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Śrvląrł NIEPODLEGŁoŚCI było odsłonięcie ta-
blicv pamiątkowej na posesji nr 7 przy ul, Jana Ki-
1ińskiego ,,v Śmiglu upamiętniającei postać WACŁA-
WA ŁEPKOWICZA, który urodził się 22 (tak w ak-
cie ttrodzenia) rł,rześl'ia 1895 l. rv t_vmże budvnk,.r,
(W grrrdnitr 1931 r,. Feliks Skorupiński, ojcicc Blo-
lTis:ła',ła. .,ol>iał od p. Julrana Łellko,,r,icza skład ko]o-
nialnv i polceiarr,v przv ttl. Kilińskiego:' - 7ąp+3q,lig

też i dom).

Rorlzicai: li \ĄIa cła,,i,a L,c illio r,., i c,zł !,r, l i l:l ł,.- ; l ii i,z, J,,l-
liat-i, svn Alelisandra i Monika, z donru Kacz:nalcli
--- l"iicdzona r,r, Wonieściti lub Wijerł,ie - ł,epkorł,i-
czorr-ie. Y,'acła.,.; l;.,-ł cli:i.u,lilll slrośi,ilt,i. dzicir, il:citll,i:::ł

dzieci,

Szkołę powszechną 
- katolicką ukoriczr,ł rł, Stlrig-

1r"r. Uczył się za destylatora i zbożowca. \1v' sierpniu
i914 r. został u,cielony do lvojska pruskiego i blal
udział w pierl,rszej rvojnie ślł,iatow-ej uralcząc po stro-
nie pruskiej na froncie francuskim. Został ranny
w głowę 

- odznaezono go Żelaznym Krzyżem II kla-
sy. W 19i7 r, był w szeregach strzelców królewskich.
W 1918 roku wstępuje do rlojsk powstariczych. 2 lu-
tego 1919 r. przystepuje cio lvojska polskiego. Be-
dąc dowódcą plutonu w 6 Pułku Strzelców Wielko-
polskich brał udział rv wojnie bolszewickiej, w cza-
sie której, podczas odrvrotu nad rzeką Szczarą, 22
Jipca poległ. O tym, że był odrł,ażnvm i dobrvm do-
u,ódcą oraz walecznym żołnierzem świadczy fakt, że
27 czerlvca dou,ódca kompanii wnioskował o oclzna-
czenie Wacław,a Łepkowicza krzyżern VIRTUTI N{I-
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LITARI V KLASY. Nie zdążył jedrrak odebrać ocl-
znaczenia. Nadano mu je pośmiertnie 21 stycznia
1921 r. Krzyż ten zdeponowano w N{uzeum Regio-
nalnym w Kościanie.

Głównym inicjatorem \,vmulowania pamiątkorvej
tablicy był siostrzeniec W. Łepokiwcza - Zd,zisław
Sosnou,ski mieszkający w Lasocicach. Dla realizacii
celu powołano społeczny komitet, na czele którego
starrął Bronisłarv Skorupiński, któr1, przejął na s\Ą/e
barki splarł,y organizacyjne. Pomagali mu v,l tynr
nr.in. Ryszard Duda t Grzegotz Micl-ialak, Fundato-
rem tablicy jest, w całym tego słorva znaczeniu, spo-
łeczeństwo. Niestrudzony Z. Sosnowski przeszedł
gminę wzdłuż i wszerz, odwiedzał mieszkania i przvj-
mował nawet groszowe kwoty. Dopomogła też mło-
dzież szkolna i zakłady pracy: Meblarska Spółdziel-
nia Pracy w Śmiglu, Przedsiębiorstwo Handlowe
Zbigiewa Chudaka, ,,Rolnik Polski" Zygmunta Stró-
żaka, ,,Urpol" Waleriana Kunerta. Kwoty na realiza-
cję zadania napływały też spoza gminy.

Uroczystośó obchodu Święta Niepodległości roz-
poczęła msza św. w intencji Ojczyzny, którą odpra-
wił ks. dziekan Zbigniew Dawidziak. Po niej, w zwar-
tym szeregu, p]:zy dźwiękach orkiestry Dętej CSP
w Śnriqltr pod batuta kane]mistrza Jana }dowickiego.
poczty sztandarowe, delegacje, harcerze, rvła-
dze sarrrorządowe z burtnistrzem Jerzym Cieślą
i przewodniczącą Rady Miejskiej Śmigla Urszulą
Ranke na czele oraz mieszkańcy udali się plzed po-
sesję nr 7 przy uL J. Kilińskiego, gdzie Z. Sosnow-
ski, po powitaniu zgromadzonych przez B. Skorupiń-
skiego, dokonał odsłonięcia pamiątkowej tabllcy
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z podobizną WACŁAWA ŁEPKOWICZA i następu-
jącą treścią: W TYM DOMU URODZIŁ SIĘ i MIESZ-
KAŁ WACŁAW ŁEPKOWICZ UCZESTNIK WALK
NIEPODLEGŁoŚCIoWYCH 1918-1920 KAWALER
KP.ZYŻA VIRTUTI MILITARI. Po poświęceniu ta-
blicy przez ks, Z. Dawidziaka i złożeniu wiązanek
kwiatów oraz odśpiewaniu Roty ._ uroczystość roz-
poczęto Hymnem Państwowym - uczestnicy, w tym
bardzo licznie przybyła z rlżnych stron Polski rodzi-
na Łepkowiczów, udali się do Centrum Kultury
w Śmiglu na patriotyczną część artystyczną, w któ-
rej wystąpił chór ,,Harmonia" ze Smigla po batutą
Piotra Majera otaz, ze wspaniałym, o patriotycznym
wydźwięku montażem słowno-mu zy czfiym, zatytuło-
wanym SEN O NIEPODLEGŁEJ, młodzież z Zespołu
Szkół Rolniczych im. Jana Kasprowicza w Nietążko-
rł,ie. Nłlontaż plz.;goto,,i,ali: r,{r rngr Anna_ T{_iełczew-

ska i Grzegorz Głowacki. Publicznośó zgotowała owa-
cję na stojąco.
Na koniec burmistrz Jeruy Cieśla złożył podziękowa-
nie tym wszystkim, którzy przyczynili się do zotga-
nizowania tegorocznych obchodów DNIA NIEPOD-
LEGŁoscI (H.Z,|

PS Broni.słs...r,/ Skorupii-lr]<i za. na-szytTr pośreclnic-

twem składa serdeczne podziękowanie wszystkim
ofiarodawcom, których najmniejsze nawet kwoty
złożyły się na sumę, dzięki której można było pokryć
koszty tablicy upamiętniającej postać Wacława Łep-
kowicza oraz władzom, duchowieństwu i społeczeń-

stwu za liczny udział w uroc;ystości.
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Ur:qd -§i:li:li Cgwl1;;ieqo ru Smźglu uprzejrnźe za-
lDźad"rlmża. że lo ttl,te jsłł.łrł" tJr:ędzie zlużqzek matzeń-
skż zauarli:
22 PAŻDZIER}TTKA ]997 ROKU

- Pan Tovnsz Zalpcrtll z Kobglnik ź Pani Halźna
koualska z czucza

25 PAŻDZIERNIKA 1997 RoKU

- Pan KrzEsztof Cgui.ńskż z Bonżkoąna i, Pani Mał-
gorzata Hałusek z Bronźkowa

- Pan Andrzej Walkoąłżak z Górkź Duchounej
i pani Moniku Górna z wonżeścza

- Pan Janusz Grupżński z Koścźuna ż Panź Hqnrua
Marźu cźclt oszeu:ska z poladoua

iJ LISTOPADA 1997 ROKU

- 
pan waldemar Marek zakrzewski z Racotu ż pani
Marźola Han z WEdorowa

- Pan Darźusz Andrzej Kortu,s ze Ś.mżgta i Panż
Małgorzata Czapla z Wonieścźa

§ffi Ł&T Tmffia§
11 września 1987 r. przy Szkole Podstaworvej

w Zegrówku, pracując w niej jako nauczycielka, za-
łożyłam Środowiskową Drużynę Harcerską SŁO-
NECZNA GROMADA. Nastąpiło to przy dużej apro-
bacie ówczesrrej dyrektor szkoły p. Kazimier}, Sob-
czyk i dużym zaangażowaniu rodziców.

