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Została zrvołańa przez plzewodniczącą Rady Ur-

szulę Ranke 19 grudnia ub.r. Na 24 radnyclr, w po-
czątkowej fazie obecnych było 20. Później doszłc
dwóch dalszych. Ptzez całą sesję nieobecnymi byli:
Jan Lisiak i Marek Walkiewicz.

§PBAWOZDANIA PRZEWODNICZĄCYCII
KOMISJI RADY

Jak wiadomo rada pracuje nie tylko na sesjach, aie
też rv okresach międzysesyjnych, kiedy to radni ob-
radują ,,v wybranych przez siebie komisjach. Z icln
działalności w 1996 roku sprarvozdania złoży\i prze-
rł,odniczący tych komisji. Wyjątek stanowiła komi-
sja finansowo-gospo.darcza, której przewodniczący
niejako wyłączył się z pracy i nie można naw,iązać
z nim kontaktu, a wszystkie materiały ma u siebie
rv domu.

I(omisja regulaminorvo-statutowa - Paweł Górzny.
Odbyto 16 posiedzeń przy ?80/o frekwencji. Komisja
zajmowała się bieżącymi aktualizacjami statutów i
opiniowała wiele dokumentów. Wysuw-ała też wnios-
ki, a jednym z nich był wniosek o zatrudnienie na
pełen etat wiceburmistrza.

I(omisja przetargowa do spraw zamówieir publicznych

- Tadeusz Wasielewski. Odbyto 31 posiedzeń przy
920/o frekwencji. Największym problemem, z któ-
rym się borykano, było słabe zainteresorvanie rze-
mieślników ogłaszanymi przetargami. Stąd często je
unier.vażniano i na nowo ogłaszano ich nolve formy.
Powodowało to wzrost liczby posiedzeń i dodatkowe
koszty, nie mówiąc już o przeciągającej się procedu-
rze. Przervodniczący wniósł wtriosek o przyspieszenie
prac nad budzetem na, rok 1997, co pozwoli wcześniej
ogłosić przetargi i w konsekłvencji doprowadzi do
wzrostu zainteresowania nimi naszych rzemieśini-
ków.

Kornisja rolnictwa, rzemiosła i inicjatyw gospodar-
czych - Henryk Zak, Odbyto 12 posiedzeń przy
79,60,b frekwencji. Oprócz opiniowania wniosków o
umorzenia i odroczenia podatków, komisja przepro-
rvadziła wizje lokalne na ciekach wodnych oraz lus-
tracje żwirowrri i kopalń gliny. Spotkała się też z le-
liarzami weterynarii, by omówić aktualne sprawy.
Człorrkowie komisji zrzekli się diety na łzecz świet-
lic terapeutycznych.
Iiomisja §praw społecznych - Alicja Ziegler. Od-
byto 1B posieclzeń przy B2ol0 frekwencji. Głównie zaj-
mowano się śprawami mieszkaniorvymi. Komisja w
dalszym.ciągu,popiera wniosek o budowę tlrieszkań
konrr-riraln;rch. Opiniowano też projekty tych uchwał
rady, które'dotyczyły zagadnień związanych z regu-
ltrminern, komisji. Odbyto też posiedzenia wyjazdo-
we: w szkole'w Starym Bojanowie i Centrum Kul-
tury w Śmiglu.
I{omisja rewizyjna - Marek Ratajczak. Odbyła 29
posiedzeń przy 930,6 frekwencji. Sporządzono 12 pro-
tokółów z przeprowadzonych zgodrrie z lrarrnonogra-
nrem kontroli.
Komisja planorvania przestrzennego, ładu i porządku
publiczneg,o - Leszek Balcer., Odbyto 11 posiedzeń.
We wszystkich trczestniczyli: L. Balcer, Stefan Dob-
rzyński, Maciej Marciniak i Franciszek Szymański,
Stefan Klupsz był nieobecny dwa razy, a Henryk
Szul i Roman Schiller po razie. Komisja opracowała
11 wniosków, które skierowano do Prezydium Rady
i Zarządu. Nie został zrealizowany tylko jeden wnio-
sek - odszczurzanie. Na swe posiedzenia zaptaszała
też i inne osob),. Osiem razy zorganizowała wizje 1o-
kaIne.

Komisja do sprzedaży mienia komunalnego - Ro-
nlan Schiller. Oclbyła 5 pcsiedzeń. We wszystkich
uczestniczyli: R. Schiller, Flenryk Szul i Henryk Żak.
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Między innymi, w drugim przetal,gu, sprzedano b,.r-
dynek byłej szkoły w Olszewie za 30.944 złote.

NIEOBECNOŚĆ RADNYCH l{A SESJACH ...

.,. przedstawiła przewodnicząca Rady Urszula Ranke,
Przedstawia się ona następująco: (na 9 zwyczajnych
i jednej uroczystej sesji) Stefan Dobrzyński nieoibec-
ny b;4,na 2, Lech Ra,tajczak - na 4, Janina Wawrzy-
norvska - na 7, Henryk Żak - na 3, I\{arek Wal,kie-
wicz - na 3, Zdzisław Żaczyk - na 2, Marek Ja-
norvski 1, Stanisław Pawiak -_ na 2, Jerzy
C,ieśla 1, Ja,n Lisiak - na 3, Alicja Ziegler .-
na 1, Henryk SzuI - na 1, Jan Pietrzak - na 3,
Zygfryd Budzyński - na 1 i Henryk Skrzypczak -na jednej sesji.
Oprocz sesji odbyło się 7 wspólnych posiedzeń wsry-
stkich komisji rady. Nieobecnymi byli: L. Ratajczak
* 2 razy, J. Wawrzynowska - 5 tazy, H. Żak _.
2 tazy, M. Walkewicz - 2 razy, Z, Żaczyk - raz,
J. Cieśia - taz, J. Lisiak - 2 tazy, H. Szul - taz,
J. Pietrzak - 6 razy, U. Ranke - Taz, Tadeusz Wa-
sielerł,ski - raz i R. Schiller - raz.

. PREZYDIUM RADY ...

... odbyło 12 posiedzeń przy 1000a frekwencji. Onra-
v",iając działalność Prezydium, przewodnicząca m.in.
zapoznała radnych z treścią otrzymanych podzięko-
w,ań.

Komitet budowy d.rogi i mieszkańcy ąusź Broniko-
ruo składajq, serdeczne podziękotnanźe za zrozumienie
naszej trudnej sytuacjź przg budotnźe drogż, Przy-
dzielajqc nam d.odatkoue środki finansolne na zakoń-
czenie pźeruszego etapu tj, zaklinowaniu nattsźezio-
nego i rozplanouanego kamienia, lD znacznum stop-
nźu usprauniło komunźkację ueunętrznq ź dojazd do
posesji (...). Społeczny Komżtet budotłg drogi i miesz-
lłańcE ąlssi Broniko,:Do upraszajq się o pamżęć ź uję-
cie do planu finanasouso*gospodarczego na rok 1997
dalszycłl, środkóus tinansowgch na dokończenźe tej
drogi. Pismo podpisali: sołtys i przewodniczący ko-
mitetu Jerzyk Ryszard, Stanisław Samol, Józef Ryd-
lichowski, Antoni Śtiwińsłi i Hieronim Klecha.

Drugie podziękowanie było od ZHP: W imźeniu
1pszystkich zuchów harcerek i, harcerzy, żnstruktorek
ź instruktoróu serdecznie d"ziękuję za pom,oc 7D zoT-
ganl.zotuaniu ż przggototlsanźu do tunkcjonotnania
,,DOMU HARCERZA" 7D Smiglu oraz tegorocznej
Harcerskiej Akcji Letniej. Żgczliuość i ofi.arność z
jakq spotkaliśmg się ze stronE Przgjacźół Harcerst-
ua, pozwala narl mieć nadzieję, że nasza, usspółpraca
bęclzźe nadal służyć lłgchowanźu młodego pokoleni,o"
Polakow na dobrych i prausych ludzi (...). Podzięko-
rvanie podpisał Komendant Hufca ZHP Śmigiel, hm.
F-vszard Duda.

CO ROBIŁ ZARZĄD?
Sprarvozclanie z działalności Zarządu w okresie

międzysesl-jnrrn przedstawił burmistrz Jerzy Cieśla.

Odbyto B posiedzeń, których teniatem m.iir. llyłv
Sprawy:

- ptzyznania dotacji. Na 6 wniosków, dwa rozpa-
trzono pozytywnie. Dotację przyznano OSP w Nie-
tążkowie na zaŁożenie instalacji centralnego ogrze-
wanr'a w świetlicy wiejskiej (500 złctych) i Ochotrli-
czelnu Hufcowi Pracy w Kościanie, do którego na-
leżą też i nasi mieszkańcy, na zolganj,zowanie Wie-
czeTzy Wigilijnej (500 złotych).

