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WITnYNA ŚMIGIIJLSKA

HUBERT ZBIERSKr l ,;.1: ..14*l. -,, _..", .ti."._

W wyniku drugiego rozbioru Polski w 1793 roku
znaleźliśmy się pod zaborem pluskim. Zlikwidowano
polskie urzędy, wprowadzono pruską administrację
i dokonano nowego podziału administracyjnego. (Po-
przedniego dokonała Konstytucja z I79I r. dzieląc
okrojoną Wielkopolskę na powiaty; poznański, koś-
ciański, międzyrzecki i wschowski). W Prusach Po-
łudniowych, w których znalazły się nasze ziemie,
utworzono dwa departamenty: poznański, podzielony
na 17 powiatów i piotrkowski z 27 powiatami. Póź-
niej z dwóch departamentów utworzono trzy,. poz-
nański z 17 powiatami (Babimost, Buk, Kościan, Kro-
bia, Krotoszyn, Mlędzychód, Międzyrzecz, Oborniki,
Odolanów, Ostrzeszów, Pleszew, Poznań, Szamotuły,
Śr,em, Sroda, Wrześna, Wschowa), kaliski z 11 po-
wiatami i warszawski z 10 powiatami,
Kolejną reformę administracyjną w Poznańskrenr
władze pruskie przeprowadzlły w 1887 roku zrł,ięk-
szając liczbę powiatów do 40, w tym w rejencji poz-
nańskiej do 27. Wówczas to m.in. powiat bukowski
z siedzibą w Nowym Tomyślu podzielono na dwa po-
waty: nowotomyski i grodziski. Siedzibę powiatu ba-
bimojskiego (utworzono go przed 1793 z części po-
wiatu kościańskiego) przeniesiono do Wolsztyna za-
chowując jednak nazwę babimojski, choć potocznie
określano go jako wolsztyński - tak też na lepro-
dukowanej mapce. W wyniku tej reformy miastami
powiatowymi zostały: Babimost, Gostyń, Grodzisk,
Jarocin, Kępno, Kościan, Koźmin, Krotoszyn, Lesz-
no, Międzyrzecz, Międzychód, Nowy Tomyśl, Obor,-
niki, Odolanów, Ostrów, Ostrzeszów, Pleszerv, Poz-
nań-Wschód, Poznań-Zachód, Rawicz, Skwierzyna,
Szamotuły, Śrem, Sroda, Września, Wschowa olaz

SłrrcIEL.
Powiat śmigieiski został wyodrębnioiry z powiatu

kościańskiego. Od zachodu graniczył z babimojskim
(wolsztyńskim), z północy z grodziskim, ze wschodu
z kościańskim i z południa zleszczyńskim i wschow-
skim. Obejmował obszar 554 km2, na którym miesz-
kało 36.383 mieszkańców trzech wyznań: katolickie-
gc - niecałe 30 tysięcy, ewangelickiego - niecałe
4,5 tysiąca oraz żydowskiego - około 150 osob. Nie-
całe 820/o mieszkańców tej ziemi w 1910 roku podalo,
że mówi tylko po polsku; 0,60lo że mówi po polsku
i po niemiecku a l1,20ll że mówi tylko po niemiecku.

a+t
Powołanie powiatu śmigielskiego pociągnęło za

sobą utworzenie w Śmiglu urzędów powiatowych:
starostwa, sądu, urzędu skarbowego i urzędu kata-
stralnego (ewidencja gruntów). A wraz z tym - bu-
dowę obiektów administracyjnych i mieszkalnych
dla urzędników. Dziś nie da się ustalic gdzle mieściły
się pierwsze siedziby administracji powiatowej.

SZKICE O BYŁYM
Pierwszym wybudowanym budynkiem był niewąt-
pliwie budynek sądu, któlego budowę (części pierwot-
nej czv dobudowanie do niej części drugiej?) datuje
się na rok 1B90. Później powstały: 190o-1910 budy-
nek starostwa i willa starosty (Obecnie Leszczyńska
11 i 13), btrdynek mieszkalny dla pracorvr-iikolv sądu
(Na mapie z 1913 r. oznaczony jako: dom ulzędni-
ków sądowyclr (ul. Kościuszki 14) r szliolrrictrva (u1.

Kościuszki 21). W 1913 r. oddano przy ul. Kościusz-
]<j 39 tzw. ,,dom urzędn|czy". Wybudol,vała go Koś-
ciańska Spółdzielnia Mieszkani.owa Urzędrrikó,,v za-
rejestrowana w marcu 1907 roku. (O statusie cw-
czesnego urzędnika państwowego świadczy fakt, że
jediro mieszkanie składało się z łazienki, kuchrri, pię-
ciu pokoi i pokoiku - na poddaszu - dla służby).
Następuje też dynamiczny rozv;ój infrastruktury:
r,", 1902 I. Iozpoczyna działalnośc gazownia, w 1907

-- szpital, ,,v 1913 - wodociąg. A wcześnie j, bo

l," 1884 - m]gg2ąlnia, 1894 - |19y9-ą1,, IB95 - rzeź,
nia nriejska. Tu i ówdzie pow,stają piękne i okazałe
domy mieszkajne: 1894 - u,łaściciela browaru (Lesz-
czyńska 8), 1906 weterynarza Ludwika Bam-
bauera (T. Kościuszki \2), 1B9B - budowniczego
Łukomskiego (św. Wita 33). Dynamicznie rozwijają się
rzemiosło, usługi, handel i hotelarstwo. Oprócz ,,Kai-
serhoftu" - później ,,Pod Białym Orłem" z pocz.

XIX wieku i ,,Amerykt" z poł. XIX wieku, hotelem
był też budynek narożnikowy przy zbiegu ulic
J. Matejki i J. Kilińskiego, a popularny hotel Nowa-
ka przy ul. św. Wita 18 nazywał się ,,Rauets IIo-
tei"/,,May Hote]". O dużej ticzbie tego typu placó-
rł,ek śrviad czyło dziaŁa j ące'lowarzystwo Restaurato-
rówiGościnnych, 

ł ł .
Niezwykle istotną decyzją sejmiku powiatu śmi-

gielskiego było podjęcie 10 marca 1897 roku uclrwały
o budowie wąskotorowej koiejki powiatowej o szero-
kości toru 1 metra, Co prawda przez powiat biegła
wybudowana pod koniec października 1856 roku li-
nia kolejowa Wrocław - Poznań ze stacją w Starym
tsojanowie, ale...
Szczegółowy projekt budowy kolejki społeczeństwu
został przedst:-wiony w październiku 1897 roku, Za-
kładano przebieg linii z Krzywinia przez Zgllntec
(powiat kościański), Stare Bojanowo, Śmlgiel, Wieli-
chowo do Ujazdu, gdzie planowano stację styczną
(podobnie jak w Starym Bojanowie) z posiadającą
wówczas zezwolenie na budowę państwową linią
normalnotorową z Grodziska do Kościana (Zbudowa-
no ją w 1901 roku).
Argumentamt za budową kolejki między innymi był
brak linii kolejowej przebiegającej centralnie przez
cały obszar powiatu śmigielskiego (w układzie po-

łudnikowym), która zapewniłaby dogodne warunki
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dotat,cia cio stolicy powiatu i tl,arlsport produktów
rolnych i torval,ów potrzebnych do teJ pr.odukcji oraz
nadzieja, ze pobudowanie linii kolejorvej pr.zyciągnie
inrvestorórv l pTzyczynr się do rozwoju przemysłu
i rvzlostu zamożności powiatu.
Irraugulac;a działalności firmy pocl nazrvą Smigiel-
sl<ie Kole.le Dojazdowe rlastąpiła 1? rvrześnia 1900
Iclku, 96, po laz pierwszy w-yjechał pociąg towaro-
rł,; z Krzywinia do Starego Bojanowa (Przez pierw-
sze tTzy tygodnie kursowały tylko pociągi towaro-
l,ł,e). Natomiast 30 października i900 roku ruszyły
pociągi osobowe i towarowe ze Starego Bojanowa
pl zez Smigiei do Wielichowa. Dlugośc linii Kizywiń
- Wlelichowo wynoslła 41,4 km. We rvrześniu 1901
połączono Wielichowo z lJjazd,em (13,2 km) i miesz-
kańc;, północnej części powiatu śmigielskiego uzy-
skali dostęp do kolei trornralnotorowej kościan -
- Grodzisk.

Reforma admlnistr]ac;" ; 1BB7 r.oku w slrali
całej Wielkopolski miała charakter antypolski. Spis
iudności przeprowadzony w 1BB2 r., a więc przed
reformą, wykazał, ze między rokiem 18?0 a 1BB0
lv lejencji bydgoskiej liczba Polakór,r lvzrosła o 8,40lo,
e Nienrców o 70/tl. Natomiast w rejencji poznańskiej
-- Polai<ów o 10,10/o a Nienrcórv o 4,10lo, Te dane
Plusaków musiał;, zaniepokoić. Zwiększenie ]iczby
_:r_lrvi.atow lniało z jednej strony ułatwić kontrolę nad
ludrrością polską, z drugiej - powstrzymać Niem-
córv od einigracji na zachód i powstrzymywać ich od
1,,o1onizacji. Zadanie to powierzono landratom, któ-
lz1. stanęli na czele pcwia,tów, a ich urzędy - lan-
cii,atury miały byś ośrodkami towarzyskiego skupie-
llia Nierr:cólv. Apar.at admirlistracyjno-policyjny
zwiększał szykany rvobec poiskich stowarzyszeń, bi-
bliotek, gazet i osób rrranifestujących swą polskość.
Ostatnim niemieckim landratem był Maks Brinck-
1na1l]]. (Clioć znalazłetn tez infornację, że lióepke).

B styczrria tStg ro;J, ,łz *rrrrU" zbrojnego zr.ywu
wielkopolatl, w tym i mieszkańców powiatu śmigiel-
si;iego, który do historii przeszedł jako Powstanie
Yvielkopolskie, na budynku śmigielskiego magistratu
v,ywieszono po]ski sztandar.
Poiacy systemat;,cznie zajmowali stanowiska w miej-
scowych i powiatowych urzędach. Już wcześniej, bo
w grudniu 1918 r. na wiecu obrano starostę Józefa
Kopczyńskiego, który swe urzędowanie rozpoczął l7
stycznia 1919 r. (Przez jakiś czas była dwuwładza
Hópke - Kopczyński?). Magistrat objął kupiec Józef
Abt, komisariat - Władysław Pioch, sąd powiatowy

- Witold Łukomski. Skarbnikiem powiatowym zo-
stał Stanisław Witaszek. Urząd pocztowy obsadziły
kobiety: Maria Łabińska, Janina 01ęderczyk, Helena

Łuczkowska i Leokadia Stanisławska. Naczelnikiem
poczty mianowano Józef.a Łukomskiego. Pracami
urzędu żywnościowego kierowal (?) Maciejewski,
a kontrolę nad lasami fiskalnymi sprawował witold.
Łukomski. Kontrolerem kolejki powiatowej został
Arrtoni Drótkowski. Odpowiedzialnym za szkolnic-
two - ks. Józef Marciniak.

