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Dzień dobry! Witom Poństwo serdecz-
i zoproszom do gimnostyki poronnej.

i jest loto i konikuło, o nie mo się no
iu żodnego potworo z Loch Ness,

trzebo się zodowolić tym, co jest (no
od żywq, dużq pironiq złowionq przez
rzo w jednej z polskich rzek). Zodo-

lo nos też to, źe jest w zosodzie opty-
istycznie i optymolnie. Jok momy upoły,
tokie jok no pustyni, Jok podo, to zo-
robi się zimno jok w środku loto no

torktydzie, GUS pocieszo, że co prowdo
nie podrożoł cukier i pieczywo, ole zo

owoce sq o wiele tońsze niż w roku
iegłym. Jok no kolei grozi strojk gene-

, to nOs to włościwie specjolnie nie
, (Kożdorozowo podróżujqcy w sobo-

lub niedzielę przekonujq się, że generol-
w te dni zorówno kolej, jok i outobusy
jkujq równocześnie). A jeśli rzeczywiś-
chcemy zoboczyć potworo jok z Loch

, to też nie mo kłopotu, Wystorczy ro-
rzeć się dookoło podczos gimnostyki po-

ej. Zoopotrujemy się zotem w lornet-
(lub lustro), stojemy przy otwortym sze-
o oknie i rozpoczynomy.
Sejm powołuje Wielkq Komisję Prowo

ropejskiego. Mo się ono zojqć dostoso-
iem polskiego prowo do norm unij-
i stonowić sygnol, źe pomimo zowiro-
w polskim rzqdzie nodol powożnie

śli się u nos o integrocji z Europq. O
ętej linii polityki zogronicznej świod,
tokże ponowne mionowonie Włodysło-
Bortoszewskiego ministrem sprow zo-
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mierze Oleksym), Dobrze, kiedy jednego ministro o wy-
bitnej kulturze zostępuje inny, równie godny. tvliło
tokze, sdy nowy minister oświodczo, iż prognie
służyć Rzeczy pospolitej Polskiej, To iuż jest
dobry sygnoł, po tym jok potroktowono nozwę no-
szego kroju nie tylko no tobliczce biuro senotora Zlo-
topolskiego ole tokże (o zgrozo!) podczos progromu
telewizyjnego z udziołem Prezydento Kwośniewskiego.
(l to nie jest żodne pocieszenie, że nie tylko w gimno-
styce poronnej mogq się zdorzyć językowe potworki
z lochness),

No pewno z przyjemnościq odebroliśmy informo-
cję, że powstoł w noszyni kroju Progrom Odpowie-
dziolnej Sprzedoży Popierosów. Nie wiem, czy dobrze
dosłyszołom (mom nodzieję, że się nie przesłyszołom)
ole zo jedne 10B milionów złotych, drogq okcji propo-
gondowej, moteriołów poglqdowych, ulotek itp. sprze-
dowcy w cołym kroju zostonq przeszkoleni, jok odmo-
wioć sprzedoży popierosów obywotelom nie wyg|qdo-
jqcym no 18 lot. Rodosno ,,twórczość" w noszym krq-
ju zowsze może liczyć no dotocje, Może udoło by się
więc tokże utworzyć Ogólnopolski Progrom Gimnosty-
ki Poronnej? Za odpowiednie pieniqdze z pewnoś-
ciq do się przekonoć ogromne rzesze rodoków, nie
tylko pełnoletnich, że gimnostyko poronno jest o vriele
zdrowszo niż polenie popierosów, o może nowet picie
olkoholu !

Niedowno Szwojcorzy (mom nodzieję, że zo włosne
pieniqdze) przeprowodzili u nos bodonio nod witol-

nościq Pólokór,v. Jeśli wyniki dotrq do szefów Unii Eu-
ropejskiej, to morne nosze szonse, Kto będzie chcioł
przyjqc do zjednoczonej Europy noród molkontentów
i ponuroków? Stwierdzono bovuiern, że nie odznoczo-
my się specjolnq witolnościq. Mozno to podobno po-
prowić m,in. przez odpowiednie odżywionie (witominy
z tych tońszych w tym roku owoców) i ćwiczenio fi-
zyczne (o co my juź od dqwno wiemy o gimnostyce
poronnej?!?). Wydoje się, że z tq witolnościq jest
o wiele lepiej no socjoiistycznej Kubie. .leśli tom coły
nqród jest tok witolny jok zespół muzyczny Bueno Vi-
sto Sociol Club (ostotnio występy no poznońskiej Mol-
cie), to będziemy musieli pilnie ćwiczyć nie tylko gim-
nostykę poronnq, ole nowet cołodobowq, żeby im do-
równoć. Przede wszystkim, sdyby u nqs ktoś w wieku
(dełikotnie mówiqc) emerytolnym, chcioł robić coś in-
nego, niż mu pozwolomy, było by to nie do przyjęcio.
Dlotego tok wiele storszych osób uprowio gimnostykę
poronnq nie tylko przy zomkniętym oknie, ole i przy
szczeln ie zociqg n iętych zosłonoch.

Zechcq teroz Poństwo poćwiczyć trochę 5qmi
(śmioło i z witolnościq). Jo przejdę się do kilku skle-
pór,v, oby sprowdzić, jok tom ze sprzedozq wyrobów
tytoniowych i olkoholu niepełnoletnim. Mom nodzieję,
iż dzięki uprowioniu gimnostyki poronnej wyglqdom
tok młodo, źe będę mioło trudności z zokupem. Cze-
go wszystkim Poństwu życzę i zoproszom do nostęp-
nego spotkonio.

Gimnastykę poranną przllgotowała i prowadziła mgr J. S

co SłtVcIHlAc W IPOWlIlEcllIE ?
Odpowiada radny POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO - RYSZARD FORNALIK.

20 czerlłca odbgła sżę XX sesja Radg Poąlsźqtu

Kaściańskźego, ktorej zasadnżczgrn ten,Laten"L bEłu
ochrona zdrotl:źa.

Przeuodniczqcg Zarzqdu Poąnźatu Starostu JerzE
Skorackź przedstauźł opracouunże pt. ,,Rola s&n,Lo-

rzqdu potuiatotnego us reJormie ocłLronu zdroąniu
ź realizacjż zadań poużatu ,lD zcrkresźe promocjź
ż och,rong zdrou)ia", u którgm, do istotnEch proble-
mótł, na którgch skupżone zoltanql działania Zarzqdu
Poąpiatu zalźczEł: łl,źgienę szkolnq, przejęcie kolumng
transportu santtarnego, pozyskanże środkou: ncr do-
kończenźe budouE pawźlonu ch,irurgicznego oraz
poustunle oddzźału ratounźctua medg4czn ego.

Jednogłośnże przEjęto progran,L promocji zdrouia na
tereni,e pozuźatu kośclańskiego tu latacll 2000-2001,
który ugmźenźa następuiorce zadanźa: zlłiększenże
aktgusności fźzgcznej ludnoścź, poprawa sposobu ży-
u:lenża ludności ż jakości zdrouotnej ludności, zapo-
bieganźe l przecżudzżqłarlźe paleniu tytonżu, spożEcżu

cLlkoholu ź narkomani,ź, zlłżększenźe skuteczności edu-
kac ji zdr otł otne j społc zeństu a, uspr aunienle us c z e s -
nej diagnostykż ź ztuźększenie eJektywnoścź leczeniu
nouottoorótu złośLźuych, szyjkź macicg ź sutka po-
przez: zorganizotuanie badań cyto\,ogźczngch dta ko-
biet i badań mammograJicznEch, pżersź dla kobiet po
35 roku żEcia.

Ze sprau.lozdanźa Starostg Pouiatu douliedzźeliś-
my sźę, że Zarzqd Pousżatu m,żn. podjqł ucLtu:ałę
o przaznanźu 310 złotacłL na zakup ubiorów dla no-
tugclt, członkou śmigielskżej HARIVION ll. U cltll:ałcl
zarzqdu musż uzEskać pozytEll:nq opinźę odpolłźed-
niej komźsji.

Jednogłośnie podjęto ucllwałę o liktuźdacji z dnżem
30 czerwca br. Rodzźnnego Dom.u Dzżecka us Sta-
rgm Bojanotuźe.

