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Dnia 30 malca br. rł, sali posiedzeń UMiG rv Śmi-

glu odbyła się XXXII Sesja Rady Miasta i Gmin_v
A.-.bn]lgle1,

JI]J GŁOW|{YM TEBĄATEM EYŁo UCI{WALENII
BI_]DŻETŁ, \.t BoK l99{.

Sprawa przeszła ,,bezboleśnie" rl ciągu palu 1-1rin,.ri.

Radni, przy jednyn gicsie pl,zecirr-. uchr,r,aliii budżet
,,,u, 1r",ysokości: po strcl-Lie d.ochodor,i, - 54.B24.839 tys.
złotych. po stronie r.--,,Catkcirv - 56.556.735 tys. zło-
t;,,-ch. Niedobór : delic__vt r.,- wysokości 1.731.896 t_v-s.

zł pokryty zostanie z rradwyżki budżetolvej z 1993 r.
Niestety, nie mogę podać Czyteirukom jaki wkład rv
trchwalony, kształt bri,jzetr.r wnieśli poszczególni Rad-
ni. Jego ,,pranie" miało rrriejscę w- czasie obrad komi-
sji i wspolnego posiedzenia tychze (to iaka nieoficja1-
na sesja). Z łvypowiedzi p. przelł,oC.niczącego Rady
Witoida Omieczyńskiego; ,,Było na niej dosyc burz-
lilł,ie" lvniosltorł,ać nrożna, ze przedstarviony do uch-
rvalenia budżet jest wirpacikorł,a możlilvości finanso-
wych i potrzeb. Jest po prostu realnym kompromi-
Sem.

Przed sesją z j,,rura Raiv cilzvmałen r,vszystkie
material-,- z,ł:ia,zane z il1,1dzetein, A u,iec ..koncert żv-

czen" zakłador,l,, bltdżeto-w_vch, i,lsiytilcir l crgari:a-
cji oraz jego realizac]ę. aie o tym \i\r i]Lasti:l,illyn1 nu-
lTle]:ze, W niniejsz-,-n:r podaję Cz-,-leinikom plar;r],vąąg
dochodr- iv i994 lo}lu. Ab-, tncc piió-ivnać je r]o roliu
libiegłego, poda;e rórvnież iie li 1993 ;:okil planorn,a-
t-to iizvskac pieniedzv a ile rzecz.v.;,-iście r,,;ply.i:el,; do
ka.i,.
Inne sprarvy.

Podjęto trzy uchwały o przekazaniu Smigielskicj
Społdzielni Przetwórczo-i{ancliowej -,"v \-,.1eczl.ste u*
ż,vtkolrranie Cziałek, na }ltórycil pobltdorłrano -*trllep:i
w Bruszczewie, lrTietążkorł,ie i Smiglu prz-,. u1. J,T7r]]a*
sickiego.

Odwołano, r,v zw-iązku ze złożeniem dokunnentorv
dotyczących przejścia na emei,vturę, p. Władl,,słalva
Krar,vczyka,z funkcji Kierownika LTrzędu Stanu Cy-
wilnego w Smiglu.

Sesja zakończyła slę mił_vm akcer.tenl clla nizej
pcdpisanego. Z okaz.ji plzvzllan,ia mi tlagroCv ,,\\ria-
domości KościańskicJrr" ,,za całokształt pubiicystvki cl

treściach regionalnych" p, Przelł,ociniczący złożyi :mi
gratulacje i zyczenia dalszej owocrrej prac), ulia n_a-

szego regionu. Jeszcze raz dzięl.1uje i -- pal,afrazl-t-
jąc 

- zaperł,niam, ze ,,nic co śrnigie1,,;kie nie było,
nie jest i nie będzie tni obce" (H. Z)

i
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ąF§FH&§ffiHią= ==t*HH=t21 marcu 1994 r. ąls Paułuwźcqrch odbrJł się VI
Cross TVagrrrotoicza, us którym udzżuł wzięło 32 tLcz-
niótu SzkałE Podsttl,t,so,**ej nr 2 u: Sntżglu, \Ygstęp
dziecź można uznac za udany W śród dzżezuczqt naj-
l. ep s z e u;g nźki uzE skałg :

- 
Ąnnq Brzozozuslła z kl. V t - VI mieisce u bżegu
na 800 tll,;

- Agnieszka Jurga z klasE VI J -Vl m,żejsce u bie-
qu na 1000 m.

NatorllżclsL zuśród, clńollcótu nźe zauiódł zusyt:ięzca z

VII Biegu Zżtna,**ego to Kościatlźe uczeń k-L, Vl t Ka-
rol }Iarcinźuk, ktorg zlugcżężEł "u bźegl,t na ciysto,nsze
1200 nl. W tgn sc}jlulil bżegu Krystżan KreuscTłner
zajął IY niejsce, a Pau:eł Waturzgnazoskl, nłźejsce Yl;
obaj sq uczttżcltt,Lt |tlasy Vl J. l{o króćszEm dEstansźe

- 1000 m - uczeń klasy V d Przemgsłuu Kaczmu-
rek zajqł bardzo dobre II mźejsce, natolnźgst MareL;
Wźeczorek zV f m,żejsceVl.

Na umienionych uczniów l,źczEmy tukże ,w Ili
Bzegu Olimpżjskim lls Rucocźe oraz X Biegu Sakoła tu
Bukóllscu Górnym,, które odbędq się na poczqtlcu
ltużetnżtt. 'I orrtus z F r qcl;, o,witt lł,, l\ itcl. ze j W eb er

Ę@:@FEĘĘEffi 

-E8l 

ffi Ł;:i{,Ęj:Ea,l:Ę:§F*-Ei§Eź]:a=l]&§:Jqffilwsi
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§kqd biorq się pien§q#ee ca=g§§ dwehedy
(w lysiqcoch zł)

1994
planowane

2.042.280

3.155.s7s

215,034

1.875.6{}6

2.393.39?

i65.478

2.1i9.781

80.800

1.500.000

23.000

1.400.000

3"CIł,$

10.000

355.187

437.642

503,500

80.300

350.000

2.500

7 52.7 00

8.500.000

90.0ss

10.00s

2s.883.181

7.87 4.577

Podatki:
-- rolny od jednostek gospodalki uspcłecznionej

- rolny od rolników indywidualnych

-. leśny

- od nieruchomości j.g.u.

