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WITRYNA SMIGIELSK:'r

XXll §E§JA RĄEY
orJ"i-;_vła się ż5 krr,ietnia br. Nieobecnych było

d.,,órh lad"nych: Stanisław Pawlak i Henryk SzuI -t:boje z Czacza.

Skłaćiajac infolnrację z d.ziałaIności Prezydium
Rady w okresie międz.v sesjami, przewodnicząca Ur-
sziłla Ranke zapoznała radlrych z pismami, które
plzcsłano do rady. i{.in. z anonimowym pismem
tniesz]<ańcói,i u1. .i. Kiliilskieqo łv spl,awie oświetle-
l:i,a c:,qści tej l.-;"lic.v (cdpc,r.,ieclz Przę:rł,odniczącej dru-
kujeru.,, t; i,tli:r).:ł mie;scu) oTaz z ponownym pismem
l{r_rlko-wego Bractrł,a Strzeleckiego w Śmigiu o do-
'tar:je iia lrapita}nv remont budyrrku przy u1. Północ-
..-.j o1r§].l U.

O 'ccj sp"rauie. pisażem us artykul,e pt. ,,Z prac Komż-
sji tr'ina,nsaiło-Gospodarczej" (WŚ nr 6 (111) z 21.03.
br. s. 4l5), Kclrłńsju u;,niosek KBS z 29 l,tl.tego br. o

ciatłlc ję ł&aLlillżatł{ia negatyt"unie, stl_uierdzctjqc:
,,C!:l!'ba, ze ze śroclkau: radnycl,t z tnźQsta". W przed-
nłiat*ulgm pżśm,ie szczegoto,wo rag,mżenźona zukl,es
prtlc reTLontouycłt zapobżegajqcych, doprotlsaclzenie
obiektu do ruźny: tl:ymianę źnstalacjź elektrgcznej,
pr :: ebu,1 ou e" panlies,łc łe ił na part er ze, oc teplen ie l: u-
riy,rtkzł, i:,łłożę,nźe nowej ź,nstal,acjż guzowej, uykona-
nże znstllacji ogrzeu:czej (na guz), załozenże noiuej in-
stulacjź tuodno-kanalźzacgjnej, remoTLt pomźeszczetl.
,Ll)c z u)a,n,Lźanq armatury, wgmźana 72 podtłlójnych

- stglougcb,, okźen, uymźana ty;zlłótu, renlont pos&-
dze}ł. Te wszysikie 1:race już wykonano, Pozostaje
jeszcze malotl:arłże uje,wnqtrz i ze,wnqtrz, uyltonanźe
źnstatacjź odwadnźaju,cej budynek orq.z demontclz ż

mciLi.Qz nazD eg o pokrg cźa dach,oru ego.

Urszuia H,anke, w związku z tym, że nie wszysc},
radni b;rii zapoznant z plsmem z lutego, odczytała to
z kr,r,ietnia i radn3rm zadała pytanie: Czy rada wyra-
ża z.2ł,J,9 na dofi;-iansowatlie kapitalnego remontu te-
:.ic .bii':ktii?
i:,l ,:'-.----,r, }tl1,.łłiiiły s;ii; dwa poglącly: nlech lenront
iii]aiislł;ii l,:citli ;l :ntasl,a, tak jak radrri ze WSi, ,,ze
i,]l,vr:i i,,1-1ii", ii;laiis,.; ją reinonty świetlic wiejskiclr. I

d.r,u3i i;r,l;1iąii: sfilr;in:ować z ,,budżetu ogólnego", bo

;es1; ti; łlganizacja,, która działa na Tzecz całej gnri-
lrry. ,,i,i.:c,-iel, cl;lięki brąctrvu ma duży autorytet nie
r;,ikc -"v Pci,lce" - stwierdził jeden z radnych, W
llońcu, 20 głosami ,,za", przy 1 ,,przeciw" i 1 wstrzy-
mlijąc;iin się r,ada poparła wniosek Henryka Skrzyp-
czaka uściśIany przez Pawła Górznego; wniosek KBS
rad.a. cpiniu_;e pozytywnie, a jego realizację zIeca za-
lządcwi. Cł:ecn;. 1 Starszy KBS Jan Chomski poin-
furtlo,u,il.ł, ze członkowie bractwa i rzemieśInicy za-
i.ll,ipill z ll.łasn_vci-t środkórv matełiały o wa,rtości
24.000 zlotvch. a ił,szystkie place ]]emontowe wvko-
lraji j-.e:z jakiejkolv,,iek zapłaty. Złożył tez radnym
sercleczne poCziekorvanie,,ze przl,chylność".

o pracy zarządu rv okre_s:e n]iecz-.-s..,,,-:,.,,m piszę
oddzielnie.

Zdzisłal,v Żaczyk, zastępca pl,ze,,r-oinlcza.: 30 Komi-
sji Rewizyjnej odczytał bardzo obsze:r- : ciekarve
sprawozdariie z pracy tej komisji r,,- ,9'r,. lcx;. Przy-
bliżę je Czytelnikom lł, następnr-m n,_i:l:.:,]e,

Najważnie jszą jednak spla\i,a. szcze3óinle dla
burmistnza Jelzego Cieśli i pozosiai.,-cl czionkór.r, za-
rządu, było podjęcie uclrrł,ałv ..ai:so--ltc:i jnej".

Przewo,dniczący Kornisjt Re.,i-Lzr-lne' JIare< Rataj-
czak oświadczył, że jego komts3a -.,,-ł:cskuje o udzie-
Ienie ,obecnernu zarząciorł-i abso_ui.,:] .in]. Je j urrrio-
sek zo,stał tez pozytywnie zaopin_o-,-,-anl, rlzez Regi.o-
nalną lz,bę Obrachu,nko\\Ia \\l Z:el,;.ne; Gcize. Ta sa-
ma izba wydała też pozytl,ri-na cplr:i= l plzedłożo-
n),łm p,rzez z,arząd sprawozdanjii 7 1r,,\-{oi}ania budże-
tu za 1995 rok oraz z l,vykollania p.a:-io-,,,- finansorł,ych
zadań zleconych przez adlirtnisi:,ac;e izącclł,ą
,,Sprawozda,nie w zasadzie nie biicizi zastizeżeń". Je-
dynym małrkamentem b_l,ło l:]ęone s<].asvfikorvanie
dochodów za znaki skalbolve.

Za uchwałą o przyjęciu sprau-ozdania z działalności
finansowej gminy i udzieleniu absoiuicrtunl Zatzą-
dorł,i Miasta i Gminy Smigiel glosori,alo 19 radnvch,
nikt nie był przeciw, a trzech sie l,,-strzr-mało.

Sylwetki kand.vdatołv do rr,l-roznienia medalami
ZASŁUŻONY DLA aIIASTA i G}II\Y Slłlcrnl w
inrieniu zarządu pTzedstawił bulmistrz J. Cieśla, Rad-
ni 21 głosamL za, przy jednl,m §stlz\-nującym się
(zainteresowany) podjęli uchq,ałę. xtorej § 1 brzmi:

Za zasługt dla Miasta i Gmin1- Smrgie1. Rada Miasta
i Gminy Śmigiel przyznaje: medal łacznie z legity-
macją i dyplomern ,,Zasłuzony dla }Iiasta i Gminy
Smigiel" następującym osobon] fizr-cznr-n: Księdzu
Zb gnieworvi Fenglerolvi, Panu W}adi-_.łail-crr,i I(alr-
lowi, Panu Janorł,i Łęczyńskiein,.t. Panl -rVjadi-słarvie

Sohysiak, Panu !'rarrciszkorvi Sz;.,lrranskienii,

Wręczenie mcdali zostanie dokonane rł, czasie uro-
czystej sesji 9 maja br, S;,lr,vetki odznaczcnr-cłT - w
następnym numerze.

