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7,§e?,{3 EIUFCA Zlil.f'-
ż2 paźdzlernika br. w Domu Harcerza przy ul. Li-

powej w Śrnigiu odbył się Zlazd Hu_fca ZHP
im. dr. Franciszka Witaszka w SrrliElu_ podsumowu-
jący dwuletnią działalność komendy hufca. Gośćmi
ziazdu byli: burmistrz Jerzy Cieśla, przewodnicząca
Rady Miejskiej Śmigla Urszula Ranke, wicebur-
mistrz Henryk Skrzypczak oTaz przedstawicieie
Wielkopolskiej Kornendy Chorągwt ZHP: hm. Wień-
czysław Celer - 

z-ca komendanta oraz }rm. Mieczy-
sjaw Beszterda - członek chorągwianej komisji re-
wizyjnej.
Zjazd rozpoczęto wprowadzeniem sztandaru i odśpie-
u,aniem llvmnu Harcerskiego, Część roboczą poprze-
dziło wręczenie pisemnych podziękowań ]rTaczelnika
ZHP za pomoc w organizacji akcji letniej: pp. Zofii
i Stanisła-;orł,i Snelol:, p. Zbigniewowi Chudakowi,
Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Smiglu, Meblarskiej Spółdzielni Pracy w Śmiglu
oraz firmie Rolimpex-Pako ze Starego Bojanowa.

Sprawozdanie z minionej, dwuletniej kadencji
zl,ożył komendant i.tiica l_il . i],,;:;ard Duda. Na wstę-
pie przypomniał, Le w plośiamie działania plzyję-
tym na poprzednim zjeżdzie w październiku 1993 t,.

przyjęto następujące zadania: doprowadzic do pełnej
obsady drużyn, oclbudować harcerstwo w Sirliglu,
przygotować i kształcic kadrę instruktorską oraz a1<-

tyw dziecięcy, zdynamizowac aktywność proglamo-\Iią
i organizacyjną.
Każdego roku hufiec był organizatorem i koordyna-
tcrrem różnych form wypoczynku zimowego i letnie-
go. Zimowy wykorzystywano na kształcenie aktywu
dziecięcego. Organizowano go na bazie Domu Harce-
rza w Lesznie, nieopodal pływalni Akwarvitu. Ogó-
łem uczestniczyło w nim 10B osób. Latem 1996 r.
zorganizowano dwa turnusy obozów nad ]:rlolzem
w Pobierowie, w których uczestniczyły Bż osob;r,

ośmiodniowy rowerowy obóz wędro.,łzny szlakiern
Przemęckiego Parku Krajobrazowego oTaz cztero-
dniowy biwak w Boszkowie. W bieżącym roku zor-
ganizowano obóz dla 114 uczestników w Wilkowie
koło Swiebodzina, który pracował na zasadzie zgru-
powania szczepu ze Śmigla i szczepu z Czacza oraz
biwaku dta 53 uczestników. W marciu ub.r. i kwiet-
niu br. zorganizowano Wiosenne Rajdy Hufca, któ-
rymi zainaugurowano Harcerską Wiosnę Turystycz-
ną, Wzięło w nich udział prawie 250 zuchów i har-
terzy.
Ważnym wydarzeniem w placy hufca jest przypada-
jący 22lutego Dzień Myśli Braterskiej . Z jego okazji
zuchy, harcerze i instruktorzy podejmują akcję pod
hasłem GROSIK. W roku ubiegłym zebrano 90,80 zł.,
które przekazano na Centrum Zdrowia Dziecka
w Warszawie. W roku biezącym 512,38 złotych,
które przekazano dla dzieci z porazeniem mózgowym.

Vy'szystkie drużyny akt}rlylli" l,_czestnicz;,ł1, rv alrcji
ZESZYT, w ramach której skompletorva.no Ą4 zesta-
r,,zy szkolne (o wartości 2.050,00 zł), które ll paż-
dziernika br. komendant R. Duda osobiście przekaza.ł
szl:ole w Kotowicach.
Za sprawą harcerzy we wszystkich kościołach, urzę-
dach, zakładach pracy, szkołach, szpital,,ł i .;-i:i; ti -:-

r:ach zatłysnęło BETLEJEMSKIE SWIATŁO PC-
KOJU. W tym roku zapłonie po raz slótlmy.

Na koniec dh R. Duda strł,ierdził, że dla zahezptecze-
nia dobrej placy drużyn, placy komeirdy, korlisji
i sztabów potrzebna jest baza lo]<alol,va i splzętci;a
i, co najważniejsze - pieniądze. ]'[asz hufiec to
lvszystko ma (pieniądze nie zawsze wystarczają) dzię-
ki v,sparciu władz sanorządo-w}rclr, przi-jacioi Larc:l--
stwa i dużego zaangażowania druhen i druhów z Krę,
gu Starszych Harcerzy - Senioró,w. Im \rsz"\,stkim
ziożył tez serdeczne podziękowania.

