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JEDNOSTROIVNY SZUM INFORMACYJNY
Nie da się ukryc, że tak głośno o Śłniglu jak r,v

pierwszych dniach listopada jeszcze nie b;,ło. Rci:pc-
częło radio ,,elka", które do tematu polr,lracało 1ll'a-
,uł,ie codziennie. by ,11, punkcie kulnrinacvjnyrrr eska-
1acji inforrrracji. rł,e ,rł,torek 12 listopada, nadac kc-
tłlentarz ustami Stanisława Zyjewskiego 

- p]:ezesa
Orkęgo-,r,ego Kc}egium Sedzio,,rz (piłl<airsl<ich) oC_:3-
nujący działaczv naszej POGONI od przysłowio.łej
czci i wiar5, i skazując ich na ,sportową banicję. A
przedtem Jeszcze, w piątek B 1istopada o Smiglu po-
dobno (osobiście nie słl,-szałem) mówiono w wiado-
mościach sportorvych głórvnego wydania Wia,dom,oś-
ci TV. Natomiast w, sobote, 9 1istopada, infolrnację z
odiporwiednim obrazem stadionu w Smiglu (butelki na
ławce w moim odczuciu postarviono tendencyjnie)
przekazał Teleskop TV Poznan. Informację i obraz
powtórzono dnia nas,tępnego. No i wojervódzka prasa.
Tak s,ię złoż_vło. że i ,,ABC" i ,,Gazeta Poznańska
(Leszczyńska)" z informacją ,,lvystrzeliły" we wtcrek
12 iistopada br.

A wsz5.5|Ę9 za sprawą Żajść, które miały miejsce po
meczu (i poza boiskiem) rozegranym pomiędzy dru-
żyną POGONI i PIASTA Kob;łlin. Cel,orvo używam
wylazu ,,zajść", bo meczu nie oglądałem i jednoznacz-
nie nie mo,gę odpowiedziec na tytułowe pytanie z
.,ABC": ,,Przepraszam, czy tu biją?"
Wsłuchując się w ów szum, jedno rzucało się rv oczy

- a głównie ,w uszy: żadnej wypowiedzi, z wyjąt-
kiem pięciowersorwej plezesa POGONI Bogdana Kry-
sztofa w ,,ABC", gprawców owych zajść. Czyżby nic
nie mieli do powiedzenia? Jak się okazało, informa-
cja szła tylko z jednych ust: Okręgowego Zwtązku
Piłki Nożnej w Lesznie. który paptzel Okręgowe Ko-
1egium Sędziów, opiera,jąc się na protokóle sędzio,r,v-
skim, a więc jednostronnie, wystąpił do Wojewod1 o
ukaranie organizatora meczu, czyli śmigielskiej PO-
GONI. Co praw,da w międzyczasie Wydział Wycho-
wania i Dyscypliny OZPN w Lesznie ,,przesłuchał"
trzech naszych dztałaczy i prezesa, ale jak strvierdzi-
1i zainteresoił,ani. była to tylko formalnośc] Już rł,órł--
czas poinformowano Bogdana Krysztofa o nałozo-
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nych na kl,ub karach. Charakter;,styrcznym jest t,o, że
wszyscy u,karani działacze są lo1§nocześnie członka-
mi za,rządu klubu. I ten akcent został trwyp,ukiorry
w ma,ss mediach. Czy słusznie?

ZAMKNIĘTY §TADION
Wojeił,oda Leszczyńtki rozporządzenie,m porząd-

ko,rvym nł, B z dnia B listopada 1996 roku postanorvił
,,Zamknąc stadio,n sportowy Kiubu Spcrtowego KS
,.Pogoń" S,migiel do dlnia 31 grudnia 1996 r.". Wyko-
nalrie decyzji porvierzył Dyrektorolł,i Wydziału Ku1-
tury i Sport,u Urzęd,u Wojewódzkiego w Lesznie. W
piśnie przesłany,m do Smigta stwierdzono: ,,Jedno-
cześnie informujemy, że na czas trrvania rł./rv rczpo-
rządzenia na obiekcie nie mogą być rozgryrvane żad-
ne mecze piŁkarskie ligowe, p,ucharo,we, towarz_vskie
oraz inne irnprezy sporto,wo-rekrea,cyjne".

Ostatni mecz ,,}ig,owy" POGOŃ i tak rczegra na wv-
1eżdzie, a mecz pucharorwy, zamiast u siebie, zagra
na boisku przecilwnika. To jedyna kara dla POGONI
z racji zarmknięcia ,boiska, Jak się dowiedziałem, o,d

decyzji Wojewody k}ub odwołania nie będzie robił.

A CO MA DO POWIEDZENIA DRUGA STROI{A?

To niezwykle fra,pujące pytarrie, A,by na nie uzys-
kać odpowiedż, ,,,wprosiłe,m" się na zebranie zatządu
kl,ub,u, które odbyło ,się 12 listqpada br. Oprócz mnie
uczestniczył w nim też przewodnicząc}, Społecznej
Miejsko-G,minnej Rady Spo,rtu Kulturv Fiz__vczi:ej i
Rekreacji i zarazem radny Rady Miejskie j Smigla -Leszek Balcer.

A druga st,rona - działacze - miała do polviedzenia
bardzo d,użo i nieco od,miennie, czemu się trudnc
dzirłric, niż przekazywały mass ,media. Dla zrozumie-
nia istoty zajśc dodam, że sędzia liniorvy p. T., ktore-
go decyzja ,na d,wie minuty przed zakończeniem spot-
kania stała się przyczy,ną zajść, jest byłlnm mieszkań-
cem Smigla i z tej racji doskonaie znającym z imie-
nia i nazrł,iska naszych działaczy, rórvnież i tych,
których nazwiska znalazły się w protokóle sędzior,v-
skim. Tezę tę potwierdzałby fakt, że z kilku pcrząd-
kowych, w protokóle znalazły się nazwiska dwóch, i
to tych, ktorzy są równocześnie członkami zarządu.
Usłyszałem, że z sęd,zią T. w Śmiglu zawsze były kło-
poty. Jeszcze za prezesury Ryszarda Szczepaniaka -wy-

słano ,do OZPN w Lesznie pisrno, by akurat tego pa-
na do Smigla nie desygnować.

Nie będę szczegółowo relacjonorvał tego, co kto rv
czasie posiedzenia zatządu, którego ternatem było:
,,Omówierrie zaistniałej sytuacji rv wvniku której
zamknięto ,stadion", po,wiedział. Wszysc), byli zgodni
w następujących spraiwach:

1. Ani sędzia główny ani sędzia - ołrserlvator pro-
tokółów z meczórv nie powi,nni pisac w domu, 1ecz
be,zpośrednio po meczu. A jeśli w czasie jego trrva-

rria lub bezpcśrednio po nim doszlo do za.lśc. .:]tc-
kół;l sędziowskie rvinien też podpisywac plz. i-:: .,,i-

ciel gosp,odarz"v.

2. Sędzia obselrvator nie powinien byc koleg:. .i-,.-, -

3. Praca sędzic-,v przedstarvia rl iele do zl-czen_a i
szczegolnie rv Śmig}u, gdzie lla rnecze przl-chcdzi
bardzo n:ałc osob (30 

- 40). a są to zna,w,cy piłki noż-
nej (głównie byli piikalze) 

- 
jest kr;t;-cznie rc-llir-

n3-
4. B5,ło usiłcrł.anie pobrcia sędziego, ale dzięki pos-
ta,lvie służb p,orządko-",;;,,,ch i trenera do niegc nie do-
szło.
Prezes klubu B. Krysztcf plzvznał .ze jako crgari-
zatotzy nie dopełniliśmv splarv formalnych: za mało
było służb porządkc,wych, nie bl,ło pclicji. ,,Tc, że
przesłaliśmy im terminarz rozgrvtł.ek, nie załativia
Spra,\Ąi\I. Trzeba ich poił,iadamiac kaŻdorazowo".

SMIGIEL NA TOPIE
O:tatnimi czasy chuligaństrvc, ił,anda1izm i cham-

stwo szerzy się jak Polska długa i szeroka (nie t.viko
w sporciel) - vide: Stadiony w Poznaniu. Wrocła-
rłriu, .,, I słuszłrie, że za sprawców zajśc służby po-
rządko,ł,e biorą się energicznie, a orqani.zatorów, za
nie dopełnienie obowiązków się karze, Przerażające
jest jednak to, 

- 
powiedział Lesze,k Balcer ,- że

z nami nikt z leszczyńskich lvładz piłkai.sl;ich i ad-
ministracyjnych nie rozmalviał. Wyciąganie kcrsek-
rł,e,ncji za b,urdy na stadicnagh \^l posta.ci ich zam}--
kania i w teln spolsób stolsorwanie kary zllillcric j. ;e:t
nied,op,u,szczalne. Prze.wodniczący RaCy Spcrtu,łyre-
zlł też pogląd, że pilka jest chor-a ale nad chan-i;t-
wem i własn;rmi nerwami trzeba panorvać. Nlariryi
mnie ur,abianie opinii społecznej przez mass nledia,
Eronię imienia społeczeństwa i mia,sia Smigla, Czy
dziennika,rze nie -łiedza, ze sport na poziomie gmin-
nym utrzynrywany jest z budzetu? Czy ]:aclni, po ta-
kiei fali jedlnostronnej infornacji, zechcą zilow w
budżecie dać t1,1e ile dali? A tla ten rok da]i bardz,o
c'],-tzc,

R!rZYGNACJA
Człorrek zarządu pełniący w czar^ie meczu fuuk-

c3ę porządko\łrego oświadczył: porządek był na me-
czu i po meczu. Ja, na ulicy, za poiicjlnta nie będę
życia nastar,ł,iał, po cz}-m - na lęce plezesa ziożył
pisemną rezygnację, ktorą m,in. uzasadnił: iiże rl,tqłl,L

sobźe nic do zarzucenźa, bo udało się TLqm utrzaln,Lć
porzqclek n0 obźekcie sportouam us czgsie rr"eczu ź po
n,Leczu. Nże mogę zgodzić sźę, abg za dobrq pracę
,fttożna w tul{ż sposób dzźękousać. Dzlulż mnźe bardzo
to, ze u: OZPN uierzg się ,**szysiko tym, Luclzio.m,
ktorzE @o Śmigla - H,Z.) ilrzyjechalź lłykonyll:alż
suojq pracę barclzo słabo - f,ęvę|ęnęajnie, Z takżmż
Ludźrni nźe ch,cę mieć nic do czynienźa. Ze sportouym,
pozdrotożeniem (tu nastęi;:-rje pcd-ois dztałacza).

