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': Ezień dobry'l ,Wńorł Fqństwo serdecz-

nie''i, źbprosźbtn,;:ó gimno:styki poronnej.
l óto'spctkbtiśmy się w roku 2000; Już tylko
do wspbmnień załiczyc ]m,ozno szo|eństwo
z,;bow syltvestiowych, kończqcych'nie tylko
stcry i"ok, c!e tokze stare stulecie i stare
mil!eniunr, §yndr.Em reku 2000 nie okozoł
się tck s'iroszny jok przewidywoĘo, .Jeszcze
roz oi:€iloło -sĘ, ze izośem w'grto n'le nodq-
żgć tck ze v.lszystkim zo postępem i że
,,rq§zne sterowonić'], też ńciże lńtibć swo.ie
dobre strony, Dodotkowo było to okozjo do
dolicnónio' przćglqdu'wslyętkich możliwych
proErcrnów komputerowvqh (które dotqd
uwo,źono zo obsólutnie doskónqłe i niezo-
ltlodnej. todejrzeworn, że viięcej.szkód po-
woduje i będzie powodowoć lvłomywonie
się do systemów i wirusy pojowiojqce się
ad hoc. Wygro ten, kto kogo przechytrzy.
Gimnostyko porqnno, joko twór nieusyste-
motyzowony (o tym bordziej nie skompute-
ryzowony) moze z cołkowitym optymizmem
spoglqdoć w przyszłość. Poniewoż wolory
zdrowotne noszych ćwiczeń sq ponodczo-
sowe, jedynym zogrożeniem moze być nie
komputeryzocjo, oie ,.. klimotyzocjo, Prze-
konoli się o tyrn nomocolnie Korgul i Pqw-
iok, kiedy podczcs pobytu w Stonoch
chcieli otworzyć okno. Cieszmy się zotem
tym, co momy u nqs w kroju. Odetchnijmy
pełnq piersiq, stojqc przy oknie szeroko
otwortym w nowe tysiqclecie i rozpoczy-
nomy.

W o9ólnej euforii musioły noturolnie
zobrzmieć tokże głosy rnolkontentów, któ-
rzy twierdzq, ze rok 2000 to nic szczególne-
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go, bo koniec wieku, bo koniec tysiqclecio, nostqpi
dopiero zo rok. Tokq ,,wrogq propogondę" rozsiewojq
motemotycy. Wiodomo, że liczby 10, 100 i 1000 noleżq
do poprzeclzojqcej dziesiqtki, setki itysiqco, Miory
czosu nie noleźy zoś pojmowoć joko punkt, ole joko
odcinek. l wobec tego coły rok 2000 noleży jeszcze do
XX wieku, o trzecie tysiqclecie rozpocznie się dopiero
w roku 2001,

No szczęście kolendorz wieczny z 1956 roku poz-
wolo równie outorytotywnie twierdzić, że nowo ero
rozpoczęło się z wybiciem północy w roku 1999. Cołe
to (niemołe) zomieszonie wywołoł pewien mnich Dio-
nizy zwony Mołym. Nie dość że podobno pomylił się
o kilko lot z ustoleniem doty norodzin Chrystuso, to
jeszcze spowodowoł liczenie czosu noszej ery od te-
goz włośnie momentu, Wszystko byłoby pięknie, gdyby
ten pierwszy rok nozwoł nie pierwszym ole zerowym,
A teroz życie musi opieroć się logice nouk ścisłych.
Bo stoło się w ten sposób tok, jok w pewnej żortobli-
wej zogodce, którq możno by zilustrowoć równieź od-
noszqc jq do gimnostyki poronnej,

Przypuśćmy, że 11 osób chce jednocześnie oddo-
woć się ćwiczeniom (oczywiście przy otwortym szeroko
oknie) i kożdy chce mieć to okno wyłqcznie dlo sie-
bie. Cóż, kiedy w domu jest tylko 10 okien. Rozwiqzu-
jemy ten problem w sposób nostępujqcy: pierwszq
osobę prosimy, oby chwilę zoczekoło z rozpoczęciem
ćwiczeń. Drugiej osobie wyznoczomy okno, które
umownie oznoczy|iśmy numerem pierwszym. W ten

sposób trzeciej osobie przypodnie okno dru9iej,
czworte. - trzeciej itd. itd. Aź dochodzimy do mo-
mentu, że przy oknie dziewiqĘm stoje ćwiczqcy z nu-
merem dziesiqtym. Czyll że przy oknie numer 10 bę-
dzie miejsce dlo jedenostego ćwiczqcego, Włościwie
nie wiem, czy jest to sposób no tłumoczenie kolendo-
rzo, czy wyjośnienie, jok jest dzielony dochód norodo-
wy? Niby w budżecie nie mo obsolutnie żodnych re-
zerw, o nogle się znojdujq, Tylko nie mo siły - zowsze
ktoś musi znoleźć się chwilowo no boku i przepuścić
kolejkę do funduszy.

A zresztq - przecież kolendorz, joko sposób licze-
nio czosu jest tylko kwestiq umowy, Tok somo jok
umowne jest to, że noszo gimnostyko jest poronno,
o nie np, popołudniowo, czy wieczorno. Nojlepiej
więc będzie, jeśli równie hucznie będziemy obchodzić
sylwestro zo rok. Wtedy zodowoleni będq zwolennicy
obu opcji!

Zechcq Poństwo poćwiczyć teroz trochę somo-
dzielnie, l niech joko motto noszych ćwiczeń, o zoro-
zem joko dewizo no coły dwutysięczny rok posłuży
nom (zo Romoin Rollondem) dewizo tokiej mniej wię-
cej treści: nie odkłodojmy szczęścio oni no godzinę,
bo ono jest nojlepsze no gorqco. Notomiost wszelkie
niedole będq bordziej strowne, 9dy się je trochę
ochłodzi.

Zoproszom Poństwo do nostępnego spotkonio.

Girnnastykę poronnq plzllgotowała ż protuadzżla mgr J,S.

Ptzeżvli z sobą pół wieku
12 grudnia ub.r. odbyło się tradycyjne już spot-

kanie członków Zarządu Śmigla z parami małżeński-
mi, które 50 lat temu zawarły związki małżeńskie.
Spotkan,ie, które zorganizowano w restauracji MAR-
TA w Śrniglu, miało uroczysty charakter.

Honory gospodarza domu pełnił Burmistrz Śrnigla
Jerzy Cieśla, który na wsĘpie dokonał prezentacji
członków zarządu: wiceburmistrza Feliksa Banasika,
Wiesława Kasperskiego, Alicji Ziegler, Zdzisłasta Ża-
czyka i Henryka Żaka, zastępcy przewodniczącego
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Rady Miejskiej Śinigla Ronrana Schiilera, przedsta-
wicieh, gdministracji samorządowej: Sekretarza Śmig-
la Wandę Jaku_}:owską i Skarbnika Śmigla Danutę
Marciniak oraz zastępcę kierownika Urzędu Stanu
Cyw,iinego Tadeusza Marciniaka. Następnie przed-
stawił uczestniczące w spotkanir,r pary małżeńskie:
Czesławę i Le:na ZALIS.ZOW z Bielaw, Pelagię i Win-
centego SZY}/IANIAKÓW z Bronikowa, I{eienę i Ja-
na KOZAKÓW z Czacza, Melanię i Tadeusza SZUL-
CÓW z Koszanorva, Reginę i Antoniego KLECHOW
z }Tietążkowa. Genc..łrefę i Edwarda SZYi\{ANSKICIi
ze Starego Białcza, Gertrudę i Stanisława SKRZYP-
CZAKÓW, Czesławę i Kazimierza NIAKOWCÓW,
Irenę i Jana MATUSZEWSKICH oraz Marię i Jozefa
OLtrJNIKÓW - ze Śrnigla, I{atarzynę i Kazimtetza
NA|JKRĘTÓłV z łVonieścia. A szczególnie serdecznie
zostaii pcwitani Gertruda i Zygmunt NOWAKOWiE
ze Śnrigla, bor,viem Ich Jubileusz przypadł akurat
v; drr,iu sicotkania. - ,,Taka zbteżność zdarz;.-ła się
nam po raz pierwszy". Ze lł.zględu na chorobę żon,
w, spotkaniu samotnie uczestniczyii: Jan KLUPIEĆ
z Karmina t Józel FRĄCKOWIAK z Wydorowa.
Takie spotkania odbywamy tradycyjnie dwa razy
,uv loku - polviedział Jeruy Cieśla. Mają one n,ie-

zwykły charakter, bo i okazja jest szczególng - nig
wszystkim dane jest przeżyć 50 Iat w związku mał-
żeńskim. Przed 50 laty ślubowaliście sobie miłość,
poszalro,wanie i zgodność małżeriską, To, że sumien-
nie wykonywaliście Wasze obo-wiązi;i, świadczy fakt,
że jesteście razem. Wierzę, że we wszystkich latach
pożycia daliście z s,iebie wszystko, by należycie wy-
chować zrodzane przez Was potornstwo.
Jubilatom przypomniał treść roty ślubowania i w
imieniu władz samorządowych, administracyjnych
i własnym podziękował za postawę l za to, co uczy-
nili aby wspólnie żyło nam się raźniej, spolłojniej
l weselej.
A następnie w imieniu Prezydenta Rtr Jubilatów
udekorował MEDALA},{i ZA DŁUGCLtrTNIE PO-
żYCIE MAŁZEŃSKIE, ,,Te medale są dolvodem uz-
nania władz państwowycll za. V/asze wspólne, trwałe
poźycie". Wraz z medalarni były życzenia zdrowia,
radości i doczekania następnych jubileuszy, bukiety
róż, STO LAT i - po raz pierrł,szy - GORZKO,
GoRZKo...

Uroczysty obiad, kawa i wspomnienia <iopełniły
całości tego miłego i sympatycznego spotkania.