W d; skusji najpierw głos zabierali goście.

U. Ranke złożyła wszystkim harcerzom podzieko,ła-
nie za placę, której efekt jest duży. I1. Skrzypczak
clziękując za podziękowanie, }<tore otrzymał d]a si,l,ej

lirrn),, stwierdził, ze ,,skoro mnie ktoś dziekuje. to

czuję się pew-niej, utrvierdza mnie to rv tym, że clzia-
łarrr dobrze i ze tak należy dalej posteporvać".

J. Cieśia pou,iedział, że q,ażne iest to, że obiekty
ży ją t organizacja żyje. Podziękorvał też za zapTasze-

nie x,ładz samorządorvych, gdyż ,,mamy nożt,iośc za-
poznania się z problemem tej organi.zac;i cci \§ew-
nątrz. Zabiegani nie zawsze v/szystko możeirr;; do-
strzec. (...). Niezwykle cenne jest to, ze sai,ii z_,.bie-.

gając o pomoc i wsparcie, udzielacie jej irrrr5,i-i-l, 'cai-
clziej potrzebującym. To jest chwalebne".

Dh hm. Tadeusz Marciniak - 
prowadzlł zlazd -

zvrrócił u\^/agę na to, że harcerstwo winno ściślej
zwtązać się ze szkołami, z byłymi harcerzami a dziś

r_auczycielami. Należy jeszcze bardziej wejśc w śro-
dowisko wiejskie, a okazją do tego będzie rozpoczę-
cie nieba,łem zajęó w szkole - 

pałacu w Broniko-
rvie.
Dh Zbignierv Grabowski apelował, by harcerze czyn-
niej niż dotychczas brali udział w uroczystościach
rocznicowych i patriotycznych - ,,Niech społeczeń-
stwo was widzi".

Komisja rewizyjna wnioskowała o absolutorium
dla komendanta Hufca ZHP Śmigiel hm. Ryszarda
Dudy i komendy htifca. Udzielono go jednogłośnie.

Następuje ceremoniał zdjęcia i przekazania harcer-
skiego sznuTa - insygnium Komendanta.

Komisja wyborcza na komendanta zaproponowała
jedną kandydaturę - Ryszarda Dudę. Wybrano go
jednogłośnie 

- 
sznur powraca na lerve rarriię ko-

mendanta. Ryszard Duda zaproponował zjazdo-wi na-
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stępujące kandydatury do komendy hufca: zastęp-
ców hm. hm. Marię Białas i Tadeusza Marciniaka
oraz Katarzynę Domagalską i Andrzeja Kluczyń-
skiego - na członków.

W woinych głosach dh Z, Grabowski przedstawił
gc,ściom korrcepcję obchodów Dnia Niepodległości
w 1998 r. w którym przypadnie 85 rocznica harcer-
stwa na Ziemi Śmigielskiej i 5 rocznica działalności
Kręgu Sarszych Harcerzy - Seniorów, którzy chcą
upamniętnic postać pierwszego komendanta śmigiel-
skiego hufca, rozstrzelanego w 1939 roku, Zbigniewa
Łukomskiego, poplzez wzniesienie obeiisku z płytą
ze stosownym napi.sem oTaz nadaniu jego imienia
części ulicy Ogrodowej.
Zarówno Burmistrz jak i Przewodnicząca Rady
oświadczyli, że inicjatywa wychodzi z właściwej
stlony i nie widzą przeszkód w realizacji tych za-
mierzeń. Sprawa jednak musi być załatwiona for-
malnie.

J, Cieśla w imieniu uczestniczących gości pogra-
tulował R. Dudzie ponownego wyboru, dodając, że

clobrze się stało, że wybrano ,,starą ,władzę", bo dwu-
letnia kadencja jest zbyt krótka, by rozpoczęte dzieło
zakończyć.
Zjazd zakończono wyprowadzeniem sztandaru i od-
śpiewanim llymnu llarcerskiego. @.z;
PS. W zjeżdzle nie uczestniczyli delegaci z Czacza (?)

i Starego Bojanowa (bierzmowanie).

