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.Teszcze w sobotę 2 maja rano złożył
ostatnie dwie strony tego numeru. Już
rano chciał ich makiety, bo po połud-
niu wybierał się na uroczystość. Nigdy
nie przypuszczałem, że w ten sobotni
ranek widziałem Go _ jak zawsze uś-
miechniętego, pelnego życzliwości i
dobroci, z wier§zownikiem w ręku -po raz ostatni. A jednak ...
Już nigdy nie będę mógł powiedzieó:
Fanie .}anku, tę stronę tak zaplanowa-
łem. Nigdy też nie usłyszę: Panie Hu-
bercie, a może tak?
Już nigdy ...

Był zesyuŻoNYM czŁoWIE_
KIEM dla KULTURY, SZTUKI
DRIJKA,RSKIEJ, POŻARNICTWA,
§nopowISKA i ,,WITRyNy śnn_
GIELSKIEJ" - złoży| jej 10a nume-
ry. Ten, niestety, jest ostatnim.

Rodzinie Zmarłego śp. Jana Łęczyń-
skiego w imieniu redakcji ,,Witryny
§migielskiej" i wydawcy - pracow-
ników Centrum Kultury w Śmiglu
składam wytazy sżczerego współczu-
cia. Hubert Zbźerskź

WIELKIE ŚCIGANIE
W dniu 9 mojo 1998 roku w gminie Śmigiel zokończony zostonie

jeden z etopów
v oGóLNoPoLsKlEGo WYśclGU KotARsKlEGo

,,Po zlEMl LEszczYŃsKlEJ"
dlo zowodników zrzeszonych w kluboch sportowych w kotegorii
junior młodszy.

Przed zokończeniem etopu o godz. 10.30 odbędq się wyścigi
dlo dzieci i młodzieży w kotegorioch wiekowych:

l grupo od ó do B lot
ll grupo od 9 do 12 lot

- lll grupo od 13 do 15 lot
Wszystkich chętnych do wzięcio udziołu w wyścigu prosimy

o zgłoszonie się u swoich nouczycieli wychowonio fizycznego
oroz przybycie z włosnym rowerem w dniu wyścigu no linię mety
przy Centrum Kultury w Śmiglu.

z teki Romuoldo sobkowioko
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Waine zebranie Śmigielskiego'l'owarzystwa Kul-
turalnego, które działa od 1986 r. odbyło się 16

kwietrria br. w salce klubowej Centrum Kultury
w Śmiglu.
Otworzył je prezes mgr Witold Omieczyński. ItTa

przewodniczącego zebrania wybrano Zbigniewa Gra-
bowskiego. Chwilą ciszy uczczano Zmarłych człon-
ków Towarzystwa,
Sprawozdanie z działalności towarzystwa zlożył pre-
zes W. Omieczyński.
Towarzystwo było organizatorem, przy współudziale
Centrum Kultury w Śmiglu, w 1996 r. konkursu:
,,Czy znasz zabytki i topografię miasta i gminy Śmi-
giei". Głównie jednak działalność towarzystwa pTze-
jawiała się w uczestnictwie członków w wycieczkacl-1
organizowanycll przez zarząd. W 1996 r. zoTganlzo-
wano wycieczkę w rejon Kłodzka, przejażdżkę brycz-
kami do Sokołowic by ,,powitać lato", trzykrotnie do
Teatru Muzycznego w Poznaniu. W 1997 r. zwtedzo-
no AKWAWIT w Lesznie oraz wystawy w Muzeum
Okręgowym, którego od 1996 prezes towarzystwa
jest dyrektorem. Była też tradycyjna majówka na
Byczą Górę oraz wycieczka do Przemęckiego Parku
Krajobrazowego w okolicach Olejnicy.
Członkowie tołvarzystw-a gromadnie uczestnic zyll tez
w uroczystościach patriotycznych z okdzji rocznic
uzykania niepodległości.
O pracy towarzystwa, na przestrzeni lat jego istnie-

nia ukazał się artykuł pióra W. Omieczyńskiego na
łamach katolickiego pisma ,,BYĆ BLIŻEJ". Prezes
opł,acował też iniormację o działalności towarzystrva
r,; latach 1996-1997 dla Rady N{iejskiej Śmigla.

Spra.łozdanla z dztałalności złożyli też: Edmuni
Maćkowiak 

- sckretarz, Wojciech Skarzyński -.skarlrnik r tsogdail Szulc 
- 

przewodniczący Konl,is,:_
Ile,wizyirre j. Ta ostatnia wnioskowała o udzielenie za-
lządov,zi absolutoriuirr. Uchwalono je jednogłośnie.

D},skusji nad sprawozdaniami (były wręcz dro-
biazgowe) nie było. Zarządowi wyrażono uznante za
dobrą, organizac;v jną placę.

Nie było też problernu z wyborem zarządu i kc-
rnisji rervizyjnej. Listę - prcpozycję odczytał Z. Gr"a-
bow-ski. Roziegły się brau,a i ,,nowy" - ,,staTy" za-
t,ząd wbrano przez aklamację. Tak więc w Śmigie_-
ski.m Towarzystwie Kuituralnym bez zmian. Si,,,=

funkcje nadal pełnić będą: Witold Omieczyński -prezes (od początku istnienia towarzystwa!), Steia:_
Klupsz - wiceprezes, Edmund Maćkowiak - sek:;-
tarz, \ĄIojciech Skarzyński - 

skarbnik oraz Włai-.--
sła,uv Krawczyk, Ryszad Sobierajewicz i Marian Sz-.,-

manowski - członkowie, Nie nastąpiły zmiany p=:-

srrnalne i w komisji rewizyjnej : Bogdan Szulc -
przeviodniczący i Jan Frąckowiak oraz Zbigniew C:.-
bowski - czlonkowie.

W toku zebrania przyjęto też jednego członka -
w tym roku jest to ,,piąte przyjęcie".

W przyjętym programie działania przewidz_a:--

ol,ganizację ciekawych - atrakcyinych wyciecu...
oraz udztał w uroczystościach środowiskowych.

W wolnych głosach i wnioskach p. Biały zaa:ź-
lował by ktoś ... zdeklarował się na prowadzenie ś::--

gielskiego Kiubu Seniora - ,,bo się rozpadnie".

Po wyczerpaniu porządku obrad prezes W. O::-=-

czyńskl, który po wyborze i przyjętych gratula:.=:
objął prowadzenie obrad, zamknął zebranie. i_:, -

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 3 maja 1998 r. zmarł nagle

w Panu, nama§zczony Olejami Św. przeżyw§zy |at 73, mój drogi i uko_

chany mąż, na§z najdroższy ofciec, teść, dziadek, szwagier i wujek

Msza św. pogrzebowa odprawiona zo§tanie w środę, dnia 6 maja 1998 r.

o godzinie 1,1.00 w kościele farnym w Smiglu, po czym na§tąpi odprorra,
dzenie Zw|ok z kostnicy cmentarnej na miejsce wiecznego spoczynku.

W smutku i żałobie pogrążona
ŻONA z RODZINĄ

lan
ś.p.

ŁĘczyń$ki
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DZTAŁALI\TOŚC C.K. \\r 1sg7 R{}KU
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(...) Centrum Kultury w Śmźglu, zgodnże ze statu-
tem, prouadzź dzźałulność u zakresźe gromadzenta
i upowszechnżanźa dóbr kultura, stuarzania warun-
lęóus do kulturalnego roz,woju oraz organizotuaniu
uclnego czcrsu.

Groll,uadr;enze i u.pousszechniąnie dóbr kultura recl,-

Lźzaulune jest przede lłszystlcnn u Bżblźotece Publicz-
nej hhasta ź Gmżny Śmigżel ź jej fili,ach tu Czaczu,
N ie.La,żkotuźe ź Stał"yrru Bojanouźe.

W mźnźongm roku ll: bżblżotekach zarejestroluangcll,
bgło 3.513 c4ltelnikóu (o 8 uźęcej nl,ż lll 1996), któ-
rzy usgpożyczgli 69,a34 ksio,żlcź (o 4.743 mnżej nżż
u ralęu 1996). Jednq z przaczan syladlcu źloścź tugpo-
żgczeń u nuszgch bibliotekach. jest brak nowości luy-
datłnźczgcłl,, co spo,IDodousane iest brakzem środków
na źch zalcup. \Ąr 1997 roku na zakup 636 ksiorżek ug-
dcłlżśmg 4.448,00 złotgch to jest o 2.347,00 złotych
mnżej niż u: 7996 roku., (W 1996 r. zakupiliśmE żcll,

504). (,.,)

Drugo, przaczancł spadku tłypożgczeń było zamknźę-
cźe na 5 tggadnż bźblźoteki u Śmźgl,u, ,w tanx czasże
przepr ou adzono u) nże j źntu enturę.

Duże ożgużenże notuje sżę ,lD czytelniach, które
ąls 1997 roku odtlsźedzżło 2.781 osób, o 228 u:źęcej nźż
u roktt poprzedni,m, W nich, nxożna skol,zgstać na
miejscu z 2.952 pozgcjż zbżoru podręcznego (tn 1997

roku zakupźono do niego 191 pozgcjź) oraz czasopżsm.
Prenumerolłalżśmg 46 tytułotł, u: tym 4 obcojęzgcz-
ne. Czasapismu taEpożaczano też do domu - u 1997

roku 3.012 egzemplarzE. Oprócz tłgpożgczeń, bżblżo-
teki udzieliłg 2.633 źnformacje, o 657 ll:ięcej niż
ul roku poprzednźm.

B źbliot eki pr o w a d zźłg t e ż z a j ęc źa kult ur aln o - o ś lls żat o -
we, szczególnźe z dzi,ećmi organźzujqc konkursE: pla-
staczne (5), czgtelnicze (1), zgaduj-zgadule (3). Do
biblźotekż przEcltod"ziłg też klasy szkolne na lekcje
bibl1,oteczne prouadzone przez bibliotekarkż (15 razg)
!u.b po prostu - szczególnże na poczqtku roku, szkol-
nego - zapoznać się z pracq bźblioteki (19 razE).
W bźbli.otece dzźałał też klub krzEżólłkolnicza ,,Ła-
rruigłóuka", którg ożEtuionq działalność prouadzźł
u okresźe Jeriz,

Z danych statastacz,ngch uEnźka, że tu mźni,ongm
raku przez bżbliotekę u Smiglu przeużnęło sźę 9.937
osób, lu Czuczu 3.577, Nźetqżkotłie 1,320 ź Stargm
Bojanowie 7.045, Łqcznie 21.879 osób i, lest to liczba
zanźżona.

