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pismo inlormocyino-społeczno-kullurolne

1. EALCER Leszek - Srrrigiel,

2. BUCHWALL) Sanisłarv - Nlorownica,

3. BUDZyNsl<l'Vysfrya- Smigiel,

4. CIESLA Jerzy - Smigiel,

5. DOBRZYŃSKI Stefan,

6. GORZNY Paweł - Stare Bojanowo,

7. JAGODZIK Florian - P9|ą{gq,6,

8. JANOWSKI Marek - i}lachcin,

9. LISIAK Jan - Spłalvie,
10. PAWLAK Stanisław - Q7ąę7,

11. PIETRZAK Jan - Księginki,
12. RANKE Urszula - Smigiel,

ulydattlta Gentrum Kultury §migiel

13, RATAJCZAI{ Lech- !?onieść,

14. RATAJCZAI( Marek _- Robaczyn,

15. SCHILLER Ronrarr - Srnigiel,

16. SKORACI{I Zcrron - Zegrówko,

17. SKRZYPCZAK l{enryk - Smigiel,

18. SZUL l{enr;,łł --Czacz,
19. SZYMf,ŃSKI Francisze|r - lioszanow,o,

20. WALI{IEIVICZ Nlai:elr - S**_: Eojanowo,

2l. WASIELEWS}iI Tatleul,z-_ i,Tietążlrolvo,

22. ZIEGI ER Alicja -- Smigiel,

23. Ż^CZYK Zctrzisław - Przysieka Stara [I,

24. ZAK Henryt - il,"yrieka Poiska.

J

c Cena 3000 zl

Do Rody Miosto i Gminy
Smigiel

t9 czertvca zostali wybrag}i:

mianą
SZANowNl CZYTELNICY /

PodtnEżka cen energżź ż papźeru zuźęi<szyła kosztE
produkcji naszej gazety. W zuiqzku z tum jesteśmy

zrluszenż paCnieśc cenę rlulneTu z dwóch na trza tu-
siqce złotEch.

Mamy naci.zie4ę" że stali CzgtelnicE pozostunq nam
uźerni, a, nowgch - zlłżększamE nakład! - cena nźe
odstraszy.
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WITRYNA ŚMIGIELSKA

- Jakie jest Pana samopoczucie? - spytałem opro-
rvadzającego mnie po stacji pomp w Brońsku Jana
Pietrzaka z Księginek.
-- Nie ulirywatn, że w mojej dotychczasowej biog-
lafii, to jeden z rl",ażniejszych dni. Nareszcie mamy
r,,od,ę - odpowiedział.

A ił, dniu tym, 1l czerwca br. o godzinie 10.00,

rozpoczęły się uroczystości oddania do użytku stacji
rvodociągowej r,v Brońsku oraz wiejskich sieci wodo-
ciągo-*rych. W tyrn samym dniu rł,ieczorem święco-
no .,1,odociąg w Białczu Starynr, a poprzedniego dnia
w-odi,, tl,ysnęła w Czaczyku.
Częśc r,vstępna uroczystości miała miejsce właśnie
p]rzy pompach. Licznie zebranych mieszkańców i ko-
mite'iy wodociągowania ościennych wsi oraz zapro-
szonych gości m. in. wicewojewodę Jana Wojciechow-
skiego por,vitał gospodarz miasta i gminy burmistrz
Jetzy Cieśla. Przedstawił realizację od 1976 roku pod-
stawo.łego postulatrr mieszkańców tej części gminy:
r,r,ody, l.u,oC),, wody! - 

po dzień dzisiejszy.
O realizacji tego przedsięwzięcia pisaliśmy na na-

szych łarnach wielokrotnie. Stąd przypomnę tylko,
ze r,vywiercono 3 studnie o wydajności 31 m3 wody na
godzinę kazda. Jedna z nich będzie awaryjną. Pro-
r,iukcja u,ody w-ynosić będzie 62 m3 na godzinę, co poz-
łvoli zaopatrzyć w wodę Brońsko oraz Nowy BiaŁcz,
Stary Białcz, Czaczyk, Karśnice, Księginki, żegrów-
ko, Zegrowo, Bielawy, Nowąwieś, Poladowo oraz...
Smigiell Miasto, oprócz zasilania z własnego wodo-
ciągu i ujęcia wody w Bruszczewie, będzie jeszcze
miało wodę z ujęcia w Brońsku. Z tego ujęcia docelo-
rvo będzie korzvstało około 2 tysiące mieszkańców
gminy (120/o ogólnej iiczby). Z sieci głównej odpro-
wadzonych zostanie 400 ptzyłączy. Do tej pory in-
lvestycja,,pochłonęła" 4.B00 milionów złotych.
Praca stacji lvodociągowej i oddalonych od niej o ki-
lometr w linii prostej pomp sterowana jest kompu-
terem i ... falami radiowymi. Spadek wody w zbior-
niku ,,wieży ciśnień" mającym pojemność
l50 m3 odbiera komputer, który włącza radio, a ono,
przy ponocy fal, daje rygnał do drugiego odbiornika
rł, stacji ponp, który je włącza. Tak więc pompy pra-
cują, włączają się bądź wyłączają, według zapotrze-
bałvania na wodę.