Na początku do drużyny naiezały tylko zuc}ry.
Z biegiem czasu drużyna przyjęła charakter środo-
wiskowy. Jej członkami jest: 19 zuchów, 15 harcerz;,,
9 harcerz5, starszych i 3 instruktor,ó.ł: hm. Eali:a,,,
Ławniczak, przewodnik Małgorzata Dratwa i pwd.
Krzysztof Pelec.

Celem drużyny środowiskowej jest poznać jak najle-
piej swoje otoczenie, co czyni poprzez rajdy rorvero-
we, m.in. do: Zegrowa. Śniat, Kar,śnic, \\ri]kou,a Po'-
skiego, Śmigla, Bronikowa, Starego Bojanowa, Bis-
kupic.
Zuchy i harcerze starają się też brać czynny udział
w ż5zgilt swojego śr,odornriska - pomagaią organizo-
wać Święto Rodziców w sali wiejskiej w Żegrówk,-l,

ą sami organizują baliki karnawałowe dla dzieci, co-
rocznie czyszczą okoliczne 1asy, zimą dokarmiaią
zwierzynę,

Tradycją stało się również organizowanie ognisl<

dla dzieci szkolnych, a w okresie Świąt Bożego Na-
rodzenia - przebieranie się za kolędnikól,v i odrvie-
dzanie wiejskich zagród w Żegrowie, Żegrówku i Bie-
lawach ze ,,Światłem Betlejemskim". Drużyna bierze

też udział w życiu Hufca ZHP Śmiglel uczestnicząc
w zlotach i rajdach przez niego organizorvanych.
Członkowie drużyny, chcąc poznać ta.kze dalsze za-

kątki Polski. uczestniczą w rajdach i biwakach orga-
nizowanych ptzez drużyny z innych hufców. Nn.

w rajdach: ZAPAŁKA w }/Iiędzychodzie i KRÓ-
LEWSKI TRAKT w Rogoźnie, w biwakach w Lginiu
i Brzegu Dolnym nad Odrą.

Każdego lata drużyna wyjeżdża na biwak do Bosz-
kowa, a podczas ferii zimorv;rch na mini zimowisko
do Leszna.

Reprezentowalśmy nasz hufiec na IV i V Przeglą-
dzie Teatrzyków Zuchowych, gdzie pokazaliśmy
przedstawienie JAŚ i MAŁGOSIA oraz spektakl ku-
kiełkowy KOPCIUSZEK. Uczestniczyliśmy też
w VIII Harcerskim Wieloboju Sportowym w Lesznie,
W 1995 r. zdobyliśmy odznakę zlotową ptzyznaną
przez Komendę Chorągwi Wielkopolskiej ZHP za ak-
tywne podjęcie programu ZHP MOJE OJCZYZNY.

Drużyna jest umundurowana, posiada swój znak,
proporzec i prowadzi KSIĘGĘ DRUŻYNY, w której
zapisywana jest nasza, już dziesięcioletnia działal-
nośó.

3 ' hm. Bąrbara Łg,wnźczakKierownik USC w Śl-iliglu (-) Jerzu Ci,e§la
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Ochotnicza Straż Pożarna w Mororvnicy w Zwtąz-
ku OSP została zarejestrowana 2 stycznia 1967 rc}<u.

Inicjatorami jej porvstania m.in. byli: Czesłavz Fe]-
brot, Stanisław Józefczak, Florian Kasperski, Flielo-
nim Kupka, Jetzy Kucharczak, Piotr Leśny, Antoni
Nowak, Florian Nowak, Kazimierz Rata"jczak i Fran-
ciszek Szymański. Na pieruiszym walnym zgTorna--

dzeniu wybrano zarząd w składzie: Cz. FelbroŁ ---
prezes, J. Kucharczak -* naczelnik, K. Ratajczak -sekretarz i S. Józefczak - skarbnik oraz kol:"lisję re-
wizyjną: P. Leśny, F. Nowak i F. Szymański. W roku
następnym - 1968 wybrano nowego prezesa, lłtórl,nr
został F. Kasperski.
Antoni Dorsz nieodpłatnie udostępnił jednostce po-
mieszczenie na remizę, w któr5,rn zgromadzono spizęt
przeciwpożarowy otrzymany od Komendy Rejonowej
w kościanie.

W czasie zebrania wyborczego 17 grudnia 1979 l.
podjęto uchwałę o budowie własnej remizy. 28 grud-
nia 1983 r. powołano społeczny komitet budorvy, rra

czele którego stanął ówczesny pl,ezes Zygmunt Ko-
nieczny. Jego zastępcą został sołtys Stanisłarv Buch,-

wald, sekretarzem - Stanisław S;cławski, a Si,efan

Nowak, Eugeniusz Nowak, Marian Błaszkowski, Wła-
dysław Kucharczak i Zygmunt Kupka - człoilkatrii,
Dzięki uporowi i wytrwałości strażaków, rni,eszkan-

ców wsi 1, przy wydatnej pomocy Rohriczego Kombi-
natu Spółdzie|czego w Morolvnicy i władz samorzą-

dowych, budowę doprowadzono do końca t 27 wrześ-

nia 1992 r. remizę oddano do użytku.

Obecnie, od 21 stycznia 1994 roku, Oclrotniczą

Strażą Pożarną w Morow-nicy kieruje zarząd rT skła-

dzie: prezes - Z. Konieczny, 1. wiceprezes i naczel-

nik - M. Błaszkowski, 2. vliceprezes - S, Nowak,

sekretarz - S. Spławski, skarbnik - Kazimierz Wo-

\^,er, zastępca naczelnika - Ireneusz Kasperski, go-

spodarz - Józef Mikołajczak.
Uroczystość jubileuszowa odbyła się 10 listopa-

da br. Swą obecnością zaszczycili ją m.in. wojewoda
leszczyński Zbigniew Haupt, zastępca komendanta
Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesz-
nie st. bryg. Bolesław Trybucho,łski, wiceprezes Za-

rządu Wojewódzkiego Zvłtązku OSP tv Lesznie --
Kazimierz Król, komendant rejonowy PSP w Koś-
cianie - st. bryg. Leon Mądry. Z władz miejsco-

wych w uroczystości uczestniczyli: burmlstrz Jerzy
Cieśla - prezes Zarządu Miejsko-Gminnego Zwl,ązkll

OSP w Śmiglu, wiceprezesi tegoż zarządu Roman

Schiller i Henryk Szul oraz komendant \[arek Gra-
czyk.

