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Dzień dobry! Witcm Poństwo serdecz-
nie izoprcszom do gimnostyki poronnej.
Możno powiedzieć, źe vrłościwie momy już
po ferioch zimowych. Były one no tyle zi-
mov/e, no ile ouro pozwoliło. A pozwoloło
sobie no różne ,,wybryki" - od śnieżyc, któ-
re w ciclgu kilku godzin poroliżowoły ko-
munikocję (w góroch tokich opodów śnie-
gu nie pomiętcrli przysłowiowi nojstorsi gó-
role), po mróz (no polskim biegunie zimno,
czyli w Suwołkoch było ze 30 stopni) i nog-
le roztopy, które w góroch przyniosły gwoł-
towne zogrożenie lowinowe (oby nie po-
wódź!), o u nos wzrost zointeresowonio
imprezomi pod dochem, (Np ,podczos spe-
cjolnych seonsów filmowych dlo dzieci w
Centrum Kultury solo kinowo mogło by być
jeszcze rqz toko duzo, żeby pomieścić
wszystkich chętnych). Dlo gimnostyki po-
ronnej nie stroszne sq źodne zmiony po-
gody. Jok zowsze stojemy przy otwortym
szeroko oknie i rozpoczynomy.

No Nowy Rok życzyliśmy sobie zdrowio
(jok tom u Poństwo z 9rypq?) szczęścio
(które to uczucie może przynieść tylko sy-

sternotyczne uprowiclnie gimnostyki poron-
nej) i pomyślności, Pomyślność, jok by nie
było, kojorzy się nom w duźej mierze z ko-
chonymi pieniqżkomi. Jestem pewno, że
każdy z nos niejednokrotnie myśloł sobie,
co by tu zrobić, źeby te nosze finonse były
lepsze. Nojlepiej nic nie robić, tylko wy-
gloć w totolotko, Ale tutoj szonse sq mniej
więcej tokie, jok spotkoć kogoś kto rzeczy-
wiście systemotycznie uprowio gimnostykę
poronnq. A już kompletno grozo musioło
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pość no miłośników gier liczbowych, kiedy mioły one
dostoć się pod zarzqd nowego prezeso. Czy wyobrożo-
cie sobie Poństwo, żeby wówczos ktokolwiek wygroł
w tokiego totoAlotko? Cybo tylko som prezes, który
joko jedyny bodoj wygrony wyszedł z ZUS-u.

Możno teżzojqc się rocjonolizocjo, Podobno
im bordziej zodłużone lub podupodojqce zokłody prze-
mysłowe, tym wyższe premie i nogrody wypłocono tom
zo pomysły rocjonolizotorskie. Toki rocjonolizotor som
wymyśloł usprownienie, som je wycenioł, ole juź som
nie kosowoł pieniędzy, bo do podziołu dopisywoli się
tokże inni. lm wyżej ktoś był w zqkłodowej hierorchii,
tym większq ,,kosę" zgornioł. Ze w socjolizmie korzy-
stoło się nierzodko z tego sposobu - powszechnie wio-
domo, Ale żeby teroz?|

Do storych pomysłów noleży też wypłoconie sobie
premii i nogród (których wysokość zohoczo już o kwoty

dlo nos ostronomiczne). Gdyby to odnieść do gimno-
styki poronnej, to niebogotelne kwoty możno by zgor-
nioć np: z okozji otworcio okno, no okoliczność pogo-
dy dobrej lub pogody złej, w zwiqzku z jubileuszem
dziesiqtego przysiodu, dlo uświetnienio piqtego skłonu,
dwudziestego wspięcio no polce, obchodów Dnio Gim-
nostyki Poronnej, czy w końcu uroczystości zwiqzonych
z zomknięciem okno, l wszystko to legolnie i zgodnie
z regułomi!

Mniej legolne (o wręcz korolne) jest zorobionie pie-
niędzy w oporciu o pomysł niejokiego Mikołojo G, Jest

to tok zwony sposób no ,,mortwe dusze", Niestety, po-
niervcż pomysł ten jest chroniony prowem outorskim,
somowolne noślodowonie podlego ścigoniu. Przekonoli
się o tym nieuczcirłri okwizytorzy funduszu emerytolne-
ga, których przyłopono no spoi,zqdzoniu fikcyjnych
umów z fikcyjnymi klientomi, A przecież to był tylko po-
mysł no bołogon orgonizocyjny w ZUS-ie! Obowiom
się, źe przez kilkodziesiqt lot dziołoIności iej szocownej
i (zdowoło by się) posożnej instytucji mogq w jej końo-
tekoch istrrieć nie tylko mortwe dusze, ole nowet ich
dzieci i wnuki!

Wszystko nieuclłi,c rnie zmierzo do przywrócenic
cenzui"y. Wtedy znow|,| będziemy wierzyli, że promi-
nenci bogocq się uczciwie, że reformy sq jednym pos-
mem sukcesów, o koolicjo rzqdorvo to miłujqco się ro-
dzino, Prowdę podo się o przegrqnej polskich piłkorzy
3 : 0 ol meczu z Hiszponiq (no dowód, że niepowo-
dzeń się u nos nie zotojo) i powtórzy sensocyjno in-
formocję o pięciokilowych bryłoch lodu, które spodoły
z niebq we Włoszech (że niby inni teź mojq problemy).
No o w cołym kroju niepodzielnie zoponuje jedno
ogólno gimnostyko poronno i wszyscy będq szczęśliwi.

Zechcq Poństwo poćwiczyć teroz trochę somodziel-
nie, Jo muszę oddoć się teroz bordziej prozoicznemu
zojęciu, o mionowicie rozmyśloniom, jok by tu tvresz-
ce zrobić fortunę.

Zoproszom do nostępnego spotkonio !

Girnnastykę porąnnq przggotouała ź prowadzżła mgr J.S.

l2 stycznia 0 godz. trP.[!E...
... zgodnie z wieloletnią
tradvcją, grupa komba*
tantów wTaz z przedsta-
wicielami władz samo-
rządowych, harcerzami
i młodzieżą przy obeli-
sku na placu Rozstrze-
lanych w Smiglu odda-
ła hołd powstańcom
Wielkopolskim z 191B-

-1919 
roku

Okollicznościowe, krót-
kie przemówienie wy-
głosił niżej podpisany,

a następnie delegacje harcerzy, mŁodzieży, władz sa-
morządowych przewodniczący Rady Miejskiej
Śmigla Zygmunt Konieczny, Wiceburmistrz Śmigla
Feliks Banasik i Sekretarz Śmigla Wanda Jakubo-
wska oraz kombatantów złożyły wiązanki kwiatów.
Prezes śmigielskiego koła Zwtązku Kombatantów
Rzeczypospolitej Polskiej i byłych Więźniów Poli-
tycznych Gertruda Skrzypczak uczestnikom uroczy-
stości za udział i wiązanki serdecznie podziękowała.

(H.z.)

&dy cbcemy u§ysłaó

TEtEfimAm...
NIE! Telegramu już nie wyślemy!
Jak się dowiedzieliśmy, urzędy pocztowe już nie
prŻyjmują ani ie]efonicznie ani przy okienkach w
swych placówkach tekstów telegramów.
Umowę na rvykonyw-anie tych usług poczcie wypo-
rviedziała Telekomunikacja Polska S.A,, która ich
świadczenie rvzięła na s-i/e barki.
Tekst telegramu można nadać tylko telefonicznie
c{zwoniąc pod numer 905.

Natomiast, gdy telegram adresowany jest do nas, to

- 
jeśli mamy telefon jego treść zostanie nam

przekazana tą drogą, a jeśli nie, to zostanie on nam
dostarczony (z wyjątkiem niedzieli?) przez ,,umyś1-
nego" z Kościana.
PS. Pisząc ,,umyśltlego" nie matny rra myśli gołębia

pocztorvego.

