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28 slycznicr w niedzielę od godz, 12.00 do 20.00
ncx I,ETNI FESTYN W Śnooru ZIMY
},1]EJSCE: parking przed sklepem

W PRCGRAN{IE: promocje,

-

piętrowy, angielski autobus,,LEYLAND", wło§ki, wyścigolvy bolicl
,,LAMBORGHINI".

degustacje, prezentacje, konkursy, zabawy rodzinne.

ROZGRZEJEMY

SZANO}I,NY REDAKT(}RZE
NACZELliJY!
O rolź pźsn,ta regional,nego, o jego zlte-

nże trzeba nżkogo przekonguać.
pźsnla rangź ,,Wźtrgny".
- rńej ucale nźe
Moje l,Lznttnźe dla
lłynźkaz
faktu, -e miałem zaszczut uykonać grafżczenźu

j
A już najmnże

kę do uini.etlłź(uiatrakt, to takź tadzżęczng tentat,'i i przez czas jakżśmoje rgsunkź
zabźerałgmźeisce na łamach,,.. Mq.m nadzżeję, że były przyjęte przez CzEtelnżhow
z sympatźq ż uśmiecłl,em.Tak sźę składa,
że od lgt rgsuję, a przede uszystkim piszę
do ,.Gezety Szq.motu,lskźe j", dzźśregźonalnega tqgoclnźka, Zakres rnoźch zaźntereso,wa,ti :,:::,.]lta siQ z tum, co znajduję lł
,,Witr.,,_'.:". ąa co CzEtel,ntk Waszego pźssma i..:.-::: glzetorLsq llsitrgnę tu ŚmŻglu,
Ll) gr,,.,.---,. , :: .'-:ęć n^Loze: bieżcyca inJormaC
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SIĘ NA PEWNOl

Z TEKI ROMUALDA SOBKOWIAKA
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narn), szerok& problemataka samorzardoua, ośuiata,
kultura, sport, A llsszEstko daskonale skorrtponaue:.e
i popralnngm, ojczgstgm jęzEkiem poriane. Cl3 trzeba trżęce j? }rlo:.ną zazdrościć,:e Śn:igriel ;na u,łasnq
i d,o tego takq gązeą!
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Ptvłpnz1ycię tłsŃpną, ń,ń tglico u tgm rysunlcotopll toglnźarze,
z peunurrl pozuqt"ozwtTltcr;Łen
pźelnanien. Czg ąnże
poznanźok,
starg
teraz mieszkq,niec Ziemi Szamotulskiej, trafi,ć ,,us temat" Śntigźelanom? Przekonało mnie zajrzenże da zułasnego
żEcźorgsu,Okazało się, że Ziemia Śm,igżelska nl.e taka
mi znóu odległa. Chronologźcznźe moja mama
- z rodziłami
urodzżłasźę u Czaczu, okupację spędziłem
tll Rgdzgńe, o, studia, polonźstgczne ,łobźłeTTL"na
pomnńskim uniasqku ftrzeln z Hubeńetn Zbierskżn
gdzie miłłemokazję z funigżelskźm regionalźstq sźę
zuprzgjaźnżć.Teraz to już tlsszgstko jasne..,

Redakcji dziękuję, Czytelnikom życzę dabre9o
2001, lnżeszkąńcom Śmźgla udanei obuodnicg.
Z ugrazami, uznanźa i szacunku
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!|e: e llcerclizmem, somo juz nie wiem, co o tym
r;, ):<'in sqdzić. Teroz włościwiewszystko jest O,i(.
, ccrzodeczku, byle przynosiło pieniqdze, czyli szmol,
'l13,VoZfl€, w joki sposób się je uzysko. Nie mo miesiqcl, tygodnia, o nowet dnio, żebyśmynie dowiodywoli się o oferoch, rni których milicny złotych, to sumy,
któryrni nojczęściej mierzy się nccjużycio, Ostqtnio no
topecie b,vł bcdoj inierwencyj ny sk.lp zbóż. A nonr
iłunrccłysię, ze kwot;v te sq r,;łcściv,liemorginclne
inie i^,.,crie rłieksze.j uivcgi ,,v odniesieniu giobclnyrn,
F .łizY iiin ,""sz,ls:kim nie n o pienięizY nq godziwe
r.:..|, e ,iiei}i!i,yl zcsiłki sccjolne, utrz,vmonie rniejsc
:ic.i, doołoty do p;,odukcji rolnej iszei,eg innych.
i c; siroszrle, oszczęcinościrobi się ncivei no iekccli
:,ui..1cyclr rqtowoniu życio, Sedno sprqwy tkwi ,"v tym,
że impor{i lekóvl z zogronicy jest po pi,cistu kosziowny

nie zcw§hcnono się dokonoć drostycznych ogrcni*zel1. i-r:kc;;,ze ślqrczpocz!iwe cpeie i zopytanio do
ł"łii-lisiersiv;c Zdrovl,Io (choćby klinikq hemo'tcIogiczno
z V,/rccłov;ic) i ncwet nie oirzymujq odpov,.ieCzil Doi

i:r-i

pielc kiedy sprc,,,vo nobroło szerokiego rozgłosu,
Romuald sobkolużąlę stvliercjzono, że stosowne dokumenty sq w przygoiorgcniu. Vo/ymcaojq wszokże szerszej konsultccji (v;ioiorno, chodzi o zmionę obowiqzujqcych októw prownycll), vlięc pewnie jok dobrze pó.jdzie ukoże się moie... zo i<ilko tygodni. l co z tego, że czosem zdymisjo-

pvcĄnna

Dzień dobry! Witom Poństwo serdecznie i zoproszqm do poronnej gimnostyki. Kończy się styczeń. Jak
dotqd zimo nie było u nos zbyt srogct, o vl Dnioch
tsobci i Dziodko nowet wyroźnie się ociepliło (od 9orqcych, jok zwykle, życzeń ukochonych w,nuczqt). W
dodotku św.Agnieszko powinno juz było wypuścić
skowronkc, z rnieszko, co powoduje, że zwiększyły się
nosze szonse no nodejście wiosny. No rozie pierwszyt
mi jej oznokomi sq rozpoczynojqce się w liceoch studniówki. Znaczy to, że do motur i do mojo już coroz
bliźej. A lotem wiodomo: słoneczko długo świeci,miłe
ciepełko rozchodzi się po kościoch, łogodny wioterek
poruszo z lekko fironkq , o my moźemy się nopowoć
pogodnym poronkiem i równie poronnq gimnosiykq.,.
Ogrzoni tq pięknq wizjq stońmy odvlożnie przy szeroko otwortym oknie i zonim mroźne powietrze przywoło
nos do rzeczywistości, rozpoczynomy,
Czy zv"rócili Poństwo uwo9ę, jok wielkie oddzioływonie mogq mieć słowo, o zvlłoszczo jeślisię je powtorzo oelpowiednio często? No tej zosodzie oszuści
wmówiii cesorzowi że mo piękne szcty, choć vł rzeczywistościbył nogi. l uwierzył w to nie tylko som cescrz,
ole i ludnośćkroju. Przez kilkodziesiqt lot powtcrzono
nom i wielu innym, że nojlepszym ustrojem społecznym jest socjolizm. l chcqc nie chcqc trzebo było w to
uwierzyć, Potrzqc no to, co jok dotqd przynósł nom
przywrócony kopitolizm, z bujnie kwitnqcym no je9o

nuje się jokiegoś ministro? Wyrzqdzcnych szkod nie do
się niejednokroinie odwrócić - zwłgszczg tom, gdzie
stcwkc; jest iucizkie życie. Potrzqc z dołu wydoje się,

ze nie

\łlsEyscy porlomentorzyści, ministrowie, czy
ogólnie rzec: biorqc, rządzqcy, mojq no pieczy sprowy
ncs, obywcieii. Jokby bord:iej posjonujq ich roszody
i tozgryv,,lii psiityczne, o mniej to, do czego foktycznie
zostqli powołoni. Pewnq ulgę i niejcko sotysfokcję pozosioje nom jeszcze iylko czerooć z przeświodczenio,
że uprovrionie gimnostyki porcnnej jest w tych worunl<qr:lr czyrnś,jokkolwiek spontonicznym, oIe zowsze
bezinteresownym i nieodmiennie propogujqcyrn wszystko, co zdrowe i higieniczne w noszym życiu. Co storoliśmy się czynić, miejmy nodzieję, jeślijuż nie z oktywnym udziołern, to choćby przy Woszej, drocJzy Poństwo, życzliwej oprobocie, od bez moło trzech lct.

Zechcq teroz Poństwo kontynuowoć ćwiczenio somodzielnie. l pomiętojmy: zclwsze przy bordzo szeroko
otwortym oknie, zowsze storojqc 5ię potrzeć
uwożnie no to, co się wokół dzieje, nie unikojqc ćwiczeń niekiedy trudnych, ole potrzebnych. l siorojmy
się przy tym zochowoć włosnq indywiduo!nośćw postrzegoniu rzeczywistości. A przede wszystkim podtrzymujmy tok niezbędnq no co dzień iskierkę optymizmu.
l obyśmy zowsze zdrowi byli!
Czego nieodmiennie Poństwu (i sobie) no zokończen
życzę,

Woszo, szczerze oddono instruktorko gimnosty

poronnej

-

m§,r J.(odwigo) S.(korżyńsko

WITRYNA ŚMlGIELSKA
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Kultury u §miglu

