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Dzleli dobryi \.,l,/itom Pqństvło serdecz-
nie izooi,cs;cm Co ginlnostyki poronnej.
Cd rozu no wsiępie zopytorn, czy nobroIi
Pcrr'lstwc kcgoś lub cioli się nobroc pierlv-
szego kv"*ietnio ? Nie chodzi o toki klosycz-
ny z*it prirrrcanii!isowy, typu; oj, leci Poni
oczko ,.v rcjs'Lopach, czy; mo Pon dziurę no
łakciu. i,jeą,*_lr.;i nrnie, czy obecnie tego ro-
dzoju dowcipy okclicznościovue kultywujq
tylko me,;_1ic, ezy tez cdcio;q się im jeszcze
szeroitie rzesże olriwc,ie!i? Oczywiście, mom
ncr m,i{ii nie te prości utkie żorciki, o jokich
wspomniclłonr, ole coś bqrdziej przemyślo-
nego (z jecinej strony niewiorygodnego, o
równocześnie n0 tyle prowdopodobnego,
ze nie moznc tego no 1000/o wykiuczyć). No
przykłcd, ze pe,.,",ien przystojny miliorder uj-
rzcł w iyl;-l Cniu cu,j dziewczynę uprowiojq-
cq gimnos"r,vke oci,onnc izopołoł do niej
uczuciem .,,,,,iększy;-n niz do swoich pienię-
dry. l\ !by rr iep rowdopocjo b ne, o le no
wszelki pr;ypodek sioń my przy szeroko
otwcrtym oknie i rczpoczynomy.

Mniej subte!rre żorty spotykojq nos
włościwie przez coły rok, o nie tylko w tym
jednym dniu. Wystorczy otworzyć telewizor,
rodio, czy gczetę, o tu jedno wielkie no-
biergnie, Rosjo twierdzi, że nie tylko opo-
nowoło juz ccłą Czeczenię, ole że w woj-
nie tej nie q:i-l,-l i,osyjscy żołnierze (no, mo-
ze nojvuyrej l<iiku). W vłyboroch prezydenc-
kich zwycięzył ziecydowonie Włodimir Pu-
tin, to {ckt, choć niektórzy głosujqcy nie
wiedzieli k:o io z"acz, (Że nie jest to nic
nodzwyczojnego, wiemy dobrze somi, tylko
że nqs telewizjo nie pokozywoło).
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Powoli podgrzewo się otmosfero przedwyborczo i w
nqszym kroju. Jedynie lewico jest zdecydowono, kogo
chciołoby widzieć w fotelu prezydenckim, Prowico nie
rno zdecydowqnego foworyto. No bo i jok tu tokiego
znaleźć, skoro koolicjo jest koolicjq tylko z nozwy,
o nie z foktycznej jedności dziołqnio. Gdybyż tok jok
w gimnostyce poronnej, wszyscy uwożoliby jq zo bor-
dzo pożytecznq, o spieroli się tylko czy lepiej ćwiczyć
przy otwortym, czy przy zomknętym oknie! Tymczosem
portie prowicowe nie mogq zgodzić się niemol w ni-
czym, o już w szczególności no co i jok głosowoć
w Sejmie,

Obie strony dowodzq sobie nowzojem, że kożdo
robi coś no konto swojej populorności. Prowico (rze-
komo w imię dotrzymonio zobowqzoń przedwybor-
czych) zomierzoło uchwolić, że 76lo zysków uzyskonych
z prywotyzocji będzie przeznoczonych no powszechne
uwłoszczenie. Lewico twierdzi, że będq to fundusze
zbierone nie wiodomo no co, bo ustowy o powszech-
nym uwłoszczeniu nie mo, My, joko ewentuolni zoin-
teresowoni moglibyśmy jeszcze dodotkowo zopytoć,
czy jest jeszcze w kroju coś do sprywotyzowonio, co
mogłoby przynieść zyski?

Prezydent wniósł do lqski morszołkowskiej projekt
ustowy sejmowej o przyznoniu odszkodowoń dlo mo-
łoletnich, którzy ucierpieli podczos wojny lub w okre-
sie komunizmu. Projekt oczywiście upodł (choć, o dzi-
wo tylko czteromo głosomi!), bo wyliczono, że liczbo
uprownionych wyniosłoby nie kilkodziesiqt Ęsięcy
osób, jok wyniko z projektu, ole do kilku milionów, jok
uwożojq oponenci. Kwoto odszkodowoń przerosłoby

więc możliwości finan5ov"e pcńst,!,io, (A rv podtekście
już liczono, ilu zwolenn]ko,,,r zys<ołc,y,,v ten sposób
Frezydent).

Z kolei mówi się o powołoniu spec,clne,1 komisji

sejmowej, do zbodonio noduzyc, ic< e r:,,cł popełnić
Aleksonder Kwośniewski jo ko szęi l,-,. n sierstwo ds,
Młodziezy i Kultury Fizyczne,j, ui,cTzc]cc pożyczki
udzielone socjolistycznym orgonizcc,,1,1 młodzieżo-
wym.. To do tej chwili niki o tym nle,,,, eozioł, o wy-

dało się dopiero w wyniku doniesień proso,,iych? l czy
to nie przypomino,,primo oprylisu"?

Mcże więc lepiej zojqć się innnyn,i spi,cl,,omi (że

o gininosiyce poronnej nie wspomne l) Jok chocby
tym, ze noukowcy omerykońscy wykryii gen oCpowie-
ciziolny zo otyłość. lrlo rozie bodonio og:cniczojq się
do nryszy, ale otucho zoczyno povloli ,,vstępotvoć we
r.vszystkich grubosów. cudowne czosy d Io łckomczu-
chów mogq nostqpić jednok nie wczśn]ej n;z zo ileś
tcm lct. (Choc przypuszczom, że podobn 

= ',c< i, przy-
pcdku viogry, znojdq się desperoci, ktcrzy zechcq wy-
próbov;oc toki cudowny sposób no sobie, nie boczqc
no skutki), Tymczosem noukowcy nodol zoleccjc dietę
i oktywność fizycznq.

A zotem, pro§zę Poństwq do dzieło l Choc ł,lko
minut poćwiczmy intensywnie isomodzielnie, bo jo
przejdę się sprowdzic, czy zopowieCziono przez Tele-
komunikocję od 1 kwietnio, obniżl<o o 1,3 xosztu po-
łqczeń międzymicstowych (w godzinoch vlieczcrnych),
to żort, czy prowdo, Tymczosem zoproszom Pońsiwo
do nostępnego spotkonio.

Gimnastykę porannq, przygotowała i prouadzila mgr J, S.

eO SłtVeHAe W powlllEclllE ?
odpowiada radny POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO - RYSZARD FoR,NALIK.

28 marcu br, uczestnżczyłem u XVl sesjż Radg razy, Komżsja Statutowa * 5 razy, Komźsja Rozwo-
Pouiatu Kościańskźego, której głóllsngm temateln ju Gospodarczego ż Promoc!ź Pousźatu - 11 razu,
bgły spralnozdanźa z dzźałalnoścź komżsjż rady tu ro- Komźsja Przestrzeganźa Pral"ua, Bezpźeczeństua i Po-
lęzł 1999 ż żch, planE praca na rok 2000. rzqdku PuL,,Licznego - 8 razy, Komźsja Ośtciatg,

Iliźm jednak do tego doszło staTosta Jerzy Skorrrc- Kulturg ż Ku,lturg Fźzgcznej obradousału 12 ru;a.
kż złożył spralłozdanźe z lłykonunźa uchlłał radg. Mźędzy źnngm,ź odbgła posźedzenźe ugjcLzciowe
Mi,ędzE źngmź podpźsano porozumienże ze starostwem ął trakcźe którego dokonała tui,zjż lokal"nej u Zespole
ln Żarach adnośruźe fżnansowanźa praktEcznej naukź Szkoł Zuwodowgclt w Śmiglu, Lźceum agoll:,ohsztuł-
zalnodu na czterotEgodniouych kursach I stopnża cqcam u Śnliglu ż Zespole Szkół Rolnżczgc'n us Nźe-
trzech ucznźóll: Zasadnźczej Szkoły Zalłodolłej tqżkowże. Członkousźe komźsiź stużerdzżli, że nal,eżg
u Śm,źglu oraz ze Starostuem us Nouej Soli w spra- podjqć radykalne decEzje abg doprozuadzżć do po-
ui,e finansowanża k ursóus ll stopnźa dla S7ucznźóu lepszenźa ll;arunkóąn nauczclnia u ZSZ u Śmźglu, Za-
zklas ll:źelozauodotłEch tejże szkołE, proponouJa.no przenżeść ZSZ do Nźetqżkotua. Na swe
Zatuierdzono też dokumentację przetargowq m.żn, posźedzenźe zaprosżła dgrektoróu: tgclt, szkół: Stanź-
na ysrzeLlitdouę drogi pou:iatowej Śmigiel - Wżlko- słalłę Klemenskq, Tadeusza llmeru ż Aleksandra
uso Polskźe na odcźnku Żegróuko - Bielalły. Wojciechowskźego ż omóusiono możlżll:oŚcź popraua

Spraluozdania z prac komźsjz ąll 1999 r. jak ź plct- tl:arunkózu ln szkolnźctzuźe ponadgżmnazjalngln nu te-
na praea na rok 2000 bgłg bard,zo szczegółoue. Nźe- renźe gmźng Śmigźel. Komźsja opouźedziała się za
które z nźch zallsi,erały rólłnżeż śmźgźetskże akcentE, połqczenźem ZSZ u Śmźglu z ZSR tts llźetqżkowle,
Komisja ReulżzEjna obradouała 6 razE, Komisja Przgjęła jednak tlsnżosek o lugcoJunźu z porzqdku
Ochrong Srodowźska, Rolnżctwa ź Leśnżctwu - 10 obrad Xl sesjź projektu ucll.,wałg tu sprawźe lźku:ida-
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cjź ZSZ tu Śmiglu oraz przekształcenźa ZSR tu Nźe-
tq żkowie u Zespół Szkół Rolnżczych ż Zauodowgch
u Nietqżkotuże. Przycltglźła sźę jednak do III wa-
riantu rozuiqzanźa problemu szkolnźctltsa ponadgim-
nazjalnego us gmźnie Śmżgźel: z dnźem 31.08,2000
roztużqzać Zespół Szkół Zatnodoll;ycłt, us Śmżgl,u i, Ze-
spół Szkół RolnźczEch tu Nźetqżkolłie, a z dnźem
1.09.2000 utlnorzyć Zespół Szkół Zawodolłgcll, w Nze-
tqżkouże, us skład którego u:ejdq wszgstkźe tapu
szkoł dotgch,czas Junkcjonujqcgclt, tu zespołach szkoł,
Komżsja ta róusnźeż przg jęła usnźosek dotgczqcg
udzźelenża negątalDnej odpousźedzź na pźsmo p, Wer-
nera Kenkla lo spralnźe utąłorzenźa Domu Dziecka
us Morousnicg, W planże p rq.ca na rok 2000 Komisja
ta m.żn. będzźe dokonyuała analżzy przebźegu prac
remonto?Dach ze szczegolnym utuzględnienźem prac
u Lżceum Ogolnokształcarcgm u Smiglu (szatnie,
klatka schodowa i, centralne ogrzelnanże) oraz będzie
opinżouała podejmouane decgzje żnuestgcyjne oraz
przebźeg żch realizacjż (sula gimnastgczna tł Nietarż-
kouźe).
Komi,sja Zdrowźa i Polżtykź Społecznej obradowała
72 razg, Komisja Budżetu i Fźnansow (jej przewod-
nźcza,cgm iest śmźgżel"skź radny JózeJ Cieśl.tt) obrado-
tuła 16 razg,

