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WITRYNA ŚMIGIELSKA

OŚWnTĄ I WYCHOWANIE
Jak już napisałem w poprzednim numerze, rela-

cjonując obrady XXXV Sesji Rady Miejskiej Śmigla,
jednym z punktów obrad była OŚWIATA: DZIA-
ŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA I WYCHOWAWCZA.

Stan oświaty na naszym terenie przedstawiła
przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Rady
Miejskiej Śmigla, nauczycielka Alicja Ziegler.
W pierwszej części swego wystąpienia dała AKTU-
ALNY OBRAZ STANU OSWIATY przedstawiając
poszczególne szkoły.
Liceum Ogólnokształcące w Śmiglu. Powstało
1.09.1991 r. Jego bazą lokalową jest budynek byłej
szkoły podstawowej przy ul. A. Mickiewicza, Posiada
drewniane klatki schodowe, wąskie korytarze i ogrze-
wanie na piece kaflowe. Brak sali gimnastycznej. Do
]iceum uczęszcza 1B7 uczniów w B oddziałach. Za-
trudnionych jest 19 nauczycieli w tym 7 na stałe.
Izby iekcyjne i pracownie komputerowe są utrzymy-
wane na poprawnym poziomie. Młodzież uczy się ję-
zyka rosyjskiego, niemieckiego i od 1,09.br. - an-
gieIskiego.
Zasadnicza Szkoła Zawodolva w Srniglu. Szkołą sa-
modzielną stała się od 1.01.1991 r. Jej baza lokalowa
budynek po szkole podstawowej przy pl. Rozstrzela-
nych, jest bardzo zła: drewniane klatki schodowe,
lvąskie korytarze, piecowe ogrzewanie, małe izby
lekcyjne, prymitywne, zewnętrzne sanitariaty, brak
szatni. Nic też więc dziwnego, że dyrekcja czyni sta-
rania o budowę nowej szkoły. Uczy się w niej 550
uczniów w 22 oddziałach: 7 klas pierwszych, 7 klas
cirugich, 8 klas trzecich w 9 izbach lekcyjnych. I§a
jednej zmianie przebywa 300 uczniów. Szkoła za-
trudnia 22 pracowników w tym 17 pedagogólv. Mło-
dzteż uczy się języka rosyjskiego.
Zespół Szkół Rolniczych im. Jana l(asprowicza
rv Nietążkorvie. W skład zespołu ,,vchodzą: zasadnicza
szkoła zar.r,odorva o profilu ogólnym, zasadnicza szko-
ła zarvociorva w zawodzie mechanik-operator maszyn
i pojazdów rolniczych, pięcioletnie technikum rolni-
cze o specjalności rolnictwo eLologiczrre i podstawy
agrobiznesu, pięcioletnie technikum hodowli koni,
policealne studium ekonomiczne o specjalności ra-
chunkowość i rynek rolny. Ponadto w skład zespołu
wchodzi zasadnicza szkoła rolnicza w Przemęcie,
Szkoła zatrudnia 33 nauczycieli, naukę pobiera 410
uczniów w 16 oddziałach. IJczy języka francuskiego
i niemieckiego. Baza lokalowa jest dobra. Klasy to
pracowni.e z ni],ffoczesnym sprzętem audiowizual-
nym. Szkoła dysponuje też pra.cownią informatyczną
z komputerami nowej generacji poclłączonymi do sie-
ci lokainei i internetu. Ijraktyczira nauka zawod,u
realizowana jest w walsztataclr szkolnych, placow-
niach specjalistyczn;,ch oraz .,v r.vybranych ind;,-wi-

dualnych gospodarstwach rolnych i zakładach spe-
cjaiistycznych. Absolwenci mogą odbywać staże
w Niemczech i Szwajcarii.
szkoła podstawowa w Broniko1.lie zatrudnia 6 nau-
czycieli w pełnym wymiarze godzitl i i5 w niepeł-
nym. Uczęszcza do niej 198 dzieci. Uczniorvie klas
I, II i ,,0" naukę pobiera,ją l,i, Bronikowie, kla,s III
w .Machcinie, a IV-r./iI są jeszcze dou,ożeni do
Śmigla. (Zgodnie z wolą roCzicóvr i uchwałą Zarządu
Miejskiego Śmigla, w ty;rl roj<u szkoln}zm szkoła nie
posiada klasy VIII -- H.Z.). W lutym 1998 r. szkoła
ma się przenieść do pałacu.
§zkoła Podstawowa w Czaczu rnieści się w byłym
pałacu i warunki lokalowe ma dobre: 73 izb iekcyj-
nych, 1 pracownia przedmiotcrva, sala girnnastyczna
(w świetlicy wiejskiej, którą szkoła administruje 

-H.Z.). Zatrudnia 19 nauczycieli, w tym 4 niepełnoza-
trudnionych. Uczęszcza do niej 319 uczniów. IJczy ję-
zyka rosyjskiego i niemieckiego.
Szkoła Podstau,orva w §tarej Przysiece Druglej za-
trudnia 32 nauczycieii w Łym 2 niepełnozatruCnio-
nych. Nauka odbywa się na zmiany. Brak odpowied-
nich pomieszczeń na bibliotekę i czytelnię. Brak sali
gimnastycznej, szatni dla chłopców, pomieszczenia
dla pielęgniarki i pedagoga, sekretariatu oraz po-
mieszczenia socjalnego dia obsługi. Nie ma ut-vvar-
dzonego boiska sportowego i dziedzińca szkolnego.
W szkole filiainej w Wonieściu brak wewnętrznych
sanitariatów, sali giinnastycznej a także ponrieszczeń
na bibliotekę, szatnię, gabinet pielęgriiarek, sekreta-
riat i pomieszczenia socjalnego dla obsługi. Ogółerrr
LLczęszcza do niej 450 uczniów. Uczy języka rosyj-
skiego.
Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Starym Bojano-
wie. Baza lokalowa szkoły jest bardzo zła. Zajęcia
dydaktyczne odbywają się w pięciu budynkach. Ro-
dzice i dyrekcja powołali społeczny komitet remontu
szkoły i wybudowania nowego obiektu szkolnego
obok istniejącego przy uI. Szkolnej, Do szkoły
uczęszcza 479 uczniów w 2l cddziałach. Pracuie
w niej 36 nauczyci.eli. I}czy języka niemieckiego
i angielskiego.
Do przedszkola uczęszcza 87 dzieci w czterech od-
działach. Zatrudrria czterech naucz;zgig]i.
Szkoła Podstalvowa Nr 2 irn. Konstytr.łcji 3 ii{aja
w Śmiglu zatrridnia 71 nau,cz5,cieii, w tym 60 pełno-
zatrudnionych. Uczęszcza do niej 1089 uczniów w 41
oddziałach. Warunki lokaiowe są dobre. Wszystkie
pomieszczenia do nauki stano,,vią kla.sy 

- pracownie.
r\ ponadto szkoła ma placownię komputerową, fi-
zyczną, chemiczną, dwie biologiczne, dwie do zajęć
placy 

- techniki oraz sale gimrrastyczrre. Liczy jez;,-
ka rosyjskiego, niemieckiego i angielskiego.
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Przedszlrole Samorządolve w Śmiglu prowadzi trzy
oddziały d]a dzieci w wieku 3-4 lat i sześć oddzia-
łów dia dzieci w wieku 6 lat - ogółern uczęszcza do
rriego 1B4 dzieci. Zatructrnia 13 pedagogów. Przed-
szkole nrieści się w clrł,óch budynkach. W obielrcie
główrrym, przy al. Bohater,ó,"v, sale są małe, ciasne
łt pion żywieniorvy nie jest dostosowany do wymcl-
gów terenorł,ej stacji sanitarno-epidemiologicznej,
Przedszkole prowadzi, na koszt zainteresor,vanyclr ro-
dziców, naukę języka angielskiego oTaz zajęcia z tyt-
miki.

