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7, pRAC ZARE
24 nrarca br. Dominującynr tematem posiedzenia by-
ła telefonizacja gminy. w tej części uczestniczyli też
członkowie społecznego komitetu telefonizacji. nys-
kusja była niezwykle ożywiona. A całe zamieszanie
spo-wodowała zmiana stanowiska TP SA, która .,roz
liczyła" roboty w-ykonane w Śmiglu i Starym Boja-
norł,ie (łącznie z wpłatą społ. kom. teiefonizacji w
kwocie 1.800 mtn. starych złotych) i tym samym u-
tła.ża, że na realizację daiszych plac na terenie gmi-
n-y mLlsi b5,ó sporządzona nowa umołva. Aby TP SA
inogła dostać na realizację prac ciotację, partneren
nie może być społeczrry konitet, ale Zarząd Miastai Gmirry Smigiel, który budżetem będzie gl,,,-aranto-
w,ał ewentualne dofinansowanie. (Przvpomin an1, że
na wskutek róznych .,poślizgó\\,'' nrzeoa"dła spodzie-
rr,ana ciotacja ,1ia spol. koniitctu , i"rrl.,uz-y, lestluk-
tur;,zacji rolnictlva), Z wyltc,zen rr,vnika, ze nie Lł\.lz-
giędniając infiacji, llrakuje miiiard star;,,cir złotych,
Czy ci, którym ztnniejszono rvpłaty z 12 na jedenaś-
cie milionów, ó\inz milion clopłacą?

W końcu postanou-ionor ze si;ołeczlry kolniie t będzie
\ł,_vtt]uszał na TP fjA realizacje -łcześniej podpisanej
ur]lowy, któr,ej zadna ze stron nte zerrvała-.

27 rrrarca br. W czasie posiedzenia rn.in.

- Ustaiono r.varunki jakie musza spełnić t,,,ykonat,,,-
cy przystępujący do przetargu na wodociągowa-
nie l{owejwsi i Poiadovla,

Ąs
ich aktem notarialnym) t
przekażą gminie swoje gr
gliny.

Wysluchar:o o., ',,
cow pi,zv S-xol. P_ :,:_ .

odnośnie sytuacji panującej w
cji jej dyrektor p. DanuĘ, Ał&
Podzieloao stanorvisko komisji
darczej w sprawie regulow.an
cegielni w Przysiece Polskiej
ści oraz wałunkowego wsńrz
Przyjęto ró,r67nig2 cen\r pI
łv kwocie 23,85 zł i żuńa
nie z załadunkiem.

_- Zaakceptowano propozycję To
ptzeTnaczonych dla pracorn:ikt
nie referendu,m. cltrzymało je
wyniosła od 400,00 do 180.00.

Burmistrz poinformowa,ł o kol
dniach 27-24 rnar.ca) Holendri
ko przywie źIi odzież, ale i ze
terii fanto,łvej pieniądze: 15C0
rr_lilior:;;l). Ii{aje, one l;.,-c
Plawdopodobnie olicl-,:.
ta Bei]elt goścji. będzi-rir.

Przy jednym głosie sprzecin-u
tazlł zgodę, by Eurmistrz podpisai
SA na realizację telefonizacji glniłl
tateczną decyzję podejmie rada.

xą ktarzy
ające złcża

Rodzi-
:e Starej

-gna-

, gruzu
zł żącz-

Ząd łvy-
:rvę z TP
tjgiei. Os-

, ,, ,ja].,clz),-

__ __-_,,\d-

_ -] -,-:tośc

-- Przyjęto wzoly unrów dzierżalvnych
przejęte z byłej SK Racot -w Czaczu
Polskiej a wydzierżawione (d,o czasu

na grunty
i Pl,zysiece
pt,zekazania

ŁĄfiEY ffie§ §P$ffi§ § Pffi&&& ffiŁ& §FffiffiFEś
Tak porviedział_Leszek Balcer, przervodniczacy

Miejsko-Gminnej Rady Sportu, Kultury Fizycznel i
Rekreacji w Śmiglu, otwierając naradę z udziałeiłr
przedstawicieli klubów sportowych i organizacji spo-
łecznych, radnych ze Smigla (z burmistrr"^ i"rry^
Cieślą i przewodniczącą Rady Urszulą Ranke na cze-
le) i SPławia, działaczv spcrtorvych i sojusznikóvl.
i\arada odbyła się 18 malca br. rv CAFtr -- CLUB
,,GI^I" w Centrum Kultury -.ł Smigiu.

Na początek plezesi klu]_1órv spcitr;rłl;lch: Tac]e-
usz Kozłorvski 

- KS ,,POLCI\TIA''. Ryszl:rci Zdzta-
bek - KS ,.POGOf.T 1929'' i Jan Lisia,k - LZSSPŁAV/IE przedstawili svtrracię organizacvjno-spoI-
torvą w srvych lrlubach, Sport si.linv onro-ł,ił i;,
Zygmunt Ratajczak (chłopcr. śmigielskiej szkoł;,- r^,,

rankingu wojewódzkim są wyżej notowani od szkół
kościańskich!).

Następnie L. Balcer stwierdzĘ że lł;rriki sporto-
v/e §ąż ale najbardziej optymistyczre jest to, że dosportu garnie się coraz rłziększa iiczba rlzieci. }Iamy
ież piękną bazę sportową, ale brak jej z prawrlzi\Ą/g-
go zdarzenta zaplecza. I przed zebranfm! posiłkując
się szkicem, roztoczył wizr;ę budowy takowego na te-

. Parterowy lrudynek o lekkiej konsbrukcji miałby
być zlokaiizowany w miejscu obecnego, dre-,łni*nego,
Przewidziano iff nim 4 pomieszc""ri"'dia kiubów icrganizacji, pokój sędziovrski, kuchenkę, salkę ze-
brań, która rólł-nocześnie mogłaby b;,-ć syptalnią, po2 szatnie męskie i damskie, oaa"letne :-latr;vski w.c.
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,:az 4 rnagazyny. Dalej, za obiektelrr, w kierun}iu
_asru (i,ór,vnolegle do kotłowni i ogrócilró-,.,, dziaiko:
,,,vch) mogłoby być urządzone pole namiołowe. A

;agórkor,vate tereny za stadionem w kierunku rł-ia-
:-,akórv - tor saneczkorvy zlmą, a w pozostałych po-
:,aci-l - tor rorverorł,y. To piękna wizja, której reali-
zac.la da Snrigiowi dodatkowy r,valor rekleac,vjno-
sp oi,torvo-turystyczny.

Cz1 taki obiekt jest Smiglorvi potrzebtry? Niezbędny!

- ktoś odpowiedział.

