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(IAI(! Bady Mieiskiei Śmigla - to nie iest pomyłkaI!

Sesja odbyła się 24 pażdziernfta br. Obecnych
było 20 radnych. Nieobecni usprarviedJ.iwieni: Stefan
Dobrzyński, Janina Wawrzynowska i Henryk Zak
oraz Lech Ratajczak.

POMOC SPOŁECZNA WCZORAJ I DZIS
Zagadnierrie to p,rzedstawiła p.o. kier. Ośrodka

Pornocy Społecznej w Śmigiu Ewa Radolak, Skupiła
się głównie na ,,dziś", gdyż od 14 lvrześnia obowią-
Zlują w tym zakresie ]nowe przepisy, zmierriające sys-
tem przyznawan,ia zas,iłków. Obecnie do wytriczeń n,ie
obowiązuje najniższa emerytura iecz ,kwota gwaran-
towana, która wyrlosi: na osobę samortną 275,00 zł, a
w rodzi,nie: pierwsza osoba 250,00 zł, druga i dalsze
(powyżej 15 lat) 175,00 zł oraz na każdą osobę poni-
żej 15 lat - 125,00 złotych. Musi jednak v-;,-stąpic
jedna z okoliczności wymieniona lv art, 3 Ustalvy
(sieroctwo, upośledzen,ie, bezdołnnośc, bezrobocie,.,).
Z,mn,iejszenie ilości pieniędzy przez państwo pociąga
z3 so,bą zaostlzenie kryteriórv kwalifikujących do u-
zyskania zasiłków.

Zmiany powodują plzel,zucenie obo,lłriąz,kórv na ba-r-
ki g,pin. Nowym,i zadanami dla nich są: prowadzenie
ośrodków wsparcia tj. miejsc, rł, który,ch osoba po-
trzebująca p,omocy miałaby zapewn,iolny ciepły posi-
łek, rehabilitację i pomoc socjalną; pokrywanie u,5--
datków na świadcze,nia zdro,1votne; poklywan,ie kosz-
tów pobytu osób samotnych w dołnach pomocy spo-
lecznej (gmina pokryrł.a tę cześć kosztów. która plze-
kracza 700/o dochodorv dane; osobv),

Nowe przepisy wl,muszają też na OPS zwiększenie
zakres,u placy socjalnej o poradnictw-o plawne, eko-
nomiczne, psychologiczne. pedagogiczne, załatrvianie
zainteresor.vanym osobom trudnych spraw.

Do końca rł,rześnia br. z pomocy społecznej rv postaci
zasiłków jednorazor,vych i okresowych skorzystały
754 rodziny, lv których dochód na osobę nie przekro-
czył najniżs]zej emerrytury. W tym roku szkolnym z
doży,uviania w szkole korzysta 222 dziect. W roku
1997, po wprorł,adzeniu nowych przepisórv, liczba ta
zdecydowan,ie zmaieje.

W dys}<usji. w ktorej m.in, udział wzięli: Henryk
Skrzvpczak, Stanisław Gorny, Władysław Kahl, Bro-
nisłarv Skorupiński i przelvodnicząca Rady Urszr-rla
Ranke, poruszono splawy:

- wTaz z zwiększeniem zadań, zrviększenia grninie
środków,

- przywrócenia roli opiekunórł, społecznych, któr.zy
byli najlepiej zorientou,ani t, sytuacji matei:ialnej
slv.vch m,ieszkań c ow,

- jaw,ności o,sób, któr-ym przvdz,ielono świadczenia
(lfo 1l1.łoby niezgodne z u,sta.,l,ą - lF'.Z.),

---, -w},eliminowania z pomocy sp,ołecznej tych 1udzi,
któlzv kied_r,ś mogli praco,wać, a nie chcieli.

U, Ranke zaapelorvała do zebranych, by ludzionl
lliednym. zagubionym i nie ma]ącym odwagi, wska-
zać drogę do pomocy społecznej lub wręcz ich w tynl
WYleczac.

Co ROBIŁ Z^R,ZĄD?
Na posiedzenie w dniu 3 pazdziernika zaprosił

przerł,odniczących komisji Rady i jej prezydiulr, cla.]
tr,la,ę Bebę 

- kiero,wnika Rejonowego LTrzędu Prac_v
rv Kościanie. Te,matem był los pracownikórv cegielni
rt, plzysiece potrskiej. Nie notuje się tam zwolniell
gfupow}ich. Umowy są t,oztviązywane albo z powodLl
upływu czasu trwania umowy albo za poro,zumieniem
stron. W biurze zarejes,trowanych jest 26 osób z ce-
gielni (na 3.10.br.). Część z nich o,trzyma skierowanie
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do pracy w cukro,wni, część otrzyma placę, głcl-ri;nie

w budownictwie, poprzez giełdę pracy. Ctgieiei,ł
świadectwa pllac} yiystawia prawidło,wo i są one pud.-
stawą do ulzyskaLnia zasiłku.
W drugiej części ,tego posiedzenia uczestnicz.vł rvlaś-
cic,iel cegielni Jacek Frąckowiak. Przedstarł,ił nie-
zlł,ykle trudną sytuację nie tylko cegielni, ale i s-ł,c-
ją. Poirrformo,wał zeblanych, że podjął decyzję o

spr,ze,daży zakładu. Zapew,nlł, że jeśli do niej dojdzie.
to jed,rrą ze stron uczestniczących w rozmo.łac}r ]:ę-
dzie Zar,ząd. Jezeli kupiec się nie znaldzle -- zosta-
nie ogłoszona upadłośc firmy.

Zarząd ustalił też nowe starł,ki czynszu za 1okale
użytikołł,e, które obo,wiązyw-ać będą od l 1utego 1997

roku.
Burmist,rz Jetzy Cieśla p,oinfor,m,or,r,ał takze ra-i-

nych o odbytej naradzie z udziałem drogorvców z
Poznania, Leszna i Kościana w sprawie ob,wodnicy.
,,Praktycznie wszystko je,st na dobrej dr,odze" - 

po-
wiedział, Rozpoczęcle prac, w zależności od źródła
środków finansowych, nastąpi w 1997 roku (jeśli ze
środków własnych) lłlb 1998 roku (jeśli ze śrcdków
europejskich).

