
Witrqrru
,ł

§migielska
tlakład 1000 egz. Rok V! l{r 23 (152) 04.12.1997 l. Gena 50 gl

pismo informocyjno-społeczno-kulturolne

wydawca Gentrum Kultury Smigiel

ó4-030 śMlGlEL
ul. Kościuszki 6
tel, (0-65) 5180-206

Naszynt Drogim Klientom
z okazjż

Świcłt Bożego Narodzenia
oraz

Nowego, I99B Roku
szczęścia, wielu sukcesów,

uśmiechu rla co dzień, dużo zdrowia
zacza

FoTo ELF

KOIEJITI JUBII-,ACn
20 listopada br. po raz kolejny członkowie Zarzą-

du Miejskiego Śmigla i Przewodnicząca Rady Miej-
skiej Śmigla spotkali się z parani małzenskii,ni, które
50 ]at temu ślubowały sobie ,,miłość, wierność oraz
to, że Cię nie opuszczę az do śmierci". Odbyło się ono
r,v CAFE-CLUB ,,GIN".
Otworzył je kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
w Śmiglu - burmistrz Jerzy CieśIa, który powitał
wszystkich zebranych, a w szczegóIności Jubilatórv:
Helenę i Tadeusza tVlłĆrOWlłt<ÓW oraz Bronisła-
wę i Stanisława BIAŁYCH ze Starej Przysieki
Pierwszej, Teresę STACHOWIAK z Karśnic - mąż
nie przybył z powodu choroby, Stanisłalvę i Juliana
XnUPrÓW z Morownicy, Annę i lgnacego BASIN-
SKICH z Nietążkowa, Marię i Wiadysława STARK-
BAUER z Czacza, Władysławę i Józefa DWORCZA-
KÓW z Bielaw, Annę i Czesława CUGIEROW z Ze-
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grówka, Stefanię i Urbana KONIECZNYCH z Pola-
dowa oraz Walerię i Edmunda STROZAKÓW i tte-
lenę i Władysława SZULCÓW ze Śmigla.
J. CieśIą powiedział też, że spotkanie to ma szczegóI-
ny charakter, gdyż niewieltr małżeństwom jest dane
przeżyć w trwałym związku półwiecze. ,,Niech ono
będzie okazją do wspomnień z tych chwil, kiedy ślu-
bowaliście sobie miłość, wierność i u,spółdziałanre d]a
dobra rodziny. Zgodność i trwałość Wasz5rch mał-
żeństw jest dowodem tego, że wówczas, przed 50 laty,
decyzje podejrnowaliście śrviadomie".
Następnie przypomniał tekst uroczystego ślubor,vania,
po czym stwierdził: ,,'Wierzę, że deklaracje zostały
spełnione i swym postępowaniem daliście przykład
potomkom, jak tworzyć podstawową komórkę spo-
łeczną 

- 
16d2i1,1ę".

Wspólnie z przewodniczącą Urszulą Ranke małżon-
ków udekorował plzyznanym ptzez Prezydenta RP
MEDALEM ZA DŁIJGOLETNIE POZYCIE I\.{AŁ-

ZEŃSKIE. Były też bukiety kwiatów i okolicznoś-
ciowe laurki: W IMIENIU RZECZYPOSPOLiTtrJ
POLSKIEJ Z OKAZJI PIĘĆDZIESIĘCIOLECIA PO-
ŻYCIA VIAŁZEŃSKIEGO SKŁADAM NAJSER-
DECZNIEJSZE GRATULACJE ORAZ ZYCZENIA
PoMYŚLNoŚcI I SZIZĘ$CIA. odśpiewano STo
LAT, a toast ,,poparto" Iampką szampana.

W czasie obiadu, a następnie i karł,y wsponiinano
dawne czasy. (H.z.,

PS Nieobecnym na spotkaniu Mariannie i Marcinowi
GÓRNYM z Gniewowa medale zostaną wręczone
w późniejszym terminie.

TJrzqd. Stanu CEużlnego u Smźglu
uprzejmźe zauiadamźu, że u tutej-
szufyl Urzędzte zużqzek małżeńskź
zauarlź:

LISTOPADA 1997 r.
Pun Palłeł Gaertźg ze Śmżgla ż Panź Agnleszka
Kicźńska ze Starego Bojanoua
Pan Dausid I\IaćkouJi,ak z Wonźeścża ź Peni Elzbie-
ta Ślotata z wonteścźa

LISTOPADA 199? r.
Pan Macżej Przgbylskż z Kopaszewa ż Petni Anna
Golec z Ksźęgźnek
Pan Arkadiusz MźcLl,ał Gal,żk z mżejscoluoścź Kqty
ż Panź Agnźeszka Mżgdał ze Starej Przgsieicź

Pżerwszej
Pan Aleksander Mikołajczak z Sźekowa ż Panż
Małgorzata Łakoma z K,Jrśnżc

LISTOPADA 1997 r.
Pan l|Iźrosław l7ampel z Nźelęgowa ź PcLnź ELżbźe-
ta Szkoda z BTuszczeua
Pan Andrzej Antoni Szczggieł ze Su:żilca i. Pani
Barbqrą Bzgl z Sżerpowa

Kierownik USC w Smiglu (-) Jerzu CżeśIa

KrmręlBEm ffinllcvr§Tfi
11.11.br. - w Czaczu, w czasie odbywającej się tam

zabawy, został pobity jeden z uczestników -mieszkaniec Peiikana. Sprawcy pobicia nie pocho-
dzą z naszego terenrt. Sprarva w toku,

14.1,!,.br. - rv Śmiglu nietrzeź1,,,y mieszkaniec tego
i:, jasta riachodzil ilosesję swego znajomego przy
,.r1. E. Orzeszkowej. Przeprowadzono z nim rozrno-
wę.

14.11.br. 
- nletrzeżwy mieszkaniec posesji przy uli-

cy Wiejskiej w Bronikowie wszczął aw-anturę wo-
bez żotly. Pouczenie.

15.11.br. -- rv Śmiglu nietrzeźwy mąż zanieszkujący
posesję przy tłl. iviororvnickiej wszczął awanturę
rvobec żony t cizieci. Przed przybyciem patroJ.rr od-
clalił się.

15.11.br. 
- nieznariy dotąd splawca, po uprzednim

l.iejściu ptzez ctwarte okno do nrieszkania położo-
nego w Śmiglu przy uI. I], Sierrkiewicza, dokonał
kradziezy pieniędzy, paszportu oraz pieczątek i do-
kumentów na szkodę właściciela mieszkania.

15.11.br. - w Nietążkorvie na terenie kopalni cegiel-
ni dwaj niłodzi inieszkańcy Starego Bojanoiva przy
użyciu zaprzęgu konnego dokonali kradzieży zna1-
dującej się tam koparki, kół metalowych i elemen-
tó-w przeciwwagi na szkodę Zakładu Ceramiki Bu-
dowlanej. Skradzione mienie odzyskano.

18.1l.br. - interweniorł,ano w mieszkaniu ;..,rzy uiicy
L. Mierosławskiego w Smiglu, w którym nletrzeź-
wy syn w-szczął awanturę z ojcem. Pouczenie.

19.1.br. - doszło do awantury domorvej w mieszka-
niu przy ul. Południowej w Śmiglu, g,dzie ntetrzeż-
wy mąz wszczął awanturę wobec rodziny wypę-
dziwszy ją z domu. Interwencja policji okazała się
skuteczna - lgrrą wTaz z dziećmi weszły do miesz-
kania.

25.11.br. ponowna interwencja w Bronikowie
w posesji przy ul. Wiejskiej. Nietrzeźw-y rnąż
wszczął awanturę wobec rodziny. Zachowywał się
teŻ aglesy.,vnie wobec interweniujących policjan_
tów. Na wyraźne żądanie rodzirry został zatrzyma-
ny do wytrzeźwienia.

W nocy z 2l na ?Z,tt.br. w Morownicy, nieznany
dotąd splawca, po przedostaniu się do biur Rolni-
czej Spółdzielni Produkcyjnej, dokonał kradzieży
komputera wTaz z oprz:łTządo.łaniem. Sprawa
w toku.