W drugiej części w)rstąpienia Alicja 'l,tegier przeci-
stawiła PBOBLEBIY I"]AUKOWO-WYCHOWAW-
CZE.
,,Wgni,ki ID nat,Ire powiedziała zależq od
tłszystkźclt czgnnźkólł bżorqcEcłt udział tł procesźe
dy daktg c zna rrL (...). W spanżałe ugnilcż można osżqgnqć
jeślż nauczgciel potraJi dotrzeć do ucznźa, przekazać
mu peuien zasób ąnżedza, q uczeń chce to przEjqć
i robż lłszgstlio co la jego możlźuoścźach, bE tę uźe-
dzę posżqść, utrualźć a jeszcze rozszerzgć, a oprocz
tego środowżsko tzn, koledzy, dom pomagajq a nże
przeszkadzajq".
W zakresie §praw wychorvawczych A. Ziegier
stwlerdziła, że ,,zadanźem szkoły było ż jest wdroże-
n.że ttsartoścż morulno-etgczrtgch polegajqcgch, na po-
szanousanźu człotlsieka lego pracy, na tolerancjź, na
kulturze osobżstej. Ale od dłuższego czasu tuśród
uczniów dostrzega się przeiau negataunuclt zucllo-
luań, które uastępujq nie talko u nQ.s, ale us całym
kraju. Jest to agresja tlsobec rollsieśnikotu i dorosłycłt,,
arogancja us zachou;anźu us stosunku do otoczenża
z nauczycielarnż usłqczni,e. Bójki, kradzieże, nźszcze-
nie mżenźa nie tglko szkolnego, użEwanże uulgarnego
jęzgka, poczqtki alkoh,ol,izlnu ż narkornq,nż?" .

Wśród przyczyn tych zjawisk referująca m.in. wy-
mieniła: niewydolność wychowawczą rodziców, prze-
rzucanie przez ich sporą część odpowiedzialności na
szkołę, brak jednolitego frontu wychowawczego: dom

- szkoła, napływ obcych naszej kulturze wartości,
negatywny wpływ mediów, aikoholizm, brak reakcji
osób dorosłyclr na negatywne zachowanie się dzieci
i młodzieży.
Środkami zaradczymi wg A. Ziegler mogą być: roz-
poznawanie warunków życia i nauki uczniów, spo-
sobu spędzania przez nich woinego czasu, udzielanie
porad rodzicom; zatrudnianie pedagogów, organizo-
wanie spotkań z psychologanri, organizowanie świe-
tlic terapeutycznych, prolvadzente zajęć pozalekcy.i-
nych - przedmiotowych i sportowych; projekcje fil-
mów i lozmowy o pozytywnych wzorcach i zagroże-
niach wynikających z niewłaściwych zachowań --
z jednej strony, a; korisekwentire egzekwowanie po-
leceń, wprowadzenie do regulaninórv szkół zakazu
przebywania bez opieki dorosłych w miejscach pu-
blicznych do określonej godziny (łamanie tego posta-
nowienia winno mieć wpływ nd ocenę ze splawowa-

nia), szkody powstałe w wyniku zŁego zachowania
ucznia rvinien pokrywać on sam bądź jego rodzice

- z drugiej.
Wystąpienie Alicja Ziegler zakończyła znanym po"-

rviedzeniern: TAKIE BĘDĄ WZFCZYP{}§POX,iTFj,
JAKIE IC}I MŁOD,IIEŻY CI{OWANIE,,,

BYSK{J§JA rniała charakter wybitnie pedago-
giczny - głos w niej zabiera]i głównie dyrektorzy
szkół podstałvowych (średnich w sesji nie uczestni-
czyli).
Rozpoczął ją jecinak burmistrz Jerzy Cieśla, który
zwrócił uwagę na bazę: jest rózna w różnych szko-
łach. ,,Przejęiiśrr:y szkoły na galnuszek gminy i te-
raz ponosiny koszty utrzymania". Bez potrzeb jest
Śnrigiel l, Czacz. Stara Przysieka Druga - wiele pie-
niędzy lvłożono by budynek mógł pozostać szkołą.
Obiekt zastaŁ ulatowany, problemem jest budowa
sali ginlnastycznej. Stare Bojanowo - nierealna sta-
ła się }<oncepcja adaptacji domu rviejskiego na szkołę
i przejęcie sali po byłym PGR na saię gimnastyczną.
Jedynyn rozrviązaniem pozosiaje rozbudowa głów-
nego obiektu. ,,Jeśli będzie wola Rady, to zarząd
przygotuje konkurs na dokumentację". W ślad za
tym rnusi być jednak podjęta decyzja o rozbudcwie,
oczywiście po uprzedninr zabezpl,eczeniu środków.
W Bronikowie należałoby sprzedać budynek starej
szkoły, a za uzyskane pieniądze obudować taras
w remontowanym pałacu, W ten sposób uzyskano by
dwie izby le}<cyjne i wszystkie oddziały uczyły by
się w pałacu. Dom wiejski można by wykorzystać na
salę gimnastyczną.
Mirosław Grzelczyk, dyr. szkoły w Starym Bojano-
wie, mówił o duzym nacisku rodziców. Poinformował
też, że społeczny komitet na swym koncie posiada
już 420 milionórv starych złotych. Powiedział też, że
w jego szkole pojawiają się probiemy wychowawcze.
}iastąpiło odrvrócenie sytuacji: rodzina - szkoła.
,,Czujemy problem palenia, wymuszania, wąchania
kleju, dystrybutora narkotyku. Ale nie mamy ]eszcze
pewności, jednoznaczności. Znamy zaledwie wierz-
chołek góry lodowej".
Jan Nowicki, dyr. szkoły w Śmiglu, na wstępie za-
znaczył, że dyrektorom jest miło z tego, że problem
bazy ,,rv;,płynął z Waszej stron-/". Stwierdził, że
teraz nie rna dysproporcji rniędzy wsią a małym
miastem, dużym miastem a małym. Nasi uczniowie
w liceach też są najlepsi. Nierrożnością jest pozyska-
nie nauczycieii o rvysokiclr kv,zalifikacjach d,o nau-
czanja językow. Ślado.va z:miarro.łość klas i ogrzewa-
nie budynków przez całą dobę winno spowodować,
lry szkoły tętniły życiern też i po połucłniu, ale by
tak było, potlzebne są clr:clatL;ovre środki na wyna-
grodzenie nauczycieli. PowiedziaŁ też, ,1,e rrrusinry
rriiec śv,ziadonrość, że z w,ychowanie,ir Łędzie coraz
golzej - ,,U ile.s jeszcze nie jest tali ź:ie. i,-ziecko wv-
chowuje: DCM - SZKOŁlr i FCZCSTALI. Nie
chceiny i nie illarny prawa zastępołvać rodziców
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w wychowaniu. W tyrn procesie najwazniejszy jest
rodzic. Zróbmy wszystko, by rodzic ze swej szkoły
gminnej był zadorvolony".
Wiktor Snela, dyr. szkoły w Czaczu, rnówił o nau-
czycielach. Tak jak w każdym zawodzie, są dobrzy
i źIi. Dobitnie stwierdz|ł, że nauczyciele są pasjona-
tami, bo już sama pensja - 6 milionów starych zło-
tych, za którą nie utrzyma się rodziny - do tego ich
zmusza. Niemniej przez kilka lat prowadzą zajęcia
pozalekcyjne bez dodatkowego uposażenia. Mówił też
i o tym, że jego szkoła stara się wypracować dochody
własne, z których wspomaga się zajęcia pozalekcyjne.
Bowiem: ,,im więcej ciekawych zajęć, tym mniej
dzieci na ulicach".
Paweł Szymkowiak, dyr. szkoły w Starej Przysiece
Drugiej, wyraził obawę czy poplzez ostatni remont
szkoła została uratowana - ,,stropy się uginają,
vr nich jest piasek a nie beton". Nie podzielił też po-
glądu J. Nowickiego o zrównaniu poziornów, gdyż
w domach wiejskich najważniejszą sprawą jest pra-
ca. Zgodny natomiast był co do tego, że na pierw-
szym nriejscu wychowują rodzice a szkoła pomaga,

Też dostrzega brak jednolitego frontu wychowaw-
czego szkoły z domem,
Wiceburmistrz Henryk Skrzypczak apelował:,,rób-

my wszystko to, co powinno służyó wysokiemu po-
ziomowi nauczania dzieci". Dał też do zrozumienia,
że, jeśli zostanie zaaprobowana przez wszystkie stro-
ny rewo1l_1,cja organizacyjna, ,,niec}r się stani.e". Inne
ustawienie organizacyjne i umiejętne dorvożenie mo-
gą być źródłem pewnych oszczędności.