16 głosami .,za" prz,v 1 ..przecirv" t J rvstrz\,mu-
jąc"vch się plzr-jęto uchrł,ałę o powołaniu .,doraznej
Komisji Przetargo-wej" lv składzie: Tadeusz Wasie-
le.,vski - przer,vodniczacy olaz Leszek Balcer, Ma-
rck Walkier.,-cz, Jerzy Biniaś i Bland_vna trel]a
członkowie. Odporł,iadając na pytanie Burmistrz do-
dał, że - w razie potrzeby i w zależncści od plzed-
miotu przetargu 

- w pracach tej kornisji uczestni-
cz;ró bedą z głosem doradczym i inni placo-,r,,nicy
llrzędu c]l,az elispelcl. z zervnąttz.
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Jednogłośnie przyjęto uchrvałę o zmianie rv Sta-
tucie Miasta i Gnciny Śmigiel clodając ustęp-b ln-
sygnium §urtrristrza, którvm jest ,,łańcuch zal<onczo-

ny medalern z Herbem Miasta Śmigla".

Rada wybr ała ze sw-ego grona Leszka Balcera i
Romana Schillera na członków ko,misji konkursowej
do przeprowa,dzenia wyboru nowego dyrektora Szko-
ły Podstawowej w Przysiece Starej.

W rvolrrych głosach i wnioskach p. Bronisław Sko-
lupiński donragał się wymuszenia (!) na właścicielu
,,Ameryki" prorvadzenia restauracji. ,,W Śmiglu ._
sieclzihie gminy nie ma lokalu gastrono,micznego. Nie
mólt,ię o mieszkańcach, ale przyjezdrri!?" Prosił też
o rvyjaśnienie (otrz;,ma je po zbadaniu przez radców
spraw1.) mozlirvości uzyskania z funduszu ochrony
śroc]orł,iska dodatku finansowego przez tych właści-
cicli posesji. którzy zastosowali ogrzervanie gazowe.

(H. z.}

llo mieszkańców ui. !" ffil!!ńskiege ET §rlt§g§u
W odpowiedzi na Wasz anonimo\Ą,y iist, w któ-

Iym zwracacie się z uprzejmą prośbą o ośrvietlenie
części Waszej ulicy, skierowany do Rady Miasta i
Gminy Śmigiel uprzejmie informuję, że budżet na
rok bieżący został przez Radę uchwaiony i wszyst-
kie pieniądze luż rozdysponowano. Tak więc w roku
bieżącym - z ptzykrością to stwierdzam _- nie ma

możliwości finansowych na pokrycie kosztów oświe-
tlenia części Waszej ulicy - od pp. Kotlińskich do
ktzyża.

Proponowane ptzez Was rozwiązanie: ,,może by Ra-
da zwolniła nas z podatków, które odprowadzamy do

Gminy i sami założyrny sobie" z punktu przepisów
praw,nych jest niemożliwe.

Szanowni Miesakańcy.

Swoje pisrno podpisaliście: ,,mieszkańcy ulic;,, Kiliń-
skiego należącej do nikogo". Ze stwierdzeniem ,,do

nikogo" absolutnie nie mogę się zgodzić. Przede
i,"szystkim nalezycie do określonego komitetu osied-
lowego, ktcrego pracami kieruje zatząd. Jest to pod-
star,vorva konrórka działalności samorządorvej, w któ-
rej opracor"ruje się plan_1. rozrvoju - w tym i oświet-
1enia -- danego środorviska. Trzeba przyjść na ze-
branje komitettt. zgłosić srł,e potrzeby i pilnować by
u,eszły do planu gminnego, a następnie do realizacji.
Wylrraliście też ze swego terenu radnych, którzy są
przecież Waszymi rzecznikatnt. Czy zgłaszaliście inr
Wasze bclączki?

W świetle powyższego spla\va Wa,sza może być
polrailtowana jako wniosek mieszkańców (w poro-
zumieniu z ko,mitetem osiedlowym) o umieszczeni,e
zadanjr: ,,oświetienie części uL J. Kiiińskiego" w pla-
nie łrudzeto\ł;vm na rok przyszły.

Z poważaniem Urszula Rankę
przerł,odnicząca Rady Miasta i Gminy §migiel

l PnAG zAftzĄBu
18 krvietnia Zarąd odbył wspólne p,osiedzenie

z Zarządern Śmigielskiej Spółdzieini Przetwórstwo-
-Hand},owej w Śrniglu (b"vła GS). Tematem obrad by-
łr sprawa pozbycia się przez Spółdzielnię majątku
trrvałcgo w postaci budynku przy ul. Leszczyńskiej.
Przedstawia on majątek znaczny, ale nie produktyw-
ily. A spółdzielni potrzebne są pieniądze, głórł,nie na
pokrycie zobowiązań rł,obec byłych członków spół-
dzielni. Koszt utrzynrania budynku, w którym obec-
nie mieści się tylko administracja - niebawem prze-
niesiona zostanie na bazę przy u1. J. Kiiińskiego --
rocznie wynosi 50 tys. złotych. Po wyprołł,adzeniu
się administracji, za 3 - 4 1ata obiekt popadnie rv

ruinę. Problem jest w tym, że oba obiekt1,: - ,.Arne-
tyka", któr;, jest własnością miasta i ten nowy -lryła pralnia i kuclrnia lvraz z administracją, ktory
jest własnością spółdzielni, ..stoją" na jednej działce
stanorviącej własność miasta. Tak więc probiem jest
niezr,vykie złożony, ale ,,to jest wasz problem"
strvieldził Burmistrz. Niemniej postanowiono Toz-

wiązać go wspólnie poprzez powołarrie wspoinej ,,ko-
misji roboczej". Obiekt należy sprzedać za tyie, iie
ktoś zaoferuje - stwierdził Henryk Skrzlrpczak.

Członko,r,vie Za,-ząt}u wizytowali też rł,odociąg
miejski, na ktorynr zapoznali się z nowym, podwój-
nym zasilani,em w energię elektryczną i ... skorodo-
wanymi rurami, które w najbliższ;rm czasie muszą
byc wymierrione.

Dyskutowano też nad cenami za wynajem stoisk
handiowych na targowisku miejskim.

Zatząd przvchylił się do wniosku dyrektora szko-
ł__v podstawowej w Smiglu o dofinansowanie obozu
szkolenio,uvego dla uczniórv szkoły będących równo-
czc:śnic członkami orkiestry dętej OSP.