- od nieruchomości indywidualnych

-: od środków transportor,vych j.g.u.

-- od środków transportowych indywidualnych

- od spadku i darowizn

- w formie karty podatkowej

- od posiadania psów

Opłaia skarbowa

Czynsz za grunty Państ.łowego Funduszu Ziemr

Za zaśwladczenia mie j sca pochodzeni a zw ierząt

Opłata za wieczyste uzytkowanie

Wpłaty ze sprzedaży nieruchomości

Czynsze

Za opiekę samorządową

Frowizja za paiiwo

Opłata administracyjna

Za mandaty

Odsetki

Odsetki od 1okaty

Udział w podat. dochodowych od osób fizycznych

UdziaŁ rv podat. dochodowych od osób prawnych

Opłata eksploatacvjna

Subwencje

Dotacja

Nadwyżka z 1992 roku

Razem dochody

W następnyin numerze o rvydatkach.

] al(13

ilia:lo,,r,al,; -,.-.,kci;-l,e

ż.i)lJ.9ż4 3T!r,6]t)

197.6J7 1!rir.+e3

1.1al.4ż7 1.ij8i.,,;l
] 1{}c ?L 1 1 1!,/ -'(,
l. L.!.J.d, l l.ii* l _i

i34.752 12J.U7J

j.;1_15.728 1.630.460

66.000 ?4,280

].1|]{l.i]00 1.199,545

1,;lJ'".'.]l]0 1.2ij:i,348

;l.,J 2.306

5.200 7.377

281./.]UU 365.iBB

2 ]i6,[|{.lr_l 2.616.964

_i6;.3?J J03,J12

80 al,iij 3U.i03

24.0t,U 24.+98

166.00i 313 1T9

i70 2.370

202.0t]c 2!]J,3i2

368;jj 36B.J32

6.ż7t].92:] t,,E40. i93

60.(j0ij ?5.E8'i

i.i(i2"i]i_i,i j ,]ii2:,jł!'

7 .62,j .ż1 3 ]. .l2,1. 2 ? 3

D ,_,, .\ l n'D,''r-.1i/J

.,. ;-l.,;,]i] 5il.:2]. ! 39

Ze staluźł: (i] . Z.)
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lJ lta§ też !.iEa M!!e!sk$-Wie|ska?
W pieri.rszl-ch dniach marca pojawiły się ogłosze-

nia następirjącej treści: ,,iVlamy zaprosić wszystkicil
mieszkańcórv Ziemi Smigielskiej, którym nieobojęt-
ne są spla\ły dotyczące rozłvoju społeczno-gospodar-
czego naszegc }rliasta i Gminy na spotkanie infor:na-
cyjne pośu,ięcone tworzeniu się Ligi Miejsko-Wie;-
skiej na terenie Gminy Smigiei". Podpisał j€, ,,w
imieniu założycieii( .,.)" Zdzisław Ziegler.

Zebranie infor:nacyj:re odl:yło się 25 marca br.
w- salce klubowej Centrum Kultury w Smiglu. Przy-
było na nie około 60 osób, głównie rzemieśIników.
C}roć widziałem też rolnika ze Spła.wia i emerytol,va-
nego pracownika PGR z Jezietzyc. Doliczyłem się tez
B radrrych Rady Miasta i Gminy, Za stołem prezydiai*
nyrn zasiedli: pp. Aiicja Zteglet:, Zdzisław Ziegler,
który zebraniu przewodniczył, Henryk Kotecki, Prze,
cław Cieśla i Adam Dorynek.

Przewodniczący na wstępie stwierdził, że celenr
zebrania ,,jest załozenie Cdciziału Terenowegc Ligr
Miejsko-Wiejskiej w Snigtu" i przedstawił Statut
Ligi.

'W związku z tym, ze był on również rozpropago-
wąny z ogłoszeniem, ograniczę się tylko do pcdania,
że:

@ § 4. Stowarzyszenie jest ruchem społecznynr gru-
pującym ludzi o szeroko rozumianych pogią-
dach centro.łych.

a § 7. Celem Ligi jest realizacja dekiaracji progra-
mowej, która za najwazniejsze wartości uz-
naje:

- Rodzina - wspólnota lokaina - ajczyzna,

-- chrześcijański system wartości,

- tradycje patriotyczne, wolnośc i niepodległość,

- ,,Solidarność" jako bezpośrednią sprarł,czynię roz-
bicia systemu konrunisiycznego,

- sarnorządność w życiu społeczrryrn i gospodar-
czym,

- dorobek pokoleń społeczności lokalnej.

- prywatną wlasność,
--- toJ.erancję,

- pracę i uczciwość w życiu publicznym.

@ § 10. O przyjęciu danej osoby vl poczet członkórv
Ligi decyciuje Frezydiurc odpowiedniego
Oddziału T-igi v,l formie uchwały na podsta-
rvie rekornendacji członków Rady Cddziału
Ligi.

Prace organizacyjne rozpoczęto już w lutym. Dnia
3 marca br. członkowie zaŁożyciele {głównie rzemieś-
inicy: Zbigniew l{asiński, Jan Chomski, I{ieronirn

I]io:ik, Jan W"vp; cil, Szr:zepalr Pierekietka, Zvgityó,
]Judz-,-ilsiri, Teresa r\danlczev,,ska i iniri. których nie
z i tl,>-.y łeul z a ir. o t o w-a ć ) p o c1 p 1 s a" i i z a łc ż yc i e 1 sk ie o ś 

-,'łri a d-
czenie, Pan ii, Kctecki oświai.czył, że Liga po.wstaje
tez po to, bo ,,niektór.e osoby chciałyby działać, ale
nie rnają pola, do popisu".

