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Ptzewodniczącym .Dzień dobry Poństwu ! Witom serdecznie
sympotyków gimnostyki poronnej i wszyst-
kich pozostołych. Ruch to zdrowie. Ostotnio
pogodo nos nie rozpieszczo - silny wiotr
i podojqcy prowie bez przerwy deszcz nie
sprzyjojq przebywoniu i ruchowi no świe-
źym powietrzu. Tym więc większe znoczenie
dlo noszego zdrowio może mieć 9imnostyko
poronno. Musi być jednok uprowiono sy-
stemotycznie, nowet w dni wolne od procy.
Stolemy teroz przy otwortym szeroko oknie
i rozpoczynomy.

Niedowno dokonoliśmy zmiony obowiq-
zujqcego czosu letniego no czos zimowy.
Czyni tok zjednoczono Europo, ole żeby było
zobowniej, nie we wszystkich krojoch unij-
nych zegory pokozujq tę somq 9odzinę.
U nos uzosodnio się zmionę czosu tym, że
przynosi to określone korzyści ekonomiczne,
Zolożenie jest proste, Rono będzie wcześ-
niej josno i zokłody procujqce no pierwszq
zmionę będq zużywoć mniej prqdu. (A pro-
pos: czy w swoich miejscoch procy zouwo-
żyli Poństwo tokq włośnie zoleżność?). 7o
to po południu jest relotywnie wcześniej
ciemno i w domoch musimy zopoloć świotło
wcześniej, W ten sposób poństwo może zy-

skuje, ole Poństwo roczej nie. Lotem, kiedy
dzień zoczyno się wcześniej, o wieczorem
jest długo josno, zegory ustowio się o go-
dzinę do przodu, l po co? Nie umiem sobie
tego rocjonolnie wytłumoczyć.

Po rozwożeniu, proponuję podejść do
sprowy zmiony czosu w sposób jok nojbor-
dziej indywiduolny. Pozostowmy mionowi-
wicie wszystkie zegory w domu tok jok do-
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tcld. Korzyści będq zouwożolne od zqroz, Spróbujmy
przeonolizowoć to no konkretnych przykłodoch,
Powiedzmy, że ktoś procowoł od siódmej. Nie cof-
nqwszy zegoro, będzie zotem wychodził z domu do
procy no ósmq. Tymczosem w firmie 9odzinę cofnięto.
Procujemy do trzeciej, o więc momy godzinę zysku. Co
plowclo w domu z kolei zegor wskozuje, że wróciliśmy
godzinę później niż powinniśmy, ole możemy to złożyć
no korb np. robienio po drodze zokupów, czy kiep-
skiego dojozdu. l teroz dolej: wcześniej nodejdzie to
godzino, o której jedliśmy obiod, szybciej zrobimy so-
bie popołudniowq kowkę, tqk somo będzie z kolocjq
i udoniem się do snu. A sen będziemy mieli o wiele
spokojniejszy, bo przecież teroz chodzimy do procy do-
piero no ósmq, l tok codziennie. l już somopoczucie
poprowio się nom tok, jok po gimnostyce poronnej.

No poczqtku mogq się nom zdqrzać drobne pot-

knięcio. Widzimy np,, że jest już czos no nosz ulubiony

seriol w tv. Włqczomy telewizor, o tu jokieś nudy.

Normolnie byśmy się zdenerwowoli: bo czy to

pierwszy roz sq nudy w telewizji? A teroz nie, bo teroz

przypominomy sobie, że przecież włqczyliśmy telewizor

o cołq godzinę zo wcześnie. (Możno tokże dojść do

tol<iej wprowy w odczytywoniu romówki, że to 9odzino
różnicy nie będzie źodnym problemem).

A inny przykłod. Jesteśrny zcproszeni powiedzmy no
imieniny, Zjowiomy się (zgodnie z ncszym zego;e:n)
o godzinę wcześniej niz pozostoii goście. To cóż, że
wywołujemy tym sonrym konsternocję u gospodorzy.
Zopewniomy ich, że mogq spokojnie kończyć przygc-
towoniq i że nie muszq się obsolutnie nomi krępo-
woć, bo my zojmiemy się somi sobq, l w rzeczy somej
zojmujemy się scmi sobq. Rozsiodomy się wygodnie no
konopie, pozwolomy sobie podoć kowę i jokiś poczę-
stunek (gospodorze poczuwojq się przecież do tego,
żeby nos ugościć). Jeśli bordzo nolegojq, mogq jeszcze
włqczyć video. l teroz wreszcie ze spokojern obe.!rzymy
no9rony wczorojszy film nocny, który normo!nie byśrny
przespo li.

l tok przykłody korzyści z ncszej prywctnej i"eformy
czosowej możno by mnożyć. Kto wie, czy nie znqlązlo
by się ich o wiele więcej niż z różnych tokic|r, ser\^/o-

wonych nom odgórnie? A i no gimnostykę poronnq
momy odtqd zowsze czos, joko że według noszego ze-
goro do procy chodzimy no ósmq. A rucir to zdrowie.

Teroz niech więc Poństwo jeszcze przez kilkcr minut
poćwiczq somodzielnie, w pogodnym ncstroju, no lu-
zie, czosowym, o jo zoproszom do ncszego nostęp-
nego spotkonio.

Gźmnastukę porannq przggotouała ź prowadziła mgr J.S,

to pech !
Ponźedziałek. Troszl<,ę zaspałam ż szgbko, szgbko

do pracg, l jeszcze te śmieci... Postau:żlź nowy kosz
z dqszkźem i za nżc nie mogę przecisnqć do jego środ-
ka Jol,iowego usorka z odpadamź. Co ja teraz zrobźę?
Przecież nie luezmę go ze sobq do pracy! A to pech,

Co tu ro|ci,ć? Sprobuję jeszcze raz. Nźe, nle da rudy.
PrzesEpać? To zq. długo potrlDa ź jeszcze mnźe ktoś
zobaczg. Co robżć? O jej! Otlłi,erajc7 sl,ę drzwż IlJ po-
bliskim domu. W ostatniej ch,tłilż uaTzucaTl uorek
t-il bo/c i. szybko żdę przed sźebźe. Czuję się swobodnie
i z szerokźm uśmźecłl,em odpoużadam na kqżde dzie"it

dobrE.
Ale, ale ,.. Czu u molch śmźeciacll, nie bgło niczego,
co mogłobg mnźe zidentgfźkować? Nieee. Zdaje się,

że z uorkq wuturlqł sżę słoźk po keczupźe ,.. No, ale
keczupu użguajq u każdgm domu ... Głupża, co się
przejrnujesz 

- 
pomyślałam sobże będqc ju: w praca

- przecież to nie Ty uyrzuciłaś - to zrobił KTOS.
Tak - KTOŚ! A że odpadkż tuyrzuciłam pod mur
koścloła? Co z tego - :nuT jak każdg TIILLT, o, 1D piq-
tek przEjadq ż posprzqtajq!
Ilekroć przed oczurna miałam turlajqcy si,ę słoik po

keczupźe, polłtarzałam sobźe tl:ielokrotnie: to nie Ju,
to zroblł KToŚ!!!
PS. Takich koszy w śródmieściu Śmigla usytuowano
50. Służą one jedynie do gromadzenia drobnych od-
padków! @,z,) Foto ELF
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Inauguracyjna sesja
Rady lVliejskiej Smigla

Sesję na 30 października zwołał przewodnlczący
Sejmiku Samorządowego w Lesznie Ireneusz Jóź-
wiak. Uczestniczyli w niej wszyscy radni, a ponadto:
radni Rady Powiatowej Kościana - Józef Cieśla,
Ryszard Fornalik, Tadeusz Grygier i Henryk Skrzyp-
czak, sołtysi i przewodniczący komitetu osiedlowego,
były radny Leszek Balcer i przedstawicieie prasy.

Radnych i pozostałych uczestników powitał prze-
wodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Smiglu
Jan Nowicki, który pogratulował radnym zaufania
społecznego i wyraził nadzieję, że spożytkują je dla
dobra naszej społeczności iokalnej, Następnie wręczył
radnym zaświadczenie o wyborze radnego i poprosił
radnego-seniora Franciszka Szymańskiego o otwarcie
sesji i jej przewodniczenie. Radna Urszu]a Ranke -przewodnicząca Rady Miejskiej Śmigta poprzedniej
kadencji przekazała seniorowi insygnia Przewodni-
czącego Rady.
Po wysłuchaniu Hymnu Państwowego radni złożyl)
śIubowanie. Rotę ślubowania ...
,,Ślubuię uroczgścźe jako radnE pracouać dla dobra
i pomgśl,ności gmżng, dzźałać zalDs?,e zgodnże z pra-
u)en,L oTclz żnteresamź gmźny ż jej mźeszkańcóu, god-
nie reprezentou:qć stt:oźch, uEborcóu, troszczgć sżę

o ich sprauDa oraz nźe szczędzżć sźł dla uykony-
u:anzq. zadań gming",
... odczytał radny-senior, a radny-junior Jan Józef-
czak wyczytywał nazwiska radnych, którzy wypo-
wiadali słowo SLUBUJĘ.

wYBoRY
Na przewodniczącego Rady Miejskiej Śmigla po-

dano dwie kandydatury: Stanisław Pawlak zapropo-
nował Zygmunta Koniecznego a Maria Białas - An-
drzeja Pecolta.