Najważniejszym punktem uroczystości było na-

danie miejscowej OSP sztandaru (wcześniej pośrvię-

conego w koście}e p.w. Stanisława Kostki w Śmiglu),

którego sponsorami byli ,,członkolvie OSP w Morow-
nicy, większość mieszkańców naszej wioski jak ró,w-
nież mieszkańcy wsi Poladowo, nad lrtórą sprawuje-
my opiekę". Sztandar z rąk Kazimierza Króla ode-
brał prezes miejscowej OSP Zygmunt Konieczny.
Sztandar został udekorowany brązowym medalem
za Zasługi dla Pożarnictwa, który to ptzyznano OSF
w Morownicy.

Odznaczenia otrzymali też i strażacy.

Złote meda|e ZA, zAsŁUGI DLA PcŻĄRNiCT,ląI.ą
otrzymali: Jacek Szafrański, Stefan }do.,łrak, r.Ętani-

sław Buchwald, Bogdan Blimel, Starli.słalv O}ej;liił,
Józef Mikołajczak, Remigiusz Jagocizińsl<i, Kazin:iiei"il
Wower, Zbigniew Vy'oiszi5 riski, ROi:l;nn 1,Ąh]kier,vic:,:,

Eugeniusz Nowak. Srebrne - ,],'Iarek Czaferski, "ja-
rosław Grzeszczyk, Leszek Fecolcl, N[iecil,/lła",ł,
Szwarc, Józef Nowak, Flielotrim Sza,f erski, Zdzir;}-avł

Nadolny, Marjan Strzelczyk. i3rązorve * * Tlcrnan Ja-
mroszczyk, Józef Kasperski, .Tan Józef czak, 7,dzisla,;v

Dorsz, Kazimierz Budziński, N{irosłałv Adamczer,",ski,
Hieronim Krupka, Jerzy Płócienniczak, i\{t:rek Iia-
łupka, Józef Bakalarcz5rk, Remigiusz Grzeszczy'*- Pa-
nadto 5 osób otrzymało odznal,.ę V/ZORC-1//Y S'I'P,A-

ŻAK, a 34 strażaków udekorowano qc^7r,ąl--,aml za

wysługę lat.

Pierrvsze żvczęnia i gratu1,1,cje strarai;orr z ł,/Ic-

rownicy złożył wojerł,oda Zbigniew Haupt, kióry
stwierdził, że sztandar jest wielkim symbolem rvspól-

noty, zrozumienia, szacrtnklt i rniłcści do cziorT ieka"

Strażakom podziękou,ał za trtrci i pośrvięcenie, a iclr
żonom i rodzinom - za zro7um,ier,ie.

B. Trrrbuchowski m.in. powiedział, że,,niewiele jed-

nostek może poszczyć się takimi osiągnięcia}li i clla-

tego życzę wam wytrwałości w realizacji zadań na

rzecz miejscowej społeczności i na niwie strażacl<iej",

L. Mądry zauważył, że OSP w lVlorownicy na posz-

czególne lecia stawia sobie pomniki: 25 lecie -- straż-

nica, 30 lecie - sztandar. Zaapelorvał do stlażaków,
by nadal pracowali z rriocfzieżą -" rvter_ly strlz bę-

dzie nadal istnieć.
J, Cieśla, ,,jako wasz przełożony", dzięko"wał za ,,po-

czynania i przedsiębiorczość. To co -u,ridzę, to huduje",

Wyraził też nadzieję, że 30 latek - obecnie w sile
wieku t tężvźnie - dalej będzie się rozwijał, ,,Będę
czekał na następne lecia. Wierzę, że wcześniej niż na

50 lecie".
W podobnym duchu życzenia składały też delegacje

zaptzvjażnionych z OSP Niorownica straea]rów ze

Śmigla, Czacza, Nietążkowa, Brorrikowa i Zegrówka,

A po części oficjalnej spożyto wspóInie z osobami

towatzyszącymi strażakom kolację, a po niej - ba-

wiono się do wczesnych godzin rannych, @.Z.)
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BeZpieczne tlfllfl;gl,^,1:o urząCzeń grze-ivczyclr.

W okresie jesienno-zimowym znaczr'a ilość poża-
rów powstaje w wyniku wad lub niewłaściwej eks-
ploatac j i urządzeń grzewczych.

Nieszczelny komin, uszkodzone drzwiczki przy pie-
cu, nieprawidłowe użytkowanie lamp promienniko-
wych itp. są pTzyczyną groźnych pozarów. SzczegóI-
ne niebezpieczeństwo stwarza dogrzewanie pomiesz-
czeń różnego rodzaju urządzeniami przenośnymi,
bardzo często prowizorycznie podłączonymi. Stan
techniczny urządzeń grzewczych zależy od bieżącej
konserwacji i bezzwłocznego usuwania usterek.

W obliczu zbltżającego się sezonu grzewczego Ko-
menda Rejonorva Państ..voivej Straży Pozarnej
rv Kościanie przvpomina, że obowiązujące przepisy
zabraniają:
].. i-'rllec',o.i",r,...al'llc ll[l l1.: -, i" lach Li_lci).nków: ti,o-

r:iil, circtł,na , z|:lż.a i iillr_vr:lr nlateliałów palnych
otaz pasz objętościow.,lclr jak słoma, siano it1l,

2. TTll,r1,5lią iie cc.i 7 , "7',łr: J li:r,;-tli: drzrviczka.rni,
paleniskami i ramarni blaszanymi.

3. Używania kominów i przewodów kominowych
uszkodzonych 1ub nie zabezpieczonych drzw\cz-
karni wvciorowvmi,

Pozostawiania bez dozoru włączonych do sieci
elektrycznej przenośnych grzejników i innych
odbiorników energii elektrycznej.

Ustawiania urządzeń grzewczych na przedmio-
tach lub podstar,,ach l^alnych oraz w ich po-
bliżu.

Rozpalanie pieców, piecyków przy pomocy pły-
nów łatwo zapalnych,

Właściciele, zarządcy, użytkownicy obiektów
ogrzewanych paliwem stałym, ciekłym r gazo-
\,\,ym są zobolviązani do usurvania zanieczyszczeń
z przewodów kominowych: a) od palenisk opa-
lanych palirvem stałym najmniej 4 razy
w roku, b) od palenisk opalanych paliwem cie-
kłym i gazowym - co najmniej 2 razy w roku,
c) od palenisk zakładów żywienia zbiorowego
i usług gastronomicznych - co najmniej raz
w miesiącu jeżeli przepisy szczególne nie sta-
nowią inaczej,_. d) przewody wentylacyjne we
wszystkich tvpach obietr,;tó-ł należy czyścić raz
w roku jeżeli większa częstotiiwość nie wynika
z warunków użytkowych.

Raz w roku musi być wykonane badanie stanu
technicznego przewodów kominowych i wenty-
lacyjnych (badanie to wykonuje osoba posiada-
jąca odpowiednie kwalifikacje).