KOMENDANT KOMISARIATU POL,iCJI
mł, aspźrant Wźeslaw Terczeusski
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0hwodnica - 0świata - PodaEki czyli
Sesja odbyła się 27 listopada br. Nieobecny był

radny ze Starego Bo,ianowa Marek Walkiewicz.
Gośćmi byli: poseł Andrzej Wiesław Szczepański,
Kazimierz Ruszka - d},r. Rejonu Dróg Publicznych
lv Kościanie, dyrektorzy szkól podstawowych.
Obrady prowadziła przewodnicząca llady Miejskiej
Smigla Urszula Ranke.

oBwoDNIcł śnłrclł
Wprowadzenie do dyskusji dokonał burmistrz Je-

rzy Cieśla wyliczając argumenty przemawiające za
wycofaniem z ulic miasta transportu kołowego. Po-
wiedział też, że w czasie wizyty w Dyrekcji Dróg
Pubiicznych w Poznaniu uzysl<ał potwierdzenie nie-
oficjalnych informacji, że budowa obwodnicy Smigla
zosta}a przesunięta w czasie.

Leszek Balcer do argumentów Burmistrza dodał 'cez-

pieczeństwo. ZwróciŁ się bezpośrednio do posła:

,,A o tym, że coś jest przesu-wane, decydują układy

- niech mi nikt nie mówi. Czy ktoś sobie rvyobraża
godzinną btokadę na tej trasie? Jeśli iudzie ją zorga-
nizują, sam stanę na czele".

Poseł A. Szczepański wyjaśnił że w odpowiedzi na
zapytarrie poselskie poinformowano go, że w latach
1998-2000 będą łludowane obrvodnice Śmigla i Sy-
cowa. Gdy dowiedział się, że Syców pozostał, a Śmi-
giel przesunięto, zwrócił się do nowego już ministra
z ponown}.nr zapytaniem. Zacieklalorvał też, ze jest
gotów doprol.vadzić do spotkanla łvładz Srrrigla z sej-
mową komisją transportu i przedstarvicielami tegoz
ministerstwa, by uzyskac odporviedź na pytanie:
KIEDY?
Po tej wypowiedzi U. Ranke wręczyŁa posłowi pisnro
adresowane do ministra transportu w powyższej
sprawie. Drukujemy je w całości łv innym miejscu.
K. Ruszka dodał, że na wykup gruntów w tym roku
przeznaczono 7 miliardów starych złotych - 

reszta
zostanie u,ykupiorra w przyszłym roku. W drugim
półroczu tegoż roku, w-inien być ogłoszony przetarg
na budowę. Czy będzie?

WYKORZYSTUJĄC oBEc}iose POSŁA ..,

. , poruszono i inne splawy.
L. Balcer apelował by zrviększyć procent podatków
pozostających w gminie. Mówił też o trvolzeniu przez
sejm ustaw nieprzydatnych, ,,kulawych", które czę-
sto nie są realizowane w częściach albo w całości:
o drogach publicznych, o utrzymaniu czystości i po-
rządku r,v gminach, o wychowaniu w trzeźwości.
Zwróclł też uwagę posłowi na nieprawidłowe podej-
ście niektórych pracowników urzędu wojewódzkiego
do naszych, sarirorządowych spraw. Nie doradzają,
llie potl,agają, łvystępuią w roli kontloier,ó,w. ,',Ąożna

też domnien:y,,vaó, ze wysocy urzędrri.cy są powiąza-

ni z wykonawcami. Radny zadał Leż posłowi pytanie:
Dlaczego urzędnicy administracji państrł,owej pro-
wadzą biura projektów i staią do przetargów?
J. Cieśla stwierdził, ze najrviększym utrudnieniem
w pracy samorządu, obok braku środków na zlecone
zadania (,,kompetencji i zadań się dokłada, ale finan-
sów nie. W ten sposób ratuje się budzet centralny"),
brak jest jednolitej interpretacji, rv,vkładni ustaw.
Biura i radc5, tą sanrą ltsta-wę t,óznie interpretują
i dochodzi do sytuacji, że sąsiadujące ze sobą gminy
wydają różne, nieraz splzeczne ze sobą, decyzje na
podstawie tego samego aktu prawnego.
Kazinlierz Wasiek odniósł się do zmian w podziale
administla.c5,jnym. Cry nie lepiej od razu, przed
u,ejściem do Uleii Europejskiej, strvorzyc duże ,,lan-
dy", D,lże wojewóCzt,wa, rv którvch b5,łoby B-iO
pow,iatórł,?
Henr),k żak zadał posłowi całą serię p;,-tań (nie ząda-
jąc zresztą natychmiastowei odpowiedzi; Gdzie chło-
pi maią się upełnorolnić? Kto ma budować przetwór-
stwo? Co z preferencyjnyi:li kl,edytami dla 40 letnich
rolników? A gdy ma 40 lat i dwa dni? Co z paliwem
dla rolnictrva? W końcu podsumo-wał ,,Rolnicy boją
się wejść do Unii".
Poseł A. Szczepański zapowiedział r,v Śmiglu dyżur
poselski. Dał też rację L. Balcerowj. i jako dalszy
przykład podał ustawę o l-oiniczym paliwie, która
nie jest realizorvana rł, ogolei Przev,liduje się 320 po-
rviato-,i-. 10-12 rvojervództr.,, - regionów. Być może
rr- sprarr ie porviatórv będzie referendum. wybory
ma;ą byc §Ispóltle: do satnorząciów lokalt-iych i po-
rr.i.atórv. Kiedy? Jeszcze nie wiadomo.

OŚWIATA : DZIAŁLLNOSĆ DYDAKTYCZNA
I WYCHOY/AWCZA

Stan ośrviaty na terenie gminy Śmigiel przedsta-
rviła przewodnicząca komisji sp]]avv społecznych, nau-
czycieika Alicja Ztegler. Ze wzg),ędu na to, że przed-
stawiony materiał był obszerny, a dyskusja, w której
udziaŁ wzięli głównie dyrektorzy szkół, niezwykle
ciekar.va, zagadnieniu temu poślvięcę oddzielny arty-
}iuł w następnym numerze.

UCHYLIĆ UC[iwAŁĘ o IriiCJATYwACH
LoKALNVCH?

Cżyłvioną dyskusję rvyi,vołał wniosek komisji re-
wizvjnej o uchylenie trchwały u, sprawie zadań in-
westycyjnych. ,,TJwazanry, że przy obecnych środ-
kach finansowych wystarczy, ze radny 1ub społeczny
komitet zgłosi do zarządu potrzebę realizacji inwe-
stycii na swoim terenie".
Równocześnie komisja zgłosiła w-niosek, by zarząd
na nastęcną sesję przygoto,,vał projekt uchr,vały o spo-
sol--ie zgla.szania ilctrzeb inrvestycyjnych. Zdaniem
kornisji zgłoszenta rvinny być ciokonvw"ane 'u;,]Ęg v7lg-
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XXXU Ses§a ffim#w ffi§elskEe§
dy, gdy do realizacji zadań, obok śr,odków własnych,
są potrzebne środki budżetov.,e.
Tadeusz Wasielewski, autor,,Regulaminu lokalnych
inicjatyw inwestycyjnych" wyrazlł zdziwienie, że
z jednej strony komisja mółvi o uchyleniu uclrwały,
a z drr,rgiej - proponuje taką samą uch,u,ałę. ,,Ja te-
go nie rozurniem".
Paweł Górzr;y, członek kornisii odpo."^ziedział, że

uchwała nie była rea}izowana i komisia proponitje
jej skrócenie, odbiurokratyzowanie.
H, Żak zauważył, że składanie -wniostr<ów wg tej
uchwały stało się bezsensowne. ,,Po co składać wni.o-
sek, gdy te pieniądze, które przypadają na radnego
starczają".
J. CieśIa powiedział, że uc]rwała została podjęta
w dobrej ,wierze, ale życie ją zweryfikowało.
T. Wasielełvski repiikował: ,,Procedura darvała moż-
liwości osiągnięcia dotacji".