Htlbert zbżerski
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ZMIANY §/ P$DATI(ACH!
Ulząd NIicjski Srrrrgla infor,mrrje, że z dnlein 1 5t\il::z-

nia 1!]!)7 l. rłchodzi rr, żr-cie ustalva o zrrriallio 1l:;i;1,1,,

o podatku rolnyllr, o lasach, o podatkacłr i o1;iilt::tie
lokaln.vcłr oraz o ochronie prz;,rod1 .

Najlrvaz,niejsze zmian.v r,vynil<ajiicc z tcj u:,ta,,,,r, _tl:

1) Z ogćllnei porł,ierzchni gclspoclarstr,r,a L,)iir,e..l, , ,i,)
łączone zostaną po,rvierzchnje 1s:;orv. za i<ić.lr,,. r1,1-

liczanv będzie oddzieln.v podal;ek leśrry (pccl:rtrk
leśny rvynosi rownowartośc piełiężną 0,3 Q żl.ta
od p,o,lvierzchni 1 ha fizycz,nego laso.,v i gruntóli,,
leśnych ustalonej na podstarł.ie erł,idencji grun-
tórł,. Rownowartość pienięzną 1 q ż;,.ta ckreśl:t
Prezes Głórvnego Urzędu Statl,stl-cznegl).

2) Podatek płatny będzie r,.,, Ut,zedzie te; Gnriny. na
terenie ktorej połozone są te gru.nt1- (d,:t.;iclrclas
płacony był w Urzędzie rvłaścir,r,_vm ze \I,izględu
na miejsce zamieszkania rvłaścicieia. ZC,arzyc sii1

może, ze jeden rolrrik płacić będzie pcda'rek i,o1r:1,

rv 3 Urzędach, ponierłaż grunt1, będą połozone na
terenie 3 Gmin).

Podatek roln,v ustalanv będzie plopcrcjclna.irrlc c]l,

liczb1- mresiec__v r,v ktorl,clr istniał oborviązok il:-
datkorvv (np. lolnik zakupił grunty r,łi m-clł llt-
tym, rł-obec czego podatek płatn.v będzie od dlnia

1 marca, Jezeli sprzedał grunt w m-ct'l lutl,m. ccl

1 malca ustaje oborviązek podatkorvy).

Podatnik ,,.u g|gr.",iazek poinformować: o tvin fail-
cie Urzad na prśmie r,ł, telminie 14 dni od cirria
zaistnienla znian,

Jezeli .,ł, rvtnrku rvvłączenia $runtó,r,i, 1eśn5,ch z
gospc dar st -,r,a p o lł,Stanie nierlłcho:noŚĆ (oe Óln a p r-
r,vierzchnta nniejsza od 1 ha) rvówczas pcdatnik
ma obo.riaze':' zlcżyć oświadczełriew termiłlie do

dnia 15 grudnia 1996 r. w Urzędzic Miei:lliil
Smigla. I pletro cokoj nr 17.

Wzór ośrł,iadczenia clrukujemy połriżej ałt3,1rł-iir-l"

Druki znajduja się rv Urzędzie Miejsi<iur Sirli3i.r.
pokói nl 28 (kasa). pckoj nr- 3 (informac ja). po1"l,;j

nl, 16 i 1T r,dat<i,,

5) Jeże]i podatnik prorvadzi clziała].nośc gospld_:ii-
cZą \\' zakres:e 9l:lotl_t kwalifikorł,al]ym Ina.ier]ia-
łem siellnl-m oborviązany jest zgłosić r,v Urzęcl,zie
te.n fakt, ponieu,az od tego typu działalrrości pc-
datek od nieruchoności obliczany jest wg niższej
stawki.

6) Podatnik. ktoi,r- posLada grunt o lrcw. nizszej c,:i

1 1,ia fizl-cznego 1u1l plzeliczenio\Ą/cg0, a r,vyulrcrzv-

st).\\,any jest na ce]e lolnicze ma obororiązek po-
rviadoniic L'rzad na pismie.

Podatek od tegc gruntu obliczan__v jest wg nizszej
starvki ani,zeli pozostał"v grunt.

31

Abr,, grurrty b},ły opodatkowane wg niższej staw-
iii podatnik mtrsi spełniac drva rvaru,nki:
*-- :llożvć ośrviadczenie, że posiadane grunty użyt-

l<uje rol,niczo z określenie,m powierzchni (wzór
ośr,viadczenia drukujemy poniżej artykułu)

-- dołączyć pot:rł,ierdzenie z Wydziału Geodezji i
C}o:;podat,l<i Gruntami Urzędu Rejono,wego w Koś-

cianie iż r.v/rv grunt sklasyfikowany jest ja[<o

trzr te]< r,clnl,.

?) Jezeli nieruchomość. gospodarsitwo rolne lub las
stanowj rł,spółwłas,nośc lub współposia,danie kilku
osób, w-órvczas obowiązek podatkowy ciąży soli-
dat,nie na łł,szystkiclr wspołwłaścicielach 1ub
rvspoł,posiadaczach.

iniolmacji na powyższy te,mat udzielają pracownicy
Urzędu Miejskiego Pani Krysty,na Ba,r,tkowiak i Parrri
Barbara siworacka - urząd Miejski smigla, pokój
nl 16 i 17, tel. 180-003.

Burmistrz Śmigla
inż. Jerzy Cieśla

OSWIADCZENIE

lrnię i nazwisko

adres

Ośr,viadczam, że od dnia 1 styczrnia 1997 r. występu-
ją następujące zrniany mające rvpły,w na r,vysokośc
zobowiązania podatkowego :

1. W lł,__vkazie nierucho,mości ziokalizo,wanej \^, ,,,,,,, ,,,

ktot,ej jestem samodzielnym rvłaści-

cieJerrr - wspołwłaścicielem p,owierzchnia
alrlił,, będzie powierzchnią użytków roln.vch nie
rr,choclząc_l.ch lv skład gospodarstwa rolnego i u-
zr 1korvanl ch rolniczo.

2. Porvierzchnia .,,._.. .,,.., mż będzie porr,ierzclłnią bu-
cl,r-,llktł lub jego części zajętą na plowadzenie dzia-
łalności go,s]podalczej w zakresie obrotq kwalifi-
ko.,vanym materiałórł, siewnym.

:3^ Porłlierzchnia pozostałych składniko-w nierucho-
tnosci pczostaje bez zmian.

Dane por"n;yższe potr,vierdzam własnoręcznym podpi-
sctł śr.viadomy odporr;iedzialności karnej z art. 24i
pal:agraf 1 Kodeksu Kalnego.

4)

miejscorvość i data podpis
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11 listopada rniałeł-n,możrrość uczestniczenia w ze-
braniu czło,nków kliubu spo,rtowego MAS-ROL w
Spławiu, w czasie którego dokonano podsurno,wania
pienwszej runrdy sezonu 1996197. Gdyby wygnali os-
tatni mecz tej kolejki, byiiby na pier,wszym miejscu
w tabeli,
Zebra,n,ie zostało poprzedzone dw,orma mec,zami z za-
wodnikarni ,,POGONI 1929" Smigiel. W pier,w,szym
trampkarze Spławia wyg,rali ze swymi rówieśnikami
5 : 0, a w drugin,n old-boye przeg,rali (to był ich pier-
r,vszy oficjalny ,mecz!) ze starszymi panami ze Srnig-
la 2:5. - ,,Zawiodła, nas kondycja" - powie,dział
mi później p. Bernard.

Trener trarnpka,rzy p,. Ryrsza,rd Jag,odziński - na
co'dzień pracownik PJ{.P - z wyników, jakie osią-
gają jego chłopcy w tlu,rniejach jest ba,rdzo zadowo-
lony. ,,Poniżej diqgieigo ,rniej,sca nie schodzimy". Je-
go życzerriem jest, by: na treningi uczQs7śz;'ło więcej
chłop,c§ly, no i by ,byli bardziej zdyscyplinowani. W
klu,bie myśli się, by drużynę tę zgło,sić do rozgry,wek
j,uniorów.

Tre,nerem seniorów je,st znany i na terenie Smig-
la p. Ryszar,d Szczepaniak, Wyra,ził zadowolenie z at-
mosfery pan,ującej w klubie i roli jaką pełni jego
prezes Jan Li,siak. ,,Oddał serce dla kłub,u". Nic też
dziwnego, że w irnienirr cżonków zatądu i zawod-
ników ,w,ręczył prezesowi okoliczrl,Ńciowy dyplo,m -
,,'wyt azy,s,erdecznego p,odziękowania za niestru,dzoną
i ofiarną działalnoŚć w Tozwojlu sportu na terenie
gminy" oraz statuetkę piłkarza i rnedal. Jarr Lisiak
powiedział: ,,Jak coś zacz§ę, to nie wycofuję się w
połowie i ciągnę do końca. A kiedy on będzie - nie
wiem. A was nie opuszczę póki będę widział, że coś
dla tego środowiska Ędzierny chcie}i zr,obić".

