiel Ryszard, Łączny Marcin, Nowak Jan,
Wieczorek Michał, Waśko Witold.

3. POLONIA III - liga okręgowa: Grzelak Miłosz,
Kubiak Mateusz, Marciniak Artur, Mulczyński
Piotr, Ratajczak Patryk i Wieczorek Tomasz.

4. POLONIA IV - ,,A" klasa - Grzelak Łukasz,
Kokociński Przemek, Luboń Marcin, Łączny
lldarcin, Szymański Darek i Waligórski V/ojciech.

Zarząd klubu wyznaczył d.la poszczególnych drtiż-;rn
następujące zadania: POLONIA I - wywalczyć
miejsce 1-2 premiowane a-wansem do II ligi, pozo-
stałe drużyny - zająć jak najlepsze miejsca lv swych
klasach rozrywkowych, podv,,;,ższać i doskonalić swo-
je umiejętności.
Klub r,v tym sezorrie będzie kładł szczególnv nacisk
na szkolenie dzieci i młodzieży, która będzie starto-

.,, l

Urzqd Stanu CguźInego lł Śmiglu uprzejrnże za-
tuźadamźa, że lu tutejszgm T,Jrzędzźe zusiqzek małże";i-
skź zausarli:
20 \i,/RZEsNiA 1997 r.

- Pan Karoi Stlsoracki ze Śrnżgla ż Panż Lźdia Anna
Gorlas z KoszunouJl,

- Pan Zbżglti,elu Nia,ri,usz Borousiak ze Starego Bo-
janouu l, Panż Aneta lłIttjorczy';ł ze Śmźgla

- Pan, Actan,ł, fuIźelcarek z Wonźeścia i Pani Jolanto"
agrodouczyk z Czacza

- 
pan Leszek Rudkoątsskź ze Śusźebodzźc ż pani
M ag dalena Hern tanoLDrrr r" §mi.gla

WRZI,jŚNIA 1997 r,
Pan Bernard Łuc z Klcnóuca ź Pc,ni Justyna
Kuciak ze śmżgla
Pan Kazźm,źerz Wojtkouźq,k z Robaczgna ź Pani
Beq,tq Barbara Bereta ze Starego Bojl,:,otua
Pan lreneusz Ratajczak z Rqt i Panź l\Ęut,zena
kuśnźerek z wanieścźa.
Pan Jacek Marek Poczekaj z Włoszakazuźc i Panż
Renata Kęcźńska ze Śm,żgla
Pan Łukasz Nadolng ze Śrnigla i Panż Aleksandra
Stachotużak ze Śmźgla

- Pun Pattseł Skałeckź ze Śmżgla i. Panź Katarzyna
Pźecucb, ze Starego Bojanoua

Kierownik USC w śmiglu (-) ,lerzy Ci,eśla

eeaa3oeoo9ś}eąra€a3eaeos,aceoooe6a6§o{roa6oa3€eoa§ooe@a3a§ooca

wać w licznych turniejach wojewódzkich i strefo-
rvych. }dadclrodzący sezon r-ozgryrvko,ły chce zakon-
czyć przynajmniej na trzecim rniejscu w klas;.zfikacji
klubou,ej woj. ieszczyńskiego. V/ minioiryn-t sezonie,
na 12 klubów, za.jął czwarte miejsce.

Sezon 97 l98 zainaugui]ov/ano 7 łvrześnia w Koby-
linie, gdzie zcs'taŁ Tozegrail-y' I Woiewódzki Turniej
I{iasyfikacyjny Seniorów (WTK).
POI-O}TIŚCI zajęii w nim na.s'iqpujące rniejsca:
T. Kozłowski -- 3 (35 pkt.), K. Korvalczyk - 6 (32),
R. Jokiel - 78 (2ż), J. }rTowa"k - 2i (I7), i P. Glapiń-
s}<i - 26 (iż). Ogółer:r rv turnieju skiasyfikowano 31
zar.vociników. Drużynol,.,o POLONIA zajęła II miejsce.

Inauguracja rozgry\,vek rozpocznie się 12.10.br.
POLCNIA I gra w Zieionej Górze z AZS Politech-
nika, POLO}TIA 1I lozgl,ywa w Smiglu derby z PO-
LONIĄ III (godz. 19.00) a POLOI\TIA IV pauzuje.
W klasie ,,.N" TEz?ŁTl z POLCNIĄ iV gra zespół OR-
LĘTlr Czacz, Lltor;r ]'!.19. br. stoczy pojedynek z B-O-
RZĄw Drzeczko,wie.
W drugiej lrolejce 18.10 br. spotkają się: POLONIA I
u siejrie z GRYFEM l{rotoszyce (godz. 12.00), POLO-
NIA II u sieŁie ze SPaŁDZiELCĄ I1 Kobylin, (godzi-
na 9.00), POLONIA III tez u sj,ebie (godz. 15.00)
z TAJFUNENI i Lgiń. POLONIA iV gra "w Krzywi-
niu z tamtejszym Tr}'.CMIENIEI,4 II.
ORLĘTA CZACZ grają na wyjeździe z TAJF'UNEM
Lgiń. opr. (H.z.)
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E{R$F$§KA P{}L§CYJNA
1l,.S9.br. 