L. Balcer poruszył spTawę zwię}<szenia przy cilo-
dów grnirry: ,,Co zarząd zicbił w tym kierunku? (Bur-
mistrz: podatki, sprzedaż mienj.a komunalnego, obii-
gacje...). List otrvarty (do radnych - o nim i jego re-
perkusjach też w następnyin numerze) napisałem, by
otworzyć oczy. Potlzeby (finansowe) będą coraz
większe, a nie mamy Tozw),ązań. Musimy się do tego
przygotowa ć, np. ptzez obligac j e".

UCHWAŁY -. UCHlvAŁy _ UCH1VAŁY
ZMIANA NAZ}VY ULICY. ,fitrtienia się nazvuę ulicy
gen. Jarosława Dąblowskiego w Smiglu na triicę
oJcA SWIĘTEGO JAI.{A PAWŁA II".
W uzasadnieniu tej uchwały stwieidzano: ,,Nazwanie
jednej z ulic imieniem Ojca Świętego będzie wyra-
zem naszej czci i miłości, którą w ten skromn;, spg-
sób wyrazi społeczeństwo miasta Smigia".

USTALENIE sZCZEGÓł-owycrr ZASAD UTRZY_
MANIA CZYSTOSCI I POBZĄDKU I{A TERENIE
GMINY ŚłrrCrSL. Uchwałę tą, po uzyskaniu pazy-
tywnej opinii Państwowego'lerenowego lirspektol,a
Sanitarnego r,v Kościailie i:crijęto rra sesji 2 pazdzlr:r-
nika br. Pisałem o tyrir w nr. 19/148. Jednaii roz-
strzygnięcie tladzoru $/ojewody Leszczyńskiegc;
stwierdziło jej nieważność. I)o poprzedniej wprowa-
dzono niezbędne korekty i podjęto nową uchwałę.
Jest ona obszerna i drukujemy ją oddzielnie. Czy-
teinikom radzimy ją zacholvać. Obowiązuje od 1

stycznia 1998 roku.

SPBZEDAŻ LOKALI MIESZKA,LNYCI{ w BtjDYN-
KACH POŁOŻONYCH W STAREJ PRZYSIECE
DRUGIEJ. Uchwałę w tej sprawie tez podjęto na se-
sii w dniu 2 paźdzternika br. Okazało się jednak, że
btrd5,nĘi te, wg ewicieiicji geodezyjnej, położone są
na gruntach Przysieki Starej Drtrgiej, a nie Przysieki
Polskiej.

2.

Dla tych, ktarzy zdecydują się na kupno mieszkań
w tych budynkach do 31 marca 1998 r. przer,vidziano
znaczne ulgi:

- w przypaclku spłaty iralezności w rocznych ratach,
cerrę lokalu ustaloną przez biegłego obniża się
o 750lo,

- w pr:zypadku jednorazowej zapłaty, cenę obniża
się o BOO/u.

FODATEK [t8l,i\jY. Obniżono średnią cenę skupu
żyta za pierivsze trzy kwartały 1997 r. przyjmowaną
jako podstavrę obliczania podatku rolnego na obsza-
lze gminy Śnigiel na rok 1998 z kwoty 37,65 (wg
Głównego Urzędu Statystycznego) do kwoty 35,88 zł.
Tak -łięc 1lrldateii rolny rv naszej gminie na rok 199B

11,ynosił będzie 89,70 złotych od hektara przeliczenio-
vrl€go W stosunku rocznym.

STr\tVKi PODATKU oD NIERUCIIOMOSCI. (Są
one o 300/o wyższe od tych, które obowiązyw-ały
w loktt llieżącylrl, aie też niższe od proponowanych
górnych stavzek przez ministra flnansów).

1. Cd buclynków mieszkalnych 1ub ich części -0,3I zl od 1 rn9 powierzclrni użytkowej.
Od buclynkórv hrb ich części zrł,iązanych z L)Tc-
wadzenien Czlała]ności gospodarczej innej niż
działalność rolrricza 1ub ieśna z wyjątkiem bu-
dynków 1ub ich części przydzielonych na potrze-
by bytowe osób zajmujących 1okale mieszkalne
oraz od części budynków mieszkalnych zajętych
na prowadzenie działalności gospodalczej
B,ll zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
Od budynków lub ich części zajętych na plo\\,a-
dzenie działalności gospodarczej rv zakresle obro-
tu kwalifikor,vanym materiałem siewnynr
5,20 zŁ od 1 n.2 powierzchni uzytkowej.
Od pozostałych buciyllkólv lub ich części -
2,24 zł od 1 m' powierzchni użytkowej,
Od budowli 200lo ich wartości.
Od grulrtów związanych z dziaŁalnością gospo-
darczą inlrą niż działalność roinicza lub 1eśna,

z wyjątkiem zwtązanycŁl z budyrrkami mieszkal-
nymi - 0,36 zł od 1 m2 powierzchni gruntorv.

Od gruntów:

a) będących użytkami rolnyrni nie rvchodzący-
mi w skład gos;:oclarstw rolnych w lozumie-
niu przepisów ustawy o podatku rolnym wy-
kolzysiylvanych na ceie roinicze - 0,01 zł od

1 ara por,ł,ierzchni,

b) pod jeziol,ami, zajętych na zbioririki r,vodne

retencyjne lujl elekti,owni rvodnych - 1,30 zł
od 1 hektara powierzchni,

c) pozostałych _- 0,03 zŁ od l m2 powierzchni,

ó.

+.

5.

o.

7.
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Od tego podatku zrvalnia się:

1. nieluchomości uzytkowane przez jednostki sa-
morządowe,

2. nieruchomości stanowiące własnośc gmrny admi-
nistrolvane przez ZGK|M,

3. piwnice i strychy niezamieszkałe,
4. w punkci.e 7, Iitera c - w części dotyczącej po-

zostałych gruntów 
- 500/o i,ch porvierzchni.

STAWKI PODATI{U oD §RODKÓw rnansPoB-
TOWYCH:
1. Samochodv ciezarorve o łaciowności od

2 ton do 12 ton, przyczepy i llaczepy
o łado,nvt-tości powyzej 5 ton oraz auto-
busy 520,00

2. Samochody ciężarowe o ładowności po-
wyżej 12 ton, ciągniki siodłowe i bala-
stowe 1.292,00

Na pozostałe pojazdy, zgodnie z pismem ministra fi-
nansów, podatek od środków transportowych został
włączony w cenę paliwa.

Z podatku zrvolnione zostały pojazdy będące w po-
siadanj.u jednostek samorządowycir oraz czasowo wy-
cofane z ruchu (za czasokres wyrejestlowania, wy-
cofania).

PODATEK OD POSIADANIA PSÓW.
Płacimy od posiadania drugiego i następnego psa po-
datek w kwocie 13,00 złotych. Zwolnione są szcze-
nięta do 6 miesięcy. Podatek pobiera się w połorvie
stawki, jeżeli weszliśmy rv posiadanie psa po 30

czeTwca roku podatkowego.

Podatek jest płatny z góry, bez wezwania, w termi-
nie płatności 1. raty zoborviązań pieniężnyclr 1ub

w ciągu 2 tygodni od dnia rvejścia w posiadanie psa,

w kasie Urzędu Miejskiego Smigla lub u Sołtysa.

OPŁATA TARGOWA. Obowiązek jej uiJczania cią-
ży na osobach fizycznych i prarvnych wykonujących
czynności okreśIone w tabeli. Opłatę tą pobiera się
niezależnie od należności przervidzianych w odręb-
nych przepisach za korzystanie z urządzeń targo-
wiska oTaz za inne usługi świadczone przez jednost-
kę prowadzącą targowisko - 

ZGKiM w Śmiglu.