W trakcźe sesjż podjęto rownże: uch,uały m,in,
u spralnie podzźału środkow Powiatouego Fund,uszu
Ochrony Środotlsiska i Gospodarkż Wodnej. Jego

przgchody ż tngdatkź ustulono u uEsokoścź 217 ,000,00
złotgclt. Wszystkie środki przezn&czono na rell,izację
przedsźęlnzźęć zusźqzangch, ze skła.daniem ź unieszkod-
lźtuiuniem odpadów, ta tym luspołJlruunsousanle źnue-
stgcjź ekologiczngcll, o cll,arukterze 1:odnadgnlżnllanx
(Czempiń, Krzyużń). lcll poCział uzgodnżli burmż-
strzowie i, uójtousie miust ź gmin Pau:żatu Koścźań-
skiego us trakcźe spotkanźa zorganizolucLnego przez
Starostę, Przedstawia sźę olz następujcpco: Czempźń

- 9,430/o (20.463,10 zł), glll,ina I{"aścźun ż mi.usto Koś-
cia.n - 33,020/o (71.653,40 zł), Krzywil:t - 25,940/o

(56.289,80 zł), Śmigźel 25,940lo (56.289,80 zł) nu doJi-
nansousanźe budouy drogż dojrlztto,wej do skłcldo,uiska
odpadóus komunalngch ąls Koszanausźe oraz Starosiioo
Powiatotne 5,670/o (12.303,90 zł) na stworzenźe Po-
uiatowego Banku Danycłt, Zemźeczyszczeń środo-
wźska.
Podjęto też uchuałę o sprzedaży czterech lokalż
mźeszkalngeh położongch w Nietqzkowźe przg uli.cy
Dudgcza 4 (budgnek nu terenźe ZSR - narożnźk
z ul. Leśnq).

Ponadto uczestni.czgłem w posźedzenżu komisji
Roztuoju Gospodarczego i Promocji Powźatu (24.03.)

ta czasie którego omaloźaliśTny tematykę spotkanźa
F orum Gospodarczego P ou,atu.

Dziękuję Panu za wypowiedź i do zobaczenla za

miesiąc (H.Z.)

l sołtysami 0 zalesianiu, śmieciach, E§§ffikwwamiu

rule]ząt i dokonaniach gminy w fr§$ffi $ffinfl§§

W czwartek 23 marca odbyłg się tradycyjne już
spotkanie członków Zarządu Miejskiego Śmigla zsoŁ-
tysami i przewodniczącymi zarządiw komitetów
osiedlowych z terenu Śmigla. Ponadto w nim uczest-
niczyli: przewodniczący Rady Miejskiej Śmigla Zyg-
munt Konieczny, Sekretarz Śmigla Wanda Jakubo-
wska, Skarbnik Śmigla Danuta Marciniak oTaz za-
proszeni goście. Honory gospodarza domu pełnił Bur-
mistrz Smigla Jerzy Cieśla.

Spośród gości pierwsza wystąpiła Irena Frącko-
wiak - pracownik Wielkopolskiego Biura Geodezji
i Terenów Rolnych w Poznaniu, Oddział w Lesznie

- Pracownia Terenowa w Kościanie, która omówiła
realizację na terenie naszej gminy inicjatyw Sejmi-
ku Wielkopolskiego odnośnie rozpoznania i ustalenia
ilości gruntów do zalesienia. Nasi rolnicy wsĘpnie
zadeklarowali zalesienie około 31 ha gruntów klas VI
i YIz.
Drugim tematem były śmieci. Nim dyrektor Miej-
skiego Zakładu Oczyszczania w Lesznie, który to
zakład u nas zajmuje się wywozem śmieci, Stani-
sław Ratajczak odpowiedział na pytania - Jetzy
Cieśla podziękował sołtysom i przewodnlczącym 7,a-

rządów osiedli za duże zaarrgażowanie się w realiza-
cję tego zadania. Stwierdził też, że pror,,radzone kon-
trole obejmą całą gminę, Umorvy z MZa w Lesznie
podpisało 500/o właścicieli (21GC uściślił dylek-
to,r). Pytań pod adresem dyrektora było sporo, Słusz-
ne są zaż:alenlia - powiedział - na to, że zbyt v,lol-
no zaopatrujemy w kubły, ale pojawiła się obiektyw-
na trudność finansowa, a sl]Iawę postalamy się za-
łatwić do końca kwietnia. W nowych umowach zmia-
nę ceny (z roku na kwartał) wpro,.l,adził korniluter,
,,,ale cenę utrzymamy przez cały rok jeśli nie będzie
cyrku z paliwem, a staramy się ją zmieniać tylko
o wzrost inflacji". Vy' ksiązeczki wpłat można się za-
opatrywać w banku spółdzielczym, u kierołvcy,
w drukarni p. Łęczyńskiego (r-ł1. hm. Z. Łukomskiego
przy mleczarni), w Urzędzie Miejskirn Snrigla (na

,,centralce" - tu też w ł.,,c,rki). Dyrektor apelował
też o wcześniejsze zgłoszenie kierorvcy dłuższej nie-
obecności (np. w zimie) osoby samotnej w posesji.
Nie jest możliwe wprowadzenie małych kubłów dla
osób samotnych. ,,Jeden kubeł dla każdego, to mini-
mum" - dodał burmistrz zwracając równiez uwagę
na wypełnione śmieciami reklanówki na siłę rvpy-
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chane do koszy na śmieci Ł:ądź przy nich porzucane,
wylzucane do przydrożnych rowów (... i na śmiet-
niku przy cmentarzu - dodał siedzący obok mnie
jeden z przervodniczących zarządu komitetu osied]o-
wegc),
'Irzecią osobą, która ,,wystąpiła gościnnie" był... Zyg-
murrt Koniecztry, który tym razem reprezentował
izbę rolniczą i gminny związek rolników. Izba głów-
nie zajrnowała się skupem zboża, buraków, ziemnia-
l<órv oraz żywca. Z ubolewaniem stwierdził, że nie
doszło do wyjazdu delegacji izby do Rosji by pod-
pisac kontrakt na eksport z Wielkopolski 100 tysięcy
Sztuk trzod;,. ,,Moż€ uda się to w kwietniu". Tragicz_
nie wyglądają w niektórych cukrowniach wypłaty
należności za dostarczone buraki. W jednej z nich
rolnik nie otrzymał zapłaty z dwóch lat - a dyrek-
tor lroldingu podobno tyle zarabia miesi.ęcznie. Naj-
u,ażniejszą sprawą, którą żyjemy, jest tatuowanie lub
kolczykowanie zwierząt gospodarskich; bydła i trzo-
ciy. Ustawa w tej sprawie obowiązuje od listopada
ub, roku, a jej wdrożenie ma trwać dwa lata. Obec-
nie przeprowadzamy rejestrację gospodarstw. Zwie-
rzęta każdego z nich będą miały (jeśli w gminie za-
rejestrowanych zostanie mniej niż 1000 gospodarstrv)
?-miocyfrowy numer: pierwsze dwa - wojewódz-
two, drugie dwa - powiat a dalsze trzy - gtnina

i gospodarstwo. (Jeśli gospodarstw będzie więcej niż
1000, numer będzie ośmiocl,frorvy). Problemem
otwartym jest jeszcze czy tatuorł.ać czy koiczykować
(forrna zostanie prz5,jęta rv skali polł,iatu) oraz kto to
lna robić. ,,Najlepiej by każd;,- robił to sam a tatuow-
nice ll.rb kolczykorvnice zakupić celrtralnie, będzie
tetrriej" _ zakończył Z. Konieczny.

Głównym tematem spotkallia bl-ło przedstawie-
trie przcz Burmistrza Smigla obszerLiej informacji
z wykonania zadań ujętych u, budżec;e Rady Miej-
skiej Śmigla w 1999 roku. ,,W każdej rvsi coś zrobio-
nio" -* strvierdził J. Cieśla. Ze rvzgledu na obszerny
ln,ateliał, najważniejsze dokonania przedstawimy
r,,r jednym z najbliższych numerórv.
N,Tówiąc o roku bieżącym burnistlz porviedział, że
u, cialszytlr ciągu plior,vtetelrr bedzre,rr-odociągowa-
nie i budowa ocz}:szczalni ściekótr-, a zakres zadan
urvzględnionych rr, budzecie zosiai:le porviekszony
o zadarria. na ktore p:zezlaczolo po 12 t;-s. złotych
r,a t,ad;lego t,ea.-zo,,i,a:re !!ZżZ i:_C'l- i\- poroZunlieniu
z radami sołeckinri.

Sołt;,-s Bronikorr,,a zaapeiou-ał do rvjaciz samorzą-
dorvych o przyspieszenie modernizacat targorviska
oraz o zorganizowanie targu walz},wnego rr, soboty.

lH.z.)

KVII Sesja Rady lVliejskiej Smigla
... odbyła się 30 marca br. Uczestniczyło w niej 23
radnycl' (nieobecny Jan Lisiak ze Spławia) Rady
Miejskiej Śmigla, radni Rady Pornłiatu Kościańskie-
go: Józef Cieśla i }{enryk Skrzypczak, Sekretarz
Śmigla Wanda Jakubowska, Skarbnik Smigla Danu-
ta Marciniak, radczyni Karnila Ławecka, sołtysi:
z Karśnic - Zbigniew Kędziora i Spławia - Sławo-
mir Grzelczyk, przewodrriczący zarądów komitetów
osiedlowych: Jerzy Grzelczyk KO nr III i Włodzi-
mietz Dró,tkowski KO nr IV, mieszkaniec Smigla Bro-
nisław Skorupiński oraz redaktorzy czterech tytułów
prasowych. Obradom przewodniczył Zygmunt Ko-
nieczny - przewodniczący Rady Miejskiej Śrnigla.

CO ROBIŁ ZARZĄD?

