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PBZYSŁOWIE PRAWDĘ MóWI
1. Kiedy luty, obuj buty.
ż. Gdy mróz w lutym ostro trzyma,

tedv jest niedluga zima.

3. Gdy w Gronrniczną (2.02.) było ładnie
duzo śniegu jeszcze spadnie.

4. Gromnica - zimy połowica,

5. Jak \Ą/alenty (1a.02) nie poleje,
to ąa r,lriosne masz nadzieję.

6. Jaka ztrna, takie lato.
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§!$§§[!8]z8 między inntmi 0:
selli red;, miejskiej
sprzedaży mienia komunalnego
wpóInotach mieszkaniowych
tym, że nie przewiduje się likwidacji kolejki
zaproszenie do gimnastyki
lista nagrodzonych w konkursie BIOCHEM PLUS
repertuar kina
zaproszenia, ogłoszenia, reklamy

§§a§tępnym 0:
szkole w Bronikowie
oklradach wędkarzy
balatalii o kolejkę,
pracach komisji rady miejskiej

z teki Romuoldo sobkowioko
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WITRYNA ŚMIGIELSKA

Odbyła się 5 lutego br. Obradom przewodniczyła
Urszula Ranke. Obecnych było 23 radnych - nie-
obecny Paweł Górzny ze Starego Bojanowa.

PROFILAKTYKA ALKOHOLOWA
Sprawozdanie z działalności Gminej Komisji ds.

Profilaktyki i Rozwiązywania Prob]emów Alkoholo-
wych w 1997 r. złożyła jej przewodnicząca Genowefa
ł-ączna, która również społecznie pełni funkcję kura-
tora sądowego. Komisja działa od marca ub.r. W jej
skład wchodzą: G. Łączna, Wiesław Terczewski, Lilla
Ratajczak, Krystyna Nadolna, Aleksandra Adamek,
Wojciech Ciesielski, ks. Ryszard Kin, Mirosław
Grzelczyk, Ryszard Kaczmarek, Alicja Przybyłek,
Urszula Ranke i Grażyna Derwich. W okresie spra-
wozdawczym plzeprowadzono 15 rozmów interwen-
cyjnych. Trzy osoby skierowano do biegłego psycho-
loga w celu orzeczenia stopnia uzależnienia i określe-
nia systemu, w którym mają być leczone, Jedną oso-
bę skierowano na leczenie odwykowe, a kilka nakła-
niano do uczestnictwa w mitingach grupy AA.
Z funduszy, którymi dysponuje komisja (opłaty za
uzyskanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu) dofinan-
sowano zakup alkomatu dla wojewódzkiego szpitala
rł Kościanie, wysłano 5 dzieci na ko]onie i tyleż na
obóz harcerski a 12 na obóz terapeutyczno-poznaw-
czy. Dla dzieci ze Śmigia i Starego Bojanowa zorga-
nizowano wycieczkę autokarową.

Komisja prowadziła też świetlice terapeutyczne
w Śmiglu, Czaczu i Starym Bojanowie, od stycznia
biezącego roku w Bronikowie i Zegrówku. Dzieci
uczęszczające do świetlic otrzymują tam też skromne
posiłki.

Duży nacisk członkowie komisji kładą na profilakty-
kę. Zorganizowano spotkanie z dyrektorami szkół
podstawowych, a w szkołach w Śmiglu i Starym Bo-
janowie, w dwóch klasach VIII, realizowano profi-
laktyczny program.

Dla dzieci z województwa ogłoszono plastyczny kon-
kurs pod hasłem: ALKOHOL - DZIECKO - RO-
DZINA,
Wspólnie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Śmiglu
dia dzieci z todzin biednych, ubogich i patologicznych
przygotowano Gwiazdkę.

Zorganizowano też spotkanie uczniów śmigielskiego
ogóiniaka z Jerzym Krysiem, który na podstawie
własnych doświadczert i przeżyć mówił o szkodliwoś-
ci alkoholu dla młodego organizmu,

W lipcu ub.r. wyremontowano pomieszczenia byłego
Domu Rzemiosła przy Centrum Kultury w Śmiglu,
rv którym uruchomiono punkt konsultacyjny. W nim
też odbywają się mitingi grupy AA.

xxxull §EslA RAI§Y
W dyskusji nad sprawozdaniem stwierdzono, ze

,,jest obawa, by w realizacji progTamu nie do końca
l,vyręczać tych, co mają ustawowy obowiązek wobec
swych dzieci" - 

powiedział L. Balcer.
\ĄIanda Jakubowska, Sekretarz SmigIa, zaintereso-
wała się brakiem świetiicy terapeutycznej rv V,/onieś-
ciu. Z odpowiedzi G. Łącznej wyczuć można było.
oględnie rzecz ujmując, nieprzychylne stanowisko do
tej sprawy kierownik szkoły.
Burmistrz Jerzy Cieśla pod adresem członków koni-
sji - większość z nich uczestniczyła w tej części se-
sji - skierował wyrazy uznania i słowa podzię}<owa-
nia.

W przyjętyln programie profilaktyki na lok 199.:

za podstwowy cei przyjęto zapobieganie porvstawa-
niu nowych problemów alkoholowych oraz ztnnie--
szenie rozmiarów tych, które obecnie występują. Ce,
ten będzie realizowany poprzez:

- zwiększenie dostępności pomocy rehabilitacyjnt
i terapeutycznej osobom uzależnionym,

-- udzielanie zagrożonym rodzinom pomocy psych,: -

społecznej i prawnej oraz ochrony przed prz;-
mocą,

- 
prowadzenie działalności informacyjnej i edu}ia-
cyjnej,

- kontrolę przestrzegania zasad obrotu napoja::_
alkoholowymi,

- wspomaganie działalności instytucji, stowat,z,,,-
szeń i osób fizycznych służącej rozwiązy\ł-a._ -
problemów alkoholowych,

- współpracę z miejsko*gminą radą sportu w zal<:.-
sie organizowania imprez t zajęć z dziećmt i n:,,-
dzleżą ze środowisk patologiczny ch.