Co roku statystyki pożarowe notują pożary w wy-
niku nieprawidłowej eksploatacji lamp pronrierrnikc.--
wych spełniających funkcje tzw. ,,sztucznej kwoki".
Chcąc uniknąć pożaru od nieprawidłowo eksploatorva-
nej lampy promiennikowej należy przestrzegaó na-
stępujących zasad:

1. Każdy promiennik lampowy powinien być wy-
posażony w siatkę zabezpieczającą,

2. Promienniki powinny być instalowane na lince
nośnej a nie na przewodzie zasilającym energii
elektrycznej.

3. Promiennik por,łlinien być zawieszony na wyso-
kości zabezpieczającej go przed kontaktem ze
zwierzętami.

4. Ze rvzględu rla bt,ak możiiwości dobrania odi:o-
r,,łiednyclr przekrojórv przewodów ele)<trycznycll
do mocy instalowanej żarórł,ki zabronione jest

rvykonywanie we rr,łasnym zakresie prowizo-
rycznych promiennikórv.

/Z materźałólł Komend,g Rejonouej Państuowej Stra:u Po-
żarne! zł Koścżani.e opracousał Hubert Zbżerski)

4.

§tttlp złomu i metall ko|otowych
SŁAWOMIR KOWALSKI

Nietązkow,o, ul. Arciszerł,sklch 22

tel. 5189-622, te1. kom. 06017556c9

Skup złomtr
(cena za tonę)

1, Stalowy - blacha
2. Stalowy 1:owyzej 6 nm
3. Zelirvny
4. Wsadowy

Sprzedaż gazów technicznych
(cena brutto)

1. Tlen
2. Acetylen
3. COz - 20 kg
4. COz - 30 kg

O PŁATNtr GOTÓWKĄ O
Ponadto skupujemy metale kolorowe:

aluminium, miedź, mosiądz, chłodnice itp.

po atrak"yjnych cenach.
WAZENIE - FIRMA ,,RoL],(iK POLSKI"

5.

b.

7.

od 140.00

165,00

od 165,00

od 210,00

10,00 zł
76,00 zł
22,00 z!

33,00 zł

8.
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ffiffi§nHtKR PtItlcY§ffiffi
17.10.br. - nietrzeżwy mieszkaniec posesji przy uli-

cy T. Kościuszki w Śmiglu ,łłszcząŁ awantrtrę wo-
bec żonv i r órki. pouczenie.

18.10.br. - nietrzeżwy mieszkaniec posesji przy uli-
cv Leśnej rv Nietążkowie wszczął awanturę wobec
żony. Pouczenie.

21.10br, - nietrzeżwa mieszkanka (!) posesji prz5-
uI. Wielzbowej w Koszanowie wszczęła awanturę
z mężern i synem. ,,Historia" powtórzyła się
23.10.br. W obu przypadkach ją pouczono.

25.10.br. - w Starym Bojanowie w posesji przy uli-
cy Głól,vnej jej mieszkaniec wszczą' 

"*"rr1l:ę 
wo-

bec domowników. pouczeni.e

26.10br. grupa młodzieży wszczęła awanturę
w trakcie dyskoteki w Czaczu. Przed przybyciem
patrolu młodzież uciekła, ale jej personalia zostały
ustalone. Sprawa w toku.

26.10.br. - w Śmiglu mieszkaniec Poznania wraz
z dwoma nieustalonymi jeszcze sprawcami, po

uprzednim ściągnięciu z ręki i szyi, dokonali za-
boru złotej bizuterii w postaci bransolety i łań-
cuszka z krzyżykiem oraz paszportu na szkodę
mieszkańca z ul. H. Sienkiewicza. Sprawa w toku.

27,10,tlr, - na przeiście d]a pieszych wtargnął nagle,
wplosi pod nadjeżdzającego ŻtlF-l.,22 letni miesz-
kaniec Smigia, Kierujący samochodenr dostaw-
cz-ym 33 letni mieszkalriec Poznania nie zdołał
r-lniknąć zderzenia i z całą siłą uderzył w przechod-
nia, który poniósł śmierć na miejscu.

31.10.br. - nieletni mieszkaniec Śmigla, po uprzed-
nim demontażu, dokonał kradzieży grzejników
centralnego ogrzewania, aluminiowych listew i ką-
towników z terenu Zakładu Gospodarki Komunal-
nej i Mieszkaniowej w Śmiglu, które następnie
usiłov,,ał sprzedać w skupie złomu. Mienie odzy-
skano i przekazano właścicielowi. Sprawę przeka-
zano do sądu - wydział rodzinny i nieletnich.

tr.ll.br. - ntetrzeżwy mieszkaniec Ponina wszczął
awanturę w barze przy stacji paliw w Koszanowie.
Odwieziono go do domu i skierowano wniosek
o ukai,arlie do l<olegium.

3.1l.br. - vI K652ąnowie, na prostym odcinku drogi,
kierujący FIATEM DUCATO 20-1etni mieszkaniec
Poznania, zjechał na 1ewy pas jezdni i zderzył się
z KAMAZEM. Sprawca wypadku z taną ręki
i twarzy trafił do szpitala.

5.11.br. - w Nietążkowie, wieczorem, czterech za-
maskowanych mężczyzn, wykorzystując wymianę
przebitego koła, dokonało kradzieży MERCEDESA
300 DT COMBI, wartego 2B0 tys. złotych na szko-
dę obywatela Holandii, prowadzącego interesy
w Poznaniu. Sprawców, jak dotąd, nie ustalono.

6.11.br. - niettzeźwy mieszkaniec z ut. św. Wita
wszcząŁ awanturę wobec żony i nieletnich dzieci.
Rozmowa ostrzegawcza.

W nocy z 6 na 7.11.br. w Spławiu nieznany dotąd
sprawca wszedł przez świetlik dachu do wnętrza
magazynu ubojni. Z pomieszczeń chłodniczych
skradł wędliny i mięso o wartości 936 złotych.

8.1l.br. - nietrzeźwy mieszkaniec Morownicy wybił
szyby w oknie pomieszczenia swego szwagra.
Wniosek do kolegium.

8 11.br. - interweniowano w Wonieściu. gdzie *-
w budynku wielorodzinnym - uczestnicy 1-11,oczy.-

stości urodzinowej zacho.ływali się zbyt głośno
i zakłócali spokój sąsiadom. Przeprowadzala toz-
mowa dała wynik pozytyrł,iry.

8.11.br. - o północy doszło do awantury pomiedz;"
uczestnikami wesela odbyrłra,jącego się ,,v Centrum
Kultury w Śmiglu a rnłodzleżą plze}ryrvającą
w GINIE. Przeprowadzono lozmowv ostrzegawcze.

8.11.br. - w Wydorowie, w czasie trudirlrclr :va]:ltn-

ków atmosferycznych, kierujący CHRYSLERtrIVI
VOYAGER mieszkaniec Kościana uderzył w lewy
tylny błotnik VW GCLFA, któr"vnr l<ierorvała
mieszkanka Śmigla i skręcała w lewo do posesji.
W wyniku rvypadku kierująca GOLFE1II doznała
ogólnych obrażeń.

9.11.br. - około godz. 21.45 w Śmiglu na ulicy
dr. S. Skarzyńskiego, nieznany dotąd sprawca, po
wybiciu szyby w samochodzie FIAT I25 p, dokonał
kradzieży radioodtwarza. Sprawa w toktt.