Wr.,;łitchano też opinii eksperta, p. Jarosława Szwar-
c;r, odnośnie stanu teclrnicznego komina na kotłor,vni
szktlły podstaworvej u, Smiglu. Do nowego sezonu
ots..lzewczego musi być wymienionyl Miliard starych
zictych! (H.z,)
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ffiam ggę§at§m§mn mdporruiada
Pulila bfiasta. i tjrnin5, w Smiglu 15 1utego br.

lrvrć<:iła się z pisrłer:i cio i!{jnisterstwa Finansów -I}epai"lailentLł Podatkorv Pośrednich rv sprawie włą-
łżĘi]lił F*ei]*tku od śł*diltjrv tłansportowych do cen
ililii,l siini}rorvyclr.

i5 ]<.łrietnia lri. racla otrzymała obszerną odpo,wi,edź,
iragmentv irtórej niżej p..iblikujeny.
(.,.) i.I,'łc,łze.,i.e padat-i:,r,.L cd s,rarł,ic(lu} tTi].1l,spoTtauycll, tu
ter.ę pcl,liw s'łlni!ł-ousaclł nźe 3est siłomplźkou:ane tecll,-
?i,{:z"ł,ze , gdyż powoduje jedynze kani.eczność pod.lłEż-
s ze"iha stau ek padatku o"hcy zolł eg c.

T'rudnoścż zuźqzarłe z przejścźem cio r,nwega systemu
opatiatkou-lanźa polegctją gtóu:nźe na znalezienźu ta-
|-łich, r czllsżqz ań, k"t ór e u. tr za 1na Lu ałgb y cl otg ct t c z g. s o u a
poził,n aiłcźqze,it,,i:cCuiicauiytlz ź preferencjź poclat-
k,a,tł:,ycl,t,

Po ,przed,stauźerłźu przez Mźnźstra Fżnansow l-ugnż-
lc<iu: ci,atychczasoiuEcl-t prac Rada Minźstrou ncl po-
sied,zgnżu .w dlł,źzt 22 lisi.opado. 1994 r, uznału, ze po-
cl{rięlc od środków tralrsportazuycłr nźe pouinżen być
Lźlłąłidauany. Rcłtla Mźri,istróu lłli:zglęclnzła, .e tego
tyisu padatek mejqtkou.3,1 , obaużqzuje róu:nźeż u kra-
jach Unżź Eurapejskźej. (...)
\fu zzoiqzku, z podjętq decyzjq lu sprawie d.alszego sto-
so1,ounźa podatku ad środkóu transportolłycll, istnżeje
kanźeczność ąpeunego zreformouani.a tego padatku.
l}ła. zl"peunźenźcL pozuszech,noścż opoclatkouanźa Mż-
nistel,st,** o F żnar,s ótu postttluj e, ab y pr zy na jbl.źż s ze j
noueliz,acjź ustallsy z dnźa 1 lutega 1983 r. - Pra-
tto a r,.łc!l,ł,t drogol_uym (Dz. U. z 1992 r. Nr 71, poz.
41 z późlt. 2;ri.".) u:prowqdzżć obouiqzek zatrzanLaua-
,łńa przez aTgcLfL)J kontrr:lż rucłl"u drogouego dou:odu
r e j e :: tr cł c i.i j n e ;! a uj pr z u p ctcllłu nie z apł ac enża p o d atku.
i3iortl,c lłcrl ulrlaile., i.z zl;1;łgtu,y z podatku ocl środków
i, it1 l;l§1_;. ; :,1, $ l |,l_; i:L 1, 5,[ ilng tu ic2 tr c at o ś c i d o ch o d b u d ż et o w
:,;,]ii:::) . ]l,il:-, j.:,iii;i:_łlo !'źnq}-Lsou: proponllje, aLty poclob-
,ł;..:ł,: jrL!.,: .i,t) :j"i^<"u1i.:,cl"lł,,l" .pczostałgcłl, podatkolu ż opłat
lakł:.l.rl,!!cil s.:czegłł';ou:e stcłlłkż podatku od środkóus
i,rtl1,1.5yl*rtl;tałch oi::,r..ę,śiały rady gmin, a nźe jak obec-
:lię lvIin.ź.ster Fi,łł.lisijlł. Rozuliqzanźe to pozwolź nq
itllrs.e i/;:ll,łsJ,i,i:t,c ,tł obcitizeft tym podatkźent do moż-
i itls c ś ci płi;tn,żc z,y cłl. 1lo dalilikó.u zg.mźe s zkałg cl t na t e -
ręnle d,unej glu"źny. Dla"tego tez w projekcźe nou)e-
łźzr;cjź przey::so,w ustaug o podatkach, ź opłatach lo-
1,a!r,;cll id il 1,1. 10 :opi.opr,, llowano zmianę upou(J:-
nienź,tł da łił,raślanźa szczegółaugch stcL1-oeię podatku
:-:.,ł z :1 -,r ć u.:n ł:.?-as l?.l./??tr r azs z eł, zr: r"źu kr yt erżaw o luźek,
1.1,;ci.,rl"i}ś:': t <:źę:ar pa jazclclu.

Przezui,jil,]e się, ::e znoue!źzottane przepźsy uejclq u
ż,ycle z ,J;ł,łem i si.uczll,źa 1997 r.

pisiiro podpisał: Dyrektor Departamentu
Adanr wesołowski

uWAffiA - GAz
Ocl i::wnego czasu n: ulicach naszeEj nlasla tno-

żetny zauwazyć lł,yl<opy z tabliczxani .,._...,.aqa gaz''.
Na pex,no tak jak ja, zastanaii-iaji sie Pal__.i,,.,.o. co to
za v,.ykopv i dlaczego tak d}ugo ..stlas;a" nas srvoim
lł,idokiem i utrudniają ruch samocj,:,odoi-;v?

Z prośbą o wyjaśnie,nie zrl-róclłan sit d; Kier"orł.-
nika Rozdzielni Gazu s- Stnigr,.i Pana Gl.zegorza
Stanka. Okazało się, ze są to piei,r-:ze cz\-nnosci. ja-
kich dokonała galzownia w cehr za.o.zclĘczęl,ia insta-
1acji przed ulatnianiem się gazu i e,,-,-en: ja,n\-m Jego
wybuchem. Stopniowo tez sa te a.,,,-al_e ;s-l,,i-ane. W
pierwszej kolejności b1 la naprar,,,iana innstaiac;a ga-
zowa w Kosza,nowie, gdyż tam mieszkańcr- br-]i od-
cięci od gazu aż drva miesiące. Telaz nai.,., _ece j plo-
blemów stwarza u1. Kilińskiego. gcizle b=ijz:e musiała
nastąpió wymiana całej instalacji.

Pan Kiero,wnik obiecał, ze do }:onco n:a;a znikną
rł-sz5,stkie wykop;r w Śmiglu,

Trzymamy go za słowo!

łt.D.

.aaaao..oaaaaaaa aa+a+a+}.łaaaaaaaaaał

frBffiAZEffi
Piszę na wyraźną prośbę zdenerr,,-c.,.,-ancgJ kie-

rowcy TARPANA, który w późnr.c:l q,,iz_nacl rl,ie-
czornych we v,,tore,k 16 klvietnia nie nlii] .'..;eółil?

swym pojazdeln rv ul. Farną od sticn-.- ;_, T. Koś-
ciuszki rv Smiglr_r, Po obu stronach Fa:.nel, I,,iż przy
naroznikach na skrzyżo.1,zaniu z T, Ko_.::;_.zkr par-
kował_v dwa POLONEZY pozosta.ł-ial:_c pr-zesml,k
dla .., ror.verzystow (i .,malucl-ra"?). .,C.., ::gr nikt
(Policja? Straż Niiejska? -- H.Z.) nie ,,.,-_clz_? Pcjadę
po apa,rat i zl"obię zdjęciel". Przr-pusz::-::,., ze nim
dojechał do domu. ,,ptzeszło mu". aie ;e_.: ll:.oilJ,eml
P.S. Byc moze zostanie rozwiązanr- r:, ;:-ladzenilt
parkingu przr- Urzędzie na pl. Wo3slła P_llsk;,ego.

oBsER\1,_-Toł

}aaaarriraó<}aaaaaa.ałaa...a.a.affi

Firma zatrl,łdni
i prz5,,gotorł,aniem

praco,wnikó,w z w-ykszLałceniem
gastronornicznym.