W trakcie przygotowywania przez komisję skruta-
cyjną kartek do głosowania, kandydaci się zaprezen-
towaIi.
Zy g^u nt Ko n ie czy:y,. prowadzenie gospodar-
stwa rolnego i przedsiębiorstwa handlowego w Mo-
rownicy, liczne funkcje w organizacjach społecznych

głównie rolniczych. Sesje winny być krótkie
i efektywne, a ,,zboże winno być wymłócone i plelvy
odrzucone w komisjach". Widzi też zwl,ększenie kom-
petencji zastępców przewodniczącego i ściślejszą
z nimi współpracę.

Andrzej Pecolt: praca w banku i METAL-
CHEMIE, prowadzenie od 1990 r. własnej działalnoś-
ci gospodarczej, przewodniczenie komitetowi osied-
lowemu. ,,BoIi mnie to że jako samorząd w naz-

wie zgubiliśmy gminę". Sesje krótkie i owocne.
Nlusimy opracować proglam dla zmieniającej się wsi,
Nalezy dokonać jasnego rozdziału kompetencji po-
między Radą a Zarządem. Najważniejszą jednak spra-
wą jest pozyskiwanie funduszy na infrastrukturę, któ-
ra - jeśli będzie rozbudowana - przyciągnie poten-
c;alnych inwestorów. Z rolnictwa dużych podatków
nie będzie, stąd należy rozwijać branże pozarolnicze.
W tajnym głosowaniu wzięło udział 24 radnych -wszystkie głosy były ważne. Zygmunt Konieczny
uzyskał 20 głosów a Andrzej Pecolt 4. Rozległy się
brawa.
F. Szymański insygnia przekazuje Z. Koniecznemu,
który dziękując za zaufanie i deklarując dobrą współ-
pracę z Radnymi j Zarządem - przejął przewodnic-
two obrad.
Na drvóch zastępców przelvodnigzącego podano dwie
kandydatury: Wiesław Kasperki podał Stanisława
Parvlaka a Henryk Żak Romana Schillera. W tajnym
glosowaniu uzyskali odpowiednio 23 i 22 głosy. I znów
oklaski. Oboje zajmują miejsca obok przewodniczą-
cego i dziękują za zaufanie ll,cząc na dobrą współ-
pTacę.
Przewodniczący Rady Miejskiej Smigla Zygmunt Ko-
nieczny zaproponował, by wyboru burmistrza doko-
nać na następnej sesji 4 listopada br. Przy kilku gło-
sach rvstrzymujących się propozycję przyjęto.

CO ROBIŁ Z^RZĄD W OKRESIE
MIĘDZYSESYJNYM?

Sprarvozdanie z działalności Zarządu Miejskiego
Śmigla od 18 czerwca (to data ostatniej sesji drugiej
kadencji) do 28 października br. zŁożył burmistrz Je-
rzy Cieśla.

Głównym tematem posiedzeń Zarządu (odbył ich
14) były przetargi. Między innymi:
o Zarząd dokonał otwarcia 2 ofert w przetargu nie-
ograniczonym na oplacowanie dokumentacji projek-
towo-kosztorysowej dot. gazyfikacji wsi Stare Boja-
nowo, Robaczyn, Bruszczewo.
Przetarg unieważniono ponieważ oferty nie spełniały
wymagań oraz proponowane ceny przekraczaLy kwotę
ptzeznaczoną na realizację zadania.
W drugim przetargu nieograniczonym na gazyfikację
wyżej wymienionych wsi prowadzono negocjacje
z dwoma oferentami. Z uwagi na to, że proponowane
przez nich kwoty przekraczały środki finansowe
przeznaczone na ten ce1 w budżecie Gminy, Zaruąd
postanowił, że Społeczne Komitety wyż. wym. wsi
winny zŁożyć deklarację pisemną dotyczącą finanso-
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wania tego zadania. Po uzyskaniu deklaracji, ofererrci
byli zaproszeni do składania ofert ostatecznyclr.
W związku z tym, że wypłynęła 1 oferta przetarg
unieważniono i Zarząd podjął decyzję o udzieleniu
zamówienia z wolnej ręki Pracowni Projektowej
pana Stanisława Sokołowskiego ze Wschowy za kwo-
tc, 61.000 zł. ł...f§ *"_łd.
Obecnie zadanie jest w trakcie realizacji.

o w przetargu nieograniczonym rozpatrzono 2 oferty
na wylronanie stolarki okiennej i drzwiowej do bu-
dynku Urzędu. Wybrano ofertę Zakładu Stolarskiego
pana Bartkowiaka z Przybyszewa z uwagi na nizszą
cenę (19,836 zł brutto w stosunku do 21. B94 zł brutto).

OZ uwagi na brak ofeńZarząd unieważnił ogłoszony
rv prasie przetarg na dzierżawĘ świetlicy -wiejskie;

w poladowie.

O Dokonano otwarcia ofert w przetargu lrieograili-
czonym na kontynuację budowy kanalizacji deszczo-
wej dia wsi Czacz. Wpłynęły 2 oferty. Biorąc pod
uwagę kryterium ceny, Zarząd wybrał ofertę firmy
PP ,,KANMEL" z Leszna (51.000 zł br.utto w sl,osurr-
ku do 62.000 zł).

O dokonano lvyboru oferty na pełnienie insp6l<tora
nadzoru na zadanie inwestycyjne pod nazwą ,,Budo-
wa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Olsze-
wie", Zatząd wybrał ofertę najniższą cenowo - Biu-
ra Projektów i Realizacji Inżynierii Środowiska
,,'WIN" sp. cyw. zLeszna pan Witold Sobczak za waT-
tość 1,80/6 + VAT od wartości zadania.

O W drodze przetargu nieograniczo.r"uoffinano wy-
boru oferenta na budowę sieci wodociągowej wsi O1-
szewo. Zostały złożone 2 oferty. Wybrano ofertę naj-
korzystniejszą cenowo tj. Przeds. Produkcyjno-Han-
dlowego ,,Eltor,-Bis" z Poznania (2I9.243 w stos. clo
24B,2l5 zł). Prace są w trakcie realizacji.

O W trybie z wolnej ręki zlecono wynrianę instalacji
odgromowej na budynku Urzędu. Prace zlecono Za-
kładowi Instalatorstwa Elektrycznego pana Jana
Chomskiego za kwotę - 3.092,30 zł.

O W trybie przetargu nieograniczonego, Zarząd ogło-
sił przetarg na budowę dalszej części kolektora ogó1-
nospławnego (teren wiatraków). Do 19.10.98 r. doku-
menty przetargowe pobrało 4 oferentów.
O Przep,rowadzono przetarg nieograniczony na Ie-
mont nawierzchni brukowanej na ul. Farnej w Śmig-
lu. Wpłynęły 2 oferty. Zgodnie z wymogami zawar-
tymi w specyfikacji istotnych rł.arunków zamówienia,
Zarząd wybrał ofertę Spółdzielni Rzemieślniczo-Wie-
lobranżowej z Leszna. Prace zostały ukończone we
wrześniu br. Po zwiększeniu zakresu lzeczowego pra-
ce wykonano za 16.870 zł (oferty: I4.730 zł i 17.450 zł).
O Przeprowadzono przetarg nieograniczony na mo-
dernizację ul. Leśnej w Nietążkowie. Wpłynęły 2

oferty. Zgodnie z wymogami zawartymi w specyfika-
cit istotnych warurrków zamówienia, Zarząd wybrał
ofertę PD-M w Kościanie (89.569,50 zł w stosunku do
96.102 zł). Prace zostały ukończone we wrześniu br.

