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Juz od 15 lutego br. kino ,,CENTRUI\{" działające
przy Centrum Kultury łv Śmiglu rozpocznie reglt-
larne projekcje seansów filmo-wych. Na razie klędzie

to jeden dzień w tygodniu, (czwartek o godz. 17,00

i i9.00). W niedalekiej przyszłości poszerzymy ofertę
u soboię i niedzielę (raz w miesiącu). Seanse dla dzie-
ci i młodzteżv zatganizo,"lzanej (szkoły) lrędą w go-

dzinach dopołudniołvych. Choć kino posiada tylko
?5 miejsc, myślę, ze szybko zdobęd_zie sympatykórł,
i stałych byrvalcóv,r. ceny biletów kształtować się
będą w granicach 4,00 i 5,00 złotych. Będziemy rów-
niez prowadzić przed.sprzedaż biieto-w (najmniej 5

sztuk) w administracji Centrum na 3 dni przed sean-
sem. 'W tym miejscu chciałabytn zaznaczyć, że cena
biletu nie jest uzalezniona od właściciela kina i jego

wyposażenia, lecz oci dystrylrutora filmu. W przy-
padku, kiedy uda nam się spro,wadzić ,,hit" z kina
,,Panorama" w Lesznie, nie wykluczamy dodatko-
wych seansów. Repertuar kina z wyprzedzeniern mie-
sięcznym będziemy zamieszczać w ,,Witrynie Smi-
gielskiej" i na afiszach kina. Poza tym każdy film
będzie popizedzony osobną reklamą.

Kino ,,Centlum" ma doskonałe położenie. Na
przeciwko znajduje się obszerny parking, gtizie
można pozostawić samochód. A przed seansem można
skorzystać Ż oferty lokalu gastronomicznego ,,GIN",
mieszczącego się w tym samym budynku.

A inzięc do zobaczenia w kinie ,,CENTRUM" już
15 1utego br. na pierwszym seansie.

]\Ąam nadzieję, ze w pod,anym poniżej repertuarze
każdy znajdzie coś dla siebie.

BEPEtsTUAR KINA,,CENTRI]M,,

15.&?. godz. '1?.00 i i9.00 
- ,,JA eIĘ KaCFIAM,

A t'V ŚFH§Z" (kome<iia rcrnantyczna USA od 15
1,1l).

Młoda, a_trakcyjna kasjerka ze stacji metra kocha
się potajemnie r,v przystojnym pasażerze. Traf chce,
że mężczyzna został zaatakowany i zepchnięt5r na
tory, Lucy rzuca się na pomoc i ratuje go. Niezna-
jom3z, łv stanie śpiączki, leży w szpitalu. Gdy cho-
ry wreszcie odzyskuje przytomność, sytuacja uczu-
ciow-a bohaterów jest jeszcze bardziej skompliko-
-.i"ena ...

?2.S2. gcclz. 1?.00 i 19.00 - ,,SĘDZ{"Ą BREDD" (sen-
.ta,cvjno-fantastyczny, USA, od lat 15).

F::apująca fabuła i efekty specjalne, Wojny nu-
kleai:ne zdewasto,wały naszą planetę, jedyną pozo-
staiością po cyrviJizacji są trzy Megamiasta, pogrą-
żorie w anarchii i chaosie, Nie ma cinia bez buniów
i rozruchórv. Nor,vy ład i porządek tworzą wszech-
władni sędziowie. A wśród nich jest najdoskonal-
szy z sędziów 

- sędzia Drodd (Sylvester Stailo-
ne) "' 

(B.M.)

pismo informacyj no-społeczno-ku ltu ralne
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X§X §es§m Redry MigE§g § GmB*y...
.", cdblrła się 1 lutego bl. Uczestniczvłc ił ;:iiej ?i
radnych. Nieobecni: Jan Pietrza]< i Lech Ratajczak
._ usprawiedliwierri oraz Janina Wawrzynorvska. 

]

CIts&§NE CIIB{U§Y NAD TFŁEF,OFJIZACJĄ?
W sesji i.łczestniczył inz. };iai:ian lirzyżosiak -przedstar,viciei Telekomunikacji Polskiej SA w Lesz-

nie. IrTim odpor,viedział na pytania: jaki jest stan te-
lefonizacjr araz ze i}e i kiedy prace będą zakoticzcne,
deiikatnie rzecz ujrlując ,., ulżył sobie na Zalządzie
i Eurrnistrzu stwierclzając, że: ,,... otibieram. ze gmi-
na robi nam łaskę ,,v tym, ze nam pornaga, Takiej
atmosfery r,.ispółpl,acy z Zar"ząd.em nie spcltkałem na
terenie -,vojewództv,-a". O jej bi,atr<u śv.,iairzyć t,ez

ma ,,sp]:av,,a Pietrzaka" ('i 
- ,1.Z) i odm,oi^ia pcdpi-

sania pełnomocr:ictri;a dla T.P. l}rzez 
-l_.r-ili:isirza.

Obervlało się tez i naszej gazccie za .,nienałvist:rv
(sic! * H.Z.) ton. Czytając to, nie ma się ochoty na
wąlółpracę", (lrTigdy nie przypuszczałertl, ze na3za
redakcja, głółinie relacjoi:iując i i.nformując rnicsz-
kańców o spra-łach zv^,,iązanych z telefonizacją mia-
sta i grr:in;,, inoz';e psuĆ dcbre SafiiopCCrucie. n:.e mo-
wiąc o sianiu nienarniści, Pa:rom - a tr:;;zc t}-lkr;
Panu*zT.P.SA).