łłt

Picrrvszym powiatowym tytułem pl.asowym był
wyclrodzący w 1895 roku (Nie wiadomo do kiedy;
ALLGEMEINER ANZEIGER-AMTLICHES KREIŚ-BLAT DES KREISES SCHMIEGEL. (Powszechna
urzędowo-ogłoszeniowa krajowa gazeta dla powiatu
Smigiel). Gazeta wychodziła we wtorki, czwartkii soboty. Zawierała zarząd,zenia urzędowe pruskich
władz centralnych i powiatowych, okólniki i obwiesz-
czenia, ogłoszenia handiowe, informacje o imprezach
kulturalnych, cenach produktów żywlrościowych itp.W 1919 roku pojawia się ORĘDOWNIK SrrłlCini-
SKI. Właścicielem gazety i drukarrri był Robert
Scherbach.
1 stycznia 1920 roku ukazuje się ,,ORĘDOWNIK PO-
WIATOWY. Ur-zędowy organ powiatu śmigielskie-
go". Jej rvłaścicielem był też R. Scherbach. Gazeta
uychodziła ,uve wtorki, czwartki i soboty. W podty-
tule zastrzeżono: Ogłoszenia starostwa, ko"nisariatów
oraz władz policyjnych są plawonoctle. 1 paździer-
nika ,,ze względów praktycznych dla poczty'' - oś-
cienne powiaty wydawały też gazety o takim tytule
- tytuł zmieniono na ,,ORĘDoWNIK SMIGIELSKI.
iUrzędowy organ powiatowy'', Redaktorem i kierow-
Inikiem drukarni, która mieściała się przy obecnej

Iul. 
T,eszczyńskiej nr B był Juiian Tyczka. Pod takim

i tytułenr gazeta wychodzi lok, bo 1 stycznia 1921 r.
otrzymuje tytuł,,DZIENNIK ŚnłrCtnr-SKI, Urzędo-
wy olgan powiatu". 'Io p'erwszy tytuł w całości poI-
skojęzyczrry. (W języku niemieckim sporadycznie
pojawiały się nekrologi), W winiecie ma ,,rok 31''.
Czyżby DZIENNIK był kontynuacją nieznanej ga-
zety wydawanej w 1890 roku? 1 kwietnia gazecie
przywrócono tytuł pierwotny:,,ORĘDOWNIK ŚMi-
GIELSKI". Właścicielem gazety, wydawcą i w-łaści-
cielem drukarni przy ul, Leszczyńskiej B był A(?)
Klóskowski z Poznania. Redaktorem i kierownikiem
drukarni w dalszym ciągu był J. Tyczka. Od lutego
1923 właścicielem gazety był M(?) Rydlichowski
z Warszawy, później zamieszkały w Toruniu, a od
1925 roku - właścicieiem gazety, drukarni i wy-
dawcą był T(?) Gutowski ze Smigla.
W nr. 213 z 9 września 7922 r. podano: Zwlacamy
uwagę czytelnikom, że ,,Orędownik Śmigielski'' nie
jest organem urzędowym i ze za wszelkie artykuły
umieszczane poza ogłoszeniami w treści urzędowej
odpowiada wyłącznie redakcja". Nr z 1 października
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7922 opatrzono podtytułem:,,Dziennik bezpartyjny
dl,a wszystkicl-r stanów". W styczniu 1926 r. gazeta
otrzymuje podtytuł: ,,W imię Boże", a we wrześniu
tegoż roku: ,,Jedyne bezpartyjne pismo powiatou,e".
11 czerwca 1927 r. na rynku pojawia się nowy tytuł:
,,DZIENNIK ŚnłlctplsxI informuje wszystkich
o wszystkim". Gazeta wychodziła codziennie, wyda-
dana była v,, ,,duchu katolickim i narodorvym" i nie
była kontytuatorem ziikwidowanego,,ORĘDOWNI-
KA ŚMIGIELSKIEGo". Wydawcą i redaktorem od-
powiedzialnym był Jan Skorupski ze Śmigla, a kie-
rownikiem drukarni, której właścicielem też był
J, Skorupski - Stanisław Skrzypczak (do 11 grud-
,ria 192? roku). Redakcja i administracja mieściła się
przy ul. J. Sobieskiego 45 (Obecnie T. Kościuszki 4),

a drukarnia w zabudowaniach należących do tej po-
sesji od strony ulicy Farnej.
Od 1 lipca 1927 roku, dwa razy rv tygodrriu, lull
częściej - w razie potrzeby, r,vydawano ,,0RĘDOW-
NIK URZĘDOWY porviatu śrnigieiskiego", którego
treścią głó,łnie hyły zarządzenia władz.
1 stycznia 1931 roku pojawia się nowy tyttrł obej-
nrującv również teren powiatu grodziskiego: ,,ORĘ-
DOWNIK POWIATOV/Y. Organ na powiaty Smigiel
i Grodzisk". Wydawcą i redaktorem odpowiedzial-
nym o]:az właścicielem drukarni był Jan Skorupski.
Redakcja i administracja oraz drukarnia mieściły siq
przy ul. J. Sobieskiego. Gazeta wychodziła we wtor-
ki, czwartki i soboty, Zapewne wchłonęła poprzedni
tvtuł. Przypuszczalnie wychodziła do kwietnia 1932

roku, kiedy to zlikwidowano oba powiaty.

UWAGAI Jeśli ktoś z CzyŁeInikólv posiada stare

przedwojenne aie śmigielskie gazety, to pl,oszę o icir

" aaa
Dnia 14 lipca 1931 roku w ,,Orędolvniku Poq,ia-

towym ukazał się artykuł redakcyjny pt. ,,Co sł_v-

chać?", w którym czytamy: ,,Wobec uporczywie kr,ą-

żących pogłosek oTaz na liczne zapytania llas w spla-
rł,ie rrlającego być zniesienia powiatu śmigielskiego
clonosimy Szanownym Czyteinikom, iż dotychczas
nie rna żadnego definitywnego w tej sprawie zarzą-
dzenia. W imię ,lobra obywatelstwa apelujemy do

przedstawicieli miasta i kompetentnych czynników,
aby wszelkimi możliwemi siłami staraii się, by spra-
wa likwiclacji powiatu nie rveszła na tory lealne".
W zakończeniu artykułu napisano, że przez zniesie-
nie powiatu najwięcej poszkodowani zostaliby urzęd-
nicy, kupiectwo i przemysł, a bezrobocic wrosłoby
v,, dwójnasób.
Pare dni później ludrrość Śmigla wysłała do Mini-
sterstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie zbio-
rolvy protest przeciwko zamierzotrej likwidacji na-
szego pol,viatu:
nl,żej podpźsanż mźeszka,ńcy mźastu pouźatouego
Śmigta - Wojeuód,ztwo Poznańskie - bez uszglę-

du na różnżce narodouaś::. :,_,.:-.:-.:= ; przekonait
polityczngch ł o,czgmy siz :2 -,.J*-r:'.-.:ł u żytuym
proteście przecżusko zanńer:,:,,.:,'.,.-:,.,:: -:,:,ż pozaźatu

śmigielskiego.
Rozgorgczenie ludności całego s,.]:-,::::_ -.,.a nlu gru-
nic. Czg u czasach ogolnej dep:es". ::.:,iurcze! po-
trzeba rzeczEustścźe jeszcze tok j,:::::_:23o zarżq-
clzenia naszej adrnżnżstracji pais..,-:,,-.--r': i cza go
potrzeba konźecznie u pozuiecie 1:,:::,-.:,j:l.-, gclzie
sprauność admźntstracEjna jest p:e,-._,s:1 ootr;:ebr1
państtuotuq?

Rzeczowe dane usskazujqce jak użel,kq l:,:.,:;:iq ż /;lę-
skq dla potl":iatu byłaby zamźeTzonq liictl:liąc;ą. zu-
lniera melnoriał magżstratu ż rady miejskżei nls:ego
ntżasta, wysłang us tej spralnie do minżsteTsiuc.
Zanosźmy risilnq prośbę o zanzecłtunitL proje',;ilL Li-
ktcidacy jnego.

Jakie argl-rrrretrt5 zarvierał wsptllntrialry, datcl-rvalry
! 6 lipca 19i]1 r,oku, lr-ielnoriał?

1) Ucierpi Śmigiel - miasto majilce 4 tysiącc
rl;ieszkańcórv. siedzib1- urzędów pow-iatowyclr, szkołq
ri,vdziałorr,,ą, żeńską szko}ę gospodarczą, w-cldociąg,
gazorvr-rię, rzeźtrię niejską, koi:-lunalrlą kasq oszczęcl-
ności, duży ruch przeml-słorr-1- i har-rdlo,ł}, -- w tynl
słynne targi środowe.

2) Po likwidacji osłabnie i zamlze ruch gcspodar-
czy, ustanie przemysł i harrdel, miasto zubożeje, a ra-
zem z tym osłabnie i siła podatkowa miasta i okolicy.

3) W latach 1924-1929 plzeprowadzono poważne

inwestycje: położono bruki i pozakładano chodniki,
założono częściowo kanalizację, rozbudowano szkołę

lł,vdziałową, pobudorł,ano nowy ustęp publiczny.

4) rł, 1927 roku założollo Stację Opieki nad lVlatl<ą

i Dzieckiem. Udział tniasta 1y jej utrzl,tlraniu wynosi
rccznie 2.ó00 zł.

J) \\' 1926 r,oku kupiono od Okręgorvego Ulzędu
Zien-rskiego lv Poznaniu 14 ha loli na rozbudowę,
Obecllie tlriasto posiada rv jednym kompleksie około

2.] lrektar,órt. Jest gotowy plan rozbudowy sporzą-
dzorry ri, 1927 roku, który przewiduje boisko, park
nriejski i 77 parcei budowlanych po 0,25 ha.

6) W 1928 r,oku oddało miasto bezpłatnie 1,5Ę
Fowiatow,emu Komitetowi PW i WF pod budowę

boiska powiatowego.