łVstęgę broniącą wejścia na teren stacji przecina-
ii: wicewojerłroda Jan Wojciecho,wski oraz radni: Jan
Pietrzak i Florian Wojciechow-ski. Obiekt poświęcił
proboszcz z Czacza (Brońsko do tej parafii należy)
ksiądz Józef Kromski.
Następnie szef OSP Piotr Nosek rozwinął wąz, u-
niósł go w górę i ,,dał tusz". Rozległy się brawa. Ciś-

Ciesz,ą się mie tyllło łv tsroń§§ąLtr.."

wodą zarniast §zarnpanem
nienie znniejszono i z wę.ża rialano do r,vcześni:j
przygotolvanych szklanek. Nim rozpoczęto Cegusta-
cję, ktoś dowcipnie zauważył: ,,Najpierw konserwa-
tor (Roman Brzeziński)l Jak jemu nie zaszkodzi...".
Po toaście znów prysznic, ale tym razem... -w stronę
publiczności! ,,Dobra i mokra" - zaulvażył ocieka-
jący lł,odą uczestnik uroczystości.

A szampan? Też był. Wzniesiono nim toast w cza-
sie uroczystego spotkania w ;:ozbttdowanej świetiicy
w Brońsku. Flenryk Pażdzior, zastępca dyrektora
Wojervódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wo-
dnych w Lesztrie, w swym wystąpieniu nawiązał do
rvypowiedzi burmistrza, że woda nie tylko jest ży-
ciem, ale i zagrożeniem. Jeśli będziemy ją zanie-
czvszczać, jeśli nie będziemy dbac o środowisko ----
g}eby 

- złoża, z któr.vch ją czerpiemy, to sanri sie-
bie unicestwimy.

W imieniu społeczeństwa, władzom, które doprorva-
dziły do realizacji tej jakże potrzebnej inwestycji,
serdeczne podziękowanie złożyŁ Jan Kamiński
przewodniczący społecznego komitetu wodociągowa-
nia Brońska.

- Jakie ma Pan odczucia? - pytam burmistrza Je-
rzego Cieślę.

- Aby odpowiedź była pełna, na}eży wziąć pod u-
wagę doniosłośc tego wydarzenia dla mieszkańców
rvsi, dla których inwestycja ta została wykonana. Za-
interesowani porownywali ją do elektryfikacji wsi
wykonywaną przed kilkudziesięciu iaty. Przez cały
czas trwania uroczystości, a szczególnie podczas prze-
cinania wstęgi obserił,o,łał:m zachowanie się osób
uczestniczących w ceremonii. Nietrudno było można
odczytać z uśmiechniętych twarzy wyrazy radości i
szczęścia.

Widząc to poczułem ogromną satysfakcje i zadoił,o-
1enie z tego, że osobiście mam rów-nież sw-oj udział
w pomaganiu i dawaniu szczęścia tym, ktorzy tego
właśnie potrzebują, jak również z tego, że ztealizo,
wane zostało deklarowane na początku kadencji za-
danie w zakresie wodociągowania wsi. Tetaz pozos-
tała tylko kontynuacjarozpoczętego i daleko zaawan-
sowanego dzieła. Zaopatrzenie wsi w wodę ze stacji
wodociągowej nie tylko uczyni pracę w gospodarst-
wie lzejszą, ale także przyczyni się do większej sta-
bilizacji gospodarczej wielu gospodarstw oraz inten-
syfikacji produkcji rolnej, zwŁaszcza hodowlanej.

-- Dziękuję Panu za wypowiedź.
H.Z,



WITRYN^ ŚMIGIELSKA

ffixnĘK#JĘ WAM §#Ł§Y§§ !
Spotkanie człorlkórv Zal,-z.ądu }1iasta i Gmin5- Sini-

giel z sołtysami i prze,ł,odniczącyrni }.,omitetórv osiecl-
J.olvyc}i, to kolejny zr,"al<, że kadencja rvłaclz samo-
i,z;ltiov,,i,ci-l dobiega korlca. Odb1,]9 się ono \^, salce
kilrbolvej Centrum IiultLilr- tv Si;riglu 14 czerw-ca br.
i, mlmo urocz1l5|ęo6 chai:akte;:u, b;,ło kolejna gospo-
ciarską rozmowa.

