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|ana PletrZaka _ z funkeji przewodniczącego Rady MiG Smigiel,

PaWła GÓrZnegO - z funkcli zastępcy przewodniczącego Rady i członka Zatząda.,

TadeUSZa WaSieleWSkiegO - z funkcji zastępcy przewodniczącego Rady.

UrSZUlę Ranke - z funkcji przewodniczącego Komisji Regularninowo_Statutowej.

WYBRANO:
UrSZUlę Ranke - na przewodn icząeą Rady MiG §migiel,

StaniSłaWa PaWlaka - na zastępcę przewodnicząeego Rady,

ROmana SChillera - na zastępcę pfzewodniczącego Rady,
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RELlrcJĘ z oBRAD złnnrnśclMY W NASTĘPNYII{ NUMEBZE.
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K §}E-Ę,ąfi Z&ffiKĄffiĘ-T
19 paździerriilra i:r.

Uys}1-1;_,...l.jl* .,.*.] ,,r,, i_.rżC;j,,rni ofc;le;:.:i n:l ,.,-
nalizację lii.iasta §rnigla i budorvy a€zyszczalni ó;-:1,1,;^

ków. O,ei1..,. złozyii,: K].e;r,.-.ns Janiak - Zakłłć P.:ł-
jekto-u,,,i,-]'liłc-łlan-,, iiCLEI(TCR z Le:,:zla i R;;s:,:::, .i

Stefanił}i Pleco-,ł::iia Frojekto,;vc.-iio".ztoi,j,so-,,,,.
EUD-IIOSżT z R;_,-,,icza. Ołlie oferty nie odpowl.:-
działy jeclrioznaczriie iia pyianie: za tle i do łiiej,. .
\a,I zrr",iązku z Łym, spi,awę plzekazairo Kcmisji Pla-
nor,vania Przestrzennego (jei członkor.iie uczestniczvii
w tej części posiedzenia). kióra ma zaprosić o1;u cfil-
rentów i uzyskać od nich dodatkolvych infornacji.

a sytuae ji Zairitcl"u &ospoclarki §{,orntrnalne j
i lv'lieszkaniowe3 r"., Sn,i;iu mowił j<ierownik zakładu
I{enryk Skrz,y-pczak. Zakład, niekiedy zmuszony jesi
rł'ykon;.vrać a'ł,,ary j r.e, i: iepr-zer,viclziane i,l hatmctto,
gramie place, które pociągają nieplanoy",ane koszt;-.
co z ]iolei proi;radzi d.o ;:ealizacji nieplano-ran;,,ch ii,,;--

datkór^,r. ifrz;lil}gdgn-] takich i.ził,łan b;-1 ::,ci,ltaż plec.:
c.o. y,/ S'lar;ynr Bcji:.:o,.łie. Ii:liai ni,ć t;,.iko ira:-iroc-,i
i podiącze*,ie, stała iię dl"łza rohc'ia rra 25-30 milto-
nćlv". stari.ch złotych!

ldi* pri:ervidziało tł: zalrl:pu j]tl;łpy glębinowe;
(którą juz l<u.pie;rro) dia i,}o\}"lo viy\&ierconej studi:i
,w Śmiglil. Za zacszcz,qdzcne przy ,,,ilicrceniu studni
pieniąCze iurtało :ię c.i_z,vl.ke.ć r,;_.i;tel:i,.tł --- iilT:,/ ",,vieit-

nic ze) r,.;ykonar,vca zoboy,;ią zał §:,ę z3- r]]al''- cil/ ać ]l Ci-ńp ę
.,v siud_:;,i. aie a}ryśiri,v nogil pić .łcclę 1;,l;zej jakcs-
ci, nalezy ,,zotgai:izor,llać" steiolvanie pornlla J jej za-
silanie, rurłciąg do sta,cji uzd_atilia:lia \,rrd_1".., Rcbic
to już te-raz, czy czekać na J:udzet i996 roku?

W zvu-iązklt zł zvłiększoliyill i;obcrern 11i.j;ri na.

rł,odociągu, lłonieczna jest zrniana. zasilania. /,ir;: .lo-
konać modernizacji rczdzielni, muszą'i:;,,c !,i-,l,j21]9

no\tre warułki techniczne. Ktiszty z t-,-,^,, z\-,,1:(-.ai],,

r,vynicsą około ] 00 milionów sia_iych zloi_r,ch. :,Y b,.ic--

żecie ich nie plano,wano...

Do rozstłzygriięcia pozostaje też płoili,erł,, g1,lzie

irlstaloweć włłi$i$ierze. Y/szystkie awarie Co -wccio-

mierza pokryrva Zakład-, pol1,osząc rriekiedy oibi:zy-
mie koszty. l{o, bo jeśii r.";odomierz jest usytLiolł,:inv
vr bu_dyr,ku, a aw-aria na przyłączu ,,id-ącyrii" i-l1l,.

przez ogród obsadzony drzeł,,,ami i ki:ze,łami cedob-
tiymi i pod alejką r,vyłozona kostką brulrolvą? Wodr-
mierze ,winny byó instalc-yvane l]3- noczątku przyłącza
rv siudziencel

T{oi:ieczna, i to pi.ina,, jest też wymiana zuż_,ra:ega

sprzętu technicznego odziedziczcnego r,", spadku po

ZGK|M rv l{ościanie.

W zlviązku ze zwiększon;rmi, obecnie zacianianri
i reaiizacją cd nor,;ego ]:oku Lł;'.ay/.1 ii zamór,,;ielrlech
publiczlryc}y Zarząd t/.-i,r&zil zgotię na c{rldaikov",e z9-
trltdnierrie rv ZGKi},{ pracorłln,ika r1o sprarv inrvesty-

cji i remontórv oraz do spraw ewidencji zasobów
ry:.ie;;zkaniorv;,-ch - łącznie półtora etatu.

)i;r,ząd l::]:>iano.,vił, że lu ramach telefonizacji mia-
:,ia r :]rłit:v, zosta;:aie zeilrstalolvanyclr 8 tclefonów
p;l:iii..ll.ve1-1. (ła ka_rtę rnagnetyczną 1ub żeton;r, które
bęC:ir: niożiia nahyć 11, poblrskich placówkach): 4 w
Si:liglu (p1. Rozrl;rzelan_ych, Centlurn i{ultury, budy-
r-,lil ,occzi.;,, ;Jrze,tl l..]i:G), 2 lv Star.vm tsojanowie
(poczia i lzkoła_) i po 1 yv Czaczu (i{usarska) i Wo-
nieścil-i (pcczta).

2i. paźtlzietnika br.
Te;;raten-i -,,ł,icdąc5,,n b}rła sprawa cegielni 11, Fłzy-

siece Folskiej. Jak już wielokrotnie pisałem kupnenr
te; cegielni, kiorej właścicieiem jest p. Jacek Frąc-
kor,",;ia.k, zair,}teresowarla j€st (była?) spolka z udzia-
łenr kapitału zagIaj:iczi}e8o tsCRAL-POLSKA. Ti,l

tra:;sł,kcją są i,eż zainteresoi.,,ane rvładze ri]iasta i grri-
ny, gd.vż obecny lł,laściciei nie płaci należnych gmi-
ni.- ilrdatllcrr- aili raty z tytułu kupna od gminy
cbiektu, Siad y,, utnowie przedrvstępnej, spisanej
z erventualn:\Im nolł,ym właŚcicielem, zastrzeŻono, Że

iCR,Ar, pi"zejrłie na siebie pasywa firmy. Gmina zo-
borviązała się wydzierża-wic nowemu nabywcy grun-
tr, - z,k:ża §lir:;l, Sprawa była już daleko zaawanso-
\n,a:'la i czekano t,vlko na zgodę ministra na sprzedaż
spółce z kapitełem za.granicznym. Tymczasem Boral
czei-la- i:a rvyniki a.naliz pcbranych probek gliny, któ-
... .,:u,5,,:iiano do Flolandit. Zarząd, bez względu na da}-
szv prze1,.ieg r,vypadkó.,v, postanor,vił lv sposób rygo-
rl'st;'czn1. dochod.zić s.,lroich IaSZcZeń finansor,vych.
W z,"viązkll z tyr,:.. ze wła,ściciel w spisanym akcie
lroi;i:,i.ai:"i1;ln poriiał -.ię egzekucji sądowej.za ladą rad-
CV i]r:ilwneEo |;csj,a;lo,i.;iono zwróciĆ się do sądu o na-
cianie kiau_.ltlii -.riircna,lności aktowi notariainemu.
1,Ti;iel"r, jednak gbie silony zaproszono na lozmowy.