0BGH(llIY
śwlĘtł lltEnODLEEŁOśGI

Komitet Obchodów Święta Niepodległości zaprasza
społeczeństwo miasta i gminy Śmigie1 na obchody,
które odbędą się 11 listopada br, według następują-
cego plogramu:
godz. 10.00 - msza św. w kościele p.w. św. Stanisła-

wa Kostki, po której nastąpi przemarsz na uiicę
J. Kilińskiego przed posesję nr 7,

godz. 11.00 - uroczyste odsłonięcie Tablicy Pamiąt-
kowei ku czci WACŁAWA ŁEPKOWICZA - ka-
walera Krzyża Virtuti Militari, który go otrzymał
za walkę o niepodległość Polski w 1920 r., ulo-
dzonego w tejże posesji,

godz. 11.45 - część artystyczna o wydźwięku patrio-
tycznym w sali widowiskowej Centrum Kultury
w Śmiglu - wejście A. Wstęp wolny.

STUDENTKA GERMANISTYKI
uzieia korepetycji

z języka niemieckiego
Informacja pod nr. tel, 5iB0-402 (po godzinie 16.00)

,,PBZY§ŁIIWIE PaAuIIIĘ MlltTl"
Deszcze lźstopadoue budzq użatrg grudnźolłe,

***
W lżstopadzźe grzmi, rol,rłik dobrze tużosnę śnż.

**,l

Grzmot lźstopada dużo zboża zapousźada.
***

Jaka pogoda lźstopadowa, taka ż marcousa.
***

Ktnźtno, drzewa us lźstopadzźe - zżma
będzi,e. Zebrała;

, aż do maju
Dąnuta Hampel

K{!MtTETY ffAuYtIfiAGll
W nr. 14 z 241ipca br. pisząc o postawionej krop-

ce nad telefonizacją (,,Postawiono kropkę nad,,i". Ko-
mitet telefonizacji rozwiązał się", s. 1) przytoczyłem
zdanie sołtysa Machcina Zygrnunta Mocka: ,,,.. mamy
telefony, może by zawiązać następny społeczny ko-
mitet ... gazyfikacji gminy?"

Na pewno do tego dojdzie, bo ,,oddolnie", w Sta-
rym Bojanow,ie i Robaczynie, takie koxnitety już po-
wołano.
Prace nad gazyfikacją gminy zostaĘ przez władze
samorządorł,e podjęte lvcześrriej. Rozpoczęio je od
przygotowania koncepcji na gazyfikację gminy Śmi-
giel. Pozytywrrie ją zaopiniowało Po]skie Górnictwo
Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie. Następ-
nym etapem będzie dokumentacja. Dziś nie wiadomo
czy samoTząd lokalny - budzet - będzie w tej in-
u,estycji partycypował. Stąd bardziej ptzezorni już
przystąpili do działania powołania komitetów
i zbierania pieniędzy.

Na zebraniu samorządu wiejskiego wsi Stare Bo-
janowo, które odbyło się 9 września br. postanowio-
no, w czynie społecznym, lv latach 1998-2000 pobu-
dować sieć gazową. Do komitetu przystąpiło i90
członków, którzy zadek]arowali comiesięczne wpłaty
po 50 złotych, które dokonywać będą bezpośredirio
w BS rv Śmiglu.
Nad całością spraw czuwac będzie komitet wybrany
w składzie: Paweł Górzny - przewodniczący, Ma-
rian Drzewiecki - z-ca przewodniczącego, Ryszard
Duda - sekretarz oraz Tadeusz l1anyż, Wiesław Ka-
sperski i Zbigniew Kupka - członkowie.

U sąsiadów zza :mledzy, w Robaczynie, zebranie
wiejskie odbyło się 21 września br. Organizatorzy
wyszli z założenia, i słusznie, że ,,kto pyta, nie błą-
dz|" i na swe zebranie zaprosili P. Górznego, który
zebranym mieszkańcom, a było icll 27, przedstawił,
jak sprawę budowy sieci gazowej rozwiązano w Sta-
rym Bojanowie. Podjęto uchwałę o gazyfikacji wsi,
zadeklarowano comiesięczne wpłaty 50 złotowe
w banku i wybrano komitet w składzie: Marek Ra-
tajczak - przewodniczący, Zenon Maćkowski - se-
kretalz i Ewa }Tatelska - skarbnik. @. z;

roaaoaaaaaaaoaaoolraoaaoaoaaolrao]roaaaaaooaoaaaaaaaa-raaa3r
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OGŁOSZENIE
Z AF"ZĄD 

rirjl"j 
§nnrcr,ł

publiczny przetarg ustny na sprzedaż następ,.rjących
nieruchomości niezabudo.łanych przeznaczonyc}r pod
budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, połozo-
nych w Snriglu na Osiedlu iiraci Polsi<iclr, zapisa-
nych w księdze wieczystej KW 29013:

Lp. nr działki _ł:yi:y:_l_"]Ł ""T_:"y.l1y31. 1436
2. 1433
3. 1416
4. l4l7ll
5. 1419
6. 1426
7. 1446
8. 1445
9. 1442

10. 1456
tL. 1,15Ą
12. 1453
13. 1452
15. 1450
16. 1449

0,05.00 ha
0.05.00 ha
0.06.17 lra
0.20.32 ha
0.18.12 lra
0.09.09 ha
0.05.92 ha
0,06.73 ha
0.06.35 ha
0.03.30 ha
0.05.00 ha
0.07.B3 ha
0.06.45 ha
0.06.52 ha
0.06.27 ha

2.580,- zł
ż.580,- zŁ
3.tB4,- zł
8.912,- zł
9.350,- zł
4.690,- zł.

3.055,- zł
3.4'i3,-- zł
3.277,-- zł
t.447,-- zł
ż.l9t-,- Zł
4.a4a,-- zł
3.328,- zł
3.364,-- zł
3,235,- zł

11.836,- zł
7.392,- zł
5,895,- zł
5.566,- zł

- 
pod zabudorvę mieszkaniową jednorodzinną z moż-
liwością realizacji rzemiosła nieuciążlirvego:

1. 1427
2. t42B
3. 1429
4. 1430

0.18.35 ha
0.11.46 ha
0.09.14 ha
0.08,63 ha

Przetarg odbędzie się w dniu 14 listopada 1997 r.
o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Śrnig-
lu, plac Wojska Polskiego nr 6 (pokój nr 14) - a nie
jak podano w poprzednim numerze, że o godz. 12.0C.

Wadium w wysokości 600,- zł na jedną działkę na-

leży wpłacić w kasie Urzędu w dniu przetargu do

godz. 9.30.
Dodatkowych informacji w sprawie przetargu udzie-
Ia Urząd Miejski Śmigla tel. 5180-003 wew. 17 (po-

kój nr 13).

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez po-

dania przyczyn. Przewodniczący
Zarządu Mie j skie go Śmigla

(-) inż. Jetzy Cieśla

aaaoaaaoooaaooiroacocooaaoaGe8ooaooaoooceooaooooa{Da'oooooo'

Howo otwarta mESTAt§ffi&8IA
przy al. Bohaterów 11

64-030 ŚmigieI, tel. 5180-023oraz 5180-228

organ-l.zuJe:
O przyjęcia okolicznościorve

O bankiety
O wesela

O stypy

Bmn"y c$f,m &{q}6owic
W sobotę, 11 października br. na targowisku

rv Slr,,ip.i,.;. zailano,r,ł.ł illeccci:iei.,ir5, rul:l:..'.l'o rolnicy
z: grr:iny Śmigiel przywozili dary dla mieszkańców
vłsi Kotowice w postaci płodów rolnych: zboża,
zienrniaków, marchwi, buraków kapusty i cebuli.
Razetn było tego 30 ton| Ładowano je na podstawio-
ny transport, który tego samego diria, łącznte ze
szkolnyri:i lvyprawkami przygototł,anymi przez har-
ceTzy L zakupionymi dwoma kołdranri, poduszkami
i pcścielami wyekspediowano Co rniejsca przezna-
czenla.

GZRKiOR w Smiglu tą drogą składa serdeczne
podziękowanie wszystkim ofiarodawcoln, a szczeg1l-
nie tym, którzy bezpłatnie u.życzalt środków trarr-
sportowych: PPHiUR sp.,,Smigro1", Zygrnuntowi
Koniecznernu właścicielowi firmy ,,Zygmunt",
Zygmuntowi Stróżakowi - właścicielowi firmy ,,Rol-
nik Polski", Leszkowi Czajce - właścicielowi firmy
,,Stalmar", dzierżawcy gospodarstwa rolnego w Sta-
rym Bojanowie - pp, Niemczalom, firmie: Produk-
cja, Usługi i Handel ,,Betoniarnia", której właścicie-
lami są pp. Kazimierz Jaśkowiak i Kazimierz Szy-
nianski.

Ponadto informujemy, że ogółem, d,o 11.10. br.,
na konta Urzędu itiejskiego w Smiglu i GZRitiOB,
wpłynęło 49.043,54 złote. Pozostaje 20.252,83 złote.
Akcja zbierania funduszy trrva nadal.