Centrum Kultury lls Śmiglu llsarunki do kultural-
nego rozwoju stuarza poprzez działąlność sekcjż t, ze-

społów. Ściśle zuiqzangch z Centrum bgło 5. Sekcja
plastyczna zajęcżu prou:adziła oddzi.elnże dla trzecil
grup uiekousych: dzźeci (14 uczestnźkóu:), młodzież
(6) i dorośli (5 osob), Instruktor sprauouał róunźeż
opźekę rner?|toracznq nacl grupq t€renaxDą - 6 asób,
Uczy rEsunku i m,alaTstuq, w różn,gch technźkach,
rzeźbg 1D glini,e, organźzuje ueunętrzne plenery,
autarskże wystalay ż uyjazdg nu usgstalng. W czasźe
letniclt, ualłacjź zajęcźcv acibylnałg się w uiatraltu -korzEstały z nźclt róusnież rlzżecź n-ie zuiqzane z sek-
cjq.W jednei z uźtryn sklepougch tna stgłe mżejsce
elcspozycja jednego obrazlt..

Sekcja tuneczna ll.czEłrl 27 dzźecź, które uczyłg sźę

t(|,ńeóLD młodzźeżoulJcll - głausnźe dżsco. 1,,diista,,,_:iL-

tuała jako grupa tanecżn{Ł ż tu duetacłl,.'tJczes!,,:iiczl,jltl
lł toojeuódzlcźch przeglqducll zespołów tanecz:i,łycll,
or az'lconkur s ach taneczny cll,.

Sekcju madelarska działułu to I)amu 'utlźejsil.ł,r,l, ,.u Stą,
rEłn Bojanouie, Skupżała 70 dzlecź. Uczesi,..i,|:łu;;u
one u) ząllsodach modell latajqcgch, ź za,ruodaclł !,t;-
taucowEch, Sekcja organźzouala też pokuł,,y rluad,elz

pływajqcgch.

Sekcja szach,ozt:ct ,,-tl,iin2o" jest zrzeszona us O!łręga,
tuym Ztuiqz!łu Szach,ouaftL ,lD Lesznie. Zajęcia pro-
tlsadziła tls duóch. grupach: młodzźeżousej - 12 osób
i starszej - 17 osób. W tLbiegłErn roku jej człrlnko-
uie i.ndytużdualnże i drużynou:o uczestnicz,glź lł 10

turnźejach i mźstrzostusaclił szkolngch. Wiel,1l z nich
bgła organżzatorenx.

Pośrednio z Centrum zuia,zane sq Orkiesi,rcł Dęta
OSP ru Śmźglu i. Ch.ór ,,Harmonża" w Śmiglu. Dzi,a-
łąlność organźzacgjna ż artystyczna tEch zespołó,w
oparta jest na Jżnansach bttdżetu Centrum Rulturg.
Środkź, które możem,E przekazać tym jednostkom,
pozualajq źm tglko przetruać. Dotgczg to przede
uszystkźm orkiestrg, u której obok kapelmżstrza uoź-

nżen bgć zatrudni.onE przynajłnnźej jeden źnstru,|ętor,
Należałobg dokupżć bralcujqce źnstrumenty, a część
z źstnie jo,cg ch tugmźenźć,

ZarozDno orkżestra jak ż chór uśuźetnźają uszlist'lcźe
znaczqce uroczystoścź śusźeckl.e i, koścżelne u gm,lnie
ź - sporadEcznźe - poza jej terenem, T}czestnźcz:ą

t e ż tł pr ze gI a,dach, w o j e w ó dzkżch.

Orkźestra liczyła około 40 mrłzakóąl i kcncertowała
11 razg. Jej kapelmźstrz jest zatrudTtźrl,ł,"y przez Cen-
trum kultury na 7l4 etatu.

Touarzystwo Spzeuu,,Harnl,cl,ńcr" s,lczłpźało X13

członkózo, us tym 44 czyrłł,ych,, Cłtór ,,Łlcłr,,łLonia"
prezentouał sźę 26-krotnźe. Towul"zgstwo tl:adało
śpźelłnźk,,sttll,Ech" pźosenek, ktory jest, na3lcardzźej

)L
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poszultźlpano, publtkacjq w kręgach, śpźetnaczgch lło-
jelaództusa, Centrum Kultury zatrudnia dgrygen't a
na unxouDę-zlecenźe.

Z budżetu Centrum opłacang jest też kźerounźk Ze-
społu Pieśr"ź i Tańca ,,Żeńcg Wiel'lcopolscg" - cui,y
etat,

Z Centrum KtłlturE lu Śmiglu zll:icizcłne scł też po-
średnźo kluby sportoue: ,pogot| 7929" Śmlgźel, ,,Po-
lonźu" Śmżgiet, ,,MO.s-Rol" Spausie, ,,Orlęta" Czucz
oraz Społeczna Miejsko-Gmźnncl Rada Sportu, Krd-
turg Fźzgcznej ż Rekreacjż, którEm Centrum prol-I)u-

dzi księgouość. Centrum jest ząkładem praca clla zu-
trudnżonycłl, u tycll, klubach trenerów, żnstruktorou
i gospodarza, fżnansouanEcłl, z tunduszg przeznaczo-
ngch, przez Radę Miejsko, Śmżgla Spolecznej Rqdzie
Sportu,

Trzecźm zadanżern Centrum jest zagospodarowtt-
nź,e uolnego czasu mźeszkańcom. Przejalnl,ało sźę to
or g anżzow anżem r ó żnor odny ch impr e z.
V,/ sall u:zdollsiskowej odbgło się 12 spektctkli teatrql-
n E cłl, k o n c e rt r o ck o to y, konc ert h, ol encl er skż e g o ch, a r u
Bel Canto. Organizowalżśmy i,mprezg plenerowe:
Dni Smźgla, pżknik country, pożegnanie lata. Naszq
gminę r ozł, eklamouali,śmE popr ze z tuspołor g anźzac j ę
sesjź naukouej - ,,200-1eci,e Mazurlęa Dqbrouskie-
go" ź lI Wi,elkopolskźego Konkursu ź koncertu Mło-
dEch lnstrumentalźstów Orkiestr DętEch.
Ponq.dto organizolnaliśmE: 3 usgstauE malarskźe, za-
batuę tanecznq ź bal, sylusestrotug, gra planszo-
ue, turnźej pźłkź siatkolłej. Współorganizoualiśm31
lV Otusarte Biegi TJlzczne, przełajoue bżegź zuEcźę-
stua, minźtriathlon, JestEn strażackl,, koncert jubż-
le,uszowg,,Żeil.ców Wźelkopolskźch", uroczEstość od-
sionięcża tablźcE ku czci Wacłausa Łepkowżcza, cap-
strzyk z okazji rocznicy uybuchu 1.1:ojnE, konkurs
,,Alkohol - dzżecko - rodzina" ż usżele znnych.
W ferie zimowe organżzoualiśmE dla d,zieci zajęcia
taneczne, dyskotekź, bezpłatne seanse Jźlmoue, ba-
lźlłż karnawałouse ź zajęcźa śu:źetlieouse.

Z protaaclzonego przez nas basenu kqpźelouego sko-
rzgstało 6.250 osob.

Ki.no ,,CentTLLm," swq dzźałalność rozpoczęło u 1996

roku. Wollsczas seqnse obejrzało 3.949 ll:l.dzóąls. W ro-
ltu ubźegłgm zorganżzoualiśmg 104 seanse, na któ-
rEch zasiadło 4.670 tuidzólł, u uięc o 727 uźęcej nl.ż

u roku poprzednźm.

Centrum Kultury u Śmźglu jest rotłnleż usydaucq
l,łkalnej gezety ,,Wżtrgna Śmżgi.elska". Jej pierusszg
numer ukazqł sźę 9 maja 1991 rołcu. Rok 1997 zam-
knięto 753 rLumerem. Nakład pisma uynosił 1000 eg-
zemplarzy, z którgcłt średnio sprzedano 906 egzem-
plarzy. Przyjmujqc, że każdy egzempl.arz czEtajq
średnźo 3 osoby, ,,Wi,trgnę Śmi,gźelskq" czyta około
2.5a0 osób.

Centruln Kultury u Śmźglu oprócz upotuszecl-t-

nżanża dóbr kulturg ź organizousania uolnego czasu
pełni też tunkc j e administracg jne.

Cprócz obżektu mclcźerzystego - sżedziby przg ulicg
T. Koścźuszhż 2a Qqczng kubattłl,u abźektolls zarnknię-
tycll, wEt,tosź 4.393 nl,ż, a ic'h po"ł:źerzcll,niu 

- 
1.25a m2)

Cent,ruln podlegajq ta.kże: pł,ytct asfaltouła i plac za-
bau przy ul, T. i(cścźuszkź, basen kqpielowg z prz,a-
Legtym terenem,, sala przy busenźe, stadion sporto,wa
ź zuicltrq,ki z prz,yiegłym terenein, Bieżqce utrzgmanie
tych cbźelłtów ż terenów pochłanźa zncrcznq część na-
szego bud:etu. Niektóre z nich lngmagłja, kapźtalne-
gc remontu. Dotgczy to buC"ynku macźerzEstego,
w którym - ID starej częścż - trzeba cgłkou;źcźe
ugmżenźć pokrEcźa dachoue., u u: nouej - uJasnxo-
ławać dacl,cy, ugrernontouać par'kret, pom,alawać nże-
lłtóre pomźeszczenźa. KapźtalnE remont dachu musi
tez bgć dokonany na sulż przg basente, Wakół base-
nu, zgodnźe z zalecenźem stacjź sanźtarroo-epźdemźolo-
gtcznej, uźnny bEć uymźenźane płgtlcż,

Pomieszczenża nasze byłE uEkorzystyuane La 1n&-

lłsgmalnym stopnźu, Nże tglko na organżzouanźe
spektakli teatralngch, koncertów, nlat7Ll,, imprez,
sesjż i,tp., ale ź nu odbguunźe prób, zajęć nauki, pra-
ua jazd.y i jęzgka angielskiego, spotkanźa t zebranla
(tEcll ostatnźch us ubżegłEm roku bgła 81) ale udo-
siępnźane bEły też mieszka.ilcom. OdbEło sźę tu ll,źch

6a uroczgstoścź rodzźnngcll,, lł tym 24 uesela. Ogó-
łem rtasze pom,źeszczeni.a uEnajnlo1oeno 162 razE,
u tan,L 33 razg bezpłatnźe. (...)

