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Dgskusja, która się lłgużo,zała na te,
mat ośllsżaty i tugchouania uJ trakcie
przeclostatniej ses!ż Radg Mźeiskźej Smźg-
la, prau:ie że zbl.egła się czasouso ż zan,Lor-

dou:eni,em u: Poznaniu 72 letniego Mtch,a,
ła przez 15letntego Pauła. Obaj uczestni-
czElż ta mźnźstranckźej zabalłie andrzej-
Iłouej, obaj też uczestntczglź w dornotlsej
lekcji,: lugchousanże seksualne, u czasźe

której materiałem poglqdougm, jak usłg-
szałem tts TV, bgła kaseta ui,deo z fźlmem
pornograJi.cznarrl. A później, gdu jeden
usiadł przed klalnżatura, komputera, drugt
go uduszł,

Otoczkę tej zbroclnź nże tl:spomźnam dlate-
go ba iq uogólniać, bo przecież każda
mordercza śmterć rozgrawa sźę ul żnnej
sceneriż ż poprzedzana jest niepraudopo-
dobngmi, sgtuacjumi,. Przgtoczona n0. LDstę-
pże bEła jedna, z nicll,.

W jednej z gazet uyczgtałem, że za
śmi,erć l\/Iźchała odpouladama nxa uszasca,
godzqcy się na zło i przemoc,

Ska,d sźę one bźorq? Przgczgn jest bardzo
wiele l lźsta lłżnnych, też niemała, W po-
tnodzl artgkułólł prasouEch i. lnypoużedzi
teleuizgjngch, molm zdaniem, za mało
zaakcentousano brak ulżęzż dzźecka z .,,

No usłaśni,e: z klm?
Przede lłszgstki,rn z rodzicamż, z domem,
W jedngch libacje i ataanturg ż - lak
ostatnio z dużgm nasżlenzem podaje prasu

- robźenźe ,,tEch rzeczg" przy dzieciach
a natpet częsta z nźmi pozuodujor, że ll:raż-
lżwe dzźecko stclTa sźę przebgwać poza do-
nlent, gdgż u nżm jest zaszczute, bźte,

Wigilii i świątecznych paczkach

XXXVI sesji rady miejskiej

budżecie, opłatach i stawkach w 1998 r.
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WITRYNA ŚMiGIELSKA

nxaltretowatLe i trqktouane jak przednxźot. Te mnźej
ll:rużlżlDe, - pobźeraia, susożste ,,lekcje", W żnnEch
donmch, rodzźce sq tak zabl,egani, zapracoLDani, że pa
prostlL" usłcsnych dzlecl nie spostrzegajq, nie majo,

czasu nu TozrnoLaę z nźmż, Odejdź i nie denerwuj
mnie! A u.l jeszcze źnnEch każde dzi,ecko ma suój od-
dzżelnE pokój, a us nżm staoje zabauki, a z bźegżem

lat - swój teletaizor, slłoje uźdeo, ułasnE kom,puter.
Wraca ze szkoły, najczęścźej już po obiedzźe spożg-
tEm u stołóusce ź zamyka sźę 'Jl.zycznie ź psEchicznże.
Nźektórzg z moicLt nletqżkoluskżch ucznżólD zapeLlne
pamiętajtę, :e omawżanl,e pouieści S. Żeromskżego

,,Ludzże bezdarruni" zal]Jsze rozpoczanałem od analizy
tgtułu: Co razulnźemE pod pojęciern dom? W czEm
się on przejauźa? Jaką uini.en petnżć funkcję? l każ-
dcł lekc!ę i<,ończyłem susźerdzeniem: RODZLNNY
DoM I,RvA 1,AK DŁrJGo, JAK ŻYJE MATKA,
(Chcć ż z tej re.qułg, jak każ:,dej sq też tły jc4tki). Ona
jast jega aslLG1I{L, agnźslcouri, lłtóra skupźa usszystkże

1,ozpToszone promżenże. Ale ostatnżo przeraża mnźe
llsżdok caraz tlszększej liczby kobiet - matek ,,c!"La-

dzqcych na niepetłnych nogach".
Słusznźe stu:źerdzl.ł dgrektor śmi,gźelskźej szkołg,

że dzźecko ll:źnno być wEch,ouJul]Jl,ne przez DOM -SZKOŁĘ ż RE S ZT Ę! Tak: R E S ZT Ę a nźe tEL-
ko Kościoł jak ch,cq ntektórzy. Któż zatem - oprocz
Kościoła, który u dzi.edzźnźe, o ktorej mótłźę spehlża
nźebagatelnq rolę - 

jest to, RESZTĄ? Przede uszEst-
lłźm potłołane l,nstytucje ź organizacje społeczne, to-
wurzEstua społeczne ż kulturouse, kluby sportoue.
(Tglko cz?J lD nźch - luszEstkżch - 

przebiegajq pro-
cesy uychouaucze?). TĄ RESZTĄ JEST wreszcie
KAŻDY Z NAS!