11.11.br. - w nocy na drodze Czacz _- Nowy B:,alcz,
doĘd nie ustalony kierowca, kierując CPI,,EM Fł,l\.-

DETTEM, na łuku drogi zjechał na ler,vy pas 1,u-

chu i uderzył w jadącego z przeciwka VW GOLFA,
W wyniku zderzenia, kierowca tego ostatniego, 19-
-letni mieszkaniec woj. poznarisi:iego, rloznai ogć,1-

nych potłuczeń. Sprawca wypadku, lvraz z jadą-
cymi z nim pasażerami, polzucił samcchód i nie
udzielając poszkodowanemu pomocy, zbiegł z miej-
sca wypadku. Policja pTzypuszcza, że jego sprawcą
jest jeden z późninej zatrzymanych trzech męz-
czyzn - dwóch z Wrocławia i jeCen z Torunia.
Prawdopodobnie jeden z nich ukradł OPLA kiika
godzin wcześniej w Kościanie.

" " 
**T 

?#;.;" I,ff#li# ł: T !", I?o|" "
A MIKOŁA.I NADAL WY:GTi,Y\;/A!

Mikołaj Szwarc, mieszkaniec Nowej Vy'si, 8 listo-
pada we Wrocławiu, gdzie odbvły się rnakroregional-
ne mistrzostwa młodzików i rołodziczek w judo,

w kategorii do 50 kg, zajął pierwsze miejsce.

GRATULUJEMY!!!



WITRYNA ŚMIGIELSKA

llo nnloszkańeórru §nisla
Młodzieży ztzeszonej w klubach sportowych

Młodzieży szkolnej

Spałeczng Komźtet Rozbudolug Bazg Sporto,lDo-
-Rekreacgjnej u) Śmźglu zlaraca sźę z APELEM
o cżunne ułqczenźe sźę pracq przg budollsie obiektu

- dobzLdówki do Domu Dzźałkotaca.
Każdy, komu leżE na sercu dobro sportu, rekreacji,
sttłsorzeni,a młodzieżE odpouiedrutch usarunkous do
praktgcznego uprauźanźa spoTtu, zajęć rekreacgj-
nEch moze u:łc,,czlJć sźę clo pTac pr.u lłEbźeraniu
ź oczgszczanźu cegły przEuożonej z rozbżórkż oraz po-
moc tachoucofn - Trlurarzom,

Prace te można lngkonEtaać codziennże od 8,00
clo 15.00 zgłł-szujqc się cio i:l,t_t,;iuda ugkonujqcej prace
lub po godzinźe 15,0a zgłł,szajqc o tEm Jakcźe LL p&na
Balcera.

Każd para rqk jest przydatna, bouiem pontniej-
szy kosztg.
ZAPRASZAM C:7ĘTNYCH - cll,cemy abE mury
obźektu zostałE u rcku bźe:qcyn"t jeszcze uykonane.
Pomóżrny u tam.
APELUJEIńY - także o ponloc Jinansouq na ten
cel (na obźekt) pcprzez u;płaty do Banku Społdziel.-
czego u Śmźglu na konto nr 13879-27506-.0,

Plze,wodrricząca Społecznego Komitetu
Urszula Ranke

oa(Da9ot oaaaoc|rlacooooeorDoolllD§aocroaooooaooaaaaaoaaaaaaaaaaooa

W CHWILI ODDAhIIA tEGo }i{JMEBU Do DRUK{J
NIE MIELIŚMY JF,SZCZF. U§TALONEGO REPER-
TUARU. w ZWIĄZI{IJ Z PowYŻsZYM, o wY_
Swrnrr,łxycn _ ATRAI(CyJNycH! _ pozy-
CJA,CH INFORMOWAĆ BĘDZIEMY POPR"ZEZ
wYwIESZKI.
,aaoaaoacoaaaaooa3aGa63§oac33ooa.{rooGoaooaaaaoaoaoaaaoaaaoaa,

llewo otwarta BE$IAURAGIA
przy al. Bohaterów 11

64_030 ŚmIcIpl,
tet. 5130-023 craz 51B0-22B

zap rasza na
BAL SYLWESTROWY,97

&dzie

HU tIU ffiY !€

na Sylwestra ?
do

cEHIBtIH

ó4-030 śMlGlEt
ul. kościuszki ó
tel. (0-ó5) 5180-206

FROFESJONALNE ZDJĘCIA:

- ślubne,

- komunijne,

- rodzinne,

- paszportowe,

- dowodowe, legitymacyjne w 3 min.,
reportażowe,

- reklamowe.

WYWOŁYWANIE FILMÓW I ZDJĘ1
AMATORSKICH

SPBZEDAŻ:
-- filmórv,

- aparatów (2 lata gwarancji)

- baterii (także do alarmów, aparatów-
słuchowych itp.),

- akcesoriów fotograficznych.
USŁUGI KSER,O:

- A3, A4 - pomniejszanie, powiększanie.

- aibumów,
_ ramek,

|{taaaa(aaaaoraaaaaaoaaaaaaaaaa aa aaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaao

ZESPOŁ MUZYCZNY

TIC- TAK
) wusela

) a"ncingi
) rabawy

SUPER ROZRYWKA!]I
Kontakt:

tel. (0-65) 51B0-510

(0-65) 51B0-215

\l
aa..aoaaoe{D.aoooaaaaoaaaaaaaaloa{r(rca3ao3aaa3a{toaaaoaaace3oc
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§&A§e]"§FgY s
Ktub Sportousg ,,Pogoń 7929" w Śmźglu nźedługo

obcŁ1,odzżł będzie 70-1,ecże polustanźa. Różne bułu
akresy tls h,istarźź klubu, bgły stlkcesE a takze Lata
przecźętnoścź. Głóusnźe królousała pżłka nożna. Zasłu-
żonE dla mźasta klub przeżyu:a krEzgs spousodouany
u źelo ma c zg nnżk amź: ub g t ek dzlałac zy, s a mą atuk ó 11)

ź kźbźcóui, trudnoścź fźnunsoue. IJ podsialł kryzysu
lezy komercjalźzacja pźłkż nożnej tn Polsce, niezdro-
ąte tendencje zakłócani,a zallsodóąls, a przede uszast-
kźm bardzo tłysokźe kosztE opłat ustalongch przez
Polskź Zuźqzek Piłkź Nożnej (opłaty za zgłoszenźa,
opata sędzźólls, kar dEscyplźnarngch, opłatg pTzeuo-
zóu do oclleglych" mźejscouoścź, ubezpźeczenia).

Klubowż brakuje środkótl: na sprzęt (głóunie
btłty pżłkarskźe) nalnet na szkolenźe. Środkź uzEskane
z budżetu Gmżng cłt oć dość duże są nżezugstarcza-
jqce, a nadto apźerajq się na zusaclzże przynajmniej
200/o udzźału ułasnego klubu u budżecźe Pogoni. Do-
chocłlt poztl tiiln sq nieu:lel"kie, jeclgnźe z bźletow
uJstępu. Potrzelła nq.m koniecznźe sponsorótu aby ten
uymóg spełnić ź lżczymE na poftLoc Szanotlsnego
Państua. O źle ul najblźższEm okresże nie uzgskamg
pomocu ze strona społeczeństwa ź mżeszkańcóus mia-
sta Śmżgla grozź nam konźeczność lłgcofanźa z roz-
grgusek w klasźe okręgousej zespołu seni,orów a tak-
że junźoróln z żch sgstenlu rozgrutnek ną szczeblu
usojeusódzkim. Smutne to, botlsi.em łqczEłobg się nże-
mal z rozpaclem klubu.

