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społeczeństwo. A jokie społeczeństwo, to- Z teki Romuoldo SobkoWiOkO
ko ormio. A więc; boczność! Stojemy no-

Witom Poństwo serdecznie i zoproszom
do udziołu w gimnostyce poronnej, No to
jesteśmy w NATO, Jeśli ktokolwiek powqt-
piewoł w strotegiczne znoczenie gimnostyki
poronnej, to teroz już będzie musioł się
poddoć. Udoło się nom spełnić 17 (złago-
dzonych) worunków sojuszniczych. Do koń-
co roku momy ich w sumie wypełnić 35,
o do roku 2003 - pozostołe, czyli rozem ó5.
Jeśli wszystkie te wymogonio będq dotyczy-
ły uprowionio gimnostyki poronnej, to peł-
noprowne członkostwo w NATO momy już
zopewnione. Poństwo, w którym większość
(również porlomentorno) uprowio no co
dzień 9imnostykę (niestety, nie tylko po-
ronnq) musi mieć wszechstronnie sprowne

tychmiost przy otwortym szeroko oknie i roz-
poczynomy.

Wykonoliśmy pierwszy krok ku zjedno-
czonej Europie, A czeko nos zodonie o wie-
le trudniejsze - uzyskonie pełnoprownego
członkostwo w Unii Europejskiej. Dzięki te-
lewzji mogliśmy się pozbyć wielu komplek-
sów. W zokresie np. gimnostyki poronnej
dorównujq nom no świecie chybo tylko
Chińczycy, (Choć Bogiem o prowdq może
nowet sq nieco lepsi, bo u nos nie widoć
cołych grup ćwiczqcych no skweroch czy
plococh). Nie wiem, czy Chińczycy ćwiczq
bo chcq, czy dlotego że muszq (żeby wy-
tworzyć w świecie określony imoge komu-
nistycznych Chin), lnne z kolei migowki
unooczniojq nom, źe uzbrojonq po przysło-
wiowe zęby ormię mogq mieć nowet poń-

I{OMITET PROTESTACYJNY NA RZECZ PRZYSPIESZE-
NIA BUDOWY OBWODNICY DLA SMIGLA, w zwtązku zbra-
\iem postępu w jej realizacji, ZAPRASZA SPOŁECZBŃSTWO
SMIGLA NA Z E B RANI E PRO TE S TAC Y J N E, które
odbędzie się 26 marca o godzinie 17.00 w sali rvidowiskowej
Centrum Kultury rv Śmiglu. Zaproszenie do udziału w zgloma-
dzeniu przewodniczący Komitetu Leszek Balcer m.irr. wysto-
sował do: gminnych, powiatowych i wojewódzkich władz sa-
rnorządowych, zarządów osiedli i rad sołeckich, dyrektora dy-
rekcji dróg publicznych, senatorów i posłów Zieml Leszczyń-
skiej, Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej.

W programie zgromadzenia przewiduje się; przedstawienie
aktualnego stanu realizacji inwestycji przez dyrekcję dróg
,*, Poztraniu i władze samorządowe, dyskusję - wystąpienia
mieszkańców oTaz zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie
p,rzez Komitet Protestacyjny.
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stwo, których ludność cierpi t otolny głód i nędzę,

Skrojne ubóstwo występuje co prowdo i w nojbogot-

szych krojoch świoto, ole skolo jego jest nieco itrnct

- coś jokby porównywoć mosowość 9imnostyki porcil-
rl:j wChinochiunos.

Widoć ostotnio no ulicoch Śmi9lo mężczyzn z tacz-

kqmi, usuwojqcych z jezdni no9romodzone tom przez

zimę zonieczyszczenio. Potem zopewne przyjdzie czos

no łotonie wyrw w nowierzchni, które zowsze się po

zimie pokozujq i stonowiq pułopki dlo pojozdów (nie

tylko dlo tych z rejestrocjq 0001), Do mojo momy

wszyscy w gminie mieć kubły no śmieci i ten komfort,

że będq je nom wywozić wprost spod domu, Jest lo-

giczne, że płoci się od ilości wywiezionych pojenrni-

ków. Jednok chybo tylko wprowodzenie ryczołtu mo-

głoby powstrzymoć ,,oszczędnych" od wyrzuconio nod-

mioru śmieci nodol gdzieś po kryjomu. l wtedy byśmy

pewnie wyprzedzili Europę! Oni już tom nowet wpro-

wodzili segregocję odpodów, ole opłoty zo wywóz mu-

szq im być podobnie przykre, skoro worto np, z Nie-

miec przyjechoć do Polski i wyrzucić śmieci w lesie,

(Nie wiem, czy proceder ten jeszcze trwo, ole zdorzoło

się to nogminnie w miejscowościoch przygronicznych),

llu pokoień trzebo będzie jeszcze, oby (oczywiście

,,v wyniku uprowionio gimnnostyki poronnej) człowiek
przestoł być człowiekovri... śmieciorzem?

Boję się, że trudno zreformowqć myślenie ekologicz-
ne. Stokroć łotwiej jest przeprowodzoć 9enerolnq re-

formę szkolnictwo. Bo w końcu co to zo sztuko, jeśli

minister doje pomysły, o cołq resztę dojq somorzqdy?
Powoli nopomyko się o obowiqzku szkolnym dlo
rvszystkich do 18 roku życio. l to 1uż poczqwszy od

sześciolotków. A przecież tokie moluchy jeszcze nie

chuligoniq, niewiele śmiecq, nie chcq miejsc procy,

o gimnostykę poronnq mogq z powodzeniem upro,
wioć w dornu, Oprócz wizji (w postoci choćby 9imno-
zjów) konkretów jokoś nie widoć. Nie widoć np. no-

wych progromów nouczonio, ole podobno (i jok to ro-

zumieć???) pełnq porq drukujq się już nowe podręcz-

niki, Przypuszczm, że do wrześnio dużo jeszcze nos

może w dziedilnie oświoty zoskoczyć. l chciqło by się
powiedzieć: oby tylko w dziedzinie oświoty!

Jo z pewnościq Poństwo nie zoskoczę, jeśli jok

zwykle no zokończenie zochęcę, oby zechcieli Poń-

stwo poćwiczyć jeszcze trochę somodzielnie. Propo-

rrr-lję nucić sobie przy tym pogodnie: ,,ćwierkojq wró-

belki od somego rono,,.".
Gimnastgkę porannq przygotowata i prowadzżła mgr J,S.

co SŁYcHlAc W POWlllEcIllE?
Odpowiada radny RADY POWIATU KOSCiANSKIEGO _RYSZAIi,D FoR,NALIt(,

Racla powlatu już sżę ukonstEtułotl:ała oraz po-

wołała Stałe Komisje Rad.y: Budżetu i Fin,ansótu,

Ochrong Środ,ollsi,ska, Rolnictwa i Leśnlctusa; Prze-

strzegaiia Pratua, Bezpieczeństąlsa ż Porzqdlcu Pub-

hcznŹgo; Rozwoju Gospod,arczego i Promocjź Poluiu-

tu; Oiużaty, Kulturg ź Kulturg Fźzycznej oraz Zdro-

uia i PoIżtEki Społecznej.

Ja będ,ę pracował u komlsjacłl,: rozu:oju gospodar,

czego i promocjż powiatu, ktore! przewodnźczqc,anx

iesl Stelan Kupka z Koścżana oraz komisjż ochrong
-śr 

od,otl:iska, rolnżctlJJa i le śnźctlna, J e j pr zetło dnźc zq-

cym jest Bernard Tusk z gmżny Krzguźń, a mnźe

wybrano na uiceprzeuodniczqcego te! komźsjż,

Józela Cźeśtę uybrano przeuodniczqcam koltl,isji

bud,ietu i Jinansou, a ponadto będzie pracousał us ko-

mźsjach rozwoju gospod"arczego oraz ośuiaty, kultu-
,y i kultury Jizgcznej. Tad,eusz Grggźer dzźqłał będzie

ti komźsjacłl, ocłl,rong środowiska, ośtłl,atg ź zdrollliu,

M ar ek G r z e śko u źak zo stał u źc e pr z e us o dnźc z qc g m, k o -

mis!ż ośuiatg, a ponadto jest członkt,em komisjź

budżetu i Jżnansótu.
SteJan Klupsz jest członkiem komźsji, ochrony śro-

dotlłiska ż zdroui,a.
Henrgk Skrzgpczak lest zastępco, przeuodniczqcego

komżsjż przestrzeganźa prausa, bezpieczeństwa ź po-

rza,d,ku publicznego oraz członkźem koml,sji ochrong

środotlsźska.

Wżcestarosta SteJart, Stacl1,owźclk zgłosźł akces do ko,
mżsjż bud.żetu ź Jżnansól-.tJ oTaz ośużaty, kulturg i kul-
tury fizgcznej.
Cbecnźe najpitnźejszq sprauq jest uclttłalenże dlu po-

ruźatu bud,żetu, Jego projekt zarzqd przedstaulł po-
szczegols-tgm komźsjon,t, do zaopżnżcwqnia. Sesjo bu-

clżetowa odbędzi,e się 23 n,Larca ż przed nżq, na temat

budżetu, nźe mogę się tlsEpolużudać, Kontisje, u: któ-

rych pracuję, po sesji budżetouej, będq spotykały
sźę z żclt, od,powżednżkamź u gminach ź Kościanie.
Spośród podjętyctl, przez Radę Polpiatu Rości,aiłskie-

go uchuał na uuJl"gę zasługujq:

- uchlpała u spra,wie przastqpienia poużatu do Sto-
uarzgszenźa,,Wżelkopolslcl, Ośrodek Kształceniu ź

StucJźow Samorzordou)ach", u: którEin pouźat repre-

zentuje uslcestar osta Stef ln Stach,ou:iak,

- ucTtu:ała o przasiqpżeniu do komżtetu założgcżel-

skżego Zuźqzku Pousiatów Polskźc'n - 
pou:żat repre-

zentuje starosta Jerzy Skorocki,

- uchuała o polłołanźu z dnl,em 7 wrześnża br, u
Koścżanże gźmnazjum specjalnego, u którym naukę

pobierać będ,o, d,zl,ecż specjalnej troskż z terenu całe,
go potaiatu,

Dziękuję Panu za wypowiedź i do zobaczenia za

miesiąc, 
@.z")
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V Sesja Rady Miejskiej Śmigla
Odbyła się 25 lutego br, Obecnych było 23 rad-

nych, nieobecny Henryk Żak z Przysieki Pol-
skiej. Obrado::.r przewodniczył przewodniczący Zyg-
munt Konieczny.

CO ROBIŁ :ZAR,ZĄD?

