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W niezwykie miłej, serdecznej i prawie że Io-
cizinnej atmo,sferze, przebiegało trzecie już z kolei
spotkanie członków Z.arządu Miasta i Gminy Śmi-
gie1 z parami małżeńskimi, które swe związki zasvar-
ły na przełomie 1945/1946 roku. W spotkaniu uczest-
niczyli tez: p. Urszula Ranke - przewodnicząca Ra-
dy fo{iasta i Gminy Śnrigie1, p. Wanda Jakubowska

- Sekretarz Urzędu MiG Smigiel oraz zastępcv kie-
rcwnika Urzędu Stanu Cywilnego w Śmiglu pp. Da-
nuta Ratajczak i Tadeusz Marciniak.
Spo,tkanie ,miało miejsce 12 marca w CAFE ,,GIN"
w Cerntrułn Kultury w Smiglu, a jego go,spo,darzem
był Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Śmiglu,
burmistrz Jerzy Cieśla, który w bardzo serdecznych
i ciepłych słowach powitał przybyłych Jubilatów: pp.
Józeię i Stefana DONAJÓW z Wydorowa, Helenę i
Franciszka STANISŁAWSKICH z Bruszczewa, Wan-
dę i Kazimierza ELACHOWSKICH, Marię i Henryka
KUDŁASZYKÓW, Janinę i Zygnrurlia FIERTI\{A-
I{O\MSKICId - z Koszanowa, Helenę i Kazintierza
Iż,URPISZÓW z Zegrówka oTaz Zafię i Maksymiliana
ECRCWIAKÓW, Feiagię i Frarrciszka ERZOZOW-

SKICI{, Ha}inę i Stefana ILMERÓW, Anielę i Zbig-
niewa GRABOWSKICI{ - ze Śmigla.

Kierownik USC wyraził zadov,zolenie i podziękor,va-
nie za przyjęcie zaproszenia i przyby,cie. ,,O tyrn, że
ślubując w USC wzajernną miłość i wierność, że su-
miennie spełnialiście ,obowiązki małżeńskie i rodzin-
ne, świadczy trvrałość i zgodność Waszych małżeń-
stw. W tamtych trudnych czasach, czasach odlcł.rdo-
w;, kraju, rł,zięliście na swe barki dodatkowy trudny
ciężat - wycho,wanie potomstwa" - powiedział, po
czym przypomniał telkst roty ślubowania małżeńskie-
go.

Następnie, w imieniu Prezydenta RP, odznaczył Ju-
bilató,w medalami za długoletnie pożycie małżeńskie,
życząc im dużo zdro.łia i doczekania kolejnych ju-
biieuszy.

Życzenia Szano.łnym Jubilatom złożyŁa też p. Ur-
szula Ranke, która m.in. powiedziała: ,,Życzę Wairn
długich lat w zdrowiu, a Łaska Boza niech ma 'Was

w swej opiece". Odśpiewano wspólnie STO LAT, a
tcast r,vzniesiono lampką szampana.
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Przy wspolnym posiłku wspominano clar.olne cza-
sy, mówiono tez i o rvspółczesnych. W imieniu Juilr-
]atółv głos zabrał p. Z, Grabowski, który powiedział:

Panie Burm,żstrzu, Pani Przelllodniczqca Rady. W
źinieniu oclznaczongclt małżeństąls składqm Wam ser-
deczne poclziękotuanie za zorganźzotłanźe tej urocz?Js-
tcścź. Zaproszenle na nźq traktujemg nie tglko jako
uznanźe dla trąlsałoścż naszych zusźqzkótn mułżeil.s-
kźcŁt,, trudóu praca ż rłEchowanźa potomstua, ale
róunl,eż jako okazję ż możlźąność spotkanźa się z sobq
i z V{amż - reprezentantami ąpładz samorzqdouych.
To, że tu z namż jesteścźe, śuladczg o tgm, że bl,iskle
sqWam spr&lpa ż tlsarunkź życża nas - 

jubilatóu re-
prezentujqcych szerokl, krqg społeczeństzua, Dzżęku-
jemE Wam za pamżęć, odznaczenża i życzlźtuość.

(H. Z)
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P. MARIA P0ŁEOLNICZ^K WYJASNIA
Pragnę wyjaśnić, że pisząc ;w nr. 4 WŚ o, prze-

jęciu na własność telefonów nr 216 i 260 nie rniałam
zamiaru nikogo o,brażać. Wiadomo mi, że koszty
zwtązane ze zrnianą użytkowników tei. nr. 216 i 260
zostały przez nich pokryte.
Według inforrnacji uzyskanej w Urzędzie Telekomu-
nikacyjnym koszty zmiany użytkownika wyno§zą w
chwili obecnej 3Ą- z\ote plus 70/o podatku VAT.
Sprzeciw budzi żądanie od sołtysów pTzez Zarąd
Miasta i Gminy dodatkowej opłaty 500,- zŁ (5 mi-
lionólv starych złotych) za przejęcie telefonów p,rzez

sołtysów,
półrolniczak Maria

P.S. Co prawda ,,... Prezydium Gro,rnadzkiej Rady
Narodowej (sic - takowej wówczas nie było!) z
r.vłasnych środków opłaciło również założenie innych
telefonów (...) i przeszły na ich własność bez opłace-
nia ko,sztów" to nie to samo co: ,,Wiad,omo mi, że

ko,szty związane ze zrnianą użytlkowników te1. 216 i
260 zostały przez nich pokryte", ale niech tam ...