(H.z.)
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ODPOWIADA RADNY SEJMIKU WIELKOPOLSKIEGO ARIAFJ KASPERSKI
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Ii aj,w ażn ie js zym uy dar zent em tl: ml,nzonym okr e-
sźe bgło uchwalenźe tu trakcie sesjź 20 grudnia ub.r.
budżetu W o jeu ództtu a IĘ źelkopolskie g o. Głosouanie
byłc upolitEcznione. Radnż z klubóll: I]nl,ż Wolnoścź
i Akcj,l Wgborczej Solidg.rność ustrzymalź się od
głosu, Budżet zamknął sźę kuotq 237.376.806 złotgch.
Z tej ktuoty m,źędzy źnngmź przeznaczono: na rol-
nźcttuo 25.223,637 zł - 10,360/o, trunsport 47.71?.618
złotgclt - 20,720/o, ośuiatę ż tugchotuanie 25.832,209

złoiEcŁł. - 70,790/o, Iłulturę ż sztukę 47.865.662 zł -20,160lo, oclł,ranę;Jrollsźa 23.615.000 zł - 9,950/o

ź opiekę społecznq 1.598.013 złotEch, - 0,70/o budżetu.
P r ior y tetous o m.in. p otr akto u ano :

@ edukację i, ośużatę: przeszkolenie 15 tys. nqucza-
cielż szl,łół pods,tawauycll, ź 25 tas. nauczacieli, szkół
średr,"żch oraz 250 nauczgcźelt języhóu obcgcll; tuso-
rzenźe szkoł l"icencjackich i. wgższych na szczeblu po-
usźatu oraz stabtlżzacja już potnstałEch 

- oddział za-
mźejscolły U AM tl: Koścźanże;

C uspomaganże biednEch, u rodzini,e m.in. poprzez
t undouanże stEpendźólu,

@ zCroll:że: nc,dzór nad dzźałal";1,ościq bazE lecznźczej;
pozEskźuanźe pozclbudżetouycłl" środkóu ; dokończe-
nie buCotug szpitala u: Koścżunże; nadzór nad pra-
uźdłolłyrn dzźałanźem kasy chorycłl,, która dEsponuje
środkcrmż tls tugsokoścź 1,5 rnźliarda złotEch; praca
nad standaryzacjq szpitalź (jednospecjali,styczne

i specjalźstaczne - to laEmóg UE do 2a02 r.); refor-
ma ośrodkótł medycEnu praca,
C kulturę: zqkończenie prac ll: teatrze ż operze poz-
nańskżej, tnspżeranle remontóus zabEtkóu u Gnżeź-
nie ź Kaliszu,
C rolnżctlło: podjęcźe restrukturgzucjż rolnlctlna;
ug datkousanże śr odkóus popr zez f undus ze : melior ac jż,

och,rony śr odousżskq, eur ape jski źtp.,
tD drogl,, którycłl, stan jest tragźcznE. W cźqgu naj-
blźższycłt dl.t:ócll, lut wżnnźśmy na nl,e tuydać 70 mż-
lionóu złotacll. Sejmi,lł u: rahu 20a0 może ugdać
tylko 10 mln., co ąls stosunku do roku 7999 stanowż
wzrost o 350/o, Ważnq spraLoq staje sżę droga ekspre-
soą,ua Poznuń-Wrocław z jej obll:odnżcarni. Sejmi,k
uraz z rzqdem już podjqł geodezgjne prclce przago-
tousaąncze do realźzacjż tego zadanża,
C strategię dta uojeuództllsu, która jest na ukończe-
nźu. W czeru)cu będo, uzgodnźane przez ekspertóu
głólłne kierunkź, co będzie p,unktem tayjścźa do ubie-
ganża sżę o Jundusze europejskże.

Chcźałbgm dodać, że zdecEdolłarua tużęlcszość środ-
kólł, którgmż dgsponuje sejmźlc pocllodzż z budżetu
centralnego. Uusażamy, że jesteśma przez Warszauę
usgraźnle krzgudzeni. W źlaści odprowadzanEclt, po-
datkólls jesteśmy na drugim mżejscu u Polsce, a u
otrzEmEuaniu środków - nq 14. Za namż tglko uso-
jeuództlło łódzki.e ż małopolskźe. Na jednq osobę
w Polsce dotacji średnźo przEpada 83 zł, Q IL nas,
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ta Wielkopol,scee - 71 złotych. GdEbgśmy bglż tralł-
tollsanź Tolrno z źnn.ltrmź, to ąls budżecźe mielżbEśmg
o 40 milźonóu uźęcej.

W dniu 7 stgcznźa 2000 r. sejmik z urzędów cen-
tralngch przelqł urzędy praca, hufce pracy ż ośrodkż
dor adzttls a r olnźcze g o.

O tgm, i,le ż ncl co z budżetu uojewództuJa otrza-
ma pouiat kościańskź - poźnf ormuję za mźesżqc,
A korzystajqc z okazjż, Redakcjl ,,WztrynE Śmźgźet-
skiej" gratuluję śuźetnego pomysłu, bg stue łamg
pTzeznuczać też na i,nformacje z dzźq,łOlnoścź sejmźlcu
i radg powiatu. Lżczę, że nasz - radngcll, kontqkt
ze społeczeństloem, choć przez I)Tasę, jest szerszE.
Wszgstkżm czytelnikom ,,Wi,trgny" tu Nolugm Roku
żg c z ę u s z elkźe j pomE ślno ś cź.

Dziękuję Panu za wypowiedź i do zobaczenia.
(H.Z.',

,,KRYMINAŁK§no*"
12.12.ub.r. - mieszkaniec Starego Bojanowa z ulicy

Głównej zgłosił, że sąsiedzi wszczęli awanturę.
Przybyły patrol policji przeprowadził rozmowę ze
zgłaszającym i jego sąsiadami - strony pouczoilo.

15.12.ub.r. - mieszkaniec Smigla z uI. Leszcz;-ńskiei
zgłosił, że na jego grunt, który dzierżal,,zi od Urze-
du Miejskiego Śmigla wszedł obcy mężczyzna i roz-
pacząŁ kopanie fundamentów pod budowę. Strony
poucZono.

16.12.ub.r. - rv stacji paliw w Koszanowie załączył
się alarm. Ustalono, że zostal on przypadkowo za-
Łączony ptzez pracownika tejże stacji.

1-8.12.ub.r. - kierujący FIATEM 126p mieszkaniec
Starego Bojanowa, wykonując manewr cofania
przy włączaniu się do ruchu na ul. Liipowej, ude-
rzył w prawidłowo jadącego FORDA ESCORTA,
którym kierowała mieszkanka śmigla. Spraw-cę ko-
lizji ukarano mandatem.

20.12.ub.r. - mieszkanka Starego Bojarrowa rnieszlia-
jąca przy ul. Głównej zgłosiła, że jej wujeli yłyzy-
wa ją wulgarnymi słowarni i uniemozliwia jej za-
branie z mieszkania swoich Tzeczy. Przybyły patrol
policji przeprowadził ze stronami Tozmowę i zg!a-
szającej umożliwił opuszczenie mieszkania vu.laz

z rzeczarni.
20,12.ub.r. - mieszkaniec posesji przy pl. Wojska

Polskiego zgłosił, że na placu przebywają nieznane
mu osoby zachowujące się podejrzliwie. Przyb_vła
policja nikogo takiego nie zastała ż a ze zgŁasza:ą-
cym przeprowadzono rozmowę.

21.12.ub.r. - nig7nąna osoba zgłosiła, że na ul. 27
Stycznia w Czaczu młodzież detonuje petardy.
Przybyła na miejsce policja nikogo nie zastała.

21.12..ub.r. godzinach rannych nieznany do-
tychczas mężczyzna wyrwał idącej ul. św. Wita ko*
biecie torebkę ze dokumentami i pieniędzmi. Spra-
wa w toku.

2tr.12.ub.r. __ nieznana osoba zgł.osiła, że w parku
w Parsku wl,cinane są drzewa. Niezwłocznie uda-
no się na miejsce, gdzie takiego faktu nie stwier-
dzono.

22.12.ub.r. 
- 

mieszkaniec Śmigla z ul. Leszczyńskiej
zgłosił, że jego krew-ny ze Starego Bojanowa
wszczął awanturę rvobec matki. Po przybyciu na
miejsce stwierdzono taki fakt, a awanturnika za-
trzymano do wytrzeźw.ienia w Policyjnej Izbie Za-
trzlzirrań w Kościanie,

24.12.ub.r. 
- mieszkanka Starego Bojanowa zgłosIła,

że jej synowie, będąc pod wpł}rwem alkoholu,
rvszczęli awanturę domową. Po przybyciu na miej-
sce policjanci zastaii jednego z awanturujących

się. Strony pouczono.
i]4,iP,ub.r. 

- mieszkanka Śmigla z ul. S. Skarzyń-
:klego zgłosiła, ze jej mąż lvszczął awanturę do-
mową. Strony pouczono.

27.1Z.ub.r. 
- nieznana osoba zgłosiła, że w trakcie

załrawy w Czaczu, przed salą na parkingu wszczęto
altantLttę. Po przvbvciu na miejsce policja prze-
prorł,a.dziła lozlno\'.e z organlzatorem zabawy,
którv ośrviadczvł. że arvanturnicy przed przyby-
ciem policji oddaliii się.

poLIcJA zA NAszyM posREDNIci;\ńił#' ffil'!
LUJE szczególnie do kobiet, by wy-chodząc z domu
nie zabierałv ze sobą wszystkich ciokumentów ani
ciużej gotówki oraz by uwazały na osoby je obser-
wujące i -w bliskiej odległości otaczające.

