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JE§TESMY BEzP|EczNl?
W II półroczu 1996 roku i pierwszych 8 miesiącach
bież. roku na drogach rejonu działania Komisariatu
Policji w Śmigiu odnotowano ogółem 32 wypadki
drogowe, w których śmierć poniosło 6 osób a 32 zo-
stały ranne. W Śmiglu wypadków było 7 i tyleż osób
zostało rannych, w gminie wypadków było 25, tyluż
rannych, a ponadto 6 osób straciło życie - wszystkie
na drodze od Ponina do Wydorowa.

Kolizji, popularnie zwanych stłuczkami, było 27: 13
,w mieście, 7 w gminie i 7 na drodze E-261 (E5).

Najczęstszymi przyczynami wypadków i kolizji były:
nadmierna lub niestosowna do warunków drogowych
prędkość oraz poślizg, niezachowanie odległości mię-
clzy pojazdami, nieudzielenie pierwszeństwa przejaz-
du, błędy pieszych - w tym brak opieki nad dziecmi

- i zajechanie drogi.

W omawianym okresie ujawniono łącznie 706
wykroczeń, za które w 170 przypadkach sporządzono
wnioski o ukaranie do Kolegium ds. Wyktoczeń przy
Sądzie Rejonowym w Kościanie, w tym 41 za kiero-
wanie pojazdami w stanie po spożyciu alkoholu.
IYajczęstszymi wykroczeniami były: zakłócanie po-
l,ządku publicznego w stanie po spożyciu alkoholu
(14 przypadków), spowodowanie zagrożenia w ruchu
drogowym (26), kierowanie pojazdami mechaniczny-
mi w stanie po spożyciu alkoholu (22), kierowanie
pojazdami innymi niż meclraniczne w stanie po spo-
życiu alkoholu (i9), kradzież mienia prywatnego (22),
niszczenie mienia o wartości do 250,00 złotych (14)

dopuszczanie się publicznie nieobyczajnego wybryku

- leżenia na chodniku, ulicy, drodze, w stanie upo-
jenia alkoholowego (20), użyr,vanie lv niiejscu pl-i-
blicznym słów nieplzyzwoitych (1) [sic! - I1.Z.], do-
puszczenie clo sprzedaży napojów- alkohoiowych oso-
bom niepełnoletnim (3).

Na 155 osób nałożono mandaty karne na sumę
4.092 złote. Zatrzymano ogółem 14 uprawnień do kie-
rorł,ania pojazdami za prov,adzenie ich w stanie po
spożyciu alkoholu. Zattzymano też 24 dowody reje-
stracyjne za braki techniczne bądż za upływ waż-
ności badania techrricznei1o pojazdu.

Dokonano ogółem 40I interwencji domowych
i publicznych. Ich podłożem najczęściej był alkohol.
W kilkunastu przypadkach, na ządanie rodziny pija-
ny awanturnik zatrzymywany zostawał do wyfuzeż-
wienia w policyjnej izbie zatrzymań. W kilkunastu
przypadkach zostały wszczęte postępowania przygo-
towawcze o ftzyczne i moralne znęcanie się nad ro-
clziną.

Popełniono też 55 przestępstw kryminalnych.
Kradzieży z włamaniem było 14 * ustalono B spraw-
ców, pobić było 4 - ujawniono 14 sprawców, roz-
bój był 1 - 3 sprawców, Z-krotnie uszkodzono ciało

sprawców nie ustalono, również dwukrotnie
przywłaszczono mienie - sprawców ujawniono.
Na ujawnionych 55 przestępstw, 20 dokonali nieletni.
Na 64 sprawców wszystkich dokonanych prze-
stępstw, 20 sprawców to nieietni do 15 roku życia.
Największy ich udział jest w pobiciach, rozbojach
i uszkodzeniu mienia.
W październiku 1996 r. i.ljawniono, że 3 nieletnich ze
Śmigla i Koszanorva dokonało szeregu rozbojów na
uczniach szkoły podstarł,owej w Smiglu - bi]i i za-
bierali pieniądze, które tracili w salonie gier.

W maju br. uczniowie klasy VIII tejże szkoły doko-
nali szeregu uszkodzeń mieni.a na terenie miasta ma-
lując sprayetrr ściany budynków.
Równiez w maju br. nieletni mieszkaniec Nietążko-
rł,a, będąc łv stanie nieŁl,zeżwym -- 1,05 promila al-
koho]u rv lvydychanym porvictrzu -_ umyślnie znisz-



wITRYNA sil4IGIELSIi^

czył skrzynkę pocztovzą, złanał trzonek flagi UPT
otazTozbił kiosz lampy nad drzwiami UPT w Śmiglu.
W lipcu 1997 r. trzech nieletnich mieszkancórv Smig-
la, bez powodu i w sposób chuligański, pobiło idące-
go placem targowym mieszkańca Starego Bojanowa,
który doznał obrażeń ciała.

Ujawiriane są tez przypadki, w których nieletni w go-
dzinach wieczornych jeżdżą rowerami po chodnikach
oraz motocyklami po osiedlach i bocznych drogach
za wiedzą swych rodziców bądź opiekunów.

Policjanci nie są w stanie bye wszędzie i na każde
zawołanie, po prostu jest ich za rnało - 

.v.7lą7 7 Ęg-
mendantem siedmiu. Ich uzupełnieniem są członko-
wie straży miejskiej, z którymi pełnią wspóIne słuz-
by. Razem też zabezpieczają różne imprezy i pełnią
służbę na targowisku miejskim. Dobrze by było, żeby
władze samorządowe zakupiły dla straży miejskiej
samochód. Wówczas można by dwoma radiowozami
objąć większą część rejonu, a także częściej prze-
mieszczać się.