Inlormacje, tel.; 189-2?1. 18Lr-|łj2. 18|]-{-]jU

lłł++tłaoa+a }r.}ł++§i)aaa<)a,r+}++ai}++<)łx}rira aśi**}aaaał)+a3}a{
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A mam na myśli (pierwsz,rzl) Wielkopolski Kon:
kurs Młcdych Instrumentalistów Orkiestr Dętych,
który odbył się w salach Centr,um Kuitury w Smig-
lu 14 kwietnia br" Wzięło w nim udział 41 rnłodych
instru,me,ntalistów - najmłodszy lWateusz Gotymia z
Gostynia miał 10 1at, najstarszy, Piotr Kaczat też z
Gostynia miał 17 lat - z 6 orkiestr dętych: Woje-
wódzkiego Szpitala dla Ner,wou,o i Ps;lg}-}igznie Cho-
rych w Kościanie, Dziecięcej Orkiestry Dętej przy
Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Krobi, Nie-
etatcwej Orkiestły Dętej Jednostki Wojskowej v/

Lesznie, Harcersko-Strażackiej Orkiestry Dętej w
Unieiowie z województwa kcnińskiego, Olkies;try
Dętej OSP Cukrowni,,Gostyń", Dziecięco-Młodzie-
żowej Orkies,try Dętej przy Miejsko-Gminnym Oś-
rodku Kultury w Poniecu.

Konkurs odbywał się w trzech grupach wieko-
wych, w kategorii instrumentów dęt;zch blaszanych
i instrurnentów dętych drewnianych. Laureatami
konkursu zostali:

W kategorii instrurnentów lrlaszanych:
do 12 lat - LESZEK KACZOR, z Gosiynia, 11 lat,
uczeń szkoły podstawowej w Sikorzynie. Na trąbce
uczy się od 1994 r. pod kier. Michała Bienia. W kon-
kursie zagtał,,Wariacje na temat Bacha" i ,,Dźrvięk
tr,ąbki".
12 - 15 lat - MICHAŁ OLEJNIK z Krobi, 13 lat,
uczeń szkoły podst. w Krobi, Na trąbce uczy się pod
kier. Piotra Budzianowskiego od 2,5 rok,u. W 1996 r.
zajął drugie rniejsce na Wojewódzki,m Konkursie
Młodych Instrume,ntalistów Orkiestr Dętych w Osie-
cznej. W konkursie zagraŁ melodię ludową ,,Ostatni
mazur" t ,,Cześć polskiej ziemi" Starrisława Surzyń-
skiego.
powyżej 15 lat - ex aequo: GRAŹYN.Ą SMIEBZ-
CHAŁA z Ponieca, 16 1at, uczennica Liceum Handlo-
wego plzy Ze,spole Szkół Ekonomicznych w Lesznie.
Na tenorze B gra od 4 lat pod kie,r. P. Bucizianorv-
skiego. Wyiróżniona,d.w1_1kr,otnie (w latach 1,990 i 1996)
w O,siecznie. Zagrała ,,Wi,o,snę" F. Chopirra, i ,,Znóxv
mówisz" Wolnego.

PIOTR, KACZOR z Gostynia, lat 17, uczeń Techni-
kum Budowy maszyn w Gostyniu, Na trąbce gra od
1991 r. pod kier. M. Bienia. ZagraŁ,,Sełenadę" Schu-
berta i ,,Falntazy" Levyego.

W kategorii instrumentórv drewnianych:
do 12 lat - MI|RIUSZ ZELESKIEWICZ z Unic;o-
t,,a, 11 1at, uczeń szkoły podst. w Unieiowie. Na sak-

ffiffiffiffiffiffi§[l

Bffi$H§zE ffi§E B§Ł§§!
sofonie sopranowym uczy się od sty.cznia 1995 r. p,cd
kier. Jakuba Fiękota. Zagrał,,Marzenie" Schumanna
i ,,Etiudę f-d,ur" Couppeya.

od 12 do 15 Xat - FIOTR GORI§Y z Kościana, 15
1at. raukę na klarnecie ro,zpo,czął w 1989 r. pod kier.
Wład.isława Jędrzejczaka. W 1995 r. w Osiecznie za-
jął pierw-rze miejsce. W kc,nku::sie zagrał ,,Białego
],i,lafura" W. Oslma,ńskiego i ,,Etiudę" C. Borrnana,.
povu,yżej 15 lat w tej kategorii - nikt nie uczestni-
czyi.

Wyniki konkursu ogłoszono i ,,tnuz;rgzne" nagro-
dy rozdano po,dczas uroczystego ko,ncertu, któty roz-
począł się o godz. 15.00. Zaprezentowała się w rrim
,,zdzlesiątkowana" Orkiestra Dęta OSP Śmigiel pod
batutą J'ana No-wickiego. Mirno, że grała w niepei-
nyr,ł składzie wypadła - jak było słychać na rvidow-
ni- dobrze. Guliazdami koncertu,byli jednak laune=
aci konkursu, którz;r w;zkonywali po jednym ut,wo-
rze. Zebrali grornkie klrawa od_ licznie zeklrarrej pub:
1iczności,

Poziom konkursu byl zr,óznicowany, Jury w skla-
dzie: Stanisław Mezińsł<i, Władysław Pawłowski i
Andrzej Rżysko vr protokóle strvierdziło, że ,,niektó-
rzy instrumenta]iści nie powinni brać udziału w tym
przeglądzie" aTaz,,... najłl,ardziej utalent,owanlngh
ucznió-ł wi,nno się kierourać do szkół rfliuzfcznsch|'.
W czasie wspÓlrregc pcsiedzelria juty z dyrygenta:ni.
z u,działern dyr. Wojewodzkiego Dornu Kuttury w
Lesznie Zdzisława Adamczaka i pł:ezesa Polskiego
Związku Chórów i Crkiestr Oddział w tesznie Ta-
deusza Paprockiego, st,łierdzono potrzebę kontyrru-
owarnia międzywojewódzkiego ko,nkursu poprzedzo-
nego elirninacjarni woje-,ł,,ódzki,mi. W przegiądzie in-
strurnerttaliści vrinni r"łykon;rwać jeden utwór obo-
wiązkowy, a drugi - dowolny z akornpaniarnentem.

Jako organiz,aóorzy u_słyszeliśrny r,viele słów uz-
nania. Po raz kolejny sp,rałvdziła się Iokalizacja .ł
olriektach centłum Łlaru, w któr;lm u_czestnicy kon-
kursu spozywali obiady.