Sprawozdanie z pracy Zarządu Miejskiego Śmigla
w okresie między sesjami złożył Burmistrz Śmigla
Jerzy Cieśla. Zaruąd między innymi;
O dokonał wyboru oferen,ta na wykonanie następu-
jących zadań:

- badanie techniczne budynków remiz i świet-
lic. Wpłynęły cztery o,ferty z których wybrano Za-
kład Usług Projektowo-Kosztorysowych Stefana Cie-
śli z Koszanowa,

- wykonanie dokumentacji projektowo,-kosztory-
sowej wTaz z koszto,rysem inwestorskim na budowę
sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Smiglu na

ulicach: Morotvnickiej, Na Durki, i J. Iwaszkiewicza.
Z czterech ofert wybrano Zakład ,,WOD-KAN" Hen-
ryka Paździora z Kościana,

* w trybie z wolnej rę}<i zlecono Zakładowi Usług
Energetycznych w Kościanie rozbudowę sieci ener-
getycznej oraz budowę przyłączy wtaz ze złączami
kab]owo- pomiarowymi d]a działek przeznaczonych
pod budownictwo mieszkaniowe w Śmiglu przy ulicy
Bocznej i A. Dudycza (33 działki) i w Morownicy
przy ul. Smigielskiej (9 działek),

- w wyniku przeprorvadzonego sondażu rynku
Zarząd powierzył Spółce Cyrvilnej Biuro Projektów
i Realizacji Inżynierii Ochrony Środowiska w Lesz-
irie Witolda Sobczaka nadzór nad pracami przy wo-
dociągowaniu wsi Przysieka Polska - ul. Bruszcze-
wska. Wykonawca tego zadania zostanie wybrany
w przetargu nieograniczonym,

- w tryŁrie z wolnej ręki wybrano Klemensa Ja-
niaka z Leszna jako inspektora nadzoru na budowę
kolektora ogólnospławnego - 1. etap: przejście pod
obwodnicą, Wybór wykonawcy tego zadania (175 mb)
zostanie dokonany w przetargu nieograniczonym,

O odbył coroczne spotkanie z sołtysami i przewodni-
czącymi zarząd1w osiedli (piszę o nim w innym
miejscu),

aaa

=
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@ rozpatrz;,ł 4 r,rn,ioski, o przyznanie dotacji. W tym:
1 rł,rri,osei< I,ozi]at]:zor))l- zostanie w terminie później-
szylll, 1 rłlniosek załatwiono odmownie, 2 rr.nioski
zaopiiliowano pczvtyr,,.nie. I)otacje otrzl,mali: }Iuze-
ułr,r liegiorralne w Kcścianie - 500,00 zi lla r,,,l,danie
pubiikacji pt.,,Pierriądz zastęilczv Ztę.lr1,, Kościan-
skiej" oraz Pcl]siii Zvłiązek Choror,,, , Ol,iiiestl De-
tych w Leszrrie -* 1.C00.00 zł na iif iil:Corr-alle llaglod
61" 7ryl.ciĘzców IV C;góinopolskiego Kollliursu }Iło-
dych Instrumeritalistów Cri;iestl, Dęi;-c:l. 1iior,1, od-
będzie się v,u Cerliiun: Iżllt]tur-.- .,,,, St,_l:gi,_t,

(B rozpatrzył 9 wnioskól,.,, o plzydział ]okalr miesz-
kalnych; dokonano przydzlału dr,vócll tlrieszkań, 4

wnioski załatwicrio odil:loivnie, trzech rvnioskujących
wpisano na iistę osół: oczekujących na przydział
nrieszkania,

@ Zarząd zatwierdził plari;, flnansowe rra rok 2000:
Zakła.du Gospcdartrri KcxnunaInej i l,o{ieszkaniovlej
w Srniglu oraz Centrum l{.ultuly w Siniglu,
e plzeprowadził przetarg na dzierżarłu ę sklepu
w Spławiu. Do przeta]]gu przystąpił jeden oferent.
W wyniku przetargu wysckośc cizier,żawy okreśIono
na kivotq 80,00 zł mie:iqcznie.

JEDNoGŁosF]tr I1B§OLUTGRIUM DLA ZARZĄDU
FltEJSI{iEGo SNlIGL_ł

Nim go udzieiono Biiimistlz §nigla złozl,ł krót-
kie (ł:c radnr r,;cześiliej otrzvrilali 24 stionicori,e .pla-
cowanie, którego głc,;ne treści przedstar,,,ię rv jed-
nym z najbliższ"vch n,lrnerolv) splariozdanie z wyko-
nania budżetu za 1999 roi<, kładąc akcent na \!Tko-
nanie dochodów i wydatków.
Dochody planowano lv wysokości 14.087.449 złotych
a po zmianach wyniosły 14.696.096 złotych, Wykona-
no je w 101,820/o (14.963.647 zł). Wykonanie nie było
jednak równornierne ,,ve wszystlrich pozycjach. Wy-
sokie były dochody podatku od spadków i darowizn
(170,B7Oit), wpływy za świadectwa miejsca pocho-
dzenia z\ylerzĄŁ (L77,730la) i odsetki od rachunku ban-
kowego (252.3B0/o), iilajwyższe wykonanie (410,950/o)

uzyskano z rvpływów 79 s.r:r,zedaży mienia komunai-
nego - 297.813 zł. h.{.in. splzedario: 8 działek budo-
wlanych w Sniglr-t na Osiediu Braci Polskich, grunt

- działkę pod działalność gospodarczą plzy ul. Lesz-
czyńskiej w Smiglu, i3 lokaii mieszkalnycĘ, 3 bu-
dynki (2 w Śmigiu i w Parsku) mieszkalne, grunt
pod garaże przy ul. Paderervskiego w §miglu, 5 dzia-
łek rolnych w Bruszczewie i 2 r,v Nowym Białczu
oraz grunt rolny w Karśnicach.
Nie udało sie zrealizovzać przychodów w formie po-
dattr<ór,v: rolnego od osób fizvcznych (98,860/o), od nie-
ruchomości od csób prawn.r,ch (95,1ó0/o), od środków
transportorvyclr od osi,lb fizyczn;-ch (97,200/o), w for-
mie karty podatkoi,ł,ej (69,440 l o).

Duż;z wpływ na nig\^1y}ronanie podatków miały
udzielane odroczellia i umorzenia. Te ostatnie wyno-

szą lrwotę ponad 27 tys. złotych w tym ponad t2 ty-
sięcy umorzono śmigiels}<iej krilejce,
Wydatki pierwotnie p.lallcl,";ano ng lt.,ł,otę i4.7].4.710
złotych, po zmianach krł,ota ta wzlc,,;itt do i6.3,10,B57
złotych i wykorrano j. w fi8,iJji]iu (i',i.O68.27j zł).
Przervodniczący kornisli lc,vizyj;rej,ltirchzc.! Pecolt
zapoznał radrrych z poz1"1,yrlirrvirr rł,lliosklci:rr o udzie-
Ienie absolutorium Zarzzld.erłi h'Iiejsliiemu Srnrgla,
skielorvanym do Region;i.lnej lzllv Oiilachurllrorvej w
Poztlaniu i z pozytywną cdilowieiizią tejze izb;z.
Pizervodniczącv Zvgrctunt K.lirljeczny poclał pocl gło-
soq,anie projekt uchwały ,w sprarvie w-ykonania bud-
żetu Grniny Śmigiel za 1999 ro1< 1 udzieleirie z tego
tytułu absolutoriurn Zarząda,wr N,Xiejskietuu Snl.gla.
KTo JEST ZA? WSZYSCYI

,,W imieniu mieszkancó,,.,- Zie:ui SlTiigiels}i.iei" --
złożył gratulacje na lęce Bulnlistrza Brorrisław Sko-
rupiński.

UcHwAŁY
Między innymr podjęto uclrw-ały lv spralvie:

- zaciągnięcia pożyczki z'lj,'trje,"i,ódzkiego F'unduszu
Ochrony Środowiska i Gospodar}<i Wodnej
rv Poznaniu w wysokośc,i 300.E00 złotych na do-
finansowanie zadania poC r,azwą ,,Budowa oczysz-
czalni ściekorv rv Koszallcr,vie dla miasta Śmigla",

- zaciągnięcie pozyczki z tego samego funduszu w
ul,sokości 100.000 zł na ,,Budov",ę kolektora sa-
nitarnego dla miasta Śnligla doprowadzającego
ścieki do oczyszczalni w budowie w Koszanowie",

- uchwalenie regulaminu targowiska w Śmiglu
(drukujemy go w innym miejscu),

- odpłatnego nabycia nieruchon:ości zabudowanej
(była zlewnia mleka w Spła-wiu).

woLNE GŁOSY III,NIaSKI

Odpowiadając na pytanie ladnego Kazinrierza
Waśka ze Starego I)tałcza Bulrriistlz poiniormow-ał,
że do przetargu rTa blidor,vę śnigieiskiej obwodnicy
rvpłynęło 9 ofert, które iuż zostały ctrvarte i obecnie
trwa ich badanie pod względem prawidłowości.
O wyborze ofel,ty bęclzle dcł;,c|9lyu1" ccna, \tri szystko
więc wskazuje na to, że ,,sptalva jest na dobrej dro-
dze".

Z. Konteczny odczytał pisrrio llowego proł:oszcza pa-
ralii p.w. Wszystkich S,,.,ittych w Starym Białczu
ks. Jarosłarva Oleiniczaka orllrośnie wspomożenia fi-
nansowego, W toku zyrrziolli:j dyskusji (Urszula Ran-
ke, Tadeusz Wasielewski, ]'adeusz Hanyż, Zygtryd
Budzyński, Feliks Banasi}." iJenryk Zak) wypr:wie-
dziano się by radni ustos-llnirowa]i się (finanso.§o) in-
dywidualnie , sLlgeIowano pomoc całego dekanatu
i opodatkowania się (rvz;:rein innych wsi) parafian.
Przypomniano, że Jeszcze rv ubiegłej kadencji uzgod-
niono udzieianie pomocy fii,iansowej gminy tylko
przy budowie domow przedpoglzebow-ych. (Rzecz do-
tyczy remontu świątyni).
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Bronisław Skorupiński apelował również do rad-
rlych powiatowych, by nie dopuścić do likwidacji
śmigielskiego szp[tala. O tym czy będzie on jeszcze
istniał rv 2001 roku zadecyduie wykupienie świad-
czeń na ten rok przez kasę chorych - odpowiedziała
U. Ranke.
Z. Konieczny poinformował, że 11 k'rietnia br. o gcl-

dzinie 10.00 w Centrum l(ultury w Smiglu (sala rvi-
dowiskow,a) ocłbęrlzie się ponowne spotkanie rolników
z przedstarvicielem Wielkopolskiej Giełdy Rolniczo-
-Ggrodniczej S.A. na temat objęcia systemem logi-
styczno-dystrybucy jno-inf ormatycznym producentórv
z rlaszego terenu.
O głos poprosił Burmistrz Smigta inż. Jerzy Cieśia,
który stwierdził: ,,Sesja absolutoryjna zawsze budzi
ernocje. Moja to już dziesiąta, ale pierwsza jedno-
rr:l;lślna, W im:ieniu członków Zarządu Miejskiego
Srnigla i pracowników Urzędu Miejskiego Smigla ri1,-
rażarn zadowoienie i satysfakcję. Ale jest to tez rł;r.-

nik naszej z radnymi wspolnej dobrej prac;.. Stąd
proszę o wypicie toastu.., (na salę zostały rvniesione
kieliszki z szampanem i burmistrz kontynuuje)... za
dalszą, przynajmniej na dotychczasowym poziotnie,
u,spółpracę.