W dyskusji pojawił się też wątek stresu u uczniórv
powodowariy ... modą.

Henryk Żak, radny z Przysiei<i l)oiskiej, powiedział,
że teraz -ł szkole jest rel,;ia mocly. Wspomniał jak to
było dawniej: mundttrek-, każd,a szkoła nriała irrną
czapkę. Uczeń sam się identyfikou,ał i żadna policja
nie musiała go Iegitynro-wac.

O tym, że moda i konkurencja (iv ubiorze , składa-
nych bukietach) powoduje stresy, mówił też radn;,
ze Starego Btałcza Kazimierz Wasiek. Sugerował na-
wet: ,,Jeden bukiet z całej kiasy?" Mówił też, że na,
lezałoby przekonywać rodziców do zmian organiza-
cyjnych poprzez likwidację małych szkółek.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Smigla złożyła
.qeldeczne podzięko.,łranie lefeienl:ce za przygotowa-
nie i wy-głoszenie materia.łu olaz \^/szystkim dysku-
tantom wyrażając nadzieję, że problern oświaty stał
się bliski wszystkim radnym. (H. z.l

STYPENDYSTA PREMIERA
A jesi nim mieszkaniec

Śmigla FAII/EŁ PEĘEI{IET-
I{A. Szkołę podstawową
ukończył l.v 1994 r. Za dosko-
,,"1g \^,yniki w nauce - śred-
nia 5,5 - w nagrodę otrzy-
rna} koirrputer, któ;:;, r,rspól-

nie ufundor,"ali Zarząd, Miej-
ski Śmigla, szkols i trrarne

Pawła -- Ll:_cyna Perekietka.
Do szkoły średniei, I Liceuin

Ogólnokształcące w Lesznie, egzalninu lvstępnego

nie zCarł,ał. A to z tej racii, że Qa szczei"lu rvoje-

t ódzkirn był laureateir:, d,.,;ćc],, ciinplad przedmio-

towych: z f.izyki - 
1. miejsce r matetr:atyki 2, Bio-

rąc pod uwagę jeszcze i to, że na olimpiadzie ekolo-
gicznej zajął t, clremicznej - 4, a ponadto brał

udział jeszcze w religijnej i języka 1_1olskiego, w któ-

rych znalazł się w pierwszych dziesiątkach, można

śmiało stwierdzić, że ma renesansowy umysł,

Na pytariie: rv jł}<im stopniu śrrligieisl,:a pcdsia,,,łlów-

ka przygotowała go do naukj vl liceum, odpowiedział
nieco wymljająco:,.\,V }eszcz),ńskini. liceu-gr śmigiel-
ską szkołę oceniają bardzo dobrze".

Parł,eł Pel,ekieika obecr-iie jest. uczniern kiasy ina-
turalnej. !V t^biegłym rolru sziioin]l,i]1 iizyi)_eł śrecl,rią

ocen powyżej 5,5, a ze swych ulubionych przedmio-
iów: rnatematyki i fizyki - szóstki!

Gdy ogłoszono typor,vanie najiepszych z kazdej szko-
ły do pierwszej edycji sl"ypendiurn Prezesa Rsdy Mi-
irisiró,"rz, sz}olny młodzieżowy parlametrt przedstawii
Radzie Szkoły 3 kandydatów. 'Ia, spośród nich, wy-
i;rała właśnie Pawła.

Slypenrii,um, wspólnie z ?,7 uczniaiti pclzo3ifł},ci,,

szkół średnich leszczyńskiego, odeł:rał 3 wrześrria br.

rv haii TORWAR w Warszawie w obecności ówczes-
nego premiera Włodzimierza Ciil,oszel,vicza. Gdy spy-
tałem go o wlazenia, odpowiedział króiko, wręcz

,,rr-latematy cznie" :,,Było ciekawie".

S'uypendiun:, rniesięcztrie 12ą złłte, przezlacza na

,,Tozwói" konputera, Zakupił iTlodcTT,, Czięki które-
nu rr.in. trtoze }_orzystać z sieci internetu. Załuje,
ze iachunki teleioniczne są barieią c,graniczającą ta;

,,zabawę" do 10 godzin nriesięczilie.

A tak w ogóle Paweł Perekietka jest fanatykierr"
informat;zki, której pragnie poświęcić studia.

Składając Stypendyście Premiera gratulacje, życzy,
łem mu też zdania matury, dostania i ukończenia
studiów oraz satysfakcjonującej go pracy.

Może w Śmiglu?
(H,z,)

5
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Kończqca sżę Il kadencia samorzqdu naszej Radg
Miejskiej daje potuodg do szerokżej reJleksjź ź zqsta-
nou:źenźa sźę co zostało zrobżone, jakie sq niezbędne
potrzebg naszej uspólnotg na najbliższe lata. Najbar-
clziej niebezpżeczne dla sani,orzqdou u kraju scl, spo-
uolnione reformy, niskż udzżał gmźn zu podatlcach,
LDanoszqca nadal tglko 150/o usszgstkich, podatkow,
Suma pozostajqca dla gmżn od kźlku lat maleje na
drobne intłestycje ź zadania. Wźększość środkolł fż-
nansougcll, pTzeznaczonu jest us budżetach na utrz,y-
lnanźe stqnu posiadanźa gmżny, urzędu iednostelł
podległycłt,, Od 1990 r. spłaszcza sźę klnota w budże-
cie przeznaczona na i,nlłestgcje, remontE od ponad
300lo u 1990 r. do nźemal 200lo u: obecngm roku przg
jednoczesnaln coraz szerszaln zakresźe zadań gmżn.

Przy tukim tźnansowanl,u gming nże so, ,lD stanie
zrealizotłać suoje nźezbędne potrzebg usspolnotg. Nie
jesteśnl,y ln stqnie zrealźzotlsać od dausna zaplanowa-
ne żnlnestEcje. Naruszone zostałg podstat-uotne zasady
prawne w ząkresźe np, dróg publżczngcll,, nźe ma
pralDnego zabezpźeczenia wprouadzenia ustawg o po-
rzclrdkaclt, u gmźnże, nie m,a ^pełnego zabezpieczenia
środkou: na oślnżatę ż zdrotnie nźe mó",lsżqc o kulturze
ź sporcźe oraz rekreacjż. Nższczejo, num obźektg bo-
lnźem źch utrzgmanźe jest zbgt kosztowne u stosun-
ku do naszgch dochodótls, Wszyscy się denertuujemy
sko,d brać środkź Jżnansoue na realizację zadań. Do-
datkotło szkodzź nam rozdrobnienże budżetu na ,,nLtL-

łe l,oka,lne potrzeby". Jako Radny dąlsclctl, kadencjl, nże

uźd"zę jasnei przyszłości. przed GMIN AMI (przecięt-
nEm,ż - bo przecleż so, i gmżng o bardzo dużgch. do-

c'nodacll, - przagranźczne, majqce na sąlsożm, terenie
bogate pod,mżotg gospodarcze), Po głębokźm przetla-
ślenżu oraz orientacjź iak sobźe radzq żnne gmżnE

biororc jednocześnie pod uluagę nasze pżlne potrzebE

tj. bud,owę oczyszczalni ścźekous i systemu kanalżza,
cglnego, ąn zulęresie dróg ulźc i l,nnych urzqdzeń
a także potrzebg us zqkresi.e żntrastruktura, u)zo,ren,L

innych GMi^I proponuję abg:

1. ugdać obligacje dla Jżnansowego usparcża po-

trzebngch inwestgcji
2. przgstqpźć do natEchmźastouego spryusatgzoua-

nża niektórych jednostek lub zg.kładów (cl1,oćby

części,ou e ) c elem o gr anżczenża b udżetow e g o o1,,l -

cźqżenźa
3. przyśpźeszenźe sprzeCażE mźenia komunal,nego

(mies zkania, nie r uch,omo ś cż zabudctls ane ź nźeru-
ch,omoścl gruntoLDe)

4. dokonać organizacgjnq przebuclotuę lłrzętiu oraz
jednostek podległgch, ug nouoczesnycll, metad
zarzqdzania zdolnc4 do luyprotładzenża naszej
Gł4INY na dragę szEbkżego rozwoju,

Szanoąnnź Rc.dłl,ź! Do ,aas nuleżq decyzje ale ane
rftuszq być razwc.żne, mądre a także odtpażne, Nźe
tostgdźrag sźę korzgstać z dorobku l,nnycil, GMit{ --
jiłz spr,lwdzongclt lł życill. Asekuranctlło ź usrq,canźe
do przeszłości nźc narn nźe da. Iść tnusżmE do przodu
ź to szgbhźmź krokan"tż.

Atakujmy c d,u: ażnźe n ds z,ii c'il, parłan łntarz y st óu:, żq-
delm,y źch, przyjazciu, przg,Ocmżnajmy źm, to ca nan,L

obźec,gwali, żąda;lmy od nźcil, dzźałań nqd ttlsorzerńei,ra
ustauowgchu uarunkóu, ktore będq przestrzegane
także przez adminźstrację i źil,siytucje państusoue
a nźe tylko przez sanxorzqdg. Bez tegc wszystki,ego
zug majej ocena i dcśwżadczenźa nże poradzimy sobl,e.

Ng,sze organa Rady ,r:ouinny dzźałać szEbko, roz-
u:ażn?e ź śmiato, bez partyltularrl.ycil, źnteresotu.

Stuclrzm"E le,psze uarunkź startu dla IlI kadencjL sa-
morzqdolu a będzże,m,E mżeli satgsJakcję patrzqc
ul przyszłość.

Śmżgźel, 15.fi.1997 r.

List otwarty Leszka Balcera został wniklirvie
przeanalizowany przez Kolegium Rady tvliejskiej
Srnigla, które z*"vróciło się do Zarządu Smigla o zlea-
Iizowanie następujących wniosków. Odpovriedzi Za-
rząclu - 

kursyvlą.
1. Skontaktoi,vać się z gminami, które rv5ldał;,

obiigacje w celu zorientowania się na jakich zasadach
zostaly one w-prowadzone.
Zurzqd proponule abE podjęcźe decyzji o usydaruiu
obligacjż przesuno,ć tn termźnże i zajorć sźę tEltl, tenxa-
tem po odbycźu szkolenta, które przeluidziane jest na
przełołnźe stycznla.

2.. Przygotowanie przez Zakład Gospodarki Ko-
munalnej i Mieszkaniowej, Centrunr Kultury oraz
Przedszkoli dokładnych kosztów utrzymania swoich
działów, dokonania kalkulacji w celu przystąpienia
do spryrvatyzo,,vania.
Zarzqd usystosouał pisma do zakładów podległgch
o addzielne euide,ncjonousanie kosztóąls utrzymanźa
poszczególngch dzżałóu, Po przgjęcźu sprauozdanźa
z dzi,ałOlnoścź fźnansouej Zarzqd przystqpi do doko-
nanźa kalkulacjź,

3. lrrzysi;ie sz3,ć sl:rzedaż rcienia komunalnego
(rr.lieszi<aria, rrieruchoncści zabudo\r,,ai]e i nierucho-
r:iości gruntouze).

Sprzedaż mienl,a iłcmunalnego m,oże nastqpźć po
uprzednźm ogłoszenźlł wniosku y;rzez nab gwcę i przy-
gotouaniu materinłóąn niezbędnEcłt, do sparzo,dzenźa
aktu notarżalnego. Bźora,c jeclnak paci uiłagę prze-
cil,;zajarcq sżę tu czasże pracedurę p,rz,lJgoioloania dO-
l;uln,eni,|.w nźezcleżnq od tut, T.irzętlu, sprzedaż od-

Leszek Balcer
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bylua sźę stosunkouo tuolno. Zarzqd żnformuje, że
znqczna część ni,eruch,omoścź przeznaczona do sprze-
dażE zostanie zbyta do końca bl.eżqcego rolęu. Mimo
że na sprzedaż nźektórych nleruchomoścź przygoto-
uany jest komplet dokumentóu, nże zostanq, zbyte
z utłagi na brak zainteresousanźa ze strony osób,
które u:cześniej złożEły unżoskź.

4. Dokonać organizacyjną przebudowę Urzędu
oraz jednostek podiegłych według nowoczesnych me-
tod zarządzania.

Urzqd przgstqpił do założenźa sżeci komputerawej,
która m.żn. rla uspTawnżć pracę u'[Jrzęrl,zie,

5. Zatrudnienie Radcy Prawnego w pełnym wy-
miarze celem faktycznego wykorzystania jego facho-
wości dla Urzędu jak i jednostek podległych.
W trakcźe realżzacjź.

,aoo3lloalal}ataoraaaaoaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa9aoeaaaaaaaa9aca

Zapraszamy do nowo otwartego sklepu firmowego
winno-cukierniczego

,,NA SKAR,PIE,,
Śmigiel, u]. św. Wita

polecamy:
słodycze * napoje * piwo * wyroby alkoholowe.

Ceny konkurencyjne!
Obsługujemy imprezy rodzinne.

Dorvóz gratisI
Czynne codziennie w godzinach od 10.00 clo 20.00

w niedziele od 10,00 do 14,00

64-030 §MlolEt
ul. kościuszki ó
iel. (0-65) 5180-20ó

Naszym Dragint Klientant
z okazji

Świąt Bożego Naraclzenia
oraz

Notuego, l99B Roku
szc.zęŚcia, ulielu suhcesów,
uśmicchu na co dzi.eń, dużo zclłowia

żgczy
FoTo ELF

.aaaaaoaaoaaoaaoaaaoaa aa aaaaaaaaaaaaeaaaaaaoaaaaaaal]aaaaaoc!

Krnnlka pffi§inwirla
15.11.br. - w Wydorowie (nie na tlasie E5) vł trak-

cie mijania się samochodów PEUGEOT 405, któ-
rym kierował mieszkaniec Targowiska i CINQUE-
CENTO, którym kierorvała nrieszl<anka Starego
Bojanowa, na skutek zbyt blis}<iej odległości,
z CINQUECENTO zosiało zciarte ł:oczne l,.tsterko
i odrapany lakier. Wnicsek do kolegiun.

ZŁ.Il.bt. - w Śmiglu na uI. Kościariskiej - trasa E5

- mieszkanka Starego Bojanou,a kierująca FIA-
TEM 126p, w trakcie v",yprzeclzania uCerzyła w tył
innego malucha, ktorynr kierował m.ieszkaniec Wy-
dorowa. Wniosel< do kolegiuln.

1.1Z.br. - interwetriovrano rv rnieszkaniu przy ulicy
Wierzbowej w Koszanolvie, w kiórym ntetrzeż-
wa matka v,rszczęła av,zanturę wo'bec s)rna, syllo-
wej oraz wnukó...łz krzycząc na nic}r i uzywając
przy tym wulgarnych słó.ł. Dorosły syn ma kło-
poty z pozbyciem się natarczywych koleżanek mat-
ki, które wTaz z rrią zakłócają spokój i ciszę pozo-
stałym domownikom.

