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Witam Pańsiiva serdecznie i zoproszom
do gimnostyki poronnej. Zupełnie bez
ostrzezenio upoły przeszły w ulewne desz-
cze i to nos upewniło, ze w rzeczyvristości
rozpoczęło slę loto, Bedzie sporo zmorno-
wonego sicno i, co gorszo zogroziły nom
znov,/u pov;odzie. Ponlewoż jednok wielko
wodo oszczęCziło jeszcze duże miosto, mi-
nister Widzyk twierdzi, że nie mo powodu
do obew, Pod Ołowq, vrcły wprowdzie przez
dwo lcrto nodol nie noprowione, ole już 10

lipca będzie ,., przetorg no zołołonie wyrw.
Wiele z nowych domków ,,kontenerowych"
przeznoczonych dlo powodzion (jok po-
twierdziły bodonio) w ogóle nie nodoje się
dlq ludzi, Zeby się niepotrzebnie nie de-
nerwovloć, stońnry lepiej przy otwortym sze-
roko oknie i rozpoczynomy,

Ciqgie jeszcze nie przebrzmioły w kroju
echo vłizi,ty Ojco Swiętego. Wielu VlP-ów,
czli bordzo wożnych osób teroz skrzętnie
podliczo, ile rozy udoło im się pokozoć
w pobliżu Popieżo. Niektórzy tok się nowet
z Nim zżyli, że wydowoło się (zwłoszczo
podczos pożegnonio), 

'że tylko potrzeć jok
poklepiq Popieżo po rcmieniu. A tymczo-
sem Jego Ślviqtobliwość jok zwykle zosko-
czył wszystkich, zoproszojqc prezydento
Kwośnieiłrskiego do ,,popo mobile". Jesz-
cze rlz okozoło się, że Koro! Wojtyło to nie
tylko głowo Kościoło, ole również wielce
wytrowny polityk i dyplomoto.

My próbowoliśmy w swoisty sposób zro-

bić kopitoł no osobie Popieżo-Poloko pod-

czos ubiegcnio się o orgonizocję zimowych

igrzysk 200ó roku. Komitet O!impijski (oczy-

z teki Romuoldo sobkowioko
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wiście skorumpowony i stronniczy) nie uzoł zo wystor-
crojqce, ze Zokopone podejmowoło rok temu somego
Ojco Świętego. Zożqdoli jeszcze odpowiedniej infń-
struktury. Mówiqc prosto, uwożoli, iż to o wiele zo
moło, że jeśli się stonie dzisioj w Zokoponem przy
otwortym oknie to widoć ,,ino" Giewont i skocznie
norciorskie no Duzej Krokwi, A powinno się widzieć
wiele różnych obiektów sportowych, hotelowych i to-
worzyszqcych. Wtedy dopiero będzie możno rozmo-
wiqć o orgonizocji olimpiody zimowej.

Może Poństwo dziwi, że lotem zojmuje się sporto-
mi zimowymi. Ćwiczenio tizyczne (jok choćby gimno-
styko poronno) sq wożne przez cały rok, o nie tylko
w tzw, sezonie. Ponodto zcrwsze mogq być wqtpliwoś-
ci, kiedy joko jest poro roku. Kilko dni temu życzliwi
przekozoli mi włożone do cudzej skrzynki kortki
wielkonocne. W okresie Wielkonocy zomiost tychże
życzeń znolozłom w skrzynce pocztowej rochunek te-
lefoniczny ... zo styczeń. (Niezorientowonych informu-
ję, że pocztę no wsi otrzymuje się do skrzynek, których
skupisko stowio urzqd pocztowy w jokimś wybronym
miejscu i tom listonosz umieszczo (czosem po prostu
jok popodnie) przesyłki - nowet polecone). Skrzynki
te mojq jeszcze tq cechę, że w zqleżności od oury,

wszystko w nich jest nopuchnięte i porozklejone od
deszczu, lub od nowionego śniegu. Ale przede wszyst-
kim często, gęsto nie wiodomo, do czyjej skrzynki co
trofi,

Dobrze, że Zenek Loskowik po rozwiqzoniu ,,Tey'o''
przyjqł posodę listonoszo. Podejrzewom, iż chcioł udo-
wodnić, że wbrew pozorom, w porównoniu z pocztq,
koboret to bordzo powożno sprowo. Różni się od
poczty tym, że nie zojmuje się dodotkowo sprzedożq
środków czytości, funduszem emerytolnym i Bóg wie,
czym jeszcze. Chybo, że pod tym odresem kieruje żor-
ty, l odwrotnie poczto wydoje się czosem żortowoć
z odresotów.

Zostowiom teroz Poństwo w tym koboretowym no-
stroju, oby poćwiczyli Poństwo przez czos jokiś somo-
dzielnie. Jo przespoceruję się teroz do skrzynki. Może
spotkom tom znojomych - nie tylko w celu wymiony
toworzyskich ploteczek, ole żeby sobie nowzojem po-
twierdzić, co było w noszych skrzynkoch (i kiedy),

Serdecznie zoproszom również Poństwo do spot-
konio - oczwiście przy poronnej gimnostyce, o nie
przy skrzynce z pocztq.

(Gżm,nastykę poT(Lnną przygototoała i, prouucl,ziła mgr J. S.)

co SltYclHlAc W SlE]llMllll(lu| ?
ODPOłVIADA RADNY SEJMIKU WIELKOPOLSKIEGO - MAIIIAN I{ASPERSKI

W okresie mźędzysesgjnym praca Raclngch Sej-
miku Wi.elkopolskźego głóunże koncentrowała sźę
u komźsjach.

W Komisjź Strategżż ź Roztłoju dyskutouano nad
promocja, Wi,elkopolski, a lł szczególnoścż nad roz-
raiqzgtłaniem problemóu małgch" przedsiębżorstu
i iclt, uspźeranlem. W posżedzeniu brali też uclzictł
przedstauźcźele jednostek gospodarczg ch wszystkźch
szczeblż, ktorzg zaakceptowal,ź ż tłsparl,ż nasze prace
nad promocjq Wźelkopolskż lls T.]nżź Europejskźej i w
sqsi,adujqcgch z nąmi krajach, Zważgwczg, że u h,an-
dlu zagranicznym rnanxa 20 mźlżardólls dolarólls cle-
fźcgtu, ch,odzź głólłnźe o eksport połproduktów
i ochronę polskich mźejsc pracu za granicq. Stwźer-
dzono rótłnież, że jest za dużo źnstgtucjź, ktore inge-
rujq w gospoda,rkę, Nalezy dqżEć do źrttegracji, jed-
noczenźa dzźałalnoścź gospodarczej, która 1D g80lo

jest skupiona tł małyclt miejscouościach,
komżsja zatuierdziła też usnźoskż dotaczqce terato-
rźalngclt zmżan administracyjngclt.. Ml.ędzy żnngmi
przejście sołecttts Boszkolło, Ch"arbżelin i, Skarżgń
z GminE PrzeTLęt tlł Pousżecźe Wolsztyńskżm do Gmź-
ng Włoszakoąłici,e ąn Pousźecie Leszczyński.m,

Członkoąni.e Komisji Rolnźctula ź Obszarous Wl,ei-
skich dyskutowall, o rolż i mźejscu uięlkoobszaro-
ugch gospodarstus rolngch, tł rozuoju ż postępie pol,-

skiego rolnictu;a bez względu nu Jormę ułusltoścż
u aspekcźe progranlu dzźałanźa Agencji Włusnoścź
Rolnej Skarbu Państllsa, Nowe ustal,DoelallstlDo ze-
zwtla na ugłq,czenźe z zasobolu agencjż co najmnźej
200/e ziemź na pouiększenie rodzinngch gospoclarstu.
Dużo czasu poślaźęcono nu omóuźenźe interusencgi-
nego skupu zboża z tegorocznach zbźorous. T.Jstalono,
że do 10 lipca rolnźcu będq poinf ormouani gdzie zbo-
zc będq mogli sprzedać przg zasadzźe, że otrzamalq
od skupujqcego uj ciqgu 14 dni zapłatę ln cenie mi-
nżmalnej, a u najblżzszym banku, u ciqgu 30 dni -c|opłcltę (przg sprzedażE minimum 5 ton).