6 W trybie przetargu nieograniczonego postanowiot-lo
zlecic budowę ośu,ietlenia ulicznego w Starym Boja-
trowie przy ul. Szkolnej. Wpłynęły 3 oferty. Zadante
zostało zrealizowane \Me wrześlriu br. przez firmę
LES-BUT z Gronór,vka (11.663 zł w stos. do 12.659,82
złotych i 13.404.47 złotych).

s Przeprowadzono przetarg nieograniczolly na wyl<o-
rlanie kanalizacji deszczov.zej na ul. Dudycza i Bocz-
nej ,,v Nietążko.vie. Wpłynęły 2 oferty. Wybrano
oieltę cenowo najniższą tj. Przedsiębiorstrva Pryrłzat-
ilego ,,KANA{EL" pana Jana Kowalsliiego z Leszna
(18.900 zł w stos. do 21.600 zł).

s l)rzeprorvadzono przetarg nieoglarriczolly na mo-
dernizację chcdników w Smiglu na ul. św. Wita
i Kościuszki. W trzecinr postępowaniu przetargowyrn
rvlłlyrręłv 2 oferty. Wybrano ofertę firmy ZUts
AL;j\T{BUD pana Lutosława Włodarczaka ze Sinigla
(57,30:],06 zł łv stos, do 59.900 zł).

a \ĄI trybie pi,zetargu nieoglaniczoriego postai:oiviono
ilizcillolvadzic 1lostępowanie odnośrrie budowy sieci
ri,odociągorvej rv Starej Przysiece Drugiej. lVpłynęły
3 oferty. Zarząd w;rbrał ofertę firmy ,,Eltor-Bis"
z Poznanta (42.1ó9,85 zł rv stosunku do 45.482,04 zl
I 47.929,19 zł). Obecnie place są w trakcie realizacji;
przewidywany termin zakończenia - koniec listo-
pada br.

o w trybie przetargu nieograniczonego postanowiono
zlecić budowę oświetlenia ulicznego w Wydororvie.
Wpłyrręły 3 oferty. Wybrarro ofertę najkorzystr-riejszą
cenowo tj. firmę LES-But z Gronówka (8.000,00 zł

rv stosunku do 9.344,06 zł i 10.500,03 zł).

a w przetargu nieograniczonym zlecono dobudorvę
zaplecza sali ćrviczeń w Bronikowie przy Srvietlicy
Wiejskiej. Wpłynęły 2 oferty. Zatząd wybrał ofertę
najkorzystniejszą cenowo tj. ofertę Zakładu Budo-
wlanego ,,MIETEK" ze Śmigla (67.003,64 zł w stos.
do 80.684,81 zł).

O W dniu 31.08.1998 r. został rozstrzygnięty przetarg
dwustopniowy na budowę oczyszczalni dla Gminy
Śmigiel. Projektanta i wykonawcę oczyszczalni ście-
ków wybrano z sześciu złożonych ofert. Wybrano
ofertę HYDROBUDOWY z Poznania za kwotę -6.956.957 zł. Przetatg przeprowadził inwestor zastęp-
czy - Wojewódzka Dyrekcja Inwestycji z Konina.

C W dniu 17.07.1998 r. w trybie przetargu ograniczo-
nego wszczęto postępowanie związane z emisją obli-
gacji komunalnych. Na 60 zaproszeń wpłynęły 2 ofer-
t),. Wybrano ofertę PBK S.A. w Szczecinie oferują-
cego (prowizja i gwarancja) 00/6 od ceny emisyjnej.
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o w trybie z wolnej ręki zlecono dobudowę oświetle-
nia u}icznego w Przysiece Polskiej przy ul. Brusz-
czewskiej. Prace zlecono Zakładowi Rzemieślrriczemu

- Instalatorstwo Eiektryczne pana Jana Chomskiego
za k,votę - 6,46I,44 zł.

t9 Na renont chodników w starym Bojarrowie przy
tr]. Główrrej w trybie przetargu nieograniczonego
rvpłynęły 2 oferty. Zarząd wybrał ofertę Zakładu
Drogowego Paradowskich z Góry (21.549 zł w stos. do
2ż.179,50 zł).

o oferty rv przetargu nieograiriczonym na wykorta-
nie prac remontowych ogólnobudowlanych elewacji
budynku Urzędu złożyły 2 firmy. W chwili obecnej
trwają place lemontowe wykonywane pTzez Przed-
siębiorstwo Techniczne Stanisława Sneli ze Śmigla
(53.042,61 zł w stos. do 72.000,94 zł).

e w tlybie z wolnej ręki zlecono wymianę lamp
u}icznych na uiicach Komitetu Osiedlowego nr 2

w Śmiglu. Przeglądu oświetlenia dokona pan J. Gor-
ias ze Śmig}a za kwotę - 5.600 zł.

Zarząd rozpatrzył 20 wniosków o pTzyznanie do-
tacji finarrsowych. W tym: 6 wniosków zaopiniowano
negatywnie, 14 wniosków zaopiniowano pozytywnie.
Dotacje przyznano:

- Klubowi Sportowemu ,,POGOŃ" \M Śmiglu -
6.900 zł na działalność Klubu,

-Klubowi Sportowemu,,POLONIA-ARSENAŁ"
w Śmigiu - 2.500 zŁ na działainość szkoleniową
młodzieży,

-, LKS ,,MAS-ROL" w Spławiu - 8.000 zł na dzia-
łalność,

- Polskiemu Związkowi ]§iewidomych w Kościanie

- 600,00 zŁ na dztałalność społeczno-rehabilita-
cyjno-kulturalną,

- Akcji Katolickiej w Śmiglu - 194,00 zł na ure-
gulowanie rachunku za bilety wstępu na basen dla
dzieci z półkolonii,

- OSP w Robaczynie _- 1,000 zł, dofinansowanie or-
ganizacji 60-1ecia istnienia Straży oraz 5O-iecia

nadania sztandaru,

- Społecznemu Komitetowi Rozbudowy Budki Au-
tobusowej w Poladowie - 5.520,00 zł na dofinan-
sowanie budowy budki,

- Gminnemll Zwrązkowi Rolników, Kółek i Organi-
zacji Rolniczycll w Śmiglu - 1.341,56 zł na po-

krycie kosztów związanych z organizacją dożynek
gminnych,

- TKK ,,GRYF" z Przysieki Polskiej - 500,00 zł na

organizację festynu i biegów przełajowych,

- Orkiestrze Dętej przy OSP w Śmiglu - |,200 zł
na dofinansowanie nauki młodzteży na instru-
mentach dętych drewnianych,

- Polskiemu Związkowi Hodowców Gołębi Poczto-
wych w Śmiglu 2,000 zł na obchody organizacji
75-Iecia istnienia Zwlązku,

- Zatząd partycypował w kosztach utrzymanla Za-

miejscowego Oddziału Kształcenia Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Kościanie w wysokości
11.000 zł,

-- 30,000 zł przeznaczył na opracowanie dokumenta-
cji na odwiert studni w Bronikowie,

- 30.000 zł przekazał dla ZGKiM w Śmiglu na prace
związane ze zleceniem opracowania dokumentacji
na odwiert studni w Śmiglu przy ul. Powstańców
Wielkopolskich.
Zarząd rozpatrzył 21 wrriosków o przydział lo-

kali mieszkalnych. W tym 10 wniosków zaopiniowano
negatywnie, 9 wnioskujących umieszczono na liście
osób oczekujących na przydział mieszkania, 2 wnioski
zaopiniowano pozytywnie,

Pozytywnie zaopiniowano 1 wniosek dotyczący
zamiany lokalu mieszkalnego.

Podjęto też 2l uchwał w tytn 11 uclrwał budżeto-
wych wp,rowadzających do budżetu dotacje celowe na
ogólną sumę 2B8.03B zł,
Następnie Jerzy Cieśla ustosunkował się do dostar-
czonych radnym materiałów o wykonaniu dochodów
i rvydatków na dzień 30 września br.
Stwierdził, że dochody wykonano w 750f6, ale nie
wszystkie pozycje ten wskaźnik osiągnęły. Głównie
dotyczy to podatków: rolnego od osób prawnych, od
nieruchomości od osób fizycznych, od spadku i da-
rowizn oraz wpływ-ów za wydawanie świadectw po-
chodzenia zwierząt * skupujący ich po prostu nie
żądają.
Wydatki zrea'lizowano w 740fg. Burmistrz stwierdził,
że obecnie bardzo wiele robót i inwestycji jest
w trakcie realizacji. Pewnym jest, że nie zostanie
zrealizowana pozycja: zakup zamiatarki, gdyż prze-
widziana na to kwota jest po prostu niewystarczająca.

W dyskusji A. Pecolt zwrócił uwagę, że niskie
wykonanie podatków jest znakiem upadku gospodar-
czego gminy. A pieniądz trzeba zebrać w gminie, bo

dotacje już w 1000,Ą spłynęły. Tadeusz Wasielewski
zaakcentował, że na inwestycje należy pozyskiwać
środki pozabudżetowe.
H, Żak powiedział, że jeśli nie zmieni się sytuacja
w rolnictwie, to rolnicy nie będą płacić, bo nie będą
mieli z czego. U niektórych już nawet komornik nie
będzie miał co brać.