1.12.br. interweniowano w Czaczu-Nadoiniku,
gdzie nietrzeźwy mieszkaniec lvszczął awanturę
wobec żony i synóvł. Pouczenie.

3.12.br. -- na ul. Głównej w Starym Bojanowie kie-
rujący FIATEM 126 mieszkaniec tej miejscowości,
w czasie manewru vlyprzedzania rowerzysty po-
trącił pieszego rnężcz;lznę, który został odrzucony
na clrodnik, Ze złarnaną nogą, ranami na głowie
i otartym naskórkiem został odwieziony do szpi-
tala.

11.12.br. - na ul. Dudycza ,w Smiglu, na skutek
zwarcia instalacji elektrycznej spaliła się kabina
ciągnika rolniczego na szkocię mieszkańca Bielaw.

12.12.br. - w Śmiglu na u]. Połu.clnio.łej idący pra-
vrą stroną jezdni tnieszkaniec pl. Rozstrzelanych
.ł trakcie przebiegania na drr,rgą stronę wpadł
wprost pod nadjeżdzającego z tylu KAMAZA.
Z obtażeniami ciała został przełvieziony do szpi-
tala.

""TT?iJ;"r$T:i#nTU Polic JI

waoeeoocaaecaacooaceaoacoaaaoa

LEKAIi§KI GAEiNET OKULISTYCZNY
lek. med. },{AGDALENA TUREK
64-000 Kościan, u1. Kościuszki 15

wtorek czwartek w godz. od i5.00 do 1?.00
sobota w godz. od 9.0C do 12.00

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

KOMPUTERO}VE BADANIE WZROKU
raaaae,r{DaalaaaaaaaacOeoaaaaeocoaamococaaooao3€€oaa]raaooaao
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NAILEPSZE W WOIEWODZTWIE
Z KRYSTYNĄ BZYL, kierownikiem Schroniska Mło-
dzieżowego w Śrniglu rozmawia l{ubert Zbierski.

- Słyszałem, że prowadzone przez Panią schro-
nisko jest najlepsze w województwie.

@ Tak, to prawda. W tym roku r.v Wojewódzkinr
I{onkursie Współzawodnictrva Schronisk Młodzieżo-
rvych, na 3 stałe (Łagowo, Osieczna, Śmigiel), jedno
o przedłużonym działaniu (Dominice) i 11 sezono-
u-ych, Łyliśmy najlepsi.

- lVedług jakich kryteriów oceniano schroniska?

8 Sposób prowadzenia, wygląd, estetyka i wypo-
sażenie olaz ilość noclegów. W latach poprzednich
oceniano tylko według iiości noclegów i zawsze zaj,
mowaliśmy drugie rniejsce za Osieczną.

- Może Pani przybliży Czytelnikom ,,pra§,ne"
f urrkc jonorvanie schroniska.

e Schronisko w Śmiglu zorganizowane zostało
t, grudniu 1989 roku na bazie budynku, który sta-
nowił zapLecze magazynowe dla budowniczych szko-
ły. Do wiosny br. 4 pomieszczenia użytkowali piłka-
Tzł., , z których 3 nam wtedy oddano. Tak więc obec-
nie dysponuję 46 łóżkami w 3 pokojach dwuosobo-
wyclr, 4 - trzyosobowych, 2 - pięcioosobowych i 3

sześcioosobowych. Ponadto jest samoobsługowa kuch-
nia z pełnym zapleczem, świetlica, dwie łazienki i po-

kój - magazyn dla kierowniczki placówki. Wraz ze
mną ztrudniona jest, również na pół etatu, sprzą-
taczka (\,ioja tozmówczyni funkcję kierowniczki pel-
ni od momentu powstania piacówki).

Schronislio organizacyjnie podlega Polskiemu To-
w-arzystlvu Schronisk Młodzieżowych z Zarządem
Głórvnyrn w Warszawie. W Śmiglu podlegamy dy-
rektorol,vi szkoły podstawowej. Finansowani jesteś-
yny przez Kuratorium Oświaty i Wychowania w Lesz-
nie. Mamy też dochody własne.

- I{to i za ile rnoże ze schroniska korzystać?

C W pierwszej kolejności dzieci, mlodzież i nau-
czyciele - członkolvie PTSM. Opłaty są zróżnicowa-
ne, Młodzież i dzieci - 4,12 zł za nocleg, dorośIi -4,90 zł.

Gdy są wolne miejsca - inn|, w tym też i rnieszkaii-
cy okolicy. Mamy np. rezerwację dokonaną przez
nrieszkańca naszego miasta dla przyjezdnych gości
weselnych. Opłaty dla nieczłonków są jednak r,r,yż:

sze: dzieci i młodzież - 5,50 zł, dorośli - 6,50 zł,
a cudzoziemcy, bo i tacy u nas nocują - 7,50 złotych.
Stawki te co rok się zmierriają - zwyżkr_rją. Dodat-
kowo płaci się za pościel - 4,00 zł (jeśli nie tna się ze
sobą śpiworu). SCIIRONISKO TO NAJTAiłsze s_r-
zA NoCLEGowA!!!

- IIe osób rocznie przez nie się przewija?

9 Coraz rvięcej: vł 1990 r. - 342 osoby, w i99],

- 720, w 1992 - 1758, l,r, 1996 - 3486, w tym roku

- około 4 tysięce osób.(l).

Ze rł,zględu na duże obłożenie zrezygno\,ł,aŁar;l z tttzą-
d.zania rv schronisku rcdzinnych uroczystości okoiicz-
nościov;ych.

- Kto u nas sypia?

@ Jeżeli chodzi o Polaków, do dosłownie
z wszystkich zakątków kraju. A cudzoziemcó-w goś-
ciliśmy z czterech kontynentów: Europy - Duńczy-
cy, Rosjanie, Ukraińcy, Niemcy, Szwajcarzy l, IJo-
lendrzy, Azji - Wietnamczycy i Japończycy, Ame-
ryki - I(anadyjczycy i nlieszkańców Australii. Goś-
clmy turystów indywidualnych i zbiorowych. Do
tych cstatnich należą uczestnicy obozów v/ędlo.&-
nych, wycieczek turystycznych, obozów sportowych,
naukor,,zych praktyk studenckich, zespołów artystycz-
rrych - głównie tanecznych, zorgantzorvanych grup
zawodowych, rajdów hobbystycznych - np. niłoś-
ników kolejek wąskotorowych z Warszawy. Poja-
wiają się też u nas rodziny, by tu wypocząć z dala
od zgiełku wielkiego miasta.
Schronisko, jeśli jesi tez taka potrzeba, pełrri też
funkcję hoteitr robotniczego.

- Zdecyd,orvana większość gości schroniska spę-
dza lv nim jedną noc i udaje się rv dalszą wędrówkę.
Ale są i tacy, którzy mieszkają w nim po parę dni -postrzegam to z mojego ogródka działkorvego. Jak
oni widzą Śmigiel?

e Są wręcz zachwyceni. A dowodem na to są
u,pisy do naszej kroniki. Proszę ją przejrzeć i po-
czytać.

Rzeczywiście, ze tak jesi świadczą poniższe wpisy:
Jesteśmy zaskoczenź ulaloramż mźasteczka i uprzej-
moścżo, m,żeszkail,cótł, czystościc4 ultczek i urokiem
usżatrakóąl:. Vł sch,ronżsku, w którym mźeszkalż,śmg,
przylłźtarto nas bardzo ciepło (.,.). ra uspaniała at-
mosJera i. otaczajqca nas spokojność spoluodowała, że
obźecaliś"mg sobźe przgiechać jeszcze raz.