Wiceburmistrz lienryk Skrzypczak m.iil,, potiie-
dział: ,,Pan obraził Zarząd tej Rady, bo nie z,,^łrcc|Ł

się o spotkanie z Zatząderc. }{a piervlszym ogolnym
spotkaniu było wszystko omórvione i uzgodnione. Też
i to, że gmina fitranso-ło nie pomoże".

Burmistrz jerzy Cie-śla przypomniał, ze tc lada
uchwaliła, że komitei teiefonizacji fiłansuje się srrll.
Trzeba było od lazu nam powiedzieć, że Śmigiei
i Stare Bojanowo robicie ze środków r,vłasnych w ]:a-

mach remor,Itu, a społeczny komitet zarł,iązać tylko
dla wsi. Ponadto oświadczvł, że:

- od §amego początku, hyŁ za teleicnizacjĘ, o czj,ln
świadczy jego osobist;, udział w iicznych zelria-
niach, na których przedstawiał sprar,vę,

- komitetorvi udostęplrił konic urzęd.u i by nie b5zć

posądzonyn:, że urząd obraca pieniędzmi komite-
tu, założono konta dla lokat terminolvych,

-, by zbyt riługo rrie obciążać konto urzęciu kosz'ia-
mi z,wiązanyml, z pracą społecznego komiietu
(korespondenc j a, papier, kser o r,vanie), Zar ząd pr ze -
kazał komitetolvi pieniądze na działainość,

* deklarował potnoc lv przygoto,waniu przeiargu,
ale dw-óch pracownikó.ł tłrzędu, ktorzy tymi spra-
wami się zajnują, muszą przede i,,sil,vstklrTl, ,tv,.,/-

konywać zadania urzędu. Poradziłem, b}, komi-
tet poszukał so}iie kogcś, kto prz;.gotuje przetarg
w ramach umotł,-,.-ziecenia. Fóźniej, gd3, do.łie-
działenr się o koszcie plzvgrltol,;ł_nia pize,tar.gu,
poradziłem: dajcie spokój z doiacją (która zajdła-

by koszt przygotowania przetargu H.Z.)
i ogłoście zwykły przetarg. W ten sposób będzie
można dotrzymać termin ludziom obiecany.

Aie rvróćmy do rzeczy, czyli... telefonizacji.

W zvliązku z tym, ze z ,.papierxaii-ti" nie zciązci:c
rv roku ui:iegłynr, chcąc do pi,zeial-q j prz";stapić
rnz tyrr: roklt, mu.sirn;r spełnia,c i-,,arił.;i:l }_iajó;'...
Unii Er_łropeiskiej. Bez uz-\:3k^- a dctac1l r,órł-nej
253/o kosztow inrłlg5|ygji (4 miiiar"di- siar,-,-ch zlct5.ch)
jest ona nie do zrealizorvania, Tak i-,-iec lnr.,-estycja
stoi pod znakiem zap*yt3nia. Oi]ecni- na sesji p,-ze-
.,vodniczaci, spcłecznego komitetu p. ;.nciizej SłcCzin-
ka por,viedział, że starania o doiacje z Warszair,_v
trrł,ał;,,by rok. a na to nie mozen1_ so,ole poz,wolić.
Frocedura pizetargowa kcszio,.;a.c nas 1l:dzie mili:rrd
starl,ch złot}.-chl Przecistar,,-icie1 teieilin;nikacji r,v

i]e\i,Iiiyn] mo:nencie - nieśnriaio - zas;,,rna],izolvał:
,,Jeżeli, inr,vestycję circeiriv skoilcz.,-c i.,- i)-]l,} ]]oku,
chciałi:ym zal]roponi)11,ać |ei, ile _,,z-;.-la,zanje z uCzia-
łe;.;r .,viaciz gminy". Rzecz \,\, i-,-li-i. .l].- i:ct-.lt:t i::iefo-
irl.;i'ji bti 1ci",iczcnl r;1,1,'an\- p:,:ś; L,_;;,:.l.r'..,:a i 31:;,i,b-
1 ] l 1',.i,

Padła tez odporvieCz nł początliorr-e l,-,-tai:ia: lroszt
d]a nrieszkailców -,isi 500 dolar..;rr,. tcieii-.nr- rt-e .l lześ-
niu blczacego rul<u (? 

-H. Z,1,

W czasie plzel,wy, ktcrą ogłcsiła pizeivodnicząca
lady, odb;.ło się robocze spotkanre człc:nkorv społecz-
nego kotnitetu, zatządu i pizedstari-lciela T.P. SA, rv
czasie ktorego rvyrażono r,i,olę kont-,-nuac.li inrvesty-
cji i, pc otrzymaiu odi:oT ",iednich mater.iałorv, spisa-
nia nc.,rrej umow.v.

