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Witom Poństwq se;.decznie i zoproszom
do poronne.j girnnostyki. Mówi się, że
,,deszcz nrojowy, deszcz o wiośirie, kogo
zmoczy, ten urośnie". Tegoroczny moj rze-
czywiście zaczqł się deszczowo i wszystko
rośnie dosłov,rnie w oczoch. (A nojszybciej
chwosty, długi i odsetki. Lepiej l,,vięc nie my-
ślmy tyle o rnriośnie i o moju, ty|ko stclńmy
przy otrvortymszeroko oknie (jeśli deszcz
okurot nie zocing w noszq stronę) i rozpo-
czynomy,

Motury| Te jok co roku w moju domi-
nujq wszystko, nowet jeśli ncs bezpośred-
nio nie dotyczq, Jedni wspominojq motu-
ry (tym rzewniej, im downie.j się je zdowo-
ło), inni przezywojq włośnie moturę swo-
jq, swoich dzieci, krewnych olbo sqsiodów
i noturolnie wszędzie jest moturolnie.

Oprócz tego jest komunijnie, mojotvo,
zofiowo i byłoby cołkiem miło, gdyby nie
to, że jok zowsze, przeszkodzo nom wielkq
polityko. Mortwimy się więc trwojqcym no-
dol konfliktem i wojnq w Kosowie. Zosto-
nowiomy się, czy premier mo być zlustro-
wony, czy nie. Czekomy, czy kolejorze zo-
trzymojq pociqgi, o górnicy zomurujq się
w budynku holdingu. Czy rzqd zreolizuje
obietnice złożone ro!nikom, czy też sq to
(i tu zgodne sq wszystkie zwiqzki rolnicze)
przysłowiowe obieconki-coconki. Czy Stony
Zjednoczone porozumiejq się z Chinomi i

czy prezydent Jelcyn utrzymo się no urzę-
dzie?

Downiej świot był jokby mniej skomp-
likowony (olbo roczej wszelkie wicdomoś-
ci rozchodziły się znocznie lvolniej). Teroz
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to nowet wiemy, czy momy wyjść rono z domu zdener-
wowoni, czy pogodni - w zoleżnoŚci od tego, joki
,,biomet" jest przewidziony no dony dzień.

Czosomi jest więc lepiej nie wiedzieć zo dtlżo, bo
mniej się wtedy człowiek przejmuje. Czyź nie jest dolr-
rze temu komuś we Wrocłowiu, który nie wie, że |uż

trzy miesiqce temu wygroł przeszło półtoro miliono w
totko? A tok co - miołby tylko kłopot z wydoniem ty-
lu pieniędzy, o do tego jeszcze te stołe nerwówki, czy
oby go ktoś nie nopodnie. A może (no domior złego)
próbowołby się bronić i zrobił krzywdę nopostnikowi?
Wtedy zomknęło by się go np. no dziesięć miesięcy
w oreszcie, oż sqd rozstrzygnie, czy nie przekroczył o-
brony koniecznej. l co by mu przyszło z tego szczęś-
cio w grze? Doprawdy, czyż no tym świecie nie jest
wprost ,,mojowo"? Nie dziwię się więc temu komuś,
że woli wcole nie odbieroć wygronej, oniżeli popość
w kłopoty.

Zeby więc nie odchodzić od normolności, pod żod-
nym pozorem nie zopominojmy o noszych ćwiczeniochl
Nic tok bowiem nie uskrzydlo, o jednocześnie nie trzy-
mo twordo no ziemi jok codzienno, systemotyczno gi-
mnostyko poronno.

Poństwo zechcq teroz poćwiczyć jeszcze kilko choć-
by minut somodzielnie, Jo w tym czosie sprowdzę w
podręczniku, czy słowiki rdzowe, które tok zopomięto-
le śpiewojq włośnie teroz, w moju, nie sq tok nozwone
dlotego, że rdzewiejq od mojowych deszczy, A jeśii
tok włośnie jest, to dloczego również 9łosy im nie
rdzewiejq?

A teroz już Poństwo żegnom: mojowo, deszczowo
i w ogóle słowiczo oroz zoproszom do noszego no-
stępnego spotkonio.

Gi,mnastykę poranną przygotolna\a i prouadzźła mgr J,S

clziałki tu goclztnacll, od 10.00 do 16.00. Pozostuli pra-
cou;nicy przyjmujq codziennźe u godz. od 8.0a r]o

15.00, a u; yloniedzźałki od 8.00 do 16.00.

Podjęto tez uch,wałę, ktorq uprowadzono anianę
do Stqtutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opie-
kż Zdrousotnej u Kościłnie polegajqcq na tgm, źe
obecnie ,,Organern założycźelskżm Zakładu jest Rad,a
Pollsiłtu Kościańskiego" - a nie jak dotychczas -Wojeuoda Leszczyński.
Rada uyraziła też zgodę na zbycie niektorego mająt-
ku truałego pTzez zqkład opźeki zdrouotne!, Wgkaz
tego sprzętu uprzednźo pozytgwnie zaopiniouała spo-
łecznq. radu działajqca przE tgm zespole. W tuykazie
figurujq trzu pozacje z bgłego Wiejskiego Ośrodka
Zdrotnźa tł Stargm Bojanotłie, a mianoll:icie: UNLT
dentystyczny (laartość poczqtkotua 10.010,46 q po

umorzeniu 3.275,64 zł), elektrokardżograf (7.510,32
i 1,008,34) l drugi el,ektrokardiograt G.148,82 i 2,212,03
złotEcll). Ogołem lista ta zalriera pięć pozgcji.
U stalono też koszt dzierżalły za 7 ln' powierzcltni
przeznaczonej na śusiadczenia usług medgcznych -po 6 zł dla przgcltodni u Śmiglu ź Kościanie,

Rada zadecydouała też, że z dniem 7 usrześnla
1999 roku us Kościanźe będzie drugie liceum ogolno-
lcształcqce, ktore będzźe miało profil nxatenlataczno-
-informatgczng (przE ul. Wielżchowskiej).

Na następnej sesji rada praudopod,obnie podei-
mźe uchuałę o drogrtch powiatoluych. Jej projekt
zarzqd skierował, celeln uzgodnienia, do komźsji Roz,
lłoju Gospodarczego i Promocji Pouiatu.

Warto też ui,edzieć, że starosta, uicestarosta, sekre_ Dziękuję za wypowiedź i do zobaczenia za mie-

tarz, skarbnik ż naczelnicE ugdziałóus przEjmują siąc,

obyuateli, w spralfiach skarg ż wniosków w ponźe- H.z,

cO SłtVeHAc W lPOWilEe§E ?
odporviada radny POWIATU KOSCIAŃSKIEGO - RYSZARD FoBNALtK.

Najtuużniejszgm ulydarzeniem była VIII już z ko,
leź sesja Rady Polłźatu Koścźańsklego, ktora oclbgła
się 20 kroźetniu.

Przyjęto na niej cały szereg ucllwał, z których, naj-
tuażnźejszo, była ta, ktora uchusaliła regulalnżn orga-
nizacyjng Starostusa Powiatu Koścźańskiego. Staro-
ltluo rrla już ustalonq pralłerrl organizację i w ten
sposób został zamknźętE piertaszg okres działalności
starostua - jego organizacja. Regul,amźn uydruko-
uaana u Jormie broszurg ma ponad 40 stron i nźe

luźdzę potrzeby ornalfiżanźa go jako ccńości. Podam
tglko, że us skład starostu;a uchodzq nqstępujqce
ll:gdzl,ałg: Bluro Rady, Wydztłł Organizacgjnu, Wa-
dział Finansow, Wgdział Spralł Obgtuatelskich, Zdro-
,ll,icl, Promocji ż Roztuoju, Wgdznł Komunikac!ż
i Dróg, Wydztał Architektury ż Budounictwa, W'g-
d,zźał Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarkź
N ieruchomościami, W Edział Ośuiaty, Kultury, Kul-
turg Fizyczne!.