(H.z.)

1,

REGULAMIN
PLACU HANDLOWEGO W SMIGLU PRZY

dJl,. AL. BoHATERow - SKARZYNSKIEGO
§1

Plac handlowy czynny jest w środy od godz. 5.30
clc qodz. 14,00.
I1andei zwierzętami inwentarskimi odbywać się
będzie we wtorki:
a) w okresie letnim tj. od 1 maja do 31 sierpnia

od godz. 19.00 do godz, 22.00,
b) w okresie zimowym tj. od 1 września do 30

kwietnia od godz. 14.00 do godz, 17.00.
Plac handlowy prowadzi Zakład Gospodarki Ko-
mttnalnej i Mieszkaniowej w Smiglu.

§2
Uprawnionymi do wykonywania handlu na placu są
wszystkie podmioty gospodarcze posiadające aktu-
aine zezlvolenia na prowadzenie działalności handlo-
wej oraz indywidualni producenci płodów rolnych,
ogrodniczych jak i zbieracze runa leśnego.

§3
Na placu handiowym mogą być sprzedawane wszy-
sikie tołvary z wyjątkiem:
1, napojów alkoholowych,
2. broni, amunicji, materiałów oraz art. pirot,echni-

cznych i wybuchowych,
3. przedmiotów ekwipunku wojskowego,
4. innych artykułów, których sprzedaż jest zabro-

niona na podstawie odrębnych przepisów.

§4.
Punkt sprzedaży przez plowadzącego sprzeciaż ,winien

być oz,naczony imienien i nazwiskiem, adresem lub
naz\^,ą firmy.

§5
f,'soby pror,vadzące handei na targorr.isklt obol,;iązanc
są do uwidaczniania cen na towaraclr

§6.
Narzqdzia potniarowe używane tla piacu }randiotvyill
powinny miec ważną cechę legalizac;,jrlą.

§7
I-iancliujący n,ie posiadający aktlialnej opłaty za T\LI-

melowane stoisko (rezerwacji) dokonuje 3e3 i,vyku-
pu przed wjazdem na targorvisiio u gospodarza pla-
cu. Przedpłaty za stoisko będ.ą splzeda\\:al]e po oka-
1,alliu dowodu rvpłat1- lv godz. od 7.30 do 9.00 na tele-
ilie tat,gorviska rv pot-nieszczentu gospodarza, PoiradLo

ilrzedpłat1- tnożna dokorrac rr. kasie Zakłaciu Gospo-
darki Komunalnej r flieszkanlo\\,eJ \\ Srniglu ul. Łu-
kon-rskiego 19.

\V przl-padku handlu zrvierzętami lnu.entarskimi i
płodanri rolnymi opłaty pobierane będą w pomiesz-
czeniu gospodarza.

§8
W przypadku braku aktualnego dowodu opłaty przez
handlującego podlegać będzie karze w wysokości
50,00 zł (słownie pięćdziesiąt złotych).

§9
Aktualny cennik opłat za ko,rzystanie z placu han-
dlowego jest uwidoczniony na tablicy ogłoszeń.

§10
Osoby prowadzące handel na płacu handlowym zo-
bowiązane są do przestrzegania regulaminu otaz plze-
pisów przeciwpożarowych i utrzymania bieżącej czy-
stości wokół zajmowanego stois,ka handlowego.

§11
Naruszenie postanowień niniejszego regulaminu pod-
lega orzecznictwu w sprawach o wykroczeniach.

§12
Książkę skarg i wniosków przechowuje i udostępnia
na żądanie gospodarz targowiska,
UWAGA! Regulamin oborviązuje od 1 rnaja br.

Z AW I A D O M I E N I E
zawiadamiam, że zebranie Mieszkańców osiedla Nr 4

odbędzie się w poniedziałek 17 kwietnia 2000 roku
o godzinie 18,00 w Domu Strażaka, ul. Powstań-
ców Wlkp,
1. Powitanie i przyjęcie porządku obrad.
2. Informacje z prac Przewodniczącego i Zarządu.
3. Ustalenie spraw inwestycyjno-remontowych na

rok bieżący.
4. Wolne głosy i wnioski.
5. Podjęcie uchwał.

Przewodniczący Zarząd Osiedla Nr 4

włodzimie Drótkowski

6
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ffi&mwffie§s mie przyiegfuwfrB
22 marca br. w sali widor,vj.s1<orvej Cerltlun Kul-

tury w Śmiglu miało się oclb.vc spotka,r:,e tulejsco-
wych rolników z zaproszoilyfi"l, pTzez G;-:.:.1-1,,- Zl1,1ą-
zek Rolników, Kółek i Crganizacji Rol:r,lzi,c__ r,,- Stl-1t-
glu Prezesem Krajowego Zrviązk.l RKiOR \fłacir-sła-
wem Serafinem. W przeddzreń spot}.lar:ra gośc srvój
ptzyjazd jednak odu-ołał. \{ plz-,,siar:r-1-1-t clc Dt,ezesa
GZRKiOR w Śmiglu Zvgmunta Korlleczriego. W. Se-
rafin swą decyzję usprarł,,eciliir-ił 3ak .lastepuje:

Jest mź niezrnieriiże przgl;ro, ze nże bęclę tLczestni-
czEł zu spotkanźu z rolni,kąmi tuaszej gmżng lp dniu
22 marca 2000 r., po ktorgłn sobźe wźel"e obźecglua-
łem. Nźestety pei,nźenże tu,nkcjź Prezesu Ztuźązku łq-
czy sźę z konieczruością uczestnictllla tł spoliłani,ach
z llsładzamź na szczebl,tl. ce,ątralnym, które sq często
zuołyuane u asLutrvie j clt wżIi. 1'a.k też sżę stało obec-
nźe: u dniu wczarajszym, (tj. 20 rrutrcu br.) otrzyma-
łem zaproszenże na spatlcunźe zespołu konsuLtacEjne-
go u Prezydenta RP, na lctorym bęclzże om,alłźany
nźezwgkle uużnE dl,a naszego Zwźqzku.. projekt paktu
dl,a rolnźcttua ź obszarćw wie jskich, o,prtccuaTLa przez
KZRKżOR. Maja ołłecność jest ttięc tlm nżezbędna,
gdgż pragnę przekonac ruolbll:s:.e grano uspołpra-
counlkólls Prezgdenta clo jego idei i :apisou,

Bardzo proszę o zroz,.itnźertie zutstniqłej sgtuaclź
i przeproszenźe lls moirn żmieniu uczestnikow spot-
kanża,

Pragnę zapelunżć W-os us:ystlcich, ze jeśl"ż uzna-
cźe to za stoso?,Dne, przyjadę do Was w najblźższym
odp o uiadaj qcy m W am t er m.inź e,

Wyjaśnienie nieobe c;losc j p]].jzc ja Krajorvego
Związku Rolników, Kołck i *rgałrizacji Rolniczyclr
Władysława Serafi,rra rlie rlrz:ekonało jed_nak człon-
ków Gminnego Związkli il czl,nr śrł,iadczy pontższe
pismo skierowane do nie..,.

Z tpżel,kźm ub o'u ells anżc: ł rł, 7n, z,y i ęl'iśm y uiudolrt o Ś Ć

o od,**ołanżu przez Purta s7.ł<:,clłrlrtźa z rolnżkq,mź naszej
gmźng, które mzało sźę actbyć 22 mgrcu 2000 r.
W piśmźe skżerowangm do n,urńe stwźerdzl,ł Pun, że
po tam spotkaniu ,,wlel,e soiiżę obżecytoał".

Stużerdzam, że my - orgcłnizutoTza spotkanźu juk
ż zuproszenź przez nas na ia spotkunie rolnźcy nże
tylko z naszej gmźny rous":Lię: sobźe obiecgusalźśmy.
Przede uszystkim Pana ai){JcrtoŚĆ u nas, u termŹn
spotkania ugznaczgł Pgn sr-an, rniułu przyczynić sźę

do ąłzmocnźenża podsta,u:alłlej struliiury jakq jest
Gminny Zużqzek. Panu rtleobecność dułu argurnertt
naszanl opozycjonistant, -,e i{rajou;y Zzoźqzek nże tyl-
ko mało co robź, ale raunźr:,z nże szanuje struktur
oddol,nych. Rol,rutcg, ktr,:rllcrl poiłicidolnilźśmg o od-
u:ołaniu Pana przyjdzdL:_ ą!;r,:śl,ill. ta jako iclt zlekce-
wo.:eruie,

Lua:alny, że centralnym wlcid:.olll, zuiqzlłotuym nie
zoleżg na umacni&nżtt. terc:ncttlycl,t strłlktur ź że uła-
dze te nie chcq słucttać głosolu oddolngch,

Z polnażanźem:

Prezes GZRK|OR ZEgmunt Konżeczny

Po SRED N IcTw o UBEZPIECZENIOWO-I.INANS fxv-l,]

poleca ubezpieczenia towarzystw:
WINTERT}IUR S.A., AMPLICO LIFtr S.A., ALTE LEIPZIEGER ,,HESTIA" S.A., ,,IIi.STIĄ" i],,SijF.Ai{CE S.A.,

PZIJ ,,żYCIE" S.A., GERLING PoLSKA S.A., SCANDIA S.A.
oferujemy zabezpieczenia:

zdrowotne, rvypadkowe, szpitalne, kapitałowe, emerytalne, posagowe, na wypadek śmicrci i dożycia, majątkOwe,
komunikacyjne, kredytowe.

dla firm ubezpieczenia grupowe^
ZgŁoszenia: te1. 06i B254 973, tel.ifax 0 61 8430 715, kom. 06019B5546, 0006399'i50

{emffiffim tultury Ęn§ §m§§ffiw
ZAPRASZA

NA WYSTAWĘ FOTOGRAMÓW
Z I,LANU ZF.rJĘCrowEGo FIMU
,,oGNIEM I MIECZEM"

W}.stawa będzie cz\-nna od 5.04. do 20.04.br. w sali
kameralnej Centrum Kuitury (rvejście A) lv dniach:
poniedziałki, środy. czrvari.ki, piątki rv godz. od 10.00
do 19.00, wtorki rv godz. od 10.00 do 14.00, soboty,
niedziele w gociz, od 16,00 do godz. 1B.00.