?) Wydatki na odnowienie ulic i zalożenie chod-

ników przekraczają sumę 136 tys.

B) W ostatnich 6 latach pobudowano w mieście 13

nowych domów mieszkalnych z 36 mieszkaniami tak,

żu nędza mieszkaniowa zupełnie znikła.

9) Przez ewentualne zniesienie powiatu opróżni
się w mieście ca 35 mieszkań, nieruchomości stracą

na wartości, właścicielom domów grozi ruina, bo

albo mieszkania stać będą próżne, albo poważnie się

obniży czynsz dzierżawny
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10) Porviat śmigielski jest powiatem kresowym
z mieszanillą pod względerrr narodowościowym i wyz-
naniow_\rlil luclnością, wymaga więc oględnej, bacznej
i spr,ęż5lsfgj administracji.

11) Plzed 45 laty rząd pruski miał to wszystko na
ttrvadze i odłączył od powiatu kościańskiego tworząc
osobny powiat.

12) Magistrat i Rada }vliejska zdając sobie spra-
tl-e, że projekt iikrvidacji ma na celu jedynie oszczęd-
llości dla Skaibu Państwa powzięły uchwałę ponie-
sienia części kosztów administracji powiatu naszego
ri,e rr,5-sokości 15 tys. rocznie.

13) Porviat posiada własną kolel zbudowaną przed
3tJ laty.

i4) Powiat prowadzi wzorową gospodarkę finan-
sową o czym świadczą nadwyżki budżetowe w latach
gospodarczych: l927lż8 - 73.?87,90 zł; 7928l2g -250.572,82zł; 1929/30 - 243.188,39 zł; 1930/31
1L2.340,7 3 zŁ - I półrocze.

Memoriał kończy się apelem: ,,Prosimy przeto
tisilnie o zaniechanie zamiaru liwidacji powiatu śmi-
gielskiego".

Podpisali go z ramienia Magistratu: Władysław
Pioch, Maksyrnilian Stachowiakl Seweryn Rakowski,
Stanisław Witaszek, (?) Matuszewski; z ramienia Ra-
d5, Miejskiej: Witold Łukomski - przewodniczący,
Starrisław Górecki, (?) Pawlicki, Albert Hensche1.
Alitoni Sworowski, IIerman Potztal, (?) Schulc, Jan
Leśnik, Stanisław Totnaszewski.

,,W poniedziałek 29 bm. (iipca1931 r.) udała się
cielegacja do Pana Wojevlody w Poznaniu. We wto-
lek rv południe wyjechała delegacja złożona z przed-
starvicieli miasta i powiatu do Pana Ministra w War-
sZawie",

aaa
Po raz pierwszy czalne chmury nad powiatem

śmigielskim pojawiły się w 1926 roku, Wówczas to
delegacja, w skład której wchodzili: Władysław Pioch
reprezentujący Magistrat i Sejmik powiatowy, BoIe-
slaw Antkowiak i Franciszek (?) Pietrzak z Brońska

- Wydział Powiatowy udała się do Warszawy i 3
lipca ,,powróciła z dobrym skutkiem".
Po raz drugi powiat śmigielski starano się ratować
20 lipca 1931 roku. W dniu tym ,,udała się delegacja
dc Pana Wojewody w Poznaniu. We wtorek (21 lip-
ca) w południe wyjechała delegacja złożona z przed-
stawicieli miasta i pow,iatu do Pana Ministra w War-
szaWie".
Darernnie. Na mocy Dziennika Urzędowego R.P. z 28
stycznia 1932 roku powiat śnigielski został zlikwi-
dcił.any i włączony do powiatu kościańskiego. Pocie-
szetliem mogło być to, że ten sam los podzieliły po-
rviaty: grodziski (włączony ponownie do nowotomy-
skiego), ostrzeszowski, odolanowski, koźmiński, ple-
zewski, strzeliński.
PS. Poszukuję fotografii starosty Tadeusza Ciem-
niewskiego.

RIPIRTIIAR l(ll{A ,,GrffTmljfifi,,
5.03.99 (piątek) godz. 17.00
,,KSIĄŻĘ EGIPTU'', USA, 1998. Rez. Br,elrcla Clrap-
rnan, Steve Hicker, Simon Weilrs. Filin animu*u.ry
podejmujący tematykę bibiijną. Ilistoria dwu mło-
dych ludzi, którzy wychowali się razem, przekonani
o tym, że są braćmi. Stopniowo ich drogi rozchodzą
się: jeden zostaje faraonetn, drugi -_ prz,ywódcą Ży-
dów nlieszkających w Egipcie.
5.03.99 (piątek) godz. 19.00
,,MORDERSTWO DOSKONAŁ!]'', USA, 1998. Reż.
Andrew Davis. Wyk. Michael Douglas, Gwyneth
Paltrow, Viggo Mortensen. Film sensacyjrry. Nowo-jorski nrilioner w średnim wieku ma piękną zonę.
Dziewczyna pracuje jako tłumacz w gmachu CNZi ma młodego kochanka. Mąz odkrywa pravrdę, po-
stanawia zgładzić wiarołomną.
12.03.99 (piątek) god,z. 17.00
,,MULAN", USA,1998. Rez. Barry Cook, .I.ony Ban-
croft. Film animowany, któr.ego akcja toczy się przed
wieloma wiekami w Chinach. Wojska Hunów ata-
kują kraj, cesalz ogłasza powszeclrną mobilizację.
Każda rodzina musi wydelegować jednego rekruta.
Bohaterka tytułowa ma chorego ojca, postanawia go
zastąpic i przebiera się za męzczyznę.
12.03. (piątek) godz. 19.00
,,JOE BLACK", USA, 1998. Reż. Martin tsrest. V,/yk.
Brad Pitt, Antony Hopkins, Claire Forlani. Film
psychologiczny. Zamożny rnagnat plasowy przyjmu-
je 

_w swym domu przystojnego, młodego człowieka,
który zachowuje się z ogromną pewnością siebie.
Młodzieniec oświadcza, że jest zakochany w córce
gospodarza. Pewne zjawiska sugerują, ze gość jest
przybyszem z innego świata.

(B,M.l

AUTORSKA ARCH lTEKTONiCZNA
PRACoWNlA PRoJEKToW,Ą
mgr inż. orch, Sylwio Siróżyk

tel. 5180 234
Projekty:
- domy jednorodzinne,
- budynki gospodorcze,
_ budynki uźyteczności publ.,
- projekty wnętrz.

UWAGA DZIF^ŁKoWCY!
Zarząd POD im. Wł. Piocha wzywa wszystkich
Działkowiczów, którzy nie dokonali obowiązku infor-
macji o działkach i nie wpłacili I raty opłat, o osta-
teczne zgłoszenie się w Domu Działkowca w dniach
8, 9 i 10 marca br. w godz, 10.00-13.00 tub 15.00-
_1B.00.

Za zarząd

plezes Leszek Balcer
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,,Nikt nic nie wie, ale kazd§/ się lJtządza"
Tak ocenił władze centralne prezes Okręgowego

Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych
w Lesznie i równocześnie radny Sejmiku Wielkopol-
skiego inż. Marian Kasperski w trakcie zebrania
zwołanego z inicjatywy GZRKiOR w Smiglu, w któ-
rym oprócz członków rady uczestniczyli też sołtysi
i członkowie komitetu protestacyjnego. Odbyło się
ono 19 1utego w Centrum Kultury w Śmiglu. Uczest-
niczył w nim też Radny Powiatu Kościańskiego Ry-
szard Forna]ik. Obradom przewodniczył prez€s
GZRKiOR w Śmiglu Zygmunt Konieczny, który po-
wiedział, że tematem obrad jest SYTUACJA KTÓRA
BYŁA, JEST I BĘDZIE W ROLNICTWIE.

Marian Kasperski przedstawił zebranym ogóiną
sytuację polityczno-ekononriczną kraju i na tym tie
dązenia rządu do skansenizacji wsi polskiej. ,,Balcc-
rowiczowi w Brukseli postawiono zadanie: zniszczyć,
popTzez tłumienie inflacji, polskie rolnictwo". Aie
my chłopi nie potrafimy się zjednoczyć. Sukcesern
dotychczasowych rolniczych protestów jest konsoli-
dacja sił wokół rolnictwa. Nie jest prawdą, co mówi
rząd, bo ani pramier ani minister rolnictwa nie mieli
ża,dnego planu rozwoju rolnictwa. Dia zwalnianych
górników rząd ptzeznaczył olbrzymie sumy, a na
rolnictwo co nieco znalazŁ senat w czasie debaty bud-
żetowej.
Oceniając niedawne blokady M. Kasperski stwier-
dzlł, że obecnie zostały one wyhamowarre, bo zwląz-
kowcom chodzi o tozwiązania systemowe w zakresie
produkcji i zbycia trzody t zboża oTaz o rozwiązarrie
problemu rolniczego paliwa. W niedalekiej pTzy-
szłości będą kontrakty, produkcja będzie limitor.vana,
każdy rolnik będzie wiedział, co, ile, gdzie i za 1aką
cenę. Chcemy by powstał pakiet dla wsi i porozu-
mienie związkowo-rządowe. Nie chcemy odwołania
ministra - nolvy powie, że nic nie wie ._ jak się
zapląiał, tcl niech rozwiązuje. Padło też stwierdzenie
o negatywnej ocenie stosunku lrościoła do ,,naszej
sp]:awy", tym bardziej, że większość wyższej hie-
l,alchii wywodzi się ze wsi.

NT. Kasperski poinformował też, że do kolegiutn
w Lesznie łvpłynęło 14B wniosków o ukararrie blo-
kujących drogi rolników, a do kolegium w Gostyniu

- 2B1 r,vniosków.

W tej sprawie przewodniczący Rady OZRKiOR
v,r Leszrrie rrranciszek Wróblewski wystosował pismo
do kolegiórv do spraw wykroczeń, w którym m.in.
stwierdzono:

Mźnżster Finansóus kosztem rolnźctua dopłaca hoj-
nle do górnżcttła. gdzie dotacie majq uynźeść 7,8

mld złotgch, czElż l.,Dzrosnq o 2300/o lll stosunku do

1998 r. Górnźctąlso pochłanźa kżllca razg tgle, co obźe

agencje od,pouiedzżalne za rynek rolny. Rzqd zapla,

notlsał u projekcie budżetu na rol.nictwo, bez ugdat-
kóu: nq KRUS, 1,1 mld zł, W ostatnżcll latach, roE-
datki nu rol,nżctwo zmalałg o 710lo (.,.), Karanźe rolni-
lłów zcl mantJestousanie swojego nźezadowol,enża z
dzźałqń Rzqdu Zluiqzek przgjmie jako prouokacgjne
dzżałanle uładzg, co pociqgnźe za sobq nielcontrolo-
ąp ane zacholl: aniu nas zg ch członkóąl:,
Marian Kasperski swe wystąpienie zakończył słowa-
nri: Musim5, być zdyscyplinowani, ale musimy też
rłlieć konto protestacyjne. Mimo tego, że jest bieda,
ntusimy się opodatkować.