SPEAwoZDA}:ii
D;lskusję wyr,vołał ten f ragment spl,ar.",ozdania

J:urmistrza, r,v którym oznaJn:}].ł r-aclzre. że zarząd
przystąpił (rra rrlniosek członka zarzadu) do lenego-
cjacji podpisanej już z p. Klemensem Janiakiem
umowy na opracowanie dokumentac;i. pr.ojektor,vej
systemu kanalizacji Smigla ,NTaz z budor,,-a oczysz-
Czalni ścieków. Burmistrz v".spomniał. ze - po tł,vłlta-
niu z przetargu wykonawcy 

- spra$.-a ta bl-ia ivielo-
krotnie oma.,lriana przez komisję piarlor.-anja plze-
strzenrrego i członków zarządu z udzlałen zaintereso-
yr'anego jak i to, że zarząd rrpoulażnił b.łr,mistr-za i rvi-
ceburrnistrza do jej pocipisania, Czlorrek zarządu Jan
Lisiak stłvierdził, że ,,jest tam (rł. umor,,,ie - H, Z.)
bardzo dużo na szkodę gminy". Leszek Pal.cer., prze-
wodniczący komisji planolvania polr-iedział: ..sami so-
bie zaprzeczam5r", a niepokojącvm zjarviskiem jest
to, że ,,co trzecią sesję rvracam,v do tego samego".
Jeśli się na czymś nie znam, io r.adzę się facholvców.
Nie uCa,wajmy filozofór,v - dodał.
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Jerzlr Cieśla poinformclł,ał tez fadę, ze w),konana
ekspertyza bud;znku szkołv w Frz.vsiece Starej r.l__v-

klucza rozbiórkę obiektu i zaleca jego ratc.n,a,nie,
Pizervidywa-ay koszt - 85.000,00 złotych,

UCHW.ĄŁY PoDATiiGwE tr EFŁ,\T'
Drukujemv je oddzieinic, Ni.rn il,afii1. na 5€§je.

bvłv szczegółcwo omawiane i analizoviane na posz-
czególnych komisjach. Stąd rv zasadzie przeszł;. ,,}-,ez

bolu". Przy uch.,vaianiu podatku od nieruchoirrcści
radny L. Ba]cer był przecirv, bo: ,.wnicsko.;valelr
o wyższe podatki.".

Nim podjęto uchwałę o podatlru od psor,v, jedno-
znacznie wyjaśniono, że gdy ma się jednego psa -podatku nie płaci się w ogole. Za pozostałe ps.v, bez
względu na ic}r ilośc, płacimy 10,00 złotych,

INNE UCHWAŁY
Podjęto uchrł,ałę o olrnizeniu ceny gruntu, działki

w Starym Bojanowie przy ul. Głównej z kwoty
3.423,65 zł, na jaką działkę wycenił biegły, na kwotę
500,00 zł. Mimo ogłoszenia dr,vóch przetargów za ce,
nę biegłego, nie znalazł się żaden nabywca.

16 głosami (na 20 głosujących) przlrjęto uchrvałę
wlaz z uzasadnieniem o nieocipłatn,vm nabyciu (od

bvłei SK Racot) gruntu rv Koszanol,*,,ie (za stadio-
nem). Stanisłarv Pawlak ploponow-ał, by uchwałę
przyiąć bez uzasadnienia, w którym strłrierdza się,

że grunt ten jest przeznaczony na wymianę z g]:un-

tami przy obecnym r,vysypisku i przyszłej oczyszczai-
ni, których właścicielami są pp. Jozef Matuszczak
i Kazimierz Przymus.

W związku z przejściem na emer,vturę, z dnieru
1 czerwca br. odwołano ze stanowiska zastępcy kie-
rownj.ka USC w Śmigtu p. Danutę Ratajczak.

Podjęto też uchwałę o zmianie połjęiej w rialcu
1993 roku uchwały ,w sprawie sprzedaży gruntów, w,

której błędnie wpisano numery niektórych działek,

l{ie podjęto natomiast uchrvał5, 14l 5p13_1r-ię z&-

twierdzenia Ramowego Programu Działania Rady
Miasta i Gminy Smigiet na okres kadencji i lata na-
stępne. Zauwazono (L. Balcer), że jest ic dokurr:ent
tylko o sprawach ,,materiainych", a brak w nin,i

splaw ,,duchowych": kultury, sportu, spraw społecz-
nych. Skoro jest to program lamowy, to winien od-
zwie.rciedlać wszystkie kierunki działania rady. Jed-
nogłośnie postanowiono przenieść temai na następni,1

sesję.
WOLNE GŁOSY

BoDA,rKg i GpŁATV
§T.Ą§ryKI CZYNSZIJ REGULOWANEGO

ZA LOKALE MIE§ZKALF{E
1. Ustala stawkę bazorvą czynszu regulowane go za

1 rłr' powierzchni użytkowej iokaiu mieszkalne-
go na kwotę a,73 zł.

ż. Czynriiki podwyższające stawkę czyliszu:

- instalacja gazowa w mieszkaniu *250lo

- centralne ogrzewanie *250lo

- woda i kanalizacja w mieszkaniu ł250lo

- łazienka w mieszkaniu *250lo

3. Czyniki obniżające stawlrę czynszu:

- budynek bez instalacji wod.-kan. 
-100/o

- mieszkanie w suterenie lub strychu
bez odpcwiedniej izolacji termicznej --100/o

- mieszkanie bez światła dziennego
w kuchni

- mieszkanie na -wsi -100/o
-100/o

- mieszkanie w budy,nku oddalonym
ponad 3 km od sklepu 

-100/o
- mieszkanie bez instalacji elektrycz-

nej 
-500/o

- usytuowanie budynku pTzy trasie
E-5 do czasu pobudowania obwod-
nicy 

-100/oprzejęcie wspólne z innymi na-
jerncami łludynk,uł sprzątania obejŚĆ,
posesji, korytarza oi,az innych po-
rnieszczeń w.spólnego użytku 

-1001o
4. Za powierzchnię użytkową lokalu mieszkalnego

w rozum,ieniu uchwały uważa się powierzchnię
wszystkich po,mieszczeń znajdujących się w lo-
kalu, bez w-zgiędu rra ich pTzeznaczenie i sposób
używania, tj. pokoi, kuchni, karytarzy, łazienek,
spiżarni, przedpokoi oraz innych pomieszczeń
służących mieszka-lnym i gospodatczyrn potrze-
bom najemcy.