Podjęto uchwałę, przy jednytn głosie rvstrzymu-
:ąc"vm się, o przystąpieniu do realizacji tego zadania
..rv ramach czy }u społecznego popartego środkami z
budzetu Miasta i Gminy na najbliższe trzy 1ata, to
jest do 1198 roku. Wstrzymał się Pierwszy Starszy
Kurkowego Bractwa Strzeleckiego Jan Chomski,który
srvoją decyzję uzasadnił następująco: ., jak nie ma pie-
niędzy na dokończenie rozpoczętych prac i budowli

(tu nriał zapewne na myśli obiekt przy ul. Północnej,
którego kapitalny remont przeprowadzają członko-
rvie blactwa i rzemieślnicy ze środkórv własnych, ja-
ko ze nie dostali dotacji - H.Z.), to jak można robić
taki duzy obiekt? (Pospiesznie wyliczono, że będzie
kosztor,vał ponad 1.5 miliarda złotych -H.Z.) Cłlyba,
że pieniądze będą skądś spływać. Skończmy to, co
zaczęliśm1,. poźniej 1,obmy nowe rzeczy". Po przyjęciu
uchwały porł,ołano społeczny komitet rozbudowy za-
plecza spot,torvego rł, Smiglu. Przewodniczącym \ł,y-
łrrano Urszulę Ranke - przewodniczącą Rady Mias-
ta i Gmin.v Smigiel. A na członków - L. Balcera,
Włodzisłarva Włodarkiewicza, T. Kozłowskiego, Ro-
mana Schiliera, Władysława Nowaka, Z, Ratajczaka,
R, Zdziabka, Henr.vka Skrzypczaka, Ryszarda Szcze-
paniaka, Hieronima Ogrodorvczyka i Stefana Cieślę.
O dalszych działaniach i pracach Komitetu, informo-
wać będzicmy na bieżąco.

(H. z,)

Odbyła się 29 marca bl. Uczestniczvło rv niej 21 rad-
nl,ch, Nieobecni bvli: Jan Lisi,ak, Jan Pietrzal< i Ja-
nina Wawrzynowska. Ses3ę. której przew-odnicz;zła
Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Smigie} Ur-
szuia Ranke, zdominorł,ałv dwie splawy: telefonjza-
cja gminv i uchrł,alenie ]l,.łdżetu na rok 1996.

TELEFONIZACJh
W tej części obrad u- sesji uczestnicz1,-1i: zastęp-

ca dyl-ektora TP SA Zakladlł rv Lesznie p. inż, An-
drzejewski i p. inż. Krzl-zosiak z tego zal<ładu oraz
przewodniczący Społecznego Komitetir Telefonizacji
Gt-rriny Andrzej Słodzinka i przervodnic:zący Konri-
sji ftęlili2yinej tegoż konri.tetu Ronan Borowski.
Wpror,vad,zenia dokonał bltln-iistlz Jerzv Cieś}a, któ-
ly ttstosunkował się do otrzl-manego z TP SA pisma
datowanego 12 marca llr,. o nasteptłji:ce; trt-ści:

W związku z prośbą Społeczrrego Komiteti"t Tele-
fonizacji Gminv Śmigiel dot_vczącej przejęcia rozbu-
dowy telefonicznej siecr lnrejsco,,r,ej na terenie grri.

Smigiel przez ZT Leszno z porvodu nierv3lsfalę2ąlą-
cej iiości środków finansorvy-ch oiaz dalszej realiza-
cji tej inwestycji w trybie Uchrvały rrr 45iS4 uprzej-
mie inforrnuję, że niezbędne staje się zaw-arcie norvej
umowy na rea]izację zadania.

Umowę w imieniu grup.v ri,ioskodalł,córv (SKT)
zalviera Zarząd Gminy z TP SA Zakładelrr Teiekc-
munikacji w Lesznie.
Zarvarcie umowy z okreŚlenien] :.]. ,,r. lrodeł finan-
soit'ania inrł,estycji je st ilalunkl,,,,-:i i.,.;iii:crlrl;rt-1, ,rrr,r'-
stapienia do rea]izacji z:ldenia ci;-z rioiini,.11§;o\,,i:ći-fir.i

inri-est_vcji przez TP liA.

W prz_vpad,ku odmorvy podpisania przez Zaruąd
Gminy lł,/rłl umolvy, Zakład Telekomunikacji w Lesz-
nie z,muszony będzie odstąpić od dofinansowania i re-
alizacji inr.vestycji, a \^,ypo§ażenie abonenckie modu-
łcrv komutacyjnych (centrali) w Śmiglu przemieścić
do L,eszna, Dokończona zostanie jedynie rozbudowa
sieci ]<ał:lowej na terenie m. Smigla oraz St. Boja-
llo.ła. Do]<ończenie telefonizacji gm. Smigiel może
rł, takim przypadku nastąpic ok. roku 2000, tj. z

chrvilą zr,ł,iększenia środków inwestycyjnych na tele-
fonizację obszarow nie przynoszących zysków,

Wobec po*,_vższego ploszę o udzielenie jednoznacznej
odpowied:,i dot. podpisarlia przez Zarząd Gmin.v u-
Ino\^lv na realizację inrł,estycji rv trybie Uchlvały nr
45i9,ł clo dnia 21.0l].1996.

}'ismo 1loclpisał obecny na sesji W. Andrzejelvski.
Zaskoczeniem dla Btłrmistrza jest też ponorvienie we
\rzorze nol,ilcj umow}, krvclty l2 miliardór.v stal,ycir
złotych, bo przecież pierwotnie opiewała ona jako
cały wkład ludności, a z tej sumy już zapłacono
1.800 mln, czyii o nią owe 12 miliardów winno być
obnizone. Inną rvątpliwośc budzi § 6 proponowanej
umowł,, który mólvi, ze jeśli inflacja r,r,zrośnie po-
1ry__yzej 100/o, to kontrahent - zarząd zrewaloryzuje
,orvoj wkład czyii dopłaci. ,,w tej sytuacji oczekuję
:;tanowiska całej rady, b), i ona przyjęła na siebie
lyzyko" - powiedział J. Cieśla dodając: ,,Źle by się

stało, gdyby ta inwestycja nie miała finału".

A. Słodzinka oświadczył, że pieniądze będą gdyż na
posiedzeniu komitetu, które odbyło się dzisiaj przed

c. cl. str. 4

XKI §E§JA RADY
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sesją |1o*ilg1 ,,;podjął ldeĆyzję o przywróceniu wpłat

ata atonon t6vł z terenu, wsi do kwoty 1,200,00 zł a
Jiu uio"u"tów,z terenu miasta do kwoty 720,00 zŁ,

P. Andrzejew,ski powiedział, że w dzi,siejszych cza-

sach telefon jest tak niezbędny jak woda, a dysku-

sja konkretyz,uje się wokół dornniernanych obaw,

Zakład, TP SA obligują pewne for,my umów, Jeszcze

nie zdarzył się przfpaduk, by któryś z kontrahentó;w

dopłacr'ł na skutek wzrostu inflacji, ,,Inwestycja mu-

si ilyć robiona szybko, ale to zależy od was, Bo jutro,

gay poapiszecie, roboty mogą być rozpoczęte" - dodał,

óurmi,strz prz)rstąpił do odczytywania kolejnych pa-

ragrafów umowy przedwstępnej, Nastąpiła ich inter-

prltacla'z obu stron: radnych i TP SA i w nielicz-

ny"t po"ypadkach - zmiana treści, Dla radnych

bardzo duże znaczenie ma zrnieniony zapis paragra-

'" 
Ońrv obecnie otrzyrnał brzmiernie: Poza zebra-

,ry*i od mieszlrańców irodkami finansowymi Urząd

Miasta i Gminy w Śmigtu nie dgfinansuje inwesty-

cji".
UmowaokreŚlateżjednoznacznie,żecałośÓwpłaty
dokonujemy do 30 sierpnia br,, a _ _INWESTYCJA
ZOSTAI\TIE ZAKONCŻONA W P^ŻDZIF'BNIKI]

