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Burmistrz i Przewodniczący Rady Miasta i Gminy
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Rada Gminnego Związku Rolników,
Kółek 
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UMrAGA!
OGRODNICY BOLNICY, SADOWNICY DZIAŁKOWCY i PIECZARKARZE

SKLEP ROLNO_OGRODNICZY

organizuje

ZMtsRANnE
18 marca 1995 roku (sobota) o godzinie 10.00 w Centrum Kultury w Smiglu

przy ul. Kościuszki 20 {sala klubowa -- I piętro, wejście,,C")
odbędzie się spotkanie z przedstawicielem na teren Polski firrny BIOBEST

obejmuje on szczegółowy instruktaż stosowania TF.zMIELI w uprawach
papryki, truskawek, potzeczki, fasoli i innych

pomidora,

otaz ENTOMOFACÓW przeciw mączlikowi, ptzędziorkom, mszycom, wciornastkom, mi_
niarkom i ziemiórkom w pieczarkach.

ZAINTERESOWANYCH SERDECZNIE ZAPRASZAM
mgr inż. Paweł Balcer
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Przedsiębiorczy ro§n§k
Ęi,§SĄ§i}diĄ s.C. JANi I MARIA LISIAK

.;.:s1, r:irn bez rvątpienia Jan LISIAK, lat 40, który
il: iyT5 roki_r ożeirił się z corką Kazimierza Czarnia-
j:.,:! -,* io{arią i zalłieszkł,ł w gospodarstwie teścia w,

Splł:_,,.iiil. 1,1 i9?6 ri_,ku 16,5 hektarowe gospodarstwo

prorł,adzi samodzieltiie, od samego początku nasta-
,;i:rjłl.ł się na cho,w trzody chlewnej.

..l:)i_lra,,vy vl swoje ręce" wziął w 1989 roku, gdy

ć;,rr:::,esrl3r plemier Rako-,vski,,puścił,;zolny rynek",
przv pe}łej aprcbacie teścia w miejsce planowanych

$1TŁz,1, vlyi_,udolvał ubcjnię z masarnią - 
z zawodu

jesi pi;ieci*ż rzeźniiłiernl Pierwsze zainwestorvane
pi,-niącize u.z-v"s]iał ze spi:zedanego kombajnu zbożo-

!i.,t§c, d,aisze - 
z paźiczek" Początkowo produkor' a-

t:o t.r.gcrlt:.:ł.,.lc tone wędlin. Zbyv,,ano je we Wroc-
ła,.r,iu i okoiicznvch sklepacb. Bazą surowcową jesi

$.'l;.j:je gł;ipl]dar§tivo i pro,;,acizony punkt skttpu

ż9-wca,.

Ziiirład, sz_vi:o się rozłvijał, uruchomiono wędli-
ni.ł.:,:rię. *becnie produku_je się ivgodniorvo 7 ton, ,1r

!5 ł,liort;Jrłeirtach w- tym 37 to ,wędiiny. Że nrają one
*;-,,-słk? jakośc, świlid.czą piei,=wsze n:iejsca zajęte na

lilłjr-..,;.,cizkirr. Konkursie Wędliniarskim w listopa-
rjzie ui:.r. (zcb. rl/S nr ż5 (Bi) z grudnia ub. roku),

B']ir=t;:: fr{ąsa;=:iia s.t. Jan i Maria Lisiak Spławie pro-
,.,,:ł.,j:,:l r"vłasl,-,,. skiep v" Srlright, e po tc,;ar do rnasar-

ni piz,;jeżclzają cci'cicrcy z \x,Iałbrz_vcha, ltTorvej Ru-
i,.l, Iiłrdrka,, Żagarrta, Żar... i z 15 sklepol,,- z najbiiż-
szej okclicy.

Firm;: zatrudnia 24 pracowników (w t_vm 4 byłych
uczl,iić"w) i 1]_ uczniór,i. Księgorł,ośc prowadzą 3 csoby

- 
i."1 tyn]. żona.

*_ Cc ciaiej? -- - i])/ta:]l Jana Lisiaka.

- Firt:a ł:a już ustaloną renomę i dalej będzie roz-
l,;ij*.r:a. Vor bu.lowie jest chłodnia na 200 ubiii,cii
sztuk, łł, ,w per§i]ektywie budorva jeszcze jednej hali
prodiicc;,jnej i z,łiększenie zatrudnienia-

* Fodobno rna tsan niezw,ykłą oczyszczalnię ście-

kórn,?

- Tak, aie tc cała historia.
: §ł3,szałern, że ciekarva.