W uzasadnienźu tej uchtnałE m.źn, st1-1si,erdzono:

Pismem z dnźa 21 ktlsżetniu 20a0 r. Kuratorźum,
Ośużaty ąn Poznaniu Delegaturu tl: Lesznźe poza-
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iawnie zaopźnżouało planouaną lźkużdację Ro-
dzinnego Dolttu Dzźeckcl LD StarEm Bojanowźe
,-cskuzujcłc, by obecltźe opiekujqca się jedynq uy-
chouankq tego Dotllu ,lugchoualnczgnź nadal
:,-Ln!łcjonouuła juko jej rodzźna z,ctstępcza, do czct-

s, t, us amo dzźel,nienia wy chota ank

Lźklużdacja Damu ź umieszczenźe jego dotEclt,-
,::asowej uychowanki tu rodzźnie zastępczej nże
-g1,!to zapewnź jej usłaściwq opiekę l, wyc\,1ouanźe,
,:ie przede uszystkim zmnźejszy kosztE ztłżqzane
: opielłq.
Rousnźeż jednagłośnie podjęto uchwałę o utl,aorze-

,. . z clnźem 7 wrześnkl b. Lżr""- Elr""o"xi"r"ego

:r"tqr!:::_- szkłlłg publicznej na podbudowże

:, )grilTtLolDej szkoły pcclstauoluej, Lźceum wclt odzż
skłud Zespołu Szkoł Rol,nżczych źm. Jana Kaspro-

":.cL Lt) NŹetqŻkowŹe,

: -.i ięcie tej uchzuały uzasadniano następujqco:
Alętualnźe us Zespole Szkół Rolniczych lls Nźe-

:,.l.:ko,wie młodzżeż ksztułcź sźę w szkołach typowo

rolniczych. Obsertuuje się ruEraźny spadek nabo-
ru ucznżózu do kl. I. Mżmo TegcLt?JLDnej opźnli Wo-
jeuódzkiego Urzędu Pracg przesłankę do podję-
cźu uchuałg stanowi zairuteresou:anie mło<l,zie:ąJ.
Lźceum ekonomiczne jako średnża szkoła dctie ap-
tgmalne uykształcenie, tj. zauótl, ku;alźj,l,łacje,
a także umożliuźa kontEnuację ntt l,lii ,u ,łuższe j
uczelnż. W przgszłoścź szkoła ta rnr:że s',cłc sżę łi-
ceum proJ1,1,ousanym. \Y obliczu zi:,!iżr;.:a,ce§łl si,ę
roku bez naboTu do l kl,as szkół 7:onatl,gi":nnaz,jlL!-
ngch, ź niżlL denzograf iczneg1o toskazarte jest z.łtrzy-
munźe mładzieży u prouadzonych prze.z Po,uźat
Kościańsici szkołuclt ź umożlżutźenia 1ej real,tzucji
obotuiclzl<,u ncLuki lls kierunkach pl,zez n,tcl preJe-
rousanycl,t. TJ rucl,tomźęnźe Lźceum elcl lłłinił :nt Eo
jest ponadto zgodne z realżzouq"nq przez MEt{ po-
lżtykq ośwżatotuq, ktorej główngm celern jesi dłl,-

:enźe do upotoszecll,nianźa ,tłykształcenia na pozżo-
m,ie średnżm.

Dziękuję Panu za wypowiedź i do zobaczenia za
nriesiąc (H.Z.)

X§X Sesja Rądy Mtriejskiej Srnigla...
:db_vła się 20 czelwca br. Uczestntczyło w niej 23

-_1:lvch (nieobecny był Zenon S}<oracki z Żegrów,
= , rvrzytatol Edward Strzymiński, dyrektorzy szkóŁ
,,lstawowych, lodzice, sołtysi, redaktorzy 1okalnych

.]:_,,\,llvfi tematem sesji byłv gimnazja, które wzbu-
-:,,-,- emocje już w trakcie przyjęcia polządku obrad.

JAKI PORZĄDEK OBRAD?

:cgdan Turliński (Sierpowo; postulował by z po-
_,_lxit obrad skreślić drugi człon punktu 7,,,Opra-

_ ,,., anie sieci gimnazjór,v w Gminie Śmigiel - spra-
Izcianie Komisji doraźnej". Feliks Bairasik (Smi-

. .] zaploponował, by pójść dalej - w),kreślić cały
. 1_1 .lnkt z porządku obrad.
: -, ,;orłinam, ze na jednej z poprzednich sesji Rada
, ,:,:ri& Smigla powołała komisję dorażną w skład

,:=l .,veszli przewodniczący Wszystkich komisji ra-
-, _ członek zarządu. Celem tej komisji było opra-
. _ "_:ie sieci gimnazjow w gmrnie Śmigiel. Spra-

,-larrie komisji, w którym splecyzowano ,,nastę-
,, ,.._e koncepcje gimnazjów w naszej gminie: 1) -..._:, gimnazjl-łm w Śmiglu, 2) - dwa gimnazja:

S:lliglu craz Czaczu 1ub Przysi.ece Starej, 3) .-
_ _- i.mnazja: w Śrniglu, Czaczu i Przysiece Starej,
- - cztel,y gimnazja przy istnie jących szkołach

_.] _.:i§:owych" - radni otrzymali w materiałach
.,_._1 sesją. Aby Czytelnicy zrozumieii tok dyskusji

_...ll:e sesji, zacytuję jeszcze jeden fraglnent spra-
, :,l:llla: ,,Szczegołowe ttzasadnienle dla każdej kon-
: _,_ przedstar,vi Radzie Przewodniczący Komisji
,, -_zej Pecoit -- Itr Z.\ rla sesji. Po szerokiej dys-

kusji i przeanalizowaniu ww. wariantów Komisia
zdec-,.dowała większością głosów (przy jednyln p,rze-
ciwnym) zaploponować Radzie do przyjęcia, jako
rvariant docelolvy, jednego gimnazjuin gmrnnego
w Śmiglu".
Wróćmy jednak do C;rsftu5ji nad porządkiem obrad
dotyczącego p, 7.

Wiesław Kasperski (Stare Bojanowo) stwiel,dził, ze
ze splawozdania nj.c nie wynii<a, bo to tylko b;vła lu-
stracja szkół. Brak wyliczeń, brak argumentów:
,.Sprarvozdanie komisji doraźnej jest nie do przy-
jęcia".

Urszula Ranke zaplopo1lo\ł,ała, ł:y punkt 7 w całości
pozostawić w porządku obrad i po odczytaniu spra-
r,vozdania przegłosować, gdyż ,,dalsza praca komisji,
która wysunęła cztery rvarianty jest bezsensowna".
Władysław Pawlak (Czacz) poparł wni.osek B. Tur,]iń-
skiego ,,o odrzuceniu sprawozdania, które nadaje się
na makulaturę" i zaploponował głosować nad czte-
rema gimnazjami.
Tadeusz l-Ianyz (Stare Bojarrowo): ,,wnoszę wniosek
o przvgotowanie uchv.uały (porządek obrad nie prze-
widywał jej podjęcia 

- 
H. Z.) o ilości gimnazjów

i podaię 1iczbę cztery" -

Andrzej Pecolt (Śmigiei): ,,Jeszcze nie wiecre co po-
wiem w trakcie dyskusji nad tym punktem, a już
z góry go odrzucacie",
F'. Banasik, przychylając się do wnlosku U. Ranke,
swói w'ni.osek wycofał. W głosowaniu nad wnioskiem
B. Turlińskiego 17 radnych było przeciw i tym sa-
n,ym lvniosek upadł.
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CO R,OBIŁ ZABZĄD
Sprawozdanie z działalności Zarządu Miejskiego