...pianu je zoTganizo wać podczas tego-
rocznych IX DNI S},,IiGL ^l, od 2 do 6 czerwca

,,GALERII' UKRYTYCII',,\Ltrł{TOW". W zw,iązku
z ty:m zapraszam_v ,vsz},slkie osob;, uzdolnione do

zaprezento.1iania srvoich ta-ientów.

Celem tej irnplr:zy jesi, lvykreo-wanie i zaprezento-
wan,ie osob uzdolnior,r,ch z gminy Smigiel,

Zgłoszenia prosimi, kierować do Centrutn Kultury
y,, Śirriglu, u1. Kcściuszki 20, tel. 51B0 273.
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[,eć o pieśni, Ieć sokołenl "."
W niedzielę, 26 marca br. w

sali widowiskorve j Centrum
Kuitury w Śmiglu odbyło się
Ioczne, rvalne zebranie Towa-
rzystwa Śpiervu ,,I{ARMO-
NIA". Członków towarzystwa,
chórzystów { dyrektora Cen-

trum Kultury w Smiglu powitał plezes Eligiusz Li-
powicz. Następnie, przy akompaniamencie dyrygenta
chóru Piotra Majera, odśpiewano hejnał: ,,Leć
o pieśni., leć sokołem..." i minutą ciszy uczczono l]a-
tntęc zmarlei Czlonkini.

Sprawozdanie z działainości towarzystwa rv 1999

roku przedstawrł prezes, który na rł,stępie plz\-po}ll-
uiał, ze 2 lutego br. minęła 107 rocznica cizlaia]lioś-
ci towarzystwa (przypomne, ze pi,errvotnie naz\-iva:o
się ono TOWARZYSTWO SPlEWAKOW POLSKICli
,.IiAB,NIOhTIA" tv SN[IGLU;, ktol,ą uczczono n-tszą
św., odprawioną w kościele p.w. św. Stanisłarva
Kcstki rv śmiglu.
Z początkietn 1999 roku towarzystwo 7tczyło 106

członliów, w tym 9 honorowych, 56 czynnych i 41

wspierających,,zwanymi dziś spotrsorami". Obecnie
starr członków wyrrosi 109 osób, w tym 60 czynnych.
Chór rra początku roku lrczył 39 członków, a pod ko-
lriec roku 43 śpiewaków, W ciągu roku odbyłcl się 35
lekcji, w tlakcie których ćwiczono 43 pieśni koście]-
ne i 28 świeckich. Do najpilniejszych chórzystów,
którzy nie opuścili ani jednej lekcji, należeli: Geno-
vn efal Janicka, Janina Ntlajer i Stefania \Malkowiak
oraz Zbl,gniew Klecha, Edmund Maćkowiak, Włady-
sław X,fajer i Walerian Wilczyński. Łącznie chór
w crągu 1999 roku z okazli różnych okoiiczności za-
r,ówtro świeclrich jak i kościelnych - z plzewagą
tvch dl,ugich - wystąpił 33 razy.

Placami towarzystwa kleruje zarząd w składzie: Eli-
giusz Lńpowicz - plezes, Władysław Majer -. wl-
ceplezes, Edmund Maćkow,iak - sekretarz, Zofia
Wasielewska - skarbnik, Janina Pawlicka - Ł}i-

bliotekraz, Zofia Benyskiewicz - kronikarz oraz Al-
fred Filipowicz, Wiktor Kraczewski i Tadeusz Szulc

- członkowie.

Tor,varzystwo swoją siedzibę ma w Centrum Kultu-
ry r.r Slrrrglu, które udostępnia salę i instrument mu-
zyczlly olaz dofinansowuje działalność towarzystwa
łącznie (dyrygent i koszty transportu) w wysokości
około 2.000 złotych. ,,Nie byłoby naszej działalności
bez przychyiności Centrum Kultury w Smiglu z dy-
rektorem P. Hubertem Zbierskim (...), Dziękujemy
za wsparcie naszej działalności w m,iarę możliwości,
1a}<ie Centlum posiada".

Sprarvozdalrie finatlsorle przecisiaivrla skalbnik
Zofia Wasielewska. Przychodv rv 1999 r. .łyniosiy
ponad 9,000 złotych. Stan kasl lla koilrec 1999 r,. ivy-
lliósł 48 złotych.

Bogdan Schulz, przewodnicząc\- śo],-}lls3l rcivlzyj-
nej stwierdz,ił, że ,,Zarząd ploił-adzl1 pl.au.idło.łlą
i tlszczedną gospodarkę zasobamt ft:lal-isoił,vltri i ko-
nrisja rewizyjna łvri.oskuje o udzieleiTle inu skwito:
wania za rok 1999". Udzielono go leCrlcgłośnie.

I)yskusji nad sprawozdaniatl-ti tlle br,ło. Ijl,e zes
1tlih.łrie strvierdzjł. ze }T}ozna b1, zlobic rr-ięce j, ale
tl,zeba rł,iece; oddan"vcli ]udzr . . i p_erliedzr- 

- dodał
ktoś z salr,

\\- zi,,,lazii; z€ z\l,,]aiszcl:,e:l, cio i0 zi od czlr;rri<a
oi,,,-:,o-,i,aczol:e1 do Z.;.- -ąz',:,,i C:ó:Ó-.,,, _ Oik;esti,, ktc-
ie:c ,,]ia:,lłioi-.a",es: czlc:,s_el:l _ dz-e.r, ic:,il-i posia-
oa osojlorł,ośc piaii,rlą - skradi,. .:ci:-.lesioiro ją cila
ci.ó.,zvstórr. do i2 złotr-ch i spoil"o.,órł, cio 20 z}otycłl
1,ocztrie.

Towarzystwo Spiewu ,,I{armonia" .,ł. śriligiu nie
t},lko prowadzi chór aie i organizuje ci]a sr-l).ch
człolrl.;ó.v życie towarzystkie, kulturalne i tul-,:s'Lycz*
rre, W ubiegłym roku była wycieczlia do Wiednia,
rł, tym planuje się trasę Smigiel -- Świnoujście -Berlin 

- Śnligiel. Apelowano te ż do zatządu o .JI,ga-
nizacię wycieczelr biizszych, jednodnior,,,vch, które
po prostu są tańsze.

Niżej podpisarry dyrektor centrum kultury rvszlrst-
kirn członkom Towarzystwa, a szczególnie Chórzy-
stom wyrazlł bardzo serdeczne podziękowatrie za to,
że ,,Wam się jeszcze chce ćwi,czyć, śpiewać, lvystępc-
wać oraz organizować woiny czas swych człorlkont".
Zwróctł też uwagę na nową inicjatywę centrtłlli: oL-
ganizowania koncertów chóru i orkiestiv delej
rł, wiejskich świetlicach,,,którą zapoczątkor,;ti! dzi-
siejszy występ Orkiestry Dętej OSP Smigici rv l.Jr,l-

w.vm Szczepankowie".

Po części oficjalnej rv tniłej. haltlonijnej atmo-
sfetze, przy kalvie i ciastkach jak t,;-padało na to-
warzystrvo śpiervakórł, - śpiervano piosenki.

Wszystkich chętnych, a szczególnie młodzież płci
obojga, zachęcam do w,stąpienia rv szeregi torvarzy-
str,va i zbiorolvego pośpiervania sobie. Lekcje chóru
odbyrvają się w każdy poniedziałek w salce kltlbowej
Centrum Kultury w Śmiglu (rvejście C). Początek
o godz. 19.00.

Czesc piesni !

Hubert Zbi,erskż
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ffiWŁI }JE FRAlEfC§r
W dniach od 10 do 17 marcaZPIT ,,Żeńcv Wielkopolsc_.il'' w ]iczbie 40

osób (33 tancerzy,6 muzyków i 1kierownik) przeł;yr,,lał tla koncertach
lye Francji. Wyjazd ten rozpoczął się wizytą w Par,lal-^,rencie Europejskim
rv strasbourgu. Młodzież została powitana przez Dyrektora parlamentu
Europejskiego Pana Jean-Jacques Fritza. Prz;-witał on glupę i plzedsta-
rvił w kilku zdaniach działanie parlamentu. spotkanje zakoirczyło srę wy-
mianą pamiątek i lunchem. Dla młodzieży był to ciąg rlalszv e dukacji. w
duchu rvspóinej zintegrowanej Europy. Przyponlrijiny, ze vl 199B rol,1u
zespół był organizatorem ,,Młodzieżowych Spotkań - 1'Tietążkow-o'98'' v/
ranrach europejskiego programu ,,Młodzież dla Europy", 3 w lipcu blezą-
cego roku przedstawiciele zespołu w€zmą udział w ,,Spotlraniac]r N{łoc]zie-
ży Europejskiej" w Neufchateau we Francji. ogroinną po1]loc .ł organj-
zacji tej wizyĘ udzieliło zespołowi Polskie Przec1:;ta-łicielstwo przy Ra-
dzie Europy a głównie II sekretarz Pan Wojciech C}emza, którenru gorą-
cvmi uściskami podziękowały dziewczyny z zespołu,

Głóvrnynr celem wyjazdu był udział w imprezie nie miejscowości w której zespół pi,zeł;ywał. o go-
,,Karnawał 2000" w rniejscowoŚci Neufchateau. Za- dzinie 11,00 delegacjaz Utzęrlr_ł t{iejskiego,1z śrniglu
proszenie otrzymane od zarządu tego francuskiego wtaz z delegacją zespołu została pl,zvjeta przez 7Tlera
tniasta położonego w Lotaryngii jest efektem współ- Neufchateau. Spotkanie plzebiegało w miłej atnio-
placy partnerskiej dwóch miast Śmigla i Neufcha- sferze. Polska delegacja złoż,;ła na_ Ięce mera Neuf-
tearł. IJiatego też razem z młodzieżą do Neufchateau chateau oficjalne zaproszenie Burmlstrza Smigla Je-
przyjechała 4-osobowa delegacja Urzędu Miejskiego lzego Cieśli przyjazdu do S,-oigla.. Jv1iłlrp akcerrtem
w Srciglu. Przez cały czas pobytu czuwała nad jego spotkan,ia było wręczenie upominku 6cl zespolu ptzez
sprawnym przebiegiem grupa osób, na czele której dzieu,cz,vnę w stroju regionalnym. W godzinach po-
stał zastępca mera Naufchateau ds, partnerstw'a południowych 13 marca młcdziez r,.rr-az zdelegacjąza-
Pierre Obrecht. W dniu 11 marca zespół uczestniczył poznała się z olganizacją i pracą miejscowego Domu
w du,óch korowodach karnawałowych (Neufchateau, Kultury. Wieczorem odbyło się spotkanie po,żegnal-
Chatenois) oraz zatańczyŁ trzy koncerty (Chatenois ne. 14 marca w godzinach rannych zakończyła się