}ie3atv.;lnie ustosunkowano się do rł,stęptrej pro-
pozvcji o prz-v-jęcie na garnuszek gminy służby zdro-
.,l.ia. }iatoilia:_;t pozytywnie Llstosunkowano się do

llrsi;illi:ego r,-,,niosku kieror,vnikóu, ośrodków zdrowia
."v Starvine Boiailo-wle, Śrniglu i Wonieściu o dofinan-
so-lveł.ie szczepienia profilaktycznego przeciwko wi-
il1;o\,r,elnu zapaleniu rvątroby. Rzecz dotyczy no-wo-
i,udkól,rr, ktore po ulodzeniu są szczepione obligato-
rvjriie rv szpitalu. Aby i";iJc orro skttteczne, muszą do-
s';a,i: jr:szcze cir;vlr: dawki.

9 1isłopada br.
Cnra"+iiano i plz=",znano podrr,ly,żki dla sfel,y bud-

zeto.ve j,

Burmistlzcl,łi dano przyz,nvolenie na podpisanie
un]cwy rra połozenie dvrvanika na ulicach No,wa

i Osady irl Siarl-nr Bojanorvie. Pracc zlostaną wyko-
nane yl rckir bieżąc},i}-i, a zapłata w 2 częściach:
rł,tyrn i przy,;złym rokl,t. @. Z.)



WITĘYNA ŚMIGIELSKA
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XVI Sesja, l<tórej głórvnym tematem była kultura

i sport, odbyła się 26 października br. w sali widorvi-
skowej Centrum tr{uitury r,v Śmigiu. Oprócz Radłrych
(nieobecnych b5,}9 cz1&oro: Fe.;yeł Górzny, },/{arek
lValkiewicz, Janina Wawrzynor,vska i llenryk Zak)
uczestniczyli w niej ludzie zrviązant z kulturą i spor-
tem: prezesi i, działacze organizacji, to,u./arz.,,st-ov
i klubów oraz pracov/nicy Centrum Kultury vr Śmig-
lu. Gościern Sesji }cył dyrektor Wydziaiu Ktlltury
i Sportu UW w Lesznie p. Eugeniusz Śliwinski. Jernu
tc przypadł zaszczyt wręczenia odznak ZASŁUZONY
DZIAŁACZ KULTURY, które atrzymały pp. ZOFIA
BENYSKIEWICZ (na wniosek 7,arządu Tov,uarzystwa
Śpiewu ,,Harmonia']) i DANUTA HAI\{PEL (wniosek
dyrektora Centrum Kultury w Śmiglu). Odznakę
ZASŁUŻOI{Y DZIAŁACZ KULTURY FIZYCZNEJ
ptzyznano (na wniosek Zarządtt KS ,,Pogoń 1929'')
p. HIERONTMOWI OGRODOWCZYKOWI. Gościem
Sesji był równiez p. Krzysztof Taciak, kióry repre-
zentował Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. Sta-
nisława Grochowiaka w T,esznie.

Głównym temątem oŁlrad była działalność Cen-
trum Kultury w Śłniglu oraz kierunki rozwoju kui-
tury i sportu w mieście i gmirrie §migiet. Przedsta-
rvił je .- nizej podpisany 

- dyrektor Centrum Kul-
tury w Śmiglu (fragmenty wystąpienia w następnym
numerze). W dyskusji (głos m.in. zabierali: Alicja
Zieg}er, Jan Chomski, Urszula Ranke, }Viktor Snela,
Leszek Balcer, Tadeusz Kozłowski, Jan Lisiak, Ro-
man Eołowski, Maria Półrolniczak, Henryk Skrzyp-
czak, Jan Nowicki, Bronisław Skorupiński, Eugenisz
śliwirłski; mówiono, by w terenie ] we wsiach --zajęcia pozalekcyjne, w tyrn i kulturalne, inogły
wznow-ić szkoły; apelowano do rad_nych, by przy
uchwalaniu budżetu ,,bardziej pode;je hojnie'' do
spraw sportu - ludziom, któtzy chcą działać na wsi
trzeba pomóc. Podkreślano, że nas - gminę 

- nie
stać na sport ,,Iigowy'' i kuiturę przez du.że K. Stąd
tez wnioskowano, by popierać ruch amatorski, a to,
co u nas istnieje - utrzymać i wspomagać. Dyskusję
podsumował przewodniczący Rady Jan Pietrzak, któ-
ry stwierdziŁ, że przy ograniczonych finansach ku1-
tura u nas ,,działa wspaniale'', a dzięlli zaangażo,aa*
niu ludzi z nią związanych, ma zasięg pozawojewódz-
ki. W kulturę i sport vzarto inwestować, ale - zą-
znaczyŁ - pieniądze nie załatwiają wszystkiego. Po-
trzebni są ludzie: r,ł,ytrwali i zdeterminotxrąni w dzia-
łaniu. Potrzebna jest integracja v,ezystkiclr ludzii organizacji wokół Centrum I{uitury. To zadanie
trudne, ale i moż]iwe.

Potrzeby finnasowe Centrum Kuitury w Śnriglu
(Radni przed sesją otrzyma}i mateliał;u: najpilniejsze

remonty i zakupy) analizowane będą w czasie posie-
dzeń poszczegćlnych komisji Rady.

Sprawozdanie z prac Zarządu w okresie między
sesja,mi złoż-ił 'nurrnistrz 

"Telzy CieśIa (zobacz arty-
kuł ,,Z prac Zarządu'', s. 2).

Burmistrz zrelacjonował też s.wój pobyt -w Holan-
dii. Mimo tego, że był tam prywat:rie, został oficjal-
nie przyjęty przez zarząd, jednego z. osiedli miasta
Beilen, a następni e przez burmistrza i wicebur-
mistrza tego miasta . Zwiedził urząd, miejski, ośrodek
pomocy społecznej - dom dziennego pobytu dia osób
potrzebujących pomocy, kompleksy ,,starych'' i no-
wych obiektów sportovzych. Oczyrn iście był też i oko-
licznościowy bankiet, w czesie którego przewodniczą-
cy komitetu osiedlowego p. Harm Bronstig (przywo-
ził do Smigla dary) wniósł toast, by Śrnigiel i Beilen
stały się miastami bliźniaczymi. Wymieniono upo-
minki .ł postaci lrerbów rniast. Burmistrz Beilen,
jest zairrteresol,vany współpracą, został zaproszony do
Smigia.

Podjęto uchwałę o zmianie w planie dochodów
i w;zdatków budżetowych na rok 1995, ustalając przy
okazji, by nrateriały budżetowe najpierw były przed-
rniotem anaiizy komisji finansowo-gospodarcz ej, póż-
niej zarządu i sesji.

Niezwykle ożyrvioną dyskusję wywołał projekt
uchwały o zasadach sprzedaży mieszkań komunal-
nych. Z jednej strony stwierdzono, że jest preferen-
cyjna dla tych co mają pieniądze, z drugiej - by
mieszkania dawać za darmo! W końcu ustalono, że
mieszkania, o sprzedaż których już wystąpiono, zo-
staną zbyte wg dotychczas obowiązujących zasad.
Projekt uchwały z nowymi zasadami sprzedaży wy-
cofano, będzie on przedmi,otem analizy odpowióanión
komisji Rady,

Podjęto. jednogłośnie, uchrnałę o sprzedaży bu-
dynku i gruntu b. szkoły w Morownicy.