Smigla za okres od, 27.04. do 20.06.br . złożvł bur-
mistrz Jerzy Cieśla.
Zarząd między innymi:
O spotkał się z przedstawicielami Towarzystwa Bu-
downictwa Społecznego PARTNER sp. z o.o., którego
przedmi.otem działania jest budowanie mieszkań prze-
znaczonych wyłącznie na wynajem po umiarkowa-
nych czynszach. Ewentualny udział gminy w powyż-
szym przedsięwzięciu polegałby na wyznaczeniu
gruntu i ptzeznaczeniu go do sprzedaży pod budowę
przyszłych mieszkań.
O gościł przedstawiciela Poznańskich Wodociągów
i Kanalizacji Romana Ćwie,rtnię, który przedstawił
zasady funkcjonowania oczyszczalni. jak również za-
poznał zatząd z poszczególnymi tazamt lozruchu
oczyszczalni jak i późniejszej eksploatacjr.
O spotkał się z naczelnikiem Zamiejscowego Wy-
działu Kolei Dojazdowych w Poznaniu Bolesławem
Konikiem oTaz naczelnikiem Śmigielskiej Kolei Do-
jazdowej Witem Kreuschnerem. W trakcie spotkania
mówiono o kosztach utrzymania kolejki i rozważano
różne warianty rozwiązania problemu; przejęcie ko-
lejki przez Starostwo Powiatowe czy gmirrę lub od-
danie jej w użyczenie Śmigielskiemu T,owarzystwu
KulturaInemu.
a w drodze przetargu nieograniczonego (dwie
oferty) sprzedał g,runt o pow. 0.99.10 ha położony
w Śmiglu przy ul. Leszczyńskiej za kwotę 106.000
złotych.
O dokonał sprzedazy loka]u mieszkalnego w łr1o-
kach w Przysiece Polskiej. Do przetargu przystąpiła
jedna osoba - lokal sprzedano za kwotę 39.66? zło-
tych.
O przeprowadził przetarg nieograniczony na splze-
daż gruntu w Przysiece Polskiej o pow. 6"04.22 ha
pTzeznaczonego pod ekspłoatację kruszywa, Do prze-
targu przystąpiła jedna osoba - przedstav;iciel spół-
ki z o.o. INTERKAMS w Warszawie, Działkę sprze-
dano za 214.477 złotyclll.
O przeprowadził ustny przetarg nieograniczony na
dzierżawę sklepu w Glińsku, do którego przystąpił
jeden oferent. Koszt czynszu dzierżawnego określono
na 90 zł miesięcznie.
a rozpattzyŁ cztery wnioski o przydział lokalu
mieszkalnego, które załatwiono odmownie.
O rozpatrzył 15 wniosków o przyznanie dotacji fi-
nansowych, z których 6 zaopiniował pozytywnie, 5

negatywnie a 4 rozpatrzy ponownie w terminie póź-
niejszytn. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji
Finansowo-Gospodarczej Rady Miejskiej Śmigla do-
tacje przyznano:

- Radzie Sołeckiej Chełkowa na przebudowę p]:ze-
pustów we wsi Chełkowo - 1000 zł,

- Zespołowi Pieśni i Tańca ,,Żeńcy Wielkopolscy"
na organizację imprezy pod hasłem II Swiętojań-

skie Spotkania Folklorystyczne - 1000 zł,

- Radzie Sołeckiej Przysieki Stalej Pierwszej na
wykonanie betonowego podestu pr.zed śr,vietlicą
wiejską - 2.400 zł,

-- na wniosek Komisji Spral,,,, Społecznyclr Rady
N{iejskiej Śmigla na zakup nagród książkow;rch
dla najlepszych uczniów kończących szkoły pod-
stawowe - 1.260 zł,

- na wybicie okolicznościowych medali z oka,zli
X-lecia Samorządu Terytorialnego olaz występ
zespołu ORFEUSZ _ 11.600 zł,

- na wykonanie przenośnej sceny - 15,224 zł.
O podjął uchwałę w sprawie wysoi<ości ceny lrlletu

wstępu na basen kąpielowy przy Centrum Kultu-
ry w Śmiglu: 7 zł od osoby araz 50 groszy od,

osoby dla grup zorganizowanych (kolonie, obozy).
O przeprowadził negoc jacje z zachowaniem kclnku-
rencji na budowę ko]ektora ogólnospławnego w ulicy
Glinkowej w Koszanowie. Wybrano ofertę Przedsię-
biorstwa Robót Inzynieryjnych DELTA PLUS zLesz-
na, które prace wykona za kwotę 165.850 zł brutto,
e z wolnej ręki udzielił zamówienia na wykonanie
ptac związanych z ułożeniem kostki brukowej przed
świetiicą oraz zapleczem sali ćwiczeń w Bronikowie.
Prace wykona firma PROTECH z Leszna za 7.630 zł
brutto,.

O w tryłrie zapytania o cenę dokonał rł,yboru ofert;,-
na równanie dróg gruntowych. Z czterech wybrano
firmę Macieja Wolsztyńskiego z Przysieki Polskie;.
któ,ra prace wykona za 54.57 zł brutto za godzinę
pracy.

I,. 7. OPRACOWANIE SIECI GININAZJÓW
w GMINIE SMIGITrL - SPBAWOZDAI{IE

KOMISJI DORAŹ}]EJ

- Czy ktoś chce lv tej sprawie zabrać głos? -- spy-
tał przewodniczący Rady Mie;skiej Śmigla Zygtnunt
Konieczny i ... zapanowała cisza.
S Pawlak, po powtórnyrn pytaniu przewodr-riczącego:

,,Jeśli nie ma żadnych głosów, to wniosktrję o cztel,1-
gimnazja w gminie Smigiel. Proszę o p]]zegłosowa-
nie"^

Nim do ni,ego doszło, o głos poprosil A, Pecolt, któr,.;
na wstępie wypowiedzi przyporriniał slilad komisj.
i zapoznał radę z trybem jej pracy w trakcie 9 spot-
kań, w tym także wyjazdowych, rv czasie których
wizytowano szkoły i ich filie oraz zapoznano się z ak-
tami prawnymi dotyczącymi reformy. Potwierdzrł żt
w sprawozdaniu ni.e ma wyliczeń kosztów dowozu
dzieci jak i budowy nowych obiektóu,. (Maria Nata-
lia Bartoszewska zakomunikowała, ze nowo wybudo-
wana szkoła w Oborzyskach Starych kosztowala
5 mln. zł) Dodał też, że statystyki mówią o malejące,
liczbie urodzin, a następnie pod kątem warunkórr,.
jakie muszą spełniać gimnazja, dokonał cłrarakters-
styki obiektów.
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Śmigie1 
- 

po wewnętlznym przegrodzeniu bu-
dynku spełnia wszystkie warunki,
Czacz 

- 
drogą remontu, po szerokiej adaptacji

oficyn gimnazjum moznaby utrzymaó, obiekty te
jednak nie są własnością komunalną
Przysieka Stara potrzebna sa]a gimna-
styczna i ptzy zachowaniu filii w Wonieściu 2 lzby
lckcyjne, Społeczność tej szkoły wylaża zgodę na
rozwiązanie gimnazjum pod warunkiem, że dzieci
będą dowożone do Śmigla - ale: jeśli gimnazjum
r.r, innych miejscowościach to u nich też.

Stare Bo janowo 
- 

brak miejsca na gimnaz-
jurn 

- obecny budynek szkolny je nie pomieści i nie
n:a możliwości rozbudowy. Dom Wiejski? Pałac?
Konrisja jest tez zdania, by utrzymać szkoły filialne
rv Wonieściu i Żegrówku.

W ostatnim posiedzeniu komisji uczestniczyli
wszyscy jej członkowie, dyrektorzy szkół, Burmistrz
Smigla i przewodniczący Rady Miejskiej Srnigla.
Rurmistrz Jerzy Cieśla stwierdził, ze komisja po-
trvi.erdziła istniejący stan rzeczy, ale jest on nie-
zgodny z ustawą, która jednoznacznie gimnazjum od-
dzieia od szkoły podstawowej. Stąd propozycja: jed-
rro gimnazjum dla całej gminy w obecnej podsta-
rł,ówce w Smiglu przy równoczesnej budowie obiek-
tu dia szkoły podstawowej w Śmiglu. ,,Rozdrobnie-
nie pieniędzy, doklejanie i łatanie dziur nie dopro-
l,ł,adzi do załatwienia sprawy. Przy jednym glmnaz-
jum poprawa nastąpi rve wszystkich placówkach: w
Starytn Bojanowie wszystkie lekcje lv jednej szkole,
a w Przysiece Starej będzie potrzeba wybrrdowania
tylko sali gimnastycznej".
Zygrnunt Koni,eczny przypomniał o duzej presji spo-
łecznej o utrzymanie istniejących gimnazjów, a Hen-
ryk Zak dodał ,,aby uniknąc rozdźwięków, albo jed-
rro albo cztety". Jan Józefczak zwrócił uwagę na pro-
blemy łvychowawcze w tak dużej zbiorowości. Jan
Nowic}<i odpowiedział, że 39 oddziałólv ich nie stwa-
Tza, a optvirralna szkoła winna mieć 12 oddziałó,.v,
-ł których nauczycieii nłożna zatrudnić na pełnych
etatach.
..N/Iimo wielu wątpliwości - zakańczył wypowiedź
A. Pecoit - 

po wszystkich analizach w głosowaniu
J : 1 przyjęto docelowo utworzenie w gminie Smigiel
1 gimnazjum",
Za warianten) tym, mimo ujemnych stron np. wy-
dłużony czas dowozu dzieci, koniecznośc organizacji
nowej szkoły w Śmiglu, dŁuższy pobyt starszych
dzieci poza domem - przemawiają następujące ar-
gumenty:
1. najlepsza baza lokalowa szkoły w Śmiglu,
2. wg dających się przewidzieć szacunków demo-

graficznych maleć będzie ilość dzieci na terenie
gminy,

3. gimnazja muszą byc oddzielone od szkół podsta-
wowych,

4. wyraźna poprawa mozliwości kształcenia dzieci
w szkołach podstawovlych we wszystkich jed-
nostkach. Bez nakładów likwiduje się zmiano-
lvość,