L.p. Wyszczególnie czynności wysokość
oplaty rł- zł

2. Przy transakcji kupno - sprzedaz z sa-
mochodu ciężarowego - osoborvego:

a) powyżej 2 ton B,00

b) 2 tony i poniżej 6,00

3. Przy sprzedaży (handlu) z samochodu
osobowego i wozu konnego płodów rol-
nych jak zboże, ziemniaki przez rolni-
ków 4,00

4. Prz;, spl2gclazy prosiąt z \Nozu konnego,
samochodu lub p,zyczepy 4,00

5. Przy sprzeCaży obnośnej z ręki, kosza,
skrzynki, ,uviadra, wózka, roweru itp.
cr zajmowanej pow. do 1 m' 2,00

6. Przy sprzedaży w ciągu handlowym do
stanor,r,isk handlujących art. przemysło-
r,vymi ustala się opłatę 14,00

7. Przy s,przeciazy w ciąglr handlowyrn do
stano,wisk handlujących warzywami i
olt ocami ustaia się opłatę B,00

8. Przy sprzedaży poza ciągiem handlo-
wym- w wypadku sprzedaży ze straganu
1ub samochodu ustala się opłatę 10,00

OFŁATA ADfr{INISTR.ĄCYJNA za czynności urzę-
dowe vrykol]yI"vane przezlJrząd Miejski Śmigia, a nie
objęte przepisami o opłacie skarbowej. Dotyczy to
w5-darvairia decyzji zezlvalającej na wycięcie drzew.
W;,-nosi ona 20,00 złotych.

RADA WYDAŁA POZYTYWIVĄ OPINIĘ dla Ko-
rrlendanta Komisariatu Policji w Śmiglu. Komendant
wojewódzki, zgodnie z procedurą, po zasięgnięciu
opinii komendanta rejonowego (taką weryfikację,
zgodnie z przepisami, przeprowadza się w całej Pol-
sce) na to stanowisko zaproponował mł. aspiranta
Wiesława Terczewskiego.
L. Balcer podważając istotę tej plocedur;, - ,,opi-
niodawcą winien byc pracodawca" - njgg6 humory-
stycznie stwierdził: ,,Konia z rzędem, kto będzie gło-
sował przeciw"! Za pozytywną opinią głosowało 19
radnych.

WOLNE GŁOSY I WNIOSKI
Rozpoczęla przewodnicząca Rady Miejskiej Smig-

la Urszu]a Ranke zadając, jak się okazało dwa reto-
Iyczne pytania: Co robią pracownicy tego urzędu?
Co robił zarząd w walce o obwodnicę? Następnie
stwierdziła, że niektórzy radni pracują ciężko -wskazała na L. Balcela - i chyli przed nimi czoła.
,,Ini,cjatywy wychodzą tyiko od dołu, od radnych.
Zadnej absolutnie współpracy".

Następnie stwierdziła, że ]i.st otwarty L, Balcera
(o nim, jak już rł,spomniałem w następnym numerze)
był przedrnioten obrad kolegium rady, a wnioski
(z niego wynikające?) przekazano zarządowi.

Dokończenie na str. 6

1, Przy sprzedaży od każdej wystawionej
na sprzedaż sztuki:
a) konie, bydło powyżej 2 lat
b) jałowizna po,łyżej 6 m-cy, źrebięta

porvyżej 6 m-cy do 2 lat
c) trzoda chlewna z wyjątkiem prosiąt,

orvce, kozy oraz cielęta,, źrebięta do
6 m-cy

4.00

2,50

2,0ó



WITRYNA ŚMIGIELSKA

dokończ. ze str. 5

Domgślam si,ę, że L, Balcer oprócz listu skźerował
do rady (?), zarzqdu (7) ź żnne propozgcje, gd,yż: ,,Ko-
misja regulami.noąno-statutou)a będzże sźę propozy-
cjamź zajmouała, a radnż mają sżę u;ypousźedzźeć
nad zmżanami proponowangmi przez L. Balcera, -stusźerdzżł przetaodnźczqcE tej komźsjź Pauseł GórznE.
L. Balcer powiedział, ze jest radnym drugiej kaden-
cji (,,Nie będę już kandydował"), ma spostrzeżelria
i uważa za swój obowiązek je przekazać i dzielić się
tymi, które nrogą poplawić styi pfacy. Dodał też;
,.Jest mi wstyd, że Zarząd, Burmistrz i Przewodni-
cząca nie potrafią się w niektórych sprawach poro-
zumieć".

J. Cieśla zaploponował temat rra jedną z rrastęp-
nl,ch sesji: gazyfikacja glnirry. ,,Są już trzy iiomitety
(po Starym Bojanowie i Nietążkowie, o których już
pisałem, komitet zawlązaŁ się w Bruszczelvie) i ich
rł,spóIny wniosek o ogłoszenie przetargu na oplaco-
rvanie dokumentacji.

Drugą spraw-ą, któr,ą Burnristrz poruszył, b;złą 5p13-
wa udzieIenia przyzwolei-iia rady (zabezpieczenie
w budzecie środków) na zakup uiiczi.ej zamiatarki.
Do głosorvania rv tej sprawie jednak nie doszło.

Po dziervięciu godzinach obrad Przewodrricząca
Rady Miejskiej Śmigla Urszuia Ranke zamknęla
sesję. @. z.)

PODZIĘKOWANIE
Przewodnicząca Społecznego Komitetu Rozbudo-

u,y Bazy Sportowo-Rekreacyjnej ,,ł,, Śmiglu - Urszu-
la. Ranke składa, za naszym pośrednictwem, serdecz-
ne podziękowanie młodzleży ze Szkoły Podstawow-ej
Nr 2 irn. Konstytucji 3 Maja w Smiglu, która pod
kierownictwem nauczyciela mgr. Zygmunta Rataj-
czaka pracowała przy wybieraniu i oczyszczaniu
cegły.

GABINET CHIRURGICZNY

lek. WOJCIECH SKRZYPCZAK
chirurg

wtorki czwartki od godziny 15.00

USG jamy brzusznej we wtorki

R,ów nież wizyty domowe
Śmigiel, uI. Leszczyńska B, tel. 518-03-49

Hastępny nl,,Wltryny Smigielskiej"
18 grudnia br.

List do Ministra
Sz.P, Minister
Transportu ż Gospodarkź Morskiej
za pośrednictusem Pana posła
W i,esłausa Szczepańskźego

Śmźgiel jest ponacl. pżęciotEsżęcznurrl miastecz-
kźem u:ielkopolskżm Lżczącym niemal 600 Lut. Przez
mźasteczko przechodzź ,ważna droga krajoua Nr 5
Poznań 

- Wrocłaus, Nasźlenie rucll,u pojazclou: jest
bardzo duze ż cźqgle rośnże. Już obecnże śred,nżo na
dobę przejeżdżq 9000 pojazdólu. Znaczqca jest u tam
lźczba pojazdóu ciężarowgch,, l.uynoszqca w niekto-
rycll dnźach lub godziruacLl 200/o wszystkźch pojazd.ow.
Powoduje to pękanźe murótu, rozpadanie się buclyn-
ków, zagro:,enźe zaąpalenża ż katastroJg clla mżeszkań,-
cótu. Potęguje sźę hułas ż zanieczgszczenie powżetrzu
spalźnami. Zdunżem służb medEcznEch, nLa to wpływ
ncl pogorszenie sżę stanu zdrousźa mźeszkuńców, no-
tuje się LDzrost chorób zusźqzanEch, z tq uciq:lilłościq,
ro śnże nizb ezpźeczeństwo clla pieszy ch,.

Od ponad trzydzi,estu lctt uładze uojeusoclzkże
i centralne obiecylaałE nqm, obwodnźcę, szczegol,nźe
pl,zed najr o zmaźts zymź uyb orami. J e ste śmy zu od,z e-
nź obźetnżcamź, Przgznaje sźę nam słuszność i rację,
ale za słotllamź nie źdo, czana. W 1996 r, zaśwżecźła
iskźerka nadzież ź zakończono opracolDausanie rl,oku-
mentacjż. Ukazały sźę budzqce nedzieje artEkuły pra-
solłe. WgporuiadałE sźę różne osoby. Trlłajq obecnie
prace nad uykupem gruntóu. Nagte zaczęłE do nas
docźerać rózne nieoficjalne tlsźudomoścż, że rozpoczę-
cźe budolay, ktore mźała nastąpić ąn 1998 r. ze śrcd-
kóąn banku śwźatotłego, zostanże przesunźęte w czg,-
sźe, Ważnźejsze jest bolłiem u Rejonźe Dyrekcji Poz-
nański.ej mźasto SEcótł, a nadto brak jest śroclkow
s po la o dotu ana te g or o c znq p ota o dzźq.