',y',/1..,"1,1iązała się dyskusja. lv tiakcie której padały
p5,trnia i .sitr icrdzenia:

--- Właclza Ligi ;est -;; Częstochowie. Czy Liga ma
por,viązania z klerem? Jeśli jest apoiityczna, to i
akier.,-kalna. To przypadkowa zbiezność 

- odpo-
łviedzi,ano.

-- Cry Ligę ::ie połączyć z innyini orga,nizacjatni
(Ii::l1gie1:1lie Tołr,arz.r'stił,o Kuiiuralne, Pogoń,
rzetliosło)? i_c jeśli bęcizie t;-1e, to nic irie zd,zia-
łal:lv.

Spcłeczerist.r,,c chodzi jak zbl:ikalłe o-.,lzce. Eędą
ri y't,,cry. :Vikt irie y,,ie na kogo głosołvać.

i]c;l,ilr_.iliś;i';r juz coś dla Śmigla. i{ie łączytły się
z 1{oscianem (p. H. Kotecki na rvstępie poinfortno-
-.,vał zebranych. że na zebranie został zap]roszony
p. Fi"ubacki, lviceburntlstrz Kościana, który rniał
ornó",lrić kościańskie doświacczenia .w tworzeniu
i c].-riałaniu Ligi). róbny sobie sami.

- Cry w Snigiu są partie? (pyt, zostało bez odpo-
wiedzi) Jeśli nie ma, to zlcllic jedną porządną.

-- Były Komitety Obywatelskie, ale po wyborach
upacił;r. Jeśli t,.llciizyrny Ligę, to będziemy się spo-
1,ykali i właclzy pocłpowiadali jak kiero-wac życiem
r J- i]oclL !,C lvrn gnin;,.

Głos zabrał tez burmistlz Jerz1- Cieśla, iitóry po-
.nliedział, ze Liga jest próbą jednoczenia się samorzą-
dó,uv, Sz,czego.irrie w sytuacji, gdy Parlarnent wszystko
prze-ń,]:aca. ,,Odcztł-uvamy, że rząd chce nan zamknąć
usta. Stąd Liga ma b5rć oddolnym głosem samorzą-
dór-".

]ia zakcnczenie spotkania p. H. Kotecki oświad-
:...-_: ..Jeśir Lrua nla ll:-c. tc oczekii3emy deklaracji".
F,. -lla,-,-alc :: ;.- iiaxcie zeblailia. Po ilości oddanych
,-, -.-.l.li-:cnr r]1 t.-lz po zakonczeniu, nalezy sądzlĆ, Że
Odc.la. T:lenc".,,--, I i3i -illeJslio-\i\Iiejskiej w Śmiglu
i;i el;a -",,..:_: l :zll c c zi;e sri,a działalność.

\ie -* sz\-sc\- uczestricv zebrania byli nastawieni
opivmistr-cz:i:e, Juz na ze,łnątrz )cudynku podsły-
szałeril zdanie: ..Lrga padnre jak Kornitety Obywatel-
siłie, Zakładają ją Dral,,,ie ci sanri ludzie i ,w tym sa-
mym celu. Skończa sl,ę r",,yfuglr, Liga padnie".

Czyil:y?
(H" Z.)
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Pytanie do...

Sneli, i"vrektora Szkołv Podstawowej rłl Czac
co zrnieniło się rv Pana szkole po przejęciu jej pod

sarnorzącl?

Jak na razie same korzyści, bo:

i. szkoła została oddłużona i może swobodnle reali-
zawać zakupy bieżących materiałów, niezbędnych
c1o należytego funkcjonowania placórł-}<i.

ż. zrlstała uproszczona obsługa finansolł,a
splaw pieniężnyclr i gospodarcz"vch,

3. jest bliższy kontakt z r.ł,ładzami Gminy
mowaniu różnych decyzji,

4. r,ł,yraźnie widać przychylność rvładz w załatwianiu
rlaszych splaw,

5. zyskało rowniez przedszkole , gdyż rlależy do szko-
ły i można iepiej gospodarolvać r,"spoln.vrlri pie-
niędzmi.

- Jaki z tego wynika rł,niosek?

- Dyrektor mając uregulowane splawv finansowe
nie musi myśleć skąd wzląc pieniądze na zakup
niezbędnych artykułów szkolnych, moze 3\ę za-
jąć bardziej sprawami nauczania i należyŁego fun-
kcjonowania szkoł,v.
Zastrzegam się jednak, że to dopiero r,;stepne

spostrzezenia. Jest za ]<rotkr okres. llv cos ri,ie:ej

na ten temat polviedziec.

- Dziękuję Panu za rozmowę.
Z Dyr ekt or em r ozlilctuiałe

Barbara Adamczalt

ffiatewnEoze hadmnlBa
wykopoliskowe no łerenie budowy
wysypisko śmieci w Koszonowie

Stano,,visko arcileoiogiczne,,Koszanowo 11" ocl-

kryte zcstało ilz=z aicile:logól,,, lv 198J ,,oku. ?.,io-
zone jest ira piaszcz_vst,vn stoku rriewielkiego, bezi-
rniennego strumienia na krawęclzi doiiny Samicy
(Wysoczyzna Śmi gielskc-Lipncwska).

Badaniami arcireoiogiczl:-;illi liie;:ował lv okresie
od grudnia 1992 do malca i993 mgr Nlarek Wróbel
z Leszna. W trakcie piac odsłoni,ęto reklikty osadnic-
twa tzr,v. kultury poilrcrs|:iej. Cato-rł:ane na VI '- IV
u,iek p.n. e. - m.in. g1,ob ciałopalny popielnicowy;
niewieiką osadę hutnlczą z I1I - IV rv. n.e. tzw, kul-
tury prze-worskiej.