l kżedg ze zgrozq słuch,amy komunźkatu, że prze-
stępcq jest dzźeeko, zadajrny sobże pytanie: Cza
1.D ncLs nie lna uźnE, że dziecko zboczyło z drogż tak
C,al eko,, e to trtości. ludzkie, moralne, chr ze ścżjańskźe
sLuły sżę dla nźego niczym? .Hubert Zbźerskź

"b,-d iGlLIA DLA SAh/ICTNYCH
1§ gr,.:"cl.nia ilb,r,. w restauracji przy aI. Bohaterów

iv Sr::,iglu Ośrociek Pomocy Społecznej w Smiglu zor-
ganizował lłłieczerzę wigilijną dla samotnych osób
z telenu miasta i gminy.

Fioirory gospodarza domu pełniła kierownik OPS
Barbar;r l(trdelska, która serdecznie powitała zebrane
-qŁr.n:ctne osoby oraz gości: Burmistrza Śmigta Jerze-
go Cieśię, przevzodniczącą Rady Miejskiej Śmigla
Urszulę Rarrke, ks. dziekąna Zbigniewa Dawidziaka
i - szczególnie serdecznie 

- 
przevrodniczącą Komisji

Spraw Społeczn5,ch Rady Miejskiej Smigla Alicję
Ziegler, kióra okazała się być inicjatorką tej pięknej
t wzr lszające j Wigilii.

I(s. Zbigniew Dawidzi ak zwróctł uwagę na to, iż
Chrystus przyszedł na śąnźat us ubóstlnźe ż samotnoś-
cź, odrzuconu pT?ez lud,zi, Przgszedł na ślnżat la po-
m,ieszczenźu, tł którym pgsterze schronźli stę przed
zźmnem i deszczem. W ten, sposób Bóg z;łrocźł szcze-
gólną ulnagę rLcL tę sgtuację człoąnieka. Bog przEszedł
na świat ulśród biedy ż ubóstusa, ale róulnocześnie
przyszeclł nżeść pokój ,,ludzźorn dobrej uJoll", Funda-
mentem pokoju jest spratui,edlźuość. GdE jej nźe mu,
dochodzi do nżepokojów ż żalóu. Ch,rześcżjanin nźe
tylko użnien cechousać się sprawiedlltaościq ale i mż-
łoścźa. Czyń,my więcej nlż sprawiedllwość - czyńmg
dobroć..Ta Wtgilźa, ten apłatelł, jest tugrazem tej
mżłaścż, lńórc4 Chrystus chcźał u:nieść tl: każde ludz-
kie serce, Nauet ci., eo ezują sźę osamotnienż, niech,
cąuitL, że cźepły pramylł Chl,ystusa ich dotgka, Życzę
\Yam," bE u Sruźętu i. Nowy Rok ąłeszlźścże z poczu-
ci:enl, goclltaści, Ojcze l{asz,,. (wszyscy uczestnicy wi-

gilijnej koiacji wsta]i i wspólnie odmówili modlitwę).
Następnie łamano się opłatkiem życząc sobie przede
.łszystkim zdrowia i spokoiu.

Burmistrz Jerzy Cieśla w imieniu władz samorzą-
dowych i zaproszonych gości złożył uczestnikom tej,
jak na razie, niecodziennej uroczystości serdeczne
życzenia, między innymi stwierdzając,,samotność?
]§ie do końca tak jest, 1:o zaptzecza temu fakt, że tu
jesteśmy razen], że ktoś pomyśIał o takim spotkaniu,
Wspóine spożywanie Wigilijnej kolacji - to nie sa-
;nottlość".

J. Cieśia vzyraził też podziękowanie i wyrazy uznania
dla ,,wspaniałego personelu" OPS wyrażając nadzie-
ję, że takich spotkań będzie więcej. A wszystkim
uczestniczącym w tej radosnej Wigilii: ,,Wszystkie-
go dobrego, wszelkiej pomyślności w Nowym Roku",
Prze,wodnicząca Urszula Ranke, złożywszy najser-
deczniejsze życzenia, wyraziła też życzenie, aby tego
typu spotkań było jak najwięcej. Nie tylko z uczest-
nikarli tej uroczystości ale i z wszystkiin mieszkań-
cami gminy. ,,Dtzwt moje i burmistrza zawsze są
ctwarte".