Zturacamy się do Wżel,ce Szanownego Pana Mż-
nźstra jako do kompetentnej osobg o konkretnq cle-
cazję tł spratuźe budowg obwodnl,cy clla Śmigla.
Mźeszkaitcy tugtłźerajq nu nas presję ż majq rację
botl:źem spycll,anie trwa już uźele lat, a nźe jest to
źnuestgcja z zadań gminy. My radnż jesteśma zqnie-
pokojenż tgmi pogłoskami, i ugrażamg suoje oburze-
nie. Mieszkańcy sq zdesperotuani ż zamierzajq podjqć
szerokq akcję protestacyjnq do blokady tej uażnej
drogź ułqcznźe. Jeżelż do tego doldzże nźe będziemg
u., stanże temu zapoblec.

Zuracamg si.ę za tanx z prośbq pokż czas o zajęcźe
ofi,cjalnego stanowźska u sprauźe budolag obllsocl-
nicy, celem poinformlwani,a społeczeiistl"uu ż o do-
tr zg maniu pi,e r lu otne g o t er minu r o zp o c z ę cźa b u d o lu y,

Z potuażaniem
Przeuodnicząca Rady Mie jslłia j SttttgllL

urszula Runke
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(Załączniki clo Uchrł,ałJ, z dnia 27 listopada 1997 r.)

Z&sAlIY U§muYffiAffiIA cztsTlIśGI l P{InzĄlIilU
Mń flfrffi§frlĘ 0tltlY śmlnrt

I. WYMAGANIA W ZAKRE§IE UTRZVNIANIA
PORZĄDI(U I CZYSTOSCI ]VA TERENIE

NIERUCHOMOŚCI OBAZ GBSZABY I TERMINY
PRZEPROWADZANiA DERAT,YZACJI

1, Właściciele nieruchomości zobowiązani są do
utrzymania czystości i porządku na terenie nie-
ruchomości zgodnie z art. 5 ustawy z 13 wrześ-
nia 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach, a w szczegó]ności:
a) wyposażenia nieruchomości w urządzenia słu-

żące do gromadzenia odpadów stałych i płyn-
nych - w przypadku, gdy nieruchomość po-
łożona jest na terenie nie uzbrojonym w ka-
nalizację sanitarną,

b) gromadzenia w ww. pojemnikach odpadów,
bieżącego ich usuwania,

c) utrzymywania ww. urządzeń w odpolviednim
stanie sanitarnym i porządkowyfi,

d) oczyszczania ze śniegu, lodu i innych zanie-
czyszczeń chodników położonych wzdłuz nie-
ruchomości.

2. Zobowiązuje się właścicieli nieruchomości na te-
terenie Gminy Śmigiel do przeprowadzenia dera-
tyzacji w przypadku stwierdzenia występowania
gryzoni, nie rzadziej jednak niż:
a) raz na pół roku w obiektach żywnościowych,

które w procesie produkcji wytwarzają od-
pady,

b) Taz Da kwartał na wysypisku i punktach
zbior czych odpadólv stałych.

II. RODZAJE I CZĘSTOTLIWOSĆ OPRÓŻNIANIA
POJEMNIKÓW Nł ODPADY STAŁE I PŁYNNE
1. Gromadzenie nieczystości komunalnych stałych.

1.1. Do gromadzenia nieczystości stabzch na te-
terenie Gminy Smigiel służą atestowane po-
jemniki 1ub mulowane boksy wykonane
zgodnie z Prawem budowlanym.

1.2. Nieruchomości posiadające ogrzewanie na
paliwa stałe muszą posiadać odrębne pojem-
niki metalowe lub boksy.

1.3. Wyposażenie dróg, chodników, przystanków oi parkingór,v w pojemniki na odpady nalezy Ó.

do zarządcy terenu.
1.4. Kosze ulj.czne należy rozmieszczać:

parkach, zieleńcach itp. - przy ław-
kach,

- przy chodnikach r,vg potrzeb, iednak:

- w z\NaTtej zabudowie nie uadziej niż
1 kosz co 50 m,

- W zabudov,zie jednorodzinnej i zagro_
dowej nie rzadztej niż 1 kosz co
200 m.

1,5, Właścicte7a, zarzą-dcę, adnrinistratora nieru-chomości zoł:owiązuje się do zapewnieniatakiej liczlry pojemników na odpady, abyczęstotliwość ich wywozu była nie mniejsza
niż l raz na miesiąc, w obiektach zamieszka-
łych sezonowo nie mniejsza niż l raz w ro-
ku, a koszy ulicznych wg odrębnych ustaleń.

1.6. Do składowania odpadów komunalnych sta-łych viyznacza się wysypisl<o odpadów ko-munalnych stałych połozone we wsi Kosza-
noWo.

1.7. Do gromadzellia odchodów zwierzęcych
w gcspodalstwach rolnych służą płyty gno-
jowe ze szczelnymi zbiornikami na odcieki
wykonane zgodnie z Prawem Budowlanym.

Gromadzenie nieczystości komunainych płyn-
nych.

2.1. W prz;zpadku braku oczyszczalni do groma-
dzenia nieczystości płynnych na terenie
Gminy Śmigiel służą szczeine, bezodpływo-
we zbiorniki (szamba).

2.2. Właścicie7a, zarządcę, administratora nieru-
chomości zobowiązuje się do wykonania
szamba, aby częstotliwość jego opróżniania
nie była mniejsza niż I raz na kwartał, a w
obiektach zamieszkałych sezonowo 1" raz
w roku.

2.3. Zabrania się odprowadzać nieczystości płyn-
ne do kanalizacji deszczowych, melioracyj-
nych, rowów otwartych itp,

2.4, Zobowiązuje się Urząd Miejski do informo-
wania mieszkańców w ]okalnej prasie o Toz-
poczęciu i zakończeniu oraz o trasie nowo
budowanych kanalizacji sanitarnych.

Usługi na usuwanie odpadów komunalnyfio-
gą świadczyć: Zakład Gospodarki Komunalnej
i Nlieszkaniowej oraz podmioty gospodarcze po-
siadające zezwo]enie na taką działalność, które
wy-daje Eurmistrz Śmigla (art. ? ustawy o utrzy-
maniu porządku i czystości w gminach).

,

7
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4. Opłaty za usuwanie i unieszkodliwianie odpa-
dów z nieruchomości, których lvłaściciete nie
udokumentują korzystania z usług gminnych
jednostek ołganizacyjnych lub podmiotów po.1"-
dających zezwolenia wynoszą:
1. W okresie od 1 stycznia 1998 do 31 marca

1999 r. za l m3 - 10,00 zł.
2. W ]atach następnych kazdorazowo od ]. kwiet-

nia ceny, o których mowa w pkt. 1 wzrastają
o obowiązu jący za dany rok wskaźlrik wzTo-
stu cen towarów i usług konsumpcyjnych
publikowany przez Prezesa Głównego 'Jrrę-du Statystycznego.

III. PRZEPISY PORZĄDKOWE DOTYCZĄCE
oBowIĄZKow oSoB UTRZY]I,5UJĄCYCH

ZWIF,R.ZĘTA DOMOWE
1. Przepisy dotyczące obowiązku rejestracji i ozna-

kowania psów.
1.1. Na terenie Gminy Śmigiel wprowadza się

obowiązek rejestracji i oznakow-ania wszyst-
kich psów powyżej 3 miesiąca życia.

1.2. Rejestr prowadzi Urząd Miejski Śmigla.
1.3. Obowiązek zgłaszania psa do rejestracji spo-

czywa na posiadaczu zwierzęcia.
1.4. Posiadacz psa zobowiązany jest do zaopa-

trzenią go w obrożę.
1,5. Oznaczenie psa następuje poprzez zamoco-

wanie przy jego obroży znaczka z numerem
ewidencyjnym oraz założenia dla niego kar-
ty ewidencyjnej w Urzędzie Miejskirn,

1.6. Znaczki z numerem ewidencyjnym lozpro-
wadza Urząd Miejski, który również określa
ich jednolity wzór.

1.7. W przypadku zagubienia lub zniszczenia
znaczka z numelem ewidencyjnym lub za-
ginięcia psa, posiadacz psa zobowiązany jest
do zawiadomienia o tym Urząd Miejski
w terminie do 7 dni od zdarzenia.