Seniorów, w klubie jest 20. z ktcr_vch sl-stetrratr.czlli.e
ilcnuie 17 ,.i rvszl-sc}- są niezmiernie arnbitni". Są
to mieszkańcy Spła,,* ia i okoirczn,vch rvsi, gło,-uvnie

rclnicy. Trenują drł,a raz}- rv tvgodniu przez cały rck.
Zinrą łv sali szkolnej lr. Starl-m Bojano-wie, By móc
tr-enow-ać jak naidluzej na śt,iezl-nr pou,ietrzu. częśc
boislia treningołvego zostanie ośrł,ietlona. W przy,-
szł,ości będzie też tam pły-ta i podrvyzszenie. Będzie
można organizować i inne tmplez} - n,p. dozynki.
Trener stwierdził też jednoznacznie: możemy awan-
sować, ale zespoł musi być bardziej usłucha,ny, rrie
można się obnażać. Skład i z_,mianv rv trakcie meczlu
dobierane są do koncepcji. Jesteśm_,v druzyną młodą
i brak nam jeszcze boisl<o.ł,ego ob;,cia.

W listopadzie zorganizo,wali się tez starsi panor,,,ie.
To przede wszystkim rolnicy.

Dyskusja była niezwykle oz.vrviona i. partnerska.
Powiedziarro sobie wszystko, co b_vło do pcwiedzenia.
Były też pytania ,,pod prezesa i zarząd". A wszystko
z troską, b"v ... a,wansowac do ,.A" kiasl..

Duzo mowiono o rozbudorłlie bazy. Moze uda się
lł,ygcspodarować szatnie cila zar,vodników w szkolnej
stcdole stojącej tuż prz"v iloisku. A jak nie, to w by-
1ej zlewni mleka, r,v któ,rej obecnie ti,waja prace ele-
lti,ryczne. Do końca r-oku będzie oglze\vanie. W da1-
szl,m ciągu będzie modernizolł,ane boisko. Posadzi
się drugi rządbrzozek, rv prz;,szłości, od strony pola,
będą ławki. Utrł,ardzi się też lvjazd na bolsko, dosie-
je trawy ...

Poproszono mrrie b3,rrr w i,rnic,niu zal,ządq pcdzię-
korvał sponsorom: Meblaiskiei Społdzielni Piacy rł,

Smiglu i Pioirorłli l(acznra.rkorr,i - rł-łaścicteloił,i pie-
karni lł, Smiglu. (H. Z.)
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24.10.br. 
- Puchar Polski na szczeblu okrĘ,riu ],ł,-::z-

cz-l,riskiego: POLONIA Smigicl - ORLĘTA Czacz
6 : 1. Pun,kty dla POLONI zdobyli: Tadeusz Kczłclł,-
ski 

- 2,5 Kazimierz Kowalczlrk - 1,5 Artur i,lar-
ciniak i Miłosz Grzelak po 1 punkcie.

10.11.br.
III liga: POLONIA l Smigiel -LZS R.rszól.;ka 7 : 11.
Punkty dla POLONI zdob5,]|; T, Kozłc.łski -- 3,5
Ada,m Duda .- 2,5 Grzegorz Stacl-tc.,,,,iak - i pulkt.
ZRYW Zielona Gora - POLONIA II iJ :3. PLl,rkt-_v
dla POLO1§I zdobyli: Jan }iorvak 

- 2 1 Rlszaid .io-
kiel - 1.

Liga okięgorva: SPOŁDZIEI,CA 1\ ,l;i-1.1l 
- POLO-

hTiA III 15 : 3. Punkty dia POLOiii zCob;-ii: Al:Crz.:j
Flerkt - 2 iRoman Wieczorek - 1.

A lilasa: POLONIA IV - GOK Wijetł,o 1'J :8. Fii.l-
kty dla POLONI zdobyli: Artur Marciniak 

- 4,J
Miłosz Grze]ak - 3,0 i Przemysław Kokocil'iski-2,5.

TERIuINAR Z \xF.C Zow ROZGR,YIVANYCIi
W GIiUDNIU W SMIGLU

1.12. III iiga: Polonia I Śmigiel - Pcgcń Góra^
godz.12.00.

B.12. III liga: Pclonia lI Smigie_l - Pclunjr j Sn:i-
gie1. godz. i2.00,
Liga oklegorva: Polonia IIi Sriligiel 

- Rilaks
Tv}etr-tce. godz. 9.00.

15.12. 1II liga: Po],onta I Srnigie} -- Ałrrico l,ujljn,
godz.12.00.
Polonia II Śmigiel - AZS WSI Zieiona Góia,
godz.12,00.
A k].asa: Polonia IV Smigiel - Prortic;i II
I{rz.v*ił-iń. gcdz. 9. 00.

22.12. Liga okregorva: Polonia 1II -_ LZS E,cdzc*,o,
godz.10,00.

(opr. II. Z.)

aaaai)<a])ł,}ł)ł)aaa.}.aaałaraaai aai|.i}.iĘlaaaacaaaaaaaaolraałaa,}a}aoa

Drogint Jubilatom

GERTRLiD ZIE I STA1,II^SŁA\iI a,iv I

ADA}ICZAKOM
.6""ę*.f- -'NZ )KAZJI v, Ó3 fi noczrruY 1LTJBU
\*_. *

ż>,7U

dużo zdrou;ża, szczęścia ź błogositł**ieitsirc,a bo;ego
orqz doczekania następngch racznic

ż"vczy siostra z dziećrrti

ołaaaaaaaiała}ar}+ooćt,
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ffisr{IPAlIA

Śmigielskie Torvarzyst,rvo Kulturahe wraz z Zes-
połem Szkół Rolniczych im. Jana Kasprowicza w Nie-
tązko,wie rv auli tejże szkoły 14 listopada br. zoł:ga-
nizolł,ało uroczystą rvieczornicę z akazjt SWIĘTA
0DZYSKA}IIA NlEPODLEGŁOSCI.
Zebrirna licz,nie publiczność i gości, wśród których
m.in. b1.1i: dyr. Wydziału Kultury i Sportu UW l,ł
Lcsznic Eugeniusz Sliwiński. dyr, Wl-dzialu Rolnic-
tll,a UW w Lesznie Stanisłąw Wojciak, b,urmistrz
Śrligla Jerzy Cieśla i delegacja z dalekiego Tiume-
nia., serdecznie powitał prezes to,warzystllva Witold
Orłieczynski. l{a-,viązał do tradycji, kiedy to przed
ośr:ru iaty, rv tej r,vłaśnie sali, Towarzystwo zorgani-
zorł,ało podobną do dzisiejszej uroczystość z bardzo
śrnia,łr.lt 

- 
jak na tamte czasy 

- 
pfogr]am.

Głóił,n.v*rn pu,nktem ui.oczystości był montaż słowno-
iłuz},czny lv rvl,konaniu uczniów szkoły rv lrTietążko-
rłlie o,pracowany przez mg,I ,mgr Annę Kiełc,zewską
i Crzcgcrza Glorrackiego na t]e pięknej scencrii gan-
ku dw-orku szlacheckiego wykonarrelj pod kieru,nkiem
mgr mgr Teodozji Ratajczak i Leszka Switalskieqc.
Młodzież 

- świetnie przygotowana! 
- poprzez iekst

i melodie przedstar,viła zebranym r;-s historyczny otl
utraty niepodległości po czasy rv,spółczesne. Sii,iet-
nym pomysłem pla.stycznym okazały się byc zmienia-
jące się kcntury granic Polski i s;zrnboliczlne orły. j{ic
też d,ziw-nego, ze młody,rn wykonawcom i ich cpie-
kunon zgotolvano or,vację na stojąco. (H. Z)
ą§-§+§+ą-§

TVTUŁ NAUKOWY DLA PROFESORA ABTA!
W numerze ż2135 z 1? grudnia 1992 r. publiko-

lvaliśmy sylwetki profesorów: Eugeniusza Grysa.
Stefana Abta i Tadeusza Mendla, a w nr. 2lI07 z 25
stycz,nia br. syiwetkę prof. Kazimierza Przyszczvp-
ko,wskiego. Spośród nich tylko prof, Etrgeniusz Grys
r,vórvczas posiadał tytuł naukowy profesora nadany
ptzez Prezydenta RP. Pozostali naukowcy byli za-
trudnieni na, stancrł,iskach profesorskich.
Miło nam mieszkańcom mias,ta i gminy donieść, ze 6

listopada br, z rąk prezydenta RP Aleksandra Kwaś-
niewskiego t},tuł profesora nauk ekonomicznych o-
trzymal Stefan ABT. Gratulujemyl!l
Przyznan;. tl,tuł naukowy jest dożyrłlotni. (H.z.)
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Infornrowałem już czytelników, że lv buclżecie rla

ten rok przewidziano kwotę na podłączenie Dotnu
Działkowca im. Romana Waligóry do kotłorł,rri szkol-
lrej. Dziś mogi1 poinformo\vać, że inrvest,r.cję zakoń-
czono rv pieruvszych d.niach listopada.
Działkorł,cy, własnym s,uimlpte,m, zmodelnizorł,aii siec
og]:ze\ł/czą rł,ewnątrz bud;rnku. Wymienili też insta-
1acje elektlyczną oraz zmodernjzowali kucirnię po-
plzez wymianę instalacji rł,odnokanalizacyjnej.
Dzieki doprowadzeniq ciepła z kotłowni, obiekt na
stałe ogrzewania (dotychczas w centralnym rozpalano
t;,1ko w czasie potrzeby), co znacznie poprawi jego
stan techniczny. We wszystkich pomieszczeniach
stała temperatura zapobiegnie przedc rł,szyst,kitn za-
rvilgoceniu.