!§astq$E!$ §u$ §T.m2.f,ffiffiffi rsku
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Być św§otłem
dlq innych

Tradycją już się stało, ze na przełomie stycznia
Krąg Starszych Harcerzy - Seniorów organizuje
uroczystą zb,iórkę połączorrą z opłatkierrr.
Zgodnie z harcerskim obyczajem, przewodniczący
kręgu dh Zbignie.ł Grabowski wygłosił okolicznoś-
ciową gawędę, kiórej kanwą było Betlejemskie
Światło. M.in. powiedział:

Nźosqc ten betleje,mskż płomgk powżnnźśmE zdobyć
sżę na chuźlę reJleksjź nad rnżejscem harcerstlfia
uJ naszan,L żgctu. Nad tEm, cza u naszej codziennoścż
potrafżmy promźenżouać cźepłem ź energiq którq
czerpźemg z przeżEwanźq harcerstwa? Czg panoszqce
się często złc, o|cojętność wl nietolerancję ż brak po-
szctnouanża uarto ścż mor cL rug ch p otr af imy r ozśtlsżet-
lżć harcerskżm przyL;,ładem? Czy sq.mż umźemE dausać
cżepło ludzźom ,**okoł rlas: nasza,m blźskźm, przEja-
ciołom, znajomg,m,, sqsiadom, ludzźom spotakanam,
na ulżcg? Czy jak ogte,i u: ciemruq noc potra,Jźmy sku-
piać ludzź na rozuiqzyu:arużu żstotngcll problemótu
ź spraw naszych, ,,nlałgci,t, ojczgzn" ż tej dużej -
Polski? Czy tak, jak śpieuama ID uażnEcłl, chll:ilach
nqszego h,arcerskżego żgcźa, stale dqżqc do zdobEcźa

,,śwzetlanego łl,arcerskiego krzgża", uystarczajqco
skutecznie suojq służbq ni.esżemy ludziom pokój, ra-
dość i nadzżeję? Nże tElko rqz ,lD roku - lecz całym
żEcźem?

MyśIę, że odpowiedzL7r a te retorycz-
ne pytania winni szulrać nie tyIko
harceTze.
wieczór rvypełnił;l tez i wspomnienia oraz śpiewanie
kolęd i harcerskich pieśni. Zakończyła go zaśpiewana
harcerska modiitwa: ,,O Panie Boże ojcze nasz ...'..

H. Zbźerskź

PUNKT SPRZEDAZY

CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO:

CIĄGNIKÓW URSUS: C-330, c-360, ZETOR,

NIASZYN ROLNICZYCH, KOMBAJNOW,

DOJAREK ORAZ NORMALIA:

łożyska, paski, pierścienie, uszczelniacze i inne.

ZAPRASZAMY:
Śmigiel, uI. Leszczyńska 16, tel. 518-01-96

na terenie bazy ŚmGnOL

RAIY

Hffil!ffIfrft t§sG
Ponźżej podaję źnJormację o zaloo,rtach małżeń-

stuach, oraz zgonach, które zostałE zarejestrouane
,tI) księgach tJrzędu Stanu Cytużlnego ID Śmiglu
u styczniu 2000 r.

MAŁŻEŃSTWA:

- PancL Michała Marcźnkousskźego z Koszanollsa
z Paniq EdEtq Zajdolłźcz ze Śmźgla - ślub za-
u:arto 8 stEcznźa br.

- Pqna Andrzeja Skrzypczaka z Kościa.na z Panźo,
E,uq Kżełczeuskq z PrzEsżekż Polskiej - ś|.złb za-
u:arto 8 stEcznia br.

- Pung Adama OgrodolłczEka z Czacza z Panźq llo-
nq Rogalsko, z Ni,etqżkousa - ślub zatlsarto 15
stgcznia br.

ZGONY:

- Leon Wźtkźeuźcz, zan,L. lł Smżglu, lat 9a, ztnarł
5 stycznża br,,

- Marianna Grzegorz z d,ornu Nadolna, zum. I)J Kar-
mżnźe, lat 90, zmarłu 6 stgcznźu br,,

- Kuzimierz Skrzgpkowiak, zclTi|,. lD Brońsku, lat 72,
zmarł 8 stEcznża br.,
Stqnźsłal!cL Mżch,alczak
u Śmiglu, lat 89, zmarła
SteJan NadolnE, zo"Tn, ID ,

zmarł 24 stEcznia br.,
Mariq,n Cźorga, zan,L. u)

stycznźa br.,

z dom,u Bqczgk, za,n1.

, 76 stgcznża br,,
PrzEsźece Polskżej, Lat 92,

Śmźglu, Lat 66, zmqrł 24

- Jerzg Dzlurla, zo,rn. u Starej Przysźece Drugiej,
lat 64, zmarł 24 stEcznźa br.,

- Dorota Jarzębotuska z domu Fl,eprzyk, zo,In. u)

Śmżgl,u, lat 59, zmg.rła 24 stycznźa br.,

- Frqncźszek Majorczgk, zam. us KoszclnoLuie,lat 97,
zmarł 29 stgcznźa br.

ZasŁępcakieiiTłżź?"yu"

Zastępca l{ierolvnika Urzędu Stanu Cywilnego
w Śmiglu za naszym pośrednictwevn prosi o zgłasza-
nie z półrocznym wyprzedzeniern jubileuszy 50-1ecia
zawarcia związku małżeńskiego. Red.akcja

KOMUNIKAT
ZAF"ZĄDU MIEJSKIEGO §MIGLA

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 7

lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym
(tekst jednolity Dz. U. N:: 15 poz. 139 z dnia 25 lute-
go 1999 r.) podaje się do publicznej wiadomości, że

dnia 1? lutego 2000 roku o godz. 12.00 w saii Nr 14

Urzędu Miejskiego w Srniglu odbędzie się Sesja Ra-
dy Miejskiej Śmigla, której przedmiotem będzie
uchwalenie zm,ian miejscov,rego planu zagospodaro-
wania przestrzennego miasta i gminy Śmigiel.

Przewodnic zący Zar ządu
tnż. Jerzy Cieśia
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Iubineusz co się zowie!
prnćnzrnslĄTy NLIMER ,,K L E tr{ s A,,

,,KLEKS" jest gazetką Sanrolządu Uczniorvskiegc
przy Samorządowym Gimnazjum, Szkole Podstawo-
wej i Przedszkolu w Czaczu. Obecnie redagują go
uczniowie: Marta Jurga, Mateusz Stachowski, Mag-
da]ena Franek, Marta Kozak, h{arta Janicka i Agata
Konieczna pod opiekuńczyrni skrzydłanri mgr Iiony
Koniecznej - nauczycielki historii.
W styczniu br., w siódmą rocznicę wydania pierwsze-
go numeru, ukazał się jubileuszowy - 50 numer ga-
zetki. (Osiem jednostronnie zadrukorvanych drukietn
komputerowym stron z kolorowymi rysunkami i zdję-
ciami członków redakcji).
Pierwszą gazetkę, bez numeru i tytułu wydano z o-
kazji Świąt Bożego Narodzenia rv grudniu 1992 i,.

Ogłoszono w niej konkurs na tytuł gazetki. Pierv;-
szy numer ,,KLEKSA" r.vydano w styczni.u i993 r.
Jego r,edaktorami byli: Małgorzata Sienkiewicz, Ma-
gdalena Kasperek i Joanna Kaczmarek, Redakcją,
do wydania 5 nr. opi,ekowała się nauczycielka mate-
matyki, również opiekunka samorządu szkolnego mgr
Maria Szudra. Pierwsze nr. o objętości dwóch stron
pisano ręcznie. Szata graficzna zmieniła się w maju
1997 r. dzięki zakupieniu przez szkoł.ę rrou,ego kom-
putera, a nr 33 zaszokował wszystkich kolorową stro-
ną tytułową. Obecnie redakcja dysponuje trzema (I

- to w porównaniu do naszej redakcji) komputera-
mi.
Średni nakład KLEKSA, który teraz wychodzi co
drugi miesiąc i sprzedawany jest po I,50 zł za nu-
mer, wynosi 50 egzemplarzy (do szkoły w Czaczu
uczęszcza 321 uczniów).

W numerze jubiieuszowym dokonano podsumo-
wań. Wymieniono nazwiska wszystk'ich dotychczasot
wych redaktorów (65 nazwisk!), osoby, z którymi
przeprowadzono wywiady, wykazy artykułów i an-
kiet. Przytoczono też opinie uczniów, rodziców i na-
uczycieli o,,KLEKSIE".

(Gazetka) pouinna ukazElnać sźę częścźej, ponie-
waż dzźecź nie inf ormuiq rodzźcotu o nźektórych szcze-
gółach" - powiedziała jedna z matek. (Tu dodam, ze
dwa razy w roku ,,KLEKS" wydaje numely spe-
cjalne, adresowane głównie do rodziców). Przedsta-
wili się również aktualni redaktorzy.