ROZMAWIA HUBER,T ZBIERSI(I
_:_. .iilyw-am, ze jestem

w trudnej sytuacji, Udzielił
,,.z Falr kilku v,,ywiadów, które opubiikowała regio, ',:la piasa i mieszkańcy o Panu dużo rviedzą. Zacziie zatern nietypowo: Co jest Pana hobby?
Tailiec, turystyka górska i podróże.
- je
J_łł Parr realizuje?
-'- :,c]<u w wakacje lvyjeżdżamy z rodziną w Polskę.
-' , ledziliśmy już bardzo dużo ciekawych miejsc. By,_.:lir- np, rł, Dlohiczynie i okolicach. ZwiedziliŚmy
_,, _.1-1ie wybrzeże. Wędrowaliśmy po Bieszczadach
Tatrach, Udało rranr się też zreallzować rodzinny
-,-,azd do Schleswigu-Holsteina w Pn. Niemczech.
. _ :arliec? Tańczę i. uczę tańczyć innych. Jako student
.. _..zi-łetri w zespole ,,Ła\y" Akademii Rolniczej w
_ ,zfLar]i|"i, W Nietążkowie założyłemZespół Pieśni
- atlca ,,Żeńcy Wieikopols cy" . Przez dwa lata (1993będąc dyrektorem Miejsko-Gminnego Ośrod-_994),
-ł Rydzynie, równocześnie byłem instrukKuitury
=
, _=1I Zespołu Tańca Ludowego ,,S/iatroki". Później
,--.El-tl nauczycieiem-instruktorem dziecięcych zespo,-,,-.- tanca 1udowego w Krobi i Osiecznej oraz dziecię_-- iormacji tańców latynoamerykańskich ,,La Sept"
,," Lesz::ie. Do chrviii obecnej jestern instruktorem.
.--or,eografem i konsultantem zespoiu tańca ludowego
-'i-sie]olii" z Szymanowa
koło Rawicza. Tańca będę
..-l;,,ł jeszcze pół roku w Kolegiurn Nauczycielskim
,, Lesznie i Akademii Muzycznej w Poznaniu.
.\ co Pan jeszcze umie?
mechaniazatorem rolnictwa.
-'=.ietil
i980 r. ukończyłem Oddział Mechanizacji Rolnic,,,a lla Wyclziale Rolrriczym Akademii Roiniczej
", Poznaniu i w tei specjalności pracowałem naj, _.,:,w l,,, Stacji Hodo,łli Roślinw Wiatrowie, a późcd 1981 r. w Nietążkowie. W 1994 r. ukoń=:
__-,-:ertr Seminarium Menadżerów Kultury przy Wo=,-,ć:izkim Dolrru Kultury w Lesznie, a w 1997 kurs
-_,_l,.-nikórv placólvek wypoczynku.
|':zejdźirry zatertr do sedna §prawy. Stając do kon--i_-:tl rnr-lsial Pan złożyćodpowiednie dokumenty,
].ilrtl z nich był plan restrukturyzacji Centrum
iiJ:ur1, rv Śrniglu. Co Pan w nim napisał?
. ..=.,--,,,,-ilein zreaiizować to, co Pan juź projekto- .:, :zi. połączvć działalnośćCentrum Kultury
: _i:_i.arllością sportową i przekształcić Centrum
_,_--_:-.:,5- rv Centrrlm Kultury i Sportu,

Jest to zasadne gdyż:
- upraszcza procedurę przydziału środ}<ór,v jirrarrsowych dla działających klubórv i sekcji sportowych,
dyrektorowi pełen obraz potrzeb dla 1tuitury
- idaje
sportu, sposobu ich zaspakajania i umożlirvia
przedstawienie Radzie Miejskiej Srnigla stanu
faktycznego,
-* lepiej koordynuje pracę działających juz zespołów, sekcji oraz klubów,
bardziej mobilizuje do pracy orgariizacyjnej i pla- nowania
odpowiedzialnych kierowników i instruktorów,
wykorzystuje już istniejące mechanizmy współ- pracy
kultury i sportu (wspólrra księgowość,
współpraca etatowych pracowników kultury z
działaczami sportowymi),
można wykorzystać unikalny w skali nie tyll<o
- rvojewództwa
miejski kompleks kl_łituralno-sportowo-rekreacyjny.
Jak będzie wyglądał Pana plan pracy w najbliższym
czasie?
Rozpocznę od opracowania nowego statutu i regtłlamłnu organizacyjnego Centrum Kultury i Sportu w
Śmiglu poprzez dostosowanie ich do aktualnych
przepisów prawnych. Konieczna jest weryfikacja regulaminów Społecznej Rady Sportu i Społecznej Rady Kultury oraz dokooptowanie nowych członków do
tych rad. Konsekwencją tego będzie zwołanie tych
rad i zweryfikowanie potrzeb na nadchodzący rok
placy, przy uwzględnieniu kalendarza imprez kulturalnych i sportowych.
SzczegóIną uwagę zwrócę na promo\^ranie rraszej maŚmigielskiej.
łej ojczyzny
-Ztemi zaproponuje mieszkańcom?
Co nowego Centrum
W bliższej i dalszej przyszłościwidzę rnożliwośc
utworzenia kapeli dudziarskiej, powołania ogniska
m,uzycznego, sekcji rytmiki, sekcji teatralnej i recytatorskiej otaz filatelistycznej i numizmatycznej,
Chciałbym do Centrum przygarrrąć kapelę Pana Wojciecha Kokornaczyka oraz utworzyć internetową kawiarenkę.
Jeżeli chodzi o sport, chcę zorganizować sekcję miłośnikówturystyki, brydża sportowego, karate, judo,
sekcję kulturystyki, strzelectwa, piłki siatkowej i ho-

wI!ra.YNĄ §MlGIELsKA
,1ołvli gołębi pocztowych.
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r"liejsca pracy, budujący spójność
I(alendarz imprez chcę uzupełnić
społeczną.
o Gminrry Przeglq.-1
tr.,l
ewiązku z tym już Ii l"ieio n".
Ku_ltury, który odbywałby iię
oĘa"ie się szko* ,r-"ch Drri Srnigla, le:i:lie na temat:,,Kultura,
o, Jarrnark Smigielski (L5
edńa"la,-trrr]rstyka, ekolosierpnia) i o Regicrialny
ilia w.aspekcie integracji europejskiej."PozabudżetoFrzegląd Widowisk Jasełkowych.
vie finansowanie kultury''. Już ,i"iS zapraszam
Myślęteż o skansenie młynarstwa
v,l pcbłiżu wia- wsz,ysthich
lokainych przedsiębiorców d,o C,entrum
i zorganizowarrie tam izby regiolnej.,
lalłów
Kultur.y
"
na godz. 10.00.
'
Fomówmy zatem o pieniądzach...
Na koniec pro§zę o parę danych
Podstawą naszej clziałalnościzałvsze
bicgraficznych.
będzi,e dotacja
samorzĘdowa. Będziemy też
Urodziłeilr
się
w
1956
roku w Poniecu. Na
wypracowywali środki
śnigielską,do Nietążkowa, przybYr;; .*" Zi.emię
własne. Między innyrni poprzez organizowanle
zajęc
wrześniu
odpłatnych, takich jak np; ognisk"o muzyczne,
rytz ;.-teszkani<ą Śnrigla, nauczycielką Harrną lurkomika, kawiarenka internetowa, karate, judo...
,;;sk;l. jesteśn:y
Będziemy też prowadzić szerszą działalność
szczęśiiwymirodzi|ani dwóch syusługo*
nćliv.
wą: usługi piastyczno-dekoratotskie, kursy
komputerowe i językowe, kosmetyczn,e, tańca, usłLlgi video §}eiqkrrję Fanu za rozmowę. życzę pcrvodzenia
nv re;;ltrizacji ptranów.
i wypożyczanie kaset video.
DcrchodY te zawsze rnożna powiększyć, korzystając ],:ziękuję ł;ardzo. Korzystam
z okazjii pragnę podzięz dofinansowania kultury i sportu z:e źród,ei poLa- iro';vać ria łamach ,,Viitryny ś*lgiul"i.i"l:;- e".,r,
bud.ŻetowYch. Unia Europejska w swojej strategii caiy vrlrład placy na rz€cz budowania i rozwoju ""
kul_
na lata 2000-2006 stawia na \,u\turę jako instru_ \rli1 §rcrrgre\skre1.
nrent kreujący rozwój regionalny, tworzący no\^,e 'n'craz ja dzięlruję.
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Trad;zc;ljnie już 1i stycznia o godziriie 12.00
kombatanci, młodzieższko],na i harcerze, władze sanrorządovie i }rardzo nieliczni mieszkańcy grornadzą
się przy o'nelisku na pi. Rozstrz,elanych by u.czclć
§v\-nlalsz śmigielskich kompanid, połr,,stat'tczi,ch poC
C,Jsiecznę i Eukórviec Górny. Tak też było i w ty:n
roku.
Otwarcia uroczystości dokonał hm. Ryszard Dr:da,
a następnie rnłoclzi hejnaliści na trąbkach cdegrali
ilymn Państwowy.
Oko]icznościolve przemówienie wygłosił}Ii;bert
Zblerski, autor ptrblikacji o udziale mieszkańców
Śmigla i okolicy w Fowstaniu Wietkopolskim i918który m.in. porł,iedział:
-1919,
To z tego,m,iejsca u styczniu 1979 roku duźe śmźgżelskźekompunźe uEruszEły pod Osźecznę ż u rejon
Bukóusca Górnego bg u:alczyć o llsolnq, nźepodległq
ź palskq \\rźelkopolskę. Tak
niepadległq ź palskq
Wielkopolskę,
W tgm czasźe u Warszal.Dże Józef Piłsudski już tuorzEł Polskę, Bgło już po 11 l,istopada 1978 roku, którq to datę dzżśobchodzźmg jako śutętonarodoue
śu:iętozłzE skanża niepodległo ścl.