-- Wizyty sanepidu były częste i zawsze kończyły
się karami. Kolega Paweł Kopienka podsunął mi biu-
}etyn Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lesznie, w
ktćr3,6 Ryszard Sawuia, główny specjalista do spraw
użytków zielonych, ekologii i ochrony środow-iska pi-
sał o oczys zczalni gruntorvo-korzeniowe j. Zaciekawi-
ło mr,ie to. ODR skontaktorvał mnie z biurem pro-
jektav.rvrn w Gdańsku. Przyjechali, popatrzyli i
stł.,;ierdzili, że warunki są idealne, gdyż za polem jest

głęboki rór,r melioracyjny, do którego mogą spłyvrać

oczyszczone ścieki. Twierdzili, że będą tak czyste,

że rnożna je spuszczaó do ewentualnie wybudowane-
go stawu rybnego.

Jeśli to Pana bliżej interesuje, to (p. Lisiak podcho-

dzi do półki) proszę - dokumentacja.
3.
(ICZY9aC,żALNIA HYDROBOTANICZNA...

,..oparta jest na zdolnościach gruntu i roślin ekosys-
ienru bagiennego (trzcina, sitorvie, pałka wodna,

wierzba) do zattzymywania i przetwarzania rv-elu

składników zanieczyszczeń występujących w ście-

kach.

Wszystkie odpady stałe należy jednak zbierać ,,na

sucho" i składać w odpowiedi-rich pcjemnikach,
Oczyszczalnia składa się z kilku elementow:

1, osadnik - zŁoże filtrowe, zwirowe o grubcści ?[i

cm, w którym rośnie trzcina siedliskovla, pobie-
rająca i oczyszczająca ścieki.

2, złoże gruntowe z rowami w kształcie zwieiokrot-
nionych zakoli o długości 1500 m. Groble obsa-

dzono wikliną, która też pobiera składniki znaj-
dujące się rv ściekach.

3, dreny i obsypka kanrienna, które tlvorzą system
zbierający ścieki.

4. studzienki regulująco-kontrolne, dzięki którym
rnozna regulor,"ać poziom ścielrow w zŁożu.

Niezrvykle ważnym elementem w tego typu oczysz-
czalni jest trzcirra, która:
. transportuje tlerr do strefy korzeniorvej, wokół

której tworzą się -crarunki sprzyjające nitryfikacji
(odszukałem w słowniku: to biochemiczny proces

utleniania arnoniaku i soii amonowych na azotyny,
a azotynóvr na azotany przez bakterie nitryfikują-
ce, z łac. - czynię, robię) i rozkłado-łi substancji
organicznej zarórvno 1atem jak i zimą,

" korzenie i kłącza trzciny zwiększają przepuszczal-
ność gruntu i poprawiają hydrouiiczne warunki
przepł5,.,;u.

. w okresie zimowym warstwa roślin stano,łi sku-
teczną izola.cjq termiczną.

Oczyszczalnia ta pozwala na skuteczną redukcję
zanieczyszc :leń. Jest lriewrażliwa na nierorł,norniern ;u-

dopłyu, ściekórv. nie rvymaga urządzeń pcbierają-
cych energię, eliminuje konieczność podłączenia bu-
dynku do zbioroią,ego s_vstemu kanalizacyjnego. h{a

naturaln;, wygląd, jest nieuciążliu,a dia otoczenia, a

co bardzo istotne, nie w,vmaga tak częstego opróżnia-
nia zbiornika bezodpływowego. Stanowi naturalne
siediisko tłielu gatiinków fiory i fauny.

C].d. str. 3
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O;, paliBo §ię, paB!B#.""
Z otrzymanej informacji z Komendv Reicro."vej

Państ"wou,ej Straz;,- Pozarnej rv Kościanie odnośnie
sytuacji pozarcrvej i miejscowych zagrozeń na tere-
nie ciziałania tej jednostki w roku 1994, wyłania się
oirraz zagrcżenia pożarolvego i słłutkórv - niekiedy
tragiczn;.gh - lekceważenia przepisów i nieostroż_
ność osób dorosł5 ch.

V/ roku 1994 na terenie rejonu powstały Ig2 zda-
r:lełia, r,; t,vm: 130 pożaróur, 57 miejscowyclr zagTo-
zeń i 5 e,il;:mó,w fałszywyclr.
Łącznie straty po?3iol-.,1. .,v:,niosły 1B?.9?0,00 zł. W
poszczegolnych gminach v,ynosiły:
miastc Kościan - 28 pozarów, stratv 19.10{J,00 zł;
ginina Kościen - 

'ż8 pożarów, straty 1?.450.00 zł;
gmina §inigiel - 3$ pożarórv, straty 49.840,00 zł;
gmina l{;:zywiń - 14 pozarórv, straty 29.450,00 zł;
gmina Przemęt - 30 pozarów, straty 72.130,00 zł.

Przyczynami powstawania pożarów były:

-- nieostrożność osób dorosłych - 67 pożarów,

- wady i nieprarvidłowa eksploatacja urządzeń 1

instalacji erektrycznych _- 12,

-- podpalenia - 11,

- wad;r i nieprar,vidłorva eksplcatacja ulządzer. llc-
chanicznych - i0,

- wady i nieprawidłol,ł,a ekspicatacja środków tran-
sportu - B,

---:. nieostrozność osób nieletnich - 7,

- waciy i tlieprarvidłorva eksploatacja urządzeń og-
rzer.vczych rra paliwo stałe - 5,

-, wady konstrukcji budowlanych - 1,

- wyładowania atmosferyczne - 1 pożar.