- 1, Neufchateau - 2).12 marca gospodarze zorga- wizyta ZPd-T ,Żeńcy Wielkopolscy" rv Neufchateau.
n zowali dla młodńeży wycieczkę do Domremy Kolejnym punktem rvyjazdu, ale już czysto tury-
(miejsce urodzin Joanny d'Arc), Grand (amfiteatr stycznym był Paryż. Przez 3 dni pobvtu od 14 do 16
lzymski) oraz do Nancy (stolicy Lotaryngii), której marca młodzież gruntov,rnie poznała rrajwartoś-
ostatnim władcą był Stanisław Leszczyński. Przed- ciowsze miejsca stolicy Francji,
ostatni dzień pobytu przeznaczony był na zwiedza- Ralał Rosotslci.
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ELEKTRYK
FIRI},IA HANDLowo_UsŁUGowA

artykuły elektryczne hurt -- detal
systemy identyfikacji wizualnej
biuro ogłoszeń ABC
kompleksowe wykonywanie instalac ji
elektrycznych, ośw,ietleniowych i innych

Gtzegorz Nowak

ul. Lipowa 37, 64_030 Smigiel
tel. 5l8-93-64, 0_604609371, 0_601894159

od 15 marca HUBTOWNIA ELEKTRYCZNA
PRZENIESIONA NA PLAC WOJSKA

PoLsKIEGo 17

o

a

o

o
od 50 zl

SKLEP ODZIEZflJWV

(AI{hTA>
poleca odzież,,.

DAMSKĄ

MĘSKĄ

MŁaDZIEŻOWĄ

DZIECIĘCĄ
Promocja - garsonki już

Sptzedaż ratalna
S m i g i e l, ul. Sierrklewicza 12; ul. Jagiellońska 1

Ł'o§
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,,KRYI\4INAŁKI .,,!,
i5.03.br. 

- 
mieszkaniec Smigla z pl. Rozstrzelanych

zgłosił, że do jego mieszkania dobija się mężcz;-zna,
również mieszkaniec Smigla, Przed przybyciem
poiicji intruz oddalił się.

15.$3.br. 
- mieszkarrka Srrrrgla z ul. srv, Wita zgło-

sila, że jej rnąż wszczął awanturę domową. Po-
uczenie.

16.03.br. 
- na trasie Kat,nlin - Wonieść przebiega-

jąca sarrla wpadła pod przejeżdżający sanr,ochód
SEAT CORDOBA, którym kierowała mieszkanka
C}rełkowa. Sarna poniosła śmierć, a przód samo-
clrodu został uszkodzony.

21.03.br. 
- 

mieszkaniec Starego Bojanolva z u1, G}ó-
wlrej zgłosrł, że jego sąsiadka nielegalnie korzysta
z energii elektrycznej, Po przybyciu policji na
tiriejscu okazało się, że informacja była nieprarv-
dzilva. Strony pouczono.

23.03.br. ---mieszkaniec Starego Bojanorva z ul. Glo-
r,;rrej zgłosił, że brat uniemoż]ir,via mu korz;;sta:l:e
z pomteszczen gospodarczych. ltTa miejscu pollcjall-
ci z braćmi przeprowadzili skuteczną lozmowę --
z p:omieszczeń korzystają oboje,

23.03.br. 
- 

mieszkanka Parska zgłosiła, że mieszka-
niec Gniewor,va, będąc pod wpływem alkoholu,
nie chce opuścić 1ej mieszkania, Przybyły patrol
policji przeprowadzlł z nlm rozmowę, po której
udał się do swego miejsca zamieszkania.

24,03.br, 
- 

mieszkanka Smigla z ul. św. Wita zgio-
siła, źe jej mąż będąc pod wpływem alkoho}u, wsz-
czął wobec niej i syna awanturę. Strony pouczono.

25.03.br. 
- 

mieszkaniec Smigla z uI. A, Dudycza zg,
łosił, że w Robaczynie dwa dni wcześniej zostało
pogryzione przez wałęsającego się psa dziecko,. Na
miejscu pouczono jego rodziców by w tej sprawie
zwrócili się do weterynarii.

26.03.br. 
- 

mieszlranka \Vonieścia zgłosiła, że w tra-
kcie, gdy z ko]ezarlkatni roztnarvtaly z clrłopallanri
z Czacza, podjechał do rriclr sanochód, z którego
wysiadły drvie dziervcz}-nv z Czacza, Irtóre poko-
pały samochód zgłaszającej a liastępnie z dziew-
czynami z Wonieścia zaczęły się tarmosic drapiąc
się, ciągnąc za włosy i szarpiąc odzież. Przybyły
patrol policji dziewczyny uspokoił i pouczył o to-
ku posiqpowania.

26.03.br. ._ mi,eszkaniec Wonieścia zgłosił, że na klat-
ce schodowej nieznane osoby zakłócają ciszę noc-
ną. }]rzybyły patrol policji nrkogo jedrrak nie zas-
tał.

30,03.br, 
- 

policjanci z Komisariatu Policji w Smig-
Iu zatrzi,mali na gorącym ucz,vnku kolejną grupę
splawcó.v kradzieży i włamaniem do sklepu w Mo-
rownic;,. Sprawa rv toku.

...zebrał (H, Z.)

I{onrisal,iat PoIic ji \§ Srniglu ztrakon ać będzie
lo\\-er}, i irrrr1, rł,artościorr,1- sprzęt od drria 20 marca
2000 roku. rv goclz. od 8,00 do 10.00 oraz od 18.00 do
19.00. Istnie je możlirlość oznakorvania sprzętu
\\, nriejscu zatnieszkania. Zgloszenia przyjnrowane
będą pod nunereln teleionu 5 180 007.

Akcja przelrrorvadzona będzie bezpłatnie!
, K"'"""f;'"§:T;iZ:iżT 

i?::;:ł.w 
Śmiglu

ffiŃffiffiRc]ililllilffi ffim
CZYSZCZENIE

-, dvwanów

- wykładzin

- tapicerek samochodowycłr

Snrigiel, ul. Ogrodowa 21, tel. 518-04-23

) SKLEp
s P o ŻY w c Zo -PB.ZEl:il'flY §Ło W Y

,,LEwIATAN"
PPUH s.c. ,,GIN" A. P. BALCER

zapT a sza
do tanich zakupów codzńennie, równi,eż w niedziele

oferuje
szeroką gamę artykułów ogóInospożywczych

w atrakcyjnych cenach

UWAGA: NO,WE GODZINY OTWARCIA:
oD 7.00 Do 22.00

IVypiłeś? - Nie iedź! - Dowieziemy!

Zakupy na telefon 518-92-71

,,LEWIATAN" - TwÓJ Do,BRY SĄSIAD!
Z tym kuponem ogłoszenio\^/ym 50/o taniej

ży czymy przy jemnych zakupów,

SKLEP SPOŻYWC ZO,PRZE]]MYSŁOWY

,,LEwIATAN"
PPUH s.c. A. P. BALCER

PF'ZEPRASZA

wszystkich sąsiadórv - mieszkańcórv placu Wojska

Polskiego za mające miejsce 19 i 21 lutego przypadki

zakłócenia ciszy nocnej przed sklepem przez pfaw-

dopodobnie naszych klientów,

Zapewniamy, że uczynimy wszystko, aby podobne

. ,ystuacje nie mlały więcej rniejsca,

Z wyIazaml szacunku
właściciele: AGNiESZKA i PIOTR BALCEROWIE
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g. §8B&trffifi§!ną ciuchcią do Ziepnina
Jak co roku uczniowie szko-

ły Podstawowej w Zegrówku
rvyruszyli -w trasę by pożegnać
zimę i p,owitać wiosnę. Cczy-
r,r,iście zabrali ze sobą wcześniej
wykonane ze słomy i ozdgbione
koiorowymi szmatkami oraz
krepą kukły zw-ane mafzanna-
mi. W tym roku jednak, za-
miast przejść około 2 km naci
Sanricę, skorzystaii z zapTasze-
nia kierownictwa śmigielskiej
koiejki i trasię odbyli irakcją
kolejową do Ziemina, gdzic
marzanny w]:zuc011o do wody
by popłynęły rnl siną dal. Po-
wrót do Zegrówka umi]ano s,o-

bie śpiewaniem piosenek, których tematem była ...
wiosna. A panom kolejarzom, w podziękowaniu za u-
atrakcyjnierlie P,ierwszego dnia wiosny dzieci wrę-

(foto: Iwona Ram|ńska)
czyły, również kolorowo p,rzyozdobione gaiki
młode, zielone gałązki.

Ki,erozonik SP lł żegróuku mgr Bąrbara Ławnźczalę

64-030 śMlGlEL
ul. Kościuszki 6

tel. 0-65) 5180-206

PROFESJONALNE ZDJĘCIA:

- ślubne,

- komunijne,

- rodzinne,

- paszportowe,

- dowodowe, legitymacyjne w 3

- reportażowe,

- reklamowe.

WYWoŁYWANIE FlLMoW l zDlĘc
SPRZEDAŻ:
--- filmórv,

BEzPŁ&TB{E
onŁO§zEilIe EBffi&BffiE

Usługi ogólnostolarskie, n:eble na za-
mówienie, śmigiei, ul. J. Kllinskie-
go 17. tel.06031814B2.

Splzedaż iglaków. Śrnigiel, ul. Dudycza ?
tei. 51BO2B4.

Sprzedam clziałkę ogrodniczo-budowlaną 0,25
cena 10.000,G0; tel. 518-57-54

min. Korepetycje z jqzyka
rvanych. Bardzo

angielskiego d]a niezaawanso-
taniol tel.518-94-74,

Przygotowuję do matury iAMATORSK|CH z języka polskiego.
testów kompetencyjnych

tel. 518-94-74.

- aparatótv (2 iata gwarancji),

- albumów,

- ramek,

- baterii (także do alarmów ,aparatów
sluchowych itp.),

- akcesoriów fotograficznych,

- baterii do telefonów.
U§ŁLIGI K§ERO A3, Aj[ pornniejszonie - powiększonie

Biuro ra:r:]lilnkolve: ryczałty, k.p. i r., PIT-y, wspólne
rozliczanie nałzoilliórv. M, Lemańska, Nowa Wieś,

tel.51BO-B52.

Sprzedam zboże i łąkę. Tel, 5180-194

I{orepetycje, nauka gly na p,ianinie. Tel. 06037558147
po godz. 18.00.