Ale

u

u

-

Wźelkopolsce bylźśmEjeszcze pod zaboreln pruskźm, Mżmo szeroka zakrojonej germanżzacji, diłch,a polskoścżnie zatracźlżśmy.Jego ostojr4
stały sźę rodztnne domE, koścźołE
ż organżzacje ekonomiczne or az hultur alne
Stqd, gdE nadeszła okazja. a bgła nźq kończcl,ca się
h,egemonia pruska u uojnźe rozpętanej tu 1974 rokw,
Wźelkopolanże zaczęlź przejmouać tuładze admżnźstracgjne ź organźzouać zbrajne oddzźctłg uajskoue,

do którEch. ultępollulź głóusnźe ocl1,otnźcy.
Tak też bEło lł poutecie śmigiel,skżm.W samEn
Śrroźgłu ź najbl"źższgmiego rejonie nie doszło bezpo
średnic do tl.,allc z Niemcanąz, ale gclg trzeba bgłt
Luspo,iTloc inngch
nźe zaułah,ano się, Poszlź pat
Osźecz,nę ż u rejon Bukótuca. Nie uszEscE urócźLt
Pod l,żpneilt łginęlź18-1etni Józef Kaźmżerczakz Mo
rawntc,g ź Si:anisłaąn Kędzźerski ze Śmigla. Ich ci.ał
spaczyuajc2 ,t1,|L śml,gielskźmcmentg.rzu ID mogźl
poustańcóu ż wojclków, na nagrobku którei uarat
jłkze znamźenng napźs: ,,BOŻE OJCZE, BOŻ

V,,lELKl, ,WEŻ KREW NASZĄ Do KR}PELK
ALE P2LSCE ŻYCIE DAJ". Ich śmi.erćź uojenn

tt,ud usźelu tgsięcg Powstańcóu Wielkopolskźch nl
poszłE na rnl,rne. Wźelkopolska, ktora tlsolnośćtu1
tualczgła sobie zbrajnie, stała sźęźntegrulnu, częścl
nźepadległejPolski,
Droga młodzźeżE.Jesteścźe4 pokolenźem, Polt
kotls żgjqcgm od czasów Powstania Wżelkopolski,eg
Dla llsas jest to zlpeune odiegła przeszłość,A
cll,cąc budou:ać przgszłość,ni,e tlsalno lekceważy
nauk płynącgch z przeszłości,.Jednq z nich jest t
je
że ąnolnośćź nźepodległośćmajq wEsoka, cenę
nio, żgcźe.

-

To tug będzl.ecże u pełnźkarzgstać z nouej jakoś
żgcia, iakq sttłorza IDarL nasze usejścźedo Unźl E
ropejskżej. Będąc Europejczykźem pamżętajcie je

nak, że jesteścżePolakumż, że usasza polskośćzostc
okupiona u ciqgu dziejotu milionam,ź polskźch źl
nźeń, uśród którgch bglź też i. Polłstąńcg Wżelk
polscE: Józef Kaźmźerczakz Morousmźcg ź Stanźsł<
Kędzźerskżze Śmźgla. Cześćżch pamźęci.
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Jej

otwarcia dokonał dyrektor szkoły Mirosław
Grzelczyk równocześnie witając zaproszonych gości:
Marię Jankowską z Kuratorium Oświatyi Wychowania w Poznaniu, Jerzego Cieślę Burmistrza
Śmigla, Zygmunta Koniecznego
przewodniczącego
Rady Miejskiej Śmigla, Wi,esława Kasperskiego -,członka Zatządu Miejskiego Śmigla i zarazenr sołtysa
Starego Bojanowa, członków ra_dy rodziców, e.i:erytov,zanych nauczycieli, nauczycieli i pracorvników
szkoły. Przedstawił też zarys Powstania Wiel}łopolskiego ,,z perspektywy wiedzy nauczyciela histcrii
i perspektywy widzenia dyrektora szkoły o tym
imieniu".
Między innymi powiedział:
Wśród rożnych tłgpouźedzizdarzgć się może i i,aka,
która zmźerzać będzie do pamnl,ejszenźa zn{)czenLa
Poąłstaniq Wźelkopolskżego, tak już byuało. t\Iik'
.,.,.:',itaren1 budotlsg nouego gnl,achu szkalnego był jedrlak
nie może pcdtnażEć ztuEcżęstlła Pou.:stanże,
,,.
: e sna kier ou: nźk s zkołE Br anżsłalu S to j ałow skź.
Wźelkopolskźego,patrźotgzmu i ofźarnoścźjego uczest-,rzia o budousi,e Szlłoły Tysżqclecźo"Pań.sttlsa Pol,- nźkóu oraz dobrej organżzacjż działań potostańczgch.
..,jo u ravLach Narodotłego Funduszu Budolay Znac zenie P olp stanża W ielkop ol skie g o nźe s pr o,łs adzct
-:,ł zapadłcl 4 iutego 1962 r, Jej fundatoramź bylż
tElko do przgnźesźeni,a niepodległoścź,Wżelkapalj:Jscł pracounźcy ulźel,kopolskich Państwousych się
sce. Odegrało ono dużq rolę przez sanx fakt odnźes1.olludan::,oclctrstu Rclnych"'. (Do dziśna

?,, _ĄPELU POLEGŁYCFI, który poprowadził F". Du:= delegacje kombatantów, młodzieży szkolnej i har:=:.'.xlej, władz samorządowych i Centrum Kultury
,., Sniglu złożyływiązanki kwiatów.
:.:rlstrz Śmigla Jerzy CieśIapodziękował komba]:,,"]:l] za coioczne Llczczen;e rocznicy Powstania
-',-:=_xopoiskiegc,
a młodzieży za li.czriy udział
]
:
ty
cznej
urocz.vstości.
Lratrio
=
]_=:e,< śnrigielskiego kcła Związku Konrbatantów
:: , Byłych Więźniów Folitycznych Gertruda
S._:,z-,-i-.czak złożyla podziękowanie tym wszystkim,
_._:,z\- plzyczynili się do zorganizowania tego uro. :--::eqc APELU POLEGŁYCH.
iiastepnego drria, 12 stycznia br, POWSTAŃCOW
--_ELKCPCI-SKICH uczczono
rv szkole podstawo-,=- r..- Starym
Bojanov,zie, która nosi Ich Imię, Przy-

_,,:

,_.,źsź

m,armurousa tabl,ica

lrantonźe

z napźsem: Szkołq Pod-

,-,,tq Pomnźk Tgsiqclecża Państllsa Polskżego im.
,:stańcólu Wielkopolslłżchw Starym Bojanoui,e
,.::-owanu przez Pańsilpoue Gospodarstula Rolne

a P oznańskźe g o ).
-łeczng kanl,źtet BudauE Sz|coły w Starym Brsja...,e po,tłołano 18 luteEo 1962 r. .Iego sktad tllso-

- z u odztru
-

przeuodnżkźeroll:nik szkołg B. Stojałauskż
- przewodnźEdlnard Sząnurc
z-ca
- sekretarz, przeźEcego, nauczEciel Leszek Bal,cer
u Starum,
todniczqcE Gromudzkiej Rady Narodouei
hjanowie KazżmźerzPach,ulskź; sołt3rs Starego BoyfLou)a, rolnźk Albźn Dorynek, Jqn Marcźnkowskż
,riceprezes Gminnej Spółdzźelnż,,Samopomoc Chłop*a" u.l StarEm Boianousl,e i sołtgs Robaczgna, rolnżk
ffiau;rzEn Lester,
.*t erekcgjnE umurouano 22 maTca 1962, a uroegstośćotllarcźa szkołE tDraz z nadanżem jei imielia P)WSTAŃCÓW WLELK)P)LSK|CH (kontrkand,gdatem bEł Adam Mżckźeusźcz)nastqpiła 13 paźiziernika 1963 roku, W trakcie jej truania tu żmieńu polostańcóla przemausżuł Franciszek Napieruła
: Koścżana.
:

".i: nl.u,czEcżel
:---:-,,

LBOCZYSTOŚĆ PATRONA SZKOŁY
- POW_
wypadła nieS:_Ł\CÓW WIELKOPOLSKICH

nego sukcesu oTaz uczestnżctąl:o polłstańcóus ąls tworzenżu II Rzeczgpospolitej, us obronże jej granźc i odbudoąnie admźnistr ac !ż polslłźej,

W ielkopolska, dziękż zlnEcżęstlłuP oąnstanźa W źelkopolskiego uniosła us ulżanźedo odrodzol^re! Rzeczapospolitej rdzenne prapolskie ziemte, z uasoko rozus

źnięt a,

g o sp o

dark q, z na

u) o c z

e

sna rrl pr

z

e

nxy sł e rri, r ol

-

no-spożglłczEm, uEdajnEm rolnźctulem ż prężnEm
handlem oraz ponad 75 tEsżęcznq Armi,q Wi,elkopolskq, jednoli,cźe umundurouanq, dobrze usEszkolonq
i taEposażonq.
PotłstanżeWielkopolskie ź ztuźqzane z nżm u:artoścż
sa, części,qnaszej tożsqmościnarodowej ź regiorl,alnej,
I to poużnno bgć idea, przeuodnżq tegoroczngch obchodotls Polłstanża Wietlcopalskźego tu naszej szkol"e.

Wystąpił również burmistrz Jetzy Cieśla, który nawiązując do uroczystości przy obelisku w Smiglu
zaakcentował, że w ,,wydarzeniach tych ni,emał5r
udział mieli też mieszkańcy byłego povriatu śnigielskiego". PodkreśIiłże organizowanie takich upamiętniających uroczystości jest naszym obo,wiązkiern,
również szkoły, bo ,,ma na celu kształtowanie patriotycznych postaw",

Po oficjalnych

wystąpieniach uczniowie szkoły
przedstawili tematyczny, słowno -muzyczny rnontaż,
a po nim, ,,jako że po,wstanie zakończyło się zwynr.vkle okazale.
§ajprerrv na szko,lnym korytarzu, prz,ed płaskorzeźbą cięstwem i było wiele radośgi" - rozrywkową część
przedstarviającą powstańca z szabią i po,wstańca z ka- artystyczną, na którą składały się piosenki i tańce.
Ogłoszono też wyniki dwóch szkolnych tematyczrabirem, rł, obecności uczniów, nauczycieli i zapro§7oB§ch gościprzeprowadzono APEL POLEGŁYCH.
nych konkursów.
:iast€pnie, iuż w okazjonalnie udekorowanej sali W konkursie plastycznym na plakat _. ozdabiały one
gmrasĘcznej, odbyła się uroczysta akademia.
koryiarze i salę gimnastyczną --- pierwsze rniejsce
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ŚMI§I§LST{-i

plz}zn?rrr] Jaku-i:owi Dybskiernu z kl, \,Te., a za sccn}..ę rł,aik ulicziiych -- zespoło-vr'i z ]<1. Ii.l §: ś3r-,ies;;e
},,{aćko"wskiej, Joanriie Tornasz-7k, Anl:rie G,:icicz5,k
i Annie l{ad_olnej.
W kon]<ui:sie wied"zy o i)orl:staniu Wicilit;..:,;ili",i.:l
pier"lł,sze rl-iiejsce zdlb;.i,jł,et: Aneta Fabiiir:cz.vk
i A.5;nieszka Wojtkolł,i:lk,
Uroczystcśc zakończono odśpiervaniem ilyrnnu
5zkoły.
(H.