Członkowie straży miejskiej - dwie osoby -w okresie sprawozdawczym ujawnili ponad 700 wy-
kroczeń z zakresu administracyjno-porządkowego, za
które zastosowali następujące środki: 643 pouczenia,
42 pisemne upomnienia, mandaty na sumę 1370 zł,

W swej działalności straż główny nacisk kładła na
porządek i estetykę wokół nieruchomości, utrzymy-
wała ścisły kontakt ze służbami odpowiedzialnyml za

stan bezpieczeństwa i porządku, między innymi
z energetyką i gospodarką komunalną.

Szczególną walkę wypowiedziano nielegalnym podłą-
czeniom instalacji sanitarnych do rowów melioracyj-
nych, instalacji drenarskiej oraz nieczynnych studni.

Zdaniem policji i straży miejskiej niebezpieczeń-
stwo czyha w następujących miejscach: na przystan-
ku PKP Śmigiel Zachód, na uI. T. Kościuszki w re-
jonie placu zabaw w czasie przywożenia dzieci do
szkoły, na przejściv ptzez uI. T. Kośiuszki na wprost
kiosku spożywczego, gdzie w tym roku nie wymalo-
wano pasów (uczyniono to na wprost posesji nr 33,

po których nikt nie przechodzi), na pI. Rozstrzela-
nych w okolicy szkoły zawodowej, szczegóInie rano,
gdzie gromadzi się rnłodzież oczekująca na pierwszy
dzwonek i otwarcie drzwi wejściowych (uczniowie
nie są wpuszczani na dziedziniec szkolny).

Służby porządkowe stwierdza ją, że nasz rejon pod
u,zględem zagrożenia kryminalnego, chociaż przecho-
dzi ptzez niego trasa Poznań - Wrocław, należy do
jednego z najbardziej bezpiecznych w naszym woje-
wództwie.

Na podstalnźe sprauozdań Komendanta komźsa-
riatu Polźcji. w Śmiglu ż Strażg Mźejskźe! w Śmi,glu
opracotnał (H,Z.).

t!uż rO§ną
Mury

9 października miałem możność uczestniczenia
w posiedzeniu SPOŁECZNEGO KOMITETU BUDO-
WY BAZY SPORTOWO_REKREACYJNEJ W ŚMIG_
LU. Posiedzenie, któremu przewodniczyła Urszula
Ranke, odbyło się w Domu Działkowca im. Romana
Waligóry w Śmiglu. Do tego obiektu bowiem dobu-
dowywane jest skrzydło stanowiące ową bazę. Będą
w niej szatnie dla zawodników i pomieszczenia dla
klubów sportowych.

Prace nabierają szybkiego tempa. Doprorvadzono cie-
piik, zalano ławy fundamentowe, na których, do
dnia posiedzenia, postawiono trzy ściany Ambicją
komitetu jest, by przed mrozami postawić czwartą

- frontową.

Roboty fachowe wykonują, na zlecenie komitetu,
pracownicy ZGKiM w Smiglu. Cegła pochodzi z roz-
biórki starej, walącej się i zagrażającej życiu stodoły
\^/ Szczepan}<owie. Przywożona na budowę cegła
czyszczona jest przez sportową młodzież.

W trakcie posiedzenia rozważano możliwośc dobu-
dowania piętra (dokumenacja t zezwolenie jest na
budynek parterowy). W przyszłości - nie musirny je
zaraz wykończyć - byłyby tam pokoje rra hotelik
turystyczny,

Wszystko jednak będzie uzależnione od pozyskania
środków na kontynuację budowy. Komitet rvystąpi
też o nie do RadyMiejskiej Śmigla na realizację ini-
cjatyrvy lokalnej. Myśli się też o zorganizowaniu 1o-

terii fantorvej. Przewodnicząca komitetu U. Rarrke
zwróciła się do firm trudniących się produkcją
i handlem inateriałami budowlanymi o wsparcie bu-
dowy ,,w natulze". Wszystkie dary - materiały zo-
staną chętnie przyjęte.

Dom działkowca wraz z dobudowanym zaple-
czem socjaino-rekreacyjnym (i hotelikieml) będzie
obiektem wielofunkcyjnym, otwartym i dla wszyst-
kich dostępnym. Już dziś, dzięki podłączeniu do
obiektu cieplika z kotłowni szkolnej, trzy tazy w ty-
godniu przeprowadzane są w nim lekcje wychowania
fizycznego. @. z;

MITYNGI ,,AA"
w każdy poniedziałek od godziny 18.00,

ul. Kościuszkt 20

(były Dom Rzemiosła przy Centrum Kultury
w Śmiglu)