(H. z.)

aoaoa"o-ła,}ałał{)aaor

Sprzedarn działkę budowlaną wraz z budynlrami do

rozbiórki o powierzchni 6,5 ara - Poladowo 58.

Wiadomość: Ruchocice, ul. Poznańska 25.
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SZCZEGOLNOSCE FOŁECA:
CENACH F.ĄBRYCENYCEI I NIŹSZYCH!!:

,,UNIPAP" ST&ZEG*M

- zeszyty, bloki iistowe, pepi+r ka*ceiary3ny...

,,ASTRA - FOLEI{,Ą" PRZEllĄYsL
*- farbki, rnodelina, ptrastelina ...

,,Z.M. EIIJĘGWYCE{ PEUsZKolv"

- ołówlri, kredki...
4. s.I.,,WARTA" Goli:ćGv/ l,!,i i,.P.

- notesy, podiłłady bitłrarle .,.
olł. 250E innych p{izJ,lcji ascrt;.-:r:eritoi,;1,ch illanżr,

papierniczo - łliurorvc} - szkolno - zabarrLar.skie;

UWAGA! dla hurtor,łrrikó"ł i dużyclr oilbiorcórr- si}rze-
d.aż z upustem ceny (negccjacje rr- :.iecl.zibie iirmy)

MlŁA 0B§ŁtlGA s ZAFRA§E&§;tY € §ijŻY PńHHllEs

sIEDZIEA
64-SGE Kościan
ul. Gostyńska 41

tel. (0-65) !?4-Bgą
fax (0-65) 12S-G56

oBDZIAŁV
@ 63-1&{} Srem

ul. Kolejowa 6

tet, (0-667) 34-8ż0

€ 64-1S0 Leszllo
ul. Energetykórv l

€ 64-2SS lVolsztyn
ul. Foznańska 44

ZAPRASZAMY Do SKLEP1W ,,AFL.#,
W ŚMIGLU ż KosClANiE
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0 dzia§almośęp Sr*c§ffimege Związku fiolnikmw, ffitń§ek

! 8rgam§eaeii ffiglmlczyoh ul Śmig§w w t$$§ rekw
Tiadyc., 1_i;ie ;uż iiłt,,.. sta.ł się miesiącem zebrań

kółek rolni.z\rch. Tak tez było i ,w t5lm roku. Odb.."łcl

się ich 21. a obsługiwaii je członkov"ie prez;d,i,r-rm
Rady: Ryszald Fornalili, Z,vgmunt Konieczny. Tjr-
szula Matysiak, Jan Ratajczak, Henryk Starkbauer,
Stanislaw Szubelt i Henryk Zak.

Ja]<o, ze nie rvszyscy rolnicy z naszej gminy są człon-
kami gminnego związku, pa]:ę inforrieacji o jego dzia-
łalności.

Gminny związek zTzesza 21 kcłek rolniczvch, 4

koła gospcdyń wiejskich oraz Plzeclsrębiorstr.;o Pro-
dukcji, Handiu i Usług Rolnicz_vch. sp. z o.o. .,SMI-
GROL". Ogółem do gminnegc zi,;iązlllł naiezy 428
członków.

Inspiratorep;r działalności z,,i-i;.:kl_i'il},ło Prez,v-
ciil-rm Rady, które m.in. olgarlizorr-aio:

- wycieczki specjalistyczne do Poznania i Stelinka.

- szkolenia o tematyce uklerilnkorlanej na potlze-
by rolnikólv: produlrcja pasz dla ]l,vdla r trzod,v
chlerł,nej, żyvvienie kronv rnlecznych z urvzględ-
nieniem wpłyv,lu na ich uz;r,tkorvanie rozpłodorł,e,
wirusowa biegunka bydła.

- spotkania z przeds'l,awicielami firm ,weterynaryj-

nych, Obrzańskiej Spółdzielni Mleczarskiej rv

Kościanie i spółki ,,AIka" w Poznaniu dotyczące
hodou,Ii bydła,

- 
pomoc w organizacji uroczystości jubileuszowych

- 35 lecia KGW w Morownicy.

Członkinie kół gospodyń rviejskich i:rały udział v;

szkoleniach organizorvanych pizez Ośrodek Doradzt*
wa Rolniczego \\r Lesznie, ktorych tematyka obejmo-
wała ochronę zdror,r,ia w gospodarstrvie domorvym
popTzez świadomy sposob prorr-adzenia gospodarstwa,
problemy zdrowia kobiet ot,az estetyka zagrody wiej*
skiej. Szkolenia połączone bl,ł,v z pokazami.

Związek wystąpił do Wojervod;,- Leszczyńskiego,
Regionalnej Agencji R_vniiu Rolnego w Poznaniu
oTaz Wielkopolskiego Przedsiębiorst,,rla Przetwórst
wa Mięsnego w Śmiglu z plotestem dotyczącym sto-
sowania niskich cen skupu żywca r.vieprzo,łego.

Wydano też opinię rv sprarvie szacunkowej cen;,

1 hektara fizycznego na terenie naszej gminy, ktorą
ustalono na kwotę 4.000,- złotvch (40 milionórv sta-
rych złotych).