- ii-rterweniowano w Czaczu, w mieszkaniu
pTzy u1. Vilieliclrowskiej, w któryrn wybuchła
awantiłra pomiędzy zoną, mężem i synem. Strony
poucZo11o.

1},,09,Łr,. 
- interwenior.vano vr posesji plzy lr1. Głó.ł-

nej r^r Starym Bojanowie. Nietrzeźwy mąż \;,tszczą!

arvantrtrę z żoną. Z arł,antttrnikiem przellrcwadzc-
no rozmovr,ę.

11.09.br. 
- w Starym Bojanowie żona z córką za-

nrieszkałe pi,zy ul. Łąkow,ej, w z-vyiązku z niepoio-
zurnieiriami rodzinnymi nie chciały r,vpuścić męża
i ojca do mieszkania. Pouczenie poskutkowało.

W irocy z LtltŁ.09.br. nieznani dotąd sprawcy w-ła-
maii się do Urzędu Miejskiego Smigla. Do bud;,rr-
klr d,cstali się po wyważeniu drzwi od podrvórza,
Złodzieje spenetrowali pomieszczenia komunikacji,
e-łiCencji ludności, straży miejskiej i przewodni-
cząccj Rady lrfiejskiej Śmigia. Skradziono 15 bian-
kietól.; cicwodólv osobistych, 81 blankietów tyil-
"r"56y.,ych 

dowodów osobistych, 6 ręcznych rrriota-
i7l- !a,zlj, 3 kalkulatorów oraz 130 złoiych. Straty
-v!l},'lorzą 500 zlotych.

i3.03.Lr. w godzinacll nocnych lla dyskotece
,ł Iiai,śnicaclr, nietrzeźwy mieszkaniec Zegrówka
doznał, w wyniku pobicia plzez tnieszkańcórv Kar-
śnic, obrazeń ciała, w wyniku czego został odrvie-
ziony clo szpitala w Kościanie. W celu wyjaśnienia
rvszelkich okoliczności zaistniałego zdarzenia, pro-
lvadzcile jest dochodzenie.

14.09,br. 
- w Śmiglu na skrzyżowaniu ulic św. Wita

i FI. Sienkiewicza kierujący samochodem JELCZ
mieszkaniec Wrocławia najechał na tył FIATA
126p, którym kierował mieszkaniec Smigla i wy-
konywał manewr skrętu w lewo. Przeciwko spraw-
cy skierowano wniosek do kolegium.

15,09.br. 
- w §miglu na placu Rozstrzeianych kie-

rujący osobowym BMW mieszkaniec Włoszakowic
uderzył w tył osobowego VOLVO, którym kiero-
\ł,ał mieszkaniec Wrocławia. Sprawcę ukarano
mandatem.

18.09.br. 
- ustalono, że ni.eletni mieszkaniec §migla

wszedł na teren posesji przy ul. L. Mierosławskie-
go w Śmiglu skąd skradł piec c.o., który następnie
sprzedał w skupie złomu. Materiały w tej sprawie
przekazano do Sądu Rejonowego w Kościanie, Wy-
dział Rodzinny i Nieletnich.

20.09.br. 
- interewniowano w mieszkaniu przy uiicy

Kościuszki w Śmiglu. Żona zgłoslła, że jej mąż,
będąc pod lvpływem aikoholu, używał pod jej
i cóiki adleselTl słów wulgarnych. Pouczenie.

21.09.br. - interweniowano w Roł,.aczynie. Były
mieszkaniec tej rvsi, obecnie mieszkający rv Ślrri5-

lu, wszedł na byłą swoją posesję iwszczął awanturę
z domownikami. Przed przybyciem patrolu, awan-
turnrk oddalił się.

21.09.br. Bruszczewie na uI. Głównej idący
środkiem jezdni mieszkaniec Starego Bojanowa
rzr,tcił się na maskę OPLA KADETTA, którym
kierował mieszkaniec Bruszczewa. Pieszy zginął na
miejscu.