Starosttlsu podlegajq tq,kże: Komenda PouźatouJa
Polźcjż, Komenda Pouźatousa Państuotuej Straży Po-
żarnej. Potuźatolay lnspektor W etergnarg jng, Pouźa-
tclua Stacja Sanitaro-Epidemiologźczna, Państuoluy
lnspektor Nadzoru Budolplanego, Potłiatotlse Cen-
trum Pomocy Rodzinl,e, Zarzqd Drog Potłiatowycłl,,
Domg PomocE Społecznei ąn Mościszkach i Jarognże-
uicach, P or adnia P s y cho\,ogiczno-P edag ogiczna, Ze,
społy Szkoł Zalpodowgcll lł Kościanie ż Smiglu, Li-
ceum Ogólnokształco,ce u Śmiglu, Zespoł Szkoł Spe-
cjalnEch ,w Kościanże ż Zespoł Szkoł Rolnźczgcll
ul Nźetqżkowie.
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IX Sesja Rady Miejslłiej Śmigla
Odbyła się 29 krvietnia br. Uczestn_iczyło w niej przy l posiłku23 radn;'-ch _- nieobecnY bYł Zenon Skoracłi 1że- 2. p""uar"torJ§"*"""uaowe 

w Czaczu: 
2,30 zł

al"":,::l'- 1'Tf"§;;;fi§'fi3'"^x'* &lin - od jednego dziecka miesięcznie
przewodniczył przewodniczący rady zygmunt Ko- ii:{ lil:iif]:i 40,00 złnieczny. u v o----- 

Y::Y : poslłkach 
32,00 zł

ucHwAŁy, ucHwAŁy 3. 
"Ji:I-:,J"J*:"fi:"Jj1l, .,u"r,,, *",l".*,:iogółem Podjęto ich 17. Z nich,,największy cię- - od jednego dziecka miesięcznieża,r gatunkowy'' 

_mla_ła 
uchwała w sprawie p""y;ę.i" przy Zposiłkach 

35,00 zŁslrrawozdania z działalności finansŃej gminy-śmi- przy l posiłku 
23,00 złgiel i udzieleniu absolutorium Zarząd,,oń ;';;r;-;;- 

- od jednego pracownika dziennietułu, sprawozdatrie finansowe radni otrzymali pnzea przy 2 pósiłkach 2,30 złsesją i specjalnych uwag do niego nie było.0pro- przy tposiłku 1,40 złceclurze stawienia wniosku o udzńlenie ańsolutorjum podjęto u.hwulę o nabyciu przez samorząd odpłatniePoinformował radnYch PrzewodniczącY Kornisji Re- trt_ ,." aroa". 
-j"Li"ny 

gruntu przeznaezonego podvlizYjrrej RadY Miejskiej Śmigla Andrzej eecolt, Naj- ;"d"*ę;; ;]il która w śmiglrr połączy ulicę

.ił:,,:'#;-1§Tfrr!lŁi]Łip'ą:;ffi*_ i ń:§il*"1ffi,u,"nie u] e;ł,,oJn";, z ulicą
rządu i na iej podstawłie wystąpiła do Regionalnej ;IzbY obrachunkowej w Poznań " 19,iirJli;-*,: :łi{fiffiłTJł-'i*,^xl;,.fl"T,il];.1,,l;
iiiir4T,i§l #.iJjł"{!3:rlT:il:"rilffiiff:fi* ii,o 

""*j=* §*o,u, która jednocześnie połączy
wozdania finansowego, wydała .o*"i"i--po;i;;- skrótem ul Moro,wnicką z ul. L.r^rvri.ęą.

fi:!brd"fil}-,l;*,:ffi'il[il;;n"liJ[*: i":$j-i!,'ąl"'ł:"ilt,.1ffi rul"łl{kT*,,"";
solutoriunr Zarząd,owi Miejskiemu śmigla,,. z" *"i"- .l'eszczYńskiej 

chce nabyć firma Hoffman polen Sp.skiem oPowiedziało się 22 radnych, ;ed"na o,ou" uyiu i8J;,-i'j,ł3"'l"jlŁ: }:#5:i,,r,J,T::[ :*.fiprzeciw.
Jak juŻ sygrralizowałem w poprzednim numerze, ra_ |j""u - PobudowaĆ'nowe obiekty i zwiększyć za_cia Podjęła uchwałę w sprawie 

""a""i"- r,"""."*"J" trudnienie z 20 d,o 50* osób. O ,"r.up g"urrt,, o po_
odznaczenia. Dla Rady wiążący jest wynik głoro*l- wrerzni 0,0185 ha w Koszanowie ,*iaół się Zarząd
rria KaPituły Medalu. P""ea"tawiła go ;;ffi-|-ir;;" l'3Ol"otV Mieszkaniowej nieruchomości położonej
Ziegler. Wniosków 

_ważnych było 5. w ;;;;il-;;: 1.Smi8tu Przy al. Paderewskiego 26, do tórej przed_
sowaniumedale Z^sŁvżoNybr,łnneśiłiciii- miotlw} grunt przyiega l na ttorym członkowieNY Śnłtctrl, łącznie z iegityma.:ą t Jvpi""r"*, wsPÓlnoty chcą pobudować garaze.
PrzYznanoi ks. I{anonikowi Zbigniewowi Dawidzia_ IryOLNE GŁOSY I WNI6SKI
kolvi - na wniosek Parafialnego oddziału atc:i ra- Poruszono sprawę wystawiania na chodnikach towa_tolickiej PrzY Paraflri św. Stanisława Kostki * Ś*iJ- rów, które tarasu;ą irzejście. Domagano się zmusze_lu, Michalowi Szkudlarkowi z Przysieki polstie; 

-i- 
nia wykonawców ło własciwego naprawienia chod_na wniosek Mieisko-Gminnej Rady Sportu, Kuliury nika po wykopach telekomunikacyjnych.

T'izYcznej i Rekreacji oraz Bankowi Śpółdzielczemu Henryk żlk z przysieki polskiej w imieniu .okalnejw Smiglu 
-na wniosekZarządu Miejskiego śmigla społeózności, , ,r"niłnie dzieci dochodzących doi gruPY radnYch, A, Ziegier przedstawiła też u"".ń- szkoły w przysiec" Ś'ńru;, tej i poprzedniej radzierrienia wniosków, 

snrawie rrcfqla_i^ łożyi serde.ńa pońkowanie za środki na wyko_Podjęto uchwałę w sPrawie ustalenia opłaty na po- nanie chodnit<a, łiorf poprawił warunki bezpieczeń_krycie kosztów zvłiązanych z działalnością przedszko- stwa dzieci z widzisłewa i przysieki polskiej w dro_li rvykraczjących poza obowiązkowe podstawy pro_ dze do szkoły.gramowe' które obowiązywać będą od t wrzesnia ostatnie_zdanie w tej części obrad na]eżało do Bur_br' Usta]ono je w następująceJ wysokości: mistrza Śmigla - Jerzego Cieśir, który w imieniu za_1 Przedszkole Samorządowe w $miglu: rz.ądu podzię-kował ,"arry* za udzielone absolutorium- ;Łi"Y;::,,1"jH-" 
miesięcznie d"d.;;,;;i;;*; i"i.,; współpracę,,.

przy Zposiłkach 44'00 zł Po wyczerpaniu porządku obrad przewodniczący

- od jednego pracownika dziennie 
38'00 zł ZYgmunt Konieczny dokonał zamknięcia sesji.

(H.z.)
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Powiatowe święto strażaków
Zar-ząd, Miejsko-Gminny Związku Ochotil,iczych

Stlaży I)ożarnych Rzeczypospolitej Polsk,iej rv Śmi-
glu, którcmu prezesuje Burmistrz Śmigla Jerzy Cic-
śla, zainicjował przed paloma 1aty w maju, z okazli
dnia patrona strażaków św. tr'lorlana, glninne stra-
żackie śrvięto, które poplzedzone mszą śrv. i prze-
marszem ulicanri Smig_ta pod wiatraki miaio charak-
ter pikniku.

W tym roku lozszerzono zakres tet,;,,';ol,iłrlrry i .ł
Smiglu, w soł:otę B maja mieliśmy uroczystcść stra-
żacką w skali powiatu. Prz5,było na irią 330 ,"iraża-
kór.v, którzy zeblali się na boisku przy straznic-v, by
rrastępnie, przy dźwiękach śmigielskiej cll<icsLli, d,.)-

tej, ulicamj miasta - po drodze skladając rv },,iicj-
scaclr Pamięci Nat,odo,v,lej w-iązanki kwiatów *- clolśc
clo liościoła p.rv. ś-,.,,. Stanisława Kostki, lv }ilory;il
została odprarviona msza śrv. w ich iirtencji. Po llsz.v
pomaszelowalro na stadiolr (do śmigiels1.:ie,j str-ażac-
kiej orkiestly dołączyła i 1<ościańska) gclzie o,:il.via
się główna część uroczystości. Atrakcją p]]zel},ar'sz,"i

były ... l;otlne sikarł,ki pieczołorłricie lioilsci,rr;o\\,,Łt1l,J

przcz triektóre nasze straże.