P.S. T\łie chcę ale mllszę, Złym nawykienr naszej -i nie tylko - publiczn,ości jest opuszczanie sali w trak-
cie prezentacji artystycznej przed jej zakonczeniem,
Deprymuje to mocno wykonawców i ś,rviadczy .., o
brs_ku kuitury. W przypadku tego koncertr-ł przy*
kłyn,r |y}g to, ze \NTaz z publicznością rv niecdpo-
w-ieCiriir: momencie r-.;ychodziii ... przyszli,wykonaw-
cy -- mllzyc}/, ich na,uczyciele, opiekunołvie, tod.zi-
cc. POPBA§VMY SJĘ!

(H.Z.)
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TJrzqcł Stanu CytłźInego us Śmżglu uprzeimi.e za-
tłźadamia, że.us tutejszym Urzęd,zie zlłźqzek m&łżeń-
ski zausa.rli;

ti KWIETNIA 1996r.

- Pan Rafał MałczEttskt, z Jurkaua Polesla ź Panż
Monżku Sporna z Przysiekż Starej II.

- Pan Mźchał Franek ze Śmźgla ź Puni Lldźa KrEsz-
tof ze Śmigla.

13 KWIETNIA 1996 r.

- Pan Jacek Słoma z Gołębźna Starego ż Panź Wżes-
łalna Ksiqżkżeuicz ze Starego Bojanoua.

20 KWIETNIA 1996 r.

- Pan Krzgsztof Tomkotlsźuk z Pośtłżętna i. Panż
Anna Kupka z Bxelalv,

- Pan Tomasz Francższek Gaertner ze Starego Bo-
lanotła ź Panź Agnieszka Sikora ze Starego Bźał-
cza.

- Pan Marek Schoepe z Kqkolelła l Panż Monżka
Maria Krauze ze Starego Bojanotua.

- 
pun Jarosłaus piotr slotała z wonżeścźa ź pcLnź

Agnżeszka Skrobała z Mórkoua,

- Pan Dariusz Langner z Nżetqżko,**a i Punż Mur-
lena lzabela Mźrzejelłska z Wźkltng,

kierownik
Urzędu Stanu Cywilnego w Srniglu

(-) źnż. Jerzy Ci.eśLa

,,BIC C}{nId" sp,c.
64-030 Śmigiel, ul. Leszczyńska 16

tel. (0-65) iB0-318

SR,ODKE OCHBONY ROSLIN
HTJRT - DETAL

- pełna garna pestycydów
(.t, rnałych i dużych opakov.,aniach)

- nawozy dolistne

- ocłżyr,vki do kwiatółv

- folia ogłodnicza
_ ąą5igną

. kukurydzy
" zlaóż

:*-x"-"ilń:wiatór'

- sznurek rolniczy

- opryskiwacze lęczne

Zapt aszamy od poniedziałku do piątku
łv godzinach od B.00 - 16,00

w sobot}l od B.00 - 14.00

64-030 Śmigiel u1. Leszczyńska 16
na terenie Fnzedsiębiorst,,va Produkcji, Handlu

"..*.*,..].:.:::.-,.:::::::::: 
j.::::.:--..,..-

Sprzedanr SKODĘ S-105 rocznik 1989 o przebiegu
62.000 km rv bardzo dobrym stanie.

Informacja: Drukarnia, Smigiel tei. 180-543 po g. 1?.

Pgżary i imllm ue§trffiźeffi§m
Jak podaje Komenda Rejonowa Państwowej Stra-

ży Pożarnej w Kościanie, w 1. kwartale br. na tere-
irie rejonu kościańskieg,o powstały 72 zdarzenia, w
tym: 34 pożar;,, 3? miejscowych zagrożeń i jeden

fałszyw;, alar,m.
Łączne stra,ty we rvszystkich zdarzeniach wynio,sły
103.450 zł, w tynr p,ożarowe * 56.950 zł, przy miej-
scowych zagrożeniach - 46.500 złotych. Dzięki dzia-
łanio,n jednostki państw,owej i ochotniczych straży
pożarnych uratowano mienie wartości 89.866.000 zł.
Przy iikwidacji skutków wszys,tkich zdarzeń ucze-
stniczyło 12B0 strażaków-ratowników.
Podczas zdarzeń jedna osoba, poniosła śmierć, a sześć
zo,stało ranrrych.
Aż 16 pożarów powstało z u/iny nieostrożności osób
dorosłych, 4-z winy nieletnich. Wady i niewłaści-
wa ekspłoatacja inst,alacji i urządzeń elektryczirych
i ogrzew,ezych na paii'wo stałe były przyczynami B

pożarów. Cztery pozary powstały w wyniku podpa-
1eń.

Ko,me,nda st.łierdza, ze w ostatnim okresie zauważa
się zna,czny wzrost pożarórv suchych traw i pozos-
tałości rośiinn,r,ch spowodcwanych ich wypalaniem
-- 12 w ciągu kilku ostatnich dni kwa tału. Wzrasta
też niepokojąco liczba pożarórv powstałych na pod-
daszach budlun,kór.l mieszka-J,nych i gospodalczych. W
zr,viązku z tym, będą przeprouradzane kontrole stanu
przestrzegania_ przepisó,w o ochronie przeci-łpożaro-
łve j.

W rnieście i gminie Smigiei w tynr czasie po.,vstały
cztery pożary, które spowodołvały straty w wysokoś-
ci 1.600 złotych.

Miejsco.łych zagrażen r,v mieście i gminie Śmigiel
było 9. Sporr.;c*o,"1,1ał}, or,re stra.ty w lr;y:okcści 23.000
złotych. W dalszyrn ciągu jedną z przy.z,]n je:;t nie-
z,acho,wanie zasad bezpieczeństwa ruclru środkó,w
tra"n,sportu - 6 zagrożeń.

A więc _ 
=ĄnŹMY O§T§GŻIiJI! ! !

oprctcou:ctł (I!,Z.)

Kffi)
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tozdzielono pieniądze

W poniedziałek. 15 kwietnia, odbyło się posiedze-
nie zarządu Miejsko-Gminnej Rady Sportu. Kultury
Fizycznej i Rekreacji z udziałem plezesow klubów
sportowych i instruktorów (z wyj. KS ,,ORLĘTA"
Czacz - nieobecność nie została usprarviedliwiona).
W posiedze,niu uczestniczyła tez p. Alicja Ziegier -przewo,dnicząca Komisjr Sprarv Spolecznr.ch Rad_v
MiG Śmigiel, księgowa CK p. Erika ]Tackorl iak i ni-
żej podpisany jako dyrektor CK.
Głównyłn ternatern obrad był podział pienięcizv prze-
znaczonych w uchwale budzetolł,ej na sport. Jak juz
pisałem, po laz pierrvszy. Rada \iiG Smigiel rł, tvnr
roku wyodrębniła w budzecie ri, oddzielnej pozr-cli
SPORT pTzeznaczając na niego 78.000 złotr-ch. to
jest 0,810/o ogółu wydatków budżetorvvch. a o 1100io
więcej, niż w roku ubiegłym. Pieniądze rozdvspo-
nowano jak następuje: KS ..POGON i929" - 20.000
zł, KS ,,POLONIA" Śmigiei - 10,000 zł, LZS Spła-
wie - 10,000 zł na działalność i t1-1eż na inu,est,vcje,
sekcja szachowa ,,WIEZA" prz1- CK 7.500 zł, sekcja
modelarska przy CK - 2.500 zł, Szkolny Związek
Sportowy - 4,000 zł (Smigie} - 2.000, Stare Boja-
nowo - B00 zL, Przysieka Stara - 700 zł i Czacz -500 złotych) i M-G RSKF1R - 9.000 zł na dziaLal-
ność i 5.000 zł na inwestycje na sta.dionie miejskim
(Rada przyjęła na siebie funkcję koordynatora ro-
bót).

zebrani ustalili, że wszelkie zaszłości finansowe
będą ewidencjonowane przez ksiegorvośc CK, w tym
rórvnież dochody własne kluborv (np. wpływy za
składki i z biletó,,v rł.stępu). zarząd.v klubórv podej-
mą uchrvały o wysokości rł,,vnagrodzeń trenerów i
instruktorów otaz pracownikórv obsługi. Umowy z

ni,mi będzie zawierał dyr. CK. Zarządy upoważnią
też osoby do pobierania zaliczek i ich rozliczania.