(H.z.)

W.oo.W
WIECZOR, POEZJI SPIEWANEJ

20 października 1995 roku z okazji wydania 100.
numeru ,,Witryny Śmigielskiej'' w sali klubowej w
Centrum Kultury w Śmiglu odbył się wieczór poezji
śpiewanej. Licznie zgromadzoną publiczność swoim
występem zachwycili: młodzież z Zespołu Szkół Rol-
niczych z Nietążkowa pod kierunkiem p. Grzegorza
Głowackiego oraz zespół ,,Antykwariat'' z Leszna.

ral}().aao{}.1}()oaał).})aaaooaaaa aooaoOaoaoaaoa9aaoaoaOaoaaaoaaaa
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WITRYNA, ŚMIGIELSKA

#BFŁ{}N§ŁY T"Y,a-ł]Ł
Już drugi raz miałam okazję być ,,obserwatorem''

na Wojewódzkim Konkursie Tańca Disco, który od-
był się 4 listopada br. w Święciechowie. Impreza ta
rna svłój szczegól*y charakter i atrnosferę. Na ten
wieczór zjeżdżają się do Śwj.i,ciechowy soliści, duety
i fcrrnacje taneczne z całego województwa dając po-
kąz s.,,voich umiejętności tanełznych i choreograficz-
nych.

1F,jśród występujących były również śmigielanki:
Daria Marcinkowska i Marta Jałkiervicz, które obro-
niły swój zeszłoroczny tytuł najiepszego duetu w we-
jervództwie (zdohyły pierwsze a nie, jak napisała
,,Gazeża Foznańska", trzecie miejsce).
Obie dziervczyl\y mają na swoim koncie już wiele
sukcesórł,, i tak: w roku 1993 I miejsce na przeglą-
dzie w Lipnie, II miejsce na mistrzostwach Polski w
Szczuczynie; a w 1994 roku: I miejsce w Swięciecho-

wie i I miejsce w Szczuczynie! Tańczyły także w ze§-
pole tanecznym ,,APLA'|JZ'' działającyrn przy Cen-
trurn Kultury !v Śm,iglu, który również zdobywał
najrvyzsze m;ejsca na przeglądach i konkursach.
Dorobek dzieł",,czyn jest v",ięc gcdny płzazdtoszcze*
nia tym bardziej, że układ taneczny zaprezentowany
przez nie w Ś-,..zięciechowie przygotor,vały i opracc."va-
ły całkowicie same.
Wracając do konkursu - oczekiwanie na w;,niki u-
milone zostało wspólną dyskoteką. Przyjemnie ł:vło
popatrzeć jak umiejętncści nabyte r^r czasie ciężkich
prób zostają wykorzystywane do wspólne 1 zaba-,**y
i jaką radość przynosi tyrn dzieciakom i młcCzieży
taniec.

Wszystkim uczestnikom konkursu, a \N szczególności
naszyrn dziewczynom życzę dalszych sukcesów.

M. D.

ią€AŁY THŁEF,GF{ f;ŁIZE PR*BIE&ĄY
ostatnio sporo się w nasz;rch stronach mówi o te-

lefonizacji. Pojawiły się nawet ekipy rnonterów za-
kładających nową instalację. Tymczasem w Nietąż-
kowie aż 2? osób (spośród 31, cirętn;,ch na założenie
telefonu) zŁażyŁo wnioski o rezygnację z posiadania
teieźonu. Co się stało?

Z tytn pytatiern zr,vrac&Et się do płzedstawicleli
§poleezmegó Korrritetrr Telefonizacji wsi Nietążkowo:
p. Anieii Kołacińskiej, p. Henryka Starkbauera i p.
Tadeusza Wasieielvskiego.
Zacznijmy od tego, że zaniepokoił nas brak ustaie-
nia wysokości kwoty w umowie, jaką ostatecznie
trzeba będzie zapłacić za założenie telefonu. W okre-
sie od kwietnia do czerwca 1,995 postanowio,no za-
wiesić miesięczne wpłaty aż da czasu podpisania u-
mowy z Zakladem Telekomunikacji w Lesznie. Nies-
iety, umowa wstępna zawarta w irnieniu nas wszy-
sikich przez Prezydium Społecznego Kornitetu Tele-
fonizacji Grciny nadal nie zawierałą konkreinej kwo-
ty. Ponadto warunki płatności zawarto -w aneksie
sporz;ądzonyrn w tym sarnym dniu co umowa. Budzi
to obalł.ę, że tak ja.k mogą przybywać koiejne anek-
sy, tak nroże się zmieniać kwota wkładu własnego
przypadająca na przyszłego abonenta. Jest to tym
lrardziej pra-wdopodobn6, a wiele w*qkazuje na to, iż
czas zakończenia inwestycji może ulec znacznemu
wvd_łużeniu ponad to, co zapisano w umowie. A wia-
d_omo, że łvszystko drożeje. Już teraz prosty rachu-
nek kosztów in.łestycji wykazuje zwiększenie o 134
{nov,,e) złote na jednego abonenta. Kto tę różnicę
pokryje?
.iaka ł:ę:lzie sytłracja osób, które zdecydują się na
załeżenie telefonu już po zakończeniu inwestycji?
EI;, r,-,,iriosko,,valiśrny o inną wersję rozwiązania tego

probiemu, a inna znalazła się w aneksie, A r.vięc i rv
tej kwestii vlystąpiły rozbiezności i r:ie scginiono .+ro-

li przyszłych abonentórv.
CFrciałabyrn jeszcze zadać Faństrvrr parad_*iasalne z
pczorrł pytanie 

- z irirn właŚciwie ćeraz poz*rapviąixr?
Rzeczywiście, z pozoru jest to pytanie nieco szokują*
ce. Jednakże nie pytanie, ale zainstniała svtuację na-
Ieży uznać za paradoksalną.
W rozumieniu Frezydium Gminnego Kornitetu Te-
lefonizacji nasz nietążkowski komitet już nie is'cnie-
je. Jest to dla nas ewidentne łamanie i}ral^/a §*!no-
rządowego przez Prezydium Grninnego 3icrnitetu Te-
iefonizacji, ponie-lłzaż nie było sytuacji satncrozwią-
zania. Podjęliśnty natorniast na Zebraniu lvtieszkań-
ców dec;zzj ę o ruezygnowaniu z telefcnizacji na r,,za-

runkach zawartych we wspomnianej urno-,rzie i anek-
sie. Ponieważ nasza zkrioror,va decyzja nie została
przyjęta, zwołaiiśmy następne Zebranie, na któryrn
pcdjęto wnioski o indywidualnym wycofaniu wpłat
dokonanych przez 27 osób oraz o zoi;owiązaniu tyclr,
ktfuzy takiej woli nie wyrazili, cio płacenia zade-
klarovranych miesięcznych rat. Ponie.łaz Kornisja
Regulaminowo-Statutov,ra Rady llrliasta i Grłiny po_
twierdziła, że samorząd mieszkańców wsi miał pra-
wo podjąć określoną decyzję, jako członkol^/ie Spo-
łecznego Kornitetu Telefonizacji rvsi i{ieiążkov,zc
stwierdzamy co następuje:
i) Kornitet nasz nie rozwiązał się, pcx:iełvaz nie
wszy§cy chętni zrezygnowaii z telefonizacji;
2) odu,ołanie Społecznego Komitetu ieży wyłącznie
vr gestii organu powołującego (czyli uchvlałodawcze-
go) tj. Samorądu Mieszkańcórv v"rsi Nietązkowo.
Dziękuję Państwu za rozFnowę.