Następne transporty z darami zorganizowane zostaną
lviosną przyszłego roku. Zofża Ratajcząk

G}lINA
śwlĘrł KATARzvNA

Wiceprzewodniczący
Rady Gminy
Ginter Koch

Sołectwo
wsi kotowice

Krystyna Koch

PoDZIĘKoWAt{IE
Mieszkańcom
lMiasta i Gminy
śmigiel

,,Przyjażń przez lvspółczucie i współudział
łagodzi nieszczęście"

Powyższymi słowami pragniemy podziękować
Państwu za pomoc powodziano|Tl z naszej gminy,
których spotkała tak wielka tragedia. Okazar,e przez
Państwa współczucie, przyjaźń i współudzial w rrie-

sieniu pomocy w tak ciężkiej dia wielu iudzi chwill
przyczyriły się do złagodzenta ich nieszczęścia,

Jeszcze raz gorąco dziękujemy za zorganizowaną
pomoc w postaci darów rzeczowyc|l.

Dołączamy również gorące życzenia dalszych sukce-
sów i zapewniamy, że nie zapomnimy o Was w po-

trzebie.

__.ł++-
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7.L7.97 (piątek) godz. L7.00. 19.30
, ZAGI}TICNY ŚWIAT: JURASSIC PARK,,, USA,
1997 r. Reż. Steven Spielberg. Wyk. Jeff Goldblum,
Juliar-rne Moore, Richard Attenbororrght. Film fan-
tastyczrro-rrauko\,!,Iy. Dinozaury hodowane u wybrze-
zy Arnery}<i Srodi<owej wydostały się na wo]ność
i zostały zniszczone. Ale rł, ]aboratoriach zachowały
się jakieś formy życia. W 4 lata po katastrofie na
\il.yspę przybywa młoda pani profes etolog by
przeprorvadzić badania.
l4.1l.S7 (piątek) godz. 17.00
,,ZAKOCHANY KUNDEL", USA, 1995 r. Reż. Ha-
miiton l,uske, Clyde Geronimi, Wilfred Jackson.
Film anirnolvany o zwierzętach, klasyczna pozycja
Disn,ey'a. Piękna, długowłosa spanielka mieszka wraz
z lvłaścicielairri v,i eleganckim domu. Właściciele wy-
jeżdżają, opiekę nad gosnodarstwem czasowo przej-
muje ciotka, która spronadza koty. Spanielka musi
bronić się przed ich agresją, wreszcie ucieka z domu.
2L.l1,97 (piątek) godz. 19.00

,,KP'ZYK", USA, 1996 r. Reż. Wes Craven. Wyk. Da-
vid Arquette, Neve Campbell, Courteney Cox. Film
gtozy. Kiikunastoletnia dziewczyna ptzeżywa kryzys
psychiczny: jej matka została zamordowana, ojciec
odbywa dalekie podróże słuzbowe. Potem w słu-
chawce telefonu odzywa się głos mordercy, który
p}anuje swe akcje opierając je na fabułach znanych
filmów.
21.1L.97 (piątek) godz. 21.00; 22 i 23.tl.g7 (sobota,
niedziela) godz. 19.00

,,BEZ TWARZY", USA, 1997 r. Reż. John Woo. łVyk.
Joh Travoita, Nicolas Cage, Joan Allen. Film sensa-
cyjrry.'ferrorysta dokonuje skrytobójczego zamachu,
ofiarą pada syn policjanta. Po sześciu latach mor-
derca zostaje zlokalizowany i unieszkodliwiony. Oka-
zuje się jednak, że zdążył podłożyć w publicznym
miejscu ładunek wybuchowy o wielkiej sile rażenia.
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Poziomo: 6) życiowy majątek, 9) gra na koniach,
11) imię Raussosa, piosenkarza, 12) z niego d,ym,
13) słynna Plater, patriotka, 14) ocena, 15) potocz-
nie magnetorvid, 16) cizirvak, 17) potrawa z ryżu,
i9) vy-czesna pora dnia, 2C) korozja, 24) zaczyn,
27) silna trucizna, 29) na trawie po przymrozku,
30) weion na twarzy, 33) rodzaj zamka lub ciastka,
35) ciastko z orzechów i m.ioriu, 36) rodzaj haftu,
38) wypływa z niego Nil, 39) Jarosław, bramkarz,
40) rzadkie imię męskie, 44) na głowie motocyklisty,
47) żołnierska łopatka, 48) sieją ją panny, 49) figura
w kartach, 50) żeiazna droga, 51) embrion, 52) po-
stać z ,,Faraona".
Fionowo: 1) ,,kuzyn" operetki, 2) czerwone warzy-
wo, 3) ryba na kawior, 4) meble z szufiadami,
5) z Monte Casino, 7) 0 : 0, 8) do kasowania, 9) nie
lubi się śmiać, 10) długa modlitwa, 18) odpowiedź
na hasło, 21) np. franciszkanie, 22) z areną, 23) kie-
rat, 25) żółto-czarny ptak leśny, 26) ubiór, strój,
27) słodka tabliczka, 2S) jacht lub dziewczyna,
31) rajd samochodow3l, 32) zŁliornik na benzynę,
34) antor znanej kostki, 37) ,"lraz, 41) nad bagnarni,
42) kapitan ,,Nalttilusa", 43) opad, 45) duza sala,
46) imię Danczowskiej. oprac. Joanną ped,a
Roz,viązanie krzyżówki naciesłać do 14 listopada br.
na adres redakcji.
Spośród prawidłorvo rozrviązan;rch krzyzówek zosta-
nie rozloso\,vana nag]:ocia: karnet dla d,,vóch osób na
drrra seanse do }<ina ,,Centrum''.