Apelujemg do tuszgstkżch,, którzg chcq nam po-
móc, do pol"oźększenża grona san,Lpatukótu, o Jźnan-
sowe usparcźe.

Pomoc flnansotaq tłpłatę można dokonać
ąn Banku Spółdzi.elczarrl u Śmi.glu Centrum Kulturg

- KS Pogoń Śmźgiel nr konta 86670003-112416-3600
z dopźskźem ,,lDsparże" lub bezpośrednżo u bźurze
Centrum Kulturg u Panź Erźkż Maćkou:iak proLua-
dzqcej naszq ksźęg oąlsość.

Za zrozumżenźe i pomoc z gcr!] dzięklljemy.

za zarzad klubu
Prezes Bogdan Krgsztof

POGON!
W uzupełnieniu APELTJ Zarządu KS Pogoń za-

tnieszczonego obok Zarząd KS POGOŃ proponuje
prowadzącym działalność gospodatczą oraz firmom
wykonanie i umieszczenie tablic reklamowych na
stadionie za toczną opłatą. Jest to sposób na sponso-
rowanie klubu. Chętnych prosimy o kontakt z KLU-
BEM celem sfinalizowania umów na 1998 rok oraz
wskazania miejsca ustawienia rekiamy.
Proponujemy też indywidualne sponsorowanie za-
wodników poprzez zakup sprzętu szczególnie butów
piłkarskich i dresów 1ub nagród. Zarząd może podać
jakim zawodników (którym) tego rodzaju sponsoring
jest możliwy i potrzebny.

Od rundy wiosennej rozgl,yv",ek na stadionie ulu-
chomimy też nagłośnienie i będziemy prowadzić re-
klamę sponsorom.

Taka pomoc może pozwoiić Klubowi wygospoda-
rować większe środki na szkolenie szczególnie dzieci
i pomóc w gospodarowaniu Zarządowt.

Zarząd Klubu oświadcza jednocześnie iż list ,,ano-
nir,rowego kibica" (drukowaliśmy go w nr. 19 ,,'WŚ."

- H.Z.) zawiera nieprawdzllve stwierdzenia. Czynt-
my wszystko aby poprar,vić zachowanie się widowni.
Ponownie apelujemy do wszystkich sympatyków
o kulturalny doping i wyzbycie się wrzasków, nie-
cenzuralnych słów, obrażanie słowne arbitrów. Tyi-
ko wtedy zyskamy przychylność tych, co nam psują
opinię Śmigla.
Ma to też olbrzymi wpływ na plłkarzy, któtzy są ob-
ciążeni psychicznie powodując wiele nieudanych za-
grań, Zwracamy się do tych, co to wychodzą na
boisko spoza trybun i wtrącają się wykrzykując swo-
je uwagi a nie są uprawnieni przez Zarząd Klubu.
To szkodzi piłkarzom, szkodzi klubowi.

Jesteśmy przekonani, że ostatnie kolejki rundy
jesiennej pozw-olą nieco poprawić pozycję POGO]§I
w ,,okręgówce", a przerwę zimową wykorzystamy do
dobrego przygotowania drużyny do rundy wiosennej.
Poczynione zostaną niezbędne kroki szkoleniowe by
zadowolić naszych sympatyków i sponsorów. Ocze-
kujemy życzliwej pomocy.

r§§H [Il§G{I - I|lE Ptlt0
7ecz

€ M{jZYKA DAI\CII\GOWA o
Zespół rnuzyczny,tel. 5 1B0-2i0

i!tal lllrrlrrlrai

STUDENTKA GERMANISTVKI
udzie]a korepetycji

z języka niemieckiego

Informacja 1lod nr. tel. 5180-402 (po godzinie 16.00)

-a/^r
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6 §IpffilRT a 11 LISTOPADA
POLONIA I - Pogoń Góra 18: 0, Punkty zdobyli:

G. Kaniak, T. Kozłowski, A, Duda i K, Kowalczyk -
wszyscy po 4,5.

POLO}{IA II - Promień Krzywiń - 15 : 3, G, Sta-

chowiak 4,5; W. Wośko 4,0; R, Jokiel 3,0; J, lrTowak

2,5 i Gliwiński 1,0.

POLONA III - Junior III Leszno - 4: t4, P, MliI-

czyński 3,0 i T. Wieczorek 1,0,

ORLĘTA Czacz - pokonały Relaks Tylewice w sto-

sunku 15 : 3. Punkty zdobyli: Sławomir Kaminski

i Marek Maślak po 4,5; Stanisław Trybuła 3,5 i Prze-

mysław Kamiński 2,5.

TURNIEJ KLASYFIKACYJNY

Ii WoJEw Óozl<l TURNIEJ KLASYFIKACYJNY
SENIORÓW został rozegrany 26 paźdz\ernika br,

w Lesznie.

Sklasyfikowano 45 zawodników, POLONiSTÓW na

rrastępujących pozycjach: T, Kozłow_ski - 6, I{, Ko-

,,valc)yk -- 11, n. .róxlet - 2I, T, Wieczorek -_ 22,

M. Kuciak - 29, J, Nowak - 31, A, Nou,osie]ski

- 34, M. Wieczorek - 36,

Drużynowo nasi zawodnicy zaj_ęli 4 miejsce zdob",-

waiąc 94 punkty. Zwyclężył SPÓŁDZIELCi\ Kobyli,l

gromadząc 156 punktów,

NAJBLIŻS ZE trr]ECZF. TENISA S,IOŁOWEGO

oDBĘDĄ SIĘ 30 LISTOPADA BR,

U siebie gra POLONIA iV z Tajfunem Lgiń -_ go-

dzina 10.00.

Pozostałe drużyny - na ivyjeździe: POLONIA I

z Diskolandem Zagań (godz, 12,00), POLONIĄ II z:

Startem Gostyń 1tÓ.oo;, 
poLoNIA III z LZS Bcldze-

wo (11.30). ORLĘTA odpoczywają,

Ttsl\xs SToŁoWY
IGRZYSKA MIŁODV,IFŻY SZK OLNE J

30 października br. w szkole podstawowej

w, Śmiglu zostały rozegrane gminne zawody w ra-

mach lMojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej

Szkół Podstawowych. Łącznte startolvało 26 uczest-

nikórv rekrutujących się ze szkół w Smigiu i Stary:n

Bojanowie.

Wśród dzlewcząt sklasyfikowano t2 zawodniczek,

Trzy pierwsze miejsca kolejno zajęŁy Anna Juszczak,

Agnieszka Drygas i Sylwia Bartkowiak - wszyst-

t ie "e Śmigla, ł{ajlepsza zar,vcdniczka ze Starego

Bojanowa - Alicja Górczak - za1ę\a piąte miejsce,

Chłopców sklasyfikowano 14, Trzy pierwsze miejsca

za;ęIi koiejno: Miłosz Grzelak, Patryk Ratajczak

i Wojtek Waligórki -- wsz:yscy ze Śmigla, Ze Starego

Bojanowa najiepszynr był Krzysztof Halasz, ktory

zająŁ 7 miejsce.