Nie uwaza się za powierzchnię użytkową lokalu
rnieszkalnego po-wierzchni balkonó,w, taiasów,
Ioggi, pralni, suszarni, sirychów, piwnic i komó-
iek przeznaczonych na przechowywanie opału.

5. Lokale nalezące do zasobów gminy o powierzch-
ni przekraczającej 80 m' mogą być oddane v/ na-
jem za zapłatę czynszu wolnego.

O przeznaczeniu ]okaiu do o,ddania w najem za
tą zapłatę decydował będzie Zarząd Miasta
i Gminy Smigie1.

Burmistrz zapoznaŁ radnych z propazycją upa- spŁATA ZA wa'Ę
miętnienia ąiejsca pochólvku na b. ewangelickini
cmentarzu Niemców, ktor,zy zginęli w piJrwszych Ustalono stawkę opłat za pobraną z urządzeń zbto-

dniach wojny 1939 roku ((Zoh. ,,WS", pop. ,rr*"r;. :o:"go 
Z'loPatrzerria wodę dla celóvl bytow5rch

Stanowisko rada po,dejmie na następnej sesji. W_wYSOkoŚci - 8,90 zł zarn'i crzemYsłowYch w wy-
(H,z.) sokoŚci - 1,30 zŁzamg.
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PODATEK RSE NV

Rada postanowiła obniżyć średnią tenę -.kupu z;,*

ta w IV kwartale 1995 r. przyj:nowaną jako poCsta-
wę obliczania podatku rolnegc na ob,szaTze gminy
Śmigie1 na I półro,cze ].996 r. z'svłr:ty 23,86 zł d*
kłvoty 23,00 złoty,ch. Tak -vł,ięc podatek roln;, w i pół-
roczu 1996 p. q,yniesie z 1 hektara przeliczenio"wego
28,75 złotych. Uchwałę podjęto przy jednym głosie
przecirv.

PODATEK GD PostAB.ĄNEA PSsĘv
1. Obowiązek podatkowy ciąży na os,olcach fizycz-

nych posiadając;rch psy.

2. Ustala się stawkę podatku cei Bosia*ianego drtl-
giego psa i następnycEa w kwocie cgólne; 10,00 zi.

3. ZlvaInia się od podatku szczenięia do 6 :-nie-

sięcy.

4, Podatek pobiera się w połowie stawki, jezeli osc-
ba weszła w posiadanie psów po ciniu 30 czerv.z-
ca roku podatkowego.

5. Podatek jest płatny z góry bez vłezrvania r.v ter-
minie płatności I raty zobo.,lriązań pieniężaycl:
lub w ciągu 2 tygodni od dnia -"vejścia vu- posia-
danie psów w kasie Urzędu }o{iasta i Gmir:y Ś,rii-
giel lub u sołtysa.

" PODATEK GD NIĘRUCI{OMOSCX
j" Od budynków mieszkalnych 1ub ich części -0,ż0 zł,od 1 m2 połvierzchni użytkowej.
2. Od budynków lub ich części zvłiązanyclt z pro-

wadzeniem działalności g,ospodarczej innej niz
rolnicza lub 1eśna otaz części buCynków rniesz-
kalnych zajętych na prowadzei,:,ie działainości
gospoda,rczej - 5,ża zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej.

3. Od pozostałych budy-nkó,"v 1ub ich części ora.z

garaży wolnostojących i garaży pod budynkarrii
* 1,43 zŁ o,d t rn2 porvierzchni uzytkov,zej.

4. Od budowli 20/o ich wartości.
5, Od 1 m" powierzchni gruntów:

a) związanych z pro,wadzeniem działalncści go-
spodarczej - a,23 zŁ,

b) pozostałych gruntów- - a,02 zł,

Zwalnia się od podatku od rrieruchomości:

1. Nieruch,omości użytkowane przez jednostki sa-
morządowe (przedszkola, Centrum Kultury, Za-
kład Gospodanki Ko,rnunalnej i }_ir:szak.:lc-;ej).

2, Nieruchonrości stanowiące ",łrłasncść gnriny ad-
rninistrowane przez ZGKiM.

3. Piwnice i strychy niezamieszkałe.
4. Pkt 5 1it. b - w częśgi dotyczącej pozostałe

grunty - 67,5alo tej powierzchni.

§ tpŁATV
PatsATEK

sB §ĘG*§{G§v EBAFł§=*RF*E,.: ?łltr
1. Od ractorowerów , } zŁ

2. Od motocykli z siinikiem o poje=rności
skoko",-.,ej:

a) do 50 cr-ns włącznie tB z1

b) po"ńi}iżej 50 crn5 do 35{.,, crr:8 -vr,łącznie 3a zŁ

c) po:ń,}rzej 350 crn3 i.C zł
3. Cd saniochcdów osoi:olvych z silnikiełl

c pcjelr:licści s}::1ic,i,-c j:

a) dc 90C llł.'] i,,,iączcie

ł) !or' .'_, ., !r,,,i ,_ ,," .,c ; .', , ,.:, 1 ,.

c) p,l-ul,,yzi:j i3ł"ł cl_n! ** ióOC clil" \Ęi.

d) pc,łi:,l.e i ].i0{i łinł i]c 1f 00 c.Tr3 r;i-ł.

e) Fc'!:1i-i]zei i.t:]ł łn:: ;1o iflłC clt1' 1,,,ł.

ij 1:irłlrżei i.i]J.. c;il]Ci; ż.it,'l ci:r; -wł.