WOLNE GŁOSY I WNIOSKI

Mówiono w nich o kanalizacji ściekowej i oczysz-
czalni w Starym Bojanowie (Tadeusz Hanyż), o wo-
dzie pitnej w Parsku i Jezierzycach (Maria N. Bar-
toszewska) - szczegółowych wyjaśnień udzielał Bur-
mistrz,
Jan Lisiak powiedział, że widzi ogrom zadań i nie wie
cc zrobić, ale ...,,ilu naszych rzemieśIników przepadło
lv przetargach, bo mieli trochę wyższą cenę? Czy
ustawa jest sztywna? Nasi rzemieślnicy jeszcze pła-

cą, ale jeśli ich zniszczymy, to za co będziemy robić
inwestycje?
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Do udzielenia odpowiedzi w tej sprawie poczuł się
przewodniczący komisji plzetargorvej T. Wasielewski,
który stwierdził, że ustawy nie przeskoczymy. Nie
mówi ona, że decyduje najniższa cena, ale nówi
o równym tl,aktowaniu oferentów. ,,Prefererrcji dla
naszych byc nie może".
S. Pawiak poinformował Przewodniczącego, że 14
paździelnika zawiązał się klub radnych, którego jesi
przewodniczącym, na razie bez nazwy (,,radni
wiejscy? radni Przymierza? 

- nazwy Jeszcze nie rna-
my"), który skupia 16 radnych. Na prośbę A. Pecolta
odczytał ich nazwiska.

Po w;,czerpaniu porządku obrad Zygmunt Ko-
rriecztiy zamiiilął PIERWSZĄ SESJĘ TRZECIEJ KA-
DENCJI ilADY MIL.ISKIEJ ŚMIGLA.

ZYGMUi§T I{ONrECZj\j Y urod,zżł sźę 23 tie"o rcłł':ł-
ku, lll rodzinie rolnźczej u Poladouźe,
Po ukołiczenlu u) 19ó4 rolcu szkołg podstalnolłe j
u Śmżgl,u pracował u gospodarstusźe rod,zicótu (24 h,a)
t podjqł naukę u szkol.e przysposobienźa rolnźczego.
W Technźkl,łn,o agrodnźczym us Lesznźe uzEskał tEtuł
mistrz ogrodnżk.
W 197 5 roku zgwarł zwźqzek mq,łżeński, z Marżq Ław-
nżczuk zumieszkałq ll: I{oroąłnicg i od tego czq,su sa-
modzielnźe prowadzź gospodui^siuo rolne teścźouej,
stale powźęlcszajqc areał (z 11 clo 66 ha), Z poczqtku
zajnłou;ał się rówruież uprq,lDq s:klarrił,cwcp pcrnźdo-
rólls a poźnźej ugspecjalżzouał sźę w uprc,.wźe zbóż
i hodoąnlż trzodE ch,ieunej lł cgklu ottuu,rtgtł". Od
1993 ro!ęu prou:adzź też Jźrmę ZYGMUił i', ktortt .,tł j-
mwje sżę sprzedażq środkótu do prcdukciź rolnej.
W prowldzeniu gospodarst,tła ,pon7a7c. 1"|Lu :o.1,,,.

ż du:och s?łnou 
- ucznźow technikum rolniczego.

, ZEgmlLnt KonźecznE bardzo aktEwnźe udziel,a . it1

Lo pr&ca nQ Tzecz bl,żższego i dalszego śradousżs]r,l.
W Mol"ousnźcy jest członkzem kcłka rolniczego i pr."
zeseTn miejscowej OSP. W Śmżglzł - 

g7!676lxigm, R-,"-

dE Parafźalnej, Banku Społdzźelczego i Zarząclu lliej-
sko-Gmżnnego Zużqzku OSP. Vl gmźnźe yretlrź f ull,:cc ję

prezesa GZRRuOR. Jest też delegutem do Leszczg:l-
skżej lzba Rolnżczej. . opr. (H.z)

OPRAWA MUZYCZNA

- uroczystości rodzinne

- 
!17g5g]ą

- jubileusze

telefon 5-1B0-210

']'a n i ol Tanioi

poszukuię garGŻu

TELEFON 5-180-?82

Urzqd Stanu Cguilnego w Śmźglu
uprzejmźe zousźadamźa, że tls tute!-
szum Urzędzie zu:źqzek małżeński
zauarli:

24 PAŻDZIERNIKA i99B R.

- Pan Adam Serułutka z Bukóllscu Górnego ż Panl,
Mżrosława Polak z Notuego Szczepankoua

- 
pan Murek piotr poślednźk z wilkowic l, panż
Emźlża SzkudlarczEk z Bronźkoua

- Pan Tomasz Śltu:insW z Racotu i Panż lzabela
Walczak ze Starego Bojanolła

- Pan Arkadiusz Mi,ch,alak z Wqbiellsa ź Pani Mqr-
lena KrzgstoJik ze Starego Bojanowa

- Pan Marcźn Jarosław Łqszcz ze Smźgla ź Panź
Illsona Sodorusko ze Śmigla

Kierownik Urzędu Stanu Cywilne8o w Śmiglu
(-) inż. Jerzy Cieśla

ff t/sTopADA
Głównym akcentem tegorocznych obchodów

ŚwlEra NIEpoDLEGŁoSCI będzie odsłonięcie
11 listopada w Śmiglu tablicy pamiątkowej poświę-
conej harcmistrzowi Zbigniervorvi Łukomskiemu.
Program uroczystości:

godz. 10.00 
- Msza św. w kościele farnym,

godz. i0.45 
- 

przemalsz na miejsce odsłonięcia ta-
biicy (narożnik ulic św. Wita i hm. Zbigniewa Łu-
komskiego) gdzie nastąpi odsłonięcie i poświęcenie
ilblicy, przyTzeczenie harcerskie, apel poległych,

,,(:(z. i 1.45 - przemarsz do sali widowiskor,vej Cen-
,.,,.ii.l Ęultul,y w Śmiglu, w której odbędzle się
ttrqsc ;litystyczna w wykonaniu młodzieży Zespołu
;z.}ioi Ii,t;lniczych im. Jana Kasprowicza w Nietąż-
1,o.,,, ie o:ilz cllóru HARMONIA w Smiglu.

C,r;airizat<ltzy za naszym pośrednictwem zapraszają

społeczcii.str..,o miasta i gminy do wzięcia udziału
rv rłroczystości. RećL

ffixrramx-
§ nfreffi

§4 _0:;0 Ś tt! l G l 
"q 

l, UL. KILIŃSKIEGo 10

tel. (0-65) 5-189-022

paneli - boazerii

C parkietów

O podłóg szwedzkich

O sufitów podwieszonych

o

l6
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ZnPnO§ZEfrIE HAffiKfrN$fiffiT
Centrum Kultury w Śmiglu zaprasza na III KON-

CERT KAMERALNY, w którym wystąpi zespół
J.R.M. BAND (muzycka celtycka) 6listopada (piątek)
godz. 19.00 w sali widowiskowej Centrurn l{.trltury
w śmiglu.
Mamy nadzieję, że wspólnie z Państwem uda rram się
po Taz kolejny stworzyć tę charakterystyczną dla
tych koncertów - cudowną atmosferę.
Wyjątkowo spotkamy się w sali widowiskowej, która
w ten jeden wieczór stanie się irlandzkim pubem, Bę-
dziemy mogli posłuchać dobrej muzyki, pić dobre
napoje i dobrze się bawić.
Koncert odbędzie się dzięki sponsorom:

- Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Ifandlowo-Usługo-
we ,,EDA", Edmund Czarnecki, Smigiel, uI. Far-
na 3,

- Zakład Instalacyjno-Elektryczlry, Jatr Chon-iski,

Koszanowo, uI, Polna 17,

- Zakład Masarski, Jan Lisiak, Spławie 35,

- Sklep Wielobranżowy ,,ASTRA 2", Jerzy Adam-
czewski, Śmigiel, ul. Jagiellońska 9,

- Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe,,DAREX",
Dariusz Jakubiak, Śmigiel, uI. T. Kościuszki 36,

- Firma Handlowo-Usługowa, Meble Holenderskie,

,,BEATA", Wiesław Śmigaj, Smigiel, ul. Powstań-
ców Wielkopolskich 10/2,

- ,,SAXON PUB" Z. Muszyński, E. Pałka, Leszno,

ul. Narutowlcza 69.
Wstęp bezpłatny - napoje płatne!

ffiflffinTllfia illNA,,cEl|TRllM"
7.11.98 (sobota) godz. 19.00

,,ZABÓJCZA BRoŃ 4", USA, 1998. Reż. Richard
Donner. Wyk. Mel. Gibson, Danny Glover, Rene
Russo. Film sensacyjny. Dwaj amerykańscy policjan-
ci z Kaiiforni prowadzą śledztwo w sprawie chińskie-
go einigrarita, który został przyłapany na przemycie
kosztov,;nego klejnotu, Ślaay prowadzą do azjatyc-
kiej rnafii, przygotowującej zbrodniczą akcję na ob-
szelze Stanów Zjednoczonych.
13.11,98. (piątek) godz. 19.00

,,W AKC]E DESPERACJI", USA, 1998. Reż. Barbet
Schroeder. Wyk. Michael Keaton, Andy Garcia, Brian
Cox. FiIm sensacyjny. Oficer policji ma,syna chorego
na białaczkę i szuka człowieka, który zgodziłby się
zostać dawcą szpiku kostnego. Kontrola kartotek po-
licyjnych ujawrria, że idealnym kandydatem byłby
pewien przestępca odbywający karę więzienia. Ten
się zgadza i liczy na szansę ucieczki.
20.11.98 (piątek) godz. 19.00

,,LEKCJA PRZETRWANIA", USA, 1997. Reż. Lee
Tamahon. Wyk. Antony Hopkins, AIec Baldwin, Elle
Macpherson. Film sensacyjny. Piękna modelka i jej

mąż - milioner przybywają na Alaskę. Dziewczyna
ma pozować do zdjęć wśród śniegów Północy. Foto-
graf zaprasza milionera na samolotową wycieczkę,
Samolot ulega katastrofie na beziudziu. Pasażerowie
próbują pieszo wrócić do bazy.