Związek nadai też ma s\\-ego pi,zedstar,viciela lv
Cukr,orvni ,,Kościan", który bierze udział w nego-
cjacjach ceny buraka cukror,vego.

Spośr,od srvych człon.kó.'v iypor.iał na członków
Ob rł-o do rv_vch Komis j i \il_1,i_.o r c.z;.c|l,,,l rł, yi: orach pr e -
z}-denckich.

Po rozpatt,zeniu rł,niosku Zarzi;cil_ł Łiołka Roini-
czego w Przysiece Starej I o odr,voianie p. Zygmunta
Sadowskiego, który zrezygnov,/ał z plzynaiezności do
kółka, z członka Komisji Rewizyjnej, Prezyiilum Ra-
dy podjęto decyzję, że wniosek zostatrie przedstawio-
ny na najblizszym Wain;rm Zgrarnadzerriu_ Związku.

Gminny związek w ubiegłyrn roku nie otrzymał
żadnej dotacji na swą działaiirość, a.18 rv duzej mierze
był wspomagany przez spólk-^ ..S1,11GRCL", która
udostępniała bezpłatnie pcmies;lczenia na posiedze-
dzenia rady i jej prezydium, pckiyrvała koszty ir:..,.-

najmu sal na szkolenia, bezcłatnie udostępniałi:. au,-

tobus na wyjazdy specjalistyczne, służyła 
- 

też bez-
płatnie 

- transportem osoborriyin na Tzecz związ'li-u.
Członkowie rady jak i jej prezydium pracują spo-

łecznie 
- bez diet i wynagroCzeń. Pieniądze, i<tóre

rvpłylł,ają do kasy plzeznacl,one są przede łvs:ltrst-
kim na opłacenie pracownik:r ol]az na płov;ad:leirie
biura,

W zrvi.ązku z inflacją. Plez;,iljllii1 Rady postiin,lv,,iło
podnieść loczną skiadkę członko.,vską do kr,,,ot,v 13,00
złotych.

Szerzej o działalności Zrviąz;ku
madzeniu. - po ivalnym zgro-

(H.Z.)
P.S. Dziękuję p. Zofii Retajc,7elś ,!,i przeieazane in-
formacie.

Uprzejrnie informttjenr,r, Szilr.,orł,,rryłii Klientów, źe

od dnia 1 kw,ietnia 19$6 roląu zakład }rqclzie azyllny

od poniecłziałku do piąt}ru l,i, godz" td trO"S8 do ].7.00,

a w sobotę ocl_ gtldz. iS"Sl,} do X3"80.

Serdecznźe zl.praszqlna tl: dnżtt 1 kuźetnia 1996 roku
do skorzgstctnźa ze s7:ec,lu1,1Lej .,lłrźnlci .:prżIźscu,ej"

n,źespodzżan1*,ź.

z^}r.ŁAD FcT$GBAF,ICZNY
ROnTAN GORNY

Śrnigiel, ul. Cgrodowa 5 - tel. 189-270

Następny nurner ,,W§" Ir kwietnią §996 ff.
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Jej posredzenie odbyło się 11 malca łrr, Onarł.ia-
rTr: kilka spraw oraz wydano szefeg opinii. Obradom
przerł,odniczył przewodniczący Komisji NIarek Wal-
kiew-icz.

REALIZACJA BUDŻETU W 1995 BoKU
N,lateriały: o lealizacji budżetu za 1995 rok i o r,vy-
kclnaniu. zadań rzeczowych członkowie konrisji otrz5l-
lnali -wcześniej, stąd od razu przystąpiono drl p,vtań
skierowanych do skarbnika gminy Danuty Marci-
niak i burmistrza Jerzego Cieśii. Stanisłalv Parvlak
prosił o rvyjaśnienie, dl,aczego dlogi gruntowe w nie-
których wsiach wyrównywane są na koszt gminy, a
rv innych - z odpisu wiejskiego. Drogi, które sa dc-
jazdowymi np, z Nietążkowa do PodśmigIa cz5- Ż5--
dowa - z budżetu, wyjaśnił burmistrz dodając, ze
z lluclżetu również i w tych wsiach, które prorvadzą
inw-estycje i środki własne w całości na nie plzezna-
czaja. S. Pawiaka zainteresowało równiez słabe wy-
konanie dochodów w pozycji: podatek od nierucho-
moścj. Zaległości właściciela cegielni w Przysiece
Polskiej - odpowiedziała D. Marciniak. Na pytanie
Henryka Żaka, czy wszystki,e zamierzenia planowane
do realizacji w 1995 roku, z wyjątkiem zakupu ko-
parki, zostały zrealizowane, burmistrz odpowiedział
tr,vierdząco.
Janina Wawrzynowska zasugelowała, by sprarvozda-
nia z v",ykonania budżetu przedkładane były naras-
tająco co kwartał. Nie ma przeszkód 

- odpowiedzia-
ła skarbnik gminy, a przewodniczący komisji dodał,
ze komisja w pianie pracy na ten rok już to zapisała.
Informację z realizacji budżetu za rok 1995 człon-
kowie komisji przyjęli jednogłośnie.

ILE KOSZTOWAŁY WYBORY PREZYDENCKIE?
O taką informację. o ile dobrze pamiętam, rvnios-

koy",ała Janina Wawrzynor,vska na jednej z sesji. Z
irriolmacji podpisanej przez skarbnika rł,5,,nika, że
rvydatkowano na:

- sporządzenie spisów w5rborów - 682,8l zł.