Z zawotaw wyprolvadzono 
- na razie - ślepe

końcówki do ,podłączenia pod ce,ntralne oglzervani,,
dobud,owanego ,w przyszłości do szczytu dom,u clział-
kowca pawilo,nu sportowego, który pierrvotnie (zob.
WŚ nr 611,|2 z 4 kwietnia br.) miał być budowany na
terenie stadionu w ,rniejsce obecnego, dre,vniarrego.
Koncepcię zmieniono przde wszystkim z \ĄIz.qlędow
oszczędnościowych. Dom działkowca posiada całą
stru,kturę wodno-kanalizacyjną. Nie będzie też trze-
ba budować i wyposażać w sprzęt kuchnie oraz salki
zebrań, Dom działkowca wraz z dobudolrł,anym skrzy-
dłelm ,,sportowyrn" będzie tworzył jedną, rvielcfunk-
c.vjną całośc.

Urzqd Stanu Cgwżlneyyo w ŚntźgltL uprzejmie za-
u:iadamża, że u tutejszym, TJrzędzźe zlłżqzek małżeń-
ski zaąnarli:

9 LISTOPADA br'.

- Pan Zbtgnżeu Piotł, I3ęiu : Gołałl,ic i Pulti Dorotu
W au":rzynouska z N ou e ju: si

16 LISTOPADA br.

-- Pan KrzgsztoJ Stanżsł,au I, rąckouialc s l{otl,,ejtosź
ż panź Renata Jaśkouźak z czacza

- PalL Krzysztaf Splźsgcrt ze Śm,ig'tu ż Pani Ilanna
I{aźmierczl.k ze śmżgla

- Pan Słazuomir Pźotr Kc;.spę,rskź z N-otr,ejuisź ż Pani
Danuta Starkbauer z I'łietazkau:a

Kierorł,nik Urzę<irr Stn,,ru C,"o,itnego w Snliglu
(-) żnż, Jerzy Cieśla

FJastępii3,; nŁ!inetr,,\Ą/S"
5 grurllria i;r.

.JlL,
I:L l
I JJr.§ F l R §! A H A H ts t {!W8_E§sŁ fl§ ff 0WA
l77l7 t J

L. |1 6{-030 §misiel, &§§" Kmt&m§ąńska 33l rI\I7

(H. z.)

po e c a:
tJ Pasze i koncentraty dla ttzody chlewnej i drabiu firmy ,,Elencirix"
l Pasze i koncentraty firmy ,,GABOE"
O Preparaty mlekoza§tępcze dla prosiąt i cieląt
O Mączki mięsnokostne i soje

O Cement, wapno
lJ Wyposażenie budynków inwentarskieh: kojce porodowe, poidła itd.

I Nowy §y§tem dociepleń budynków
I Styropian, wełnę mineralną firmy ,,ROCKWOL"
| ,,Karchg1" - specjalistyczne czy§zczenia w przemyśle spożywc;?,yrn

O Szeroki asortyment materiałów budowlanych

Firma czynna: poniedz. 
- 

piątki 8.00 - 16.00, soboty 8.00 - t4.00

Towar dowozimy własnym transportem
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,,BIBCHEMI FŁ{J§"
G4-030 Smigie1, uI. Leszczyńska 16

tel. (0-65) 180-841

o f e r u j e:

S ItoD I{I oCHRoNY Bcl]1-I F]

I{URT -* DETAL

- pełna gałna pestycydów.
(rv mał..,ch i dużych opakorł;aniach)

- na\l,ozy dolistne

- otlżylvki do krviatólv

- folia ogrodnicza

- nasiona
. kukurydzy
, zh<iż

_"r,.#;krviattirv

- sznurek rolniczy

- opryskirvacze ręczne

7.apr a s za 1-}] y od poniedziałku do piątku
-;,, godzinach od B.00 - i6,00

rv ,*oboty od B.ti(-) - i4.00

6-ł-0;0 Śnrigiel uI. Leszczyńska 16

na teretlie Przedsiębiorstwa Produkcji, }iandii;
i Usług Rolniczych,.S m i g r o l"

SKLEP jDZIEŻowY ,,A l{ N A"
Sinigiel, ul. Sienkiewicza l2 te1. 180-084

cfułufu ul spłzedaźu7 eatałne§:

kon{ekcię domskq $ męskq $ dziecięcq
o PłllszczE

a KURTKI
O GARNITIIRY

O GABSONKI

Gabinet 1ekarski
WOJCIECH SKRZYPCZAK

CHIRURG
Smigiel, ul, Leszczvńska B te1. 180-349

rvtorek godzina 15.00

USG jamy brzusznej - rvizyty domor,ve

FB Ą ĄNDRłaJK|
sYtYVESTRA

SPOŚRÓD WIELU OFERT

WYBIERZ NASZĄ:

tnń*u* Kuhuo,g!!!
BIiższych informacji udziela

Administracja Ceplrum - wejście ,,C"
1y godz. B.00 - 15.00 tel. 1B0-273

Na ..Andrzejki" cena biletu 50,00 (od pary).

$Q"$c a Ętt
ij4-{j:]0 ŚMiGlnL, ul. Kościuszki 6

tcl. (0-65) 1B0-206

swiad czy .:róWn,ież usługi
KSEFRC

WYKOI\TLIJĄC ODBITKi W FORMATACI{ A-3
I A-4 Z MOZLIWOŚCIĄ ICH POWIĘKSZ!]NIA

BĄDŻ POMNIEJSZENIA.
*;,+-+

Wykorrujem;,, odbitki zarówno peijedyńczych kar-tek
jak i druków zrvartych (książeczek, broszur, itp.).

ZAP RASZAMY,
W GODZINACH od 10.00 DO 1?.00

s.lł,l.+l,q,'

ffiasz kłupmt z p.ociĘciefi,l", drevuna?

e§§eś sEę
piła spotinowcr ffi§

64-030 §migiel, ul.

SZYBKO - TANIO
Kilińskiego 10

- SPRAWNIE
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Uwaga ! Młodrież slkól podstawowych

klas l do lll
Kurkorve Bract,wo Strzeleckie w Śmiglu organizuje
grupę - sekcję dziecięcą z chłopców i dziewczynek
lł,rł,ieku od 7 do 1O-ciu lat, Zapisy. zgłoszenia przyj-
mluje się w każdy poniedziałek w godz. od 12-tej dc
15-tej w Bractwie w Smiglu przy ul. Tadeusza Koś-
ciuszki nr 20, względnie u Pań - Sióstr Genowefy
Dobraś, Śmigiel, ul. Iw.aszkiewicza nr 2 lr,rb Beat_v
Kaczmarek, Smigiel, ul. W. Sikorskiego nr 1 F/ó,
które będą opiekunkami se,}<cji.

Walunkiem przyjęcia do sekcji jest u,mund,urolvanie
dziecka przez rodziców.

Zarzad

IELEffRAlf,!!!

W PIBRWSZYCH DNIACIi
GRUDNIA. w TYCH SAMYC|I

trUl{I{TACH Co ..V/Ś,,

kl.i1,;isz też
sPIs WŁASCICIEI,I STACJr TELŁpONICZNYCII

w MIESCIE I G}IINIE SMIGIEL
}TAKŁAD - 2 000 EGZE},IPLAP"Z-{ - W RAZIE

POTRZEBY ZOSTANIE ZWIĘKSZONT llt

Redakcja

JąZY K NlEMlEoKl
BIURO TŁUMACZEŃ

- dokumentórv i korespondencji

- nauka języka * korepetycje

GRAZYNA OLEJNIK
Członek Polskiego Towarzystwa Tłumaczv
E,konornicznych. Prawniczych i Sądow;rch

ul. Poprzeczna 3, Nou,awieś 64-U30 Smigie1 tet.ifax 180-706

Vi.(§§;§itiĘ) śn({§tr.3".,hwĘ{a Ń;-ti;ii),Ę§#,Śś,a{l(ę:a;+ż)P,,,ii:rjili%śftś€;.;;\ziłń§#śa&(ii;;§:+),]t}m

SKLEP WIELOBRANZOWY,,ASTR A - 2',' s.c.
śnłrcrnr,, UL.JAGIELLONSKA 9 TEL. 189_309

ZAPRASZĄMY NA ZAKUPY GWIAZDKOWE:
O CHOINKI SZTUCZNE
a LAMPKI CHOINKOWE - zwykle, płyrrącc
O GIRLANDY SWIERKOWE
. ŁAŃCUCHY CHOINKOWE
. WIEŃCE ADWENTOWE
O MIKOŁ AJE Z POZYTYWKĄ
. BOMBKI I DEKORACJE CHOINKOWE
o SERWETKI, SWIECZKI

'WITRYNA Śnntctpl"sxł" REDAGUJE ZESPoŁ: Hubert Zbierski (redaktor naczelny) żaneta Klecha, Erika MaćkowiakBęrll1a_$eryel, Jadwiga Skarżyńska. ADRES REDAKCJI:64-030 Centrum Kultury-w śmiglu, ul. r. ros.ńrli iÓ,p.l ,tel..180 273. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności 
3.a treść ogloaz_eń i nie zwraca matóriałów ńe zamówiqnych. Zaattzegamy

ry}j9 grarło skracania, poprawiania tekstów oraz listów. Nit<łaa - 11óó;;;:;;:;0 ń ."tit^*"-.ńY^^jiÓ'Ó:'"'"='PvPrąwr4llld Lę§§Uuw UfaZ ll§luw.,l\at(la(l - I'LUU egz, cena _ 4U gT. reklama cm- _ 30 g!
DRUK: "Drukarnia" Ęoman Łęczyński Śmigiel, ul. Ogrodowa 39 - tel. (0-65) 18O 543.