- bezpieczeństwa na stadi<lnie w Smiglu (zob. WŚ
nr 23/128) z 5 grudnńa ub.r.: ,,ZAMKNIĘTE ciąg dai-
SZY",

- wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alko-
holowych - wydano ich 15,

- podwyższenia ryczałtu dla kierow-ców OSP. Obec*
nie wynosi on brutto B0 zł dla pierwszego i ?0 zł dla
drugiego kierowcy,

- plzeniesienia oszczędności na płacach w szkolach
na zAdanie inwestycyjne: ,,Komin przy S.P. w Smig-
lu", a oszczędności na płacach łv Urzędzie Miejskinr
przeniesiono na dodatki mieszkaniowe.

- wezwania, w oparcitt o horzystny wyr-ok Naczel-
nego Sądu AdnT,inistracyjnego, Poznańską Hodorvlę
Roślin w Tuicach do zapłaty podatku rolnegłr wraz
z odsetkami, a ponadto wezwanie PHR v,z Tulcach do
zwrotu odsetek zapłaconych pyzez.Urząd od kwoty
ściągniętej wcześniej przez Komornika Skarbowego.
(O sprawie tej pisałem w l,}r, 1S(124) z 10.10.1996,
s. 6; ,,A ponadto"),

- umorzenia i odroczenia termi.nólv płatności należ-
ności podatkowych. Na 15 wniosków pozytywnie za:
opiniowano 11, a w 3 przypadkach odroczono 1ermi-
tty płatności otaz w jednym przypadku 

- należności
rozłożono na raty,

- ustosunkowania się do rvstrzymatria licytacji lLr-
chomości w cegielni w Przysiece Polskiej.
W tej sprawie wydano stosowne oświadczerlic (zob,
WŚ nr 24lI29) z 19.12.ub.r.s.?).

Burmistrz Jerzy Cieśla zapoznał też Radę z pis-
menr otrzymanym od burmistrza Beilen w Holandii,
W któryrn m.in. stwierdzono:
Z przyjemnoścżq dziękujemy Panu za przesłalte z:dję-
cźa i gazetg (z tłumaczenźem).
W czasże naszego pobEtu us Pańslciej gńini;e widzie-
lźśmg np. uastępu narod,oluej grupa tanecznej, kto-
re nanl się szczególnźe podobałE. Spontani.czni:e zci-
prosilźśmy to, grupę do jednEcLl, odtoiedzźn w Holan-
dii w 1977 roku ź do lłzżęcia udziału w międzynaro-
douym f e stitu alu f olklor y sty c znu nx,

Ten lestitłal będzie stę odbEuał od 27 lźpca clo'3 sźer-
pnźa włqczni,e w Odoorn, ln mźejscouości odclalonej
o około 30 km od Beźlen.
Po obejrzeniu fżlmu uźdeo komiLet organiza,cg jny po-
informouał nas, że bardzo lnysoko ocenił wgstęp zes-
połu ze śmigla,
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My bardzo cieszym,y sżę i rnamy nadzieję, że grupa
jest tu stqnte uslu terminie odusiedzżć Beil.en.
BEłobE dla nas rotonźeż wielkq przyjemnościq gdy-
bEśmy u tyrn okresźe mogli goścżć Pana z Pana lnał-
żonkq, Dyrektora Szkoły gd,zl,e nocotoalźśmg z mał-
źonkq ź Panżq Etłę z jej mężem u nas u Beilen.
Jak już tł Śmiglu pouiedzźeliśmg koszyt podroży ż
koszt pobgtu ido, na rachunek gmźng Beźlen.
Tak więc wcześniejsze ustne zaproszenie zozstało po-
twierdzone pisemnie.

UcHwAŁY, UCHWAŁY ...

Między innymi podjęto uchwały w sprawach:
1. Zmian planu miejscowego zagospodarowania prze-
strzennego. Po prostu wyrażono zgodę właścicielom
niektórych nieruchomości na dokonanie zmian' w
plzeznaczeniu gruntów - główi-rie na budownictwo
mieszkaniowe. Dotyczy to również tak zwanego tar-
gowiska w Śmiglu, gdz,ie ,,tereny budownictwa wie-
lorodzinnego (tak dotychczas w planie - dla spół:
dzielni mieszkaniowej - H.Z,.) przeznacza s,i.ę na te-
reny budownictwa mieszkaniowego jednorodzirrnego
olaz plac handlowy - targowisko z infrastrukturą
towarzyszącą".
2, Zasatusytuowania na terenie miasta i gminy
miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków
sprzedaży tych napojów.
Określa się następujące zasadyi
1. Możliwość wydania zezwolenia w zależności od

usytuowania placówki rozpatrywać rraieży w każ-
dym przypadku indywidualnie.

2. Dla pijalni pirva nie wydawać zezwoleń na sprze-
daż napojów alkoholowych zawierających powy-
żej 4,50,0 alkoholu.

3. DIa placówek gastronomicznych nie wydawać zBz-
woleń na sprzedaż napojów alkolrolowych zaw,ie-
rających powyżej 4,50 6 alkoholu do spożycia po-
za miejscem sprzedaży.

4. Zezwolenia na sprzedaż piwa wydawac dla pla-
cówek branży spożywczej.

5. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoi'oiowych
zawierających powyżej 4,50,b alkoholu wydawac
dla stoisk w sklepach z artykułami spożywczymi.

3. Odpłatność za usługi opiekuńcze świadczone przel
Ośrodek Pomocy Społecznej w Smiglu.
Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu
codziennych potrzeb życiowych, podstawową opiekę
higien,iczną, zalecaną przez lekarza pielęgnację oraz

- w miarę możliwości - również zapewtrienie kon-
taktów z otoczeniem.
Pomoc w formie usług opiei<uńczych przysługuje o-
sobom samotnym, które z powodu wiel<u, choroby
lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób,
a są jej pozbawione. Usługi opiekuricze mogą byc
przyznane rówrrież osobom, które wymagają pomocy
innych osób, a rodzina nie może jej zapewnić.

Kwalifikacja osób do objęcia przez.OPS świadcze-
niem usług opiekuńczych odbywa się na podstawie
zlecenia wystar4rionego przez lekarza leczącego pa-
cjenta. Organizator usług, po jego otrzymaniu, prze-
prowadza wywiad, rla podstarvie którego kierownik
OPS podejmuje decyzję o objęciu - lub nie - danej
osoby usługami opiek,t"rńczymi.

W § 1 uchwały stwierdza się, że osoby korzystające
z usług świadczonych w miejscu zamieszkania, po-
noszą opłatę w zależności,od posiadanego doc]rodu na
o§-oPę:y rodzinie ustaloną zgodnie z tabelą.

Wysokośc opłoty w procentoch
ustolono od ceny usługi dlo:

osób somotnie osób w rodzinie

- 
| ,sospodoruiqcvlh

Dochód neiio
- no osobę

w złotych

0

8c/o

ICjlo
130/o

18%
300/ł

50%
100%

50/o

10%
130/o

iB%
300/o

60%
B00/o

100%

4. Opłat za wodę z urzadzeń zbiorowego zaopatrze-
nia w wodę z terenu miasta i gminy Smigiel. Pobie-
l,ane obecnie stawki nie pokrywają w pełni wydat-
ków. Na ich zwiększenie w roku bieżącym wpłyną
m.in. za,dania wynikające z zaleceń pokontrolnych
NIK jak i Urzędu Miar, Wag i Jal<ości oraz nalasta-
jąca inflacia. A pona,dto, jak po,dkreślarro w dysku-
sji, urządzenia się.starzeją i część z nich musi być
rvymieniona; W podjętej uchwale stwierdza się: ,,Us-
tala.się stawkę opłat za wodę dla celów bytowych w
wysokości I,20 za mB,.przemysłowych w wysokości
7,45 za m]".