§tlffiA ,,ff[${Tffi§.lm"
7.01.2800 (pitltek) godz. 19.00

,,IIUKS", I}olska, i999. Reż. Maciej Dutklewicz.Wyk.
Agnieszka Krukówna, Maciej Stulrr, Janusz Gajos,
Adam Ferency. I(ornedia sensacyjna. Młodych chło-
pak obchodzi hucznie swe osiemnaste urodziny.
Efekt: dwa rczbite radiowozy, kradzteż samochodu,
zdetoirowanie ładunku wybuchowego. \I/esołym sole-
nizantenr zaczyna interesować się policj a, zwłaszcza
doś-ł,riadczony lnspektor, stosujący niekonwencjona1-
ne metody śledcze. Potem y7 życiu osiemnastolatka
pojawia się piękna dziewczyna.
14.01.2000 (piątek) godz. 19.00

,,N[ATRIX", IJSA, 1999. Reż. Andy i Larry Wacho-
wski. Wyk. Kenau Reeves, Laurence Fishburne,
Carrie-Ann Moss, Hugo Weaving, Joe Pantolino.
Film siecrrce fiction. Akcja fiirnu toczy się w XXI
wieku. Młody elektronik zatrudniony jest w wielkim
przedsiębiorstwie, wieczorem handluje pirackimi
proglamami kcmputerowymi. Pewnego dnia zostaje
zatrzymany, policjanci żądają współpracy przy
aresztowaniu ,,największego terrorysty stulecia".
:W tym samym czasie bohater spotyka ludzi, repre-
zentujących ruch oporu przeciw policji.

B.M,

ffiŁ 
pfr 

ffiTffie ffi
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Pnzy nnrf,g§Bijnyem stqł§e
22 grudilia ub.r. w restauracji N{AP"lll\ {_iśrccick

Polnocy Społecznej w Smiglu po l,az Irzer:', zL.t_,a.,l.-
zował uroczystą Wigilię dla osób samotn-n,th i bez-
dclmnych, w której uczestniczyło około .?0 ,:sol,.

Ilonory gospodyni domu pełniła kiero,,,v:l ,],l Ca.l
lv Śmiglu Barbara Kuderska, która pcił-lfąj,a itczi.s:-
ników spotkania, a r,v szczególności: ksieciza. iizle]<iLl łl

Zbigniewa Dawidziaka, przerł,odniczące;1o F.: _ir-,' I_= -
skiej Śmigla Zygmunta Konieczilego. cz1olli;a Z::,;.,-
du Śmigla Aticję Ziegler, Se}<retal-z ot-i-t:E,a \i.-.lllclł
Jakubowską oraz Zygfryda Budzr-r:sxie]o 

- 
l-:,]:.j-

stawicie]a Oddziału Pat,af ialr-rego ,rkc : jia,to;_,.:,:l
przy parafil pw, św. Starrisłarva Kostkt l..- Sl-,,.i,.ł,
Składając serdeczne życzenia zdrorvl,ch i .cogocllll,cll
Swiąt Bozego Narodzenra oraz cłuzo radości r ;,cln;-śi-
ności w Nowym Roku stwterdziła, że czło-,viex, niilo
tego, że czasem bywa sanrotny, nigdy nie jest salrl.
Zawsze może na kogoś licz;lć, a w tym wypad_i<l,i na
władze samorządowe i pracowników ośrodka polnocy
społecznej.

Ksiądz Zbigniew Dawidziak rrrięclzy it-ltl-,,iili
powiedział, że Święta Bozego Narodzenia wyz-waiają
rv człowjeku odruch miłości do drugiego czło,łzieka.
Cieszę się, ze mogę być z r.vami i podzielić się opła,'i-
kiem z tymi, którzy niosą samotność, Im zalvsze ma-

my do zao,fiarowania sieb,ie. V/-l,razem tej wspólnoty
jest opłatek - chleb a dzielenie się nim, jest dziele-
niem się tym, ccl mamy najlepszego. I to spotkanie
nlech taki ma właśnie charakter.
A następnie, po odmówieniu modlitwy ,,Ojcze
y\asz.,.", łamano się opłatkiem wzajemnie sl<ładając
sobie życzenia.
7,ygmunt Konieczny życzył zdrow,ia i po,myślności od
RaCy Miejskiej Śmigla, a Wanda Jakubowska lv irnj,e-
rriu własnym i Burmistrza Snrrigla -_ radości, pogody
clucha i spokoju oraz ,,Aby Nowy Rok lrył lepszy od
tego upływającego".
Z"vgtryd Budzyńskl p,-szystkim uczestnikom tego uvi-

gilijnego spotkania wręczył przygotowane przez "ćtk-
cję Katolicką drobne upominki, wśród których były
tez świąteczne kartki z dedykacją: Nźech przg Wźgż-
lijngm Stole Pamiqtkt Narodzenźa Panq, Naszego Je-
zusa Chrystusa zasźqdzźe z Wqmź Pokój ż Wd.zżęcz-
ność Śui,ęte! Rodzżny z Betlejem oraz dużo radaścź
ź dobrocź od ludzź,

Nadszedł czas na spożycie, podanych na świątecznie
ustrojorrym stole, wigilijnych potraw. Była tez kawa
i ciasto: Świąteczny nastrój podkreślały wspólnie
śpiewane kolędy.

(H.z.)

Ptzy opłatkłl
0 rolrąictwie

21 grudnia ub.r, w Centrunr Kultui,y w Sll]lg]u
i}a uloczystym wigrlijnym spotkaniu zglomadzilj się
członkowie Prezydium Gminnego Związku Rolirików,
Kółek i Organizacji Rolniczych u, Smiglu.

Zebranych oraz gości: Burmistrza §rTiigla Jelzego
Cieślę i prezesa Okręgowego Związku Roinikór,v, Kó-
łek i Organizacji Roiniczych w Lesznie Mariana
Kasperskiego serdecznie po-witał prezes GZRKiCĘ
w Śmiglu Zygmunt Konieczny składając lór,lnocześ-
nie rolnikom i ic]T rodzinom życzenia zdrorvych, si;o-
kojnych Swiąt Bożego Narodzenia oraz .rrszelkiej po-
nryślności w lYowym Roku. ,,Oby był choć trochę
lepszy od bieżącego" -- dodał.
Nastęnnie wzajemnie łamano się opłatkiem i juz in-
dywidualnie składano sobie życzenia. J. Koniecziry
odczytał też życzenia od zuchó-tv, harcerzy i instruk-
torów ZHP Huf iec Smigiel, ktorzy tuż przed spotka-
niem przekazali Betlejemskie Śr.viatło.

W związku z tyln, ze spotkar-rie rrliałrr ljt,ocz\:i!",l ;}1ą-

lakter (podano kawę, słcdycze t pi,zckąski), i_ll:ie,łi-
ciziano tylko 1uzną dyskusje.

Rozpoczął ją Z. Konieczny, l<tóry poCzieiił siq i,r:-

fleksją z o'brad Wielkopolskiej izby Rolniczei ,łł j?az-

naniu stw-ierdzając, ze 1,... w wynlki,ł poł;lczeiri.;ł, t<;

już nie ta sanra lzba - 270 delegatóvr to za diiżo by
się dogadać". Z porvoclu niski.ej frek,łencji potijęio
,.łchwałę, ze miiro blaku_ rvięiiszości, uchwały ;_,ecli;

podejmow,ane. A r,ł, pr"zyszłości bedą d.łie iisty: ol_:ec -

ności i poblanej diet.r. -- ta druga będzie v"}.kłildal_,;l
pod" koiriec o]-lrad. W oblaCacł-r uczestnicz)/1i te;r guś-

cie z Rcsji, zktórą WIR, uzyskując rządor,,,e g\v3]]an-

cjc. vl postaci dopłat,v, podpisała u]Tlov/ę na sprzerla;ł
r., 2000 r. 100 tysięcv tuczników. ,,To jest ciia nas
js;kj,erka nadziei".

Z wlelką uwagą wysłuchano L{ariana Kasi::erskle-
go, i<tóly mówił o Polsce i polskim loinictwie rv kcli,-
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tc}.lśc].e przyjęcia nas do Unii Europejskiej (UE). Oto
ilajisiłtniej sze tezy jego wyp,o.wiedzi:
&t \Vchoclząc c{o NATO automatycznie z jednej stro-
rty siaiiśi,l;, się przednrurzem Łałaganu, bezp,rawia
i i,ra};u siai:ilizacji 

- ,,wręcz bandytyzmu", a z dru-
i.l,cJ - 

poirty.cznym wrogiem krajó,w wschodnich.
i] 'r,i' ]-ll.lopie postrzegani jesteśmy jako kraj ubó-
,,::..,ł,, ż jego dominacją na wsr. 600/o ludności żyje

,,l;li ej n;illilrium socjalnego, 60 l o to nuitimilionerzy.
,.-, :,i]'el,aio,łvie mówią, ze głupi ma placować, a mąd-
i z1,! ,,i iuksusie. Gdy u nas plzeznacza się 70a zŁo-
,_,,ll, lla lodzinę, to w byłej NRD 2000 DłI. Czym bę-
:-l.,,_i: ,,,.ięcej ubóstiva, tym więcej będzie się wydawać
, l_i s_paeycie. Stąd ceny będą wz,rastać i ich ciotowanie
,,; :l:Ł7tższym czasie stanie się koni.ecznością.
d iloia państ.,łza zostanie sprorvacizona do funkcji
i.lluatkowej i represyjnej 