SPRAWOZDANIA
PRZEWODNICZĄCYCH KOMISJI
Z DZI^Ł^LNoscI W 1997 ROKU

Na wniosek komisji rolnictwa 21 głosami , -.
przy dwóch wstrzymujących się przegłosowano. -

,,imiennych obecności uczestnictwa w posiedze:,---= - :

komisji w prasie nie publikować".
Sprawozdania przedstawimy w następnym nutl]::-:

CO ROBIŁO PREZYDIUM RADY?
Odbyło jedno posiedzenie, w czasie któres,: -.-

poznało się z bieżącą korespondencją, omawiało __,_ _ -

widualne sprawy mieszkańców, które kierorva:-_: -

zarządu bądź innych jednostek,
Przygotowało też frekwencję radnych na pos_: ---

niach rady (wyniosła ona 95,60/o), kolegiui:-. _, _

(97,60lo), prezydium rady (1000/o) i wspóln;-cl.
dzeń komisji (98,0B0/o).

Przewodnicząca B lazy reprezentowała rade :-_-

siedzeniach, zebraniach i spotkaniach.
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Co ROBIŁ ZAR.ZĄD?

O placy zarządu informowaliśnry już w poprzed-
::_trr numerze.

Pcnadto zarząd rozpatrywał 12 łvniosków o dotacje:
3 negatylvnie, 5 rozpatrzy póżnlej, a 4 załatwił pozy-
i.,-v,lrie: GZRKiOR - 500,00 na przyjęcie delegacji
ilancuskicłr rolników, Antoni Szulc - 150,00 na do-
finansowanie,,Otwarcia Szopki Bożonarodzeniowej"
ispekiakl ocrbył się i7 stycznia br. w kaplicy poe!van-
gelickiej w Śmiglu), Państwowa Szkoła Muzi.g2ną
1 Stopnia w Kościarrie - 100,00 zł na zakup kor-icer-
torl,,ego fortepianu oTaz - 1.150,00 zł ciostali pszcze-
lalze na walkę z chorobami pszcz6Ł,

Za.rząć" ustosunkołvał się negatylvnie do prośby ho-
dorvców gołębi pocztowych odnośnie oddania im
lv i:ezpłatne użytkowanie budynku przy ui. J. Ma-
tcjki, ktory zostanie zagospodarowany przy budowie
Lr ]]z}rszłego targowiska.

Iiozpatrzorro też 9 wniosków o przydział miesz-
liań: B załatrviono rregatywnie, a jedną osoirę uiniesz-
czono ila ]|iście osób oczekujących na przydział miesz-
kania. (Lista jest umieszczona w gablocie w- Urzęclzle
lrĄiejskim Śmigia).

Burmistrz Jerzy Cieśla poinformował także, że
\^,]]az ze Skarbnikiem Smigla Danutą ivlarciniak
i Leszkiern Balcerem wzięli udział w szkoleniu na te-
nlat obligacji. ,,Jest to temat godny podjęcia i w naj-
b}izsz)rm czasie zorganizujemy szkolenie dla rad-
nych".

J. Cieśla zapoznaŁ też radnych z listem intencyjnym,
podpisanym przez niego i I Starszego Cechu Jana
Chomskiego skierowanym do Kuratora Oświaty
w Lesznie ,,z prośbą o podjęcie działań mających na
celu poprawę warunków nauczania w podległej mu
placówce oś,,łziatowej".

W piśmie tym m.in. stwierdzono:

Budgnek, u którym mżeścż się szkoła z uluagż na
suój uźek jest us bardzo złgm stanże techniczl,tgm
ż pilnźe uulnaga kapźtalnego remontu.

Róll,:nież źlość izb lekcEjnEcłl, jest rłżeuEstarczajqcł
lls stosunku do źloścż uczqcej stę tam młodzżeży,
u ubźkucje nźe odpousżadajqce wan"LogoTyl sanitarnym
znajdujq się na dworze.

Majqc na uucldze kosztE remontu, którg i. tak nie
rozuźa,że tlsszEstkl,ch, problemóu, z którymż dzisźaj
borEka sżę szlłoła (uqskże korgtarze i, lcla.tkż schodo-
ue, jalc róusni.eż ni,emożność jej rozbudotuy z utuagź
na brqk terenu), ussk&zane byłobE podięcie budalły
nawej szkałg, Za takq decgzjq przematuia róunżez

fakt, że śm,źgźelskże Liceum agilnoksztcl"łcqce tukże
odczullscl trudności lokalotłe, a budEnek tDum,O.ga re-
rnonttł ż uymżany pl,ecotnego ogrzeuaniu na ce.ntral-
ne.

Budousa nouego luspolnego bu.dgnkłł. rozlnźązułaby
p1,oblemg obydwu szkoł. W przypaclkit pad,jęcl,a de-
cyzji zgodnźe z naszq sugestźq Gmżnu zapewni nźeod-
płatne przekazanże gruntu położonegc u sqsźeclztu:że
szkołu podstawotłej oraz kompleksu abźektów spar-
tousa-rekreacE jnyclt,. Proponotuana Lakalźr:ac ja zq-
peunźa możlżtoość podłqczenia sżę do istniejącej ko-
ttolnrui, kanalźzacji i siecź uodocźqgowej,

'I,akżm rozluiązanżem problemu zaż,nteresawanż sol

róusnżeż śmżgźelscy rzemźeślnicy delrlarujclc slłoj
udzżał w pracach" budolnlanycl,t,, o czylll, ,poinfarm,o-

luał StarszE Cechu Jan Chom,ski..

NlamE nadzieję, że uspolnym, lłgsi.łk,,ł,m, pr:yczgnź-
my sźę do popralły nże tylko usarunj:óus nauczanźcl
ale ź uEchousanźa, gdgż te obecne cora,z częścźej tuy-
u: ołu jo, ne g atE tune zuchowanźa młodzźe ży.

Po dyskusji na ten temat (dwóch radnych miało
rvątpliwoścI l. Czy łv związku z lvprowadzeniern po-
wiatów, taka decyzja, w tej chwili jest za".adna? 2. ie-
stem w 1000/o pewien, że będą do nas rvnioski o do-
tacje, a zawodówka w Kościanie z warsztataini bę-
dzie nie wykorzystana) radni jednolrryślłrie r.vyraziii
aprobatę treści pisma.

UCHWAŁY
Podjęto ich kilka. Między innymi o:

Ustaleniu szczegółowych zasad utrz;irrlania czystości
i porządku na terenie Gminy §migiet.