- inne przyczyny - B,

Statyka przyczyn porvstawania pożaró-w _rvskazuje.
że najwięcej pożarów pow,stało w wyniku nieostroż-
ności osób dorosłych(!), zarówno w roku 1_99.tr jak
i w 1993, T,iczba pożarów lv porównaniu do roku
i993 wzrosła o 44.

Doliońt,z, zt, 5il. J

ĄLE wRÓĆl{Y Do PRZERWA}IEJ It]ZI,TCWY,

- Jaki jest koszt takiej oczyszczalni?

- Kosztorys opiewa na 700 miliono,,l,, Gdy zr-obiłelti
wniosek o dotację do v,lydziału ochrony śroclowiska,
dostałem odpowiedz, że z braku pieniędzy nie ciosta-
nę nic, Ochrona środolł,i.ska nic nie robi by poirrć;c,

tylko wymaga i karze.

- Kiedy tlędzie można oczyszczalnię zobacz),ć?

,Teszcze jest w trakcie rozrvoju. Rcśliny n,uszą się
doł:rze zakorzenić i rozrosnąc. Już funkcjonuje, ale
otwarcie - r,v lipcu. Zapraszam.

- Dziękuję i.na pewno skorzystam.

W roku 1994 na tcienie rtjinu miało n:iej:ce 3?
miejscorv;.cir iagl*żen, do iłsi_:.-.łar:ia jiiórych i:otrzei:_
ne było u.cze:t::ictr,'lc jcdłostek sirazv pcż;.lrn,.,lch,

Straty spotvlldor,,,ane t;,-nri zclarzeniami,wynj.c:1,,,
202.400,00 zł. .Iedno z nich nriało miejsce rl lii-iglu:
Śmiertelny .rrypadek z udziałem sałlochodł FSC
1500 i ciągnika siodło,,łego. Działania strazy, pcleg::1y
na wydobyciu ciała z ivraku sarnocllodu przy uzyci;-t
specjalistrcznłgł sprzętu do iatov".niciwa Crogo.re-
go,
Podczas pczaró,w i i-nie3sctli,u;,ch zagrozen śnlei:ć ł,o-
niosło 5 osob, a" i2 zastz:;o tan,:-,-all. W alrcjach ra-
torvniczo-gaśniłz-_.,gi nie zglnął żajen strażak.

Spośrrci Cchoiniczych S'lrez;r Fozarnych najcząś-
ciej w-yjead;łającą do poz*ró,,v i r:-:,.ejscorvych zagro-
żeń była S§F Srriigiel, z ktćrej rv 1S94 roku 43 sek-
cje gasiły pozary, rv tym także ,ooza terei,ern sr,voje3o
działaaia. D}a porównania.; CSP Frzeł;ę'i-i9 se1,,i'ji,
Krzywin 

- 15, Kaszczcr - \2, iicścian - 10, il:,"o-

clly - 10, Turew - 9, Gr_vzyna - 8, CSP Rliit -6 sekcji. liależy jednakze zaz-;aczyŁ, że na telcnie
Cziałania rejonu są i takie jedliostki OSP, ktcr;,cil,
nobiinośc jest tak niska, że nie gaszą oile pozaro-§
ilatł,et na teienie -ivłasnej i^ciejsco-ovości.

Ltlankanentem rv działai:lach jednostek rłicw-
triczo-gaśniczych jest brak środlłów łączności. Sa:ro-
rządy rv §ł.trigi,*, Przemęcie, I{,rzylviniu i Rłcocie
zoilcrviąaał,y się zaopairz;-ć iv takorve sr,ve straże ,ł
1S!5 łoktl.

Z przedstavłionej wyżcj irrfcrmacji lvynika jecien
,l,, 1]ujck: Z UGNIE',i NiŁ _'?;,Ł :{.;RTU}t! Inl i:.:r-
clziej ł;ądziemy osćrożrri (Ł;. pczaró,lv nie powodcr.-;ac)
i iepiej prz3,,gi;torvani (do ir}r złvalczania), tym r*niej-
sze ponosić będzienry słłaźy. A otc przede w,;z;'rst-
l<im chodzi. i}I. ! ;

PS. Straszerłu brygadieioivi ingr, inż. Ł..:oiiac.i ińĄ-
IJREMU, Komendarrto.łi Rejono}vemu Państwo-u;ej
Straży Pożarnej w }i.ościanie z oiłazji przyznaniil nitt
K-rzyża Karvalerskiego Orderu Odrodzenia trolski
składamy se;:deczne gratulacje i życzenia: Vv'szyst-
kiego }dajiepszegol t ! !ł t),,1

ANo}{cM*lF/Y F O*ATNiKU !