5. możliwość zatrudnienia kadry na pełnych eta-
tach bez koniecztrości uzupełniania qodzin przez
nauczycieli w szkołach podstawowych,

6. oszczędność na kosztach kształcenia jedrrego ucz-
nia co winno pokryć zwiększone koszty dowozri,

7. stosunkowo niewielkie wydłużenie do.vozu d.zie-
ci - stl,vierdzono w sprawozdaniu.

M. N. Bartoszewska, po wysłuchaniu rvystąllienia
przewodniczącego komisji potwierdziła, że został
przedstałviony stan, potrzeby i emocje. 1'rzeba je
uzupełnić o element: jaką pomoc możerny uzyskac?
,,Jeśii nie jesteśmy w pełni tematu to trudro nam
będzie zająć stanotilisko".

W. Kasperski stwierdził, że w Śmiglu nie trzeba nic
budować, sprawa jest rozwiązana. Zamiast dużego
obiektu w Smiglu, dwa małe w Przysiece Słarej i Sta-
rym Bojanowie. ,,My jako radni musimy się wsłuchi-
wać w naszych mieszkańców. Największe potrzeby
ma Stare Bojanowo i tam trzeba budować, bo, tam
jest źle". Poparł go S. Pawlak: ,,Najpiierw budować
r,v Starym Bojanowie a Czacz sobie poradzi" by na-
stępnie odczytać protest mieszkańców Czacza, w któ-
rym m.in, stwierdzono: ,,w swyrrl proteście kieruje-
my się głównie dobrem dzieci, Łio rv tym całym za-
mieszani.u o nich najmniej się mówi".

Głos zabrał też gośc sesji wizytator E, Strzymiński,
który na łvstępie stwierdził: ,,problern jest trudny
ale ... wznieście się porrad sytuację środowisk z któ-
ryckr poclrodzicie". Decyzja jest ważka, a ustawa mó-
wi, że rozdział między szkołą podstawową i gimnaz-
jum musi nastą.oić. ,,Zabieranie środowi,sku zawsze
budzi enrocje". Spokojna anaiiza moze sprzyjać mą-
drej, rozsądrrej i szybkiej decyzji. Wasza trudność
polega na t,vin, ze oprócz Snrigla pozostałe szkoły są
porówn;ri,ł7ąlne. Trzeba przeanalizo-lzać jak za 4 lata
ułoży się demografia 

- być może będzie po 1 od-
dziale gimnazjum. Będziecie musieii dokonać w;zboru
czy na ośr,viatę czy na inne cele, a jeśli na ośrviatę,
to czylrr, kosztem. W całej ustawie chodzi o jakość
nauczania. Czas ucieka, ale za was, czy duża czy
małe inwestycje, nikt tego nj,e rozstrzygnie. Jeżeli
cztery gimnazja, to większe środki na funkcjonowa-
nie tych placórł,ek, ale społeczeństwo nie tylko inte-
resuje wykształcenl,e. ,,Zachęcam do ograniczenia, bo
4 gimnazja będą was dużo kosztowały".

Kaztmterz Wasiek (Stary Blałcz) podobnie jak w-cześ-
niej Maria Białas (Śmigiel) wypowiedział się za b,u-
dową szkoły w Starym Bojanowie, ,,bo tam są naj-
trudniejsze warunki", a y7 dalszej kolejności w Śmig-
1r,ł. W międzyczasie będzie można korzystać z obiek-
tćrv w Nietążkowie.
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A, trecolt stwierdził, że jeśli wybudujenry rv Stai,rrm
Bojanowie, to nie zaspokoiiny ambicji Czacza. l Flzy-
sieki Starej.
F, Banasik: ,,wszystko co clrcemy zroblć, zrobimy to
dla dobra dzieci. Jakąkolv,.iek przyjmiemy lłorlcep-,
cję, ł:ędzie donożenie ,,dorosłych dzieci". Natni win-
na kierować mądrość i ekonomia. Na większe sub-
werrcje nie ir:a co }iczyć, r,aczej na ich spadek, a bud-
żet już dziś jest naplęiy. hla akceptację podniesienia
podatków nie rr}a co 1iczyć. SpołeczensLwo ubożeje,
rolnictwo i rzemiosło ni,e rozrvijają się (...). Musim;,,
podjąć decyzję r:rądrą i ekonomicznie uzasadnioną".
U. Ranlte: ,,Jesteln za tym, by na oświatę dokładac
jak najwięcej, ale pieniącize pójdą tam, gdzie będą
dzieci. Nastąpi moment, ze w klasach będzie mniej
dzieci. niż powinno być i wtedy subwencji nie otrzy-
mamy - zrobimy krzylvdę i dzieciom i nauczycie-
Iom". Zaptoponołvała, by w przyszłej uchwale zapl,-
sano o utworzeniu 1 gimnazjufft z z2,zll&Czenielir, że
(po spłacerriu należności *- zobowiązań pieniężnyci:l
i nowych zasad finansow-airia gmin) będzie możiiwośc
tworzenia następnych.
J. Cieś]a stwierdził, ze oł:ojętnie jaka będzie decyzja,
musi ona mi,eć perspektyvrę: jakie ma być gimnaz-
jum, komu ma służyć i jak długo ma służyć. ,,Z :r:'a-

łych kosztór,v dla każdej szkoł). tworzy się duża kwo-
ta". Jezeli będzienry adaptorvac _- budorł,ać po kilka
izb, jesteśmy bez szans, na jaitiekolwielt r,vspalcie fi-
nanSowe.
T. Hanyż przewodniczący klubu radnyclr (16 osó,}r?)

PRZYI\{IERZE poprosił o 30 minutową przerwę ,,dla
posiedzenia klubu", ale burmistrz zapre:ponował by
przejść do dalszego toku realizacji porząclku obrad
a temat ten odłozyć na rrastępne posiedzenie.

,.Sprawę" podsunrował E. Strzymiński: ,,By pocljąc
decyzję trzeba pozbyć się wąipliwości, stąd Wasza
decyzja jest słuszna".
Tak więc na tej sesji sprar,vy: gdzie będą gimrrazja
nie rozstrzygnięto.

UCHwAŁY

Między innymi podjęto uch.,łrały w sprawach:

O zgody na przyjęcie przez Radę },{iejską Snligla
pon]ocy finansowej z budżetu Województwa Wielko-
polskiego w kwocie 7.5a0 zł z pTzeznaczeniem na Ie-
mont basenu w Śmiglu
C ustalenia opłaty na pokrycie kosztów z.łiązanych
z działalnaścią przedszkoli w;;kraczające poza obo-
wiązkowe podstawy proglarnowe (drukujemy je
na sąsieciniej szpalcie).