UCHWAŁY, UCHWAŁY, UCHWAŁY
Podjęto ich bardzo wiele, ale najważniejszą z nich

jest ,,Uchwała nr XXVII/219i96 Rady Miejskiej Srmi-
gla z dnia 24 paźd,ziernika 1996 roku lv sprarvię zmia-
ny nazwy organów gminy śmigiel".
Jak do jej uchwalenia doszło? Otóż artykuł 15, ustęp
2 ustawy sarn,orządowej stano,wi: ,,Jeże|i siedziba ra-
dy gminy znajcluje się w mieście położonyrn na tery-
torium tej gminy, rada nosi nazwę rady miejskiej".
Zwrocił na to uwagę Paweł Górzny przy omawianiu
uch,wały o wprowadzeniu z,mian w statucie Miasta i
Gminy Śmigiel. Dyskusja była niezwykle oż;rrł-iona.
W końcu 11 głosami ,,za", przy 7 ,,przeciw" i dwóch
rvstrzy,mujących się podjęto uchl.iałę jak \,y' tytule
ił,yże j.

§ 1. tej uchlvały mówi, że zmi,erria się nazrvę:

-- ,.Rada Miasta i Gminy Snrigi.el ' na ,,Rada Mic;-
ska Smigla"

- ,,Zarząd Miasta i Gnlin;- Sli-ligie1" na ,,Zarząd
Miejski Smigla"

- ,,Burmistrz Miasta i Gminy Snrigiel" na ,,Bur-
mistrz Ś,migla"

- ..Urząd Miasia i Gminy Smigie l" na ..l lząd Micj-
ski Śmigla".

W związku z ty,m, że uchrł,ała lł:eszła w życie z ciniem
podjęcia, tj. 24 października br. już obo,iviązują nas
no\1ie nazw},!

Podjęto 41 uchrłał rv sprar.;ie tłtrvorzerria jeti.rlł:s-
- 
tek pomocniczych pod nazr,vą: Sołectlł,c (tu i:az-,.",a

miejscowości) i Osredle Nr . . . rv Slliiglu.
Now,o wybrany radny Kazimierz Wasiek -uv-i,rirzil

chęc prac_v lv komisjach: Rolnict-iva Rzenliosła i Inl-

c j at,y"ł gospodarcz;,,ch cllaz Fi,nanso..i,o- G. 3i] o.1 a,r:c ze j.
Usankcjonowano to podejrnując lłchrvał1, o ,,rzupełnie-
tiiu slrładu osoborvego kcłlrisji.

Podjęto też lrchrr,al5, 6 11;rs+kcści star.,,ek potiatlru
cd nieruchonrości na obszarze grniny 

- drukLrjeny
i;, r*,, inny"m miejscu craz stał,ek p+iłstku ocl ś:,oclkóll,
tłansportor,vych.

Ta druga uchr,vała morr,l. że (§ 3) ..Zrvalnia *cie z }]o-
ciatku od środkórł, tl,anspcrto-*,vc}r pcjazdy czesc\-"c
wllcglrra z ruchu (na czasokres \\-]l-r]ejestlc§:ane. .,\,__v-

cofane)". Ma ona zastoso\\-anie poczvnając ocl r,oklł
pociatko,r,vego 1997. Natomiast uchrvala o stal,vkach te-
§ol,oczn)rch obou,iązuje do końca loku. Tak rvięc jeśli
ktoś będzie rejestrorvał samochod lr, grudniu, to bę-
dzie płacił podatek vu,edug ,,stalej", Jeszcze łv tym ro-
klł o,bo,wiązującej stawki, Załącznlx do tej .,no\Ąlej"
uchlł,ały też drukujemy \\, innl,m miejscu.

Jeżeli chodzi o podatek od posiadania psórv, to
,,TJstala się sta.łkę podatku od posiadania diu.giego
psa i następnych w kwocie ogolnej i0,00 złot5ch.
Z,walnia się od podatlru szczenięta do 6 miesięcy, a
jeżeli weszło się w posiadanie psa po 30 czer.łca, pła-
ci s,ię połowę stawki. Podatek jest płatn; z góry, bez
r,vez,wania w terminie płatności raty zobowiązań pie-
nięznych lub w ciągu 2 tygodni od dnia u,ejścia -w
posiadanie psa w Urzędzie Miejskim w Śmigiu,

17 głosarni ,,za", plrzy dwóch wstrzymujących się
(na sali w czasie tego głoso,wania było obecrrych 19

radnych) podjęto uchwałę w sprawie zwolnienia or-
ganizacji społecznych i stowarzyszeń ż ocłpłatności
za energię cieplną ogrzewającą pomieszczenia ptzez
nich użytkowane. Dotyczy ona potmieszczeń znajdu-
jących się w ,,budynkach Ce,ntrum Klłltur,v, strzel-
nicy krytej, szkolnym schronisku młcdziezor,vym i
Domu Działkowca".

Na wniosełr korrr-isji Rolnictwa, Rzemio,sła i Ini-
cjatyw Go,spodar,czych ,,obniźa się średnią cenę sktł-
pu żyta za pierwsze trzy krvartały 1996 r. jako pod-
starvę obliczenia podatk,u roinego na obsza]:ze gminy
Śmigiet na lok 'L997 z krł,oty 34,BB zł do krł,oty 2?,60
zł".