Ponadto przewodniczącv Rady p. Leszek Balcer
zapoznał zebranych z plopoz},cją wzięcia udziału w
turnieju miast i gmin - ze rvzględu na termin (31.

05.br.) w tym roku postanorł,iono z niego zrezygno-
wać. Omowlł też podjęte prace plzy budowie bazy
sportowej. (H. z.j

MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTW^
W dniach 30-31 marca w Lesznie zostały roze-

glane Mistrzostrł,a Województrł,a kadetek i kadetór,r,
(13 - 14 1at) oraz junorek i juniorów (i5 -- 17 lat)
rv Tenisie Stołowym rra lok 1996 rv graclr pojedy-ń-
czvch i drużynowych, Po wstępnych elimirracjach
pt:a\\lo gly w finałach wywalczyło 1l reprezentantów
K.S. ..POLOTrTIA" Śmigiel. Zajęli rv nich następujące
1okat;,-:

kadetki: 1t] m. - Anna Juszczak, 22 - I1ona Szl,m-
kcr":ial<, drr_łżynowo - 5 m.
kłl]eci: 7 m. - Karo1 Marciniak, 15 -- Miłosz Grze-
1:k, drużynov/o 

- 2 m. premiowane udziałem w za-
lvodach strefolvych Drużynowych Mistrzostw Po]ski
iv tej kategorii wiekowej w Brzegu Dolnym,
juniorzy: 6 m. - Artur Marciniak, 9 - Karo1 Mar-
ciniak. 11 - Przemysław Kokociński, 72 - Waide-
t-nar Walkowiak, 13 - Tomasz Wieczorek, 18 - 

Mi-
cilał Wieczorek, 19 - Michał Skałecki, drużynowo -8 miejsr:e.

W rrlrstrzostr,vach udział lvzięlo po 24 zawodników
z kazdej kategorii rł,iekowej z B klubólv.

MIŁOSZ GRZELAK _ MISTRZEM!
13 krvietnia br. w Lesznie odbył się finał Woje-

,*,,odzkicir Igrzysk Młodzieży Szkolnej klas I-IV. Du-
zy sukces w tych zaw-odach odniosł uczeń kl. IV
szi<oły podstawow,ej w Snliglu - Miłosz GRZELAK,
ktor1, zdec_vdowanie ograł wszystkich swoich rówieś-
nikótł, i zdobył złoty medal Igrzysk, Jego opieku-
nem w szkole jest nauczycie1 w-ychowania fizycznego
mgr Z5.gmunt Ratajczak. zaś trenerem mgr Tadeusz
Koziolvski - trener Ii klasy tenisa stołowego,
w niedalekirn czasie Miłosz weźmie udział w stre-
fowym turnieju klasyfikacyjnym młodzików (10-12
lat) w Stroniu Sląskim. Będzie to bezpośrednia eli-
minacja do mistrzostw Polski.

Prezes K.S. .,Polonia" rngr Tad,eusz KozŁott:ski

TURNIEJB
Kltłb Sportor,r,y ,.Orlęta" Czacz z,organizował ot-

rvart1 turniej tenisa stołowego dla mieszkańców wsi.
Spośrod 20 zar,vodnikow zr,vyciężył Ryszard Jokie1
z grłin.v Wolsztyn, następne miejsca zajęli - 2. Jan
ltTowak Radomierz gm. Przemęt, 3. Wiesław Pawlak
Czacz g,m. Smigiel, 4. Robert Chomski Koszanowo
gm. Śmigiel, 5. Fryderyk Walkowiak Czacz gm. Śmi-
gie1, Kazżmżerz MaśIalł

W dniach 29-3l malca w Lesznie rozegrano dru-
zyllowy turniej juniorów r,v szachach, w którym u-
dział brało 5 drużyn z terenu województwa.
1. lokatę zdolr_vła ,,WIEI,TIAWA" Leszno, II - ,,WIE-
Żrlr'' Smigiel. a, trzecią - ,,GANIBIT" Bucz.
P,,_rnlrty, z ]:ozeglanych czterech rund, dla ,,WIEZY"
zCob;.li: Michał Omieczyński - 3,5, Parveł Pryrnel

- 3,0, Łukasz Primel i Ryszard Prymel - po 2,5
ola:z Magdalena Judek - 2 punkty.

żnst, Romąn Borousskź
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ffi6ffi&NIKA Poil,§twsro"e
l .] l,il] .,lr, ---,- :_ia .llii"zlr23,,1,ąniu uiic A. Nlickiewicza

i .,iilgir:lioti-.1iicj rr,, timiglu kierujący FIATEM 126p
tiiii,;l:r,kanicc Piły rloprowadził do zderzenia z JEL-
i- .a .: \Ą ;: '[aL,nor.,,a.

Spl,arł,cr; ukarano rna:lclatctn 20 złotowyrn.

W l:r_icrl z tri?.,$4"i:r, vl Koszanorvie nieznany dotych-
czas §pła_wci], l]0 uprzedtrim ukręceniu kłódki za-
hr:zpleczaj;lcr:j drzr,vi baraku na ił,ysypisku, wła-
l..:,ei sił; do jego rł,nr]ti,z,a. si<;1d skradł radioodtu,a-
.-,:,i.,.: j i---, _]".-!rie ],l,[ucze na szkode ZGiM w
Śmiglu.

Z.fi.{.br. 
- połviaciomiono liomisariat, że dnia po-

przr:dniego do itieszkania przy ul. A. Mickiewicza
lv Śmiglu weszły dwie kobiety. Młodsza rozma-
l,ęlała z rł,łaścicielką, a stałsza w tym czasie doko-
nała kradziez1, pieniędzy przechorvywa,nych w to-
t,ebce w szafie. FB,ZFjSTRZEGAMY FRZED WPU-
s;jCZAF{i"EftĄ DO R{IESZKAŃ OBCYCH oSoE!

4.{}4.ł;r. - !\Ie ,,vczesn):ch godzinach rannych rv Wy-
doro1,1ie zaistniał pożar budynków mieszkalnego
i gospodaiczego. Jego prz__yczyną było zwarcie in-
stalacji elektrycznej, Straty wyceniono na 15 tys.
złotych.

5.s4.br, - 
nietrzeźrvy mieszkaniec Morownic,v ieżał

na ttl. },Torownickiej powodując zagrożenie lv ru-
r:hu_ drogorvym. Zatrzymano go do wytrzezrł,ienia.
VfrLicsek cio ko}egiunr.