- karnej. ,,A ty obywaiei.r
ii"dź sobie sam!"
ńli W Utr dziś nas nie chcą i proponują okres przej-
ścior,,}. Liaczego? Bo gdyoyśmy weszli dziś, to roi-
ilil< za kg r,vieprzowiny musiał by dostać 6,00 zł (do-
staje 2,80), wołowiny 11,00 (dostaje 1,B0__2,10), a za
j]tl rrrielia 1,20 (dostaje 0,75). Dlatego trzeba robić
r.iszystko, by do UE wejść od razu, tym bardzie1, że
o<i dotowania rolnictwa w UE za parę lat odejdą,
a płace niają sześciokr,otnie wyższe niż my,
{ł, I§ie da się ukryć, że w naszym roinictwie muszą
ll-siąpić radykalne zrlriany. Musi się zmniejszyć 1icz-
1,.a gospodarstw. Te, co zostaną, będą rejestlo\ł,ane
,w ir:iinist,erstwie. Rolnik będzie m,iał narzuconą kwo-
iotlo produkcję ze wskazaniem rynku zbytu. Gleby
iekkie i;ędą zalesian€. ,,W roinictwie będzie dzłałało
i:anoyckie plawo ekonornii, bez poliiyki". Musimy
odtworzyć to, co nieopatrznie rozb,iliśmy: organizacje
,.,olnicze i związki branżowe, bo tylko one, podobnie
;ak lv UE, Ę jedynymi partnerami do rozmów z rzą-
denr.
@ !V tych przekształceniach UE będzie nas wspoma-
gać poprzez fundusze po,mocowe.
.ieden z nich zostanie przezoaczony na inwestycje
ii:.ięrizygnrinne, międzypowiatowe i międzywojewódz-
kie na modernizację przemysłu roino-spożywczego
ale pod warunkiem, że w c ągu najbłiższych trzech
iat my sami na rolnictwo,wydatkujemy 25 miliardów
zlotych.
Lirugi fundusz, ptzeznaczonv będzie na infrastruktu-
rę ir:i, dopomożen,iu _rodzinie rolnika, szczególrr,ie
w pcszukiwaniu p,racy dla jej członków.
S łń,,simy się też przygotować do życia i działal-
tiości -łi euroregj,onach. Ich granice TyLa wznaczać
guiizina lotu do jego centrum. Wieikopolska taki re-
gion tworzyłaby z Brandenburgią z centrum w Ber-
1inie.
O W związku z tym, że część iudności przestanie
pracować w lolnictwie, należy szukać dla niej no-
rvych miejsc pracy. Aby mogła się przystosować do
nowych warunków, musi się kształcić.

Ale jak to zrobić, gdy szkoła daleko, a trI(P i PKS
zawieszają kursy? Rolnika już nie stać by dziecko,
pchać do, miast i ośrodkó,w akademickich - za\}\Na-
żył Henryk Żak z Przysieki Polskiej.

Na ten temat wypowiedział się burmistrz Jerzy
Cieśla.
Ważrre są dwie Tzeczy: dać dziecku dobre podstav.ly
.ł. gimnazjum, rł, którym rór,vniez, cdelltane od ivicj..
sklego środo.aiiska, trochę się przeirze i unrożiilvić
mu zdobycie rvykształcenia w_vższego jak najb}iżej
rniejsca zamieszkania.
,iesteś;iy za tyra, by w gmin:e bl.ło jedno gimnaz-
jirm 

- 
dobrze wyposażone i z dobrą kadrą naticzy-

cie.lską. W t,en sposób wszystkim dzieciorn w gtrinie
stl,Jorzymy równe szanse rozvroju. Obiekt dla takieEo
1.ill,.nazjum już mamy - 

jest nim śrnigielska szkoła
Locisia-.r,orva posiadająca specjalist-yczne gabinety
l, zaplecze 

- sale sportowe. Gdyby iak się stało, to

- zalTiast budowy drogiego, z placo\vniami gim-
nazjum - nystarczy pobudoił-ać tańszą szkołę pod-
stawową. Dz,iałająca już szkolna kotłoivnia,, położona
tuż przy terenie przeznaczonym na budowę szkoły,
znacznie obniży jej koszty. Przejście dwóch roczni-
ków z dz,iałających obecnie szkoł podstawowych do
gimnazjuln, stworzy w nich wlęcz komfortowe wa-
runki nauczania i wychowania. A po gimnazjun}?
Najbliżej jest do Ośrodka Zarniejscowego UANI
r,; Poznaniu, który kształci młodzież w Kościanie. Na-
sza grnitla też partycypuje w kosztach utrzymania
tego ośrodka, bo zdajemy sobie spra\^/ę, że tm bliżej,
tym dla biednych rodzin taniej. Na 200 studentów,
100 jest z powiatu kościańskiego, w tym 16 z nasze-
go terenu: 6 ze Śmigla i l0 z okolicznych wsi. Na za-
jęcia laboratoryjne studenci jeżdżą do Poznania, gdzte
też ocierają się o duże miasto. Studia kończą po
trzech latach tytułem licencj:ata i automatycznie, jeśli
chcą, są przenoszeni na trzeci rok normalnych stu-
d,iów do Poznania. Ich dyplom ukończenia uczelni ni-
czym się nie różni od tego uzyskanego w toku stu-
diów w Poz,naniu. Ośrodek zamiejscowy w Kościanie
pozwolił też, bardzo dużej liczbie osób pracujących
zawodo,wo studiowac zaocznie, I znów jest taniej bo
bliżej.

,,Już dziś myślcie jak wyposażyć sw-oje dzieci. Prze-
de wszystkim zachęcajcie je do nauki. Wieś będzie
się zmieniała i ta rrrłodzież na nią wróci" - apelor,vał
J. CieśIa.

Obu wypowiedzi wysłuchano z ogromną u-wagą
i zainteresowaniem. Zdaje się, że ,,tematy chwyciły"
czego dowodem był apel Mariana Wawrzyniaka
z Giińska: takich informacji więcej i dla większej
1iczby rolników.

(H.z.)
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Te pocztówki lrzebc zobaczyć|.
W Muzeum Regionalnym w Kościanie - Rynek

- Ratusz jeszcze do 16 stycznia br. czynna będzie
wvstawa DAWNE POCZTÓWKI BoZONARODZE-
NIOWE I NOWOROCZNE z kolekcji poznańskiego
zbieracza Stefana Anioły.
Prezentowane na wystawie kartki pocztowe pocho-
dzą z iat 1894-1944 i zostały wydane w róznych
krajach Europy. Jest ich ponad 600 i uzmysławiają
vyiel kie bogactwo pomysłów artystycznych i technik
,"vydałvniczych. ZwtóŁmy szczególną uwagę na to, ze
życząc szczęścia i pomyślności przesyłano kartki
z graticznymi znakami szczęścia jak: podkowa, czte-
rolistna koniczyna, muchomor (?), jernioła, ślvinka,
biedronka, chrabąszcz i kominiarz, nie mówiąc o nle-
zapominajkach, rogach obfitości czy o workach ze
złotern.

Od nżepamźętnEch czasóąn skłq.dqno soble żgcze-
nźa zdrouia, szczęścża ź u:szelkżej pomyśLności,
W miarę roztłoju cyużlźzacjź służgtE temu celo,ui
różne nouoścż tech,nżczne: teleJon, radźo, tel,ezużzja,
telef ax z usreszcże pocztu źnternetowa.

Jednak nźeuqtpliuźe najuzększa, rolę u: tei dzźe-
dzi,nźe spełnźała przez ponad sto lut kartka pocztoua.
Zanżm jednak uEmyślono pocztóluki, jej rolę pełnżły
biletE usźzEtoue na którgch ręcznźe dopisyluano żE-
czenla, Wręczano je osobżścże, przesgłano przez
,,ulnyślnego", lub uysEłano pocztq u) kopercie.
W XlX usieku pojalniłE się pźękne, koloroue, LDatła-
czane ż z koronkamź, obrazki, z żEczenżami. Niektóre
z ni,ch można bgło rozkładać i, ustauźać tls Jormże
kupl,źczkż,, źnne należało oglordać pod śuiatło aby zo-
baczgć ukryty u papźerze obrazek lub napźs.

Pzeru:sza pocztóuka pojalużła sl,ę dopźero u) cza-
sie uojny francusko-pruskiej u 1871 roku, Zrodzlła
jq potrzeba łatwego przesyłanża korespondencji do
najblźższyclt,. Na ąnżelu kartkach bgłE już ugdruko-
uane różne proste tekstg tn kilku językach ź lłEstar-
czgło tglko podkreśltć ułaśchnE. Na polu bi,tlnE czę-
sto jeden umlejqcE pisać ż czytać żołnierz pomagał
lt: i.elu nźepż śmżennE m k ol e g om.

Wgnalazek pocztóuki był tak niezugkle potrzeb-
ng, że ukrótce opanouał całg ślniat. Wgsyłuno sobie
uzajemnże pozdrotażenźa z podróżE,,,tugllsczl,sóu)",
,,IlJód" i usojska. Przesyłano ll:źdokż mżast, tłsź i pźęk-
nej okolżcg, a także tnłasnej rodzing, lub tałasnego
,,i,nter esu" (sklepu, r estaurac jż, f abrykź). S zcze g ólnq
okazjo, do usgsgłanża kartek bgły i.mźenźng ż urodzi-
ng, Naug Rok, Śusźęta Bożego Narodzenża, Wźelka-
noc, Zźe\,one Śuiqtkż oraz roeznice tngdarzeń hl,sto-
rEczngch,

S. Anźoła (z prograrnu uustaua)

Rozświetlone cho nki, krasnoludki, gwiazdory
i aniołki uwidocznione na prezentowanych pocztów-

kach niechaj nam ptzedłużą czarowny świat Wiel-
kiego święta i Nowego Roku.
Muzeum czynne: od wtorku do piątku w godz. B.00-

-15.00, a wsob,oty i niedzie]e wgodz. 10.00-i4.00.
Zaprąszam serdecznie!