Nic zatem dzirvnego, ze lv_vdanie 50 numeru tej
szkoinej gazetki stało się św-iętem społeczności szkol-
nej.
Uroczystość ,,50 urodzin" odbl,ła sie 18 stycznia br.
w bib]iotece szkolnej. Zaproszonych gości, rvśród któ
]]i.ch ił.in. byli: Burmisirz Smigla inż. Jerzy Cieś]a,
Sekretarz Śmigla ir-lgr Vland,a Jakuborvska. radni z
rn,iosek obejmujący rejol' szkolnv: Henrl,k Szul, Sta-
nisłałw Pawlak i l(azimierz Wasiek: przervodnicząca
Rady Rodz,iców Wiesłavla Żak oTaz lauczycieli i
lrzedstałvicieii poszczególnych klas powitał dyrek-
tor szkoly mgr Wiktor Snela. Następnie zespół redak-
cyjny przedstawił historię gazetki (obrazorł,ała ją
rów-nież okolicznościov,za wystawa), odśpielł,ano STO
LAT, nagrodzono upominkami zespół redakcyjny i
nauczycielki - opiekunki.
Burmistrz Jerzy Cieśia, gratulując i życząc daiszej
ponyśloności w rozwoju pisma, zadek]arował zakup
Crukarki,
Punkteni kulminacyjnym było wniesienie z 50. pło-
nącyini świeczkami tortu, kawałkami którego ,,obda-
rowano" wszysikich uczestników tej jubileuszowej
urocz.vstości.
Dla wszvstkich uczniów zorganizowano dyskotekę,
na której, za kupiony jubileuszowy numer (rozeszło
się ponad 200 egzemplarzy), otrzymywało się balonik
z nagrodą.

Młodszyrn czytelnikom,,Witryny ŚmigieIskiej"
informuję, że redakcji ,,KLEKSA" kilkakrotnie udo-
stępnialiśmy swe łamy. M.in. w nr. 23(79) z 24.Il.
1994 r. publikowaliśmy tekst ,,W szkole w Czaczu".

KorzEstajqc z okazjż tego pi,ęknego jubżleuszu nQ-
szgm rnłodszym Kolegorrl - Redaktorom składamy
gratulacje ż żEczymg przede tnszgstkżm uszrostu lźcz-
bE czgtelnikoą.ts i co za tym żdzie ź nakładu. Nżech
Wasz ,,KLEKS" stanie sźę łqcznżkiem mi.ędzy Wami,
Szkołq ź Rodzicamż, Piszcże nie tglko o tanx co Wa-
sze szkolne środotuźsko i,nteresuje, ąle róusnleż baw-
cźe stlsożcll młodgch, czgtelnźków, Lźczgmy róusnźeż,
ze od czasu do czasu będzźemg moglż Was goścźć na
łamach, ,,Wźtryng Śmigżelskiej". Potuodzenża ln tej
trudnej ż odpouiedzialnej redakcEjnej robocie.

Hubert zbźerskż
red. nacz.,,Witryny Śmigielskiej"
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§ffiffiHffiH §EĘ p§BBeffiW!§!
Sezon zimowego ogrzewania mieszkań w blokach

i domach mieszkalnych to co roku okres zwiększonej
ilości pożarów. W iym czasie staiystyki Państ-wowej
Straży Pożarnej wskazują na większą liczbę ofiar
śrnierteInych i osób poszkodowanych.

Przyczyny powstawalria pozarów od lat ciągie się
powtarzają. Dominujące ich grupy stanowią umyślne
podpalenia, nieostroznośc osób dorosłych i nieletnich,
wady lub niewłaści-wa eksploatacla urządzeń i insta
1acji elektrycznych cu,az waciy i zla obsługa utządzeń
grZ,eWCZYCh.
Warto zwrócić uwagę i zapatniętać podstawowe za-
sady, których przestrzeganie pozlvoii cieszyć się wła-
snyrn bezpieczeństwem.
DBAJ O SIEBIE I SWOJĄ EODZINĘ. PRZESTBZE_
GAJ WYMAGAŃ BEZPIECZEŃSTWA POŻARO-
WEGO:
1. Eksploatacja urządzeń elektryczny ch:

- nie stosuj bezpiecznikórv o większej mocy niż
wskazane, nie,,w-atuj" bezpieczników topikowych,

- uzywaj tylko tyle odbiorników prądu elektrycz-
nego na ile obliczono moc instalacji elektrycznej

- nadmierne obciążenle instalacji powoduje prz,e-
grzewanie się kabli i przełvodów oraz wypalanie
styków w gniazdach i puszkachrozgałęźnych. Jed-
noczesne włączenie opiekacza, żelazka i czajnika
bezprzewodowowego może spowodować przecią-
żenie instalacji.

- zlecaj wykonanie przeglądów technicznych utzą-
dzeń elektrycznych i gazowych zgodnie z instruk-
cją obsługi osobom do tego upoważnionym, nie
eksploatuj urządzeń elektrycznych i gazowych.

- nie ustawiaj sprzętu tele-wizyjnego i radiowego v/
nie w.entyiowanych regałach, w półkach obłożo-
nych książkami i innymi materiałami palnymi -przez powolne i długotrwałe nagrzewanie zaku-
rzo,nych przedmiotów rnoźe dojść do zapalenia,

- nie wvkonuj prowizorycznych podłączeń eiektry-
cznych i nie przerabiaj stałych instaiacji oTaz
pr ze dłużaczy e le ktrycz nych,

- jeśIi decydujesz się na wymianę kuchenki ko-
niecznie kup tę z wyłącznlkiem przeciwwybucho-
\ilYffi,

- nie ustawiaj elektrycznych urządzeń grzewczycIl
l,v pobiiżu matereiałów palnych (mebii, firanek,
itp.) 

- zacholvaj odległość minimutn 50 cn.
2. Eksploatacja urządzeń gazowych:
* 1y mi,g5zkaniu nie przechowuj więcej niż 2 buili

gazowych o ładunku nie przekraczającym 11 kg,
nie podłączonych do urządzeń gazo,wych,

: nie przechowuj ł:utli w pomieszczeniach poniżej
poziomu terenu (piwnicach i na klatkach schodo-
!\ych), ponie,nvaż gaz profnan-butan jest cięzszy od
powietrza, może zalegać w pomieszczeniu grożąc
wybuchem,

-- nie zatykaj przewodółv ,oentyiacyjnych 
- w pra-

widłowo działających urządzeniach gazowych, w
przypadku braku wystarczającej ilości powietrza,
następuje niezupełne spalanie gazu i może pow-
stać trujący, niewyczuwalny tlenek węgla (CO).
Ponadto nadmierna zawartość w powietrzu pr,o-
duktów spalania gazu jest niekorzystna dla ludzi,
szkod]iwa dla zdrowia,

- zlecaj okresowe czyszczenie kanałów kominowych
i wentylacyjnych 

- 
zaniedbania tych czynności

często są przyczyną śmiertelnych zatruć tlenkiem
węgla, szczególnie p,odczas kąpieli w łazienkach
wyposażonych w gazowe ogrzewacze wody,

- nie ogrzewaj p,omieszczeń kuchnią gazową 
- b;rr-

dzo często takie praktyki, zwłaszcza w budynkach
z centralnymi gazomierzami, gdzie teoreŁycznte
ogrzewa się mieszkania nie na wlasny koszt koń-
czą się poważnym zatruciem organizmu,

- gazow€ urządzenia promiennikowe wyposazone
w katalizatory mogą być używane w ponrieszcze-
l.iach o powierzchni powyżej 40 trf , w lrtorych
nie przebywają stale ludzie,

-- uży,vaj urządzeń gazowych posiadając;zcil iirajo-
we atlsty i dopuszczenia,

- nie ustawiaj urządzeń grzewczycll w pobliżu ma-
teriałów painych (mebli, firanek itp.) - zacho-
waj odiegłość minimum 60 cm,

3. Zadbaj o własną drogę ewakuacji podczas pożaru:

- nie zakładaj krat na dłzwi i okna, na klatkach
schodowych i przejśc,iach ir.liędzy nimi, wyjściach
na dach - krata utrudnia ewakuację podczas po-
żaru oraz wydłuża czas oczekiwania na pomoc
strazaków. Jeżeli boisz się złodziei niż pożaru za-
kładaj kraty, które można otworzyć od wewnątrz.
K]ucz pozostaw w umówionym miejscu, znanym
v,,szystkim domownikom. Pamiętaj, że podczas
pożaru może to być jedyna droga ewakuacji.
Nlreszkanie będzie silnie zadyrriione, a spanikowa-
ni domownicy mogą zapomnieć gdzie znalduje się
klucz.

- lrie zastawia,i sprzętami korytarzy i dojść do mie-
szkań - utrudnić tym ryyożesz drogę ewakuacji
oraz dojście lub dojazd ratowników.