8"0łi.hr. - interr,vencja domorva w mieszkarriu prz_v

u1. Fi. Sienkiewicza w ŚnTiglu, którego nie chciał
op.-łścić mąż będący z zarnieszkującą tam żoną w
separac;i. Strony pouczono.

8.04.br. -_ kolejna interrvsncja domol::a rł, Przystecg
Stalej I, gdzie teścio-*,a i_vlrr r,azem l"tliiernozliwia
synowej przejazd przez stodołę. Prze:prorvadzono
rozmowę.

W nocy z 9i10.04.br. - dokonano włamania do po-
rnieszczeti biurol,vych firmy }IOFFMAN - PCLEN
znajdującej się na terenie spolki SMIGROL rv Smi-
glu. Skradziono fax oraz automatyczną sekretarkę
o naztł,ie OLTMPIA OF' 600. Sprarvcy (sprarvcow?)
dot;.,chczas nie ustalono.

13.04.br. - na hoiu stacji PKP rv Starym Bojanowie
leżał nietrzeźwy mieszkaniec Wrocławla. ZaŁrzy-
mano go do wytrzezivienia. Wniosek do kolegium.

14.04.br. - niettzeźwy nrieszkaniec Nietążkowa, leżał
n,a poboczu trasy E5. Odwieziono go do domu.
Wniosek do kolegium.

22.04.br. - w Koszanowie przv ul. Bluszczervskiej
zaistniał pożar słomv pszennej, od ktorej zapaiił
się szczyt szklarni z uprawą pomidorólv, Przyczy-
ną była iskra z tłumika ciągnika. Straty \,vyce-
niono na 1500 złotych.

P.S. W poprzedniej Kronice podano, że w początku
rnarca ustalony rnieszkaniec Śmigla dokonał kradzie-
ży konstrukcji ... Powinno być: przedstawiono mu
zarzut dokonania kradziezy.

KOMENDANT KOMISARIATU POLICJI W SMIGLU
mł, aspźrant Wiesłau: Terczeusskż

Jak Cz"vtelnicy zauivaz;1,1i, kornendant naszego ko-
misariatu, po odbyciu cirr,,unriesięcznego kursu w
szkole policyjnej lł, Słupsklł. arvansorvał. GRATU-
LUJEMY! Redakcja.

FŁB" E.. Ł=VV/EF:I GGĘff§CY
zapraszają

t-}t_ §ltr/-rcF{ SKLEPÓW w CZAC,lu
ul. trVieliclhorvska 5 i 27 Stycznia 3

,,i:j .l:],. ni i i, O l{ H A N D L O W Y"
\Ą,i d} !r l R C l lJ:

ai,t-,,.i,"l,i-l, s:i-li-],1,-., i,r"g29, nabiał, alkohole, chemia go-

l.r_:lr.i--l|c:ił-, art..v}r,-rły papiernicze, farby, iakiery,
ait;, ilul.; !.]o:lt,lodalstr^.,a domowego.

t}t']iRTA SPtrCJALNA:
rcięsa i rvądiiriy pod patronatem Zakłatlólv Mięsnych
w SieralrcĘT.ie &Viellłopotrskim.

tilrzeciaż x, cenach firuror,vych, cluży asortyrrrent,
(]cn:/ }i$].-rliłl::eitcy jne.

ilrr.vjllr;; !ę::irJl zt,tiiiórr.,ietlia rra rvęrłliny na urOczy-
s{.ości.

STi{LnP CZ}:§]NY CoDZlF]Nl{]E oD 6,00 -- 22.00

W t\TIEt}:1iELl] OD 10.00 - 18.00

ZAPRASZAMY

KOt{KUR,S:
CZY ZNASZ ,,WITRYI§Ę SMIGIELSKĄ"

(Zob, WŚ nr B (113) z dnia 18.04.br. s. 6). Publikuje-
nry pierr,vsze pytania konkursu.

1. Podaj daty r,ł,r,dania pitrwszego i pięcdziesiątego
numelu .,Witryn1., Śrnigielskiej" oLaz skłacl zes-
połu redal<cl,jnego 1. numeru.

2. Pod jakim hasłenr organizowaliśn1, rł,5,cieczki ro-
werowe? Jak nazywał się ich plzervodnik? Do
których miejscor,vości były one olganizou,ane?

3. Kim jest Romuald Scbkowiak?

4. Podaj naz\Ą,y zakła,dtlw poligraflczn-.-ch. lł, któ-
rvch bl,ła i jelst drul<ow-ana ..Witr-vna Smigic:]ska".

5. W ktr)r,5,m nLllricl,żic tcllilanlor,,,alistllv i'ilrn vicleo
o SnriglLr, jaki lrt;r ,,ir t) t,.t i]

Frzyporrrilramy: odpo,,łrieclzi naiez"v pizes;iłac d.o le-
dakcji po opublikowaniu rł,szvstkici-r pvtari!

R.erlakc ja



\ti I TRYNA śłr t cIELSl{A

fihcesz mieć kwiatu!_Fglktnie, pized domem w ggrCIdzie?

Podloże do kwiatów - gratis.

ęsmigiel.
USG jamy

Gabinet lekarski
WOJCIECH SKRZYPCZAK

cHIBUEG
ul. Leszczyńska 8 tel, 180-349

wtorek godz. 15.00

brzusznej - wizyty tlomowe

przy Spółdzielni Ogrodniczej w śmiglu
OGBODNICZO-WIELOBBANŻOWY

T. Kościuszki 50 tel. (0-65) 780-274

P o l e c a:
NASIONA KRAJOWE i ZAGRANICZNE:

warzyw, kwiatów, buraków, traw łąkowych,
gazonowych...

NAWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE Z:

Izraela, Finlandii, Holandii.
NABZĘDZIA:
dla o6rodmików i działkowiezów

O §zeroki wybór środków
cbemicznych,

O Folie o różnych
wymieraeh,

O Grzybnię,
O Papier,
t Torf,
O Trzmiele.

Zapraszamy od poniedziałku do piątku
w godzinach od B,00 do 1?.00
w soboty od B.00 do 13.00.

W sprawach pilnych tel. domowy 180-498.

Z^PAMIĘTAJ!
Pogotowie ratunkowe

lub
Policja

Smigiel
§traż pożarna

Smigiel

999
72l-tl?

997
180-007

998
180-215

Dcslarcz doniee, poiemfiiki its. E obsadzimy ie
pięlrmymi pslargoniami i Fetumiaen§ kaskadotryymi

G O S P O D AR S T WO O G R OD N ICZE
ZDZISŁAW BERTHOLD

Smigiel, ul. Polna 7 - tel. 180-363

BEGULAMIN
TUENIEJU TENISA STOŁOWEGO Z OKAZJI

v DNI SMIGLA (12 rnaj br.)

Celem turnieju jest po,pularyzacja tenisa stołowego
oraz propozy.cja zdrowej forimy spęd,zenia wolnego
czasu.