LiurnrLstiz Jerz;,-Cieśia -ll s-flym 1ł,ystąpierriii pod-
i.:reślił, że mijająca kaciencja b;rła dla samoiządił po-
-n"lazilą próbą 

- udaną, o cz)7m świadczą zrea'|izorvar.e
zariai;iil. Aie to i sukcc:: 59]|r,r5914l. §potkaliślny się z
Wariii d_iatego, by l{arrr serdecznie poei_zięlioitać. .Ies-
tłślnv śv,,iadomi tego. ze ll iele jest ;eszcze cio zrobie-
nia i riobrze by było, gd:-br.- tior.va r-ada pcdjęła kon-
tvnuację tych zadań, które podjęliśrn_v,

W c]o:vód trilórczej ,współpracy Burmistrz lvręczył ze-
blan,vm p isernne, okoiiczno ścio-we p ocizięlic rva-nia.

W imie*iu sołtlr5{ry głos zabrał Franciszek Szy-
nli1,1iski - sołtys Koszanowa. ktcr_v podziekorłzał Za-
rządcrri i But,mistrzor,vi za barc-lz:o dolir;i .r,::półpr"acę.

któiej efe}rty .,."idać r," ka_zriej r,;si. Dodał jednak. że
z,.lleżą one od społeczeństlyą .,r,,iejskie§o. Zarząd rvie-
r-i-1 pomoże, gdy rvidzi, że coś się zlobi. Soiiys Spła-
ri,ia złożył podziękorvanre p. vVandzie Jakui:o,,ł:kiej

- sekretarz Miasta i Gmin;l (,.Słorva podziękolvairia
odi:ieram j ako podz iękor^,,anie rila .liszystkich praco v",-

ników Urzędu" -- odpon iedziała adresatka), a soł-
t],.s jezierzyc Stanisław N{aj - członkolvi Zarząd.u
Zdzi,sławolvi Andrze j czakcwi.

Ale b;,lłi. też i p,rta,,ia, na ]<tore odpor,viaCał
I]urmistrz,

- co slrłoęi!* Zarzilłł ć-<} !iŁ-7,ek,.lzania rvot|_ołi;;gu ric
Wschor.vy? f).,vczesiia sytuacja. Telaz, qdy sialisrni,
się potentatem lv produkcji wody, poradzimy sobie
salni i diatego od l lipca wciiociąg będzie ,,Ęasz".

- 
jaka jest perspeiłt;7ro-,a utr.,,ałdzenia clrogi Jezie-

rzyce - Chełkolvo? T o nie nasza dloga, ale n,ie vi,v-
rzekamy się jej. Jak będzie:nr. mieli dużo środkóił..,.

- 
jak przer,lrvtlziałać irezrobeciu. Zrołiiono już clu-

ż}, krok - 
pcivołario grirtrię interu,encyjrlą, alc co cia-

lej? Walka z liezrobcciein, to nie t-,.iko ta grupa. To
też lvalka o tttrzv-manie u, Luci,,u -- j za,trudnienie -kolejki, ceg_ielri, ut.,1,orzenie,,.-."łsn,:śo zakładtł gospo-
darki komunaltlej, rvłaści i.,a. llez ził oltł.ien grupo-
wych, restruktull,zac j a i;.rłei;o PC]R.
*- kiedy obwodnica? 'fo inrvcst},cja, izątlorva. 1\{l;ile
j ak będą budot,,.anc aii il_-, lirad.y' : kai..l_i i ;l 1 it ztl{: L- anicz-
nego, nasze złotót,lii za'ililziliłci:ą tłloCcrnizację clróg
sz;,biego Lttc]ru. D,;liumerrtac;e juz jest.

- kiedy ocz3,zzczallria? To na§za in,l,,est_vcj;r i !ci llu-
dou,a uzależniolra icsi od po_.i:Cania na;szyc!-i-- tł,ias-
n}.ch środl,,ov., finanso,,vvch.

Wvpowiadano się źeż na tcrrla,t pr:acy Zatządu i
Rady. Stwierdzonc, ze dolorze b_vłobv, gdyby tr<ade,i-

cję przedłuz5rć o clalsze cz"l,ei-,. ].l'ra. .,'la kadencja L;;r-

ła najbardziej i,łói:cza" -- 5f1,,;ię,lrlził v"ielcletni ra.c]-

ny. Sołtysi człorrkolł. Earzą*u crXśpier.;ali ST{} tr,A'{'!
H.z.

FsCZTA Kar"śi:ice, clnia 15 ma},ca 19!]4 r.