Listu, bo anonin:o-.§y, oczywiście r:ie wydrukuję.
A pized wylzr,iceniem go cio }iosza, odczytałem za-
iniereso=,l",anyrn. A nuż ruszy icir surnienie i na ko-
lację i po kasety z,a.czllą chocizić pieszo?

Jeśli Podatnixołvi pisanie listu przynosi ulgę, to
proszę o dalsze spostrzeżenia, aie ploszę tekst autc-
ryzować. (H. Z.)

PS. Na list miejsccwy nakleja się z::..c..eir o nc:r:ina-
1r; 3.50C (starl,ch) złctycil iuir 35 (ncl.,-r-r,ch) g1.c:]zj7.



ZAKŁAD RZEMIE§LNICZY
INSTALATORSTWA ELEKTRYCZNEGO

POMIABOW ELEKTRYCZNYCH

IAI.I CHOMSKI
KOSZANOWO, ul. Polna 17, 64_030 §migiel

tel. 401 VAT 698-0C1-47-40

wykonuje usługi w zakresie:
6 tsUDOWĄ LINII NAPOWIETRZNYCH SREDNIEGO NAPIĘCIA
S BUDOWA LINII NAPOWIETRZNYCH WYSOI{IEGO NAPIĘCIA
a tsUDOWA STACJI TRANSFORMATOROWYCH
e FGMIA§Y ELEKTRYCZNE Snnnrqrecrl I NISKIEGO NAPIĘCIA
€ LINIE KABLoWE SREDI{IEGO N.ĄFIĘCiA
* ŁINXE KABLOWE NISKIEGO NAPIĘCiA
ę INSTĄF,ACJE ELEKTBYCZNE
@ INSTALACJE ODGROMOWE

o r a z tt s l u g i
KGPABKĄ ,,BIAŁC9RUS" i PGDNGSNIKiEIęf KGSZOWYM, \,VYSIĘG 14 m.
Zakład przyjmuje uczniów do naulri zawodu elektromontera.

Zaxład wystawia faktury VAT.

ffi SKLE,p ROLNO-OGRODNICZV :
URSZULA, PAWEŁ BALCER

64-030 SMIGIEL tel. (0-65) _ 180-111 - wew.82
PL. WOJSKA PoLSKIEGo 11

iNFoRefi]JE szANoWNYcH P.T. KLIENTÓ\ry, ŻE PRZYJMUJE zAMowIENIA
NA:

T'RZMIELE - uLE BożNEJ wIELKoscI,
Z^PYLACZE POMIDORA i PAPRYKI oraz ENTOMOFAGI

7ap ra§zallly od 9.00-17.00, sobotydo14.00

o f e r u j e m y:
e GRZYBNIE PIECZARKI BAS POL_ C NARZĘDZIA i SPRZĘT OGRODNICZV

SKICH, rilSzpAŃSKICH i WŁOSKICH c sRoDKI Do pRoDUKcJI pIEczAEKI
6 FOLIE . DRZEWKA i KRZEWY owocowEe NASIONA KRAJOWE i ZAGRANICZNE i OZDOBNE
O NAWOZY PŁYNNE i SYPKIE O ŚRODKI OCHRONY ROSLIN

l

,A.v



wITRYNA MIGI ELsKA

obrądowali
wędkarze

19 iutego br, w szkole podstawowej w Smigiu od-
było się l-oczne, sprawozdawcze zebranie Polskiego
Związku Wędkarskiego - Koło Smigiel. Uczestni-
czyło w rrim 87 v,,ędkarzy.

Nfiejscowe koło iiczy 266 członków, w tym 27 mło*
dzieżorvcow (12-16 lat) i trzech członków horroro-
wych: Stefan Janicki, Władysław- Nou,ak i Roman
Schiller, Pracą koła kieruje Zatząd w składzie: S.
Janicki - plezes, W. Nowak - lviceprezes, Wiktor
Sireia - sekretarz, Edmund Mackcwiak - skarbnik.
I]olesłarł, Łaszcz"vński kieruje pracanri społecznymi
na tzecz środowiska, R. Schiiier jest kapitanem spor-
towym a Błażej Ratajczak - rzecznikiem dyscypli-
ny (w sądzie: oskarżyciei). Działa sąd organizacyjny
pod przewodnictwem W. i,Towaka i komisja rew-izy;-
na - Ireneusza Srreli.

Przed przystąpienieilr do obrad minutą ciszy ucz-
czono pamięć zmarłych członków: Wojciecha Fio'u-
rowskiego i Zygmunta Tyczewskiego.
Srebrną odznaką ,,za zasługi w pracy PZW" odzna-
czono R. Schiilera.