B. M.

lrlc w o otw arty
ZAK&A@ @ARNfiAZERV$NV

zaprasZa
do sklepu firmowesc w Snriglu p,zy ulicY Jana Kilińskiego nr 55

(tel. 5180-471)

Sklep czynny od poniedziałku do sobotY w godzinach 10"00-18.00

Na miejscu w mini punkcie gastronomicznym można spożyć

nasze potrawy

UU|AOA! fiealizuiemy rru$zelkie zamówienia zttuiązalte

t lłuyl0balni garmażeryinymi

Hastępny nutner ,,$Uitryny Śnrigielskiei" 19 listopada b].
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Przedsiębiorstwo
Handlowe

Zbigniew

z dniem t paździennika 1998 tr.

wprowadza
prenriową sprzedeż

dla tych klientów, lłtórzy
zakupią towary za gctów}ł"ę

w następującycłl
punktach sprzedazy:

- Lipno, ul. Spółdzielcza 17 tel. 5-340-133 (detal)

- Włoszakotvice, ul. Porvst. Wlkp. 46
tei. 5-370-00B (deial)

-- Śmigiel, ul. Orzeszkowej 1? tel. 5-180-656 (hui-t)

spRZr.DA.ży:
7. Premiksy, soja, mączka rybna,
B, Materiały budowlane: cement, wapno, gips, kre-

da, papa, eternit, cegła, wyroby betoniarskie, tar-
cica budorvlana,

9. Torf odkwaszony z dwóch wytwórni,
10. Zboża paszolve, otręby pszenlle i zytnie,

11. Materiał siervny.

-- Śmigiel, ul. św. Wita 36

- Śmigiel, ul. Wodna 6

- Bucz, ul. Kasztanowa 2

teI. 5-180-002 (detal)

tel. 5-1B0-083 (detal)

teI. 5-49B-lBi (cleta1)

w oFER,cIE
1. Węgiel - wszystkie asortymenty,
2. Miał - kilka asortymentów,
3. Węgiel brunatny,
4. Koks,
5. Nawozy (w cenach fabrycznych): azotowe, fosfo-

rowe, potasowe, wieloskładnikowe,
6. Pasze i koncentraty z dwóch mieszalń, wg ży-

czeń kiienta - oferta moze być poszerzona i o
inne mieszalnie,

SPRZEDAŻ HURTOWA _ CAŁB wAGoNY, CAŁE SAitioCHoDY _ Po ZNACZNIE
NIŻSZYCH CENACH!!!

INFORMAC JE SZCZEGÓŁOWE:
czas trwania promocji: 1 rok, od 1.i0.199B do 30.09.1999,

za każdy 1000 złotych zakupionego towaru klient otrzyma 1 bon biorący udział w ioso,,r,atliu, r,,-artoś-

Ciovl5rgh nagród,

- zal<uPY o mniejszej wartoŚci kumuluje się do uzyskania 1000 zł i wydania bonu - ewidencję pro,o,zacl_zą

poszczególne punkty sprzedaży,

- większe zakupy uprawniają do otrzymania kilku bonów wielokrotność 1000 zł),

- do sprzedaŻy gotówkowei zalricza się również zakupy ratalne obsługirvane ptzez BRC w Kościanie oraz
firnrę LUKAS (minimum formalności),

- istnieje możiiłvość dowozu towaru bezpośrednio do klienta.

W
(E

Do wYGR,ANIA CENNE NAGRoDY!!!
samochód CINQUECENTO e drva samochody FIAT 126p O pięć telewizorów COLOR

O 20 górskich rowerów O

UWAGA!!!

Publiczne losowanie nagród z :udziałem notariusza odbędzie się B października 1999 roku (piątek) w Cen-
trum Kultury w Śmiglu.

ZAPRASZAM DO ZAKUPÓW I ŻYCZĘ SZCZĘSCIA W LOSOWANIU.

KUPUJĄC U MNIE - ZYSKASZ!

Zbźgnźetł CHUDAK
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Forffi buch, koło w ruch.."
W sobotę 

-24i niedzielę -25 pażdziernika br. po 24 latach
na torach Śmigielskiej Kolei
Dojazdowej pojav,ił się auten-
tyczny, ,,ziejący parą" parowóz.
(Z przykrością informuję, że
wypozyczono go ze Srcclv Wiel-
kopolskiei).
Sprawcami tej rriecodzienlrej
sytuacji stali się miłośrricy kolei
parowych z ...Anglii, Hoiandii,
Niemiec i Szwecji, Ifo nich do-
łączylt też fani z Krakowa,
Gdańska, Wrocławia, Legnicy,
Zielonej Góry...
Na trasach Śnligiel 

-'Wi.elicho-wo i Stare Bojanowo w trakcie
jazdy pociąg się rvielokrotnie
zatrzymywał, by jego miłośnicy
mogli fotografo-wać i filmo-

Foto Cieśla (NollsaWżeś) waĆ ." kłęby -oaly (a prz;l 9Ęą2ii

tez i okolicę), dopinanie i odpinanie wagorrów -
w ogóle wszystko, co związarte jest z koleją palową.
Dla nich to była super atrakcja. (W niedzielę, jak się
okazało, też i dla zwykłych pasażeiów, któtzy wyku-
pili za ptzejazd taryfowe bilety).
Jak mi powiedział Wit Kreusc|lę1 -_ naczelnik sek-

cji Śmigielskiej Kolei Dojazdorvej, nasza ,,kolejka"
jest w województwie leszczyńskim jedyną, która
przewozi i pasażerów i towary. Warto w tym miejscu
też przypomnieć, że między innymi - furrkcjonuje
też dzięki naszym władzom samorządolvym.

(H.z.)

l§slugi lruchmistrzowsfuie
i obsluga uroczystości

PAIYEŁ SMIiLKO|ySKI
Sture Bojtutol+,o

ul. Kręta 4a

Polecamy smaczne
i eleganclrie:

* wyroby garmażeryjne
;le przekąski w galarecie

it dania gorące
. *surówki isałatki.

srl,Ąl/o\,yt/ l WY B2RCY !

Składamy Wq.m bardzo serdeczne podzźękouanźe
zct oddanźe lł tłgboruch sarnorzqdougcLl,,które odbyłg
się 11 paźdzźernźka br., stuyclt głosótn na naszych
kandydatóu.
To z Waszej u:olź z rcl"szej listE Ryszurd Fornalik zo-
stał Radnym RadE Pou:iatolDej Kościana cL Jan Jó-
zefczak, Zggmunt Konźeczng, Stanisłalu PalłLak,
Francźszek Szgmańskż, Tadeusz Wasżelellsskż ź Hen-
rgk Żak - radnymź RadE Mźejskżej Śmigta.

Tak jak stu:żerdzźlźśma u nl.szun,L programie ug-
borczgm, u dalszgm cźqgu będzźemg łqczyć suJe ua-
sźłkż, ażeby tł gmźnże ż powżecże dzżało sźę lepźej.

Przymźerze Społeczne
PSL-UP-KPEźR

- oKNA, DRZWI, ROLETY PCV

- żeyuzJE pozIoME i pioNoWE

- RoLETKI ]VIATERIAŁOWE

- SIATKI PRZECIW OWADOM

Paffi{IGIA !