't'o już trzecia uchwała w tej spra,,vie. Jwie poprzed-
nie zostały uchylone przez nadzór Wojełvody Lesz-
czyńskiego. W tej sytuacji straciła nroc uchwała z ż'7

iistopada ub.r. którą drukow-aiiślrry w nr. 23lt52
z 4.12.7998. Mimo tego, że przyjęta u_chwała na obec-
nej sesji niewiele różni się od poprzedniej, wydruku-
jemy ją w całości w jednym z :nas:L. nurnerów.

Pierwszeństwie w nalryl,vaniu Xo],rałi mieszlłainych.
W § 1. stwierdzono: Pierl.vszeństv;o -w nabyvu,aniu io-
kali mieszkalnych przyzna.je się ich najemcom iub
dzierżawcom.

Przeznaczeniu do sprzedaż5, w drodze przetargu
działki. Jest ona połozona lv Śnriglu pontiędzy u1. ul.
Leszczvńską a Połr,rdnior,lą (i n,riędzy S]\IIGROLEM
a irp. Łaszczlińslrii,ili). Jej por,vierzchnia wynosi
1,6596 ha i jest ptzeznaczoila pod zabudowę przemy-
słową.
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Wysokości bonifikaty od opłat rocznych z tytułu
użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej
wylrorzystyrvauej na cele mieszkaniowe. Osoborn fi-
z>.cznyll, których dochód miesięczny na jednego
człon}<a rodziny nie przekracza 500/o średniego mie-
sięcznego wynagrodzenia udziela się bonif il<aty
w wysokclści 300/o.

Do końca 1997 r, ustawowo wynosiła ona 500/o. Obec-
rrie ustawa o gospodarce trieruchomościami nie okre-
śla rłyso]<ości bonilikaty,

Ustaleniu ceny za godzinę świadczonych przez OFS
lv Smigltr usług opiekuńczych w domu podopieczne-
go w wysokości 7,00 zł. Cena ta jest równa poziomo-
v,,i kosztów.

wolt{E GŁOSY I WNIOSKI
Sołtys Szczepankowa l§owego Marek Kunert prze-

kazał U. Ranke list - protest mieszkańców tej w-si
odnośnie, ich zdaniem, ni.eprawidłowego podziału
przez radnego z okręgu wyborczego Morownica -Szczepankowo, pieniędzy, które miał ,,do swej dys-
pozycji" - 20.000,00 zł. Chcą 5.000,00 zł na instala-
cję ogrzewania w świetlicy, a radny proponuje im
4.000,00 zł.

,.To jest problem między radnym, a jego wyborcami"

- stwierdził Burmistrz.
(H, Z.)

Przypomnę: mienie komunalne jest majątkiem,
który państwo w 1990 r. przekazało nieodpłatnie na
Tzecz samorządu terytorialnego (gminy) w postaci
kcnkretnych składników majątkowych nieruchomych
i ruchomych.

Komunalizacja (przekazywanie) tego mienia odby-
wała się w dwóch formach:

- z mocy plawa, na podstawie ustawy o samorzą-
dzie terytorialnym z 27 maja 1990 r. i obejmo-
wała mienie państwowe, które należało do ów-
czesnych rad narodowych,

- na podstawie decyzji administracyjnych - obej-
mowała mienie będące w gestii administracji stop-
nia wojewódzkiego. Gmina chcąc to mienie otrzy-
ttać, trtusiała udokumentować, że jest ono jej nie-
zbędrre do wykonywania zadań własnych.

W wyniku komunalizacji gmina stała się właścicie-
1em m.in. wszystkich budynków komunalnych, nie-
których stacji wodociągowych wtaz z sieciami, ce-
gielni, budynków poszkolnych, byłego młyna i nie-
których gruntów.

Zarządzanie tym inwentarzem stwarzało pewne
trudności, a ich stan techniczny wymagał rvielu na-
kładów finatrso,uvyclr ohciążających gminny budżet.

§PRZEIIAZ mlEI|lA !{{Iffi$$§ei"t{§&{!
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RAFAŁ DRATWIŃSł(I

Śmigiel, ul. E. Orzeszkowej 23

of eruje usługi w zakresie:

- prowadzenia ksiąg i ewidencji,

- r^lypełniania rocznych zeznań podatkeirvycil
PIT-y

§zukasz wiarygodnej firmy ubezpieczeniorvolj,
jest już taka, to:

IlltfARzt$It{ll llBEzPlE8ztfil(lWE PfiK s.A.
klóre oferuie:

- ubezpieczenia majątkowe

- ubezpieczenia obołviązkow-e

- ubezpieczenia osobowe

ZAPRASZAlVIYl!l

Stąd radni, już z chwilą skomunalizowania niektó*
rych obiektów, wychodząc z założenia, że konkretny
--. indywidualny właściciel będzie miał większe moż-
liwości troski nad obiektem niż ten państwowo-sa-
morządowy - plopagowali ideę sprzedaży mienia
komunalnego i podejmowali w tym zakresie konkret-
ne uchwały.
W 1991 r. w Śmiglu sprzedano budynek wTaz z grun-
tem (w wieczyste użytkowanie) oraz działkę (róu,nież
w wieczyste użytkowanie) na uzupełnie niertrcl-io-
mości.
W 1992 r., rv drodze przetargu w Śmiglu pTzj-
ul. L. Rudnickiego, sprzedano 6 działek (w wieczyste
użytkowanie).
W 1993 r. sprzedano lokal w budynku byłej szkoły
.ł wydorowie wraz z gruntem na uzupełnienie nie-
ruchomości (w wieczyste użytkowanie) oraz lokale
mieszkalne w byłej szkole w Nietążkowie. Sprzedanc
też w Śmiglu budynek mieszczący piekarnię oTaz ce-
gielnię w Prz)zsiece Polskiej. Cegielnie w Czaczu^

i Nietążkowie oddano w leasing - na własność obec-
nych dzierżawców przejdą po upływie 10 lat od za-
warcia umowy.
W 1994 r., w drodze przetargu, sprzedano budvne}i
po bylym młynie.
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],Ąi 1995 r. sprzedano trzy lokale mieszkalne wraz
z gruntem i budynkami gospodarczymi w byłej przy-
cl.cdni zdrowia w Śmiglu. Ze względu na to, że bu-
clynek ten figuruje w rejestue zabytków, jego na-
jerncy skorzystaii z ustawowej 500/o zniżkt. Sprzeda-
no tee budynek byłej szkoły w Poladowie.