(D,wa czytelne podpisg, bez miejsca zamżeszkanża)

***
{jkocil,ałenl, Zżemię Śmigielskcl-ieszcz,yńskq i ni.e-
przeruanźe jq pieszo ,penetruję od lcń jeszcze przed-
w o j e runy ch. P źęhnl e r a zb ud a lp anE o śr o d ek r ekr e ac y j -
ny zacll,ęcu tlo zatrzgrnania sźę zu Śmigl,1 na dłużej,
Jestem pełen uznaniu dl,u tego, co tu zrobiono, bo-
usi,em parnżęta,m to łniejsce kźedE ttl przed tuojnq
była tylko strzeinżcu ź kręglelnźa, Vlielkźe zatem uz-
nałzźe za dalekauzroczność ż pracę <ld "pa;l.slc.u Śmi-
gielai<,clł.
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Słou:a uznq,nża nalezą się także kierczunźc:łce Sc!l,ro-
nźska lł/Iłotlzże:ouego. Aimosfera jakq ana roztaczu,,
każe palłracać tu stale.

* ^o:r*r"*r, 
Rosadzińskź z Gdąńska

Śmżglel, jes,t napraudę Jantastyczll.an^L mźastem, d,o
ictórego nxanla zqmżar często pouracać. Wźq.trakż
oczarouałE n{rs slDanx urokźem, a kołejka uqskoto-
rouą sLDą zalnrotnq szybkoścżq na zakrętacTt. Szcze-
gólnie klazły,m miejscem okazało się samo scllro-
nźsko, Harerze 2 pudlższek

FCIOAffiUI

TtllĄTEfrzłlĄ PA8aHĘ

Gminny Zwtązek Rolników, Kółek i Organizacji
Rolrriczych w Śmiglu 21 grudnia br. organizuje uro-
czyste posiedzenie członków Rady Związku, w któ-
rym udział też wezmą sołtys wsi Kotowice i wice-
przervodniczący Rady Gminy Święta Katarzyna mał-
żeństwo Krystyna i Ginter Kocho,"vie. Na ich ręce
zostaną przekazane świąteczlre paczki dla dzieci z tej
wsi.

Prezes GZRKiOĘ Zygmunt K,onieczny, za naszym
pośrednictwem, zwraca się z apeleln do rnieszkańców
miasta i gminy o przygotowanie świątecznych paczek
(słodycze, konserwy, artykuły spożywcze bez
odzieży) dla ubogich osób dorosłych. PrzEgotousana
paczka nźech, będzie sgmbolicznam opłatkiem ź da-
TenL seTca, Niech ugruoła uśmźech u ludzż, ktorycłl
żElłioł pozbalłźł tuszEsikźego, Dajmy źm clo zi.ozll-
mienźa, że ktoś, kogo nie znajq, też o nźcłl, ,myśIi ź 1lo
chrześcźjańsku z nżrni się dzźel,ź.

Paczki będą odbierane 2t grudlria (niedziela) bł.
w godzinach 10,00-12.00 l,.,, Ceniruin l.*rrltury
w Śrniglu, wejście C.

,aoaaoaeaaaaoaaoałaaooacaaooa§ł9gs@3 ł]o€o*Ga€eo€9ee€€,lr€o€8lD€e§

SKLEP WIELOBBANŻOWY
,,MARKIZA,,

64-30 Śniigiel , ul. Lipowa 3

poieca:
(E Cdzież dziecięcą

€ Odzież damską
8 Odzież męską

€ Zabawki
Czynny codzienirie w godzinach od 9.00 do 1?.00

w soboty .w godzinach od 9.00 do 13.00

Śrnźgżel - mźasto o najwźększgm nasźleniu ruchu
osobolaego na koleź wqskotorouej u Polsce, (? -H.Z.), Cźo,gno, do ni.ego mżłośnźcg koleź z btźska ź d"a-
leka. Zachęca bg do nżego przybgć jeszcze raz z ąlsż-
zytq. Mźasto, kolej ż schronisko, jest najl,epszq reko-
mendacjq.

(3 podpźsu Duńczykow - Janatgków koleż lłąskotorowei)

- Dziękuję Pani za lczlirową i życzę utrzyrnania
na długie lata zajętej lv tym roku lokaty!

Puentą rnojej wizyt5, r,; schronisku nieclr będą
jeszcze dwa cytaciki:
śnłrctnr, JEST pIĘI{Ny (A) SCHR,oNISKo sUpER!

!(0ffiU§|lKAT
ZARZĄDU MIEJSKIEGO Ś}VIIGLA

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 12 ustarvy z dnia
7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 89, poz. 415) podaje się do publicznej wia-
domości, że dnia 29 grudnia ig9? roklr o godz. 12.00
w sali Nr 14 Urzędu Miasta i Gminy w Snriglu od-
będzie się Sesja Rady Miejskiej Śmigla, której przed-
miotem będzie uchwalenie zmian miejscowego planu
zagospodarov;ania przestrzennego miasta i gminy
Śmigiel.

Prze wodnic zący Zar ządu
inż. Jerzy Cieśla

Licencjonowany agent ubezpieczeniowy

ANDRZ§.J cIEsIELsKI
Srrligiel, ul. Lipowa 33

PZU SA
poIeca bezpłatne doradztwo

w zakresie ubezpieczeń:

I. Na Życie

- emerytalne - ,,Pogodna

- posagowe z rentą

- NW i inne

II. Majątkowe

- budynki i mienie od ognia, kradzieży
i innych żywiołów

III. Wypadkowe

- odpowiedzialności cywilnej

- nieszczęśliwe wypadki

IV. Komunikacyjne
-- OC, AC, Zielona Karta

śW

tel.51B9-365
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llowo gtwarta ĘE§TAIIEAG|A
przy al. Bohaterów 11

64-030 śMiGIEL
tel. 5180-023 otaz 51B0-22B

zap rasza na

BAt sYLl§E§Ta8WY,97

1.

z.

ZAKŁAD FOTOGRAFlCZNY
ROMAN GÓRNV

ul. Ogrcdowo 5 ó4-030 Śmigiel
tel. (0-ó5) 518-92-70

I(O}{KURS FoTOGRAFICZNY

,,cHoINKA,97"

W konkursie mlgą brać udział wszysc}z klietrci,
któtzy w naszym zakład.zie wywołają finr i zdję-
c:a ze śrviąteczrrą choinką.

lia każdy w1,-,.,lrołany film prz,vpada jeden 1llłpo:i

konkursorvy, wyda.łany przy odbiorze zdlęć,

Zu-ycięzca zostalrie .7,,1złoniony rirogą lcsowatlia,
z rvszystkich kuponów ł:iorącycir udział rv kotr-
kursie.

Lcsorvanic zcstanie przepro,wadzone w zakŁaCz ie

w ciriiu 2_B lutego 1998 roku o gcldzinie ili,C0

rv obecności klientów.

Lista zw;zcięzc6lv zostanie opublikowana vl ,,Wi-
trynie Smigielskiej".

I{agrody:

-- I nagroda główna - 
aparat fotograficzny

FUJI DL 25N --: wartość 200,- zł

II nagroda - 
2 filmy FVJI 200lż4

- III nagroda - album do zdjęć.

Czas trwania konkursu od 2 stycznia 1998 r, do

26 lutego 199B r.

W }ronkursie nie biorą udziału filmy }ub zdjęcia

wyrvołane w innym zakŁadzie.

ffIlulE HA zABAtrĘ

HĄftlEAt{AŁ{}WĄ ?

do

GEllTRU1l
KUtTuffiY!

5.

6.

7 LUIEGI| 1998

llIl!ll

lg9

RADA, ZARZĄD i PRACOWNICV
BANKU SPOŁDZ|ELCZEGO W ŚMIGLU

wszystkim swoim Klientom

z ohclzji Świqt Bożego Narodzenia i Noulego Rok,u

ży czą
zdrowia, zadorvolenia oraz wszelkiej pomyśIności,

Ponodlo informuiemy, że w dnioch 2Ą i 31 grudnio br, kosy bonku będq czynne 
4§

w godzinoch 8.00-11,00
Za niedogodności - pTzepraszamy,

xlEIII ?

[togla? z8§aól ,,SEZAM" 7.