Turniej odbęcłzie się 12 maja w dużej sali sporto,wej
szkoły po,dstarvowej przy ul. M. Konqpnickiej w Śrni-
g}u. O godzinie 10.00 dla dzieci szkót podstawowych
(do 15 lat) w dwoch katego,riach wiekowych: klasy
I-IV oraz V-VIII, a o godzinie 15.00 dta uczniów
szkół ponadpodstawowych oraz osób dorosłych.
System rozgrywek zostanie uzależnirony od il,ości zgło-
szonych osób - mogą też być spoza gminy. Każdy
uczestnik turnieju wno,si wpisowe w wysokości 1 zł.
Sp,rawy sporne rozstrzyga sędzia główny w porozu-
mieniu z sę,Czia,mi liniowynri.
Wszystkich uczestników turnieju obowiązuje posia-
danie czystego, rnięk]kiego obuwia sportowego; legi-
tymacji szkolnej lą.rb do,wodu osobistego. Organiza-
tor nie odpowiada za pozostawiony bez opieki sprzęt
sporto,wy i inne p,rzed,miloty.
Do udziału w turnieju należy zgłosić się co najmniej
na 30 minut przed jego rozpoczęciem.

Organżzator: Zarząd KS ,,POLONIA'' Śrni,gie|

DYR,EKCJA S ZKOŁY PODSTAWOWEJ
W STAEYM BOJANOWIE

ogłasza ptzetarg nieograni
łra w;nkonanie prac ,malarskich w btłdy,nku
w Starym Boj,anowi,e, uI. Szkolna 6.
Termin składania ofert: - do 28 rnaja
godzi,na 12.00.

Przetarg odbędzie się l11,, gabirrecie Dyrektorra Szkoły
w dniu 31 maja 1996 roku o godzinie 12.00.
Oferty należy składać w za,l<1ej,onych i opieczętowa-
nych kopertach z dopiskie,m ,,Oferta na prace ma_
larskie".
Regulamin przetargu or,az przedmiar robót dio naby-
cia w cenie 35,- zł ,w Sekretariacie Szkoły - tell-
fon 185-143.

czony
szkolnym

1956 r,oku



pRffiGRAM §r I}NI śnarcla
S - 1* §ĘAF 1996 r.

l O9.85" {czea*ez,t*k}
godz, J.?.OO ąIRGCZY§'SA§E§IARADYPil,Ą§LĄi G§ti§YŚłłrCrcl, saia Centrrim Kultury (wejścieA)

LlopreeCecna lłIS:l.Ą SW. tl intencji fudy t*{iasta i Gminy §rnigiel, w kościele p.w. św. Stanisława
Kostki o godz. 16.00. 

,

ł 1o.CI5. {p§ątek)
UuczI{E EmGI zWYCIĘSrwA
- godz.10.00 dta młodńery szkolnej
- gode, 13.00 dla dorasłycŁr

godz. 16.00 INAUGIIRACIA,VDNI ŚmeGIa, Ryrek (p:rzed,ratuszem), pokazyMło dńeżawejDruzynyPo_
żatńcr,ej OSP Śmisiel, występ Orkiestry Dętej OSP Śrrrigi*l.

y ILaS. (sabata.} ,:

godz. 10.00 RGzPOCzĘCtEURoCtrSToŚcr oncrroDÓĘ,360-LECIA ZAIWIERDrenlłlqIRKa-
WEGO BRACTXVA SIRZBLECKIEC,O Ęry ŚN'flGLU - przemarsz ulicami miasta i zlożrńehpiatów
w Miejscach Pamięci Narodowej.

godz. 10.45 II\łTRoNIzACJAimÓląxrręnownG0 KBSWSMIGLU NAROK 1996 - płyta asfalto;a
prry ul.T. Kościuszki.

godz- t1"00 MSZA POH§WA w intencji Braci Zjednoczonych Bractw Skzelecki,clr RP - phta asfaltowa przy
ul. T'. Kościuszki.

goclz. 12.CI0 RSu, OeuĘeIE §IRZEnaŃ gtmrrsuSz0§yycH - strzelnice I{BS.
godz.
12.0}15.00 TURNIEI TRAntPI{ARry - boisko KS |lPogoń 1929ł.
godź. ].4.00 GRĄ SZACEIOWA "SY&IŁJLf,ANA" - pĄńa arnfiteahu.
godz.
15.0G17,00 DZEECIĘCYPI§N§RMAIAR§KI. zatakaprzywejściu do parku ul. Północna.
godż. 1,5"00 KGNC§RTU§§FGŁU Z§En/n V/IELKGPOI§KEEJ "CYf}INKA"-Z POZISANLĄ poprzedzony

- ] urrystępern Chórku CK- płyta asfatrtowa.
- ,godz. 16.30 WYSTĘP A&§A§OR§§{§EGO ZESPGŁU DZiECĘCEGO "KAKITJS§(" z ObotĘsk Starych

pSapr"ą arnfrteafuze
ga&z.17.00 WY§§ĘP §LĄtsAR§TtJ "KGCXUBA'I z §yeowa - pbńa przy amfiteatł":e.
gadr. 19,00 OG*§SZENI§ wYN§KÓw §JĘNIE§ÓW STRZEŁEC}trCH Iffi§
godz" 19.30 SMIG§EE§KA GALŁ FISSENE{I BIESIADNru (ad narzeczeństwa do małźeństwa) w wyko

*ńiu młodziery Zasadrrigzęj Szkoły Zawadowejw Smigiu, prezeqtacja fraszek i kupletów -pĄrta

przy arńieatrze.
godz. 20,00 ZAtsĄlryA BRACI{A dla wsaystkieh, wstęp od osoby 35 zł-Saia widowiskowa CK
godz. 21.00 Dł'§KGTE§łĄ - płyta arnfiteatu - prowadei redaktor radia ELKA Bańosz Wejman.

," l"§2.a5. dn,§edz§e*cł} 1

STWAR§Y'ffiJRhI§E' TffiNISA ffi§Łfi§WGO - sala gimnasĘcrna SP Srnigiel:
- godg. 10.00 dla ucaliów szkół padstav.,owych,
- godz. t4.00 dla młoaziezy,szkół średnich i dorosłych.

gode. 15"0fi ryTWA§ąCI§ NflAŁĄ§Ł§K§&I\ryY§fiAlĄIYFOPI§NBRCIXVEI, wręczenie nagród - sala klubo-
wa CK (wejście C).
KsNKt}Rs "Cffi ZNA§Z Z/§BYTKE § ToPCIGRA§ąĘ MIA§FA I GMINY ŚMIGIEL' - sa]a
widowiskowa ck

godz.15.30 T{]RNE&} RCIPU§NNY, konkursy, gry i zahawy dia dzieci - piyta amfiteatru.
godz. 16.30 WYSTĘF §EKC"§§TA}{ECZNEI działającej prry CK - płyta amfiteatru.

] godz. 16"50 POI{AZ WAI"}( E{AR.ĄT§ grupy dziecięcej - przy amfiteatrze
godz. 17"00 KilNe§ffi,,Z§§poŁU pgeŚpgs iT}ąŃeA "ŻpŃCyĘW§trJt$FoI§cY,- płyta asfaltowa.
godz. 19.04 KCINCEKrZESP{}ŁLT DI§CO FCII§ "tsAYERF'Lj-§&" - pł5ńawidowiskowa, wstęp 8,00 eł.
godz. ź]..C0 ZA§A§YATAN§CZNAgra zespół "S&*7ń'lV1" - płyta arnfi,teatru.

I]WAGA ż W d,ni,ach 11 i 1"2 rnaja lłteri,a Fantowa z atrakeyjnymi nagrodami.
IrnPr ezom,ttlw arey szy ć b ędą kiermasze i, stoi,ska hand,Iow e.

S E RB E C Z I{ I E ZAPRAS ZA!Ą
Grganizatarzy