z^}

WmMmffi§e

§

ffing§tury

ffiegp§r§§§§§

Czr,varteiło ź5 stycznia ż001 r.

godz. 11.00

-

Kirlo

,,L,I1rLGiC2]liY fuiIECZ"
i:}iąteir, 2{i siycznia 2S01 r.
gr_id,z. 1{i.00

-łai,cabo*,y-

nieoCpiatil\- seaiis i]ii-ilo\-,"
anililc.,i,ailr-

-

Sala }riui:cw-a \\,eis.,c C

t,,iil,_c,

stycznia 200l, r.
Swie-i;iica wiejska w triar,śnicacjl B.Centrunr l{uituly w Śnrigiik- karnawało-*,y
Iu za nadesłane śił,iątecz- }rul;iedziałeek, ż9
stycznia 2801 r.
iio-noln/oroCZne zl-czelria
Sala v,ziciowiskowa
DZIECIĘCf l,ii3;oi.tz. 1"7.iJC
seruecznie dziękr"rje:
t;i PLAYIj}iCIi
zgłoszenia
w admir,:SFICW
siiac;i do 15 stycznia ł.lr. -ńtoreir, §0 stycznia 200t r.
ZE gm,untollsż Konźe c znelnu
pr ze w o d,łłicząc e"m, u
jśino rrieodpłatny seans rilirlcr,,,;.
Rady MźelskźejŚmżg|a ż Burtttistr_cu ż Snu7lu Je- gcdz. 11.UrJ
-'
rzelnu Cżeślż,
,, Ti i'l\i'; N O1,'v'A ZlldM"tr A"
gociz, 1,i.00
Pi;ig6,."ylria plasiyczna
zajęcia
I{elenźe 1,\j robl,ewskźej z Lesnła,
2E0I" r.
:iłł_liia, 3.t styczltia
Ramualdaiuż Scbkousźakoll:żz Dusznżk,
gotiz. tr6,0il
Sala -r,vido-,viskoi.va --- Balik karnar,",a},-i-iedziela, 28

głiii:. ii;,CO

-

Rgszardawź fi'ornqlźkolDi araz
- PPrliUR
u Śmźglu,
--

pracałuniĘa,m,

,,ŚlyffGRCL"

Jerzen"łu Wajcźecł:,oluskźemu,Radzie I{ati:arcze j,
Zarządazuź ź Pracoąlsnżkom Banku Społcizielczego
w śmźgłu,

-

iow5,

triąiek, ż lutego 2E01 r.

toaz. ii.00 - Bibiloieka Publiczrra rv Sllliglu i{ L:b i<rzyzóił kowicza
1

- ,ił śrruźglu, Łęczy,il,sLłźemu DRI],KARNIA
Ranlanoułi

6/t-030 śMIGIEL

iiildl,zejaui Clesielslcżemu
AGEIrCJA TJBEZ- PlF]CZENIaWA
.przedstau:icźel
PZU S.A.,
Flrzysztof otłi i,t]oszukoluź
SIUDIO REKLl:iL,lY

- :e
-*

-

Śrruźgla,

-

ZbignźetłotuiZapłcłcźe_ SERWi§ Klt\rOTECiiI{ !CZ;iI7' z Paziiania,
Kurkcluem,u Eractlłu Strzeleckżenlu lls Śm,źglu,
Maltgorzacże R"zeszewslłźej
POW|ETRZI'IY ZAhiEK z Piłg,
Zucharrt, i-larcerzorut ż lnstruktorom l{ufca ZHP
F..smlElęL,
Zespałow"l Mu,zyczneTftu,

RiJK 1"AŁ,

Tomyśla,
X,y,rektarotuź ź Pracaunźlęom Centrum Kultury
j łiz'l:ili u Lesznie,

-

L}yre|łtorou;i Zespołu Szkoł ZawaCou.ycł,l w Śinlg-

iu,
Funclacjź im. Stefana Batorego z lVarszauy,

K'#HĘffi:

1&5{

F1iOFESJONALNE ZDJĘCiA:

-

ślubne,

komunijne,
rodzirrne,
paszporiowe,
dowodo.,ve, ]egity:nacyjne

- -_

-

BiEĘ BOI'S z Nalłego

Współu:łaścźcielo"mi, Pracourtł,ikoll.t fźrmy ZCIIB{]D : Krzemienżetua,

--

ul. Kościuszki 6
łel. 0-65) 5!80-206

-

-

rrin,.

rekiamowe,

WYWoŁYWANIE FILMóW
SFRZEDAŻ:

-

w3

reportażov,,e,

l

zD"lĘć AMAToR§KlcH

filrnów,
-- aparatólv (2 lata gwarancji),
allrumór.v,

- _-

ranrek,

-

baierii (także do alarmów ,aparatórr,

1'#":J""Ł

i,}o 1o r"

u,", i czny c h,

baterii do teiefonów.

USŁUG! KSERO A3, A4 pomniejszonie - powiększonie

,V,

l,i

!t Y
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PGffi,AffiNHK
Kstr€sŁ,§fu€ffiruTĄ
OCHRONA KONSTJMENTA A UMOWA O DZIEŁO

W naszyrn cyklu poraclnikorvym

zajmowaliśmy
głównie
się dotąd
tematyką z,,vtązaną z zawieranymi
umowami sprzedaży. Bardzo często jednak zmuszerli
jesteśmyzawierać również inne umowy cywilnoprawne, np. chcąc wyczyścićgarderobę, położyć
płytki na ścianach łazienki, r.ązrnienić okna w naszym domu, naprawić radiood,hiornik lub telewizor
itp. Te umowy określon,e przez Kodeks cylł,ilny jako
umowy o dzieło, powinny 'lryć realizowane na określonych p,rzez prawo zasadach i regułach. Naruszenie
owych reguł godzi łv interes kcnsum.enta, a zatem
powinien on mieĆ st\^Iolzone mozl,iłvościegzei<.łowania ewentualnych roszczeń na tyn tle. Niniejszy odcinek po,radnika ornavlia właśnieuprawnienia kotrsumentów wynlikające z zawieranych umów o dzieło.
Unrowa o dzieło jest typorvą umową rezultatu.
Jedlra strona umo\ł1z wykonuje zanrówioną usługę
lub wyrób finainy w umó,wionym terminie. Druga
strona odbiera zanrrówione dzieło i płaci umówione
rłlrnagro,dz,eni,e. Jeżeli wykonane dzieło nie tlCp,o,wiada celowi określonemu w un}owie (np. wykonany
nagrohek jest niezgodny z rysunkiem, na który po.;,,oła,iiślrrysię rv umowie) albo posiada inne wady
(np. rv łvykonan,ej pcdłod.ze pojar,viły się szczelin.v),
].:onsument może żądać usun,ięcia po,wstałych łT ad
,,łyznaczając \^/ typn celu .ry]<onawcy odpowiedni
iermin z zagrożente]Tl, ze po Łezskutecznym upbly7ig
-tlryznaczon€go termi,nu nie przyjmie naprawy. Natorniast gdy wady usunąć się nie daCzą (np. wykonan,e
schody po kiiku dniach zawa,lił;r się) albo gdy z okol;czności wynika, ze wykonawca nie zdoła usunąć
rtad w odp,owiednim czasie (bo np. do nap,rawy vlykonanej bransoiety musiałby uzyć kamieni szlachetnych niedostępnych aktuain:ie na rynku), zamawiający może od umorvy o,dstąp,ić, jezeii v;ady są istotne,
a gdy w-ady są nieistotne, moze żądać stosownego
obnizonego tłmówionego wynagrodzenia. Takie sarne
uprawnienia przysługują kon,sumentowi w przypadku, gdy lvykonawca nie usunął wad w wyznaczorvm terrninie.
Aby konsument mógł skuteczn,ie korzystać z za:.,-so.,ł,anych vzyżej iiprawnień, powinien zadbać
...,rl,przedzająco" o z.ah,ezpieczenie swoich interesów.
','Tracam w tym mi,ejscu do sugestii niejednokrotn,i.,e
juz formułowanych pTzeze mnie poprzednio
za-i-:erajmy umo,ł:y o dzieło w formie pisemnej. -Umo-,i-a ustna jest ważna ri dopuszczalna, lecz powoły-,.,anie się na u"zgodnienia ustne jest trudn,e, rodzi
+,oI}, między stronami i niejednokrotnie porvoduje
'--oriecznośćprzywołania dowodu z,eznań świadków

lub wskazania na inne okoliczności. Wszystkich tych
perturbacji możemy uniknąć z,arvierając umowę pisemną, w której okreśIirny:
@ strony zawi,erające umowę o dzieło,
8 przedmiot umow;z z załączonym rysunkiem technicznym, dokurnentacją, rvzorem lub dokładnym
opisem,