Sprawozdanie z działalności Zatządu Srnigla
rv okresie między sesjami złożył Przer,vodniczący Za-
rządu Burmistrz inż. Jerzy CieśIa.
Zarząd między innymi:
C w związku z wnioskiem Gospodarstwa Rolnego
pana Nienrczala w sprawie przejęcia przez samorząd
studni w Parsku, zarząd przyjął stanowisko, że ko-
rzystniejszym będzie wybudowanie nowej sieci wo-
dociągowej od Starej Przysieki Pierwszej do Parska
i Zydowa po uprzednim wykonaniu studni głębino-
wej w Przysiece Polskiej.
a zajął się sprawą budowy szamba przy blokach
mieszkainych w Przysiece Po]skiej. Budorva jest ko-
nieczna z uwagi na to, że rvypłyrvające ścieki z ist-
rriejącej oczyszczalni zanteczyszczają ujęcie rvody
pitnej. Zwrócono się do specjalisty z firmy SOLO-
LOG z Leszna, który zapoznał zarząd z technologią,
umożliwiającą wykorzystalrie istniejących zbiorni-.i,
ków poprzez doposażenie ich w urządzenia dotlenia-
jąco-mieszające i sferę automatyki. Koszt tego przed-
sięwzięcia, łącznie z wykonaniem dokumentacji, wy-
niesie około 60.000 złotych. Zaruąd odbył spotkanie
zc Wspólnotą Mieszkaniorvą, na którym omówiono
możliwość partycypacji w kosztach modernizacji ist-
nie jącej oczyszczalni.

O przeprowadziŁ przetalg na sprzeciaż działek budo-
walnych na osiedlu Braci Polskich w Śn-iigllr. Dział-
kę o pow. 0,07,83 sprzedano za 4.140 zł, o pow.
0,06,52 - za 3.464 zł, o pow. 0,09,14 - za 5.995 zł
i o pow. 0,08,63 - za ó.666 złotych.
O spotkał się z Radą Sołecką wsi Przysieka Polska,
wójtem Gminy Kościan i przedstawicielami Staro-
sty w celu naprawy drogi Przysieka Polska - Widzi-
szewo przed cegielnią, która położona jest na tere-
nie gminy Kościan. Jest to droga powiatorł,a.
O zapoznał się z ustawą o zmianie ustarvy o syste-
mie oświaty. Wstępnie zasugelował utworzenie na
terenie Gminy trzeckl gimnazjów. Po dokonanilt do-
głębnej analizy kosztów, zarząd wystąpił z projek-
tem tworzenia gimnazjów przy każdej szkole podsta-
wowej i utworzenie zespołów szkół. Jest to propozy-
cja oszczędnościowa, zaakceptowana ptzez rodzicóvl
i rady pedagogiczne.

O spotkał się z Radą Sołecką wsi Bruszczewo, która Na wstępie materiałów stwierdza się, ze: Zarząd
wystąpiła z wnioskiem o modernizację drogi Przysie- Nliejski Smigla zamierza realizować zadania ujęte w
ka Polska - Bru52g2ewo. Ustalono, że droga może ,,Ramowym Programie Działania Rady Miasta i Gmi-
być modernizowana po zakończeniu gazyfikacji ny Śmigiel na okres kadencji i lata następne" przy-
Bruszczewa. jętynr w 1996 roku a nie wykonane w ubiegłej ka-

C spotkał się z przedstawicie]ami firmy TEW z No-
ri,ej Soli i przedstawicie]an. firmy Rethmann Sani-
tę,ch z Poznania, które to firmy zajmują się wyił,tl_
zem nieczystości stałych. Przedstawicieie firm zaofe-
lowali prowadzenie usług na terenie naszej gminy.
O tozpatrzył 12 wniosków o pl,zydział lokalu miesz-
kalnego, w tym: 8 zaopiniował negatywnie, 2 rvnios-
ltujących umieścił na liście oczekujących i wyraził
zgodę na jedną zmianę lokalu mieszkalnego.
O podjął uchwały w sprawach: wysokości czynszu
dzierżawnego za grunt komunalny zajęty pod kioski
}randlowe (od 1.01.br. - 7,60 zł za m2), zatwierdze-
nia cennika opłat za wjazd na wysypisko odpadów
l<onrunalnych w Koszanowie, usta]enie stawek opłat
za użytkowanie dodatkowych pomieszczeń gospodar,-
czych, garaży, gruntu pod garaże i przydomowyc}r
ogródków stanowiących mienie komurraltre, cennika
opłat za lokale użytkowe, cennika usług świadczo-
n;.-ch ptzez szkolne schronisko młodziezowe, cen
i opłat za usługi świadczone przez ZGKiNt rv Smig}u

- cenniki drukolvaliśmy w poprzeilnim numcrzc.
Za przyjęciem sprarvozdarria Bultrristlza Smigla

glosowało 20 radnych.

UcHwAŁY, UcHwAŁY...
Między innymi podjęto uchwały w sprawach;

zatwierdzenia GŁÓWNYCH ZADAŃ rxwBsrYcYJ-
NYCH ZARZĄDV MIEJSKIEGO SMIGLA na okres
kadencji 1998-2002, Materiał radni otrzymali przed
sesją.

dencji.
Spt,arva dotyczy sześciu zagadnień:
l,. Ochrona środowiska. Strategiczrrą irrwestycją bę-
dzie budowa gminnej oczyszczalni ścieków wtaz z
siecią kanalizacyjną. Zgodnie z dokumentacją prze-
targu i podpisaną umową budowa ma być zakończo-
na w październiku 2000 roku.
?. Wodociągowanie. Do zakończenia wodociągowania
gminy pozostaje budowa sieci wodociągowych do
Podśmigla, Zygmuntowa, Żydalxla t Jezlerzyc oTaz

budowa sieci na niezwodociągowanych uiicach Śmi-
gla. Problemem jest równiez istniejąca sieć wodo-
ciągowa wraz z ujęciami będąca w gestii osób praw-
nych czy dzierżawców byłych PGR-ów. Aby utrzy-
mać stałe ciśnienie wody lv istniejących sieciach,
korzystnym wyjściem byłoby poiączenie sieci kończą-
cej się w Czaczyku z siecią w Czacztl. Ze względu na
ltończące się zasoby wody w ujęciu Bronikowo na te-
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rcnie spółdzielni produkcyjnej, kotriecznytn stairie się
br,idowa nowego ujęcia w tej wsi w kierunku Bogu-
s7-yna. Nowe ujęcie dostarczyłoby wodę cio Broniko-
v.,a, Machcina, Nowego Szczepankowa, Molowrricy i
Smigla.
3. Ośrviata. Bardzo poważnym zadalleix jest utrvcl-
rzenie gimnazjów, W gminie nie ma wolnego budyn-
ku, który można by przeznaczyć na ten cel. Nie m;l

też możIiwości zlikwidowania jednej ze szkół by rv
jej budynku powstało gimnazjum. Jedyirym w;zjś-
ciem jest budowa nowego obiektu dla gimnazjun, lv
którym naukę pobierałaby rnłodzież z caŁe1 gminy.
Ustawa tymczasowo dopuszcza mozliwość tworzeilia
zaspołu szkół - w jednym budynku szkoła podsta-
wowa i gimnazjum. Jednak w roku 2001, kiedy w
gimnazjum będą klasy 1-3, obecne budynki szkolne
będą za ciasne. Stąd należy już w roku bieżącyTr\ za-
bezpieczyć środki na rozpoczęcie budowy l-Iowego

obiektu. Kontynuowane będą place przy obiektach
w Bronikowie.
4. Drogi. Zarząd widzi potrzebę budowy następują-
c;,ch dróg: dokończenie budowy drogi Bronikowo -
Podśmigiel, budowę drogi w Starej Przysiece Pierw-
szej, budowę drogi łączącej Przysiekę Polską z Blu-
szczewem, budowę dróg w Poladowie.
Ważną sprawą jest dokonanie zmiany orgairizacji t,ui-

chu na wąskich odcinkach ulic Wodnej i J. Kiiińskie-
gc w Śmiglu poprzez wprowadzenie na nich ruchu
jednokierunkowego. Możliwe t,: będzie po skanaiizo-
waniu i utwardzeniu nawierzchni uL S. Staszica łą-
czącej ul. J. Kilińskiego i Wodną oraz położenie dy-
wanika na ul. E. Orzeszkowej,
4. Gazyfikacja. Zawiązane komil.ety gazyfikacji Bru-
szczewa, Starego Bojanowa i Robaczyna gromadzą
już środki na budowę sieci. Zgodnie z podjętą przez
Radę Miejską Śmigla uchwałą, budzet może finanso-
w-ać tylko'dokumentację. Dlatego zabezpieczenie
środków na gazyfikację kolejnych miejscowości, mo-
że mieć miejsce dopiero po zakończeniu inwestycji
we wsiach jak wyżej.
5. Świetlice. Jedyną placówką wymagającą sporych
nakładów finansowych na dokończenie budowy jest

świetlica w Poladowie. W pozostałych świetlicach -
kosmetyczne wykończenia. Należy równi,eż zabezpie-
czyć środki na przeprowadzenie koniecznych remon-
tów obiektów należących do Centrum Kultury
w Śmiglu, kontynuację budowy zaplecza sportowo-
-rekreacyjnego a także zakończenie remontu budyn-
ku Urzędu Miejskiego w Śnriglu.
Szczególną uwagę zarząd zwróci na kontynuację za,
dań rozpoczętych a nie zakończonych w ubiegłych
Iatach.

Dyskusja nad zadaniami była ożywiona. Wskazy-
wano też i na inne potrzeby - droga w Zygmunto-
wie, remonty szkół (Wonieść), modernizacja świetli-
cy (Spławie). Wystąpiono też z propozycją utworze-
nia w przyszłości dwóch gimnazjów zamiast jednego,

Ztnnielszą się wtecly koszty dclwożeilia i dzieci bqclą

nliały wygodę.
Duże kontrowelsje w-zbudziła ślvietlica lv Poiadorvie.

Srodki E)Tzeznaczone na kontynuację budowy w roku
ubiegłym nie zostały rvykorzystane i były ptzezna-
czone na 1ianaiizację Poladowa -. taką decyzję pod-
jął saniorząd wsi i radna poprzedniej kadencji.
}Jurm,istrz Jerzy Cieśla stwierdził, że Główne zada-

nia ... sygnalizują probleiny, ktore Łrzeba będzie

wspólnie rozwiązywać.
Ostatecznie uclrwała przeszła 19 głosairri, przy jed-

nym przeciw i tlzecil rvstrzytnującyc}r siq.

Porradto podjęto uclrwały w sprawach:

@ wysokości opłat za rvystawielrie ś,wiadectw miejsca
pochodzenia zwierząt Ustalono opłaty: za świadec-
two jednostkorve - 1,00 zŁoty, za świadectwo zbior-
cze - 3,00 złote. Burmistrz do ich wydawania upo-

ważnił sołtysów.

O odpłatności za usługi opiekuńcze śrł,iadczone pTzez

Ośrodek Pomocy Społecznej w Śmiglu. Wzrosły, bo

rvzrosły przeciętne renty i emerytury oTaz koszty
roboczogodziny, Cennik wydrulrołvaliśnry w poprzed-
irim nurnerze.

WoLNtr GŁOSY I Wi\IOSKI
Plzewodniczący Rady Nfiejskiej Smigia i rólvno-

cześnie plezes GZRKiOR Zygmunt Konieczny zŁożył

irrformację o protestach rolników gminy Śmigiel,
Po rvl,czerpaniu porządku obrad Zygmunt Koniecz-
ny zan!:nął sesję.

opr, (H.Z.)