Centrum Kulturg us Śmiglu prouadzi rózna":aĄn.a

f ormy dzżałalnoścż. P1,oblem,em jest, czE mźeszkańcy,
głólłnże spoza Śmżgla, korzystajq z proponowanEch
przez nas form żgcźa kulturalnego. OrganizujemE je

dla m,źeszkańcóuo całej gminE ź nźc nże stoi na prze-
szkodzże, bE tłszgscE mi,eszkclńcy mtasta i gmźny
llł nźm uczestnźczgli.

Księzom, Burmistrzowi Śmigla, Kręgu Star-
szych llarcerzy w Śmiglu, Komendzie Hufca,
ZHP lv Śmiglu, To,łarzystwu Śpiewu ,,Harmo-

nia", Dyrektorowi i Nauczycielom. I LO w l,esznie.
pracownikort: Centrum Kultury w Smiglu, Urzęd,-l
l"{iejskiego Smigla, Przedszkola Samorządowegc
u, Śmigiu, Przychodni Lekarskiej w Gdyni-Grabórr -

ku; byłym uczniom, znajomyrn i sąsiadom za złożor-ę
krviaty, kondolencje, oiiaro,wane intencje mszali:=
oraz tym v;szvstkirn, którzy odprowadzili na miejsc=
\Ą'lecznego spoczynku rr:ojego clrogiego Męza, Ojca-
Dziadka i Teścia

śp. EIENRYKA BAJONA

składam serdeczne podziękowanie
żona z rodzźnq
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50 LAT BIBLIOTEKI
Julż 50 lal. Biblioteka Pub]iczna Miasta i Gmrny

,,v Smi8lu gromadzi i udostępnia książki, prowadzi
clziałalnośó czy telntczą i kulturalną.
Jej historia to rł,ieloietnia praca bibliotekalzy, to
ogrom przemian, to wszystko to, co złożyło się na
dzisiejszą bibliotekę.

Oto najrvażniejsze daty z jej życia:
1947 - W oparciu o,,Dekret o bibliotekach i opiece
nad zbioraili bibliotecznymi", który wyszedł w 1946
loku, uchrłrałą Rady Narodowej w Śmiglu zostaje za-
pew-nione rvyposażenie i lokal na bibliotekę w bu-
dynku przy pl. Rozstrze]anych 25. Stanowisko biblio-
tekarza oŁcjmuje Pan Józef \\resnerowicz. Książki
pochodzą z ciarów społecznyclr.

1948 - Bibiioteka zostaje rvpisana do rejestru bibtio-
tek pod nr. 5 w Inspektoracie Szkolrrym w Kościanie
pod nazwą ,,Miejska Biblioteka Pubiiczna w Snriglu".
1955 - Biblioteka zostaje przeniesiona do budynku
adlninistracji samorządowej (prezydia rad narodo-
w)lci]) przy p1. Wojska Pols}<iego 6.

1956 -- Kierolvnikiem Biblioteki zostaje Pani Ag-
tiieszka wesnelowicz.
11}72 - Biblioteka zostaje plzeniesiona do Miejskiego
Dotriu Kultuly, w którym otrzymuje cztery pomiesz-
czenj.a o pow. 160 m2, ale ze względu na brak środ-
kóiv finansowych na remont wszystkich ponrieszczeń,
1urrkcjonuje vr jednym (obecnej wypożyczalni) o po-
wierzchni 35 m2.

1975 --_ W wyniku reformy podziału administracyj-
nego kraju powstaje Biblioteka Pub]iczna Miasta
i Gminy w Srniglu, której podlegają trzy Filie Bi-
blioteczne w Czaczu, Starym Bojanow-ie i Nietążko-
wie (dotychczas były samodzielnymi bibliotekami)
oraz 13 punktów bibliotecznych.

1976 - W grudniu na emeryturę przechodzi Pani
lrgnieszka Wesnerowicz, a kierownikiem Bibiioteki
zclstaje Pani Helena Wróblewska - pracownica Ze-
społu Ekonomiczno-Administracyjnego SzkóI rv Smi-
glu mająca wykształcenie bib]ioteczne.
1978 - 3 maja podczas Wojewódzkiej Inauguracji
Dni Kultury, Oświaty, Książki i Prasy nastąpiło
otwarcie i oddanie do użytku społeczeństwu wyre-
montowanych wszystkich pom,ieszczen biblioteki.
Wyposażono bibliotekę w nowy sprzęt (regały, szafki
katalogowe, stoły oplacowań). Uruchomiono czytel-
nię dla dzieci i dorosłych.

1990 -- Uch\Ą/ałą Rady Narodowej Miasta i Gminy
Śmigiel, Biblioteka zostałe połączona z Domem Kul-
tury tworząc Centrum Kultury w Śmiglu. Stanowi-
sko dyrektora połączonych placówek obejmuje do-
tychczasowy kierownik biblioteki Pani Helena Wró-

blewska. Funkcję tę splawuje do chwili przejścia na
emeryturę tj. do 31.03.1995 r.
1995 - W ,,vyniku konkursu dyrektorem Centrum
Kultury zostaje Pan mgr Hubert Zbierski, a kierow-
nikiem biblioteki, która w ramach Centrum posiada
autonornię, niżej podpisana.

Istnienie i działalność Biblioteki to nie tylko po-
mieszczerria i sprzęt biblioteczny ale przede wszyst-
kim czytelnicy, w;zpożyczenia i zakup nowych ksią-
zek, co obrazuje ponizsza tabe]a:

l^ .- l __/_.^^;., , tt^:; IZuXupksiążekRok l .iy:i' l *.HiJ , o]ijilu | "i. roo'.
Ili|mleszKancow

1950

1970
652 11.953 3.050 3,4
808 15.905 10.466

18.810
12,7

20,|
i 1,6
,o
Ą,4
li,9

1980 2417 51.371
],990 1898 44.594 25.566
1995 1?38 43.352
1996 1641 38.867
1997 1632 34.BB9

27,944
27.4a0

W swojej 5O-letniej działa]ności Biblioteięa ró.,łz-
nież organizowała (i r-iadal to czvni):
_- konkurs)r; recytatorskie, czytelnicze, r;/sitnkoro/e,

- 
quizy, zgaduj-zgadule,

-- lekcje bib]ioteczne dla uczniów szkół podstarvo-
r,vych i ponadpodstawowych,

-- wycieczki do biblioteki dzieci przedszlłolnyc}t
i klas ,r0",

- spotkania z pisarzami, dziennikarzami, aktoranli,
oraz innymi ciekawymi ludźmi,

-. wystawy i wystawki dotyczące nowości wyda-wni-
czych, rocznic: kulturalnych, społecznych i poli-
tycznyclr.
Z chwilą ut-worzenia Centrr_rm i{ultury bibliote-

karki wykonują również prace nie zwlązane z ć"zia-
łalnością podstawowQ 

- akt),g7nie w,łączają się w or-
ganizację wszystkich imprez organizowanych i rvspół-
organizowanych przez Centrum.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Srnigiu
była, jest 

- a myśię że i nadaI ł:ędzie 
- dla lokal-

nej społeczności podstawową jednostką iil-łii,urairrą
t miejscem ciągłej edukacji. W swojej działaltrości
}<ieruje się maksymą powieściopisarza i pu}:licysty
Jana Wiktora:

,,Biblioteka gromadzź bogactlła u:źekótt: i pakolei"ł,,

nxogcł z nżch czerpać bez mźarg nźeprzelic;zone tłumy,
a nżgdy nźe poska,pi ani mardroścź, ant śąpźatła".

Z okazji 50-1ecia Biblioteki, w dnitr 13 rnaja 1998
roku o godz. 12.30 w czytelni Biblioteki Frrblicznej
Miasta i Gminy w Śmiglu, odbędzie się spotkanie au-
torskie z Panem Ryszardem Biherstajrrenn, śnnigiela-
ninem, poetą i publicystą. \t/szystlriclr chqtnych i za-
interesowanych serdecznie zapra n'u*',oonuta 

H ampel
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ABSOLUTORIUM DLA ZARZĄDU
23 kwietnia br. odbyła się XXXIX sesja Rady

Miejskiej Śmigla. Obecnych było 22 radnych * nie-
obecnych dwóch: Jan Lisiak (Spławie) i Kazimierz
Vy'asiek (Białcz Stary).

Informację z działalności Prezydiurn Bady przed-
stawiła prze,"ł,,odnicząca Urszula Ranke.
I'rezydium mi.n. zapoznało się z wnioskami w spra-
wie przyznania meda]u Zasłużony dia Miasta i Gmi-
ny i przekazało 1e Kapitule.
Postanowiło zapaznać radnych z rezolucją Rady X,iia-
sta Zakopanego w sprawie krzyża na terenie obozu
w Oświęcimiu, W dyskusji, która się na ten temat
wywiązała, wyodrębniły się drva stanowiska: ,,Nie
usurł,ać żadnych synlboli - popieram rezoluc ję"
i ,,To są sprawy religijne. Kościół już się tym zająl.
'|o pismo przyjąć do wiadomości i żadnego stanorvi-
ska Rady nie powinno byc". Ostatecznie rezolucję
poparło (stosowne pismo przygotuje prez5zdiq6 ."6n'
20 radnych a dwóch się wstrzymało.
Prezydium negatyrvnie ustosunkowało się do propo-
zycji Rady do Spraw Rodziny przy Wojewodzie Lesz-
czyńskim dotyczącej utworzenia Miejsko-Gminnej
Komisji do Spraw Rodziny, wychodząc z założen-^a"

że pomoc rodzinie świadczą inne, powołane wcześniej
komisje, stowarzyszenia, rady, kiuby i urzędy.
Dyskutowano też nad przedstawioną przez Przewod-
niczącą informacją o Porozumieniu Samorządowym
,,Ziemia Kościańska" (drukujemy ją w innym miej-
scu). Jerzy Cieśla, który jest członkiem założycielem
tegoż porozumienia, powiedział, że powiat utworzony
.ł starych granicach będzie mocny gospodarczo. ,,Ma-
ła jednostka ma oboił,iązki takie same jak duża,
a pieniędzy mniej".
U. Ranke poinformovrała też radę, że pięciokrotnie
reprezentowała ją na zewnątrz.