4. Nieostrożność i niezachowanie elementarnych za-
sad bezpieczeństwa pożarowego to główne ptzyczry-
ny powstawania większości pożarów.
Dlatego:

- dopilnuj, by dzieci nie bawiły się ogniem otwar-
tym, materiałami pirotechnicznymi czy urządze-
niami elektrycznymi, nigdy nie pozostawiaj ma-
łoletnich dzieci bez opieki,

- nie spalaj śmieci w śmietnikach,

- nie zaprószaj ognia ,ń,r zsypie,

- nie pal papierosów w łózku lub fotelu przed zaś-
nięciem 

- ludzie giną nie tylko w pożar-ach o-
bejmujących całe mieszkanie. Zdarza się, że nie-
dopałkiem pap,ierosa mieszkańcy rozniecają ogień
na małej powierzchni (do kilku metrów krvadra-
towych), 

- ale to wystarcza, by gazy pożarowe
śmiertelnie zattuły ludzi,

- nie zapalaj świec stojących pod półkami lub tramp
z abażurem przylegaja,cyrn bezpośrednio do pal-
nych mebli 

- 
nagrzervanie powierzchni mozc

trwać wiele godzin aż do momentu zapalenia,

- nie pozostawiaj włączonej kuchenki gazowej bez
dozoru - wykipienie v",ody w garnku może do-
prowadzić do silnego zadymienia mieszkania,
szczególnie niebezpiecznego dla śpiących osó,b.
Przypadkowe wygaszenie kuchenki podczas goto-
wania rnoże doprowadzić do wybuchu gromadzą-
cego się gazu,
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- kup gaśnicę proszkową minimum l-kilogramową,
którą będziesz mógł ugasić w mieszkaniu kazd.y
pożar w zar,odku. Taką gaśnicą możesz bezp;ecz-
nte gasić także palące się urządzenta e].ek^trycze
pod napięciem. Znajdź dia gaśnicy bezpieczne
rrriejsce, o którym każdy z dor,:iorvt-tików i:ęcizie
pamiętał,

- kup również automatyczną czujkę vrykrylr,ająr:ą
obecność dyrnu (niedroga) -_- głośn;znr s;lrgrrałe r
dźwiękowym zaalarmuje o powstaniu pożartr,

5. Kiedy wyjeżdżasz na dłtłższy czas z dornu zasto-
suj następujące zasady:

- 
przed wyjściem z domu q,yłącz zasi]a_nie :l.-ąi,.l
elektrycznego oTaz zaktęć zal,vór ivcrlr-ry i g.:zo,.,,-,,
(jeśli takie y/ystęptlją),

- u sąsiadów pozostaw informację, gdzie będll;c:z
przeb,ywać,

- zakręć dokładnie butlę gazową,

- 
uporządkuj balkon, pirzrnicę i strl,ch. Pa=iętaj --
składowane materiały palne, & w szcz.gólncści
ciecze łatwo zapalne, rczci,eńczalniki, d-ezodoran-
ty, farby i ciecze ropopochodne-mogą byc przy-
czyną pożaru.

6. Gdy powstanie pożar, to:

- dzwoń pod numer straży pozarilej - 998,

- staraj się zejść ponizej palącego się mieszl<ania
lub wyjść na zewnątrz budynku -_ oarniętaj dynr
unosi się do góry, nie wolno zjeżdżać windani,
nie należy otwierać drzr,lzi przez które w-ydoby,,rza
się dym, gdyż dostarczenie wi,ększej i}ości tienu
może spowodować szybki rozwój pożaru i płomie-
nie mogą nas poparzyć,

- 
przebywając w mieszkaniu powvzej nriejsca po-
żaru nie otwieraj drzwi na korytaiz, uszczeJnij
drzwi i wy-konuj polecenia strazakó,w,

- staraj się nie nosić na sobie ulcrari z tr,vorzylu
sztucznych w pobliżu kuchni gazovlej, ogniska ,*-

jeśli dojdzie do ich zapalenia nalezy prcbcrł,ać je
zdjąć lub zalać wodą, w ostateczrrości ogień na
płonącej odzteży można stłumić o,łijając się ko-
cem,

- do gaszenia urządzeń elektrycznych nie r_rzywaj
nigdy wody, może to doprowacizllć do porazenia

- staraj się wyciągnąć z gntazdka sznui zasiia-
jący (np. dre-łnianym kijem od szczotki), można
wyłączyó bezpieczniki by odłączyć dopłr,rł, prąriu
do mieszkania,

- 
powiadorn o zagtożeniu sąsiadów,

-. nie wdvchaj dymu - zasłoń usta mokrą tl,1arri-
ną, j,eż,eli to możliwe - zmocz swoje ubranie hrb
owiń ciało mokrą grubą tkaniną z nat-urainych
materiałów (z Inu, wełny, bawełny itp.),

- 
jeżeli nie możesz opuścić mieszkania, pizenrii,sz-
czaj się do pomieszczenia jak najdalszego od tego,
w którym się pali, zamknij za sobą rvszystkie
drzwi, wzywaj krzykiem pomocy.

7. Gdy poczuj esz gaz, to:.

- zawiadom jak najszybciej pogotowie gazowe i ad-
ministrację,

- 
powiadom sąsiadów,

- nie włączaj światła ani żadnych urządzeń elek-
trycznych,

* nie zapalaj zapałek czy zapalniczek,

- zamknij za:wór gazu w mieszkaniu,

- 
otwórz szeroko okno,

-_ wYjdź na zewnątr" 
Łblil#§Bi powIATowA
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I}ziękuiemy
Ośrodek pomccy §połecznej Tv Smiglu, składa

sełdeczne podziękowania sponsorom za pomoc
w zcrgarrizowaniu Gwiazdki dla dzieci z terenu gmi-
n5, §rłrigiel, któryim! byli: Zakład Usług Budowla-
nyc}l Lutosław Vv'łodatczak, Smigiel, u]. Sikorskie-
ga IAl4 {D Skiep Spożvwczy Jerzy l Zofia Trojano-
.,;ie. i:imigiei, ul. Leszcz5,ńska 7 6 Sklep Przemysło-
.,x,,;,. 

-ś .J. i]urek },{. 1 t,Iitschke M,, Srrligiel, Plac Roz.
strzeiallych_ 18 8 ],alljernictwo Pojazdowe Talarek
}vTiiosłaiv, Snigiei, li!, j3. i)rusa 27 O Apteka ,,Sło-
lleczl,a" Vr'aligórska Zofia, śmigiei, ul. Kościuszki 2
@ Zaklad Cerarniki Budow]anej, Spółka Cywiina,
_|\iieią:ko.,-,-o, u1. Arciszewskich 27 9 Sklep Obuwni-
.;z.,- li.r,r_a Wróbiewska, Śmigiel, Plac Rozstrzela-
irych :13 E BarJ:ara Kuderska, I(ierownik OPS Śmi-
giel, Koszanoy,.o, u1. G]inkowa 14 @ Sklep Wielo-
lrranżor.ł,5. ..Anna" Eugeniusz Włodarczak, Śmigiel,
ui. Sier-rkre.łicza 12 lB Zakład Pracy Chronio,nej
,,Partner" Spółka z o.o., Śmigiel, ul. Ogrodowa 2 O
Zakłacl Zao,patrzenia i Usług dla Rolnictwa s.c., Sta-
re Bojancr,,,,o, ul. Głorvna 91 O Sklep Rybny Maria
li4ajorek, Sllrigiel, ul, Jagiellońska C Apteka ,,Pod
Waga.rni" ii.T. Ciseł, Smigiel Plac Rozstrzelanych 15
@ Przedsiebiorstir-o Produkcji, Handlu i Usług Rol-
nicz;ych ,,SNIIGRCL". Sinigiel, u_1. Leszczyńska 16 O
Autoryzowana Stacja Obsługi Ciągników,,URPOL"
\x,/aleiian Kurieri. Po]adolł,o 70 O Pawilon Handlo-
vł-ru ,,Roll]alo" Beaia Bendtke, Śmigiel, Plac Rozstrze-
lanych 10 {9 lileblarska Spółdzielnia Pracy, Śmigiel,
ul. Porvs|ariców- Wikp. 3 9 Zakład Obrotu Materia-
łami Blrdovrlanymi ,,ZOMBUD", Śmigiel, ul. Rey-
nroilia 4 @ Sklep Spożywczo-Przemysłowy ,,Dwój-
ka" S.C. Srrela Stefania i Tomasik Iwona, Stare Bo-
janowo, ul. Główna 34a 3 Piekarrria Piotr Kaczma-
rek, Śmigiel, ul. Mierosławskiego.