O zksycia lnl drodze przetargu gruntu połozonego
w Śmiglu przy ul. Leszczyńskiej o pow. 0,99.35 ha

O wyrażenia zgody na przedłużenie powierzenia sta-
nowiska Dyrektora Zespołu Szkół Samorządowego
Gimnazjum, Szkoła Podstawowa i Przedszkole
w czaczu panu wiktorowi snela

{B rvvrażerrie zgody na pi,zediu.żenie porł,ierzenia sta-
ilow_iska ci; rektora Zespołu, Szi<ół liamorząclorł;ego
Gimneizj'lm, Szlroła Poristav,,orva i }rrzedszliole liz Sta-
rynr Bojanołvie Panu Nl[jrosłaił;o,uvi Grzelczyl<owi

@ \r,/yl,azeilie zgody na i:rzedłtrzellie po,wierzenia sta-
nou,is}<a dyrektcra Przedszitola Saiirł:rządo,ńl,€§o w
Smiglu Pani Elżbiecie Cieśia
@ na lvniosek Zarządu Osiedia ni 3 w §riiglu ilada-
nia ulicy }iiegi-rącej od a] . I. Padereivskiego w kierutl-
]ru działek i w prawo do al. 1. Padererł,skiego naz-wy
tł,lica Działkowa
@ zł:ycia 97 dlodze preetargu gruntu nle zabudowa-
riego, położon€go w Śniiglu pl,zy ut. Leszczynskiej
o pow. a.04.44ha,

WO},NE GŁs§Y I Whjio§iKl
Taeletłsz Hanyż * przervodniczącym kornisji

f inansclvo-gospodarcze j

Maria Białas przerł,odnicząca I'r.omisji Finansowo-Go-
spoda,rczej Rad,v L{iejsklej Srr,igla zlożyła pisemilą
l,ezygirację z za;inal,\Ianej funkcji uzasadniając tynr,
żc p,ełniła ;ą r-iiezgoclnie ze Statutem gd;lz jest pra-
co,1r;rrikiem podległ;;rn samorząColvi. Cbsadę tego sta-
ncl,n,iska postanowrclno załatwić od ręki, łv z.łiązku
z cz,yyn pocljęto uchwały: o rezygnacji Tadeusza IJa-
nyża z członka kornisji planolvania przestrzennego.
ła.du i porządku publicznego, o przyjqciu T. }lanyża
na człolika komisji finansolvo-gospodai,czej z powie-
lzeniem rn,-i funkcji przewodniczącego tej komisjr.

(H.Z.\

oPŁATY
iia pokĘlgig kosztó-w związanych z dzlałalnością
przedsz}<oli,wykraczające poza obowiązkowe podsta-
\Ą,y plogramo\^/e

]. Przedszkole Samorząriowe w Snriglu:

-- od jednego dziecka miesięcznie
przy 3 posiikach
przy 2 posiłkach

- od jednego pracownika dziennie
przy 1 jedlrym posił}ru

2. Przedsztrrole Sanlorządowe w Czaczu:

- od jclnego dziecka niesięcznie

50,00 zł
43,00 zł

2,60 zł

przy .} pos,iłkach 45,00 zi
przy 2 posiłkach 36,00 zł
przy 1, posiłku (zerówka) 14,00 zł

3. Przedszkole Samorządowe vll Starym Bojanowie:

- od jednego dziecka miesięcznie
przy 2 posiłkach
przy 1 posiłku

- od jednego pracolvnika dziennie
przy 2 posiłkach 2,30 z!
przy 1 posiłku 1,40 zl

Do ponoszenia tych opłat zobovriązanl sią rodzice
dzieci uczęszczaJących do przedszkoli olaz placownl-
cy pizedszkola,

Opłaty nie obejrnują kosztów zakupu surowca,

35,00 zi
23,00 zł
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9.07.

15.07.

1 6.07.

23.07,

28.07.

6.08.

13.08.

godz. 14.00

godz. 19.00

godz. 14.30

godz. 19.00

godz. 19.00

godz. 19.00

godz. 15.00

godz. 19.0C

godz. 17.00

p. Antoniego Szulca oraz odbywac się

ŁA-flo a §ĘFITRU}4 KUtTUftY
TURNIEJ WSI l,v Nowym Szczepankowie
ZABA\,VA POD WIATRAKAMI
DZIEŃ DZiECKA W KARŚNICACH
ZABAWA POD WiATRAKAMI
ZAB.AWA POD WIATRAKAMI
ZABAWA POD WIATRAKAMI
PRZEGLĄD MUZYCZNYCH ZESPOŁÓW ZABAWOłVYCH i WESELNYCH

- wiatraki
20.08, - ZAtsAWA POD WiATRAKAMI
28.08. - POZEGNANIE IVAKACJi
W jednym z wiatraków czynna będzie pracownia-galeria plastyka
będą zajęcia sekcji plastycznej.

l

ffiffiy w Snrnfrglu bvł gea!. ffiaE§er

(P$ Gzerwoa I$3$)
lÓznF HALLER urodził się w 1B?3 roku nieopo-

dal nliasta Skawina (krai<owskie). Od najmłodszych
lat zvłiązany był z wojskiem. Odbył studia w Aka-
demii Technicznej w Wiedniu na oddziale artylerii.
}Iając 39 lat przechodzi na lvojskową emeryturę
r angażuje się do pracy w Towarzystwie Gimnastycz-
nym SOKÓŁ jako inspektor sokolich gniazd (dru-
żyn). Społecznie działa też w ruchu skauto,wym
i spółdzielczym.
Z chwilą wybuchu I wojny światowej w 1914 r. na
terenie Austrii organizuje w sile 3300 żołnierzy
armię, z którą udaje się za Karpaty. W paźdz,ierniku
1915 r. w zwycięskiej bitwie z Rosjanami zostaje
ranny w lamię. (Na fotografiach przedstawiany jest
z laską. To wynik kontuzji nogi, której doznał w wy-
padku samochodowyrr). W lipcu 1916 roku zostaje
mianowany brygadierem i komendantem II Brygady
Legionów. Rok później składa przysięgę na wierność
Austrii (w oparciu o nią widział woiną Połskę) i z
rvojskienr wchodzi do Galicji.
W lutym 1918 roku, traktując zawarty przez Niemcy
i Austrię w Brześcir.r traktat z Rosją jako zdradę in-
teresów polskich, wraz z częścią żołnierzy swej bry-
gady pod Barańczą przebija się przez front austriac-
kl, przechodzi na Ukrainę a następnie przez Moskwę
r port lVIurraańsk udaje się do Paryża. Czwartego
października zostaje mianowany Naczelnym Wodzem
Armii Polskiej we Francji. Od koloru noszonych
przez r,.zojsko mundurów, do histor,ii formacja ta
przeszła jako błękitna armia (rrrundury były szaro,-

-niebieskie). W listopadzie tegaż roku, po uzyskaniu
przez Polskę niepodległości, s,iebie i dolvodzoną ar,-

mię podporządkowuje ó,wczesnemu Naczelnikowi
Państwa Polskiego Józefor,vi Piłsudskiemu. W 1919
roku z błękitną armią drogą kolejową z Francji
przybywa do Poiski. Pierwszą polską stacją było Ką-
kolewo, a następnie przez Leszno, Krotoszyn udaje
się do Warszawy, W tym też roku zostaje mianowa-
ny generałem broni. 

:

Na przełomi.e stycznia i lutego 1920 r, zostaje do-
wódcą frontu północnego i z tąk niemieckich przej-
muje Pomorze. W Pucku 10 lutego 1920 r. dokonuje
symbolicznego aktu zaślubin Folski z morzem. Bie-
rze udział w zwycięski,ej bitwie warszawskiej, w któ-
rej odegrał Cecydują rolę. Otrzymuje też nominację
na Przer,vodniczącego Najwyższej Komisji Wo,jsko-
wej Opiniującej przy Naczelnyrn Wodzu. Na Gór-
nym Śtąsku rozpaczyna tworzyć ZWIĄZEK HAL-
LERCZYKÓW, który głównie skupiał żołnierzy by-
łej już, błękitnej armii. Celami tego z:wiązku były:
braterska łącznośc i niesienie p,omocy, sz,erzenie
i czuwanie nad czystością idei narodowej, kształce-
nie wojskowe członków, działalność kuituralno-
-oświator,va oraz społeczno-państwowa.

Po przewrocie majowym Piłsudskiego, 31 1ipca 1926

r,oku został zdymisjonov/any i zwolniony ze służby
wojskowej.