Do rrajcenniejszych znalezisk z tego okresu na-
lezą m.in. obiekt kultorv1- z zachorvan;"m ołtarzem ku
czci boga słońca (pierwsze tego typu znalezisko na

terenie Europy środkolvej i północr-ie;) zarnieszkiwany
przez óvłczesnego hutnika - kapłana, piece do v/y-

palania wapna, mielerze (obiekty, rv których produ-
kovu,ano l",lęgiel drzer,vny), piece l-iutnicze do wytopu
żelaza tzrą.. clymarki, obiekty mieszkalne (chaiy, pół-
ziemianki).

Irlatrafiono tez na relikty osadnictwa wczesnosło-
lr;iariskiego z 'łI - VII w. n.e., m.in. obiekty miesz-
kalne i paleiilska.

\Taterrał;- z baciań przechowywane są w Trzebi-
ilach koło Leszna. Cct końca maica br. bedą plezen-
to\Ą-ane na ."\,:ista\§ie rv iVluzeum Archeoiogicznym w
Poznaniu przr- ,-ii. WoCnej (Stary Rynek).

dotycząca

w podej-

Rejestrącja urodzeń, małzeństw
i zgonów w USC w Smigrlu
w 1995 roku

Zadnego aktu urodzenia w roku sprar,vozdawczyrn
nie sporządzono, poniew-aż wszystkie Matki z terenu
miasta i grniny rodziły swoje dzieci poza rrriejscem
zamieszkania, najczęściej na porodórn ce -w Szpitaiu
Rejonov",;,,6 rv Kościanie, dla których akty urodzenia
spolządził Urząd Stanu Cywilnego w Kościanie.

W związki małżeńskie, które zostały zawarte r.vy-

łącznie rv formie uroczystej z udziałem delegacji za-
kładórv plac}-. lv ktor,vch byli zatrudnieni nowozeń-
cy, wstąpiło B9 par.

}iajmłodsze lr,iekiem zal,valte małzelrstlvo 1icz-1,,ło:

Tyrężczyzna 18 lat. kollieta l7 i:lt. Natomiast najstar-
sze wiekier,.r małzenstrr-o zostało zawarte, kiedv mcż-
cz"yzna liczył oi lat. a kobieta 48 lat, Ponoli-riie -,-,,

zl,iiązek malzeński ri,stapilo 9 osob. rv tl-rn i ln._z,

czyzn i 2 }lobiet;..
Prawocnymi u'r, rokan1 5nd9l',-r,inl zr :'rll:" ; \J ż-

wiązanych 6 małżeństw, o 4 mniej ńż w roku ubieg-
ły*.

Zbyt płytko zapisują w swoim sercu nowożeńcy
wypowiada\e przez nich słowo ,,ślubuję uroczyście",
a niekiedy w krótkim czasie odżegnują się od niego.

Wydano jedno zezwo}enie na zawarcie związku
małżeńskiego poza granicami kraju oraz 4 zezwotrenia
na zawarcie małzeństwa w innym Urzędzie Stanu
Cywilnego i 1 zezwolenie na zawarcie małżeństwa
przed terminem miesięcznego okresu wyczekiwania.

Aktów zgonórv sporządzono 134. W tej liczbie
wiele jest zapisów osób w wieku zawodowo czynnych,
a tylko jedna osoba liczyła 99lat,

Uroczyście obchodzono jubileusz 100-1ecia urodzin
Pani Agnieszki Hertmanowskiej z Koszanowa, który
przypadŁ w dniu 9 stycznia br. Z tei okazji Jubilatkę
o6-ięrlził Burmistrz Miasta i Gminy, Kierownik
Urzędu Stanu Cywilnego i pracownik socjalny Ośrod-
ka Pomocy Społecznej.

kierorpnik
Urzędu Stanu Cywilnego

Włąd,usbal.D Krawczgk

!_-
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KĄC§K DiŁTETYKA

IjGURT
Spośród olod:-,l:;,ilł lli.|,ecz,ltEch 3ogurt dostąrczq

r.ajłłtu:te: s :..,-"i,?rJ.J cźcłi:o. Jc,st nuturalnyn-t prc-
duktem ze s;.T:|,Lęii|oLl)anego m"l,elła, którE zalnieia z,!ł-

u)e bgkterię. \,I,'łeśnte dzięki obecnoścż aktyu:nycłl
szczepau bl],::erii, które ży ją uJ przeuodzŻe pokarnlr:-
u;ym człou-'.l-:,, ,eszc:e Trzez hi!!łg, godzŹn po spcŻy-
cŹu, nta o:i |1.,€Oceiiione włr.łŚciu:oŚcź proJŹlaktgczno-
lecznźcze,,..

J ogurtou;u fi.cru bo,kteł,Ejna ll,an,ł,uje rozll:ój szko-
dlźlłych b;,-- ,. c: :,.i :..;: jei"in:ie Eruhgm. Przecźllsdzlałl lu
ten sposób iniehcjom prze,uodu pokarlnouego, a tcLk,

ż e z ap ob i e g a p a u s t alD aniu komór ek n c w a ttls or o uL y ch.

Jagurt jest rótunzeż nźezbędruE do odbudol]salLźa nq.tu-

ralnej flory bakieryjnej, lłEjałotuźonej u trahcże l rsa

kurac jż ant gbiotykaue j.

Jogurt lłgtuarza ktuas mleko,|,Da, któru l,LLszczu

bakterte odpoużedzźal,ne za gnżcie pokramu u jelicie
grubym,; sq cne jednq z Ełóurłych przuczaT. chorób
ż przedusczesnej strlroścż. Ponźellsaż jugurt jest us|ęp-
nźe trausżon.lł ,przez znujdu;qce się w nżnl, bcLktc,,.e lc"t:-

tobacźllus bulgaris, ,iest aru s-zgbcźej przyswajr:ni itlz
mleko.