WOLNE GŁOSY I WNIOSKI

O głos poplosił przer,vodnic,zący Społecznego Ko-
mitetu Telefonizacji i{iasta i Gminy Smigie1 Anir,zej
Słodzinka. którv oznajrnił. że telefonizacja dobiega
końca. Komitet zrzesza L321 członkórv. Stale Bo;a-
no,wo już nie podłącza. Są jeszcze mozliwości rr- Smi-
glu (B00,00 zł plus rł,ykop rve r,vłaslnym zakresie). ale
najpierw- trzeba uz;,.skać warunki techniczne. Zlyro-
cił się z apelem, bv zaprosić przedstalvicieli TP SA
na rczlno§I},, bo -- jak to zwykle przy końcu inu,es-
t5lcji o_i,r,yą - .,niektore miejsco..r,lości mogą byc opu-
szczone". Prze.łodniczący potivi.erd_zlł, że są prz;lpad-
ki, ze 1udzie z::płacil', prac im nic lv;",kcnano i kopią
sami pcr:osząc docla_tkcwe kcszt;,,.
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Radn;l Leszek Baicer zwróci} się do mnie z proś-
bą, bym jednoznacznie napisał - co niniejsz.vnr czy-
nię - że podane przeze rnnie w nr. 19/124 ,,Witryny
Śmigiełskie j" z l0 październlka br. mieszkania do
wylrupienia są zasiedlone i oferta ich kupna dotyczy
obecnych najemców,. W podanym wykazie pomi-
nąłem mieszkania w blokach mieszkalnych i baraku
przy ul. Przemysło,rł,ej w Przys,iece Polskiej o nr,:
1BA, 1BB, 1BC i 16B. A ponadto wkradły się pornyłki
w nurneracji budynków w Śmigiu przy al. Padererv-
skiego i ul. T Kościuszki. Prawidłowo jest: przy al.
Paderewskiego _. 2B, 24A, 24B i 26, a przy ul. T.
Kościuszki: 46A i 48. Zaintereso,wa,nych plzepraszam.

(H. Z,)

STAWKI PODATKU OD |,IIEEUCHOłIOSCI
1. od budynków rnieszkalnych lub ich części - 0,21

zł od 7 m2 polwierzchni użytkowej
2. od błrdynków iub ich części związanych z prowa-

dzeniem działalności gospodarczej innej niż dzta-
łalność rolnicza lub leśna, z wyjątkiem budynkór.ł-
lub ich części przydzie1o,nych na potrzeby bytowe
osób ,zajłnujących lokale mieszkalne oraz od części
budynków mieszkalnych zajętych na plowadzenie
działalności gospodarczej - 6,24 zł od 1 m2 po-
wierzchni użytkowej

3. od budynkórv 1ub ich części zajętych na p]rowa-
dzen,ie działalności gospodarczej w zakresie ob,ro-
tu kwalifikorwanym materiałem siewnyrn - 4,00
zł od t m2 porwierzchni użytkowej

4. od pozostałych budynków lub ich części - 1,72 zŁ

od 1 m'po,wierz,chni użytkowej
5. od budowli 20lo ic]n wartościi,

6, od gru,ntó,w związanych z działalnością gospodar-
czą irrną niż działalność rolnicza 1ub 1eśna, z w.v-
jątkiem związanych z budynkami mieszkalnymi

- 0,25 zł od 1 m2 p,owierzchn,i grtłntów
7. od gruntów:

a) będących użytkami rolnymi nie rvchodzącvni rv

skład gospodars,tw rolnych w ]:ozumieniu plze-
pisółv ustawy o podatku rolnym w_vkorzystr,-
warrych na cele rolnicze - 0,50 zł od jedncgil
ara poivierzchni

b) pod jeziorami, zajętvch na zbiorniki wodrl
retencyjne 1uŁl elektrolvni wodnych - 1,00 z],

od 1 ha polvierzchni
c) pozostałych - 0.03 zł od 1 m2 porł,ierzchni.

Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
1. nieruchonlości użytkorł-ane plzez jednostlri sa]]l(.]-

rządolł,e
2. nierilchonclsci stanor,,,iace rl,lasnclść gminy acllrri-

nistrorvane przez ZGKi}I
3. piiulnice i strvchy niezamieszkałe
4. tv § 1 pkt. 7 1it. c - lv cześci dotvczącej pczo:ta-

łe grunt;- 500io tej porvierzchni,

STAWKI PODi\TKU oD sR,oDKow
TRANSPORTOWYCH 

Zł
Od motolo,werólv 10,80
Od motocykli z silirikienr cl pojerntrości
skokowej
a) do 503 r,vłącznie 21,60
b) pow-yżej 50 cm'] do l]50 cmB wlącznie 36,00
c) powyżej 350 cm8 165,10
Od samachodor,v csobo,lvyclr z sitrnikie,m
o pojemrlości skokowej;
a) do 900 cm'r rvłacznie 57,60
b) po,v.\.zgj g00 cm3 do ]30t] cm3 wł. 108,00
c) porr.yzej 1300 cm8 do 1500 cm3 lvł. 136.80
d) porvyżej i500 cms do 1600 cm'] wł, 216,00
e) porvyzej 1.60i] cmS do 1800 cmB wł. 338,40
f) polł,.yzej 1.800 cm'J do 2.000 cm' lvł. 568,80
g) po\v,vzej 2.00[J cmi do 2.500 cm'wł.

z rvyj. samochodlł marki Warszarł,a B7B,40
ir) po,,.,-,,,:.ej 2.500 cn8 994,18
i) od samochod,r,r marki Warszawa 136,80

Od :;amoc}rociórv osobo.,vych :

a) z silnikien nie charakter;,zującym
się pojemnością skokową

b) z napęclem elektrycznl,m
273,60
57,60

Oil ai.itl]liisólł. ollaz sarnl-lchodótv cię-
' 3-,.;i,,r,ch p,:z;,-stosowanych do prze-
il,ozu osób o liczbre rniejsc do siedze-
nia łącznie z rni.ejscem kierowcy:
a) do 15 miejsc 216,00
b) pow\izej 15 miejsc do 30 miejsc 396,00
c) porrl.vzej 30 miejsc 871,20

Od samocho,dór"r ciężarowo-osobowych
c dopuszcz:llnej rnasie całkorvitej:

1.

2.

?

5.