Gospodarzenr uroczysiości, na staciionie b).i l_,lc-
zes Zarządu Powiatowego ZOSP ItP w Kościarrie
I{azimierz Król, który po wysłuchaniu przez zebra-
nych llymnu Państwowego glanego plzez kośclanską
orkiestrę (strażacka z cukrowni) porvitał gośc,i, wśród
których m.in. byli: przedstawiciel Marszałka Sejmi-
ku Województwa Wielkopolskiego Roman Kolabiń-
ski, przedstawiciel Wojewody Wrelkopolskiego - kie-
rownik Delegatury w Lesznie .\dam Mytych, czlonek
Plezydium ZW ZOSP RP w Poznaniu Andi,ze1
Szwarczyńs}<i, przewodniczący Rady Powiatu Koś-
ciariskiego Tadeusz Myler, Starosta Kościański Jerzy
Skoracki i Wicestarosta Stefan Stachowiak. Byii też
przewodniczący rad samorządowych: Kościana -
Bronisław }-rąckowiak, gminy Kościan - Andrzej
Przybyła, Czernpinia - Grzegorz Maślak, Srnigla -Zygmunt Konieczny oraz burmistrzowie i wójtowie:
Kościana - lVlirosław Woźniak, gminy Kościan -IIenryk Bartoszewski, Krzywinia - Paweł Buksale-
wicz, Czempinia - Kazimierz Dębny i Smigia -Jerzy Cieśia. Wielu z nich wystąpiło w strażackich
mundurach, gdyż pełnią funkcję prezesów zarządów
gmint'ych ZOSP RP. Powitano Łeż komendanta po-
wiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie
Leona Nlądrego, naczelnika Wydziału Operacyjno-
Szkoleniowego Komendy Miejskiej PSP w Lesznie

- Andrzeja Zieglera, gminnych komendantów och6i-
niczych stlaży pożarnych, przedstawicieli śmigiel-
skich władz administracyjn;,ch: Sekretarza,Śmigla
Warrdę Jakubowską, Skarbnika Śmigla Danutę Mar-

ciniak, i<ielowtlika ZGKiM w Śrrriglu lIe rlryka
Slrrzypczaka oTaz strażackie poczty standaro-,ve *
było ich 1B, delegacje jednostek z powiatu kościałi-
skiego i trzy strażackie orkiestry dęte.
Głów-nym punktem tej części uroczystości było od-
ztlaczetlie jednostek strażackich i zasłużonych dla
stlazy drttlró.z,r.

Foto ELf
L,-,i:r,,,ałą Zatządu Głolvnego ZOSP RP r.v Wai,szawic
zirlte n:etlale ZA ZASŁUGI DLA POŻAR,NICTWA
i)rzyznano jednostkom OSP W BROI{IKOWIE i STA-
RYR{ BOJANOIVIE. X{edalami i szarfami uclekot,tl-
,n,,.ano sztailda,ry t;lc| jednostek.
MEDAL Ho§oRoWY IM. BOLBSŁAWA Ciloil{l-
CZA, ,,w uznaniu szczególnych zasług dia rozwoju i
uri:aclriania Zlrllązl<u" Prezydium przyznało l(azimie-
rztlu,i IłUSZI{.{-}}VSI{IEMU - komendatrton,i grnin-
ilclnu rv Czempirriu.
(B. CHOMICZ IB7B-1959 - działacz społcczrly i
strażacki pierwszy prezes Zarządu Głółvlrego
ZOSP RP w Warszawie, wypowieclział nl.irr. te sło-
vla: ,,Iio:dg tużęc, choć nu skromngm suJan,L poste-
rttnlctł ol-1yu,satelskinl, nźeclt, pamięta, ze jest włocla-
r:ent ojcowżzny swojej, :e ieśLi pracę poślużęccl oto-
c:cllżłt, to lepsze iu.l.ro dla przgszłyclt pokoleń zapeu-
nia" ),

Najrvyższe odznaczenie strażackie - ZŁOTY ZNAK
ZWIĄZI{U Prezydium 1rrzyznało honorolvemu człon-
l:o,ir,i OSP .Smigiel - Władysłalvorvi I(RAWCZYI({}-
WI (o ile doblze 1,eniętam, to trzeci strazak odzna-
czon}, tym Zrrakiem w Śrniglu), który po dekoracji
nr.in. por,viedział: ,,W źmienżu odznaczonych, uszyst-
'Ięim uładzom, poczqwszE od macierzEstgch jednos-
tek do najuyższyclt zwźqzkolłyclt, dziękuję za to, że
clocenżlż staranża tEcLt, lłszystkźch, którzy nże szczę-
dzq sluojego zdrousia, sił l pracy dla dobra drugiego.
Bc4dźmE prawgmi ,w naszej służbże strużakamź. Nose
patron ślls. Florźan bgł równżeż jednym z tgcll,, któ-
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rzu służ?,/lż i Bogu i Bliźniemu. WszEstkim strażakom
życzę dużo zdrowia,ll:szetkźej pomyślności ź abE bEło
dużo ćwźczeń. a ąn ogole uyjazda-ul d,o pożaróu''.
Ż,y,czenta i gratulacje od"r;aczonym jecinostkom i stra-
zakom ,,w imieniu lvładz, goScl r moim własnym''
zlożył Starosta Kościański Jer.zy Slioracki. Nawiazał
też do historii: Po 24 latach irla]Iy zrlów uroczystość
powiatołvą. Nie 1:lzypadkieni jest, że oclbywa ,ię orrulł S1-1riglu, r,v którym żyje jeszcze powiatowa trady-
cja. ,,Wszystkim strażakom w- zasz.czytnej pracy po-
lcgającei tla riiesicniu polnoc}I c,raz ,.atowaniu z;rciai dobytku życzę szczęścia, szczęścia r jeszcze Taz
szczęścia".
Do ż,yczeń i gratulacji Starosty dołączył też A.
Szwarczyński, który złożył również wyrazy uznania
roclzinorn stlazaków, dzięki któryrn ,,Sirażacy Ziemi
Iicścianskjej odnoszą sukcesy sporto:we i bojowe''.

Po odprowadzeni,,t sztandarów i zakończeniu czę-
ści l::,,oczystej, Kazirnierz Król strażaków i gości za-
i-l,osił na tradycyjną grochowkę i kufel piwa. A dla
zgromadzonej publiczności kor:certowała, lriestety
1lrzy padaiącym deszczu, strazacka orkiestr a deta z
Krzyrvirlia.

ffi[PER]m l(lfiA ;0Eł{Tffi$ffi'.
21.05.99 piątek) godz. 19.00
,,NEGOCJATOR", USA - Niemcy, 1998. Reż. F. Ga-ry Gray, Wyk. Samuel L. Jackson, Kevin Spacey,
David Morse. Thriller. Policjant z Chicago, spec;i-
lista od pertraktacji z terrorystami, zostaje posądzo-
ny przez, kolegów o to, że zdefraudował pieniądze
z policyjnego funduszu emerytalnego. Podej."e.łalą"
spisek, policjant postanawia się posłużyć metodńi
tcrrorystów: porywa wysokiego funkcjonariusza
z tninisterstwa spraw wewnętrznych.
28.05.99 (piątek) godz. 19.00

,,BILLBOARD", Polska, 1998. Reż. Łukasz Zadrzyń-
ski. Wyk. Rafał Maćkowiak, Jekatarina Gusiewa,
Andrzej Seweryn. Film sensacyjny. Pracownik agen-
cjt reklamowej otrzymuje polecenie służbowe - n}a
ociszukać Rosjankę, której zdjęcie pojarviło się na
ulicznej planszy i która mogłaby zrobić karierę jako
modelka, Wkrótce okazuje się, że środowisko emi-
grarrtów z Rosji terroryzowane jest przez zbrodniczegangi. 

B, M.
(H,Z.)