5. Zbycia w drodze bezPrzetargowej działki pbłożo-
nej w Starym Bojanowie. A konkretnie chodzi o klin,
który powsfą|, po-między posiadłośc,ią Wacława Gtapy
a nową drpgą osiedlową (O sprawie,tej pisałem w nr.
20/101) z 19.tr0.1995 r. s. 2-3: ,,Dwie lacie". Dziś z
satysfakcją,stwierdzam, że zwyciężył ... rozsądek).
Ze wzg),ędu na istniejącą linię zabudowy i niekorzy-
stne usytuowanie przedmiotowej działki (o pow.
0,05,00 ha), nie r,noże ona stanowić samodzielnej
działki budowlanej,,lecz może być uzupełnieniem nie-
ruchomości W..Glapy, który deklaruje pokryć kosz-
ty zwtązane z geodezyjnym wydzieleniem tej działki.
6. Wprowadzenia.zmian w uchwale podjętej 24.10.
ub.r; w sprawie wysokości stawek podatku od nieru-
chomości na obszarze gminy. Stawki te publrikowa-
1iśm5z lw nr. 2| (126) z 7 listopada na s. 3; §TAWKI
PODATKU OD NIERUCHOMOSCI. Proszę sobie na-
nieść następujące zmiany:

- w punkcie 1 zamiast 0,21 rnabyć 0,24

-,w punkcie-6 zam,iast 0,25 ma być 0,28

276 -- 350
351 

-420421 - 500
501 

-.600601 -- 700
701 - B00
powyżej B01,
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- w punkcie ?a zamiast ,,0,50 od jednego ar.a po-

wierzchni" ma być: ,,0,0t zł od jedrrego metra
kwadratowego powierzchni" z dopiskiem: 500lł

t5,ch gruntów zwalnia się od podatku.

- 1y punkcie 7c zamiast 0,03 ma być 0,02

W rozdziale: Zwalnia się od podatku od nierucho-
mości wypada punkt 4.

7. Zmiany gruntów między gminą a rolnikami Ma-
tuszczakiem i Przymusem. Wymienieni zdają grunty
na Tzęcz ,oczyszczalni, a otrzymują w zamian grunty
uzyskane z b. SK Racot.

WOLNE GŁOSY I WNIOSK!
Radny Henryk Żak złożył relacje z za,:_

miały miejsce lv związku z nieodb.vtą iic,.--: _ ,

gielni w Przysiece Polskiej (w pop. tlr, di ..: ,,,

oświadczenie Zarządu w tej splau,ie), D
tą oko}iczność swe stanowisko zajmie też GZ,&aI
w śmiglu.
Na koniec posiedzenia przewodnicząca Rady §l
skiej Śmigla Urszula,Ranke, radnym, -gościom i
rodzinom zŁ,ożyła serdeczne ży czenia św-iąt€cz,Jo-
woroczne.
Po części oficjalnej radni podziólil; się opłat*i

G.

PIĘKNY KONCERT...
... mówili nam, wychodząc z sali, słuchacze. A chodzi
oczywiście,o zorganizowany koncert śwli,ąteczno-no-
w-oroczny, który odbył się 2? grudnia ub. r. w sali
widorł,iskowej centrum kultury w Śmiglu.
Fzeczywiście, rnógł się podobać, a to za sprawą prze-
de wszystkim wykonawców. O naszych nie będę du-
żo pisał. Orkiestra OSP pod batutą Jana Norł,ickiego
udowodniła, że rnimo braków kadrowych (muzykórv

,,średriiego pokolenia") potrafi przygotować i dosko-
nale wykonać również - oprócz repertuarrt marszo-
wego - repertuar koncertowy.

,,Hatmonia" pod batutą Piotra Majera też przygoto-
wała now,v zestaw kolęd - podobnie jak chórek przy
Centrun Kr-ritury w Śmiglu prowadzony przez. Ewq
Zułrer przy akompaniamencie Beaty Stanek. Pozionr
tego ostatniego stale rośnie, a głosy młodziutkich
śpiewaczek brzmią coraz pewniej i wyraziściej (Prze-
praszamy za pominięcie na afiszu). ,,Żeńcy" pod kie-
row-rlictwem Rafała Rosolskiego, obok tradycyjnego
mazura, też pokazali nowość: tańce górali beskidu
żywieckiego. Melodie, taniec i przede wszystkim stro-
je zrobiły duże rvrażenie.
Spiewający barytonem Jerzy FECHNEB swe rodzin-
ne korzenie wywodzi ze Śmigla. Jego dziadek Stani-
sław Fechner wraz z żoną Władysławą w 1923 ro}<u

sprowadził się do Śmigla, gdzie najpierw był poli-
cjantem, by później awansować na komendanta po-

sterunku policji. Miał drvóc}r s;rnów: Alfonsa, znane-
go pow,szechnie w Śmiglu nauczyciela i działacza
sportowego (Zaginęła tablica informująca o ulicy
Jego imienia) i Albina wykształconego jesz-

cze przed wojną artystę śpiewaka. Otóż Jerzy jest
synem tego ostatniego. S udia wokalne ukończył w
Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Poznaniu
w klasie śpiewu solowego docenta ... Aibina Fechne-
ra w 1978 roku. Jednak już wcześniej został zaanga-
żowany jako solista w Teatrze Wielkim im. Stani-
sława Nloniuszki w Poznan,iu, gdzie śpiewał do 1995

loku. Obeclrie jest ,,wolnym strzelcen". Debiutował
partią Miecznika w ,,Strasznym dworze" Moniuszki

i u,ystępuje w partiach pierr.r,szopi:.:,.", ,_ :

znanych oper. Artysta kreuje rór,,,:l::z :,- -

kraju. Śpiewał w Finlandii, Niencz=:i-_ :
Francji, Holandii. Bułgarii, Czechcs:l,,,,
ZSRR i na Węgrzech, gdzie rr- B_iila1'-._ - _ , ,

radiowego, drugiego w śrvrecie. 1]a!:],.]-__,_ 
,: -, -

rrjamina Brittena ,,Rzeki krz-"cząc,.-rl-. : .,:_

Jerzy Fechlrer w repert,uarze oi]ero,,.-:-__- _ -i-,:]l .,*

wym zapTezerltował Się S\\,ię1],:-i S;. -. ,

akompaniamencie na pianinie akorrrpaniatorki Tea|ru
Wietł<iego w Poznan,iu Wandy }'{arzec - 

pięknie i

donośnie, bez po.mocy rnikrofonul!l Nic też dziwnego,
że zebrał rzęsiste brawa.

Takie brawa otrzymało też JŁZZ i-}UO z Wrocła-
wia. Dziś mogę się ptzyznać, że mieliśmy pe,ń/ne o-

bawy: jak publiczność przyjmie koiędy rłz jazzorl,,yili

rytmie? Okazało się, że dobrze. W tym roktt, a pl,zy-
gotowania do trzeciego koncertu 1uż rozpoczęliślny,
być może, sprowadzimy rviększą {ormację jazzo,,vą,

Jazz duo stanowią Janusz KO§TEFAŁ, - doskonały
gitarzysta i niewidomy Tadeusz GOLACHOWSKi , ,

świetny saksofonista. Jako duo rvspółplaclłją ze sobą

od 1986 roku i odnoszą wiele sukcesó,l,,,, głównic rril

f estiwaiach jazzor,vych,

Koncert swą obecnośclą zaszczycił burmistrz: Jel*

rzy Cieśia z małżonką,:,który zebranym widzom, a za

ich pośrednictwem rn:ieszkańcom miasta i gminy, zło-

żył serdeczne życzenia śrviąteczno-no,ć/olocznf].
(H,z,)

,}aa}aał)a<).().o}aaaał).aałaaaa])aia,})aa a*--**"aaoaa

POTRZEBNA OPIEKUNKA

rlo 7 miesięcznego dziecka na 8 gorlzirr tlzicrrnie.

W domu.

Zgłoszenia tc1. (po godz. 17,00) 1B0-752.

aa*a}aaaffi aćia+aa}}++łaałaaota+i}+a+,it §



WITĘYNA ŚMIGiELSKA

Sq w sprzedozy!!!
Zgodnie z zapowiedzią: ,,w pierwszych dniach

grudnia" - 9 grudnia,ub.r. wtych punktach, w któ-
rych można kupic ,,Witrynę Śmigielską" ukazała się
książka (120 stron) pod tytułem SPIS WŁAŚCICIELI
STACJI TELEFONICZNYCH W MIESCIE I GMI-
ntn śnłIctnl.