W 1939 r. oddaje się do dyspozycji władz wojsko-
rłl,ch, Ni.e otrzyrnawszy odpowiedzi, przez Rumunię
i Jugosłau,ię udaje się do Francji, gdzie zostaje mi-
nistrem w rządz,ie emigracyjnym gen. Władysława
Stkors}<iego. Po kapitulacji Francji wraz, z tządem
udaje się do Londynu. W rządzie pełni funkcję mi-
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nistra oświaty. Po śmierci Wł. Sikorskiego wycoluje
się z życia politycznego.
W 1949 r. zamieszkał w domu ufundowanym mu
przez ameryliańskich weteranów armii polskiej.
Umiera w nim 6 czerwca 1960 r. W kwietniu 1963 r,
trunrtra z Jego zwłokami spoczęła w kościele garni-
zonowym p.w. św. Agnieszki w Krakowie.

Rok 1999 ogłoszono ROKIEM FIALLERA. Lesz-
czyńskie Towarzystwo Kulturalne, pod honorowym
patronatem Prezydenta Miasta Leszna w listopadzle
ub.r. zorganizowało sesję popularno-nauko,wą pod
haslem: W 8O-LECIE PRZYBYCIA GENERAŁA
JÓZEFA HALLERA I BŁĘKITNEJ ARMII NA
ZIEMIĘ LESZCZYŃSKĄ. Wygłoszono na niej sze-
T€g referatów i komunikatów (opubliikowano je
w monoglaficznym ,,Przyjacielu Ludu", zeszyt Y-
VI, Leszno 1999). Autorem jednego z nich był
dr n. med. Henryk Florkowski, który mówił o pla-
cówkach Związktl Hailerczyków w Kościanie i Srni-
giu.

(.,.) Placoukę Zużq,zku Hullerczgkóu us Śmźglu
zapoczqtkotuało zebranże zorganżzotlsane 5 czertlsca
1932 roku us mieszlęunźu Stefana Hemmerl,źnga, prza
ul. Szkolnej 6, Przeuodnźczgł m,u Antonź Strożgk
z placowki koścźańskiej. ZadecEdouano utedy jed-
nogłośnie o założeniu placolukź ZH us Śmiglu, Wg-
brano też tgmczasolDa zarzqd, na czele którego sta-
nqł Stefan Hemmerling.

Na zebranżu konstEtucgjnEm 10 Lipca 1932 roku
uybr ano następujqcu zarzqd :

prezes - Stefan Hemmerlżng ze Smżgla,
tlsiceprezes - JózeJ Mocek z Morounicy,
sekreturz - Czesław Jakubolłskż ze Śmźgla,
skarbnźk - Franciszek WaurzEnźak z Bruszczewa,
łalłnicy - Stanźsłaus Boroulskź z Bruszczeua i Jan
Kokociński z Mor ounźcy.

Do placóukż zapźsało sźę 12 członkólu, Celem ich
mżała być praca uedług h,aseł gen. Hallera: ,,Dla
Cżebże Polsko i dla Ttnojej Chtuałg" oraz ,,Bóg i Oj-
czyzna",

Po rocznej dzżałąlnoścż, przE popalciu mźeszkań-
ców Śmi,gla ź okolźcE, zdobgto fundusze nq. sztandar
i na uroczystość jego poświęcenża us obecnoścż wo-
dza Błękitnej Armiż, co mźało m,źejsce 25 czertlsca
1933 roku.(..,)

|Cyt. za ,,Przyjaciel Ludu", zeszyt V-VI, Leszno
1999, s. 27]

Z okazji 60 rocznicy pobytu gen. J. Hań&
w Srniglu, w listopadzie 1993 roktł .ł Śrniglu zorga-
nizorvano patriotyczną uroczystośc powiązaną rów-
nież z 75 rocznicą uzyskania niepodległości. Jednym
z ie: elementów była ok,ol,icznościowa wystawa
w holu centrum kultury, która cieszyła się olbrzy-
mim powodzeniem. Eksponaty i fotografie dostar-
czyły wnuczkt założyciela i prez,esa Placówki Hal-
lerczyków w Śmiglu, p. Stefana Hemmerlin$a: Bo-

żena, Regńna i Urszula Ranke oraz niżej podpi=uy-
Po raz pierwszy po wojnie ujrzał światło dzrcn+
sztandar Placówki Hallerczyków w Śmigtu. Z jed!.CI

strony, wokół stylizowanego hallerowskiego orh_
widnieje t,ekst: ,,Związek Hallerczyków - Placósia
Smigiel - Zał. 10 VII t932", a z drugiej, rr-olfl
Matki Boskiej z Dzteciątkiem na błękitnym tle s:-
pis: ,,Dla Ciebńe Polsko - Dla Twej chwały".
Wystawiono też krzesło, na którym siedział Gener*
podcz,as obiadu wydanego na cześó Gościa przez P;l*
stwo Hemmerlingów.

W gablotach wyeksponowano kilkanaście zdjęc. rr
podstawie których można odwtorzyć przebieg ur>
czystości poświęcenia sztandaru, na którą Józef IŁl-
1er przybył wTaz z hrabiostwem Żółtowskirni pose
zelła z Czacza. Zorganizowano ją na Starym Ry,n}ru,

Domy ozdobiono świerkowymi girlandami i flagarr,,
Licznie przybyłe placówki Hallerczyków, grupv c1-
klistów, gniazd sokolich, kół Związku Młodych I§*-

rodowców, Młodych Polek i wielu organizacji ź W-
tami sztandarowymi ustawiły się przy pierzejatl
rynku z bankiem i posesją Witaszków. Generał ll;rz
ze świtą dokonał ich przeglądu, a następie przei
n,im, jego sztabem i mieszkańcami ,którzy stali le
środku rynku - przedefilowały. Drużynę harcersĘ
prowadził ZŁigniew Łukoms}<i.

Fo raporcl,e i przeglqdzźe oddziałóąl: Hallerczykou
i uręczenlu przez generała zasłużonEm żołnżerzol,
Mieczgkóln Hallerotl:skźcłl, odprauźono uroczysą
mszę śru. lts kościele paraJźalngm, tu czaste której p
ślłźęcono sztandar placótnkż. W samo południe d-
bgła sżę deJżlada na Rgnku, a późnżej złożenże rl,ie#
cóul na grobach poległyclt polustańcóto,

W czasże akademźi ąls StrzelnżcE nastqptło lłbijatŁ
gtaoźdzż pamiqtkaluEch, tł drzeuce sztandaru. ByĘ
przemówżenźa, deklamacje, luEstępy chóru T oluarzy.
stlna Śpźeuu ,,HarTnonźa" i orkźestrg 7 pułku Strzel-
cólł Konnyclt z Poznanźa. Potem bEł uspótny obiad-
po pałudnżu zabalpu latollsa u ogrodzle Strzelniq;
a wżeczorem zabaąpa taneczna (us Strzelnźcy i. lokah
p" HoJki), Całg Śmigźel bgł udekorousanE zi.elenźq, gł,
l,andamź ż flagami. Prezes placóukź SteJan Hemmq-
ling, odznaczonu,MźeczEkumt, Halleroll:skimi", dt
stqpił honoru goszczenla sloego ąnodza lue ułasngr
mżeszkanzu (Z wystąpienia H. Florkowskiego).

PS, Z dokumentacji fotograficznej można wyu-nio-
skować, że msza, w czasie której poświęco,no ształ-
dar była mszą polową odprawioną na rynku. Tak tei
napisałern w nr. 22(55) z 2.L2.t993 r,, s. 2.

Hubert Zb,.--,

Wms§Ęffi§§§ §nry Bm"ffiT.&ffiffiffi g'eku
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Od, leuej: ks. Stanżstaw NolłcLk.
ł Osżecznej (Lub Kłoś z Białe:a ?},
rĄajqc drzewce sztandaru -- gen,

ks.,MarźcL_n. Bogaeki,, ks. Paweł Steźnmetz {?}rf_aTbara Zbierska, Na pźerlłszgm planźe - trzy-JóZEF HALLER. @ot6 z * Ź" 
"6ióidtł auiora1

W pieru:szLtrm rzędzŹe od góry_:,trzecŹ z teusej_Stanisł,aw Z(?)Borouslłi, z Brusżczewa, 4-tana" S,ty Pielcarz Franciszek Kaczmarek ze śmźgla,8-my'Lud,lłźizalc z itl,irii.:Ś'uaidJakubł:wskź ze śmżglo,, 3-cż ks. Stanżsłaus tvoÓ:,i, 4-ta §;fą;"-ńmmerttig i" -Śń[ńo,
z Mora"łmicg,6-tE Lekarz Roman Zenkteler ze śmigta,.ż-*u'włoiusłau to]a ź; §ńi;t';.(FO'IO R. Mclżeckź 1934 lub 1935 r. - ze zbźorów autór$

Rgdlźchowski, z Barchli-
od leuej: 2-gż Czesłall:

S-ty Józet Mocek (?)
!b
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I MISTIłZOST,WA GMINY w I{.()LARSTWI_{,
FRZEŁAJaWYM Dc 18 LAT _ śMIGItil,,zooo

Zawody odbyły się zgcdnie z regulamirrern rv cttliu
19 czerrvca ż]000 r. w godzinach od 13.00 clo 18.00.
Łącznie było 126 uczestnik;ów.