Szanowna Redakcja,,Witryny Śmigieiskiej".
Dziękuję bardzo za 1ist, który otrzymałem od Re-

dakcji i pozdrałviam Wasz Zespół życząc orł,ocnych
plac w gazecie (.,.).

W naszej wiosce jest dużo do zrobienia, Najwięcej
chodzi o y"/odę. Mamy założony I{omitet woCociągo-
w,y, pl,zewodniczącym jest l{enryk Grzegorski. Ucze-
stniczyłem ,,v jednym posiedzeniu i doszedłern do
rvniosku, że zapaŁ do pracy jest duży. Prz_vjclzie nam
jeclnak się bardzo napracować b"v sprostać wymogorn
platniczym (...).

Po zebraniu Kółka Rolniczego redaktol, Ęaczeiny
I{ubert Zbierski za mało napisa.ł iia tcilat ś.,vietli-
c"v (...). Ciekar.v jestem ja,1,1 br;Cllie się cpie}<o.."lać mło-
ciziez iub inne tor,,rarz.istr.ia §poleczne (nor,"'ym oi,.lc}i-
tem). Stół pingporigci."1, zclsiiłł "<]iJIezento\i,Ian-\r p],.,:.ez

ZSL w Lesztłie dla. Z\ĄW .,r, Kal ślicac}r. Kiedyś b;,lo
inaczej, choć tcz b,r.15- zataigi. ale nie tak ja}< teraz.
,?rzo11 nil<t lil: nic pr.l,ał za jie manl ctlś zloJ.,ii: dl:i
śrvietlie;.. T cr,;lz jcst inaczc;. 7_,r,ollit;, ;tic za ile.

Zastanai,, jii tlnie splawa, diaczego żiarząci Dro-
gow). nie porlvśli o t_vnl. zel;i, u:ta,,l,ic tabiicę z n?.z-

wą wsi przed_ zł,.|.,iicio-uł,anieiii ,\:ldrzeja Nyczki (to

pierlvsze zabuclcrvarlie cd ::tron r-- Czacza). Poi]oL:lo
mieszkarily na terenie C,załza, a należyny do Kars-
nic. To nibr. l-,laha -l])iil\i;Ę, a]e kiciłivcy za,tr:zl'nują
się i pytaja, co to za -łicska. 'i'a.b].ica z napisem ,,lial-
śnice" jest od naszlrch zallui]_olvań 300 m.

liTaszą i;o1ączką jest ie;ż to, ze pierlł,sze ś,,viatło nie
znajcitije sie ila poc:,;ątku \ii:]]i, choć tarr J.anrpy są na
co drugirn słupie. Cc na 1;o Scit;,-s z Radą Sołecką
ł, Zatząd Gminv?
Pozdra.,,r iarlt :. szacui:kir;:r :§,,l,,;z ,,'.espcł

I{ązi,mierz Kobialka
Szanov,.;r},, Fanie Kazimierzu_ l

Bogacti,,-o teiratl.ki rlot;",:zi1cej pocl"sunrowa,lią lni-
nionego roku i cz'veroietrriej kadt:ncji Rad_v nir.: po:z-

lvoiilo narr, zająć si,1 poriL".zo,r,;irri pr-zez Pana spra-
rvami. NIa;rll, jednak llat'lzieję, źe ,,co się od-*,'leczc, to
nie ttciecz-i.:'' j zaiłrj..erg5;,.,.-łili aclr'esaci ustosunku,ji1
siq clo pt,.l-Llsizall,v(:h plzez Fana spl.arv, Ż},czyni_y Pairr,r

cir_łżo zcilo,n^,,ił i i,adości żr,cia, Lłed.tłkc ja
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IWNĘŁy KoLElNfr ,,D/Vl §prucLry"
Pc :az trzeci v,, dniach 10 - 12 czerv./ca pod pa-

tronaiei:: Zarządu Miasta i Gminy Śmigiel zorgani-
zowano ,,Dni Smigla". Głównym organizatorem było
Centrutn Kuitury w Smiglu przy współudziale spor-
towcó,w. Imprezy, przy licznym udziale publiczności,
zcrgar:izor,vano na obiektach sportowych i rekreacyj-
nych,

Piątek, 10 czertvca, był dniem środowiska i spor-
11. *§pekiakl ekologiczny ,,lVIy a środowisko" w wy-
lionaniu młodzieży z ZespoŁu Szkół Rolniczych im.
jana Kasprowicza w Nietążkowie przeniesiono z mu-
szli koncertowej do sali klubowej. Ten bardzo irrte-
resujący lvystęp z podkładem muzycznym obejrzała
głórvnie młocizież z Zasadniczej Szkoły Zarvodowej w
Smigiu.
Oci, goCz, 11.00 na boisku sportowym zorganizowano
turniej piłtrri noznej rv którym uczestniczyła młodzież
szkół ponadpodstalvowych, Wyniki turnieju są nastę-
pujące:

i. m. - ,zespół ,,Byki" (rałodzież z różnydn szkół).
2. n,i. - 1 zespół ZSZ yv Smiglu,
3. 1rr. -- zespół ZSR w Nietązkowie,
4. n]. - zespół LO w Smiglu,
J. 1-n. - ii. zespół ZSZ ul Smigiu.