k-t KU!.IUnY!N



WITRYNA ŚMIGIELSKA

ó4-030 śMlGlEL
ul. Kościuszki 6
tel. {0-ó5) 5180-206

FROFESJONALNE ZDJĘCIA:

- ślubne,

- komunijne,

- rodzinne,

- paszportowe,

- dowodowe, legitymacyjne w 3 min.,

- reportażowe,

- reklamowe.

WYWOŁYWANIE FILMÓW I ZDJĘ0
AMATORSKICH

SPRZEDAŻ:

- filmów,

- aparatów (2 lata gwarancji)

- albumów,

- ramek,

- baterii (także do alarmów, apalatów

1l.""Xi*n'","u"*icznych.
USŁUGI KSERO:

- A3, .Ą4 - pomniejszanie, powiększanie.

SPRZEDAM LUB WYNAJMĘ:
dom mieszkalny, budynki gospodarcze i działkę

w Starym Bojanowie, tel. (0-65) 5-i80-650
aaooaoaaaaoaoaaaaaaaaiDaaaaaoaaacaoaaaooaaoaaaooaaaoaaaaoGool'

SPRZFDAM
krzesło, słoły, typu górolskiego

tele{on §migiel 5180-12B

fillasz kłopot 7. pociĘcioffi drewrla ?

zgloś się

64-030 Sruigiel, ul
SZYBKO - TANIO

Kilińskiego 10

- SPRAWNI]I

llastę$ny nr ,,U§it]yny Śmigielskiei" 20 !istopada br. Śrnigiel, uI. Leszczyńska 8, tel. 518-03-49

W NOWEI WSI
IJrząd Statystyczny w Lesznie przesłał wszystkim

Burtiristrzoirr i Wójtorn Miast i Gmin w wojewódz-
t\^zie rł,ykaz aktualnie obowiązujących nazw miejsco-
tłości w gminie.

lI nas naiwiecej wątpliwości mieliśmy z Nową Wsią
k'iórą to pisaiiśmy najczęściej Tazem. Zapamiętajmy
za'lery\, że nazwy następujących miejscowości pisze
my: ST'ARA PĘZYSIEKA PIERWSZA § STARA
PRZYSIEKA DRUGA e STARY BIAŁCZ C NOWY
F.IAŁCZ O STARE BOJANOWO e NOWA WIES
o NowE SZCZEPANKOWO. @.z.)

uzyskano z litacji 1o-
gestii Zakładu Gosp,

(H,z.)

WYROZNIENIE

ffi
W

Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lesz-
nie zorgantzował konkurs pod hasłem
PIĘKNA WIES. Niedawno dokonaro
jego podsumoswania. Miło nam odnoto-
wać, że jedno z dwóch wyróznień rv ka-
tegorii NAJPIĘKNIEJSZA ZAGRODi\

pani Aleksandrze RATAJCZAK z Roba-pTzyZnano
CZyna.

GRATU LUJEMY::: Redakcja

Z tr5,50 ną 51,00 złotych
23 października br. w Zakładzie Gospodarki Ko-

munalnej i Mieszkaniowej w Śmiglu o<ibył się prze-
targ nieograniczony na najem lokalu uzytkowego
o powierzchni 52,60 m', położonego w budynku przy
pi. Rozstrzelanych nr 28 w Śmiglu. Cena wywoław-
cza wynosiła 13,50 zł za metr kwadratowy.
-i.-łij1.1,,- r- i,lł:r ii,l 1 rsó]:. L,lc-yiacja była zacięta,
Ostatecznie przetarg wygrało Wielkopolskie Przed-
siębiorstwo Przetwórstwa Mięsnego w Śmiglu, któ-
rego przedstawiciel wylicytował stawkę 51,00 zlo-
tych za metr kwadratowy.
Jest to największa suma, jaką
kali użytkowych będących w
Kom.iMieszk.wŚmigiu.