Dużą dynamikę sprzedaży mienia komunalnego
zanotowano w latach 1996-1997.
W roku 1996 sprzedano:

- budynek byłej szkoły w Robaczynie,

- w drodze przetargu działkę o pow. 0,57.07 ha
(w v,zieczyste użytkowanie) w Śmiglu,

-- budynek byłej szkoły w Morownicy,
-- działkę o pow. 0,03.03 ha na uzupełnie nierucho-

rności w Śmiglu.
\Ą' 1997 r. sprzedano:

- w rirodze przetargu 9 działek budowlanych na
Osiec]llł Braci Polskich w Smiglu,

- działkę o pow. 0,05 ha na uzupełnienie nieruchoś-
ci r,v Starym Bojanowie,

-- w drodze przetargu działkę o pow. 0,04 ha ,,v S*ia-

rym Bojanowie,

- 16 lokali mieszkalnych w blokach nattczycielskich
w Śmiglu,

- 6 lokali mieszkalnych w blokach byłej cegieini
w Starej Przysiece Drugiej,

-- budynek byłej szkoły w Sierpowie,
-- lv drodze przetargu buciynek byłej szkoły vr OI-

sze.łie.

Do sprzedaży zostały jeszcze rriieszkania .v blo-
},.ach nauczycielskich (4) i cegielni (25) oraz lokale
1,1l },;fl;llkąch lromunalnych zarząd.zanych przez Za-
kład Gospodarki Komunainej i }Aieszkaniowej
lv Śmigiu. (H.z.)

W$P$tffi$TY ffiIE§Zf,AfflllwE...
... już niebawetn zaczy|ą funkcjonować w naszej

Gnrini.e, bowiem ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r.
o własności lokaii (Dz. U. Nr 85 poz. 388) dała moż-
iiwość -*iyodrębnienia samodzielnych lokali nrieszka1-
lrych oraz określiła m.in. prawa i obowiązki łvłaści-
cieli lokali mieszkalnych oraz zarząd nieruchomością
rvspóinoty. O nieluchomości wspólnej możemy mó-
.ł,ic od momentu wyodrębnienia własności wspóInej
co najmniej 1 lokalu w budynku wielomieszkanio-
Wyln.
llstanowienie odrębnej własności lokalu powinno byó
d,okonane w formie aktu notarialnego.Do powstania
tej własności obowiązkowy jest wpis do księgi wie-
czystej. W raz\e wyodrębnienia własności lokaii,
właścicielowi lokalu przysługuje udział w nieruchoś-
ci wspólnej, jako prawo wiązane z własnością iokali.
Na nieruchomość wspóiną składają się: grurrt oraz
części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącz-
nie do użytku właścicili lokali. Ogół w-łaścicieli wy-
ocirę}rnionych lokali, których lokale wchodzą w skład
jednej nieruchomości, tworzą wspólnotę mieszka-
niową.

Frawa lvłaścicieli lokali
1. Prawo do współkorzystania z nieruchoności

wspólnej.
2. Prawo do pobierania pożytków i inych przycho-

dów z nieruchomości wspóInej - 
po uprzednim

pokryciu wydatków zwtązanych z jej utrzyma-
niem.

3. Prawo uczestnictwa w zarządzaniu nierucho-
mości,ą wspóIną.

fibowiązki właściciela lokalu
1. Ponoszenie wydatków związanych z utrzyma-

niern własnego lokalu mieszkalnego.

2. Utrzymanie własnego iokalu rv należytym sta-
nie.

3. Uczestniczenie w kosztach zarządu zwtązanych
z utrzymaniem nieruchomości wspólnej na co

składają się:

a) wydatki na remonty i bieżącą konser-wację,

b) opłaty za dostawę energii elektrycznej i ciepl-
nej, gazu i wody w części dotyczącej nieru-
chomości wspólnej,

c) ubezpieczenia, podatki i inne opłaty,
d) wydatl<i na utrzymanie czystości i porządku,
e) wynagrodzenia członków zarr,ądu lub za-

rządcy.

Zaliczkt na pokrycie kosztów zarzą,Ą-u rvłaściciele
uiszczają do dnia 10 każdego miesiąca z gory

w formie bieżących opłat. Jeżeli ,",,,łaściciel zale-
ga długotrwale z zapłatą rlaleznych opłat albo
wykracza w sposób rażący 1ub uporczywy p]:ze-

ciwko obowiązującemu porządko-łi, wspóirrol;a

mieszkaniowa może żądać sprzedaży ]okalr-r

w drodze licytacji.

Zarząd (administrowanie) nieruchortrością wspólną

Właściciele lokali określają sposób zarządu nielu-
chomością wspóIną. W szczególności mogą powierzyć
zarząd osobie lizycznej albo prawnej. Sposób zarządu
powinien być określony albo w umowie o ustanowie-
niu odrębnej wła.sności lokalu albo w umowie zawaT-

tej w formie aktu rrotarialnego.

Odrębnie uregulowan;r jest zarząd nierlłchornoś-
cią wspóIną, jeżeli licz'oa viyodl,ębnionych lokali nie
przekracza 10. W tym przypadku stoslrjenry.przepisy
Kodeksu Cywilnego, który n'ówi, że do cz;lnno3.',

które przekraczają zakres zwykłego zarządu, i]o-

}--*
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trzebna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli i każ-
dy współwłaściciel ma obowiązek współdziałania
w zarządzie rzeczą wspólną.

Jeżeli ]iczba wyodrębnionych lokali jest większa
od 10, właściciele lokali mają obowiązek podjąć
uchwałę o wyborze zarządu, który kieruje sprawami
wspólnoty mieszkaniowej. Zarząd podejmuje samo-
dzielnie czynności zwykłego zarządu. Do podjęcia
czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu
potrzebna jest uchwała właścicieli,
Cz5,nnościami przekraczającymi zakres zwykłego za-
rządu są czynności związane z ustaleniem wynaglo-
dzenia zarządu, ustalenie wysokości opłat na pokry-
cie kosztów zarządu, itp. Katolog tych czynności wy-
mienia ustawa, a także będzie wymieniony przy usta-
laniu regulaminu wspólnoty, który ustalają właści-
ciele. Pierwsze zebranie wspólnoty zostanie zwołane
przez Zarząd Miejski i Zakład Gospodarki Komunal-
nej i Mieszkaniowej, na którym członkowie wspól-
noty zostaną dokładnie zapoznani z przepisami usta-
wy. Na tym zebraniu wybrany zostanie zarząd
i przyjęty regulamin wspólnoty.