7.

a) do2t rvłączrrie
i:) powyżej 2 t

o pojemności skokowej:
a) do 4.000 cm3 włącznie
b) powyżej 4.000 cm§

11. Od przyczep i naczep:
a) camp,ng,olvych
b) lr ładorvności do 0,5 t włącznie

Od samochodovi cięzarowych i ciąg-
njków- siodłowych o łado,wności samo-
chcdu 1ub nacisku na siodło ciągnika:
a) Co 0,5 t rł,łącznie 136,80
ll) 11,oT vzej 0.5 t do 1 t włącznie 216,00
(],) ,ollii r,:l.t:j 1 t do 2 t włącznie 250,00
ci) polr,;zej 2tdo4twłącznie 316,BL)
e) po\y-\,zeJ 4, t do 6 t włącznie 432,00
f) po.ły,że1 6tdoBtwłącznie 511,20
c) porvy,-zej B t do 12 t łvłącznie 756,00
h) por:.;1 że j 12 t 993,60
Od sancchociów sp,ecjalnych 216,00
Ocl ciągnikoiv bala,stowych 993,60

Od ciagnikónł, rolniczych z s,iinikiern

136,B0
216,00

36,00
86,40

36,00
'L4,4a

o0.

L}

10.



WITRYNA ŚMIGTELSKA

c) o łado,wności pow,yzej 0,5 t do 1 t
włącz,nie

d) o ładolvności powyżej 1 t do 5 t
włącznie

e) o ładorvności powyżej 5 t do 20 t
.,vłączni,e

f) o ładowncści porvyżej 20 t
g) pozoistałych

12. Od łodzi moto,ro,wyc7l oraz jachtólv
z silnikie,m o pojemności skokorł,ej:
a) powyżej 200 cm3 do 1.000 cm8 wł,
b) powyżej 1.000 cm8

13. Od promów
t4. Od łodzi słuzących do zarobkor,vego

przewoizu to,warolv i osob

ż;.30

,+6, ijU

126.0{]

10B,0{_}

93,,,r;.)

2 1 6.00

57,60

216,00

Urzqd Stanu CEtłźlnego u Śmi,glu uprzejmze za-
zużadamia, że u tutejszgm TJrzędzle zużqzek ma,łżeń-

ski, zalnarlź:
19 WRZEŚNIA 1996 r.

- Pan Marźusz Grubol.Ds!ęi z Drze<:z]łglua ź Panż Ba,r-
bclra Cieśla z żegrowa

- Pan Mari,usz Puluszuk ze Śmigla ż Pqni Małgorza-
ta Magdalena Olejnżk ze Śmżgle

26 PAŻDZIERNIKA 1966 r.

- Pan Mźłosz Tadeusz Mźch,q.lqk z Czacza ż Panź
Mąrźa Konźeczna ze Śmżgla

- Pan Adam Szłapka z Nźetorżlł,ol1,1q ż ParLż LIonżkQ
Mżkołajczak z Czacza

- Pan Mźrosłaus JózeJ Skupźn z Gołuszyna ź Panź
B(Lrbara Pżqsecka z Czacza

- Pan Robert Szczerbal z Przgsźe}łż Starej l ż Pc,.nź

Agnżeszka Dudzźak ze Starego Bo,jrln"au:u

Kierownik Urzędu Stanu Cr,,,ł,ilnego w Śmiglu
(-) źnż. Jerzg CźeśLa

tź'"},'Ą^}

JF,$ZCZF' o WACŁAWIE ŁEPI{,owiCZU
Przygotowując materiał o tej postaci. tlieodpar-

cie nasuwało mi się pytanie: Dlaczego inieszkańcy
Śmigla wznosząc w 1930 (?) roku Pomnik Pcrł,stań-
ców i Wojaków na cmentarzu parafialnym rv Smiglu,
nie umieścili na nim tabiiczki upamiętniającej śmierć
W. Łepkowicza, który podobnie jak Sewo:yn Jer,zyk
i Stani,sław Andrzeje,wski zginął v,, wojnie boisze-
wickiej? Jeśli ktoś z Czytelników zna odpo,łiedz. to
proszę o kontakt.
W składzie społecznego komitet,u przysłowio,w5; cho-
chlik zrriekształcił drva nazr,viska. Frarvidłowo winno
być: Grzegor,z Michalak t Zdzisław Sosnowski. Za-
interesowanych przepraszam. @. Z.)

$ffi§g§g§sk§e Tar§E ffimsffiodarcze
I} o P R Z }J I] S I Ę i] I sP" C Ó W, HA, },jDI_, G !,/, a O w,

RZE1{iEsll{trKow, FROD{JCENTow,
oGRoDNIKÓw, RoLI.{iKolv ! ! !

R Ą-t)l:l i\ĄIEJSK.\ S] IiGLi\ oraz przedsta,wici.ele
r;:'rib prowadząc_vcir działalność g,ospodarczą na tere-
rii,e miasta i gmin1- zamierzają w 1997 roku zo,1gani-
,;o,v,,ać,,Suri.gielskie Targi GOSFODARCZE" (pcłą-
CZC,.e Z .,vvstart-ą). Pioi:onoi' alr;- jest m-c maj. Czas
trrt,ania - 2 dni. Celem targórv jest zaprezento.ła-
aic się firnr, zakładoiv prac1., handlu (sklepy, hur-
tc or,nie), rzemiosła, rolni.ctlr-a oglodnict-o,,a i ua}rty.,l"-
nienie gosp,o,darcze naszej grnrn;-. Przer,viduje się rów-
l:iez uczestników z sąsiadującvch gmin i miast oraz
zaproszon}ch firm z terenu Pclski.
Crgaln,ilzatorzy przewidują szeroka rekiamę indy-wi-
dr;alną dla, uczestników oTaz opracorvanie folderLr

;,lospodarczego naszego lVliasta i Gmin1-.
lJczestnicy - wystarvcy będa szczególoir-o poinfor-
mor,,,zani po wstępnych zgłoszeniach. Aby móc przy-
stąpić do realizacji TARGÓW konieczn\. jest sondaż.
Prosimy o wypełrrienie poniższej ankiety t złożenie
jej w BIURZE RADY NIIEJSKIEJ SiiiIGLA, iv
term,inie do 15 grudnia 1996 r.

z up. PRZEWODNICZĄCE' Ot?r:.rilr,:"Trn'

ANKIETA
1. Nazwa zakładu, firmy, producenta itp. Może byc

pieczątka lub naz,wisko i imię, adres ,

2. Ile m'przewiduje się na lv3,sta-,vę ,,, rv tym:

na powiet,rzv ..,....,.-...-..,,,...,., w pcmieszczeniu

względnie pod namiotem ,.,.,,.,,, ., , .