Sprawodanie z pracy Zatząda zlożyŁ burmistrz
Jerzy Cieśla. l.Tajpierw jednak przedstawił zatrudnio-
llą w Urzędzie Miejskim Śmigia (na cały etat) rad-
czynię, mieszkankę Śmigla, AIinę Polaszek.
Zarząd w okresie międzysesyjnym odbył ttzy posie-
dzenia, których tematem m.in. były sprawy:
gazyfikacji wsi. Postanowiono ogłosić przetarg na
rvykonanie dokumentacji technicznej dla Starego Bo-
ianowa, Bruszczewa i Robaczyna. W imieniu Zarządu
l_-,urmistrz wystąpił z wnioskiem do rady o sfinanso-
r.ianie dokumentacji dla wszystkich wsi, rozkładając
realizację tego zadania na poszczególne lata. Inwe-
stycja ta będzie realizow-ana etapaini, w zaieżności od
pozyskiwania gazu.

rvyboru trybu zamówienia pulrliczne3o na następują-
ce zadania: r,vykonanie szacunku strat poniesionych
przez właścicieli gruntów na trasie buclowy kolektora
w Koszanowie, budowę chodnika na u1. Głównej

w Starym Bojanovrie, zakup wiat przystankowych
dla Gnier.vowa, Jezierzyc i Zygnruntowa.
przetargu na budowę oczyszczalni ścieków. W tej
sprarvie spotkano się z inwestorem zastępczym na
budowę oczyszczai,ni (jest nim Wojewódzka Dyrekcja
lnr,,;estycji w Koninie). Zastosowano przetarg dwu-
slopłliorv5r: składanie ofert wstępnych (otwarcie 29

maja) r oferty ostateczne (1 połowa lipca).
dotacji. Złożono 9 wnioskótł,, z tego dwa załatwiono
negatyryp|ę, dwa - w terrrrinie późniejszym, a pięć

- pozytywnie. Dotację otrzymali: Przychodnia Re-
jonowa w Śmigiu na rr:alo.łanie - ż.260,0a (to kwo-
ta, która pozostała z zakupu aparatu USG), OSP
w Zegrówku. - 2.000,00 na uroczystośc zr.viązaną
z rTadaniem sztandaru, lrntoni Szulc - 150,00 na po-
krycie kosztów związanych z utrzymaniem dwóch
aktorów -łystalviających przedstawienie,,Misterium
Męki Pariskiej", Społeczny Komitet Obchodów B0

Rocznicy Fowstania Wieltr<opolskrego na Ziemi Koś-
ciańskiej - 2.500,00 na wydanie monografii pt. ,,Zie-
mia Kościańska w Powstaniu Wielkopolskim 1918-
*-1919", Zarząd Oddziału PTTK w Kościanie -500,00 na organizację rajdu ,,33 Kościańska Jesień
nad Obrą", który zakończy się w Starym Bojanowie.
mieszkaniorve. Rozpatrzono cztery rvnioski o plz)r-
dział mieszkania - 

jeden załatwiono pozytywnie,
pozostałe będą rozpatrywane w terminie później-
szym. Rozpatrzono też cztery wnioski o zamianę
mieszkań: dwa pozytywnie, pozostałe - później.
Realizując wyroki Sąciu Rejonowego w Kościanie do-
tyczące eksmisji, dwom osobom przydzielono lokalc
zastępcze.
podziału krvot uzyskanych z licytacji ruchomości
i nieruchonlości byłej cegielni w Przysiece Polskiej,
Z licytacji ruchomości uzys.kano kwotę 273.159,17 zł.
Po wydzieleniu kwoty na podatek VAT oraz pokry-
ciu wydatkow zwtązanych z egzekucją, kwota prze-
z|laczona do podziału wynosi 124.513,08 zł, z tego dla
gminy przypada około 34.70I,00. Z licytacji nieru*
chomości uzyskano kwotę 453.150,00 zŁ. Z tej kwoty
wydzieiono koszty egzekucji i dla gminy przyzruano
38.460,29 zł. Z licytacji prowadzonej przez komornika
pozna,ńskiego uzyskano około 13.000,00 zł, z czego po
dokonaniu zwrotu kosztów egzekucyjnych i po po-
kryciu kosztów egzekucji pozostałość ptzekazana zo-
sl,anie gminie. Jeruy Cieśla podkreślił, że wszystkie
roszczenia byłych pracowników cegielni w pełni zo-
stają zaspokojone.
Ponadto Zarząd wraz z członkami Komisji Planowa-
nia Przestrzennego, Porządku Publicznego i Ochrony
Środowiska w dniu 15 kwietnia odbył wyjazdowe
posiedzenie w Poznaniu, aby na miejscu zapoznać się
z działalnością i funkcjonowaniem firmy RETH-
MANN SANITECH, która zarządowi złożyła ofertę
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,'i !',l !l L' j.

G,|tl;ioil)rnl punktei1i, 0l_]1,aL]ł i33rł9 i.,rr,*ii sprarvo-
z.lanie 7,arzącjl:.. z w)ikonania ]:udżetu za 1997 rok.
Racni crurzvruali v,lczcśnie,i bardzo obszelnc L szcze-
1;ółclve nateriał-y, n3 ten ternat. Składały się one
z t,lzec}i czr;ści: Wykonanie riochodów, inf ortnacja
; 1"""1!,orlli-lia zadaii l,; 1997 r. przyjętych do realiza-
cji Lir:h-wałą ilady lviicjskie3 Slnigia z 30 stycznia
1997 roku oraz Pozcsląig 11ii,-ciatki, Ze v/zględu na
s]zeztlj;ł{Jść t,aszl.ch ła;nów ly tym numelze przedsta-
il,iatl l,i:a]izalię niektó,:-y,ch cloc}rodów. Pozostałe da-
i]e, \Iv- t;i,ił CC ZIICBICI.iO \ĄI UBIEGŁYM ROKU
i riyskusję ilar.l sprawozc]allietlr 

- 
w nastepnyn nu-

il}ef Ze,

1'Jim pi:z-,rięic ticiirvałę w spla-,vie udzieienia abso_
ir-rtorir.im Z;Liządorvi Mieiskrenru Śmigia, przewodni-
clząc-,. Konri:: li Re.wizyjnei l![arek Ratajczak zapoznał
la_c]l..,cll z pi:.:u,eul skieiowanyr-n io P.egiona}nej Izby
{;Lrachl:ni;o,!.,re.j \,v Zielonej Gc;rze o zaopiniov,-ani.e
i,\.}1iosk_Lł ,u,; sprarvie a,bsolutorium, \7 piśmie tvm }<o-

inl:]jii ix.j.n. stł-",ierdziłal ,,... *fl kontrolowanych zada-
iliac]r ttie stl,vieldzi.ła l]Izek]:oczenia pTuez Zarząd
Llsia-i,vo."v.vi]i-i i nadailycb, przez Radę Nliejską upoważ-
rlieil .,r,, zakicsie ciokoi-iyrł,ania zmiarr w budżecie.
}lTa"iąrl na ui,,ł_clze całoksztalt budżetu Koinisja Revui-
zyjna }iaci;;, L{ie;sklci Srnigia większością głosórv po-
slanorvila rv-,,stąpić clo Rady Niie jskrei Smigla
z .,,.l-iio:.kiem o udZielenie absolutoriul:l Zarządowt
},,Ii.lir:kieil",ł Snrigla". Odpowiedz RIO w Zielonej Gó-
lzc b.iła pozvtylvna i]chu-ałę o udzielerLiu absoluto-
liuni podjęio i9 głosami prz5, trzech ivstlzvrnujących
Się"

Jerzy Cieśi;], po stwieldzeniu, że oceniaily jest Za-
rząd, który jest oL:ganenr r,v,ykotrawczym, ale elekty
sa \Ą,Stl0lne: Za.rząd]J i racly - 

poclziekował Za ocenę,
al,soli;_toril;,t:l i wspołpr:acę lłmożh.\."iającą zarządowi
leeltzac,lę zadali.

pocijcto róiłniez uch.lvalę poszerrzającą cz}onków
liapit,-iłi, pI,z3.zrra,jącej meda1 Zasłużony dla N[iasta
i Grilii,,1, Srnigiel o Frzer,vodniczącego Rady Miejskiej
Smigla"

W rł,oln_,vci-i i;łosacil i wniosl<aclr porvrócolro do
s]]l,.,a1,Iv,y partycypacji budżetu w gazvlikacji g;min5..

Zarząd yv,llioskuje lry z budżetu pokrywać koszty do-
liun:entacji (Odwroinie jak przy u,odociągovianiu,
gdzie cickurncntacię polrryr,vaja. społeczne komitety).
I).,.slrusiłr bi.la po].einiczna -- ,,Zcsiawmy to nowej
I,acizte.", ",Pe"ł,na, częśc Smig]a nie rrla rn,ody, a jest to
oł:olllillzi<iem gntitiy",,,Wodociągołvanie Śmigla - na
'tr,.gh sa.mych zasadach co wsie". W końcu przeszedł
rł;niose],i (za: i3 radnych), by z nadw}.żki budżetowej
{iilansovu,ać i jed.no i drugie.

l§atoniiast jedncgłośnie i]rzegłoso-wano by rada wy-
staniła c.o iiapi_tlrłi- o .olz]lznani.e medalu Zasłużony
Cia i,uliasta ,L Gminl- Slriigiel d]a h{eblarskiej Spół-

dzielni Plac;, i by r,vrri,oski z ui.liegłego rokl-r były
równiez lozpatryrvane.