Po części oficjainej około 40 samotnych osób
wTaz z zaproszonytni gośćmi i pracownikami OPS
spożyło, podaną na pięknie, okazjonalnie przybrany
stół, wigllijną wieczerzę obejmującą cały wachlarz
tradycyjnych dań -- od barszczu i śledzia po ciasto
i owoce. \^/ jej trakcie słucharro nagrań kolęd, a póż-

lriej ie wspólnie ŚPiewano. 
(H.z.)

l
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/ŁL§{OF{OL ^DZIECKO - RCDZINA
13 grudnia ub. r. w sali lvido-riskowej Centrum

l(ultury .ł Smiglu podsurrrow,ano wojewódzki kon-
kurs plastyczny dlłr dzieci pod hasłerrr AIKOHOL -DZIECKO - I&ODZII§A ogłoszaTLy przez Gnrinną
Komisję do Spraw Profilaktyki i Rozwiązywania
Prob]emów Aikoholovzych w Smiglu. Konkursowi
patronowała,,Panoram a Leszczyńska". Yy'spółorgani-
zatoran,li uroczystości byli: Cśrodek Pomocy Społecz-
nej w Śnriglu i Centrltin l(ultury w Śrnigiu.
W imprezie, połączonej z GT iazdką dla dzieci z ro-
dzin ulrogich i patologiczlych, uczestniczyło około
300 dzieci ze Śmigla, Leszna, Bojanowa, Starego Bo-
janowa, Włoszakorłric, Kościana i Gostynia.
Flonory gospodarza domu pełnili: Genowefa Łączna

- przerł,odnicząca i koordynator komisji oraz Wie-
słavr Terczewski - z-ca r)Tzewodniczącej. Gośćmi or-
ganizatorów m.in. byli: Burmistrz Smigta Jerzy Cie-
śla i Przewocinicząca Rady Miejskiej Śmigla Urszula
Ranke.

Uroczystość zapoczątkowało jasełkowe widowisko
w wykonaniu dzieci uczęszczających do świetlicy
terapeutycznej w Śmiglu, które przygotowała ich
opiekunka Alicja Przybyłek. Po nim ks. wikariusz
Ryszard Kin zwrócił się do zebranych z apelem, by
spotkanie potraktowali jak rodzinne, by doznali
uczucia ciepła. ,,Pokój, miłość, braterstwo i solidar-
ność niech zagoszczą wśród nas".

U. Ranke - też członek komisji - w imieniu włas-
nym, rady i burmistrza życzyła zdrowia, pogody du-
cha i ,,by wam dzieci, w waszych domach dla was
też zaświeciło słońce". ZŁożyła też serdeczne podzię-
kowanie sponsorom, którymi byli: Przedsiębior-
stwo Wielobranżowe TOVAGO - BiS s.c. piekarnia
w Śmiglu, piekarnia Piotra Kaczmarka i cukiernia

N{ichała Gruszeckiego ze Śrnigia, Wielkopolskie
Przeosiębiorst.;vo Przetrłórstwa Mięsnego ze Śmigla
oTaz Zakłady Mięsne z I)rzernęta, wykonawcom
i opiekunom świetlic terapeutycznycł:.,,Wszystkiego
najiepszego".
Mali art;zści uczestnicząc-1 ,,ry jasełkach roznieśii
opłatki i y"szyscy życzyli sobie zC;:ol,,,,ych, pogcdnych
Świąt oraz wszelkiej pornyślności.

Na zorganizowan)/ konkurs plastyczny na,lesłano
aż 336 prac ze szkół, świetiic terapeutycznych
i ośrodków kultury. ,,}"{ając ograniczone nloż,liwości
mogliśmy nagicdzić tylko 30 autorów, a po.łinny być
nagrodzclne rrzszystkie place" - pclwiedział W. Ter*
czewski.
W grupie wiekołvej od 7 do 9 1at rragrodzono 10.

dzieci, a wśród nich Martę l}ekę ze Śmigla, w gru-
pie 10-12 lat nagrodzono 6. dzieci - ze Śmig]a Mal-
v,zinę Dekę, a ze Starego Bojanowa Adąma Lipow-
czyka, Ewę Werwińską i Izabelę Dorynek, a w gru-
pie 14-15 lat nagrodzono 4 osoby, wśród nich Emiiię
Zandek, Hannę Szyrnańską i Martę Gaertner ze Sta-
rego Bojanorva. Nagrody w asyście gwiazdorów wrę-
czała G. Łączna.
Ponadto 10 dzieci została wyróżnionydn przez redak-
cję ,,Fanoramy Leszczyńskiej" - nagrody wręczała
redaktor Joanna poniecka.

Później zaczęł.a się część zabawowa. Przy wtórze
mtrzyki dzieci wraz z opiekunami, gwiazdorami
i pracownikami centrum puściły się w pląsy
i uczestniczyły w konkursach. Wsz;lstkie dzieci zo-
stały poczęstov,zane kiełbasą, drożdżówkami i napo-
jami.