ó4-030 ŚMlGlEL
(no terenie spółki
ul, Leszczyńsko 16

iel. 518-03-18
tel. kom. 0604,443

L

EuE0{ZfFzr'ł
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o
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Centrunl
Pokryc Dachowych

blachy dachówkowe - trapezowe (szeroka gama

kolorów), wymiary na życzenie klienta

systemy rynnowe i cdwadniające ,,MARLEY"
dachówki ceramiczne i cernentowe ,,RÓBEN",

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

folie dachowe i budowlane

papy, lepiki, styropiany

Otwarcie biura handlowego: LUTY'99

Sprz edaż rataIna!
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przekszio8cen§q szkół podslowowych
...były głównym tematem VI SESJI BADY ftIIEJ-
KIEJ SMIGLA, która odbyła się 11 rnalca br. Uczest-
ntczyło w niej 23 r,adnych (nieobecny był Andrzej
Pecolt ze Smigla), radny Rady Powiatu l(ościańskie-
go Ryszard Fornalik, dylektorzy szkół podstawo-
wych, kilku sołtysów i przewodnrczącyc7l kornitetów
osiedlowych, jeden mieszkaniec.

Nim przystąpiono do podejmowania uchwał, Bur,-
nristrz Śmigia inż. Jerzy Cieś]a stv,zierdził, że zgod,-
nie z reformą oświaty, od 1 września będą sześcio-
klasowe szkoły podstawowe i trzyletnie gimnazja.
Ustawa zakłada rozłączność tych szkół (każda w in-
nym budynku), ale przez najbiiższe dwa 1ata będzie
obowiązywał okres przejściowy, w którym dopuszcza
się istnienie jednej i cirugiej szkoły w tym samym
budynku. Zaruąd planował gimnazjum przy każdej
szkole podstawowej, ale kulatorium nie zaakcepto-
wało jednoklasowego gimnazjum w Bronikowie, da-
jąc tylko przyzwolenie na pozostawienie jej (kiasy) w
tej szkole jako filiainej śilrigielskiego gimnazjum.
Dyrektor szkoły w Czaczu mgr Wiktor Snela wyraztł
opinię, że coraz głośniej w kręgach oświatowych mó-
wi siQ, że okres przejściowy będzie wydłużony
i zmniejsza się ostrośc realizacji reformy - 

juz nie
rewolucyjne aie łagodne jej wdrażanie. Stąd - za-
apelował do radnych - przy podejmowaniu w gmi-
nie decyzji strategicznych, nalezy kierować się daie-
ko idącą rozwagą i ostrożnością, ,,bo nikt dobrze nie
rł,ie, jak będzie za 5-7 lat". clziby i struktury są następujące:

Podjęto uchwały (niektóre przy jednym głosie a) Szkoła Podstawowa w Bronikowie,
wstrzymującym się), które będą olrowiązywały b) Szkoła podstawowa im. Konstvtucii 3 Maja
z dniem 1 września br.: w Smiglu funkcjonująca w ramach Zespołu Szkół
1. w sprawie przekształcenia istniejących szkół pod- ,,Samorządowe Gimnazjum i Szkoła Podstawowa
stawowych: w Śmiglu ul. M. Konopnickiej 5",
a) Szkołę Podstawową w Bronikowie o strukturze c) SzkołaPodstawowawCzaczufunkcjonującawra-

organizacyjnej klas I-VIII w sześcioletnią Szko- mach Zespołu Szkół ,,Samorządowe GjmrrazJum.
łę Podstawową o strukturze organizacyjnej klas Szkoła podstawowa i przedszkole w Czaczu, ultca
I-VI oraz klasę VIII na rok szkolny 1999/2000. Parkowa 2",
Do obwodu tej szkoły nalezą miejscowości: Br,;- d) Szkoła Podstawowa inr. powstańców Wlkp.
nikowo, Maclrcin, Morownica, Nowe Szczepanko- w Starym Bojanowie funkcjonująca w rarnach
wo, Podśmigiel, Srrrolno, Stare Szczepankowo. Zespołu Szkół ,,Samorządowe Gimnazjum, Szkoła

b) szkołę podstarvou,ą l,v czaczu o strukturze olga- podstawowa i przedszkole w starym Bojanowie,
nizacyjnej klas I-VIII rv sześcioletnią Szkołę trl. Szkolna 6",
Podstawową o strukturze organizacyjnej klas e) Szkoła podstawowa w Starej plzysiece Drugiej
I-VI oraz klasę VIII na rok szkolny 1999/2000. funkcjonująca w ramach Zespołu Szkół ,,Samo-
Do obwodu tej szkoły należą miejscorvośct,. Czacz, rządowe Gimnazjum i Szkoła podstawowa w Sta-
Czaczyk, Brońsko, Glińsko, Karśnice, Księginki, rej Przysiece Drugiej nr 34".
Nadolnik, Nołvy Białcz. 3. W sprawie utworzenia gimnazjów i ich obwodórv

c) Szkołę Podstawową w Stalej Pt,zysiece Di,ugiej rv: Starym Bojanorvie - obrł,ód jak w sześcioletniej
o strukturze organizacyjnej klas I--ViII w sześ- szkole podstawowej, Smiglu - obwód obejmuje na-
cioletnią Szkołę Podstawową o strukturze organi- stępujące miejscowości: Bielawy, Bronikowo, Kosza-
zacyjnej klas i-VI oraz klasę VIII na rok szko1- nowo, Machcin, Morownica, Nietązkowo, Novza Wieś,
ny 1999/2000. Nowe Szczepanokowo, Nowy Swiat, Poladowo, Pod-

I)o obwodu tej szkoły rrależą miejscorvości: Cheł-
kowo, Gniewowo, Jezierzyce, Karmin, Nacław
(nr 52, gmina Kościan), Stara Przysieka PJ.erwsza,
Stara Przysieka Druga, Przysieka Polslra, Wirlzi-
szewo (gm. Kościan).
Szkołę Podstawową im. iJowstańcow Wlkp, w Sta-
rym Bojanowie o strukturze organizacyjnej klas
I-VIII w sześcioletnią Szkołę Podstarvową
o strukturze organizacyjnej kias I-VI oraz kla-
sq VIII na rok szkolny 1999/2000.
Do obwodu tej szkoły należą miejscowości: Stare
Bojanowo, Bruszczewo (ulice: Główrra od nr 2 do
26 - parzyste, a od nr 27 do 49 - parzyste i nie-
parzyste oraz Nowa, Okrężna, Przysiecka), Olsze-
wo, Parsko, Robaczyn, Sierpowo, Spławie, Zy-
dowo.
Szkołę Podstawową im. Konstytucji lJ Maja
rv Śmiglu o strukturze organizacyjnej klas I-ViII
rv sześcioletnią Szkołę Fodstawową o strukturze
organizacyjnej klas i-Vi oraz lilasq VIII na rok
szkolny 1999/2000.
Do obwodu tej szkoły rralezą miejscorvości: tsie]a-
wy, Koszanowo, Nietążkowo, Nowa Wieś, Nowy
Świat, Poladowo, Śmigiel, Zegrowo, żegrówko,
Bruszczewo (u1. Główna nr 1 do 25 - nieparzy-
ste).

2. W sprarvie ustalenia planu sieci publicznych szkół
podstawowych prowadzonych przez gminę. Ich sie-

d)

e)
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śilligiei, Smolno, Stare Szc;epairkowo, Slrłi;ie1, Źlegl ,,-

l; ;., Zegi:óulko, Bruszczeyr'o -_ uI. Glórvna od nr. 1--25
rli:palzyste, Starej Frzysiece Drugiej -- oilwód jai,;

ql sześcioletniej szkole podstawowej i Czacztr -- ab-
ru,ód jak w sześcioletniej szkole poclstaworł,ej.

4 rv sprawie utlvorzenia Zespołu §ztrrół pod nazlvai:ili:

a) ,,SamorząCowe Gimnazjurrr i Szkoła Pocistawo,ł:t
w Starej Przysiece Drugiej". W skład tego ze-
społu działającego jako jednostka budżetołva,
r,vchocizą:

- Samorządowe Gimnazjum ln, §tarej }'r,zysiei:c
Drugiej,

- Szkoła Podstalvovua w Starej Flzysiece Di,t-ł-

giej u,raz ze Szkołą F'lialną w \Monieściu,

ir) ,,Samorządowe Gimnazjum i Szkoła Pods|awołł,a
rv Śnriglu". W skład tego zespołu, dzlałającego
iai<o jednostka buciżeto,;;a, wchodzą:

-- Sanrorządowe Gircnazjuiir w Śrłiglu,
--- Szkcła Podstawo,wa Nr 2 w- Sruiglu -,iiraz Lc

Szkołą Filialną w Zegrówku,
c),,Sirmorządo,łe Ginrnaz).;'rĄ, Szkola Podsiau,cwa

i lrrzedszkoie w Si,arytl Bojanowie". W skład le-
go zespołu wchocizą:

- Samorządowe Cimnazjr,nr w Starynr Bojano-
wie działająca jako jednostka budzetowa,

- szkoła podstav,zowa w starym Bojanotvie dzia-
łająca jako jednostka budżeLowa,

- Przedszkoie Samorządowe w Starym Bojano-
wie działające jako zakład budże|owy,

d1,,Sanrorządowe Gimnazjum, Szkoła Podsta-vłor,va

ly Czaczu". W skład tego zespcłu ,;ychodzą:

- 
§ąmgl2ądowe Gimnazjurn ,rv Czaczu ó,ziałają-
ce jako jednostka budżetowa,

-- Szkoła Podstav;ol,,,,a rł Czaczu dzialająca jako
jednostka budżetowa,

-- F::zedszkole Sarnorządo,,ve ri, Czaczu ciziałające
jako zakład budżetowy.

W ,łolnych głosac}r i rvnioskach po1,].lszano i,liqcizy
il:,n3z6i sprawy:
S 11,;yróv,lnania w ilajbliższym czasie dróg grunto-

wych,
iB, za.Łezpie czenla brakuj ącyclr poza cbligac jarni środ-

kółv na budowę oczyszczalni ścieków,
t9 utrzyt,lrania porządku na przystanlrach komunika-

cyjnych,
@ oprózniania l.:_cszy lł, miejscach publicznych (prz;;-

stanki, świetlice, ulice),
{+ stan drogi Jezierzyce - 

Zygmuntowo.
Cd;cov.,iedzi u,clzielał burł:istrz Jeizy Cieśla. W c]-niu

jirtrzejszynr (12 narca) zostanre ,wydane pozu,oJ,errle

slany wr,iosek o dotację do Narodo,1,/ego Fundliszu
(_)chrony Śrociorł,iska. Utrzynranie w czystości i do-
i-llym stanie technicznym przystanków spada na bar-
}li sar:,rolządowe. Obecnie zostaje uruchomiony sy-
stern gospodarki śmieciami i wtedy, gdy na dobre
zafunkcjonuje, będzie można rozstrzygać takie spra-
rvy jak opróżniarrie przyulicznych koszy. Droga Je-
zierzyce - 

Zygmuntowo jest drogą powiatol,vą i to

powiat w-inien ją remontowac. Obecny radny porvia-

ti.L Ryszard Fornalik oświadczył, że Starostwo przy-
gctowuje rvykazy dróg według ich właścicieli. Tak
u,ięc na dziś nie jest pewnym, że jest to droga po-
wiatowa.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodnicząc;r
tl,ady Miejskiej Śmigla Zygnrunt Konieczny zai-ilknąi
sesję. (H. Z.i

n[pERTtJnR l(IilA ,,fiEffiTntJ[Jl"

19.03.99 (piątek) godz. 19.00

,,ZAKLINACZ KONI", USA, 1998. Reż. Robert Red-
ford. V/yk. Kristin Scott Thomas, Robert Redford,
Sam Neil. Filnr psychologiczny. Czterdziestoletnia
dziewczyna odbywa konną przejażdżkę i ulega wy-
padkowi, Traci nogę, jej koń jest zmasakrowany,
Matka próbuje p rzywrócić stan sprzed wypadku
i p,ostanawia zacząć leczenie od zwierzęcia, Ale czło-

v,,iek, który mógłby pomóc, nrieszka w dalekiej }1[on-

tanie.