Pierwszy poniedziałek miesiąca - mityng otwarty.
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Az nie chce się wie-
rzyć, że Zespół Pieśni i
Tańca ,,Żeńcy Wielko-
poJscy" istnieie, działa i
roz.łija się już 15 lat!
Powstał w 19B2 r. w
Zespole Szkół Rolni-
czych im. Jana Kaspro-
wicza w Nietążkowie,
pod ,,naciskiem" ów-
czesnego dyrektora Se-
weTyna Miedzińskiego,
który znając taneczną
przeszłość, dopiero co
zatrudnionego nalfczy-
ciela mechanizacji rol-

nictwa, Eugeniusza Kurasińskiego,,,przymusił" go

do utworzenia kółka tanecznego. Pierwsze zajęcla od-
były się 23 wrześnla 1982 r. i tę datę przyjęto jako
początek działalności zespołu. Od 1993 r. zespół prze-
jął jego tancerz - Rafał Rosolski. Głównym mece-
nasem zespołu jest szkoła, a od 1991 r. dołączyło się
Centrum Kultury w Śmiglu. Zespół wspomagają też

osoby prywatne i instytucje

W pierwszych latach istnienia członkami zespołu byli
q,yłącznie uczniowie szkoły rolniczej, a plogram ar-
tystyczny, poza układami tanecznymi, zawierał rów-
nież obrzędy ludowe: podkoziołek, darcie pierza, we-
sele, obrzęd dożynkowy, za których prezentacje zespół

otrzymał liczne nagrody i wyróżnienia.

Aktualnie zespół skupia mŁodzież z różnych szkół
i miejscowości, podzieloną na dwie grupy młodzieżo-
we i jedną dorosłą.

W przygotowaniu repertuaru zespół przywiązuje du-
żą wagę do zachowania charakterystycznych cech
danego regionu. Wymogi sceny i widowiskowość mu-
szą iść w parze z wiernym odtworzeniem autentyku.
Program utworami muzycznymi uzupełnia kapela.
Wysoki poziom artystyczny pozwala zespołowi brać
udział w licznych przeglądach w kraju i za granicą.

Zespół koncertował m.in.: w Niemczech, Szwecji,
Słowacji, Rosji, Francji i Holandii oTaz na Węgrzech
i Ukrainie.

Jubileuszowy koncert galowy odbył się w sali wi-
dowiskowej Centrum Kultury w Śmiglu 27 września
bieżącego roku. Salę po brzegi głównie wypełrrili byli
członkowie zespołu, rodziny tancerzy, przy jaciele
i sympatycy oTaz mieszkańcy.

Na program koncertu złożyły się: polonez, tańce
i przyśpiewski szamotulskie, tańce i przyśpiewki rze-
szowsko-przeworskie, tańce i przyśpiewki Wielkopol-
ski Zachodniej, solowy występ kapeli, kujawiak, obe-
rek, mazur, tańce i przyśpiewki lubelskie oraz tańce

i przyśpiewki górali Beskidu Żywieckiego.
Tańczyli pięknie - z werwą i uśmiechem, jak na
chłopską - ludową kulturę przystało. Śpiew, ,,zy
wy" podkład muzyczny (kapeta sama w sobie tworzy
odrębną całość) i przepiękne, z pietyzmem odtworzo-
ne stroje, dały widowni niesamowite przeżycie arty-
styczne.

Jubileusz był też okazją do wyrażenia podzięko-
wań za krzewienie kultury, tradycji ludowych, za
kultywowanie folkloru, wreszcie - za długotrwałą,
mozolną i systematyczną pracę, za ukochanie tego, co
się robi. Składano też życzenia: dalszej owocnej pra-
cy, rozwoju artystycznego, wszelkiej pomyśIności
w życiu osobistym. Gratulacje m.in. składali: przed-
stawiciele władz samorządowych Burmistrz Śmigla
Jerzy Cieśla i przewodn7cząca Rady Miejskiej Śmig-
la Urszula Ranke, Eugeniusz Śhwirłski - dyr. Wy-
działu Kultury i Sportu UW w Lesznie, który ży-
czenia przekazywał w imieniu Wojewody Leszczyń-
skiego, delegat polskiei sekcji CIOFF - organizacji
stowarzyszającej festiwale folklorystyczne i zespoły
folklorystyczne (organizacja ta ma charakter mię-
dzynarodowy) - Mirosława Bobrowska, założyctel-
ka i kierownik zespołu ,,Szamotuły", równocześnie
konsultant,,Żeńców" Janina Foltyn, przedstawiciele
organizacji i instytucji z naszego terenu, zaprzyjaź-
nione zespoły ludowe, przyjaciele i sympatycy.

Za życzenia i wyrazy uznania dziękował kierownik
zespołu RAFAŁ ROSOLSKI, którv zwrócił uwagę na
zasadnicze sprawy dotyczące kultywowania tradycii
i rozwoju kultury: przede wszystkim - wykonawcy,
ci wspaniali młodzi artyści, którzy tworzą wspaniałą
rodzinę (ci, którzy rozpoczynali 15 1at temu, pozakła-
dali już rodziny). Oni nie tylko muszą chcieć - im
trzeba stwarzać warunki, by to, czego chcą, mogli
realizowaó. Na końcowy efekt składa się praca wielu
ludzi: przede wszystkim wykonawców, ale tez i cho-
leografów (E. Kurasiński, Alicja Haszczak, Jan Gą-
siorek, Wiesław Kaszubkiewicz, Małgorzata Kazuś),
osoby przygotowującej zespół wokalnie (Benigna
Jaskulska), kapeli (jej kierownikiem jest Mieczysław
Lipny), kostiumologa (Magdalena Dymarkowska)
i licznych konsultantów. Im też należą się brawa.
Należą się one też i założycielowi zespołu, Eugeniu-
szowi Kurasińskiemu (opiekuje się najstarszą grupą
tancerzy), który potrafił również przygotować do
kierowania zespołem swego następcę - Rafała Rosol-
skiego (Na sali obecny byŁ też ten, który ,,wychował"
E. Kurasińskiego - Wiesław Kaszubkiewicz, kie-
rownik artystyczny ,,Łanów" z Poznania. Godzi się
też dodać, że ,,wychowanka" zespołu - Bwa Fór-
man_rr pror,vadzi zespół taneczno-rytmiczny w Cetl-
tlurn Kultuly w Śmiglu).