Po \\i},czerpalriu poi,ząciklr oblł,id Pr"zervodtlicząc;r
Rady N{iejsl.:iej Smigia Ur"szula Ranke zamknęła
obrady. @.z.)

Budżetowe dochody w l$$ 7 r.
Budżet na rok 1997 Rada Miasta Śmigla uchwa-

1iła 30 stycznia ub.r. Dochodó.,v ogółem przelvidziano
i0.866.295 złotych (Zob. Wiiryna Śmigielska nr 3/132
z 12.02.1997). W trakcie reaiizacji budżetu w ciągu
roku następują zmiany i plzer,vażnie pierwotnie pla-
nowana suma zwiększa się,, Tak też Łryło i ą, lthleg-
łym roku. Dochod5z ogółerrr wyniosły lI.664.9E4 zło-
tych i w stosunku do pierw-otnie uchłvalonych zo-
stały wykonane w 102,020lo.

Wykonanie dochodów nie we -łszystkich pozvi: 1:,li:il
zostało zlealizowane jednakovro. i{p. poda,tek roln.,,
od osób prawnych wykonano rv 88.66{ł/o, pcCatei: r;li
njeruchomości od osób fizyczrrych *- tv 73,?iii;i;, oilia-
tę administracyjną w 68,400/l a r^,,pływy za v",1.cia_i,l,,a-

nie świaciectw miejsca pochodzenia z\T-Ię!ząŁ
5J.80t',u Za to oplatę skari:ową ,,r,r,i,,,1.3.i1

w 727,390lo, wpływ,y za mandaty w 254a1,1, w,pi-,l-,łr,,
od oclsetek za zwłokę lv 22?01lt), czyijsz za icien;l io-
rvieckie rł, 1500/o, a wpływv z opłat za zezlvolellia aa
sprzedaż napojółv alkoholowych -- w 141,42t],lo.

Wykonanie dochodórv na 31.12.1§97 rokil przcdsta-
rvia się następująco:

I'odatki i opłaty

- Podatek rolny od osób prawnych 29-i.76i]

- Podatek rolny od osób fizycznych 503.536
.- Podatek leśny od osób prawnych 22,Lr5?

- Podatek ieśny od osób fizycznych 859

- 
podatek od nieluchomości od osób
prawnvch

- 
podatek od nieluchoności od osób
fizycznych

566.580

39i].156
-- Podatek od środków transportowych

od osób prawnyclr :]3.3?1.1
.- Podatek od środkórv transportowych

oc1 osób fizycznych tj3?,J:jl
-- Podatek od spadków i daror.vizn i,+.324

- Podatek w forrnie karty podatkolłe.1 ił.:'i.187

- Cpłata skarbowa 2.i2.050

- Prowizja za znaki ż.444

- Podatek od posiadania psów 14ij

- Opłata administracyjna 28.519

- Wpływy za mandaty 2.54C

- Wpł5rq7y z odsetek za zwłokę 32.318

- Czynsz za tereny łowieckie 6.0i2
'Wpływy za wydawanie świaclect,,,"
mie j sca pochodzeni a z\Ń,leTząt
Wpływy ze sprzedaży mienia
komunalnego

558

298.039

.1

l
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- Opłata za wieczyste użytkowanie

- Opłata ekspioatacyjna

- Wpływy z leassingu i dzierżaw

- Wpłyrvy z odpłatności za opiekę
samorządową

- Rozliczenie z iat ubiegłyc}r

-- Wpływy z opłat za zezwolenie
na sprzedaż napojów alkoholowych

- cdsetki od udziałów

Udziały:

- 169'0 wpływu z tytułu podatku do-
clrcldowego od osób fizycznych

- 50,o wpływu z tytułu podatku do-
chodowego od osób prawnych

Subwencje z budżetu państwa:

- Subwencja oświatowa

- Subwencja ogólna

Dotacja na zadania zlecone i powierzone:

DOCHODY OGÓŁEM

REPEfiTllAR KIlłfi ,,0EllTffiljnfi"
8.05.98 (piątek) godz. 19.30

,,BUNTOWNIK Z WYBORU", USA, 1997. Reż. Grłs
Van Sant. Wyk. Matt Damon, Robin Wil]ians. Stei-
lan Skarsgard. Film psychologiczny. Profesor t,nate-
matyki na słynnej amerykańskiej r-łczelni zacia,je
swyln studentorn trudne zadanie domowe. Równanie
zostaje utnieszczone na tablicy, następnego dnia za-
danie jest rozwiązane. Ale nikt ze studentów nie
przvznaje się do sukcesu.

15.05.98 (piątek) goilz. 19.00

,,DEMONY WOJNY WEDŁUG GOI", Polska, 1998.
Reż, Władysław Pasikowski. Wyk. Bogusław Linda,
Tadeusz Huk, Zbigniew Zamachowski. Drarnat wo-
jenny. Polski oddział qzykonuje zadania rozjetncze
w Bośni zgodnie z plograrnem ONZ, Dorvódca ocl-
działu podeimuje akcję sprzecznąz regularnineln, ma
zostać karnie oclesłany do kraju. Ale wtedy rradcho-
dzi r.vezwanie o pomoc od pilota nolweskiego śtni-
gło,rt ca, lrtóry lądował przymr,łsowo w góracir.

22.05.98 (piątek) godz. 19.00

,,ADWOKAT DIABŁA", USA, 1997. Reż. Taylcl,
Hackford. Wyk. Keanu Reerzes, Al Pacino. Filrłl selr-
sacyjny. Adwokat z Florydy broni przestępcv, irtór_v
dcpuścił się czynów nieobyczajnych. Podczas lozpla-
wy sądow-ej prawnik wychodzi do toalety, próbuje
przełarnać swe wątpliwości moralne. Po pou,rocic
gładko wygrywa proces. W jakiś czas potem otrzy-
muje kolzystną ofertę od nowojorskiej firmy prav{-
niczej.

26.05.98 (wtorek) godz. 16.00, 20.00
27.05.98 (środa) godz. 16.00, 20.00
28.05,98 (czwartek) godz. 19.00
29.05.98 (piątek (godz. 16.00, 20.00
30.05.98 (sobota) godz. 16.00, 20.00
31.05.98 (niedziela) godz. 16.00, 20.00

,,TITANIC", USA, 1997. Reż. James Cameron. Wr-.:,
Leonardo DiCaprio, Kate Winslet, Bill Paxton. Filn:
o wielkiej katastrofie morskiej, która wydarzyła s,.
15 kwietnia 1912 roku. Grupa nurków bada wla._
statku pasażerskiego. Poszukują cenllego klejno:,_.
który - wedle zachowanych materiałów - powirr_=_

znajdować się w kasie pancernej. Odkrvlvają rl,s_-
wane pcrtrety, które pozwalają im nawiązać konta.::
z pasażerką, uratowaną z katastrofy. B,:,!

PRZYJMĘ UCZNIA (CHł,OPAI(A)

tu zawadzie sprzedaLuca
Przedsiębiorstlvo llandlorvo-Usługowe,.DARE§'

Śmigiel, ul. Kilińskiego 9

35.078
20.977

103.265

11.515

-8.B54

115.962
613

2.015.917

25.605

4.426.993
173.463

1.545.B63

11.664.984

AGENCJA UBEZPIECZENIOWA

ANDF"ZF,J CIESIELSKI
Śmigiel, ul. Lipowa 33, tel. 5189-365

PRZEDSTAWICIEL PZU SA
poleca bezpłatne doradztwo i zawieranie umów

w zakresie ubezpieczeń:

I. Na Życie

- emerytalne - ,,Pogodna Jesień"

- posagowe z rentą

- NW i inne

II. Majątkowe

- budynki i mienie od ognia, kradzieży
i innych żywiołów

III. lVypadkowe

- odpowiedzialności cyrvilnej

- nieszczęśliwe wypadki

IV. Komunikacyjne

- OC, AC, Zielona Karta

PRZYJMOWANiE OPŁAT ZA OC POJAZDÓW

}T,\JTAŃSZE W WiELKoPoLScE
LADY CHŁODNICZE

clĄGl _ NARoŻNlKl ZEWNĘTRZNE, WEWNĘTRZNE
dł. 1,201 1,50; 1,75; 2,0; 3,0 - mb,

szofy, regoły, chłodziorki, zomrożorki
LEASING, RATY BEZ ŻYRANTÓW

Motrico Chomęcice k, Poznonio, ul. Poznońsko 92

(przy trosie Poznoń-Wroclow), tel. 0-61 'l07-717
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llililP(DKĄffi
1l,,,)-chodząc z tego założer,.ta Walerian Kutlerl,

ri,łłściciel /rrlioi:-,.2611.anej Stacli Obsługi Clągników
RcJ,niczycl-r L'IąPCL w Poladowie, 25 krł,ietnia br. lra
t,cit:nie sxrej firrny zolganizował pokaz nainowocześ-
rrlejszego sp;:zetu rolrliczego oferor.ł,aneśo przez spół*
1lę KO}lGSKILDE z Kutna oraz rł,łoskiego l<oncernu
LAMBCRC}lTI}.]i, pr-odukuiącego m.in. w Lublinie
clelementy r1o ciągn i}lów.

Ze.illtcrcsc,;r,,.iiłnie polrazerrr wśroc] rrllrrlliói.v hyło bal-
dal ł.luże. i'iac rłlystawowy był nagłośrirony, -więc do
v,:1;7-.,l3fkigi1 docterały l,nf ormac je o lvystar,vianynl
sprzęcie. .\ 1l;-i9 cc oglądac t ewentualnie liupic: płu-
gi, slev,,nlki pneumaiyczne (nowość na lynku euro-
pe]slrir,l, }<ilka patentórł,, czuirriki dozuiące 1lozrom
(ladlic, -qatłlo ładu jące się), kultywator ściernisko-
-\iV"Y, ],OZs ie \ł ;-icz, sie l,vn iki do,, v,,szlrstkie g o " (rvar"zyrł,a,
l:r,rli-.łr,y-ciza...), p::zetrosniki, cinrucliaw-.7, czyszczaiilię
i.;ębno,i,irą, diniłchar,vę tłoczącą (rrrożna r-rią też łvcli-
iviołriac siiosy), plzenośniki ślinrai<owe...