1996 BoKU!
Za uchwałą o przystąpieniu gminy do inwestycji

,,Telefon,izacla mlasta i gminy śmigiel" realizowanej

ze środków w,nioskodawców było 19 radnych, prze-

ciw - żaden; a dwóch się wstrzymało,

BUDŻET NA BoK 1996

Opraco,wano go w oparciu o przewidywaną wyso-

kość dochodów własnych, udział,u w podatkach sta-

nowiący,ch dochód państwa, subwencje a także prze-

widywane środki na zadania zlecone i p,owierzone,

W 
"to.rrrri.u 

do budżetu początkowego na rok 1995

wzrósł o 2.B77.913,00,

Dochody na rok bieżący ustalono na kwotę

,łoiy"t. ŻtódŁem pokrycia niedoboru w budżecie jest

nadwyżka " .ok* poprzedniego w wysokości

1?3.193,00.

Zestawiełrie dochodów przed,stawiam w tabelce:

,,Skąd, się biorą pieniądze czyli dochody", O tym ile

i na co zostarrie wydatkowane - w następnyrn nu-

nich latach nasycone (pieniędzmi - H,Z,),Może rad-

ni ze wsi zrobią to, co radni ze Śmig}a?" (scedują pe-

wie,rr procelnt ,,swych" pieniędzy aa tzecz Broniko-
wa - H.Z.)
Sołtys, mając prawie że łzy w oczach. dodał: ,,na-

wet na cmentarz nie moż:rra dojechać",

Burmistrz zadeklarow-ał, że Zarząd, roz",raż_5 częścio-

we wspomożenie z nadwyżld bu*ż;etolr-ej,

Ostatecznie za uchwałą buóżetog-a głosorvało 16

radnych, 1 się wstrzymał i 1 b_r"ł przeciw - radny
Paweł Górzirry (w czasie głosow-ania na sali było 18

radnych). Swoją postawę uzasadrrił nieścisłościami w

dziale dochodów: niektóre Ę ,,uhyte" a tpł;mą, co
nie zmusza do poszukiwania dodatkowych zródeł do-

chodów. ,,Na p,rzyszłość w dochodach winno być u-
jęte to, co nam przysługuje" - 2gĘ6fcą-Ł dodając:

,,gdy wpłyną dodatkowe pienĘdze bę{ę pilaorvał by
były na dodatkowe zadania"-

INNE UCHWAŁY
Oddano w użytkowanie u,iecąvste rł drodze bez-

przetargowej 2 działki w Karśnicacb- Jest to grunt

tyłego SKR-u z pobudowany-mi aą nirn przez spół-

dzielnię budynkami.
Nieodpłatnie nabyto działkę w Robacz5nie stanowią-

cą własność prywatną, która jest zajęta pod drogę

służącą mieszkańcom,wsi.
Nie p,rzyjęto uchwały w spraw-ie podniesionych i
zróżnicowanych diet i kosztów podlouy, Za uchwalą
było 9 radnych, przeciw 10, a dwóch się wstrzymało,

melZe.

W sesji uczestniczyła też grupa mieszkańców

Bronikorł,a. Jej przedstawiciele: sołtys Ryszard Je-

lzvk oraz Tadeusz Rękoś i Stanisław Samo} z\MIa-

""ii ulę z prośbą o dołożenie na zakończenie rozpo-

czętyc}r .otót ,." drodze w kierunku Podśmigla,

,,Fundusz społeczny należy uczciwie dzieiić, Drogę

^"^,o, 
rozpoczętą, jest nieprzejezdna, kanalizacja zos-

taje łamtrlana. Jej nie dokończenie to, w tej c}rrvili,

lnalnotl,atvienie trasz,vch pieniędz1" Dajcic naln za-

bezpieczenie na to, co zrobiotro" - ape1o\ł,ał S, Sa-

mo1 i dodał: ,,Są rvioski, które zostały n, poprzed*

A PONADTO:
O Przewodnlczący Komisji Re,,""r-"-::,, _,ia:,ek Ra-

tajczak dokonał analizy udzla,_ :,,;:",-_:, \,,, po-

siedzeniach swej komisji.

W 1995 roku komisja odb.r,ła f]::,s,=-ir=l:, r-,-któ-

rych M. Ratajczak uczestniczr-l ]i :,a,--, Zdzislarv

Żaczyk 22 razy, Stefan Dobi:z-,,:_s,__ - 
, _,=:,, Flan-

ciszek Szymański 27 raz_s i ,]a:: T ,,_:,: ,l r,az;v,

Wsz"vstkie nieobecności b.vłr-,i s,, :, ;,,,, - i _ . 

"",,one,

O Urszula Ranke złożyła spt,ar,,-czea::_, : j-:aia]noś:

ci Plezydium Rady rł, okresie rr,_" j:", ,:;:",;1,,_ ,1,37

zapoznała radnych z bogata _ :,,::_" , -.:-_,, Ńul,es-

pondencją i stanem realizacj: n-]]_]s:i,,,", skiada-

nych przez poszczególne komis e,

O Sprawozdanie z ptac ZarzaC; z,;:-, l ,l,,il,rrlistrz

Jerzy Cieśla (zob. ,,Z prac Za:zic,-, :,

e przyjęto rvzot, insr-gniutir - ,::,- _ -:,rl ,i ,a Bur-

mistrza.
e Jerz;, Cieśla zaapelorvał do s;lt-,-s: ,,,- ]ile;:otvni-

ków zakładów budżetorvl-ciL i l,ain;,-,_,l ":- ilo pie-

niądze z uchwalonego dziś budzeiu nle n-szyscy

ustarvia}i się od razu.

O kończąc sesję przewodnicząca Urszula Ra,nke ży-

czyła wszystkim: ZDROWYCH SFOKOJNYCi-1
swIĄT. @. z,)
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Po,1atki:

- rolny od jednostek gospodarki uspołecznionej

V/yszczególnienie
planowaneplanowane i wykonane

óol oor',t]i
Ąó L.ĄLL,.1)1| 2B 1.415, B9 234.600,00

- t,clny oC rolników indywidualnvch 362.7 4:,Ą0 356.280,72 461.670,00

- 1eśny 23.312.60 lr, ąr7 r\a
10.1l|r-al 52.446,00

- od nieruchomości j.g.u, 222.a,l5,0a 2ż5.4g5,1,6 278.926,00

- od nieruchomości indr.lviduaini-cj,t 33 1.862,90 260.639,97 442.140,00

- od środków trarrsportor,vl-ch j.g.,.l. 20.67 c.00 żL|32,73 26.220,00

- od środków transportorv;-ch indl-ividualnl,ch 324,344,00 334.871,67 422.364,00

- od spadków i darorvizn 10.7:] 1,00 ątr oł9 oxLl).4l0-0l) 30.929,00

- 
-,,v formie karty podatko,,,;e; i 03.533,00 B7.002,01 10il.402,00

- od posiadania psórv 2,033,50 1.823,50

{}ołata skarbowa 132.188,30 126.904,92 152.286,00

Czynsz za grunty PFZ i teienr- łol,,,ieckie 1. l95,00 5.47I,2B 2.300,00

z,a śr,viadectwa miejsca pochodzenta zrvierząt 1,? 86,00 1.B95,40 2.000,00

Opłata za rvieczl-ste l-tzvtko,,r-anie 44.440,00 41.151,40 45.200,00

Wpł;zu,y ze sptz,ed,ażv nieruchonrości 1B4,.37,1,00 24.965,54 189.972,00

Czynsze i leasing 44.582,50 6 1.B55,92 70.000,00

Za opiel<ę san:oi,ząd,..,,.r e 10.754,70 i3.081,20 13.000,00

proriiirja za znak], skarbolve 1.642,00 t.575,52 1.700,00

Opłata administracl-jna B,166,10 15.229,73 16.000,00

za mandatv 29 1,50 1.210,00 1.300,00

łi:,,.:].k:, za zwłokę 48.6 B2,00 32.098,57 32.0s0,00

LTdział w podat. dochod. oci osob fi.zl-czll"vch 1,229.910,50 1.353.105,00 1.720.093,00

Urlział w- podat. doc}lod. od osob p;aivnyclr 9 479,20 4.823,B0 5.789,00

Opłata eksploatac;., jna 6ti7.6l.) 6.004,19 12.000,00

Likw,idacja sołeckich rach. bankovvych 16.593,10

Dobrolvolne lvpłatv 700,00

Wpływy za telefon1, sołeckie 1.000,00

Rozliczenia z 1at ubiegłych - 7.447,98x

Subwencje 2.364.1 50,00 2.924.265,00 4.054.346,00

Dotacje na zadania z]eccne i powierzone 85 i.290,00 1.171.368,71 1.072.360,00

liadv;yzka 95.432,60

* Te pieniącize zlł,r,ócono urzęcicrvi skarbo,"vetnu.

6.566.1 50,80 7.52B.994,07

Zestawżł: (H.Z,)

Doclrody 1azem: 9.444.063,00

20,00
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lEszGzE 0 ll08ll0llAGll
Odnośnie d o c,h o d ó w podanych na po,przedniej

stronię, szerzej rvyjaśniam dwie pozycje, a mianowi-
cie: srubiwencje i dotacje.

Subwencja jest bezzwrotną pomocą finansową pań-
stwa ud.zielaną instytucjorą organizacjonr społecz-
nym lub osobo,rrr fizycrrrym w celu poparcia ich.dzia-
łalności bez wy,wczególnienia konkretnego celu.

W ułjiegłym roku subwencję otrzymaliśmy na dzia-
łalność ogólną g,miny w wysokości 292.065,00 i na
szkolni,ct,wo podstawowe (oświatę) 2.924.265,g0 zł. W
t)zm roku na szkoły podstawowe otrz5rmamy
3.457,646,00 złotych.

Dotacja to też bezzwrotne pieniądze, które otrzy,rnu-
jemy z zelwłląŁrz, ale na ściśle określone cele. Nie
można ich użyć na realizację innych zadań.

Ile otrzymaliśmy w rrbiegłym roku i ile mam5i ottzy-
mać w bieżącym, ilustrłrje poniższe zestawienie:

-.- na utrzylnanie grobownictrva
wojennego

- na zaopatrzenie wsi w wodę

- na opiekę społeczną

- na świetlicę terapeutyczną

- na dodatki mieszkaniowe

- na remont pałacu w Bronikowie

- na sprawdzenie spisu mieszkań,

- na utrzymanie drogi lvojewódz.

- na wybory prezydencl<ie

- na realizację zadań zleconych
przez wojewodę ?5.400,00 86.000,00

-'na wybory uzupełniające i referenda 21.?50,00

*) w tym m.in. na: pomoc w naturze ?69.26?,00 otaz fia za,
siłki rodzinne i pielęgnacyjne 39.612,00 złotych.

W następnym numerze o tym, ile i na co władze sa-

morządowe wydailzą w roku bieżącym.
{H. z,,

t}rzqd, Stanu CEwżtnego u Śmźglu uprzejmże za-

usiaclamiu, że us tutejszgm IJrzędzźe zwiqzek małżeń-
skż zu,uarlź:

2 MARCA 1996 r.
Pqn Kazimżerz Popiel,a z Rogaczeua Mutego l Pa-

ni Marzenq Mu,siał z Czacza.

Paru Pżatr Szudra ze Śmig!.ct i Pani Agnżesz!ła Mo-
czEk ze Smźgla.

kierownik
Urzędu Stanu Cywilnego w ś,nigl,,r

(-) inż. Jerzg Cżeśla

1995 1996

3.500,00 3,000,00

60.000,00 ?

851.081,00 874.442,00*

1.836,00 1.188.00

68.790,00 68.000,00

25.000,00 ?

3.663,65

21.000,00 ?

32.?85,06

lmzY[LltTE zEBRAlllE
15 marca br. w salce klubowej Cenbum Kultury

w Śrnig}u od,było się zebranie mieszkańców Śmigla
oczekujących na podłączenie telefonów- Ze strony
,,teleionó,w" uczestniczyli: p. Andrzej Słodzinką -
przewodniczący społecznego komitetu ielefonizacji i
p. Ronan Borowski - przewodnicący komisji rewi-
zyjnej tegoż komitetu. NiesteĘ, nie było żadnego
przedŃawiciela telekornunikacji: ani ze Śmigla. ani
z Kościana, arli z Leszna. ,,Oni z nsrni robią co chcą"

-'ktoś zauważył. Goście,m zebrania b5,ła p. Urszula
Ranke - przewodnlcąca Rady Miasta i §tniny Smi-
giei.

Zebranie zdominował pan D,. śt.,l-., .::-,::=, z= TiOio

zamieszania ivokół spl,awv spo,.,. - j -,,,;- :, .:::--: .Jn,

Jak się z bardzo burz}irve; i,,--;-_s,_ --:-.:l:]".'a-
łem, głównym powodem niezado",.,'-=::-= _:_łłrją-
cych na telefon w Smiglu jest łl,.=-1,, ,*_,-3-Jiva-

nia aparatów telefoniczn,vch: ,,Cz1, pan to rozumie,
że za mną i przede rrrną założ1,Ii telef onl,, a ja jes-

tem w środku i telefonu nie mam?||l". Dlaczego jed-

nym podłącza się prowizorycznie. a inn1 m nie?l Pa-
dło wręcz podejrzenie: opłacił goto-",-.:a :,s:a,,-"ił 1rtr

v,ódki i ma telefon. Pan D. zTf\^ł.|zż': :, -=orani
mieszkańcy (rv liczbie około 40 osoo) : _,i--,_ .:hlva-
łę w sprawie kolejności podłączania ,-" :-.-,s, :asad1-:

,,ja chcę mieć telefon wcześniej ocl tego. kto rrpłacił
później". Do jej podjęcia jednak nre j:._,-