Grupy I, II, III (od 3 do B lat) uczestniczyły
w formie zabaw-ow,ej na dystansach od 50 do 300 m.
Vy'szystkie dzieci otrzymały drobne upoiTlinki ola,:
pa miątkowe plalrietki,

W grupie I'V chłopcow (9-10 lat) na 1000 irr .,vrl-

grali; 1 m. 
- 

Jąder Kamil, 2 m, Każmlelczak Seba-
stian, 3 m. Kraczewski Łukasz -- wszyscy ze Snligia.

'W grupie V ctriłopcóiv (11-13 lat) na 2000 rn: 1 m.
Paul GrzegoTz, 2 m. Bednarek Michał, 3 m. l.ło.łall
Patr;-k 

- 
wszysc}, ze Smigla.

Dziew-częta, glupa tnłodsza, 1000 in: L m. Zlrn-
lriak Daria, 2 m.Nou,ak Beata, 3 m. Wojtko,wtak
Ewelina -- wszvstkie ze Ślnigla.

Dziewczęta, grupa starsza, 1000 m: 1 m. 'falaielr
Ewelina, 2 m. Budzianorł,ska Agnieszka, 3 m. So-
bierajewicz Eliza ----* wszystkie ze Śmigla.
W powyŻsz);Ch kategoriach za miejsca od I rio IiI
zwycięzcy otrzyrnali meclale oTaz d"vplomy, a za
miejsca od I-VI 

- 
nagrody Tzeczowe.

Grupa VI, chłopcy lat 14-18, na 4000 nt: 1 tn.
Jankor,vski Patryk. 2 rn. Bobowski Dominik, 3 rn.

I(ronrarek Bartosz 
- 

wszyscy ze Śmigla.
Zwyciązca otrzvmał Puchar Burmistrza Smigla,
a pierwsi trzej zawodnicy - 

medale, Nagrody rze-
czow-e przyznano za miejsca od I-VI.

Wszyscy uczestnicy mistrzostw otrzymali patt-tiąt-
kowe plakietki i drobne uporninki.

Impreza cieszyła się o1brzyrnim zainteIesowa-
niem dziecs, oraz dorosłych mieszkańców,. Za pomoc
plzy o]]ganizacji należą się podziękovranla działaczorn
Rady Sportu, naucz)lcielom oraz druż5rnie OSP ze
Śmigla a także Państwu Klupszom za medyczl),e za-
bezpieczenie oTaz pracownikom ZGKiM w Śmigltr za
przygotowanie tras1,.
Irnprezę wg wypowiedzi uczestnikóv,l i mieszkarrcow
rrależy powtalzać cykJ.iczlrie łr, następnych latach.

Przewodniczący Rady Sportu
Leszek Balcer

B&§Ęffi

ffi&p§EtffiWw

W ffiffinffiŁ[§

ea§§B§frs
w godzinach od 11.00 do 19.00

WSTĘP I ZLOTY OD OSOBY

&mh 80 tg &wfr flffi $mmft§gt I

Goł'ączko,vy rrastrój ił_\.czul,ia.ło się juz r_id tnte-
sląca: jakieś półclicjalne spo1,1<ania, clcire spo]]r.
szepliltie ciysl,"usje. Az pew,rrego cirlia gruchnęła lvieśc'
szkola vlespół z rodztcarrti or5;zrnizlrje festyn lorlzin-
n;,,. Gdzre? Na ierenie szl<oły w Sf"alvrn, Bojanowic.
Kiedy? W niedzielę 18 czerwca, Po co? Na sprrzęi
koniputclowy dia uczniólv. No i połknęli wsz;rsc;,,
ten }iaczyk. Sponsorzy n,ie szczędzili grosza, olganl-
zaIarz,; tlud.u,, a, iisiądz proboszcz nroclłów o sprzyja-
jącą ilcgoi-ię. Widac szlaciretnośc celu zji:cirlała prz1,-
cii,yiilośc niebios. bo etekty przeszłv rrajśnrieisze ocze-
kiiłarlia orgarrizatorów. oci połurlnia cio póenego rvle-
czo|a wsparria],e bawili się .p57y5cy lnieszkancy Sia-
i,egr.,, L}oianowa i okolicznych v,;.sj od niernowląt pi,
lecirł,;,rh staruszków. Każdy zl,,a7azł rozlyrvkę sto-
50lvni] do s,"lrojego wieku i zainteresc;rvań: sma]<osze

o'nlegerli kar,r,ia,renkę ze słodkitrri ili"z;",sn,lakami oraz
gril I.a z kiełbaskaui. sza-szłykarni i .łspaniałymi su-
lÓ,*,}iarri, mai,-i,ch;, uieżdzały kucyki i naciągały rc_
dzrr:órł, nŁl llrzeJazdżki"bryczką, nieco staisza rnło-
ci.z,ież próboviała szczęścia vz korrlilłr,st,tch sprawiroś-
ciolvych. Rodzice z zapałem licytoivaii pl,ace pla-
stl.czrle sl,roich pociech, a niemai wsz)r,lcy z luł:cścri,
oddarł,aii się hazardo.,ł,i, wykupując całyłrri dziesiąt-
1.1ami 1os.,, 1oterii fantorn",ej. 'Iu rrależ1. naCmienić, ze

a,trakcyjr:e fant5l 11igj{.ldnemu mclgłr,,- za,łrócić w gło-
wie.

llczestnikorn udzrelał się lad<lsny nastrój irrlpl,.-
z\r. Pojaśniało od uśnriec}rów, pocieplało od serdecz-
ności. A pctlie.r",aż lucizie zadol,,,o1eni clrętrrie okazuia
dobroć i hoiność, totez na wyznaczolly cel zebranc
{].500,00 złotych.

(T. Sz )

I],ardzo serdecznie cizięk,;1ę wszystkim, którz,-
przycz;,niii się do tego sukcesu. Rodzicom, ]lauczy-
cielom, osobom prywatnl,m i fjlmorn, które sporrso-
rorł,ały rviele nagród i atrakcji. Balclzo dziękule
wszystkirr, którzy przybyli na Festyn.

Dyrektor Zespołu Szkół
mgr Mżrosłau Grzelczyk

Za okazane w} Iazy współczltci;r

araz udział rv pogrzebie

śp. trR,A}łCI§ZKA WASZCZUI{A

,ń,yI,az:r' podziękr-llva,nia lł, itnieriiu lodziny

składa
M, Łtłkaszeu,icz.

I{ietązkowo



WITRYNA SMIGIELSKA 11

BEzPŁAItE
0fiŁtl§zElllA llR(IBllE
Pożyczki gotówkowe w domu
xlienta, bez żyrantów.
rel, 5i8-97 40, kom. 0 601 911 603

-SŁUGI TAPICtrRSKIE
_\1rko]aj Marciniak, Smigiel, ul. J. Kilińskiego 3

Przyjmę uczniów w zarvodzie sprzedawca, I rok nau-
.:r. Tel. 5I-89-271,

Sprzedam FSO 1500 combi, biały, stan dobry.
lei.51-B9-399.

Sprzedam działki budowlane, uzbro,jone, ŚmigieI,
:]. Kilinskiego 84.