Rórvnccześnie na płycie asfaltowej, po raz pierwszy
rv Śmigiu (?), rozegrano symultanę szachową, u, któ-
rej udzia"ł vłztęło 13 dziewcząt i 25 chłopcó.,łz, Symul-
tanistką była seniorka }/Iałgorzata Rabiega .- Adam-
czak, która -w czasie 5 godzin wygrała 23 partie, zre-
misov,rała 1l a 4 partie przegrała, Na zakonczenie inr-
p]:ezy zawcdnicy otrzymaii upominki a wygrywają-
cyrn, któryrni byli: Pałveł Perkietka - Sz. P. nr 2 w
Smiglu, Bernard Szymański - ZSZ w Śmiglu, Ma-

tetisz Jaskólski -- S.P. Bucz i Krys'ii.an Szłapka -ZSR i{ietążkorvo, wlęczono dyplomy. Otrzymaii je
ró.łr:ież najwytiwalsi szachiści, którzy jako osta-tni
kończyli partie: Joanna Zielińska i Przetriysław Kop-
c.zyński - oboje S.P. nr 2 \Ą, sirliglu. Oczywiście uho-
nolo-$,.ano również symultanistkę.

Sobota, 1J. czerwca, była dniem prezentacji dorob-
ku kuituralnego naszyc}r zespołów wokainych, mu-
zyczrlych, tanecznych oraz iaureatółv ,,Spotkań z Po-
ezją i'Prozą".

W niedzielę, !2 czerwca, sposrod wielu imprez
spor towo-rekreacyjno-kuIturainy ch zor ganizowanych
zarów-no dla dzieci, młodzieży i dorosłych (potyczki
rodzinne!!!) naj-większe brawa wśród bardzo licznie
zgromadzonej publiczności zebrała ,,Kapela zza Win-
kla" z Nowego TomyśIa. Dla niej sanrej warto było
przybyć do muszli koncertowej!

W holu Centrum Kultury w Śmigiu czynne były
wystawy: fotograficzna ,,Imprezy kuituraine i990 --
1!)94", prac członków sekcji plastycznej oraz sekcji
modeli 1atających.

Imprezonr to\Ą/arzyszyły kiermasze handlowe, jjo
sporlsorów tegorocznych,,I}ni Smigla" rralezeli: -włąś-

ciciele }Iurtowrri Napojów Chłodzących OAZA, Jart
Lisiak - masarnia w Spławiu, Iwona i Marek Kuii-
gowscy - hulfov1lnia papierosów i sklep spożyw-czy,
Przedsiębiorstv;o NIMEKS w Starym Bojanowie.
Wieikopolskie Przedsiębiorstwo Przetrvórstwa Mięs-
nego w Śmiglu oraz Przedsiębiorstwo Produkcyjno-
Handlowe - Spółka Cywilna Józef Maćkowiak i Sta-
nisław Wawrzynowski.
Wszystkim sponsorom organizatorzy tą dtogą składa-
ją serdeczne podziękowanie. (H. Z.)

IR6p§ąEZA W §TARV&Ą Bc§ANoWtf;,
W dniu 4 06.i994 r. w sobotę odbyła się w Starym

Bojanc-;lie impreza z okazji Dnia Dziecka pn. ,,Ra-
dość dziecioni". Jej organizatorami byli Centrum
Kuitury w Śmiglu oraz Szkoła Podstawowa im. Pow-
stańcó-ł Wie}lrcpolskich vz Starym liojanowie.
Dla dzieci przygotowailo wie1e konkurencji sporto-
wych i sprawnościowych, takich jak: rzuty piłeczka-
mi do puszek, soki w wrrrkach, rzuty lotkami do tar-
czy, skok w dal, i:iegi ii,, butach ,,siedrr-riomilowych",
dziecięce ,,Kołc Fortuny", rzuty piłeczkami do kosza,
odbijanie piłeczki pirigpongowej, huia-hop i inne.
Był róvrnież ,,Mikrofon dla rvszystkich" oraz potyczki
rodzinne, w których :talto,,vał;. ż rodziny 3 osobov;e.
Dużą frajdą dia dzieci były przejażdżki bryczką u-
dostęplrioną nieodpłatnie przez,,}{Il,i!EX" r:,= Star;:iłl
Bojanowie.
Imprezę zakończana pieczenj,eni kiell:esek prz;, ogi:il-
ku.