RozpatrEwano też, z udzźałem dgrekcji Krusztłicy
(750/o kapźtału francuskiego) ź Szamotuł (750/o kupż-
tału amergkańskźego), bardzo trudny probl,em slcupu
rzepaku, W Polsce przeuźduje sźę zbźór 1.300 tgs.
ton, & przerobić można 900 tgs. ton, Pozostała część
to eksport do Japonżi ż Meksyku, gdEż polski rzepak
odpoluźada śuźatowgm nornloTn. Chcemg, bg polskż
rolnik otrzgmał co naimnźej 880 zł za torlę, przemysł
proponuje 700 złotych.

28 czerzuca obradouał Sejmźk. GłorłnEmż tema-
tami obrad bEłE: och,rona zdrowź& ze ustępnq ocenq
Junkcjonouanźa opźeki zdrozuotnej oraz ocena stanu
sanźtarnego ż sEtuaciź epźdemio\.ogźcznej zu 1998 rcl-
ku. Szerzej o tan,L za miestqc.
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29 czeruscu odbgło sźę wyjazdoue postedzenźe Ko-
m,źsjż clo Sproro Roclziny i PoLżtEki Społecznej, uJ cza-
sże kLorego roz,pcl,tTalDano problemy społecznoścź lo-
inlnycll, u,sż ź małgch, miu,steczek oraz uapracouano
mo d el r eh, ub żlżtac ji sp oł eczn e j,

W mźędzgczasźe odbgłenx szereg spotkań z miesz-
kańcamź Wźelkopolskż - Kontn, Leszno, Mźejska
Gorka, RgdzEna, Krobźa, Rarużcz ż Bojanouo, W tych
ostainich, dwocTt ml,ejscotuoścżach zaclano mi pytanie:
Co z realźzacjo, obuodnżcg Śmżgla? Bo jak nie, to... liFclł m!eea§§BEB8

XI Sesja Rady Miejskiej §mig3.a.."
,.,odbyła się 24 czelwca br. Obecnych było 22 rad,
nych, nieobecnych - dwóch: Jan Józefczak z Mo-
rownicy i Stanisław Pawlak z Czacza. Obradom
pt,zewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej Smig-
Ia Zygmunt Konieczny.

CO ROBIŁ ZAR.ZĄD?

Sprarvozdairie z pracy Zarządu Miejskiego Smigia
złożył Burmistrz Smigla Jerzy Cieśla. Zarząd między
iirnymi:

- negatyrvnie ustosunkorvał się do pisma Rady So-
łeckiej s,si Foporvo Stare, które rvnosiło o włączenie
tego sołectw-a w obszar Gminy Śmigiel Uzasadniono
to tym, ze powiększenie naszej gminy o przedmioto-
we sołectwo spowoduje roszczenia i innych sołectw,
]:tóre również o to zabiegały. Poza tym - zarządza-
nie dużą obszarowo i ludnościowo (największą po mia-
stach powiatowych) gminą miejsko-wiejską może
doprowadzić do chaosu, a w przyszłości do podziału
naszej gminy na dwie jednostki: miejską i wiejską.

- odbył spotkarrie z inspelitorem nadzoru nad pra-
cami prowad-onymi przy budowie kojektora ogólno-
spławrrego oraz kierorvnkiem budorvy w celu zapoz
nania się ze stanem zaawansowania prac. Zarząd wy-
raził zgodę na przesunięcie terminu zakoiczenia tych
prac - do 15 lipca oTaz na wykonanie dodatkowych
prac - nie objętych dokumentacją i koniecznych,
ktore wyłoniły się w toku realizacji inwestycji.

- rv przetargu nieograniczonym, do którego przystą-
piły 4 osoby sprzedał niezabudorvaną nieruchomość

o pow. 0.11.46 ha na Osiedlu Braci Polskich za 9,000

złotydn.

- dokonał wyboru ofert na realizację następujących
zadań:
(E remont ul, E. Orzeszkowej - przetarg nieograni-

czony, dwie oferty, §,i/konawca: Przedsiębiorstwo
Drogowo-Mostowe w Kościanie (PD-M Kościan),

s remont cząstkor,vy ulic w grninie Śmigiel - prze-

targ nieogr., dwie o{erty, PD-M Kościan,
badanie techniczne remiz i świetlic - tryb zapy-
tania o cenę, cztery oferty, Zakład Usług Projek-
torvo-Kosztorysowych Stefana CieśIi, Koszanowo,

dostarezanlie i zamontowanie 6 okien i jednych

drzwi z PCY do budowanej sali ćwiczeń w Bi,o-
nikowie - tryb z wolnej ręki, Przedsiębioist-wo
Produkcyjno-Handlowo-Usługowe ,,EDA" trd-
munda Czarneckiego, Śmigiel,
budowa instalacji elektrycznej - 

jak wyżej -
dwie oferty, Zakład Instalatorstlvo Elektryczlre
Janusza Chomskiego, Koszano,wo,
Na ispektora nadzoru tych robót, w trybie :z wol-
nej ręki tybrano Rysza::da Sztuckiego z Koś-
ciana.
rvykonanie robót wod.-kalaaiizacyjnychi i c.o. oraz
wykonanie wentylacji jak rvyżej; spośród
dwóch ofert wybrano Zakład Insialatorslri-Ślu-
sarski Eugeniusza Kruka, Smigie1.
Inspektorem nadzoru, wybranym w trybie z vlol-
nej ręki, będzie Aleksander Heller, Kościan.
wykonanie odwiertu_ hydrogeolc3iczirego o głębo-

kości 100 m wraz z -wykonanienr obudovry l uz-
brojeniem terenu lla terenie ujęcia wody w Ptzy-
siece Polskiej, pięc ofert, FIYDROSERWIS, Poz-
nań.
Inspektorem nadzol,.t, 

"vybra,ny::l 
lv trybie z woi-

nej ręki, będzie Bii;l,o Projektów i Realizacji In-
żyn,ierli - sp. cyw. WIN z Leszna.

€ wykonanie projektu technicznego na wykonanie
tymczasowego mosttt z płyt betorrowych w Karś-
nicach - 

przeplowadzono sondaż rynku i wybra-
no ofertę Henryka Kozdroja i Henr;,-ka Bąka
z Leszna. Wykonanie z]econo Zaiiladorvi Blłdo-
wlano-Konserwacyjneiłu BUDMEL w Lesznie.

O położenie dywanika asfaltowego ,w Bronikowie -_
przetarg nieograniczony, ci,łiie oferty, PD-M,
Kościan.