1.8. W razie utraty psa w wyniku jego śmierci,
sprzedazy poza teren Gminy 1ub innej przy-
czyny posiadacz wnosi o wykreślenie psa
z rejestru, a także zwraca znaczek z nume-
rem ewidencyjnym, w terminie 7 dni od
zdarzenia.

7.9. Znaczka z numerem ewidencyjnym nie wol-
no niszczyć, odstępować, sprzedawać, a tak-
że ptzeznaczać dla innego psa niż tego, dla
którego został on pierwotnie przydzielony.

2. Przepisy porządkowe.
2.1. Niedozwolone jest swobodne wypuszczanie

psów poza obręb własnego gospodarstwa,
posesji, mieszkania, działki itp.

2.2. Wyprowadzanie psów w miejsca publiczne
dozwolone jest tylko przy użyciu smyczy,

a w plzypadku psów obronnych - również
w kagańcu.

2.3. Osoba wypror,vaclzająca psa zobowiązatra jest
do natychmiastowego usuwania nieczystóści
pozostawionych przez zwierzę łv miejscach
publicznyclr.

2.4. Posiadacze psów utrzymujący psy na te-
renie swojego gospodalstwa, posesji itp. zo-
bowiązani są umieścić na furtce tabliczki
ostrzegające np. ,,uwaga pies''.

2.5. Kojce dla psów mogą być zlokalizowane
w odległości minimum 2 m od granicy po-
sesji.

2.6. Posiadacz psa zobowiązany jest dbać o to,
aby jego zwierzę nie zakłócało spokoju in-
trym mieszkańcom, zwłaszcza w godzinach od
22.00 do 6.00.

IV. ZASADY UTRZYMANIA
ZWIER,ZĄT GOSPODARSKICH NA TERENACII
WYŁĄCZONYCI{ Z PRODUKCJI ROLNICZEJ

1. Hodowla zwierząt gospodarskich na terenie mia-
sta Śmigla oraz na terenach wyłączonych z pro-
dukcji rolnej z wyłączeniem terenów wyznaczo-
nych pod strefy ochrony bezpośredniej i pośred-
niej wewnętrznych ujęć wodociągowych.
1.1. Dopuszcza się hodowlę zwierząt gospodar-

skich na terenia miasta Śmigla oraz na tere-
nach wyłączonych z produkcji rolnej przez
rolników. Mogą oni prowadzić hodowię
zwietząt gospodarskich w budynkach wy-
budowanych (lub zaadaptowanych) w celach
lrodowlanych, pod warunkiem posiadania
obiektów i urządzeń słuzących do groma-
dzenia odchodów zwierzęcych (szczelne pły-
ty gnojowe, zbiorniki na gnojówkę i odcieki
itp.). Wszystkie obiekty muszą być wykona-
ne zgodnie z Prawem budowianym.

1.2. Dopuszcza się hodowlę trzody chlewnej, kóz,
drobiu i królików na potrzeby własne oraz
gołębi, pod warunkiem posiadania obiektów
i utządzeń służących do gromadzenia od-
chodów zwierzęcych (szczelne płyty gnojo-
we, zbiorniki na gnojówkę i odcieki itp.)
wykonanych zgodnie z Prawem budowla-
nym oraz utrzymywanie hodowli w należy-
tej czystości. W przypadku niezachowania
należytej czystości mozna wydać decyzję
o likwidacji hodowli bez odszkodowania.

2. Hodowla zwietząt na ogrodach działkowych
i strefach ochrony bezpośredniej i pośredniej
wewnętrznej ujęć wodociągowych.
2.7. Zabrania się hodować zwierzęta gospodar-

skie na ogrodach działkowych i strefach
ochrony bezpośredniej i pośredniej we-

. wnętrznej rljęć wodociągowych.



WITRYNA ŚMIGIELSKA

KREDYT Myślisz 0 prezentaeh na Święta
dla lwoich naibliższyclr ?
Jak co roku proponujemy Ci

kredyt pOil e hglmkę
który kosztuie

kivoty pozyczonei na

Ile możesz wziąć bez zalsezpieczenia?
Do 2.200 zł, jeśli nie przekracza to Twoich miesięcz-
nych zarobków.

Ile masz czasu na spłatę kredytu i odsetek?
Aż 6 miesięcy, Bank gwarantuje Ci, że oprocento-
rłanie w tyrn czasie rlie zmieni siq,

Czy musisz płacić prorvizję?
]\ie - 

jeśli masz konto osobiste w PKO BP.

PKo

7,5So/o
pół roku.

pod choinkę
a

lffi
BP Blisko

Zapraszam do
orąz PKO BP Ekspozytura

pKo Bp Oddział '(oŚcian, pl.

w Śmiglu, ul. Mi:kie,,vtcza 4

T. Koścuszki 34

- w godzinach oci B.00 do 17.00

(iii§"v;;:i;}Dmłt.:-s§śai§,#;:r§t%śłrr(ĘŃ;i§iii,fą\KV,,(i§i";ł:.,iilĘ,§Sśa. ,.Z].riiii!Y,;Yż Ń;i,ijDY^K

llgwo otwarta ilESIAURAG|A

przy aI. Bohaterów 11

64-030 ŚMIGIEL
tel. 51B0-023 otaz 51B0-228

zaprasz a na

BA!. §YIWE$IRI|WY,97

JESZCZE O JUBILEUSZU
Wydanie przez nas jubiieuszowego, 150 numeru

odnotowały również:
Gazeta Poznańska _ rvydanie ieszczyńskie poinfor-
mowała swych czytelnikór.v, że ukazał się 150 numel
naszego pisam ,,osiągając godny uznani.a jednorazo-
wy nakład - tysiąca egzemplalzy" (dnia 18 iisto-
pada br.)
Panorama leszczyńska w kolunnie z MIAST i GMII,T
odnotowała ukazanie się naszego jubileuszowego nu-
meru podając rvydaw-cę, skład redakcji oraz nakład
i charakter pisma (dnia 20 iistopada br.).

JUBILEUSZ OBCIIODZĄ TEŻ DRUKARZE
Z DRUKARNI ROMANA ŁĘCZYŃSI{IEGO. Ten,
152 numer, jest setnym ptzez nich rvydrukorvanynr!
GRATULU.TEMY I DZIĘKUJEMYl:l

aaaoaoaaoaaoaaoocoaoeoooox.a..ocoa.aaaaaoooooaoo ffi

,,PRZYSŁOWIE PRAWDĘ MÓWI,,

Such,y grudzźeń - such,a usżosna ź suche lato.
Jeśli, u grudnżu często dmucll,a,
to w marcu ż klłźetnżu pluch,a,

YtI pieruszym tggodnżu grudnia gdy pogoda stuła,
będzże zżma długo bźała.

Gdybg kźedgś u grudnźu grnnźało,
usiatrótn bgłobE nźemało, Zebrała: Danuta Hampel

ZESPÓŁ MUZYCZNY

TIc_ TAK
) w"sela

) a"ncingi
) r^bawy

SLTPtrR ROZRYWKAIl!