- oplaty 7,a użytkowanie lokali wyborczvch -4.200.00 (plzl,znaną kwotę przekroczono o 80,00
Zł),

-- uzupełnienie wyposażenia ]oliali rvybol,czl,clr -899,52 (prz; znano 1.400,00),
-- lvydatki kancelaryjne i opłaty pocztowe, delega-

cje, okresor,va insta]acja telefonów 2.520,4B
(prz.,,7nurr,o 2. l 00, 00),

-- pr:zygotowanie i przeplorł,aclzenie rrlrrborów-, ci ety
dla pracorł,nikow pełniąc_vch dyżulv, -lĄivilł91,(]-

dzenie pracor.ł,ników- - 3.500,00,
--- diety dla członków obwodowych }<omisji i,,;__vllor-

czvch - 20.B53,45 (przyznano 21.0B4,30. F'oi,r-sta-
ła różnicę, sporvodowaną nieobecnością człcnków
komisji, odprowadzono do UW lv Lesznie).

Z prac Konrisj§
Do tej informacji szczególor,,,e ri-r-;aśnienie odnośnie
,,wynagrodzenia pracor,,,nrkór,,," z\ożx ł i:urirristrz po-
dając nazwiska czterech placoir-ni.io.,r, iłlzędu i kwo-
ty jakie za dodatko,,vo rvl-konana pIace uzl.ska],'. Ich
rozpiętość wynosi (netto) B32.C0-191,40. Burmistrz
zrł,rócił się z prośbą o plopozl-c;e podzrału 14 milio-
nów starych złotych miedz1- praco,r-ni<órr-. którzy
przygotowali referendum. H. Zał zaplcponorvał, b.v,
jeśli nie było ilrotestólv rvsród piacc,.-,,nii:o\\,. postą-
pić jak w poprzednim pl,z.rpadk.i.

l{a marginesie tej spi,awy J. War-.-l,z}-norvska pod-
tliosła nie nołl.,y probicm: cz1- radn-. członkorvie ko-
tnisji mają prawo wgiądu dc ciokumelltorv finanso-
rvych, w tym i listy piac? Posiano,r-ict-lo. 1l5. .o.r*,,
lozstrzvgnęli pra,wnicy. A poki co. D. }ialciniak pro-
siła, }:y najpierw łv tej spt,arł,ie zglaszac się do bul-
misirza, który pracorvnikom rvl.da ocii;orvrecinie dys-
pozycje.

KOMU JAI(IE DIETY?
Członkolvie komisji niejednogłośnie (6 : 5) pozy-

tywnie zaopiniowali propoz_vcje Kolegium Rady od-
nośnie rvysokości diet (obecnie rvynosi ona 7,40 zł)
jak następuje; za udział lv posiedzeniu zarządu i dla
zastępców przewodniczącego rady - siedrrriokrot-
nośc diety, dla przewodniczących komisji - sześcio-
krotność, cila członków komisji - 

pieciokrotnośc i
tyleż za posiedzenie kolegium rady. Za udział rv sesji

- sześciokrotność.

JAK MA SPŁACAĆ ZADŁUŻE§IE II,ŁASCICIEL
CEGIELNI?

Ta spraua swoj poczrtrtek mź(Lłu 22 Lutego br, nu
u:spóLnEm posiedzenźlL zarzqdu, komżsji fźnansousej,
pr z e tu o dnic zqc g ctl p o z o s taĘ ch, ił om i s j ż, pr e z y clżum r a-
dg ż sołt,gsa u_;sż Przysżeka Polska. \Y zwźqzku z taln,
:e KclegżtLm Ociu:ołclucz€ pr:]J Se;nzźkrr Sam,orzeldo-
Ll:IJT:L a LeszruLe lcitg'tiio :ąsl,;ur:one przez tułuŚcicie-
lct, ce giel,nż p. Jacka Frqc!łoużuka postanowźenźe nq-
s z g c'l uł ad : s a nl o r za ci g i1. g ch o Lr) str za n7qnźu konc e s ji
nci ei;splcatac ję .ło-(l,, .aproszo,no u;łaścźcźeia cegiel"-
ni celen,t wgiaśłiienlu olłolLcznoścż tr:j spruwy i u:gs^
kanict żltjol,ntacji o real,źzacjż zadłużenicL i bźe:qcycll,
opłat. Wóuczas L. Balcer zllsrócźł się do u,tuścicźela
ze stuierdzenźe,m,, że jego fźrma urzqd ź gminę tralł-
tuje jakby icl,t nże bgło. ,,Macźe zuobec nas u"gsokźe
zobotużqzanźa, a nźe pertraktujecźe". (\Ąr tam mamen-
cźe J, F, jeszcze nie uiedzżuł(?) o t;eiejc:łlc:.rtej rezag-
nacjź spółkź tsORAL POLSKA z zakupu cegżelni.
IDraz z cźqżqcymż na nźej zobouiqzunżalnź). Jesteśmy
uEbrani ż osądzanź przez ludzż - wgborcó,**, a tra,k-
tujecże nas jak ch,łopców, Urszula Raruke pousżedzżała
ułaścicźelouż wprost: oczekujemLl od pana deklara-
cjź. Skarbnik przypomnźała dokłudng stan zadłużenia
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Finans owo- G ospo d arczej
- kźLka ntźLlardótl; sturych, złot,gch,. tJ, Ranke: jak ź

tł iakż"m, czasźe to addacźe gmżnźe? Od czeruca, po
rnilżardzie, u podatkź bźeżqco, pada odpouiedź.
W ruclt poszłE kalkul,atorki: produkcja X, cena sprze-
duży : to jest nierealne! L. Balcer ośtużadczEł: nźeclt,
pan propozgcje złożg na piśmi,e: żle u gotóusce, żl,e
,** sprzęcźe - ry{,y;ę2a3 negocjotuać.