J. Skarżgńslła



lvITRYNA ŚMlGIELsKA

W*mGil§ĄG*WAl§§A CTĄG ffiAŁ§ZY:
B§frŁAWY i ZEGROWKO

W styczniu br., vr czasie poświęcenia sieci y,,oclo-
ciągou,ej rł, iVIorownicy, llurmistrz Jetzy Cieśla m.i;:.
powiedzrał: ,,Na wcdę czekają jeszcze mieszkańcy
Przysieki Starej I. Zegrov,ka, Bielaw, Zegrou,a, F.l-
ladorł,a, Szczepankcwa idowego, Olszewa, Żydasvr, i
Zygmunto.,ila - 

l;ącznie 322 gospodarsttw''. Dzieki
konsekwentnernu i planowanemu działaniu oraz ini-
cjaty,"vie i zaangażowaniu lokalnych społeczności, lis-
ta oczekujących zmniejszyła się o BIELAWY i ZE-
GBOIą/KO, w których, 11 tistopada, w Swięto Nie-
podległości, uroczyście poświęcono wodociągi wiej-
skie.
Uroczystość zargantzowano ną drodze.,. rozgranicza-
jącej obie wsie. Słabo znającym topografię gminy
wyjaśniam, że patrząc od strony toróvr PKP, budyn-
kt po prawej stronie -wyasfaltowanej drogi prowa-
dzącej do Karśnic naieżą do sołectwa Zegrowo, a po
jej lewej stronie - do sołectwa Bielawy.
Z upoważnienia przewodniczących społecznych ko-
mitetów. rolę gospodarza uToczystości pełnił bur-
mistrz J. Cieśla. Witając nrieszkańcóvl i zaprcszo-
nych przez orga*izatcrów gości prz;rpomniał zebra-
nym historię wodociągowania grniny. A gośćmi rn.in.
byli: Stanisław Wojciak - cyr. Wydziału Roinictłva
UW w Lesznie, I1enryk Paździat - dy.. Wojewódz-
ki.ego Zarządu Melioracji i lJruądzeń Wodnych w
Lesznie, \1iitold Sobczak - prac. tegoż Zatządu --
inspektor nadzoru, członkołvie Zarządu Miasta i Gmi-
ny Śmigiel oraz pracorrrnicy Urzędu. Aktu przecię*
cia wstęgi dokonali: S, Wojciak i przervodniczący
społecznych komitetów budowy: Stanisław Szefner i
Zenon Skoracki. Przedtem symboliczną wstęgę i hy-
drant poświęcił wikariusz parafii w Wiikowie Pol-
skim ks. Stanisław Wawrzyniak, kióry nawiązując
do drogi, ,,która nie dzieli a łączy" stwierdził, że ta
inwestycja jeśt dowodem na to, że btrdu3ereay Pelskę
rnałych ojczyzn".
W imieniu komitetów budowy, mieszkańcom wsi, sa-
morządow-ym władzom lokalnym i przedstawicielonr
władz wojewódzkich serdeczne podziękowanie za za-
angażowanie i wsparcie finansowe wyraził S.

Skoracki. Fo tych ceremoniach miejscołvi strażacy
(to jedni z najlepszych w gminiel) dali tusz, by u-
czestnicy uroczystości mogli się przekonać, że woda
jest i rna dolrre ciśnienie. ,,Obyście nigdy nie używa-
ii jej do gaszenia" *- powiedział S. \;/ojciak.
Fo uroczystości na drodze ,,ona nas nie dzieli, wręcz
przeciwnie - łączy, czego dowodem jesi ta in-łzesty-
cja" - powiedziano nli później (gości zaproszono na
poczęstunek do świetlicy wiejskiej w Zegrówku) słu-
żącej obu vusiom, jej gospodarzem jest społeczny kc-
mitet budovry śi,vietlicy - za uzyskiwane dochody z
organizowanych tu zabaw, kupują płytki chodniko-
we), w której, w godzinach wieczornych, i-.awiii się
zadowcleni z ukończenia inrł,estycji mieszkańc;l.

Jak już wspomniałem, woda do zagróci dctarła
dzięki zaangażowaniu się mieszkańców obu rł, si, któ-
rzy pod koniec ubiegłego roku powołali społeczne
komitety łvodociągowarria, w skład którvch weszli:
rv Eielar,vach: sołtys S. Szefner - przewodniczący,
Czesłai,v Skoracki przew., 'Wanda Kaczor i
Syiwester Oł,łczarek - członkowie. W Żegrówkuz Z.
Skoracki, radny RMiG - przewodniczący, Stanisław
Skrzypczak przew., Ryszard Ajchier, Stani-
sialv Kupka i Zenon Pelec - członkowie.

Wodę do Bie]aw i Zegrówka doprowadzona z r,vodo-
ciągu grupowego Brońsko (oddano go w czer\Mcu ub.
r.). Sieć tranzytowa i razd,zieIcza ma B,7 km długoś-
ci, a przyłącza - 3,9 km. Do sieci ogółem podłączo-
no 89 posesji. Koszt ogólny zadania wyniósł 223.356
złotych, ł.r t}zm: wkład ludności 91.680 złotych, Ilu-
dżet MiG Śmigiel 91.6?6 złotycll i dotacja z IJtzędu
Wojewódzkiego 50. 000 złotych.
'Wykonarvcą zadania był Zaklad Gospodarki Komu-
nalnej i Mieszkaniowej w Śrriglu, Jak powiedział
Burmistrz, sieć będzie dalej prowadzona do Zegrowa,
Nowego Światu, Poladowa i Nowejv.zsi. Zarząd Mias-
ta i Gminy Śnrigiel będzie wnosił do Rady o ujęcie
lv planach tych zadań oraz, ponadto, wodociągowanie
Przysieki Starej I.

(H,z.)

.

NOWY SOŁTV§
W niedzielę, 29 pażdziert.ika br. na zebraniu

wiejskim w Zygmuntowie v,zybrano nowego słotysa.
Został nim p. Tadeusz OCIIMAŃSKI. Gratulujemyl
Na 22 osoby uprawnione do głosowania, w zebf,aĘiu
udział wzięło 7 osób. Aby wybory były ważne, w)r-
starczył udział 5 osób. Pan T. Ochmański - jedyny

W ZVGMUN§OWiE
kandydat 

-otrzyrn,ał 
6 głosów.

Wybrano też Radę Sołecką w składzie: Józef Wilcz*
kowiak (pop. sołtys), Marian Gtzegorz i Antoni Pra-
łat.
Nqwy sołtys prowadzi gospodarstwo rolne.

(H. z.)



WITRYNA ŚMIGIELSKA

KGJVfffiA?,AffCKftr #efrAtrV
25 pażdziernika 1995 roku vl Centrurn Kuitury

w, Smiglu odbyło się plenarae zehranie Związku
Kombatantów RP i Byłych ,lĘięźnióvr trolitycznych.
Obrady rozpaczęly się wprol:,.ad,zenie:;r sztandaru.
Licznie przybyłych członkóro,, i podopiecznych koła
otaz burmistrza §fiasta i Grrriny Jerzego Cieślę i
dyr. ES Jerzego Wcjciechor.nskiego por"ritała prezes
Gertruda Skrzypczak.

Zapraszając do obejrzenia części artystycznej p.
Wojciech Ciesielski złożył kornhatantom życzenia, a
młodzież vłtęczyŁa k.wiaiy. ],icealiści prz5zgotorvani
przez p. Hannę Borską i p. łVojciecha Ciesielskiego
,,przenieśli" zebranych w czasy przeCrr;ojennych ka-
wiarenek. troezję śpiewaną zaprezentołvała rnładziez
z Zespołu Szkół Roiniczyclt z }Tietążkowa przygoto-
\Iłana przez p. Grzegarza Głorłzackiego.