Ryszard Fornalik swe wystąpienie rozpoczął od
stwierdzenia: Minęło 10 1at od okrągłego stołu i pra-
Ii'uycznie żaden z rządów dla rolnictwa nie zlobił rric.
,,I)la rolnictwa musi być zawarte polozumienie po-
nadpolityczne, ale ... w następnych rvyborach trze-
ł:a głosorvać na naszych ludzi, ą nig - politycznie".
A następnie poinfortnował o dzrałaniach Raciy Po-
rr-iatorvej Kościana. Zav,iązano pou,iatowy komitet
lioord;,lrujący akcją protestacyjną. Wtedy, gdy wo-
jervoda podjął decyzję o rozblokowairiu dróg w spo-
sób siłowy, trwała sesja rady, a starosta, który prze-
cież koordynuje wszelkimi działaniami na terenie
powiatu, nic o tym nie wiedział. Sesję przerwano i
ogłoszono rezolucję, w której na wstępie stwierdzo-
no, że ,,Beznadziejna sytuacja ekonomiczna zmusiła
rolrrików do tak drastycznego protestu", Daiej napi-
sano:

Problem nie dotgczg jednak tglko naszgch rol,nżkólu,
gdgż 400lo l,udnoścż kraju mżeszka na ussź, u ponad
500/o bezpośrednio Lub us pośredni sposób ztnźqzane
jest zatłodowo z rolnżcttuem.
Solźdaryzuja,c się z pokojotuo protestujqcgmi rolni-
kamż pouiatu koścźańskźego - Rada Poulżatu Koś-
cźańskże g o uchtls al a nźnt e j s z q r o zoluc j ę tu zg u a jqc :

1. Sejm RzeczEpospolźtej do:

- bezu:łocznego pod!ęcźa konstgtucgjnych dzża-
łań adektlsatngcłl, do zaistniałej satuacji,

- objęcża ochrono, uczestnżkóąn protestólls zagro-
żongch represjami.

2. Posłóln na Sejm ż Senatoróu Rzeczypospolitej do
rzetelne g o ż r zeczow e g o lłg pełnźanźa obousźqzkótł
przEjętEch u uroczgścźe złożongm śluboąpaniu,

3. Radę Mźnistróu Rzeczgpospolźtej do:

- natE cltmźa s t o u e g o z apr z e s tanźa ni er o ztr o pny ch
ż nżezręczngcll, często nźezrozumżałgch a na-
uet prou)okujqcgch dzźałań skutkujących po-
głębżanżem, Tozszerzt,nżem ż natężanżem akcii
protestacE jnych,

- rzetelngch, odpolniedzżal,nEch ż efektgunych
rozmóu: ze usszgstkimź organżzacjami, społecz-

. ngmi reprezentujqcgmi interesg rolnikóu: bez

żadnE ch us arunkóąls w stępng clt,
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- natach,miastowego zaprzestania stosollsa,nia si-
łg w stosunku do protestujqcgch rolnżkolł.

- natgcltmiastousego zaprzestania ugłaszania
gróźb ź prób zastraszania uczestnikóu protes-
tów.

Popierające protesty rolników oświadczenie wydali
tez starosta, burmistrzowie i wójt powiatu kościań-
skiego, w którym m.in. stwierdzili:
Prostestg lł postacż zorganizolłanych blokad, d.róg
majq charakter masousy, nźe sq akcjami politgcznyrni,
ale aktem desperacji rolnźków, któizg bronźq pod,stau
swojej egzgstencjź. (.,.) Brak popra?.!)a obecnejo sto.nu
może spolłodoąnać duże obniżenźe upłgtlsóu z pod,at-
ku rolnego, co dla gmżn oznaczać będzże brak moż-
liwo ści r ealizac ji uielu pod,stauouy cll, zadań.

O działaniach Izby Rolniczej w tym zakresie mó-wił delegat Hieronim Nowak. Zwołano Nadzwyczaj-
ne Zgromadzenie Izby Rolniczej w Poznaniu. w cza-
sie którego wyrażono swe stanowisko:
Mg członkou:ie (,,,) usyrażamE zd,ecyd,ouane i sta.-
noucze poparcże dla rolnikóąls słusznźe protestujq-
cych, przecitllko katastrofatnej sytuacji ekonomźcz-
nej polskiej zusź. Brak rozusiqzań sgstemouych do-
tg c zqcg ch pra uata za,c ji: ziemż, pr zemg słu roino-rpo -
żguczego, bankolls oTaz arogancja uładz admżnźstra-
cyjnych naszego kraju d,oprowad,ziła d,o gwałtowrue-
go zubożenia obguatelż potskźch żgjqcgctl z prl.ca u)
rolnźctąlsże. Postrzegamg, że powstaje nźewolnicza
kategorźa obylłateli, ktorgch już nźe stąć ną zaspo-
kajenźe podstataozugch potrzeb socjalnych oraz na
eUukac j ę młodzieżg lnźe j skie j, N astępuj e d.eprec jac ja
nwjqtku przekazguanego przez ojcóu - uupraco-
u)qnego przez tuiele pokoleń rodzźn rolnżezgclt,
Ponżeuaz nasze liczne apele, postulatg, petycje ż lis-
tgt otuarte kźerotlsane do najugższych, organóus Rze-
czgpospolitej nie zaou)ocotDałg żad,ngmź konstruk-
tyungmź rozwżqzaniami 

- my rolnźcg nie mieliśmy
żudnego wgboru odnośnie lorm protósfu (,,,).
Wgrażamg stanouczq d.ezaprobatę dla mnożqcycll, sźę
taktótł rozpraszania siłq, naszgch d.emonstracjź, ka-rania źch uczestnikóu i probę określanźa ich, jako
niel"e g alne ź polityczne,

Dyskusja była niezwykle ożywiona i impulsyw-na. W dalszym ciągu Związkowi Rolników, Kółek
i Organizacji Rolniczych postawiano zarzut zaniecha-nia. ,,Dlaczego inicjatywa nie wyszła od naszego
związku? Wszyscy jesteśmy zdeterminowani. Mak-
symiuk też winien podrzeć ten papier, bo to był tyl-
ko protokół z rozm6w, a nie porozumienie'' 

- po-
wiedział jeden z rolników.

Mówiono też i o słabej kondycji związku:,,Czy musi
być ż7e, abyśmy się zjednoczyli? W naszym gmin-
nYm związku winno być 1500 członkórv a nie 300''.
Zgromadzeni wyrazili zgodę by utworzyć fundusz
protestacyjny poprzez opodatkowanie się po 10 zło-
tych od płatnika podatku. O formie 

- czy na listy
czy z odpisu wiejskiego - zadecydr.łją zebrania wiej-
skie.

PS. Jeden z uczestnźkóu spotkanża prosźł bEm na-pżsał: NIECH s/Ę )PAMIĘTAJĄ Cl, NiÓnzv
PLAST|KOW E WORK| PRZEPU SZCZAJ Ą PRZEZKoMlNY. RŁĘBY 1MIERDZĄCEG) DYMU /gIEDAJĄ ŻYC! Wypouied.ź d,eclgkuję oclpowźednźm
służbom.

w SMIECIAcH cos sIĘ BUSzy " 
(H'z')

Wykorzystując zebranie rolników, w którym
uczestniczyli też i sołtysi Burmistrz Śmigla inż. Je-
rzy Cieśla przedstawił zebranym przedstawicieti fir-
my TEW Gospodarowanie Odpad ami z Nowej Soli,
zastrzegając jednak, że ich obecnośc jeszcze nie
świadczy o tym, że firma zajmie się wywozem śmie-
ci z naszych zagród i domostw.
Temat wywozu śmieci zapoczątkowano rok temu,
po uchwaleniu przez Radę Miejską Śmigla ,,uchwały
śmieciowej". Znalazła się wówczas firma, która pod-jęła się tego zadania, ale ... śmieci nie wywoziła.
Dopiero teraz, gdy pojawił się konkur ent, zaczęła tu
i ówdzie spisywać indywiduaine umowy.
Firma z Nowej Soli sprząta ze śmieci Nową Só1,
zbąszynek i Świebodzin. Na nasz rynek chce wejść
szybko, chce wydzierżawić tełen na bazę i z_atrudnić
miejscowych ludzi. W toku dyskusji wyłoniła się
kwestia właściciela wysypiska. Burmistrz jedno-
znacznie stwierdził, że będzie ono nadal w gestii
ZGKiM w Śmiglu, Spytano też o nieczvstości płyn-
ne. Firma z Nowej Soii tego zadania się nie podejmie.
Burmistrz dodał, że ubiegający się o koncesję muszą
wykazać się miejscem ich składowania.

Jetzy Cieśla stwierdził też, że Zarząd, Śmigla zna-
lazł się w bardzo trudnej sytuacji, bo z jedną firmą
umowę już podpisał a fir:na ta ptzez rok nie zrobiła
nic, a druga firma już w marcu chce wejśc na nasz
śmieciowy rynek. ,,W najbliższym czasie inusitny to
opanować". Póki co zaapelował do uczestników spot-
kania, a za ich pośrednictwem do mieszkańców, by
się wstrzymali z podpisywaniem jakichkolwiek u-
mów.