3. Czy uczestnik skcrzysta z reklamy organizatorów

(łvpisać tak, nie)

4. Czy uczestnik chce umieścić swoją filmę rv foi-
derze: tak, nie (odp. podkreślić).

5. Czy firma pizerviduje promocję lvytu,oról,v lub
degustacje, 11,5ldanie reklamowych gadżetórł, (np.

długopis5-, breloczki itp.)?
Wlasne lub refiekt]uje na pomc organizatorów
(pod.kreśiic rvlaściv",s).

6. Cz;, fir;rra dckona sio,so-rvnej opłaty (wec].ług usia-
1onej taryfy po zawarciu umowy z organizatora-
lili. (zaper^,,nia się faktury VAT) tak, nie. (odp,

podkreślic)
Anl.1ietę pr osimy wyciąć, r,ł,ypełnić i zlożyc rv Biu-
rze Rady.
Smigiei, dr:ia ,,,,,,,.,,,., 199 r.

(podpis oraz pieczęć imienna)

ffix



WiTRYNA ŚMIGIELSKA

9.11.96 (sobota) godz. 1B.3E

,,FEI{CMEI{", USA l996. Reż. Jon Tu,;:t:lter-rb. i:łij-ji.
John Travolta, Ky::a Serlgi"iick, Robeit Du.;aii.
ft{elodramat z aiir.bicjami iilozoficznynri. },{łcćly
mieszkaniec prcił,incjoła1l]ego iaiasteczka jest
świadkjsrn zja,,.,-islra ast o,no,]nicznego, kt,óre plzy-
pomina przvbycie kosmitó-o",. Od tej ch.,vili rnłody
człolviek zaczyna odkryr,vać r.,,okół siebie i lv scbie
,dzivł-ne zja-,ł-,iska i proces_v, których nigd1, nie zaLi-
ważał.

15.11.96 (piątek) goclz. 18.38

,,POCIĄG Z FORSĄ". t]SA i995. Rez. jcseph Er-
ben. Wyk. Woody FIarreiscn. Yvesle-,. Sl-rrpes, Jen-
nifel Lopez, Fil:n sensac;.jrr__v, T;-tuło,;-,-,.pl,:iąg
z forsą" to specjalny skład nou ojorskiegc n:eira,
który zbiera utargi kasc-* e z po3zczegalnych sta,c;i.
Ochroną akcji zajmują się często ci sal:ri dlvaj pc-
licjanci. Konflik_v zatł,ocicit.e i osc'bl:te po§lodują,

że r,vłaśnie crti posta_na.,*,,iaja dokonać napaciu ::abui]-
kor,,iego na clliekt potvieLzci-r-,, i,ch opiece.

22.!t.t8; 23.],l,.SS (piatek, sol:+ta) gołiz. 18.3G

,,SZKOŁA CZARO\?\IC". USA i996. Rez, Anclre"w
Fierning. ,vVyk. Robin Tunne_v. Fairuza t]alk, l,iel,e
Canpbet1. Film groz3,. Kiikuna,stoletnia dzie.ł,czy-
na po śn:ierci matki plóbuje popełnic samobój.rtv;o.
Odratoił,ana - pfz?nosl się \\;Taz z ojcem cic Lcs
Angeles. W noi.vej szkole poznaje trzy koJ,eżalr}.,i,
które r-,-ierza, iz obdarzone są czarodziejskimi mo-
cami.

27.11.96 (śrocia) godz. 18.3i}; 2B.11,96 (cz",t,altek)
godz. 19.00; 29.11.96 (piątek) goc}z. 18.30.

,,}VIISSION I}.{FC3SIBLE", USA 1996. Rez, Brian De
Palma. Wy-k. Tom Cruise, Jon Voight, ł]mme"lue1-
le Eóa::t, Dialnat sensacyj;e;r. Alri:asada a]lilti;,/-
kańska lv Pradze olga}lizuje ui,oczyste płzyjqcle.
Wśrod zaploszon}-ch gcści jesi grupa amel,r ],a. ;-

skich specja]istóq- pra,cujących <ila CiA, któ,:,,.r,

podczas balu ;:nają zcieiłaskc."r,;,ać zdra;cę. tsiec.v.: ,, 1-

nie prz_vgoio\1-alra akcja 1iończy się niepo,"n"ci,r.;-
niem.

28.11.96 (czvvartek) godz. 17.0S.

,,SZKARŁATNA LITERA", USA 1995. Rez. R,otend
Joffó. Wyk. Derni More, Gary Oldma:r, Robert Du-
va11.

Filrn obyczajorvy, adaptacja po,vlieści N. Har,vth;r-
ne'a. No,wa Anglia XVII vliek, do nadraorlskiej o-
sady przybają imigranci. Wśród nich jest mło,da
,mężatką pragną,ca przygotować do,m dla siełrie i
nieobecnego jeszcze rnęża. Dziewczyna bier,ze u-
dział w nabożeństwach, słucha kazań pa,stora. Ro-
dzi się wzaje,rnna, fascynacja. @.M.)

ZAFR,O§ZEF{§E NA K{iNCEft,T
E{IYł/EbIDĘłŁ§, - d,olina do której zło nie ma r,vstępu

o czyrn najlepiej wiedzą vyie]bicieie twórczości
J.R.R. Tolkiena.

&§§/ENDE§,L - baśnio,wa rrruzyka, irlandzki fołk,
p,ozytywne wibra,cje.

15 E I§qT,OFAB 3.$s6 GOBZ. 1,9.0s

§ALA KŁUE@I/VA CEI{S'ffiU&,§ K{JLT'URY
(wejście C)

§"U§iSZ elfy, ho,lobitów, krasnoludy, czarnoksięzni-
kó,w?