Po części artystycznej uczczotro pamięć ż4 zTnay
łych członkóiv koła. Następnie v-ce prezes p. Ma-
rian Kubala od.czyŁaż referat sprawozdav",czo-progra-
mowy z odbytego w dniach i0-11 maja rv Warsza-
wie I Kongresu Z-łłiązku E-oł::batantóv.z RP i By-
łych Więźniów Poiityc znych.

Olrszerne sprawozdanie z działainości koła złoż3rła

pIezes koła G. Skrzypczak. Ze sprawozdania wynika,
ze koło iiczy i63 członków i t42 podopiecznych.
Konebatanci brali udział w wielu uroczystościach pa-
'triotycznych i rocznicov.zych, organizowanych na te-
renie miasia i gminy Smigiel. Na koniec wystąpienia
pani Skrzypczak stwierdziła, że działalność koła jest
możIiwa dzięki społecznemu zaangażowaniu całego
a"ktywu kaŁa oraz przychylnego stosunku włądz lo-
kalnych, szkóL, arganizacji i towarzystw do środo-
rłiska kombatanckiego.
,,Dziękuję tyri wszystlłim, którzy naĘt pomagają''.
Niejako wywołany do zabrania głosu burmistrz Je-
rzy Cieśla dziękując za zaproszenie powiedziaŁ ,,czu-
ję się dobrze w tym środowisku". Podkreślił dużą
ofiarność kombatantów w walce o wolną ojczyznę.
ZwroclŁ się też z prośbą o \^isparcie dla tych, któtzy
podejmują obecnie decyzje. Na zakończenie złożył
życzetria: dużo zdrorvia, pogodnej jesieni życia, a za-
rządowi - wytrwałości.
W wolnych głosach i zapytaniach poruszono sprawę
uprawnień kombatanckich - ulgi w opłatach tv i
radio, telefon.
Obrady zakończyły się wyprowadzeniem sztandaru.

(B.M.)

OSWIADCZENtrE
Niniejszym oświadczam publicznie, że wykonu-

jąc obowiązki społeczne w Komitecie Telefonizacji
Osiedla Nr 3 w Śmiglu nie rniałem najmniejszego
zamiaru działać na szkodę osób starających się uz_lz5-

ka"nie telefonów (rv tym na szkodę materialną), t,iie-
dociągnięcia i błędy zostały wyjaśnione z Prezydium
Komitetu Telef onizac ji.

Ptzeptaszam wszystki.ch zainteresowanych oraz Ka-
mitet Telefonizacji za moje zaniedbania (.r,,],-nikłe z
przeciązenia pracą).

Wszelkie sprawy związane ze zollalrłiązsniemi zos-
taną ostatecznie załatwione przeze mnie w ciągu naj-
bliższych i4 dni.

Przepraszam też nioją rodzinę za kłopoty z tym z,wią-
zane.

Śmigiel, dnia 30 października 1995 r.

(-) PI9TR BALCER
Bo wiadorności:
1. Społeczny Komitet Telefonizacji
2. Przewodniczący Rady Miasta i Gminy
3. Burmistrz Miasta i Grniny

{,_9Ł,ĘŁłTA pRACV
URZĄD MIA§TA I GMINY Snłrcrnl

z A T B U D N I
PBAColvF[rKA_MĘż CZYZNĘ NA §TANoWIsKo

ZASTĘPCY KIEROWNIKA
URZĘDU STANU CYWILNEGO

Kandydat wirrien posiadać:

- wykształcenie średnie

- znajomość języka niemieckiego

- uregulowany stosunek do slużby wojskowej
-- przekroczany 30 rok życia

- kandydat porł,inien być mieszkańcern gminy
Smigie1

Oferta powinna zawierać:

- udokunrentowane wykształcenie

- udokumentowaną znajomść języka niemieckiego

-- aktualne świadectwo pracy

-- opinię z ostatniego zakłaclu pracy.

Cferty z dokumentami prosimy składać]w zamknię-
tych kopertach w LJtzędzie },,Tiasta i Gminy Śmigiel

- pokój nr 19 w terminie do clnia 30 listopada 1995
roku.

SEKRETARZ MIASTA i GMINY
mgr Wanda Jąkubtlsska ' , :

llA$TĘPffiY §ijF,łEF ,oWŚ" - ? &ffiĘ§&ffilA t§$§ ffi.
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W tyin roku nasza sz]lcii:a ga:.ii::: ,-_

wypol.,-ieciziec v,,alkę nu,jz,:, kioib: a:.l:.i,,l!] l.J.- 1,

uczniolr.

Jednynr ze sposobc\.,r sp:al;rrrjiiI c7,::.,:|1,:. 
,,, .,,, ,

przeprowadzona akcja zbiórki y,łqrr,,,-:' ,:, ., .

br. z obv",odu naszej :;zkoły ilczr:ił..^,lis i_l-j:t- ] -.

rvystawioły plzez rnieszka"ńcóv,, y.,i1.1,,l::-; : _,

Surolł,iecładowanonaprZvcZe1.l.'l:ri.-'...;.'-..'..-
przejeżdżały przez rvsie. 1,i1 Czac;';-.ku., _..i-,_,

u'ym, Erońsku, KarŚnicach, Czaczu i ".,,i i,,],il;,,.:. : .,,,

branoi0.320kgzłoniu,zai''iÓrvi-i:lr];.1..:l..::
1.23B,40 zł. Pieniądze zosŁai.v zloi:ł;le ,.;, ;,,_:,l,.,l,, ',..,

vJarzystwa Przyjacioł Dzieci i bęcią ,",.;;,:.- ..

pomoc dla uczniów naszej szkoły.

Chcielibyśmy barcizo podzięko,wać -,.;,lr::-), l]ll"
niom oraz panom, którzy przelvieźii :..]_,t. .-
punktu skupu olaz pomagaii ,.ą- zai;ri,,:l-,i;i-L. .],,' t.,

panowie: Wacław l(onieczn,v. St;;,lil,i..,.. :_ ,,ll, l,

Szczepan Czajka oraz Stanisłąrł,, F;:l,,tr:,,i<...,.,.,,;

Innym sposobem spędzailia ,d$i,jeg,, .

do Leszna.

Sport jest też niezar.lzodną forną i:,liii.l_:j z : .:,,...
czy się wpra.łdzie jesierlna lu_nja s,l<l,,,e, _ .;.

już jest zapowiedz II Zimcrvegc '.i'l_;::,:,i., , .

nej Flalolł,ej, którego inauguracja .::::,]-,, l .

da.

nałogi, które są szkodiiwe clia nar:;;ci: :-: ] l
ganizmów.

W dniu 26.10,1995 r. do naszej -.,:lr.';i.

aktor Ryszard Faron, ktor;,- przi,cste_,;,ił ,,:..- , ,

koleżankom klas Vl - VTIi rncl-iclL,;::l; ].... , .,,l,

stępny do tego piekła", pcś,,vięci::,l,,,, tr,:i_:_it:.,l ,;,i,,,l .

roby alkoholowej.

Redakcja ,,Kleksa" poprosiła uczeji:ii;io-.rl ,j .],,] , .:.

sWych wraŻeń. A oto nasz.vri} zdal]::-:: :.::.-i] ].. ,:.,.,,', ,".,,

fragmenty prac Kasi Szud.ry z YTii Ł i .. l,:,::l:,., l.
sielskiej z VIIb.

Kasia
Co mnie obchodzź problem a!lłc,:,łiiz,;l,l. " , ] ,

nie dotgczy. Z początku słuciicłtrlrn, .:::...;.: -],,-. I

uet z peunaln rozbc1,1użenźęrł,"" 'tr-ł cC ,i,i-;:.l,;:;, 
,

u:ało mi slę śmźeszne ź zabatłnl. W ,,

czasu uŚmżech pojausźał się cłl,i.łz r:z:;.:],,,:,:,:. . ,,,i .'

mmźe doclerać sens spektakl,u.