Splzedam działki budowlane.
Zegrówko ul. Poprzeczna 24.

Sprzedam tanio
Tel. 518 03 45.

meblościankę, stół, fotele, krzesła.

Wydzierzawięgaraże tel.518-93-93
Sprzedam pomieszczenia na działalność budowlaną
tel. 518-93-93

Wynajmę pomieszczenńa na działalność gospodarczą,
sklep tel. 518-93-93.
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,,Masz problem, jesteś osobą uzale-
aoznioną od ąIkoholu lub w§półuzale-

Informacji i porad w ww. sprawach możesz uzyskać
pod adresem:
, Śmigiel, uI. Północna 8 tei. 5188651

(były Dom Rzemiosła przy Centrum I(ultury)
Ponadto informuję, że Gminna Komisja Rozwią-

zywania Problemów Alkoholowych w Śmiglu po-
nowtrie uruchomiła Punkt Konsultacyjno-Informa-
cyjny, który jest czynny w p,ierwszy i trzeci ponie-
działek miesiąca. Dyżur w Punkoie pełnią członko-
wie Gminnej Komisji w godz, od 1? do 18.

- W każdy pierwszy poniedziałek miesiąca od go-
dziny 16.30 do godziny 18.00 przyjmuje lekarz, ktoty
słu_ży pomocą medyczną osobom uzależnionym od ai-
koholu i ich rodzinom (bezpłatnie).

Spotkania-mit,ingi Grupy ,,AA" Dąb - w każdy
poniedzia_łek od godz. 18,00.
I\{itingi otrn arte -- pierwszy poniedziałek miesiąca.

Pełn omocnik ds. Prof ilaktykr Rozwiązywania Pro-
Łllemółv AlkohoIorłych urzędu je :

znioną?

- w poniedziałki
rvtorki

- w środy

rv godz. od B.00 do 16.00

w godz. od 7.00 do 15.00

w godz. od 7.00 do 11.00

Pełnomocnik Zarządu Miejskiego Śmigla
ds. Profilaktyki i Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych
Genowefo Łqczna

System §przedazy ratdlnej
dla rolników indywidualnych

C lt A §pruedoż nq roly
$ środki ochrong roślin

$ materiał sieung
woza
miał trlęglotuu

na
ó

do 2000 7,ł
Dokumenty, które należy dostarc zyć: dowód osobisty, drugi doku-
ment ze zdjęciem, żródło dochodów

BIffiC§§ER§ #mŁ§l§
Ats0aWAil

§mlglel, ul. lrszczyńslrr 18 tel. tal 005 5l8 08 łl
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AGBNCJA UBEZPIECZENIOWA

A}.{DRZF.J CIESIELSKI
Śmigiei, ul, Lipowa 33, tet. 5189-365

tel. 0602464201

PRZED§TAWICIEL PZU SA
poleca bezpłatne doradztwo i zawieranie umów

w zakre§ie ubezpieczeń:

I. Majątkowych

- budynki i mienie od ognia, kradzieży i in-
nych żywiołów

U. Wypadkowych

- odporviedz]alności cywiinej

- nieszczęśliwe wypadki
III. I(omunikacyjnych

- OC, AC, Zielona Karta
oraz spisywarrie umólv

DO OTWAT{TBGO FUNDUSZU
EMERYTALNEGO PZv ,,ZŁ0TA JBslEŃ"

BEZPBOWIZYJNIE PRZYJMUJE OPŁATY Z^ OC
PoJAzDÓw

prosbo cps
Ośrodek Pomocy Społecznej w Śmiglu zwraca

się z prośbą o przekazanie na rzecz ulsogich miesz-

kańców gminy zbędnych tapczanów, szaf, meblościa-

nek a także sprzętu gospodarstwa domowego.

Za udzieloną pomoc z góry dziękujemy.

Prosimy o kontakt telefoniczny 5-180-969.

REPtRTlJilR Iilil& ,,cIi|TR[I[ll"
7.04.2000 (piątek) godz, 19.00

,.MOJA ANGELIKA", I)olska, 1999. Reż. Starrislaw
Kuźniak. Wyk. Monika Krł,iatkowska, Radosław Pa-
zura, Maria Ciunelis, O]af Lubaszenko, Ewa Telega.
Film sensacyjno-psychologiczny. Dwoje rnłodych lu-
dzi tańczy na szkolnym l,aiu, ratro się rozstają. Chło-
pak był na plzepustce, wLaca do wojska. Dz,iewczyna
tiry*jeżdża do Niemiec, ma tal:t pocljąć intratną p,Iacę.
Po kilku miesiącach wraca: była znruszaria do pro-
stytucji, uciekła. Ale mafia pizysyła swolch ludzi.
14,04.2000 (piątek) godz. 19,CI0

,,OCZY SZEROKO ZAMKNIĘ'-I E", USA - Wieika
Brytania, 1999. Reż. Stanley Kubrick. Wyk. Tom
Cruise, Nicołe Kidman, Siclne,y Poilack, Marie Ri-
chardson, Leelee Sobieski. Filrn psychologiczrro-oby-
czajowy. Młode małżeństrvo udaje się na przyjęcie
do zamożnego przyjaciela.. Żoiia pije szampana i tań-
czy z przystojnym uw-odzicielenr. Mąż lekarz zostaje
wezwany do gabinetu gospodarza, gdzie leży naga
nieprzytomna dziew-czyna: b.,rła pod działaniem nar-
kotyków * i napiła się allrohclu.
28.04.3000 (piątek) godz, 1.9.00

,,DIAMENTOWA AFERA", USA, 1 999. Reż. Les
Mayfield. Wyk. l\{artin llaw]:€nce, Luke Wilson, Pe-
ter Greene, Dave Chapelle, Nicole r\ri Parker, Ko-
media sensacyjna. Włamywacz ttczestniczy w ra-
bunku diamentu w wieżowcu w centrum Los Ange-
les. Trafia do więzienia, ale wcześniej udaje mu się
ukryć łup na terenie budowy. Po odsiedzeniu 2-1et-
n,iego wyroku postanawia odzyskać cenny karnień.
Okazuje się jedrrak, że na miejscu, w którym go
ukrył, stoi teraz posterunek policji. Włamywacz po-
stanawia więc zostać policjantem. Jego kryminalna
przeszłość czynv zeń doskonałego detektywa. B.M,

ril§
sp. z o.o.

okucia oklenne i drzwiowe
64-030 SMIGIEL, UL. sW. WITA 43

przyimie uczniów do nauki w zewodzie

Podanie pisemne proszę składać na adres firmy lub zkłałlu prorltllrcyjnego

UL. MOR,OWNICI(A 1CBRoNIKowo,

ślusorz

Po zakończeniu nauki możliwość poiljęcia pracy przy produkcji okuć.
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,,Kleks" inlomuie
Otrzymaliśmy kolejną korespondencję z redakcji

,,KLEKSA", który - -plzypominam - wychodzi
łv szkole podstawowej w Czaczu. Jest rv niej spra-
wozdanie Magdaleny Franek z wycieczki klas gim-
nazjalnych do Karpacza olaz PODZIĘKOWA-
I{ I E, które przytaczamy w całości.

W żmienźu uszgstlcźcll, ucznźótn naszej szkołg i pa-
na dgrektora cll,cźelibgśmg na łamącłl, Wżtrgng Śmi-
kielskźej podzźękotaać z całego serca uszastkźm oso-
bom, które pomogły prza ren,Lonci,e salkź parafźalnej,
Byli to panowie: Marek Maślak, Pau:eł Dudzźak, Jan
Mźkołajczak, Eugenżusz Kobus, Ryszard Kucharskż,
Stanźsław Kozak, Jurosłau Czerusiński, Andrzej
Dubskź, Mźrosłuąls Nędza, Paueł Wojtkouiak, Tade-
usz Botu, Roman Janżckż, Leszek KoźLżk, Bogdan
Strużgński, Darżusz Żurazłski, Andrze! Skorackż. Je-
żeLź o kźmś zapomnźelźśmg, to bardzo przepraszama.
Szczegolne podziękousania ch.cemg skźerousqć do pa-
na Henrgka Szul,a, którg ponad 2 tygodnźe nźe szczę-
dzqc czasu, sźł ź własnego sprzętu, usunqł ru parku
drzeua zagrażujqce b ezpieczeństwu uczniolu.
Ponqdto poobcżnał such,e gałęzźe na bardzo wżel,u
drzeu;g,cll u parku. Całe ścźęte drzeuso zostało przez
pana Szul,ca pocźęte na kawałkż ź przewiezżone do
szkolnej kotłou:ni. Pan sołtgs luż nźe n,La dzźecż
tł szkole, a mźmo to jest osobą szczególnże żgczlżuq
ź bezźnteresownq uobec naszej szkołg,

W następnej korespondencjź opoużemg o Junkcjono-
u:anźu u naszej szkole śtużetlżcg terapeutacznej oraz
o przagotousuniacll do Ill Festynu szkolnego ,,ŻEG-
NAJ SZKoŁo NAwosoŁo".

III OGÓLNOPOLSKI
TURNIEJ KLASYFIKACYJNY KADETOW

Poznań, !1-12 marca br.

Do turnieju zakwalifńkowało się 64 najlepszych
kadetów z całej Polski. W tym wybornym gronie
znalazł się też zawo,dnik POLONII-ARSENAŁU Woj-
ciech Waligórski, który zająŁ ostatecznie miejsce w
p,rzedziale 32-48. Fierwszy pojedynek przegrał 0 : 2,
drugi wygraŁ 2: t, a trzecń, po wyrównanych setach
też przegrał 0:2. Mimo wszystko jest wśród p,ierw-
szych 50 zawodnikółxz w tej kategorii wiekowej
w Połsce. Uczyrny, że w następnym turnieju będzie
lep{ej. 

§,

IV WIBLKOPOLSKI TURNIEJ KLASYFIKACYJNY
MŁODZIKOW

Złotów,25 marca br.
W tym turnieju POLONiĘ-ARSENAŁ, po elimi-

nacjach okręgowych, r€prezentorva}o drvóch młodzi-
ków: Łukasz Szymański zajął B a Parveł Zbyrad 16

miejsce. Ogółem startowało 32 zarvodników.
IV WIELKOPOLSKI TURNIEJ KLASYFIKACYJNY

KADETOW I JUI{IOROW
Poznań, 26 marca br.