Kontakt:
tel. (0-65) 51B0-510

(0-65) 51B0-215

raaoaaaaaaoaaooaaoaooaaaaaaaaaaaaaoaaaaaaooooaaraa(..,ao-oa

)aooaaaaaaa aoaoaaaaooaoaoaaaaaaaaaaaaaooaoaaaoaaaaa{roaaaaad
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SKLEP sPoŻYwczo-PR ZEMYSŁO§T/Y
PAWŁA HANDKE

Bruszczewo, ul. Główna B

SKLEP §F o żY w C ZO,PR ZF.I\EY §Ło§vY
TERESv i .lózpr,ł SZAWERDłI<ów

Nietążkowo, ul. Leśna 36a

P.H.P. ,,REDET{"
ROMANA NIJAKIEGO

Przysieka Polska, u1. Główna ó9

PH_U ,,BARTOSZ"
ROBERTA ANDRZEJCZAKA

Wonieść 78

SKLEP
sPoŻYwcZo-MONoPoLowo_PR,zENTY§ŁoWV

W. BEISSERT
Karmin 39

SKLEP SP o ŻY wc v,{},?F'ZF.YIY S Łtf lF/ V

KRYSTYNY SAMOL
Spławie 55

SKLEP SPOŻYWC ZO -PF"ZF.},YSŁO§VY
,,DWÓJKA"

SNELA _ TOMASIK
Stare Bojanolvo, ui, Główna l]4a

SKLEP SPOŻYWCZO_PR ZEMYSŁOWV
MARII SZYCHOWICZ

Stare Bojanowo, u1, Główna 56

SKLEP SPOŻYWCZO-PRZEBIYSŁOWY
AGATY SKORACKIEJ

Glińsko 22

O wiele otrokcyinych świqtecznych toworów

I Wiłrynę Śmigielskq

PPUH ,,G I N"
Snrigiel, pl. Wojska Poiskiego 11

S{(tr"EI) SPoŹY1ĄICZo-PR,ZEDIYSŁOWY
ANNY HAŁAS

Śmigiel, pl. lVojska Polskiego 13

SKLEP FIRMOWY,,G o P L A N A"
MiCHAŁA GABRYELA

Slrrigiel, pI. Rozstrzelanych 24

DOM HANDLOWY,,Dlvudziestka"
JANA WITASZKA i spółki

Srnigiel, p1. Rozstrzelanych 20

KIOSK ,,RIJCH"
KRZYSZTOFA JAŚNIAKA

Śmigiel, u1. Farna

§[(LEP CIGÓLNosP oŻYw CZY
LONGINA RYCHAŁA

Śmigiel, ul. Kilińskiego 18

SKLEP SPOŻYWCZO-PRZBMYSŁOWY
TERESY FOREMSKIEJ

Bronikowo, ul. Morownicka 22

SKLEP SPOŹYWC ZO -PR,ZF,I3AYSŁOWY
WIOLETTY DASZKIEWICZ

Machcin 40

SI{LEP §PoŻYwcZo-PRZEMYsŁowY
E. i G. NADOBNIKÓW

Bronikowo

FIRMA ,,ZYGMUNT"
ZYGMUNTA KONIECZNEGO

Morownica 20



SKLEP SPOŻYWC Za -PR.ZEN'IYSŁOWY
LUCYNY KASPERSKIEJ

Morownica 42

SI(LEP §PoŻY\ryCZo_PRZBMySŁowY
MARII GRUBSKIEJ

Poladowo 46

SKLEP wIELoBRANŻowY ,,A s T R,

M. i J. ADAMCZEWSKICIj
Smigiel, u1, Jagiellońska 9

A ,r,

,,FoTo ELF"
JERZEGO MARCINIAKA
Smigiel, u]. Kościuszki 6

SKLEP SPOŹYWC ZO -PR,ZF.MYSŁOWY
B. SICZYŃSKIEJ i M. },{AKOWSKIEJ

Śmigiel, ul. Orzeszkowej 3

SKLEP Z ARTKUŁAMI SPOŻYWCZYMI
I PRZEMYSŁOWYMI

TADEUSZA SZCZEPANIAKA
Śmigiel, uI. Kościuszki 52

SKLEP SPOŻYWC ZO -PRZEMYSŁOWY
ANDRZEJA BOBOWSKIEGO
Nowa Wieś, ul. Śmigielska 1

SKLEP SPOŻYWC ZO -PRZEMYSŁOWY
MIROSŁAWY SZKUDLARCZYK

Żegrówko, ul. Poprzeczna t0

>}xRĘK>)}i§x§*i#i9xX(t<#x;H(rK#)il{<<>)ffi<<DilK<ffi śHDtsf;{iKD}xfl,.K<

SKLEP SPOŻYWC ZO -PRZEMYSŁOWY
ZOFII SZYMAŃSKIEJ

Karśnice 79

SKLEP sPoŻYwc Z0 -PR ZEhIYSŁowY
ELZBIETY ZIĘTKIEWICZ

Brońsko 22a

SKLEP SPOŻYWC ZO -PF.ZEI§'{YSŁOWY
E. i B. LEWANDOWSKiCH
Czacz, uI. Wielichowska 5

SI{LEP SPOŻYWC ZO -PR,ZF'},-YSŁOWY
ANDRZEJA KOŹLIKA

Śmigiel, uI. Kościuszki 35

PUNI{.T DORABIANIA KLUCZY
ANDRZEJA KLIICZYNSKIEGO

Śmigiel, uI. Leszczyńska 9

P.w. ,,AREs"
\IARIANA ZDZIABKA
Śmigiel, uI. Szkolna 8

SKLEP OGÓLNOSPOŻYWCZY
BEATY CHUDZIAK

Stare Bojanowo, ul. Główna 23

SI(LEP ,,JOMIR"
MIROSŁAWA RATAJCZ1\1{.A

Smigiel, ul. Lipołva 6

E

Zrycz,wttDw
e§dcEJnqcL

w.Q§kwpÓw§



WITRYNA ŚMlGIELSKA

GE§HIK
Centrum Kultury w Śmiglu podaje cennik wy-

najmu pomieszczeń w roku 1998 zatwierdzony przez
Zarząd Miejslri Smigla.

sala klubowa
1. Kornunia
2. Zcbranie z l<uchtrią
3. Zebrarrie bez i<uchni
4. Stypa
5. Jubileusze

sala r,vidorviskowa
1. Wcsele
2. Zabawa
3. Zabarva Lez kuchni
4, Komunia
5. Zebranie z kuchnią
6. Zebranie bez kuchni
7. Stypa
B. Inne ltroczystości
9. Spektakle

sala kinorva
1. Wesele, zabawa
2. Zebranie z kuchnią
3, Zebranie bez kuchni

salka karneralna

1. Zebranie, szkolenie
Inne

13,00/h
2,00/ir
2,50lszt.

\i/ykonywanych utwo-

Osoby, które mają zarezerlvolvaną salę rv 1998 roku,
prosimy o przybycie do Centrum celem spisania
umowy.

aaaaaa(raoaaoooaaiaooaoaaaaaaoaaaaoaaoolr"",o",r,oo,1"0,{r"

fidzie

150,00
15,00/h
10,00/h
90,00

120,00

500,00 + 50,00*

300,00 + 50,00*

200,00 + 50,00*
160,00
20,00/h
15,00/h

100,00
150,00
120,00

140,00
15,00/h
13,00/h

10,00/h

1. IrTagłośnienie
2. Audio-video
3. Obrusy (wypożyczenie)

* opłata za prawa autorskie
rów muzycznych (ZAIKS)

na Sylwestra ?
ilo

cEllTRUI
[U LTU nY !

Jeszcze są uJolne stoliki!

off]a zespól ,,SEZAM".

ąlźh

STUDENTKA
udzieia

z jązyka

Informacja pod nr. tel.