Wielkanocne spotkanie
Pamięc o tradycjach rodzin-

nych, }<ultywowanie obrzędów
naszych rodziców i dziadkói,v,
zlvła-,:zcza śrviąt liościelnych, to
cel. którv.- pr"zyświecał orgarri-
zatorom WIELKANOCjVEGO
SPOT]KANIA przygotor,val-rego
d]a dziecl od lat 2 do 6 w \Ą/c-
llieściu.

W picknie przvstl.o,ionei s3-
li, w di-ritr 11 kwietnia br. o go-
clz,inle 15.00 spotkało się okoio
50 matek z dziećmi. Starsze
dzieci pod kierunkienr s. Janilli
przygotowały prograrn spotka-
nia. Była modlitwa, incenizacja
o religijnej tematyce, plogram
lozrywkowy, konkursy, plezen
ty i poczęstunek.

Spotkanie zorganizorłlali: s.
Janil]a (C. Grześkowiak), Stani-
sława Sobkowiak, Anna Kanot, Wio]eta Michałow-
ska oraz Beata i Michał Olejnikowie. Imprezę finan-

,,WlTRYNAsMlGlELsKA,,.REDAGUJEZESPÓŁ:HubertZbiels*,t,"oo*.o,];:'".,***
li3"",*j§.5,,1,j[";jlr:;;§},,i"1;"dr"*:i:;łlń*lill,:1ł!§:,^.,r,:p,,_:,.I:.§:i:ll,,! ?p, p,z,tel. 5180-273. -H?:i: l

i]ii*Y \
,*§ir&,jr' .r§

§

sowali rodzice i Rada sołecka wsi wonieść.
Marźą Natalia Bartoszewską

lll€ lJ()nosl oopowledziolności zo treść ogłoszeń i,nie .*,o"o''not",ioło,n, ;i;'r;;e;ńy;i,?#;łóJfi'i;'i;'#i*J:i:§l:nio, poprovrionio tekstów oroz listów. t{ońqo--, looo eóz.,-ce-." j,Óolł, reklomo cmt - 30 qr * VAT.,,Drukornio" Romon Łęczyńs1 sńióiel, il.''nń. zu, rrr"illióÓ"-s':t"l. (o-ó5)5180-543.

s
,*,
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Koleiny p]zyczlnek do szkiców

0 hylym sowEeeie śmngielsklltł

Stolicą powstałcgo w 1882 i,oku powiatlr ś;lrigicl-

skiego było oczywiście miasto Snigiel, Powiat śn"li-

gielski przestał istniec 67 lat temu a jedr-rocześnie

z nim powiat grodziski, z którym łączyła $o r,v oki,c-

sie Ii RP nie tylko wspólna granica, aie także przez

pewien czas organ plasowy jakim był ,,Orędorvnik
tl"rędo-y dla powiatu śmigielskiego i grodziskiego",

Dystarrs minionych lat pozwala spokojnie spojrzeć na

pÓ*rru plocesy, które także w pewnym stopnitr przy-

czyniły się do tego, co stało się z dniem 1 krł,ietnia

tg'SZ ,]okr.r. Najbardziej w),mowne są cyfry, określa-
jące iiczbę ludności, jej strukturę, a także stopień

zamożności. W 1896 roku liczba osób zamieszkują-

cych powiat śmigielski wynosiła 35305, Z tego 30576

dcklar-owało swą przynależnośc do reiigii katolickiej,

a 192 osoby należały do narodowości ż"r,dowskiej,

W sarr"rym Śrrriglu mieszkało rv t;-,i11 czasie 38l1 osob,

a z tego 2155 star-rowili katolicy, 1495 protestanci

t l6L iydzl W Śmiglu w 1896 roku prorvadziło dzja-

łalnośc 2gI ,nvarsztatow rzemieślniczych, Dochod

miasta w 1895 roku lvynosił 10?322 marki a wydatki

?6288 mk, Dług miasta wynosił wówczas 77 tys, mk,

Wydany w 1909 t. ,,Przewodnik po Poznaniu i WieI-

kim Księstwie Poznańskim" wspomina, że ludnośc

Smigla liczyła w tym czasie 4449 osób, Czyżby ten

"r,,^r:rą"y 
wzrost liczby mieszkańców łączył się m,in,

z 1lowstarlieirr i clziałtrhrością lirrii kolejolvei l l,i |e go

pt,zcwoclnika clowiadujemy się, że z ilosiadailiem
Sn:igla przez Cillaporvsiriclr irerbu Drya rłląże sir;
nriejscowe pow-,edzenie ,,i)rya w Sir-riiilu k^cniil r,v;,,-

grala, a chłopa obwieszono". Dalej dov"iad,,ijenry się,

że rv Śmiglu istniały wóu,czas boteie i oberze: Kai-
scrhoff (W. Kruczkowski), Atrdlzejervs}<i, Kunc, Oię-

clt,rczyk, Skoracki A., Strózynski, Zeirr L, Opiekę 1e-

iiarską sprawowali dr Konieczny i dr Vy'rzyszczyńsiii,

I"unkcjonował), 1"trr" 2 banki tj, Bank Lr;dor,vy i li<-li-

nik, Istniejący do 1932 roku powiat śmigielski zaj-

nrował w iI RP 555,64 km9, a w- skład powiatu wcho-

dziŁo 1eszcze jedno niasto tj. Wieiiclio,ło, W 1926

ro}<u 1udtrośc powiattr liczyła 38444 osoby, Z i,eiil

87,50lu stanowili polacy, c, l2,5olo Niemcy, Oprócz 2

nriast w skłacl powiatu w-c}iodziło B0 gmin wiejskiclr,

42 obszaly dworskie. Na terenie po-wiatu istniało 0i)

sziiół polvszechnycil, sz}<oła rvydziałowa, 2 prywatne

szkoły pow-szechtre, 5 ochrotlek, 1 szkoła gospodarcza

żeńska i 3 szkoly doksztaicające dla terruinatoróllr,

Regres jaki dotknął t-ra przełomie lat 20/130 caly }<raj

a ta}rże powiat śmigieiski potwierdzają poniższe da-

tle. Dla porówniania podano także dane dot5lczące

Kościana, które świadczą o tym, że niektóre miasta

Iegles ten dotknął w mniejszynr stoptriu,

Miejscowość
powierzchnia

ogóiem
w km'

Użytki
rolne

ogółem

t iczba budynkólv Liczba 1udrrości

102?5

3?61

1bJU

2Ll8

780

ą11

395

260

345

B79

386

Kościan

śnrigie1

Wielichowo

Bialcz Nowy

Kluczewo

Glińsko
Bucz

Biskupice

Bronikowo

Gradowice

Poladowo

2,98

9,04

12,02

3,68

4,06

1,7tt

2,74

2,37

3,50

?,09

4,62

3,3t}

3,f}9

1,6?

2,67

1,98

3,36

6,B7

4,45

559

42]l

236

i33

45

66

4I

62

i40

60

6B0

442

245

30

l 
'o

4L

6B

4|

l; {)

150

59

7B03

37 54

18 15

216

819

252

438

311

379

9B0

437

llastQpny numo] 3 cze]utca 1999 roku,

Jan Pawżchż

30.09.1921 9. i2.1931
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Uczeili św. lerzego
22 kvrietnia w śmigieiskiej har-

cóit,ce odbyłc się uroczyste spotkanie
Kręgu Starsz;ych ilarcerzy 

- 
Senio-

tów, z okazji ś"łięta patrona harce-
rzy św. Jeizego i podsumowania 5-
-ietniej działainości kręgu.
Przewodniczący Kręgu }rm. Zbigniew

C]rabowski na tą okoliczrrość zlvrócił "cię cio harcerek
i harcerzy z przesłaniem, które poniżej drul<ujeny.