I na koniec bardzo istotna irrformacja dla najem-
ców lokali mieszkalnych. Z dniem 1 stycznia br, obo-
wiązuje nowa ustawa o gospodarce nieruchomościami
(ukazała się w Dz. U. Nr 115 z 7997 r.), która daje
właścicielowi mieszkania, budynku, budynku wielo-
rodzinnego, budynku wolnostojącego - czyli Gminie
możIiwość sprzedaży go w drodze przetargu.
W pierwszej jednak kolejności Gmina zobowiązana
jest przedstawić propozycję kupna najemcy, a jeśli
ten z oferty nie skorzysta - ogłasza ptzetarg.
Czy z tej mozliwości (sprzedaży w drodze przetargu)
skorz;r5fą Zarząd Miejski trudno dziś na to pytanie
jednoznaczrrie odpowiedzieć. Kończy się kadencja tej
Rady, za ki}ka miesięcy rozpocznie działalność Rada
i Zarząd w nowym składzie. Jaką będą prowadzili
politykę mieszkaniową, nie wiadomo. Wiadomo jed-
nak, że w dzisiejszych czasach każdy i w każdej dzie-
dzirrie kieruje się rachunkiem ekonomicznym. Czy
jest on dodatni, gdy chodzi o mieszkania komunalne?
Nigdy nie był i nie będzie 

mgr wanda Jakubowska
Sekretarz Śmigla

Pomocą w Tozw],ązywaniu problemów alkoholowych,
narkomanii i przemocy w rodzinie

służy
PUNKT KONSULTACYINY

czynny w każdy poniedziałek w godz. 17.00-18.00,
a w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca od godzi-
ny 18.00 można skonsultować się z psychologiem.
Punkt mieści się w Smiglu, przy ul. Północnej,
w Świetlicy Srodowiskowej AA, w byłym Domu
Rzemiosła przy Centrum Kultury w Śmiglu

zIEtOilE Śwmno l
llA sEltAFtlEzE ł

I Z szerokim uśmiechem na twatzy wręczai _,_,

Iburmistrz Jerzy Cieśla kopię pisma Ministra lr.:-.-

I 
sportu i Gospodarki Morskiej podpisanego pTzez .,, 

_-

I 
sekretalza stanu Witolda Chodakiewicza, a skiero.,,.,.-

Inego do Macieja Płażyńskiego 
- Marszałka Se.::,..,

Rzeczypospolite j Polskiej (ten drugi otrz__vma} --j

rv związku z interwencją w ministerstwie posła \.,-,=-
sława Andrzeja Szczepańskiego) stwierdzającego. _.
rvobec uzyskania znaczących rvyników finansolr,l-ci
nie przewiduje się likwidacji Śmigielskiej I(olei Di,-
jazdowej.

Decyzję uzasadniono następująco:
W 1997 roku na trasie Śmigielskiej Kot,eż Dojctz,:.,.--
tnei przeuźezźono 47,6 ton ładunkóu transportou...:-.
na odcżnku 23 km tj, od stctcjź Stare Bojano,**a \l,- _:-

skotorowe do WżelźcholDa aTaz 84,6 tys. pasażerou -.:
18 km odcl,rtkll od Stare Bojanowo Wqslcotorou;e -_:_,

stacji Śniatg,
Kżerownźctluo D1lrekcji Generalnej PKP tna ś,łuiclc,.--
nlość, że dla spralrnego Junkcionotłanźa tej lio'...
niezbędna jest naprawa naą.uźerzch,nź. W 7997 ro-:.-_
dokonuno nq.pratDu głóunej nauslerzchnź na 60a n^,:-

trouym odcinku oraz zaykonqne zostcłły nźezbęcl.:...
nqpraua na odcźnkach, szczególnie zagrożonogcn. D,
obsługż tej linźź us celu przeuozu ładunków ź pasa-
żęrótls Śmigźelska Kolej DojazcJoua d.gsponuje 4 lc-
kamotgwamż spal,inozuymż i 7 uagonami spal.żno-
tłEmż,
W 1998 roku przeui.duje sźę retnont 3,5 km, adcinłi
nutl:źerzchnź.
Władze samorz'qdoue ruykazujq daleko iclqce zroz.,: -
mienźe dla potrzeb mżeszkańcóla zlaiqzanEch, z utaś-
ciugm ttmkcjonowanźem tej kol,ei, uspomagajclc l:
Jinansouso. Roczna partycEpacia Zarzqdu Mżast,-
i GminE Śmigiel ul kosztach utrzEmanża przeLDozoi.,;
na tej linźź uynosi 24 tEs. zł. Obok ponxocu fźruansc-
IDei wspomagajqcej Śmtgźel,skc; Kotej Dojazclo.u-ą,
tułud,za samorzqdolua popżera działanźa PKP na tgr-,
terenźe, zualnżaiqc PKP z podatku od nźerucl1,omośc.
to ktuocie 9,8 tys. zł,

W ślpźetle pousyższego można stuierdzić, :e Śmigże'.-
sku Kolej Dojazdotła funkcjonuje spratunźe, na rLżc-
rę potrzeb miejscotłe j społecznoścź ż możlźlpoścż PKP.

Z poważaniem
podsekretarz stanu - wźtold cł1,odakietlsżcz

Zadowoleni z takiej decyzji jesteśmy clryba
wszyscy: władze samorządowe - bo wygrały batalli
o kolejkę, przedsiębiorcy 

- bo mają czlm ptze-iloz|ć
towary masowe, pasazerowie 

- bo mają jak doje-
chać, no i kolejarze - mają gdzie pracować.

W naŚtępnym numerze: BATALIA O KOLEJKĘ
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Cr-nasfyila poranna
I]zieli dobry Państwu! Ruch to zdrowie. Z pew-

nością przekonają się o tym wszyscyż którzy uczest-
riiczą rv giinnastyce porannej.