Z up. Kierownika
Ośrodka Pomocy Społecznej w Śmiglu

Eua Radolak

Ośrodek Fonrocy Społecznej w Śmiglu składa
serdeczne podziękorvania sponsorofi1, za pomoc w zor-
ganizolvaniu Wigilii dla osób sarrrotnych i ubogich,
któryrri,i lr;,ii: Cukiernia Michał Gruszecki, Śmigiel,
ui. Sienkiewicza 9 8 Piekarnia Danuta Grygier,
Ś::ligiel, ul. Sienkiewicza 2l O Piekarnia Piotr Kacz-
mai:ek, śmigiel, ul. Mierosławskiego.

Z up. Kierownika
Ośrodka Pomocy Społeczrrej w Śmiglu

Ewa Radolak

\M środę 26 stycznta br. w niektórych sklepach wyło-
żono pierwszy, ośm{ostronicowy, b,ezpatny - rekla-
mow-y numel gazety,,PRZEGLĄD SMIGIELSKI"
Jest to gazeta prywatna, którą wydaje Agencja Art
Sound Studio Dariusza Górskiego,
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§I eefutrf;$ffiffiffi ffitracy §eMe§§ MWBMm
Drukowany tla nasz-,rc'lr łalraclr cyiii ;1,i_r.kl.iłórł,

PORADNIK KC}TSUL{n-IJTA,;iór,a Por,,,.iato.,vego
Rzeczni.ka Konsumentół-,z ngr. Ariiadriłsza \,'rl|ekłego,
jak się dowiadr_rjerr,y, cieszy sie duż;rm zainteresu-
waniem. (Kontynuacja w, następtlym nltiłerze).
Li,czymy, że z poCobnym spotka się cyki artykltłorv
związanych z bezptl:czeństwerri i tligieną Dlac;l. Ąq-
torem tego cyklu jł,-st specjalista ds. X3FIi. i p.pcż.
młodszy aspirarrt pożałnictwa llorrlłln Czarn;.,łi;i.
Prowadzi on PLACOWKĘ C,S\Vi \,'t \r,ra B;iF ii-
cencjonowaną pTzez Kuiatoriurn Cś."iatl- .,l,, Leszliie
(nr 90l3l97) i Centralnv Tilstr-t.ii Ochlon;r. Placi-
w Warszawie (nr 104). i'lacó,,,-ka ta tn.i,n. ofeiuje:
doradztwo z zakreslł Bi]P ] i,].t]oz.. szkojeille podsta*
wowe i okresorve pLacor.,,ll,.;ci-,- za.iiad,.t. piori,adzenie
postępowania po.,r-1-1laC.lor-.-e:o cIaz oi]l,ac9i.,-1-wanie
instrukcji Bl{P poszczegóil,ir-ch 1nasz\-il i urządzeń,
A zatetrr 1,ozl-]ocz\-11a1l:i1-.

Teenrat I. FIistoria 
_ 
p:.Ttki oellrcny pracy

\v sw-lecle
Cchrorla pt,aci- zcstała zapocząl;korvana rv Wieilirej
Brytanii rv I połolł,re XIX v,,ieku, vłTaz z porvołanieill
rv 1B33 roku pierw,szej na świecie inspekcji fabr';,-g2-
nej. W Polsce inspekcja pracy została utl,u,orzotla de-
kretem z 3 sŁycznta 1919 roku, jako organ porr-olali3-
do nadzorowania należytego stosolvairia przellisoi,,-
plawa o ochronie pracy rve trsz)lstkic]i cizredzinach
pracy najemnej Towarzyszyło terr:u,lsiar,",odaivsirvc
dotyczące czasu placy, urlopórł,, ochronv placv ko-
biet i pracowników rtilodocian;,ch, a ilastępnie choroll
zawodowych i bhp.
tro II wojnie światowej szeroki zalrles spiaw w cizie-
dzinie ochrony placy łv Polsce uregulovlala usta.ł,a
z dnia 30 marca 1965 roku o bezpieczeilsti.,,ie i higie-
nie pracv. Ustałvę zastąpił w 1974 rokrr Kocteks Fra-
cv, którv 

- 
urvzględniając rł,ielol<rotne noweiizacje

(w tyrn bardzo r,.,.ażlrą dla 1;robleniatyki i:hp z 1996
roku) - o6glyiązil,je do dzisiaj.

dotyczące:

- Podstawowych obclviązllów placoda,łcy (ań. 207

-209),Pra,,v i oborviązkorv pracownika (art. 210-211),
Praw i oborł,iązkó.ł, osób kierując;rch praco,w1-1i-

kami (art. 2l2).

- Obiektór,v budolł,lanych i pomieszczeń pI,acv (ai,t.

2I3-2t4),

Temat II. Porvszecirna ochrona pracy do:
POd POjecien powszechnej ochrony l]l,acv, lv t\rin 1. o1ganizowairia ixacy \^,l sposób zapewniający
równ'ież porvszechnego plawa bezpieczeństwa i higie- bezpieczne i higieniczne v,larun]ii pracy.
ny pł,acy rozumie sie pojęcia i przepisy za.;,,arte 2. zapervniania plz€stlzeg;ilia v.- zakładzie pfacy
w Dziale X Kodeksli Pracy ,,Bezpieczei,,"qt-,ło i higie- pizepisó-uv oraz zasad RIIP, r,vydałvania polece-
na pracy" (art. 207-237). i'ia usunięcia uchybieii -w t;,,m zakresie oraz kon-
Na powszechną ochronę placy składają się przepisy troiorvani.a rvykonanla i;,,ch poleceń,

- iVlasz,rri1 i irlnych urządze,l teciirricznych olaz na-
, l;ęclzi plac_y (art. żJ.5-219),
-- SuŁ,,siancji chenicznych oTaz procesów pracy

szczegćlni.e szkodliw;lch dia zdrowia lub niebez-
pieczll.,1ch (art. 220--225),

*-- Profilakt;,.cznei ochrony zdrowia (art. ż26--2313),
\i,/5rpaili<ow plzy iJIacy oraz cl"rorób zawodo-l,.zych
(łrr !," l::li4 --237. 1).

- ;-izlicienia v,z zalile sle i:lrp (ar"t, 237.2 ,-237 ::.,\.

--- Slcdkó.ł ochlony indy,uviduallej oTaz łcizleży
i oLu.lvja rol'.łczego (art. 237.6--23?.1C),

-- S,łriżi',y bezpieczelist."l,,a i higieny p1,3i:,r; (at,t.
ą1, 1 l \Jdl_tlj.

- - Nomisli L:ezuieczeiistr,l a i higierly prracy (art.
ąĘr: J Ą 1 .l\
Ló!.I:-Lć),

--- O-bolr,rązkorv organó-,v spra,wiiiącyclr naizór, nad

i;rzedsiebrol,str-",aili i.rb ii lli;,l..,i j ednostka-+l i orga-
nizac5-ji-rr-ni paiisil.,,orvi:ml ailro sarrorządorł,ynii
(art. 237.14).

],V r,asiepnr-ch -;-vdar'ia,ch,,V,/itlylly Smigielskiej"
lll,a-,r,,alle będą szczegołc-,łc, zacholvując odpowied-
l-,ą l;,.,-e;r-osc. \.,-:zvstkle pl,zepisy datyczące ochroiry
:]iec-f. }]oczą\\-szl od obo.łiązkó.,or pracodawc;i w sto-
sul,k,.i cic pracorvnika.