MĄ^,.{łfrX
_at_l|
ę

i z pozytyWkĄ

, o ronBY, PAPIERY SWIĄTECZNE
O GWIAZDY BETLEJEMSKIE

Z AP RAS ZA MY C O D ZIE NNI E nonieclziałek.-piątek B.00- 18,00
so'bota B,00 -- 13,00

niedzieia 10.00 -- 13.00
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pismo i nformacyj n o.społeczno-ku ltu ral ne

Wydawca: .:, ,
Centrum Kultury Smigiel

,

JEDNOSTRONNY SZUM INFORMACYJNY
Nie da się ukrvc. ze tak glośno o Smiglu jak 1,,,

pierwszych dniach }istopada jeszcze nie było. Rozpc-
częło radio ,,elka". ktore do tematu por,vracało pla-
rvie codziennie, b1. rł- punkcie kuln:inacvjn,u-m eska-
lacji inforrnacji. rł,e ,rvtorek 12 listopada, nadać ko-
tlentarz ustami Stanisława Zyjewskiego - p]]ezesa
Orkęgo. ego Kc}egium Sędzio,ł (piłlrarsl<ich) cC:l;-
nujący działaczv naszej POGONI od przysłowio-,nlej
czci i wiar.v i skazujac ich na sp,olto\ĄIą banicję. A
przedtem jeszcze, w piątek B listopada o Smiglu pc-
dobno (osobiście nie słyszałem) mówiono lł, wiado-
mościach sportowych głórvnego wydania Wia,domcś-
ci TV. Natomrast w sobotę, 9 list,opada, infcrrnację z
od,powiednim obrazem stadionu w Smiglu (butelki na
ławce rv moim odczuciu postarviono tendencyjnie)
przekazał Teleskop TV Poznań. Informację i ob,raz
powtórzono dnia następnego. No i wojervodzka prasa.
Tak się złożyło. że i ,,ABC" i .,Gazeta Poznailska
(Leszczyńska)" z informacją ,,lvystrzeliły" we r,vtorek
12 iistopada br.

I,
i],.,§i'i'§

A r,vszystko za sp,Iawą zajść, które miały miejsce po
meczu (i poza boiskiem) rozegfany,m pomiędzy dru-
żyną POGONI i PIASTA Kobylin. Celowo uzywam
wyrazu ,,zajść", bo meczu nie oglądałem i jednoznacz-
nie nie mogę odpowiedziec na tytułowe pytanie z
.,ABC": ,,Przeprasza,m, czy tu biją?"
Wsłuchując się w ów szum, jedno rzucało się w oczy

- a głównie ,w usz;ł: żadnej wypowiedzi, z wyjąt-
kiem pięciowersowej plezesa POGOIVI Bogdana Kr.v-
sztofa w ,,ABC", §pnawców owych zajść. Czyżby nic
nie mleli do powied,zenia? Jak się okazało, informa-
cja szła tylko z jednych ust: Okręgowego Zwlązku
Piłki Noznej w Lesznie, ktory poprzez Okręgowe Ko-
legium Sędziów, opiera,jąc się na protokóle sędzio,w-
skim, a rł,ięc jednostronnie, wystąpił do Wojewody o
ukaranie organizatora meczu, czyli śmigielskiej FO-
GO]VI. Co prawda w międzyczasie Wydział Wvcho-
wan,ia i D; scyplin;, OZPN w Lesznie ,,przesłuchał"
trzech naszych działaczy i prezesa, ale jak stlwierdzi-
ii zaintereso,ivani, łlyła to tylko formalnośćl Juz wolł,-
czas poinformowano Bogdana Krysztofa o nałozo-

JJoa
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nych na kl,u,b karach. Charakteryst.vcznym jest t,o, że
wszyscy ukarani działacze są równocześnie członkg-
mi zarząd,u klubu. I ten akcent zo,stał uwyp,uklorry
w ma,ss mediach. Czy słu,sznie?

ZAMKNIĘTY STADION
Wojeil,oda Leszczyńsrki ro,zporządzeniem porząd-

kolrvym nt, 8 z dnia B listopada 1996 roku postanorvił
,,Zamknąc stadion sportowy Klubu Spcrtov,lego KS
,.Pogoń" Śrnigiel do d,nia 31 grudnia 1996 r.". Wyko-
nanie decyzji powierzył Dyre,ktorou,i Wydziału Kul-
tury i Sportrr Urzęd,u Wojewódzkiego w Lesznie. W
piśnie przesłanym do Śmigla stwierdzono: ,,Jedno-
cześnie informujemy, że na czas trrvania rł,/rv ]:czipo-
rządzenia na obiekcie nie mogą być rozgryrva,ne żad-
ne mecze piłkarskie ligowe, p,ucharo,we, towarz.vskie
oraz inne i,mprezy sporto,wo-rekrea,cyjne".

Ostatni,mecz ,,ligowy" POGOŃ i tak rozeg]:a na wv-
jeździe, a mecz pucharowy, zamiast u siebie, zagre
na boisku przecilwnika. To jedyna kara dla POGONI
z racji zarmknięcia rboiska. Jak się dowiedziałe,m, od
decyzii Wojewody klub odwoła,nia nie będzie robił.

A CO MA DO POWIEDZENIA DRUGA STRONA?

To niezrvykle fralpujące pytanie. A,lcy na nie uzys-
kac odpowiedź, ,,,wpLosiłe,m" się na zebranie zarząd,u
klubru, które od,było ,się 12 listqpada br, Oprocz mnie
uczestniczył w nim też przewodniczący Społecznej
Miejsko-Gminnej Rady Sportu Kultur_v Fiz_vcz,nej i

Rekreacji i zarazem radny Rady Miejskie j Smigla -
l,es,zek Balcer.

A dru,ga st,rona - działacze - miała do porviedzenia
bardzo dużo i nieco od,miennie, czemu się trudnc
d,zirł,ic, niż przekazywały ma,ss ,media. Dla zroztrmie-
nia istoty zajść dodam, że sędzia 1iniorvy p. T., ktore-
go decyzja na d,wie minuty przed zakończeniem spot-
kania stała się przyczy,ną zajść, jest byłlnm mieszkań-
cem Smigla i z tej racji doskonale znającym z imie-
t'lia i nazrviska naszych działaczy, również i tych.
których nazwiska znalazły się ,w protokole sędzior,v-
skim. Tezę tę potwierdzałby fakt, że z kilku porząd-
kowych, w protokóle znalazły się nazwiska dwóch. i

to tych, którzy są równocześnie członkami zarządu.
Usłyszałem, że z sędzią T. w Śmigl,u zawsze był;z kłc-
poty. Jeszcze za prezesury Ry,szarda Szczepaniaka rv_v-

słarno do OZPN w Lesznie pi,srno, by akurat tego pa-
na do Smigla nie desygnować.

Nie będę szczegółowo relacjonorł,ał tego, co kto ri,

czasie posiedzenia zarządu, którego tematern było:
,,Omówierrie zaistniałej sytuacji w wyniku ktorej
zamknięto stadion", powiedział. Wszyscy byli zgodni
w- na,stępu jących spraiwach :

1. Ani sędzia główny ani sędzia - o,łrserrvatior pro-
tokółów z meczólv nie powinni pisać w dornu, 1ecz

be,zpośrednio po meczu. A jeśli lv czasie jego trlva-

rria lub bezpośrediric po nim cioszio cio ;a;s:, :]]tJ-
kół;z sędziowskie winien też podpisl-§,3c l]i]t]-:: ., i-
cie} gosp,odarzy.

2. Sędzia obserrvator ni,e powinien b;-c .t.lle :,., .:-,,,;-

3. Praca sędzió.ł przedstai,via rr,iele do zl-czen:a i
szczegolnie rł, Śrniglu. gdzie lla mecze przl-chcdzr
};arCzo rrlało osób (30 

- 40). a są to znaw,cy piłkr noz-
i:ej (gło,"tlnie byli piikalze) 

- 
jest kr;tycznie ccJilif-

n3.
4, Bl,ło .Lrsiłcw,anie pobicia sędziego, ale dzięki pos-
tawie sł,użb porządkol.,,;,,-ch i trenera do niegc nie do-
szło.
Prezes klub,u B. Krysztct prz,vznał ,ze jako crgari-
zatorzy nie dopełniliśm_v splaiv formalnycir: za mało
było służb porząd}<c,wych, nie było pclicji. ,,Tc, że
przesłalilkny im terminarz rozgrywek, nie załattvia
spra-w)I. Trzełla iclr pow-iadamiać kazdorazowo".

SMIGIEL I§A TOPIE
Ostatnimi czasy chuligaństwc, i,,,andalizm i cham-

stwo szerzy się jak Polska długa i szeroka (nie t"viko
rł, sporciel) - 

vide: Stadiony w Poz,naniu, Wrocła-
rł,iu, ... I słusznie, że za sprawców zajśc służby po-
rządko,,,-e biorą się enelgicznie, a organizatorów, za
nie dopełnienie ołrorviązkó,w się karze. Przerażające
jest jednak to, 

- 
powiedział Leszek Balcer ,- że

z nami nikt z leszczyńskich rvładz piłkarskich i ad-
ministracyjnych nie rozmar.viał. Wyciąga,nie kc,nsek-
rł,encji za b,urdy na stadicnagh \^l postaci ich Zamy-
kania i lv te,n sposób sto,solwanie karv zbilicr,-c1, je.t
niedop,u,szczalne, Prze,,vod;niczący Rad_v Sportu ivyle-
z.tł też pogląd, że piTka jest chora aie nad chałrr;t-
w-em i własn;rmi nerwami trzeba panować. Nlari,,r,i
nlnie urabianie opinii społecznej plzez mass media.
Eronię i,mienia społeczeństrł,a r mia,sia Smigla. Cz5,
dziennikarze nie ,łiedzą, ze sport na poziomie gmin-
nym utrzymywany jest z budżetu? Czy t:aclni, pc ta-
kiej fali jedlnostrcilnej informacji, zechcą znow w
budże,cie dać tvle i]e dali? A rra ten ro1< daij. lrardzo
c] tizc.