- ustalił warunki przetargu na następujące zadania:

o budowę koiektora ogólnospłavznego,na utr, północ-

nej w Śmiglu - 
przetaig nieograniczony,

o wykonanie sieci wodociągolvej wraz z ptzyłącza,
mi w Podśmiglu - 

przetarg nieograniczony,
O roboty ogółnobudowlane w sali ćwiczeń w Rroni-

kowie - przetarg nieograniczony,
o zakup urządzeń sanitarnych -- jak wyżej - za-

ptanie o cenę.
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- tozpatrzyl 11 wniosków o przyznanie dotacji fi-
nansorvych, pozytywnie załatwiono 8. Dotacje przy-
znano:
O GZRKiOR - 500 zł,
c uczennicy ZSR w NieĘżkowie na Zjazd Młodycir

Europejczyków lte Francji __ 500 zł,
c zespołowi pieśni i Tańca ,,żeńcy wielkopolscy"

- 10,000 złotych,
o kapeli SUPRAFON działającej przv ZSR l.z Nie-

tążkowie na wyjazd do Francji - 300 złotych,
a pTTk na zakup znaczków upamiętniającyclr rajd

rowerowy z okazji DNI ŚMIGLA - 300 złotych,
o rla zakup nagród książkowych dla uczniórv kon-

czących z wyróżnieniem szkołę podstawor,vĘ -
1.080 złotych oraz na upominek dla jubilatki ,-
400 złotych,

o na nagrody w TURNIEJU WSI - i.000 złotych.

- spotkał się z Zarządem Gminy Kościan. Oma,łia-
no kwestię sprzedaży wody do gminy Kościan. Za-
rząd Śrrrigla nie wyraził zgody na jej sprzedaż, tak
iak dotychczas, z 200/o rabatem motywując swoje
stanowisko kosztami inwestycji: budowa studni
tv Przysiece Polskiej, z którego to ujęcia będzie za-
silana wieś widziszewo.
Rozważano również sprawę sprzedaży gruntów rol-
nych, na których znajdują się złoża gliny w Przy-
siece Polskiej. Od pozyskania tych gruntów uzależ-
nrony jest los cegielni w Widziszew-ie, gnrina Koś-
cian.

CZYM BĘDĄ SIĘ ZAJMOWAŁY I(OMISJE?

Przewodnic zący poszczególnych komisj i przedsta-

wili radzie plany pracy na rok bieżący. Przedstaw,i-
my je w następnym numerze.

UcHwAŁY, UcHwAŁY.,.

Podjęto ich bardzo wiele, a między innymi w spra-

wach:

- ustalenia wysokości diet oraz kosztólv podróży
służbowych dla radnych:
Ustalono następujące zasady zwrotu kosztów podró-
ż), służbowych oraz wysokości diet przysługujących
Przewodniczącemu Rady oraz pozostałym radnym za

udział w pracach Rady Gminy, Komisji i Prezydium:
1. Dieta w formie ryczałtu miesięcznego dla Prze-

wodniczącego Rady w wysokości 125 pełnych
diet przysługujących pracownikom z tytułu po-
dtóży służbowej na obszarze kraju,

2. Dieta dla Radnych za udział w Sesjach, Komi-
sjach, Prezydium, Zarządzie w wysokości 7 peł-
nych diet...

3, Dieta w formie ryczałtu miesięcznego dla Za-
stępcy Burmistrza w wysokości 70 pełnych diet...

4. Jednorazowa dieta w wysokości równowartości 7

pełnych diet ,.. za każde inne działanie podejmo-
wane na zlecenie Rady lub Przewodniczącego
Rady,

5. Zwrot kosztólv podróży służl:orvyclr włastlym sa-
mochodem lub środ}<ami kolr:unikacji PKS i PKP
prz;zsilrrrrr" Radr'ym rvg zasad obowiązujących
pracowni}<ów pTzy podrózach służbowych na ob-
szarze kraju.

W razie zbiegu posiedzeń rv tym samym dniu Radny
otrzymuje tylko jedna ciietę bez rvzględu na to w ilu
posiedzeniach uczestniczył.

Po przyjęciu tej uchrrałv radny Tadeusz Hanyż
zgłosił wniosek ,,do rozpatrzenla pózniej" by ustalić
stałą dietę dla radl-r; ch rvypłacaną miesięcznie w wy-
sokości 300 zł i 72 zł za udz:ał i,,. posiedzeniach ko-
misji.

- porvołania konisji konkursorvych dla rvyłonie-
nia kandydatórv na stanorviska dyrektorórv: Zespołu
Szkół ,,Sarnorządorvego Gimnazjum i Szkoły Podsta-
wowej w Śmiglu" oraz Zespołu Szkół ,,Samorządo-
rvego Gimnazjunr i Szkoły Podstaworvej w Starej
I'rzysiece Drugiej".
W skład komisii porvołano plzedstawicieli Rady Miej-
skiej Śmigla, Kuratoll,,:.r:r Ośrviaty, Rad Pedagogicz-
nych oraz Związkó.łł Za,,,,,cciorvych. W obtr przypad-
kach na przewodniczącą kolirlsji vzybrano ladną Ma-
rię Białas.
Podjęto też uchr.vałę rv sprarvie okl,eślenia regulami-
rru działa.nia tych komisji.

-. zbycia rv drodze przetargu nieruchomości nie za-
budorvanej, poiożonej rv Smiglu przy ul. Leszczyń-
skiej o porv. 0.;34.ó1 ha. Dz:ałka ta zgodnie z planem
zagospodaro-;;atria znajciu;e się na teretrach przeana-
czonych pod przemysł i można na niej prowadzić
działalność gospodarczą.

- przezD,aczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych
w budynku położonym w Czaczu przy ul. Wielicho-
lvskiej. Chęć zakupu 5 lokali w tym budynku wyra-
zili dotychczasowi najemcy. (dawna szkoła)

- zbycia w drodze przetargu działki budowlanej po_
łożonej w Czacztt przy ul. Wieiichowskiej. Działka
ta o pow. 0.09.03 ha stanowiła w przeszłości boisko
szkolne. Obecnie, zgodnie z planem zagospodarowa-
nia, ieży w terenach przeznaczonych na budownic-
two mieszkaniowe.

- ptzeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych
w budynku położonym w Starym Białczu nr 21. Chęć
zakupu 2 lokali w tym budynku wyrazili doĘchcza-
sowi najemcy. (dawna szkoła)

- wytypowania do sprzedaży nieruchomości zabu-
dowanej położonej w Parsku. Jest to budynek wol-
nostojący, niezamieszkały. (dawna szkoła)

- zatwierdzenia zmian miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego miasta i gminy Śmigiel
w obrębie: Śmigla, Koszanowa, Poladowa, Morowni-
cy, Czacza, Glińska, Bruszczewa, Koszanowa (Okrę-
gowy Zakład Gazownictwa Poznań wystąpił o wy-
znaczenie terenu pod budowę stacji masztu komuni-
kacji radiowej oraz urządzeń towarzyszących dla po-
trzeb gazownictwa), Koszanowa (Zarząd Miejski
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Smigla r,vilosi o wi,,znaczcnie terenów przeznaczonych
pod zabudowę rł,icJ,orodzinną .- w r€jonie lrloków
naucz;,cieiskich), Staiego Bojarro,wa (Przedsiębior-
stw-o Handlovlo-Usługowe ,,JrlRlIAL" rvystąpiło
z wnioskie ,j o w}znaczenie terenów pod zabudowę
mieszl<al:iow-ą jedirorodzinną), nIoro,łnicy, Starego
Bojano,";a (Rada Sołecka i o;;iekcja szkoly podsta-
wow-ej rvystąpili z -wn,oskienr o vjyznaczenie terenów
przeznaczonvch poc boisiio sporto-nle).
Powyższe ziniany doLyczą zrf.ra.n i]Izeznaczenia grun-
tów, np. z roiniczego na przemysłowy, pod budow-
nictr,vo itp.