23 kllsietnźa to dzźeit, śzo. Jerzego - pcltrana slęau-
tótu, harcerzg i harcereh na całgm śzlsźecie. Róu:nież
i w Polsce dla h,urcerstua to dzźeń szczegol,u,y, ąn lł,tó-
rlm to organizuje sźę różne urocz,ystości, jah zloty,
rajrlg, spotkanźa przE ognżskacit, żtp. Tukźe spotkunie
organźzuje rolt rocznźe Rrqg Sta,rszEclt, Harcerza -
Senźorótls już po raz piqty, nu któl,gm to tuEgłasza,na
:ostcąe okolżcznościouet prelekcja i gawęda pt. ,,Śuzę-
tg Jerzy - rucerz ż męczennźk, patran skautolł ż łl,ur-
cerstLocl". Wgdung zostaje Rozk{lz specjal,ny Kctnen-
cly lluJca, tu lttorg,m to rótl:nźez usspo,łtirłc się pcstać
ślp. Jerzego. I z tej okazji jalło Przewodrl,iczqcg
Kręgu przekazuję \Yam DrullnE i Drui"t ouie życze-
nża ugtru:ałości, pogody du,cłtu ź pozdralażarn \{as
l,t ar c er skźm,,C zt tlD aj",

Od pięcżu jrtż l,at trwa ozgtuźonu dzźałal,ność orga-
nizacyjna ź totłarzEska naszego Kręgu Starszgcłl
Harcerzy, ktora stała sżę żntegralnq częścżq żgcźa kul-
tural,nego ncLszego regionu. Nie tak dausno obchodzż-
liśmg uroczgstość poustania Zużqzku Harcerstwa
Polskżego nu ZLerrL?, Śm,źgielskźej, u tej małej Ojczyź-
nie, ll) mźejscu zamieszkania ż urodzenia, tu atmosJe-
rze harcerskżej organżzacjź, us której kształtował sźę

sgstem llsartoścż ż poglqd na śużat, u której rodzżła
sżę JźlozoJźa żEcźa ż zdobguania mżejsca us dorosłgm
społeczeństuże przez koleine harcerskie pokolenźa.
Dlatego też u: duchu skautozuego ż Ll,arcerskiego bra-
terstua starajmg się luypełnźać źdeały, którgm uspól-
nźe służymg: ,,BRATERSTV1/O i WSPÓLNA PRACA
DLA DOBRA PoLSI<l".

Nże zapon"tl,najmE, że Nuczelny Skaut Baden Po-
u;ell, podał skautom przEkład śu. Jerzego - jego

źdee rgcerskoścż, męstua, oduagż, karnoścż, uytrua-
łości. ż dlatego stał sLę On patronem skautóus i, har-
cerstusa. całego śąłżata,

,,HaTceTrze to jedna rodzina!"

CZUW AJ!

hm, Zbżgnźew Grabotlsski.
przewodniczący

Kręgu Starszych I{arcerzy - Seniorów
im, księcia Józcla Poniatowskiego

13 maja w restauracji U MARTY w
SrT ii3iu Z arząd Przedsiębiorstwa Pro-
dukcji, I{andlu i Usług Rolniczych
,,Śl,tIGROl-" sp. z o.o. Ryszard For-
na.iik, Antoni SiiwlRski i Genowefa
No,;llak aTaz Przewodniczący Rady
Nadzol,czej Henryk Płóciennik spotkali się z byłymi
i:i,acorvnikami - rencistaru-i i emerytami tej firmy
i iej pcprzedniczek. Przybyło na nie ponad 50 osób.
l,],]ezes R},szald Fornalik witając byłych współpraco-
i,,-"lik..':.,,, zlożyŁ im życzenia. dużo zdrowia i szczęścia
l.,, codziennym życiu oraz ludzkiej życzliwości, która
i? pewnynr .,łrieku człowiekowi jest szczególnie po-
1,t,zebna.

Klóiiro tez scha.ral,teryzował obecną kondycję firmy
__ s,tlóika w tym roku wypracowała taki zysk, że po
raz pierwszy mogła wypłacić dewidendy. ,,A o tym
żc firna jest w dobrej kondycji, świadczy dzisiejsze
spotkanie". (Goście Zarządu zostali poczęstowani ka-
rvą i słodyczami, a następnie obiadem). Dodał też, że
.,.koiiczyły się czasy, że robota sama do firmy przy-
chccjziła. Żeby zatobić trzeba mocno się nabiegać by
lcŁc;ę cirrrvycić". Zadeklarował, że obecne szefo-
sLrvo firmy z byłyrni pracownikami spotykać się bę-
dzie nadal.

Główlra księgor,va spółki G. Nowak poinformowała
zebranych o możliwościach nowego przeliczenia eme-
r},tur i rent. I ten właśnie temat zdominował kulu-
alowe lozmowy. W czasie spożywania posiłków ws-
pominano dawne czasy - wspóIną pracę, swych kie-
rowników i atmosferę. Ci, wśród których siedziałem,
stwierdzili, że ,,jest nas coraz więcej" i to do-
brze!

(H.z.)

UwAGA! MEBLE!

lTiskie cen}r
Zapraszamy do nowo otwartego

skŁepu meblowego

\Ąr Ś}ĄIGLU, UL. ZDROJOWA 25

Ceny producenta - sprzedaż ratalna

ffodtrzymu!ą więzi

MlGRoL

tel. 518-84-44
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ffiW@
MISTRZOSTWA

woJEwÓDZTw A wIELI{oPoLSI{,itrG 3
DRUŻYNOWE KADETÓW oraz INDY}?iDUl\LI.iij

JUNIoRÓW
Foznań, 24 krvietnia br.

Ogółem w zawodach startowało 19 d,r,r_iż.-;,lr. iieple-
zentacja ORLĄT Czacz w składzie: Klzysziof Carst-
ka i Paweł Jacyna zajęła 9 miejsce.

ELIMINACJE INDyWIDUALNE I DtritjŻ§i,{t_}lTE

MIsTRZoSTIry POLSKI MŁoDZlKolv I li.itiEToiv
lVyrzysk, 30.04. - 2.05.br.

W eliminacjach drużynowych mlodzików ciuży srri,l-
ces odnieśIi Wojciech Waligórski i I)ariusz §zymań-
ski, którzy ,ływalczyli srebrny mcdal i zaku,aiililro-
wali się do finału centlalnego (l), w któryrn s.alto-
wać będzie tylko 16 drużyn z całej Polski,
Łukasz Szymański i Paweł Zbyrad zaję7t i2 lokatę,
W Makroregionalnych lviistrzostwach Młodzikórv rv
Grach Deblowych złoty medal zdobył Daliusz Sz;,-
mański, którego partnerem był Bartosz Eednarkie-
wicz z SKTS Rataje Poznań.
Nieco słabiej w grach deblowych powiodło się lVcji-
kowi Waligórskiemu, który debla grał z Bartoszein
Tonakiem z Noteci Czarnków.
W. Waligórski słabszy występ zanoto,,lrał takze łv eii-
minacjach strefowych indywidualnycl-r tnistlzostrł;
Polski młodzików, w których był dopiero piąty, Da-
rek Szymański był siódmy, Łukasz Szyma./lski - 13,

a Paweł Zbyrad - 18.
W Eliininacjach do mistrzostw Polski kadetów Ma-
teusz Kuciak zajął dobre, szóste miejsce.

WVNIKI ROZEGR A.NYCH MECZOW
8 maj - II liga

AzS ZRYW Zielona Góra _ PoLot{IA_-1\R$irNAŁ
8z2
Punkty dia POLONII zdobyli: Jer-zy lioztoł 1,5 claz
Tadeusz Kozłowski 0,5 (Grzegorz Kaniak l li-azimietz
Kowalczyk bez zdobyczy punktowej).
Bardzo słctby tnEstęp lu stłoiln przedostatnżm meczu
zunotol-uul,ź nasi zawodntcE. Grajqc ncl luyjeźdzźe,
róąnnżez z benźaminkźem, przegralźśmg dość uysoko
bo 8 :2. Graja,c z tan,L zespołem u pźertnszej rundzźe
u siebże, tłygral,źśmE 6 : 4, Na przegranq ncszego 2e-

społu miał upłElł żstotny Jakt, że usłaścl,ruże nellet
uEgrgusajqc z AZS-eln, nic ba to nże zmżeniło lls
układ.zie tabelź, Slnego 70 mźejsca już nte popratuż-

mg, Oprocz tego, dlnaj no,sź zauJodntcął do koń,ca nie
wgleczglż angut'E' 

Tadeusz Kozłowski

III STRBFOWY KLASYIłIKACYJNY TURNIE"I

JUNIOROW I JUNIOREK

Wyrzysk, i maja br.
21awad,r,ir.:zila OIiLĄT Czacz Dagrnara Szef]er na

s'iirtujące l.; tuririej l]2 zawodniczki zajęła 16 micjs;cc.