Zgodnie z zamysłem organizatorów, każde dziecko
otrzymało nagrodę poprzez loterię, do której iosy by-
ły rozprowadzane nieodpłatrrie w trakcie imprezy.
Ponadto w poszczególnych konkurencjach sportowych
dzieci otrzymały także nagrody. Imprezie towarzy-
szyły kiermasze plzygotowane przez szkołę podsta-
wową. Nie sposób pominąć sponsorów ze Starego Bo-
janovla, którzy ufundowaii nagrody: Skiep Spożyw-
czy Marka Walkiewicza, Skiep Spożywczy }Ienryki
Białej, Sklep ,,Dwójka", Sklep Wielobranżowy Kata-
rzyny Gaertig, Sprzedaż Iodów włoskich Zenon }do-

wak, Skiep spożywczo-przemysłowy Marii Szycho-
wicz, Bar ,,Pianka" Henryka Gucińskiego. Dzięki
sponsorom i organizatorom sobotnie popołudnie dzie-
r.i spędziły w znakomitych hurnorach i z r.lśmiechem
liir ustach,

D, Hg,mpel
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Z inicjatywy miejscorvych nauczycieli historii
szkół średnich działających na Ziemi Śmigielskiej
zorganizowano konkuls o tematyce Konstytucji 3 Ma-
ja. Jego finał odbył się 9 maja w sali klubowej Cen-
trum Kultury w Śmigiu_

Komisji Konkursowej przew-odniczyła autorka py-
tan mgr Danuta Frąckowiak - nauczycieika historii
rv Szkole Podstawowej nr 2 im. Konst;ltucji 3 Maja
lł, Śmiglu. Wystrój plastyczny sali, nawiązujący do
tenatyki konkursu, wykonał Antoni Szulc. Na w,i-
dow-ni zasiedli uczniowie szkół, których przedstawi-
ciele rywalizowali w finale.

Fo zaciętej walce pierwsze miejsce zdobyła ]]eple-
zentująca LO w Śmiglu Grażyna Grząślew-icz, drugie,
róvłnorzędne miejsce zajęIi: Ewa Andrzejewska -Zespół Szkół Rolniczych im. Jana Kasprow-icza w
Nietażkowie iKrzysztof Chudak - LO Smigiel.

Laureatom, ufundowane przez siebie cenne nagrody
książkowe wręczali: burmistrz Miasta i Gminy Śrni-
giel 

- Jerzy Cieśla, prezes Smigieiskie§o Towarzlr-
strva Kulturalnego - Witold Omieczyński i dyrektor
Centrum Kultury - Helena V/róblewska.

w. cżesielski

{egtrłŁHEąEF
W dniu 9.06.1994 r, w Wojelvódzkiej Bib]iotece

Publicznej im. St. Grochowiaka w Lesznie, odbyło się
podsumowanie konkursu czytelniczego pod naz\Ą/ą

,,Poznajemy środowisko literackie Poznania - Wło-
dzimierz Ścisłowski". Do konkursu przystąpiło 22

dzieci z biblioteki całego w-ojewództwa.

Nas reprezentorvały: Marta Dąbrowska. Marta Men-
cel i Magda Szymczak - uczennice kI. III Szkoły
Podstawowej nr 2 im. Konstytucji 3 Maja w Smiglu.

\/ miejsce i nagrodę - książkę Karola Maya pt,

,,Winnetou i OId Shatterhand" - zdobyła Marta
Mencel, zam. w Śmiglu, p1. Rozstrzelanych 17.

Natomiast wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali
od Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Lesznie
książki i pisemne podziękowania.

Eardzo miłą niespodziańką dla dzieci było spotl,1anie
autorskie z włodzimierzem scisło.vskim, który opo-
wiedział im o sobie i swojej tr.vórczości. l,iia pamiąt-
kę spotkania wszystkie dzieci otrzymały od pisarza
książkę pt. ,,Poznaj Poznań" z je"go dodykacją.

W podziękowaniu za rvytrwałośc i duży wkład
pracy w przl,gotoivanie się do konkursu nasze ucze,ct-
niczki otrzymały od Dyrektora Centrum Kultury He-
Ieny Wroblervskicj nagrody - albumy clo zdjęć.