Prze-łodniczący Komisji poinformował, że właś-
ci,cie1 Przedsiębiorstlva p. Jacek F'rąckowiak przesłał
dffi*pisma. Pierwsze do Zarządu o wstrzymanie e§,-
zekucji zadłużenia przez komornika (skarbowego) -,.sporvoduje to dodatko,,ve koszt;, zr,viązane z przy-
jazdem biegłego Tzeczaznawcy do w}ceny oraz kosz-
ty zajęcia". Decyzje rv tej splawie podejinie zarząd,
ale komisja prośbę rvłaściciela 3ednogłcsnre zaopinio-
tłrała negatyr,vnie.

Drugr lvniosek, przesłany do Rad} . dotr-cz1. umozli-
l,,,ienia spłaty zadłużenta w- ratach goió§,-ka. rł. cegle
i w formie usług świadczon...ch na 7.zecz.qrt]lnr'-. Wła-
ścicie1 podał konkretne propozl,cje ocl kied.v, po ile
(od czerwca po i5-30 ti-s.). i]e c=_ir- r 3akinr splzę-
tem jest gotów śl.",iadczvć usłl_igi. L. tsaicer strvierdził
krótko: ,,jeszcze łaz poclajin}, Iękę". Konisja jedno-
głośnie postanoi,l,iła plośbe J. Fiacxo-,l iaka zaopinio-
wać pozytywnie,

AhIALIZA. IVYKONANIA BUDŻETU ZA 1995 R,oK
PRZEZ ZGKi}I

Obszerny maierj.ał oplacc\i,an) przez kierolvnika
zakładu HenryĘą Skrzr-pczaxa anaij,zcrvano juz na
poprzednim posiedzeniu. aie pl-tań bv1o sporo i na
niektóre z nich rł,y;aśnien iicizielano dopiero teraz.

Dot"vczyły orte m.in. r.oz],iczenia burji,;,i .. iii:i:;Li p.,;lt:il-
pogt,zebol,ł,ego w Śmiglu i docłlocl"., .* u,y.łoz nje-
czr-stości. Dużo nieporozumi.eń sporvodorvały też .,"
błęd;, pt,z\- przepisvlvaniu z rękopisu na masz}/no-
pis. Ostatecznie, przv jednym głosie przecilv i trzech
u,strzymującl,ch sie. sprarvozdanie z lł,_,vkonania bu-
dżetu przez Zakład Gospodarki Komunaltlej i Niiesz-
kaniowej rł, Śmiglu przvieto.

WNIOSEK KBS w SMIGLU _ FJEGATYW}{{i]

Kurkowe Bractlł-o w Smiglu skirrl.,v;,łc ,lo prc-
zydium Rad5, Miasta i Gmin__v rł, S:::lip.iu .,1,.,ic,lai,

o dotację w wysokości 7.000,00 złotych i:.l iji;]ir},;]_]
części kosztow kapitalnego remontu hui].l,,::,ki_i,,.;::-,-
ul. Północnej rv Śmiglu. ktory }lęCzie siec|zil,.a {ii:l.,;,
gu Leszczyńskiego Kurkorvych Bract.ł Stiz_eleci,,il,:]:l
i Cechu Rzemiosł Rożnych w Smiglu. Pięcicma qłl-
sami, przy dwóch za i czterech wstrzymu;ąlyc.l .ię.
komisja postanolviła wniosek zaopiniorł,ac negat; w-
nie. Dotacji z budżetu prz3,znać nie nalezy, Ch;,.ba,
że 

- 
jak zasugerował przerł,odniczący konlisji - zc

środków radnych z miasta.

Tu czgtelnźkom jestem laźnien ugjaśnżenie. W ffok-
cźe roboczego spotkanla, w czasie którego rulł,i ,t"z-
g adnżalź w g datkż b ud z et o lł e, c z ę ś ć cl o ch o ti a,., ; p ł J : i z -
lono przez liczbę radngch i tls ten sposób iłtl;,,-ilł z
nich. mu do dyspozycjź okreś\,onq kuatę i?j,:aC. -)
na zaspokojenźe potrzeb u suoim oicl-,,,._ i..,,;,1 ".-czunx. Niektórzy z nżcll, ośuźadczyłź, :.ł ._:,: , -.l;;ll3/,
nźe uykorzastajq ź sq gototnż jej cześć ,-,{?ti.,),l-L,, łLtt

rzecz źnnEch. W Śmż7l,u sq czteru kołłiitł:i,y os,e;lil-
we ż każdE z nźch rna. po dl"póch, radtl,gch.