Do zebranych nie przemawiałv alg;::,-=:-:" s-edza-

cych za stołem prezydialn;lm: ze . .;;-=-:,s:: podłą-

czania decydują warunki. techniczne. . ]1_: :,,_ejność

wpłat, że nieuzasadnione interrvenc_e :,:,-=.-.ladza;ą

reaiizowanej inwestycji, że w Smi;__ .:s: noder-
nizacja całej, starej sieci telefoniczne: ]] której

,,ptzy okazji" podłączono 189 nun:=:J,",,,, z. ziemia
jest na metr zamarznięta i robotv zcs:a,--,,,,):]Z}-ma-

ne. Pokrzykiwaniom i nieuzasadn::n,,,::_ l-ekiedy
pretensjom nie było końca. Nikogo :.z :a ,,,,,niosek

A. Słodzinki, nie wybrano jako de1.3a:" ;, :czmow
z TP SA w Lesznie.

Gdy licznie zaczęto opuszczać zeblail= -.],:,:=,,t,-odrri-

czący komitettr apelował: wytrzl-nla._. -:::::. nlie-
siąc, dwa ... (H. z.)

ZDROWYCH, SPcKoJ\Ycij S\r]AT

WIELKANoC],YC}i
zycZy

?o*nł CWolńo*io[

SKLEP PRzEMYsŁo$rY ,,AR MET"
Śmiglel, ul. Kl{lńłkiego żI
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VlDEoFlLMoWANlE
IEENEUSZ NOWAK

Bronikowo
ul. Morownic,ka 1a

tel. Śmi,giet (0-65) 180-3?4

o6lracowania kornputerowe

Z^KŁAD FoToGaAFIczNY
RoMAN GÓnNY

śmigie1
ul, Ogrodowa 5

tel. (0-65) 189-2?0

Kornputerowa obróbka zdjęć

IMięl,ow nie zerwflno
Tempo przemian ekonomicznl-ch jest zawrotne.

Poprzednie, stare struktury,. najcześciej padają, W
ich miejsce powstają nowe. ktore nie zawsze mogą
sprostać wymogom rvspółczesnego rynku. Te zaś, któ-
re chcą się na nim utrzymać, w pogoni za pracą. pro-
dukcją i zbytern, płacą najczęściej rvl,soką cenę -przedmiotowe traktowanie pracowników.
Udało się tego uniknąć w Przedsiębiorstwie Produk-
cji Handlu i Usług Rolniczych ,,SMiGROL" sp. z o.o.
w Śmiglu. Dzięki niezwykle prężnym i zdecydowa-
nym zabiegom Z,atządu Spółki (o czym szerzej napi-
szę niebawem), firma mocno usadowiła się na krajo-
rł,ym r;rnku. No i jej pracownikom zaczyna się żyć
lepiej. Powrócono też do kontvnuowania tradycji: co-
rocznych spotkań z e,merytami i rencistami.

Po czterech latach przerwy zorganizowano je 26
marca w sali restauracji ,,Ameryka" w Smiglu. Przy-
było na nie ponad 30 osob (Ogółem do firmy przypi-
sanych jest ich 55), W spotkaniu uczestniczył Zatząd
spółki i przewodniczący Rady Nadzorczej p. Henryk
płóciennik.

Prezes Zarządu, p. Ryszalrd Fornalik witając zebra-
nych m.in. st,wierdził: mamy świadomość, że waszą
pracą - na wszystkich stanowiskach, od sprątacz-
ki po dyrektora - naj6rierw w po,§zezególnych kół-
kach rolniczych, później w międzykółl<orwej bazie
maszynowej a następnie w spółdzielni kółek rolni-
czych i ostatnio w spółce - wnieślń,ście duży wkład,
dzięki któremu ta firrna dobrze stoi. Dziękując wam
życzę dużo zdrowia i informuję, że organizowane
kiedyś coroczne spotkania, Ędzierny kontynuowali.
Zawsze w marcu. Jeszcze raz: dużo zdrowia.
Toast wznńesiono iarnpką sza,mpana.

Przy kawie, a póżniej i w czasie obiadu w§pom-
inano ,,§tare dzieje", ,mówiono o obecnej sytuacji fir-
my i o kierunkach jej rozwoju. W ciągu mirrionych
czterech 1at w życiu osobolwynr byłych pracowników
wiele się zmieniło, stąd mówiono też i oprywatnych
sprawach.
Było miło i swojsko, Jak w dobrze rozurniejącej się
rodzinie.
Do zobaczenia za rok! {E,z;

Z K.S. nP oLolTIA,o
16 marca b.r w Krzywiniu zostały rozegrane Mis-

trzostwa Województwa Młodziczek i Młodzikow u,

Tenisie Stołowym. Były one podsumowaniem sezonu
95/96 w tej kategorii wiekowej.

W mistrzostwach uczestniczyła 9 osobowa ekipa na-
szych młodych tenisistów. Skiasyfikowani zostali na
następującycir miejscach :

Młodziczki: Anna Juszczak - t2, Sylwia Bartlło-
wiak - 15, Ilona Szyrnkowiak - 16,
Młodzicy: Miło,sz Grzelak - 5, Mateusz Kuoiak - 6,

Adam Nowosielski - 13, Patryk Ratajczak - t4,
Marcin Lu,boń - 18 i Błażej Krornarek - 19 rniejs-
ce. Rezerw,owym był Marcirn Łąc,zny, W turnieju
startowało 50 zawodńirków z B klubów.

Prezes KS,,Polonia" _ ągr TaćIeusz Kozlowskź

F - ffi
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(,ło"1 t azy oi,i'l.ii: ji1,lie, nie; l-z--i,oic iic ) arll,il l;.lŻ:r c gc d-
ncści osoi: bęciąi:;.ci1 ich 'ue:natein.

Zaiytuło.łe.ne i podpis;ne teksty l,ralezl pi,z;.-slac
(r:rzynieść) do Centrur:r Kultur-,. Cc 22 ],,."".etnia.
{Jl,;aga. ?tzekazante telistu jest ró.r-irozneczlle z \vi-
rażeniem zgady na be::3iaine (bez ilonolaillin) rvy-
konarrie łl, czasie koncei,tu, festynu oraz oiuk rr- .,iVi-
tl-],]"le 5lrilsielsklej,
3. i"iastycz"iy. Tyikca clla allratorórll r§ c,ą.,: czte-
rech godzin 'lrzej:a będzie samodzieltlie .,-.-.;Ę9n3[ 96-
raz lub graflke rvskazanego tuz plzed iionkursem
nriejsca lub obiektu. 1F/ zgłu:szeniacir, kiore prz;.-jmo-
,"vać będzie seliretariat Centrum Kirltuit ii- Smiglu
do 30 kłn,ietnia naneź.i. podać: irnię i nazr,;iskc, r,viek
i niejsce zainieszkania, stoscwaną rv czasie konku,:su
technikę.