a
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Jubileusz ,,żeńców" był też okazją do rodzinnego
spotkania jego byłych i obecnych członków. Naj-
pierw spotkali się przy szwedzkim stole i obejrzeli
pamiątki, później udali się do kościoła na mszę św.,

którą odprawił ich duchowy przewodnik ks. Edward
Majka, obecnie proboszcz w Mosinie, a jeszcze nie-

dawno w Przemęcie. Po koncercie bawili się na za-
bawie tanecznej.

W imieniu redakcji ,,Witryny Śmigielskiej"
wszystkim członkom i kierownictwu Zespołu życzę
dalszego rvspani.ałego rozwoju i dotrwania do ... na-
stępnych jubileuszów 20,25,.... iat. STO LATIl1p.2.1
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Jedną z możliwości wyjścia z nałogu picia alko-
holu i wyzdrowienia jest praca nad sobą w ruchu

,,AA" (Anonimowych Alkoholików). Zrujrrolvane
ptzez lata tkwienia w zgubnym nałogu życie, musi
ulec gruntownej odbudowre. Najvziększe spustosze-

nie czyni atkohol w sferze uczuciorvej człowieka, A1-

koholik przez lata picia zatraca zdolność odczu,uvania

i okazywania uczuć. Umiera miłość, przyjaźń i ra-
dość z życl,a. Odsuwają się osoby kochane, zanika
przyjażń opierająca się jedynie ,,na szkle", a radość

życia }<onsekv;ietnie topiona jest rv alkoholu, Jed,,,-

nym uczuciem, które pozostaje, to sarnotnośc, i,Vspó1-

nym problemem i praca nad nim jest wyjście z sa-

n:otności, odbudov;a sfery uczrlciowej, uczetlie sie

zabawy i bawienia się bez aikoholu. Uczenie się roz-

wiązywania problemów życiowych, poszukiwanie

nowych form spędzania wolnego czasu, Budowa no-

weg; kształtu życia - nowego, bo bez alkoholu -
to właśnie pfaca nad sobą. Praca, którą zajmują się

członkowie ,,AA" na swych spotkaniach - mi';yn-

gach. Lecz ,,nie samym chlebem człowiek żyje" *
obok pracy musi też być czas na zabawę,

Okazją ku temu są wszelkie spotkania towarzy-
skie. Serię takich spotkań łonie ,,AA" - zapo-

czątkował mityng inaugurujący placę ,,AA" ,,I)ĄB"
w Śmiglu - było to na początku lipca br, Później,

w połowie sierpnia, trzydniowy weekend, na działce

jednego z człinków klubu spędziło, bawiąc się, 50

osób. Wspólne zabawy, rozmowy i śpiewy pTzy og-

nisku płorrącym aż do świtu - to nie tylko relaks po

dniach pracy. To nowe przeżycie i miłe wspomnienia

na przyszłość.

Fascynujące w tym ruchu jest to, że imprezy są

spontaniczne, nie ma zaproszeń, nie ma ,,organizo-
wania" - jest tylko wola uczestnictwa i gwarancja
nrile spędzonego czasu.

Ostatnio okazją do spotkania, w szerszym niż za,
zwyczaj gronie, była II rocznica abstynencji obcho-

dzona ptzez naszego kolegę. Uroczystość, poprzedzo-
na mszą św. intencyjną w jego imieniu i rodzin dot-
kniętych problemem alkoholowym, odbyła się 6 paź-

dziernika w siedzibie grupy ,,AA" przy Centrum Kul-
tury w Śmiglu.

Za stołami zasiadło blisko ?0 osób: rodzina, członko-
wie ,,AA" i sympatycy ruchu - jednym słowem
najbliżsi przyjaciele jubilata. Goście z Czempinia,
Dolska, Grodziska Wlkp., Kościana, Krzywinia, Lesz-
na, Ponieca, Śremu i oczywiście Śmigla swą obec-
nością nie tyiko sprawili przyjemność jubilatowi,
lecz również byii dowodem na słuszność obranej
przez niego drogi - drogi trzeźwości.
Były oczywiście życzenia i kwiaty dla jubilata. Było
też coś, co ,,przebija" wszelkie prezenty - szczerość
życzeń, szczerość w słowach, uściskach i spojrze-
niach, szczerość, którą jakże często zatracamy w co-
dziennej pogoni...

Uroczyste mityngi, będące spotkaniami otwartymi,
a więc takimi, w których uczestniczyć r':'oże }<ażdy,

kto tylko ma na to ochotę ,to nie tylko okazja do roz-
mów. To czas zabawy, a więc okazja aby pożartować,
pośpiewać i przede wszystkim aby pokazać sobie, że

,,potrafię się bawić bez alkoholu". To okazja, aby po-
czuć jedność społeczności abstynenckiej. To rodzące
się przyjaźnie. To ukazanie ,,nowicjuszom AA" in-
nego modelu życia. To propozycja na spędzenie wol*
nego czasu. To, wreszcie, okazja dia ludzi niezot,ien-
towanych ira poznanie społeczności ,,AA" - bo to
głównie z rtll§ją o nich i ,,nowicjuszach AA" wpro-
wadzono mityngi otwarte.