(H.z.)
Zgubiono legitymację szkolną na nazwisko

MARZENA ADAMCZAK
.,WlTRYNAŚMlGlELsKA,..REDAGUJEZESPÓŁ:HubertZbiertriG"aołroinffi
Mencel, Jodwigo skorżyńsko. AonesnEónkĆli, ć;;i;;-i:;ii,l"r..."qo.S.ńi"i.."1]'r.-i"!]jir..łi zo, p. 7, tel. siao-iiS..'nooot"lonio Ponosi odPowiedziolnoŚci zo troŚć ojńszóń i nie zwroco moierlołów iio'zomo*ionici]-żo.trr.gomy sobie prowo .kroco_nio, PoProwionio tekstów oroz listów. Nokjod -.tooo "g.,,-Ó*o'i;ÓĆi-zł, reklomo cm, - 30 qr l- VAT.,,Drukornio" Romon Łęczynsn śńilier,'i,i."ti. ZU, Łukomskiego 3 - tel. (0-65)5180-543.
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§TAWI(I OPŁAT Z^ IJŻYT\<OWANIE
DODATKOWYCH POMIESZCZEŃ GOSPODAR-
OZYC}J' GARAŻY, GRUNTolv PoD GARAŻ/ŁMI
I PRZYDOMOWYCH OGRÓBKÓW STANO}VIĄ-

CYCH MIENIE KOMUNALNE:

-. za lmż dzierżawy pomieszczeń gospodarczych po-
za przydziałem obowiązkowym - 1,,65 zł

- za l rn2 garażu, którego wiaścicieiem jest ZGKiM
(łącznie z podatkiem VAT) - 2,75 zł

- za I m2 gruntu pod ustawionym garazem na te-
renie administrowanym pTzez ZGKiM - I,10 zł

- za 1 m' ogródka w skali roku - 0,30 zł.

CENNIK OPŁAT Z^WJA.ZD
NA MIEJSKO-GMINNE WYSYPISI(O

W KOSZANO1VIE
OBOWIĄZUJĄCY GD DNIA 1 MARCA 1999 R,,

1, Wjazd samochodu ciężarorvego lub ciągnika z jed-
ną przyczepą posortowanych odpadów komunal-
nych 4 ton;l i powyżej - 33,00 zł.

2, Wjazd samochodu ciężarowego lub ciągnika z jed-
ną przyczepą posoltowanych odpadórv komuna]-
nych do 4 ton - 22,00 zł.

3. Wjazd samochodu ZUK lub pociobnego do 1 tony
z posortowanymi odpadami komunal. - 11.00 zł.

4 Wjazd samochodu osobow,ego względnie wózkiem
Ięcznym z posortowanymi odpadami komunalny-
mi - 4,40 zł.

5 Wjazd samochodu osobowego z pTzyczepą posol,-
towanych odpadów komunalnych - B,80 zł.

6. Za przesortowanie 1 m3 odpadów - 16,50 zł.
7 Przywieziony posortowany złom, kamień, gTuz,

glina względnie ziemia roinicza - 2$zg|niqne od
opłaty.
CENNIK USŁUG SWIADCZONYCH PRZEZ

Z^KŁ^D GOSPODARKI KOMUNALNEJ
I MIESZKAhIIOWEJ W SMIGLU

oBoWIĄZUJĄcY oD DNIA 1 &,IARCA 1999 R,.

1. Za wywóz śmieci z ptyzrny do której jest umoż-
iiwiony dojazd ciągnikiem za lml - 33,00 zł.

2. Za wywóz śmieci ze śnlietnika wtaz z jego op-
różnieniem za ! m' - 40,a0 zł.

3. Za lvywóz śnrieci ze śmietnika wTaz z tdn prze,
mieszczenien do miejsca możliwego podjazdu
ciągnika za 1m' - 53,00 zł.

4, Opróżnienie i wywóz kubła śmieci wystawione-
go do miejsca podjazdu ciągnika za 1 kubeł

- 3,90 zł.
5. Oprózrrienie i wyw-óz 1 kubła śmieci - 4,40 zł.

6. Za 1 kurs wywozu nieczystości płynnych (5 m')

- 33,00 zł.
7. Za 1 kurs wywozu nieczystości płynnych (5 m3

długie węże) - 47,00 zł.
8. Za zamiatanie ulicy, placórł,, chodników wraz z

wyvliezieniem śmieci w okresie letnim (100 m2)

jednorazowe zamiatanie - 16,00 zł.

0PŁATY
9. 1 godzina placy samochodu asenizacyjnego

- 40,00 zł.
10. 1 godzina pracy ciągnika z przyczepą - 32,0a zŁ.

ii. 1 51odzina placy koparki wraz z obsł. - 32.a0 zł.
12. 1 gocizina pracy sam. ZUK (50 km) - 33,00 zł.
13. Obsługa związana z wywozem nieczystości sta-

ł-;c}r w skali m-ca od osoby zamieszkałej w bu-
dynku komunalnym- 2,65 zł.

t4. Obsługa związana z usunięciem nieczystości
pl5lr,lnr"1, w skali m-ca od osoby zamieszkałej vl
budynku komunalnym - 3,30 zł.

i5. Korzystanie z ubikacji miejskiej - 0,50 zł.

ZASADY ODPŁATNOSCI
ZA U§ŁUGI OPIEKUNCZE NA 1999 R.

*J§:f"H3§'3:,",*":,lTitlx:n

Dochód netto osób samotnie osób
na osobę w złotych gospodarujących -';ri§;jffi.n

do 35i 0 10

352- 471 10 19

4l2- 610 18 25

61i- 730 23 40

731- 850 30 65

851-1000 60 75

1001-1100 75 80

powyżej 1101 100 100

CENNII( USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ
SZKOLNE SCHRONISKO MŁOD Z|EŻOWE.

w ŚMIGLU
Dzienne (dobowe) usługi:

- nauczyciele, nal czyciele emeryci, nauczyciele aka-
demiccy, opiekunowie zorganizowanych grup
młodzieżowych oraz młodzież szkolna i studenci

- B złotych.

-- pozostali obywatele polscy 9 złotych.
--- cudzoziemcy: juniorzy - 9 złotych, seniorzy -

10 złotych.
Człon}<owie PTSNI posiadający ważną legitymację

- 250lo zniżki, posiadacze Złotej Odznaki PTSM i
Zasłużony Działacz Turystyki - 500/o zniżki.
Opłata za korzystanie z schroniska w ciągu dnia, z
r7",yłączeniem możliwości korzystania z pomieszczeń
noclegowych, wynosi 250/o stawki podstawowej.
Cpłata za nocleg przygotowany doraźnie - materac,

łóżko polowe, Iub nocleg na polu biwakowym przy
schronisku - 500/o stawki podstawowej.
Niezależnie od opłat za nocleg osoba korzystająca z

bielizny pościelowej schroniska, pokrywa jednorazo-

wo koszty jej prania.
Za noclegi w pokojach dwuosobowych cena jednego

miej'sca łącznie z bieltzną pościelową za pierwszą do-

bę wynosi 20 złotych, a każda następna - t5 zł,
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DZIEŃ §ENIORA W WONIESCIU

Z inicjatywy siostry zakonnej ,,Janilli" (Cecylia
Grześkowiak) i przy pomocy grupy mieszkańców
Wonieścia (Stanisławy Sobkowiak, Grażyny i Stani-
sława Olejników, Marii i Antoniego Kurzawskich
i ich córki Jolanty, Anny Kaczor, Marii Natalii Bar-
toszewskiej - kier. szkoły) został zorganizowany
DZIEŃ SENIORA.
Impreza odbyła się w Szkole Filiainej w Wonieściu
7 lutego 1999 r. o godz. 15.00. Grupa uczniów przed-
stawiła program artystyczny (pieśni, wiersze, skecze)
na tę okazję, przygotowany ptzez siostrę ,,Janillę"
i Stanisławę Sobkowiak.

Imprezę, która minęła w bardzo miłej, sympatycznej
atmosferze, sponsorowali: Maria Natalia Bartosze-
wska oraz Rada Sołecka. Uczestnlczyło w niej około
50 osób. OrganizatoTzy pTzy1otowali dla nich poczę-
stunek - kawę, ciasto, owoce oraz drobne upo-
minki.

Bartoszewska

WOLNE TERMINY W CENTRUM KULTURY

- 16 maja - przyjęcie komunijne

- 19 czerwca - sala widowiskowa

M,D,

00tOfiP0

64430 Śmigiel
ul. Ogrodowa 5

Zakład Usługowo - Handlowy
Krystyna Górna

Tel. (0-65)518-92ł0
Korn. 0 603775270

Oferu.ie Faństwu :

REKLAMĘ WIZUALNĄ
- szyldy
- tablice
informacyjne

- witryny sklepowe
- napisy na
samochodach

- transparenty
- tablice ślubne

DRUKl
- wizytówki
- drukifirmowe
- identyfikatory
- etykiety ślubne
samopzylepne

- kasetony
podŚwietlane

- flagifirmowe
- iluminacje
świetlne

- grafika
pzestzenna

- napisy z folii

FoTo
- fotografowanie
- skanowan[e
- nadruki na folii

i koszulkach
- ań. fotograficzne

ó4-030 śMlGlEL
ul. Kościuszki 6
tel. (0-ó5) 5180-206

Wszystkim Poniom
cI szczegolnie

Noszym Klientkom
z okozji Dnicl Kobiet

1ltlouzo SZCZęSC]O,
wielu sukcesów, usmiechu

oroz duzo zdrowio

życzy
FoTo-ELF

Biulo Uslug Hachunkowych

i Ubezpieezeniowych

RAFAŁ DRATWIŃSKI

Smigiel, ul. E. Orzeszkowej 23

tel. kom. 0-603-221-148

oieruje usługi w zakresie:

_. prowadzenia ksiąg i ewidencji,

- wypełniania rocznych zeznań podatkowych PIT-y
§zukasz wiarygodnej firmy ubezpieczeniowej,

iest już taka, to:

roilAnztsilt(l uBEzPlEczElll0wt PBl( §.A.

które of eruje:

- ubezpieczenia majątkowe

- ubezpieczenia obowiązkowe

- ubezpieczenia osobowe

ZAPRASzAMY!!!
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WYZWOLENIA SMIGLA
Impreza ciesząca się coraz większym zainteleso-

warriem zgromadzlła w dniu 20 lutego 1999 r. o go-
dzinie 10.00 przed Centrum Kultury w Smiglu pla-
u,ie B00 uczestników w tym dzieci i młodziezy 671
oraz 85 uczestników BIEGU OPEN (główrrego) i 35
dziewcząt oraz pań.
W poszczególnych kategoriach trzy pierrvsze miejsca
zajęli:
300 m rocznik 1990
clrłopcy: 1. Bota Radosław - Czacz, 2. Kubia]< Mar,-
cin - Głogów, 3. Kraczewski Łukasz - Smigiel
dziet,częta. 1. Dwol,czak Anna - Smigiel, 2. Maje-
rvska Sandla - Osowa Sień, 3, Zimniak Daria -SmigieI
rocznik 1989
chł.: 1. Bajzert Aleksander - Czacz, 2. Bukowski
Patryk - Kluczev,zo, 3. Piskorz ł,ukasz - Kluczewo
dz.: l. Kubiak Agata - Głogów, 2. Wojciechowska
Joanna Smigiel, 3. Zawadzka Ewa - Osowa Sień
rocznik 1998:
chł.: 1. Każmterczak Hubert - Osowa Sień, 2. Glapa
Patryk - Osowa Sień, 3. Majcherek Mirosław -Kiuczewo
dz.: l. Floryszak Anna - Kluczewo, 2. Szymańska
Mariola - Osowa Sień, 3. Wasielewska Kinga -Śmigie1
800 m roczniki 1986_1987
chł.: 1. Hetmański Stanisław - Smigiel, 2. Nowacki
Paweł - Osowa Sień, 3. Mok Damian - Osowa
Sień
dz.: L N{arkiewicz Irena - Osowa Sień, 2. Zeiske
Ilona - Osowa Sień, 3. Nagdail Joanna - Gostyń
1000 nr roczniki 1984-1985
chł.: 1. Saleta Łukasz, 2. MarkiewiczWojciech, 3. Ko-
niuszko Marcin- wszyscy Osowa Sień
dz.: I. Hanc Agnieszka - Gostyń, 2. Migdalska Iga
-- Osowa Sień, 3. Andrzejczak Milena - Gostyń
W klasyfikacji zespołowej szkół podstawowych zwy-
clężyły szkoły:
1. mieisce i PUCHAR STAROSTY KOSCIAŃSKIE-

GO - C]sowa Sień (jako klub ,,Błękitni")
ż. trricjsce S.P. Nr 2 w Smig]u
3. miejsce - S.P. Kluczewo
4. miejsce - S.P. Gostyń
5, miejsce - S.P. Czacz
6. miejsce - S.P. Bronikowo

Szkoły, które zajęły miejsca 2-6 otrzymały pucha-
ry M-G Rady Sportu w Smiglu.

W BIEGU GŁoWNYM oPl]N PAŃ na dystansie
1500 rn zwyciężyły:
1. miejsce i Puchar Przewodniczącego Rady Miej-

skiej Śmigla GOLAK AGNiESZKA - Śrem
Z. tniejsce - Godula Agnieszka
:j. nriejsce - Nowak Malgorzata

(l1awodnrczki, które zajęły 2-3 miejsce otrzymały
pucłrary Przew. Rady Miejskiej Smigla)
4. miejsce - Skupińska Anna, 5. miejsce - Matys
Anna, 6 rniejsce - Markiewicz Maria
(Zawodntczki od 2 do 6 miejsca - rvszystkie LKS
Błękitni Osowa Sień.
Nadto w kat. wiekowej 35-45lat
1. Wlekła Małgorzata - Sana Kościar'
2. Stańczak Małgorzata - Poznań

W BIEGU GŁÓWNYM OFEN PANow zrvyciężyli:
1, miejsce - Kędzierski Marcin
2. mieisce 

- Stachowiak Łukasz
3. miejsce - Janowicz Jerzy (wszyscy LKS ,,Błę-

kitrri" Osow-a Sień)
Zal,vodnicy, któl,y zajęli 1-3 miejsca zdobyli Puchar
Burrrlistrza Śmigla.
4. miejsce - Złotkowski Łukasz - Sana Kościan
5. Nliejsce - Swiętek Karol LKS Błękitni Osowa

Sień
6. miejsce - Józefczak Krzysztof - LKS Błękitni

osowa sień
lV kategoriach wiekowych wyróżniono:
kat. 15-19 1at: 1. Kubiak Włodzimierz - Osowa
Sień, 2. Lis Piotr - Osowa Sień
kat, 20-35 lat: 1. Walczak Jacek - LZS Ruch Bo-
.janowo, 2. Krzysztof Pelec - Zegrówko
kat, 36-45 lat: 1. Kubiak Jerzy - Głogów, 2. Taii-
},,adze Roman - Sana Kościan
kat. 46-60 lat: 1. Piasecki Ireneusz - Champion
Czempiń, 2. Piduch Jan - TKKF Piast Poznań
kat. powyżej lat 60: 1. Jakubiak Henryk _ Metal-
pJast Leszno, 2. Szkudlarek Michał - TKKtr' Gryf
Przysieka Polska, 3. Kusik Edward - Błotnica
Wyróżniena szczególne otrzymali:
I(USIK EDWAR,D - lat 78 jako najstalszy uczest-
nik biegów oraz wyróżnienie od TKKF Leszno za
zasługi dia rozwoju i krzewienia kultury fizyczne1
(wręczał Burmistrz Smigla Jerzy CieśIa)
Michał Szkudlarek - jako najstarszy uczestnik Zie-
mi Smigielskiej.

Biegi odbyły się ulicami Smigta a trasa była przy-
gotowana dużym wysiłkiem pracowników Miejskiego
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej za
co uczestnicy i organizatorzy składają wylazy po-
ciziękowania.

Imprezę uświetnili swoją obecnością przedstawi-
ciele władz samorządowych z Wicestarostą Kościań-
skim inż. Stefanern Stachowiakiem, Radnym Rady
Powiatowej dr. Stefanem Kiupszem pełniącym jed-
nccześnie obowiązki Szefa Zabezpieczenia Medycz-

10
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nego Imprezy, Ptzewodniczący Rady Miejskiej Śrni-
gla Zygmunt Konieczny oraz Burmistrz Śmigla
inż. Jerzy Cieśla.

Szczególne podziękowanie składam Komitetowi
Organizacyjnemu, Sędziom zawodów, Policji ze Śmi-
gla i Kościana, Straży Miejskiej Śmigla oraz OSP
Smigiel za wzotowe zabezpieczenie porządkowe im-
prezy.

Również gorące podziękowania należą się Perso-
ne]owi Centrum Kultury z Dyrektorem mgr. Huber-
tenr zbierskim na czele.
Dziękuję przedstawicielom mediów tj. Telewizjt Poz-
nań, Radia Merkury, Raria Elka oraz prasy za pro-
pagowanie naszych VI Biegów Ulicznych i nadaniem
im wysokiej rangi.

Zupełnie osobne podziękowania składam sponso-
rom BIEGÓW:

- Dyrekcji Wielkopolskiego Przedsiębiorstwa Prze-
twórstwa Mięsnego Smigiel

- Przed. Usługowo-Prod, Roln. ,,Smigrol" w Śmigtu

- zakładowi piekarniczemu piotra liaczmarka
w Śmiglu

- Zakładowi Piekarniczemu TOWAGO-BIS w Śmi-
g]u

- Skleporvi Zabawkarskiemu p. Mikołajczyka w
Smiglu

- Skupowi Skór p. Jędrkowiaka w Smiglu

- Skleporvi Usług Jubilerskich w Śmiglu, u1. Wita

-- Drogerii p, Dariusza Wojciechowskiego, uI. Ja-
gie1Iońska

-- Drogerii p, Stanisława Pieprzyka ul, Lipowa
-- Sklepowi Elektrotechniczemu pl. Rozstrzelanych

pp. Zurek/Nyczka

- Sklepowi Spożywczemu ,,11" p. Żurczaka, plac
Rozstrzelanych

-- Sklepowi ,,GOPLANA" p. Michała Gabryela plac
Rozstrzelanych

-- Sklepowi Warzywniczo-Spożywczemu p. Stefana
Thiela, uI. Jagiellońska

'.- Sklepowi Warzywniczo-Spożywczemu p. Wioletty
Ratajczak

- Sklepowi ,,ASTRA-Z" Kwiaciarnia - Pamiątki
p. Adamczewskich, ul. Jagiellońska

- Sklepowi Spożywczemu _ Hurtownia p. Piotra
Baranowskiego,u1. Kilińskiego

- Sklepowi Spożywczemu ,,DAREX" p. Jakubiaka,
ul. Kilińskiego

- Sklepowi Spożywczemu p. Koźlik, ul. Kościuszki

- PPHU GIN - Sklep Monopolowo-Spożywczy Pio-
tra i Agnieszki Balcer, p1. Wojska Połskiego

- Księgarni pp. Trukowiak - pl. Rozstrzelanych

Powyższym oraz innym bezimiennym darczyń-
com w imieniu organizatorów s e r d e c znie dzię,
kuję.
Wszystkim widzom, kibicom, rodzicom oraz wycho-
wawcom towarzyszącym dzieciom w imprezie, a tak-

że uczestnikom składam wyrazy szacunku za kultu-
ralną postawę w trakcie imprezy i ZAPRASZAM NA
KOLEJNĄ IMPREZĘ W D\flUTYSIĘCZNYM RO_
KU.

Przewodniczący Leszek Balcer

IEllls $§&Ł$BWw
WYNIKI EOZEGRANYCH MECZOW

3 lutego br. - II liga
BOBRY Jelenia Góra - POLOIIJIA-ARSENAŁ B: 2.
Punkty zdobyli: Grzegorz Kaniak i Tadeusz Kozło-
lvski po 1,0, Jerzy Kozioł i Kazimierz Kowalczyk -bez zdoby czy punktowej.
W drugżm rneczu rundg reuJanzolDej przegraliśmy
dość lłysoko z szóstEm zespołem lI ligź. Lźczylźśmy
przynajmnźej na rernżs. No l0 gźer aż sześć zakoń-
czgło się uynżkami S-setotuymź. LiczEmE, :e u) nQ.-

stępngch trzech, rneczacłt, które gramg u sżebźe, bę-
dzie znacznie lepiej.

5 lutego br. - klasa okręgowa
POLONIA-ARSENAŁ II - SPÓŁDZIELCA II KO-
bylin 14 : 4. Paweł Gliwiński - 4,5 pk; Piotr Mu1-
czyński i Jan Nowak po 3,5 pkt; Ryszard Jokiel -2.5 pkt.
ORLĘTA Czacz - POLONIA-ARSENAŁ III 3: 15.
Dla Orląt: Marek Maślak 2,0 i Fryderyk Walkowiak

- 1,0. Dla Polonii: Patryk Ratajczak i Wojtek Wali-
górski po 4,ó pkt, Darek Szymański - 3,5 pkt i Ma-
teusz Kuciak - 2,5 pkt. Rez zdobyczy punktowej
NIichał Bednarczyk,

14 lutego br. - A klasa
ORLĘTA Il Czacz - POLONIA ARSENAŁ III 3 : 15.

Dla Polonii: Miłosz Grzelak - 3,5 pk; Marcin Luboń

- 3,0 pkt; Adam Nowosielski - 2,5 pkt i Marcin
Łączny - 2,0 pkt.