S) i_rc:'j,-::€j Ż.l.jłu ci::" ..i. :.;ijO .]::i'r -,§i.

z, i,,,.,- i. s;."-::l::łr!ł:,:u l:: "r1,:i 
1ł! a.::izalli a

h) lcr;'; ::e'i 2,;|| cr..]

i) cd_ s:i:r:ccĘc,j.u il;-i];i',,,'iei.za,,.ai

l,, C* s:ĘochoCór,;, c;,rl:or.,. :)rch;

a) :i sii::,lle:ri ::,ie cliai,ą'llie ;:;;;lując;r.ia

s:.ą,i., _. j.:ł:,L.ilici;, sil._ckc.i,ą
b) 7 p31-1qderł elei<irycr*ym

5. Cc1 au_ioblisG-vil {-}Taz s;li-ncł:hcCo-,v cię-
ZarO'w ;l ci l-rl.zy j ic 'lc iil;an-" clr Cc prz e -
,,,łcz,,i ce{,li c iic;l;ie łiejsc dc siedze-
r"ii;l i-;!cz-eie Z l:iĘjajai-:,,i il,i-ic,,i'ci :

:j,) tjo i.i niiej:.r

h) I;c-", T ż:; i;: r, r 3i} i_r.e.l:c

.) Pv.r---/, 1 ilii :l::i,_,

6 " Cd .::.in cciiod_ l'.r c i,9 z.,; l o .r- c - o s.r j,, o ii-r-cl'i
a,3,<,, p,t: r..,, czt,i::: e i n la.. : : 1 ;_ i',,-l r . t 3 j ;

:) łla, :l i oł , , ;_:,c:ii_ _

b) pc,łyżej ż źłzl

7. Có sarr.i:-;'i;oli,i; clęża]]c' 1"cl i c .:-
nliićlł, ;.:ioci;,;,;.,;!r c ia,i_ c-,.."l:, c ś i i s a l-tl c -
łłlcd"u ir-rb :r:,rickl-i a:. sicciło ciag;:l1ra:

ł,l_) ,_ic i,5 t -:łłącl:_ie ,i4 z}t

bi ijc-l,.,,.-:,:ej i],5 t J.o 1 i -ltia::.r:;: 'tł{i zż
r::} i;31,.l.;1_:ej ] t rj"o 2 i,;.-ie,c:r:ie ,:.]0 zł
di ni]i,rliJ.j ź i cio 4 i l..,-łąlr:,:nie ż64 zł
e) 1lt-,...i-..z,?j ,1 -t rit 6 t ,.-.;1ac;::Lił 

-t'!,i.: zl
f) Dalz,l-;lżgj 6 t do E i -i,iacznie 4żi3 z1

g) pc,łyżej 8 t ,jo 10 i ,,vi,_i.rz,-i.e 630 zi
h) po,*_vżej iC t E23 zł

B. Cd, sa.i::cc]:i,;,.1ó-.ł :pecjaln_-.-ch 180 zi

9. Oci ciąg:rik$y7 bą]ą5f3y,l;-gh 8ż8 zł

4t.; zl,

2,'i' 'ł

itC r;
2:t2 zi
4i,, zi

. !-: LI

,: , \ j ': !

iiii 
=l

ą.l O -1,ALł Ll

48 zł

180 zł
330 zł
726 zł

iL+ LL

!8C zŁ



,,t, l T :< i \,,, s_,l,, _ i_Sir.. i.

E}o#ł .,;.! i ,i.:Ł i.,_],":.",1

i':. i.]r_ ,::ll;l1r.lik;',.-., l,.,i:ic,,- i.l .t qti:;]i:,,:n

ł i_];.ier_i;'|-.{jŚci sko}<orr" el j ;

ti; rc :..l.l(ii] t-i]:'] włącznic l'.:
i.;) pc,,v-.-.ie.i 4.t]i]ij cili 'iż

j ] ;),,] ll:,:i,nlon ir. -.. . _ -l l_'łt Zr i) i

c) ce]1,.ingo1,7yc]1 ._,;

Łr) o łaclc-,,vncści do 0,5 ,|, .,vłąr-znil,: :J.

C) c łaiłv;iroŚCi ijo\ł,1r3.:] 'li.; t clr ]_ 
,i;

,:] t nęr,: :,,",ęl.-.,-

,ii; c ł-:idor.illośrli prlrłryzej 1 i Cc 5 i
l,T iączl:ie

ej r; łłcll-ł,i:ości Dow)rzej .1 t ilo li,L) 'r

. .,ii ]ai-CEilie

i) o łar;o"*ncŚCi i-l,-}-"Vyze; i,_i] -|

e) i,,ozosia"łycl,t

\2. Cd łoci:łi ]:r:cto]:ov/-ych oraz jaclrto.ł
z sili_iikiein o pojemncści s}<oko-łej:
a) po\Ą/yzej 200 cn' rio ]..CCC clnj \rri,

§,,i Z. I !L.;.,F,:, ",i {-r§ N l :j rŁ i,;i rJił Z Ą t}U
; ! i],;3dlL,'1§{'U§V

i-,lll,,,i_i i:: .-:,, i:, .; .,-,.,:.L,r u'i;:1rLrule uiicł:: A. Fech-
-]].-1 .1. rd. l1_1;ąol;:_ricj<l:. j, Kościan_;1ł:ą, L. }"{ierosłaiłl-
,,,.:ic,l,.,ł. ]. Pi,-jeieił,skiego. Fóinccną. podgórną.
1.,l, i{.1:,;11*13::i',;:,. I#i:itr;tkot,o'a. 1,'ainą. i(a,t::ra. J ł,{atej-
: i .l l:_l1,:i1.;i'., i::!. iJ,,.] j e:r]l ie ir,icza, ci;:. S. likalzyńskie-
i,l :, Klłik;, : S;:,i,,.il:a or37] pLŁ]c. ńlojsl<a Polskiego
. 1],.;zli ll.:,,- |;iti-i-tłi.