Słuchając tekstu zaczęłam za:t,Ln{LLr!....:,,:,'.

blememalkahalźzml.t.Przecźeżij.,;]el"lł::,,::.;:.1
mijam podpźtEch tudzź, Spatylłł1,1:l ;r,::l, ,., ,,.:,', l '1 

1..

raeŁł dnźu, t3;gad"łzźa ż ral*tł. Spatgkr,łm "łrl,ężczyzw ź lło-
bie|g. Słyszą a spltkał."źłłn taęłarzuskźc!ł, przy kźe-
iźszku uódhL aglądalrł fźlrzy z€ sł€"t?"o.1-izź pźja,i,tstrł ż
a.wgwtur. Vł raeł^rł"łl,tsźe z kalegamż słgszę a prabl€n,!,l,e

a!'x.ołł*l,ł,łłyrłł u: ich roćłzźnacłł" A enźęc ten prł-lł:łem

3esł b'łisko mnie. A!Ło?łł1 jest 'ta użuu;kłl dłstępna u
7lr c,ł.łź e k*żd,y wł sit i epźe sp ożn;,as c zy m, Syłżr yt u s,ł, c\L a -
dzź tu skład wźel"u napojó,łtl: pżua, wźna, szunxptr,!-r&

źtd,.

Prau:o Tr,ól-uź, że alkcTłol nzogł, kupc,wać jedgrłźe |u-
d,zi,e, kiórzy ukończElż }.8 lai, jełina'!ł w wźęłu ,łl",źejs-

caeh pral,ła to rłże lest, przestrzega,ne.

Ai?łałłaiźzrn jest nałogzewx szkrd,zqegm nźe tylko cho-
Tł,G,L?,L, c.ie taŁże jegc rałizinźe, W gazeiłlch łi!?Ę?
częścźej czatazŁa o tudzźtlch, którzg bęC,a,c pa{i tĘ,pła-
usem aUcoholu, pcbźlź susaźch biźs1,<źch, :Lil kup,.,.ią
cb"leb a, tglko ll: ó d,kę.

Alkohol uszkad.za kamórkż rłózgolue, ca prazuadz,i, d"o

aięvłźenźa, zapłlenźa ?ŁeTu)ó?D, upa§led,zeltźu pamźęcź ż
rnajrłczerz'la. Jega śraźertelna dazuka w,gnasź 7 -8 g.

na 1 kg uagź cźa.Ła. Jest on nżeki.edy róunźeż psi1-
cłł,źczrłą przaczaną śrrłiercź. Czławźek, któT E nże nna-
że uparać sźę z nałcgźem, nie rTlcże znźeść. slłłgo ż,11-

cża ź popełnżu san,ł,obójsttło.

Zrozurnżałarn, ze al.kałłałźzm jest charabq, ,noga"cą

dttltnqć ltażdega.

"!oanna
Częsta u nasz?łr,a żgeźu, gd,y uźd.zi:ng pźjlnego czło-
uźeka, źdącego chzuźejącgm sżę krokienl, u'"źclr, śmie-
jem3s sźę, uyszgdz*my go.

Częsta także upciłrłrzsrx,a jego radzźnQ, nźe razulnźe*
jcrc., ca aT,Lg. ?rzezE"Lsu. Gd,a wźdzźmg pźjaka, nźe T*,y-

śLimg a tam,, że to czł"*lłżek c'norg, ntekźedy opu*z-
czana, sannainy. A u: ąlkchotu topż slłój srrrłtek, IdŹą

d,o,puszczamy ria siebźe ,mEśli, że io ź nas rnaże s,płi;-

kcć, Że a'!,ltohałźłE, to nie tylka !,ldzzl z ?,ntrgźrL€sLź,

ale także ludzle, których uu:iłzG, sźę za ,płrztid"aych.

Mlsślźruy częsta, że ałkałłslźłg to ludzźs nżł rłajc,eg
żadnych uczuć, pozbawźeni serca, kł;órzy nźe kodlzają
stlloir?r radztlt,. Ale, cz3s mg jesieśrng bez ,war}? Czg
jesteśmy u)zorau)armz rodzźcan"i,i? Dzźeć,mi? Ludzźe
raazłźq jacy nlll jesteśrzy szlł,chł:tiź, kachający, to-
lerancyjnź. Ale slłożm zachLouJanźenL uabec alJ;oŁlolj-
kóął tem,u zaprzeczają.

Nźe okazują przecźeż s?rc$ ,wobec t3;chu !ui:ii, t:;ót:"źq

że onż są gors,Ł, nźe chcą im parnóc! Dłaczzga???

Po obejrzenźu sztuki, ,,Ktł rłastępny da żega pżekła"
postanolłźłarL sobie, że rłżgdg nźe d,op1-137ę7ę, bg a)

nuajej rłdzźnźe był alkoh,ol, Będe, się sierała uytrwać
uJ tann pcstanawienźu.



Vr7 ITIŁYNA śMIGIEtsKA

E§ €| §.e @

rufl&ffifi$§€§ pe§HffiH§Ęęffi
25.10.br. - ciąg dalszy nieporozumień sąsiedzkich rv

Czaczu. W tym ciriiu jeden drugiemu zniszczył bra-
ny, a 13.11. ponownie wysypał na pole gruz. Spra-
wa .łr toku.

29.10.łlr. - w Śrłiglu, w pijairri piwa ptzy uL. J. Ki-
1ińskiego nietrz*ź,wy mieszkaniec 3migla wyb_rł

szybę. Strony doszły do pcrozurnienia.

}.,[ickie-,vicza w Śmiglu mieszkaniec tego miasta
skłęcając FIATEM 126 p w lewo ścinając skrzy-
żowanie zjechał na przeciwległy pas ruchu i do-
prorvadził do zderzenia czołovrego z samochodem
oro56y,zym CiTROE1Y, którym również kierował
mieszkaniec Śmigta. Sprawcę ukarano mandatem
20 złotowym

1.11.br. - na skrzyżowaniu ulic śv,z. Wita i Lipowej
rv Smiglu kierujący TRABANTEM mieszkaniec
Kamieńca vr czasie zawracania na skrzyżowaniu,
zajechał drogę kierującemu FORDEM SiERRA
mieszkańcowi Smigla, doprołvadzając do zdetze-
nia. Sprawcę ukarano mandatem 20 złotov",ym.

2.tr l.br. - mle1.rzeźwy mieszkairiec Śmigla nie chciał
opuścić pomieszczeń Urzędu Pocztowego w Smig-
lu. Skutek odniosła rozmowa ostrzegawcza.

2.11.br. - nietrzeźwy mieszkaniec Nietążkowa leżał
na chodnikv przy ul. Mickiewicza w Śmiglu. Od-
wieziono go do domu i skierowano wniosek do Ko-
legium. Historia się p,ołvtórzyła 11 listopada, ztyrn,
że tym tazem'leżaŁ na ui. Dudycza. Cdwieziono i

- Kolegium.
9.11.br. - nieporozumienia rodzinne między ojcem i

synem zamieszkującymi w Czaczu prz;r ui. Wieii-
chowskiej. Przeprowadzono rozmowę ostrzegav,z-
cZą.

10.11.br. trasie E5 w Wydorowie n;ieszkaniec
Leszna kierujący FIATEM 126p na prostl,rrl odcin-
ku drogi zjechał na lewy pas doprowadzając do
zderzenia czołowego z innym maluchem kierolva-

-,+

Zarząd Śmigielskiego Towarzyst-*la Kulturalnego
w Śmiglu

serdecznie zapTazza
rvszystkich zaintereso\^/anych :ra preiekcję

mgr. JACKA PIOTROWSKIEGO

,,Rozwój urbanistyczny S*iigta od XV * XX wiektł"
która odbędzie się w piątek, 24 lisiopada 1995 r., o

godz. 1?.00 w sali kiubowej (I piętro, r,vejście ,,C")
Centrum Kultury przy ul. Kościuszki 20 w Śrniglu.