PPHU ,,E D A"

64-030 Ś mi g i e 1, ul. I"arna 3

tel,/fax (0-65) 5189-687

Czyirne w godzinach od 10.00 do 16.00

ilj'

_ x*;,.l:;: :::,,} ..Tćli.518-53.21

--)
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AGENCJĄ UBBZPIECZENIOWA

ANDF.ZE.J CIESIELSKI
Smigiel, uI. Lipowa 33, tel. 5189-365

tei. komórkowy 060246420l
PRZEDSTAWICIEL PZU SA

poleca bezpłatne doradztwo i zawieranie umów

w zakresie ubezpieczeń:

I. Na Życie

- emerytalne - ,,Pogodna Jesień"

- posagowe z rentą

- NW i inne

lI. Majątkowe

- budylllłi i lnienie od ognia, kradzieży

i innych żywiołów

III. Wypadkowe
_- oclpowiedzialności cywiinej

-. trieszczęśliwe rł,ypadki

IV. Komunikacyjne

-- OC, AC, Zielona I(arta

PRZYJMOWANIE OPŁAT ZA OC POJAZDOW

SUPER 0FEnIAffiBtA§ nOHIKOIT

TYLKO W FIRryIIE

,,EIOCHEM PL[]S"
do nabycia po nowej, niskiej cenie G L E A N, który

jest wyjątkowo skuteczny w zwalczaniu miotły zbo-

żowej oraz innych chwastów dwuliścienych.

Szczególną gratką jest otrzymany gratis - przy za-

kupie dwóch opakowań GLEANU - super praktycz-

ny atlas chwastów.

Zapr asza myI!!

BIOCHEM PLUS - rngr inż. Iwona Nawrowska

ul. Leszczyńska 16

64 030 Śmigiel, tel. 5-180-841

BAffiK §PsŁftaIilGtI W §mmtu
Od 15 października do 15 grudrria

bież. roku będzie udzieiał
bez żyrantów i w trybie przyspie-

SZonym

I{REDYTY SwtąrnczNn
według stałej stopy oprocento-

wania:

5,00% przy spłacie do trzech inie-

sięcy

B,50% przy spłacie od trzech do

sześciu miesięcy. - ratalne

- przeternritrowane
B-l4,ó0l0

490lg

Oprocentowanie

Rachunkóvl bieżących
RoR
AVISTA

zlGH l!$ŁUff

INFOBMUJE

o oprocentowaniu lokat termino-

wych rv stosunku rocznym

Stan: 7 sierpnia 199B r.

llIIlll
lB§lb,

OFERUJE I INNE
KREDYTY

- obrotowe 25-280i"

- gotówkowe 23-30010

- w rachunkach
oszcz.-tozliczeniowych 2ó0lo

J

r#IE§Zlmil§Y
f

slillfiLA
! sil$Ll8Y !

KllRzYsTAl8IE T. ilA§

1 miesięczne

2 miesięczne

3 miesięczne
4 miesięczne

5 miesięczne

6 miesięczne

9 miesięczne

12 miesięczne

24 miesięczne

36 miesięczne

10%

l20lo

15,50/0

l5,750f g

15,750f 0

16%

170lo

17,50fo

18%

1B%

5%
10%

60lo
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OGŁOSZENIE
Zarząd Miejski Śmigla o g ł a s z a ustny nieogra-

niczony przetarg na sprzedaż następującyeh nieru-
chomości nie zabudowanych przeznaczonych potl }:u-
downictwo nrieszkanio.1ve jedrrorodzinne, położonych
rv Srniglu na Osiedlu Braci Polslrich, zapisenych
v; księdze wieczystej KW 29013 plcv./adzonej w Są-
dzie Rejonow-ym w Kościanie: cena

1. rrr. dz. 1433 pow. 0.05.00 ha lvy,;r. 2.583,_--, i:!

2. 13i6 0.06.17 ha 3.184,- zi
3. 1419 0.1B.i2 ha 9350,- zŁ

4. 1426 0.09.09 ha 4.690,.- z!
5. 1456 0.03.30 ha 1.447,- zł
6. 1454 0.05.00 }ra 2,793,-- zi
7, 1453 0.07.83 ha 4.040,- zŁ

B. 1450 0.06.52 ha 3.364,- zł

- pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z maż-
liwością realizacji rzemiosia nieuciążlirvego:

OGŁOSZENIE
Zarząd Miejski Smigla ogłasza ustny nieogra-

niczony przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego
Nr 16/2 wTaz z ułamkową częścią gruntu położonego
r.v Śrrriglu przy ul. Matejki nr 16.

Przedmiotow;z lokal wchodzi w skład nierucho-
mości zabudowanej położonej na grucie oznaczonym
Nr Nr ewid. 573/2 i 606/1 o pow, 0.24.67 ha, zapisa-
nej t,ł księdze wieczystej KV/ 30949 prowadzonej
v, Sądzie Rejonowym w Kościanie.

Niei:uchonlość zgodnie z miejscowym planem za-
gospodarowania przestlzennego, połozona jest w te-
renaclr budownictwa mieszkalnego.

Lokai lirieszkalny Nr 16/2, będący plzednlioiem
przetargu składa się z:
1. polrojrr o pow.
2. kuchni o pow.
3. łazierr]<i o pow.

4.7L6,26 zł
498,94 zł

17,9B rrr2

9,55 mż

5,55 m2
.1

2.

.].

4.

11.836,- zł
7.392,- z!
5.895,- zł
5.ó66,- zł

- oraz nieruchomość nie zabudorvaną, położoną
w Śrniglu przy ul. Ogrodorrej ) przezllaczoną pod
budownictwo mieszkaniorve jednorodzirrne, zapi-
saną w księdze wieczystej KW 2159 prowadzonej
lv Sądzie Rejonowym w Kościanie:
działka nr 746110 o pow. 0.08.55 ha

cena lvylvoławcza 3.340,- zł
Przetarg odbędzie się w dniu 30 listopada 1998 r.

o godz. 11.00 rv siedzibie Urzędu Miejskiego Śmigla
(pokój nr 14).

V/adiun w wysokości 100ib ceny vvT/w-oław-czej, z zao-
krągleniem do pełnych setek złotyclr należy wpłacić
w kasie Urzędu do dnia 24 listopada 1998 roku.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu,
który przetarg -wyglał, za|icza się na poczet ceny na-
bycia nieruchomości.

Pozostałe wadia zwraca się nie później niż przed
upływem trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.

Postąpienie nie może wynosić mniej niż !00,- zł,

Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu pod-
lega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy
notarialnej,

Podpisanie umowy notarialnej nastąpi najpóźniej
w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Jezeli osoba, ustalona jako nabywca nierucho-
mości, nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu
i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator
przetargu może odstąpić od zawarcia umowy nota-
rialnej, a lvpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Zarząd Miejski Śmigla zastrzega sobie prawo od-
wołania przetargu, Dodatkowych informacji w spra-
wie przetargu udziela Urząd Miejski Śmigla telefon
5-180-003 (pokój nr 13).

Przewodniczący
Zatządu Miejskiego Śmigla (-) inż. Jerzy CieśIa

33,08 m'
Do lokalu przynależy budynek gospodarczy o pow.
5,38 m2, ułar;kowa część gruntu oznaczonego Nr Nr
|7312 i 601/1 o łącznej powierzchni 0.24.67 ha wy-
nosi 3846/99359.

Cena wywołarvcza ]okalu wTaz z ułamkową częścią
gruntu wynosJ.: _5.215,20 zł
w tym:

- lokal

- grunt
Przetarg odbędzie się w dniu 30 listopada 1998 r.

o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego Śmigla
(pokój nr 1,4).

Wadi,,rm rv wysokości 500,- zł należy wpłacić w ka-
:ie Urzedtt do dnia 24 listopada 1998 r.

Wacii.,;trr rvpłacone przez uczestnika przetargu,
który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny na-
bycia Iokalu.

pozostałe l.,,adia zwraca się nie później niż przed
upływem trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.

Postąpienie nie może wynosić mniej niż t00, -zł.Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu pod-
Iega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy
notariaInej.

Podpisanie umowy notarialnej nastąpi najpóźniej
w ciągu 21 dni od dnia rlzsttzygnięcia przetargu,

Jeżeli osoba, ustalona jako nabywca nierucho-
trrości, nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu
i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator
przetargu może odstąpić od zawarcia umowy nota-
rialnej, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Zarząd Miejski Śmigia zastrzega sobie prawo od-
wołania przetargu. Dodatkowych informacji w sp,ra-

wie przetargu udziela Urząd Miejski Śmigla telefon
5-180-003 (pokój nr 13).

Przewodniczący
Zarządu Miejskiego Śmigta (-) inż. Jerzy Cieśla

7427
I42B
I4ż9
1430

0.18.35 ha
0.11.46 ha
0.09.14 ha
0.08.63 ha
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MoTocRo§§ W NoWffiJ W§!
Wojciech Pelec z żoną Nata-

lią i synami Albertem (12 lat)
oraz Jackiem (10 lat), zamiesz-
kali w Smiglu, są fanami żużla
a szczególnie Rafała Okoniew-
skiego. ,,DIa żużla - 

q752y5|Ę6"

można by rzec, tym bardziej, że
chłopcy już od kilku lat wyka-
zują zainteresowanie motorami.
To dia nich i żużIowców: Rafa-
ła Okoniewskiego, Jarosława
Hampla i innych postanowili na
obrzeżach swej kopalni kruszy-
wa (żwirowni) w Nowej Wsi
koło Śmigia zbudować tor mo-
tocrossowy. Budowa wg projek-
tu R. Okoniewskiego trwała
trzy tygodrrie i pod koniec lipca
tor był gotowy.