Książki, w których brakuje stron lub mają inne de-
fekty - a i takie egzemplarze się zdarzają - prosi-
my wymienić na dobre w tym punkcie, w którym za-
kupiono wadliw;ł egzemplarz,

Redakcia

Z POPftZEDI{IEGO 24(|29t' NUMEBU:

VZUPEŁNIENIA
Smigiel:
Herban Bogdan, ul. Osiedle 11 tel. 189 816
Krzemińska Kinga tel. 189 78?
Szczepaniak Jacek, al. Paderewskiego tel. 1B0 567
Żymelska Ewa tel. 180 951

Bielawy:
Jałkiewicz Stanisław, ul. Smigielska 14 tel. 189 895

Czacz:.
Michalczak Violetta tel. 189 BlB
Czaczykz
Grycz Edmund tel. i89 945
Han Franciszek tei. 189 955
Kaminiarz Stanisław tel. 189 948
Matysiak Jan tel. 1B9 944
Mikołajczak Jan tel. 189 946
Skoracka Mirosława, Andrzej tel. 189 947
Wasielewski Marian tel. 189 954

Gniervowo:
Ambroża Władysława tel. 185 606
I{elińska Krystyna tel. 185 609
Lester Jolanta tel. 185 605
Mackowiak Błażej tel. 1B5 608
Maćkowiak Józef tel. 185 610
Szczerba} Andrzej tel. 185 607

Jezierzyce:
Cyprian Arkadiusz tel. 1B5 613
Śniady Ryszard tel. 185 612
Urban RÓnata, Zbigniew, Jezierzyce 11 tel. 1B5 611

Karśnice:
Kozłowslri Jerzy tel. 1B9 B2B
Szymański Piotr tel. 189 B29

Nietążkowo:
Bobowski Ryszard, ul. Arciszewskich 14l? tel. 1B0 275

Nowawieś:
Sobol Jan tel. 1B0 952

§tare Bojanowo:
Balcer Piotr tel, i85 431
Kopienka Paweł tel. 185 672
Mackowiak Bernadeta tel. 1B5 427
Nowak Wiesława tel, 1B5 6?4
Sobkowiak Włodzimierz trcl. 18l] 673

Wonieść:
Baclrmiński Janusz tel. 185 457
Bersk Marek tel. 185 466
Białkowska Łucja tel. 185 468

Białv Krzysztof tel, 185 516
Białv Paweł tel. 185 476
Czapla N{ałgorzata tel. 1B5 486
Firlej Władysław tel. 185 494
Goliwąs Hanka tel. 185 49?
Jakubowski Krzysztof tel. 1B5 463
Karolczak Jerzy tel. 185 4B2
Krap Piotr tel. 1B5 459
Korduś Piotr tel. 185 518
Kurowski Stanisław tel. 185 465
I(urzawski Antoni tel. 185 467
Lipowicz Bolesław tel. 1B5 458 (znriana!)
Liporvicz Zenon te1. 1B5 517
Nlichalak Kazimierz tel, 185 4B4
Michalski Waldemar tel. 185 480
Mrug Adam tel. 185 462
Nadolny Ryszard tel. 185 470
Naskręt Stanisław tel. 1B5 461
Olejnik Jacek tel. 185 4B1
Olejnik Michał tei. lB5 473
Olejnik Piotr tel. 185 492
Ołejnik Ryszard tel 185 460
Radziński Dominik tel. 1B5 49B
Ratajczak Lech tel. 1B5 4B3
Sobkowiak Alfons tel. 185 495
Szymczak Krzysztof tel. 1B5 679
Sląski Stanisław tel. 185 477
Slotała Andrzej tel. 185 474
Urban Bernadeta tel. 185 493
Walachowski Tadeusz tel. 1B5 464
Wawrzyniak Damian tel. 185 4B8
Wędziński Stanisław tel. 1B5 4B5
Wojciechowski Andrzej tel. 185 491
Zalesiński Karol tel. 185 472
Zalesiński Krzysztof tel. 1B5 519

PoPR,AwKI
Smigiel
do wykreślenia:
Kozłorvski Jan, ul. Mierosławskiego 9 tel. 1B0 56?
Wawrzyrriak Jan, ul. św. Wita 26 te1. 180 275

do poprawki
Olszewski Tadeusz, uI. Zdrojowa 19 tel. 1t]9 856
Wypych Jan, ul. Morownicka 37 tel. 1B9 342

Morownica:
Nadolny Zdzisław, Monownica 18 tel. 1B9 639

Nietążkowo:
Biały Bolesław, Zbigrliew, ul. Leśna 47 tel. 189 630



WITBYNA ŚMIGIELSKA

NOWE VZUPaŁNIENIA
Urzędy i Instytucje:
Paraf,ia Rzymsko-Katolicka Białcz Stary 17 180-95?
Zespoł Szkół Roiniczych w Nietążkowie tel. 189 660
Górski Wł. lek. med. stomat. spec. protet. Ś-l, ta0-3g2
Sklep spożywczo-przemysłowy, Szkudlarczyk M.

Zegrówko, 1B0 958
Zakład produkcyjno-handlowy ,,A'WAX", Ś-l, 180 956

Śmigiel:
Rybakowski Zbigniew, ul. Rolna 2 189 581
Skrzvpczak Michał, ul. Rolna 18 1B9 582
Wieczorek Donata. ul. Rolna 36 189 $80
Bielawy:
Kuśnierczak Edward, ul. Ilościańska 33 1B9 B17
Pelec Jan, ul. Główna 5 189 822
Bronikowo:
Forenrska Teresa, Andrzej, ul. Morownicka 22 189 751

Czacz:.
Kurzawska Maria, ul. Wielichowska 1 189 834
Przybyiska Mirosława, ul. Nadoinik 4/5 189 062
Ruta Krystyna. ul. Nadolnik 4/10 1B9 060
Czaczyk:
Wojciechowski Benedykt, Czaczyk 10 1B9 953
Chełkowo:
Bresiński Alfred, Chełkowo 10 185 653
Bresiński Jan, Henryka, Chełkowo 1 1B5 654
Frąckowiak Jerzy, Chełkowo 14 1B5 655
Ja.qodzińska Waleria, Chełkowo 1 1B5 662
Kubiak Henryk, Aniela, Chełkowo 1lb 185 656
Molicki Dariusz, Beata, Chełkowo 11 1B5 657
Oleszak Zbigniew, Chełkowo 1 185 658
Poznaniak Wacław, Chełkowo 11b 185 561
Stefan Bogumiła, Chełkowo 11 185 659
Wonieść
Stefan Tadeusz, Chełkowo 10 185 660
Włodarczak Henryk, Chełkowo 10 1B5 661
Glińsko:
Buśko Marian, Glińsko 21 1B9 961
Chomski Tornasz, Gl,ińsko 6 189 965
Kozak Antoni, Glińsko 35 189 963
Łabęda Jan, Glińsko 17 189 966
Michalski Andrzej, Glińsko 18a 189 971
Nadolny Mirosław, Glińsko 32 189 964
Nyczka Michał, Glińsko 12 1B9 962
Przybylski Ryszard, Glińsko 10 189 968
Sopór Tomasz, Glińsko 25 189 972
Stachowski Eugeniusz, Glińsko l8b 1B9 969
Stachowski Roman, Gl,ińsko 1 1B9 967
Karśnice:
Majorek Jan, Karśnice 11 189 B27
Koszanowo:
Kaczmarek Edmund, u1. Wierzbowa 28 1B9 633
Nietążkowo:
Dolczewska Halina, Tomasz, ul. Leszczyń. 9 1B0 959
Goc Andrzej, ul. Arciszewskich 20 189 814
Minta Tadeusz, ul. Leśna 63 180 955
Skowron Eugen,iusz, ul. Leśna 65 180 954
Nowy Białcz:
Kaczor Joanna, nr 23 189 625
Konieczny Kazimierz nr B 1B9 616
Parsko:
Pawłowski Jan, Parsko 5 185 451
Robaczyn:
Bojanowska Urszula, nr 14 185 692

Bojanowski Zdz.isław nr 14 1B5 685
Bukowski Włodzinrierz, nr 15 1B5 696
Grycz Henryk, nr 40 1B5 690
Floinka Edward, nr 30 1B5 683
Józefczak Zygmunt, nr,,15a 1B5, 689
Jakubowski'T,omasz, nr 4 1B5 671
Kaźrnierczak Edward, nr 45a 185 693
Kruk Jan, nr 14b 185 569
Kupka Wojciech nr 49 1B5699., .