},1larrry też zs,iliar prz;;gotor,vać l,vi.sta'-,-e pcC has-
łern: PC§,§ĘtrTY ŁU* ZB-TĘCiĄ ROLZI}iXE }iA-
§ZYCi{ E}BZ[inK,tlĄi! ł,ficde;:ru ]_.cko]eniu chcemy
pizlrpornnieć, nie-ątetrr, zanieclra:i., już z -,-;-czaj. ri-}--

kony";",ania portreto,1v (ołci..,kiem.,:ędzien 1ub apa-
ratern foicgraficzri_vrr) i :d,jeć iodzinn-,-cjl. Stav;iany
;ednal< tlaLL,.r1,1..k: ekspcr:c-;-ans pot,irei;. i zd;ęcia ro-
izinne nie l-nogą być anortimou,e. Zgioszę!^ z pocia-
nien Can;cn zgłasza;ącego, iv;-miaru portretu, zdję-
cia i informacji, kogo portret prze,fsiar,;ia, kiedy był
,wykonany i erventuaiłie ptzez kogo - r-,czeiłujenry
łlo 22 l;ri,ie'tnia i,", adr,"rinioiracji CK i,,, Srriglu (mogą

,g

**ffitrffi# ffimwmsry§ąffiry9

Orp,.łtłizatorzy ogła.s;:ają :lasiępujące iionkuis"v:

1. Flistoryczno-topograficzny pod hasłem: ,,CZY
ZI{A§Z ?1AL3VT'Ki I ?'OP§G]ąAirXtr },{IAST'A i G}{I-
}iY §nliTGtEt? Zakres tematyczny l:ędzie oi:ejnlor,vał
rviecizę:

- o zĄbytkach (łrchitektonicznych, d.ziełach sztlłki,
pomrrikach przyrorly) i ich iokalizacji.

- cgóh;,ą o li:ieście i gminie (np. liczba n:.,eszkań-
có-,rr', Fowieizchnia, kto ;est kii:r, inst;,,iircje, za-
i<łady pracy, nieco historii o rozrł,cju miasta -płtloi,l trlic.

- a rcpografii rriasta i grnini- (np. prz1. jal<iej uiic;l
jest ..., powiedz jak dojechać Co ...).

Koniiuis zostanie pl:zel-J]]o-.,'vaC_zo1l-}-,!v d.łóch edy-
cjach: szkół podstawor,vych. które reprezentor,.rać bę-
dą trzyosoborve łlrtrżyny i dlugiej, dla uczestnikó.ł
poli,,yzej 15 lat ** indl,ivif,{rrl.i..
Zgłoszenia druzyn i irrd;li,vidualne przyjrnowa::e bę-
dą w aclirinistiacji Centrum Kultui-,, ,ł Smiglu (lvcj-
śćii C łio 22 kwietnia - 

porliedziałek), goeiz. l5.Si}fi.
2. §,iteracki na fraszkę lub kuplet (zlłlroika dor,ł,cip-
nej, satyrycznej piosenki o aktualnej treści, zakoń-
czona zwykle refrenern). Fraszkl - 2ąfl.:fu]3!!,,.;ane -rrie mogą przekraczać 8 lversó-w. Kr,rpiety nogą mieć
dowolną i]ość strof. Przy nich należy podać naz-vvę
popularnej meloCii rłlg której kuplet mczi:a zaśpie-
r;rać (np. me}odię ,,Szła dzie,weczka do 1aseczka").

I|raszki i kupleiy nie n:ogą zaw-ierać rvulgarl,zi,ricł też być telefonicz;:le; i80-2?3). argcrnżzatorzy

ffiffiWw ffiŁffi 
,§ 

fl§§ffifi$ąW§

Ctrz;imaiiśny j_niorrnację, że w Czaczu ukonsty-
tiic,n,ał się Tyn:czasayly Za.Tząn,r:i,lubu Spcrto"uvego
..ORLILTIŁ" z sekcją terrisa. stoło.łlegc.
Skład T;-niczasovu,łgc Z.:,.łląd,lL pizetl: ta-,via się ]:la!i{i-
,llliąnn,

,],larek S,o-,łla - 
prezes, Głzegcrz Stacilc-,.l.:.,k - , v;i-

cepreze,!, Kaziriierz i'r!:iśiatrt - sei;;L:t;ir:,, Ąd"in l,.i-
da -- skarbnik, tMarek i."{aślak - ins'rri,iiitor i, J:l

. Szczepa.i:iak - członek.

Tnformację pawyższą otrzymali równiez: Okręgowy
Z.wiązek Tenisa Stołowego i,l Lesznie, Burmistrz
X{iasta i G,rniny Śrnigiel oraz Społeczna Miejsko-
G*rinna Rada Sportu, I{ultury Ftzycznej i rekleacji.

Prausże cź samż dzżułacze ź zatłodnźcg tu:orzglż
LZS ,,PCLO^IiA". Następrui,e przeszlź dc KS ,,PCLO-
NIA" i LZS przestał źsinl,eć. OC i5 rTL.LTca stajq nu
czele nollsego klubtt, Caś chgba nźe tuk.

iH. z,)

. i ,:



, !V.I f,R,..Y N A, s,,M I G:LE,L.S:,K,.A

W dnial.:h żż i 23 marca l:r. harcelze ]ruica S:rli-
giel przeszii trasy rajdorve }la tel,enie rniasia r grni-
n), Śmigiel
Pierrvszy dzień rajdu obejmorvał zadania krajoznatr--
cze np. dotarcie do r,vskazanego ol<azu przyrody -*
drzewa i zmierzenie jego ob-,vodit, odna]ezienie scł-
t5,,sa wsi i zdobycie informacji o ]iczbie mieszkańcórv
czy dotarcie do cieka.ur,szvcil ra telcnie grrliny za-
bytków architektoniczn,vch.
Drugi dzień to odwiedzanie -ń\-zr]aczonl-ch miejsc rr-

Śmiglu. I tak: lv rarnach ekologii harcerze odwieCzi-
li wysypisko śmieci, w straznicy OSP obejizeli
sprzęt pożarniczy, ził,iedziii obiekt Centrum Ku}til-
ry l, zapoznali się z plowacizoną nl nitn dzia}alnoścra.
Atrakcję dla uczestnikól.,, rajdr,r przygotor,"ali nasi
przyjaciele z Kurkorvego Eractr,va Strz:lec].iego iL-

dostępniając narri strzelnicę i organizlłje.c strzelanie
z wiatrówki. l{ajlepszyrn strzelcen o1iazala się r-i,aie

zuszka Agnieszka Snela.

Pani Jadwiga Skarzr-nska pi-z\-qot!r-,i-ała pieiekcje.
w czasie której korzlstając z video, publikacji i zdjęc

plzedstar,viła lii.ł"łiill rrliasta, Dotarcie do P. Skarżyń-
Skiej. Czie|<i i,,,j Il::ll)-slurloścj. r,órynicz b"vło rnałym
rajdcm.

Po smacz,nej grochór,r,ce (dziękujemy paniom ku-
charkom ze szkołv podstaworvej) przed Domem Har-
cerza odbvłc sie zakończenie rajdu na którym rozda-
no dyplon-i_v. nagrod;, dia najlepszych zastępów i na-
grody ipd.,lqlifll-rą]ne dla najiepszych strzelcórv w po-
szczególnvch gi:lrpach łr,iekowych.

i30 harcellek,'harcerzrv i zuchów uczestniczy}o w raj-
dzie wraz i: kadrą r.vzięło udział w kominku poświę-
coilyrii h; | ,: ij ltarcerstrł-a.