Wstęp wolny.

nyrn przez mieszkańca Śmigla. Sprawcę ukarano
mandatem 10 zł.

14.11.bn. * rutretxzęźwy były mieszkaniec Śmigia (o-
hecnie mieszka w Morownicy) oddał mocz w kory-
tarzu bud.,,rnku rnieszczącym się przy p1. Rozstrze-
lan;rg5 ,,v Śmiglu, a następ:lie... położył się spać.
Po przy}:yciu patrolu już go nie zastano. Zabrali
sąsiedzi?

t5.11.}or. -- n::ieszkanka ui. Zdrojowej w Śmigtu zgło-
slła, że łliet,łeeź.łły rnąż,łłszczął awanturę domową.
Przeprolvadzlr:.a z nim rozmowę ostrzega\/yczą.

Ul,.taga!!! W korytarzu Komisariatu Folicji w Śmig-
,].u zainsta!,owano aparat te}efoniczny pxJplzrcz który
ixożna się połączyć wyląez*ie z poiicją, pogotowiem
ratunlłowynr i strażą pożarną. Łączenie, po podnie-
sieniu słuchawki, od'}ryr,va się za pośrednictwem te-
lefonistek Urzędu Pocztowego w Śmiglu. Rozmowy
są bezpłatne.

Po zainstalowaniu w Śmiglu centrali automatycznej,
łączenie lrędzie bezpośredaie. Równiez bezpłatne. Te-
leforrtr należy używać tyiko w przypadkach nagłych
i sttvarzających zagrożenie.

/\ poaacito zwTacam się do mieszkańców rniasta i
gm:lry, by nie zostar,viali w samochodach na widocz-
nych miejscach przed_miotó-w st,uł,arzając3.c}r pokusę
er,ventuainym zlodziejom, by do mieszkań nie wpusz-
czaii osókl sobie nieznanych, by opuszczając na dłużej
nrieszkanie, pcwiadomili o tym sąsiadó,*r, by właści-
cieie skiepóv,z - i nie. tyiko - sprawdzili zabezpie-
czenie swyc}r obiektó,ł. Pora jesienna 

- 
wcześnie

zapadający zmrok sprzyja dokonyvraniu kradzieży.

tsądźmy czujni!
\Ąi Komiseriacie Policji w Śmiglu interesanci

5lreyjmcwani są codzienrrie w godzina.ch 8.00-10.00
i 18.00-20.00.

Komendant Komisariatu Policji
w śmiglu

PPUH B. §ADos/§KI
ŚMIGiEL, plac Rozstrzelan,vch 14, tel. 518

oferuje
w- sprzedaży i na zarnówienia:
& §CE{ŁAI}ZIAĘKI Ds MLEKA

ż_3_4 KONWtrsĘvE,
@ AUT$MATV PAszoWE _ STALOWE,

ALUIM§NEOWE, s&€ OCZKI,
@ PXECE C.O. od 22&,Ea zaruą?

@ WVKGNUJE {J$ŁUGI §TI,ĄWANIA, RowNIEż
A!"{JMtrNis§ryfr i KWA§*OBPOBNE.

NISKIE CEi{Y - GoTÓwKA lub RATY
+ TRANSPORT

ZAPRASZAM
ZAIł;ar'ltj] 5T';':,. §.ą,ąę,*'&_,*ą.ą_§/e&v*§.t_&,*ą.ą.§,*/§ą-{L+Ą,4.,ł<}
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trffiWffi ffi*ffi. $Fffi§ffi'* w §M§GŁąJ
v,APBAsZ,A

NA

w--- SAL{ B$B,EEJ §ZIAŁKoxvaA \r/ s}i{iiE,U .* 1Tl,. E{*NI{.}PNICI{IIIJ

trĄl DNIU 31 GRUDNIA 1995 fi. CI GaDZ,IN§E 20.0a

Wstęp od osoby z konsurnpcją 1{},- zł.

Moc niespodzianek w tym o północy pokaz ogni sztucznych.

Frowadzenie D.J. F'OX Bufet na miejscu.

Cp-Fffi ffiŁ"ffiffi §Pffi§$N" w §§fuą§ffitU
ŁrŁ. KOSC§USF,KE 2G

§7,.Ą

g

§," n E C Z O ]ś § Y jLĘV-i:' .\ T ROWY
pr Zy mx"}_ZYtce dcresgg"a Eowei

31 GRUDNIA 1995 ROKU oD GoDz{I{Y 20.00

W programie pełnalkonsunrpcja z wlasneg-o ,,śr,vi:tiolłieia", loteria i ilrne

rriespodzianki, pokaz sztucznych ogrri, załrarł,a do }oiałegs rana ze śniada*

niern włącznie. Tylko 50 miejse (na 25 par}.

Karty rvstępu cio naliycia od d,nla 1,4 listcpad* "-,; i;aul,i;t,;ni lub s!.,lepie j]§l'Łr{1 ,,GiN" "rr Smiglu.

Eliższeinforlrracje rólvtlież rv tyclr punlltat,łr. \Ę/sltip f]tra }losi;rriirg:.:;,,, ?iarty Stałego Klienta obniŻonY.

@ł.§/&.*,e,&.§,§!-§.b,§.e,ą-qP*"ę"§,ą,-§&,-§ §&r'<ł,§/tb&,s,ą,&drłb"s,rs.§/§/'ą/§ -Ą/{r/+/i,ó+<

Z.AF Ę,A
NA
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wYl{IKI elECZÓl,t/ S:-CIR,iowYci{
KS,,POLo:\jiA"

III liga:
29.10.br. u siebie z GÓRxtI._iEN,t iI POLKC\i/Ictr
\Ą,ygrana w stosunku 16 : 2. Fu.i:ki;, zoobyii: Tade-
usz Kozłorvski - 4,5, Adam uilda -- 4,5, Grzegorz
Stachowiak - 3,5, Jan Szczepanek - 3,5.

5.1l.br. na rv"vjeździe z PRiZYDE}iTEilt LUBlj'i
wyglana w stosunku 14 :4. Fl_rnk',r, zdobvii: liłcieusz
Kozłolł,ski - 4,5, Adan Dilda - +.5. Glzeg,-,l,z S',ł-
cholviak - 2,5 i Jan Szczepanek - 2.J.

Liga Okręgowa:
29.10,br. przegrana ze START]]}v{ GOST\'I\ :1lsurl-
kiem 5 :13. Punkt].. zdob.vii: jljarek jvlaśla]< --- :a.,J.

S]arr-otnj,r Kamirlski - 2,0, Piotr N{ulcz,vński -- 1,0.

wYl{IKI TUR,NIEJU
4 1istopada w sali szkoły podsia.,vc,ł,ej w SmiglLt zol:-
ganizorvany został II 1,VOJEXT"*Ł}ZKI TUfr,IliEJ TE-
NISA STOŁOWEGO SENIGą3ł,V, którego o:,gar;ii -

torem był KS ,,Polonia" Smigre1 l szkoła podsta-rt-o-

rva. Uroczystego otwarcia tut,nie.lu ciokcnat buirlr;,i,,..
NTiasta i Gminy Śmigiel lr,ż Je;zu-,, Cieśla. il tuli,icj.;.
uczesiniczyło 36 zav,,odtrikór,,z z B j<iubów w-ojervódz-
twa leszczyńskiego, Cztery czołov/e miejsca zajęii:
1. Rollert Góraiski LI(S Społdzieica l{oby}in,
2. Tadeusz Kozłoi-,ski - KS Poi+iria Smigiel, 3. Ra
dosłalł, Waściński LKS Spółdzielca Kob;,lin,
4, Grzegorz Stachorviak - K§ ,Poionia Srnigiei.
Najlepsi zawodnicy turnieju oti,z,r,,:.laii d;,-pi:nr- 1

skromne nagrody ufundorvane |)Tzez Spolec_::,_, l,iic;-
sko-Gminną Radę Sportu, Kultury Fizyczncj i Re-
kreacji oraz Centrurn Kultilry- lv Śnigiu.