26.03.99 (piątek) godz. 19.00

,,U PANA BOGA ZA PIECEr\I", Poiska. 1998. Reż.

Jacek Bromski. Wyk. Ira Ł,aczina, Jan Wieczorko-
rvski, Krzystzof Dzierma. Filrn sensacyjno-obyczajo-
wy. Akcja toczy się w nrałym miasteczku, tuż przy
granicy polsko-rosyjskiej. Przybywa tam rnłoda

energiczna Rosjanka, próbuje prowadzić działalnośc
handlową, obrabowana - 

zwtaca się o pomoc do

lrriejscowej policji. Zostaje tymczasowo umieszczona
na plebanii.

1,WAGAl UWAGA! UWAGA!
Jest jeszcze wolny termin

w SALI WIDOWISKOIVEJ Centrum Kultury

w Śmiglu - 5 czerwca bieżącego roku,

SPRZEDAM TANIO
OI{NA 2 sZT. 185X150

SMIGIpL, TEL. 5-189-317
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Spotkanie z sołtysami
Tradycyjnie juz, z początkiem nowego toku Za-

rząd Miejskl Śmigla i Prezydium Rady Miejskiej
Smigla spotykają się z sołtysami i przewodniczącymi
Zatządów Konritetów Osiedlowych ze Smigla aby
omówić aktualne splawy. W spotkarriu uczestniczyły
też Sekretarz Śrnigla nrgr Wanda Jakubowka i Skarb-
nik Śmigla Danuta Marciniak.
Spotkanie, które odbyło się 4 marca br. miało cha-
rakter szczegóiny, bo było pierwszym po ostatnich
(na przełomie listopada i grudnia ub.r.) wyborach
sołtysów i przewodniczących komitetów. Stąd Bur-
mistrz Smigia inż. Jerzy Cieśia serdecznie powitał
nowo wybranych soltysów: Eugeniusza Stachowskie-
go z Glińska, Jacka Helińskiego z Gniewowa, Zbig-
niewa Kędziorę z Karśnic, Franciszka Łakomego
z Księginek i Sławomira Grzelczyka ze Spławia oraz
nowych przewodniczących komitetów osiedlowych:
Bernarda Jagodzika - os, tlr I, Józefa llermatrowi-
cza II i Włodzimierza Drótkowskiego IV,
Szczególnie serdecznie został powitany były sołtys
(nie kandydował w ostatnich wyborach) Spławia
Stanisław Górny, który funkcję tę pełnił od 1972
roku! Otrzymał nagrodę pieniężną, kwiaty, podzię-
kowania l, życzenia. Wzruszony St. Górny podzięko-
wał władzom gminnym za współpracę - ,,,w moim
życiu to ważny i miły dzień",
Burmistrz stwierdzając: Jesteście łącznikami pomię-
dzy społecznościami lokalnymi a Zarządern Miejskim
Śmigla - podziękował wszystkim za współpracę i
wzniósł toast za pomyślność tego, 1999 roku.

Roboczą część spotkania zdominowały sprawy
wywozu i składowania nieczystości stałych i świa-
dectwa pochodzeni a zwterząt.

Nieoczekiwanie po firmach RETHMANN z Poz-
nania i TEW z Nowej Soli pojawił się trzeci oferent
zbierania i wywozu nieczystości stałych - MIEJSKI
ZAKŁAD OCZYSZCZANIA w Lesznie, którego dy-
rcktor Stanisław Ratajczak i pracownica Zofla Ta-
czak byli gośćmi spotkania. Cena (do końca br.) za
wywóz jeden raz w miesiącu jednego worka w tej
firmie wynosi 4,50 złotych, a u,ięc jest konkurencyj-
ną w stosunku do pozostałych ofert. Zakład ptzy-
szłym kientom dostarczy plastikowe worki, później
pojemniki, które będą własnością firmy. Śmieci nie
musimy segregować. (,,Segregacja śmieci na dzień
dzisiejszy jest niecelowa, bo rł, Polsce nie na rynku
surowców wtórnych"). Zakład umowy będzie spisy-
wał indywiduainie z ,,producentami śmieci". Aby
ułatwić procedurę, sołtysi otrzymali 1isty z nagłów-
kiem: Wykaz osób pragnących zawrzeć umowę na
wywóz nieczystości stałych z rniejscowości ...
Z osobami, które listy podpiszą - w czasie zbiela-
nia przez sołtysów podatku rolnego - zakłacl podpi-

sze umowy (Tryb podpisywania utnów w Srniglu zo-
stanie ustalony pTzez zarządy komitetów osiedlo-
tł,ych), A pozostali? AIbo znajdą sobie inną firmę,
albo raz w miesiącu _ tak mól,vi ,,uchwała śmiecio-
11;ą" - sami będą wywozili śmieci na miejsko-gmin-
rre wysypisko w Koszanowie, I]urmistrz J. Cieśla z
calą stanowczością podkreślił, że władze gminy, m.in.
poprzez straż miejską, będą egzekwowały obowią-
zek realizacji tej uchwały. Każde gospodarstwo witr-
nc się okazać albo umową aibo dowodem opłaŁy za
wjazd na wysypisko, Burmistrz stwierdził też, że
wbrew temu, co pisała prasa - w tym i ,,Witryna
Smigielska" - lay7ąĄ Miejski Smigla z żadną firmą
umowy nie podpisał i nie podpisze, Rethmannowi
rl,,ydał koncesję, co nie jest równoznaczne z podpisa-
niem umowy - te będą podpisywali poszczególni
mieszkańcy.

Na temat świadectw pochodzenia zwlerząt wypo-
wiedział się lekarz weterynarii Tadeusz Grygier.
Przypomniał sołtysom, że obowiązek roryposazania
zwierząt w świadectwa miejsca ich pochodzenia, mi-
mo tego, że w ostatnich latach nie był przestrzega-
ny, nada1, obowiązuje, Chodzi o przenoszen'e chorób
-- na podstawie świadectwa można zlokalizować jej
żródlo. Obowiązuje to też w stosunku do prosiąt, a
zwietzęta wywożone poza województwo muszą
być zaopatrzone w świadectwa zdrowia. T. Grygier
przestrzegł, że na wskutek braku śwradectw tran-
sport ze zwierzętami może być sprzed ubojni zayvró-
cony.
Rolnicy byli zgodni, że obowiązei< posiaciania świa-
dectwa winien spoczywać na skupującym, bo są wy-
padki, że rolnik u sołtysa świadectwa wykupuje, a
odbierający zwierzęta po prostu ich nie chce.
Nlówiono też i o najnowszej Ustawie, zgodnie z któ-
rą .., posiadacz zwierzęcia czyli rolnik ma je ozna-
kować (kolczykować), a numer kolczyka wpisać do
śu,iadectwa. ,,To, aby czynność tę wykonał rolnik,
jest niemożliwością" - skomentował T. Grygier do-
dając, że wychodzą nowe ustawy, do których brak
postanowień wykonawczych i tym samyn-} nie moż-
lra ich realizować.

Burmistrz poinformował zebranych, że zoslala już
opracowana informacja o wykonanych przez samo-
rząd w ubiegłym roku zadaniach, która zostanie
przedstawiona na sesji absolutoryjnej. Sołtysi i prze-
rvodniczący otrzymają jej kserokopię.

Zebrani wykorzystali ież obecność władz samo-
rządowych i skierowali pod ich adresem parę pytań.
W odpowiedzi m.in. usłyszeli, ze podatek rolny trze-
ba zapłacić, bo od jego wpływu uzależniona jest rzą-
dowa dotacja. Prace porządkujące teren targowiska
zcstaną rozpoczęte po uchwaleniu nowego planu za-
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gospodarowania plzestrzei}nego tego tercnu (l';brze-
za - działki budowlane, plac targowy - vz głębi).

Zygmunt Konieczny poinformował zebranyc}r, ze

GZRKiOR w Śmiglu ustalił zasady daiszego lolili-
clego protestu i otym, że delegaci poszczegr,lnyc}i
rł,si ciwoma autokarami udadzą się 6 marca br. do
Ra.łicza na spotkanie z Januszem Maksyrrri,-tkiein.

(H.z.)

KoivffUNIKAT
z 

^F"ZĄDll 
MIEJ§KIEG o si,,tiG LA

Z dniem 1 maja 1999 roku wprowad.zoi,ly zostaje
na terenie miasta i gminy Smigiel regulariry wyrvóz
nieczystości stałych. Wywozu nieczystości stałych do-
l,ionyłvał będzie Miejski Zakład Oczyszczania Leszno,
który z każdym właścicielem posesji, zarządcą lub
administratorem podpisze indywidualne timowy i
wyposaży posesję w pojemniki,
Xlszyscy chętni do skorzystania z tej forrny \,vywozu
rcogą wpisywać się na listę u Frzewodniczącego Za-
rządu Osiedla lub sołtysa, którzy udzielą doilatko-
rł}zch informacji na ten temat.

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Smigia z dnia
2? iistopada 1997 r. częstotlir,vość v",ywozu nieczystoś-
ci stałych nie może być mniejsza jak i raz rra rrric-

siąc.
Każdy właściciel posesji obowiązany będzie oka-

zac się w razie kontroli Straży Miejskiej dcwcdelrr
wpłaty za przyjęcie nie;zystości na wysypisko iub
umową zarvartą z MZO względnie innym podiniotei:n
posiada jącym zezwolenie.

Przewodniczący Zarządu Miejskiego
Burmistrz Śmigla

(-) żnż. Jerzg CźeśLa

ffiMrmffi{Iwffi&ffi

,,HAm§W{BB§lA"

A dokładniej To-warzystrva Śpiewu,,IfARiriO-
NIA" w Śmiglu. I§a koniec 1998 r. do towarzystrva

należało 110 osób, z których 43 czyrrnie śpierva w

chórze.