,.l.] grud;liu ] Li,.;4 r. nll,eszk;ri;crr osiecJ_ia wyblali Za-
]];]ŁiLi ii,I skł:irizie. .iel'z.,- i}|zeic:l}lk 

- plzevnodnicZący,
l:,:_iiolci C\ruiecz-v;lskl -* zastępca p;:zewodniczącego,
1.,i; io,1:j:i;_,.:, Tv',i,,,i:.l::ilie-,r.,rcz 

- sekr-etarz, F-eiiks Ba-
:,rasij< -- :,i<;:,llrnik i Eugsniusz i'do:vacki 

- członek.
]la s.,,;r.: posieclze:lia, ktćr__vch rł, rn'Lniolrym foiiu od-
i;;.'ll 5, zai-llasz:_i]l] liuimistrza Jeizcgo Cieślę, -wice-
'Ll,-ii,iriistrza tr-Tenryka Skrz}-pczaka i rad,n;.ch: T.]rszulę
ir,.;ł,nke i Lesz},l,a. E--]ąlcera. Głó.łnvini ier::atemi iych
łc:le:lzen ł_,-1,].,, 5p.u-r_v: modelnizacji uI. S. Skarzvń-
ski.ego, chodniko-w na iliicach Kościańskiej, Szkoinej.
i r]acu_ V,icjska Polskiego, przekazanie parku przy
Ll,i. ...?i. Re.,.rnonta Zakłado-wi Gospodarki Komunal-
,: ., i i .\li,,,::.'tłr-iiul', e.j',,.- 5rłi glr r l rL/\\,ooCze5nym plze-
ka:ła-:;ietn spr:lętu |eiir€iic\ljnego dq pIzedszkola
l,t, Sl. Boj;:ło-łiie i ila i,-len przv rviatrakach. Rozpo-
czi:|,c tez ::i;:ra".rl j,.,l c ,.:1o]<;, jizo.,vłnie pari<ingu rra tere-
n:r: ],::ill::.:ii,:: ]1] 1JiJ.., p] wcj.lica FclsLiegc,

!";:r'złiL. i_]iji j'.1 J iV.ii |r]:t.i] .,-.l1I1l{ji';leń ną 1at.l 1996 --

,- i,::'.lill_-:],iic l:_].. ]. :l;l:_iclei..,'lkiegO,

-,. 
,;,;ł11,;;ł;tr, i.,::,,ł.:,: ,,l ji : _ !ii ltir|e j i i{a.ine; --- deptak,
j;,':,,-;1,1t,1., -, .ll;. ołllr:1.1u ,rii S:lilt-.lnej d.o T, Kości.usz-
i : i _...: :i. i:l,:rl],_ll: ":,']::i:1. i]i. F! j-_,':i'Zeianr.ch, iia-
.:,,,:ll:,l',::llt.]. il;,Cei,t',,i:]i<jegc, Foigiir;:lei i c::ęści
],.,i. -i:. i:l 1_1i. il : i.,Li-, j * - c.i loi.j.iiiki.

]]rl". l:, j.,,1,;,,'. il;1.1i, 'żł.I,źa:.i},,,]. LlC]lei]iniC3]\-]1 w :łehle-
n;;li: }ii__lii:::.: ]l ś,]iałt;,i ł,;:-1_1.a 

-Pl.zestrzeni]ego, 
Polzaclkii

i',:i,,llczl:ei;o l, i-],:1r;:i,_.r, ;.;,".,;i,:rl-iska, rv czasie któr.y:cl'
i_,-.,,].,., ,: j:;._-,:_l ll,i? j]:i], i]l,.] !.,;]a):,j...-'3_nia dc z.nian Yn planie
| ; i],ai:i'|1,ZŁ: j,i j'lC _l]o ż ił ! i, l,]{j :, l,:_;-,,, an i o .',,_ er.Ll.

7:,:..".:.ą,;j i.lrl,..,:':clj.li 11:.,5p3nrrję .łiast:_.imi śroclkanri,
F],: ,:] -,, .:il,_.czli :,l .;ii.,,].a"r-,- l]Ca.ii..'|.,ko\,,,,r-}:ch" rV _il-i!l5 roku
i].,..- ;,:,._i_, l,.,..,i i:,li]:,1 l} :l;i;.ir] zio,;-.llh. Z n:::j ..,Il1'datko-

.,:::,i]lo -]i,: ;.,.li1-1:, i^]:l,_'.C1, 1, ],:.iial.xo;,.,..j illa najrnlodsze-
g,l ';,'':,:l:lt;liiia j;,ł,,i,;. iilic..:<:egil z okl_zji 5Ll rcczrric_t,
,,.,,.,1 ,,ili,i,.! i.l i,: ,il]l. ilr,i,J złj, ;;płl'ząizenie rnapki
i l-,,_,,.'.,,..,.cni;.i:1,l..a lnci]_t;,iii;ł:lcj<: l_Li. S. -9,rł"iz}.ńskieoo
ill .i, i}ł i,jl i i,il ,,a,l:. , ;.. ij':i' ,r:," q,Lt]. z cllazji 10{J-