PREZES KS POLONIA mgr Tadeusz Koł-łowslti

LIGA TRAMPI{AtsZY
Z inicjatyrłly Miejsko-Gminnej Raci,l, *lirillr), Fi-

z;,cznej Sportu i Rekreacji ii, Smiglu zol,l anizo\,,all,u,

miejsko-gminną 1igę trampkarzy, do rozgi,ywek ktc-
l,-.j zgłoszono trzy zespoły: Szkoły vT Czaczu, LZS
Spłarł,ie i .,Pogoń 1929" Śmigie1,

Rozgr;lrvĘi przeprorł,adzono s,vstemen: trrrniejó-uv. O-
gołem lozegrano 36 meczów, każd.a. dluż;;::.a. po 12.

Klasyfikacja końcor,va przedstawia się trastępująco:
I. m. LZS Spławie, 15 pkt,, stos. b::anrek 37 : 16.

]I. m. Szkoła Czacz, 14 pkt,. stos. bramek żB : 17,

iII. ,,Pogoń 1929" Śmigie1, 7 pkt., stos, lrran_;ek 9 : 41.

Krolem strzelców został Arkadiusz Jabłoiisili - LZS
Spław-ie - zdobl.wając 23 bramki. Do l,v,vrozniają-

c.,Ich si€ż zau,odnikorv \Ą/ i.loszczegóinych zes]]ołach n-a-

leżeli:

LZS Spła..uie: A. Jabloń=lli, P;..,rieł iiajsert i Aqirian
Ja,śki.elvic,l; -§:ircla i)zacz,. i}lzegorz'ioinczyk, Piotr
Ac].ancza_1.;. S:.\,,]]::cn V,/itcm.qki;,.T?ogoń " Śmigiel:
.]acek So-i,.olerr-:,iri, ,Da.;,eł Szulc i i,ukasz Gabrye1.
§,rzystkie c]r,uz.,,iiir ctrzy,rr:ałl. puche::, ciyplom i pił-
l;c fr-t1.1loic,r."a. 1,ilvró:l::,iono tez ijpiekLlriów drużyn:
Rvszarcla .Ja1;oci:ziństrriego -- L,,ZS Spia-,,"ie, }"{a;:ka So-
ir,,ę - S,:]ro|a {)ztł.cz. I"V .,Fc6cl'.i i329" iiruż),,nę pro-
rł-ad_ziło dir.ół],i op.i,.kunó-,v i dlatego rvyróżniono pro-
rvadzącego :t.klet:.liat 1igi .- riżej podpisaileso,

SpoĘT, §ZK*L}.]y 
Je,zY Grzelczltrk

16 paździer;rika bl. .v ilłlriglu oC'n;,ty się gminne
zawo dy szl<ó i p odstuy731,.l_vch lv s z1, ;:i*tc,,,,,3,,c 1r bie gech

Płzeł*jorvych, .;1. któr;ich L]z5r3Ęąno następujące rłly_

riki:
L DZTEWaZĘTA 10X800 rr:
1. lrl. SP ;.lrigiel {zespół i),
:]. n:L. 9-.ts :l:ligil,.i ize:.pii i1),

3. iil. *.('F Prz,:.,..1i,_-|u S_taia,

4. ll:. SF Sta"ie iloianon,o.
II. ChiŁCPCY 10 X 1000 m:
i. n. SP Smigiel,
ż. l:l. SP Stl,r"e t3ojano,,.,,ll,

3 łr. SP Prz.ysieka Stara.
,,V biegach nie uczestllicz;lii 1ęol.zellsl,cj SF' Czacz,

i? prŹclzlernika br. rv Czaczu ioZe9r:3j:o Zii,\i,,Gd},-

-:,,, i::rirli piice ncżnej, li któr;;,-ch starto,.lali chlcpcy z

icc:l;.ika 83 i ;nłodsi. $,/ 7ą1.1lgd.ac}r rrie brała tldziału
5P Śnigiei, Csiągnięio następujące rezultaty: Czacz

-- Frz"vsieka Stara 2 : 0, Stare Bojanol,vc,-Plzysieka
Sial"; 4 : 0. Stare Bojanorł,c,--Czacz 0 : 0. Fierrą,sze
;l:,;.iejsce zajęta Str Stąre 5ojanoi.,,o - 

po raz trzeci -
ziic}r;.rrvgjąg puchar przechodni na v/ł,,.51-Lość. Docat-
1..ol,ł-a nagi,odą b;rła piłka nczna ufl-łncov,;arla przez
Cenii:tl::: iilli|ury w Srniglrł. Folostałe zespłły oirzy-
na.i.,. d__vplorriy.

Zv,ycięsi<i zespół ieptezentorł,ał rras i,u- zaworlach ls-
jonorv'l'ch, kiore od-b"l,ły siq w i{ościanie, gdzie wy-
gr;i.ł,ając zY-rzyvłirtlem'?:0 i przegrywaj;ic z SP
nt 4 .,rl Kościanie ! : 4 zajr4i cllr,igie iTliej:-cĘ,.

Orgarrizator grlinnyclt :;zL,ł:lłlycłr
imprez s,oortor,,rych
mgr Jan Kasprzak

§<aĄ. sĄ-€-ę @ {Ę,ą/§,+.LĄ,Ą,&§Ą

Najtańcze lv Wiei!.;epolsce

LADV Cl{Łsl}!{1cZfl
riługości i,20 i,50 1,?0 2,(l0 2,50 -- mi:.

szaf y chłod, ziarki z ałłrraź arki

RATY PEZ ŻYP"1.NTÓW

&€atrico Chorłtqcice k/Poznania, ul. Fcznałiska S2

ip::z3, trasie Poznair-Wrccła,,v) 1,e1. 0-61 13-77-1?

tJrvaga: dvsponujerny transpclttem speciaiistycznyt:t
do 30 k:"a - §rati-s.

* §/@{},*n§ł§.§&Ą.ą"*>{e 1§Ą.<i.&&

ffi@
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zapra§za
Erganiz;jeilx;/ prz}jęcia, stytrly, bankiety, jubileu§ze, osiemnastki, itp.

Zaplraszamy na dyskoteki w piątki i soh.lty - x}rezenfg1 _ D.J.FOX
W rriedzielrłe wieczory - nruzyka lat minionych

{P Co dwa tygodrrie - \M piątki - koncerty
€ Uę,aga! }[a wszystkie imprezy wstęp wolny!
€9 Możiiwość rezerwacji stolików!
€ polecamy dania gorące : także na wyno§
@ TylliounasobejrzyszprogramTV C A N A L +

@ Dla stalych klientów - karta rabatowa

LOKAL CZYNNY:
wtorek - czwartek
piątek - sobota
niedziele - święta

NAJTANTlEJ i NAJSMACZl\TI

@ §§Klt§ffiIP ,§ASlliRA" c
Sll,ćiG§ilL, Łx3. }agieliońska 9

O F E R U J E M Y:

- kwiaty cięte
: kwiaty doniczlłoo"ve

- kwiaty sztuczne

- zegarki, budziki, zegaty ścienne
: radiorr:ragnetofony, ka}ktłlatory

- baterie

- filrrry foto

PRZYJMUJEMY ZAMÓWitrNjA 1\A:
_" bukiety okolicznościowe

- bukiety śiubne

- korrrpozycje kwiatołve

- wieńce, wiązanki

kasety_audio i video
telegramy na różne okazje
kosmetyki
artykuły dekoracyjne
szeroki asortyment papierosów
prasę
znicze

Zapraszamy
piorlir:cizia.łku 

- piątku od B.00 - 1B.00
soboty od B.00 - 13,00

niedziele od 10.00 - 12,00

12.00 _ 22.00
12.00 _ 2.00
12.E0 _ 22.$s

E .1 w ,,G I N - ie"
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