Uroczys'lość itrbiler-rszowa, spotkanie towarzystkie,
czas spędzony przy ognisku, wycieczki turystyczne
czy inna forma spędzenia wolnego czasu w gronie
abstynentórv - to niejednokrotnie pierwsza udana
impreza, której miarą nie była ilość wypitego alko-
holu, lecz własne ,,niezmącone" niczym wrażenia. To
impreza, którą pamięta się w całości. To impreza, po

której nie ma kaca. To autentyczna zabawa. To
rł,reszcie nauka. Nauka nowych - nie pijackich -
zachowań. Nauka czegoś tak prozaicznego - zdawa-
łoby się - jak rozmowa, uśmiech czy szczetość
w wyrażaniu siebie. Nauka nowego sposobu spędza-

nia czasu - bez butelki.

Można sparafrazować povliedzenie; ja tam byłem -
miodu i wina nie piłem, mimo to - świetnie się ba-

wiłem. Bo naplawdę mozna żyć i bawić się bez alko-
holu. - eRKa -
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koncgrt tll kośeEele
19 września br. po wieczornej mszy św. r,v koś-

ciele farnym w Śmiglu wystąpił holenderski chór
mieszany BEL CANTO z miejscowości Nederweert.
Śpiewaii zgodnie z nazwą - pięknie, a zgromadzeni
słuchacze doznali wspaniałych wzruszeń. Stąd tez do-

sl.ali duże brawa, największe za GAUDE MATER
PoLoNIA.
Zgodnie z zamierzeniem organtzaŁora -- Centrum
Kultury w Śmiglu - po koncercie zbierano datki na

remont kościoła p.w. św. Wita.

Tą drogą jeszcze raz składam serdeczne pocizię}<o-

rn,anie lrs. proboszczowi Zygmuntowi Bartko,,rrla,]<orvi

za umożliwienie występu Holendrów w kościele,
(H, Z.)

ttltr!Iaaalrtas !!t tallt rttJ l",! li i,i

lTystawa malarstwa i E,ysunku
Miała ona miejsce l| pażdziernika bi. w kapiicy

poeu,angelickiej w Śrniglu. A swe prace wystawiał
młodl, artysta, student ku]turoznalvstlva, zajmttjący
się także filozofią i literaturą - }IIERONIM ALE-
KSANDER BERGAND z Poznanla.

Zaproszenia wysłano indywidr-ralnie, głolvnie clo osób

,,czujących" tę dziedzinę sztuki. Bardzo wielu było

przyjezdnych, zapewne kolegów artyst5z,

Obrazy przedstawiały rzeczy,uvistość indyrł,idualrrą
autora opartą na fiiozofii niemieckiego clominikanina
Johanna Eckharta, Jego JilozoJia oddaje Bogu pełnq

transcend.encję (istnienie na zewnątrz. poza czymś

- H.Z.), praudę o nźemożnoścż uch,llsycenźa jego rze-

czEtłżstoścź poprzez jakikollłżek opis. Wżedza, jakq

o Bogu posźadamg, jest niepełna, nźeadeklugtno,, za-

Jałszouana przez odnżesźenźa do ludzkźego uymźaru
społecznego. Koncepcja ta dopełntona zostału przez

innego d,omżnżkunźna z Nadrenżi, Henryka Suzo,

Wskazał on n& ni,eskończoną LMMANENCJĘ (istnie-

nie przedmiotu w nim samym - H, Z,) Boga -
przebyua On ąl: każd,gm człouieku, bezpośrednt,o,

przez co jest blźższy człouźekousź, nźż człotuźek ten

saTfu,lt) sobźe. Wcżelente to ogranżczenźe - Bóg ogranź-

czEł sźę sam do OBRAZT.], do obrazu człousieka, -
powiedział autor. I dalej: Mole malarstwo jako sztu-

ka przed,stawźajq,ca ma charakter żmmanentny ż oso-

bisty, zaś kluczem do niego jest czternastowieczna

JżlozoJźa nadreńska.

Natomiast ekspotio,ił,arre grafiki są iiustracją do pisa-
nej przez H. Berganda po,łieści.

Odbiór sztuki powstałej z inspilacji fiiozofii jest

trudny, ale dobrz;e się stało, że t ta w-ystav",a, ,.a sp]]a-

wą Antoniego Szulca, do lraplicy poelvangelickiej,
którą się oi;iekuje, trajiła. }iylil io T,,,yC;L-Lzerlie ar'ly-
styczne godne odtrotor.r,at..ia. @.z.)

TJrzqd Stanu Cglnil,nego u Śmiglu uprzejmźe za-
loiadamża, że us tutejszym IJrzędzźe zlnta,zek małżeń-
ski zauurlź:

4 PAŻDZIERNIKA 1997 r.

- PcLn Grzegorz Napźerulski z Popoua Starego ź Pa-
nź Anźtcl \liojciec|lotl:ska ze Starego Bojanowa

- Fq.n Piotr KrysztoJ :: Sokołott:ic ż Panź Małgo-
rzqta Adumczak ze Śt,l,żgl.a

-- Pa,n, Adam Kędzźa z WidziszetllcL ż Pani, SłalDo-
mźra Matuszak ze Śmźgla

ll PAŻDZIERNIKA i99? r.