ŁUBI§Z ,muzykę celtycką, zespói Ctannad?
LUEI§Z bczmienie fietu, gitary, fietni pana?

P R" z Y J D Ż tll
My&'.M@&

sERAZEx{
potrzebowałem dosłownie d.wie żó]te śrubki. uda-

łenr się do spe,cjatrist3rcznego sklep,u przy ul. X{. Sien-
].lie-,l icza. Czy są zółte śru]cki? Niech się pain odwró-
ci i so,bie wylrierze. Na odpouriednim stojaku urniesz-
czc,1}0 \i,/ plasiikowych opa}rowania,ch śruklki o róz-
nych i]_ługcściach. Chyba po 20 w op,akowaniu. Zwra-
cam się ririqc nieśmiało: AIe ja potrze,ł:uję dwie... Nie
1l]3 spl:a-ffy. Sp,rzedar,vca (właścic,ie1?) opakowarnie ro-
zer.łrał i podał mi cztery. ile płacę? Dwa uśmiechy,

A v;ięc Panie sprzedaw,co (r,vłaścicielu?)! Jeszcze
raz, tym Tazm na łamach ,,Witr;łny Ś,m,i,giglskig1''
uśrrriecham się po raz wtóry... (H. z,)

ą.'at.sieĄ.&/§.e/6"/G"{h.Ąr'{b/§.e/&.e/e,el *****a**

SKLtrP oDZIEZoWY ,,A I{ N A,,
Smigiei, u1. Sienkiewicza 1ż tel. 180-084

e§evw,$e €ĄŁ spwxłdm§sg awltn{,we§:

konfekcię dornskq @ nlęskq @ dziecięcq
@ PE,A.§ZCZE

@ KUB,TKI
@ GAF{NIT,{JĘV

@ GAR§CINKn

Gabinet lekarski
IĄ/OJCIECH SKRZYPCZAK

CFIIRUR,G
§nnigiel, ul. Leszc,zyńska 8 tet. 180-349

wtorek godzina 15.00

U§& jarny brzusznej - wizyty domowe
a.ł.,,Mk"Ń -at, jŁż.,.} tr,}:}a]ł,.s:ą,Ę^ą&§>&.§,,,ą.e_§&<ąra!§.t'<r.-"4Lł



\Ą7ITĘYNA ŚMIGIELSKA

TENI§ §ToŁoWY
WYNIKI DOTYCHCZASOWYCH GIER

PII§GPONGISTÓW
29.09.br. Drzonków: strefowy turniej klasyfikacl,jnv
ju,niorów i kadetów strefy dol;nośląskiej. Startolł,ał
nasz młodzik Miłosz Grzelak, który został sklas),frko-
wany na 14 miejscu.
5.10.br. Krzywiń: I Wojewódz}ii turniej ktasyfika-
cyjny młodz,ików.
Startowało 31 zawodnikorł,. POLONIĘ replezento-
wało 5. Miłosz Grzelak - 1 m. Mateusz Kucialr - 7,
Wojciech Waligorski - 2l, Przemek l(opczyiiski -26 i Dariusz Sz;,111ąllski - 28 miejsce. Druż"ynowo
POLONIA zajęła drugie miejsce zclobywając 28 pkt.
(za TAJFUNEM Lgiń - 39 punlrtorv).
6.10.br.
III liga: ZRYW Jelenia Gór-a - POLONIA 1 4: 14.
Punkty zdob,vli: Tadeusz Kozłorvski 4.5 Kaz,imierz
Ko,rvalczyk 4,0 Adarn Duda 3.5 i Glzegorz Stac]:o-
w,iak 2,0.
POLONIA Ii -- POGOI.{ Góra B:10. Punkty zdobr,-
li: Jan Nowak, Sławomir Krawcz;.k, Ryszard Jokiel.
A klasa: POLONIA IV - POGO}T II Góra i5 :3.
Punł<ty zdo,byli: Miłosz Grzelak 4,5 Mateusz Kuciak
3,5 Artur Marcinia,k i Przernysław Kokociński po 2,5
o,raz Waldemar Waikowiak i Patr;,P Ratajczak po 1

piunkcie.

11.10.br.
III liga: POLONIA I - GÓR}I]K II Pollko,wice ? : 11.
Punfl<ty zdołryli: Adam Duda, Kazimierz Kow-o1czyk
i Gr,zegorz Stachowiak po 2 oraz Tadeusz Kozłowski
1 punkt.
AMICO Lubiń - POLONIA 11 17 :1, Ten jeden
punlkt zdobył Ryszard Jokiel.
Liga okręgowa: JUNiOR II Leszno - POLONIA iII
15 :3, Po jednym pun,kcie zdobyli: Ar.tur Nlarctniak,
KaroI N{arciniak,'Iadeusz Wieczorek.
13.10.br.
A klasa: LZS Bodzewo - POLONIA IV o :13. Pun-
kty zdoby,li: Miłosz Grzelak i Nlateusz Kuciak po 1.ó
Mateusz Kokociński 3 i Waidemar Walkorviak 1.

20.10.br.
III liga: BUDOWLANI Lubsko - POLOr,TIA I 1 : 17.
Po 4,5 pkt. zdobyli: Grzego,rz Stachowiak, Ka,zitnlerz
Korvalczyk i Tadeusz Kozłowski. a Aclam Duda zclo-
był 3,5.
POLONIA ]] - JUNIOR Leszno 0 :18,
Liga okręgorva POLONIA 1]I - PROMIEŃ Krz5.ił,iń
2 : 16, Oba punkt;, zdob_l.ł Tomaslz Wieczorek.
§treforvy turniej klas;,-iikacyjn;.. młoclzi]<órv Wroc-
łaiłr: Miłosz Grzelak w;,1valczył 13 miejscr_,. opr. (I]. Z,)

ZAPROSZENIE NA TURNIEJ
Z OKAZJ, ŚwlĘrł \IIEPODLEGŁOSCI

Klub Sportorv1- POLONA 12 iistopada (łvtor.eli)
o godz. 16.,15 dta uczczenia Srvięta Ntepodległości or-
ganizuje turniej tenisa stołorvego dla dzieci.
Miejsce: sala gimnastl-czna (średnia) SP 2 Snii3i,-.1,

u1. M. Konopnickiej 5.