Lester Helena, nr 41 185 230
Lester Marek, nr 26 1B5 688
Łapka Aniela, nr 10 1B5 695
Maćkowski Zenon, nr 1 l85 429. ,

Marach Andrzej, nr .18 185 682 ,,

Matelska Ewa, nr 24 1B5 596
Mikołajczak Czesław, nr 12 1B5 686
Olejniczak Edmund. nr 36 1B5 684 -

Popiełkiewicz Henryk, nr 50 1B5 572
Ranke Henryk, nr 14a 1B5 697
Skrzypczak Teresa, nr 24a 185 677
Stróżyński Józef, nr 39 185 426
Szudra Iwona, nr 45 185 694
Trawska Lidia, nr 32 185 698
Walkiewicz Jacek, nr 25 185-6?8
Wasiak Stanisław, nr 21 185 680
Witkiewicz Bernard, nr 43 185 681
Woitkowiak Jan, nr 23 1B5 687
Wojtkowiak Jerzy, nr 27 18ó 69l
Stare Bojanowo:
Spychała Adam, ul. Szkolna B 18; 12,j
Szwarc Elżbieta, ul. Kręta 18ó 669
Zeliński Janusz, uI. Mostowa 3 1B5 6T,j

Szczepankowo Nowei
Kunert Marek, 180 B40

Wonieść:
Bartoszewska Maria, Naral:a 185 :;i
Czapla Czesław 185 520
Jaworski Roman 1B5 489
Krysiak Stefan, Teresa T4c 16 ],85 ł;y
Maćkowiak Stefan, Wonieść 1 5 1E5 =;_
Radziński Krzvsztof, Wonieść 7łc i3 _ j]
Roszak Edward, Wonieśc 76 18c łt;
Splisteser Alfred, Wonieśc 1 5 l8r a].
Styperek Józef 1B5 478
Wyrwa Irena, Wonieść 74c ii _ir j ł::
Yfydorowo:
Fiigier Ksawery, nr Ba 18ó 63-;

Han Stanisław, nt 8 18ó 130
Jakubowska Elżbreta, nl 4 i8; a;_
Nyczka Eugeniusz, nr 17 i8a 6ł3
Marciniak Jan, nr 9 189 c88

żegrowo:
Klecha Roman nr 6, 180 9ó3

PoPRAlfKI
Handel:
Sklep ogrodniczo-rolnicz1-. Balcer P S-,
Zakłady produkcyjne:
GASTROMETAL. Olszerł,skl Tacie :sz. S-
Śmigiel:
Sikora Józefa, ui. Dud"vczii iiT 1B9 +75

Czacz:
Lewandowski Eugeniusz, ul. Wieiichoq,ska
Glińsko:
wykreśiić: Śmigaj Piotr
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Jeziełzyce:
wykreślic: Malinowski Aleksy
Morowniea:
,Krupka Krzysztof, Morownica 25 i8g 676

Olszewo:
wykreślić: Rybiński Bogdan, Olszewo 7 1B5 126

Robaczyn:
Ratajczak Marek, Robacz5,n !3 1B5 299

Stare Bojanowo:
Damrych Marian, ul. Główna 13a/l LB1 225
Dolata Feliks, ul. Szkolna 24110 185 392

Szczepankolvo Nowe:
wykreślić: Stachowtak Bronisław, nr 9 1t]0 B40

Wonieść:
Liporvicz B,olesław, Wonieść 73 1B5 45B

PODZIĘKOWANIE
Dzieci z świetlicy terapeutycznej w Smiglu oraz

ich opiekunka Alicja Przybyłek za naszym pośredni-
ctwem składają serdeczne podziękowanie Pani Edy-
cie KOŹLIK za rogale marcińskie oraz radnym -członkom KOMISJI ROLNICTWA, RZEMIOSŁA i
INICJATYW GOSPODARCZYCH za przekazane die-
ty, które ptzeznaczono na paczki świąteczne.,

Duchowieństwu, krewnym, sąsiadom
i znajomym za modlitwy, złożone kwiaty
i udział w uroczystościach pogrzebowych

ś.p. ANNY NOWAK
serd eczr.e po dziąkowanie

składa pogrążona w smutku
Rodzina

Pogrzeb zmarłej odbył się 18 grudnia ub. r. n'a cmen-
tarzu parafialnym w Śmigiu.

SPRZEDAM ZASTAWĘ 1100p, 1978 r.

stan dobry.

tel. 1B9-B56 do godz. 14.00

l(llŁ0 Ullll ullEt[llP0mn
Koło UNII WIELKOPOLAN w Śmiglu zostało za-

łożone już w październiku ubiegłego roku. Przewod-
niczącym koła został Bronisław Skorupiński, z lrtó-
rym sympatycy tego ruchu społeczno-gospodarczego
rnogą się kontaktować przesyłając korespondencję
pod adres: 64-030 Śmigiei, ul. J. Kilińskiego 7 bądź
dzwoniąc pod numer 1B0-054.

Unia Wielkopolan jest stowarzyszeniem ogólnie dos-
tępnym i skupiającym tych, którzy pracą i konstruk-
tywnymi programami chcą budować silną i zasobną
W I E L K O P O L SK Ę. Członkom Unii - Wielko-
polanom - chodzi o przywrócenie świetności nasze-
go l€gionu. ,,Czujenry, że własnymi siłami, nie oglą-
dając się na innych, możemy zrobić dla Wielkopolski
i dla siebie więcej. Tylko działania zgodne z hasłem:
,,Własną pracą i pomocą a siłami zjednoczonymi" ot-
wotlzĄ drogę do pomyślności nas wszystkich. Chcemy,
by nasz region, nasze miasta i wsie, nasz poziom ży-
cia, jak najszybciej zblriżyły się do poziomu Europy"

- czytamy w reklamowej ulotce.

W swej pracy Unia Wielkopolan stawia przede wszy-
stkim na regionalizację. Jeżeli chcemy być partne-
rem dla Europy regionów, to sami musimy być sil-
lrym regionem. Silna Wielkopolska ma być przykła-
dern i motorem zmian dla Polski i dla innych regio-
nów. Ale by ona była silna, to wszelkie decyzje gos-
podarcze dotyczące Wielkopolski muszą mieć źródło
i zapadać tu - w Wielkopolsce.
Tak więc według ideologów tego ruchu, WIELKO-
POLSKA ma być motorem zmian ekonomiczno-spo-
łecznych w Polsce. opr. (H.Z;

UWAGA!
Oczekuję jakiejkołwiek informacji, wzmianki na te-
nat pisanej przed wojną przez KOKOCINSKIEGO
pracy pod tytułem DZIEJE ŚłłtCl-ł.
A ponadto poszukuję

ZDJĘCIA DWORKU W KOSZANOWIE.
Hubert zbierski

3y#
*,x§

JĘZYK NlEMIECKl
BIURO TŁUMACZEŃ

dokumentów i korespondencji
naulra języka * korepetycje

GRAZYNA OLEJI{IK
Członek Polskiego Towarzyst,wa Tłumaczy
Ekonomicznych, Prawniczych i Sądowych

ul, Poprzeczna 3, Nowawieś 64-030 Smigiel tel./fax 180-?06

)§t
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KftoNIKA POLICYJITA
12.12.96 - mieszkaniec Przysieki Starej zgłosił, że

ojciec nie chce go wpuścić do domu, czelnu ten os-
tatni zaprzeczył, strvierdzając jednocześrric, że syn
bez jego zgody korzysta z opału do ogrzania swego

_pomieszczenia. Pou,czenie.
12.12.96 - kierujący FIATEM 126 p mieszkaniec

Kościana na trasie Karśnice - Śniaty, na łuku dro-
gi, na śliskiej nawierzchni nie opanował samocho-
du i koziołkując wjechał do przyd,rożnego rowu.
Mandat 35 złotowy.

14.12.96 - mieszkaniec Wydorowa zgłosił, że miesz-
kający z jego córką mężczyzna, wyrzucił ją wraz
z dzieckiem z mieszkani.a. pouczenie.

14.12.96 - w Śmiglu na ul, Północnej kierujący
FIATEM 126 p mieszkaniec tego miasta nie dosto-
sował prędkości do panujących warunków i naje-
chał na prawidłowo zaparkowanego innego malu-
cha, Mandat 50 złotowy.

14.12.96 - z mieszkania w Sierpowie dokonano kra-
dzieży pieniędzy. W wyn{ku prowadzonych dzia-
łań, sprawcę ustalono, Jest nim inny mieszkaniec
tej wsi.

16.12.96 - w Sierpowie mieszkaniec S,tarego Boja-
nowa poruszający się FIATEM 125 p, w trakcie
wykonywania manewru wymijania, nie zachował
ostrożności i ciągnioną lawetą uderzył jadący z
przeciwka samochód tej samej marki. Koiegium.

22.12.96 - mieszkaniec Śmigla wszczął awanturę w
tnieszkaniu przy p. Rozstrzelanych, Po rozmowie
uspokoił się i opuścił mieszkanie.

23.12.96 - w Karśnicach w daiszym ciągu kłócono
się o sporną drogę. Zwaśnionych sąsiadów pouczo-
no.

31.12.96 - będąc po użyciu alkoholu mieszkaniec

Sierpowa zgłosił, że na drodze Nietążkorvo - Sier-
powo został uderzony w głowę. Poradzono mu, by
po wytrzeźwieniu zgłosił się na posterunek. Jed-

*nak siĘ tam nie zjawił.
1.1.br. - będąc w stanie po użyciu alkoholu miesz-

kaniec ul. S. Skarzyńskiego w Śmiglu wszcząŁ a-
wanturę wobec domowników. Zatrzymano go w
areszcie do wytr zeżwienia.