Clrcieliślny poclziękorvać rł,szystkim którzy przy-
czl-niii się dc organizacji tej imprezy: dyrekcji szko-
łv podsta.r,;o,,vej w Śmiglu, komendantowi OSP, ko-
nendantr-l.,r i i braciom z KBS, p. Jadwidze Skarżyń-
skiej i p. !il,ilalz: l,{encel oTaz wszystkim instruk-
tQlc|il z Tti.ql:ir Haicerzy Starszych.

Komendant Hufca ZHP
dh. hnx. Rgszard Duda

RffipffiffiWffi&ffi
KIffi& n,ffiffiffi§ffiffim,u

2.05.96 godz. 1?.00 i 19.00 ,,SEVEN" - (,,SIEDEM"),
sensacyjny, USA, od 18 iat. ]

Dwaj policjanci znajdują zwłoki człowieka, któi,y
utnarł z przejedzenia. Potem ocikrywają inną o-
fiarę, obok której widnieje napis ,,chciwość". Po-
Iicja dochodzi do wniosku, że morde_rca za'lrija lu-
dzi, którzy dopuszczają się siedmiu glzechów głó-
wnych.

$.05.96 godz. 17.00 i 19.00 ,,CZYSTA GRA", ."rrru-
cyjny, USA, od 15 lat.
Amerykańska pani adwokat wpada na trop dzia-
łalności KGB w Ameryce i krzyzuje szpiegowskie
plany, Rosjanie pragną ją zlikwidować. Jedyną
osobą stającą w obronie pani adwokat jest poli-
cjant z Departamentu Zabójstw.

16.05.96 godz. 17.00 i 19.00 ,,SEIOWGtrĘLS", obycza.
jowv, USA, od ]"B lat.

Młoda tancerka przybyrva dc ],łs 7e3as. żaczyila
pracowaĆ w klubie nocnym. lrczt:aje ;:eż;lrseia wi-
dołvisk rerą,io.vych, dzlęk_i jego i:rotekcji pra.griie
zro,bić karierę. Pięi<na rywalka chce temu przesz-
kodzić.

@ , ,Frzed Tohą

wiosenne zakupy.

Eastanawiase się
, §m$ł §e gfrinan§Otvaó?

'Cii 
1,1;!l,i,. l:,,ltilrl clnia vlrurjli}- zaplaszalT}Ji do PKO BP

., ptl.KrinI}YT WIOSEt§NYĘ
Spil,:;lji:il 1io rłi t,atach miesięczn;-ch zapłacisz tylko

., ,7,290/o, klvoty kredytu.

Jeśli \ stal,iz), Ci 1.2U0 z1, a Twoje micsiqczne do-
cho,J; :ą zi:liżone do tej kwoty:

€ ,:r,pi..cisz t5 lko 87 zI 48 gr odsetek

i$ kleri;,t możesz dostac bez zabezpieczenra.

.ie śli Trł,oje dochod_v są nizsze możesz z pracorł,nikiem
banku ustalić najdogodniejsze zabezpieczenie,

&fu,g sp§aeić kredyt masz 6 miesięey i gwarancię banku,
i§ epgpeemtovdanls llie ulegnie zmianis.

Fo rr,:lz cclrira Kas a C}szczędnoś ci Bank Państrvowy
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Kroniką policyjna
1.02.br. nie}etni mieszkaniec §tarego Bojanowa

dok_o,rrął kradzieży zuchwełej ,wycę€aiec z kieszeni
,spodni, .b,ę{ąc€o w stanip nietrzeźwyrn miesd<ań-
ca tejże miejscowoŚci, pieniądLze w kwocie 4'00 zło-
tych. Sprawa w toku.

;ŁOP.br. - w S.rnrg*u, lv czesb rnszy św. na u{. Far-
,nej w!ąąra.no się,do pg,rJśuiącego {&m F{ATA lź6p,
z kfiórego skrrd*iqąg kolo za6sowe. Sllraw.cy do-
ty9hezas,rlie lustgłoĘo.

1,0"3.br. - 
riĄ/ Ęrwz:a,na skrayźowaniu ,llwy 1#ąełi-

chowskiej z traę §§ ki,erująey,§ąrĘoehod.ee e§§bo-
bowy,lr_r HYUNDĄI r,rłieszkaniec Bielewa nie usĘpił
pierwspęplstwa przejaadu i doprpwadził do zderge-
nia z sam. ciężarowyrn §TAR. Sprawcę ukararro
mandatem 20 złotowym.

2.03.br. - niętłzeźwy mieszkaniec NieĘżlrowa leżał
na ulicy Leśnej w tejże miejscovrości. Przed ptzy-
b},ciem policji został zabrany przez ąsiadów.

W nocy z B na 4 marcl dwoch mężrczyzxt (jeden z
Prętkowic, drugi z Księginek) z pól przyległych do
Brońska dokonało kradzieży 200 metrów kabla
sej]smiczr_lego wtaz z bębnem i stelażem. Wartość
skradzionego Ęięnią na szkodę Geofizyki z Toru-
nia wynosi około 1.500 złotych. Mienie odzyskano
w całości przy użyciu psa służbowego. Sprawa w
toku.

Również w początku marca (daty nie ustalono) usta-
Iony ,mieszkaniec śmigla dokonał kredzieży kon-
strukeji szklanniowej leĘcej na jednej z działek
budo,wlanej w Smiglu. Wertość skredzio:rego mie-
nia wyceniono n8 500 złotych. §pr*wa w toku.

11.03.br. - awa,ntura domowa między zięciern a teś-
ciern rnieszkającyni w Sterym Bojeno,wie przy u}.

Mostowej, Strony pouczono.
13.03.hr. - młodzi rnężczyźgti, mtesakńcy g,miny., za-

czepiali wychodzących z placówki PKO ini Śrnigl,u
kiientów, chcąc od nich odkupić świądectwa udaia-
łowe. Przed przybyciem policji, oddaiili się.

15.03.br" - awffiltupą do,mowa w Nadolniku, gdzie
rietrzeźwy m3ż wszcął agrevywną kłótnię. §tro*
ny poućzono.

W nocy z 15 ąa 1§ mą!ęfu nieryrrąi Ęreway, w Smi-
glu na uI. LĘowei włąmali _sĘ do ciężerowego
MERCEDESA, z którego skradli radioodtwarzacz

z głośnikami i komplet kluczy o rvai,toirr 410 :,:ło-

tych na szkodę mieszkańca Śmigla. S;iarla rv to-
ku.

l6.03.br. - mieszkający przy ul. Polire; -,r, Starynl
Bojanowie mąz zgłosił, że podczas jego tlieobecnoś-
ci żona sprzedaje rvspólne mienie, Siionr- pcLlczo*
no.

16.03.br. 
- mieszkający przy ul. Tadeusz.a Kc;i:iusz-

ki w Snriglu obywatel zgłosił o z:rkiocai-rtu tlrlt ci-
szy nocnej. Strony pouczono,

19.03.br. - mieszkaniec Smigla lnie.,zkając; prz;, l.ri.