- 12vyląigllia opinii co do projektu zaliczenia dróg do
kategorii dróg por,viatovłych oraz przebiegu tych
cllóg na obszarze G:,rriny Śmigiel.
Rada Powiatr.r Kośc,ianskrego przekazała r-rchwałę
\v sprawie projektu zaliczenia dróg do kategorii dróg
pcwiatowych w celu jej zaopinio-wania. Powiat pro-
ponuje, by takimi clrogami na naszym terenie były:
Smigiei - 

Mochy, Śmigiet - Gołanice, Czacz - Ko-
tlrsz, Śmigiel - Wojno\,vice, I(ościan - Lipno, Wło-
szakorvice * Bronikor,ło, Włoszakowice - Morow-
nica, Morownica - Pośv,zietno. Śn,i3icl -- Bielawy,
Bukówiec Górnv 

- 
Radomicko, Riałcz Nowy 

- Po-
lin, Czacz - Przysieka Po]ska. Ni.etązkowo - Stare
Bojanowo, Wydorol.vo - Sierl-.ori-o, Stal,e Bojanowo

- Sulejowo, Przysieka Stara - 
Zglirriec, Wonieść -

Karrnin, Wonieść - Zydorvo, Karmi.n .- Z_v*gmun-

towo, Gniewowo - 
Gryżyna, Karśnice - Bielawy,

Szczepankowo - 
Skarżyń. Dłtrgość tych dróg wy-

nosi 101,411 km.
Ulicami ,,powiatowymi" w Śrniglu mają byó: Lipowa,
Ogrodowa, W. Łukomskiego, Powstańców Wielkopol-
skich, S. Skarzyńskiego, Wodna, J. Kilińskiego,
T. Kościuszki, Północna, Południowa, św. Wita, Zdro-
jowa 

- Tazem 6,439 km, pow. 27.820 m'.
,,Zarząd po, przeanal,izowaniu projektu opiniuje go
pczytywnie, wnioskując o zaliczenie do kategorii
dróg powiatowych pozamiejskich drogi: Przysieka
Polska * Bruszczewo i Karśnice - Nowy Białcz".

Po przyjęciu tej uchwały radny Wiesław Kasper-
ski zwrócił uwagę na bardzo zły stan techniczny dro-
gi powiato\^,ej Robaczyn - Stare Bojanowo, która
jest podmyta i grozi jej zamknięci.e. Wniosek w tej
sprawie skierowano do Starosty Kościańskiego.

Po wyczerpaniu porządku obrad, prze,uvodnicz;lcy
F,ady Mejskiej Śmigla Zygmunt Konieczny zamknął
XI Sesję Rady Miejskiej Śmigla. (H.z.)

UWAGA! MEBLE!

Zapraszamy do nowo otrvartego

sklepu mebłcwego
W SMIGLU, UL, ZDROJOWA 25

Ceny produgęnfą - sprzedaż ratalna

tel. 518-84-44

Uwaga! Uwaga! Uwaga!

4lipco br. x goCz. i4.00 x STARA PRZYSIEKA PIERWSZA
(bois]<o przy wiejskim Domu Kultury)

Rywolizol^Ioć będc{ druzyny z 7 wsi: Morownicq-Olszewo-Roboczyn-
Storo Przysieko Pierwszo-Storo Przysiekq Drugo-Szczeponkowo Ncwe

-Wonieśc
Kto będzr"e mejlepszy w piosence biesiadnej ?

oporŁami? W przeciąganiu tiny?
\

W sztafecie z

ź{OBACZCEW, PANS,trWo
KoiN§wC?,N[E-Ą LIPCIA g
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,,KRYMINAŁKI"
1.06.br. - m,ieszkaniec Czacza zgłosił, że ruszający

samochodem spod jego domu [rrny mieszkaniec tej
wsi powoduje pisk opon, który mu przeszkadza.
Przybyły patrol policji strony pouczył.

2.06.mr. - mieszkaniec Śmigla zgłosił, że jego są-
siad będąc pod wpływem alkoholu dobija się do
jego mieszkania. Pouczenie.

3.06.br. - mieszkaniec Śmigla z ul. A. Dudycza zgło-
sił, że mieszkaniec Koszanowa usiłował popełnić
samobójstwo. Przybyły patrol policji owego męż-
czyzny nie zastał. Przeprowadzono rozmowę z je-
go matką i lekarzem pogotowia.

3.06.br. - mieszkanka Machcina zgłosiła, że została
uderzona w twarz przez mieszkańca tej samej wsi,
Rozmowa i pouczenie.

5.06.br. - na drodze Spławie - Stare Bojanowo
18. letni mieszkaniec Sierpowa kierując FIATEM
126p nie opanował pojazdu, zjechał na prawe po-
bocze na którym kilka razy koziołkował i wjechał
w pole. Ogólnych obrażeń ciała doznali kierowca
oraz 40. letni pasażer - mieszkaniec Starego Bo-
janowa.

9.06.br. - mieszkaniec Parska zgłosił, że został ude-
tzorty przez innego mieszkańca tej wsi. Strony
pouczono.

9.06.br. - mieszkaniec Starego Bojanowa z ul. Głów-
nej zgłosił, że do jego mieszkania dobija się dwóch
mężczyzn. Przybyły patrol wylegitymował ich -byli mieszkańcami Kościana i pouczył.

10.06br. - nieznana osoba zgłosiła, że w Starym Bo-
janowie na ul. Dworcowej przy kiosku RUCH leży
mężczyzna. Okazało się że jest rnieszkańcem Koś-
ciana i jest w stanie upojenia alkoholowego. Od-
wieziono go do domu. Wniosek do kolegium.

11.06.br. _ nieznana osoba zgłosiła, żi w Starym Bo-
janowie przy ul. Głównej przy sklepie spożyw-
czym leży mężczyzna. Okazało się że jest miesz-
kańcem Starego Bojanowa. Odwieziono go do do-
mu. Wniosek do kolegium.

14.06.br. - mieszkanka Smigla zgłosila, że jej mąż
będąc po spożyciu alkoholu wszczął awanturę do-
mową. Przybyły patrol policji przeprowadzlł ze
stronami pouczającą rozmowę.

15.06,br. - mieszkaniec Smigla z ul. Leszczyńskiej
zgłosił, że na teren jego posesji weszły dwa duże
psy, które zażarły mu kury, a on boi się wyjść
z domu. Ustalono właściciela psów - mieszkaniec
tej samej ulicy, który się nimi zaopiekował. Wnio-
sek do kolegium.

15.06.br. - mieszkaniec Bruszczewa zgłosił, że jego
sąsiad zakłóca mu ciszę nocną. Wniosek do kole-
gium.

17.06.br. - pracownik Urzędu Pocztowego w Śmiglu
zgłosił, że przy urzędzie leży mężczyzna. Przybyły
patro} nikogo nie zastał.

17.06.br. - w I(arśnicach od ciągnika URSUS, któ-
rym kierou,ał mieszkaniec Bronikowa, odczepiła
się zgrabiarka i uderzyła w stojącą na poboczu
mieszkankę tej wsi. Poszkodowaną ze złamaną no-
gą odwieziono do szpitala.

18.06.br. - mieszkanka Wonieścia zgłosiła, że jej
mąż Ędąc w stanie po spożyciu alkoholu v,lszczął
awanturę domową. Pouczenie.

26.06.br. - mieszkanka Starego Bojanowa zgłosiła,
że jej zięc będąc w stanie po spożyciu alkoholu
wszczął awanturę domową. Strony pouczono.

21.06.br. - tnieszkaniec Karśnic zgłosił, że inny
mieszkaniec tej wsi zakłóca ciszę nocną poprzez
uderzanie siekierą w drzwi sąsiedniego mieszka-
nia. Arvanturnika przewieziono do Policyjnej Izby
Zatrzymań w Kościanie by tam wytrzeżwiał. Spo-
rządzono dwa rvniosiri do kolegium: za zakłócanie
spokoju i za uszkodzenie mienia.