Terliai III. Ołlorr-i;lzlri pr;rcodawcy

Foci..llar,,,or,,,e. Ia]:ilclve obo.ł,jązki w dziedzinie bczpie-
czeilst,ł,a. i higien_1, i]Iac}r ciia pi,a-coclau,có,uv zosŁały
okleśione lv l{odeksie Pracy.
Sarn pracodawca pol,vinien posiadać znajomość obo-
-wiązków, przepisórv i zasad BHF (odbyty kurs okre-
sow;l BTiP dla pracodav;cóu,).
Zgocinie z art. 207 § 1 K.P. 1:racodawca ponosi odpo-
r.viedziainość za stan bezpieczeiisi.l,,za i higieny placy.
Ponadto, zgodnie z § 2 tego ar"tykułu, pracodawca
jest obowiązany do ochron}, zdrowia l, życia p]]acow-
nrków poprzez zapewni.enie i:ezpiecznych i higienicz-
r;ych warunków pracy pTzy orlpor,viedrriilr wykolzy-
staniu osiągnięć nauki i techniki, a w szczególności

3. zapel,vniania wykon,vi,,lania nakazóvz, wystąpień,
dec_vzji i za.rzerrlzeń rvydarł,anycb przez or:gai}y

nadzoru nad w-arunkami pracy,
4. zaperł,niania l,,r}rkollą1-1ił" zaieceń społecznego in-

spektora pIacy.
pracodar.rca nie tylko ponosi odpowiedzialność za
l:ezpieczeństrł,,c }:laco.,vnikó.rr zatrudnionych na pod-
podstawie stosunku pracy, ale również za osoby fl,-
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zJrczne wykonujące pracę na innej podstawie niz sto-
sunek pracy (art. 304 § 1 K.P.).
Taki sam obowiązek pracodawcy ciąży w stosunku
do studentóu, i ucztriów nie będących jego pracow-
nikami, ale wykonującymi p,raktykę lt niego (art. 3C4

§ 2 K.P.).
W razie prorł,adzeriia plac w miejscu, do którego
mają dostęp osoby nie biorące udziału w procesie
pracy, pracodawca jest obowiązany zastosować śroc1-

ki niezbędne do zap,ewnienia ochrony zdror.rzia, i z5zcie

tym osobom (art. 304 § 4 K.P.).
CIĄG DALSZY NASTĄPI

Roman czartteckż

BEuFŁ&TfiE
0GŁtBsnHffi§e §!ffi$mHE

Kulturalna miła osoba poszukuje
mieszkania w Śmiglu do lvvrrajęcia

lub kupienia, Tei. 518-93-75

Biuro rachunkolve: ryczałty,
rozlit.zanie małżonlió,.,,r. M.
tel.5180-B52.

k.p. i r., PIT-y, wspólrrc
Lemańska, Nowa Wieś,

,,KRVMINAŁKI u"n"

3,01.br. - mieszkanka Przysieki mieszkająca pT,zy

uI. Głównej zgłosiła, że jej mąż będąc w stanie nie-
trzeźwości wszczął awanturę domową. Przybył"v
patrol policii awanturnika ptzewtózł do Policyinej
Izby Zatrzymań w Kościanie.

6.01.br. - w Śmiglu na uI. Leszczyriskiej mieszka-
niec Stęszewa kierujący samochodem marki VOl,-
VO nie dostosował prędkości do panujących wa-
runków atmosferycznych i podczas manewlu wy-
przedzania wpadł w poślizg i doprowadził do zde-
rzenia z samochodem NISSAN SUNY kierowanym
przez mieszkanca Poznania,

11.01.br. - pracownica OPS zgłosiła, że jej podo-
pieczna zamieszkała w Śmiglu przy ul. L. Miero-
sławskiego zamknęła się w mieszkaniu i nie ma si-
ły otworzyć drzwi. Przybyli na miejsce policjanci
weszli przez okno do wnętrza budynku i je ot-
warli.

14.01.br. - policjanci wspólnie ze strażnikiem miej-
skim udali się do posesji przy ul. Głównej w Przy-
siece Polskiej z właścicielem której przeprowadzo-
no rozmowę na temat uprzątnięcia złomu znajdu-
jącego się przed posesją, Zainteresowany ośrviad-
czył, że uczyni to niezwłocznie.

15.01.br. - mieszkająca plzy al. Bohater,ów w Sltrig-
lu kobieta zgłoslŁa, że trzech młodych mężczyzn
uniemożliwia wyjście młodzieży z lokalu, w któ-
rym odbywała się młodzieżowa impreza. Po prze-
prowadzonej z przybyłymi policjantami rozmowie,
mężczyżni udali się do swych miejsc zamieszkania.

15.01.br. - nieznana osoba zgłosiła, ze w Koszano-
wie na ul. Glinkowej pod Towerem 7eży mężczyz-
na. Okazało się, że jest nim mieszkający przy ul,
W. Reymonta śmigielanin, ktory był w stanie upo-
jenia alkoholowego, Przewieziono go do miejsca
zamieszkania i przekazano pod opiekę żony. A za
wykroczenie, którego się dopuścił, sporządzono
wniosek do kolegium,

15,01.br. - 
pracownica stacji paliw .ł Koszanolvie

zgłosiła, że w barze przy stoliku śpi pijany męż-
czyzna. Okazało się, że jest ninr mi,eszkaniec Cza-
cza. Ptzewieziono go do Policyjtlej lzby Wytrzeź-
lvień w Kościanie by tam wytrzeźwtał, a za wy-
kroczenie, t<tólego się dopuścił -- ił,niosek do ko-
legium.

19,01.br, -- o godz. 22.30 poiicjanci z Komisariatu
Policji u, Śmiglu, po otrzymaniu wiadomości od
mieszkańca }.4oro.wnicy, 1]a gorącym uczynku kra-
dzleży z rvłamaniem do sklepu spożv,wczego w tej
miejscclwości, zatrzymali dwóch mężczyzn - nrie-
szkańców Poznania. Skradzione mienie odzyskano
lv całości. Sprawa w toku.

ps. Jok sźę nieoJżcjt.lnże clo,Dźearlołn*,,rj!'";::::
ni,edal,eklej przEszłoścź placowkź Ttund!,otlse LD cen-
trurn Śmżgla u godzżnach nocnEch będq zabezpźecza-
ne przez iednq z Jżrm ochroniarskźcll,.

Policjanci za naszym pośrednictwem apelują do
rodzicórv by zrvracali urvagę na prarvidłowe _ bez-
pieczne zachowarrie srvyclr dzieci zarówno w domu
jak i poza nim. Zima - śrrieg i lód - stwarza dla
nich nolve atrakcje zabalvolve. Slizganie się jednak
na tafli zbiornika rvodnego jak i zjeżdżanie na san-
kach w nieodpowiedrrich nriejscach może być przy-
czyną tragedii, IJśrviadamianie wychodzące z domów
dzieci o skutkach rriebezpiecznyclr zabarv winno być
oborviązkiem osób tlorosłych.

ilf;frtfiT§Jfrffi [tI§{A,,ffi[ffiTmtlnfi"
4.02.br. (piątek) godz. 17.00

,,KOMETA W DOLINIE MUMINKÓW", 1999, Bel-
gia, Japolria. Rez. Hiroshi Saito. Film arrimowany
oparty na książce szwedzkiej pisarki Tove Jansson.
Rodzina baśniowych zwierzątek żyje w pogodnej do-
1inie. Pewnego dnia odwiedza ich piżmowiec, przed-
stawiający się jako filozof.. Zapowiada wielką kata-
strofę kosmiczną. Zwterzątka postanawiają odbyć
wędrólvkę do pobliskiego obserwatorium astrono-
micznego by dowiedziec się prawdy.
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T rebgm$ rm$y §portu
Czternastego stycznia br. w sali Domu Działkow-

ca im. Romana Waligóry w Śmiglu odbyło się posi.e-
dzenie Zarządu Społecznej Miejsko-Gminnej Rady
Sportu, Kultury Fizycznej i Rekreacji. Uczesintczy-
ło w nim 14 (na 16) członków rady oraz goście, łvśród
których m.in. byli: wiceburmistrz !'eliks Banasik,
przewodniczący Rady Miejskiej Śmigla Zygmunt
Konieczny oraz radni tejze rady: Andrzej Pecolt i
Urszula Ranke, wicestarosta Stefan Stachowiak oraz
radni Rady Powiatu Kościańskiego: Józef Cieśla, Ta-
deusz Grygier i Stetan Klupsz, raciny Sejmiku Wiei-
kopolskiego Marian Kasperski. W posiedzeniu ucze-
stniczyli też: radca prawny Urzędu Miejskiego Śmi-
gla Kamila Ławecka oraz dyrektor Centrum Kultu-
ry w Smiglu - nizej podpisany.

Obrady prowadził przewodniczący społecznej ra-
dy Leszek Balcer, który też dokonał ,,ocenv stanu
sportu oraz pracy w zakresie kultury fizl,cznej i re-
kreacji za 1999 rok".
lVynika z niej, że na terenie miasta i grrriilv cz},il-
nie uprawia sport ponad B50 osób, z których około
410 jest zrzeszonych w 7 kluba.ch sportorłl-ch: pił-
karskich (POGOŃ 1929 Śmigiel, I\,IAS-ROL Spłanie
i Uczniowski Klub Sportowy GRON{ w Czaczu), te-
nisa stołowego (POLCNIA-ARSENAŁ Śmigiel i OR-
LĘTA 1Czacv), szachowym (WIEZA przy Centrum
Kultury w Smiglu) araz trójboju siłowego (TKKF
GRYF w Przysiece Polskiej). W Starym Bojanowie
dz,iała sekcja modelarska centrum kultury w Śmig-
1u. Dobrze też działają szkolne koła sportowe.