POLONIĘ-ARSENAŁ reprezentowało 2 kadetów, 2

juniortlw oraz jedna kadetka, która wystąpiła rów-
nież w turnieju juniorow. W każdej kategorii star-
towało po 32 zawodników i zawodniczek wyłonio-
uych z wcześnie j },ozegranych turniejów okręgowych.
Nasi zarvodnicy zajęli następujące lokaty:
kadeci: Dariusz Szr,mańsk'- 4. Wojciech Wa-

lrgorskl - 9 miejsce,
kadetki: Agnieszka Budzianowska - 9 miejsce,
j u ll r o I z }-: Patryk Ratajczak _ 24, Mateusz Ku-

ciak - 26 miejce,
julllorki: Agnieszka Budzianowska - 16 miej-

INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA POWIATU
I(OSCIAŃSI(IEGO W TENISIE STOŁOWYM

MIIrSZI(AŃCOW WSI Z OKAZJI IV BOCZNICY
ZAŁOŻENIA GLKS ORLĘTA CZ^CZ

Turniej ogółem zgromadzlŁ 40 zawodników ze
Śnrigla, Czacza, Wielichowa, Widziszewa, Racotu
i Przysieki Polskiej.
W poszczegó}nych kategoriach zwyciężyli:
dziewczynki open - Marta Ratajczak z Czacza,
chłopcy kl. I-V - Radosław Marciniak z Wielicho-
wa
chłopcy kl. VI-VIII
wa.

Krzyszto{ Garstka z Wielricho-

Zwyctęzcy otrzymali statuetkę tenisisty i dypło,m.
Spo,nsorem nagród oprócz GLKS ORLĘTA Czacz
była Gminna Kornis,ja Rozwią zywania Problemów
AlkohoIowych.

Marek Maśtąk
TENISISCI ZE SMIGIELSKIEJ PODSTAWÓWKI

- NAJLEPSI W WIELKOPOLSCE
Po wygraniu mistrzostw gminy, powiatu i rejo,nu

uczniorn klasy VIc Wojciechowi Waligórskiemu, Da-
riuzo,wi Szymańskiemu otaz Pawłowi Zbyradowi
przyszło się zmierzyć z misttzami rejo,nów Kalisza,
Ko,nina, Piły, Poznania i Poznania-Miasta. Finał wo-
jewódzki odbył się22.03.br. w hali sportowej w Sza-
motułach. Po errrrocjonująeej walce nasi zawodnicy
w finale pokorrali SP Nr 4 z Jarocina w stosunku
3; I. Za zwycięstwo chłopcy otrzymali medale, dy-
plomy onaz puchar dla szkoły.
Za pośrednictlnem,,Wżtyrgng ŚmĘielslcźej" pragnę
złożgć tam zataodnźkorn serdeczne gratulacie za
osiargni,ęcże tak wżelkżego sukcesu oraz żgczeńa dal-
szgch osiqgnźęć tll żch sportowej karierze.

Danuta Strzelczgk
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TENIS
WYNIKI ROZEGRANYCH MECZOW

II liga
2i.03.br. POLONIA-ARSENAŁ - AZS KU UAM

6 : 4. Punkty zdobyii: Rob,ert Bartosz 2,5; Dawid
Bartosz, Dawid Bartoszkiewicz po 1,J oraz Tadeusz
deusz Kozłowski 0,5.

Mecz przebiegał pod dgktando naszycLt, zau:odnźkózu,
Przg stanże 5 : 3 trener dał szansę debiutu tu lI l,żdze
16-1etnźemu Patrgkolui Ratajczakotlsi, ktory jednak,
po dobrej grze, przegrał.

POLONIA-ARSENAŁ HELIOS Czempiń
6 : 4. Punkty zdobyli: Bobert Bartosz 2,5; Dawdi
Bartoszkiewicz i Bartłomiej Glinka po 1,5 oraz Ta-
deuz Kozłowski 0,5.

Lider tabeli, z Czenlpźnźa przgjechał d,o nas po zwa-
cźęsttao, ale musżał przełknqć porażkę. Jest to bez
przesady sensucyjne zwgcźęstlno naszych zawodnż-
kótł i pierusza parażka IIELLOSU, ktory ma aspira-
cje auansu d,o l ligż. Vłszgscg nusż za?t)odnźcy dopźn-
gousani przez licznq grupę kżbźcolls rozegral,ź lul.spa-

niałg mecz,

t]b?.nr. poLoNIA-ARSENAŁ I - MKS ostrzeszów
5 : 5. }'unkty zdobyli: Bartłomiej Glinka i Tadeusz
Kozłowski po 2 otaz Rob,ert Bartosz 1.

1.04.br. POLONIA-ARSENAŁ I - LKS TAJFUN-
-SKRA Ostrów 4 : 6. Punkty zdobyli: Robert Bar-
tosz i Dawid Bartoszewski po 1,5 otaz Tadeusz Ko-
złovlski 1. Gdyby nie słąba postawa B. Glinki (bez
zdobyczy punktowej) remis był w zasięgu ręki.

III liga
11.03.br. MKS II Osirzeszów - POLONIA-ARSE-

NAŁ II 10 : 3. Punkty zdobyli: Piotr Mulczyński
2,5 i Witold Wośko 0,5.

1B.03.br. POLONIA-ARSENAŁ II TAJFUN
SKRA II Ostrów Wielkopolski 7: 10. Punkty zdo-
byli: Jan Nowak 3,0 oraz Piotr Mulczyński i Wi-
told Wośko po, 2,0.

2.04.br. BURZA II Drzeczko POLONIA-ARSE-
NAŁ II 7 : 10. Punkty zdobyii: Witold Wośko 4,

Jan Nowak 3, Ryszard Jolriel 2 i Piotr Muczyń-
ski 1.

IV liga
3.03.br. HELIOS II Czernpiń - POLONIA-ARSE-

NAŁ III 10:6. Punkty dla POLONiI zdobyli: Woj-
ciech Waligórski 2,0; Mateusz Kuciak 1,5; Dariusz
Szymański i Patryk Ratajczak po 1,0 oraz Artur
Marciniak 0,5.

10.03.br. ORLĘTA CZACZ - HELIOS II Czempiń
1 : 10. Punkt zdob;lł Mariusz Wiera.

2Z.03.br. CRLĘTA Czacz - PROMIEN Krzywiń
10 :8. Punkty zdobyli: Andrzej Frąckowiak, Mar-
cin Langner, },{arek Czerwiński, Dawid Obiegała
i Patryk w*ojtkowiak - wszyscy po 2,0.

PIŁKA NOŻNA
WYNIKI EOZEGRANYCH MECZOW

POGOŃ I _ klasa A, I'OGOŃ 1I - juniorzy młodsi
MAS aOL I _ liga okrqgowa, &[i\S-IŁOL II - kl. B
19,03.br. KŁOS Żytowiecko - POGOŃ Ii 1:4.

Bramki strzelili: Miłosz Gr-zelak 1 i Przemysław
Skrzypczak 3.

26.03.br. PoGoŃ II - KANIA Gostyń 3:4.
Bramki strzelili: Czesłarv .Ą{i}<ołajczak 2 i Prze-
rnysław Szkudlarek 1,

26.03.br. PoGoŃ I - SPARTA lśietlów 3: .

Wszystkie bramki strzelił Krzysztof Kurzawa.
26,03.br. MAS-ROL I Spłar,vie-BRENEWIA Wijewo

4:2. Bramki strzelili: Włodzimierz Rogacki 3

i Paweł Bajsert 1.

2,04,br. AWIA Siedlnica __ NIAS-ROL I 1 :7. Eram-
ki strzelili: Włodzimierz Rogac}ii 4, Dan.iel Miko-
łajczak 2, Paweł Bajsert 1.

2.04.b,r. DĄB Boguszyn -- POGOŃ i 0: 1. Bramkę
strzelił karol piotrowiłk.

2.04.br. SOKÓŁ Włoszako,,vice - MAS-ROL II 4:4.
Bramki strzelili: Łuka.sz Frąckorviak 3 i Marek So-
wa 1,

2.04.br. WISŁA BOREK _- PoGoŃ II 0 : 3. Po jed-
nej bramce strzelili: Dawid Małek, Arkadiusz Bo-
bowski i Przemysław Szkudlarek.

BIEGI
CHCESZ BLE'C Z OLIMPIJCZYKAMI?

JEDŻ DO RACOTU!

W sobotę 15 kwietnia br. o godzinie 11.00 SKS
,,JANTAR" Racort i Starostrvo Powiatowe w Kościa-
nie przy współpracy Departamentu Kultury Ftzycz-
nej i Turystyki Urzędu NIarszałkowskiego w Pozna-
niu, Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki, Polskie-
go Komitetu Otimpijskiego i Polskiej Fundacji Olim-
pijskiej w Walszawie oraz WZ LZS w Poznaniu or-
ganizuje WIOSENNE BIBGI PRZEŁAJO1VE dla
młodzieży szkoinej rocznikórv 1985-i9B9. Podział na

kategorie wiekowe i dystanse jest następujący:

dziewczęta rocznik
500 m 1989
B00 m

1000 m
1200 m

19BB

1987

chłopcy
800 m

1000 m
1200 m

1986 i 1985 1500 m
Każdy uczestnik biegów gtrzynra dyplom, drozdżów-
kę oraz napój.

Zgłoszenia ilościowe (telefonicznie lub listownie) do

12 kwietnia na adres: SP 64-005 Racot, ul. Szkolna 10

lub tel./fax 0-65513-13-03.

Dla gości, VIP-ów i nauczyciell odbęclzie się bieg na

dystansie około 1 km.
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Za chwi!ę
\ł\/lcsNA

Czy zna§z dobrze problemy swojego gospodarstwa?
Czv v.llesz jak chronić swoje plantacje ?

firmie BIOCHEM znajd,ziesz:

o Snonxl ocrinoNv noSr,rN
@ MATERIAŁ SIEWNY:

rzepak, zboża, kukurydza, nasiona waTzyw
O SADZEI{IAKI ZIEMNIAKA
O I{AWOZY MINERALNE I DOLISTNE
o opnór pŁoDAMI RoLNyMI
C FACHOWE DORADZTWO

ffi#€#flffitrffi# ,#re,ŁW§
llAtryn0 §KA
ŚMIGInl, u1. Leszczyńska 16, tel/fax (0-65) 518 0B 41

LESZNO, ul. Święciechowska 3, tel./fax (0-65) 529 92 89

ZAPRASZANIY
od poniedziałku do piątku w godz, od B.00 do 16.00, w soboty w godz. od 8.00 do 13.00

Effi&4Ł,flNp CZ.ARNECI<! EDA
64 - 030 Smigiel, ul. Farna 3
Te1.1Fax. (C65)51B9 - 687 Tel. kom. 0 603 572324

UsŁUG!
§GOLNOBUDOWLANE

SPRZED^Ż oKlEr! lDRZW|Z PCV
ZALUZJĘ, RoLETY, SIATKl PRZEClW OWADoM

pRzEDsTAwlciFLFlttMy PffiCIFl§-OPLAS-f Wilkowice
Geny producenta, sprzedaż ratalna
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