REZYGNACJA
Człclnek zarządu pełniący w czaijie meczu fuuk-

clę porządko,§ego oświadczył; porząCek b.vi na nre-
czu i pc meczu, Ja. na ulic1., za policjanta nie bedę
z__vcia nasta-n-iał. po czJvm - na ręce prezesa z\oż.vł
pisemną rezygnację, którą m.in. uzasadnił: iiże lłł,q1-1,L

sobŹe nŹc do zarzuceniu, bo udało się rLam utr.jJ|1l,.rĆ
porzqclek na obżekcźe sportoLDall tu czasie mec:u i po
nleczu, Iłźe mogę zgodzić sźę, abp1 za dobrq prz.cę

TIQzna w takź sposób dzżękou:ać. Dzlu:ź mnźe bardzo
to, ze u OZPN tuźerzy sźę ,Lłszysiho tyrn lu,clzio,m,

którzy (do Śmźgla - H.Z.) przyjechal,i uykonyu:al"i
sluojq pracę bardzo stubo - tencle,ncy jnie. Z tukżmź
ludźmi nie chcę mźeć nic do czynżenza, Ze sportouym
pozdrou:źeniem (tu nastęi-,uje pcr,].pis dztałacza).

Hubert zbżerskź
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ZMIANY §I PfiDATI(ACH!
{Jlząd Micjski Srrrigla infornruje. ze z dnicił_l i si..-,:::l-

nia 1!]!]? r, rł-choclzi lł- zvcie trsiarv:r o zllrlalti,., ili-,ti.,,i,,.

o podatku rolnyl11, o lasach, o potlatka(llr i cplataeir
lokłrln.vclr oraz o ochronie prz5,rod1..

Najrlvaz,niejsze znrian.v lvynikające z tej u;ta,,,;v tll;

1) Z ogolnei poił,ierzchni gclspoclarstr,ła lilinegJ ń,),-

łilczone zostaną po,,,ł,ierzchnie ]a.;orv^ za kiórel :t1,1-

iiczany będzie oddzieln.v podatek leśrr_v (pcCatrk
1eśny ll,_vnosi rownowartośc p_icnięż::ą ,0.3 c1 żvta
od poiwierzchni 1 ha ttzycznego lasorv i gruntorł,
leśnych ustalonej na p,odstarł.ie ervidencji grun*
to,u,. Rownowartośc pieniężną 1 q zl,ta ckreśla
Prezes Głórvnego Urzędu Stat},str-cznegr),

2) Podatek płatny będzie rv Ulzedzre iej Gnrin1,. na
terenie której połozone są te glitnt-,, IdJi:,cłl.,]]s
płacony był w Urzędzie rvłaścili,l,m ze ,",-zgleclu

na miejsce za,mie,szkania rvłaściciela. Zdarz.,,c sie
moze, ze jeden roinik płacić będzie pcdatek lo1r;1-

rv 3 Urzędach, ponierłraż grunt,v bęCa połozcne na
tereni.e 3 Gmin).

Podatek roln,v ustal.an_v będzie propcrcjol:alnie C:.,

liczb1- miesięc.v lv ktorych istniał obow-iaze,k p,.-

datkorvv (irp, r,olnik zakupił gruntv tł, rn-cił iLt-

tym, rvobec czego podatek płatny będzie od dnia
1 marca. Jeżeil sprzedał grunt w m-cu 1utył:n, cćL

1 malca l_rstaje oborviązek podatkowy),

Podatnik na oboi."iazek poinformorł,ać o 'i\;.rL i:l-i,,-

cie Urzad na piśmie rł, terminie 14 dni od rilnie
zaistnienia znjan,

Jezeli rł- rr-r,niku 11,,yłączenia gruntó,lł, 1eśrr,vch z
gospodar st rva,c o l-"stat-iie nierlrchomość ( og óin a ;r-
łrlierzchnia nnrejsza od 1 ha) u,órvczas pcdatnik
ma obołviaze'* zi,lżyć oświadczeniew terri.inie do
dnia 15 grudnia 1996 r. \\r Urzęclzie Miei:Llii,lr
Smigla. 1 pleirc pokoj nr 17.

Wzór ośr'iaclczerria clrukujem1, poniżej ałt;,,i",triłl,

Drulłi znajdują się rv Urzędzie Miejsi<illl Slrrigla,
pokói nl 28 (kasa). pokoj nr, 3 (inforrrracla), po'1,1li

nl, 1ti i 1l :l ,ciat_<l ,,

5) Jeżeli podatnik prowadzi dzia,łalność gcspodar*
czą w zakresie obrotu kwalifikowanyrn materia-
łe,rn siewnym obowiązany jest zgłosić w Urzęd,zie
ten fakt, ponieważ od tego typ,u działalności po-
datek od nieruchomości obiiczany jest wg niższej
stawki.

6) Podatnik, kńry posiada, grunt o pcw. niższej od
I ha tizycznego lub przeliczeniolw€go, a wykcrzy-
,stywany jest na cele rolnicze ma oiborviązek pc-
wiadomić Urząd na pisrnie.

Po,date]< od tego gruntu obliczany jest wg niższej
stawki alrriż:eli pozastały grunt.

Ab"* grrrnty b},ły opodatko.wane wg niższej staw-
}<i poda,tnik mtrsi spełniać d,wa war,unki:

- -- :lłożyć ośw,iadczenie, że posiadane grunty trżyt-
kuje rol,niczo z określeniem po,wierzchni (wzór
oświadczenia drukujemy poniżej ałtykułu)

-* dołączyć potu,ierdzenie z wydziału Geodezji i
Ciospodar,l<i Gruntami Urzędu Rejono,wego w Koś-

cianie iz r.v/rv grun,t sklasyfikowanv jest jako
u:łvtek rolny.

?) Jezeli niei:uch,omość. gospodalsitwo rolne lub las
stanorvi rvspółwłals,nośc lł.rb współIposiadanie kiiku
osób, rvor,r,czas obowiązek podatkowy ciąży soli-
darnie na łvszystkich współ,właścicielach lub
rvspółposiadaczach.

iniormacji na powyższy temat udzielają pracownicy
Urzędu L{iejskiego Pa.ni Krl,sty,na Bartkowiak i Parri
Barłlara Sworac,ka 

- Urząd Miejski Śrrrigla, pokój
nr i6 i 17. te1, 180-003.

Burmistrz Śmigla
inż, Jerzy Cieśla

OSWIADCZENIE

imię i nazwisko

adres

Oświadczam, ze od dnia 1 stycznia 199? r, występu-
ją następtrjące zmiany mające wpłyłv ,na wysokość
zobowiązania podatkowego :

1. W lv.v-kazie nieruchorności ziokalizowa,nej u,

]<tórej jeste,m samodzielnym lvłaści-

cieleryr - §,5pg}lv}aścicielem p,owierzchnia
aróil., będzie por,vierzchnią użytków rolnl.ch nie
il,chodząc,vch lv skład gospodarstwa rolnego i u-
:l 1korr anl c,h L,oIniczo.

'ż. Po^,ł,ierzchnia .,, . mż będzie powieTzchnią bu-
c]r,łrku lub jego części zajętą na prolvadzenie dzia-
łainości go,spo,darczej w zakresie obrotu kr.valifi-
koł*",anym mater j.ałów sielł,nym.

:]. Porłlielzchnia pozosta,łych składrlikow- nierucho-
ności pozosta,le bez zmian.

Dane po,."vyzsze potwierdza,m rvłasno,ręcznym podpi-
sem śr,l,iadomy odpoi,viedzialności karnej z ań. 247
palagi,af 1 Kodeksu Karnego.

miejscorvość i data

.))

4)

podpis



wITIt Y r\ A §N t C i Łt,:i l< A

MEnzĄ W ,,&" K§.&sĘ

11 listopada mialem możnośc uczestniczenia lv ze-
braniu członkó,w kl,ubu sportowego MAS-ROL w
Spłalviu, \Ą, czasie ktorego dokonano podsumowania
pierrvszej rundy sezonu 1996/97. Gdyby wygraii os-

tatni mecz tej kolejki, byliby na pie,rrłłszynl micjscrł
rv tabeli,
Zebranie zostało poprzedzone dwoma meczami z za-
*o6pilalmi ,,POGONI 1929" Smigiel. W pierw-szym
trampkarze Spławia wygrali ze slvymi rówieśnikami
5 : 0, a w drugim olid-boye przegra}i (to był ich pier-
..vszy oficjaln;, mecz!) ze starsz;,łmi panami ze Smig-
1a 2 ; 5. - ,,Zawiodła nas kondycja" - 

powiedział
mi później p. Bernard.

'Irener trampkarzy p. Ry,szard Jagodziński - na
co dzień praco,wnik PKP - z wynikolv. jakie osią-
gają jego chłopcy w trurniejach jest bardzo zadow,o-

1ony. ,,Poniżej drugiego miejsca nie schodzimy". Je-
go zyczeniem jest, by na treningi uczęszczało więcej
chłopcolv, no i by byli bardziej zdyscyplinorł,ani, W
klubie m5 śli się, by druż_vnę tę zgłosić do lozgrvrvek
juniororv.