Sprawozdania z pracy w 1994 roku złożyli: pre-
zes, skarbnik, kapitan sportowy, przew. komisji re-
rvizyjnej.
W ub. roku zakupiono (za 10.ó00 tys. zł) 350 kg na-
rybku karpia, plzeplaco\yano 2,i-1 godziny przv po-
rządkorvaniu otoczenia starvótr,, zorganizorvano 5 r,óż-
nych zai,vodórv sportowo-wędkarskich, w ktor1.,ch
średnio brało uciział 40 osób. SzczegóInie dużyic po-
wodzeniem cieszyły się imprezy dla niezrzeszonyc}r
w kole i dzieci, któl,e organizowano wspólnie z OSP
Śmigie1. Mimo tego, ze sąd organizacyjny nie roz-
patrl,u,ał żadnej splawy, zatząd dostrzegał pe,,łne
nieetyczne postępow-anie swoich członków i diatego
w roku bieżącym nasili kontrole nad stawami. W
tym roku przystąpi się do .łiosennego zarybienia sta-
wótv, na co plzeznacza się i2 mil. (starych) złotych
z nadwyżki roku ubiegłego. M;rśli sie o przeznacze-
niu jednego stawu na tarło.
Prze.łodniczący komisji rewizyjnej strł-ierdził, że
działalność organizacyjna i finanso\\ra zarządu nie
budzą zastrzeżeń. Na jej wniosek zebrat:i jednomyśl-
nie zarządo,wi udzieiili absolutorium.

Podjęto też uchwały w sprawach:

- przepracowania minirnum po 4 godzrny ,

środou,iska i bazy sportowej,

- jednorazowej opłaty w wysokości 5 zł od
na zarybi,enie stawów,

- tlprzy\r,,ilejo..łania sta.,vó,ov przy wiatrakach i .,-,;

T{ietązkołvie. Łołvi,ć na nich będzie można za do-
iatko,wą opłatą i w określone dni tvgodnia (albo
sobo|a :iL,o ;iicllziela).
\§ r_-iy:_rrll:,:ji :::Ćwloio -.viele c pol,ządkach na-d sta-

ń,a__iTti. Z 'i;.;:. jtsi iÓ..:rii:. Ti::i:rze ira.d_ starvem przy
tt1. Moro-yilickiej .; 3,;rl3iu, t-iór-ego opiekunem jest
p. Wład_.vsłarv PiccienniK, 3orzej nad sta.r,ve::: przy
wiatrakaclr. |,ctychcz3Ł]o-vvy jego opiekuł (."v czasie
zebrania zlezygno.vraŁ z te1 furri<cji) podkreśiił, ze w
na jbiizsz,vil} otL]cze:riu sial.vu orgarrizu je się bardzcl
wiele imprez plenerowych, aie żaden organizator nie
ku,api się do posprzątania terenu. ,,l.Tiedługo będą
topić Marzannę..." Jeden z rł,ędkarzy skarżył się, że
przy tym stawie spokojnie łowić już nie można, bo
organizowane imprezy prz;,ciągają wielu uczestni-
ków i widzów, Coraz r,vięcej jest tam też spacerowi-
czów. Burniistrz Jerzy Cieśla, który w zebraniu u-
czestniczył jako zaprcszony gość, odpowiedział, że
starv przy wiatrakach pełnl dr,vie funkcje: jest miejs-
cem cic rięcikorvai;ia i terenem rekreacyjnyrn dla
i,;szystkich mieszkańccr.,,. Jeciilo z Crugim naiezy po-
gotizić. Poin,lorinor,-; ał też, że będ_ą tam trr,vały dal-
sze pi'ace zie;:::il,e, i,v v,-),iii];l_r których powstanie
n;łstępny akr,ven. Jeszcze -w tl.rn i,cku, po zakon-
czeniu prac geodezyjil;. ,.:il, I,_;iu zo1,1arlie przekazany
staw vl Srni,giu, położonv '; rejceie daxi:ego wysy-
piska śnieci.
Członkowie Koła ape1ol.vali do swego zarządll by ,,za-
iatwił" rn<.iżiiwość łowienia na kanałach łączących je-
ziora,

E-wentualnych kandydatól.,, na wędkar.zy infor-
muję, że składka na rok bieżący wynosi 14 złotych
ocl członków dorosłych i 2 złote od młodzieży" A
rł,szystkinl 11,ę§karzom życzę taaaaaaaakiej ryby!

(H. Z.)