A na koniec otrzymały od gwiazdorów ś.łiąteczne
paczki. @.z.)

pACZKI DLA DZIHCI PoWoruZlA§\!-
21 grudnia ub.r. w sali kluŁ,owej Centrum Kui-

tury w Srniglu odb5zło się uroczyste posiedzenie
członlrów Rady Gnrinnego Związku Rolników, Kółek
i Organizacji Rolniczych w Smigiu.
W posiedzeniu uczestniczyli też, oprócz Burmistrza
Jerzego Cieśli i Przew,odniczącej Rady Miejskiej
Śmigla Urszuli Ranke, radny z gminy Święta Kata-
Tzyna, mi.eszkaniec wsi Kotowice, której lv ramach
akcji ,,powódź" ponragamy, Ginter Koch oraz kie-
rowca.
Honory gospodarza domu pełnił plezes GZRKiOR
Zygnrunt Konieczrry, który po powitaniu gości
i członkórv Rady zapoznał G. Kocha z lristolią i dzia-
łalnością GZRKiOR.

lVI.n. powiedział:
Niektóre regżonE Polskż w bteżqcym rokw zostały
nuusżedzone klęskq pouod.zź. SolźdarEzu3qc slę z ,posz-

kodauangmi, - ąn naszej gmżnże 14 li.pcu poustał
Koml.tet Pomocy Pousodzżunom I]J skłctd którego
uszedł GZRKźOR w Śmżglu oraz Zarzqd Miejski
Śmźgla, Zam,źerzenżem komźtetu bgła ź jest nadal, po-
moc rzeczoua i fżnansoua gminże Śusźęta KaturzEna,
a docelou:o - usl. Kotollsice. Prezgdium Zużarzkw
podjęło decEzję o rezagnqcjź organizacjż teEorocz-
ngcłl, gmżnngch dożgnek oraz turnźeju sołectlo,
o, przezna.czone na ten cel Jundusze przeznaczyć dla
powod,zl.an, Zu:rócźlźśmg sźę z apelem do społeczeń-
stwa o zbiórkę darów rzeczowach ź pźeniędzg, Rolnź-



WlTRYNA ŚMIGIELSKA

kou prosźlźśmg o durg u: nq.turze, Nasz apel spotkał odrucll, z głębż seTca. BELźście jedEnq grupq u naszej
sżę z szerokżm poparciem (...). Część totłaróus, które gml,ni,e,ktorg. d"o spralba podeszła z sercelnna d"łonl.".

clostal"czglżśmy potuodzżanom została zakupźona z pie- Zwrócir,vszy się do G. Kocha powiedziała: Żgczę Wam
nźędzg, które upłacano na konta, Do dnża dzislelsze- s,pokojngcLl śwżqt, bE u roku przEszłym żadnu trage*
go lłpłgnęło źcłl, 50.193,54 złote. dża Was nie dotknęła, A uszEstkżm tu zebranym i, ich

Cll,cźałbgrn, podkreślźć, że zebrane darg jak i pieniq-
dze sq uynikźem dużego zaangażouania członkóąls
PrezEdżum Rady z Radg Gminnego Zużqzku, za
co IDan,L kol,edzy serdecznie dzżękuję.

Zapeunżam przedstatal,cielź ussż Kototuźce, że nasza
parftac będzźe dal,ei kontynuouunt ż tlsźosnq dostq,r-
czarnu usqm klłalźfikouany materżał sżeung.

Natomżast dzżstaj, z okazjż zbliżajqcgch, sźę Śuiqt
Bożego I{ arodzenic" przekażemg państuu śluia,teczne
paczkź dla ctziecź z waszej ussż. Mam nadzźe!ę, że ug-
uołajcp one uśm,iech, na żch, t,wclrzach.

Sv,re wystąpienie Z. Konieczny zakończyŁ Szanowll.i
zebT{LtLź! Z okazjź zbli:ajqcych sżę Śll:iqt Bożego Na-
rodzenźq. i, Notuego Roku składclm Wam uszystkźm,
a szczególnie naszgm drogźm goścżom ze wsl Koto-
lłźce, z praśbq o przekazanże mżeszkańcotn - nai-
s er de cznźe jsz e żE c zenia: zdr ousia, spoko ju, tuszelkie i
pomgśllloścź araz tego, bg uczucie lłźęzź i solźdarnoścź
mźędzg naszEmź spałecznoścżamź trusąło iak najdłu-
że j. W s zy stkźe g o nu jtepsze g o!

Toast za pomyśiność i szczęście wzniesiono lampką
sZampana.

Ginter koch w imieniu mieszkańców kotowic
i własnym zLożył serdeczne podziękowania mieszkań-
com naszej gminy. Powiedział, że w jego gminie
mieszka 12 tysięcy mieszkańców, z których 6 tysięcy
doświadczyło klęski powodzi. We wsi Kotowice
mieszka 700 osób w 120 budynkach - zalani byli
wszyscy. ,,Od uas była pieruszl" spontanźczna po-
wloc, szczegolnźe cenna, bo tu artykułg pierzuszej po-
trzeby. Dzięki taam część rolnżkólls mogła obsiać po-
la ź pożywżć bEdło, trzodę, kurkę czg kaczkę. Darg
dzźel,źmy mźędzg uszgstkicłt,, Jeszcze raz serdeczne
Bóg Zapłać za to, co dl,a mej ,wsź żeście zrobźlż".