(H.z.l

a*rę&u,§emg !
Za nadesłane, na równie pięknych, ale współczes-

n}rch }"artkach świątecznych, Życzenia §wiąteczno-
-}iorvoroczne serdeczn ie dzi ę k u j e my:

Burmistrzowi Śmigla Jerzemu CieśIi,

-. członkom Kurkowego Bractwa Strzeieckiego i To-
lvarzystwa Spiewu ,,Harmonia'' w Śmiglu,

- Fundacji Stefana Batorego zWarszawy,
-- ]]rezesowi Ryszardolvi Fornalikowi i Pracorł,ni-

kom PrzedsiębJ,orstwa Prod,ukcji, Handiu i Usług
Rclliczych ,,ŚNIIGROL'' 

"p. 
, o.o. ze Smigla,

- panu Andrzejowi Ciesielskiemu ze Śmigla,

- pani Ewie Gucińskiej z Nietążkowa,

- pr€zes Gertrudzie Skrzypczak i Kombatantom
ztz.eszonyrn w Kole Miejsko-Gminnym Związku
Kombatantów RP i byłych więźniów Politycz-
nych w Śmiglu,

- pani Helenie Wróblewskiej z Leszna,

- pr:ezeso\Mi Jerzemu Wojciechowskiemu oraz Ra-
dzje Nadzorczej, Zarządowi i Pracownikom Ban-
ku Spółdzielczego w Śmiglu,

- Dyrekcji, Pracownikom i Młodzieży Zespołu Szkół
Zarł,odowych w Śmiglu,

- Zuchom, Harcerzom i Instruktororn Hutca ZHP
w Śmiglu, a ponadto 

- za światło Betlejemskie,

- pani Małgorzacie Rzeszewskiej z Piły,
- panu Romanowi Łęczyńskiemu ze Śnr,ig]a,
-- Radzie Miejskiej Śmigla i jej płzewodniczącemu

Zygmuntowi Koniecznemu,

- naczelnikowi Zbigniewowi Kowalskiemu oTaz
Pracownikom Urzędu Pocztowego w Śmiglu,

- panu Romualdowi Sobkowiakowi z Dusznik Wie]-
kopolskich,

- panu Stefanowi Klupszowd i pozostałym Wspólni-
kom Przychodni Lekarza Rodzinnego w Śmiglu,

- p,anu Krzysztofowi Moszakowi ze Śmigla.

Dyrektor i pracownicy
Centrum Kultury w Śmiglu

otaz
członkowie redakcji,,Witryny Śmigielst<iej''

PS. Serdecznie dziękujemy i tyrn, ktlrzy Życzenta
Świąteczno*Noworoczn e złożyli nam bezp,ośednio.
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XW §esja Rady Mtejslłiej Smigla
Sesję otworzyŁ przewodniczący Radv Miejskiej

Śmigla Zygrnunt Konieczny ,który serdecznie powi-
tał radnych (wszyscy obecnń), radnego,Powiatu Koś-
ciańskiego Józefa Cieślę, Sekretarz Śmigla łVandę
Jakubowską, Skarbnika Sm,igia Danutę lVlarciniak,
p,ełnornocnlka Zarządu Miejskiego Śmigla do Spraw
trrofilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych Genowefę T.ączną, radcę prawn€go Urzędu
L,'iiejskiego Srnigla Kamiilę Ławecką, sołtysów, człan^
kóvz korrritetów osiedlowych ataz przedstawicieJ.i
pIasy.
Fo przegłosowaniu po,rządku obrad (z,a:lieniono kole"1*

ność poszczególnych puntr<tów) i przyjęciu protckółu,
z poprzedniej sesji, sprawozdanie z rracy Zarządtl
Śmigla w okresie międzysesylnym złożył burmistrz
Jerzy Cieśtra.

Co RotsIŁ zhwz,ĄD?
tł{iędzy innyrni:
1. Dokonał wyboru wykonawców na realizację nastę-
pujących zadań inwestycyjnych:

- na rernont cdcńnka drogi - ul. Półwiejskiej -xr I(o-
szanowie spośród dv,róch ofert wyŁlrał Zakład
Usług Budowlanych,,ALAN-BUD" Lu.tosła-wa
Wło,darczaka ze Śmigla,

-- na modernizację chodnika w Przysiece Polskiej
włynęły cztery oferty, z których wlzbrano firrnę
,,PABMAR-BUD" sp, cyw. z Moch,

- na rrodernizację chodnika w Czaczu przv ul,. Wie-
lichowskiej wpłynęły 3 oferty ,z których wybra*
no firmę,,PABMAR-BUD" z Moch,

- na elewację budynku Urzędu Miiejskiego Śinigia
wpłynęły 3 oferty, wybrano * Przedsiębiorstwo
Techniczne ,,SNELA" ze Śmigla,

- na rernont nawierzchni jezd-ni w Poladowie ora,z

w Śmiglu na ul. Poprzecznej wpłynęły 2 oferty,
wybrano - Przedsiębiorstwo Drogov.ro-IVlostowe
z Kościana,

- w trybie z wolnej ręi<i Zakład Instalatorst-wa
Elektrycznego Jana Chomskiego z Koszanowa wy-
konał oświetlenie uliczne w Parsku - Folwark,

- p,rzeprowadzono s,ondaz w celu wykonania doku-
m,entacji pr,ojektowo-kosztor5rsgwej na wykona-
nie sieci wodociągowej wraz z przyłączarnl"
w Śmigtru na u].ricach: Południowej i Rolnej oraz
w Przysiece Polskiej na ul. Bruszczel,ł/skiej. Spo-
śród 4 ofert wybrano Przedsiębiorstwo ,,WOD-
KAN" Henryka Paździora zLeszna.

2. Przeprowadzlł" przetarg nieograniczony na sprze-
daż działek rolnych:
-- w Bruszczewi,e - działkę o pow. 0.23.40 ha sprze-

dano za 435,00 zł; o pow. 0.65.12 7la za I.176,00 zł;
o pow. 0.41.70 Łla za 399,00 zł; o paw. 0.17.27 ha
za 862,00 zł i o porv. 0.86.67 ha za l.24a,a0 zł,

- w Nowyrn Białczu: *- działkę o pow. 0.12.00 za

302,00 zł i działkę o pow. 0.77.67 ha za 445,00 zŁ,

- w Karśnicach działkę o pow. 1.55.00 ha sprzedano
za 4.488,a0 zł.

3. Rozpatrzył 21 vrnliosków o, ptzyznaŃe dotacji fi-
nansowych, z których 14 zaopinio\Mano negatywnie,
3 przekazano korraisji finansowo-gosp,odarczej do zl-
opiniov,,ania a 3 rozpatrzono pozytywnie. Dotacje
prZyZuano,,.

- Radzie Sołeckiej Nowego Szczepankowa na ut,w-ar-
Czenie terenł. wokół śłvietlicy wiejskiej
1.800,00 zł,

-- i.]entrii::: Kultrrry w Śmiglu, z okaz3l 5O-leel,a. dzia-
łalności bibliotek .w Cz.aczu i Star;rin Bojanowie,
na uzupełnienie księgozbli,orów w biblioiekach ---
6.000,00 zł,

- Centrurn Kultury w Śmiglu, wydawcy ,,Witryn-u.
§rnigieiskiej", z akazji wydania dl,vuseŁnego nu.-
l.eru gazety i.5C0,00 zł aa zakup faksu,

--- Centrurrl Krlltury w Śmiglu na uzupełnienie kosz-
tćrv zakupu sarnochodu POI-ONEZ CAP,C .,/AN -
14.080,00 złotycll.

4. V,i,l,raził zgodę na pokrycie dodatkowych kosztów
poniesionych rv trakcie budowy kolektora ogólno-
spłałvnego w Śrłdglu na ul. Północnej * 1. etap -por,;stałych w rłyniku ,wykonania prac koniecznyckl
poiegających na łvykonaniu dodatkow\rch studzienek,
placy agregatu i dodat,kowych prac ziernnych w kwo-
cie 10.884,1 I złotycLt.
5. Podpisał umowy ze Społecznymii Komitetarni Ga-
zyfikacjii i Wielkopolskim Okręgowym Z,akładem Ga-
zownictwa w Foznaniu na budowę sieci gazowej
w Robaczynie, Starym Bojanowie i Bruszczewie.
S. W przetargu ustnym nieograniczonywt, w którym
uczestniczyly 4 osoby, dokonano sprzedaży nierucho-
mośc,i zabudowanej (była szkoła) w parsku o pow.
0 33.63 ha za kwotę 16.295,00 zł.
7. Zapoznał się z preliminarzem wydatków Gminnej
Komisji do Spraw Profilaktyki iRozwtązyłvania Pro-
blemów Alkoholowych na rok 2000 i zobowiązał peł-
nornocnńka tej komisji do szczegółowego rozpisania,
zadaniami, tych wvdatków.
E. Podjął uchwałę w sprawie zatwierdz,enia odpłat-
ności za korzystanie z plomieszczeń Centruin Kultury
w Śmiglu (podaliśrny je w p,oprzed,nim numerz,e).
9. Zatwierdził cennriki opłat za wjazd na r"iriejsko-
-gminne wysypisko śmieci w Koszanowie i za usłrrgi
świadczone przez ZakŁad Gospodarki Komunalnej
j lVlieszkanńowej w Śmiglu oraz ustalił stawki opłat
za użytkawanie dodatkowych p,omieszczeń gospcdar-
czych, gataży, gruntów pod garazem i przyrlorno-
w;zch ogródków.
1&. Rozpatrzył 2 wnioski o zamianę mieszkania --
jeden rozpafuzyŁ negatywnie, drugi urrrieścił na iiście
osób oczekujących na zamianę.
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RozpatrzvŁ też 2 wntoski o przydział mieszkąnią -jeclr,e€io -wnioskującego umieszczono, na liście osób
or:rekujących na przydział, a wniosek drugiego roz-
patlzOno negatyrłmde

PRCIGRAM PROFILAKTYKI
2ż głosarri ZA uchw"alono Gminny Program Pro-

i i iakt,;k_i l Razwiązywania Problemów Alkoholowych
;ra rok 2000.
jiacina Urszula llanke, sekretarz Gminnej Komisji
Iioz,vr.iązyłvanńa Problemów Alkoholowych, swój
sprzeci.ł r-łzasadniła tym, że Komisja Finansowo-Go-
spcdarcza F,ad;r Miejskiej Śmigia, której też jesb
członkiem. nie otrzyrr:ała w trakcie przygotowania
1]rcg]]ainu rvyl[czenia kosztów zwtązanych z jego re-
aliz. łją" Przervodnicząca komisji finansowo-gospo-
r:irlzei i,,aria Białas swój głos wstrzymujący uzasad-
llila: ,,to kolcsalna sum,a, a my nie wiemy na co te
;,ieniądze pajdą. Chcemy by kornisje finansowo-go-
s:cci;rcza i spraw społecznych miały wgląd w te wy-
detki budzetowe".
Frograrn sliłada się z trzech części: celów, strategii
łj.,ł,aill:.:,la oraz podstawowych l<ierunków działania,
]i.'.ćrc drui;ujemy na str. 12.