II WTK MŁODZIKÓW r MŁODZICZEIś
W turnieju udział wzięło 4 zawodników POLO-

NII-ARSENAŁU: 1 dziewczynka i trzech chłopców,
którzy walczyli o awans do turnieju strefowego.
Ogółem startowało 64 młodzików i 48 młodziczek
z caŁe1 Wielkopolski. Nasi zajęli następujące lokaty:
Marta Waligóra - \7, Piotr Błaszkowski - 17, Mi-
chał Bednarczyk - 25 i Łukasz Szymański - 33.

Należy wspomnieć, że Wojtek Waligórski i Darek
Szymański na ten turniej awansowali dzięki lvyso-
kim lokatom, które zajęli na Ogólnopolskiej Liście
R,ankingowej Młodzików - bez konieczności grania
w eliminacjach.

Tądeusz Kozłowski,

NAJBLIŻSZE MECZE _ 7 MARCA BR.
Liga okręgowa

BODZEWO II - OB,LĘTA,ICzacz
A klasa:

RĘLAKS Tylewice - POLONIA-ARSENAŁ IV
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Z AW I A D O M I E N I E
Zarządu Miejskiego Śmigla

Stosownie clo art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia
7 lipca 1994 t,. o zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz, U. Nr 89 poz. 415 z późniejszymi zmianami) za-
wiadamia się, że projekt zmian miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy
Smigiel będzie wyłożony do pubiicznego wglądu
w dniach 11 marca 1999 roku do 31 n:arca 1999 roku
w siedzibie Urzędu Miejskiego Smigla pok, nr 21
,,v godzinaąch od 8.00 do 14.00.

Przedmiotem zmian są tereny określone w Ucirlva-
lach Rady Miejskiej Smigla
Nr XXXVIII/45S/9B z dnia 26 marca 1998 r.
Nr XXXVIII/456/9B z dnia 26 marca 1998 r.
Nr XXXVIIII414I9B z Cnia 26 marca 1998 r.
Nr XXXVIII141Z19B z dnia 26 marca 1998 r,
Nr XXXVIII/451/9B z dnia 26 marca 1998 r.
Nr XXXVIII/455/9B z dnia 26 marca 1998 r.
Nr XXXX/473I9B z dnia 14 maja 1998 r.
Nr XXXX/474l9B z dnia 14 maja 1998 r.
ltTr XXXX/47519B z dnia 14 maja 1998 r.
Nt,XXXX/176I9B z dnia 14 maja 1998 r.
Nr XXXX/477l9B z dnia 14 nraja 1998 r,
Nr XL/4B3/9B z dnia 18 czerwca 1998 r.
Zgodnie z ań. 23 ustawy każdy, kto kwestionuje us-
talenia przyjęte w projekcie planu, może wnieść pro-
test. _ li

Zgodnie z att. 24 ustawy każdy, którego interes
prawny lub uprawnienia zostały naruszone plzez us-
ta]enia przyjęte w projekcie planu, może wnieśc za-
rzut.
Zainteresowani mogą zgłaszać protesty t zarzuty na
piśmie do Zarząd,u Miejskiego Smigla z podaniem
oznaczenia nieruchomości w terminie nie dłuższym
ntż 14 dni po okresie wyłożenia.

z^ ZARZĄD
PRZEWODNICZ ĄCY Z AF"Z ĄDU

MIEJSKIEGO ŚMIGLA
inż. Jerzy Cieśla

CECH RZIIMIOSŁ ROŻNYCH W SMIGLU
ul. Północna B

ZA,IRUDNI PRACOWNIKA

Wymagarre wykształcenie średnie oraz dobra znaJo-
mość komputera. Praca od poniedziałku do piątku
lv godzinaclr od B.00 do 15.00. Zgłoszenia w biurze

Cechu do dnia 12 marca br.

otaZ
PRZYJMUJE NOWYCH CZŁONKÓW
Dla członków Cechu wypełnia nieodpłatnie druki
ZUS, udziela porad w zakresie szkolenia uczniów
i wypełniania PIT-ow.

AGENCJA UBEZPIECZENIOWA

ANDRZEJ CIESIELSKI
Smigiel, uI. Lipowa 33, te1. 5189-365

tel. koin. 060246420l
PRZEDSTAWICIEL PZU SA

poleca bezpłatne doradztlvo i zarvieranie tlnrórv
członkowskich

Do oTwARTEGo FUh-DUSZU
EMERYTALNEGO PzU ,.zŁoTA JESIEN,,

oraz lv zakresie ubezlrieczeń:

I. Na Życie
_ emerytalne _- ,,Pogodna Jesień''

- posagowe z rentą

- NW i inne

II. Majątkorve
_- budynki i nrienie od ognia, kracizież;,

i innych ży,,r,iołów

III. Wypadkowe

- odpowiedzialności c5,wilnej

- nieszczęśiiwe rvl,padki

IV. Komunikacyjne

- OC, AC, Zielona Karta
PRZYJMOWANIE OPŁAT ZA OC POJAZDÓW

64-030 Śtltlclnl., UL. FARNA 3

tel./fax (0-65) 5189-687, tel. (0-65)5180-515

tel. kom 0601572-324

Edmund Czurnecki ,.
PRzEDslĘaloRsTwo
PRoDUKCYJ NGłtAF{ I}Lowo. U §Ł UG o1,1 E

- adaptacja pomieszczeń

- instalacje wodne, kanalizacyjne i co

- usługi ślusarskie i tokarskie

--- naprawa pomp hydroforowych

- dekarstwo blacharskie

- studniarstwo

- sprzedaż okien i drzwi PCV

- rolety i żaluzje

Przedstawic iel p1popil fi=olpltAslr
r lrmy

willłowice
Zapt aszamy od 10.00 do 16.00



wITRYNA lMtolEL§KA l3

fim
D EK All

61_030 sMIGIEL, UL. KILIŃSKIEGo la
tel. (0_65) 5-18t-OZl

wycinanie drzew
cięcie drervna opałowego

o
o

,,KRYMINAŁKI"
9.02.br. - mieszkaniec Śmigla zgłosił, że na ul, T.

Kościuszki przy szalecie miejskim 1eży rc^ężczyz-
na. Przybyły patrol policji nikogo nie zastał.

9.02.br. - mieszkanka Starego Bojatrowa zgłoslła, że
jej mąż jest pijany i wszczyna awanturę domową.
Strony pouczono.

9,02.br. - nieznana kobieta zgłosiła, że w Smiglu na
ul. T. Kościuszki na przeciwko weterynarii leży
mężczyzna, Przybyły patrol policji nikogo nie zas-
tał.

10.02.br. - nieznana osoba zgłosiła, że na trasie E5
od Ponirra w kierunku Czacza poboczem idzie za-
taczając się i pchając przed sobą dwukołowy nie-
oświetlony wózek mieszkaniec Nadoinika. Policja
spotkała go przed domem w Nadolniku gdzie zos-
tał pouczony.

15.02.br. - w Śmiglu na ut. T. Kościuszki uczeń
szkoły podstawowej przebiega! przez jezdnię w
miejscu nieoznakowanym i wpadł pod nadjeżdża-
jącego POLONEZA, którym kierował mieszkaniec
Koszarrowa. W szpitalu, gdzie przewieziono posz-
kodowanego, żadnych obrażeń nie stwierdzono, Z
rodzicami ch}opca prze^lrowadzono rozmowę.

t7.02.br. - rv Smiglu na ul. Morownickiej miesz-
kanka Pozrrania kierująr,a FORDEh,{ nie dostoso-
wała prędkości jazdy do panujących warunków
atmosferycznych, samochód wpadł w poślizg i u-
derzył w przydrożne drzewo. Ukarano ją manda-
tem.

17.02.br. - z podobnej przyczyny doszło do wypad-
ku rv Śrniglu na ul, Leszczyńskiej na której kieru-
jący OPLEM mieszkaniec Leszna uderzył w tył
prawidłowo zaparkowairego na poboczu drogi sa-
mochodu ciężarowego. Również został ukarany
malrJaten karnym. zebrdł (II. z.)

Pani KRYSTYNIE BARTKOWIAK
wyrazy szczerego współczucia

z powodu zgonu Matki

śp. ZOFII BARTI{OWIAK
składają

Burmistrz Śmigla
otaz

pracownicy Urzędu Miejskiego Śmigla

Pogrzeb śp. Zofii Bartkowiak odbył się 17 lutego 1999

roku na cInentarzu parafialnym w Śmigtu.

zawiadamiamy, że 14 lutego

ŚP. FRANCISZEK PŁÓCIENNIK

długoletlri był-,l 5gllr, wsi Wydorowo.

Rodzinie zmarłego wyrazy szczere8o wspołczucia

składają
Przewodniczący
Rady Miejskiej

Zygmunt Konieczny

Burmistrz Śmigla

Jerzy Cieśla

Pogrzeb śp. Franciszka Płóciennika odbył się 18 lutego
1999 roktr na ctnentarzu parafialnym w Radomicku.

PsąĄco\x/N lA INŻYN l Esą§ §{Ą
PR§-$ ĘKTO§YAN IA BLl DO\X/EJĄFd ffiGO

mgr inż. Michał Wieczorek & lĘr inż. Maciei Pecold

P RO J E KIOWAN l E W ZAKRES}Ę BUDOWN|CTWA OG O LN EGO_;

- BUDyNKQW M|ESZMLNYCH - na życzenie inwestora, adaptac}e projektow typowych, przebudowy

budynkow istniejących ;

- OB l E KTOW U SŁU GOWYCH, HAN DLOVWCH, COSPODARCłCH i innych.

QBSŁUGA |NWESTYCJIOD,,fazy koncepciio DO UZYSI(ANIA POZWOLENLĄ NA BtJDO}roĘ.

ul. slKoRsKlEGo8,6ł-030 Śurcrr-, p p65) 5189-283

ul. STRZELECM tła, ąlizo BUK, Q łgsll8140-524
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$i^rostgha pócannn z teki Romuoldo sobkowioko

..f >_,-ł" *"oo1?*, o,"_
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Dzień dobry! Witom serdecznie wszyst-
kich Poństwo, o zwłoszczo tych, którzy
troktujq gimnostykę poronnq nie tylko joko
sposób no podniesienie sprowności fizycz-
nej, ole tokże joko lek no codzienne stresy
itrudności,

Mom nodzieję, że grono ćwiczqcych bę-
dzie się stole zwiększoło, dorównujqc
przykłodlowo liczbie widzów no seonsoch
,,Ogniem i mieczem" l Policzmy szybko:
półtoro miliono osób w ciqgu tygodnio, to
15 milionów gdzieś w moju, o około poź-
dzierniko już coło Polsko! Nie zwlekojqc
stojemy zotem przy otwortym szeroko oknie
i rozpoczynomy. Roz...