-ir,ł::..: .ll.:, l::;,, ,=.lil,i i :,-li:,i]U zi:. }i;r iio:lcie kcmitetił ira
i:.i",:., :,r}.] i.!,l,]- ._,Ji-;r,i]ci:1:1.] 3.{],l, ],.iil złotr-,;h.

l_;l,i l: l i: b j i: .jl; r-]_;l.ili i,; J lld,l_] tl]. Ze l]lZe$' ! jdnlc zą cl, kc-
,,.l,:.:,-i il. .ir:]-Z},- CiIzelcz-;.k jest najl."-rei-l]rejszl-trr
ua.,,1,:s]i.,łii:;.::],: i: i,z,1 l:t]lilh :.::sji Rsd-.i i',,iia;ta 1 Grnin,v
],, 1, ' @.z.)

zł
-,|,L1
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-1

,; ,i ,- ].

ili] zł
! l,r z]

*0 zi

1.)lJ.

L4.

1r) powyżej 1.000 cm3

Od promóu,

Od łodzi słu.żących do zarobkov;ego
przewozu towarów i osób 18a zŁ

Zwalnia się z podatku od środXłóą,traaspertow,ych
;:c jazdy:

i) Zakł,adu Gospcciarki Ficlilunaii:ej i,\liiesz,}.,a_łils-
-,vej ,w :trriglu,

żi SalllolztiClt lfieszkańcó,ł W:i,
3; iJl,.,l,rl.r .\,4iia.:ii i Gmi.lr, :r]li:,i: i.

)} Ceili,r,,_,in Ku]Lu.lv v ś;rl::j,:.
5) C?]a:icli!lc wycofane z tucht: lrza ł,.,::;,lt:,:.ri,-., \ryj].]-

jesi i o ivł,,,, la. -,-,,\,(,J, ai, ia ;.

{_}Łrri,ża się o 2*tllł sćarvki p.+cłł;.tŁl_r ci jl:cli,trł:.,;

ill::spo::iori,:ICh za po;azd-,. \-:i},pcilezlałe -,.,, i;.a_;.;,l,j.lzaitr,.

o,pT. (E, Z.)

W&ffieffi§§ ą,§ ffi§§€§ffit§§# ffiĘ§Ł§ffiffiY

Ferie to czas wypoczynku i zabawy. Czekają na
nie dzieci i młodzież. Najlep,iej wyjechaó na zimowi-
sko, Jednak wakacje w mieście rów-nież mogą być
ciekavule. Centrtłm Kuliury w Srniglu zapra§za \x,,e

wszystkie dni robocze w godzinach od 11.00 do 14.00
na zajęeia świetlicowe 

- 
gry i zabawy, konkurs-.z,

quizy i zgaduj-zgadule, Trad}zcy;nie w czasie ferii
organizujemy balik karnar,vałc,*yy. W tym roku będą
aż dwa: j.3.02 w godz. J"1.00-*i4.00 dla dzieci pcwy*
żej 7 lat i 14.02. w godz. 16.00-19.00 dla dzieci do

Zajęcia organizują również lilie biblioteczne
\,v Czaczu i Star;zm Bojanorvie.

ZAPRASZAt\{Y!!!
(B.M.)

'ł8 zt
t80 zŁ

48 zŁ



WITRY}TA si\{1GIELSKA

§tr#rĘw
W pierwszych dniach nowego rcl<u najinłcr],"ei

sportowcy ze szkół podstaworvych (z kias 1- I11) na-
szej gmin;. stanęli do ryrvaiizacji r.,, zaba",,.la.ch i grach
sportowych. Gospodarzem imprezy }:i.ło grr."ru O"oU-

stawowa Nr 2 im. Konstytucii 3 }"{iaja i,,, 5li1_3ir,.

Po zaciętej ryi,valizacji, 3 D&-;ł,I€t i dogrywkacir, p.:i-
wsze trzy miejsca w poszczególrrych lilasach zajęii:

w klasach pierwszycle:

1. m. -- Smigiei (Cieśia Eeata, Cicl.ia lJir;-ii.l. j.,.-, ,-

ka Patlycjł, So)lierajetr,;ic; ;!iiz;l,. Wl,i:;ji:
Bartosz, Włodarczalt lTorŁert, 3::-.l'-,'
Bartosz, I{ol,,,alski llclarł:, ]].ezer,,,ril ..-- jai:-.;_:;

Anna i Felec Ji;,cek, opiekl,in - Łr-ltj* 1-11,"i--

łryła) - 20 punkiów,
?. rn. - Cza.cz -- 20 punktórł,,
3. m. - Stare Eojan 1? puritr<tó,"v,

w klasach drugich:
1. m. __ Śmiglel (Augustynskc Aiicj*, :,]:.:ili;t,,i,il-E

Natalia, Trzcińska Anna, I{uśriierc;:.:.1i E*:i-
lia, Eednarczyk },/lichał, Wł.tlgóisl:l,;oj-
ciech, Szymański Dariusz, Chł:li:iii ;ilz;r,-
sztat, rezerl,Va - Sz-.,l;arc Tłeronike l 'Zl:z'l,

cieclli Dawi.d, opiekuir - 
Eł:iiia Gluryel)