23.09.br. - w Smiglu w posesli przy uI. Lipowej
doszło do nieporozumień pomiędzy dwojgiem 1o-

katorów. Strony pouczono.

23.09.br. - do nieporozumień sąsiedzkich na tle ko-
rzystatlia z ujęcia wody doszło w Przysiece Sta-
rej II. Strony pouczono.

24.09.br. w Olszewie nietrzeżwy mężczyzna
wszcząi awantulę z żoną i rodziną. Pouczenie.

25.09.br. - irrterweniowano w Śmiglu w posesji przy
ui. Lipowej, lv l<tórej sąsiad wyzywał sąsiadkę
używając rvulgarilych słów.

W nocy z 26l2'I.09.br. w Śmiglu na ul. T. Kościusz-
]<i, L. Nlierosławskiego i I. Padere-łskiego niezna-
ni dotąd splawcy, po uprzednim wybiciu szyb
r.r, samochodach osobowych, weszli do wnętrz i do-
konaii kradzieży radioodbiorników samochodo-
wych, Wszystkie akty kradzieży zostały dokonane
w miejscach nieoświetlonych. Sprawa w toku.
Tych mieszkańców, którzy mogą wnieść coś do
sprawy, prosi się o kontakt. Anonimowość, na ży-
czenie, gwarantorvana.

27.06.br. - w Śmiglu, na uI. T. Kościuszki, na łuku
drogi kierujący FIATEM 126p mieszkaniec Nowej-
wsi trie zachował należytych środków ostrożności,
zjechał na lewe pobocze i uderzył w drzewo. Kie-
rujący i dwóch pasażerów doznali obrażeń ciała
i zostali przewiezieni do szpitaia w Kościanie.

30.09.br. - w Starym Bojanowie w posesji przy
ul. Iviosto,wej doszło do awantury domowej. Nie-
trzeżwy mąz, chcąc żonie udowodnić swoją wyż-
szość, uderzył ią kilkakrotnie w twarz, Rozmowa
ostrzegawcza.

We wrześniu policjanci z KP w Śmiglu ustalili, że

trzej mieszkańcy ŚmigIa, umyślnie, publicznie
i bez powodu, okazując pTzez to rażące lekceważe-
nie podstawowych zasad porządku prawnego, po-

bili mieszkańca Kotusza, Dochodzenie w toku-

1.10.br. - interweniowano w Śmiglu w mieszkaniu
przy ul. T. Kościuszki. Córka zgłosiła, że jej ro-
dzice wszczęli między sobą awanturę. W czasie
interwencji jej matka była bardzo agresywna.
Przeprowadzono lozmowę.

mł. aspźr ant W i.e sław T erczellsskź
I{OMENDANT KOMiSARIATU POLICJI
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SKLEP Z TRADYCJAM|
przy Spóldzielni Ogrodniczej

w śmiglu

oGRoDNlczo
-WlELoBRANżoWY

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:

lzroelo - Finlqndii - Holondii;

O NARZĘDZIA: dlo ogrodników i dziolkowiczów oroz:

- szeroki wybór środków chemicznych

- folie o różnych wymioroch

- grzybnię

- popier
- torf

- trzmiele

- nowodnionie kropelkowe

ZAPRASZAMY OD PONlEDZ|AŁKU DO PIĄTKU

w godzinoch od 8.00 do 17.00

w soboty od B.00 do 13.00

W sprowoch pilnych tel. domowy 5180-498

BINET CHIRURGICZNY

Iek. S,IOJCIECH SKRZYPCZAK
chirurg

rł.torki czvrartki od godziny 15.00

USG jamy brzusznej we wtorki

uI. Leszczyńska 8, tel. 518-03-49

UWAGA
W Szkole Podstawowej Nr 2 w Śmiglu

przy uI. Marii Konopnickiej

w każdy poniedziałek w godz. od 19.00 do 20.00

odbywają się
ZAJĘCIA Z AER,OBIKU

prowadzone przez Panią mgr Halinę Pohl.

Serdecznie zapraszamy

Licencjonowany agent ubezpieczeniowy

ANDRZEJ CIESIELSKI
Śmigiel, ul. Lipowa 33 tel. 5189-364

PzU SA
poieca bezpłatne doradztwo

w zakresie ubezpieczeń:

I. Na życie

- emerytalne - ,,Pogodna Jesień"

- posagowe z rentą

- NW i inne

Majątkowe

- budynki i mienie od ognia, kradzieży
i innych żywiołów

Wypadkowe

- odpowiedzia]ności cyrviIrrej

- nieszczęśliwe wypadki

Komunikacyjne

- OC, AC, Zielona Karta

P O D ZIĘ K O W A N I E
Nauczyciele wlaz z uczniami Szkoły Podstaworvej

w Starym Bojanowie oraz Społeczny Komitet Roz-
budowy Szkoły dziękują Rodzicom i NIieszkańcom
Starego Bojanowa, Spławia, Parska, Żegtowa, Brusz-
czewa, Robaczyna, Sierpowa i Olszewa za pomoc
w organizacji i przeprowadzeniu w dniu 20 września
1997 r. zbiórki surorł,cór,v wtórnych.