Zajmuje powierzchnię 3 hek-
tarów. I by nie było żadnych

nieporozumień - jest na gruncie piątej klasy, który
przeznaczony jest do wydobywania kruszyr,va, na co
jego właściciel już posiada koncesję. Kopalnia po-
*,"td" za 5lat.
Tor ma duży stopień trudności, ale ze względu na to,
że nie ma długich odcinków prostych, jest bezpieczny
nie można na nim osiągać dużych prędkości. Nie od-
powiada jednak normom i oficjalnych zawodów na
nim nie można rozgrywać.

Na co dzień służy okolicznym młodym rowerzystom,
amatorom jazdy motocrossowej i wyrabiającym na
nim kondycję żużlowcom i motocrossowcom. Można
na nim spotkać żużlowców - nie wspominając juź
Rafała Okoniewskiego: Rafała Dobruckiego, Andrzeja
Szymańskiego, braci Balińskich, Jarosłarł,a Hampla
który tor widzj z okna swego mieszkania; motocros-
sowców: Jaromina z WKM Wschowa (mieści się
w pierwszej trójce w Polsce), Wojciecha Rencza
z Wrocławia, Mariusza Natkańca (europejska czołów--
ka w klasie ENDURO). mieszkańca Koszanorva Ka-
mila Majorczyka (czołowy motocrossowiec Polski
w kategorii do 15 1at) reprezentującego WKM
Wschowa. Spośród amatorów częstym bywalcem toru
jest śmigielanin Przemysław Józefiak.
Praktycznie rzecz biorąc tor jest bezpłatnle dostępny
dla każdego. Trzeba się jednak opowiedzieć właści-
cielowi i mieć świadomość, że korzysta się z niego na
własną odpowiedzialność - informują o tym też ta-
blice ustawiorre przy wjazdach na tor.

Bez specjalnych zapowiedzi i rek].al;l\l postano-
wiono - W. Pelec, R. Okoniewski i P, Józefiak -

,uł., sobotę 24 pażdzternika br. zorganizować towatzy-
skie, pokazowe wyścigi motocrossowe. Na tor zje-
chało 30 zarvodników z Gdanska, Wrocławia, Opola,
Poznania, Rzeszorva (|), Warszawy i z ... Lipska (!).

Organizatorz;, i zarvocinicy zdumieni byli liczbą
obserwatorów, którą określono na 500 osób - to wię-
cej niż na niektórych meczach I ligi piłki nożnej.
Zawody lozegrano w trzech kategoriach lvedług po-
jemności silników:

- do 50 cm3 dla dzieci., wśród których startowała
dziewczynka z Gotzowa - najmłodszy zawodnik
tej kategorii wiekowej miał ...3,5 rokul

- do 80 cm3 dla dzieci do iat 15 i powyżej B0 cm3.

\V tych dwóch ostatniclr kategoriach lozegrano po
Cwa biegi. W pieri,vszej z nich trzeba było przeje-
chać dwa lazy po 10 okrążeń toru po 1300 m każde,
a w drugiej - drva Tazy po 12 okrążeń. O lokacie de-
cydowały miejsca uzyskane w obu biegach.
!V klasie do 80 cm3 zwyciężył 14 letni Kami1 Major-
czyk, który spisał się rewelacyjnie - zwyciężył
u, obu biegach a ponadto ,,zallczyŁ" jeszcze jeden
bieg w kiasie powyżej 80 cm3. W sumie prowadził
swój crossowy motocykl przez 32 okrążena - 41.600
rnetrów. Imponująca kondycja!

W kategorii powyżej B0 cm3, ku zaskoczeniu moto-
crossowców zwyciężył żuzlowiec R. Okoniewski, któ-
ry zajął w dwóch biegach odpowiednio 1 i 2 miejsca.
Zawody sędziował międzynarodorvy sędzia i trener
motocrossowców unii poznań wiktor Firlik.
Tot .zabezpieczali strażacy z Ośrodka Szkolenia Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Kościanie.

.::::|.|:|



WITRYNA ŚMIGIELSKA 13

Na zawodach dyżur pełnił też lekaru.
Ufundowane plzez siebie puchary zwycięzcom wrę-
czał właściciel toru W. Pelec. Najmłodsi otrzymali
również maskotki, a wszyscy - grochówkę. Współ-
sponsorami imprezy byli: Małgorzata i Przemysław
Józefiakow-ie ze Śmigla, Mariusz Natkaniec z Pozna-
nia i Wojciech Tyiiński z Leszna.
Jak mi powiedzieli organizatorzy, ze względu na
bardzo duze zainteresowanie zarówno zawodników

jak i pubiiczności, impreza na torze rv Nowej Wsi bę-
dzie kontynuowana. A Wojciec}r Pelec, za naszym po-
średnictwem, składa serdeczne pcdzięko..vania tym
wszystkim, ktorzy pomogli mu imprezę przygotować,
plzeprowadzió i zak:ezpieczyć. Dziękuje tez licznie
zgromadzonej publiczności.

Następne tego typu zarvody odł:ętłą się rv nie-
dzielę, 15 listopada o godz. 12.00.

(H,z.)

Bylo na co popatrzeć.., Foto 3)( Przemysław Józefżak

RE§TAURAG|A ,,HARTA,.

przy al. Bohaterów 11

64-030 Śmigiel

tel. 5-180-023 lub 5-180-990

zapT asza na

PODZLĘIśOWANIE
Wszystkirn uyborcom, którzE u odbytych tl: dnźu

11 październżku 1998 r. ugborach, san1,orzcldotuycll, od-
dalż stuoje głosy na Li.stę Nr 1 - Listę Sojuszu Le-
wżcE DemokratEcznej nźżej podpisani shładajr4 ser-
deczne podzźękouanża.

To dziękź Waszemu zdecgdouaniu i obd{Lrzenźu
nas sąl:oźm zauJanźem na 5 zgłoszorl,ych List lłybor-
czych u gmźnie Śmżgiel Lźsta Nr 7 uzyskała naj-
wźększqll,czbę usażnźe oddangcłl, głosótu L tym sarnym
ż, przuzn&nych naszej gmżnźe lżczby 7 mandatóus do

Radg Potuźatotuej Kościana rnandaty z Lźsty Sojuszu
LewżcE Demokratgcznej otrzEmalź panauże Tadeusz
Grygi.er t. Józet Cźeśla.

O danEm przed tnyboramż słousie pamżętamy. De-
klarujemy, że ąl: ramach danych nam możlźllsoścź
uczgntmE uszystko co możlźtlse ż zgodne z etEko, bg
problemy ź spratłg, które będzżemg uspółroztuźqzE-
wać rozstrzggać tn sposób mujqcy na LLwadze przede
usszEstkżm dobro uspóLne lokalnycłl, społecznoścź
l, pojedgńczego człouźeka ż tak u mozolnEm, trudzźe
kantEnuouać realżzację żdeź leuźcy społeczne!.
Tadeusz Grygźer, JozeJ Cżeśla, Męcźmzerz Przgsżeckż,
Tomasz Czusojda, Stefan Szybźak, Henryk Starkbauer,
Ark a d,iu s z C ich o s z e u: ski, W źe sł au B r z o z o l,ts skź.

BAt
SYtWtSTf{evVY

91 9
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§P(D.'ETo§Po.FT
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II LIGA
3.10.br. SPÓŁDZIELCA Kobylin - POLONIA_AR_
SENAŁ 6 : 4. Punkty zdobyli: Gtzegorz Kaniak - 2,0;
Jerzy Kozioł i Tadeusz Kozłowski po 1,0; Kazimierz
Kowalczyk bez punktu.
Mecz wyrównany, na dobrym poziomie. Beniaminek
płaci jednak frycowe - o poTażce zadecydowały
przegrane gry deblowe.
10.10.br. - AZS FOURMEN II Wrocław - POLO-
NIA-ARSENAŁ 5:5. Punkty zdobyli: G. Kaniak
i J. Kozioł po 2,0; otazT. Kozłowski - 1,0;K. Kowal-
czyk - bez punktu,
To pierwszy punkt naszych tenisistów w II lidze. Na
dwanaście zespołów, po czterech kolejkach, zajmują
10 miejsce.

LIGA OKRĘGOWA
4.10.br. - POLONIA-AR,SENAŁ II _ LZS Bodzewo
11 : 7. Punkty zdobyli: Jan Nowak - 4,5; Piotr Mul-
czyński i Witold Wośko po 2,5 oraz Ryszard Jokie1

- 1,5.