Burmistrz Jerzy Cieśla podzielił się z zebranymi
wrażeniami, których doznał w czasie pobytu w Ko-
towicach. Stwierdził, że tam ludzie jeszcze ciągle
żyją w stresie i napięciu. ,,Dzźękuję uszystkim rol-
nźkoln, członkom uaszego Zlnźqzku za tak prężne
dzżałanie. A to nie jest łattłe. Przede uszgstkżm dzżę-
kuję za ponxoc - zorganizolranq, konkretno, ż ciargłar.

A niedoll:l,qrkousie? Niech pojadl, do Kototllic i po-
rozmau;źajq. ZwroclŁ się też bezpośrednio do gości:
Suięta uźnny bgć spokojne t radosrte, GdE będzźecie
je przeżguać - bqdźcże optarnźstanxż. Życzę Wam
dużo pomEślnoścź, pouodzenźa, zdrozuża i uytrua-
łości, tll borEkanżu sl,ę z tEm, co Wam los zgotouał",
Przewodnicząca Urszula Ranke również podziękowa-
ła Gminnemu Związkowi ,,za ten szlachetng czan, zQ,

r odzżnom W s zE stkźe g o N ajleps ze g o !

Składając sobie wzajemnie życzenia zebrani łar.a]i
się opłat}<iem.

A pcźniej, po części oficjalnej, w trakcie skrom-
nego obiadu pod adresem gości padło wiele pytań.
Z icl-i odpowiedzi dowiedzieliśmy się o pomocy jaką
uzyskali i nadal uzyskują, o pazerności niektórych
powodzian, o ulgach podatkowych, o chybionych de-
cyzjach: roirrikom ze wsi daje się mieszkania w mieś-
cie oddalonym o 10 km, niektórzy z powodzian, ze

w,zględu lra bardzo wysokie koszty eksploatacji, re-
zygnują z przydzieionych im domków. Z gorycza
r;rówił o nlet;:afionych darach: brudnej i podarte'
odzieży i bieliźnie, przeterminowanej zywności i pa-
szy, łodzi motorowej, która okazała się złomem -
,,szkoda samochodu, który z nią jechał 400 ktl
G. Koch w;,.znał też, że powódź dla wszystkich, łącz-
rrie z wojewodą rvrocłarvskim była totalnym zaskc-
czeniem. ,,Obserworvaliśmy ją w TV siedząc w foie -

lach. Do nas nie przyjdzie - mówiliśmy. A 'a._

przyjdzie, to irajwyzej do kolan i to będzie wsz], s:-

Iio". A przecież na niektóre obszary spadło w jedrlr-,-_,_

dniu tyle wody, ile w ciągu całego roku, Woda sta..
5 tygodni. Z drzew odrodziły się tylko stare jabłol-_-_,

i stare grusze. TJle z pszczołami popłynęły jak p:-
dełka zapałek. Na niektóre pola woda naniosła na _ _

metra wysokości piasku. Wały już zostały wyleill.],,-
towane, a \M samych Kotowicach na odtworzenie _ : -

rvów r.relioracyjnych pTzez\aczono 4 miliard;- s."-
rych złotych. WSZYSTKO JEDNAK WYMAGA OL-
BRZYMIEJ CIERPLIWOSCI.
iJenryk Zak t;.lko westchnął: Gdyby rlas to s,oo....-
ło? Nie wyobrazam sobie...

Miłym akcentem było przekazanie gości.ol:: - - 
-

świątecznych paczek (tyle jest lv Kotowicacil iz_. _

u l,ączne1 rvartości 25.000,00 złotych. Przekaza:-_- -.

około 10 paczek od indywidualnych ofiarocia,.-,,-.

otaz 40,00 złotych w gotówce, Był też woreli - -

bawkami od dzieci z dwóch ,,zelówek" ze s]l:_. -

skiej szkoły.

Grninny Związek, za naszym pośredtl',,_-..
zwraca się do społeczeństwa miasta i gmin.ry Sn,_: .
tr dalsze ofiary pieniężne, które można wpłrcać -,ł :l-
rv Smiglu. ; -

llastęFny nr,,liłitryny Śmigielskiei'
22 st§eenia lS$8 ].

Sgnm 70 gr{l§zy

l
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KKffiW§ ffiws§ą ffiady ffi§e§sk§m§
Odb;vła sie 29 grucinia ,,ib. i. Uczestniczl-ło rv niej

22 radn; ch. Nieobecni: Jan Lisiak ze Spła,łia i N{a-

rek Janou,sl.1i z Machcirra. CbrarioIn pi'zev/odrriczyła
przewcdnicziica Tjrszirla R,anke.