Biletg u administracji. Pospiesz sięI

§;v&ę§#,fr6veępł3htł]6sśdeęłah,m§,ćś&śę§ffiĘWęźł;";'fflĘ§Veę§#d6
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W CHWILI ODDANIA TEGO NUMERU DO DR{jKU
lcIE MIELISMY JESZCZE UST,ALONEGO REPER,.
TUARU. w ZwIĄzKu z Po\ryYŻ§ZYM, o, WY-
Swrptr,łxycH _ ATR,AKCyJIvyCH! _ pozy-
CJACłI Ixn,onnłować tsĘDZIEil.{Y PaPRZF.Z
wYWIESZKI.

1t

Z okazji. zbliżaiqcgch się

A
łiPlłll l

{}:-.,fi[,lFf
lł,\{§

an§

Roku

ę
R,

§mrgle1,

llastQpny nr,,llllitrymy $mlgielskieI''
8 stycznia l99S ].

Świqt Bożego l,łarodzenia

dużo ztlroruia,

szczęścia,

oraz pomgślruości

w l,{owyrn l99B
żgczg

SI{LEP ,,AyTRA 2,,

aa{DaalraaaaacoaaaaaaalaaaacoDaaaaa aoaaaaaa caaaacooollco3łaaooaa

PRZYJMIEMY
Eil{EFIVTA ltrir IłENCISTĘ

z nienaganną opinią do pracy rv pałactr

rV POPOWIE STARYM
tel. (0-61) B22-II-09, B22-I4-43

tel. ]<ornórkoił,v 0602710388

aaaaoaoaoaaoaaaaa@ooaoaaoocogeao9oooa

Naszemu Koledze
Markowi kasińskiemu

wyTazy szczerego współczucia
z powodu zgonu Ojca

ŚP. FLORIANA KASIŃSKIEGO
składają

pracownicy Centrttm Kultury
w Śmiglu.

Pogrzeb śp. Floriana Kasińslłiego odbył się 16 grudnia
1997 r. na cmentarzu parafialrrym r"z \,Vilkowie Polskim,

Panu Zbigniewowi Ma,ternia
wytazy szczerego współczucia

z powoclu zgonu Matki

ŚP. ELŻBIETY MATERNIA
składają

Burlnistrz i pl,acownicy
Urzędu Miejskiego Ślrrigla.

Pogrzeb śp, Eiżbiety Maternia odbył się 1? grudnia
1997 r. na cmentarzu pariafialnym w Śłniglu.

Miejsce na reklałnę

Twej
Firrn},,!

,lDaaaaoaolDacaooaaaoaoaooaaaooaaaaaaolto3aałl.aaoso$o986c§r§oa§

GABINET CHiRURGiCZ}iY

lek. WOJCIECII SKRZYPCZAI{
chirurg

wtorki czwar|l<i od godziny 15.00

USG jamy brzusznej we lvtoil<i

ówni eż wizyty domowe
, ul. Leszczyńska 8, tel. 518-03-49

Z głębokim żalem zalviadamiamy, że w sobotę,
dnia 13 grudnia 1997 r. zmarł

ś,p. I(AZIMIEIiZ GORĄCY
Sołtys wsi Stara Przysieka Druga

Rodzinie Zmarłego składamy wytazy szczerego
współczucia

Burmistrz śmigla Przewodnicząca
(-) Jeruy ci"il" _ Ę"ay Miejskiej(-) Urszuia Ranke

Pogrzeb śp. Kazimierza Gorącego odbył 1? grudnia
1997 r. na cmentarzu parafialnym w Wonieściu.

Gena 78 gro§uy
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ll - głośniki do wszystkich typów aut

ll - anteny
ll - inne akcesoria
ll
ll e sprzęt elektroniczny: wieże, radiomagnetofony,
|| u,alkmany...

Frzedsiębiorstwo Produkcj i,

Handiu i Usług R,olniczych
,,śMIGROL" sp. z o.o.

64-030 Sinigiel, ul. Leszczyńska 16

tel. (0-65) 5180-070, (0-65) 5iB0-3iB
tei./fax (0-65) 5180-290

Inforiliujelrly, iż od dnia 5 stycznia 199B roku

Przy zokupie lodio do 20 grudnio br. - montoż groiis.

NA sPRzĘT FIRMY PloNEER UDZ|ELAMY 2 LETNIEJ GWARANCJI

s P R, z E D A Ż 9_łvI o N T A Ż ę§P_§-ŁI,§_Ł*śJJ
JANUSZ GRACZYIń

64-030 ŚMIGIpl-, ul. Kościuszki 4ża - tel. (0-65) 5-1B9-206

Firma czynrra od godziny 10.00 do 17.00; w soi:oty od godziny 10.00 do 13,00

(@

,,BI[}0HEM PL[]S"

P o1eco
l usługi przewozowe - mikrobus 9-10 osób

O sprzęt nagłaśniający do samochodów

- radioodtwarzacze kasetowe z RDS

- radioodtwarzacze CD

- zmieniarki CD

Śmigiel, ul. Leszczyńska 16, tel. 5-180-841

Leszno, ul. Święciechowska 3, tel. 5-202-767 wew. 32

Nowa Sól, ul. Składowa 2, tel.0688-720-41 wew. 42

o f e r u j e:

SRODKI OCHROI\Y ROŚLIN

HURT DETAL
o K A Z J A!
Wśród klientów, którzy
od 1 grudnia 1997 roku

dokonają zakupu
do 31 stycznia

w dniach
1998 roku

urilshegBaiagm§ relestra$ię
efiągg!§kstu ro§miea$slt

wml. z przyczspaml

zapTaSZamy
do korzyst ania z naszej Stacji Kontroli Pojazdów,

która jest czynna w godzinach od 7.00 do 17.00

vu soboty od 7.00 do 15.00.

Ponadto Spółka posiada do sprzedaży ciągnik

ZETOR727I-1szt.
,aaaacaaoaoaaocca@aaaocltacolDo|Dcaocaaaao€aoaaaołalrolraaaacaa

ililasz kłopot t poclĘcl$tn drewna ?

zgłoś siĘ
§EBA§IlAll lAtU§

zostaną rozlosowane atrakcyjne
nagrody - niespodzianki

Lista na;grodzonych osób ukaże się w numerze 3/156

,,Witr.l-n5- Śmigielskiej" w dniu 5 lutego 1998 roku.

Zapr aszamy od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8.00 - 16.00

w soboty od B.00 - 14.00

64-030 Śmigiel, ul. Leszczyńska 16

na terenie Przedsiębiorstwa Produkcji, Handlu
i Usług Rolniczych ,,Smigrol"

SZYBKI ZAKUP - TO DOBRY ZAKUP! 64-030 Smigiel, ul. Kilińskiego 10



WITRYNA ŚMIGIELSKA l)

§§ffiŁffiE§ęł
TURNIEJ KLASYFIKACYJNY N'IŁODZ'ICZEK

I MŁoDzlKow
Odb5,ły się 15 listopada br. w śffi-'''""" '
Nasi zawodnicy zajęli następujące Iokaty:

nrłodziczki: 13 - Monika Mazurek, 14 - Da-
nuta Szczepaniak, iB - Barbara Jarosińska, 19 -Marta Waligóra, 21 - Joanna Strzelczyk, - wszyst-
kie POLONIA.
Za:wodniczka ORLĄT Czacz, Paulina MaśIak - 30
miejsce.

Drużynowo POLONIA zajęła 6, a ORLĘTA B miejsce.
młodzicy: 1- Dariusz Szymański,4 - Woj-
ciech Waligórksi, i0 - Paweł Zbyrad, 11 - Piotr
Błaszkowski, ].3 - Przemysław Kopczyńsk,i 2L -Kamil Szłapka, 22 - Damian Wieczorek, 23 - Bar-
tcsz Kromarek, 29 - Adam Mazurek, 31 - Piotr
Józetczak, 39 - Marcin Szczepaniak, 40 - Marcin
Waligóra, 42 - Piotr Kozak - wszyscy z POLONiI.
Adrian Grochowy z ORLĄT Czacz zdobył 44 Iokatę.
Druzynowo POLONIA zdobyła pierwsze miejsce,

1VYNIKI ROZEGRANYCH MECZÓW
30 !,ISTOPADA BB.:

Meteor Żagań - POLONIA I 7 : 11. Punkty zdobyli:
G. Kuciak 4,5; T. Kozłowski 3,5; A. Duda 2,5 i K. Ko-
walczyk 0,5.