Proszę teraz stanąć w pobliżu otwartego okna i roz-
pocZynamy.

Tr]a pocr2tek ćwiczenie szczególnie korzystnie
rr,płyu:ające na }<ondycję, a zwłaszcza Da kondycję
IiiTansow,ą. Dobrze jest w tym przypadku mieć part-
Ilera, który łlędzie nas podtrzymywał i windował
w, górę. Oczy lviście, my musimy przy tym cwiczeniu
utrzy-rr:lyłvać się na pozycji biznesmena (niekoniecz-
nie rv branz;, rr:eblarskiej), a nasz partner znajdować
się cdpo.sie6rri9 1yyżej (niekoniecznie aż na tzw. naj-
ii-\-zsz\-lf1 śrvieczniku). Warunkiem udanego podno-
-.zellia jest, aby paltnerzy trzymali się mocno za rę-
c€, rł,y}ronu jąc rytnricznie zmianę położenia dłonl
rł.zględenr siebie w zakresie 1B0'. Być może w opisie
ćwiczenie to wvdaje się skomplikowane, ale z pew-
nością stanie się zupełnie jasne, jeśli nazwiemy ten
rltch umownie jako ,,Tęka rękę myje".

Gcly skutek tego ćwiczenia okaże się korzystny, nie
będzie ju_ż istotne, gdy nasz partner oświadczy póź-
niej -wszem i rvobec, że posłużyliśmy się jego pomo-
cą bez jego zgody (a w ogóle to on nie wiedzlał, że
ćwiczy TazerrL z rodziną). Pozostaje natomiast faktem,
że najlepsze efekty uzyskuje się ćwicząc układy ty-
pu ,,szwagier w kasie".

Dla odpręzenia wykonamy teraz cwiczenie do-
sŁępne nawet dla wielu emerytów i rencistów. Bę-
dzie to tym razem ćwiczenie z zastosowaniem przy-
boru.

Stajerry w niewieikim rozkroku. W pewnej odległoś-
ci przed sobą kładziemy aktualny odcinek renty lub
enrerytury. Spoglądając na widniejącą na nim kwotę
1_iochylamy si,ę coraz bardziej w dół, sięgając rękami
jak najda}ej do przodu. Równocześnie wykonujemy
ruchy imitujące wiązanie końca z końcem. Jeśii to
ćr.viczenie będzie się Państwu udawało każdorazowo
.n,ykonać (z miesiąca na miesiąc), będzie to śr,viad-
czylo aibo o niezłej korrdycji (materialnej), aibo
o niebywałej sprawności w tym zakresie, osiągniętej
drogą żmudnych i uporczywych ćwiczeń. (Praw-do-
podo'cnie w efekcie systematycznie uprawianej gim-
nastyki porannej).

Jeśli natomiast pomimo wytrwałych ćwiczeń nie
utla się Państwu przez dłuższy czas osiągnąć pożąda-
nego efektu, prosimy się nie zniechęcać! }Tiejaka pani
Janina P. z Polic uzyskała w przeciągu 34 1at wyniki
wręcz oszałamiające: jak podało Polskie Radio, otrzy-
muje ona obecnie rentę powypadkową, wynoszącą po
clenorninacji ... siedem groszy miesięcznie. Nie wąt-

pię, ze i wśród Państwa można l:y znaleźć .łyniki
zblizające się poważnie do tego wspania.łego re}<ordu.

Cieszyć nas powinno, że idea stałego gimnastyko-
wania się znajduje w naszym kraju col.az więce;
zrvolenników.

Komendant główny policji zapowieCział odchudzanie
r,r;yższych szczeb]i podległego mu resortu 

- 
może

ra,;ą to być biegi masowe za przestępcami? },{inistel,
oświaty gimnastykuje się usilnie, 1:rzy kolejnej, ia-
uykainej reformie szkoinictwa podstawowego 

- cie-
l<awe, z ,iakim efektem tym razert? Pogimnastvkuią
się r-ip. urzędnicy, którzy będą wystau,iali obywate-
1onr dokumenty zawierające adres: lvojelvództwo czę-
stochowsko-radomsko-kieleckie. Jak to zmnieścic
,,v oCpowiedniej rubryce?

Nie ulega jednak wątpliwości, ze najlepiej ,,przećrvi-
czony" będzie szary obywatel, któly na s..nroiclr bar,-
l<ach będzie nrusiał dźwigać ciężary tych wszystkic}r
a'Lsolutnie genialnych i absolutnie niezbędnych re-
lorm.

JeśIi już teraz odczuwacie Państwo małą zadysz-
ke i lekkie tym wszystkim zmęczenie, proponuję po-
nownie zbliżyć się do otwartego szeroko okna i wy-
konaó kilka dowolnych, odpręzających ćwiczeń. Może
to być np. (byie nie nerwowe!) przechadzanie się.
Można też w tym czasie wykonywać krążenie głową

- byle w kierunku przeciwnym, jak kręciiary nią
dziwiąc się coraz bardziej temu, co się wokół nas
clzie je.

Dziękuję Państwu i zapraszam na następną gim-
nastykę poranną.

Gi,mnastgkę opracouała ź prousadziła magi,ster J.S.

"+i+aoał+,Ęaaa.ł}3D.i},}}a(}..oao*l}g}łaźr9 
}ol.{+łe .{+, @ocłła+*ltłc{

ffi on§aż §y§teffió§łd mnn*yłrlnrng*rł§otłł"#*łl

samtl6it§aflńw:
oułoolormy
bloi<ody sprzęgło,
skrzyni biegów i inne

Krółkie terminy.

Niskie _geny:iuż od 300 zł

JER"ZY FETBROD
64-030 Ś rn i g i e l, ut. .I. Kilińskiego 30

te1. (0-65) 51B0-189

ilastępny ltr ,,§f $" $ §iemrsa &fl.