RLOKADA?
Niiri rozpoczęto reallzację prograirrił sesji dysku-

torvano o e,orrentua] nej bjokadzie E5 -vrz dniu 1 stycz*
nia 1998 r. Przed t.tlm U. llarike odczytała odpowiedź
ministra transportu skierowaną do nosła W. A, Szcze-
panskiego dator"raną 29.11. (a rvięc przed wysłaniem
ptzez raCę za pcśiecinictr,vem posla pisna do mini.-
stra), v,, ktcl"vnr Minister Traiisporiu i Gospodarki
N{orskiej Eugeniusz lv[orawski m"in. słwierdza: realź-
zacja tej żnuestucjź przewźdzżarta jest przg uspołfź,
nansou:all.źu z pożgc:ki Baytkti Światolnego u ramaclt
tzw. Drugiego Projektu DroEauega. Zgodnźe z ll;cześ-
nźe jszymź założenian^Lż plaralLje się zu}łończenże
w 1998 ,r. robot prz]jgotalDaruczyci,t,, które obejmujq
opracotoanźe dakumentacjź tecltnżcznej ż przetargo-
we j oTaz pr(LLDno-,aautaszczenźouej z uEkupem
gruntu, co umożl,ituź poCjęcźe robat budowl,angch
lls 1999 r.
Przewodnicząca stwierdziła, że o planowanej bloka-
dzie została poinfol,rrlowana żż grudnia ub. r. ,,Ja nle
lł,yobrazam sobie blokady E5. Po jej zakończeniu
r,vszystki.e podporząd,ko\ńiane do E5 ulice rliasta rra

długo zostałyby jeszcze zabiokowane". Stąd na sesję
został zaploszony Wojewoda Leszczyński. Nie przy-
był, a z jego upoważn,ierlia vu- sesji rn.in, uczestnrczył
d_vr. Wydziału Nadzoru Budowlanego UW w Lesznie
Jacek Urban, któr.v str,vierdzi.ł, ż.e Śmigiet jest

rv szczęślir,.,rvm połozerrlu j. sukcesem tej rady jest to,

że robot;r prz;, obwodnicy już rozpaczęio. Inv;estycja
trwa. Zawieszono jedynie postępowanie nad wyda-
niem decyzji o pozwoleniu na budowę, bo inwestor,,

lv chwili w;lsfuni"rlra o nią, nie był właścicieiem
gruntu. I{ie jest źie. Dokuirientacja techniczna jest,

grunty się w;,-kupuje, ,,Mając rozpoczętą inr,vestycję
blokada dróg? Nie harclzo to solrie wyobrażarn, Wo-
jevrorla zrobi wszystko, by ien koiosalrry ruch ze

Smigla w;.pro,"vadzić. Niy§]ę, ze rarj-a zaapeiuje cio

komitetu olganizacvjnego blokady, by tego nie czy-
nić".
Leszek Balcer po.,viedział, ze nas niepokoi jedno: nie
man}y konkreinej odpov,,iedzi oci kompetentnej oso-
bv. 8 STYCZNIA O GODZ, n?.S0 W SALI CEN-
TBU&I I{ULTURY lv §MiG§.Ł] OI}BĘ!}uiE sIĘ
ZGR,GMADZEFiiE MIE$EI{.ĄŃCÓĘ,V w TEJ §PRA-
WIE. Przyjedźcie i poił,iedzcie to li,łdziom, bo nain
juz nie tvierzą".

sPRAwEZDA}iiA
Z ciziałalności §ejrłliku §arnorządo§l'B§$ 1Ę, §,egzreie

sprarł-ozciaille zŁoż;łL cielegat burirristrz Jelz;;, Cieśla.
Br.ło ono niezwykle obszerne i przedstawie.loł cało-
kształt działalności se jmiku. Czi.telnikói",l poinfor-
nru;e t; lko, ze sejmik m.in. om;.:...łia.ł si;ln iechniczny
sieci energet;.g7..i. Zr-ałzria lci r: ćc i:crtłła i:oilu-"
dov,,ana rł, okiesie po.,vszechnej elektri.iikac.ii i o-i;ec-

nie jest niew_vstarcza jąca do zaspoko jenia pcltrzeb
enelgetycznycir, złr,łaszcza Iczlłłliającego się rolnic-
trva. Musi zaten być rer::,ontowatla i r*zbr'lłlov,,y-
wana.
Jeśli chodzr o l-Iaszą grninr.:, to plogł,a,l:-i ł:-iotjerni.zacji
sieci w zakresj,e SN i nn przei,ctilv,lia sit-. nastęilująco:
1998 - Bruszczewo, Ka|llin, Kcszano.łc. i999 --
Karśnice, Morownica, }iietążkorvc, 20C] --- Czacz,
ż002 - Robaczyir, 2003 - - Prz5,sieka iJoLska. 7,e3,rt,-

wo, Zegrówko, Nolł,;- Ś,r-irt. :Cn4 -- Biela.ł.r, 2CC5

- Siare Bojanorvo i Szczepanlro,"vo, 21.106 -- Polado-
\§o.