Leszczyńskie j zgłosił, że sąsiad 1-1ałasu je. Strorr;z
pouczono

22.03.br. 
- mieszkaniec Smigla kreiujący },dULTI-

KAREM, przy włączeniu się do ruchu na tri. Lipo-
wej w Śmiglu, nie ustąpił pierrvszeri:t\.,,Łj l)1,zcjaz-
du i doprowadził do zderzenia z osobo,i-ą TCYO-
TĄ. Sprau,cę ukarano mandatem 10 złoiorł,),m.

W okresie od 14 clo 22 marca mieszlianiec N[olowni-
cy dokonał na terenie Starego Bo;anorva siedmiu
czynów przestępc,zych kradnąc mienie o ogoinej
wartości 2.056,90 złotych, Sprarr.a w- toku.

24.03.br. 
- nrieszkaniec z u1. Kątnej n, Stai:rin Bo-

janorvie zgłosił, że sąsiad odpio,n-adza li-oclę z di,c-
gi na jego ogród. Wniosek do Kolegium.

24.03.br. 
- nrieszkaniec Morownicy zgłosił, ze mło-

dzież w stanie po zużyciu alkohclu rv"vbiła sz;rbę
rv klubo-kawiarni. Stwierdzono, że jej clziałanie
było nieumyŚlne. Strony pouczono. o 5,p13,,,1;grr po-
kryją zaistniałą szkodę.

25.03.br. 
- 

ptzy ulicy Powstańcórv S/ielkopclskich rv
Smiglu w budynku gospodarczym zaisiriiał pozai.
Spaleniu uległo część konstrukcji dachlt, dretł,nc;
opałowe, części rowerowe oraz narzędzia. Stl,aty:
1.000,00. Postęporvanie w celu ustalenra pl,z_\-czyny
pożaru jest wtoku.

27.03.br. -_ mieszkanka Zegrówka przv li,iaczanil-r się
do ruchu na p1. Rozstrzelanych rv Snigiir, ]<ieru-
jąc FIATEM 126p przytarła zderzak prau-idłowo
prakującej LA}TCI, należącej do mieszkailca Popo-
wa, Sprawczynię ukarano mandaten 20 zlotowym

st. sierżant J ar osłazu Mi.edzżarek

o B, RA ZW.,K
Na skwerku przy szpitalu lv Śrniglu stał kiosk.

}trajpicrlr,, z prasą i proszliami - a niekiecl.,, i z sło-
cl\czan-ri. Później dlugo, długo pusty. Nicdau,no przy-
jechała ekipa i zabrałą zabezpieczającą przed rł,łama-
niem okna siatkę. A kiosk -już bez zabiezpieczenia

- stał nada]. Parę dni temu przyjechała inna ekipa
i ... zabrała kiosk. Pozostał;,- lozs},pane elementy fun-
damentu. Przyjedzie następna ekipa?

Obseru-:ator
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PRZED§IĘBIORSTWO PRODUKCJI HANDLU I USŁUG a,OLNICZYCIdI

SMIGROL' sp. z o. o,ltŁ 
64-030 śtntGIEL

UL. LEszczvŃsxł 16, tel. (0-65) t80-070, t80-290, t80-3t8, fax (0-65) 180-290

aanlaml:F?
2)

,,BIO PEST" sp.c,

ZGŁOSZENIA PEZYJMUJE DZI^Ł KADE

w godzinach od 7.00 do 15.00 (do 15 czerwca br.)

CZY TELNIKOM I §YMPATYKOM
.,WITRyNy śMIGiELSKIEJ,,

seed,eczne źg,cłenia wielłłatnoau

ptzekazują:
II,EDAKCJA i DRUKARZE

;!-sry"yq\
4J\

Ę-,Y
$t&r,§Y

S.,
,,S#dlrt

za*rud ni prqcowników
tlprawnie

obsługi kombajnów zbożowych,
obsługi pras

64-030 Smigiel, ul. Leszczyńska 16
tet. (0-65) 1B0-31B

SRODKI OCHROlIY ROSLIN
HURT - DETAL

* pełrra gama pest; cl,dórv
(w małych i dużych opakoivaniach)

- nalvozy dolistne

- oclżywki do krriatórv

- folia ogrodnicza

- ną5iqłlą
o kukur},dzy
l zbóż

:"§"ffi::;:""

- opryslłirou""" ręczne

zapr asz amv od poniedziałku do piątku
lv godzinach od B,00 - 16.00

w sobot,v od 8.00 - i 1.ł.]i,)

64-030 Ś rni g ie1 trl. Le:zczv*ńska 16
na terenie Plzedsiębiclstirla,?r,cdukcji, Iiandlu

i Usług R,;lniczi ch ..S llr i g r o l" §astępny nume] - 18 kwietnia hr.

Gabinet lekarski
WOJCiECH SKRZYPCZAK

cHIBUn,G
Smigiel. ul. Leszczyńska B tel. 180-349

wtorek godz. 15.00
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(5 (ź {fi {ń (ź

posiadamy wolny ternrin na prryjęcie komunijne w dniu 26 maja br.

W każdy piątek, sohotę, niędzielę - dyskotekl od godz . 20.00 do 2.0O.
': j Yrowadzenie D.J. "F'OX""

W niedzięle - "Fluzyka naszych rodzicór,y" ll§

Zapr aszarny eto d egustacj i prod u któłv Kos zati ń :ki c h ż.akład ow

Piwowarskich "BRCK" SA
,..., {ń {% tź {ń {!3

TYLKO U NAS obe.jrzy§z prograffry telewizji CAfiAŁ -

wŁorek - czwańek 12"t]G - 2ż.0O
piątek - niedzieia tr2.0O - 2.0O
w poniedziałki - nier.zynnĘ

{-* {% {ź b3 {ź

INFOKMACJ§: tei" 18P - 271 {NE:eny Sktep ffionopci*"i.try"*lH'}

;, . ] :- ,; 
.,,

:j. ,, i'

&§?8 €ź?43 "??u"
§migiel, ul. Tadeusza Ko§ciuszki 90

ORGANlZUJE:

']ryITRyNA Śłticm,Ls<a" }ąEDAGUJE ZE,SPOŁ: iiuberr Zbierski (redaktot rlau7e]n) ). Zeneia !I_lr,cha. Er;<;,, }.Ąaćkciviak
Barbara Mencel, Jadwiga Skarżyńska. ADRES REDAKC,II: 64-030 Centrum Kultury w Sniglu, ul, T, Kośi:iusir,iża. p.,a,

tel. 180 273, Redakcja nie ponosi odpowieciziainości_za tresc ,lgloszen i Lie zwraca nateriałóń nie zarnću,ior,lch. Zastrzegarnl,
,sobie prawo skracadia, popra.łiania tekstów oraz listólr,. Nelilad, i100 egz. cena - 40 gr, reklama cn^r'- 3C gi.
DRUK: "Drukarnia" Ronran Łęczyński Srnigiel, Lli. Ogrodorł,a 39 - tel (0-ó5) 180 543.

t 8* - 650 (tel. dołłorłry)