UWAGA!l!
zebrał (H.Z,)

UWAGA!!!
Dyżur rv Komisariacie trolicji w Śmiglu policjanci
pełnią codziennie rv godzinach rannych (z wyjąt-
kiem niedziele) od 8.00 do 10,00 i wieczornych (rów-
nież w niedzielę) od 18.00 do 19.00, a w sobotę od
10.00_20.00.
W NAGŁYCH PRZYPADKACH należy dzrvonić pod

numer 997 (bezpłatny) lub 5-L27-00l (płatny - Ko-
menda Porliatorla Policji rv Kościanie).

BEzPŁAIIlE
0GŁO§ZElllA llRllBllE

Sprzedam Mercedesa 50B D. Tel. 51B-00-B9.

SPRZEDAM DZIAŁKI BUDOWLANE
TEL. 5_180-124

0aRODNIETW0
Sprzedaż Rozsady:

pomidorow, ogorków,
kalafiorów, papryki,
oraz kwiatów balkonolĘGh,
rabatowych i nagrobnych

Śmigiel, Morownicka 14
tel. 518-95-86

!:

,((
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Czat stanej fotografii
I któż by pomyśIał, że prezento-

wana obok fotografia to tylna elewa-
cja naszego, śmigielskiego szpitaia.
Oczyvliśoie po drewnianych w-eran-
daclr dziś już nie ma śladu, podobnie
jak po trójkątnym zwieńczeniu ścia-
ny budynku - a to wszystko jeszcze
było w 1944 (?) roku! Teraz w tym
miejscu jest dobudowarly,,komin", w
którym jest wejście do szpitala i vl
którym jeździ osobowo-towalowa
w-inda.

Zdjęcie pochodzi z albumu foto-
graficznego Franciszka Maciejaka
i Józefa Skorackiego,którzy w czasie
okupacji (prawdopodobnie w 1944 r.)
dla lriemieckiej gazety ,,Kostener
Fleimblatter" fotografowali architekttlrę i widoki po-
wiatu kościańskiego. Zbiory tych fotografii od nie-
dawna znajdują się w Muzeum Regionalnym w Koś-
cianie. Prezentacja wszystkich zdjęć (o}roło 500
sztuk) ma miejsce na wystawie ,,55 lat tema -_ ciale-
ko od frontu" - Ziemia Kościańska rv fotografii
Franciszka Maciejaka i Józefa Skorackiego zorgani-

zcwanej lv Muzeum Regionalnym w Kościanie: Ry-
nek - Ratusz, p,ierwsze piętro. rńlystawa czynna bę-
dzie do końca września br.
A warto ją obejrzeć nie tylko na dość ]iczne ,,śmi-
gieiana", ale również na pejzaże Sierpowa, Białcza
i innych nriejscowości naszego regionu.

(H,z.)

Niebawem minie 60-ta rocznica wybuchu drugiej
wojny światowej. Będziemy ją upamiętniali w róż-
ny sposób. Towarzystwo Miłośników Ziemt Kościań-
skiej wydało interesującą publikację pióra Mariana
Koszewskiego pt. KOSCIOŁ KATOLICKI NA ZIE-
MI KOSCIAŃSKIEJ (1939-1945). Autor, były wię-
zień obozu koncentracyjngeo, ma bardzo bcgaty do-
robek publicystyczny, a jego głównym kręgiem zain-
teresowań są losy ludzi, którzy zostali poddani
zbrodniczej wojennej machinie., Tak też jest i w tym
przypadku _ M. Koszewski głólrny nacisk położył
na sytuację duchowieństwa, dając w końcowej części
placy krótkie notki biograficzne 41 księż;z byłego
powiatu kościańsldego.. Wśród nich znajdujemy też:
Stanisława Ciążyńskiego - proboszcza w Wonieściu,
Tadeusza Gronwalda prefekta parafialnego
,ł Śmiglu ,Jana Jazdończyka - proboszcza wEroni-
kowie, Stanisława Klemta - proboszcza w Starym
Bojanowie, Mieczysława Kłosia - proboszcza w Biał-

P ożytec zlta publikacj a
czu Starym, Milana Kwiatkowskiego - wikariusza
w Smiglu, Stanisława Nowaka - proboszcza w Śmig-
Iu, Kazimierza Pankowskiego ._ proboszcza w Cza-
czu.
Publikację otwiera tytułowy rozdziaŁ. Dla nas naj-
ciekawszym powinien być,,Duszpasterstwo jawne",
traktujące m.in. o kościele w Bronikowie i ks. J. Jaz-
dończyku.
W końcowej części publikacji autor podaje w języku
polskim wybór źródeł - Iektura nie mniej pasjonu-
jąca niz treść zasadnicza!
Wartość publikacji podnoszą jeszcze liczne fotogra-
fie oraz ,,Wykaz fu6deł i opracowań". Całość poprze-
dził,,Wprowadzeniem" Jetzy Zielonka.

Publikację w cenie 5 zł można kupić - a warto!

- w Księgarni na Rynku w Kościanie oraz w biurze
Towarzystwa Miłośników Ziemi Kościańskiej w Ra-
tuszu - Rynek, II p., w środy i piątki w godzinach
10.00-11.00.

lH.z,)

Basen kąpieilowy Gzynny 0d I lipca
godz. 11.00 ; N$.00



WIT tł ., vA .§M l t; l L:t.Sl(A

W@@ffi
WYNIKI PIŁI(ARZY

POGOŃ śUICInr, _ klasa okręgowa

19.06.br. Pogoń - Rewir Racot 1:2. Bramkę dla Po-
goni zdobył Tomasz C,kupniczak. POGON w tej kla-
sie rozgrywek zajęła ostatnie miejsce z dorobkiem
24 punktów (zwycięzca grupy Sparta Miejska Gór
ka - 59) i w nowym sezonie grać będzie w klasie A.

MAS-ROL SPŁAWIE - klasa A

19.06.br. Mas-Rol - 
(61ry191an Swięciechowa 2 : 0.

Bramki zdobyli: Maciej Strzelczyk i Pawej Bajsert.
MAS-ROL zdobywając 55 punktów zajął w tabeli
drugie miejsce i razem ze zwycięzcą grupy Brene-
wią Wijewo (56 pkt.) awansował do klasy okręgo-
wej. GRATULUJEMY!

A MICHAŁ NADAL BIEGA...

Trzy dni po ukończeniu maratonu Czempiń -Bruksela (siedziba NATO) pobiegłem na 10 km
r,.r swarzędzu, gdzie byłem piąty, później biegłem
w Poznaniu na Winogradach na dystansie 7 km i w
kategorii powyżej 40 lat byłem siódmy. W tym sa-
mym dniu Łiegłem też, z okaz3i 50-1ecia Rady Euro-
pejskiej vlokół poznańskiej Areny na dystansie 4,1

kilometra.

29 maja uczestniczyłem w Biegu Bonajowskiego
.ł Grabonogu i na dystansie 20 km zająłem 5 miej-
sce, a w Krotoszynie w Biegu Krotosa na dystansie
20 km byłem trzeci,.. napisał w jiście do naszej re-
dakcji Michał Sz}<udlarek z Przysieki Polskiej.

19 czerwca w Ostrzeszowie zorganizowano Pierw-
szy Bieg Olimpijski, w którym wzięIi też udziaŁ za-
vrodnicy GRYFA z Przysieki Polsldej.
Łukasz Brzeziński w kategorii 16-29 lat był 12, Ma-
rian Staśkiewicz w kategorii 50-59 lat był 7, a Mi-
chał Szkudlarek w kategolii powyżej 60 lat - był
najstarszym uczestnikiem biegów - zająŁ pierwszą
pozycję, Wszystkie biegi rozegrano na dystansie
5 km.