Jogurt zazłźera l:tałko, sole lnLnercłlne, en:yny i

najburdzŹej znane LDitarft!,,11j, lłLiczajqc "LD ia tiuil,'t1,o-

dostępne użtqnlLna D :. Btz.

Podajemy Państrvu prosty przepis na sporząrizenie
jogurtu.

1 litr mleka, 100 mi jogurtu.

Mleko zagotować i ostudzić do temperatur_v około

3B'C, tzn. aż będzie mozna zanurzyć rv nirn palec i
trzymać przez 10 sekund, bez odczu,,l,-ania goląca,

Wlać jogurt, dobrze wymieszać, rł,lać do tertilosu. Po
B - !2 gcdz. będzie goto-ł_v. Wstari-ic do lodowki,
gdzie mozna go przechowywać plalvie przez tydzief ,

Zacho,łłać łyżkę jogurtu jako ..sialte'l''' do na"ltęplrej

partii. Dla lepszej konsvstencji nozna cic:al, 2 łi,żecz-

ki mieka rv proszku.
/_i. "§:.)

ełł.}aaaaa}oł9ai}a}aaaaaaaaa+aa.3ł}*'..#l§+ ł"*# *+Fl*+ł

UWAGA ,WĘDKARZE: 
: !

Spólli,a,,§O[rr8ŁCY/iCE" pror,vadzi sprzedaż zezlt,o-

leń na 11,ęłłiłcrł,anie na stawach rv Sokołorąlicaclr. Zez-

rrolenie rnożna naiiyć u p. B'trałiana Firleja za$t, 1§

Barchlinie 45a, po gtltiz. }.6.SS,

+aa}a,taiit aaia.F+a}}łoaoa.ai)aa*}aaa}aa}a!**aaaaaaa}aa,aaał,

$UA8HV.SZACHI.$UAGHY
W c].niu 12 marca br. w sali widowiskowej Cen-

irum i{ultury została lozegrana 1I eliminacja V/oje-
.łódzkich Mistrzostw Juniorów w Szachach na 1994 r,

Crganizatorem była sekcja szachov,ra,,Wieża"
clziałająca przy Centl,urn Ku]tury r,ł- Śmiglu. IrTa im-
piezę plzybyil: burmistrz M i G Śmigiel inż. Jerzy
Cieśla. pr-zer.r,odniczący Rl\{iG Śmigiel mgr Witold
Omieczyński. kierownik Cśrodka Zdrowia Stefan
Klupsz, plezes Klubu Sportowego ,,Pogoń" p. Ry-
szard Szczepaniak araz przewodniczący Miejsi<o-
Gnrinnej tr,ady Sportu p. Leszek Balcer i rłz/z dyr.
Cel:trum Kultury p. }3arbara Mencei.

Irnprezę otworzył burmistrz Miasta i Gminy Smi-
gie1, 'iurrLiej, który lozegTany zostaŁ syslenrenr sz,waJ-
larskim (6 ru.nd) przepror.zadzili sędzia głó-uvny Ro-
muald Olejniczak i inż. Waidemar Kopydło,wski.

Na zakończeilie rrajlepsi juniorzlr i iu;rlorki (i--6
nliejsca) otrz1,1pąli dyplomy i nagroiv ks:ążkowe u_
funCot,ane plzez o]]genizatora. Pc.zi:stały;:l zaw,odni-
kcrn lvieczcllo folderv MiG Smigiel Nagrody wrę-
c:ał p. Vv7. Cri-rieczyński. W czasie inprezy został \^,y-

ci.l,_nr- posiłek zorganizowany plzez praco,rvników Cen-
ii,.im iiultury w Śmiglu.

Najlepsze w,yniki osiągnęli:

Junioriłi
1. Ervelina Marciniak ,,Hetrnair " Wsc|lowo. 5,0 pkt.
2. Magcia Majervska ,,OrzeŁ" l\ietążkcrvo 5,0 pkt.
3, Regina Ruclarvska ,,Tęcza" iiościan 4,5 pkt,
4. Monika liadyn:air ,,Tęcza" Kościan 4,5 pkt,
5. Elżbieta ł,_,ojelr ,,Tletmarr" Wscho-wa 4,0 pkl.
6 l\{agda Pilich ,,\Mieża" Śmigiel 4,0 pkt.

Junigtzy
Piotr Ru,tkotu-ski ,,Wieniar.rra" Leszno 5,0 pkt.
\Ą/oitel< Szyrlatlowski ,"fęcza" ]iościan 5,0 pkt.
Tonasz Kajzej ,,I{etman" Wschowa 4,5 pki.
\łcjtek *czajukenig ,.Hetman" Wschorva 4,5 pkt.
i,,lzvszlol lr.atajczaii ..i'ecza" ]{ościan 4,5 pkt.
Ktzysziot Mrówczyński
..Iieiman" 'Wschowa

W turnieju brało udział 6 sekcji szachowych
(,,Iietmarr" Wscholva,,,Wieniawa" Leszno,,,Tęcza"
Kościan, ,,Sokół" Bukówiec G., ,,OrzeŁ" Nietązkowo,
,,1Yieża" Śmlgieg 54 zawodników, w tym 23 juniorki.

Z ptzykrością stwierdzarrt, że nie startowali tacy
zawodnicy jak Łukasz Primel i Paweł Perekietka,
kŁórzy mog}iby oCegrać wielką rolę w tym turnieju.
Nieobecność ich spowodowana była pobytem na kon-
kursie matematycznyrrL w Kościanie.

ln struktor szachowE : Raman Borawskź

1.

2.
9

4.

5,

6.