;^l ci;illr.iki r,AIVIBCRGI]INI? Kabiny i obudolvy :;i1-

ilii.:ór;, nr,srł,ie że sanroclrodorve, zdec_vdor,vallie róz-
lliące się oci ZŁTOliOW cz;- URSUSOW. S-iyszałern

.jak jeden rolrrik powiedział: ,,takiego aż żaI w pole
\rypIowadzić",

Po pokazie wszystkim bezpłatnie seli},/ovr'ai}o g,ro-

r:hó-wkę, a następni.e o kredytach d]a lo1ników mó-
\ł;ił0 dyrektcrka jedrrego z 1eszczyńslrich bairkólv.
ZCaliie: ,,Rolnicy są tą glupą kredytobiorcó,w, która
}:reciyty spłaca najlepiej" spotkało się z apiobatą wy-
Iazoilą gromkiirri okiaskami. Ale powiedztaŁe_ też, że
}<iedytów, w stosunku do potrze}r, 1est za malo. Ban-
j,i lirnity otrzymują kwartalnie, tak .rjęc jeśli nie tc-
i,az. 1o inozu I]óźniej.

Do perf ekcy j nie zorgarli zorłlal lt, j 1 ill..J L,ezy dosł;ro iła
się tez pogoda. Tak więc c]. co plz_yJccl-ralr do firmy
URPCj_ ni., żalowali.

PS. V/ czasie prezentacjr sprzęlu cztisto padalo p;,'.a-
iiie: Jłka cena? Oplowadzaiący ciylektor do splar,v
sprzedaży fl::my KONGSKILDE Stanisłar,v Sirviński
odpo,łiadał: tróźniei i indvwidualnie. DorTiniemy-
.,vam, ze niożna było ją riegociować. (H. ż,)

Z głębokirn żalem zarł,iadamiamy, że 3 maja
1988 r. zmarł

śp, Jan Łęczyfiski
oCznoczony medo]em

,,Zosłużotry dlo Miosto i Gminy Smigiel"

Rodzirrie Zmar:ieg,o składamy wyrazy szczerego
rł,spółczucia

Radir Miejska Śmigla
Fogrzcb śp. Jana Łęcz3lriskiego odbędzie się 6 lnaja
1998 r. na cmentarzu parafialnl,m w Śmgilu,

potl * CoLGFt
ZAI{ŁAD LTSŁUGOWO_FIANDLOWY

KRYSTYI{A GÓRNA
tl4-|130 Srłigiel, u1. Cgrodowa 5 l'el (0-65) 518-92-70

oferuie państwu:

I}ruki
--'iłizvtóxlki
--- ,,lrukr filmowc

-* nacilul<i na kopertacłl

- bloczlri firmowe
* identyfikatory

- foldery

- ulcltki

Naklejlri

-- tlor,,,o]lle kszia]t r

- nrałe nakłady

-- papier i {olia
satnoprzylepriłr

-. ploter

Szyldy
tabLrce infornlacyjne
l.ł.asetony

napisy na samochodac}r

rł-itryrry

l rałisparenty

Iilgi lirmowe

Foto

- Skaner
__ fotografia cyfrowa

- nadruki, na folii
i lroszulkach

- art. fotograficzne

f aGaoooaaolaaoosoooo§oeacaaaoooooacos3o(t.ooceaaaa8oa€§oeosoś,

fizłw-rc
D EKAffi
E L, UL. KiLINSKIEGO 10

(0_65) 5-189_022

USŁUGI L/iCNTAŻoWE
@ ,,ł,ięźb dachowych

& płyt G-Ii
S paireii --- boazelii

6 parkietów
t3 podłóg szrn cdzkic]t

6 srriitów pod.,vieszoilych

Szybkie spala§Eis uepstrlni §i

tlu§§{!kiej kIasg soiariuna*&glrho

Z^I{ŁAD FRYZJEBSKI
IWONA MA§LANKA

KoSzailol,.io, ui. I3r,r,l szcze,rr,sl1,;a 1 7

tel. (0-65) a-i8a-752

64-030 Śmrcr
tel.

55
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1olO KWiETNIA 199E r.

Pan Mźrosław Dorsz ze Śm,źgl,a z Pg"ni Katarzgna
Mocek z Sżerpotua

Pan Krzgsztot Jctrukoąl:ski z Lubiechoua i Pani
Dorota Agnieszka I\Ęqdra z Brońslca

Pall. Radosłau: Gulźk z Lulłosza Nouego i Patl,i
Eua Ratajczak z Czacza
Pan RaJat Edlpard Pajzert z Lubl,nq. ż Pani Ka-
mila Mućkou:iak ze Śmigla
Pan Hieu Tran The z Hoan Kźem (Wietnam) t, Pa-
nż Beatq klecha z parska

KWIETNIA 1998 r.

Pan Grzegorz Lurek ze Śmigla ź Pani Agnieszka
Anna Jqnkoąl:sku ze Śmigla
KWIETNIA 1998 r.

Part KrzEsztot Konźecznu ze Śmi,gla i Pani Julźa
Barb ar a Płócienźczqk z I\I orounicy

Urzqd Stqnu CEwźlnego u Smlglu. Zil
uprzejmże zausiadamta, że tn tutej,
szarru TJrzędzie zlłiqzek małżeńskź
zawarli:

r:iWIETNjA ]998 r,
Pan Cezary ,Ierzg LJoceLł za ,Sierpoua t Panź ALź-

na Anna Krupka z IVLo1,ousnicu

Pan l\Lurźusz Kozłowskź z l.,eszna i Pani, Agata
Tu.rkowźąk ze Starego Bżułcza

- Pan Tornasz Kubi.ak z Żegrólaku i Panź Lidia Ma-
rźa Baszyńska ze Starego Bajanowa

29 ,I{WIETNIA 1998 r.

- Pan Junusz Ratajczuk z Czacza ź Panź Marta Sło-
<lłinka z,e Śmigla

- Pun JcLrosłcll,D Satora ze Ś,mźgla i Pani KatarzEna
Szallsuła ze Śmźgla

30 KWIETN]A 1998 r.

- Pan l|Ężchał Łukaszewskź z Bucza i Pani Monika
Marźq. REdlźcllowska z Broni,kowa

- Pan Andrzej Bogdan Bobotlsskż ze Śmigla ż Pani
Marża Jordeczka ze śmtglu

2 MAJA 1998 r.

- Pan JózeJ Sroczgńskź z MaksEmżlianowa i Pani
Vźoleta Michalska ze Spłauia

- Pqn Damian Lżsiak ze Spłausźa i PaTLż Joanna
W ojciechouska z W onżeścża

Kierownik USC w Śmiglu (-) inż. Jerzy Ci,eśIa

20

22

Koclranej Marnie, Babci i Prababci Ks. Proboszczotl:ż Zggmuntoui Bartkolłiakotl,si
za odpruusionq uroczgstq Mszę śąn. us naszei
źntencji araz uszystkżm, ktorzg złożylż nam
żEczenl,a ż klłiaty z okazjż

\1-LEC| A PoŻY ClA M AŁŻEN SKlEGo

slcadamy serdeczne podzżękouanźe

lrena i Tudeusz CIEŚLOWLE

STANISŁAWIE KURPISZ
z okazji

91 RocZNIcY URODZIN

dużo dalszych pogodnych dni

życzą
c,lrki i syn z rodzinami,

B wnuków i 21, prawnuków śpiewają STO LAT!
tźnt/-^,+"§/{a/ t,i

aoaoaaaoaooaoc(rooeaooaaoaoooaaaaa.tlolooc3raooaaeoeeeaaaetccttaoaooooalloaooacaaoaarllaooaoaaaaaaaoeao3raalrooao9aai}Oaoaoo

l'i'tl BANK spoŁDzlnlczy w sMIGLut33 .", .;,"ł:,ffi,3::;fl":,:,,1,,o-,*u
oferuje usługi w zakresie następujących działalności:

Q kredytowej

a oszczędnościowej

6 rozliczeniowej

§ szybkiego przesyłania przelewów za pomocą ELIXIRU
e ubezpieczenia rolników w TUW - Wielkopolska

l

l Zapraszamy od poniedział}tu do piątku. Kasy czyne od godz. 8.00 do 17.00.
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Knoniko poliey§no
11.04,br. 

- vł Czaczu --- Nadolniku rrietrzeżvły :mąż
,aszczął a-watrturę wobec żony t dzieci. Po prze-
proriiadzr;nej rozmowie ptzyrzekł popIawę. Po
Cłvóclr godzinach irrterweniowano ponownie. Gdy
zorientował się, że wezwano policję, zbiegł z mlesz-
kania na pobliskie pole.

11,0łi.br. - matka mieszkająca plzy ul. T. Kościuszki
zgłosiła, że do jej mieszkania przybył rietrzeżwy
syn, który wszczął awanturę, Przeprowadzono Toz-
rno\.vę ostrzegawczą.

].5.S4.i:r. 
- vr Śmigiu na ulicy Szkolnej mieszkaniec

Siligla kicrujący ciągnikiem z naczepą, r,vykonując
i,}lanewr cofania uderzył w przód stojącego za niin
sarnochodu marki AUDI-8O, którym kierował
tnieszkaniec Górki Duchownej, Wniosek do kole-
gium.

].7.041sr. 
- interweniowano w jednym z mieszliań

przlr ul. !t. Kościuszki w Śmiglu, w którym nie-
trzeź,ł,ly lr,ąż wszczął awanturę wobec żony, córki
i teściów. Przed przybyciem patrolu oddalił się
z miejsca zamieszkania. Identyczna sytuacja po-
wtórzyła się następnego drria.

20.04.br. 
- interweniowano w Czaczu, gdzie rrie-

trzeżwa żona wszczęła awanturę wobec męża i sy-
na. Przeprowadzono lozmowę ostrzegawczą.

żE.04.br. - interweniowano w mieszkaniu przy ulicy
Leszczyńskiej w ŚmigIu, v,i którym nietrzeźrł,y

mieszka.niec ,łszczął awanti-trę rvobec swej ciotki
i szwagla. Pouczenie.