Zebranie odbyło się ? rłarca br. w Centrum Kuitu-
ry w Śmiglu, które jest siedzibą towarzystwa. Gość-
mi byli: wiceprezes Oddziału Polskiego Związku Chó-
rów i Orkiestr w Lesznie Krzysztof Kubiak i niżej
podpisany - d},re}itor Centrum Kultury w Smiglu,
Bozpoczęto je odśpiewaniern FIasła Wielkopolskiego
Związku Śpiewaczeg ,,Leć o pieśni, leć soko-
łem ..,". Obradorrr przewodniczył prezes Eiigiusz Li-
potvicz, który tez przedstawił sprawozdanie z dzia-
łalności w 1998 roku. Przedtem uczczono chwilą ci-
szy pamięć zmarłych członków towarzystwa.

Itrr,acami IIARNIONII kierował zarząd rv si<ładzi.e: E.
Lipowicz - 

plezes, Piotr Majer - 
-wiceprezes, Ed-

mund Mackor,viak - selrretarz, I\1[arian Cieślik
skarbnik, Janina Pawlicka * bibliotekarz (księgoz-
biór obejirruje 2ti9 zapisów), Zofia Benyskiewicz -kronikarz, Tadeusz Szulc i Alfred F'iiipowicz
członkowie oraz Piotr i\,Iajer - 

dyrygent. Dla człon-
kow towarzysiwa zaTzĄd m.in. zorganizował wyciecz-
1,ę iirajoznawczo-turystyczną w rejon Swieradowa i
do Piagi oTaz tradycyjny już bai karnaw-ałorv;,.
Giówrry nacisk kładł jednak na dziaialność c}rór,u,

kl"ory odbył 4]. lekcji ćwicząc 32 pieśni kościelne, 19

- świeckich oraz wiele piosenek biesladnych i har-
cerskich. }iajpilniejszymt,,uczniami" lyli: Genolt,e-
ia Janicka, Janirra lvlajer iZofia Wasielewska-l000/tl
irekwencja oraz Edmund lVlaćkołviak - opuścił jed-
rią lekcję olaz 1Ą/]adysław -rVlajer, Stefania Walko-
ii,iak i Walerian Wiiczyński, którzy opuścili dwie
lekcje. Łącznie chór w-ystąp|Ł 25 razy uświetniając
slrym śi:iewem uroczystości kościelrre jak i świeckie
i ',o nic tyiko rv naszej gininie.
W daiszym ciągu w chórze jest brak młodych śpie-
lvai<ovl, choć vr głosach żeńskich widać pod tym
\l,,zględem poprawę.

Dirzo ciepłyclr słórv z ust prezesa padło pod aclresem
Cerltrum Kultury rv Smiglu, które irie tylko udostęp-
nia pomieszczeilia i insi,rument ale również chór i je-
go dyrygenta finansuje. Prezes zŁożył też podzięko-
wanie Kulkor.,-emu Blactrvu Strzeleckiemu w Smig-
Itl za udostępnienie pomieszczenia na zebrania za-
rządu.

Sprawozcianie prezes Eiigiusz Lipowicz zakoóczył
słowami:
Rozpaczęlźśmg 107 rol ciziałalnośct Towurzystwa.
Jesteśm,g (zarzord) śrłźadonli, ze nie spełniamy us peł-
1,1,i oczelłź,tuań naszEch, członkou - TozszeTzenie dzia-
łainości, ale abg upźqć sżę na u:gżyny ź lepsze osiqg-
nqć tugnżkź, potrzebne jest zasżlenie towałzustua
młodgnlż ludźmi ż tłiększgmż środkamż Jżnansotl:gmż,
Uzuażamg, że każdg z nas - członkóus Toluarzgsttua
1na, nq uzglęcizże jego dobro i postęp, ale za tunx rTLu,

si źść citęć, oddanże oraz środkż pźenżężne, bo bez
tych czgnnżiców nie jest łatuo spełnźać nakreślone
plang,

Sprawozdante z działalności finansowej złożyŁ
sl;arł:nik a z dztałalności komisji rewizyjnej - jej
pizervodniczący Bogdan Schulz, który odczytal ,że
koinisja rewizyjna stwierdziła, że ,,Zatząd prowadzi
plawidłową i oszczędną gospodarkę finansową" i
rvniosła o udzielenie mu skwitowania. Udzielono go
jedrrogłośnie.

Dyskusji nie było i, zgodnie z ,vieloIetnim luż
zwyczajem, przystąpiono przy kawi: i cieście do

części towarzyskiej, Śpiewem nie byłr: końca.

Hubert zbżerskź
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Stąrostą powiatu śmigielskiego
Józef KOPCZYI,]SI.,I ulociził się 12 listopada 1860 roku w nadnotec-

iilej osadzle Bąi<o.,vo (I(oenigsdorf) w rodzinie rolniczej. ,,O ojcu samgm
to tglko uźem, że bgł Polakienl, ta każdei kropli kruż i nźgdg nie poanolżł
sobie jako takż ulłLżzać, Ile znał ź urniał, zaLasze polskość nam upoić się
starl,ł",
\.1czył się w szkole wie;siiiej rv Bąircvłie, a później po parę tygodni- mu-
rarki i kołodziejs'i;lrra. W 18Ei 10 tygodni służył rv wojsku pruskim.

Vf 1885 roku za-,varł związek małżeński z córką rolnika Marianną Be-
iińslrą i cldtąd plow-adził samodzielne gospodarstwo rolne. Z tego związku
urociziło się B synóv; i jedna córka. Szybko, dzięki wytężonej pracy, zdol-
ticściom organizatolskirn i pozyczkom dorobił się.

Dnia 15 luiego 1909 roku nabył część rozparceiowywanego majątku
ziemskiego Boszkorvo (296 lia, w tyr:r 123 łra jezior) za ,,zryczałtowaną
sunię 155 tys. marek" w powiecie śmigielskim, do którego wprowadził się
w czerv/cu tegoż roku. ,,Bosz!łauo, mżlno suei lźchej zżemi, jednak daje
dla rodzżng zajęcże lecz ż także zapetłnia przg pżLnej
ź slcrzętnej a śusźaaomej celu praca - but bezpżecz-
na".
I{abyciern Boszkowa kierow-ały rólvnież względy atn-
bicjonalne: ,,[3oszkolno mźało przgwżl,ej majqtku rg-
cerskżego - u takż przgtlsżlej upo,ważnżał danego
tułaścżcźel,a do uclziaiu, iako człoil,ka (lł) sejmiku po-
użutawym, a stanousżło to lltenczas peuźen usal,toŚ-
ciolłg przgusilej ze uszgLędu na zarzord poużatu ź dla-
tego nźe cłl,cżano uszczuplźć głosu polskźego ta sejmź-
ku pousźatolDam, przez zmnźeiszenźe (przez parcelację
Boszkousa) pontżej 25a ha". (I\{ajątek ten przed par-
celacją miał 400 ha - chcąc pozostawió status dóbr
rycerskich musiało mieć minimum 250 ha).

W dniaclr 3-5 grudnia i9l8 roku, reprezentując
powiat śmigielski, uczestniczył w obradach Polskiego
Sejmu Dzielnicowego w Poznaniu. W połowie grud-
nia 1918 roku, w czasie przejmowania od władz
pruskich urzędów, wybrano go Starostą Powiato-
wym. Po wyborze i zamieszkaniu na przyznanej mu
osadzie anulacyjnej (odebranej poprzedniemu właś-
cicielowi) w Nietążkowie koło Śmigla, Boszkowo
ptzekazał synowi Władysławowi. Urzędowanie roz-
począł 17 stycznia 1919 roku, slrończył - w grudniu
1926 roku, kiedy to na podstawie zatządzenia prze-
szedł na emeryturę.
Jego następcą został Tadeusz Cienniewski, poprzed-
nio starosta w Mogilnie.

Z c|:.wllą wybuchu vrojny, 2 września 1939 roku
opuszcza Nietążkowo, udaje się do Boszkowa, skąd
9 marca 1940 roku wTaz z rociziną został wywieziony
do Generalnej Guberni: Studzianna a następnie Lip-
nc nad Pilicą. Zabierającym go z Boszkowa Niem-
cclm oświadczył: ,,Palakźem sźę rodzżłem ź Polalcżem
będę umźerał". Po vrojnie rodzina powróciła do Nie-
tązkowa, gdzie Józef Kopczyński w 1949 roku zmarł.
Pcchowany zostai wTaz z żoną, która zmatła w 1947

roku, na cmentarzu parafialnym w Śmiglu.

Pozostawił po sobie dwa zapisane zeszyty rrotatck
zatytuowane ,,MÓJ PAMiĘTNIK" (Z niego pocho-
dzą zdania wyróżnione kursywą), których powstanie
uzasadniał następująco: Pamiętnik ninźejszy pźszę

ź zostauźam u tgm celu, bg główrLie saT(,ol"Dże lak
ź córka, ktorzg nle znajq już poczqtiłóu naszego
przeszłego żgcia, praca ź stosunkóus claunźejszgch (,..)
moglź sobźe stuorzgć tuyobrażenże o przebiegu mego
żgcźa całkowźcże i o naszanl zuspolnym z żonc1 i mat-
kq stałem u praca i trudach, znoinym żgcźu..

Po ptzeczytaniu ,,Mego pamiętnika" odniosłem
wrażenie, że Józef Kopczyński przesłanie to adreso-
r,vał nie tylko do swych najbliższych.

Reprodukowane ZDJĘCIE JOZEFI\ i{OPCZYN-
SKIEGO zostało uwidocznione na tableau, które
ctrzymał z okazji przejścia na emeryturę, Oprócz je-
go, wyróżniającego się wielkością zcijęcia, pod któ-
rym napisano:,,Pierwszemtr poiskiemu Staroście
i Przewodniczącemu Wydzia.łu Powiatowego pow.

śmigieiskiemu panu Józefowi Kopczyńskiemu od

urzędników powiatu. 1919-1926", na tableau wid-

. nieją również w medalionach zdjęcia mniejszego for-
* 

matu urzędników powiatu, któr,ymi byli: W. Witto-
hen, J. Jasiński, J. Cieśla, P. Buchrvaid, E. Pawlak,
W. Pioch, Dr S. Rakowski, Ki. Gąsiorowski, E. Sched-
ler, J. Szusterkiewiczówna, W. Kmiecyk (asystent po-

rł,iatowy), Fr. Nowacki, F. l,{oszka, St. Tomczak,
T. Krawczyński, J. Ciesielsl<i (registrator), St. Sło-
miński, J, Przybylski, St. Włodarkiewicz, G. Resch-
ke, St. Krawczyk, L. Tomczak, M. Lepis, L. Marko-
wski, St. Grossy, A. Merichówna, I. Frąckowiak,
J. Andrzejewski (sekretarz Wydziału Folviatowego),
Z. Koperski, St. Plewa, F. Schultz, St. Gabryelski,
K_. Pietrzak, A. Lipor.v,l,cz, L. Graczyk, F. Urbaniak,
1. Ziegler.

Reprodukcję wykonał FOTO ELF.
(H.z.)
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oGŁasZENIE
Zarząd Miejski Sn-ligla OGŁaSZA usttly rrieclgl"a-

litczony przetalg rra splzedaż następujących niei,u-
c}rorności nie zabudc-rvailyclr pTzeznaczonyci,l pcd bu-
downictwo mieszkaniow-e jednorodzinrre, położonych
rv Srrriglu na Csiedlu Braci Polskich, zapisanych
w księdze lvieczystej KW 29013 pt,o,wadzonej w Są-
dzie Rejonowym w Kościanie.