1.1.br. - mieszkaniec Śmigla, będąc w stanie po spo-
życiu alkoholu, wszczął w mieszkaniu teściowej
awanturę, podczas której chciał zabrać dzieci i sa-
mochodem (2,11 promita!) oddalić się. Zatrzymano
go w areszcie.

3.1.br. - nrieszkaniec Kościana zgłosił, że siostra z
§ynem zamieszkali w Śmiglu ntszczą to mi,eszkanie,
którego jest współwłaścicielem, Pouczenie,

4.1.br. - mieszkaniec Machcina będąc w stanie po
użyciu ali<oholu wszczął awanturę wobec rodziny.
Pouczenie.

5.1.br. - mieszkaniec ul. Ogrodowej w Smiglu zgło-
sił, że do jego domu przyszła kobieta, też miesz-
kankr Śmigla, która chciała u niego ... zanocować.
Odwieziono ją do własnego mieszkania.

5.1.br. - kierowca autobusu zgłosił, że na poboczu
ul. A. Dudycza w Smiglu leży mężczyzna. Po przy-
byciu nikogo nie zastano.

4.1.br. - Komisariat Policji w Śmiglu wszczął po-
stępowanie przeciwko trzern nieletnim mieszkań-
com Śmigla, którzy działając wspólnie i w poje-
dynkę dokonali włamania do altany znajdującej się
przy uI. Polnej w Smiglu oraz do punktu skupu
złomu w Śmiglu. Sprawa zostanie skierowana do
Sądu dla Nieletnich w K,ościanie,

sierż. sztobowy Jorosłow Miedziorek

17.01.1997 (piątek) godz. 18.30

,,PRZED EGZEKUCJĄ", USA 1995. Reż. Tim Rob-
bins. Wyk. Susan Sarandon, Sean Penn, Robert Pros-
ky. Dramat obyczajowo-sensacyjny. Siostra zakonna
otrzymuje list z więzienia z prośbą o kontakt. 1,1ca-
zuje się, że skazany za gwałt i morderstwa chłopak
twierdzi, że jest niewinny. Siostra próbuje wystąpić
z petycją o ułaskawienie.

24.01.1997 (piątek) :godz. 18.30

,,DIABOLIQUE", USA 1996. Reż Jeremiah Chechik.
Wyk. Sharon Ston, Isabelle Adjani, Chazz palminteri.

Dramat sensacyjny. Nowa wersja ,,Widma" z 1955 r.
Dyrektor szkoły, brutal i cynik, ma romans z młodą
nauczycielką. Jego ż,ona jest chora na serce, Obyd-
wie kobiety doprowadzone do ostateczności męską
agresywnością, postanawiają pozbyć się prześladow-
cy.

3r.01.1rt7 (piątek) godz. l8.30

,,CZAS ZABIJANIA", USA i996. Reż. Joel Schuma-
cher. Wyk. Matthew Mc Conaughey, Sandra Bullock,
Samuei L. Jaokson.

Film sensacyjny oparty na polvieści Johna Grisha-
ma. Dwu białych mężczyzn gwałci dziesięcioletnią
Murzynkę. Sprawcy zostają zidentyfikowani i aresz-
towani, jednakże ojciec dzie,cka zabija ich, gdy prze-
rvożeni są do więzienia. Jego obrony podejmuje się
młody i arnbitny ad,wokat. (B.M.)
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€BgEenę E w*#ą iloleilt§ weteranl
17 grudnia ub.r. z okazji świąt Bożego Narodze-

rria i Nowego Roku odbyło się spotkanie - wspólne
posiedzenie zarządów Ocho,tniczej Straży Pożarnej w
śn-.iglu i polskiego związku wędkarskiego - koło
rv Śmiglu. A miejscem spotkania była ...wspólna
świetlica służąca członkom obu tych organizacji w
i:emizie OSP Śrnigiei.

Tak się borviem składa, ze wielu strażaków jest też
wędkarzami, a komendant śmigielskiej straży Rcman
Sc}iilier - 

prezesem koła vlędkarzy. Zamiłowanie
strażaków do wody (ryb też!!!) qiynilra i siąd, że bez
wocly nie ugasiliby ognial!l

Ambicją jednych i drrłgich było, by świetlica (,,To
była jaskinia") wyglądała na świetlicę. Stąd też, przy
wydatnej pornocy Meblarskiej Spółdzielni Pracy w
Śmigtu i Zakładu Gospodarki Kotnunalnej i l\{iesz-
kaniowej vr Śrniglu, rrrnętrze potnieszczenia zmieniło
się radykalnie. Eoazeria, nowe tapety i wymieniony
sufit robią doskonałe r.vrazenie i czyllią to ririejsce
niezwvkle przytulnyrn. Westchnienia (czytaj : marze-
nia o w]rmianę) dotyczyły tylko posadzki, Godzi się
dodać, że wszystkie prace wykonano własnoręcznie.
No i przy pomocy uczniów z MSP i fachowej oraz
rlarzędzio\^Ie j ponocy ZlGKiN{.

Nic zaten-l iiziwne§o, że wśród gości, oprócz burmis-
1,rza Jerzego Cieśli, r,,riceŁurrnis'r,rza IIeilryka Skrzyp-
cza}<a - kierov",nika ZG-KiM r,v Śrnigl,,r i przewodni-
czącej R,rdy Urszuli Renke, honcrorve miejsca zajęii:
Władysłarr No-łak - 

y,,ędkarz| 
- prezes }/ISF lł,

Śmigtu i przewod_niczący Rad;,, Nac-lzorczej tejze spół-
dzielni Grzegarz Dolczewski.

}lonory gospodarza domu pełnił Józef Rusek * pre*

zes OSP Śmigiel, który po powitaniu gości i uczcze-
rriu chwilą ciszy parnięć Władysła,wa Nos]<a - ę7lgn-
ka zarządu PZW przedstawił przebieg prac remon-
towych w świetlicy, która ,,jest wspólna dla dwóch
organizacji, które nie są dotowane, a dużo robią dla
środowiska".

Później, w czasie kolacji - wspaniale przyrządzo-
ne ryb;zll! - Jerzy Cieśla powiedział: Pamiętam czas
wędrówki wędkarzy i wypada wyrazić zadowolenie,
że wędkalze znów zostalj. przygarnięci ptzez straża,
ków. Życzę Wam, by nikomu nie udało się Was skłó-
cić. Ta świetlica jest kolejnym przykładem, że wspó1-

nymi siłami można uzyskać piękne efekty.

Urszula Ranke, dziękując za zŁiploszeirie, oświadczy,
ła: Jestem zach\^,ycona iym, cc trł wirjzc.

A na koniec składano sobie żylzenia 1 pocizielono się
opłatkiem. G.z.)

1B grudnia ub.r. w salce posiedzeń Urzędu Miej-
skiego w Smiglu odbyło się kolejne spotkanie władz
samorządowych: burmistrza Jerzego Cieśli i prze-
wodniczącej Rady Urszuli Ranke z grupą kombatan-
tów. A okazją do spotkania było wręczenie odznak
WETERAN WAIJK O NIEPODLEGŁOŚĆ.

Z ebraniu przewodniczyła pr ezes Zw iązku Kombatan-
tów RP i Byłych Więźniów Politycznych Koło
Śmigiel Gertruda Skrzypczak, która m.in. powiedzia-
ła: jest to uroczystość, na której spotykają się kom-
batanci - ludzie w podeszłynr już wieku: byli żoł-
nierze, ktorzy nie szczędz.ili siły i krwi w walce o
wolną naszą Ojczyznę są też wśród nas więźniowie
obozów koncentracyjnych i więzień, kombatanci z
podziemia, ci co tajnie nauczali ...

Następnie Burmistrz i Przewodnicząca Rady do-
konali aktu dekoracji 18 kombatantów odznaką !VE-
TERAN WALK O NIEPODLEGŁOSĆ. Otrąrmali je:
Fabiarr AMBROWCZAK, Józef ANDRZEJCZAK,
}'ranciszek BANASZAK, Maria BRZOSKWINIE-
WICZ, Bronisław CIEŚLIK, Czesław DOBROŃ, Ed-
n,rund FIRLEJ, Władysław GÓRSKI, Edward HAM-
PEL, Franciszek JAŚKOWI,\K, Antoni KOBUS,
Stanisława KURPISZ, Józef I{AJOREK, Józef MAC-
KOYv'SJ(I, Józef MiELCARE:K, Gertruda SKRZYP-
CZAJi', Ludwik SPŁAtrVSKI, Stanisław WŁODAR-
j<]EWICZ.