11,10.br. TAJFUN Lgiń - POLONIA-ABSE-
NAŁ II 13 : 5. Punkty zdobyli: W. Wośko - 2,5;

J. Nowak - 2,0 i P. Mulczyński 0,5. R. Jokiel bez
punktu.
11.10.br. LZS Bodzewo - POLONIA-ARSENAŁ III
lI :7. Punkty zdobyli: Artur Marciniak, Wojciech
Waligórski i Tornasz Wieczorek - po 2,0 oraz Patryk
Ratajczak - 1,0.

18.10.br. POLoNIA_ARSENAŁ III - SPÓŁ-
DZIELCA II Kobylin 5 :13. Punkty zdobyli: W. Wa-
ligórski, P. Ratajczak i M. Kuciak po 1,5 oraz T. Wie-
czorek - 0,5.

18,10.br. - POLONIA-ARSENAŁ - SPOŁDZIEL-
CA ii Kobylin 5 : 13. Punkty zdobyii: W, Waligórski,
P, Ratajczak i M. Kuciak po 1,5 oraz T, Wieczorek

- 0,5.

18.10.br. - ORLĘTA, Czacz - START Gostyń -
5 :13. Punkty zdobyli: Marek Maslak - 4,0 i Fryde-
ryk Walkowiak - 1,0. Bez punktu: Paweł Jacyna
i Krzysztof Garsztka.

A KLASA
4.10.br. - SPOŁDZIELCA III Kobyiin - POLO-
NIA-ARSENAŁ IV - 4:14. Punkty zdobyli: Adam
Norvosielskt - 4,5; Miłosz Grzelak - 3,5; Marcin
Łączny oraz Darek Szymański - po 3,0.

11.10.br. - POLONIA-ARSENAŁ IV - RELAKS
Tylewice 8:10. Punkty zdobyli: M, Kuciak - 3,5;

Adam Nowosielski - 2,5 i D. Szymański - 2,0. Bez

punktu - M. Łączny.
11.10.br. - SPARTAKUS Kąkolewo - ORLĘTA
Czacz 4:L4. Punkty zdobyli: Michał Skałecki - 4,5;
Krzysztof Kozłowski i Maciej Nowak - po 3,5 oraz
Dagmara Szefler - 2,5.

I STREFOWY TURNIEJ KLASYFIKACYJNY
MŁODZIKÓW

(Lubsko, lipażdziernika 1998 r.)
Województwo leszczyńskie w tym tum turnieju

repzreneowało trzech młodych tenisistów stołor,vych
POLONII-ARSENAŁU. Swietnie spisał się i,(6il"P
Waligórski, który na 33 sklasyfikowanych zawodni-
ków zajął 4 miejsce. Przy odrobinie szczęścia rnógł
zająć 1-3 miejsce i zakwaiifikować się do turniejr-t
ogólnopolskiego. Może następnym razem. Darek
Szymańki zajął 1,3 pozycję, a Paweł Zbyrad - 33.

NAJBLIŻSZE M.ECZF.
8 listopada br.
LIGA OKRĘGOWA:
PROMIEŃ Krzywiń - POLONIA-ARSENAŁ II
TAJFUN Lgiń - POLONIA-ARSENAŁ III
SPÓŁDZIELCA II Kobylin - ORLĘTA Czacz
A KLASA:
POLONIA-ARSENAŁ iV -_ SPARTAKUS Kąko-

lewo
ORLĘTA II - HERMES Smolice

11 listopada 1998 r.

II LiGA:
POLO}{IA-ARSENAŁ - AZS AE iI Wrocław.

godz. 17.00

LIGA OKRĘGOWA:
POLONIA-ARSENAŁ II - START Gostyń

godz, 10.00

POLONIA-ARSENAŁ III - ORLĘTA Czacz
godz. 9.00

15 listopada 1998 r.
LIGA OKRĘGOWA:
BURZA II Drzeczkowo - POLONiA-ARSENAŁ III
SPÓŁDZiELCA II Kobylin PoLoNIA-ARSE-

NAŁ II

ORLĘTA Czacz - UKS Bodzewo II, godz. 10.00

A KLASA:
POLONIA-ARSENAŁ IV - TAJFUN II Lgiń

godz. 10.00
RELAKS Tylewice - ORLĘTA Czacz

opr, (H.z.)



WITRYNA SMIGIELSKA
1a

§zAcl-nY
W dniach t7_'24 października br, rv Norvej F,,-t-

dzie - Słupcu odbyły się Mistrzost"-ra Juiiiofo,!", iłla*

kroregionu Dolny Sląsk.
W turnieju uczestniczyło 107 zawoclni]ioiv, v" t,v-ril ,,l)

dziew cząt reprezentu j ąc okrę gi : Wrocłarv, Wał ;r,zycir,

Zielona Góra, Legnica i Leszno. Nasz okręg reprezen-

towało 12 zawodników, w tym 7 z §ękcji §zaciro-nve3

WIEŻA działającej przy Centrum l{ultur5, lv ;$iriigtu,

Osiągnęli oni następujące iokaty:

- w grupie chłopców do lat 14 (na sklasyiikowa-
nych 22) IViateusz Linke (4,5 pki) był i6, a Nlacte;

Linke (1 pkt) - 22,

- w grupie chłopców do lat 1,6 (sklas, 24) il{arcrrl

Woźny (3,5 pkt.) był 20, Artur Hadrysra}i (3 plii,,;

- 2!, Robert Woźny (2 pkt.) - 22 a iViichał ltze,
wiecki (1,5 pkt.) był 23.

- w grupie dziewcząt 1?-18 lat (sklas, 10) 1ri;c;a

Łupicka (2 pkt.) zajęła 7 lokatę,
Jak powiedział Roman Borowslii _. instruktor

szachaowy opiekujący się szachistan-ri liv],ilZY ) Lav,l,u,

dy stały na bard,zo wysokim pozlomic
gÓlnyct, grupach wiekowych osiągnięto wysokie ran-

tingi - i osiągnięte ptzez naszych zawodnikow w,y-

niki punktowe są zadawalające, tym bardziej, iż byŁ

to ich pierwszy start w tak doniosłej imprezie,

,,Oslągn{li wyniki na ile starczyło im sił i umiejęt-

ności w tej wspaniałej grze sportowej"
opr. (H.Z.)

O instolqcje elektryczne

O instotocie ontenowe TV - UKF

O instolocie domofonowe

Firmcr Fiondlowo - Usłu'towo
GRzEGoRz

ul. Lipowo 37
ó4-030 Smigiel
wystawiamy fakt.rry VAT!

NoWAK

tel. 5189,3ó4

WIE CZORKI ANDR,ZE'JKOWE

w Nietążkowie

2l i 28 LISTOPADA1998 ROKU

w cenie 40,00 zŁ i 35,00 zł od pary

Zapewniamy konsumpc j ę,

tel. 51-89-624

nio, poprowionio tekstÓY/ oroz llslow. l\U^luv 
_""is-:-''t"r. to_osl 5i80_543.

,,Drukornio" Romon Łęczyński Smigiel, ul, Ogrodc Ę

POI-,II - COLOR
Z 
^KŁ^D 

UsŁUGowo-HANDLowY

KRYSTYI,{A GÓRNA
(i4-030 Sinigiel, ui. Ogroclowa 5 Tei (0-ii3) J1t]-92-,70

of eruje Państtł,u:

Druki

- wizytówki

- druki firmowe

- nadrul<i na kcpeltacir

- bloczki firmowe

- identyfikatory

- foldery

- ulotki

Naklejki

-- dowoine ksztaity

- maie nakłady

- papier i folia
samoprzyleprra

_.- ploter

Szyid;,

lal;ilcc t rlIcl,tnacv j trt:

}ia:;cŁon;"

napis;, ira sanrochodacir

witryny
transparctrty

fia,gi firnrowe

Foto

skatre r
f otcglaiia c;;ii,c,,va

nadluki rra folii
i ]<oszulkach

ait. lotograficzne

cENTRUM KULTURY W ŚitłlGLU
zaprasza na

BAL
SYLWESTROWY

Informacja i rezerwacja w

Administracji Centrum Kui-
tury - wejście "C"

w godzinach od 8.00 do 15,00,

Tel. 518-02-73

Cena zaproszenia - 200,00 zł od pary.

UWAGA! UwAGA!
Centrum Kultury w Śmiglu ponawia zapisy na:

_- kurs języka angielskiego: zajęcia dwa razy w ty-

godlriu, odpłatnośc 35,00 zł miesięcznie,

- zajęcia rytmiki artystycznej: zajęcia dwa razy

w tygodniu, odpłatnośó 10,00 zł miesięcznie,

Zapisy dzieci i młodzieży w administracji Centrum

ruitńv, u]. T. Kościuszki nr 20, wejście "C" w go-

dzinach od 8.000 do 15,00,

Ostateczny termin zapisów do 13 listopada 1998 r,

..WlTRYNA śMlGlELSKA,, REDAGUJE zlsep^r.i Huberi Zbierski 1reooxtolńelny),_Żoneto _[!P"ho, 
Eriko MoĆkowiok' Borboro
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