Następnego dnia Michał startorł,ał w VIII Biegu
Opalińskich w Opalen,icy na dystansie 10 km. W ka-
tegorii powyżej 60 lat zajął ttzecie rniejsce. Starto-
wał tam też znany już w Śmigtu Edward Kusik
z Błotnicy, który w swej kategorii powyżej 70 lat,
a ma 78l, zajął pierwsze miejsce.

NIC TYLĘQ GRATULOWAC ...I PODZIWIAć.

sZAcHowE TI,R}iIiiJŁ
Z okazji VIiI DNI SMiGLA Sekcja Szachowa

WIEZA działająca przy Centrum Kultury w Śmiglu
zorganizovłała turniej szachowy, w którym udział
rł-zięło 18 osób. Turniej rozegrano systemem szwaj-
carskim, każdy zawodnik miał 15 minut na rozegra-
nie partii. Trzy pielwsze miejsca kolejno zajęli: Mi-
chał Płóciennik ze Starego Bojanowa, Andrzej Chom-
ski z Ponina i Marcin Woźny ze Śmigla. Sędzią był
instruktor szachowy Roman Borows]<i.
Zawodnicy od I do VIII miejsca otrzyirali dyplomy
i nagrody książkowe,

W ramach DNI KOSCiANA 13 czerwca kościań-
ski klub szachowy TĘCZA zorganizował turniej sza-
c}rorvy, w którym udział też wztęli szachiści \^/IEZY

13 zawodników, w tym 5 dziewczyn. Ogółem
rv turnieju uczestniczyło 38 zawodników. Z WIEŻY
najlepsze m,iejsca zajęli: Mateusz Linke ,- 9 i A]ina
Łupicka - 11 miejsce.

TRZECIE RIIEJSCE MODELARZY
ZE STAREGO BoJA}iowA

30 maja na 1otnisku rv Lesznie-Strzyźewicach
]:ozegrano zawody pod hasłem MŁaDZI I\,{ODELA-
RZE NA START o Puchar Prezesa Aeroklubu Lesz-
czyńskiego.

\Ą' kategorii modeli swobodnie latających startowali
nrodelarze z sekcji Centrum Kultury w Śmiglu dzia-
łającej u, Starytn Bojanor,vie. i to z dobrym skutkiem.
V/ kategorii nlodeli swobodnie lataiących pierwsze
mielsce zajął Łukasz BOROWIAK, a Jarosław JĘ-
DRAS był dziewiąty. Jarosław ZAJCI{ER - piętna-
sty i Krzysztof LEWANDOWSKI - szesnasty. Cał-
kowity dorobek punktowy pozrvolił na zajęcie III
miejsca zespołowo i otrzymani.e pucharu.

Krzysztof Dąnźel - instruktor

UWAGĄ WŁASCICIELE
NOWYCH STACJI
TELEFONICZNYCH

Centrum Kultury posiada jeszcze ograniczoną ilość

egzemplarzy: Spis właścicieli stacji telefonicznych

- dodatku do Witryny Śmigielskiej.

Cena 5,00 złotych.

ll*stąpny §Er §$ §frpma hr.
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V BlEGl WlosENNE
... zol,ganizowane zostały po raz pierwszy poza Smig-
iem a ich organizatorem był Uczniowski Kiub Spor,-
towy ,,GROM" w Czaczu plzy pomocy Zarządu Ra-
ciy Sportu w Śmiglu.
Miejscowi działacze pod kierownictwem p. Stefana
Szybiaka, Marka Sowy przygotow,ali imprezę wzoTo-
wo. Ciekawa trasa biegu przebiegała przez park, uli-
ce i drogami polnymi, Start i meta znajdowały się
przy szkole. Zawody cieszyły się ogromnym zainte-
resowaniem mieszkańców Czacza i okolicy. Pomimo
niedzieli w biegach lvzięło udział 207 zawodniczek
i zawodników w tym w Biegu OPEN 23 panów i 3

panie.

I.,icznie reprezentowane były szkoła podstawowa
w, Czaczu oraz Zespół Szkół Zawodowych ze Smigla.
Piękne ,nedale zwycięzcom w kategoriach dziecię-
cych wręczał Dyrektor Szkoły p. W. Snela oraz Sę-
crziowie pp. Sowa i Maćkowska.

DZIEWCZĘTA:
300 m (klasy 1-3)
1. m. Kamila Wa]kowiak - Czacz
9 m. Monika Paw]ak - Czacz
3 m. Małgorzata Nowak - Czacz
1000 m (klasy 4-6)
i m. Violetta Żurek - Przysieka Stara
2 m. Anna Mencel - Cracz
i m. Daria Wawrzyniak - Czacz
100 m (klasy 7-8)
1 m. Iwona Bota _ Czacz
2 m. Marta Ratajczak - Czacz
3 m. Karolina Cwynar - Czacz
2000 m (szkoły średnie)
1 m. Małgorzata Sienkiewicz - UA1\,1 Kościan
2 m. Dominika Gołębiewska - ZSZ Smigiel
3 m, Karolina Domagała - ZSZ Smigiel
CHŁOPCY:
300 m (klasy 1-3)
1 m. Klzysztot Czachowski - Czacz
2 m. Radosław Bota - Czacz
3 m. Sebastian Witomski - Czacz
100 m (klasy 4-6)
1 m. Łukasz Skrzypek - Śmigiet
2 m. Hubert Kaźmierczak- Kościan
li m. Mateusz Witomski - Czacz
1000 m (klasy 7-8)
i m. Artur Czapla - Śmigiel
2 m. Andrzej Sobierajewicz - Przysieka Stara
3 m. Michał Legierski - Przysieka Stara
3000 m (szkoły średnie)
1 m. Łukasz Złotkowski - Szkoła Kolejowa Leszno
2 m. Karo1 Marciniak - LO Puszczykowo
3 m. Roland Halasz -ZSZ Śmigiel

W biegu głównym OPEN - Pań na 5000 m zlvyciq-
żylyz
i m. Ewa Napierała - Sana Kościan
2 m, Małgorzata Stańczak - TKKF Wrześiria
3 m. Justyna Górniak - ZSZ Bojanowo
Bieg główny OPEN Panowie na 10.000 m z,wyci,ęży},i:
1 m. Jacek Flak - Opalenica
2 m. Krzysztof Bieniek - Leszno
3 m. Jacek Walczak - LZS Bojanowo

W tym biegu wzięło u.dział 5 uczestnikć.;,r llie-
dawnego BIEGU DO NATO (panowie: Ijiasecki
z Championa Czempiń, Marcinek z Leszna., Górniak
i Walczak z Bojanowa, Talikadze z K.ościana oiaz
M. Szkudlarek z Przysieki Polskiej).

Puchary i nagrody z,wycięzcorn vri,ęczali: i.i,z:-
wodniczący Rady Miejskiej Śmigla Zrz[11,1:tnt Ko-
nieczny, Wiceburmistrz Śmigla Feliks Balras;l:, a .;v

imieniu Starosty Radny Powiatorvej Rady dr :,iefan
Klupsz, którzy dziękując zawodniko;n i zawcdnicz*
kom wysoko ocenił zorganizorł,aną iil-.1llezę ,,l, Cza-
czu.

W sprawnym plzeplo\Madzeniu biegó,w na ircclzię-
kowanie zasłużyli Strażacy z C)SP Czacz pod kiel.
Henryka Szula, grupa strażaków z CSP Ś.i:_giel,
nauczyciele olaz personel administl,acyjno-gospodar-
czy szkoły w Czaczu, zabezpteczalący policjanci
z KPP z Kościana, strażnik miejski ze Smigla oraz
wspomagający sekretariat imprezy panorvic Jerzy
Grzelczyk i Bogdan Krysztof ze Śmigla.