(H,Z,)

W nr. 17l9B z 7 rvrześtlia ubiegłego roku lv arty-
,lule,,Samotny długodystansorviec'' przedstarvrliśmy
sylwetkę p. Michała Szkudlarka. mieszkańca Prz1,-
sieki Polsklel, l.{iło nanr donieść, że nasz długorł,iccz-
n_v długodystansolł,iec udanie finiszował rv końcu u-
biegiego roku lv Gcll,ze Sląskiej. gdzre na d_vstansie
10 km zajaĄ I miejsce. Sy]lvestra, zaś spęclził w tradv-
cyjn;,m biegu ulicznyl]-l po pagói.irach Trzebnic_v. W
kategorii wiekoliej połł,vzej 60 lat zajął Y mieisce.

Eługodystansowiec nadal hiegp

Okazu je się też, że p. M. Szkutlił: r.:]l 1i:"i
sprintereml W Grudziądzu, gdzie nlecil,.] _,.J .:il,i\-1.-]-.
się Haiowe Mistrzostwa Wetelanó-,v r.-.,, k:.iegcrji .;ie-
kowej 60-70 lat p. Szkucllarek za;al i: _l,.,l;ej:ce ir::
60 m i trzecie na dystansie 300 metrów.
W tych zawodach uczestnicz5,-ł tez cirugl l:;lre:l:,i:L:llt
naszego rvojewództrval znany też i u nas, ?r; iei;:ii p.
Edward Kusik z Błotnicy. W swej kaiegurii (?0 -801łt) zajął drugie miejsca na 60 i 30C metió,;,l.

Nic, tylko zazdrościc. @, Z.)
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n![ST§iZasTWA Sfl}JloĘcw
18 lutego na obiektach sportowych szkoł;, pocl-

stawor,vej w Śmigtu odbyły się Mistrzostwa Woje-
wództna Seniorór.v na Rok 1996 w Tenisie Stcłow;m.
Gościliśmy 24 najlepszych zawodników okręgu u,1--

łonionych po trzech turniejach klasyfikacyjn;,-ch. O
tytuły v/alczono w grach pojedyńczych i deblorr.;-clr,
otwarcia mistrzostw dokonał burmistrz N{iasta i
Gminy Smigiel tnż. Jerzy Ciesla.

,,POLOl{IĘ" repI:ezentowało dwóch zarvodnikorvl
Grzegotz Stachowiak oraz Tadeusz Kozłorvski. któ-
lzy wylvalczyli następujące mi.ejsca:

Grzegorz Stachorviak - 18 w grze pojed;.ńcze; i 3

w g]:ze deblolvej (z Kazimieizem Korł,alcz_vkiem ,.Bu-
dol,ylani" Leszno),

Tadeusz Kozłowski - 4 lv grze pojed;-ńczej otaz 6

w deblowei (z Michałem Cekańskim ,,Juniot" Lesz-
no).

Trzech najlepszych zawodnikow w grze pojcclyrlczej
oraz trzy najlepsze pary deblowe otrzymało nagrody
]:zeczowe i dyplomy ufundowane pTzez Społeczną
Lfiejsko-Głninną Radę Sportu, Kultury Fizycznej i
Rekreacii w Śmiglu orąz I(.S. ,,POLONIA" Smigiel.

TURI{IEJ KLASYFIKACYJNY
Tydzień później, 24 lutego w tej samej sali loze-

grrano III Wojewódzki Turniej Klasyfikacyjny kade-
tek, kadetów, juniorek i juniorów. W turnieju uriział
wzięło 10B zawodniczek i zawodników z 10 klubółv
województwa leszczyńskiego.,,POLONIĘ" Ieprezen-
towało 19 uczestników. Oto ich miejsca:

Kacletki (wszystkie są jeszcze młodziczkami): Anna
Juszczak - B, Sylr,ł,ia Bartkowiak - 12, I1ona Szym-
kowiak - 19,

Kadeci: Karo1 Marciniak - 4, Łukasz Grzelak - 8,

Miłosz Grzelak - 15, Patryk Ratajczak - 19, Mar-
cin Luboń - 2L, Marcin Łączny - 27, Mateusz Ku-
ciak - 29, Dariusz Urbanek - 30, Adam Norvosiei-
ski - 33, Ryszard Wagner - 36,

.}uniorzy: Artur Marciniak - 7, Tornasz Wieczorek

-- 72, N{ichał Wieczorek - !4, Waldemar Walko-
iviak -- 19, Przemysław Kokociński - 26, Michal
Skałecki - 27.

l{ajlepsi zawodnicy w poszczegńlnych kategoriach
rviekoivych otrzymali pamiątkou,e dyplomy tłfundo-
wane przez Cenirum Kultury rv Slnight.

ii§ LIGA
]Jardzo cenn€ z.,vvcięstr,vo zariotor,"ai rv nieizielę

(25 lut;-) zesprł ..POLCNII". l{a rn;łasil;,,m par,liiecie
pokonał ..A}IICO Lubiń 10 : 5, Tym sam}-ln nasi za-
lł'oCiiicv porr-ióci1l na f otei r,vicelidera rozgLr-,,,,ek.
I-.,la .,POr OliII'' piLrii<iv irlylvalczyli: 'Iadeusz iioz-
łorr,ski 4.J Adam Duda 2.5 Grzegorz Stachov,,iak ż,5
i Jan Szczepanek u.J,

W meczu ,w;;jazdo,-,,.,-t-n 3 marce br. tenisiści sto-
łowi POLOI{I1 po balcizo zaciętr-rrt i dramatycznyln
pojedynku zremjsou,ai; z AZ3 WSI Zieiona Góra
r,v stosurrku 9 : 9. Cięzko rti-i;a].czonv ]:emis umocnił
trasz zespół na 2 rnie;s.r, 1y iąileii, Wr.starczyło wy-
grać u siebie ostatrrl mecz z JU_\IORENI Leszno i
gla w łrarażach o we;ście cto di,.ig.e; lrgii - po ]:az

ttzeci z rzędu - s+,ałaby się ieaina,

i{iestety, niżej notowany przeci-,-, t.,x z_,obil nam nie-
miłą niespodziankę i. ... r,vygiał 4 : 10, Osia'iecznie za-
jęiiśm;, rv rozgrylvkach 3 niiejsce.