UCHWAŁY, UcHwAŁY...
ircdjęto ich kilka, rniędzy innymi w sprawach:

@ ilstalenia wykazu zadań inwestycyjnych nie wy-
gesalął)ch z upływern roku budżetowego 1999. Są
nimi:
- - .,i,ccicciągow,anie gminy,

- b,.iCo$,e, cczyszczalni wraz z kanalizacją,

- aciaptacja pałacu w Bronikowie na cele oświato-
W€,

-- 'n,łestycja oświatowa (jeszcze lsez dokładnego
sprecyzowania),

-- remont zewnętrzny ],,udynku Urzędu Miejskiego
Śnigla,

6 =,l".yclzierżawienia stawu o pow. 0,30 ha w S,tarym
Szczepankowie,
a pizel<azania do sprzedaży lokali mieszkalnych
,uv 1c:_ld_unkach połozonych w Karśnicach pod nr 88

i t9. ;]rzedrłioto,uve budynki to dawne czworaki, któ-
ivci: lokatorzy wyrazlli chęć zakupu mieszkań,
* -;,:,-sckości s'uar.vek podatku od nieruchomości na
r:i.:z:::tz: grr_rn17. Drukujemy je na str. 10.

e u,stalenia opłaty administracyjnej za czynności
1.1rzędo,.ł,e. Za sporządzenie testamentu w siedzibie
Urzędlr lt{iejskiego Śmigla zapłacimy 40,00 zł, a poza
nim 

- 80,00 złotych,
€,, określenia stawek podatku od środków trnspor-
i.;voych. Drukujemy je na str. 10.

S rv5l59Ę65ci stawek od posiadania psów. Za pierw-
§zego p§a podatku nie płacimy, za drugiego i następ-
]-re 

- 
20 zł. Podatek pobiera się w połowie stawki,

jeśli oscba weszła w posiadanie psa po dniu 30

czer]^/ca roku podatkowego. Podatek jest płatny
z g6ry, bez wezwania, w terminie płatności raty zo-

bowiązań pieniężnych lub w ciągu drvóch tygodni od
dnia wejścia w posiadan^e psa, rv ltasie Urzędu lńiej-
skiego Śmigla lub u sołtysa,

O określenie star,vki dotacji przeCiłlctowej dla ZakŁa-
du Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej .w Srnig-
lu na utrzymanie 1 m' powierzchni lolrali w budyn-
kach zasobów gospodarki mieszkanicwej na rok 2000.
Określono ją w ,*ysoliości 15,63 złate za m' (lokale
u, budynkach będących w zasobach gospodarki niesz-
kanńowej mają ogółern i7.659 m').

BUDŻET GMINY §nnrcrnl NA B,C§K 200CI

Podjęcie tej uchwały rvbrew oczekiwanioln po-
przedziła dyskusja. Napis,ałem,,,ń/brew oczekiwa-
niom", gdyż projekt budżetu został wypracowa.ny
wcześniej na wspóInym posiedzeniu wszystkicir ko-
misji rady (to taka nieformalna sesja). Okazało się
jednak, że wówczas nie dokonano jediroznacznych
rozstrzygnięć w jednej sprawie.

Najpierw radna U. Ranke wymogła, by Burmistrz
Smigla złożył deklarację, w jaldej wysokości kazdy
radny otrzyma środki do rozdysp,onowania (razem
z radami sołeckrmi bądź komitetamt osiedlowymli) na
swoim terenie. ,,Do wysokości 12 tys. zł na radnego
gdy będą dodatkowe środki". (W ubrległyin roku kwo-
ta ta wynosiła 25 tys.), Po takiej deklaracji LT. Ranke
zapronowała 

- 
powźórzl,ła w-niosek k-lubu I'RZY-

MIERZE z, nieformalnej sesji, by obniżyć dotacje Za-
kładowi Gospodarki Komunalnej w Śmiglu o 70 tys.
złotych i Centruin Kultury w śrrriglu o 50 tys. zło-
tycłt z pTzeznaczeĄriem - to odpowiedż na pytanie
Andrzeja Pecolta - na dofinanso,wanie radnych. Wi-
ceburmistrz Feliks Banasik lvnioskorvał by założenia
przedstawioneg,o przez Zarząd Śmigla budżetu ptzy-
jąć bez poprawek, Przewodniczący poddał pod głoso-
wanie wnios,ek U. Ranke, za którym było 4 radnych,
prz,eoiw 15 a 5 wstrzymało się.

W dyskusji budżetowej głos zabierali: kierownik ZGK
w Śm,iglu Henryk Skrzypczak, Janusz Józefczak, Ta,
deusz Wasielewski, Andrzej Pecolt i Jan Lisiak, któ-
ry m.in. stwierdził, że są małe \^.pływy i pieniędzy
trzeba szukać w inny sposób. L{oże prywatyzo,łać
zakłady budżetowe? Ale na dziś - tylko głosować.
Za przyjęciem budżetu przedstawionego przez Za-
rząd Miejski Śmigta głosowało 20 radnych, czterech
było, przeciw. Budżet przedstawimy w następmym
numerze.

Głos zabrał również przedstawiciel Komitetu Osied-
lowego Nr III w Śmiglu Leszek Balcer, który m.in-
zauw.ażył, że z budżetu nie wynika, by były zabez-
pieczone środki na realizację uchwały o porządkach
w gminie. Prosił też, by w przyszłości te fragmenty
budżetu, które dotyczą terenów kornitetów osiedlo-
wych, były z nimi konsultowane. Zasugerował, by
rada w prawie inwestycji oświatowej odwołała się
do,referendum,
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WOLNE GŁOSY I WNIOSKI _ ZAKOŃCZEI{IE
oBRAD

Punkt terr zdominowała prywatyzacja. U. Rani.le
sprecyzo,ivaia sygnalizowany już znacznie wczeŚniej
wniosek (przed wypowiedzią J. Lisiaka) skierowany
do zarządu o prz€prowadzenie penetracji, kalkulacjr,
q,yliczeń korzyści jakie uzyskałaby gmina, gdyby za-
kłady budżetowe: zakŁad gospodarki komunalnej
i centrum kultury zostały sprywatyzowane. ,,Ptzy
obniżających się wpływach i wzrastających zada-
niach, być może da to, jakieś korzyści". ,Uóznle.1

w trakcie dyskusji wyjaśniła: ,,mi chodzi o zajęcie się
tym tematem, jakie aspekty przemawiają przecivv
t za, i dopiero wtedy podejmiemy decyzję: prywat;,-
zujemy czy nie".
AIe dyskusja dotyczyła rrie tyle plywatyzacji, ile au-
torstwa tego wniosku. I)wa dni prz,ect s€sią spiawa tcl

była omawiana w komisji finansolvo-gospoćiarcze;
i jak powied.ziaŁa przewocirricząca tej komisji M. Eiates
,,nie czuję się winna, że pIisma z wnioskiern jeszcze
nie ma". F'. Banasik powiedział wprost: ,,]Frriosek
kornisji podaje Pani jako swój", a A. Pecolt dodai:
,,To nie jest Pani wniosek. trVypracowała go komis;a
f inansowo-gospodarcz,a".
H,enryk Skrzypczak stwierdził, że od ply."vaiyzacji
nie uciekniemy, ale nie należy wyiac dziecka z ką-
pieią.
Wnios,ek U. Ranke przeszedł - ZA głosowało 16

radnych, PRZECiW było 5 i 3 się WSTRZ'iMAł,a -i zabowiązuje zarząd, by w ciągu pół roku ciokona}
w tej spr,awie rozeznania. Zbyt krótiii termin oplo-
testował burmistrz Jerzy Cieśla głosując przeciw.

Stan,isław Pawlak p,oinformował, ż.e z:rezyg^awał
z członkostwa i przewodn{czenia klubowi radrrycir
PRZYMIERZE.

Henryk Zak wnioskował o zakup prądotwórcz;rch
agregatów dia hydroforni w Brońsku i Przysiece
Połskiej.

Janusz Jozefczak zaapelował o ujednoiicenie sta-
wek za wywóz śmi,ecli oraz Temont w 2001 roku w0-
dociągu w Bronikowie,

Bronisław Skorupiński w imieniu Unii li/ieikopo-
Ian złożył życzenia Świąteczno-Noworoczne olaz po-
prosił o uwidocznienie dni i godzin przylęć intel,e-
santów przez Burmiistrza i Frzewodniczącego Rad;u.

Bogdan Turliński.zaploponował, by diety z tej
sesji prz,ez,naczyć dla dzieci z rodzln mniej uposażo-
nych. Padło pytanie: ,,konkretnie - które dzieci? Bo
do jednego worka nd,e". Stwierdzono, że nie ma wni-
kliwego rozeznania o sytuacji materialnej i u,niosek
nie przeszedł. Niektórzy radni sprawę tą deklaroołatri
załatw ić i ndywidualnie.

Nim przewodniczący Zygmunt Konieczny powie-
dztał: zamykam XIV Sesję Rady Miejskiej Śmigla,
podzielił się refleksj ą z natad przervodnJ.czących rad:

,,Jesteśmy jedyni, którzy budżet (część) dzieiimy na
radnego, Są rady, któ e nawet odchotizą od odpisów

wiejskich. Gdzie my jako gm,ina jesteśmy? My się
kłócimy cztery godz,iny, a oni idą do przo,du".
A następnie życzył wszystkim zebranym bogatego
gwiazdora, spełnienia marzeń, dużo,zdrow,ia i rnało.,.
nerwów.