Uczest,nicy: dziewczęta i chłopc.v ki. I - VIII oraz
I SPP i starsi,

Plog,ram zawodór,v: gr;-- pojedyńcze.
Nagrody; dla trzech najlepszych zar,vodnicze,k i za-

lvodni;kólv w poszczegoln,vch kategcriach vu,ieko-
rvych dyplomy olaz nagrody 1.zeczowe.

Zgłoszenia: 20 minut przed rozpoczęciem turnieju,
System rozgrywek: w zaiezności od ilości uczestn,i-

ków turnieju.
Zaptraszarlry]l

Prezes K.S. ,,Polonia'' m,gr Tacleu,sz lśllzło,u:skż

§zAcHY
Panu Romanowi B OR, O W SK IEM U
instruktorowi sekcji szachorł,ei,,Wieza''

z okazji
jednornyślnego wyboru na prezesa

Okręgorł,ego Związku Szachowego rv Lesznie
serdeczne gratula,cje

\,yraz z z"vczeniami ol,ł,ocnej plac},
składają placou llic;,,

Centruln Ku]turv lł Smigtu
o*aa€aaaa|aaaa a a a a a aa a i aaaaaaaaaoaaaaaaał)aaa?o.aa.aaaaa.}i

Poszukuję u, Snriglu rnieszkania (pokój z kuchnią)
dla star"szego małżeństlł,a (2 osób bez dzieci). Oferty
proszę zgłaszać telefonicznie na numerv: 1B0*0B2 iub
189-271 lub i89-297.
aaa,}.i}<)aai)a<)1}l})<}a @oaałr*xaaaoa

Sprzedam lub oddam w kilkuletnią clz,ierzawę nie-
ruchomość (dom, zabudolt,ania gospodarcze, ogród)
rł, Starym Bojanorł,ie nadająca się na, działainość gos-
podarczą lułl gospodarstwo rolne,
Infornacje pod telefon Sni:iel nr. lB0-0B2 lub
189-271 lub 189-297.

lrg*;sł
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KRON§KA P*L§CY"§NA
21.10.łlr. W godzinach r,vieczorn)rch łv St. Bojano-vr,ie

na u}. Głou,:nej nietrzeźwy mieslzkaniec Wonieścia
zakłócał spokój i porządek pubiicz,ny, Odrł,ieziono
go do domu. Kolegium.

23.10.br. Przyjęto zgłoszenie o porzaże rv rejonie
,szkolnej kotłou,ni w Śmiglu. Jak sie okazało, przy
pomocy palników demontowano skoro,dorvany ko-
min.

26.10.br. ]nterwe,nioiwano w mieszkani,u w Smiglu
przy ul. Reyłnonta, w któnym n\etrzeźwy były mąż,
nadal zamj.eszkujący z rodziną, rvszczął aw-antufę
domową. Po przybyciu patrolu awanturnik spokoj-
nie spał.

26.10.br. Irrterwenio,wano w mieszkaniu przy pł. Roz-
,strzelanych, gdzi,e niettzeźwy ojciec awanturował
się z rodziną. Przeprowadzo,no z nim r.ozmowę os-
trzegalłczą,

27.10.br. Na trasie Zegrór,vko - Wilkolvo Polskie rv
rejonie Celinek przy drodze \eżał nietrzeżwy mlesz-
kaniec tej miejscow,ości. Odrvieziono go do domu
i spor,ządzono łvniosek do Koiegium.

aa9§.ao9tot§aę§§§99§9§ę9§9996€

,,B!lI8HEffi
64-030 Smigiel, ul. Leszczyńska 16

tel. (0-65) 1BO-B41

o f e r u j e:

sRoDKI ocHR,oNY Bo§LIN
HURT - DETAL

, pełna garna pestycydów
(il, rnałl-ch i dużych opakowaniach)

- na\l,oz}- dolistne

- odżJ-rlki do krviatórv

- folia ogrodnicza

- nasiona
. kukuryclzy
, zbóż
. §,arz}§ ikwiatów

- T:llXlt,ot,,i""y
- opryskiwacze ręczne

Zapr a sz a mv od poniedziałku clo piątku
r,,- qodzinach cC 8.00 - 16.i]0

rt sobotv od B.00 - 14.00

6-1-030 S rrrigieI ul. Leszczyriska 16

na terenie Przedsięblorsirva Produkcji, FIandlrr

r L'sług Roiniczl-ch,,S m i g i o 1'o

PLl§§"

28.l$.br, W Śmlglu rla skrz_r.żotłianiu ulic A. }.{ickie-
łticza i Jagiellońskiej kieilljąc"v OPLEM KADE-
TEM mieszkanier 1jr,ocłe_-,ł,ia nie zachorł,ał należy-
tycir środkórv ostrozności pcdczas skrętu w plawo
i najechał na tył jadącego przed nim FORDA SIE-
RĘ, którym kierował mieszkaniec Śmigla. Wobec
splawcy kolizji skieron^",ano wniosek do Koiegium.

29.18.hr. Otr,zy,inana informację, ze w rejonie baru
.,Finezja" rł, Smigiu leży pijany, nieznany męż-
czyzna. po przyb,vciq patroiu nikogo nie zastano.

3S.10.bł. \Y Wycloro,;,ie doszło do nieporozumień
międz,v ojcerrr a cólką na tle rodzinnym. Policję
ivez\Ą,ano. gdyż jedna ze strctr ... z}:yt glośno roz-
marviała. Z zwaśnlanymi przepiorr-adzono lozmo-
wę.

3t,10.br" Fo raz kolejnv niettzeźwy mieszkaniec Mo-
rol,vnicy zakżccał spokój na ul. Kościańskiej w Srni-
giu, oi:rzucając okna jed:,iego z domów ka,m,ienia-
mi. K,oiegiuiil.