W trakcie rozmów z mieszkańcami Czacza padły
rvnioski, aby takich pięknych imprez rvięcej i częściej
orgnizować w Cz.aczu.

Podziękować wypada też sponsoroln imclezy,
których pomoc wydatnie przysłużyła się implezie:
Szybiak i Kowalski - Cegielnia Czacz, Cieślak i NIa-
tuszak - Cegielnia Przysieka Polska, Lewando-wski

- Q7ąę7, Sł. Grodzki - Osieczna, Jon (MasaI,nia) --
Grotniki i innym.

Ja też tam byłem i bardzo rni
sfera piknikowa imprezy

się podobała attno-

Leszek Balcer

Zopra"szamy
na prezeniacfę,".

Dowiesz się wielu ciekavrych Tzeczy, }rtóre ułatwią

Twoje codzienne życie.

...W DNIU 1LIPCA BR,. GODZ. ],B.E0

w Centrum Kultury w Śmiglu wejście C.

Damy Ci próbki wielu produktów oraz pismo kobiece

ZA D ARMo!
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P§"ruet§rgi
Zł,rząd Miejski Śmigla ogłasza przetarg nieogra-

niczony tla budowę koleX<tora ogólno:pławnego w uli-
cy Fółnccnej w Śmiglu - I etap.

Termin realizacji zrnówienia: 31.10.1999 r. Specyfi-
lrację - folnrularz istotnych warunków zamówienia
rnożna odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego,
rv pokoj-.r nr 21 lub zaliczeniem pocztowym.
1:'racolvnikai,ni Llplawnionymi do kontaktólv z ofe-
llniami są: p. Jerzy Biniaś i p. Blandyna Pella, tel.
(!-65) 518-00-03, pokój 21 w godz, 7.00-15.00.
iV przetargu uiogą wztąć udział oferenci spełniający
rr,ar-lrnki określone w specyfikacji istotnych warun,
]lów zanrówienia.
Cferiy ieależy składać w siedzibie zamalviającego
r,.", pokoju nr 21 w terminie do 8 lipca 1999 roku
godz. 10.00.

'l crmin i nriejsce otwarcia ofert: B lipca 1999 roku
1adz. i2.00 w siedzibie zamawiającego w pokoju
rlr 14.

i]urtnistlz Śmigla
inż. Jeruy Cieśla

Zarząd Miejski Śmigla ogłasza przetarg nieogra-
niczorry na wykonanie sieci rvodociągorvej z przy-
łączami - sieć PCV 0 160 mm - 1642 m, sieć PCV
Q 63 rnm - 30 m; - przylącze PE @ 40 rnm 144 ml7
rv Podśmiglu.
Termin realizacji zamówienia: Iipiec 1999 do 30

łvrześnia 1999 r.

Scecyfikację - formularz istotnych warunków za-
mówienia można odebrać osobiście w siedzibie zama-
rvającego, w pokoju nr 25 lub za zaliczeniem poczto-
V/ym.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktólv z oferen-
tami jest p. Ryszard Szczepaniak, tel. (0-65) 518-00-03
pokój nr 25 w godz. 8.00-15.00.
V/ przetargu lnogą brać udział oferenci spełniający
warurrki zawarte w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
O{erty nalezy składać w siedzibie zamawiającego
w- pokoju nr 25 w terminie do 8.07.1999 godz. 12.30.
T]erinin i miejsce otwarcia ofert: B lipca 1999 roku
godz. 13.00 w siedzibie zamawiającego w pokoju 14.

Przewodnic zący Zarządu
Miejskiego Śmigla
inż. Jerzy Cieśla

Zaruąd Miejski Śmigla ogłasza przetarg nieogra-
niczony na remont chodników w Śmiglu na ulicy
św. Wita i ul. Powstańców Wie]kopolskich.
Termin realizacji zamówienia: 30.09.1999 r.
Specyfikację - formularz istotnych warunków za-
nrówienia można odebrać osobiście w siedzibie za-
mawiającego, w pokoju nr 21 lub za zaliczeniem
pocztowym,
Pracownikiem upoważnioym do kontaktu z oferen-
tami jest p. Bogdan Marciniak, tel. (0-65) 5i8-00-03,
pokój nr 21 w godz. 8.00-15.00.
W przetargu mogą brać udział olerenci speł-
niający warunki określone w uproszczonej specyfika-
cji istotnych rvarunków zamówienia t-ra roboty budo-
wlane.
Gferty należy składać w siedzibie zanlawiającego,
w pokoju nr 21 w terminie do 15.07.1999 godz. 11.30.
Termin i miejsce otwarcia ofert: 15.07,1999 r. go-
dzina 12.00 w siedzibie zamawiającego w pokoju
nr 14.

Przewo dnic zący Zarządu
N{iejskiego Smigla

inż. Jerzy Cicś]a

eOffi&

6443O Śmi9iel
ul. Ogrodowa 5

- szyldy
- tablice
informacyjne

_ witryny sklepowe
- napisy na
samochodach

- transparenty
- tablice ślubne

DRUKl
- wizytówki
- drukifirmowe
- identyfikatory
- etykiety ślubne
samopzylepne

- kasetcny
podśr^;ietlane

- flagi firlnowe
- iluminacje
świetlr,e

- grafika
przestzenna

- napisy z folii

FoTo
- fotcgrafowanie
- sxanowanie
- nadruki na foiii

i koszulkach
- art. fctograficznc

P0)Ł,{ =

Zakład Usługowo - Handlowy
Krystyna Górna

Tel. (0-65) 518-92-70
Kom. 0 603 775 270

Oferuje Państwu :

REKLAMĘ WIZUALNĄ

,,WITRYNA shłlGlELsKA" REDAGUJE ZESPÓŁ: Hubert Zbierski (redoklor nocrrlny), Żoneto Klecho, Eriko Moćkowiok. Borboro
Mencel, Jodwigo Skorżyńsko. ADRES REDAKCJl: Centrum Kultury ó4-030 Śmigiel, ul. T. Koścluszki 2O, p.7, tol, 5180-273. RedoĘcio
nio ponosi odpowiedziolności zo treść ogłoszeń i nie zwloco molerlołów nlc romówionych. Zostrzcaomy sobie prowo Ekrr1,o
nio, poprowionio tekstów oroz listów. Nokłod _ 1000 egz., ceno t,00 zl, reklomo cml - 30 gr * VAT.
,,Drukornio" Romon Łęczyński Smigiel, ul. hm. Zb. Łukomskiego 3 - lel. (0-ó5) 5t80-543.
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WITRYNA ŚMIGIELSKA

ó,,|.030 śMlGtEL
ul. kościuszki ó
tcl. (0-ó5) 5180.20ó

I'ROFES.I()NALNE ZDJĘCiA, :

- ślubne.
._ konlutlijne.

- rodeitttr,-l.

- paszportolve, 1

- 1i:::ffi;jiT],*acyjne 
w 3 min,

- reklamowe.

illilOtlttAltlE F!tMÓtl l u $lĘÓ AMAIOR§[l8H

SPRZEDAŻ:
._ fiimów,

- aparatólv (2 lata gwarancji),

- albumórł,.

- rame}"

- baterii (także do alarmórr,, aparatórv
słuchorvych itp.),

akcesoriów foto{raf iczrrvc.-.