@ termin rvykonania z er,ventualnym ustaleniem
konsekwen cjt za jego niedotrzymarriie,
6 wysokośći terrniny zapłaty wynagrorlzenia,

o

ewentualne inne ,il/ażne okoliczrrości.
Zwracam przy tvrn uwagę, że im h,ardz,_ej skornplikowane pod względ,em technicznyr,,a i wyko,nawczynr
jest za.mawiane dzieło, tym rl.,ięcej staranłrościne)eż;y
dołożyćokreślającwyl<onarł,cy jakiego efektu sit;
spodz,iewamy. Wszelkie niedcrnó,vrienia luł: pominięcria w zawieranej urno.łri€ z reguły mają howiern negatywny rezultat dla zama,ł,iającego.
Povryższe uwagi dotyczące forrny pisemnej, odnoszą się też do dalszych kontaktów z wykonawcą
clzieła. I tak np. zawiadomienie o konkretnie t:,,sliazanych wadach czy vłyznaczenie terrninu u:ltilli1,lc',f
wad doręczonych urykonawcy iistem pol,econ;rln, nlE
może być
w odróżnieniu od wezr,vań u_stnych --,
w żad,en sposób
kwestionov,ane, a w przypadku konieczności skorzystania z drogi sądowej, będz-ie ltanowić b,ardzo ważny dowód w sprawie,
'Wracając
do rł,skazanych uprawnień konsumenta
zam,a.rviającego dzieło, pragnę 1łąyjaśnićznaczenie
niektórych pojęć.
I tak, jeżeli wyznaczymy .ł)rkonawcy ,,odpo-łiedni" terrnin na usunięcie wad, to ternrin ó-;v porvinniśroy konkretnie ustalić poprzez u"skazanie tiłty lull
ilościupływu dni. Paza Łyrrr ułyznaczor\y terłlin r::i,si być realny oraz uwzgledniać rodzaj i si<a_lę clzieła,
zakres prac naprawczyc}r i mozliwości rv-ykonawc,,.
Np. nie uwzględnia tych rrkolicznościv,zyznaczenie
wykonawcy wadliwej eiewacji łluclynku, 7 rinio."vego
terminu na usunięcie wad.
Dalej, odstępując od umowy iub żądając stosovznego obniżenia wynagrodzenia w przlzpadl<u gćly
oceniamy, że rvady są nieusuwalne lub w3zkonawca
dzieła nie zdoła ich usunąć w odpowiednim czasie,
musimy mieć pe.,"inośćco do stanu faki-,,,czneqo,
a nie tylko kierować się subiektywnym prześ.l,iadczeniern. Doradzarn zatem. aby ostateczną decyz,ią ca
do spos,obu egzekwowania swoich uprawniefi pa\rzed z,ić wykonanie m oc€ny
t ze czoznaw cze J pr zez
cr a,,ł nionego fachowca, względnie .,v pierwszym rzędzie
wezwać wykonawcę do usunięcia wad z ył,,IzĄac7,e,
niem terrrrinu. Dopiero hrak reakcji na taki,e vłgzwa-,
nie lub nieskutecznośćczy nieterminowość v,zykonarvcy dzieła, upoważni nas jednoznacznie do foimułowania ostatecznych żąda.ń.
Wreszcie, formułując t€ żądania, po,winniśmy
rozstrzvgnąf ę7lv viada n:a charakter istotny, czy teil
jest ni,eistotna. Nie należy przy tym utożsamiać istot1.},

WITRYNA
nościwady z ni,emożnościąjej usunięcia i na odwrót.
Wady jsbotne to te, ktore czynią dzielo niezdatnym do
z,wykłego użytku albo sprzeciwiają się v;yraźnej
urrrowie stron. Np. wady wykonanego dachu na b,udynku mieszkalnym, powodujące p,rz,eciekani,e, są typowymi wadami istotnyrni mimo, że prawdopodobnie
są usuwalne. Jest tak dlatego, że dach przeciekający
nie spełnia swojej normalnej funkcji.
Gdy wada jest nieistotna możemy żądać jedynie
stosownego obniżenia umówionego wynagrodzenia.
Wartość tego obniżenia powinna być proporcjonalna
d,o stopnia wad, względnie odpowiadać wysokości
kosztów ponie§onych pr zez zamawia j ące go w zw iązku
z usunięciem wad przez innego wykonav,zcę.
Zavłsze też należy mieć na uwadze, że vrykonawca nie odpowiada za wady dzieła wynikłe z wadliwościmateriałów dostarczony ch przez zamawia j ącego oraz rvskutek wykonania dzieła wedłtrg wskazówek zamawiającego, jeżeli uprzedził tego ostatniego
o konsekwencjach mogących z tego wyniknąć. JeśIi
-ł.zięc np. wykonawca podłogi z paneli, zamierza przed
jej montażem. wykonać y7 pornieszczeniu posadzkę
sarnopoziomującą, a zamawiający się temu sprzecilł.ia (p,ervnie z,e względu na koszty), to w przyszłości
nie będzie można skutecznie kwestionować wynlkłr,ch stąd wad podłogi.
vri odni.esieniu do urrrów o dz:eło stosu_je się odpcv",iedrrio przepisy o rękojmi za wady iizyczne rzeczy z tyrn, ze w pierwszym rzędzi,e należy mi.eć zawsze na uv,ladze kodeksowe przepisy reguiujące samą
,.],11,}ov,/ę. Zdatza się także, iz v,rykonawca clzieła lrdz,iela
dodatlro.",ro glvaranc ji jakości. Wtedy odporvieclnio
rnozna skorzysiać z przepisótlz o glvarancji.
Uprawnienia zamawiającego z tytułu rękojmi
i.l,,vgasają z ułyvzem roku od dnia gdy dzteło zostało
mLl ł-rlrdaire, a w przypadku wad budowianych
z upłyl,vem lat trzech. Ewentualrre ,-rprawnienia z tytułu gvrarancji wygasają po upłyvzie terrnrnu na jaki
została ona udzielona. Inne roszczenia wynikające
z umów o Czieło przedawniają się po uływie 2 lat.
Za wykonane dzieło należy się wykonawcy umówicne wynagrodzenie. ZapŁata wynagrodzenia porvinna nastąpi: w terminie określonymumową, a jew chwili
ślistrony nie ustaliły takiego terminu
przy
Zwracam
przekazania dzieła zamawiającemu.
tym uwagę, że żądanie przez wykonawcę dzieła wynagrodzenia wyższego niż umówione, nroże wynikać
rłryłączni,ez wykonania prac dodatkowych, na któlych wykonanie uzyskał on wyprzedza3ąco zgodę zari-:a"wiaiącego. Charakter niniejszego poradnika nie
pozrvala na omówienie szczegóło\Mo wszystkich
aspel<tów dotyczących wynagrodzenia za wrykonanie
dzieła, które są legulowane postanowieniami liodeksu cyvrilnego. W przypadkach wątpliwych odsyłam
zatem Czytelników do tych przepisów lub proponuję
skorzystać z porady powiatowego rz,ecznika konsumentów,

SMIGIELSKA
Dośćzawiłe przepisy prawne dotyczące umć.
o dzieło, słaba ich znajomośćoraz nieuczcil,vośc n:których wykonawców, rodzą po stronie konsume:,-

tów sporo problemów związanych ze skutecznyrn e.zekwowaniem swoich uprawnień. Obserwtiję to w c,:dziennej praktyce tzeczn'ka. Z;zwię nadzieję, że r.-niejszy odcinek poradnika, choćby w rninimalnr-::
stopniu, okaże się w tej rr:,aterii przydatny. Zachtcam też do korzystania z rr:ojej pomocy, najlepiej r_.
etapie negocjov,zania warunków umowy ł: d_zieło.
mgr Arkadźusz Wleki,-

UWAGA!
Poużatolay Rzecznik Konsumento,I)J p, mgr Arlęudius:
WlekłE źnteresantóu z pazuźatu koścźańsitiegaprzg,muje tł kazdq środę,tł godz. 10.}a-ls.aa us sźedzibźe Starastusa Pouźatauego tls Kościanźe,al. Koścźttszki 22, pokój nr 209, tel, 511-09-95.
Korespondencję zaśnależE kżerouać na adres: Urzqi
LĘźgstg Leszna, PousżatowE Rzeczn,ik Konsumentó,u*,
zLł. Karusźa 15, 64-100 Leszno, tel. 529-81-27.
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Usługi ogółnobudowlane: malowanie
szpachlowanie, posadzkarstwo, płytkarstwo. Telefon 0608-705-043 iub
0502-630-190

Sprzedam FiATA 126p ,rocznik 1983, do remonti
Tei. 518-58-89

Biuro

rachunko1.1e,

Magdalena Lemańska,

Now.a

Wieś, ul. Śmigielska 60, tel. 5180-852. PIT-y, ryczał-

ty, KpiR.

język niemiecki tel. 5-180-124 araz
Korepetycje
tel. kom. 06022B4 383 po godz. 17.00
I{archer te1. 5180-423, 0603103295
Sprzedam jęczmień jary. Śmigiel, ul. Młynska 15

Uczniów przyjmę: malarstrvo-tapeciarsstwo
te1. 5180-269

Sprzedam działkę budowlaną, Tel. 5-1B0-124

CZY S?,CŁENIE CEIEMICZNE aE}ZlEŻV,

-":::::Tffi;r"

Z

AKł.AD USŁUGOWo-HANDLOWY

J. GOŁEMBSKA
Śmigiel, uI. T. Kościuszki 12

tel.

5-180-590

l
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ilrefi[aktrki

prmfu§mamnów

ztnianie strulrtury spozycia napojów alkohololi1-ch.

].
;.

6.

Pio.,,,-adzetrie programów psychoedukac;zjnyc}r
i inforinac5.jnych, w szczególności dla grup pod\\-yzszonego ryzyka poprzez lokalne środkimasowego przekazu.
Udzielanie osobom uza,leżnionym oTaz ich rodzi1lo1T} pornocy psychospołecznej i prawnej,
Racjonalne i elastyczne ograniczenie dostępu do
aikolrolu oraz kontrotowanie podiniotów działalnościgospodarczej zwlązanej ze sptzedażą i konsun:rpcją napojów alkoholowych pod względem
jej zgodności i oborviązującymi przepisami,
Wspieranie działainościśrodowiskawzajemnej
pomocy uzależnionym i ofj,arorrr przernocy otaz
współdziałanie z instytuciami z terenu gminy
w celu t ozwiązy w ania problemów alkoholo,wych.