20.04"br. - lla trasie Wydolowo - Nietążkowo kie-
rujący samochodem marki NEXIA mieszkaniec
Gorzowa Wieikopolskiego, na prostym odcinku
drogi nie zachował należytych środków ostrożności
i najechał na tył stojącego prawidłowo samochodu
FORD ESCORD, którym kierował mieszkaniec
Starego Bojanołva. NEXIA ma uszkodzony cały
przód a FORD - tył. Sprawcę ukarano mandatem
200 złotowym.

23.S4.br. - mieszkanka Srnigla z ul. Południowej
zgłosiła, że jej syn wyspTzedaje elementy kon-
strukcji szk]arni. Rozrnowa.

27.04.br. interweniowano w Karśnicach skąd
mieszkanka zgłosiła, że jej sąsiad wszcząŁ wobec
niej awanturę używając słów rvulgarnych. Wrrio-
sek do kolegium.

29.04.br. - w Starym Bojanowie przy u1. Głórvlrej
tioszłc do nieporozumień między sąsiadani a in-
nym miesz}<ańcern tej lvsi. Wszczęto dcchodzenie
o pobicie.

Zlvracam się z apelern do wszystkich przebywają-
cych lv środy na plaeu targowyrtt w Śmigltł, by chro-
nili swoje rnienie, głównie gotówkę przed złodzie;!arni
kieszonkowymi, któryeh obecność na targorvisku jest
cołaz hardziej zauważalna.

KoMENDANT KoMISARIATU I)OLIC,I!
rnl. aspźront Wźesłaus Terczewskź

MIESZKAŃCY ZIEMI KOŚCIAŃSKXEtr
Informujemy, że w dniu 12 stycznia 1998 roku

porvołano Porozumienie Samorzątlowe,,Ziemia Koś-
ciańska", l<tórego celem jest:
i. Odtworzenie silnego i dużego telytorialnie po-

wiatu Kościańskiego.
2. Zapewnienie współpracy i róvlnoprawnego trak-

towania wszystkich gmin, które wejdą w skład
powiatu.

3. Sprawne zorganizowanie administracji powiato-
wej, głównie w oparciu o młode, wykształcone

5.

kadry.
W przypadku ustawowych możliwości przekazy-
wanie gminom kolejnych zadań i środlrów.
Inicjowanie związków międzygminnych zajmu-
jących się obsługą wodociągów, łvysypisk itp.
Tworzenie warunków lazem z samorządami
gminnymi do rozwoju przemysłu, rolnictwa,
kratd\u, usŁug, trlet§i§sŁa. tu.tls\ki. sęottu i re-

\rea§jl, §s,xra\;, \,u\,ul;, s\r\)s; §r.s,sŃ:u srxl
poprawy sieci komunikacyjnej,

7. Realizacja wszystkich zadań przypisanych po-
wiatom na rv;rsokim poziomie ku zadowoieniu
mieszkańców, a poprzez to zapewnienie Ztemt

Kościańskiej należnego miejsca w regionie V/iel-
kopolski.

Po-wyższe cele Porozumieni.e chce realizor.vać
Vl, opalciu o pralvnie gwarantowaną autonomię gmirr
,papTzez wyplacowanie programu dla każdej z dzie-
dzin życia i wystawienie listy kandydatów o niekwe-
siicnowanym autorytecie w- wyborach do rady po-
wiato=wej.
Porozurnienie jest otwarte rra współdziałanie z pat-
iiami politycznymi, organizacjami społecznymi i oso-
bami fizycznymi, które chcą uczestniczyc .ł histo-
l:1vczilym dziele odbudowy powiatu kościańskiego.

Informację podpisaii członkowie założ5rciele: IIen-
ryk Bartoszewski - Wójt Gminy Kościan, Paweł
Buksalewic7 

- 
Ęurrnistrz Miasta i Gminy Krzywin,

Jerzy Cieśla 
- 

Burmistrz Smigla, Kazimierz Demb-
ny - Burmistrz Gminy Czempiń, Steian Zurek -
Przewodnic,ząc1 Rady Miasta l(ośclan (Przewodni-

vąs;\s\-uss.\s-ęsu\\xlssr.ęs,-w\s-lŃ,so\s\s\l-ą\-
skiego w Granicach Ztemi Kościanskiej 1993 roku),
Michał Jurga -_ Radn;, Rady Miasia Kościan, Jerzy
Dominiak Delegat do -rejmi}<u Sarnorządowego Gmi-
ny Przemęt.

4,

rr.

3er{9§aaoaeeooaoaaoaaco6aoaaooacacoaoeoaaorrsai}aeGG€aoaoooooacecaoaooaaaooeoiDcaaao3aoaaoaa3co33ooaacoalla]loa,raa..a.oooaocoG8
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ł Przedruk z Biuletynu informocyjnego Leszczyńskiej lzby Rolniczej Nr 2, luty ,1998, s, ó-7, Skróty (.,.) pochodzq od redokcji Wś.

Zopowiodone zmlony w linioch kledytowych weszły w życie,
Zomiost 35 linii, w lym roku dzioto 8. lch choroklerystyko prred-
storviono zosiolo w miesięczniku ,,TOP AGRAR POLSK/\'' Nl 2/98
przez Dorotę Czerwińskq z AR w Poznoniu. Poniżei zomieszczc-
my obszerne frogmenty tego oriykułu,

Agencjo Restrukturyzocji i Modernizocji Rolnictwo w bieżqcym
roku dofinonsowywoć będzie tylko kredyty w romoch nostępujq-
cych linii:

1, lnwest.vcyjnych ,,podstowowych" (iP) w roln.ctwie, z wylqcze-
niem przetwórstwo rolno-spożywczego. Przeznoczone sq no
modernizocję, odoptocję, budowę i rozbudcwę gospodorstw
rclnych oroz zokłodów świodczqcych usługi dlo rolnictwł:,
urzqdzenie gospodorstw rolnych, zokup nieruchomości rolnycil
zobudowonych i niezobudowonych, moszyn i ttrzqdzeń ott.z
stodo podstowowego. (,,.)

No zokup gruntów rolnych (KZ). Kredyty z tej tinii prle,:no-
czone sq no zokLip gruntów rolnych w celu powiększenio go-
spodorstwo rolneEo, moiqcego powierzchnię ogólnq co rroj-

mniej 1 ho lub powierzchnię użytków rolnych nie mnleiszych
niż 1 ho przeliczeniowy oroz no zokup gruniów rolnych, pixe-
znoczonych no utwoIzenie nowego gospodorstwo rolnegc
o powierzchni nie mniejszej od średniej w donym woiewodz-
twie.
Bronżowych no modernizocję i restrukturyzocię mleczorst,,v.l
w Polsce (BR/O1). W romoch restrukturyzocji i rnodelnizocji

mleczorstwo kredyty przeznoczone sg dlo rolników no: zG-

kup i instolocję dojorek i schłodzorek, zokup urzqdzeń d;
zbioru i przygotowonio posz, zokup jołowic i krów hoCowlo-
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nych, nrcrdetnizocję obór w cciu frvr,rzenio nowych s'tonclwisk
cilo krów, rozbudcwę i budc,wę obór wroz z koniecznq infro-
stri Jkturq towcllzys;r;cq.

PrOgrcnru wspł|ncgo użyikov.,cnio nlo§zyn i urzqdzeń rolnl-
czych (ER/'i0). Przeznoczone no zokup moszyn, r-;rzqdreń
i śrocików tronsportu do przewozu plodów rolnych, przy
wspńlnym ich t-tzytkowoniu, Przez wspólne użytkowonie mo-
szyn rozumie się wymicnę uslug pomiędzy co nojmniej
c!viienro csobomi fizycznymi, prowodzqcymi produkcję rolni-
czq, kióre tworzq zespól no zosodoch dcbrowolnej pisemnej
urnowy lub w romqch innej formy prownei.

No rv:ncwienie produkcji w gospodorsiwoch rolnych no te_
renoch dctkniętych klęs!<q żywiołowq (WP). (...)

No esadnictwo rolriicze no gruntgch skorbu pońsiwo (OR).
Przeznoczony no utworzenie llrlr urzqdzenie gospodorstwo
rolnego no gri;ntoch zokupionych lub dzierżowionych w okre-
soch wieloletnich od AWRSP, wytypowonych do progronru
osodnictwo rolniczego, no gruntoch skcrbu poństwo.

No ilvorzenie ncwych miejsc procy (MP), Służq reolizocji
przedsięwzięc inwestycyjnyoh tworzqcych nov/et siołe mieisco
procy pozo rolnictwem no terenoch wieiskich. przedsięwzię_

cio te moEr; obejmowoć zokup, modernizocję, odoptocję, bu-
dowę i rozbudowę zokłodów prowodzqcych pozorolniczq

dziołalność go§podOrczcl w 9minoch wiejskich i wiejsko-miej-
skich. (...)

Dlo osób, które nie przekroczyły 40 rokil życio no utworzeni ]

lub urzqdzenie gospodorsiw iMR). Kredyty z te! linii przeznc-

ó,13

ó,13

6,74_8,25

6,74*8,25

2,

6.

7,

ź

lP
gospodorsiwo rolne
dzioły spec|olne

udzioł kopitoł, ] ,:_1::""*:):"i':. l okrcs l o*,u. korencii
1 *ńr."g; ,7, | (zo|cŻv od bonku) 

| 
kreovtowonio 

I 

okres korenc|l

13,48_-i 5,31500

2 000

500Kz

MR
gospodorslwo rolne
dzioły specjolne

BR/01
gospodorslwo rolne
pr;etwórnie mleczorskie

BR/10
wspólne używonie moszyn
prowodzenie usług

WP

oR ó,13_1ó,5

2 0c0***+ 13,48_15,31

Ob,|ośnienic: * -. pelnc nozwy linii kredytowych łqcznie ze skrótomi w tekście.
ł* _ dotyczy kredytów inwestycyjnych, dlugoierminowych;

**ł -- 6|6{rrę7y krcd;,ióvl cbrr:icwych, krótkoterminowych,
**+* 

- kwoto moksymcllno krcdytti, plzy czym no jedno miejsce procy l<woto to wynosi 25000 zł;

X - brok donych.