- baterii do te]efonów

U§tU§l rSEH0 A3, A4 ponnieiszanie - powiększanie

VIDEO FILiIOWANIE

11

Redakcji
< Kuriert Pr zemęckieg o))

serdeczne gratulacje z okazji wydania
setnego numeru pisma

wtaz z życzeniami dalszej owocnej pracy na Tzeaz
integracji iokalnej społeczności

składa
Redakcja,,Witryny Śmigielskiej"

rrlllll!lrllrlllllrrrllllllrrlllllllllrl

Dzi ękulqnc.
Serdeczne podziękowania i wyrazy wdzigczlrości -Paniom z Centrum Kultury w Śnriglu, Zakładom
Mięsnym w Śmiglu, Piekarni pp. Lipowiczów w Wo-
nieściu, Spółce Stadniny Koni w Racocie, właścicie-
lowi sklepu spożywczo-przemysłowego w Starej
Przysiece P'ierwszej p. Jarosła,,łorvi Lorek - za po,
moc lv organizorvanym 5 czerwca D NIU D ZIEC,
C K A składają orgnizatorzy:

Rada Sołecka Gniewowa
Rada Sołecka Starej Przys,ieki Drugiej

Rada Sołecka Starej Przysieki Pierwszej

64-030 Ślłtctpl-, UL. FARNA 3

tel./fax (0-65) 5189-687, tel. (0-65)51B0-515

tel. korn 0 60t 572-324

Edmund Czcrllecki .!
PRzĘD§IĘBIottsTwo
PRoD UKCYJ Ft OtlA Ń DL owo. U sŁ U G ow E

- adaptacja ponieszczeń

- instalacje wodne, kanalizacyjne i co

- usługi ślusarskie i tokarskie

--- naprawa pomp hydroforowych
-- dekarstwo blacharskie

-, studniarstwo
__ sprzedaż okien i drzwi PCV

- rolety i żaluzje

Przedstawlciel ipinOFIi lLOlpltASTr lrrny
wilkowice

Zapraszamy od 10.00 do 16.00

t"tsi ffi § 9{ :§ J§xt Ł!Eał!s afi §

-- ltA§Y Fl§KAtl{E 
i

KllMPuIERY l

AflGEsORlA l ffiaty

PlEczĄI[l EaEJH,l i.Elr:!EaeE_ i t

.,GRAFIT" I

l

KoŚclAN, os. JAGIELLOŃSKIE 32

tel. 512-21-24

lilll!!ltllllllIrllr§§E§!lErEE§§lr gBE!!trl,

EtEKTfiYI(
lluttownia E§ektryozna

GRZEGORZ NOWAI(

+

+

sprzedaż artykułów elektrycznych i antenowych

prowadzenie usług elektroinstalacyjnych

faktury VAT
. 64-030 Śmigie1, ul.Lipowa37

tel. (0-65) 518-93-64, 0604609371
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AGENCJA UBBzPIEcZn§Ioi,v§

ANDF-ZEJ CIESIELSKI
Śnrigiel, ul. Lipotva 33, tel, 5189-365

tel. kom. 0602464201

PRZEDSTA\,VICIEL PZU SA

poleca bezpłatne doradztr,vo i zarn,ieranie urnórv
członkowskich

DO OT,WARTEGO FUNDUSZU
EMERYTALNEGO PTIJ ,,ZŁ0TA JESIEN"

oraz w zakresie ubezpieczeń:

Na Życie

- emerytalne - ,,Pogodna Jesień"

- posagowe z rentą

- NW i inne

Majątkowe

- budynki i mienie od ognia, kradzieży

i innych żywiołów

Y[ypadkowe

- odpowiedzialności cl,wilnej

- nieszczęśliwe wypadki

IV. Ilornunikacyjne

- OC, AC, Zielona Karta

PRZYJMOWANIE OPŁAT ZAOC POJAZDO\V

SKLEP oDZtEZoWV

(iANF{A>
zapTasza do srvoich purrktórv rv Smiglu:

ul. Sielllliewicza - 
te1. 51B0-0B4

ul. Jagiellońska _- tel. 5189-570

i;oleca odzież tlanrsitą, rrręską i dziecięcą:

-- garriitui,y

- 
garsotrki

_- kurtki

- bluzki

- 
spodnie

- szereg innlzgh to"var,ów

Prowadzimy też:

SPRZEDAŻ RATAL}JĄ BEZ ŻYR"ANTÓW

B&§§K §p6§ŁffiZlEt§zY W śmfftHI

INFOR,MUJE

że od 15 maja do 31 lipca

40lo

70lg

6 miesięczny
12 miesięczny
24 miesięczny

- w rachunku
bieżącym

noszych usług !

llIllIl
lE§lbd

OFERUJE KREDYTY

- obrotowg 19-230lo

- gotówkowe 18-240la

- v7 1ąghunkach
oszcz,-roz\iczeniowych ],90/o

- ratalne:

19-230/o Rachunkówbieżących
RoR
AVISTA

II.{FoRMUJE
o oprocentowaniu lokat termino-

lvych w stosunku Tocznym

Stan: 3 1utego 1999

1 rniesięczne
2 miesięczne
3 m,esięczne
4 miesięczne
5 miesięczne
6 miesięczne
9 miesięczne

12 miesięczne
24 miesięczne
36 miesięczne

Oprocentowanie

90/o,

90/o

100/tl

10,50/o

10,50/o

1 10/o

11,250/o

1 1,50/o

t20lo
l20lo

50/o

7,50lo

50/o

ffiEnt§lE

KBEDII hv&KAsYIl6Y
Oprocentowan-ie'

- na 3 miesiące

- na 6 miesięcy

Mieszkoncy Smiglo

i okolic
korzystojcie z

5,50/o

1 10/o

2ż0lo
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16 czerwca br.
w Smiglu na skutek
wykolejenia się
transportera
wywrócił się wagon
towarow wypeł-
niony cementem.

w kos zanowie
trwają roboty
ziemne zwaązane z
budową oczysz-
czalni. Rowno-
legIe tnruają pracez
budową kolektora
o9ólnospław-
nego.

Na zdjęciu komora
rozdziału ścieków i
wod deszczowych
przy trasie E5 od
strony stawów przy
wiatrakach.

W wypadku obfi-
tych opadow nad-
miar wod deszczo-
wych w tej komo-
rze zostanie skie-
rowany do rowu
me!ioracyjnego
co zapobiegnie
"zalaniu" wodą
deszczową oczy-
szczalni.
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Pilarki spalinowe i elektry cznę
Pilarki do zywopłotu
Kosy spalinowe
Urządzenia do cięcia stali, betonu,
asfaltu, kamieni
Wys okoci śnieniowe urząd zenta myj ące

oraz wyroby fi*y VIKI|{G
Kosiarki trawnikowe : elektryczne,
spalinowe i samoj ezdne
Elektryc znę rozdrabntacze gałęzt
Elektryc zne nożyce do żywopłotu

oeĄ§ PĘofróffi

SKLEP FIRMOWY: ASOC ,,URPOL''
śulclEl, UL. KlllŃśrceco 7,

WALER|AN KUNERT
TEL. 518 00 54

KHffiuu

K u rv € Rr

ffi

..--
3r.ffiffiffiB[]T)

S w o j e ńeiżd,il ił.* 'ilffiifi]$łńffi

MATERIALv BUDowtA'Ni.| ql,y,KoŃGffi iÓWi
m.in:
stolarka

-,l'- , ]-,

pokrycia dachowe

,-,.,''§P.ffiiro łiłATESTY, CtuAnAilcJE'' -'i]i 
: 

.i 
;i:j.,ii iiii.,.

ffililTllj'JiŁ'Jj" DORADZT'.. 
TRAiJ§pOan 

łill;
armatura sanitarna lEcfliJlcztllE

,"l

PRZYJMIIWA],|IE zAMóWlEŃ TELEFONlczl,|lE

śtuloIEtn UL. REYtu0nin łI rri..l$i l fi Ó8'