GERMANISTYKI
korepetycji
niemieckiego

5180-402 (po godzinie 16.00)

LEKARSKI GABI}IET OI(ULISTYCZNY
1ek. lted. \,IAGDALENA TUREK
64-000 Kościan, ui, Kościuszki 15

v,,torel< czwartek w godz. od 15.00 do 17.00

sobota w godz, od 9.00 do 12.00

tel. (0-65) 512-33-90

I{,OMPUTEROWE BADANIE WZROKU
,3ł}aaaaoaaoaoaaaaitaaaolroaaaao(raaaaaalFiF,aaaaaaaaaaaaaa|,aao

PRZYJMiEMY
E|I{ERYTA lub RENCISTĘ

z nienaganną opinią do pracy rv pałacu

rV POPOWIE STARYM
te}. (0-6l) B22-11-09, B22-I4-43

tel. komórkov.zy 06027103BB

..oo...8o'.....oocoo.o..........qED.....lt.'l3lo..o.........o

,,BIOCHEM PL[]S"
Śnrigiel, ul. Leszczyńska 16, tel. 5-180-841

Leszno, ul. Śrrięciechowska 3, tel. 5,202-767 rvew, 32

Norva Sól, ul. Składowa 2, tel. 0688-720-41 rvelv, 42

o f e r u j e:

SRotJKi OCHROI{Y ROSLINI
IIURT - DETAL

o K A Z J A|
Wśród kiientów, którzy
od 1 grudnia 1997 roku

dokonają zakupu w dniach
do 31 stycznia 1998 roku

zostaną rozlosowane atrakcyjne
nagTody - niespodzianki

Lista nagrodzonych osób ukaże się w numerze 3/156

,.Witryny Śmigielskiej" w dniu 5 lutego 1998 roku,

Zapraszamy od poniedziałku do piątku
w godzinach od B.00 - 16,00

w soboty od B.00 -- 14,00

64-030 Śmigiel, uI. Leszczyńska 16

na terenie Przeclsiębiorstw-a Produkcji, Hancilu
i Usług Rolniczych ,,Śmigro["

SZYBKI ZAKUP _ TO DOBRY ZAKUP!

l
t,

a



WITRYNA ŚMIGIELSKA i3

PHU ,,AUTo-FąADlo"

mikroi-.us 9-10 osóbs
6

Poieqo
uslr,gi plzewozowe 

-sprzet nagłaśniając;r clo samocjrocio.,l,

- radioodŁwarzacze kasetowe z RDS
__ radioocitwarzacze CD

- zmieniarki CD

- głośniki do r.vszystl<iclr typóvl alrt

- anteny

- inne akcesoria
O sprzęt ele]rtroniczny: rłieże, radiomagnetofony,

walkmany...

Zapraszarny do nowo otrvartego sklepu firmowego
winno-cukierniczego

,,NA SKABPIE,,
Snrigie1, ir1. śl,v. Wita

polecamy;
słodycze *_napoje * pi,łc * "tryE_lĘh9l"rr:

Ceny konkuIencyjne!
Obsługr-r j em.r- imilrezy rod zinne.

Dowaz gratisl
..ocaeoaaeltoaOeaaaao{,3qD9ecaoceFeoaaeca9aaaoeaaacooea]'ooa

SI{LEP WIELOERAF{ŻOWY
,,MARKIZA,,

64-30 Smigiel , ul. Lipowa 3

poleca:
& Cdziez dziecięcą

€ Odzież damską
C Odzież męską

O Zabawki
Czynny codziennie w godzirrach od 9.00 do 17.00

w soboty w gcdzinach od 9.00 do 13.00

l.aaaa(..Mo..aaaeoaaaaaaoaaaaaałaaaaaaa

lłlasz kłopot t pociĘOieln dreuuna ?

zgłoś się
sEBA§TlAll lA§Us

Przy zokupie rodio do 20 grudnio br. - montoż grotis,
NA sPRzĘT FIRMY PloNEER UDZ|ELAMY 2 LETN|EJ GWARANCJI

9ŁB_Z_pĄl o_1vI9§!Ąź- 3 SERWIS € Rlł,.ą,:r
JANUSZ GRACZYr^

64-030 SMIGIEL, uI. KoŚciuszk-i 42a -- i,ei. (0-65) 5-iB9.2c6
Firtria czynna od gcdziny 10.00 do 17.C0; w soboty od godzin-7 10.00 cio 13.0C

<ffi§

+e StrORT #
TURNIEJ KLASYFiKACYJNY

JUNIOREK, JUt{IoRÓw, I(ADETEK I KADETÓW

Odbyt się B listopada br. vr Lesznie. Nasi zawodnic5,
zajęli następujące miejsca:

juni orzy: 9 - Łukasz Grzelak, 18 - Przemy-
sław Kokociński - obaj z POLONII.

kadetki: 16 - Dagmara Szefer, 24 - Marta Ra-
tajczak - obie z ORLĄT Czacz.

kadeci: 2 - Miłosz Grzelak, 4 - Patryk Rataj-
czak, 9 - Wojciech Vr'aiigórski, 12 - Mateusz Ku-
ciak, 23 - Adam Nowosielski, 24 - Marcin Luboń,
30 - Dariusz Szymański - wszyscy z POLONII.

Zawodnik ORLĄT Czacz lvlichał Przybylski zająŁ 41
miejsce.

Drużynowo POLONIA zajęła clrugie miejsce.
Odbył się 15 listopada br. w Śmiglu.

NAJBLIŻSZE M.ECZF. zalvodnicy POLONII TozegTa-
ją7grudniausiebie:

POLONIA I z LZS SKS Raszków, godz. 12.00

POLONIA II z GOK Wijewo, godz. 9.00

POLONIA III ze Spółdzielcą Kobylin, godz. 15.00

POLONIA IV z Juniorem Leszno, godz. 9.00.

ORLĘTA Czacz grają na wyjeździe z Promieniem II
Krzywiń.
14 grudnia br, wszystkie drużyny POLONII grają na
rvyjazdach, a ORLĘTA podeiri:l-rją rr siebie Taifun IV
Lgiń o gorlz. 10.0C

P o1eco

64-030 Śrnigiel, ul. I{ilińskiego 10



Wśrod prawidłowych odpowiedzi rozlosujemy karnet dla 2 osob na dwa seanse w kinie
"Centrum".
Termin nadsyłania rozwiązania : 11 .12.97 r.

Z knyżówki drukowanej w popnednim numerze otnymaliśmy 14 prawidłowych
rozwiązań,
Nagrodę - też karnet dla dwóch osób na dura seanse filmowe - wylosował Marcin
Marciniak.
Nagroda do odebrania w Redakcji.
Smigiel ul. J, lwaszkiewicza17.

POTRUDZ slĘ

Poziomo: 1.mzonka, kaprys
albo mit. potwór z głową lwa i

ogonem węza; 4.inaczĄ gryka;
7.maselnica; 1 0.machina
wojenna do buzenia murów;
'1 2.jest nią człowiek; 1 4.kierunek
w malarstwie abstrakcyjnym ;

16.jeden z synów biblijnego
Jakuba; 17.krzew o
dekoracyjnych owocach; 1 9.w
samolocie przyrząd do
porozumiewania się załogi w
czasie lotu; 23.wpadł w Credo;
25.z Rotterd amu:27 ,ozdobna
podstawka pod lampę lub
lichtarz; 28. rozkładanie całości
na składniki, wyodrębnianie,
badanie poszczególnych
własności; 29.źle gdy zastępuje
guzik.

Pionowo: 'l.pewna
połwędrowna ryba karpiowata;
Z.łuszczyk; 3.napis na kopercie
listu; 4.siostry Plejad; grom.
gwiazd z konstelacji Byka;
S.szkoda go razem z 6.pionowo
6.szkoda go razem z S.pionowo
8.dochód, zysk; 9.przy nim
dziadek z lulki puszczał dym; 11.
wywar z mięsa; 13,hulaszcza
zabawa z pijatyką;
1 5.przeciwieństwo dobra;
1 8.prawo wyboru obywatelstwa;
20.prawy dopływ Dunaju w pd.
Niemczech; 21 . sztandar,
chorągiew; Z2.wydzielina
kaszalota, stosowana jako
utnryalacz zapachów; 24.odezwa,
wezwanie; 26.oprawa obrazu.

Litery z kratek
ponumerowanych w prawym
dolnym rogu dadzątytuł
utworu Jana Brzechwy.
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"WITRYNA śHłtctrlsxn" REDAGUJE ZESPÓŁ: Hubeń Zbierski (redaktor naczelny.), Żaneta Klecha, Erika Maćkowiak,
Barbara Mencel, Jadwiga Skażyńska. ADRES REDAKCJl: Centrum Kultury 64-030 Smigiel, ul, T. Kościuszki20, p, 7, tel.

5180-273. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treśc ogłoszeń i nie zwlaca materiałow nie zamóWjonych.
Zastrzegamy sobie prawo skracania, pgprawiania tekstów oraz listów. Nakład - 1000 egz. cena - 50 gr. reklama cm-- 30 gr.

DRUK:"Drukarnia" Roman Łęczyński Smigiel, ul. Ogrodowa 39 -tel. (0-65) 5180-543.
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