Tlenerem seniororv jest znan_v i na tclenie Slnig-
la p. Ryszard Szczepaniak. Wyraził zacioli-oler-rie z at-
mosfery panującej w klubie i roli jaką pełni jego

prezes Jan Lisiak. ,,Oddał serce dla klubu'', Nic też
dziwnego, że w imieniu członkórv zarządu i zarł,cd-
nikow wręczył prezesowi okolicznościorł,5,- dl-plctn -
,.wyl,azy,serdecznego podziękowania za niestl,udzcnil
i ofiarną działalność w rozwoj,u sportu na teieili3
gminy" oraz statuetkę piłkarza i medal. Jan Lisiłk
powiedział: ,,Jak coś zacznę, to nie w-ycofuje ::ic ,,r,

połowie i ciągnę do końca. A kiedy on będzie - nie
wiem. A rvas nie o,puszczę póki będę rvidział. że coś

dla tego środowiska będzie,my chcieli zrobtć".

Seniorów, lv klułlie jest 20. z ktorr.cl-r s,vstenratl,cznie
ircnuje 17,.i rvszl-scr-5;, nieznriernie ambitni". Są
to mieszkańcy Spła.rt,ia i okoiicznych wsi, gło-wnie
rclnicy. Trenują drł-a iazr- ll tvgoCnru przez cały nck.
Zimą lv sa]i szkolnej rv Sta;,;.-m Bcjano-uvie. By moc
trenou;ać jak naidiużej na s.,i-iezvm porrlietizu. część
boj,sl<a treningo;łego zostanie ośrviet}ona. W przy-
szłości będzie też tam pil.ta 1 podrł,yższenie. Będzie
rnożna organizować i inne ]lnprez\, - np. dożynki.
Trener stwierdził tez jednoznacznie: możemy awan-
sować, ale zespół musi być bardziej usłuchany, nie
można się ob,rażać. Skład i zmian_v rv trakcie meczu
dobierane są do koncepcji. Jesteśm.v druży,ną młodą
i brak nam jeszcze boisI<ow-egc obl,cia.

W listopadzie zorganizor,vali się tez stal,si panol,vie.
To plzede wszystkim rolnic_v,

Dyskusja była niezwykle oz;.rł,iona i partnerska.
Powiedziarro scbie r,vszystko, co b5 ło do pcwiedzenia.
B,vły też pytarlia ,,pod prezesa i zarząd". A lvszystko
z troską, b_v ... a,wanso]wac do ,.A" klasy.

Dużo mówiono o rozbudorł.ie bazy. Może uda się
wygcspodalowac szatnie d]a zawodnikow w szkolnej
stcdole stojącej tuż ptzy boisku, A jak nie, to w by-
tej zlewni mleka, r,v któ,rej obecnie trwają prace ele-
ktryczne. Do końca roku będzie oglzewanie. W da]-
sz"vm ciągu będzie modernizcv",ane lloisko. Posadzi
slę dlugi rządbtzózek, w przyszłości, od strony pola,
1,.ęcią ławki. Utwardzi się też lvjazd na bcisko. dosie-

.le trarł,y...

Poproszono tnnie b;,t:l rv imietriu zai:ządu pcdzię-
korr,ał sponsoro,ff}: Meblarskiej Spółdztelni Pracy w
Smlglu 1 Pioirorłli l(acznrarkoivi - rłriaścicieio,wi pie-
karni rv Smiglu. (H. z)

PHu
sZYN

@AREiffi
i\ |o ZY_Y RoL_

OFICJALNY DYSTRYBUTOR }TA \tIE1,1irPcLST<Ę
FABRYKI MASZYNT RCLNICZYCI7 ..K l, E I N"

p o 1e c a:
wy§okiej jakośei agregaty uprawowe KLEIN
ma§zyny rolnicze renomowanych firm polskicłl
§upefkoncentraty paszowe CHV Holland

a a pRowADzIMy spRzEDAż nłrłltr4 & @

MA

Smigiel - Nietążkowo, ul. Leszczyńska 1 tel. (0-65) 189-340 fax 1B0-747
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Terrmipły.

c
24.10.br. - Puchar Polski na szczeblu okre;,51u ił,-sz-
czlłrskiego: POLONIA Smigiel - ORLĘTA Czacz
6 :1. Pun,kty dla POLONI zdobyli: Tadeusz Kczłcu--
ski - 2,5 Kazimierz Ko,walczyk - 1,5 Artui Tl{el:-

ciniak i Miłosz Grzeiak po 1 punl<cie.

10.11.br.
III liga: POLOI{IA I Śmigiel -LZS Ra:zor,.;,ka 7 : ],1.

Punkty dla POLOII1I zdob;,]j; T. Kozlc,,-,-si<i - 3,5
Ada,m Duda - 2,5 Grzegorz Stachc-,,,-iak - i p.i^,k^t.

ZRYW Zielona Gora - POLO}T]A II iJ:3. PLirkt-l.
dla POI,ONI zdob1,li: Jan Norvak 

- 
2 l Ri-:zald .jo-

kie1 - 1.

Liga oki,ęgo,iva: SPOŁDZiEl,CA Ta ,br-lilL -- PC!,O-
NIA lil 15 : 3. Punkty dia POLONI zc]cbr.ii: ArlCi,zei
Flerkt - 2 i Roman Wieczorek - 1.

A lrlasa: POLO}TIA IV - GOK Wijervo 10 ;8. PLL"I.-

kty dia POLONI zdobyli: Artur Marciniak - 4,5
Miłosz Grzelak - 3,0 i Przemysław Kokocir'iski-2.5.

TER}II){ARZ }1ECZow ROZGIBY1VANYCH
W GRUDNIU W SMIGLU

1.12. 1II 1iga: Polonia I Śmigiei - Pogoń Góra,
godz. i2,00,

B.12. III llga: P;lonta li Smigiel - Poloni.i j Smi-
gie1. godz. 12,00.
Liga okregorta: Po]onia III Sr,ligieL -- R.:la]rs
T1-1ervlce. godz, 9.00.

15.12. III liga; Pc]onia I Snligiel - Anlico Lubjn,
godz. 12.u,r.

Polonla Ii Smrgiel - AZS WSI Ziciona Góia,
godz.12,00,
A klasa: Pc-lnia IV Smigiel -- Promi:li ]]
Krzvrr-iri. gcdz. 9.00,

22.12. T,iga okreg..,,l,a: Polonia III -_ LZS Bodzc-,ł,o,
oaAz 1 ll [ll l

(opr. I!.1.1

,.ł.',"{",,)<}},,<lr)<, 
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Śmigielskie Torł,arzystwo Ku}tura],ne wraz z Zes-
połem Szkół Rolniczy,ch im. Jana Kaspro,wicza w Nie-
tążi.:owie lv auli tejże szkoły 14 listopada br. zorga-
nizorvało uroczystą wieczornicę z akazji SWIĘTA
ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOSCI.
'Zebrarl.zl, licznie publiczność i gości, wśrod których
m.in. br.li: dyr. Wydziału Kultury i Sportu UW ,w-

Lcszrrie .Eugeniusz Slirviński. dyl,. Wydzialu Ro]nic-
tr,",a UW w Lesznie Stanisław Wojciak, b,urmistrz
Snigia Jerzy Cieśla i delegacja z dalekiego Tiume-
nia, serdecznie powitał prezes towarzystlva Witold
Omicczyński. Naił,iązał do tradycji, kiedy to przed
ośmu laty, rv tej r,vłaśnie sali, Towarzystwo zorgani-
zo,walo podobną do dzisiejszej uroczystość z bardzo
śmialr-rl-r - jak na tamte czas}r 

- 
progl.am.

Głórł,n.iin punktem ur.oczystości był montaż słow-no-
il,]uz}iczny lv lvykonaniu uczniów szkoły w Nietażko-
rł,ie opracowa,ny przez fiI§lI mgr Annę Kiełczewską
i Grzegorza Głor,vackiego na tle pięknej scenerii gan-
ku d,ivorku szlacheckiego wykonanej pod kierunkiern
mgr mgr Teodozji Ratajczak i Leszka Switalskieg-o,
Młodzież 

- świetnie przygotowana! 
- poprzez iekst

i melodie przedstar,viła zebranym rys historvczny od
utraty triepodległości po czasv rv,spółczesne. Siviet-
nym pon},słem plastycznym okazały się byc zmienia-
jace się kontury granic Polski i syrrr,bolicz,ne orły. i{ic
też ciziwlrego, że młod5rm wykonawcom i ich cpie-
kułT ołi-t zgotorł,ano ov,ację na stojąco. @. Z)
ą<§/§,*

,IYTUŁ N]AUKOWY DLA PROFESOBA AtiTA!
W numerze 22135 z 17 grudnia 1992 r. publiko-

lvaliśmy syirł.etki profesorów: E]ugeniusza Grysa.
Stefana Abta i Tadeusza Mendla, a w nr. 2lI07 z 25
stycznia br. syiwetkę prof. Kazimierza Przyszczyp-
kcl,vskiego. Spośród nich tylko prof. Etlgeniusz Grys
r.vówczas posiadał tytuł naukowy profesora nadarry
przez Ptezydenta RP. Pozostali naukowcy Łryli za-
trudnieni na, stan c ll is-,kach pro f esorskich.
łIiło nam mieszkańcom miasta i gminy dcnieśc, ze 6

listopada br. z rąk prezydenta RP Aleksarrdra Krvaś-
niervskiego t},tuł profesora nauk ekonomicznych o-
tlzymał Stefan ABT. Gratulujemy!!!
Frzyznany tvtuł nauko,u,y jest dozyrł,otni, (H.z.)
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lllE IYIK0 §&nztti|A§lE
Informorvałe,m już Cz_vteinikow-. że w br_rciżecie rla

ten rok plze,widziano kwotę na podłączenie Domu
Działkou,ca im. Romana Waligory do kotłorvrri szkol-
nej. Dziś mogę poinformo\\rać, że inrvest,vcję zakorl-
czono w pierłłlszych d.niach listopada.
Działkorvcy, własnym su,m]ptem, zmodelnizowali siec
ogrze\\rczą rvewnątrz bud;rnku. Wy,mienili też insta-
lacie elektryczną oIa,z zmodernizorł,ali kucłrnię po-
plzez wymianę instaiacji wodnokanalizacl,jnej.
]fzieki doprorł,adzoniq ciepła z kotłow-ni, obiekt n::r

stałe ogrzewania (dotychczas w centralnym rozpalano
t"v}ko w czasie potrzeby), co znacznie poplawi jego
stan techniczny. We wszy,stkich po,mieszczeniach
stała tem,peratura zapobiegnie przede r,vszystkim za-
rł,ilgoceni,u.