-- 28 punktó-lv,

w
1.

m. - Stare Bojano"ło - ż7 punktó,w,
m. - Prz;-sic];,a Stai,a - 18 punliil,,v.

klasach trzeciclr:
m. - Śrnigiel (Jąder ,T"ionclatl, Szł,:i;, i,iil1.|ia,

Grubska IWagdalerra, Giapiek },,ia.l]c_:ll.,l:,:-,

Grzesiak },{a_rci:t, nVi,pych X,{acie;. }iuŁir,l.,;

Krzysza-f, },{ueller ł..{ateilsz, rezer\yŁ], - i,7;,,-

p5rszak Joantra i lia::;łi.ris}ri ŁiLkasz, cpie1<l,i;:

- Zygrr;unt Raiajc?a1l) - 2j puLnlltćl,l,
ż. m. - Stare Eojan 18 pu::kio,,v,
3. m, - Przysieka Stara - 15 punkiór. .

Druzyny, które zajęłir pier.l",sze rr:iejlca, I3l]]:e-
zentowały nas w z;]ł.,,cd§cil rejciio-irl;,,ch, kii;re oii,i_,;,-

ły się 29 st"l,-cznia, Repiezentanci ki;;s pirlwsz;"-c}L i
drugich zajęli 1 rniejsca a trzecich 2 :l:ic. j:ce.

Zwyclęzcy reprezenic,,r.rać będą rejon ktścir.l"riski
w finale wojewódzkin, który zorgai:izo"we.ily hęcil:ie
w hali TRAPtrZ w Lesznie 11 ir:arca i..,r.

Zy g m"unt F" 0.t tlj c zalł

III L!GA.
W pierwszym swoirn meczu (28.01) rundy rewan-

żowej tenisiści stołowi ,,POLONtrI" grając na w-yjeź-
dzie z ,,Górnikiem II" Polkowice doznali porażki w
stosunklł 8 : 10.

Po biisko trzech godzinach wyrównanego i zacię-
tego rneczu musieli uznać wyższość ryrvali. Porażka
ta jednak nie zepchnęła naszego zespołu z fotela wi-
celiCera rozgry,"vek. Mamy jeszcze nad trzecią dru_
żyną w tabeli 1 punkt przewagi. Punkty dia naszych
bar"w zdobywali: KOZŁO\MSKI Tadeusz - 4,5 pkt.,
DUDA Ada"ń 2,5 pkt. i SZCZEPANEK Jan- 1,0

punkt.
LI§A OKEEĘGSWA

Znacznie lepiej spisały się rezerwy ,,POLONII".
Grając u siebie (18.01) z ,,Junioiem III" Leszno w;,-
grały w stosunku 12 :6. Punkty w-ywalczyli: MAS-
LAI( Marek - 4,5 pkt., MARCINIAK Artur - 3,5
punkta, M/iRCINIAK Karo1 - 3,0 pkt., WIECZO-
REK Michał - 1,0 pkt. Rezerw,owymi byii: Wieczo-
rek Tomasz i Walkovliak Wa]demar.

ZAPBA§ZA.MY NA. T{.]RNIEJE
18 lutego (niedziela) godz. 10.00, K.S. ,,Polonia"

będzie organizatorem Mistrzostlv łVojevlództwa Se-
niorów w tenisie stołowym. Startować będą najsit-
niejsi zawodnicy po trzech turniejach klasyfikacyj-
nych. Miejsce: sala gimnastyczna - szkoła podsta-
wowa Smigiel, ul. M. Konopnickiej 5.

24 lutego (sobota) godz. 10.00, K.S. Polonia" bę-
dzie organizatorem III Woje,.vótizkiego Turnieju Kla-
syfikacyjnego kadetów i kadetek oraz juniorów i ju-
niorek, IVliejsce: sala gimnastyczna szkoły podstawo-
wej Śmigiel, u1. M. Konopnickiej 5.

ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA TJDZIALV
LUB KIBICOWANIA!

Tad,eusz Kozło,tłski

airt *rł},)aaa{a3)aał(ra{

Gospodarstwo Pomocnicze ptzy ZSR w Nietążko-
rvie zatrudni 3 pracowników do obsługi kóz w syste-
mie 2 zrnianowym.
|}otĘaaoaaoi)ai}oca€aaa

l{astępny llulner ,,tT$" 22 lutego l$$fi

2.

3.

-.Tłrrha*7hicrl.ki(relKIecha,EńkaMaćkowiak\ilITRlr1{A śIrłrcn'st;ł, BEDAGUJE ZESpóŁ: Hubert Zbierski (redaktor naczelny) z3rt9tz

Barbara Mencel, .laawig-a-starzYilt* łpnĘs nrińŃCjliq,*9 9:*,_::5:*:l*:,f,::*l**"1"_u"T""ł,#_?ł":,!,IlBarbara MenceL dadwlga §KarzYn§śa, AUł!'::i;"T"';#;;ń#; i;i--* - Źamówiqnych. Zastrzegamy
tel. 180 2?3. Redakcja "i;;";;;j;ińń;&i.t"og.ir" 

treść_ogłoszeń i nie zwraca mateńałów nie

sobie prawo skracania, ;""p;;r;i;i"-i;Ę.tó*;; iirto-*. Ńiii"a - 110Ó egz, cena - 40 gt. reklama cm' - 30 gr,

DRUK: "Drukarnia" no*al Łęczyński Ś-ig,"l,fl,Og,odo*" 39 , t"l