Z d,ziałalnoś ci Fre zy d iurn Tiady si,;r,ar,vozdan ie zlcż 
"vła

Li. Ranke. M.in. odczvtała pisnro Ra"cl;,. Sołeckiej Wo-
nieśc w sprawie lvstrzllniania :;iq ze ::ptzedaże. ł-.u*

i}r,l.kl"r, w którl,n mreści się r,viej:;L<i ośrodek zdrcvria,
który to clrce nabyć nriesz}:aiącv r.ą, nim lekarz. \i.iieś
;irgttmentuje: gdy po kupnie przyjrrrlłjący vo, nim 1e-
karz zaprzestarrie pror,vadzer'ia cśrodka, nie będzie
nrieszkania dia innego iekalza i ośrcdelr zostaiii.e zli-
kwidc,,vany. Okazało się, że zaló-"vno bud;znek iak
i zriajdujące się w- ninr mieszkariie nie został lvyty-
jjou,any do sprzedaz;-.
Przewodnicząca odczytała też ra-clny,nr zyczenia śu,ią-
teczno-no-wolocz]le przesłane od: Kl-iikor,r,eg0 Blec*
trva Slr,zelecklego \ń, Sir,igl.u. 5pu;,<i SMiGll3L
.ł,, Srłiglu, Zakładu Gospodari<i Koiii,"inail:,ej i Niresz-
kar'iowei w Śr'lrlglu oraz ledaktor naczelnci ,,Kuriet,;,"
1,okalnego".
Z działalności Zarządu - 

plzeclsiarvił je jl;-Lrrnistiz

,Terzy Cieśla,
Zarząd zapoznał się ze spla,rł.lcrlianie r Kamisji Frze-
targowej ol3-z, na łvnir;sek plzenvodlriic::ąłega Kcmi:;ji
Fie-wizyjnei, spotkał się z jej czionilalrri, iV i;:aki:ie
dyskusji omawiano spIa\r,Ię ucloi'uę;ł;li;,llria pio'lokó-
łów, c|zlerzaw_v gruntó-rr; dli. roinikó,u oraz kwesi-ię
dotyczącą składu Gnrirrllei Konlis,ji iioil,,L.!zvlva.nia
Pioblemów Alkohololq,ch.
Odb-;rig się też spoikanie z i){zcL:.=tr.r;l,iliejall:i iłail}l
}iodziców przy Sz},,oi" 

"orririlłlo,,,le 
j w Starc1 I}Tz,|-

siece Drirgie j i d\rrektlrleil te1;:.e :.z1*-tłly Pavu-ieiii
Szynkor,viakienr.'i'enialerr si_;oikania iyłł nieocptai-
ne dorł,ozenie dzieci, Zt:,l-zął o1o !Lłj;i,,,, ,,;ię tli,: ,.li,.,.-'-

Przedstawicieie $/oje,ł,rcdy, uzyskawszy jednoznacz- chylił"
ną odpovriedż,że 1 styczrria blokaciy nie będzie, opuś- Zaruąd podjął uchwałę w sprał-,zie ustalenia cen-

cili obrady. nika usług świadczonych przez ZGKiM w Śrniglu,
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który będzie obowiązywał od 1 stycznia br. oraz
uchwałę zatwierdzającą cennik opłat za wjazd na
Miejsko-Gminne Ii/5,sypisko Smieci w Koszanov/ie.
Zarząd wydał też Zarządzenie wykonawcze do
Uchwał5, Rady lfiejskiej Śmigla w sprawie ustalenia
szczegóło,łych zasad utrzymania czystości i porządku
na terenie gminy Śnligiel - drukujemy je w innym
miejscu.
Rozpatrzono pięć vlniosków o przyznanie dotacji.
Przyznano je: GZRKiOR w Śmiglu w wysokości
1.233,00 złotych na działalność związkową oraz LO
w Śn:iglr,r - 5.500,00 zŁ - ua zewnętrzne roboty tyn-
karskie. Dwa wnioski zaopiniowano negatywnie, a je-
clen zostanie rozpatrzony w terminie późniejszym.
Zarząd opr"acow"ał tez projekt budżetu na rok 1998
oraz pTz:rgotołvał projekty uchwał na sesję.
Jerzy Cieśia poinforniował ponadto radę, że 28 listo-
pada ub. r. w cegielni vr Przysiece Polskiej odbyła
się II licytacja ruchorności. Ze sptzedaży uzyskano
o1roło 20,000,0C zł. Ruchoniości nie przeclstawiające
znacznej w-artości, na które nie było nabywców, zło-
I!}owano.
15 gl,ucirlia iill. l,. -w, siedzibie TJrzędu podpisano 31
aktórł, noiarialnych na sprzedaż mieszkań i działek.
Uz-r-skairo 1 60. 135,00 zŁotych.