ZAPROSZENIE

7)a.:' zci:J Giir i nr: e g o Ludovrego l(1ir bu Si:ort or,ł,re g o

,.{lfi LĘT,\" C:l.acz zapra§ztr uczniórv szkćrł podstall rl-
,.i,5,cli na MiSTRZOSTWA LZS MIA§TA I GI}IINY
i:i|iiGtEL W TE}iISIE SToŁoWYNi, którc odbędą
s ę w sobcte 29 ri:laja vz sa,ii ,w Czaczu. Początek ,ri-
ii,zostrv o godz. 9.00.

l'.T,ll"irzostrva zostaną lozeglai]e w dwóch kategoriaclr:
lihsy I-iV d l<lasy V,-VIII, oddzieinie dla dzieu,-
c,ząL t c:hłopców.
iiaeroriy i dyplomy do tlzeciego rniejsca.

Marek Maśląk

WYNIKI PIŁKARZY

FOGGŃ §ttrGll]{, _ li,lasa okręgowa
9.05,1.,r. I(r,o-nianka Krobia - Pogori 1:1: Brankę
ii,,zciii At,tur Basitira.

rJ.0].}lr,. Pogoń - Sokoł Niechlów 1 : 3. Bramkę
strzeiił \Ąrłodzimiei:z Rycilichowski.

MAS-ROL- S.pławie - A klasa
9.0il.}lr. I{as-Rol Spławie - Piast Novex Relęcirr

3 ; 0. Brlłiki strzeiiii: Maciej Strzelczyk -_ dvrie
i Paweł J3aysert _. jedną.

16,05,'cr. Dąb Eoguszyn Mas-Rcll 0 : 1. Brarnkę sirze-
lił Danie1 lt[arc,iniak.

A MIKCŁAJ NADAL WYGIiYWA!

Mikołaj Szwarc, uczeń szóstej klasy śmigielskiej
podstawówki mieszkający w Nowej V/si 10 kwietnia
ił,e Wrocławiu startował w turnieju judo o Pucirar
Dolnośląskiego Związku Judo i wygrywając wszyst-
kie - cztery - 

walki i:rzed czasem, w swej katego-
rit wagovzej (do 55 kg) zd jął pierwsze mie j-
s c elll Gratuiujen,y t życzymv daiszych sukcesówl

SCHIł/YTANY NA GORĄCYI\I (SMIERDZĄCYn{)

UCZYNKU!

Straż Miejska Smigla w kompleksie Ieśnym

u, Wydorowte zauważyła beczkowóz, z którego jego

u,łaściciel wypuszczał nieczystości płynne,

Pięćsetzłotorvy mandat winien oduczyć go od stoso-

r,vania takich prai<tyk, a innych - ostrzec przed po-

cle.i mor,vairiem lekkomyślnych decyzj i,
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ffio Erukseli biegiem META ETAPU
Na ciekawv ptlil,iysl uczczetiia rvejścia Polski do

j'{,^rifO wpadli w Czctnpirriu. ',i'arritejszy Klub Spor-
towy CHAMPION postanowił zl.rlganizować bieg dlu-
godystansowy clo .., sicdziby NTATO w Brukseli.

Dziesięciu biegaczom: A.gnieszce Gaiak ze Śremu,
j]iotlolvi Korninorvskiernu z Poznania, Leszkowi Bu-
i,z.\rńskien-}u (tak * - to były wojewoda), Zygmuntowi
it{aicirliakowi i Krz;l52f616,łi Bieńkowi z Leszna
olaz ]ietleuszowi Piaseckiemu z Czempitria, Czesła-
i,.,owi Górniakorvi i Jackowi Walczakowi z Bojanowa,
iio,rrairorł,i Tal.l<adze z Kościana i Michałowi Szkud-
liil,liowi z i]lzysieki Polskiej towarzyszyły dwa sa-
1.lociiody. Najsl.ar-szy:l biegaczem był M. Szkudlarek

(l6 iai 1}iajlnłol,lszy lrriał ich 23). Trasę, która miała
pi,a\,r_e i.i00 lil;, 1,.oi<cnylvatro sztafetą - trzy osoby
il: zel,iegal;, około 5 krrr. odcirlki.

'.i'cil rriezlly|]1,1 5:portoy/y wyczyl] Michał Szkudlaleli
laii rvspoilina:

Bi.:g ro:,poczqł sźę nu l|ynku u Czempżniu, gdzie po,
:egnuig nas .aczqc po,ntyśl,nego dobźegnięcia do
]:jriLi,łseLż ułaclze mźastu. tsył też usźceuojeuoda poz-
nański, posłelilta na sejn"t ź mźejscowy proboszcz,
Pierwszy etqp prowadzźł z Czempinia przez Koścźan,
Przysżekę Pal.shq, Czacz, Śmźgiel, Leszno, Sławę Ślq-
slłą, Konotop do Sul,ecl^tousa ź mżał 110 km. W Koś-
cianie zostallśntż potużtani przez uładze lokalne ze

Starastq Kościańslcinl, Jerzgrn Skoraclcżm, nu czele.

Podabnźe lsgło ż we V{scholl;że, Na trasźe kibżcowało
nam ź touarzEszyło cJltżo rntodzżeży, Tak bgło w Cza-
czu ź Śmżglu, gdzie usitała nas grupa młodzźeży
z członltami społecznej radg sportu. Grupa biegaczy
z Osouej Sienź toularzyszgła naTL przez około 20 km,
a trzecl u podeszłym usieku mżeszkańcolls Włoszako-
tlli,c toll,sarzyszgło nam ladqc n0, rou)eTach do samego
Sulech,owa,

I'ekkź kryzys przecltodziłeTrl na trzeclm etapże z De-
ssau do GetEngź, Trlłuł nujdłużej. Wgstartotualiśmy
o 8,a0 by nu metę dobżec o 20.30, Mielżśmy godzl,nnr7

przeruę na obiad. Trusa była bardzo trttdna ze

względu nu pagórkowaty teren.

W Nźemczech, rotlsnźeż buliśmy l"uitanż przez lokalne
uładze ż zamieszkałgch tam Polukoąls, Zostalźśmy
przyjęcż przez rodzżnę brata p, Wojciecha Ziemnźaka
z RcLcotu ź rodzżnę Ireneusza Pźaseckźego, ktory bgł
kontandor enx teg o bie g u,

Ostqtnie 5 k:n przed siedzźbc1 N ATO u Brukseli bźeg-

lźśmy razem pilotowanż przez policję. Najlepsze zg,-

bezpżeczenźe mielżśmy us Polsce ż Nźemczech, w Bel,
gżi tylko na ostatntm odcźnku,

PrzEjęti TLas zastępca sekretarza generalnego NATO
p, I{leżber ź pol,skź ambasador p. Topźk

W dniach 22 -- 23 rnaja zostanie l,ozeglalry VI
oGoLNoPoLSKI wYsCIG KOLARSI(I ,,tr,o Zięmi
Leszczyńskiej i Kościańskiej" w kategorii junior
młodszy.

Meta pierwszego etapu znajdować się będzie w Stni-
glu przed Centrum Kultury (22 maja). Kolarze w
tynr etapie przejadą m.in. przez; l,Ąachcin godz. -
10.40, Bronikowo _- skrzyżowanie godz. 10.44 i 11.10

(PREMIA), Morownicę - godz, 1,I.t4. Ptzyjazd na
tnetę rv Smiglu przewidziany jest o godz. 11.20.

Jednym z organizatorów tego wyścigu jest Urząd
Miejski Śmigla.
W czasie przejazdu dopingujmy młodych kolarzy,
alc równocześnie zadbajmy o ich i własne bezpie-
czeństwo. Nie wkraczajmy nagle na jezdnię, pilnu-
jmy małe dzieci i trzymajrny psy na uwięzil!!

FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA
NOWAK GEZEGORZ

ul. Lipowa 37, 64-030 Śmigiet

CENY HURTOWE, FAKTURY VAT
tel. 0604609371

tel. 5-189-364

godziny otwarcia: 
i"il:#:rr"rl, 

piątek 9.00-12.00

ELEKTRYK
sYsTEMY

- przewody
ELEKTROINSTALACYJNE

- gniazda i wtyki 3BOV

- włączniki 380V

- tablice licznikowe

-. zabezpieczenia

- bezpieczniki mocy

- kostki zaciskowe

- żarówki

- rurki instalacyjne

- puchy podtynkowe

- puchy hermetyczne

- gniazda i wtyki 220V
_. przewody antenowe

- anteny

- gongi bezprzewodowe

- ptzed|użacze ogrodowe

- czasze satelitarne

- konwentery

- domofony

- osprzęt antenowy

0GR6&tr#ffiffi-Mwffi
Sprzedaż fficnsady:

pomidorów, ogórkoq
kalafiorów, papryki,

,h, oruz kwiatów balkonowych,

4 rabatowych i nagrobnych

ą Śmigiel, Morownicka 14
*.ę+*ł_-.-- ,: tel. 518-95-86
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Wymagania:

1. Wykształcenie technic v,yższe lilb ślcilnie
2, Dobra znajorność języka lien-rieckiego

3. Własny samochód

Gurarantlrjemv ciekawą pracę r;1 |11ąn7i,, gjr_ii;

builourlanych i dobre wynaglodze;rl,e.