Zebrano 19 ton złomu, 2700 kg makulatury i po-
nad 45C0 sztuk butelek. Dało to klvote około 2400 zł.

O"iękujemyl

taaaecoaaaaaaaaaeaaaaaacaoaaaaaaaaaaaołrGaaaaao3raaoaaaaaoaa

II.

III.

vI.

GA

ę
Śmigie1,

NAUKA GRY NA FORTEPIANrE
I INSTRUMEI\ITACH

I{LAWISZOWYCH
(i(EYBoAĘT)

Dzieci od lat 6 oraz młodzieży

mgr MARIA SZAMBORSKA
Śmigiel, ul. dr Skarzyńskiego 4

telefon 51B0-393

Miejsce
na rekleinę Tu:ej firr*pł !
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Śmigie1, 23 września 1997 r.

ZawEadCImaemie
Zarządu Miejskiego

Srnigla
Stosownie do art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 7

Iipca i994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 89 poz. 415) zawiadamia się, że projekt
zmian miejscowego planu zagospodarowania prze-
stlzenrlego miasta i gminy Śmigiel bęclzie wyiożony
c].o publicznego wglądu w dniach od 22 października
1997 roku do 12 listopada 1997 r. w siedzibie Urzędu
Miejslriego Ślnigla pok. nr 21 w godzil,aclr od 8.00

do 14.00.

Zgodnie z art. 23 ustawy każdy, kto kwestionuje
ustalenia przyjęte w projekcie planu może wnieść
protest.

Zgodnie z att. 24 ustawy kazd;r, któlego interes
pl,a,,vyn,v 1ub upra,uvnienia zostały 11aruszone przez
ustalenia przyjęte w projekcie planu, może rvnieść
zatzut.

Zainteresowani mogą zgłaszać protesty i zarzuty na
piśti:ie do Zarządu Miejskiego Śmigia z podaniem

oznaczenia w terminie rrie dłuższym niż 14 dni po

okresie w},łożenia.
Za Zarząd

Przewodniczący Zarządu Miejskiego
Śmigta

(-) inż. Jerzy Cieśla

ąt;i(-'F-

Ha tryfuunęeeh hez emlan?
Otrzymałem list od kibica piłkarskiego Pogonii

Śmigiel, który chyba przestanie ogiądać z trybuny
rnecze w Śnriglu, bo... Nodol część ktbźcóus zacho-

uuje się ,,po prostu nźe usżem, jak to określ,źć", Słollsa

jakie padajq pod adresem sędzl,óro nże majq nt,c

wspólnego z ludźmż cElnźli,zouanEmź. Ta część kibi-
cóu jest za,usze pźjana, us czasze n,Leczu alkoh,ol (pi-

u,o i żnne) u)noszona jest oJźcjalnże, nźkt z porzqdko-

uEch nźe reaguje, Właścżllsi,e to oni też nźe szczędzo,

slów pod adresem sędzżóln. Nadawca listu ma nadzie-
ję, że po jego opublikowaniu może ktoś sźę u:reszcle

prz,apatrza ź posłucha co slę dzieje nu boisku".

Na mecze nie chodzę ale głośne wyzwiska po-
twierdzatn. Słyszę je z mojej działki. Myślę, że zmta-
ny zapoczątkowane w klubie na}eży kontynuować,
tl puhiiczność wychowywać. No i patrzeć na zawar-
tośó kieszeni.

(H.z,)

Homtlilikat
(obwieszczenie)

Zarządu Miejskiego
Śmigla

Stosownie do art. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 89,
poz. 4l5)

Zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego miasta i gminy Śmigiel.

Studium ma za zadanie określenie generalnych
zasad i kierunków rozwoju przestrzennego na obsza-
rze gminy.

Zainteresowani mogą zgłaszać w-nioski do rv;.żgj
rvymienionego opracowania.

Wnioski na piśmie należy składać w sekretariacie
iub na adres:

URZĄD MIEJSKI ŚMIGLA
pl. Wojska Polskiego 6

64-030 Surcrnr,
w terminie 21 dni od daty opubiikowania niniejszego
komunikatu.

Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko lub
nazwę instytucji, adres wnioskodawcy oraz przed-
miot wniosku.