W9aaaa*rł§aca<}aa<ał}aaaaałxa{aao.a{
DoRAEt.ĄNtE I{LUCnu

O samochodow;vł:i, @ trlatento.,vych,

CS?RZENIE NCZY
Ą§migiet, ui. Lip,ołvc{ 6 - icl. 605

r.i gocizinach ołj 10.00 do r7,00

)aa.)aa,raaaaa.}.a<aairoixrła

ŚKUP ZŁOMU
Smigiel,

lnforrnacje i ważenie:
Śmigie1,

ul. Morownicka 27

ul. Wodna 6, tel. 83
)aa.aaaoa}raa}}.aa

Do wydzierżawienia pomieszczenia 20 i 25 m' na-
na rzecz dające się na sklep lrłłl inną działalność gospodarczą

w Smigltt przy restauracii ..Anłełyka''.
cz]onka \V!adcir:ośc: Sn:ig,icl ,.: i : i]

!}rirą}§}iła+§ć§a+e++§iJa+śa3€€s§+t}ói}§9*xt*caę§3§.aaa<rłra]r*i.o,
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l;0. 12.i,rb,r. obrailo.łał zsspół redakcyjny,,Y/ia.'],o-

n-:łici Kościa,;lskich". który rozpatrywał liandyda'lu-
i,_v do dorocznych n:3ród incl.y-uvidualn;;ch i zbioro-
r,r,.-;ch przyznawan}rch prz-z tą Redakcję. Cieszy nas
Ł;lldzc, że został ur_ł,zględniony wniosek naszej re-
clal.cji i nagredę zlliei:*rvą otrz;,mało KURE{OWrj]
F,§ł:ŁCTWG $TĘCE1-ECi{IE ze SI!,§IGLA! Jest to wy-
ri,lż,,-icnie, jak podano v,, czasie uroczystego ogłosze-
nia irure:rtór,.,, 1? 1uteao br., za krzewienie tradycji.
Rscii.kcjc,,,l,Vitr;,n,,z Smrgielskiej" swój wniosek u-
z;:.sadniła tll. in. nasiępująco:

Redakcjtł ,,Witryny Smlgielskźej" unast o prza-
zrtanźe nagrody 7b;g7gil:ł j l)Tzaznau)gnei przez V{aszq
Redakc3ę ną rak 1994 KURKOWEMU BRACTWU
STRZELECK|EłłiT| ,a ŚhiIGLI] zu całakształt dzża-
łai.ności, a l}J szczeEoLnoścź za kul,tyiłowanźe trady-
cjz ż rozbzLazanże :ycia bruckiego,

Zułozone tu 1458 rtlku i.!.urkaue Bractuso Strzeleckie
u. Smigiu. z źnlcjrstgt1l lJ grupa rzemźeśl.rl.i,kolu, zosttło
rtcłktg,tło"tlsane La l;"stopadzźe 1991 roku. (...)

Kurkoąpg El,uc-tuso SŁrzeieclcie rua,-uiqzuje też do tra-
dEcjl.. Jego człankowl,e noszą traclEcyjne mundurg.
Zbi.erajc, i e|;spanują u; szugłll "porrureszczeniach stare
ocl.zruakż, źns3lgnia, pudlarg, tcLTcze, dyplomy ź toto,
gl afże.

C złon!ł o llsźe Br u c t r,a łt na u: iąz tł 3 ą ź p a c!,tr zg m u j q L ic z ru e

kontilktE z ir.n,glni tego tyytu organźzacjemź. IJczesi-
rlżczq 1D irłłprezach 

-i"rackicll 
u: "tł""źejscoiuaściach całej

Palski, a n{Lwet ź I,iiernżec, Icil, oTganżzacyjna żyuot,
rtaść stałg, się bodźtem do realłtgltucuania Bructw lls

u,źelu rł,że jscawościach. (..,)

Oprócz naszego Bracirva larrłeataini nagrótl ,,Wia-
c]omości §d ościańskich" zosta].i:

. inż. Flenryk }iendzińsl<i i]l,ezes Obizan;i<i1,1

Spcłdzieini Mleczar.kie3,,.,, iiościarlie, za przedsię-
biorczość.

. red. Ju}iusz Kubel - dziennikarz z PoznanJ.a, c1_.,--

rektor Raliia Ob;.urvaielskiego, autor felietcnc.,l-
grvarorvvch ,,Bh"ibr;v starego }ł[arycha", za piot,o.

BIEL]OTtrF;A PUELICZNA MIASTA 1 GMINY
rv śl,ttcl,U

LIKWII}UJE WYPOźYCZALNIĘ KA§ET vli}iro.
W zrviązku z po-wyższym od 13 rnarca br. lv godzi-
nach otv,zaicia Biblioteki (z wyjątkiem sobót) prorva-
clzić będziemy ich lv;,,płzedaż w cerrie 5 zł za sztukę.

UWAGA! ZAKUPiCriE KASETY - TYLKO Do
UŻYTiiU DC\,1olvEGo.

Dyrektor
Centrum !{ultury rv §ri:iglu

(*) H. Zbierski

\,v 1 r RYN A Ś 
^,r 

tGl ELsK A

. inż. Adam Łaniecki - burnrisirz Wielicho-we., wy-
różnienie działacza samorząclor,vego,

. rDgr Piotr }vIatuszak - psycholog kliniczny z Koś-
ciana, plezes Stowarzyszenia Absolwentów Girn-
nazjum, za inicjatywę,

. p. Czesłarva Nowak - dztaŁaczka PCK z Kościana,
Za Selce,

. i1,}8I Grzegorz Par,vlak - artysta plastyk z l{,ościa-
Tla, za tivórczośó artystyczną,

. pedagodzy i pracownicy Szkoły Podstarvcwej Nr 5

w Kościanie pod kierolvnictrł,em mgr Mirosłari,,y
Szymanowskiej, za selce.