4,5 pkt.
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W oJczYżNlE
BADEN POWELLA

W czasie felii zimor,vych 19 druhen i druhór,v z na-
s;:r:go Hrrica w-;,jechało do Anglii. Jechaliśmy auto-
busem Komendy Chorągrł,i $/ielkopolskle;. Ze Smi-
.qla rł,"vjechaiiśmy 4.02.bt. wczesnym rankiem.
\y'cześnie lano 5.02. przyjechaliśrny do Calais we
iir,;:,i:llji. 3ily promenr popł5lnąc do Anglii. }iiestety,
.,vskutek strajku iuCzi nrorza, czekaiiśm_v rv porcie
Cal,:: ; punaci l, godzin.

Arlglia por,vitała nas przepiękrą słoneczilą pogo-
dą. już z cia].eka zobaczvliśnry rly59Pi", l;iałe, sło-
Iieczne brzegi, wy,spy z zamkiem Dolver. Pc dopłynię-
clu l,,,1,pełriiliśmy karty graniczne, wsiedlrśrny do au-
i,Obr,isu i 11zylusz,vliśn;, 619 Londynu. I za,s'llaczcllie -jecizie;ły iervą stloną autostrady, drogowskazy po 1e-
r,-;ej stronie, od.ległości w milachl Na łąkach pasą się
or,r,ce, jest zielono. Wreszcie Londl,n.

Dc Centrum Skautowego w dzielnicy Dulrvich
pizvjechaliśmy już wieczorem po 35 godzinach po-
urozy.

Następnego dnia wykupiliśnry tygodnior,r,e bilct5l
lra pcciągi i w-vruszyliśm,v na zwiedzanie Lonciynu.

Zr,viedzaliśmy go sami zaopatrzen:i w map-l:, ktore
studiorł,aliśmy już w Smlglu, Bez pr-oblemor.,- c,ioje-
chliśmy do słynnego zamkuTorr,ei-. Tr"udno natli b-;j.o
przejśc ulice, ale ucz}lnny poiic;ant zatrzvmał r..lci,l.
1 oczywiście zlobiliśmv sobie zci;ecia z egzoi-,-czirie
rł,vglądającym czarn}-m policjante:n. Z zamkli To-
wer idziemy na słynny z\\,od,zonv nost Tor-,-ei -Bridge, lrla górę wjezdzam"v r,vindą i ogiadanl.,- \\,spa-
niałą panoramę z zamkiem Torver. Tamiza. okleta-
mi z drugiej wojny światorł,ej. cialekimr gmacilaml
dzielnicy City.

Następnego dnia zwiedziliśmy gabinety figur r.vos-
kowych słynnej Madame Tussaud's i Rock Circus.
W gabinecie },{adame Tussaud's znajduja się dwaj
Polac_v: papleż Jan Parł,eł 11 i prezydent Lech Wałq-
sa. Tego rln.ia jeszcze byliśm;, rł, najrł,ięi<szym na
śrviecie sklepie zabawek 

- tak go reklamowano.
We wtorek pojec}raliśmy na basen. Grnach naz-

r,vano Watter Palace (Pałac Wodnv) i nazrva tnórł,i
sana za siebie. Póznynr popołudniem wybral.iśnrv się
na zakup"v do dzielnicv Brixton, bo mó.łiono nam] ze
tam najtaniej. i zobaczyliśily dzielnicę nędzy, dziei-
nicę brudu, lr. ktolej mieszkają clry6ą głównie mu*
t:zyni, Bardzo szr.bko w-róciiiśrnv na dworzec i .,do
domu".

W środę pojechaliśm.v pod Parlament. Słuchaliś-
m;. słynnego Big-Berra ir,,vbijającego godzinr-. bi-tiś-
my w Opactr,vle Westminster. (kateclra anglikariskal
przy grobie króla Jerzego V. W tej katedrze koioilc-
rvana była królolva E]zbleta Ii. Potem po;echailsl-ilr.

na Zmla,]]ę \i-alt\- \\- paia.-J Buckii:g}ran: -* siedzibie
królo"wej. Krololr-a br.ła rł- zamku, gdyż nad pałacem
powiervała fiaga króleii-ska. W uli}czystości brały u-
dział dv,-ie or<i.estr1-. ciuzo r.,-ojska w oglomn;uch fu-
trzanyclr czapach. c,r ogiltra_lrsini. w duż;rp iłumie
zza ogrodzenia paiaco\\-ego. Królorł,ej nie widzieliś-
my.

Po połuCniu po;eci-ialisllli c]o tsrrtish jt[user,im. Po
drodze zatr.zymaliśmv sie na Trafalgar. Square -plac z ogromną masą gołębl i 50 metiowym pomni-
]-: ^-_, \T IKlei]l 1\ elsona.

W przeciosiatni dzień pojechaliśm,v clo Greenwich.
Jechaliśmy najpierrv koleją nazieniną, potem me-
trem, potetu koleją napowietrzną l przeszliśmy tune-
1,-:m pod Tairrizą. Greenwich obecnie jest jedną z
dzielnic Lcnci-,7nu. W parku na rvzgórzu zriajcluje się
Kllleivsilie Olrserwatorium. Południ.k zerowy zazna-
czony jcsi c,,clwoną tinią na ścianie i. rnetaiowym pa-
Sem na ijod-v\.orrzu oloselwatorium. StanęliŚmy ira nim.
Z-łłieclzlliŹt;\,:j Łeż nuzeum astronomiczne i zeszliśmy
ze lvzgórza cio muzeu.rn m;lrynistyki. Stamtąd poje-
chaliśr_:iy jeszcze do Muzeum Ziemi.

W ostail.i dzień zaplano-,łraliśmy przejazd auto-
busen rvl-cieczko-wym 

- piętrowym, Jechaliśmy o-
czr-u-iŚcre lra ]:rieilze i słuchaliśmy opolł-ieści o mija_
l..-ch oillei<tacn po angielsku, niemiecku. po francus-
ku (po polsi<_r liie morl-iono) przez osobiste słuchawki,
irtóle oti.zi-maiiśnv na pamiatkę.