D. Hampel

KONKURSY S KONKURSY
ffiĘCFtr€€{DH€§g<a

W dniu 5.05.i994 r. rł, Centrum Kultury w Smi-
glu odbył się finał turnieju pn. ,,Spotkania z Poezją
i Prozą" uczniów szkół podstawowych gminy Smi-
gie1. Do turnieju przystąpiły: Szkoła Podstawowa nr
2 im. Konstytucji 3 Maja w Śmiglu wystawiając 3

zespoły:,,Biedroneczki",,,Twardogłówki",,,Rampa"
(opiekun zespołów - Pani Agata Kulus) oraz Szko-
ła Podstawo\,va \^/ Przysiece Starej wystawiając tak-
że 3 zespoły:,,Stokrotki",,,Bratki",,,Sniezynki"
(opiekun zespołów - Pani Maria Ratajczak). Rywa-
lizację zespołową wygrały ,,Stokrotki" ze Szkoły
Podstawowej w Przysiece Starej zclobywając puchar
przechodni. Indywidualnie najiepsze były Angelika
Banaszak, przed Beatą Szczerbal i Anną Szklarską -wszystkie ze Szkoły Podstar,vowej rł, Przysiece Sta-
rej.

Natomiast lv dniu 13.05.1994 r. ocibył się finał tur-
nieju uczniów szkół ponadpodstav,;or,vych. Do turnie-
ju przystąpiło Liceum Ogólnokształcące w Sniigl,.r
wystawiając 2 zespoły: ,,Safcnki" i ,,Divertimento"
(opiekun zespołów - Pani Hanna Borska) oraz Zes*
pół Szkół Rolniczych w Nietążkoin,ie wystawiając 1

zespół: ,,Trepy" (opiekun zespołu - Pani Hanna
Klem). Najlepszym okazał się zespół ,,Safonki" z Li-
ceum OgóInokształcącego w Smiglu, który otrzymał
puchar przechodni.
Rywalizację indywidualną lł,ygrała Bogumiła Tonro-
wiak przed Kingą Kaźmletczak i Agatą Karaśkie-
i,łzig2 

- wszystkie z Liceum Ogólnokształcącegc ,ł
Śmiglu.

Najlepsze ::ec,vtatorki zarółvno ze szlioł podsta-
wowych jak i ponadpodsta-,vowych otrzymały nag-
rody książkowe i upominki ufundc,;,ane przez Dy-
rektora Centrum l(ultury Pa.nią ilelenę Wróblew-
Ską. D. I7ampel

TJrzqd SLanu Cquilnego w Śmźgl.u tnformuje, że
tuolę lłstqpienia u zusiqzek małżeńskt, zadeklaroLDalż:

25.06.1994 r, Fan Wuldenlar Pźotr Marciniuk ze Śmź-
gl,a ż Pani lfannct MajorczEk z Czacza,

2.07.1994 r. Pan Kazimierz NadolnE z Morousnźcy
i Panź Ewa ThżeI z Olszeua,

" Pqn KrzEsztoJ Stanżsłaąn Sżczyi'i.ski ze
Srnigla ż Panź Bożenu Mahol,Dsku ze Smi-
9la,

6.07.1994 r, Pan Ma"cżej Michalak z Koścżana l. Pani
. Martyna Nouak z Koszanoua,

Zastępca Kierownika USC Dąnuta Rataxczak
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Knonikm po§icyinw
25.G5.bł. W Karśnicach zatrzymano na golącym u-

czynkli dr,vie osoby, ktore kradły drzewo na szko-
dę }iaciieś::rictwa Kościan - 2 m3 iiściastej papie-
rór,vki. Usiłoivali ją sprzedac okolicznynr miesz-
]<a-::conr. Spraw-cow zatrzymano w areszcie. Spra-
11-e :ili]a]I,owano do sądu.

8"! W ccgii:ini iv Nietążkowie pracolvnicy zatrzymali
ni i]orącyrr ucz"vnku mieszkańca Nietązkowa usi-
1u;ll,,,-:qo dokonac kradzieży oleju napędowego i
,;eza ciśnieniorvego o rvartości 249 tys. Wniosek
oo l(oiegiurr,

23,&5.ilr. lnterwenio\Ą,ano w sporze sąsiedzkim r,v Ro-
llacz.vrri.e. Strorr;v pouczono.

{} }i._oii,l;:l drogowa rv Mororvnicy, Kierując5, pojaz-
cie,r: cieżarowym z naczepą na łuku drogi nie za-
chcwr-r jąc naieżyt.vch środkow ostrozności ude-
I,Z,\,]1 przyczepą W słup drewniany 1inii telefonicz-
ac:; i oddalił się z miejsca zdarzenia. Jego perso-
naiill l-i:ltalono i sprawę przekazano dyrekcji teie-
ko,rr:,;nikac ji.

lj0.05.Łr. Nietrzeźwa synowa. mieszkanka Karśnic.
,;łszczęia arvanturę domową. strony pouczono.