Start Gostyń - PoLclr{IA II 3:15. J. Nol,vak 4,5;

W. Wośko 4,0; G. Stachowiak 3,5 i R. Jokiel 3,0.

OKS LZS Bodzewo - POLONIA III 10: B. P. Mul-
czyński i A. łfarciniak po 2,5; M. Grzelak, T. Wieczo-
rek i M. Wieczorek po 1,0.

POLOI{IA IV - Tajfun iii Lgiń 15:3. M. Kuciai<
i P. Ratajczak po 4,5; W. Waiigórski, A, ){orł,osi.eiski

i M. Luboń po 2,0.

§VYNIKI RoZEGR,l§.id ? C}I &{ECZÓlv
7 GRUDNIA BR.:

Promień II Krzywiń - ORLB]:a F- Czaez 4 : 11, Ptzc-
mysław i Sławomir Kamińscy po 4,5; Stanisław Try-
buła 3,5 i Fryderyk Walkowiak 1,5.

POLONIA I - SKS LZS Raszówka 12:6. G. Ku-
ciak - 4,5; T. Kozłowski i A. Duda po 3; K. Kowal-
czyk - 1,5.

POLONIA II - GOK Wijewo 16:2. G. Stachowiak
i R, Jokie1 po 4,5; J. Nowak i P. Gliwiński po 3,5.

POLONiA trII - Spółdzielca II Kob},iin 9 : 9. P. Mul-
czyński - 4,5; A. Marciniak - 1,5; T. Wieczorek--* 2

i ]vf. Grzelak 1.

POLONIA IV -- Jrrilior IiI L,eszno 1i : 7. i'. Rataj-
czak - 4; L{. Ituciak, li. No-uvosielski po 2; uV. Y,/ali-
górski -- 1,5; l.i'". ŁącznJ -- 1 i D. Szy1.1a,iisl..i -- 0,5.

§§ffi§$
w lvGJEwÓnzxrcH IGRZYSKACH ntŁoDZIE-

Żv szl<óŁ poDsTAwowyCH uczniorvie szkoły
podstawowej ze Śmigla: Miłosz Grzelak i Wojciech
1Valigórski zdobyli złot;l rn64ą1l (drużynowo).

NAJBLIŻ§ZE hlF'CzF.
FII{GPGNGISCI ROZEGĘAJĄ 12 GĘUDN{A BR.

POLONIA I ze Zrywem Zielona Góra, godz. 12.00
POLONiA iI z Tajfunem tr,giń, godz. 9.0C
POLONIA III z GOK Wijewo, godz. 15.00
POLONIA IY z Rvrzą L]rzeczkowo, godz. 9,00
ORLĘTA Czacz grają na ,,nlyjeździe z i{ermesem
Smolice - godz, 1C,00.

szA§HY
W dniach 20-26 października br. w Babimoście

odbyły siz MI§TRZOSTĘVA MAKRSRnfrtrONLr DOL-
NOSLĄSKIEGG w §ZACHACI{. Startowaii w nich
zawodnicy rr:ając5z i0-14 iat. Cgółeni i04 juniorórv
i juniorek.
Barwy ,,WIEZY" brcniii: - da lat 12: Lfagdalena
Judek, Bł.ażej Kuśnierczak i i\,,Ia]v,zina Priinel a do
1at 14: Łukasz Prirrłe]. Niestety, nikt z nich nie zdo-
łał zakwalifikować się do finałów mistrzostw Polski
(kwalifikorxzało się po czterech pierwszych zawodni-
ków).

\V późniejszym terrninie, także w ija]rimoście odbvły
się mistrzostwa do lat 16 i 18. ,,'W1EZĘ" reprezento-
wała Alicja Łupicka, któi:a ostatecznie za;ąla Vi
miejsce.

V/ dniach 2B-ż9 paźciziernika i:r. lv Kościanie ro-
Zegrano }VGJEWÓDZKIE IGRZY§KA §ZKÓŁ PoD-
STAWOWYCH. Startowało 27 dzie-wcząt i 53 cłrłop-
córnl.

Reprezentanci Szkoły Podstaworvej i§r 2 im, Korr-
styiucji 3 Maja w Śmiglu zajęli następujące lokaty:
Magdalena Judek - 6, Maii",zina Priilel - 8, Joanna
i,_iogcianow - L4,

Wśród chłopców: Ełażej Kuśnierczak -_ 9, Marciri
Woźn;, - L2, paweł Judek _ 14,

W dniach 4-5 grudnia br. -,,v Kościanie odbyły
się woJEwGDzK.IF. DBtJŻYtJt}BvFl IGtsZYSI(A
Fł.{ŁODZIEŻY sZKoŁ PODSTA}TOIVYCH zorgani-
zowane przez Wojewódzki Szkolrry Związek Sporto-
wy. Szkołę Podstawową },ir 2 irn. KonsŁytucji 3 Maja
w Smig}u reprezentot ały 3 drużyny.

Pierwsza zajęła trzecie miejsce i zdoh1.}g brązowe
medale. Wystąpili w niej: Łukasz trrimei - 4,5 pkt.,
Marcin Woźny - 5, N{alurina Frimel - 6, Magda-
lena Judek - 4.

Druga zajeła 14 ;liejsce, a Trzccia - 12.

Cgółein sklasyfiko-wano 16 drużyn.



WŚrÓd osob ktore nadeslą prawłllpapplpgaiedź wraz z nasłem rozlosujemy karnet dla2 osób na dwa seanse w kinie "Cen@.i"-iń iłlz nr.

Prawidłowe rozwiąlanla krzyżówki z.p?pnedniego n.rmeru nadesłało nam 8 osob,
71srode wylosowała Anna Kubiak ut. JŻgielońsia 2|9
Nagroda do odebrania w Redakcji.
Smigiel ul. J. lwaszkiewicza'l7.

1.Jedna z liter alfabetu 2. imię meskie 3. matka
bogow Wedyjskich 4.ptak brodzący 5. zawodnik
"Polmosu" Zielona Góra 6. słowo wstepne 7. igłowa
jodła pokojowa 8. akacja inaczej 9. ekwiwaleni,
odpowiednik 10. nazwisko autorki ''Przygód
Krasnala Hałabały" ,11. złośliwa ironia, pLycinek,
sarkazm 12. biały proszek nierozpuszczalny w
wodzie, stosowany między innymiw leczniótwie i
do barwienia porcelany 13. statek powietrzny, ktory
zamiast skrzydeł ma płat nośny w postaci
pieńcienia 14. imię i nazwisko aktora - odtwórcy
roli Pawlaka 15. tytuł tygodnika wychodzącego w
naszym województwie 16, młodziezowy zespół
rockowy 17. pienłiastek chemiczny 18. spod
ciemnejgwiazdy

z teki Romualda sobkowiaka

Jak mogliśmy zapomnieć opatrzyć "główką':
z Teki Romualda Sobkowiaka...... grafikę
publikowaną w poprzednim numerze naszej
gazetyl!!

Podobnie jak Don Kichote / bohater
powieści Cervantesa z początków XVll wieku/
,który wyraził żal - wykrzyknawszy imię tej,
ktorej cześć, piękność i chwałę głosił - że nasze,
śmigielskie wiatraki tak pózno zauważył - czynimy
toz samo w stosunku do Autora rysunku.
Przypominamy, że R. Sobkowiak którego grafiki
oddtąd będą się ukazywały na naszych łamach
jest równiez autorem rysunku na winiecie
Witryny Smigielskiej".

Redakcja
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