GABiNET CHIRURGicZNY

lek. WOJCIECH SKRZYPCZAK
chirurg

rnrtorki czrvartki od godziny 15.00

USG jamy brzusznej we wtorki

R;; nież rvizyty domowe

piło spolinowo



WITRYNA ŚMIGIELSKA

§ SPORT .
obok KS ,,PoGoŃ 1929" Śmigiel, KS ,,PoLo-

NIA" Smigiei, KS,,MAS-ROL" Spławie, GLKS,,OR-
I-ĘT,'\" Czacz i sekcji sza_chowe,i .,WIEZA" działającej
przy Centrum Kultury w Śmiglu na mapie sporto-
wej naszej gminy pojawił się nowy podmiot: KLUB
KULTURYSTYCZNY Towarzystwa Krzewienia Kul-
tlry Fizycznej w Przysiece Polskiej.

Starsi działacze sportowi od razu się chyba domyślą,
że po prostu reaktywowano dawną sekcję podnosze-
nia cięzarów - młodszym plzypomnę, że wywodzili
się z niej mistrzowie Polski w tej dyscyplinie sportu.
Teraz przede wszystkim postawiono na kulturystykę.
Klubem kieruje zarząd w składzie: Michał Szkudla-
rek - 

przewodniczący, Tadeusz Szymanowski - wi-
ce,:rzeworinlczący, Konrad Skorczyk - 

sekretarz,
Joanna Bobkiewicz - 

skarbnik i Tadeusz Ktzyża-
nowski (sołtys i prezes Oddziału PTTK w Kościanie)

- członek.

Chętni chcący poprawić swą sylwetkę - PANIE
TEŻ - mogą się zgłosić w czasie zajęć, które odby-
wają się codziennie w godz. od 17.00 do 22.00 w by-
łej siłowni, obecnie sali wlejskiej w Przysiece Pol-
skiej. Udział w zajęciach jest odpłatny. Opłata dla
systematyczn;e ćwiczących wynosi 25.00 zł miesięcz-
nie - kobiety 15,00 złotych, a dla ćwiczących spora-
dycznie jednorazowe wejście kosztuje: dla mężczyzn
3,00 łote, a dla kobiet - 1,50 zł. 

@. z.)

Licerrcjono\yany agent ubezpieczeniorvy

ANDRZE.J CIESIELSKI
Sn,igiel, uI. Lipowa 33

PZU sA
5 1B9-365

poIeca bezpłatne doradztwo
w zakresie ubezpieczeń:

I. Na Życie

- emerytalne - ,,Pogodna Jesień"

- posagowe z rentą

- liw i inne

II. Majątkowe

- budynki i mienie od
i innych żywiołów

III. Wypadkowe

- odpowiedzialności cywilnej

- nieszczęśIiwe wypadki

IV. liomunikacyjne

- 
OC, AC, Zielona Karta

Wyniki rozeglanych meczów 1B października br.

POLONIA I _ GRYF OLIMPIA KROTOSZYCE -18:0. Punkty zdobyli: A. Duda, T. Kozłowski
i G. Kaniak po 4,5, K. Kowalczyk 2,5 oraz G. Sta-
chowiak 2,0.

POLONIA II _ SPÓŁDZ|ELCA II KOBYLIN -B:10. Punkty zdobyli: W. Wośko 4,5, J. Nowak 2,0,

P. Gliwiński 1,5.

POLONIA III _ TAJFUN I Lgiń - 11 :7. Punkty
zdobyli: P. Mulczyński 4,5, A. Marciniak 2,5,

NI. Grzelak i T. Wieczorek po 2,0.

PROMIEŃ II Krzywiń - POLONIA IV - 4:14.
Punkty zdobyli: M. Kuciak 4,5, W. Waligórski
i P. Ratajczak po 3,5 oraz M. Łączny 2,5.

GLKS ORLĘTA Czacz - TAJFUN III Lgiń - 16 :2.
Zdobywców punktów nie podano.

Jak nas poinformował przewodniczący GLKS OR-
LĘTA w Czaczu Marek Maśiak, zarząd klubu przyjąŁ
na kierownika sekcji Kazimierza Maślaka, który zaj-
mie się placą z pierwszą drużyną. Ma ona awanso-
wac do klasy okręgowej. Od przyszłego sezonu klub
ten będą reprezentowały trzy drużyny: seniorów,
dziewcząt złożonych z kadetek wychowanek
i chłopców złożonych z juniorów 

- wychowanków.