PoDSTAwoWE KIEIłUNKI DZIAŁANIA

I. Zwiększenie dostępnościpornocy

terapeutycznej

i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkolrolu
m.in. poprzez:

-

--

kontynuowanie działalnościpunktu wsparcia
(konsultacyjn,o-irrformacyjnego) Cla osób z pToblemem uzależnienia od. aikoholu i ich rodzin,
prowadzonego ptzez członków Komisji i psy-

chiatrę,
prowadzelria prograrnów profilaktycznych r pomoc w tlvorzeniu grui] samopomocowych dla uzaIeżnionych i współuzaieżnionych,
upowszechnianie materiałów edukacyjnych informujących o istocie choroby i sposobach pomccy,
wspomaganie grup rvsparcia; AA, Al.-anon ,vv organizor-r,ailiu nprez na trzeżw o,
kiero.,lan;.e na i:adanie przez biegłego psychologa
sądorvego celem orzeczenla o stopniu uzależnienia od alkoholu.
:

rsffiw&ąffiWwffign§m

mlkoholowwffi§§uu

Z WPR,OWAI}ZENIA
?:,o'lrelrr alkoholizmu dotyczy nas wszysikich.
.1_-:__-_]__zll jest chorobą i jak kazda inna w;,mągą
,:_]=]-_]ł. jednak wyieczyć się jej nie da, można ją
- ]- ]-,_: zatrzymać. Proces ten jest długotrwały,wy, .a:=,,:-,- rviele rvysiłku, nie tyiko dla osoby uzalrrż,-::,.- aie przede wszystkim bliskich, rodziny. Im
.:,:,:_=; 1:cd,ejnie się konkretne działanj,a t;lrn mniej
_: -:_€ csób ciotkniętyclr następstrvarni alkoholizmu,
,
_ :_ _ t. zlu]]c,,\,. rr-ypadkow i przetnocy.
S IR _j-TEGi_ł DZIAŁANIA
- f ,..-,=.lszenie skuteczności i dostępnościterapii
:_- osob uzależnionych, ofiar przenlocy i ich
:o,iz;n.

r.

i

II. Udzielanie rodzirrom, w których występ*ją p"cblemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i pławrrej, a w szczególności ochrony przed prze§nocą w ro-

dzinie poprzez:
szerzenie działalnościświetlicśrodov,riskowo-so- cjoterapeutycznych dla dzieci z radzin patologiczrrych na terenie gminy,
organizowanie wypoczynku dla]dzieci z glr-rP ry- zyl<a z progląrnem
terapeutycznym,
pomoc
prawna
dla
osób uzależnionycir i r,vspół-uzaIeżnionych,
organizacja form spędzania łvolnego czasu (dzie- ci i młodzież),
edukacja publiczna z zakresu podstarł,ol.,zych in- formacji o chorobie alkohoiowej
i przemocy w Todzinie oraz formach pomocy (art. prasowe, drr:ki
itp.).

IIX. Prowadzenie profilaktycznej działannościirifornaaryjnej i edukacyjnej w szczególności dia tlzieci
i młodzieży m,in. poprzez:,
organizowanie imprez lokalnych o clrarakterze
- trzeźwościowymi profiiaktyczno-eduka.cyjny;n,
szkolenie podmiotów gospodarczych prawadzą- cych sprzedaż napojów a]koholowych na terenie
gminy,
prowadzenie zajęć terapeutycznych w śwretlicach
- dla dzieci z rodztn patologicznych,
szkolenia grup zawodc.a,,ych i członków Gminnej

- Komisji RPA.
IV. Wsp,omaganie działalnościinstytucji, stow,arzy*
szeń i osób fizycznych, służącejrozwiązywanitl problerrrów alkohołowych m.in. poprz€z:

wsparcie edukacyjne i inaterialne podmiotów zajproblenrórł, alkoholowych i przemocy domowej,
współpraca z lokainyrni medi&{fii z zakresu zadań
- ujętych w programie.
V. Wynagrodzenie Pełnornocnika ds. Profilaktyki
i Rozwiązywania Prololernów A.llrołrołołvychotaz
członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Froblemów Alkoholowych.
VI. Ustalenie szczegółowych zasad wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów
alkoholowych przeznaczonyclr do spożycia na rniejscu lub poza miejscem sprzedaży ataz lrontrolę przestrzegania zasad obrotu tymi napojarni poprzez podjęcie działań kontrolnych i interwencyjnych -w stosunku do podmiotów posiadających zezwolenia na
handel napojami alkoholowymi w przypad.ku nartlszeń przepisów ustawy o wychowaniu w trzeż"waści

- mujących się rozwiązywaniem

i przeciu,działaniu alkoholizrnowi przez GKRtrA,
Straż Miejską araz osoby ..uqyznaczane z Urzędu.

WITRYNA
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Osteoporoza olcrkuje \Mi""

W dniach 22 i 23 lutego w Przychodni Lekarzy
Rodzinnych w SmĘlu w godz. od 12,00 clo 18.00
przy ul. Skarzyńskiego 6 prowadzone będą badania
kościce]em diagnostyki OSTEOPOROZ Y __ DEI\TSYTOMETRIA.

3 lutego 2001 roku w

Gra zespół ,,DUŁO"

BADANIE JEST NiESZKODLIWE

NIE DAJ SIĘ ZŁAMAĆ!

auli Zespołu Szkół Rolniczych

w Nietążkowie

Bilety

Zapisy w rejestracji przychodni osob{ścielrrb pod
telefonem 518-00-13 w godzinach od 8.00 do 18.00.
Cena za badanie (z rabatem 4a0lo)
30 zł. Wynik
z opisem natychmiast po badaniu.

zoc ek kcrr"rcl,wcrŁowy

-

55,00

zł od pary do nabycia te].

518-96-24

PROFESJONALNE VIDEOFIL}l{iIVAI{IE
Komputerowy montaż. Cyfrowa obróbka obrazu

i

dźrvięku. Trójrvymiarowe efekty specjalne.

Zantm wybierzesz
SN,IIGIEL,

-

pt,zyjc}ź obejrzeć filnr.

UL. MoRoWNIcKA 20, TEL. 5i8

99 ó8

IiTrOHMAcJA
DLA OSÓB PROWADZĄCYCH BZIAŁALNOŚĆ GO§PODARCZĄ
Z dniem 1 stycznia 2001 roku straciła moc ustawa z 23 grudnta 1988 roku o działalno§.i gospodarcze.1
i weszły w życie now€ przepisy legulujące prowadzenie działalnościgospodarczej tj.
1. Ustawa z 19 listopaCa 1999 roku
ze zmianami.
Prawo działalnościgopodarczej
2. Ustawa z 20 sierpnia 1997 roku - o Krajorvym Rejestrze Sądowym - ze zmianami
3. Ustawa z 20 sierpnia 1997 roku- Przepisy li,prowadzające ustawę- o Krajowym Rejestrze Sądowym

-

ze zmianami.

1. Osoby fizyczne które p,rowadzą
wiązatre w terminie do 31 marca

-

Na podstawie tyclr przepisów:
dziaŁalnośc gospodarczą jako rvspólnicy spółek cywilnych są obo2001 roku ciostosować formę prowadzonej dziaŁalności do wymogów

ustawy o Krajorvym Rejestrze Sądowym.
Oznacza to, że powinny albo zgłosić prowadzerrie indywidualnie działalnościgospodarczej do gminnej
ewidencji działalnościgospodarczej, albo zawrzeć umowę spółki handlowej l zŁożyć v,lniosek o WPiS
tej spółki do wydziału rejestrorvego, w któryn: prorvadzony jest Krajowy Rejestr Sądo'wY,
Po 31 marca 2001 wszystkie spółki cywilne, które nie dostosują się do przepisów Prawa działalnoŚci
gospodarczej podlegają wykreśIeniu z urzędu.
2. Osoby ftzyczne, które do 31 grudnia 2000 ro}<u prowadziły działalnośónieobjętą obowiązkiem eividelrcjonowania (np. działali na podstawie koncesji lub zezwoJenia) i nadal zamierza1ą tę działalnoŚĆ Prowad,zić są zobowiązani zarejestrować się w ewidencji działalnościgospodarczej do końca czerwca
2001 roku.
(Dotyczy to również osób, które w 2000 roku zostały wykreślonez ewidencji działalnościgosPodarczej z urzędu).
3. Od 1 stycznia 2002 roku podjęcie działalnościgospodarczeJ przez osoby tizyczne będzie rvymagało
łvpisu do Krajowego Rejestru Sądowego trlrolvadzonego przez wydział rejestrowy sądu w Poznaniu,
ul. Grochowe Łąki 6.
na sprzedaż napojów
Urąd Mi"ńi.t ffiiilpiryp"mń; pźedri;"bi"rc@żwolenia
alkoholowych, że w styczniu należy dokonać opłaty -- wg dotychczasowych zasad. W przypadku braku
opłaty z dniem 1 lutego br. zezwolenia stają się nieważne.

BURMISTRZ ŚMIGLA
(-) inż. Jerzy Cieśla

WITRYNA ŚMIGIELSKA
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Drugiego kwietnia 1997 r, Zaruąd Miejski Śmigla
zlecił Zespołowi Rzeczoznawców Stowarzyszenia Naukoi,vo-Technicznego Inzynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego
Grupre Terenowej z Poznania pracującej pod kierunkiem Andrzeja

Barczyńskiego opracoivanie ,,KONCEPCJI PROGRAMOWtrJ GAZYFIKACJI GMINY ŚMIGIEL"
(zob. ,,Witryna Śnrigielska" nr 3(l56) z 5 lutego 199B
roku). ZostaLa ona pozytyrłrnie zaopiniowana przez
Polskie Górnictrł,o Naf towe i Gazownictwo S.A.