Z zawotów wy:prowadzono 
- na razie - ślepe

końcórvki do podłączenia pod centra],ne oglzerł,ant-,
dobud,owanego ,w prrzyszłości do szczytu dom,u clział-
kowca pawilo,nu sportowego, który pierrvotnie (zob.
WŚ nr 611,12 z 4 kwietnia br.) miał być budowany na
tcrenie stadionu w miejsce obecnego, dre,,vnianego.
Koncepcię zmieniono przde r.vszystkim z \Ą/zględow
oszczęd,nościowych. Dom dziaŁkoiwca posiada ca,łą
strukturę wodno-kanalizac;,jną. Nie będzie też trze-
ba budować i wyposażać w- sprzęt kuchnię oraz salki
zebrań. Dom działkowca wraz z dobudorł,an;.,m skrzy-
dłerm ,,sporto\Ą,ym" będzie tworz.vł jedną. wielcfunk-
cyjną całośc. (H. Z.)

Urzqd Stanu Cgwżlrł,e.c1o u ślnlglu, uprzejmźe za-
tuiadamia, że u tutejszgm, Urzędzie zuźarzek małzeń-
skź zausarlż:

9 LISTOPADI\ br.

- Pan Zbżgnżeu; Pżotł, [jeia : (}ołałt,ic ź l.'ut,tź DorotrL
Waurzgnouska z Nou:e jl,rsi

16 LISTOPADA br.

-- Pun KrzysztoJ Stanżsł{Iu tr'rcł,ckc.lt.ri.ak : iVo,**ejtł,sź
i Pani Renata Jaśkotużak z CzQcza

- Pan. Krzysztaf Splisgart ze Śmigla ź Panź llanna
I{uźmierczqk ze śmigla

*- Pan Słazaolruir Piotr Kasperski : No,**eju;si i Pani
Danuta Starkbuuer z Ii[ieia:kau;a

Kierorvni}< Urzęcirr Stanu C,",v"ihlego w Sn-ii8lu
(-) żnż. Jerzg Cźeśla

Niistępni; Tu_łmer,,!VŚ"
5 gl,rliiiria br.

-5r=IsL t'IJJlT7 r}.l tl R ffi A HAH [§ t€BW{B_§§sŁffi &0WA

6ł-030 §misie§, &§§* ffimt$m§nŃska 3
p o 1e c a:

(J Pasze i koncentraty dla trzody chlewnej i drobiu firmy ,,E{eiłdrix"
I Pasze i koncentraty firmy ,,GABOB"
O Preparaty mlekozastępcze dla prosiąt i cieląt

I Mączki mięsnokostne i soje

O Cement, wapno

J Wyposażenie budynków inwentarskich: kojce porodowe, poidła itd.

] Nowy §y§tem dociepleń budynków
] Styropian, wełnę mineralną firmy ,,ROCKWOL"
J ,,Karchg1" - specjalistyczne czyszczenia w przemyśle spożywazym

O Szeroki asortyment materiałów budowlanych

Firma czynna: poniedz. 
- 

piątki 8.00 - 16.00, soboty 8.00 - !"4.00

l7 tt. !-\l7

Towar dowozimy własnym transportem
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,,BIB0HEM PŁU§"
64-030 §migiel, ul. Leszczyńska 16

tel. (0-65) 180-841

o f e r u j e:

StioDIiI oCHRoNY R8lli,IN
HURT - DETAL

_ pełna garrra pesty.,cydów
(rv mał.,,c}r i dużych opako§,aniach)

- na\{,ozy dolistne

- otlżywki do kwiatów

- folia ogrodnicza

- nasiona
. kukurydzy
, zb(lż
. ivłlrzyw i klviatórv

fornralina

- sznurek rolniczy

- opłyskilvacze ręczne

7,t,pr aszamy od poniedziałku do piątku
rv godzinach od B.t]0 - i6.00

rv sobot1, od B.00 - i4.00

6ł-0:]0 Śnrigiel ul. Leszczynska 16

na terel,}ie Przedsiębiorstwa Produkcji, Iiandiu
i Usług Roiniczych ..S m i g r o l"

SKLEP }DZIEZowY ,,A N N A"
Srnigiel. u]. Sienkiewicza 12 iel. 1B0-0B4

c|uuP w spłzedaźłg uata{.ne{:

kon{ekcię domskq $ męskq $ dziecięcq
3 PŁ^SZCZE

o KUBTKI
a GARNITURY

o GARSONi{I

Gabinet lekarski
WOJCIECH SKRZYPCZAK

cHIRURG
Smigiel, lt1. Leszczyńska B tel. 180-349

rvtorek godzina 15.00

USG jarny brzusznej - wizyty dornoll,e

Fą Ą ANDRIĘJK|
l $YtYVĘsTi{A

SPOŚRÓD WIELU OFERT

WYBIERZ NASZĄ:

tnńę** KuWuu,g!!!
Blizszych informacji udziela

Administracja Ceptrum - wejście ,,C"
rv godz. B.00 - 15.00 tel. 180-273

Na ,.Andlzejki" cena biletu 50,00 (od pary).

frc"flc 3 ett
64-0:j0 ŚMtGtEL, u1. Kościuszki 6

tel. (0-65) 1B0-206

swiad czy również usługi
KSERC

WYKONITJĄC ODBITKI w FORMATACII A_3

I A-4 Z NIoZLlWoscIĄ IcH POWIĘKSZENIA
tsĄDŻ POMNIEJSZENIA.

Wykonujemy odbitki zarówno pojędyńczych kaltek
jak i druków zrł,artych (książeczek, broszur, itp.).

ZAP RASZAMY,
W GODZINACH od 10.00 DÓ 1?.00

,Ją wt+§9ątĄ §-/t<Lr'},r}.}te-§+.

$$asz kłopot 7 p$OiĘBiBłIl,.,,drcvutta ?

ag&eś sEę
piła spolinowo ffi§-

64-030 Smigiel, ul.

SZYBKO - TANIO
Kilińskiego 10

- SPRAWNIE
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Uwaga ! Młodzież szkól podstawowych

klas l do lll
Kurkor-ve Bractwo Strzeleckie w Smiglu organizuje
grupę - sekcję dziecięcą z chłopców i dziewczynek
v,rł,ieku od 7 do 10-ciu lat, Zapisy, zgłoszenia przyj-
mruje się w każdy poniedziałek w godz. od 12-tej dc
15-tej w Bractwie w Smigiu przy ul. Tadeusza Koś-
ciuszki nr 20, względnie u Pań - Sióstr Genowef;,
Dobraś. Śmigiel, uI. Iu,aszkiewicza nr 2 lrrb Beaty
Kacznarek, Smigiel, ul. W, Sikorskiego nr 1 I'/J,
które będą opiekunka,mi sekcji,

Warunkiem przyjęcia do sekcji jest umu,nd,urorr.,anie
dziecka przez rodziców.

Zatzad

IEtE8nAH!!!
W PIERWSZYCiI DNIACi{

GRUDNIA, w TYCI] SANIYCI{

FU.\KTACH Co ..ws"

klłi.lisz też
SPIS WŁASCICIEI,I STACJi TELI'FOI{ICZNYCI{

W MIESCIE I G}IINIiJ SMIGIEL
}iiAKŁAD - 2000ECrZE\,IPLARZY - WRAZIE

POTRZEBY ZOSTANIE ZWiEKSZox-? lll

Redakcja

JĘZYK NlEMlEoKl
BIUR,O TŁUMACZEŃ

- tlokumentór,v i korespondencji

- nauka języka ł korepetycje

GRAZYNA OLEJNlK
Członek Polskiego Towarzystwa Tłumacz.v
Ekonomicznych, Prawniczyc}T i Sądowych

ul. Poprzeczna 3, Norł,arł,ieś 64-03U Smigiel tel.ifax 180-706

Vrr(Ę,7];r;\ż%i§tł-%ś4ttt§€,;.r;\it}PĄSź9,śa,(ę§3;irEn

TEL. 189-309

płyrrące i z pozyty,fuką

. BOMBKI I DEKORACJE CHOII{KOWE
O SERWETKI, SWIECZKI
O TORBY, PAPIERY Swrąrnczuu
. GWIAZDY BETLEJEMSKIE

Z AP RAS ZA MY C O D ZIE N N I E ponieclziałek- piątek B.00 - 1B,00
so'bota B.00 - 13,00

niedzieia 10.00 -- 13.00

O CHOINKI SZTUCZNE
O LAMPKI CHOINKOWE - zwykle,
. GIRLANDY ŚWIERKOWE
O ŁAŃCUCHY CHOINKOWE
. WIEŃCE ADWENTOWE
. MIKOŁ AJEZ POZYTYWKĄ

SKLEP WIELOBRANZOWV,,ASTR A : 2',' s.c.
SMIGIEL, UL. JAGIELLONSKA

ZAPRASZAMY NA ZAKUPY GWIAZDKOWE:

ff.Ą^.-&ry
Irl1_1|
€
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