Nr dziaiki Powierzchltia Cena
w ha wywolawcza

I{olllUNII{AT
I)rezydiurn Rady Micjsl<iej Smigla itllot,tnuje, że

do dnia 31 marca 1999 r. rnożna składac wnioskr do
Pl,ezydium (Urząd Miejski Smigla pokój nr ?) o od-
znaczenie medalem ,,ZasŁużony dla Miasta i Gminy
Śmigiel" za zasłvgt dla Miasta i Grrliny we wszyst-
ilich dziedzinach gospodarki,, wiedzy, kultuly, sztuki
i polityki.
Wnioski mogą składac:
1) orgarrizacje społeczne, paltie
2) jednostki samorządu (Rady

Osiedli),
3) grupa przynajmniej 12 radnych,
4) grupa mieszkańców poparta co najmniej 100

podpisami.

Wręczenie odznaczeń dokonanc będzie na tłroczystej
Sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Smigla

(-) Zygmunt Konieczny

,,KRYMINAŁKI"
26.02.br. 

- nietrzeżv/y mieszkarriec Smigla zaatako-
w-ał taksóv",karza z Leszna, któly przyjechał po
klientkę, a następnie dokonał czynnej napaści na
irrterrveniującego fur-rkcjonariusza policji. Napast-
ntka zatrzyn-]ano w policyjnej izbie zatrzymań. Po-
stępowairie prolvadzi Komenda Powiatowa Policji
rv kościanie.

26.02,br. 
- 

mieszkaniec ul. Dudycza w Smiglu zgło-
sił, że na jego posesji wałęsają się dwa duże psy.
Przybyły policjant i strażnik miejski ustalili właś-
ciciela psów, któryrn okazał się mieszkaniec ulicy
Leszczyńskiej. Strony pouczo1lo.

27.02.br. 
- mieszkaniec Nietążkowa zgłosił, że miesz-

kaniec Koszanowa wylzuca na cmentarz śmieci.
Przybyły patrol poiicji ustalił sprawcę i skierował
wniosek do kolegium.

27,02,br. 
- mieszkaniec O]szewa wszedł rra słup wy-

sokiego napięcia i odgrażał się że popełni samo-
bójstwo. Po mediacjach z psychologiem z Komen-
dy Miejkiej Policji w Lesznie, po trzech godzinach
zszedł na ziemię.

28.02.br. 
- mieszkanka Starego Bojanowa zgłosiła,

że jej zięć, będąc pijany, alvanturuje się. Awan-
tulnika zatTzymano do wytrzeźwienia,

3,03.br. 
- tnieszkantec Czacza zgłosił, że jego matka,

będąc pod wpływem alkoholu, awanturuje się. Po-
uczenie.

zebrał (H, Z.)

1416 0.06.1 7
1456 0.03.30
I454

3.184,_-
I.447,-

i zakłady pl,acy,
Sołeckie, Zarządy

0.05.00 2,193,-
-- pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z moż-

liwością realizacji rzetniosła nieuciązliwego:
0.1B.35 11,B3t,,-
0.1i.46 7.39ż,-

Przetarg odbędzie się .ł Cniu 1 krvietnia 1999 r,.

c godz. 12.00 w siedzibie Ulzęcltt Nfiejskiego Sini3la
pokój Nr 14).

Wadiu_m w lł,;-sol;cści 100/o cel}y \i.ytv1/olavłczej, z za-
okrągleniem do pełnyclr setek złoiyclr nai,eży wpłacic
rł, kasie Ulzędu do drria 26 lrarca ig99 l.
Wadium rvpłacone plzez uczestnika plzetalglł, ktot.-y
przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia
nieruchomości. Pozostałe w-adia zwTaca się nie p,Jź-
niej niż przeti upływern trzech drli, cd cinia zamkrrię-
cia przetargu.
trostąpienie nie moze wynosic mniej niż 100,- zł.
Cetra nieruchomości osiągnięta w przetargu podlega
zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy no-
tarialnej.
Podpisanie ulnowy notarialnej nastąpi najpoźniei
w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Jeże]i osoba, ustalona jako nabywca nieruchomości
nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i ter-
minie podanym w zawiadomieniu, organizator prze-
targu moze odstąpić od zawarcia umowy notariainej,
a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Zarząd Miejski Smigia zastrzega sobie pra.,vo odwo-
łania przetargu.

ijodatkowych infornracji w spra,,vie przetargu udzie-
la Urząd Miejski Snri,gla, tel. 5-180-003 (pokój Nr 13),

Prze rvodnic zący Zar ządu
Miej"kiego Smigla

(-) inz. Jerzy Cieśla

INFORIViACJA
Urząd l,/tiejski Smigla informuje, ze w nagłych

przypadkach zgonu, który nastąpi po godzinach urzę-
dowania, w celu uzyskania aktu zgonu należy kon-
taktować się z Panem Tadeuszm Marciniakiem zam.
Smigiel, ul. Ki]ińskiego 52, tel. 5180-324.

Burmistrz Śmigla
(-) inz. Jerzy Cieśla Hastępny ilr l kwietnia br.
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III WIELI{,OPOLSKI TUBNIEJ
KLASyFII(ACyJNV xanntów

pCIZNAŃ, 27 LUTEGo BIi.

Z naszega klubu startowało 3 kadetórv i jedna
kadetka, którz5, walczyli o awans do Strefowego
T urnieju Klasyfika.cyjnego, który odbędzie się w
kwietniu w Złotowie. W gronie 64 zawodników z ca-
łej Wielkopolski, T/ojtek rVłr,rCÓnSNr (jeszcze
rłłodzikl) zajął trzecie miejsce, a jego koiega kiubo-
wy Mateusz KUCIAI{ był ósney - obaj wywalczyli
§T]RE}-Ę! Startował jeszcze Michał Bednarczyk, któ-
l,y zająl28 miejsce.
Wśród 31 kadetek Agnieszka Budzianor,vska zajęła
14 miejsce.

III STItEFo§vY TURNIEJ I(LI\SYFIKACYJNY
MŁODZIKOW

IVYRZYSK, 6 MARCA BR.

Z dwójki nasz; clr zawocinikór,v, którzy v,rywalczy-
li prarno 8I}, ri, tym turnieju, startował tylko Wojtek
WALIGÓRSKI - Darka Szymańskiego zmogła gry-
pa. Wojtek pokazał wielką klasę - ograł rvszystkich
zawodników, zajął pierrvsze rniejsce!!! i wywalczył
prawo gry w Ogólnopolskim Turnieju Kiasyfikacyj-
nym Młodzików, który zostanie rozegrany w Piasecz-
nie koło Warszawy jeszcze w marcu. To niebylvały
sukces sportowyl

T/VYNIKI IiOZEGR ANYCH MECZÓW
28 lutego br. - klasa okręgowa

BURZA Dlzeczkowo - POLONIA-AR,§E},IAŁ II
6 : 12. Punkty zdobyii: Paweł Gliwiński i Witold
Wośko po 3,5 oraz Jan l{owak i Piotr Mulczyński -po 2,0 a Ryszard Jokiel - 1,0.
IjOLONIA-A§SENAŁ III LZS LKS Bodzewo
9 : 9. Artur Marciniak i Patryk Ratajczak po 3,0;

l,{ateussz Kuciak - 2,0 i Wojtek Waligórski - 1,0.

7 marca br. - A klasa
RELAKS Tylervice POLONIA-ABSENAŁ IV
10 : 8. Adam Nowosielski i Wojtek Waligórski po 3,0

oraz Marcin Łączny i h{ichał Bednarczyk po 1,0.

NAJBLIUSZE MECZE:
trĘl Śrriglu _ 27 tnarca (sobota) II liga PCLONIA -ARSENAŁ -- Fourmen Wrocław godz. J,7.00.

&' Czacza - 28 rylarca (rrieclziela) godz. 10.00 A kla-
sa ORLĘTA TI Czacz -- Relaks Tylewice.

Tradycyjniz już, z okazji N{iędzynalodowego Dnia
Kobiet, członkinie Kobiecego'-1'owarzystwa Strzelec-
kiego przy Kurkowym Bractwie Strze]eckirrr w Smi-
glu strzelają do kołkowej tarczy. Całośc imprezy
przygotowali Panowie - Bracia, którzy zafundo.łali
Paniom naboje, tarczę (Brat Zenon Olejnik) i cztłwa-
]i nad przebiegiem strze]ania przepror,vadzonego pod
okiem komendanta Tadeusza Tomaszewskiego, który
Paniom ofiarował słod,kie MERCI i ci,ekawą lekturę

- książkę Violetty Villas: ,,Tygrysica z Magdalenki".
Do zawodów stanęło 14 Pań. Każda z nich z odleg-
łości 50 metrów oddała po trzy strzały z KBKS.
Pierwsze miejsce zajęła Hanna STACIiOWIAK, dru-
gie Grażyna OLEJNIK a trzecie Krystyna
KLUPSZ.

W imieniu wszystkich Pań naszytrr EI,acio:n skła-
dam serdeczne podzięko,uvanie za zoTgarnzo.łanle mi-
łej imprezy, życzenia, gratulacje i }l*,iaty, a firmie
FOTO ELF za prezenty - fotosy.

Alicja Zżegter

ó4.030 śMlolEt
ul. kościurzki ó
tcl. (0-ó5l5180-20ó

PROFESJONALNE ZDJĘCIA:
_ ślubne,

- komunijne,

- rodzinne,

- paszportowe,

- dowodowe, legitynrac5,jne w 3 min ,

- reportażorve,

- reklamowe.

tYHOtYllAiltE rttHÓw l zDlĘĆ A$i[AIOB§l(lcll

SPRZEDAŻ:

- filmów,

- aparatów (2 lata gwar;r,.,, ,

- albumów,

- 
1ą69},

- baterii (ta}<ze do a],arrrlów. aparatów
słuchowych itp.),

- akcesoriów fotograficznyc__.

USŁUGI [§ER0 A3, Ał pomnisi§zenig - Fowiększanie

VIDEO FILMOWANIE
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tl_rt"go br. w Dornu Działkowca w śrniglu ocl-
hi-ło się Walne Ze'uanie Klubu Sportorvego ,,POGOI.]
1929" w Śmiglu. Na 51 członków w zebraniu uczest-
iliczyło 38. Gościem piłkarzy irył Burmistrz Snrigla
inż. Jerzy Cieśla. Nie przybył natonriast przedsta-
wiciel Okręgowego Związku Piłki }Tożnej w Lesznie.
Zebraniu przewodniczył Bernard Jagodzi}<.