Wszystkim Laureatom w imieniu redakcji

,,Witryny Smigielskiej" składam serdeczne
g r a t u l a c j e 

1l( ,7,i

---ffi:-",-:

GAtsINET KOSMETYCZNY
Aleksandra Wojciechołtska

Smigiel
ul. Mickiervicza 18

Fcleca §ueraką gamę zabiegów z zakre§u:

e KasMETYl{,I LilCZNICZEJ

- Ieczilicze oczyszczanie skory

- zabiegi skutecznie \l,SpomagająCe
Ieczenie trądzika oraz łojotoku

6 KOSMETYKI PIELĘGNACYJNEJ

- oczyszczanie

- masaż kosmetyczny

-. profesjonalne zabiegi opóźniające
proces starzenia skóry

€ KOSMETYKI UPIĘKSZAJĄCEJ
-- bezbolesne przekłur,"-anie uszu

- Henna - ciemnienie brwi i rzęs

- rłakijaz

lVszl,stkie kosmetyki używane do zabiegów
pochodzą z profesjonalnych firm.

DR. BABOB Z ACHEN
oraz f!tirr", DIOZAPHARM z WIEDNIA

GABINET CZYNNf:
wtorek 9,00-1B.00

Zapisy telefoniczne środa 12.00-18.00
codziennie od i9.00 dc 22.00 czwartek 12.00-18.0C

Leszno tel. 20-33-27 piątek 12.00*18.00
sobota 9.00-14,00

Zapłasaaruy na otrvarcic g::birretu w dniu 7.03.1995 r.

Dla pierr.iszych 5-ciu klientów ceny preferenc;"jne.

!., 1i
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§K§ROINIIIIKA IPG§LIICY3INIA
17.02.br. - interrveniowano w Sierpolvie, gdzie w

pocla,,r,anej już §,-ielokrotnie rodzii:ie, rv dalszym
ciągtr trwają nieporozumienia między rodzicami a

córką i zięciem na tle majątkowym. W tej sprawie
prowadzone jest postępowanie (ponownie interwe-
niowano 25 lutego).

ź8"82.br. -- interlł,eniowano rv czasie awantury do-
tnov,/€j. d_o ktorej doszło niędzy małżonkami i teś-
ciov,.ą wspólnie zamieszkałymi w Śrniglu przy ul.
A. Dudycza.Mąż, będąc lv stanie nietrzeźrvylll, no-
torycznie \ł/szczyna awar:tury. Pouczenia i rozmo-
wy nie dają rezultatu.

27.82.br. - na drodze Stare tsojanowo - Olszervo
kiertłjąca,,maluchem" mieszkanka Olszewa naje-
chała na tył jadącego w tym samym kierunku
FIATA 125p. Straty tysiąc złotych. Sprawczynię
ukarano mandatem 5 złotowyrn.

28.02.br. - w Glińsku na drodze E5 kierujący BMW
mieszkaniec ponoq,a starego na prostym odcinku

drogi uderzył rv tył jadącą w tym samym kierun-
ku MAZDll. kierowaną przez mieszkańca No-;zej-
wsi. Strat.v 2 tysiące. Marrdat - 20 złotowy.

2.03.br. - w Śnriglu, w mieszkaniu przy ul, '!Y. Re-y-

monta doszłc do aivantury Conlowej rnięcizy nlq-
żem będąc;-m potl wpl;,wem alkoholu a żoną. Sil,o-
ny pouczono.

W lutym:

- skieroivarto 4 wnioski do Koiegium,

- 11 osób ukarano mandatami na łączną sumę 115

złotych,

- pouczono 52 kierujących,

- interrvenio-wano 32 razy,

- zatrzymano 1 prawo jazdy i 10 dowodów reje-
stracyjnych.

Kierownik Posterunku Policji Lokalnej
st, sźerż, Wi,eslow Terczewski

F,IOCNV §KLE,p MoNopoLoWY ,,GIN"
64=050 Srnigiel, Pl. Wcjska Polskiego IL

tel. (0-65) t8$-tt1 tł, 82

p, o l e c a:

ALKOHoLE,

a NAPOJE CHŁODZĄCE,

€ LODY, sŁoDYcZE,

€ WYDAWNICTWA REGIONALNE.

Honorujemy euroczeki, czeki, karty kredytowe.