22-
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1_9.02.98 (/wartek) godz. 18.00 ,,FLUBBEB", USA.,issz ,Ą
Ręż. Le_s Mayfield, wyk. Robin Williams, Marcia Gay
Har.defr, Christopher McDonalds. Komedia w polskiej
wai$i językowej. Roztargniony profesor wytwarza

. tafe.mniczą substancję, która ma właściwości sprę-
żynujące i potrafi dać z siebie więcej energii niż po-
brała jej z otaczenia. Profesor zapomina o swym ślu-
bie, jego natzeczona postanawia go optlścić. Na do-
miar złego miejscowy przemysłowiec próbuje przy-
właszczyć sobie jego wynalazek.

19.02.98 (czwartek) godz. 20.00 ,,SPICEWORD",
Wielka Brytania, 1997

Reż. Bob Spiers, wyk. Richard S. Grant, Caira Rush-
brook, Alan Cumming. Film muzyczny, prezentujący
zespół Spice Giris. Historia pięciu dni, poprzedzają-
cych pierwszy występ ,,na żywo" w Royal Albert
Hall. Dziewczyny odwiedzają nocne lokale, spotykają
się ze słuchaczami i kłócą ze swym menadżerem, któ-
ry nawołuje do karności i dyscypliny.
20.02.98. (piątek) godz. 19.00

,,KILLER", Polska, 1997. Reż, Juliusz Machulski.

CENTRUM KULTURY w Śnłlcl-u
zapt asza na

KONCERT ZESPOŁU
,,ACID DR,INKERs"

który odbędzie się 14 marca 1998 r, o godzinie 18.00

w saii widowiskowej Centrum.
Bilety w cenie 14,00 zł do nabycia w administracji

Centrum Kultury,

UWAGA! Przedsprzedaż tylko do Z7 lutego 1998 r.

UWAGA UWAGA
28 lutego br. od godziny 10.0 do 15.30

łv rejonie Centrum Kuitury w Śmiglu
zostaną przeprowadzone

v t3T§ilAaTt BlEGl ULlOzllE
WYZWOLENIA SMIGLA

których organizatorami są: Społeczna Miejsko-Gmin-
na Rada Sportr:, Kuitury Fizycznej i Rekreacji oraz

Centrum Kultury w Śmiglu.

3ZCZEGÓŁY W AFISZAcH!
Informacji udziela sekretariat Centrum Kultury

w Śmiglu, tel. 5-180-2?3

Wyk. Cezary Pazura, Małgorzata Koźuchowska, Jc-
rzy Stulrr. Komedia sensacyjna. W lVarszawie grl-
suje morderca pracujący na zlecenie. Jego karabi;l
zostaje znaleziony w lragażniku taksówki a pcliicia
wierzy, że właściciel samocliodu jest poszukirvałly;li
zawodow-cern. Sprał,ą zaczyDa się interesowac caie
podziernie przestępcze miasta.

27.0?,.98 (piątek) godz. 19.00

,,PUŁAPKA", Polska, 1997. Reż. Ade}< I]rabińs}.:i.
Wyk. Marek Kondrat, Bogusłarv Linda, Zbignie-,"ł,, Za-
nrachowski. Filnr sensacyjny. Czasy r.uspółczesne, poi-
ski aktor średrriego pokolenia po\vraca do ilraju Jio
dlugoletnim pobycie na emigracji. Nie potrafi zna-
le źć pracy w swym zawodzie. Nieocze}ri,.łanie otrzy-
muje dziwną propozycję: ma pilnor,vac samotnej che-
ty na plaży w nadmorskiej okolicy.

6.03. (piątek), 7.03. (sobota), 8.03. (niedziela) godz. i,8.00

,,JUTRO NIE UMIERA NIGDY", USA. Rez. Roger
Spottiswoode. Viyk. Pierce Brosnan, Jonathan Pryce,
Michelle Yeoh.Filrn sensacyjny. Brytyjki agent Ja-
mes Bond odby,"va rutynor.vą inspekcję przełęczy rra
granicy afgańsko-pakistańskiej. Wpada rra trop orga-
nizacji przemytniczej, która handluje brorrią. BoncL
Tozpoczyna śiedztwo i spot1.]<ą dawnych znajonlych,
którzy próbują go zgładzić. Barbara Nlencei

UWAGA DZIECI Z BR,OŃSKA i OKGLICY!
pnyidźcie w niedzie!ę, dnia 22 lfitego hr.

na
BALIK KARNAWAŁCWY

do świetlicy vl Brońsku
W programie m.in. wybór króIowej i króia balu.

CENTRUM KULTURY w ŚnłIcl-U
posiada

wolny termin na zorganizowanie przyjęcia r,veselnego
w dniu 24 października br.

WYNII(I ROZEGRANYCH MECZÓW
25 STYCZNIA

Amico Ltrbiń - POLONIA I Śmigiei 2: 16. G. Ku-
ciak i T. Kozłowski po 4,5 i A. Duda oraz K, Kotva.i-
czYk Po 3'5' 

1 LUTEG'
POLONIA I - Górnik II Pollrowice 15:3, G. Ku-
ciak - 4,5; T. Kozłowski, A. Duda i K. I(owalczyk
po 3,5.

Relaks Tyiew-ice - POLONIA IV 7: 11, F. Rataj-
czak - 4,0; M. Kuciak i W, Waiigórs}<i po 3,0 oraz
A. Norvosielski 1,0.

GLKS ORLĘTA Czacz - LZS Bodze-wo 9 : . S. Ka-
miński i M. Maślak po 4,5.

l
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nozttlĄzAlllE śtrlĄrncznEno Kottunsu $l/ss
FIRMY

mgr inż, l, NAWROWSKIEJ
BIOCHEM PLUS

WŚród klientów, którzy w dniach od 1 grudnia 1997 do 31 stycznia 1998 roku dokonali zaku-
pów łv naszych punktach w Śmiglu, Lesznie i Nowej Soli roziosowano następujące nagrody:

NĄGRODA GŁÓWNA _ ROWER GÓĘ,SKI ,,ffioMET,,:
JACEK NADOLNY z Olszewa!

OPRYSKIWACZE PLECAKOWE:
Puyszard TCHORZEWSKI z Kromolina,
1lndrzej WILCZAKOWIAK z Moraczewa,
Elzbieta TOŚ z Okzewa.