Oferty pisemne prositr,y lłkladąc na. adlis:
64-030 ŚMiclot,, UL. SW. iĄiiT,\ 43

Iu,do

ZAKŁADU PRODUKCYJ\TEGO \ĄI BRONIKU.WIE

w terminie do 31 }JAJA i999 r.

UWAGA FIAI\DT,OWCV!

Cerrtrum Kultury w Smiglu zaprasza wszysikicil.
handlowców do wystawienia stoisk podczas tegorocz-
nych DNI Śtlviicl-A, które odbędą się 28-30 maja.

Zgłoszenia w administracji Centrum (I p. wejście C)

w godz. 8.00-15.00, tel. 518-02-73.

$frŁ$saff{§& DBtI§fiE
jiii,tll e. if andlorvo-Usługowa.

I'c1. 51B-93-rj4, 06C.160937i.

Młode małżeństwo poszulluje mieszkania do wyna-
jecia. Te1. 51-B9-153.

S;xzedam FSO i500 COMBI, biały, 1989 r., stan do-
bry -- po l-emot]cie, silnik 1500 Polorrez. Tclefon:
(0-602) 55-76-40.

Sprzedam działkę budowlaną w Śmiglu 0,24.55 ha,
nrożliwośc rozbudowy.
Stare Bojanowo, ul. Główna 13 a/1.

N{łodzi bardzo pilnie poszukują m,ieszkania do wyna-
jęcia. TeI. 518-91-66.

Srzedaż dmuchawek kominkowo-grilowych.

(BM,) Te1. 51B-93-64, 0604609371.

Przyjmę ucznia
CHODOWY od
5 i B-04-B6,

w zawodzie LAKIERNIK SAMO-
rrriesiąca rvrześnia 1999. Telef on:

- ln§Y tl$HfltffiE
I(0MPUIERY l

AHGE§ORIA I ffiaty

PlEGzĄIt{l nnutl
,,GRAFiT"

KośCIAN, os. JAGIELLOŃSKIE 32

tel. 5L2-21-24

ó4-030 śMlGtEt
ul. kościuszki ó
tel. (0-ó5} 5t80.20ó

PiłOF-ES.IONr\l,NE Z DJIiCI,\ :

-'. Slu |.-,tre.

, -- l.ulliu;ttjne,
-- rot1;:lrltle,

- paszportorve,

- dowodowe, legitymacyjne w 3 mill
reportażowe,
-_ rek]arnorve.

tryYw{!t!t{AfllE rlLMów l zlllĘÓ AtfrATllBsillcH

:li'RZtiDl\Ż:
-, iillllów.

- aparatórv (2 lata gwarancji),

- albumow,

- ramek,

- balerii (także do a]arnrow, apłralóu,
słuchrlwvch itp.),

a kccso ri 1l,.v f otogra Iicznyc-..

- baterii do telefonów

U§tUG! K§ER0 A3, A{ pomniei§zanie - lowiększanie

VlI)Iio FILłIO}VANlE

BEzPŁAIllE

l0
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! ffiaid towerowy L okazii llni Śnrigla
sobota 29 maia l$99 loku

L Organizator: Szkolne Koło PTTK ,,Włóczykije w Smiglu przy współpracy: Urzędu Miejskiego Smig-
la, Społecznej Rady Sport,-r oraz Oddziału PTTK w Kościanie.

IL Cel imprezy: Plopagowanie turystyki rowerowej i pieszej. Uświetnienie obchodów ,,Dni śmigla".
Popularyzacja piękn5,ch zakątków Wielkopolski.
Trasy rajdu:
i. Trasa l<o]arska: dorvolna tninitrrum 15 l<m. Zgodrric z regularninern KOT.
2, Trasa piesza: Przysieka Stara - czarnym szlakiem przez Ptzysiekę Polską, Bruszczewo, Ko-

szailowo d.o Srnigla B pkt na OTP.
Stalt: Stacja PKP Przysieka Stara, godz. B.50. (Iłajcl prowadzi przewo.lnik)

Zgłoszenia należy przesłać do 24 maja 1999 roku na adres: Szkoła Podstawowa Nr 2, 64-030 śrnigiel,
lł1. }{. Konopnickie1 ó z dopiskiem Rajd rorveror,v;,, opłacając jednocześnie wpisowe w wysokości
4,- zI oci osol,y przeka,zem pocztowym,
Op_ekunowie cir,.;.zyr. r'ełodzieżo,uvych polvyżej B osób są zwolnieni z wpłacania wpisowego.
Zgłoszetiie no\-,!:ii.iilo zawierać liczbę uczestników oraz l]ltmer wybranej trasy.
U}YAGA! l)ruż3,ngp1, lrtóre rrie zgloszą się i nie opłacą rvpisorvego w terminie, organizator nie gwa_
rautuje ś,łiadczeń.
Me{a i zal<oirczelrie rajdu: 'l'eletr rekreacyjrry pl,ż.}I rviatrakaclr w Sm'glu, 29 maja 1999 roku w go-
ciziiraclr i 1,00-i3.30.
W;,dawanie kiełbasek z bułką, odznak rajdorł,;.ch. potl,vierdzenie punktów do KOT i OTP, sprzedaż
n;ateriałóu; pamiątkow,ych oraz szereg konkursów sprawnościowych, konkurs krajoznawczy.

VI. Oborviilzki uczestrrilrórv: Odporviedni ubiór turystyczny, posiadanie dowodu osobistego lub legityma-
cji szkoinej, apteczki. Uczestnicy plzestrzegają ,,Karty turysty". Ubezpieczenia dokonuje instytu-
cja zgłaszająca lub uczestnicy rve własnynr zakresie,

R,ajd odbędzie się bez rvzględu na pogodę.

SERDEC ZNIE Z APRASZAMY!
Organizatorzy

BAffiK sPótBzlELGzI tT śnmtu
IN},oRMUJE

że od 15 maja do 31 lipca

OFER,UJE KREDYT
WAK/lCYJNY

Oprocentowanie'

3 miesiące 40/u

- na 6 miesięcy 70ll

Mieszkfincy ,Smiglo

i okolic

oI,-ERUJE KREDYTY

- oblotowe

- gotówkowe

-- w rachunkach
oszcz.-rozliczeniowych 190/o

-* ratalne:

19-230lo
l8-24glu

5,50/g

1 1'lo
22e/o

INFOR,MUJE
o oprocentowaniu lokat termino-

lvych r,r, stosunku rocznym

Starr: 3 Iutego 1999

1 miesięczne
2 mieisęczne
3 m-esięczne
4 mieisęczne
5 mies'ięczne
6 miesięczne
9 miesięczne

12 miesięczne
24 miesięczne
36 miesięczne

Oprocentowanie

98 lo,

9,50/o

100/o

1 0,50/o

1 0,50/o

1 10/o

l|,250lo
1 1,50/o

120/o

120lo

50lo

7,5alo

50/o

l§ślb,

6 miesięczny
12 miesięczny
24 miesięczny

- w rachunku
bieżącym 19_230/o Rachunków bieżących

RoR
AVISTAkorzystcjcie z noszych usług !
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V Wf;ese§Tffie B§egi Przełoiowe
Termin zaw,odów: 30 maja 1999 r. godzina 1ii,00-16.00.
Organizatorzy: III(S ,,Grom" działaiący przy Szkoie Podstawowej w Czaczu, Rada Sportu
llliejsce i trasa biegó.,v: Czacz, Szkoła Podstalvowa, ul. Parkowa 2

Sekretariat zawociów czynny w godzinach od 12.30 cio l3.45 w holu budynku.
warunki uczestnictwa:
1. Zgloszenia ekip pisemrre clo dnia 21 maja, goćlzina 14.00 telefon (0-65) 5lB-02-27 - listy uczestni-

ków - imienne irrdywidualne zgłoszenia - rólvni,eż na tych samych zasadach oraz w sekretariacie
przed zawodami.
Adres: SZKOŁA PODSTAV/CWA, Ui,. PARKOYy'A, 64-031 CZACZ

2, Posiadanie dolrumentu tozsamości (dorvód osobisty lub legitymacja szkolna)
Nieietni muszą okazać oświadczenie rodz_ców zezwalających na start w tych zarvodach, Osoby star-
tujące winny posiadać aktualne L.adanie lekarsi;ie.