Dla stałych klientów -- rałratolva karta stałego klienta. Obsługujemy wesela -
rnoż!.ir,lość dostalvy do domu. Dla klientów zmotoryzowanych dogodny parking,

codziennie od 9.00 do 24.00

także w- soboty, niedziele i ś,łiętaZap,r:aszdmy



WITRYNA SMIGIEL§KA

Sport w Spławiu
Clryba w każdej .;,si, gdzieś na placu lub łące wi-

dać chłopcćw biegających za piłką. Tak tez było i rv
Spławiu.. A moze ich zorganizować i stworzyć dru-
ż,"łnę? - pomyśie]i Jan Lisiak i Paweł Kopienka.
Pierwsze spotkanie zu-r,ganizowali na przełomie czer-
wca i lipca ub.r. Jego skutkiem było powstanie LZS
Spławie -. klubu jedncsekcyjnego (jak na razie):
plłka nożna. Drużynę zgłoszono do rozgrywek piłkar-
skiclr o mistrzost-wo klasy ,,B". Po pierwszej rundzie,
rra 10 drużyn (z Pogorzeii, Lubosza, Beięcina, Boni-
ko,wa, Łonier,va, Osiecznej, Oborzysk Starych i Ku-
rzejgóry), zajrriują 5 miejsce.

Trzon drużyny (ogólem jest 27 zalvodników) stano-
łvią: bramkarze Grzegorz Kazubski i Damian
Włodarczak, obrońcy - Kazimierz Szyrmer, Tomasz
Galik, Waldemar Mania, pomocnicy - Tomasz Mar-
ciniak, Par^ieł Mania, Vfłodzimierz Rogacki, Piotr
Melcarek, atak - Damian Lisiak, Radosław Szczer-
ba1, Krzysztof Kopienka. Trenerem drużyny jest Ka-
zimietz Jaśkiewicz rolnik zatrudniony w spół-
dzielni produkcyjnej w Chełkowie, były piłkarz
Czempinia, Czacza i Wonieścia. W Spławiu gra na
pozycji obrońcy.
Latem druzyna odbywa 2 treningi (po cirł,ie godziny)
tygodnio-;vo. Zimą - Taz w sali gimnastvcznej szko-
ły podstaw-owej w Starym Eojanorvie. (Podziękori-a-
nia dla Dyrekcji za jej udostępnienie). Z braku bo-
iska w Spłar..ziu - mają nadzieję, że za rok już je
będą mieli - mecze rozgrywają w Wonieściu. O na-
rybek nie muszą się martwić - piłkę kopie też 20
trampkarzy, których zgłoszono do rozgryw-ek w na-
szej miejsko-gminnej iidze,

Klubem kieruje zarząd w składzie: preze§ - Jan
Lisiak, zastępca - P. Kopienka, skarbnik - Adam
Górny, sekretarz - Barbara Frąckowiak. Podstal,vę
finansową LZS Spłarvie tworzą... sponsorzy: J. Li_
siak (,,Obliczyli, że już wpakowałem 1? milionów")

i Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Spławiu, któ-
rej prezesuje P. Kopienka.
W czasie zbierania materiału do niniejszego artyku-
łu, poproszono mnie, bym podziękował też Zarządo-
,*,i Miasta i Gminy w Smiglu za przyznaną dotację,
co niniejszym, w imieniu sportowców Spławia, czy-
nię,

GRALI OD RANIA DO WIECZORA
LZS Spławie w czasie minionych ferii zimolvvch

rł, świetlicy miejsconej społdzielni produkcyjnej zor-
ganizorł,ał otu.arty turniej tenisa stołowego r,v ? ka-
tegoriach wiekowych, w których zwyciężyli:
5 i 6 klasa: Paweł Bajsert ze Spławia,
7 i B klasa: dziewczęta-Jaszkiewicz Emiiia z Cheł-

kowa,
chłopcy: Adrian Jaszkiewicz z Chełko-
W3,

16-20 lat: Tomasz Galik ze Starego Bojanowa,
2|-25 lat: Paweł Mania z Karmina,
26-35 1at: Ireneusz Kielich z Jezierzyc,
powyżej 35 lat: Kazimierz Jaszkiewicz (ojciec Emi-
iii i Adriana) z Chełkowa, (2 m. Jagodziński Ryszard,
Spławie, 3 m, P. Kopienka ze Starego Bojanowa),
kat. open; Parł,eł Mania z Karmina.
Ogołem rv turni,eju rvzięło udział 4? uczestników!

Wręczenie pucharow (dla zwycięzcow) i nagród
rzeczowych (za dalsze miejsca) miało bardzo uro-
czysty charakter. W uroczystości uczestniczył Bur-
rni,strz Jerzy Cieśla, członkowie zarządu Miejsko-
Gminnej Rady Sportu Kultury Fizycznej i Rekreacji
.ł, Śmiglu, prywatni sponsorzy nagród i pucharów.
Po części oficjalnej - bardzo udana - zabawa ta-
necZna.

Jak się dowiedziałem, następną imprezą, którą już
dziś w Spłarviu organizują, będzie Dzień Dziecka.
A co w innych wsiach?

(H. z.,

@VtYvYvylv v wvvr.!'\li\@@ffi t t.t
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