Punkty dla nas r,vyr,vaiczyli:

z AZS Y,/SI: Arjam Ducla 4,5 pkt. Kozłorls.<i Ta.jeusz
2,5 pl<t., Grzegorz Stacho-wiak 2,0 pki, z JU]i]CRENI:
T. Kozłowski 2,5 pkt., A. Duda i,5 pki.

LIGA OKRĘGOWA

W meczu .ł;,jazdo-wym rezerwy ..POi Oj.iI'' doz-
nały niespodziewanej porazki z PRO\iIE\iE}i Krzy-
rviń B:10. Dla nas punkty v,,yłvalcz.,-il; Piotr }iui-
czyński 4,0 Karo1 Nlarciniak 2,5 i Tomasz \T,eczorek
1,5.

Druga druzyna PCLONII 1y;,,sięi.;ił;:_lca .,r- ]rdze o-
kręgorł,e; doznala. niesiet;r, kolejnej pol,azx]. Tl-m ra-
zem na lv.v;ezdzie z LZS Rodzervo r,,, siosunl:u 1 : 17.

Jed_vny punkt dla nas wy'valczl,ł Pioti ]i-i]czl-ński.
Druz_vnę tę czeka jeszcze jeden mecz z BUDOWLA-
I{YMI Leszno - praktycznie będzie to n-iecz o utlzy-
manie się ri lidze okręgorł e3.

Szczegółorve
95/96 niebawem.

podsumowanie rozgrywek sezonu

UPRAWIAI SPORT
BĘDz§t§Z ZDRoWsZy!
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27.03. (śroeta) gociz. 15.00 i i?.c0 - ,,SNIĘTY MIKO-
ŁAJ" (komedia fantastyczna USA - dla wszyst-
kich -, bez ograniczeń wiekorv},ch).

28.S3. (cz*,a,*tek) godz. i4.00 i 16.C0 ,,SI{IĘTY
&[Itr{,oŁA"J".

|{ie pociajemy godzin seanso\ł. dopołrłdniolvych,
r.",,;,}rupicnych przez szkoły -,v Star},n Bojanor,vie,
Bronikclro,1le, Czaczu i Zegrórł,ku.

28.03. (cz-tvartek) godz. 18.00 (TYLKSI) -- ,,IłIOR-
TAL KOR§I;AT" (fantastyczn;. USA. od 15 lat).
Ma się odbyc rł,ielki turniej r,,ia].k ivschodnich, kto-
ry zadec"vdu_je czy mieszkańcy tajeinniczego śrł:ia-
ta z innego -wymiaru będą mogli .łkroczyó d,o świa-
ta ziemskiego. W turnieju mają uczestniczyć naj-
lepsi bojownicy kung-fu.

4.04. (czrvartek) godz, i7.00 i 19.00 ,,LIEEIiATOR"
(sensacyjny, TjSA, od 15 l,at).

Drugi z koiei obraz opo-+liaCający przygody chiu-
by amerykańskich Marines-Caseya Rybacka. W tej
roli Steven Seagal. Polenr akcji jest tym razem lu-
ksusowy pociąg opano\;"aily pr:zez grupę najemni-
ków. Dowocizi nimi l:__l,i;r agent CIA" Ma jednak

pecha. bo',vienl na jego drcilz._. :,'irie -1teici,i Jqi]ą-
ga1 ...

11.04. (czr,,,artek) godz. i?.0l] i 1!.l]C - ,,S§;j'TEńt"
(sensacr-jnr,. USA, cri 15 iat).
Angela Eennett (Salidra, lJliiiocl<) jest progranlist-
ką konrp,.iieIo\\ą, Prz.,padlrieił tra_f,ia do jej rąk
dys]<ietka z plo!i,6,1lien otwie::ai;lcynr dostęp do
ściśle tajnych lrądo,-,."l,ch baz danych, co jesi po-
czątkiem mLozacrrcji krew -,.r żyłach rl",ydarzeti,

13.04. (sobota) goclz. 17.00 i 19.00 ,,ZA ÓJCY"
(sensacyjn;,, TJ§A, od 1J iat).
Zawodorł-y mo:i,j.erca oirzyn,u;e ziecenie ily zlik*
rvidov,;iić śrvradka wl-pćl11;racuj;;cego z IrEj. Zalt,o-
dorł,iec l:aa r,vłaśnie .,..ivkol,iec zarianie, gdv ofiara
pada :,:aslrzeiona plzcz kcgoś il:.l;ego.