(H.z.)

sTAWI{,t I}ODATi{U oD NIERUCHOM0§CI
1. Ccl biidyni<ów- rnieszkalnycir ]ub ich części -U,40 zł oci l mź por,vierzchni.
ż. L}ci irlrdynków 1ub ich częśoi związanych z, pro-

1.,.tdzcnier11 działalności gospodarczej innej niż
ł, ziałalność rolnicza lub ]eśna z wy;ątkiem bu-
ł;;inktlrv iub ich części przydzielonych na potrz,e-
i,1, 1rro*u osób zajrnujących ]okale rnieszkalne
craz od części budynków mieszkalnych zajętych
na protadzenie działalności gospodarczej
:'},4? zł od i nrż powierzch,ni użytkowej.

3. l_,1 ilirdynkóv,, lub ich częścl zajętych na prowa-
olzcnj.€ działalności gospodarczej w zakresie obro-
tu kwa]ifikowanym materiałem siewnym
ii,e8 zł od 1 m' powierzchni użytkowej.

/+. Od i:ozcstałych budynków lub ich części
z,E9 zł oci 1 ln' pow-ierzchni użytkow-ej.

5. Cd Łudowli - 20/o ich wartości.
5. Cd gruntów zwlązaflych z działalnością gospo-

darczą inną niż działalność ro]nicza lub leśna
z vrl,jątkiern związanych z budynkami nieszkal-
ilyiri. 

- 
0,47 zł od 1 m2 poiwerzchni użytkowej.

7. Od gruntów:
a) będącycil użytkami rolnymi nie wchodzący-

rli w skład gosp,odarstw rolnych rozumie-
i:.ir_i i;si;awy o podatku rolnym wykorzysty-
=,,,,a;i],ch na cele rołnicze - 0,02 zŁ od L m'
ilclv,iierzchni użytkowe j,

L) pnci jezicrami zajętvch na zb,iorniki wodne
letencyjne lub e}ektrowni wodnych - 2,79 zŁ
od 1 ha pov,zierzchni,

c) pozostałych - 0,04 zł od 7 m2 p,owierzchni
uzytkowej,

STAWKI PODATKU
GD ŚR,oDKÓw rnłnSPoRTowYcH

1. Od samochodów ciężarowych o łado,wności:
743,60

- 1.053,80

- 1.859,00

a) od2do6ton
b porvyżej 6 ton do 12 ton
c) powyżej 1,2 ton

ż. Od przyczep o ładowności:
a) powyżej 5 ton do 7 ton
b) powyżej 7 ton do 12 ton
c) powvżej 12 ton

3. Od naczep powyżej 5 ton
4. Od autobusów
5. Od ciągników siodłowych i ba-

lasiowyclr
IJwaga! Od podatiru zwolniono pojazdy
siadaniu jednostek samorządowych.

zł
zł
zł

3B2,B0 zł
495,00 zŁ

- 1.210,00 zł

- 1.210,00 zł

- t.2l0,00 zŁ

935,00 zł
będące w po-

ilr;.;iui. i,;,§i fi§B''ffm"ffi §"ffiffiffifi! rSE{U

J,}i,-- ililH Hfu$fi&ffi !
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P§ffieffi ffi fi fi{ Kffi N§IJMĘN§TA
OZNACZENIA TOIVAROW HANDLOWYCH

Kontynuując nasz,,PORADNIK KONSUMENTA"
zajmiemy się dzisiaj oznaczeniami towarów ptzezna-
czonych do sprzedaży detalicznej. Istnienie tych oz-
nacz,en oraz ich treść ma niewątpliwy wpłyr,v na pod-
jęcie decyzji o zakupie towaru.

Przede \^/szystkim każdy towar przeznaczony do
sprzedazy detalicznej musi być ozLlaczony ceną po-
daną w złotych. Towary w opakowaniach jednostko-
rr,ych oznacza się ceną bezpośrednio na opakowaniu,
pozostałe _- wywieszką lub tabliczką cenową. Bez
wzgiędu na sposób uwidaczniania ceny, powinna być
ona podana w sposób nie budzący wątpliwości. Zade-
k]arowana tak cena wiąże sprzedawcę tzn. nie może
być przez niego podwyższona po dokon,aniu wyboru
towaru przez nabywcę.

Na kazdym towarze w opakolvaniu jedncstko-
rł,ym powinny też znaleźć się inne, niejednokrotnie
bai-dzo szczegółowe oznaczenia. Ze w-zględu na mno-
gość asortymentów występujących na rynku towa-
r,ó-w n,ie sposób jest omówić wszystkic!7 oznaczeń
w krótkiej publikacji prasowej. Skoncentrujmy się
zatem na najważniejszych, z punktu rvi,dzenia konsu-
menta, elementach owych oznaczerI.

Etykiety, metki, nalepki lub u,szy.łki muszą za-
pewnić korrsumentowi pełne i prawidłowe korzysianie
z to.ilar. aznaczenta te - konieezirie 1ą/ jęz;'lru pol-
slrim 

- winny zawierać: nazwę towaru i jego sym-
bol, ri;rzwę i adres producenta, energochłonność, znak
bezpieczeństwa gdy jest rłzymagany oIaz w zalezności
od rodzaju wyrobu 

- 
jego wieikość, rozm,iar, gatu-

nek, skład sulowcowy itp. Towary importowane za-
miast nazwą producenta mogą być oznaczone nazwą
importera iub nazłvą kraju pochodzenia. Niektóre to-
waTy p]:zemysłowe, np. kostrretyki oraz .;n,szyst}<ie ar-
tykuły żywnościowe muszą miec oznaczenie terminlt
ważrrości. Termin ten okreś]a się jako tertnin przv-
datności do spożycia (napis ,,należy spozyc przed,..)
iub datą min,imalnej trwałości (napis ,,najlepiej spo-
żyć przed...).

Ponadto artykuły żywnościowe krótkotrwałe winny
być oznaczone informacją o wymaganych warunkach
przechowywania, temperaturz€ przechowywania itp.

Sprzedawca jest zob,owiązany7 dołączyć do towaru
wsz,eikie informacje i instłukcje w języku polskim
umożliwiające korzystanie z towaru, wymogi i wa-
runki konserwacji oraz, w przypadi<u torvarów obję-
tych gwarancją, prawidłowo łvypełniony dokument
gwarancyjny.

Decydując się na zakup towaru technicznie skom-
pii}<owanego, np. odbiornika TV, zmywarki itp.

sprawdźmy jego funkcjonowanie, Sllrzedawca powi-
nien zapewnlić odpowiednie walunki techniczno-or-
ganizacyjne umożliwiające konsumentowi dobór
właściwego dla niego towaru oraz zademonstrov/ania
jakości i kompletności, jak też funkcjonowania to-
walu, w tym sposobu uruchomien,ia mechanizrnów
i podstawowych zespołów. Jeżeli towar jest objęty
g\ila]]ancją sprzedawca powinien również okazać na-
Łyłvcy zgodnośó zapisów dokumentu gwalallcyjnego
z odpowiednimi oznaczeniami i danymi na iołvarze
olaz nie naruszone plomby lub inne zabezpieczenia
wirrobu r,v miejscach przevridzanych w dokurnencie
g.łrarancyjnym,

Wskazując 1]a obowiązek oznaczan,ia tovlarów
handiowych olaz omawiając z konieczności bardzo
skrótowo, sposób oznaczania, usilnie zachęcarn Czy-
telników do zwrócerria uwagi na owe -wymogi. Brak
obligatoryjnych oznaczeń, stanowiąc określone wykr9-
czenie, powinien skłonić nas do refreksji nad przy-
czyną takiego stanu rzeczy. Być może bowiem nie-
uczciwy, anonimorvy producent lub importer próbuje
sprzedać nam przysłowiowy bubel, a nierzetelny
sprzedawca -. pozbyć się przeterminowanego towa-
ru. Nie uogólniając zjawiska, by nie krzywdzić praw-
dziwych kupców i handlowców, należy st,u,,lierdzić, ze
rł,szelka anonil,;o,uvość lub fragmentaryczność w za-
kresie oznaczeb, t.ol,rarów, niusi budzić za:wsze aasze
zastrzeżenia i rodz,ić szczególną ostrożność. W przy-
padkach wątpli,wości mozemy zwrócić się do Inspek-
cji Handlowej lub powiatowego rzecznika kosumen-
tów.

Ponadto fragtnentaryczność i braki w zakresie
oznaczeń oraz instrukcji, które powinny być dołą-
czone do towaru, rnogą rodzić po stronie konsumenta
dolegliwe skutl<i. Przypomnijmy bowiem, że sprze-
dawca nie ma prawnie uregulowanego obowiązku
prz5,-jęcia zwrotu towaru zakupionego, który nie speł-
nj,a naszych oczekiwań, jest niedopasowany pod
lvzględem lozmia]]u lub np. nie posiada gwarancji
iakości, Dopiero wykazanie, że przy sprzedaży zosta-
Iiśmy wpro\^/adzeni w błąd co do parametrów lub in-
nych walorów towaru, może być traktowane jako
v,,ada w rozumieniu przepisów o rękojmi.

Tak więc przed podjęciem decyzji o zakupie to-
warlł, żądajmy od sprzedawcy rnaksimum informacji,
sprawdza j my oznaczenia, wypróbu j my f unkc j onowa-
nie wyrobów technicznych. Pozwoli to na dokonanie
wyboru świadomego i uchroni nas przed przykrymi
niejednokrotnie skutkami.

powiatowy Rzecznik konsumentów
mgr Arkadźusz Wlekłg
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I.

PODSTAWOWE KIERUNKI DZIAŁANIA

GMINNEJ KOMISJI RaZWIĄZYWANIA
pR,oBLEMów łr,xoHoLcWyCH

Zwiększenie dostępności ponrocy terapeutycznej
i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionyc}r od al-
koholu,
Kontynuacja działalności punktu konsultacyj-
nego dla osób z problemern alkoholowym - za-
kup czasopism, niateriałów eduikacy jn,v-ch.