RONY PIENIĘŻNE do zrealizowania w punktach sprzedaży firmy BIOCHEM FLUS:
150,00 złotych: Henryk Żak z Przysieki Polskiej,

Zbigniew Greczyn z Długich,
100,00 złotych: Tomasz Wojciechowski z Krężoł,

.]anusz Misiorny z Gronówka,
50,00 złotych: Jarosław Jakubowski z Nowej Soli, Robert Matyja z Turr,vi,

Jan Kiełczewski z Przysieki Polskiej, Zdzisław Nadolny z Mo-
1.ownIcy.

KURTKI NIEPRZEMAKALNE,,SZTO[iMIAK":

BLUZV DRESOWE:

Roman Szewczyk z Dztkowic, Zygmunt Konieczny z Morownicy,
Kazimierz Matuszewski z Przybyszewa, Andrzej Piasecki z Po-
nina, Stanisław Tomaszyk z Przysieki Poiskiej.

Piotr Dolata z Lasocic, Czesław Towpik z Mycieiina, Henryk
Nowak z Morownicy, Piotr Jurga z KieŁczewa, Eu.geniusz Drgas
z Nietążkowa.
}iieronim Firlej z Poświętna, Jarosław Dolata z Kiełczewa, Ro-
rnan Gindera z Bronikowa.

Jerzy Ruciński z Czacza, Jan Michalewicz z Osłonina.

Paweł Ludwiczak z Czacza, Czesław Ocytko z Chociemyśla, Mar-
cin Cudak z Gościeszowa, Jan Jamroszczyk z Siekówka.

WSZYSTKIM UCZESTI\IKOM |DZIĘKUJEMY I GRATUŁUJEh{Y !

Nagrody do odbioru w Punktach Sprzedaży firmy BIOCHEM PLUS mgr inż. I. NAWROWSKIEJ:

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

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

O Nowa Sól, ul. Składowa 2, tel. B72-a47, wew. 47

/!.TLASY CFIWASTÓW:

KOSZULKI T _ SHIT:

CZAPACZKI:

Z BIOCIJEM PLUS ZAWSZE KROK DO PRZODU Zapłaszamu l
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AGENCJA UBEZPIECZENIOWA
ANDIiZF.J CIESIBLSKI

Śmigiel, ul. Lipowa 33, tel. 5189-365

PRZEDSTAWICIEL PZU SA

poleca bezpłatne doradztwo i zarvieranie urnów

rv zalrresie ubezpieczeń:

I. Na życie

- enrerytaine - ,,Pogodna Jesień"

- posagowe z rentą

- NW i inne

II. Majątkor.ł,e

- budynki i mienie od ogrria, kradzieży
i innych żywiołów

III. Wypadkowe

- odpowiedzialności cywiinej

- nieszczęśIiwe wypadki

IV. I{,omunikacyjne

- OC, AC, Zielona Karta

PRZYJMoWr\Nitr OPŁAT ZAoC POJAZDÓW

,

Poziomo:
2) drzewo liściaste; 7) bywa plastyczna; 9) lęk;
11) słynny czeski biegacz; 13) w ręku woźnicy;
14) żona syna; 15) ziołowa, gorzka substancja;
17) rozgrywki piłkarskie; 19) otejek różany;
20) tygodnik Urbana; 2t) twarda waluta;
24) mały kobierzec; 27) powab, urok; 29) wy-
raz nie dający się przetłumaczyć; 31) nienasy-
cone alkohole; 32) natłuszczany papier z rysun-
kiem; 33) transzeja; 34) Frank piosenkarz.
Pionowo:
1) nadrzewna jaszczurka; 2) bicz, bat; 3) daw-
na jednostka obrachunkowa, używana dziś cza-
sami na wsi; 4) ssak morski; 5) zlot czarownic;
6) nieżyt; B) na płozach; 10) gatunek dużej
jaszczurki; 12) motyle, chrząszcze; 16) imię
żeńskie; 18) trop; 22) zboże dla konia; 23) w
parze z kationem; 24) kuzyn żurawia; 25) An-
drzej - dziaŁacz słowacki 1841-1908; 26) sta-
rożytny komediopisarz rzymski; 28) czeskie tak;
30) rzeka AARE.
Olrzymoliśmy 14 rozwiqzoń poplzedniei krzyżówki, nieslely
tylko 4 prowidłowe. Nogrody - bilety no konceri otrzymu-
iq: Dominik Pikiński ze Śmiglo i Kotorzyno Szymońsko
z Olszewo, Sg do odebronio w redokcji.
No rowziqzonie czekomy do dnio 27 lutego br. Nogrodg, po
rem iei - iok i poprzedniei krzyżówki iest Borboro Mencel.

ó4.030 §MlGlEL
ul. Kościuszki 6
tel. (0-ó5) 5t80-206

FaOFESJONI\LNE ZDJECIA:
-- ślubne,

- komunijne,
-_ rodzinlre,

- paszportowe,

- dowodowe, legitymacyjne w lj rrrin.,

- reportazowe,
-- reklamowe.

WltrOtttlAlllE tlLMÓtr l zDlĘĆ AMAIOfr§Klfifi
SPRZEDAŻ:

- filrnów,

- aparatów (2 lata gwarancji)

- albumów,

- ramek,

- baterii (także do alarmółv, ap_.larató.ł
słuchowych itp.),

- akcesoriów fotograficznych.
U§tU§l K§tB0 A3, Ał pcninisjszEltie - sowiqkszanie
VIDEO FILMOWANIE

roz ostqtni, sq dwo bilety no koncert zespołu ,,ACID DRINKERS". Auto-

ĘSżDURToP

,,WITRYNA śMlGlELsKA" REDAGUJE ZESPóŁ: Hubert Zbierski (redoktor noczelny), Żoneio Klecho, Eriko MoĆkowiok, Borboro
Mencel, Jodwigo Skorżyńsko. ADRES REDAKCJl: Cent?um Kultury ó4-030 Smigiel, ul. T. Kościuszki 20, p.7, tel, 5180-273. Redokcjo
nie ponosi odpowiedziolności zo treść ogloszeń i nie zwroco moteriołów nie zomówionych, Zostrzegomy sobie prowo skroco-
nio, poprowionio tekstów oroz listów. Nokłod - 900 egż., ceno 70 gr, reklomo cm2 -. 30 gr f VAT.
,,Drukornio" Romon Łęczyński Śmigiel, ul. Ogrodowo 39 - iel. (0-ó5) 5180-543.
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