Za Zarząd
Przewodniczący Zatządu Miejskiego

§migIa
(-) inż. Jerzy Cieśla

*.*9ś

0hwiesuszen;e
Zarząd Miejski Śmigta informuje mieszkańców

budynków komunalnych, że w wytypowanym do
sprzedaży budynku położonym w §miglu przy ulicy
T. Kościuszki 48 (budynek mieszkalny byłej wete-
rynarii) znajduje się jedno mieszkanie, którego obec-
ny najetnca nie złożył, deklaracji jego kupna.

W związku z powyższym istnieje możliwość za-
miany mieszkań pomiędzy obecnym najemcą a na-
jemcą podobnego mieszkania z zasobów komunal-
nych deklarującego kupno tego mieszkania.

Wnioski w tej sprawie należy składać w ZGKi}'I
łv Śmiglu w terminie tygodnia od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Zarządu Miejskiego
Śmigla

(-) inż. Jetzy Cieśla
Burmistrz Śmigla
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,,BIOUF{EhĄ Ptt]S"
64-030 Śmigiel, ul. Leszczyńska 16

tel. (0-65) 1B0-841

o f e r u j e:

SRoD}il oCFtRoI§Y RoSLIi\
HURT - DETAL

-. pełna gama pestycydów
(w małych i dużych opakowaniach)

- nawozy dolistne

- odżywki clo kwiatów

- folia ogrodnicza

- nasiona
. kukurydzy
. zbóż

:-ffffi;kwiatów

- sznurek rolniczy
-- opryskiwacze ręczne

Zapr aszamy od poniedziałku do piątku
w godzinach od B.00 -- 16.00

w soboty od 8.00 - 14 00

64-030 Snrigiel ul. Leszczyńska 16
na terenie Przedsiębiorstwa Produkcji, Llandlu

i Usług Rolniczych ,,S nr i g r o l"

aauĘraoaQaooaoaaaaaoaaaaaoaaoaaaOraaaaaoaa...(raaaaoaaa.aoo

ź"ś\Z okaz ji {ii 95 B URoDZIN\l
FBAIYCISZKOWI JANI(OWSKIEMU

z Robaczyna

dużo zdrowia, radości
i samych pogodnych dni w życlu oraz 100 lat

życzą
syn Kaziu z żoną, wnuczka z mężem, wnukowie

z żonaml, prawnuczki i prawnuki

ffdzie
na §ylwestra ?

do

GEHrRUffi
eY,*.Ńą§ fiU[IURY!

ccaa

frotroo otwarta HE$TAIIfrĄCIA
przy al. Bohaterów 11

64-030 Śmigiel, tel. 5180-02Soruz 57B0-22B

organizuje:
C przyjęcia okoliczrrościowe

O bankiety
O wesela

O stypy
,ooaalDaaaoataaoaoaaaaaaaaaaaaaaacaaaoaaaacaaaoaocllaoaolraeGa

llilasz kłopot t pocięcieln drewna ?

zgłoś się

64-030 Smigiel, ul. Kilińskiego 10
SZYBKO - TANIO _ SPRAWNIE

..aaaaoaaaa.oaooaaoa(t.3t.aaaaocaa(t.lreaoaaaa.ocoaaaoaoeaacac

ffA$§ffiEr KffisffiEEYGzllY
,,o L A,,

w Śmiglu, ul. Kilińskiego 1?
tel. 518-92-39

uprzejmie inf ormuje
roku poszelza swe uslugi
paznokci - manicure.

ze od 1 września 1997
o pielęgnację dłoni i

Hastęprry nr ,,Witryny śmiglelskiei" 23 paździłrnika br.

ffiMencel, Jodwigo SkorŻYńsko, ADRES nroarc.ll, Ceń"T_1,1irili;iib Śriói"l,'ijr i.-'r"i"i".rri 2o,p.7, tel, 180_273.,Redokcjonie ponosi odpowiedziolnoŚci zo. treŚć ogłoszeń l nle zwroco moteriołóW nie zomówionvch. 7nsłrzandmr, .^hi^ ńr^!!i^ _l.__^_
nle Ponosl odpowiedz'olnoŚci zo treść ogłoszeń i nie zwroco moteriołów nió zómówio;viń.-żJ.tr15lń;';;o1;";',;i""'rffJ;l:nio, popłowionio tekstów oroz listów. NokTod].1ooo 

"gi. 
J^o]ió'ii. rełlomo cm2 - 30 gr.DRUK: ,,Drukornio" Romon Łęczyński smfuN, ul. ó!róJo*i-óY -'Łf to-ós) 180-543.