1.11.br. inter-oł,enio\\,ano w St. Bojanou,ie, gdzie były
łnąż. ,u,,.:,p::i;,ie zamie:zkujący z byłą żoną, w,szczął
a,t,,l;ntiłi,e domo-,łra, Plzed przyby.ciem patrolu od-
dali1 się,

W nocy z 31 paźĄi,zernika na 30 listopada d,okonano
.,lrłanrania do sklepu sł]czywczego łv St. Bojanowie.
S;'li,ert,ca po -wvj;igilł szyby -łlszedł do wewnątrz i do_
}iorał 1iraCzieży alkoholu i słodyczy, poczym z łu-
pern irdał się d.o s\ł-ego domu. Wytropił go pies poli-
c},jny idąc jegc śladami. Łup odzyskano w całości, a
spl,alwcę zaŁr z3r. r,aric,

I< oM ENDAT;"ł,f;#ii#it T |} 
e 

P .LIC J I

Kuchamgm Roclzicom

ji.,ir] R{,'i i- i rLoRIAri aW l SlJ w lC ZAK)M
z okctzjź

.rui]lLEUsZU ,t0 R)CZI{LCY SLUBU
d.u : o z dr o u: ia, s z c z ę ś cia i Bło g o słauźe ńs tll: cł

B o ż e g cl or a z clo c z ek anź a na st ępng cłl, r o c znźc

żgczy

syn Ryszard z żoaą i synem

l{astępng numer ,,WŚ"
21 listopada br.



WITltYNA SN{IGIĘtsKA

TUA"**fui

Sal*estła
SPOŚRÓD WIELU OFEItT

WYRIERZ NASZĄ:

(nńąu* Kuftur,1!!!
BliŻsz;,ch infornrac ji udziela

Administracja Centrum - wejście ,,C"
rł, godz. B.00 - 1J.00 teI. 180-273

64-030 ŚttłtGtEL, ul. Kościuszki 6
tel. (0-65) 180_206

swiad czy rcwniez usługi

KSERo
WYI{ONUJĄC ODBITKI w FORMATACI] A-3
I A-4 z MożLIWoSCIĄ ICH pow]ĘKszENIA

sąaż POMNIEJSZE]vIA.

Wykonujem}, odbitki zatowno pojedyńcz5,ch kart6f
jak i drukow zwartych (książeczek, broszur, itp.).

ZAPRASZA}vtY
W GODZiNACH od 10.00 DO 1?.t)0

EI{E§GETYKA O§TBZEGA
Na ręce Bttrmistrza rvpłynę|6 pismo z Et.:11ę;qę11,-

}ii poz,nańskiej S.A. Zakład w Kościanie, rł, ktoilm
encrgetyka m.in. prsze: ,,W zr,viązku z porvtól.zenitlnl
lsil; pl,zvpadkLi naruszenia zatnknięr:ia i trranipił|ar:ii
łilczenir;rł,yc}r lra czy-nnyclr lłr,zaclzeniach enelgetr-cz-
nl,ch średniego napięcia (ostatni przypadek nliał
iliejsce łv Białczu Star;,,rn 

- H,Z.) przez nieznane
osoby postronne, upr-zejmie inform,.ljemy, że zał,ącze-
nre tlrch urządzeń ponoił,nie pod napięcie nasćąpr pcl
stwierdzenlu stanu pl.zez Policję oraz przepro,rvaclze-
niu szczegółorvych oględzin każdego elementu rvvłączo
nej linii pł,zez pracownikórł, E P S,A. Zakładu w Koś-
zgodrrie z gbo,wlązującymi przepisami. Czynności te
mogą potrwać do kilkunastu godzin z uwagi na bez-
pieczeństwo ludzi i urządzeń podczas ponownego za-
łączenia (...) Jednocześnie informuiem1., ze podczas
r,l,ykonywania takich czvnności przez osoby nieupo-
r.r,ażnio,ne przy urządzeniach będących pod na,p,ięcl,em
nloże nastąpić śmiertele porażenie prąclem oraz znisz-
czenie urządzefr". (podkr. H.Z.)

APEL O RADOSNE FERIE W WYSNIONEJ
PoLSCE

To,rł,arzystrł,o przyjaciół Grodna i Wilna propagu-
je akcję ,,Ro,dzina Polska 

- Polskiemu Dziecku ze
Wscho,du", Jej celem jest umożliwienie wakacyjnego
pobytu w Polsce dzieciom z polskich rodzin mieszka-
jących na Wschodzie. W wydanym przez Tor,varz1 -
stwo apelu między innymi można przeczytać: ,,l)o-
tychczas blisko 2 tysiące małych Polakórv oclniedziło
ojczyznę swych przodkólv, ciągle za mało, bo prze-
cież na bezkresnych obszarach byłego imperium
wciąż jest mnóstwo polskich dzieci, jak na razie bez
szans na kontakt z Polską. Zwracamy się do Pań-
stwa o pomoc, niech dzieci, których świat zamykał
się dotąd rv kręgu azjatyckich stepólv, spęclzą ferie
r,vśród nas, w rvyśnionej Polsce".
Pomoc, o ktorą zwlaca się Tor.varzystr,;o nroże bl,c
dwojaka: albo gościć u slebie clzieci ze Wschodu w
czasie śl,ł,iąt tsozego Narodzenia i Wielkiejrrocy oraz
rv rł,akacje 1etnie a1llo r.vpłacić odporviednia kwotę na
konto Tolvarz_vstlva. które pokr,vrł,a głównie koszty
transportu dzieci do Polski i z pow-rotenr. Gdyby ktoś
z naszych czr-telniL'rv był zainteresowa,ny udziele-
niem połnocv dzieciom ze Wschod,u, to bliższe infoł"-
rnacje moze uzr,skac pisząc pod adres: Tow-arzystwo
Prz_vjaciół Grodl-ra i Wilna skr. poczt. 24, urząd pocz-
torł,r. 4, 63-900 Rarłlicz. Wpłat pienięznych mozna do-
konywać na konto: Bank Gdański S.A, IV Oddz, w
Gdańsku 301817-663B14-i32, (H. z.)

Na ,,A,ndr:zejki" cena biletu 50,00 (od pary).
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