3. Udział w biegach szkół podstx.y9i,l,ych i śreCnich możliwy tylko dla zawodników nie zrzeszonych
i tylko z powiatu kościańskiego.. Bieg otwarty dla u,szystkich chętnych.

4. Obowiązuje strój sportowy.
Konkurencje:
300 m roczniki 1991, 1990, 1989 _._]_]_:^].^:^ l__:^___^_^}^ : ^l_

1000 m roczniki 1988, 1987, 1986, 19t5, 1984 c'cldzlelnie dziervczęta i chłopcy

2000 m dziewczęŁa szkół śr,,dnich
4000 m clrłopcy szkół średnich
BIEG GŁÓWI§Y CPE}T POWYZ-E"I i5 LAT __ ST.\TIT GjDZ.15.00. Mężczyźni 10000 m, kobiety 5000 m.
W kategoriach ił.iekowj:ch dla zwycięzcoirz n;lgrody i dyplomy.
Komisja Sędziowska ustala ostateczne wyniki tra pocistarvie protokołów zalł,odów. Protesty należy zgła-
szać natychmiast po zakończeni.u konkureircji.
kierowictwo zawodów:
Kierownik; Stefan Szybiak, Sędzia- Główny: }Jareli So,rva, Iiierorvrrik Sekretariatu. Magdalena Sowa,
Z-ca kierownika ds. organizacyjn}rch: Barbara Maćkorłska.
Uwagi organizacyjrre: Uczestnicy biegu CPEN zobołłiązani są do wpłacenia wpisowego 5 zł.
Organizator zapewnia w-szystkim uczestnikom posiłei< i napój. W holu szkoły zostaną wywieszone mapki
tras biegów. Parking dla atltoi;usól,-l przed bud;,nkie m domu wiejskiego.

ZACHĘCliNlY I}O LICZNEGO UDZIA.ŁU I AKTYWNEGO KIBICOWANIA

Komitet Organizacyjny

,,KRVlMINAŁKI"
27,04.hr. - mieszkanka Starego Bojanowa zgłosiła, wantul,ę domową, w trakcie której niszczył wypo-

że jej wuj, będąc po spozyciu alko}rolu, u,szczął sażenie mieszkania. Zatrzymano go do wytrzeŹwie-
awanturę domo.wą. Strony pouczono. nia w Policyjnej lzbie Zatrzymań w Kościanie.

30.04.br. - mieszkanka Wonieścia zgłosiła, że jej 9.05.br. _ mieszkaniec Starego Białcza bez zgody sy_
mąż nadużywa alkoholu i wszczyna ał,zantury do- na odkręcił koło od jego samochodu, które sobie
mowe. Strony pouczono. przywłaszczył. Ze stronami przeprowadzono ro7-

2.05.łlr. - mieszkanka Oiszewa zgłosiła, ze jej syno- mowę,

wie w zwl,ązku z podziałem majątku ł*,lszczęli a- 10.05.br. _ mieszkanka śmigla zgłosiła, że w parku
wanturę. Pouczeni,e, miejskim leży nietrzeźwy mężczyzna - mieszka-

2.05.br. - mieszkank_a Robaczyna zgłosiła, że je1 mąż niec Śmigla. Przekazano go rodzinie.
wywołał awanturę donową, Pouczenie W nocy Z 12/13.05.br. dokonano włamania do sklepu

8.05.br. - mieszkanka Koszanowa zgłosiła, że jej spozywczego w żegrówku. Sprawcy zostaii zattzy_
szwagier zastawia wjazd do i:osesji. Pouczenre. mani w bezpośrednim pościgu przez policję.

8.05.br. - mieszkanka Starego Bojanowa zgŁosił,a, że
zebrol H,Z.jej mąż będąc pod wpływem alkoholu wywołał a-
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271-30 lMlA]|A 11999 IRCIlKlU
27 llrAJA 1999 - CZWARTEK

godz. 1?,00 - Uroczysta Sesja Rady Miejskiej Smigla poprzedzona Mszą św. w koŚc,iele pod wezwa-

rriem ślv. Stanisława Kostki (o gorlz. 16.00) - sala widowiskorva Centrum KuItulY

28 MĄJA 1999 _ PIĄTEK

gcclz. 19.00 -,- zabawa taneczna, grają zespoły ,,DUŁO" i ,,Tic !ąĘ" - płyta asfaltowa Prz;' Centrum

Kultury

29 MAJA 1999 - SoBoTA

godz. 9.00 - otwarty turniej szachowy - sala k]tłbowa Centrum Kultury wejŚcie ,,C"

godz. 9.00 - mistrzostwa miasta i gminy LZS w tenisie stołowym - sala wiejska w Czaczu

godz. 10.00-_14,00 - rajd rowerowy z okazjt DNI SMIGLA - meta przy wiatrakach

godz. 15.30 - prezentacja szkół średnich LO i ZSZ - płyta asfaltowa

godz. 17.00 - występ Zespołu pieśni i Tańca ,,żeńcy Wielkopołscy" z Nietążkowa - PłYta asfalto-'va

_ występ zespołów tanecznych: ,,FENIKS", ,,SEPTYMA" z GoK Lipno _ płyta asfaltowa

- występ clziecięco-młodzieżowego zespołu wokalnego z GOK LiPno - PłYta asfaltowa

godz, 18.30 - koncert zespołu muzyki piwnej ,,BIER BOYS" - płyta asfaltowa

godz. 20.00 - zabarva taneczna, gra zespół ,,SEZAM" - płyta asfaltowa

30 MAJA 1999 _}.{IEDZIELA

godz. i2.00-18.00 - strzelanie z KBKS o ,,Tarczę Dlri Srnigla", z wiatrówki dla dzieci o nagrodY

godz. 14.00 - V wiosenne biegi przełajowe - szkoła podstawowa Czacz

godz. 15.30 - koncert orkiestry Dętej oSP Smigiel _ sala widowiskowa

godz. 16.00 - finał Gminnego Konkursu Wiedzy Pożarniczej Szkół Podstawowych - sala widowi.skowa

godz. 16.00 - rnistrzostwa powiatu kościańskiego w wyciskaniu sztangi leżąc - sala TKKF ,,GRYF"
Przysieka Polska

godz, 1?.00 - występ zespołu taneczno-wokalnego ze SP Stare Bojanowo - płyta aslaltowa

godz. 1?.30 - lvystęp sekcji tanecznej i zespołu tanecznego ,,KONTRA" ze Śrnigla - płyta asfaltowa

godz. 18.00 - koncert zespołu ,,JAZZYBOC)O" - płyta asfaltowa

godz. 19.00 - zabawa taneczna, gra zespół ,,REMIX" _ płyta asfaltowa

w razie niepogody wszystkie imprezy oclbędą się w salach centrum kultury,

Imprezom towarzyszyć będą stoiska handlowe i gastronomiczne.

Na wszystkie imprezy WSTĘP WOLNY.



5TIHE
Pilarki spalinowe i elektry czne
Pilarki do zywopłotu
Kosy spalinowe
Urządzenia do cięcia stali, betonu,
asfaltu, kamieni
Wys okociśnieniowe urząd zenia myj ące

oraz wyroby firmy VIKING
Kosiarki trawnikowe : elektry czne,
spalinowe i samoj ęzdnę
Elektryc zne rozdrabntacze gałęzi
Elektryczne nożyce do zywopłotu

SKLEP FIRMOWY: ASOC,,URPOL"
śmlclEl, UL. KlLlŃsKlEGo 7,

fi u,v

,{Y(o@uł

WALERIAN KUNERT
TEL. 518 00 54

3s8śuó

@&Ą

iiatadałarłi

Swoie marzenia bu.dui z nemi

Pokrycia dachowe "'łrrll,rlE

materiały izola'yine 
-- 

TRAiJ§POBT 
BEzPł,ATily
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