18.04, (cz-,,l,arielr} i 2*.ij4. {::*i:tlta} gcdz. 17.CC i iij.t]ł

-,, 
ACn "ł'FIFJ'FLTĘIŁ" { 3,EĘĄ' Fl.Ą T U},}uY}, (kol..,: i ra,

USA, oci i2 lat).
I)etekty,w, zalażen-j miłcślrik z.łiei-ząt, pono.,,i pij*
rażką, szuka zapomnieir:a ,,ł tyi:etańskir;l kii;sztc-
rze. Ale oto nadchc,l:,i cielta z AfryĘi. Trzeb: ccl-
należć zaginionego i:ie-ic ;:erza.

25.S.t. (czwartek) godz, 16.ł0 i i9.C0 *- ,,ęVA§,ECZią]§
SEBCE" (historr.czny, iT!.lA, oo 15 1at).

Film Mela Gibsoną z-"vodzi pozoranri histcl,,,c;:ne-
go rłlido.łiska. Rozgr;;ira ;qię pod koniec Xlti .,,.ie-

ku w okresie .,valk Szkotóiv z Ang]l.ił.r"li. ,urezeti-
tuje galerię postaci lristołycznych, zar,viera zna}io-
micie zainscenizo.;,a;ie. zapier;ljąci: dech scen_v bi-
tew. 10 no:aii:ac;l i]a {i,:,illilł, (B.M.)

Zgodnie z wcześrtiejszą zapc-wtedzią, uprzejmie
informujenry, że 5 marca 1996 roku powstał Komitet
Remontu Kościoła pod wez-waniem ślv, Wita rv Sri-ir-
g}u, w skłaci któiego lł,eszli reprezentanci oblt śm1-
gielskich parafii.
Przewodniczącylll koił:.itetu został ks. prolcszcz Ste-
fan Duclziak, zastępca -- p. Witold Cnieczynski, se-
kretarzein 

- 
p. Maria Pólioliliczak z Giińska. skarb-

nilriem - p. Lucl,rla Felekietka, członkarni - 
ks.

dziekan Zbignierv Da-"r,iclzia]<. p. Pa.r,,eł Choinski z

rr
lt8§Gl&ŁEK

BĘnzIE ffi§ffiffiffi§ffiW&ffiw

BLuszczeyza, p. Andrzej Fornalczyk z }dowejrx,rsi, p.
Lllarek Ratajczair z Rc1lączv::;l ,,, Siariisłe_-ł Spław-
ski z },{orownicy, p. !'ra;:c1.;szeil Szymański z Kosza-
ncl\/a, ir. Stefan Sz,l,ir:aii i<i i p. Aieksallder Wojcie-
chov,, -qki z ].iietażkoi-r,,a.

Komitet po;-tawił scj:ir: zt ce1 :zebl:i,:;ie niezlcęd-
n.l,cir ślcd]<ć.ł fina:::.c,r,)/ch na pl,zepfow-e,:1zel:ie kom-
picksolvego retnontlł kościoła cmentarnego =lv S:]]ig-
1,.i. który należy d_o n_a_jcerlniejsz;,,gi1 zab-i/tków ar-
chil.łktui:y sskralnej rł, \.Ę)ie]kopolsce.



Zgodnie z opracouraną ekspertyzą stanu technicz-
nego kościoła, najpilniejszynti pracami do wykona-
nia są:

1. nad]rav{a konstrukcji rąrięźby dachc-lvej i przeło-
żenie pokrycia dachów,

2, wzłnocnienie belek str,opowych i v,zymiana pod-

sulitki,

3. v,zzrnocnienie fundamentó,w zakrystii,

4. wymiana spękanych i uszkodzonych tynkow
5. konserwacja dreurnianej konsćrukcji szachulco-

wej kościoła,

6, wymiana, insćalacji elektrycznej i od"gro.mowej,

7. wyrniana rynien i rur sp,usto,vłych.

Z uwagi na połozenie kościoła na wspólnyrn
cnrentarzu grze}calnyrt oczekujemy na poparcie na-
szych starań ze strony rrriieszkańców oł;u śrnigielskich
parafii. Konritet ustalił, że ofiara trlieniężrta na re-
łłtont kościoła bądzie złoieraraa w sposób riastępujący:

podc]Zas Wyznacz,oil,ych mszy Św. zapo-ariedzianych
z conajrnniej tygodniowym wyprzedzeniem łv obu
kościołach parafiainych Śnrigla,

pc,dczas specjainie organizowanych zbórek pie-
niężnych, również wcześniej ogłasz,anych, l;a te-
renach przykościelnych obu parafii,

do wvdzielonych skarbon w kościołach śmigie}-
skich,

podczas r,vszystkich mszy św. pogrzebowych od-
prawianyckr w kościele pw. św. Wita,
podczas ustaionych i wcześniej pcdanych do wia-
,domości dyżurów człcnków kornitetu w jego sie-
dzibie na proklostwie w Smiglu przy uI. Farnej
nt 12, tel. 180-040,

na konto w Banku Spoldzielczyrn w SmigJu:
rn płacając w kasie banku należy podać tylko nr
konta 7038-2711
,,vpłacając poza bankiem należy podać następu-
jące, pełne dane:

KC},{ITET RE}/IONTU KoŚCIoŁA Św. wtra W Śh{IGLU
Gospcdarczy Bank Wielkopolski O/\V Les.zno

637033-1 179-I20I2-7
Barrk Spółdzielczy Srnigiel 7 038-27 lI
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