Jhcesz zarobi.ć sprzedaiąc kosmetyki - zadzwoi

:l!1 _Bg5 643, 06019356?6

-sługi transportowe do 3 ton. TeI. 0601147364,

SPRZEDAM
Samochócl osobowy MERCEDES rok produkcji 1978
Samocłród osobowy AUDI 100 rok produkcji 1986
)ziałkę budowlaną 2300 m' \ł/ m, Wyd€rowo,
_:^oiltakt tel. 0 602 B09 792 lub do godz. 9.00 5 1B0 652

: l,zyjmę pracowika: ślusarz-spawacz, tel. 0601572324

Sorzedam działkę ogrodniczo-budowlaną tel: 51B 57 54

AGENCJA UBEZPIECZENIOWA

ANDRZf.J CIESIELSKI

Ślnigiel, uI. Lipowa 33, tel. 5189-365
tet, 0602464201

PRZEDSTAWICIEL PZU SA
poleca bezpłatne doradztwo i zawieranie umów

zakresie ubezpieczeń:

l. Majątkowych

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

IL Wypadkowych

- odpowiedzialności cywilnej

- nieszczęśliwe wypadki

Komunikccyjnych

- OC, AC, Zielona Karta

oraz spisywanie umów

DO OTWARTEGO FUNDUSZU
EMERYTALNEGO PZ|J ,,ZŁ0TA JESIEŃ"

WIZYJNIE PRZYJMUJE OPŁATV ZA
PoJAzDÓw

oc

kołder

CENTRUM KULTURY w ŚłtIcl-u
zaprasza mieszkańców

na

I TURNIEI WSI
który odbędzie się 9 lipca br.

w Nowym Szczepankorł,ie,

Początek godzina 14.00

Rreprezentacje Morownicy, Olszewa, Robaczyrla, Sta-
rej Przysieki Pierwszej, Wonieścia i gospodarzy
zmierzą się w konkurencjach: rzut lotką, naklycie
stołu, bieg z koszykami, ,,Iymowana" plezerltacja

wsi oraz slalom piłkarski.
Zapowiada się niezła zabawa!

Gra zespół TIC-TAK
(Dojazd do Nowego Szczepankowa: w Morownicy

skręt w prawo, a następnie - za gorzelnią -w lewo).

ELEKTRYK
FIRMA HANDLOWO_USŁUGOWA

artykuły elektryczne hurt - detal

systemy identyfikacji wizualnej

biuro ogłoszeń ABC
kompleksowe wykonywanie instalacji
elektrycznych, ośwrietleniowych i innych

Gtzegorz Nowak

ul. Lipowa 37, 64-030 Śmigiel
tel. 518-93-64, 0_60460937l, 0-601894159

od 15 marca HURTOI{NIA ELEKTRYCZNA
PRZENIESIONA NA PLAC WOJSKA

Zakł.ad
IJstugowo-Handlowy

|anina Gotembska
śMIGInl, UL. KoSCIUSzKI 12

oferuje usługi:
czyszczenie chemiczne

- pranie

- farbowanie

- renoŃacja odzieży skórzanej

- czyszczenie pierza i szycie

o
a
o
o
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MICI{AŁ SZKUDLAREK:
DALEKO JECHAŁEM, DALEKO BIEGAŁEM
Supermaraton - dEstans 100 km,. Stojqc na staT-

cie sam sobże nźe dousżerzałem, że ukończę, Start
I)J noca z 16117 czeTlJJca o godzinże 22.00 ze Staclźanu
Lodowego u mżejscowoścż Bżel ru Szlnajcarźź. Trud-
nE dgstans pod luzględem tech,nżcznanx. Na poczqtku
płaska, astaltoua tTqsa - 4 km, a następnie pżerw-
sze uznl,esl,enie ż zbżeg. Właśnie te zbiegi u doł dałg
mź sźę uięcej use znqkż niż podbżegi. Fizgcznźe byłem
dobrze prz?łgotol,Dana: czteru mi.esżorce ćuźczyłem na
sźłollsni. Na całej trasie szpalerg ludzi tniu:atujqcEch
u rożny sposób; trqbki, bębenkż, dEskoteki młodzie-
żolue, orkźestry dęte tol,DarzaszałE nam przez cało,

noc do rana, do samej rnetu, którq przebiegłem po
10 godzżnach,47 mźnutach t 15 sekundach.
W górach, byłg także odcżnkź us lesże. Bźegli,śmg po
bardzo uqskich ścieżkach, za którgml bgła przepaść.
O ugprzedzeniu zatlsodnźkou: nże bgło mowg. Ten
odcźnek miał 2 km, a mnie zdausało sźę, że biegnę
10 km. Wżększość zauodnżkólo korzystała z latarek
kieszonkousych ż seru:źsu u postaci górskźcłt, TolDe-
róu. Ja nźe korzgstq,łenx z ośużetlenża, starałem sźę

utrzymać za bźegaczami z ośwżetlenlem - zbyt trud-
no bgłoby mi bżec cały dystans z latarkor.
BEłg także drogi polne, q obok pola upra.une - bu-
rc,kl. i zboża, które trudno bgło dokładnie zobaczgć.
Kolega z Wrocłuu)źa na mecl,e móuił do mnźe: Wi-
d.ziałeś te pżękne urodzaje? On bżegł za, mną pTzez

ten obszar trzy godzźny poźniej, gdy luż zrobiło sźę

jasno.

Najtrudniejsze uarunki byłg na drodze z tłuczniem,
ko"mienże o średnicg 3 cm odczulsłuine bgłg przez
podeszuę butólł, ąnżodła ona przez 75 km.
Pźęćdzżesżqtego kźlometra na trasźe nźe zauu:ażyłem,
może nauset ż dobrze bo bEm sobźe pomyślał: ... jesz-
cze 50 k1.\ometróąp ... No 60 km miałem czas 6 godzin
i zajmouałem ogólnźe 503 mźejsce. a u kategorii -5 mżejsce. Na 82,2 km już byłem 396, a u kategoriż
uźekouej - czuartE. l usłaśnie od tego dEstansu,
jakbE use mnźe ustqpźłg nolue sźłE. No 18 lłm przed
nletq lDaprzedzźłem 103 zall:odnźkous ź bEłem 293.

,a u kategorii tlsiekotlsej - drugż za Niemcem! Cały
t bźeg usg grał Kanadg jczgk.
Dla orźentacji - co dostałem za II miejsce lu kate-
gorii lui.ekouej 65-69 lat: dgplom, nledal i ,., satys,
fakcję, że można pokonać dEstans z takźmi przecźu:-
noścźami. BgIi i tacg zaluodnicg, ktorzy przEbźeglź -przyszl,i po mnźe po 9 godzźnach, ale bELi szczęślżuoi.
że ukończglź 100 kźlometróus.

Ten uE jazd nie był drogi, lłięcej kosztouało przg-
gotoluanie, łl tugstartoulałem dzżękż spansororl, kto-
ram, z& pośreantctweln ,Wźtryng Śmigźelskźej" skła-
dqm serdeczne podzźękou:anże. BEl,i nżm,ż: Zakład Ce-
ram,iczng lNTER-CERAM us Przgsiece Starej (sporu-

sor głoung), panl, Adamczak - ll:łqścicielka apteki
u: Gronousże koło Leszna oraz Jźrma Skup Żelaza
i Metuli Kolorouych ,,RUSIECCY" w Przysiece PoL,
skie j,

PS. Od redakcji: Panie Michalel Serdeczne gratula-
cje i wyrazy uznania oraz podzilvu! Dziękujemy tak-
że za piękną widokówkę z Biei.

EDMVND CZARNECI<I
PPHU EDA

64 - 030 Srnigiel, ul. Farna 3
Te1.lFax. (065)5189 - 687 Tel" kom. 0 603 572324

UsŁUGl
OGOLNOBUDOWLANE

SPRZED^ŻoKl ĘN l DRZWl Z PCv
żatUZJE, RCLETy, SlATKl pRZEClW oWADoM

pRzEDsTAwlciEt FlRMy FfiOFlLOPLAST Wilkowice
Ce ny i,1 rod u cc nta, sprzedaż rata l na

ZĄr_RĄiT.Ąfu{Y od 10:00 do 16:00
,,WTRYNA ŚMIGIELSKA" iEDAGUJE ZESPÓŁ: Hubeń Zblelskl (ledoktor noczelny), Żonetq Klecho, Erlko Klystof, lorboro Mencel,
Jodwlgo Skorżyńsko. ADIES REDAKCJI: Centrum Kutlury 64-030 Śmlglet, ul. T. Koścluszkl 2O, p. 7, tel./fox: 51a0-273, Redokcio
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