rv warszawie.
Nim Rada lVliejska Smigla podjęła uchwałę o tym,
ze z funduszy gminilych będzie opłacana dokumentacja (nastąpiło to na wniosek zarządu w trai<ci.e sesji
lv dniu 23.4.1998) gazyfikacji poszczególnych wsi,
bardziej przezorni przystąpili do działania: zbierania
pieniędzy i powoływania komitetów buclowy.
Jako p,ierwsi uczynili to mieszkańcy Starego Bojanowa, któr,zy zebranie wiejskie w tej sprawie odl-.yli 9 września 1997 r.
uczestniczył w nim nawet
- Został porvołany Społeczposeł Wiesław Szczepański.
ny Komitet Budowy Gazociągu w składzie: Palveł
przewodnicząc;r, Marian Drzeu,iecki,
Górzny
przewodniczącego,
Ryszarcl Duda .- sekrezastępc-a
tarz otaz Tadeusz Hanyż, Wiesław Kasperski i Zbig,
niew Kupka
członkowie,
Siec gazową- postanowiono pobudowac w iatach
1998-2000. Do komiteiu przystąpiło 190 członków,
którzy zadeklarowa],i comiesięczne wpłaty.
W Bruszczewie komitet w składzie: Andrzej Słoplzewodniczący oraz I{enryk Dudziński
dzinka
członkowie powołano 19
i Bernard Domagała
rł,rześnia1997 r.
W Robaczynie zebranie wiejskie odbyło się 21
-gv,Iz€śnio 1997. Orgnizatorzy wyszli z zaŁożenla, że
,,kto pyta nie błądzi" i zaprosili Pawła Górznego,
który zebranym mieszkańcom, a było ich 27, przedstawił jak sprawę budovzv sieci gazowej rozwiązano
v, starym Bojanowie. podjęto uchwałę o gazyfikacji
Robaczyna, zadeklarowano comiesięczne wpłaty i wyplzebrano komitet w składzie: lllarek Ratajczak
wodniczący, Zenon Maćkowski _ sekretarz i Er,va
Mat,e]ska
skarbnik,
juz
Jak
wspomniałem, zakończenie budowy sieci
gazowej planolł,ano w roku 2000.
zadaję to pytaCzy termin został dotrz;rrnany?
- Kasperskiemu
-nie Pawłowi Górznemu i Wiesławowi
ze Starego Bojanowa,
W połov,zie 1999 roku zakończono opracowanie dokumentacji dla trzech wsi. 21 października 1999 r. Starostrro powiatow-e w kościarriewydało pozwolenie
rTa budowę sieci. W marcu 2000 r. wykonawc;, przeiiazano teren pod budowę i natychmiast ją Tazpoczę,

1l
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to. Po ,,załatwieniu" Bruszcz:Qw3,, z braku środków
w WOZG w Poznaniu, wstrzymano ją na dwa rniesiące. W listopadze ub.r. nastąpiło ,,zagazo\Ą,anie"
sieci aż do szkoły w Starym Bojanowie. W naszej wsi
gaz doprowadzono do 244 odbiorców, na doplou,adzenie czeka jeszcze około 10. łV Bruszcze,wie gaz
maią jułżwszyscy chętni
38 przyłączy, a rv Rolcaczynie sieć przesyłową wykonano
w około 51307/6, a na
36 przyłączy doprowadzono 15.
Czy już można mówić o kosztach tej inlvestycji?
-Mieszkańcy
tych trzech wsi od powołania kornitetó=,łl
wpłacali do BS każdego miesięca po 50 zż (vi Brłl"szczewie początkowo po 20 zł). Rozliczenia inu,estycji
dokonamy po całkowitym jej zakończenii-ł.
Kosztorys opiewa na niecałe dwa miliony złotych.
W kosztach uczestniczą: gmina
dokunientacja,
mieszkańcy
materiał na sieć-i przyŁącza oraz
Wielkopolski- Okręgowy Zakład Gazorvnictvra -prace ziemne, skrzynki, zawory, instalacja dopro,-

wadzająca do posesji.
Wszystko wskazuje na to, ze w kosztorysie się zntieścImy.
Zatern życzę szybkiego zakończenia inwestycji
-i dziękuję za informacje.
(H. z)

NoWo 0TWARTA K.łVIACIARNIA W
ul. Lipowa

oferuje

rvieńce
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i wiązanki

pogrzebo-

We

bulriety ślubne
ązanki okoliczn rrściol-re
artykuł3r ogrodnicze
znicze
upominki
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Długoletnia praktyka gwarantuje fachową
Właściciel:J. A. Flisowie Czacz

rrhsługQ.
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W poprzednim numerze ,,Witryny Śmigielskiej"

w tekścieo K.S. WIEZA (s. 15) błędnie podano nulłer
itlternetowy. Powinno liyć: wieza.prv.pl
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m szkolnlyffi schromtsMru
młodzieżowy§§§
Prowadzenie schronisk młodzieżowych jest zadaniem powiatu, który może je przekazać gminom. Tak
się tez stało u nas _* zawarto porozumienie, na mocy
L.tórego Zarząd Powiattr Kościańskiego przekazał
gir:inie śmigiel Szkolne Schronisko Młodzieżowe jako
:ladanie własn,e gminy, z czy:m wiąże się rradanie tej
1cdnostce statutu, co nastąpiło w trakcie sesji Rady
Miejslriej Smigla 28 grudnia ubiegłego roku.
W § i Statutu stwierdza się, że ,,Zadaniem szkolnego
schroniska rnłodzieżowego (...) jest upowszechnianie
)<rajoznawstwa i turystyki jako aktywnej formy wy-

poczynku, zapewnienie uczniom taniego noclegrr,
opieki wychowawczej i informacji turystyczno-kra-

zagraniczni 464 noclegów.
Kto zateln u nas spał?
-Naszymi
gośćmibyli: mieszkańcy Kazachstaut
noclegi, Angiii
3, Niemiec
203, Szu,ajcar
- Turcji
Ukrainy
14,
4I, Węgier
16
Włoch -9 noclegów. Pozostali
to Polacy.
Muszę -dodać, że wszyscy zagraniczni goścle
pozytywnie wyrażali się zarówno o schronis
i naszej okołicy.
Jakie ceny obowiązują w schronisku rv tym rokE?

-

Nowy cennik zostanie zatwierdzony przez 7-aruąd
Śmigla w 1utym. Przypuszczam, że nasze ush:-rg:

wzrosllą prawdopodobnie o inflację, a więc około złe
tego.

Dziękuję za informację i
-cesu'

życzę powtórzenia suLHubert Zbi.erskź'""E8jd

joznawczej".

N'asze schronisko jest placówką stałą, czynną cały
rok, posiadającą 40f6 miejsc noclegowych. Przyjrnowanie gościw schronisku trwa od godz. i7.00
do godz. 21.00, Doba w schronisku trwa od godz. 17.00
do godz. 10.00 dnią następnego (§ 4).
Csoł:a korzystająca ze schroniska jest m,in. zobowiązana do zachowania ciszy nocnej, przestrzegania zaliazu palenia tytoniu, spożywania alkoholu, używania
narkotyków i wprowadzania do budynku zwierząt,
przestrzegania przepisów meldunkowych. W razie
przekroczenia postanowień Statutu lub nieodpowiedniego zachowania, kierownik schroniska ma prawo
tvinnego z niego usunąć.
Organem schroniska jest kierownik zatludniony przez
Gminę Śmigiei (§ 3).
Kierorvnikiem śmigielskiegoschroniska jest Krystyna Bzyl.

Fani, jak wypadło nasze schronisko na tle
w ubiegłym roku?
Nie chcę, ale muszę się pochwalić. Schronisko bierze
rrdział w Konkursie Współzawodnictwa Schronisk
Młodzieżowych organizowanych przez Polskie Tołvarzystwo Schronisk Młodzieżowych
w ubiegłym
l,oku była XL edycja
i zajęło w województwie
- na 19 stałych i 29 schropoznańskim trzecie miejsce
nisk sezonowych.
A rv skali kraju?
-Też doblze
Wyróżnienie Honorowe
- otrzymaliśmy
Srebrt-re. Te sukcesy są udokumentowane stosownymi dyplon-ranri. Dodam też, że na ogólnopolskim podsl-rmotvalliu, które odbyło się w Michałowicach k. Jeleniej Góry zostałam uhonorowana dyplomem i nagrodą rzeczową.
Może trochę statystyki...
-W ubiegłym roku w schronisku przebywało 1101
osób, które wykupiły 3911 noclegów, w tym turyści
Proszę
-innych
w województwie

OBWIESZCZE\IE
Zarządu Miejskiego Smigla
}Ta podstawie

art. 18 ust. 2 pkt. 1 Ustarv-,- , .

,1

1994 r. o zagospodatolvaniu plzesil,z=:,l_"_-__
(tekst jednolity Dz.I]. Nr 15 poz. 139 z ctllia i; _*.-go 1999 t,. z poźniejszymi zmianami) olaz :ioso,,.,"._do uchwały Rady N[iejskie; Śmigla
Ntr XXIII/25B/2000 z dnia 30 listopada żOC0 r,.
lir XXIII/ż59/2000 z dnia 30 listopada 2000 r,.
zarviadanrianr o przystąpieniu do si:orządzeriia z_"-.._,_
miejscorvego planu zagospodarowania plzesiiz€:-.:,_.. miasta i grniny śmigiel

7 lipca

Przedmiotem zmian planu zagospodaiolvatr:a,.::=strzennego miasta i gminy Śmigi,el do uchl,vai;,-:

- - Nr XXIIi/258i2000 są tereny użytkórv lo___-,,-",
które przeznacza się pod działalnośćgospoda:,-_--,
związaną z produkcją i:olniczo-ogrodniczą,.,.,_.z możliwościąreaiizacji zabudorvy mieszkal__:.,,,=.
jednorodzinnej,

Nr XXIIII259I2000 są tereny użytkór,v i,ci,.,,,:.-- zieleni parkowej, ogrodów, zabudowy usl,u3c,,,.,.-

mieszkaniowej, kclmunikacji kolejowej, dla .l::rych ustala się nowe funkcje oraz zasady zii_dowy i zagospodarowania terenu.

Zainteresowani mogą zgŁaszać wnioski do v,lyżej -,,mienionego planu.

-

Wnioski na piśrnienależy skladać w Urzędzi,e \I_=,skim Śmigla w terminie do dnia 16 lutego 2001 :,.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i ac:=.
wnioskodawcy, przedmiot wniosku olaz ozl)&cz€],__:
nieruchomości, której dotyczy,
Za Zarząd
Przewodniczący Zatzz:
inż, Jeruy Cieśia
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na targowisku miejskim w Śmiglu w
- 5 młodocianych mieszkańców
biały dzień
miasta,
po uprzednim przewróceniu i kopnięciu w klatkę
piersiową mieszkanki Śmigla, usiłowałowyrwać
jej torebkę. Zarnierzonego celu jednak nie osiąg-

21.12.ub.r.

nęli, gdyż zostali spłoszeni przez przygodne osoby.
na gorącym uczynku zatrzymano trzech
sprawców, którzy dokonali kradzieży elementów
rneblow-ych na szkodę Meblarskiej Spółdzielni Pracy "ł Śmiglu. \M'niosek do Kolegium.
29.!.2.ub,r.
mieszkanka Śmigla z uI. Lipowej zgło- ojciec, będąc pod vlpływem alkoholu,
siła, że jej
wszczął awanturę. Przed przybyciem policji oddaż2.12.ub.r,

lił się.