W imieniu odznaczonych podziękowanie za wyróżni.e
trie odznaką l za zorganizowanie tak pięknej uroczys-
tości przez pracowników Urzędu zŁożyła G. Skrzyp-
czak, dodając, że,,placa z Urzędem układa się nam
bardzo dobrze".

Z racji zbliżających się Świąt podzielono się op-
łatkiem i złożono życzenia: spokojnych, radosnych
Swiąt ,oraz wszelkiej pomyślrrości w Nowym Roku,
a przede wszystkim - zdro,",u-ia. Kazimierz Kiciński
życzył by sobie, byśmy następnej wojny nie docze-
kali, gdyż obecna technika służy masowemu zabija-
niu ludzi. Winniśmy popierać tych, którzy zapewnią
narn pokój.

W toku iuźnej Cyskusji mówiono o utrzymywa-
niu przez kornbatantów kontaktów z młodzieżą, ,,ktÓ-
ra bardzo mało wie i stav.zia dużo pytań", o niemoż-
rrości przepychania niektórych spra\M kombatanckich

-- (,,To są ludzie starzy, biedni, schorowani, niekie-
dy niezaladni") - przez biurokratyczną machinę.

Na zaliończenie zi,.śpiewano kilka kolęd,
(E,z.)

Hastępny nl ,,Wltryny Śmigielskie!" $tl stycznia |997 r. Gena 50 gr.
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H$fiE§PG§{BEllclA
OTRZYMAŁEI,'I LIST, Ę1[11. publikuję z pr7,:ł-
jemnością (H.Z.)

Pniervy,. dn. 30 grudnia 1996 r.

Szanou:ng P Qnie Magistrze!

Zulracam się z uprzejmq prośbq o łaskalue za-
rnieszczenie lu redagouanEln przez Puna dluutygocl-
nilcu ,,Wźtrgna Śmźgi.elska" uyrazou mojej wdzięcz-
noścż u:zględem bgłgcłl, moźch Parafian Śm,źgielskich,
za ncldesłarue do mnie ż mojej siostry ujmujorce :acze-
nźa z okazji Śuiqt Bożego Narodzenża ź Nozuego Ro-
ku Państkźego 1997,

Trudno mż na tuszgstkźe te życzenia odpotłiedzźeć in-
dytuidualnie ze uzględu na mojq przewlekłc1 charo-
bę, która ogranźcza n"Lojq sar^nodzżelność u ruchach.
Z tej racjż pregnę odtłdzźęczyć sźę za okazanq mż ży-
czliu;ość zbiorowo, na tej droclze, ze szczęTaln :ac:e-
nźem, uby Boskie Dzżecźqtko, za przacz,L/nq Jego Nie-
pokalunej Matki, slDum błogoslau;źeństuem, rucz,l1ło
ubogo.cać w tym Nolngm Roku szczeTze ILJullL odda-
naln serceln, a blaskami susego Nactprzurodzanego
śusżatła i lnocamź z niebu torouało dragi ku chulele
Bogu i porngślnoścż naszej ukochanej Ojczyzng.

W tym ducłltt łqczę wyrazy swojego szacu.nhu clraz
pozdrouźenie u Parttt, zrłpeusniajqc Szano,łnngch Cz,y-
telnźkous o szczególnej tuzajemnoścź modlżteunej,

B z lĘ ilut E mY...
CENTRI]M KULTL]RY W ŚM|GLU SKŁADA

P a D Z l Ę KOW AN l E za. przesłane pod naszgm
udresem życzenźa świqteczno-ntworoczne:

- przewodniczo,cei Rady IJrszulż Runke i burnl,żst-
rzouż Jerzemu Cżeślt..

- pani Helenźe Wróbleusskiej z Leszna,

- p, Michałou:ź Szkudlarkotłź z PrzEsźelłi Polskiej,

- fźrmie ,,Pouletrzny Zamek" z Piłg,

- zucltom, h,arcerzom ź źnstruktorom Hufca Śm,igźel,

- p, Małgorzucźe Halec - dErehtor Woj. Bźbl. Pu-
blżcznej u Lesznźe,

- p. KrzgsztoJoui XIoszah ze Smigla,

- ^pTezesolJJź Rgszardoui FornalżLcotui ź pracounźlłun
PPH ź I]R ,,ŚMIGROL" sp. z o.o. u Smiglu,

- redakcji Radźa ELKA z Leszna,

- prz.couJnźkom ksżęgarnż u Kośctanie,

- Rad,zie Pedagogżcznej, pracotnni1,<o^m. ź nl,toclzżc:y
Zqsadniczej Szkoły Zatlsorlowej u Śmźgllt,

* PusszechneTnu Zukładowi Ubezpżeczeń Na Życie
s.A.

- Klukotuemu BracttutL Strzę,leclcietntt to Snriglzr.

- Dgrektorotuź OcIdzźQłu PZTI SA tł Kościanźe,

Urzqd Sta,nu Cytużlnego u Śmźglu uprzejmźe za-
uiadamia, że u tutejszgm, Urzęclzie zuźqzek małżęń-
ski zaąnarli:

26 GRUDNIA 1996 r.

- Pan Dq.rżusz Andrzej Bajsztok z Buczct ż Punź I{t-
na Katarzyna Domagała z Czacza.

- Pan Eugeniusz (}romnźcki ze Srnigla i. Par,i I,La,rirL
Danuta l{amźnźal,z ze Ś,miglu.

28 GRUDNIA 1996 r.

- Pan McLriusz Dqniel, Błazejeuskź z Czaczu i Pani
Barbara Maria Jqder z Czaczu.

- Pan Puueł JoźlDżak z WżLkowic ź Puni Karolinu
LYlajorek z Wydoroua,

Kierorvnik Ulzęciil Sł":ti;rt i-].l,wilnego ril Śrrliglu
!--) źnż. Jerzy CźeśLa

rĘą.i^l,t/łL-ir§-ź§.§-ą{>4b'ffi

$$u{§&ffi§affiffiE§
Zarząd Pracorvt-liczego Ogiodr.r I)ziałko,",,,tlgo irlr.

Wł. Piocha w Śrniglu w związku z zakanczr:ną rno-
clernizacją i rernontem DCL{Lr DZiAŁKOWCA po-
stanawia oddac obiekt do użytku bezpłatnego dla or-
qanizacji sportorł,ych, klubóvi, szkoły oraz straży po-
żarnej 1 wędkarzy na ich werł,nętrzne imprezy, zeb-
rania i uroczystości w związku ze znacznyrni środ-
kami budżetowymi pTzęznaczonymi na ten cel przez
Radę Miejską Slnigla (obowiązywac jedynie będą
koszty errergri elektryczlrej i sprzątania). Organizo-
wać mogą równleż te organizacje społeczne imprezy
dochodowe z tym, że ich część przeznaczona będzie
na Tzecz Społecznego Komitetu Rozbuciol,vy I3azy
Sportowej m. Śmigla.
życzymy pomyślnego i rzeczowegc wykorzystania
obiektu obecnie przystosowanego do całorocznej
działalności. Zachęcamy też Działkowiczów do orga-
nizacji uroczystości rodzirrnych za szczegoIną zniżką
opłat.

Jedr.ocześnie nadmieniamy iz ol]racowana zostala
pełna dokumentacja techniczna na dobudowkę do
Domu Działkowca jako podstawowa baza dla spor-
tclwców i uczestników imprez rekreacyjnych.
Społeczny Komltet Budor,vy będzie w 1997 roku re-
alizował wykonawstwo tego obiektu dla dobra wszy-
stkich mieszkańców Smigla.
Społeczny Komitet zwraca się do mieszkańców olaz
instytucji i orgarrizacji o finirrrsow-e wspiet,aniu in-
lvestycji.

ZA Z^RZĄDY
POD im. Wł Piocho

Leszck Bcllccr

Śmigie|, dnio 8 styczni a 199-/ r,

§połecznego Komitetu Rozbudowy
Bozy Sporiowei w Śmiglu

urszulo Ronke

=
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lllyniki pingpongistótu

15.12.ub.r.
III liga: POLONIA I Śmigiel - AMICO Lubiń i1 : ?,
Punkty zdobyli: T. Kozłowski 4,5; A. Duda i K. Ko-
walczyk po 2,5 oraz G. Stachowiak 1,5.

PoLoNIA II Śmigiel - AZS POLITECFINIKA Zie_
lona Góra 3 :15. Punkty zdobyli: J. Nowalr 2,0; R.
Jokiel 1,0.