MP

Kwoto kredytu
w tys. zł

nie jesi
wymogony

o

Nozwo linii*

20
30

8 loi 2 loto

20 15 lot 2 loto

500
2 000

20
30

't5 lot 2 loto

500

2 000

20

30
B loi 2 |oto

,500

2 000

20
30

8 lqt 2 loto

X B lot
1 rok***

2 loto

500 5 15 lot 3 loto

40 ó lot 'l rok
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czono §q no utworzenie lub urzqdzenie gospodorstwo rolnego
nc grilntcch włosnych lub dzierżowionych w okresoch wielo-
leiniclr, no l<iórych prowodzono będzie: uprowo roślin rolni-
cz,ych lub ogrcdniczych, dzioły specjolne produkcii rolnej lub
chów i hodourio zwierzqt, eweniuolnie rybotówstwo i ryboc-
iwo.

Pozo wymienionymi liniomi kredytów preferencyjnych istnieje
mc,żliwośc skorzystonio z nieoproceniowonego kredytu. Dotyczy
on tylko określonych f irm, oferowony jest osobom |izycznym

i prownym prowodzqcym dziololność rolniczq, Kredyt ten możno
przeznoczyć no zokup iokich nowozów ozoiowych produkowonych
przez Zokłody Azotowe ,,Kędzierzyn'', lok: solmog, solmog z bo-
rem, solmog z siorkq, soletrzak, soletoro cmonowoI soletro sodo-
wo rolniczo, mocznik, RSM, {obryczny roztwór moczniko.

Szczegółowych informoc,ii no iemot kożdej z form kredytowo-
nio zointeresowoni mogq uzyskqć w oddziołoch BGŻ oroz w ilze-
szonych bonkoch spóldzielczych, które zoworły umowę no kre-
dyty preferencyjne no zokup nowozów ozotowych,

Ey dowiedzieć się jakie możliwości mają rolnicy
naszej gminy na uzyskanie tychże kredytów, udałem
siq do Banku Spółdzielczego w Śmiglu. Dyrektor Je-
rzy 'Wojciechowski najpierw tajemniczo się uśmiech-
nął, potem razłożył ręce i powiedział: tragedia.
Na inu,estycje podstawowe (IP) w rolnictwie otrzy-
maliśmy B0lo wykorzystania ubiegłorocznego kredytu,
to jest 5,000,00 złotych, na zakup gruntów rolnych
(KZ) 10% ubiegłorocznego wykorzystania tj.
21.400,00 złotych i dla ,,młodych roiników" (MR) na
ulządzenie lub utworzenie gospodarstw _ też t00lo
tj. 45.840,00 złotych. Na pozostałe 1inie nie otrzyma-
li.śnry nic, a zapotrzebowanie np. na tworzenie no-

wych miejsc pracy (MP) wyniosło 2000.000,00 zło-
tych.
Pieniądze, które otrzymaliśmy w całości zostały juz
rozdysponowane. Na kredyt MR wpłynęło siedem
wniosków, a suma którą dysponowaliśmy nie zadawa-
lała żadnego z wnioskujących. Za zgodą ich lvszyst-
kich, kredyt ptzyznaliśmy w drodze losowania.
Gdyby któryś z rolników chciał atrzymać kredyt pa-
kietowy (oprocentowany na 15,930/o) lub inwestycyj-
ny (17,50/o) w ramach AGROLINII, Bank Społdziel-
czy w Śmiglu pośredniczy w ich załatwieniu.

Tak więc jeszcze raz okazało się, że ... 
(H. z.l

tF SPORT *
WYNIKI ROZEGRANYCH MECZÓW

19 KWIETNIA BR,.

GLI{,S ORLĘTA CZACZ - Junior III Leszno -14 : 4. Punkty zdobyli: Stanisław Trybuła i Sławomir
Kamiński po 4,5; Przemysław Kamiński * 3,5 oraz
Fryderyk Walkowiak - 1,5. Było to ostatnie spotka-
nie sezonu 96/98. ORLĘTA zajęły drugie miejsce za
Burzą II Drzeczkowo i o awans do klasy okręgowej
walczyć będą w barażach.

Zryw Zielona Góra - POLONIA I - 8: 10. Punkty
zdobyli: T. Kozłowski - 3,5; P. Mulczyński - 2,5;

K. Kowalczyk i A. Marciniak po 2,0.

Burza II Drzeczkowo - POLONIA IV 14: 4. P, Ra-
tajczak, D. Szymański, M. Łączny i M. Luboń - po
1,0.

Spółdzielca II Kobylin - POLONIA II 2 : 16. J. No-
wak i R. Jokiel po 4,5 i W. Wośko oraz P. Gliwiński
po 3,5.

ZŁOTO I BRĄZ!
18 kwietnia w Krzywiniu zostały rozegrane Mi-

strzostwa Województwa Młodzików na rok 1998.
Startowało po 24 zawodników i zawodniczek wyło-
nionych w turniejach klasyfikacyjnych. Z POLONII
zakwalifikowały sie dwie zawodniczki i siedmiu za-
wodników najwięcej ze wszystkich k]ubów.
Ogromny sukces odniósł WOJTEK WALIGÓR,SKI,

który w grze pojedyńczej wywalczył złoty rnedal,
a w grze drużynowej, ze swoirn klubowyrn kolegą,
DARKIEM SZYMAŃSKIM również z|oty medal. Da-
rek w grze pojedyńczej wywalczył medal btązotły.
GRATULUJEMYl!! Obaj chłopcy będą lepre-
zentowali nasze woje;łództwo w eliminacjach stre-
fowyclr indywidualnych i drużynowych mistrzostw
Polski.
Pozostali zawodnicy POLONII zajęli następujące 1o-
katy:

Wśród młodziczek: Monika Mazurek - 16, Danuta
Szczepaniak - 18.

Wśród młodzików: Paweł Zbyrad - 11, Piotr Błasz-
kowski - 18, Michał Bednarek - 20, Damian Wie-
czorek - 22 i Przemysław Kopczyński - 24.

ZAPBOSZENIE
Klub Sportowy POLONIA ŚMIGIEL

z okazjt
VII DNI ŚMIGLA

organizuje
TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO

w kategoriach wiekowych (chłopcy i dzier,r,częta):
młodzicy, kadeci, jtlniorzy i seniorzy

który odbędzie się 29 maja 1998 roku o godz. 16.30

w sali gimnastycznej szkołv nodstawowej w Śmiglu.

Prezes K.S,POLONIA mgr Tadeusz Kozłowski

'oaoaocaoooo .aaaoacco3a6ooeoo3oo€lDo@G6eeoo66€§"ł$6s@eoo
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wIADoMo§cr szłcnown
W dniach 23-26.04. w Lesznie rozgry,uvane bl.ły

Drużynowe Mistrzostwa Juniorów w Szachach.
W turnieju uczestniczyło 9 drużyn - WIEZA Śmi-
giel wystawiła dwie, Rozegrano 6 rund. (Pozostałe
trzy - 23 i 24 maja).
Pierwsza drużyna W\EŻY, zdobywając 19,5 pkt., za-
jęła 3 miejsce, a druga drużyna (14,0 pkt.) zajęła 6
n,liejsce. Zwyciężyla WIENIAWA Leszno gromadząc
32,5 pkt.
Indywidualnie zawodnicy WIEZY uzyskali; Błażej
Kuśnierczak - 4; Łukasz Primel i Marcin Woźny po
3,5; Alicja Łupicka i Michał Drzewiecl<i po 3,0; Ma-
teusz Linke i Magdalena Judek po 2,5 oraz Robert
Wożny, Artur Hadrysiak, Paweł Judek i Małgorzata
Łupicka (najmłodsza załvodniczka zawodów) po 2,0
punkty,

O§WIADCZENIE
Dnia 19.04.98 o godz. 11.00 odbył się mecz po-

rniędzy POGONIĄ Śnrigie1 a HELIOSEM Bucz, który
zakończył się wynikiem 0 : 0. Ż6łtymi kartkami sę-
dzj,a ukarał jednego zawodnika POGONI i trzecYt
HELIoSA. tychze.

lffiił,l*&

PROFESJONALNE ZDJĘCIA:

- śiubne,

- komunijne,
-_ rodzinne,

-- paszportowe,

Z przykraścią ośłviadczarrLy, że po raz kolejny padały
irieccnzurairle słowa pod adresem jednego z dziala-
czy Gaści. Srnutne jest to, że padały one z ust b)rłego
członka zarządu i byłego szkoleniowca POGONI.
zatząd klubu po iaz kolejn5l apeluje o kulturalny
doping i uprzeciza, że osoby zakłócające sportową
atmosferę nie będą wpuszczane na obiekt sportowy.

Pl:ezes Zarządu: Bogdan Krysztof
§e}<retarz: Słavlon:ir Grocki

lvoLNE TERMINy!!!
Centlum Kuitur5z w Śnriglu informuje, źe posiada

jeszcze rvolne terminy na organizację uroczystości
rctdzinnych -- wesela w dużej sali: 6 czerwca, 11, 18

i 25 lipca araz 7 i 21 Iistopada, Wszelkich informacji
o r,vynajmie saii udziela Sekreiariat Centrum: Śmi-
giel, ul. T. Kościuszki 20. Informacji można też za-
sięgrrąć te]efoniczi-lie: 5-180-273.

Csoby, k,tćre zarezerwowały salę a jeszcze nie podpi-
sały urnć"ł prosimy o przybycie celem spisania

dyr. H. Zbielski

64-030 śMlGlEL
ul. Kościuszki 6
tel. (0-65) 5180-206

* dowodowe, legitymacyjne r,v 3 min.,
reportażowe,

- reklamowe.

trt{(lIIt{AlllE tltMÓw l zlllĘÓ AMAIIIR§|(|cll
SFRZEDAŻ:

- filmów,

- aparatól,v (2 lata gwarancji)

- alblrmów,

- ramek,

- baterii (także do alarmów, aparatów
słuchowych itp.),

- akcesoriów fotograficznych.

U§tUel fi§En0 A3, A{ polnnieiszsnie - pouiększanie

VIDEO FILMOWANIE

1\O\ryOS CI:
PoRTRETY
NA PLOTNIE

otaz
_- ZI]JĘCIA CZARNO-BIAŁE:

dowoclowe, legitymacyjne, dyplomowe itd,

Potrzebujesz wizytówkę?

Zapraszamy!
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