Sędzią głównym zawodów była mgl Danuta

Strzelczyk.

Trzy najlepsze zawodniczki i trzech najlepszych

zar,voclników u,zyskało plawo gry w zal,vodach lejo-

nowych, które odbędą się w Lipnie,
Tad,eusz Kozłowski

WYNII(I ROZEGR,ANYCH MECZÓW
12 P^ŻDZIERNIKA:

AZS Politeclrnika Zielona Góra - POLONIA X -
?: 11. G. Kaniak 3,5; T. Kozłowski 3; K, Kowalczyk

2,5 i A. Duda 2.0.

POLOhr.IA trI _ FCL{_}i.i,\ tXt - 11 :7, Dla POLO-

NII II punkty zdobyli: W, Wośko 3,5; R, Jokiel,

J. Nowak i P. Gtiński po 2,5, Dla POLONII IiI -
P. Mulczyński 4,0; T. Wieczorek 2,0 i M Grzelak 1,0,

2 LISTOPADA:

Junior Leszno - POLONIA I - 9:9, Punkty dla

POLONII zdobyli: G. Kaniak 4,5; T, Kozłowski 2,5;

K. Kowalczyk 1,! i A. Duda 0,5.

Tajfun I Lgiń - POLONIA II - 9 : 9, R, Jokiel,

W. Wośko i J. Nowak po 2,5 oraz P, Gliwiński 1,5,

Star Gostyń - POLON{A III -* 9 : 9, P, Mulczyń-
ski 3,5; T. Wieczorek i M. Grzelak po 2,0 oTaz

A. Marciniak 1,5.

POLO}{IA IV --,iiajfun 1r7 T gin -- 11 :7, P, Itai,aj-

czak 4,5; A. §Iovu-osielski, M. Łączalr, W, Waligćr:ki
p§ffira, Ł. Grzelalr 0,5.

Pani Barbarze Kuderskiej
kierownikowi

Ośrodka Pomocy Społecznej w Śmiglu

wyl azy szczet ego współczucia

z powodu zgonu matki
' śp. ELŻBIETY BĄK

składają
Burmistrz i pracownicy

Urzędu Miejskiego Śmigla

Pogrzeb śp. Elżbiety Bąk odbył się 19 listopada

na cmentarzu parafialnym w Śmiglu,

llastępny nr,,S§itr§nły §rmfrgielskiei"

4 grudmia br.
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lPOlLlECA:
O usługi przeuJozolxe mikrobus 9 - 12 osób

o sprzęt nagłaśniająca do samochodóu:
radioodtuarzacze kasetoule z RDs
radioodfilarzacze cD
zrrrieniarki cD
głośniki do uszgstkich tgpotu aui
anteng

inne akcesoria

o sprzęt elektrontczna: wieże, radiomagnetouidu, rualkmalru...

Przy zakupie radia do 20 gtudnia br. - melntfrż gratis.

łla s$rzęt Pl0llEEB udzielamy 2 Eetm§ei aranGii"

SPRZED/IZ a MoNTAv, s SER§/IS
RATY!

IANUSZ GRAC ZVK
64-030 SMIGIEL, ul. I{,ościuszki 42a

telefon 5-189-206

Firrna czgnna od godzirrg 10.00 do 17.00

tlJ sobotg od godziny t 0.00 do 13.C0



10 WITRYNA ŚMIGIELSIśA

,,K&mIEffimE" WiATY
W poprzednim numerze pisałem o nowej, łaCnej

i funkcjonalnej wiacie postawionej na przystarrku

PKS na placu Rozstrzelanych w Śiniglti. Przy tej
okazji warto przyponrnieć, iak Coszło do wybudolva-
nia jedna}towych wiat z kamienia ,v ciągu trasy E5

plzei. iegajilcej,;rzez nasze, iłro.it-",,iód;t-,1,o.

W 1g7g r. óusczesnE pźeruszy sekretarz RW PZPR
przebyuał u rejonźe Zakopanego, gdzte też zobaczEł
jed,nolźte uźaty przystanlłoue lłgbudou)ane z kamźe-

nża. Wtop1.one ID górskź krajobraz tlnorzgłg harmo-

nżjna, całość ź bEłE po prostu ładne. Na tyle, że se-

!ł,rctcr... pcs+,:,.,,,ł,,,:,,! 1.łlt;il",1,-:,,)::,:f L11 1 i'r61,1;1'u11 |1":-:1! ";1"!L-

sie E5 przebżegajqcej przez nasze uojetnództlło.
Dzźałanża u tgm zakresl,e bEły błEskaąnżczne. Ka-
rnźeń z gór sprouadzono koloejq, a następnie salno-
cłl,od,amż rozusźeziono go n0, przystankl i polecono ólu-

czesnarrL naczelnikom. na postalDie dostarczonej do-

kumentacjź, lutlbud,oluanźe żch. Pienźędzy na realźza-

cję nie dano. W gminźe §7ni.gźel trzeba bgło uEbu-
d,ousać źch 9. (Szczęślźuźe udało sźę poml,nqć lokalźzq-
cję na rEnklt). Do sponsorousanó-a budorlsy ,,7lJatupo-
Ll)a?Lo" 9 zakładóI1) praca - kazdE po iednej usiacże:

BonY ;.1pałc1 :,żr,l"cz,!t ru Śri,i.:Ciu, ..I3UDCSTĄ|" - 
6ę!-

d,zżał us Śmżglu, Gmżnnq Spółdzielnźę SAMOPOMOC
cffŁopsxA u Śmżglu, Rolnżczy Kombinat Spół-

d,zźelczg u Spłaużu, Spółdzźelnzę Kółek Rolntczycłt,

rc ,'śmigltl. iyIrl';L,:,rs.cct S1:,ołrlz|rclnża Pracg u Śmigl,u,

-R cllt żc z7;':'i-r. ril',-, ż,, : ł; t S p c,:i, zt e'ł c zg u Br onźk o us że, S ta cl-

nżnę Koni ,u,i Jłecor:ie L Przł:tlsżęblorstll:c Pań;tllsolt,c

Gas:,podul"sl.,-oo R,alne,.,,: SLaram Boianouźe.

BE zd,qżgć przed zzmq, do budouE przystorpźło róus-

nocześnże pźęć brggad remontotlso-budotulangch:

Rl{S tsron.żltl;ulo - l:i.t"clausała u WEdorolnże, SK
Racot ź GS Śmtgl,el, - u: Czaczu, BUDOSTALU -u Nletq:ł:,au;ie i P.PC1I3 --- tł-l Glińsku.

Bud,ouę poszczególngcłl, uiat kończono ID pźerwslach
dnźach lźstopada 197 9 roku.

(H.z,)

ROLAND D _ 20

sp
wtaz ze sztywnym f uterałenr

rzedam

PfiBu IĘ.fiffiWAffilE...

za l,żczng uclzźał u uroczystoścź odsłonźęcża tablicy
pamźa,tkolłej ku czci t ch,uale Bohatera Wacłau:a

Łepkolłżcza, kaualera krzgżu V IRTUTL MIL(T AR!,

Tak lżczny udział d.ousodzi o dojrzałości patrźot,uazne j

oTa.z o czci Bohateróu o ąlsolność walczqcym,

CZEŚĆ I CHWAŁA POLEGŁYM ZA OJCZYZNĘ!

zdzisłaus sosno,tos'cż

..
Ilormhimnlie klnlcey

Pre§§moycerfiEe ogłesueń
elm Fgnornm$ !,llsąeayńskiei

s{-030 ś#ilnlE[, ul.,Mieklewicza l0

czynny w godzinch 10.00-13.00
14,00-17.00

w soboty 1 0.00- 1 3.00

Miejsce na reklamę

Twej
Firmy!