- Pan Ralał Jankousski ze Zbęchy Pole ż Panż lusona
HEla z WEdoroua

- Pan Tomasz Notłacki z Nouej Wsi i Panż Lżdia
Kachnżc ze Śmigla

- Pun Grzegorz Jerzgk z Bronikoua ż Panż Hono-
rata Cźc!:os:euska z Nou;ego Szczepanlłotua

- Pan RaJał Skowroński z Pleszewa i, Panż Lucgnu
Rabiega ze Śmżgla

- PcLn Dawicl Miler z l,.oszanou:a i Punź Luiza lzu-
bela Zźegler z Koszanoll:a

18 PAŻDZIERNIKA 199? r.

- Pan KrzgsztoJ JozeJ Konkieusicz z Żytowiecka
ż Pani. Jolanta Po,ul z Żegrótuka

- Pan Tomasz Jakubżak z Przgsżekż Polskżej i, Panź
Dorota kamżenżarz z olszeusa

- Pan Andrzej Tomasz Ratajczyk z Czacza ż Panź
Lźdźa Marźa Bartkouiak z Karmtna

- Pan Robert Kajeu:skż ze Starego Bojunowa i Pąnż
llona Barbara Wasieleulska ze Starego Bojanoua

Kierownik USC w śmiglu (-) Jerza Cźeśla

ft/lasz ltłopot t pocięcieln dlewna?

zgłOś się

64-030 Smigiel, ul. Kilińskiego 10

SZYBKO - TA}TIO - SPRAWNIE

aooaaaoaoaoaaaoaacooaaaoa{raolaaoalraaaaoaaoaaaaaaoaacoaaaaaooa

SPRZtrDAM l,UB WYNAJMĘ:
donr rrrieszl<altl;,, budvrrki gospodarcze i dzlałkę

w Starym Bojanowie, tel. (0-65) 5-180-650
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OGŁOSŹ:ENIE
Z^R.ZĄD MIEJ§KI SMIGLA

ogłaSZa
publiczn5; orzetarg ustny na sprzedaż następujących
lr ler,-i chor ości tliez a l-. u d.orval y cir pt zeznaczon;,ch pod
budorvnictwo mieszkaniowe jednorodzinne, położo-
nych w Śmiglu na Csiedlu i3laci Polskich, zapisa-
nych w księdze wieczystej KW 29013:

l,P. nr działki powierzchnia cena w v\^,o1aw,cZa

1. 1436
2. 1433
3, 1416
4, 14I7l1
5. 1419
6. |426
7. 1446
8. 7445
9. 1442

10. 1456
10. 1456
l2. 1453
13. 1452
14. 1451

15, 1450
16. 1449

0.05.00 ha
0.05.00 ha
0.06.17 1:a

0.20,32 lra
0.1B.12 ha

2.580,- zł
2.580,- zi
3.|B4,- z);

B.9l2,,- zł
9.350,-- z1

0.09.09 ha 4,690,--- zł
0.05.92 ha 3.055,- zł
0.06,73 ha 3.473,- zł
0.06.35 lra 3.277,-- zl
0.03.30 ha I,447,- zł
0.03.30 ha 1.447,- zŁ

0.07.83 ha 4.040,- zŁ

0.C6.45 lra 3.328,- zł
0.06.fi0 ha 3.406, zł
0.06.52 ha 3.364,- zł
0.06.27 ]Ta 3.235,-- zł

- pod zabu_dowę mieszkairirrvą jednorodzinną z moż-
litvością realizacji rzemiosła rrieu_ciązliwego:

0.1B.35 ha 11.B36,-
0.11.46 ha 7.392,-
0.09.14 ha 5.895,--
0.08.63 ha 5.566,-

Przetarg odbęcizie si.ę w dniu 14 iistopada 1997 r.
o godz. 12.00 w siedzibie Urzęciu iiliejskiego w Sl"nig-
lu, plac Wojska Polskiego nr 6 (pokój nr 14).

Wadium l,v wysokości 600,_ zł na jedną dzialkę na_
leży wpłacić w kasie Urzędu w dniu przetargu do
godz. 9.30.

Dodatkow-ych informacji r,v spraw-ie przetargu udzie-
la Urząd Miejski Śmigla tel. 5180-003 wew. 17 (po-
kój nr i3).
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez po-
dania przyczyn. przewodniczący

Zatządu Miejskiego Smigla
(-) inż. Jerzy CieśIa

aoaoaoaaaoaaaoaaaaaaaaaaaaooaaltoaaaoaaaa]roaa(rooaaaaaaaa(aI

BiNET cHIRURGiCZNY

lek. WOJCIECH SKRZYPCZAK
chirurg

r,,'",iki i,zivart]<i od godziny 15.00

USG iamy bizusznej we wtorki

,.tI. Leszczyńska B, tel. 518-03-49

1. 1427
2. I42B
3. 1429
4. 1430

GA

fu
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Śnrigie1,

zł
zŁ
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zł

ilromika policyina
1.10.br. - na trasie Karmin - Wonieść, ptzez

FIATA 126p, którym kierowała mieszkanka Koś-
ciana, został potrącony pieszy. Z obrażeniami ciała
odwieziono go do szpitala w Kościanie. Sprawa
w toku.

2.10.br. w Nietążkowie zatrzymano nieletnią
mieszkankę Starego Bojanowa, która uciekła z do-
mu opiekuńczego w Łaszczynie. Dowieziono ją do
miejsca pobytu.