Kierowanie na badania przez biegłego psychoio-
ga celem wydania opinii w przedmiocie uza}eż-
nienia od alkoholu.
Kierow-anie do Sądu wniosku o w-szczęci,e postę-
powania w sprawie zastosorł,ania obowiązk,.t
poddania leczen,iu odwykowemu.
Kontynu,acja działalności ś.,łzietlic socjoterapeu-
tycznych w: Starym Bojanorvie, Zegrówku,
Machcinie, Bronikowie, Czacz,u, Smiglu (dzleci
młodsze 1. grupa i dzieci starsze 2. grupa).
Wspornaganie grupy AA ,,Dąb" w imprezach na
trzeżwo.

II. Udzielalnie rodzinom, w których v;Jzstun,rru ,rro-
blemy alkoholowe pomocy psychospołecznej
i prawnej.

1. Zotganizowanie b,iwaku d]a dzieci z g.rup ry-
zyka.

2. Pornoc prawna dla osób uzaleznionych.
3. Przeprowadzanie wywiadów u rocizin nadużywa-

jących alkoholu,
4, Organizacja form spędzania wolnego czasu np.

basen, kino, itp.
III. Prowadzenie profilaktycznej działalności infor-

macyjnej i edukacyjnej w szczególności d.la
dzieci i młodzieży.

1. Włączenie zagadnień wychowania ił, trzeźrł,ości
do p,rogramów pracy wychowawczej w szkołach.

2. Przygotowanie real,izatorów do Programu Profi-
laktycznego,,Drugi Elementarz",,,NOE",,,Od-
lot".

3. Szkolenie glup zawo,dowycir (sołtysi, radni,
członkowie Komisji R.P.A,, sprzedawcy napojcw
alkoholowych, Policja, pracownicy socjalni),

4. Doposażanie świetlic socjoterapeutycznych w
sprzęt, materiały papiernicze itp.

5. Gwiazdka dla dzieci połączona z balikiein no-wc-
rocznym i podsumołvaniem konkltrsu plast5rg2-
nego.

6. Zorgańzowanie obozu lub biwaku terapeut;lc2-
nego dla dzieci z rodzin z probiemem alkoholo-
wym.

IV. Kontrola punktów sprzedaży napojów alkolrolo-
wych.

V. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzy-
szeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu
problemów alkoholowych.

1. Wspieranie działań oraz zabezpieczenie środków
na organizację imprez tozrywkowych bezalko-
holowych.

2. Wspieranie Centrum Pomocy Rodzinie.
3. Współpraca z mas mediami.

J. aagielski - od
uczęszczając3zch

prart"* 
--i.r.":" dla dzieci

do szkoły podstawowej lub

*_+rł€rąr9}_.**_Tel, 5 18:99 01 -
S,przedanr kuchnię gazawą AMICA z płekarnikiem
clekirycznym, rocznik 1999. Te}ef on 5180272.

Sprzedaż jabłek. Ceny hurtowe. Sńigiei, Polńi Z.

Tel. 5-180-3 63. Zdzisław Berthold.

Zgir,ął Łrązowy jamnik, uczciwego zna7azcę 1r,ryIia-

grodzirrry. Tel. 518-03-13.

Biuro rachun}<owe: kp i r, FIT-y, ryczałty, inwentury,
Lernańska N'Iagcialena, Nowa \,iieś, te]. 518-08-52

SPsRT
W dniu 21 grudnia 1999 roku w Zespole Szkół

Zawodowych w Śmiglu odbył się GWIAZDKOIVY
TURNIEJ SZACI{OWY. W tr-rrnieju uczestniczyło 20
zawodników i zawodniczek.
Dziewczęta:

I ra. - Katałzyna Ranke
II rn. - Joanna Paw]ik
ili m. - Natalia Budzianowska
Chłopcy:

I m. - Marcin Woźny
II m. Robert Woźny
iil m. - Tomasz Piotrowski

Za.,łrodnicy otrzymali dyplomy oraz upominki od
św. Mikołaja.

Organizatorzy turnieju plagną podziękować p. Ro-
manowi Borowskiemu za pomoc w przeprowadzeniu
zawodów.

ZDotsYLI MEDALE!!l
Jak juz pisal,iśmy w dniach l7-19 grudnia ub. r.

vi Kościanie zostały zorganizowane XXIII MISTRZO-
STWA PoLsKI W TR,ÓJBOJU §IŁOWYM KoBtrET,
M.ĘżCZY ZN I WETERA},T oW.
Wśród rnężczyzn drużynor,vo wygrali gospodarze .-
zawodnicy OBRY KOSCIAN, w barwach której star-
towali mieszkańcy Starego Bojanowa bracia KO-
PIENKOWIE, którzy też stanęli ,,na pudle". Jacek
osiągnął wynik 750 kg (przysiad 290, wyciskanie Ie-
żąc I70 i martwy ciąg 290 kg) co dało mu srebrny
medal, a Krzysztof osiągnął wynik 730 kg (2B0+170

+2B0) i zdobył medal brązowy.
Oboje startowali w kategorii do B2,5 kg.

GRATULUJEMY!!l

ffi;n§E:PŁ&EffiE

2.

4.

5.

{!§ŁffiszHł{§e ffiffiffiEffiE

zakład malarski
do nauki zawodu

przyjmie uczniów
tel. 5-180-853

L2



G iekawostka arch itekton iczna
Pan Zenon Olejnik _z Nowej Wsi, porządkując strych

budynku rodzicow w Smiglu, natrafił na oprawlony zbior
tygodnika llustracja Poznańska zlat 1927-1929. Gazeta ta na
4 stronach kazdego numeru zawierała ilustracje - fotografie ze
świata, kraju, Poznania i prowinĄiz odpowiednim podpisem -
komentarzem.
W tym ostatnim dziale były tez zdjęcia związane ze Smiglem,
ktore przedstawiały /cytuję podpisy/:
- Oddział,,Sokoła" (ze sztandarem)w Starym Bojanowie, pow.

śmigielski, dzięki umiejętnemu kierownictwu rozwija się
coraz pomyślniej,

- Druzyna,,Sokoła" zCzacza, pod Smiglem zywotnościąswą
rywalizuje z bratnimi gniazdamiw powiecie. (Obie fotografie
zostawiono obok siebie w nr 20 z3.12.1927 r,).

- K.S. ,,Stella" ze Śmigla, ktory dzięki pracy zarządu z
prezesem Majchrowiczem na czele, osiągnął kilka sukcesów
(nr 22z17 ,12,1927 r.).

- Ks. Stanisław Nowak, proboszcz śmigielski, obchodził w
biez. miesiącu 25-1ecie kapłaństwa (nr 22z 17 .12.1927 r.).

- Fragment poświęcenia Stacji opieki nad matką i dzieckiem,
które odbyło się w pierwszej połowie biez. miesiąca.

- Członkowie Tow. Miłośników Sceny ze Smigla, którzy osta-
tn io wystawi l i z powodzen ie m komed ię,,Mąż zg rzeczności ".
(Dwie ostatnie fotografie zostawiono obok siebie w nr 4 z
28.1.1928 r.).

- Dom pzy ul. Jagiellońskiej w Smiglu, ktory w tych dniach
zenuał się w czasie murowania pańeru. Na szczęście odbyło
się bez wypadku, mieszkańcy domu zdążyli bowiem
wyskoczyó oknam i (nr 24 z 1 6.6, 1 928 r.)
Kserokopię tego ostatniego publikuję obok. Ma ono wartośó

historyczną gdyz dokumentuje dawną zabudowę fragmentu
ul. Jagiellońskiej. Ten dom (warto zwrocić uwagę na facjatki
poddasza)wtej postacijuz nie istnieje. Po zawaleniu się został
rozebrany i w jego miejscu wybudowano budynek
dwupiętrowy jak na fotografii obok /foto ELF/. Potwierdza to
jego obecna właścicielka p.Agnieszka Ratajczak, której mąż
Jan przed wojną, będąc jeszcze kawalerem, przejął go w tym
właśnie kształcie browiczów. Zamieszkali w nim jednak
dopiero w 1945 r. (Przedtem mieszkali na terenie sanatorium w
Kościanie). Budynek na dole, obecnie mieści się w nim sklep
mięsny, pozostał w kształcie niezmienionym.

Natomiast budynek na górze, naroznik ul. J.Matejki i Jagie-
llońskiej, ktorego fragment widac na kserokopii, w 1928 r. był
budynkiem jednopiętrowym z dwuspadowym dachem. Jego
właścicielem był Jozef Cieśla, brat rozstrzelanego lgnacego,
kupiec zbożowy, pienruotnie mieszkający na Winnicy. Jego
corka Genowefa mieszkająca w Kościanie, pamięta go z
początku lat'30 jako budynek dwupiętrowy, na ktorym ojciec
dobudował wiezyczkę. Nalezy przypuszczaó, że oba budynki
równocześnie, na przełomie lat 20130, otrzymały kształt
obecny.

Autorem,,śmigielskich" zdjęc publikowanych w
lLUSTRACJl POZNANSKlEJ był śmigielski fotograf Romuald
Małecki , który swoj zakład prowadził przy ul. J.Kilińskiego od
1924 r. Po jego śmierci (1957) firmę pod tym samym szyldem
prowadził jego zięc Stefan Motała (do 1986 r.)

lH,Z.l



Centrum KuItury w Smiglu
zaprasza na

ZABAWĘ KARNAWA|OWĄ

ktora odbędzie się 5 lutego 2000 roku
Gwarantujemy dobrą kuchnię i wspaniałą

zabawę przy muzyce zespołu
,,Sezam"

Bilety w cenie 110 zł od pary
Rezenruacja w administracji Centrum Kultury,

ul, T.Kościuszki nr 20, tel. 51 8 02 73
w godz. od 8.00 do 15.00
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