Szeroko pojętą rekreację organizują: rada sportu,
wędkarze, strażacy, harcerze, hodowcy gołębi pocz-
towych. Zaw,ody, pikniki, zabawy, pokazy i strzela-
nia ,organizowane dla rodzin, dorosłych czy dziec\ -to najpopularniejsze formy ich działalności. Coraz
częściej współorganizatorem takich imprez jest ko-
misja do spraw profilaktyki i rozwiązywania proble-
mów alkoholowych.
Ksńcząc ten wątek oceny, L. Balcer stwierdził:
,,Wszyscy, którym na sercu leży tego rodzaju dzia-
łalność, a szczegóInie organizatotzy i społeczni dzia-
łacze muszą być w najwyższej c,enie i nalezy ich
wyróżniać pokazując jako przykłady dla innych".
Do największych osiągnięć sportowych w minionym
1999 r. nalezy zallczyć a\Ą/ans tenisistów POLONII
-ARSENAŁU do II ligi oraz awans piłkarzy MAS-
ROLU do klasy okręgowej.

W roku biezącym społeczna rada sportu m.in.
przewiduje:

- do kalendarza imprez wprowadzić nową imprezę

- kolarskig \^zyścigi przełajowe w rejonie wia-
traków z okazjt IX DNI ŚMIGI-A,

- zwiększyć ilość Iustracji klubów i sekcji,

- skoncentrować działania zmietzające do pozyska-
nia źródeł finansowych na rzecz dokończenia bu-
dovly zaplecza sportowego w śmiglu, a także i in-
nych inwestycji sportowo-rekreacyjnych na tere-
nie miasta i gminy,

-- opTacowanie nowego modelu zarządzania i orga-
rrizowania sportu, rekreacji i turystyki wykorzy-
stując dotychczasowe osiągnięcia i doświadcze-
nia.

,.Całośc rozltczeń finansowyclr klubów, sekcji oraz
rady sportu prowadziła księgowa Centrum Kultury
"uv Śmiglu, której to składamy serdeczne podzięko-
ii.anie za trud i cierpliwość". kwota budżetowa w
r,v,ysokości 140.415,00 złotycŁ-t w zasadz;ie została wy-
korzystarra. Wpływy własne klubów wyniosły
12.929,86 złotych, co łącznie czyni 153.344,86 złote,
z któryc}r wydatkowano ].45.836,90 złotych.
W 2C00 roku łv bucizecie Rady Miejskiej Śmigla na
sport i rekreację przewidziano 154.456,00 złotych,
1itóre zdantem zarządu rady sportu w całości winny
b5-c rł,ydatkowane na działalność. Propozycje - ,,o-
placovv,ane przez cztery osoby nie będące zwrązane
z zadnym klubem" - prz,edstarviały się następująco:
POGOŃ 1929 Smigiel - 34.000 (plus 500 zł na or-
garrizację iilprezy z kalendarza rady), MAS-ROL
Spłarrie - 34.000 (500), POLOI{IA-ARSENAŁ -26.000 (600 - dwie imprezy), ORLĘTACzacz - 8.000
(300), UKS GROM Czacz-S,a00, (500), TKKF GRYF
Przysieka Folska - 7.700 zł, sekcja modelarska w
§tarym Bojanou,ie 3.800 z1, WIEŻA Smigiel - 5.000
(z możliwością uzyskania dalszych 4.000 z rady),
szkolne kluby sportowe - 5"000 (Śmigiel 2.500, St.
Bojanowo B00, Czacz 600, Przysieka Stara .- 600,
Bronikowo 500 zł).
A ponadto rada sportu 20.556 zł, w tym: 1056 zł na
organizację rady, 9.500 zł na organizację imprez, dla
stowarzyszeń organizujących rekreację 6.000 zł (po
1.500 zł otrzymują: PZW, PZ}JGP, OSP i POD) oraz
Iezelwa 4.000 złotych.
W dyskusji nad proponowanym przydziałem środ-
ków ,przedstawiciele MAS-ROLU zwrócili uwagę, że
klub ten, w stosunku do śrnigielskich, ma dodatkowe
koszty w postaci opŁat za energię elektryczną, wodę,
dzterżawę sali, a przedstawiciele UKS GROM z Cza-
cza, że w projekcie nie ma funduszy na budowę bo-
iska w ich wsi. Ostatecznie przy dwóch głosach splze-
ciwu i dwóch wstrzymujących się, zaproponowany
podział środków zostaŁ przyjęty.

Dyskusję rozpoczęła przewodnicząca Społecznego
Komitetu Budowy Zaplecza Sportowego w Śmiglu
radna Urszula Ranke, która przedstawiła stan reali-
zacji tego obiektu (dobudowanego do domu działkow-
ca) i potrzeby finansowe na jego zakończenie.
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Wiceburmistrz śmigla Feliks Banasik pogratulował
sportowcom sukcesów a dziaŁaczom rady sportu l,v

imieniu władz samorządowych Śmigia podziękov;ał
za olbrzymi wkład pracy. Podkreślił też, że w na.szej
gminie na sport w tym roku dano więcej o 100/o niż
w roku ubiegłym, a ogólna kwota stanowi prawie 10/o

całego budżetu.
W dlzsĘLł5;i pojawił się też wątek prawnego usytuo-
rvania rady sportu. Przypomnę, że ta rada powstała
samorzutnie, z inicjatywy dzialaczy sportowyclr przy
współudziale ów,czesnego przeu,odniczącego Rady
Miasta i Gminy Witolda Omieczyńskiego w 1993 ro-

ku. Od samego początku pracami rady kieruje Le-
szek Balcer. Radczyni Unędu Miejskiego Smigla
stwierdziła, że albo rada stanie się zarejestrowanym
w sądzie stowarzyszeniem albo zostanie powołana
przez dyrektora Centrum Kultul_\, w Smiglu po
zmianie odpowiedniego palaglafu statutu Centrum.
Cpowiedziano się za tą drugą formą.

Leszek Balcer kończąc obrad;-. ze rr-zględu na zły
stan zdrow-ia, poprosił radę o zrvolrrienie go z pTze-
rvodniczenia jej. Cczyrł,iście wszysc,v b1-1i przeciwn;.
,,.ieśii nie dzisiaj, to na następnym posiedzeniu przed-
stalłie kaildydata" *- zapowiedział. @,Z.)

tlenb §zmtfumępy o,W§ffiaffi"

Działająca przy Centrum Kultury w Śmiglu sek-
cja Szachowa ,,WIEZA", na vzniosek komitetu zało-
życielskiego, w skład którego wchodzili Roman Bo-
rowski, Małgorzata Adatnczak i Ryszard Dymar
kowski, decyzją Sądu Okręgowego w Poznaniu zo-
stała 16 sierpnia ub. r, zarejestrowana jako KLUB
sZAcHoWY ,,WIEŻA" SMIGIEL z siedzibą w Cen-
trum Kultury w Śmiglu.

Pracami klubu kieruje zarząd w składzie; R. Bo-
rowski - prezes (i zarazem instruktor), R. Dymar-
kowski - wiceprezes, Małgorzata Józefiak - skarb-
nik, Anna Tomczak - sekretarz oraz: l/Iirosła,,rr Ju-
dek, Marek Linke i Ryszard Szwarc - członkowie.

Se n i o r zy uczestniczą w Drużynowych Rozgryw-
kach Grupy Zachodniej (okręgowej). Ich rywalami
będą szachiści z: K.Szach. ŻEGRZE Poznań, K.K.Sz.
LECHIA Kostrzyń, S.Sz. WIEZA KORNICKA z Kór-
nika, K.Sz. GAMBIT z Kleszczewa, LKS PIAST iI
ze Sremu, BŁĘKITNEGO EKSPRESSU LECH III
z Poznania i K.Sz. LIPNO ze Stęszewa.

WIEZĘ w tych rozgrywkach reprezentować będą:
Robert Woźny, Łukasz Primel, Marcin Woźny, Ma-
teusz Linke, Paweł Judek, Alicja Łupicka, Błaże1
Kuśnierczak, Magdalena Judek, Malwina Primei
i Małgorzata Łupicka.