4"G6.t;;. Ito}izja dlogorł,a rv Śmiglu, na ul. Ogrodo-
',ł'ej. Kierując;, nie slł,oim samochodem osobov"ym
c;db.v.,,,, iłjąc przejażdżkę po ulicy uszkodził kilka
płotł_ii, i słup telefoniczny, Wniosek do Kolegium.

§],E{i.ł;r. Nlietrzeźwy mieszkaniec ul. Lipowe; w Smi-
§iu wszczął awanturę z żoną i dziećmi, Zatrzy-
mano go .ł areszcie do wytrzeźwienia. Stron;, po-
iiCZol]C.

i5.G6"bl, Kiei,olvca Vy'arszaivy manervrując na u1.

Szkolnej ,w Snriglu uderzył w zaparko-łan.v sano-
choC ciężarow). -- cysternę i oddalił się z miejs-
ca zdarzenia. Spralvcę us'ualono. Wniosek do Koie-
gium.

Kierotvnik Posteiunl,:u st. sżer. Wiesłau: Terczewski

zapIaSzamy
I{A tr"lK.I§IK ,,PoD WIATRAI(AMI"

rv niedzieię 26 czerrł,ca 1994 r. o godz. 16,00

PROGRAXtIlE:
Iconkursy dla dzżecź, młodzteży ,l do1,osłych,

Ioterżct f atttowa,
p okcLzg mo d eLż pły us a j qc y clt,

- 
puszcz&nże wianlłóru,

-- agnislło
-- zubawa taneczn(L - 

gra zespoł,,SFINKS"
Inlprezże taujarzaszac bęcit1 prz:,ejażdżki polltonanli
po slauli,e, prze jużdżki bryczkamż oraz liierin ąsze han-

dlou:e.
i.] czeslrtź!łóńu pilłni|,;tl. prclsimy r,l zabrunźę ze sol-,rtr

!ęocóltl oruz u.lianlróul. CentrurnKulturl.rvSrrliglu

w

z l§ ffff! l§A §§ [BGĘ
,"]pacerr_rjąc ogiądarn .r,itr).ny skleporve.

Do szyb pcprzyleplano t:ozricgo formatu kartki, z roż,
norodnie r"r,,ypi5ąi;1:1ni tckstarni, niekied;. z błqdarni
(sprzedarz 

- l.xl,r..,). Tnforlrruji,! .lne przechodniórv, ze

ktoś:

SPRZtrDA: wozek dziecięcy, automat ,,Luna",
lxasz),llę do robjenia stł,etlór,v, kloc masarski. tapczan

narożnil<, sairrochod. Io,.rer dziecięcy, bramę że-
1azną, motoryrikę, piłę tarczorvą...

K U I" I: siinik do rrrotolotrri...

ZAT RUDNI: blachaTza - dekarza, ktav,,corł,e...
I refleks;a: ULAC'źI.GO NIE OGŁASZAJĄ W

,, iVITBYl{IE"???
Okna rvl,sta\,Ą/o\r,e zostałyby pozbawione wątpliwych
upiększeń a zasięg informacji o transakcjach byłby
rł,rększ.y-. Wszak nakłatl pisnra stale zw,iększamy!

tŁ 1VIĘC DLACZEGO??? - zastanal,vi.amy się w Re*
dakcj1. Nie rl,iern czll 1rrrrrrśmy w przysłowiową
dziesiąt}<ę. ale dosziiśmy cio wniosku, że barierą są...

starvki, jakie podaiiśm.v r,v numelze 5(62) z dnia 10.3.

bi. s. 3,

Politanorvil,iśr.r1, jc obniżyć na 1000 złotych za crn'!!!
Najlirrricjsza pov,ierzclrnia ogłoszenia wynosi w da1-
szvn ciągu 13,5 crij (1,J .9) i iłosztuje 20 tys. złotych.

Reda,kcj,a

zatem:
ZAFRASZANIY DO V\vIIESZC.ZAI,TlA REKLAM

I oGŁoSZEl,T

Reklanay

l ogłoszettia przyimuiil:
- Bedakeia

- dlukatnia
- §filep motoryzaGtiry pą staoii GPll

OCIEPLANIE ELEWACJI OD

STYR,OPIANE
ZEWNĄTRZ

M

wykonuje

Z AKŁAD R ]lM cNToWo-BUD oWLA|iY

MARKA ŁĘCZYŃ§KIEGO

Smigiel, ul. I" iwaszkiewicza 1. tei, 170

oaał}}aai)}aałotao}.}}aaaaaaaa{)aała}ał

'{'ł relilirtlla zleccnitlclarvcę l<,osztolvala 54.000 zt.