Sprarvozdanie z działainości klubu w ]ataclr 1996

-* 1999 złożył prezes l3ogdan Krysztof.
W lipcu 1996 roku wybrano zaTzĄd w składzie: Bog-
clan Krysztof - prezes, Jerzy Grzelczyk - wicepre-
zes, Sławomir Grocki - se}<r,etarz, Stanisła.ł Woz-
rl5r -- skarbnik, Edmund Bentką - kierorłznik ciru-
zyny seniorów, Stanisław Karnilląy7 - kier. dluż.
juniorów, Józef Szulc - trener, Hieronim Ogrodou,-
czyk - gospodarz obiektu i Bernard Jagodzik.
2ż lutego, rv trakcie zeblatria sprałvozcla.uvczego, z
powodu zau,ieszenia przez OZPN w Lesznie dwóch
ciziałaczy i rezygnacji rł,ieceprzewodniczącego doko-
n:;no ,wyboru uzupełrriającego i na rviceprezesa do
splaw wychowawczych wylrratro Leszka .Baicera. i\
ponadto, w trakcie kadencji, z różnych powodów re-
zygnacje złożyli Stanisław Woźny -- skarbnik, .ó-
zef Szulc - z członka za,,-ządu i trenera, Jarosiauv
Pietro,wski z trenera junior,ó-w, wice;olezes Leszek
Balcer i Stanisław Kostrzewa. Nowymi trenerami
zosta]i: seniorów - mgr Robert Plewka, juniorów 

-mgr Tomasz Frąckow-iak, którego w styczniu br. ,za-

stąpił mgr Marek Sowa.
Celenr zarządu i zawodników seniorów było utrzy-
manie się w klasie okręgowej, a juniorów starszych
-_ ulokowanie się w górnej strefie tabeti i dostarcze-
nie do drużyny seniorów przynajmniej trzech piłka-
rzy. ,,Cele te w dużym stopniu zostały zrealizowane''

- stwierdził prezes.
B. Krysztof podkreśIił dużą aktywność byłych piłka-
tzy, dziś ,,starszych panów", którzy byli organizato-
rami i gospodarzami kilku turniejów piłkarskich
oTaz, w ramach rewanżu, grali na boiskach wielu
miejscowości poza rraszą gminą.
Działalność klubu opierała się na środkach finanso-
wych przekazywanych ptzez Radę Miejską Smigla
(W 199B r. na działalność -_ 28.900 złotych), uzyski-
wanych przez sponsorów (1200 zł) oraz z działalności
własnej (składki i bilety 2157 zł). Wystarczały one
na pokrycie podstawowych kosztów zwtązanych z
udziałem dwóch drużyn w rozgrywkach (Ze wzglę-
dów oszczędnościowych nie zgłoszono do nich dru-
żyny trampkarzy) i uttzymaniem klubu.
Prezes podziękorłrał piłkarzom, c)ziałaczom, Radzie
I\{iejskiej Śmlgla i sponsorom za aktywną działa!-
ność, współpracę i finansowe wspomaganie klubu.
Komisja rewizyjna 

- sprawozdanie odczytał Józef.

Marciniak - pracę zar-ząd,u oceniła pozytyr.vrrie i
,uvniosła o udzielenie mu absolutorium, które plz;,-
jcito 36 głosani ZA y:rzy dwóch wstrzyrrrującyclr się.

Nacl sprawozdarriami nie dyskutowatlo i przystą-
piorro do wybolu rvładz kiubu.
l)o zarządu podarro 12 kandydatów, z których Ste-
fan Kiupsz nie rvylaził zgody. Zgodnie ze siatutem,
który okreśia iiczbę członków zarządu do 11, w gło-
scwaniu ja-wnym 36 uczestrrikór,v zebrania rvybrało
zatząd w składzie: Mariarr ZDZ|ŁB'F.I' - prezes,
'I'adeusz Grygier - wiceprezes, Eiernard Jagodzik
--- wiceprezes do spl,aw olgarrizacyjno-wyclrowaw-
czyc\,1, Słarvomir Grocki - 5ęĘlę|ąlz, Jerzy Żak --
siiarbnik, Józei Cieśla - Tzecznik prasowy, Edmurrd
§errtka - kier. druż. seniorólv, Stirrrisłarv l{aminiarz
-- krer. druż. juniorów, Józef Szulc i iiieronim Og-
rodowczyk - kier, sekcji olaz lYieslarv Parvlak -kronikarz.
Do komisji rewizyjrrej wyblatlo Stanislarva Ilandke,
Stanisława Kostrzewę i Józefa Marciniaka, a do ko-
legium koleżeńskiego Michała Franka, Daniela
Kaminiarza, Włodzimierza Rydlewskiego.

Podjęto też m.in. wnioski w sprawach: renowa-
c;i płyty boiska głównego i budowy boiska tlenin-
gowego, utworzenie drużyrry trarnpkarzy, znalezie-
nie sponsora strategicznego, powołanie komitetu or-
nie sponsora strategicznego, powołania komitetu ob-
chodórv 70-1ecia POGONII.

Prezes Marian Zdzlabek podziękowaŁ za wybói,
były prezes Bogdan Krysztof - za pracę, a nowemu
zarządowt życzyŁ dobrej współpracy.
I]urnristrz Jerzy Cieśla nowym wadzom klubu złoży!
gratulacje, wszystkim piłkarzonr i działaczom po-
dziękował za dotychczasową pracę, a przybyłym goś-
ciom, wśród których m.in. byii: Henryk Skrzypczak,
Bernard Wolnik, Leszek Balcer, Eiigiusz Lipowicz,
Jetzy Grzelczyk przybycie na zebranie i ws-
pieranie klubu.

opr. (H.Z,)

§przedaż Rozsady;
0aRtrffitrf8TW0

ltapusty, sałaĘ
kalafiorów, itń...
pomidorów, ogórków
ipapryki

Śmigiel, Morownicka 14
tel. 518-95-86
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Zeblanie sprawozclarł,czc-wyborcze śrnigielskiej

sekcji Polskiego Związku llodo,wców Gołębi Poczto-

wych odbyło się w połowie styczrria br, Z funkcji
plezesa zrezygnował Sylwester Adamczak - pełnił

Ją oa 1991 roku. Norvym preze§eln rvybrano ,}ana

i{asprzaka, który plezesow-ał kołu w latach 1987 -
1991, Rezygnację z funi<cji skarbnika, ze względu na

wiek, złożył Bernard Wolnik, który zaproponował,

by sekcją kierowali młodsi miłośnicy gołębi poczto-

wych. Źy"r"n u seniora stało się zadość i slrarbni-

kiem został Janusz Graczyk, a sekretarzem - po-

nownie - włoclziniierz sobkowiak, Fonadto człon-

kami zatządu zostali: Robert Starkbauer i Janusz

Szymański.
Wszystkim hodowcom, a szczególnie członkom za-

rządu, życzymy DOBREGO LOTUi!l

Redakcja

Model,arze
ze Starego Bqamowa

W ośrodku modelarstr,va lotniczego w Strzyżevricach

w dniu 21 lutego spotkali się kierownicy _- instruk-

torzy sekcji modelarskich powiatu leszczyńskiego,

Tematem spotkania b),ło podsumovlanie działalności

k]ubów w sezonie 1998.

Na 12 sklasyfikowanych sekcji, VI miejsce zalęLa

modelarnialotniczawStarymBojanowiedziałająca
przy Centrum l(ultury w Śmiglu, Natomiast w ran-

kirrg., mod,elarzy seniorów instruktor Daniel Krzy,
sztof zajął ? miejsce na ogólną liczbę 1?, Do Klubu

uczęszcza 12 modelarzy: Borowiak Łukasz, Kujawa

Michał, Szklarz Paweł, Kosowski Paweł, Lewandow-

ski Krzysztof, Leu,andowski Piotr, Jędroś Jarosław,

Zajcher Jarosław, Stachorviak },{arcin, Wasielewski

Dezydery, Lorenc Zbigniew i Daniel Paweł,

Modelarze biorą udział lv zawodach o puchar preze-

sa Aeroklubl Leszczyńskiego Młodzi Modelarze tra

Start, ,,Open - Puchar Polski", Wojelvódzkle Za-

wody Latawcowe. Pomagają vl organizacji Mistrzo-

stw Polski pełniąc rolę sedziór,o"z i chroncmetrażys-

tów. W modelarni buduje się proste modele szybow-

ców, modele z napędem gumoyiym i spalinowym

oraz szvbowce sterovzane radiem,

AGENCJA UBEZPIECZENIOWA

AND?"zEJ cIEsIELsKI
Smigiel, u1, Lipowa 33, tel, 5189-365

tel. kom. 060246420|

PRZEDSTAWICIEL PZU SA

poleca bezplatne doradztrvo i zawieranie umów
członlrorvskich

DO OTWARTEGO FUNDUSZU
EMERYTALNEGO PzlJ,,zŁ()TA JESIEŃ"

oraz w zakresie tlbezpieczeń:

I. Na Życie

- emerytalne - ,,Pogodna Jesień"

- posagowe z rentą

- NW i inne

II. Majątkowe

- budynki i mienie od ogirria. kradzieży

i innych żywiołów

III. Wypadkowe

- odpowiedzialności cywiirrej

- nieszczęśliwe wypadki

IV. Komunikacyjne

- OC, AC, Zielona Karta

PRZYJMOWANIE OPŁAT ZA aC POJAZDÓW

PanU PAWŁOWI SZYMKOWIAKOWI
wytazy szczet ego współczucia

z powodu zgonu Ojca

śp. STEFANA SZYMKOWIAKA
składają

Burmistrz Śmigla
otaz

pracownicy Urzędu Miejskiego Śmigla

Pogrzeb śp. Stefana Szymkowiaka odbył się 2 marca

1999 roku na cmentarzu parafialnym w Kościanie,

Panu

RYSZARDO WI SZCZEPANIAKOWI
wyt azy szczet eeo wspołczucia

z powodu zgonu Matki

śp. MARII SZCZEPANIAK
składają

Burmistrz Śmigla
oraz

pracownicy Urzędu Miejskiego Śmigla

Danźel. KrzgsztoJ

Pogrzeb śp. Marii Szczepaniak odbyŁ:iŁ3,marca 1999

rok_"u na Ómentarzu parafialnym w smrglu,
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Było czego słuchać...
26 1utego w sali widowiskowej Centrum Kultury

l.,, Śmiglu odbyło się zeblanie sprau-ozdawcze Gmin-
r.,ego Związku Rolnikóq,, Kółek i Organizacji Rolni-
czych, Spółki ŚtvilcRoi, w Smiglu i Banku Spói-
dzielczego w Śinig}u. To nowa forma spotkania z
członkami kółek, udziałowcami. i. klientar;ri społki
oraz banku spółdzielczego. W latach ubiegłych kazdy
z tych podmiotów na początku roku orgauizował w
poszczególnych wsiach,,własne" zebrania spl,awoz-
darł,cze. T ym razem postanowi.ol1o zoTganlzować, pa-
rafrazując jedną z reklam, TRZY W JEDNYM, O
tylr,, że organizatorzy trafili w przysłowior,vą dzie-
slątkę, świadczyła frekwencja - 120 osób.
Obradom przewociniczył prezes GZRKiCR rv Smig-lu
Zygmunt Konieczny.