Juniorzy uczestniczą w Wielkopolskiej Lidze
Szachor,vej. Rywalami WIEZY są: KOTWICA I

z Leszna, NA PIĘTERKU z Poznania, WDK IRLECH
z Wolsztyna, WIENIAWA I z Leszna oraz WICHER
ze Zbąszynia.

WIEŻĘ, oprdcz zawodników podanych g,yżej (jako
juniorzy mogą uczestniczyć \^, Iozgrywkach senio-
rów) reprezentować będą: Szymon Drożdżyński, Ka-
rol Szwarc i Jakub Józefcz.ak.

$m§g§eI
Bozegrarro już piern,sze mecze.

16.01.br. - setr.orz;,; WIEŻA - I{S LIPNO Stęszelv
4,5 :1,5. Pulrkty dla WIEZY zdobyli: Ł. Primei,
M. WoŹn;,, N{. Linke i A. Łupicka (walkower) po
jedrrym oraz P. Judek 0,5.

23.01.br. *- jurriorzy: WIEZA - WICHER Zbąszyń
1 : 5. Ten jeden punkt zdobył R. Woźny.

30.01.br. - seniorzy:WIEżA - K.Sz. żEGRZF'poz-
rrań 2,5 l 3,5. Punkty dia WIEZY zdobyli: Robert
Woźny 0,5 (Ten remis jest dużym sukcesem Rober-
ta, bo mając kategorię III za przeciwnika miał za-
wodnika z zat. I), oraz Paweł Judek i Alicja Łupicka

- po 1,0.

Kazdy z sześciu zar,vodników lozgl,ywa jedną par-
tię. Pary ustalają kapitanorvie według rankingu -kategorii oraz (juniorzy) r.ł7igĘu.

liibice mogą r,vejść do sali, w której rozgrywany jest
rnecz, stanąć w pobliżu stolika za r.awodnikiem i tyl-
ko obserwować grę. Sędziami meczu - rundowymi,
są kapitanowie drużyn.

I{.Sz. WtrEZA mecze w Śmiglu rozglywa w sali klu-
bowej Centrum Kultury w Śmiglu, wejśc,ie C. Wstęp
jest bezpłatny, Wszystkie mecze rozpoczynają się
o godz, 10.00.

Najbliższe mecze WIEZA u siebie rozegra:
juniorzy z KOTWICĄ I Leszno t 27.02br. z

KóRNICKĄ - seniorzy.

20.02.br,

wIEżĄ

ęa.z)
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III REJol{oWY KLASYFIKACYJNY T{JENIEJ
KADETÓW i J{JNIORÓW
Leszno, 18 grudnia 1999 r.

Reprezentanci ORLĄT Czacz zajęii w nim następu-
jące lokaty:
Kadetki: Zuzanna Grzesiak - 2 miejsce pr€miowane
udziałem łv III WTK w Słupcy,
.Iuniorki: Marta Ratajczak - 2 miejsce premiowane
udziałem w III WTK w Poznaniu,
Jrrniorzy: Maciej Nowak - B, Ktzi,sztof Garsztka
_- 19 i Paweł Jac,vna .- 22 miejsce.
III OKRĘGOWY TUBNIEJ KLASYFII{ACYJNY

l'iiŁoDZIKOW
Leszno, 18 grudnia 1,999 r.

Reprezentanci ORLĄT Czacz zajęli vr nim następu-
jące lokaty:
Młoclziczki: Arrna Cichowsl<a - 7 l Paulina Maślak
.- 8 rr,-iejsce,
Młodzicy: Tomasz Fórmanowicz - 12, Ktzysztof
Wieczorek - 13, Jakub Waśkowiak - ż0, Andrzej
Frąckowiak - 24 i Dawid Obiegała - 27 miejsce.

PUCItrAR POLSKI
1. runda, szczebel wojewódzki, 30.12.1999: POLO-
NIA-ARSENAŁ II - ZJEDNOCZENI Trzemeszno
1 : 6. Ten jeden punkt zdobyli: \Mojtek Waligórski
i Patryk Ratajczak,
2. runda, szczeb,el wojewódzki, 16,01.br.: RASZKO-
WIANKA Raszkóv,z - POLCNIA-ARSENAŁ I 0:4.
Bartołmiej Glinka i Tadeusz Kozłowski zdobyli po

1,5 pkt., a Robert Ba"rtosz - 1,0 punkt. Po tym zwy-
cięstwie zespół awansował do ,,ósemki" i w ćwierć-
finale spotka się ze STELLĄ Gn,iezno.

WYNIKI ROZEGRAFJYCE MECZÓW
II liga
ZŁ.al.br. UKS CHROBRY Międzyzdroje - POLO-

NIA-ARSENAŁ - 7 : 3. Po 1 punkcie zdobyli: Ko-
złowski,, Bartosz i, Glinka;

III liga
23.01.br. ASTRA Krotoszyn - POLONIA-ARSE-

NAŁ II 10 : 2. Tym meczem II drużyna zainaugu-
rovrała rundę rewanżową, przed którą w tabeli zaj-
mowała ostatnie, 10 miejsce zdobywając tylko d.,va

ipunkty, tracąc do lidera - ASTRY 16.
:Punkty zdobyii: Wośko I,5 oraz Mularczyk 0,5.

§§ffieffiWV

IV liga
iB.01.br. derbowy pojedynek stoczyły druzyny OR-

LĄT Czacz i POLONII-ARSENAŁU IiI. Ten poje-
dynek również zapoczątka.łał rundę rewanżową.
I]o pierwszej na czele tabeli była POLCNIA-AR-
SEj{r\Ł III, ORLĘTA, na sześć drużyn zaji,-orvały
ttz,ecią pozycję.

Zwyciężyli tenisiści POLONII-ARSENAŁU w stot
sunku 10 : 6.Punl<ty zdobyli: dla ORLĄT il,lariusz
\Ąriera - 3,5; Grzegorz Stachołviak - 1,5 oraz Jan
Szczepanek i Marek Maślak po 0,5. Dla POLONII-
-ARSENAŁU - Wojtek Waligórki i Patryk Raiaj-
czak po 3,0 oraz Artur Marciniak i I(uciak po 2,0.

SUKCES SZKOLNYCI{,§E}iI§ISToiv
Jedenastego stycznia br. w szkole podstawowej

,,v Śniigiu odbyły się powiatowe drużynowe zawody
w tenisie siołowym. Startowali w nich uczniowie klas
VI i młodszych.
Wśród dziewcząt 1. miejsce zajęły reprezentantki
Krzywinia, 2. Śmigla - Marta Watigóra kt. VI i We-
ronika Zurek kl. III i 3. miejsce - Turwi.

\Vśród chłopców 1. miejsce zajęIi reprezentanci
Śmigla I - Wojtek Waligórski i Dariusz Szymański,
2. równiez reprezentanci śmigla Ii - Paweł Zbyrad
j Michał Bednarczyk - wszyscy z kl. VI, 3. repre-
zentanci Krzywinia i 4, miejsce reprez,entanci Turwi.
A 18 stycznia br. w tejże szkole zorganizowano dru-
zynowe zawody klas gimnazjaln;zch.

Wśród dziewcząt zwyciężyła druzyna z Krzywinia
przed Turwią i Smiglem - Agnieszka Budzianow-
ska i Małgorzata Rosada.

V/śród chłopców zwyciężyła druzyna Czempinia
przed Śmiglem - Miłosz Grzelak i Przemysław Bło-
cian, Krzywiniem, Racotem i Kościanem - szkoła
nr 2.

Rozgrywki były zorganizowane systemem ,,każdy z
kazdym".

Zwycięskie drużyny będą reprezentować powiat
na zawodach rejonowych ,,ą, Lesznie.
Organizatorem turniejów była mgr Dandta Strzel-
czyk.
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SŁAWOMIR KOWAI,SKI
Nietązkou_to, ul. Arciszeu-lskich 22

tel. 5L89-622 tel. kom. 060167 8377

Informujemy Szanowrrych Klientów, że w dn, 01.02.2000
wznawiamy sprzedaż

gczów teghnigznygh
po atrakcyinych cenach

O Acetylen 105,00 zł O Tlen 18,50 zł O COz 20 kg 35,00 zł O COz 30 kg 50,00 zł
O Propan Butan 29,00 zł

Ponadto

skupuie*y złom
po atrakcyinych cenach

świadc zynv takze usługi transportowe
oraz wywóz nieczystości płynnych (18 m')

EDMUND CZĄRNEC|<I EDA
64 - 030 Smigiel, ul. Farna 3
TeI.1Fax. (065)51B9 - 687 Tel. kom. 0 603 572324
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