Eluro llsług ftachunkowych

! t§hezpieezemiowych
RAFAŁ DRATWIŃSKI

Śmigiel, ul. E. Orzeszkowej 23

of eruje usługi w zakresie:

- prowadzenia ksiąg i ewidencji,

- wypełnianie zeznań podatkowych: PIT-;z,
VAT-y, NIP-y,

- prowadzenie pełnej księgowości dla firrn,

- udzielam informacji o ulgach podatkowyclr,

Szukasz wiarygodnej firmy ubezpieczeniorvej,
jest już taka, to:

I0TlARZrSil{0 UBEZP|EGZIilIIIUE PBI §.A. olerłie:

- ubezpieczenia wypadkowe

- ubezpieczenia obowiązkowe

- ubezpieczenia majątkow,e

Z AP R A S Z A M Y
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EG§§e §ilBltEU§zU
Poprzedni numer miał ,,okrągłą" cyfrę: 150 wy-

dań naszej gazety. To ogromny sukces - nieskrom-
nie pisząc - redakcji, która od sześciu lat tworzy lo-
kalną gazetę, która jest kupowana i czytana. Za to
ostatnie dziękujemy naszym Czytelnikom. Z przy-
krością też sygnalizujemy, że od nowego roku cena
naszej gazety nieznacznie wzrośnie. Wyrażamy na..

dzieję, że Czrltelnicy ,,tę pigułkę przełkną" i nada]
utrzymamy obecny nakład. Przypominamy tylko, że
ostatnia zwyżka ceny za egzemplarz ,,Witryny
Śmigielskiej miała miejsce 16 stycznia 1997 roku:
z 0,40 zł na 0,50 zł, Od tego czasu inne gazety podno-
siły cenę dwukrotnie.

Ale wróćmy do jubileuszu.
I{ościańskie ABC już 3 listopada br. anonsowało wy-
danie przez nas 150 numeru ,,Witryny Śmigielskiej".
R.J. (Jarosław Ratajczak) przedstawił skład redakcji
oraz zacytował krótką wypowiedż redaktora naczel-
nego ,,Wś".
Nas najbardzie j usatysfakcjonowała ostatnia część
artylrułu:

Cźekalł e, bźe żqc e źnf ormac j e, prof es jonal,nie napisa-
ne ź zred,agowane sytuujq ,,Wźtrynę Śmźgielskq"
u, czołó,wce gazet lokalnEch. Z okazji lubileuszu ca-
łę:mu zespołotuż redakcEjnemu składamE najlepsze
życzenia dalszej twórczej praca.

DZIĘKUJEMY!!!

OGŁOSZENIE
Zatząd Miejski Śmigla ogłasza publiczny przetarg

ustny ria sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej,
położonej w terenach budowlanych w Starym Boja-
nowie przy u1. Osady oznaczonej Nr ewid. 394142

c pow. 0.04.32 ha.

Cena wywoławcza wynosi 2,160,- zł,

Przetarg odbędzie się w dniu 28 listopada 1997 roku
c godzinie 1?.00 w Sali Domu Wiejskiego w Starym
Bojanowie przy ul. Głównej.

Wadium w wysokości 200,- zł należy wpłacić w ka-
sie Urzędu N{iejskiego Śmigla w dniu przetargu do

godziny 14.00.

Dodatkowych informacji w sprawie przetargu udzie-
la Urząd Miejski Śnrigla tel. 5180-003 w. 17 (pokój
nr 13).

Zasftzega się prawo utliel,vaznienia przetargu bez po-
dania przyczyn.

Przewodniczący
Zarządu Miejskiego Śniigla

inż. Jerzy Cieśla

tTA[fiA 0 lIB*T$Bt*!$Ę
_ 12 listopada br. odbyło się spotkanie radnych ze
Śmigla i przewodnicząc5,c| komitetów osiedlovlych.
Głównym tematem była obwodnica,

Jak już pisałem, jej realizacja została przesunięta
z roku 1998 na rok 1999. Z nieoficjalnych źródeł do-
wiedziano się, że w roku 1999 jej J:uciowa też się nie
rozpocznie. Informacja ta wzbudza zaniepokojenie
władz samorządowych, radnych i mieszkańców
miasta.

Postanowiono sprawę nagłośnić, gdyż odciążenie
miasta od niezwykle uciążliwego transportu jest po
prostu niezbędne. Dalsze, długotrwałe przejazdy
przez miasto samochodów z cieżkimi ładu_nkami, mo-
gą doprowadzić do ]ł2t3.51i,3i; elło]oqicznej -- zatrli-
cie spalinami i budowlanej -- pękanie ścian, osurrię-
cie się fundamentórr,, zar,-lalenie br,ldvnkór,.", craz po-
zrywanie ziemnych instalacii. Nie mór,",iąc juz o ha-
łasie.

Sprawa obwodnicy d]a nas jest tvnr bardziej pi.lna,
że do pianu ,,wpychane" są i,nne inu,est;,cjg drogo.ł-e,
które nie są tak uciążIiwe dla mieszkańcó.,v jak E5
przebiegająca przez Śmigiel. Jako przykład podawa-
no budowe tras.ł W-Z.v Lesznie - dloga z Głogo-
wa do Jarocina.

Temat obwodnicy będzie jednym z pun}<tów naj-
bliższej sesji Rady Miejskiej Śmigla (27.I!.), na i<tórą
jest zaproszony poseł Wiesław Szczepański, który
niejako sprawę tę pilotuje. Zostanie mu \^/Ięczone
pismo do ministra transportu i komunikacji, w któ-
rym władze samorządowe przedstawią swe stanowi-
sko w tej sprawie. Na następną sesję myśli się o za-
proszeniu nowego Wojewody Leszczyńskiego.

! dyskusji, której byłem świadkiem, w-ynika, ze rad-
ni i mieszkańcy Śmigla są żywo zainteresowani
utrzymaniem pierwotnego terminu Tozpoczęcia reali-
zacji obwodnicy: 1998 rok. Nieśmiało móuziono o in-
nych, ostrych formach wywierania nacisku -* padło
słowo: blokada. Tak więc RaZPOCZĄŁA SIĘ §VAL-
KA O OBWODNICĘ ŚMIGLA.

",".,]"...?")"

KRZYŻ,oWKI
Otrzymaliśmy 4 rozwiązania \<rzyżówkt z nLilTleru

21/150, z których jedno było prawidłowe (w pozosta-
łych nastąpiły przejęzyczenia). Nagrode -- karnet do
kina otrzynruje p. .}urtl,ua F'OB-.r.-"}: :, , 5nligicl
ul. Ariańska 8. Nagroda do odebrania rł, redakcji.

Rozwiązanie krzyżówki - tylko hasło - nalezy
przesłać na adres redakcji do 27.11.br.
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