Poten. ab1,- trad; cji stało się zadość poszliśmy wg
r,lapl-do H;-de Park.

Jeszcze rzilmsko-katoiicka katedra Westminster-
ska, z ogrorrrnymi nosięzn;u-rni tablica.mi, na i<tórych
wypisano wszystkich papiezy od śrv. Piotra cio Jana
Parvła II.

Czas wiacać cio Scout Centre i szykować się clo
odjazdu.

Po,,,;rotna dioga plzehiegała bez zakłoceń i po 2?
godzinach jazcly wróciliśmy do Śmigla.

Jac\. są r\il;llicy? Cni kochają trad;rcje. Korori,.,,
un:iieszcl,one i.,a lł52ędzie. l,Ta taksówkach, na iatal-
niach, na bial:.lach nie tyiko pałacu króielvskiego. a.
nałvet ne, koszach na śmieci 

- szczególnje ,l\, dzieini-
cy Westn:inster. Do pracy dojeżdżaja przepelnionr--
mi pociagani. l-Tr-zedntc-,. 11. trad,vc;lrjnlrch !;il:ltu-
r"ach. rr, płaszcz;cil tvpu dypiomatka :ł ,.lj<tór,,-k.l_r:ll. W
di-oCze Co pl,acr- i z pracr- czytaja ga_zei\- 

- 1-,-5z\-jc}:i
Lon C..- i: czr-c.,- i,; z ]lior.o.i,.sko 1udzi ]:i,.-:,łvch. c zarnl-ch,
zÓi l--;c:-l.

Lukrecja Rldrt,ctrek
dolłończenżc na slronże 7-.. .,:_1 ]..a
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ffirmmikm ffiffi§§nyllla
18.03,br. 

- Kolizja drogowa Ń Bruszczewie. W póź-
nych godzinach rł,ieczornych kierujacy Polonezem
nie zachorvał szczególnej ostrozności podczas wy-
przedzania i uderzył lv bok sygnaiizującego skręt
y Jetvo_!1ugiego Poloneza, Sprawcę ukarano man-
datenr ż00 tysięcznyrn.

2j.83.br. 
- Nieporozumienia sąsiedzkie rv Koszano-

wie przy u1. Glinkowej. Właściciei posesji zasypu-
jąc dziury w- srłroim podrvórzu stworzył zagroże-
nie za.,łrijgocenia tnuru budvnku sasiada. Stronv
pouCZono.

ż2.03.br. 
- Inter.weniowano w Smiglu, wwarsztacie

rzemieślniczym przy u1. Kiiińskiego, w którym
siostra ingero.łała w- transakcje kupna 

- splze-
dazy teiewizora przez swego brata. Strony pou-
CZono.

d-e |;'.J.rauc!.ii:

2 3,ał,1991 r, Pa,n

Pci.nż

[)tl,,, ,].",ł,] _i_.,:_-]:: - Z.;'-.,'-,-.
lI a r ;tl : cl Jll ił,! .-. -l -- 1T,-,;,l. ł;:,, :l

24.03.br. 
- Interil enior,vano w barze prz,v ul. Lesz-

cz;.ńskiej, gdzie dwóch klientów bęctąc pod rvpły-
u,enr allroholu lł,szczęło awanturę. Wniosek do
I,i-oiegium.

ż|,"03.łlr. 
- lVIieszkanrec Smigla z ul. L. Mierosław-

:;kiego zgłosił, ze w, jego mieszkaniu nietrzeźwy
potvybiiał sz5rby -,,,,, oknach. Sprawce zatrzymano
i do r,v-ytrzezwienia osadzono lv areszcie. Docho-
d_zetrie ,ł, tol<u.

27.03.br. 
- 13ęćłacy pod wpłyv*,enr alkoholu miesz-

kaniec Śmigla w godzinac}-i nocnych w sklepie
prz-,. l.r1. J. Ki]iirskiego usiłor,vał kupic butelkę de-
natr,rratu, Odrł,ieziono go do domu,

30.03.bł. 
- Koiizaja drogowa w Smiglu na skrzy-

żor,vaniu pl. Rozstrzelanych z ul. H. Sienkiewicza.
Kierujący Fiatem 126p nie ustąpił pierw.szeństw-a
przejazdir motocykliście. Został lłkarany manda-
tem 500 tvsięcznym.

6 Kłótnia między sąsladkami posesji prz.v ui. Lesz-
czvńskie j rv Śmiglu. Stronv pouczono. Spralł,ę
skierorl-ano do aCministrac;i bud_vnku.

T,OJ.bl,. 
- Kolizja dr-ogorva lv Śmiglu na ul. Koś-

clal'^skiej kier.iilaci- samochodem cięzarowym nie
r.-::lori,ał, ]sti,cznoŚci l .:porr-odorłlał odczepienie się
:,],z-,,.zeD-\-. któr,a stoczl-ła się do rowu. Kierowcę
i] ]:CZono,

7.0-1,br, - \ietrzeźrr-1- nie chciał, opuścić mieszka-
nia znalon-i-,,ch pl.zr- u1. Północnej, Odrł,ieziono go
do srr-ego domu.

9.04.br. 
- }Treszkaniec Czacza po użyciu alkoholu

- zdemolorł-a} mieszkanie, łv ktorym zamieszku-
je. Został pouczon}r.

sierż, Rornan Gzalouialt

" Palł Mariusz Banach .- i€-i:,ill ; P_....
Iwona Brodka:e Smż9'u.

" Pa,n. Pżotr Munia :€ Snl lglu t Paiń E1,-

: ilit.lu .ł łdr:c,ii,ttlska :e S m LgIu.