Liga okręgorva: SOKÓŁ Wschowa _. POLONIA III
Śmigiel 18 : 0.

A klasa: POLONIA IV Śrnigiel - PROMIEN Krzy-
wiń 13 : 5. Punkty zdobyli: M. Kuciak 4,5; A. Mar-
ciniak 3,5; M. Grzelak 2,5;P. Kokociński 1,5 i M, Lu-
boń 1,0.

22.12.ub.r.
III liga: AZS POLITECLINIKA Zielorra Góra _ PO-
LONIA I 9 : 9. Punkty zdobyli: T. Kozłowski 4,5; K.
Kowdtczyk i A. Duda po 2,5; G. Stachowiak 0,5.

ĘURZA Drzeczkowo - POLONIA iI Śmigiel 1?:1.
Punkt:zdobył J. Nowak.

Liga okręgowa: POLONIA III Śmigiei - LZS Bo-
clzewo 10rl'$i Pr.lnkty zdobyli: A. Marciniak, K. Mar-
cinią§.io-S.l] W.jeczorek po 3,0 oraz M. Wieczorek 1,0.

.C, klasa: HPńmilS,Srnolice - POLONIA IV Śmigiel
5:13. Punkty zdobyii: A. Herkt 4,5; M. Grzelak 4,0;

M. Kuciak 3,0 i P. Kokociński 1,5.

29.12.trb.r.
Finał Pucharu Polski na szczeblu Okręgu Leszczyń-
skiego rozgrywany w Osiecznej. Wyniki gier: SPÓŁ-
DZIELCA Kobylin (II liga) - POLONIA Śmigiel
7 : 0, POLONIA Śmigiel - BURZA Drzeczkowo 5:2,
BURZA Drzeczkowo - SPOŁDZIELCA Kobylin 0:7

W ostatecznej klasyfikacji POLONIA zajęła dr,ugie
miejsce za SPÓŁDzIELCĄ, a przed BURZĄ. POLO-
NIA wystąpiła w składzie: Adam Duda (0,0 pkt. i 2,5

pkt.), Tadeusz Kozłowski (0,0i 1,5) oTaz Kazimierz
Kowalczyk (0,0 i 1,0).

PO 9 RUNDACH W TABELACH NASZE DRU-
żYNY ZAJMUJĄ ODPOWIEDNIO MIEJ§CA:

III LiGA: POLONIA i - drugie mając 3 punkty
straty do lidera.

POLONIA II - dwunaste - ostatnie -_ 15 punktów
straty.

I-IGA OKRĘGOWA: POLONIA III:- piątc - 9 purr-
któw straty.

A KLASA: POLONIA IV - pierwsze.
ORLĘTA Czacz - piąte - 7 punktów straty.

opr. (H. Z.)

ztIAllY W K§ ,,PEGEfi"
Wokół Klubu Sportowego POGOŃ w Śmigitr po-

wstała grupa inicjatywna działaczy-mieszkańców m.
Śmigla, która w najbliższym czasie zamtetza zleot-
ganizować ten zasłużony w przeszłości KLUB,
Obecnie jest to klub jednosekcyjny i jak na walun-
ki naszego miasta nie spełniający oczekiwań miesz-
kańców (tylko piłka nożna).
Pogoń będzie klubem wielosekcyjnym skupiają-
cym większą ilość członków i osób uprawiającyclr
sport.
Na podstawie wstępnych sądaży oraz analizie posia-
clanych rnożliwości w postaci bazy sportowej i szko-
leniowców zamierzamy powołać do życia następujące
nowe sekcje:
1 Sekcja biegów przełajowych i orienteringu,
2. Sekcja kolarstwa przełajowego i górskiego,
3. Sekcja podnoszenia ciężarów.

W tej sprawie organizujemy zebranie informa-
cyjne dla wszystkich chętnych oraz rodziców w dniu
25 stycznia (sobota) 1997 r. o godzinie 15.00 rnl Domu
Działkowca. Po zebraniu będziemy dokonywać zapi-
sów i rekrutację chętnych do nowopowstających sek-
cji. Zaznaczyć należy iż do sekcji podnoszenia cięża-
rów przyjmowani będą najmłodsi uczni.owie od VII
kiasy szkoły podstawowej. Warunki będą określone
lra powyższym zebraniu. pREZES KS pocoŃ

Bogdon Krysztof

ZAPRASZAMY NA WYSTAWĘ
Biblioteka Puł-.liczna Miasta i Gminy Śmigiel za-

prasza na wystawę - obrazólv francuskiego, współ-
czesnego malalza BRUNO K OPER,A.
Artysta urodził się w styczniu 1941 roku w Bretarrii.
Studiował malarstwo, historię sztuki, sztuki plastycz-
ne i socjologię sztuki. W roku akademickim l972l73
był stażystą w pracowni plakatu prof. Henryka To-
maszewskiego na ASP w Warszawie. W 1985 r. obro-
nił na sorbonie doktorat z historii sztuki na temat:
POLSKA SZKOŁA PLAKATU. Płasko kład.zione
przez niego na płótnie barwy przywodzą na myśi, ag-
resywną w przekazywaniu treści, technikę plakatu.
Wystawa czynna będzie w czytelni bilioteki w dniach

]i;jl ]::::.:,]:":":T. . ., 
" 

.o.T:o;," .
Przedsiębiorstwo Budowlano-Projektowe

,,VASe O"
zatrudni

łtUR AF"ZY _ BEToNIARZY
Zgłoszenia: Śmigiel, ul, Ariańska 31, te1. 189-341

rllalrlalllllll!rll§9rlllllrrlllllllllll
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,,BI[)CF{EiVi FŁU§"
64-030 Smigiel, ul. Leszczyriska 16

iel. (0-65) 1BO-B41

6it-030 Śmigiel ul. Leszczyńska 16

na terenie Przedsiębiorstwa Produkcji, ilandlu
i Usług Rolniczych,,S m i g r o l"

o f e r u j e:

§R,ot)KI ocHRoNY Ii o§LI r,I

IIURT - DtrTAL
* pełna gama pestycydórv

(tv małych i dużych o1rakor,,,aniaclr)

- nalTozy dolistne

- odżyrvki do kwiatów

- folia ogrodnicza

- nasiona
. kukurydzy
l zb6ż
. warzyw i kwiatów

1T,lfi-rolniczy
_ opryskiwacze ręczne

Zapr aszamy od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8.00 - 16.00

w soboty od B.00 - 14.00

61-030 Śiltrcrcl
ul. Kościuszki 6
tel. (0-65) 180-206

s\Ą/iaC czy r:owraież usługi

Kilińskiego l0
_ SPRAWNIE

PffiW PARE:X
M AS ZY NY RoLNlC Z=

OFICJALNY DYSTRYBUTOR NA WIELKOPOLSKĘ
FABRYKI MASZYN RoLNICZYCH ,,K L E I N,,

p o 1e c a:
- wysokiej jakości agregaty uprawowe KLEII\I

- maszyny rolnicze renomowanych firm polskich

- superkoncentraty pa§zowe CHV Holland
a a pRowADzIMy spRzEDAż nłrłllre, o a

Śmigiet - Nietążkowo, ul. Leszczyńska 1 tel, (0-65) 189-340 fax 180-74?

"WITRYNA ŚvtcIBlsrł" REDAGUJE ZESPÓŁ: Hubert Zbierski (redaktor naczelny) Żaneta Klecha, Erika Maćkowiak
Barbara Mencel, Jadwiga §karżyńska, ADRES REDAKCJI: 64-030 Centrum Kultury w Smiglu, ul. T. Kościuszki 20, p.7,
tel. 180 273. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń i nie zwraca materiałów nie zamówi.onych. Zastrzegamy
sobie prawo skracania, poprawiania tękstów oraz listów. Nakład - 1000 egz. cena - 50 gr. reklama cm' - 30 gr.
DRUK: "Drukarnia" Roman Łęczyński Smigiel, ul. Ogrodowa 39 - tel. (0-65) 180 543.

KSERo
wYKoi\UJĄC ODBITKI W IIORMATACI1 

^-3I A-4 Z MOZLIWOSCIĄ ICH POWIĘKSZENIA
BĄDŻ PONINIEJSZENIA.

Wy kon r-r j ctny oatitr.iTi"rilo po j edyńczych kartek
jak i drukow złvartych (książeczek, broszur, itp.).

ZAPR ASZAMY
W CODZINACII od 10.00 DO t7.00

!!l!asz ltłopot t pocięcioln drewna?

agłoś §ię
ptło rpotinowo ffir

64-030 Smigiel, ul.

SZYBKO _ TANIO

t2