3.10.br. - interweniowano w Robaczynie, gdzie nie-
trzeżwy mąż wszczął awanturę domową. Pouczenie.
4.10.br. - w Śmiglu z posesji przy ul. Ogrodowej

nietrzeźwy mąż zgłoslł, że żona nie chce go wpuś-
cić do domu. Pouczenie.

4.10.br. 
- w Karśnicach kierowca CINaUECENTO,

mieszkaniec tej wsi, zjechał na lewą stronę drogi
i uderzył w płot posesji. Wdrożono postępowanie.

5.10.br. - lokatorka posesji przy uI. J. Iwaszkiewicza
w Śmiglu zgłosiła, że właścicielka zatkała kanali-
zację. Pouczenie.

7.10.br. - w lesie w Nietążkowie, pijany kierowca,
mieszkaniec Śmigla, zntew ażył f unkcj onariusza po-
licji. Sprarva w toku.

8.10.br. - na trasie Kalśnice - Wilkowo Polskie
zaistniała kolizja drogowa. Mieszkaniec Wrocławia,
kierujący AUDI B0, na skutek zaśnięcia, zjechał do
rowu. Sprawcę ukarano mandatem.

10.10.br. - w budynku przy ul. Głównej w Starym
Bojanowie zakłócono spokój. Pouczenie.

W nocy z 10 na 11.10.br. nieznani sprawcy włamali
się do szkoły w Bronikowie, skąd skradli sprzęt
RTV, wartościowe encyklopedyczne książki i od-
kurzacz. Sprawa w toku.

13.10.br. - mieszkaniec posesji, w Karśnicach zgłosił,
że z telewizor,ów znajdujących się w jego miesz-
kaniu zostały ptzez rodzinę wymontowane głoś-
niki. Pouczenie.

15.10.br. - w parku w Śmiglu nastąpił, z nieustalo-
nych dotychczas przyczyn, zgon mieszkańca Śmig-
la. W celu dokonania sekcji, zwłoki zabezpieczono.

", H ?fJ; 
" 

j,ę#:i# itTuze 
P oLlc J l

c
o
o
o

MASAŻ LECZNICZY
mgr GRZEGORZ TROJANOWSKI

bóle kręgosłupa
schorzenia narządów ruchu
doleglirvości narządów wewnętrznych
bóle głowy, migreny, schorzenia reumatycz-iG

Wizyty domowe - tel, (0-65)53?0-691
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O TENIS STOŁOWY C
19 września br. w sali szkoły podstawowej

w Śmiglu został rozegrany I WTK Kadetów i Kade-
tek (ur. od 1.07.19B2 do 30.06. 1984 r.) oraz Juniorów
i Juniorek (ur. od 1.07.1979 do 30.06.1982 r.). Uro-
czystego otwarcia turnieju dokonał wiceburmistrz
Śmigla Henryk Skrzypczak. Reprezentanci POLONII
uplasowali się na następujących miejscach:

Kadeci: 6 - Miłosz Grzelak, 7 - Adanr Nov,zosielski,

i3 - Patryk Ratajczak, 14 - Dariusz Szymański,

16 - Wojciech Waligórki, 16 - Michał 
""r1"3,1,ęz:,L.

W punktacji drużynowej kadeci zajęIt ftzecie rrliej-
Sce.

Kadetki: 14 - Ilona Szymkowiak,
Juniorzy: 7 - Miłosz Grzelak, 1? - Marcin Łączny,
20 - Łukasz Grzelak, 21 - Adam Noivosielski,22 -
Przemysław Kokociński. Drużynowo juniorzy zajęli
miejsce czwarte.

Juniorki: 5 - Agnieszka Drygas.
W punktacji ogólnej turnieju młodzi zawodnicy

POLONII zajęIt 4 pozycję.

W trzeciej kolejce rozgrywek 2.11.br, u siebie
gra tylko POLONIA IV (A klasa) z Tajfunem IV
Lgiń, godz. 10.00. Również u siebie grają ORLĘTA
Czacz - z Pogonią II Góra, również o godz, 10,00,

W meczu BURZA II Drzeczkowo - ORLĘTA Czacz
padł wynik 5 : 13. Punkty dla ORLĄT zdob1,1i: Sta-
nisław Trybuła 4,5; Stanisław Kamiński 3; Przemy-
sław Kamiński 3,5 oraz Marek Maśiak 2.

opr. (H.Z,)

Ceny za tonę:

1. Stalowy blachą - 120,00 zł

2, Stalowy gruby - l40,a0 zł

3. Wsadowy - 190,00 zi
4. Zeliwny - 140,00-150,00

Ważenie i inf ormacja
Śmigiel, uL Wodna 6, te1. 5lE0-083

C z y n n e: w godz. od B.00 do 15.00

w soboty w godz. od B.00 cio 12.00

Zatrudnimy pracorvnika cltl cięeia gazowego

tel. dom. 5180-790 po godz. 15.30

c SZACHY o
W roku bieżącym młodzi szachiści woj. Iel:czyń-

skiego uczestniczyli w pięciu eliminacyjnych turnie-
jach do mistrzostw okręgu juniorów i juniorek.
Szachiści WIEZY Śmigiel, sekcji działającej pTzy
Centrum Kultury w Śmiglu, osiągnęli w nich nastę-
pujące wyniki:
W eliminacjach do mistrzostw okręgu juniorek (skla-
syfikowano 30 zawodniczek):
4. m. - Alicja Łupicka, 8. m. - Magdalena Judek,
9. m. - Anna Bukowska, 19. m. - Joanna Wypyszak,
21. m. - Malwina Prime1, 25. m. - Joanna Zielińska,
26. m. - Magda Konieczna, 28. m. - Otylia Basiura.