Po złożonych infortnacjach z dzialalirości w rotriu
uLiegłyrn GZRi(iOR - p]]ezes Z. Konieczny, spółki
SMIGTIOL - plezes Ryszard Fornalik i Banku Spół-
dzielczego -- plezes Jerzy V"ojciechowski, głos za-
bi,ał Jerzy Ruciriski plezes Gminnego Koła Polskiego
Strorrrrictwa Ludowego, który przedstarvił zgronra-
dzonyn stan tej orgarrizacji, bardzo dobly wyni.)i
wyborczy, który uzyskała w i:amach koalicji PRZY-
I\{IERZE SPCŁECZNE i stwierdzając: To rolnźcg,
robotnżcg ż emerycź n,Luszq płacźć za przebudowę gos-
podarkź (.,.), Oct roku 1989 odbgły się setkż protestó*^

rcżnEch grup społecznych, ale sźł porzqtlkou:ych, u-
żgto tylko przeciw rolnżkom - zaapelorvał do rvsz; -
silrich rolników, a szczegolnie młodzieży roiniczej,
by wstępow-ali do Polskiego Stronnictwa Ludorvego
._ clrłopskiej partii.

Dyskutowano nie tyle o działalności organizacji.
spółki i banku, ile o aktualnej sytuacji ekonomiczno-
politycznej.
Clo dalej z roiniczym strajkiem? - Polityka wchodzi
do kościoła. Trzeba rozgtaniczyć: kościół, kościołem,
polityka, polityką. - Musimy pokazywać swoją si-
łę, rozbudorł,ać iiczebnie i organizacyjnie nasz zwią-
zek. - Jak będzie potrzeba, to daiej będziemy b1o-

kować drogi, ale pod l,:rząd Vr'ojewódzki do Poznania
też pojedziemy. (Choć - H,Z.) po tych biokadach
nie będziemy mieii już wpływu na kolegia. (Z tere-
nu powiatu kościańskiego nie będzie skierowań do

kolegiów za poptzednie blokady - H.Z.) - Intere-
sów rolników winna bronić chłopska partia. - ltTie

płacenie podatkórv, co nie jest największym obcią-
żeniem rolrrików, ucieszy tylko rząd, bo ni.e będzie
nrusiał dać dotacji. - Strajku nre popiera tylk6 ten,
któremu bieda jeszcze trie zaltzała w oczy. - 

To
rrajbardziej charakterystyczne fragmenty wypow,ie-
dzi oddające atnrosferę sali.
Iiadny Rady Powiatowej Kościana Ryszard l'ornalik
i Jerzy Wojcieclrowski, korzystając z okazji, osobiś-
cie złoż;,l| rolnikom podziękowania za oddane na
nich głosy w wyborach samorządowych.

Podano kornunikat, że kwoty uzysl<ane z dobro-
r,,,o]nego opodatkowania się roiników na fundusz pro-
tcstacyjny, zebratre na listy, można lvpłacać w ban-
ku Spółdzielczym w Śrniglu na konto 126579-27006
-a12.

opr. (H.Z.)

SYSTEMY IiLEKTROiN STALACYJNE

- przewody instalacyjne

- gniazda i wtyki 3B0 V - puchy podtynkowe

:Ofer
lc

-- KA$Y Fls
KlIMPuIEBY
AKGEs(lRIA

lvłączniki 3B0 V
tablice licznikorve
obudorvy
zabezpieczerria
l-.ezpieczniki
kostki zaciskorve
rozgałęźniki
korytka, rurki

-- puch1, heln:etyczne

- gniazda, lvtyczki 220 V

- przet,,ody antenowe

- anteny
szerokopasmowe

_. anteny kierunkowe
-- domofony

- osprzęt antenowy
F IR M A H A N D L O W O _U SŁU G O W A

NOWAK GRZEGORZ
ul. Lipowa 37 65-030 Smigiel

CENY IIURTOV\IE, FAKTURY VAT
teI. 5-1B9-364

tĄl,llE l

l! naty

EERMA DR OBIU
Witold

Dorynek
stołq sprzedo z

ur
po rocznej eksplooiocji

Fermo prowodzi cołorocznq
sEŻedoz jojek w cenqch; hurt i dei.

ś lvt I G IE L, UL. poŁUDNIoWA 1

TEL. 5-180-404

uje

PlEGzĄTKl 0R[!KI

,,GRAFIT"
oS.
tel.

JAGIELLONSKIE
5L2-2l-z4

KoscIAN,

i1

I

I
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FlFRMY
mgr inz, l, Nawrowskiej

BICCHEM PLUS
Wśród klientów, kŁórzy w dniach od 1 grudnia 1998 do 31 stycznia 1999 roku Cokonali zaku-

pów w naszym punkcie w Śmiglu, rozlosowano następujące nagrody:

NAGRODY WYLOSOWALI:
RADIOMAGNETOFON: KALENDARZ TEWO:

Mirosław URBANIAK z Bruszczewa Wojciech SMOK z Bronikowa,

tsADIOBUDZIKZ ATLASY CHWASTÓW:
Danuta DOLATA z Kiełczev'i" K azimietz BiAŁy ze Spławia,

ZEGARY ŚclENt,qn: 1reneusz J)ZEFCZAK z Biskupic,
Grzegorz DOLATA z Nacłarvia, Leon GLApIAK z Barchlina,
Henryk ŻaW z Przysieki Polskiej, Eugeniusz DRGAS z Nietążkowa,

Zdzisław NADOLNY z Morownicy, Jan MARCII§KOWSKI z WYĆo;:owa,

KALKULATORY: Kazimterz DUDKOWSKI z Oiszewa,

Tomasz KACZMAREK ze Śmigla, CZA*KA I ATLAS CHWASTóW:
Włodzimierz RUTA ze Śmigla ' , loWIAK ze Spławia.

KALENDARZ SCIENNY: Wojciech MACII

Elżbieta TOŚ z Poświętna,

WSZYSTKIM UCZESTNIKOM DZIĘKUIEMV I GRATULUIEMY!

Nagrotly do odbioru w Punkcie Sprzedaży firmy BIOCHEM PLUS mgr inż. L NAWR,OWSKIEJ:

Śttłtcinl, uI. Leszczyńska 16, tel. 5-180_841.

Z BIOCHEM PLUS Z^WSZE, KROK DO PRZODU!

OFERUJEMY SZEROKĄ GAMĘ:

O środków ochrony roślin,

C nawozów,
(| sprzętu ogrodniczego,

O materiału siewnego,

O sznurka

Zapraszamu !



To zalrlazane (?), poruszorre (?) zdjt;cie pubiikorvaliśnly
ltir str. 2 w nr. 4 z dnia 18 lutego br, na;zej gazet1, iirforlnu-
jąc Czytelników, że ,,Więcej na ten tenrat rv nasięptryn-r llu-
lnerze]'. W tym następnynr nie było już miejsca, stąd do
:,prawy porvraca:n teraz.
W piervzszej połowie ubiegłego roku w Muzeum Regionatnym
w Kościanie zoragnizowano wystawę pod nazwą ZIEMIA
KOŚCIAŃSKA W PoCZTOWKACH. Oczywiście, że mtrie
rlajbardziej zainteresowały pocztórvki przedstawiające,,obraz-
ki" ze Smigla. A szczególnie jedna, z niemieckim napisem
Gruss aus Sc}rmiegei. (Pozdrowienia ze Śmigla), która przed-
stawiała trzy 6udynlri. Nad zlokalizowaniem jednego z nich
musiałem się dłużej zastanowić. ,,Ameryka"? Nie pasowała
mi jedtrak wstęga drogi wiodącej przez środek placu przed
budynkiern. Przypatrując się bliżej, dostrzegłem napis ,,Kgl.
Arnst. Gericht" (Urząd sądu). To niemożliwe! Przecież budy-
nek dawnego sądu grodzkiego, a dzisiaj siedziba Urzędu
Miejskiego Smigta jest znacznie szerszyl A jednak to ten
sam budynek co na widokówce, tylko poszerzony w lewą
stronę! kiedy do tego doszło? odpowiedź na to pytanie nie
dawała mi spokoju i zacząłem dociekać.
Purrktem wyjścia było skserowanie i powiększenie widoków-
ki, ale ,,powędrowała" ona na inlrą wystawę, Dzięki uprzej-
mości pani Magdaleny Lajszner, kustosza kościańskiego mu-
Zeum, dostałern dyskietkę, na której ta i parę innych wi-
dokówek Śmigia zostały utrwalone. Z pomocą przyszedł mi
Pan Chrystian Marciniak - FOTO ELF, który z dyskietki
dokonał komputelowego wydruku tego fragmentu widokówki.

Pytaniem podstawowym, jakie sobie zadałem było: Kiedy
tą część budynku, którą przedstawia widokówka, wybudo-
wano? Przypatrzmy się prawej stronie reprodukcji. Wyraź-
nie wiciać trzy szczyty,, budynku sądu, budynku więzienia
sądu i proboszczowskiej stodoły, na której klinkierową cegłą
wypisano A.D. iB59. Czy wtedy, gdy wybudowano stodołę,

budynek sądu już istniał? Trudno to jednoznacznie określić.
W jednym z opracor.vań (o nim w innym numerze). autor
strł,ierdza, że .,budynek wzniesiotlo w 3 ćwierci XIX q-ieku",
a v.ięc rv iatach 1850-1875. Na widokówce wyraźnie rł.idać,
że aa szczycie dachu (z prawej strolry) un-lieszczono kon-
strukcję podtrzymującą drut}, telefoniczne - pocztę rł, Śmi-
glu uruchomiono rv 1876 roku, W t:-mże roku dostarczyła
ona 2460 telegranóq,. A rł,ięc bydunek rvzniesiono
przed uruchomieniem poczty.

Zupełnie przypadkowo zdobyłem odpowiedź na pytanie
jak wyglądała ta pierzeja rynku przed wybudowaniem bu-
dynku sądu. Na mapie z siecią wodociągową Śmigla z 1913

roku udostępnioną mi w Zakładzie Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Śmiglu w wyrysowanej pierzei są trzy
numery, a więc były trzy posesje! (A moŻe cztery?) Paftząc
z lewej ku prawej wygląda to następująco: teren niezabu-
dowany (dziś parking), obecny budynek (nr 5) i szeroki bu-
dyr.ek z drvoma numerami - to budynek sądu w obecnym
klztałcie, który najpieIw zaiął niewątpliwie budyrrek miesz-
kainy narożnikorvy, a później wyburzono nastęIrlly budy,lrek,
by dobudować na jego placu drugą część budynku sądowego.
Tak więc z pierwotnej zabudowy pierzei z trzema (iub czte-
retna - ogród) budynkami mieszkalnymi, ostał się tylko
jcden - pod obecnym numerem 5. kiedy dobudowano drugą
część budynku? W 1890 roku. Niezbytym dowodem - oprócz
tej widokówki - na to, że budyek sądu budowano w dlvóch
okresach jest i to, że obie części wymurowano z cegły o in-
nych rozmiarach. Pierwotna część zbudowana jest z cegły
o większych rozmiarach niż stosowane j rv budow-nictrvie
obecnie. Z tej drugiej cegły zbudowano częśc drugą budyn-
ku. Linię dzielącą starą i norvą część wyraźnie było rvidać
po odkucitl tynku w czasie remontu elervacji, który prze-
pfowadzono pod koniec ubiegłego roku.

(H.z.)
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