" PQn Durźusz Grześkotłiak z Pars}:u ż Pa-
,I7,L Just,ttna \Ył,odarczak z Przysieki
Starej II.

Zastr;pca Kioror,rltlika USC
BctrbcLru Firlei
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RENOWACJA
PoMNIKA Rou§Tffi.KffiŁeruw#$"§

Społeczny Komitet Renor.vacji Pomnika Rozstrze-
ianrlch odbył drva kolejne posiedzenta. 7Jt: \Ą,zględó,,v
tll;zczędncściolvych odstąpi.ono od pierrł,otl-iie przyję-
tej koll.cepcji (o1<oło 500 milionolv), którą p]:zedstawi-
ł€iil -,,,, nr. 4 (60) z 24.02.1x., s.2.

Przed.e vls:ł,;lstkitrr po5tano\i/iol]o zlT}nlejszyc glo-
bow-iec o 2/3 powierrzchni. Pozostałe jeszcze szczątkt
zwłok Rozstrzelanych - 

głor.vnie czaszki i piszczeie
-- zostaną zebrane i w,łożone dc rł,spolnej trumny.
Zostanie ona obudowana dwoma pionovlynri ściana-
mi lvelrinątrz groborvca. Tak powstał5l grobowiec bę-
dzie miał 1łlymiary: szerokość 460 crrr, długośc 584
crr. Puste, zewrrętrzne komory obecnego grobowca
zostaną zasypane ziemią i wybrukowane granitową
kostką. Cała pow-ierzchnia obecnego groborrlca zosta-
nie otoczona ozdobnym łańcuchem. Dzięki tym zinia-
nom uniknie się kosztow zl,vtązarrycll z odkr,vci1,-i1 i
kcnserwacją ścian obecnego groborvca. l{o,łopo.;.;',-a-
ły - mniejszy grobowiec pokryty zostanie pł_viami
granitowym, które bedą usytuowane nad poziomem
vlybrukowanyclr przestrzeni. Będa trł.orzvłr- l.;e,,r- 3l-L

rodzaj sarkofagu. Sciana pionorva - 
głolr-ica ż TtĄz-

v,,iskami Rozstrzelanych pozostaje bez zn,ia-n. a}e be-
dzie posaiiowiona n:rże1 n:rż obecnie.

Vy' cza.qie posiedzenia, które oclb}-ło się 1 1 1rnr.,

uczestniczący w nim kamieni.alz zapoznał członko-,,.
Komitetu z ttzema rversjami kosztorł. dotl.czacj,c|l
rnateriału - granitu, jego obrobki i r,vykonawstwa,
W zależności od rodzaju zastosorĄ:anego gianitu wy-
noszą one odpowiednio: 225, 192. 161 nilionórłl. I'ro-
mitet jednogłośnie opowiedział się za rversją drugą:

i92 niiliony. Opaska o szerokości 30 crn obejmująca
powi.erzchnię grobow-ca i płyta z Godłem i napiqem
S\I]ERU NASZA NIECH BĘDZIE PRZtrSTROCĄ
I SY&IBOLEM WOLNEJ POLSKI o wymiarach 1B0
X 130 cm będą z czatrrego granitu, a powierzchnia
p}yty gtównej i jej pionowe ściany z granitu jasnego
zwanego ,,zimnikiem". 'Wersja pierwsza, 225 milio-
nó\^, przewidywała granit czatny, czerwony i jasny.
Trzecia, 161 milonów .----- tylko jasny. Granit zostanie
zakupiony, przez Społeczny Komitet, a l,vykonawstwo,
jecinogłośi:ie, powierzono firmie: Zakład Produkcyj-
no-F{andlowy Walerego Karwatki i Romana Kisie-
lińskiego w TErrnówejłące.
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l, tscqclan Sz.łic zapozna1 czjonkór,; Ko-
,_ctI iinailsoy, \ 1TI. Fostat-iorviotto tlzłnóc
rzecz zbiorki preiiięciz,r- r.,,slói1 luciności
,.-, Cz.i1,1l1..,:,.: le Kleg1,1 3i;.l:;zl ch tr-lar-cc-

,,z\;rr! cz3ilsie pr:eproi,,,-adzą klvE5fę. P9-
jlclzi-sii.,: ka:Łcią o1<;l;,,ję. b,1, z,,lr-,lYc na-
::l c;iiill,ę, il.lll bc.ą ir::n sunla ,-nc,ze dac

r. .'e i.._t f r;1,1,1 l3 C :,::' 
}..

D Otychc zas*rr,-iritłi of i ąro*ia,,orc ami okazali się :

Jetzy Ciećia -,- Śrnigie1, Krąg Starszych tiar.cerzy -ń---Smigiel, }luri:lu,e Bractwo Strzeleckie - Śmigiel,
Cech Rzenlio:,ł Róznych 

- śmigiel, śmigielskie To-
ll:,,3112y5f,lp9 ,'.Luituralne, Zarząd Pracowniczych
Cgrcdkólł. D;l,iałkowych Smigiel, Torvarzystwo
Spie-wu ,,Hartionia" - Srligiel, Rada Sołecka Spła-
l,;ie, Cieśla Tadeusz -- Śmigiel, Kozak Łucja - Nie-
1;ąlkov,,o, Rada Sołeclia Giilisko, Cieśla Stefan - Ko-
szano-,,\il-l, Sadc-,ł.ski Antoni - Śmigie1, Rodzina Łu-

.;lkasze,"ri(]z!ri,, .- Snrigie1, }ilaria i, Wojciech Psarscy
:,i:aigiei, Ticłacińska Zafia - Nieiązkowo, ]reną

Ziegier zci, Waikor.liak (Przvbysz) .- Kołclbrzeg, Ma-
lia Grabow.ska z d. Przvł:ysz - Kołobrzeg.

Starl kolrta rl. clniu li.04.ilr. wyni{lsł 17.609.100 zł,
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