Podobnie liczyć musioł Andrzej Wojdo,
przesuwojqc no poździernik premierę ,,Po-
no Todeuszo".W tym przypodku kolkulocjo
nie było jednok tok optymistyczno, bo film
czekojqcy ,,w kolejce" nie przynosi zysków. De,nerwu-
jqce to dlo wszystkich, którzy zoinwestowoli w produk-
cję. O ile więc w lepszej sytuocji sq zwoiennicy gim-
nostyki poronnej ! Nosze inwestowonie we włosne zdro-
vuie jest zupełnie beznokłodowe, o zysk prowie not/ch,
miost zouwożolny. Ponodto przy jednym otwortym oknie
może ćwiczyć jednocześnie więcej osób - nie tylko cołe
rodziny, ole również sqsiedzi, o nowet przypodkowi
przechodnie (to somo okno, tylko że z zewnqtrz), Coż
to zo wsponioło okozjo do integrocji międzyludzkiejl

Osobiście nie obejrzołom jeszcze ,,Ogniem i mie-
czem". Być może jeszcze poczekom, oz film trofi do
Smiglo. l bliżej, i toniej, choć zopewne trochę bez te-
go specyf iczne9o nostroju, joki stworzo prowdziwo
(przeproszom) solo kinowo. ' 1

l jok to człowiek potrofi się przez kilkodziesiqt-zo-
ledwie lot ,,rozposkudzić" ! Czyż nie chłonęłó się z zo:l,,
portym tchem filmów (notenczos głównie produkcji
rcdzieckiej), którym toworzyszył klekot stojqce§o wprost
nc soli oporotu, o ekron był rozmioromi zbliżony do
blotu stołu? Drugie miejsco, to były bodoj łowki b-ez

oporcio, ole nie stonowiło to żodnego problemu dlo
ówczesnych fonotyków, czyli ,,fonów" kino, A te przer:-

wy podczos seonsu, kiedy trzebo było czekoćJ no zo- ,-

łożenie nowej szpuli, olbo tośmo się zerwoło, My,

dzieci, mieliśmy czos, oby rozprostowoć kości,:,o do' ,

rośli mogli wymienić ostotnie ploteczki. Przyznam, że

nowet gimnostyko poronno się do tego nie umywo!

Pozo tym kino, to byli ludzie. Przede wszystkim,pon
Leon Domogoło i Jego żono - poni Roiso (z ,uroczq,.
śpiewnq polszczyznq rodowitej Rosjonki), Czy się mylę,
jeśli wiqźę też z kinem śmigielskim poniq Peikert-
-Stępczok (później, olbo równocześnie, nouczycielkę

§ ]ffi

w noszej szkole)?
l to jest ten ,,dyskretny urok" gimnostyki poronnej.

Mozno sobie równocześnie z ćlviczeniomi snuć różne
wspominki, olbo pogodoć, choćby somemu ze sobq.
Bo czy kiedy momy no to czos? Może jeszcze no ze-
broniu ,,Hormonii", jok spotkojq się różne pokolenio,
ole tokich ludzi, którzy chcq siebie norvzojem słuchoć.
(l to nie tylko podczos śpiewonio).

Tymczosem jok już skończymy cwiczyć, to lepiej
szybko zomknqć okno, bo wpycho się przez nie rzeczy-
wistośc wcole nie filmowo, Nie dość, że przy czterech
reformoch jednocześnie nie wiodomo niejednokrotnie
,,.skqd kozy gnoć", to jeszcze co rusz słychoć o towo-
rzyszqcych im oferoch, które przerostojq ncwet 9irn-
rtostykę poronnq. W służbie zdrowio strojkujq lekorze,
pielę9niorki, tronsport sonitorny (bo nie mo czo5em no
poliwo). A tu boch: ministerstwo lvydoło, nie bordzo
nowet wiodomo komu i dloczego; 15 milionów zło-
tych. (Kto umie, niech to przeliczy nq store kwoty, bo
rni nie storczo wyobroźni). Oczywiście minister kote-
gorycznie twierdzi, że zorzuty sq kłomliwe, lnne zdonie
mo lzbo Skorbowo, któro bodoło cołq sprowę. Ale czy
toko lzbo Skorbowo mo pojęcie o medycynie?

'Już downo powiedziono: ,,lekorzu, Iecz się som".

Oby teroz tego somego nie musieli powiedzieć sobie
.pocjenci!

Zechcq jeszcze teroz Poństwo poćwiczyć trochę
somodzielnie - nq tyle ile Wom zdrowie pozwolo. Jo
już Poństwo żegnom i zoproszom do nostępnego
spotknio. l obyśmy tok zdrowi byli! Czego również ży-

czę przechodzqcemu grypę (?) Szon. Redok-

torowi Noczelnemu.

' Gi,mnastykę poranną przygotowala ź prowadzżła mgr J.S.

l
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Slubuję Ci miłosć, wierność...
18 lutego br. w restauracji ,,MARTA" w Smiglu

odbyło się kolejne, tradycyjne już spotkanie Zarządu
IVliejskiego Smigla z parami małżeńskimi, które w
drugim półroczu ub. r. obchodziły Jubileusz 50-1ecia
Pożycia Małżeńskiego, które przeżyły ze sobą 50 lat.
Gospoclarzem spotkania był Burmistrz Śmigla lnż,
Jelzy Cieśla, który na wstępie przedstawił Jubilatom
obecrlych czonków Zarządu Miejskiego Śmigla: Ja-
losłarva Kasperskiego, Alicję Ziegler, Zdzisława Ża-
czyka, Henryka Żaka oraz przewodniczącego Rady
Miejskiej Śmigla Zygmunta Koniecznego, Sekretarza
Smigla mgr Wandę JakubowskQ i zastępcę kierowni-
ka Urzędu Stanu Cywilnego Tadeusza Marciniaka.
A następnie przedstawił pary małżeńskie uczestni-
czące w spotkaniu: pp. Pelagię i Fabiana AMBROW-
CZYKOW z Machcina, Gertrud,ę i Franciszka TOM-
CZAKOW oraz Mariannę i Czesława SZKUDLAR-
CZYKOW z Bronikowa, Zofię i Ignacego CIESIEL-
SKiCH z Koszanowa, Joannę i Franciszka SKOR-
CZYKÓW ze Starego Bojanowa, Zof.ię i Witalisa
KIEŁCZEWSKICH, Longinę i Józefa MAJCHRZA-
KOW oraz Marię i Antoniego MAJCHRZAKÓW z
Przysieki Polskiej, Mariannę i Jana CZAPLICKICH,
oraz Joannę i Józefa GORNYCH z Wonieścia, Cecy-
lie i Leona GROBELNYCH z Olszewa, Zofię i Fran-
ciszka KAMIE]§IARZOW z Btuszczewa, Jadwigę i
Piotra WŁODARCZAKÓW z Parska i pary ze Śmi-
gl,a: }ialiarlnę i Nlieczysława JANKOWSKICH, Ma-
rie i Edlr-runda PAWŁOTOW, Józefa JASZCZOW-

SKIEGO (żona Teodora z powodu choroby przybyó
nie mogła), Marię i Jerzego ŚnłtCł.lÓW oraz Feli-
cję i Józefa CICHOSZEWSKICH.
Jetzy Cieśla wyraził Im podziękowanie za przyjęcie
zaproszenia. Witając podkreślił, że jest szczególnie
wzruszony, gdyż wśród Jubilatów są jego Teściowie
(F. J. Cichoszewscy),
Takie spotkania majq szczegol,ny charalęter. Nże
tuszystkim pz,rorn jest dane przeżyć 50 lat w mał-
żeństwie. Każdg jubileusz skłanża do refleksjż, przy-
uołuje wydarzenia z czasótł, ktore przeżglźśmy, Ślu-
buiqc sobźe tłzajemnq mźłość, u;ierność ż uspołdzźa-
łanie dbalźścźe o zgodność ż trluałość Waszgcłt, mał-
żeństtu, Wierzę, że uczgniliścże uszEstko co mogło
sprzyjać uychouanżu Waszego potomstwa - powie-
dział J. Cieśla i przypomniał zebranym parom rotę
ślubowania: ŚWiADoM PRAW I oBoWIĄZKow,..
dodając: ,,Za Wasze szlach,etne postq.?Da ź uzorce po-
żEcia małżeńskiego składam Wam serdeczne podzię-
kousanźe",
Następnie, w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej, Jubilatów uhonorował MEDALAMI ZA
DŁUGOLETNIE POZYCIE MAŁZEŃSKIE.
Były też życzenia od pozostałyclr uczestników spot-
kania, bukiety kwiatów, STO LAT i - po raz pier-
wszy - GORZKO, GORZKO ...

W dalszej części spotkania spożyto obiad, wypito
kawę i rvsponrinano. wspominano...

(H. ż.t

BIURO USŁUG UBEZPIECZENIOWYCH

FRANCISZEK CIESLIK

Śmigiei, uL Kilińskiego 31,

tel. 518-04-76, kom. 0-603-376-187

zapra§za do zawierania umów na

EMERYTURĘ II FILARU W OTWARTYM

FUNDUSZU EMERYTALNYM

utworzonym przez Commercial Union, Bank Prze-
rnysłowo-Handlowy i Wielkopolski Bank Kredytowy
o kapitale 150 mln zł. Emeytura II Filaru jest dzie-
d,ziczna. Pobieramy najniższą opłatę (od 3 roku tylko
4'la irrwestu jąc 960/o).

COMMERCIAL UNION oferuje też dobrowolne
ubezpieczenie na zycie - iII Filar. Emerytury te są
wolne od podatku. W grudniu 1998 r, wystawiliśmy
miiionową polisę na życie.

64-030 ŚMIGIEL
(no terenie spólki
ul, Leszczyńsko 16

tcl. 511-03-1!
iel. kom, 060,1-,t.l3 0
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Centrum
Pokryc Dachowych

blachy dachówkowe - trapezowe (szeroka gama

kolorów), wymiary na życzenie klienta

Śystemy rynnowe i cdwadniające ,,MARLEY"
dachówki ceramiczne i cementowe ,,RÓBEN",

,,BRAAS", ,,PRODACH"
płyny kartonowo-gipsowe,,KNAUFF

folie dachowe i budowlane : "l

papy, lepiki, styropiany

Otwarcie biura handlowego; LUTY'99
Sprzedaż ratalna! tr,
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