NAJBLIŻSZE } ECZF. TENISA STGŁOWEGO OD-
BĘDĄ SIĘ 11 LISTOPADA BR,

o godzinie 9,00 POLONIA II gra z Promieniem
Krzywiń,

- o godzinie 12.00 POLONIA I gra z Pogonią Góra,

- o godz, 15.00 POLONIA III gra z Juniorerir II

Leszno.
POLONIA IV gra na wyjeździe z
Smolice (godz, 10,00),

ORLĘTA Czacz grają na wyjeździe
w Tylewicach (godz. 10.00).

Hermesem

z Relaksem
opr. (H.Z.)

***
P O D ZIĘ K O W A N I E

Społeczny Komitet Budowy Bazy Sportowo-Re-
kreacyjnej w Śmiglu składa serdeczne podziękowa-
nie sponsorom:

- Przedsiębiorstwu Handlowemu Zbigniew Chudak

- Betoniarni Śmigiel

- Prywatnemu Przedsiębiorstwu Obsługi Rolnictwa
,,Rolnik Polski" Zygmunt Stróżak.
Przy pracach społecznych wyróżniła się młodzież

Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Smiglu pod kie-
rownictwem pana Jarosława Pietrowskiego, której
serdecznie dzięku jemy.

Zwracamy się z prośbą o wspalcie finansowe bu-
dowy - wpłat można dokonywać na konto Banku
Spółdzlelczego w Śmiglu 13879-27506-0.

Przewodnicząca Społecznego Komitetu
Budowy Bazy Sportowo-Rekreacyjnej w Śmiglu

Urszula Ranke

kradzieży
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Ładna i skutecznie chroniąca od deszczu i wiatru

- mówią ci pasażerowie PKS, ktlrzy odjeżdżają
z pl. Rozstrzelanych w kierunku Kościana. Czy nam

też taką postawią? - zastanawiają się odjeżdżający
w kierunku Leszna.

DIa tych drugich Tozważa się dwie moz]iwości.

Pierwsza, to likwidacja parkingu po drugiej stronie
jezdni obecnego przystanku i postawienie tam iden-

tycznej wiaty, co byłoby jednak bardzo niebezpiecz-
ne dla pasażerów, kosztowne i utrudniałoby płynnośc

ruchu na tej międzynarodowej drodze. Druga -
przeniesienie tego przystanku na pl. Wojska Pol-
skiego, na którym zatoka już jest i postawienie przy

niej takiej samej wiaty przystankowej. Która kon-

cepcja zostanie zrealizowana, na razie nie wiadomo.

Zresztą z chwilą wybudowania obwodnicy, czeka nas

rewolucja w układzie komunikacyjnym miasta.

Zmiany nastąpią przede wszystkim w podporządko-

waniu ulic. Wówczas też nastąpi zmiana lokalizacji
przystanków.

Postawiona na p1. Rozstrzelanych wiata koszto-

wała 4.440,00 złotych i została zapłacona z budżetu

gminy - zatząd zdecydował, że z nadwyżki - a więc

z pieniędzy podatników, Ma ona konstrukcję stalo-

wą, dach z tzw. pleksy a ściany z szyb hartowanych.

Wykonała ją Spółdzielnia Pracy ELWAG w Lesznie.

i]yłob;z dobrze, gdyby ił, tym stanie techniczn}zn_r

przetrwała lata. Chociaż już widać na niej ślady pod-

palenia zapalniczką kasetonu mleszczącego rozkład
jazdy. Nic, ,,tylko bić po łapach", powiedział mi cze-

kający na autobus młodzieniec.

Dla mnie największym jej walorem jest to, że

jest przejrzysta, z oddali prawie niewidoczna. Po
prostu nie zasłania perzei (ciąg frontowych elewacji

budynków stojących w jednej linii, zamykających
jedną stronę placu) rynku, dzięki czemu, rynek zo-

staje rynkiem. (W niedalekiej przyszłości zostaną one

iednak przesłonięte dziś małyni iglakami i w'iedy

rynek zmieni się w park). Stąd też przekazuję apel

pomysłodawcy postawienia takie j wiaty burmi-

strza Jerzego Cieśli: NIE NAKLEJAJMY NA ŚCIA-
NACH WIATY PRZYSTANKOWEJ ŻłoNycg nn-
KLAM I oGŁoSzEŃ!!!

WoLl\Y TERMIN
Centrum Kultury w Śmiglu informu-je, ze w !vy-

niku rez;,gnacji posiada wolną salę na przyjqcie ko-

munijne w terminie 17 maja 1998 roku (parafia

św. Stanisława Kostki).

.9-*v v,r.tvvlvy!..;.'vyw9Jv-.r.r 
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