W eliminacjach do mistrzostw okręgu juniorór,v (skla-
syfikowano 60 zawodników):
4. m. - Łukasz Primel, 7. m. - Mateusz Wojtkowiak,
9. m. - Michał Cieśia, 12. m. - Marcin Wożny,
14. m. - Artur Hadrysiak, 15. m. - Robert Woźny,
17. m. - BLażej Kuśnierczak, 26. m. Paweł - Pri-
mei, 30. m. - Paweł Judek, 36. m. - Tomasz Pio-
trowski 38. m. - Łukasz Konieczny, 44. m. - Mi-
chał Wypyszak, 50. m. - Ryszard Primel.

Alicji Łupickiej, za osiągnięte wyniki, pTzyznano
III kategorię szachową. Godnym podkreślenia jest to,
że wIEŻ/. ŚMiGIEl-, spośród 8 klubów, do eliminacji
wystawiła najwięcej zawodników.

Na podstawie tych eliminacji do Półfinału Mi-
strzostw Makroregionu Dolnośląskiego z WIEŻY za-
kwalifikowali się: grupa młodsza, do lat 10 - Błażej
Kuśnierczak, do lat 12 - Magdalena Judek i Mal-
wina Primel i do lat 14 - Łukasz Primel; grupa
starsza - Aiicja Łupicka. opr. (E.Z,)

I(ARAIE §Hllr0I(AIl
Zapisy dla wszystkich chętnych

(dziewczęta i chłopcy) od 8 lat
Z,ajęcia prowadzi absolwent AWF, trener Karate,

wielokrotny medaiista Polski

SZKOŁA KARATE ZAPtrWNIA

atrakcyjne i bezpieczne za jęcia

Szkoła Podstalvowa Nr 2 Śmigiel (sala gimnastyczna)

Zajęcia:
gILlpa początkująca:

wtorki i czwartki w godz. od 15.30 do 16.30

grupa zaawansowana:

lvtorki i czwartki w godz. od 18.30 do 19.30

Zapisy na tretringach

§tUP zŁlltlu w śmlctu
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$4-t}3* śMIGIEL
ul. Kościuszki 6
tel. i0-65) 5180-206

PROFESJGI{ALI{E ZDJilCt.\ :

- ślubne,

-- koi:lr;lrijne,

-. r"oCzinrie^
_- paszportoive,

- dorvodowe, lel;itymacyjne w 3 min.,
reportażcvle,
__ reklamorve.

wYWoŁYłvANIE F,iLn{Ó!v I ZDJĘ1
AMATO,R§KICH

SPRZEDAŻ:

- filmów,

- ai:aratów (2 la'i.a gwar.anc.ji)

- albumów,

- rameJ<,

- batei:ii (tal<ze clo alarmó,,rz, ai]Ł]l.atóiv
słucho.,łzych itp.),

-_ akcesoriów fotogiaficziiych.

USŁUGI I(SE]RC:

- A3, r\4 - pomniejszanie, pol,viqkszanie

l lisfiopada: trtrsaystkle$r Świętych

PamiĘ&a§my 0 grofrach

n[e tyllto
llft§u ych naihliŻszych !

REPEffiTUAR
?4.10.1997 (piątek) godz. 19.00
,,PARTNER", USA, 1996 r. Reż. Donald Petrie. Wyk.
Whoopi Goldberg, I)ianne Wiest, Eli Wallach. I(o-
media. Bohaterka, pracująca na Wall Street, roz-
porvszechnia informację, że jest sympatią potężnego
iinansisty i sama odgryw-a w przebraniu jego rolę.
31.10.1997 (piątek) godz. 19.00
,,ANAKONDA", USA, 1997 r. Reż. Luis Lliosa. Wyk.
Jenni{er Lopez, Eric Stoltz, Jon \,roight. Film sensa-
cyjrry. Ekipa filmowa w asyście młodego antropologa
wyrusza statkienr ku źródłom Amazonki, by odna-
leźć i sfotografować plemię indiańskie żyjące w izo-
lacji od reszty świata. Po drodze przyłącza się roz-
bitek, któi:;, okazuje się zawodowym łowcą węży.
31.10.1997 (piątek) godz. 20.30 oraz 2.1|.L997 (nie-
tłziela) godz. 19.00 i 3.11.1997 (poniedziałek) godzina
19.00

.,RONIEO i JULI,\", US,\, i996. Reż.Baz Luhrmann.
Wyk. Leonaldo Di Caprio, Claire Danes. Pete Post-
lehwarte. Urvspółcześniona wersja sztuki Szekspira.
Jej akcja została przetliesiorra do l\feksyku. Dwa za-
mozne rody gangstelskie rvalczą o wpływy w kraju.
Szef jednego z nich ma syna, który pewnego wieczo-
ru postanawia zakraśc się na bal maskowy, odbywa-
jący się w pałacu przeciwników, Tam spotyka tajern-
niczą piękrrość. B.M,

§{mstqplly llr ,,Wltryny śmigielskiei" B listopada br.

Pani MARII MOSZAK
wytazy szczerego współczueia

z powodu zgonu teściowej

śp. JADWIGI MOSZAK

składają

Burmistrz i pracownicy
Urzędu Miejskiego Śmigla.

Pogrzeb śp. Jadwigi Moszak odbył się 15 października
1997 r. na cmentarzu parafialnym w Popowie Starym.
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