1.01.br,
zgłoszono, że nieletni mieszkaniec Śmigla
- u1. NI. Konopnickiej. Oddano go pod opiekę
Ieży na
ojca.

pTacownik wysypiska śmieci w Koszanowie zgłosił,
że osoby zbierające puszki rrie chcą
opuścićv,,ysypiska. Uczynili to po przeprowadzo-

B.01.br.

nej z policią rozmowie.
nieznani splawcy włamali się do
sklepu wielobranżowego przy uI. Jagiellońskiej w
Śmiglu, z którego skradli zegarki, jednorazowe zapainiczki oraz papierosy.

Y9 nocy 8/9,01.br.

ŚMIGlELSKA

Tej samej nocy okradziono kiosk RUCHU przy ulicy Szkolnej. Oprócz papierosów i zapalniczek skradziono też gumy do żucia.
9.01.br.
do budynku szkoły podstawowej w Śmig- ul, M. Konopnickiej weszła mieszkanka
Iu przy
Śmigla, która poturborł,ała jedną ze sprzątaczek.
Przeprowadzono rozmowy i strony pouczono.
9.01.br.
mieszkanka
z ul. H. Sienkiewicza
- że jej synŚmigla
zgłosiła,
ma skłonnościsamobójcze.
przyb;złe pogotorvie ratunkowe zabrało go do szpitala.

W noey z llll?.0t.bt.
z gospodarstr,va roinegc rv
vł Czaczu dokonano ktadzieży
ciągnika roiniczego.
12,01.br.
nieznana osoba zgłosiła,że vł barze ,ł
- toczy się bójka. PrzybyŁy patrol policji
w Czaczu

stwierdził, że nic takiego nie miało miejsca. Pół godziny piźniej powtórzyło się to samo.
13.01.br.
mieszkaniec Śmigla z ul. W. Reyrnonta
zgłosił,-że jego córka idąc pI. Wojska Polskiego została zaczepiona przez nieznanego mężczyznę. Patrol policji nikogo podobnego do podanego rysopisu nie znalazł.
15.01.br.
mieszkanka Karśniczgłosiła, że jej mąĄ
będąc w stanie po wypiciu alkoholu, jest agreą,wny w stosunku do rodziny. Odwieziono go <io Policyjnej lzby Zatrzymań w Kościaniecelem vłytrzeźwienia.
... zebrał

la

ANDRZEJ CIESIELSKI
Śmigiel, uI. Lipowa 33, tel. 5189-365
tel. 0602464201

Marek Krzysla.k
BR,oNIKowo, UL. MoRoiryNICKA

35

tel. 518-94-85, kom. 0-601063379
Poleca świadczenie usług w nowych posezonowych
cenach w zakresie;

S

ffi

$

malowanie
tapetowanie
szpachlowanie

lfi

S

PRZED§TAWICIEL PZU SA
poleca bezpłatne doradztwo i zawieranie urnórv
w zakresie uirezpieczeń:

I.

Majątkowych
budynki i rnienie od ognia, kradzieży i in- nych żywiołów

II. lVypadkowych

-

iS płytki
ffi boazerie PCV

S

H.Z

AGENCJA UBEZPIECZEIqIOWA

rstwo-ta F ecia lstul0
ro$oty ogólnobudowlane
hl a

13

sufitv podwieszane z płyt gipsowych i typu OVA
ściankidziałowe z płyt gipsowych
kompleksowa adaptacja poddaszy, szeroki zakres
prac ogólncbudowlanych

-G*u"urr.ja wykonania usług oraz faktury VAT

ZAPRASZAM

odpowiedzialności cywiinej
nieszczęśIiwe wypadki

III. Komunikacyjnych
OC, AC, Zielona Karta

-

oraz spisywanie umów

DO OTWABTEGO FUNDIJSZ{J
EMERYTALNEGO Pzu ,,ZŁaTA JE§IEN"
BEZPROWIZYJNIE PRZYJMUJE GPŁATY ZA OC
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Szanowni Czytelnic}r!
,,Witryno Smigielsko" wkroczyło w 11. wydowniczy Dziękuję trenerom: Todeuszowi Kozłowskiemu, Morx:.
- 9 mojo minie 10 lot od ukozonio się pierwsze- wi Moślokowi i Ryszordowi Szczeponiokowi oraz dz =.
numeru.
Ogółem, łqcznie z bieżqcym, wydoliśmy łoczom spońowyml Stonisłowowi Kominiorzowi i Le":9o
ich 227,
kowi Bolcerowi.
W zosodzie dotychczosowo,,Witryno Smigielsko" Dziękuję 9rofikom: Antoniemu Szulcowi i Romuoiocjest gozetq outorskq. Tworzyłem jq łqczqc procę dzienwi sobkowiokowi.
nikorskq z dyrektorowoniem w Cenirum Kuitury Dziękujq';',:carofom: firmie Foto ELF T. J. Morcin:w Smiglu, Zresztq jedno z drugiego wypływoło - wszok
ków i Romonowi Górnemu.
Centrum jest wydowcq ,,Witryny",
Dziękuję drukorzom z drukorni Romano Łęczyriskieg:
Dyrektorem przestołem być (tu prostuję nieściłość
poDziękuję reklomodowcom.
dowonq przez niektórych dziennikorzy - nie: J,prze- A ponodto dziękuję tym wszystkim, nie sposób Wc:
szedł", tylkol ,,wrócił" no odwieszonq emeryturę) i po- wszystkich wymienić, którzy do
,,Witryny Smigielskie
stonowiłem również przestoć być dziennikorzem ,,W," cokolwiek nopisoli lub ustnie przekozoli.
tryny Śmigielskiej",
A przede wszystkim dziękuję Wom DrcWiem, źe tytuł będzie kontynuowony, Wiem, że będq
dry Czyte ln ic y zo to, żeście,,Witrynę Smigiego tworzyć młodzi, ,,skomputeryzowoni" ludzie, wśród skq kupowoli i czytoli, Jeśliktośprzeczytoł wszystkie
których chybo byłbym dinozourem. l dlotego, dlo donumery - ten też -,,od dechy do dechy", to zopoznol
bro tytułu, któremu inne spojrzenie no otoczojqcq nos
się z'tel<stomi, grofikomi ireklornomi no 2308 sirogminnq rzeczywistośći nowoczesno formo mogq wyjść noch formotu
A4. W kortonowej (nie: deskowej) oprctylko no dobre - postonowiłem zomknqć ien rozdzigł wie stonowi to 4 tomy!!!
mojej dziołolności,
,,Witryno" pod mojq redokcjq było przede wszystkim gozetq informujqcq o zomierzenioch i dziołonioc:,
,,Witryno Smigielsko" zopełnioło się informocjomi
dzięki wielu współprocownikom, którym bordzo, bor. orgo nów so morzqdowych.
Chcqc z jednej strony uhonorowoć ludzi, którzy no
dzo serdecznie dziękuję.
swe
borki wzięli ciężor procy społecznej, o z drugie,
Przede wszystkim dziękuję moim koleżonkom z redokcji: Zonecie Klesze, Erice Krystof, Borbqrze Mencel strony - pokozoć innym, że nie trzebo czekoć, tylkc
i Jodwidze Skorżyńskiej. Kożdo z nich wniosło do 9o- wziqć sprowy w swoje ręce i wspólnie z orgonomi somorzqdowymi przyspieszoć dziołonio, dużo miejsco pozety swojq cegiełkę. Chylę czoło przed mgr wychowooddolnym inicjotywom.
święcołenn
nio fizyczngo (tok, tok) Jodwigq Skorżyńskq, któro po
Łomy
,,Witryny" wykorzystywołem też no drukowonie
prostu jest włościcielempierwszego wyrozu w noszym
przyczynków historycznych zwiqzonych z noszq, jokże
tytule i której ,,Gimnostyko poronno" stoło się tekbogotq w historię i pięknq krojobrozowo Ziemiq Smistem, od którego czytonie ,,Witryny" rozpoczynoło wiegielskq.
Jestem świodom tego, że ,,Witryno Śmi9iellu czytelników,
sko" będzie bordzo przydotnym źródłem informocji dlo
Dziękuję outorom cyklicznych ortykułów: Edwordowi tych, którzy w przyszłościbędq się zojmowoć historiq
Kołużnemu (o miodzie i jego leczniczych włościwośZiemi 5migielskiej w ostotnim .dziesięcioleciu ubiegłecioch), Arkodiuszowi Wlekłemu (porodnik konsumengo wieku.
to), Romonowi Czorneckiemu (porodnik BHP).
Wyrożom nodzieję, że nowo edycjo ,,Witryny SmiDziękuję rodnym: Sejmiku Wielkopolskiego Morionowi
gielskiej" dostorczy wielu ciekowych tekstów.
Kosperskiemu (co słychoć w Sejmiku) i Rody Powiotu
Zotem : życzę Wom przyjemnej lektury, o nowemu zeKościońskiego Ryszordowi Fornolikowi (co słychoć w
społowi redokcyjnemu - stworzenio nowoczesne9o
Powiecie).
pod względem formy i ciekowego pod względem treśDziękuję procownikom Urzędu Miejskiego śmiglo;Doci pismo.
mgr Hubert Zbżerskż
nucie Rotojczok i Todeuszowi Morciniokowi (USC).
Dziękuję komendontom Komisoriotu Policji w Śmiglu:
PS. Zdezoktuolizowone numery,,Witryny Śmi9ielskiej"
wiesłowowi Terczewskiemu i Jorosłowowi Miedziorkomożno otrzymoć w odministrocji Centrum Kultury
w Smiglu.
wi (kroniko policyjno, kryminołki),
rok
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tel. (0-ó5) 5180-543.
,,Drukornio" Romon Łęczyński Śmigiel, ul.-hm. Zb, Łukomskiego

-