UCHWAŁY
Podjeto ich wieie. Między innymi:
!V sprarvie budżetu gminy Śmigiel na rok 1998.
(tsudzet drukujemy w innym miejscu). Za jej przyję-
ci.em głosowało 18 radnych, trzech było przeciw i je-
den wstrzymał się od głosu.
W sprawie odpłatności za usługi opiekuńcze świad-
czor.e ptzęz OPS w Śmiglu. Za uchwałą głosowało 20

radnych przy iednym głosie wstrzymującym się. Ta-
belę opłat drukujemy w innym miejscu. Zasady od-
płatności za usługi opiekuńcze zostały zmienione
z powodlj wzTostu przeciętnych rent i emerytur oraz
wzrostu kosztów roboczogodziny.
W sprarvie określenia stawek czynszv regulowanego
za lolrale rnieszkalne. W v,zyniku wystąpienia przed-
stawicieii nadleśnictwa, po clyskusji przegłosowano
zwiększenie z 300lg do 400/o cz;rnnlk" obniżającego za
mieszkanie na wsi. Poprawkę tą przyjęto przy jed-
nym głosie wstrzymującym się. Omówienie tej
uchwały wraz z czynnikami podnoszącymi i obniża-
jącynri drukujemy w innym miejscu.
W spralr,ie przyjęcia regulaminu lokalnych inicjatyw
inwestycyjnych. Nowy regulamin, znacznie uprosz-
czony w stosunku do poprzedniego, przyjęto przy
dwóch głosach wstrzymujących się.
Przyjęto rółvnież uchwały: W sprawie zatwierdzenia
zmiany planu miejscowego zagospodarowania prze-
strzennego miasta i gminy Śmigiel oTaz w sprawie
zatwierdzenia zmiany miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego.
WSZYSTKIE PRZYJĘTE UCHWAŁY SĄ DO
WGLĄDU try BIURZE RADY!

ZAKOŃCZENIE SESJI
W ,uvolnych głosach i wnioskach Urszula Ranke

odczytała pismo, w którym Akcja Katolicka w Śmig-
lu składa radzie serdeczne podziękowania za nadanie
ulicy imienia Ojca Świętego Jana Pawła II.
W imieniu dyrektora i pracowników Centrum Kul-
try w Śmiglu zaprosiła też radnych na koncert świą-
teczno-noworoczny.

A na koniec wszsytkim obecnym na sali złożyła ser-
deczne życzenia wszelkiej pomyślności w Nowym
Roku i zamknęła sesję. @.z;

8§JBEE§ ldA {$$8 B.
Budżet na rok 1998 uchwalono w oparciu o plze-

widywaną wysokość dochodów własnych
3,257.702 złote, które w porównaniu do roku ubieg-
łego wzrosły o około 300/o, subwencji w wysokoścr
5.738.248 złotych oraz na zadania zlecone i powie-
rzone - dotacje w wysokości 1.047.236 złotych. Wy-
jaśniam, że dotacja jest bezzv,zrotną pomocą finanso-
wą na ściśle określone cele. Subwencja jest taką sa-
mą pomocą z tym, że nie wyszczególnia celu jej wy-
datkowania.
W stosunku do budżetu początkowego na rok 1997
ił,zrósł on o 1.748.870 złotycŁt. Dochody na rok bieżą-
cy ustalono na kwotę 12.615.165 złoŁych, a rozchody

|2.737.B74 złote. Niedobór zostanie pokryty
z nadwyżki budżetowej z roku poprzedniego w wy-
sokości 140.209 złotych,

W przyjętym w uchwale budżecie, łv toku jego reali-
zacji, zapewne nastąpią zmiany zarówno w pozycji
dochody jak i wydatki.

DoCHoDY
(w złotych, bez groszy)

od osób prawnych
od osób fizycznych

Podatki:

- rolny

- roiny

- leśny
-- od nieruchomości od osób prawnych
--- od nieruchomości od osób Iizycznych
-- od środków transportowych od osób

prawnych

- od środków transportowych od
tizycznyc}l.

- od spadków i darowizn

- w formie karty podatkowej

- od posiadania psów

Opłaty:

- skarbowa

4l5.6ż9
667.88,i
26.393

491.114
B64.89tj

47.572

- za wieczyste użytkowanie

- administracyjna

- eksploatacyjna

- za zezwo]enie na sprzedaż napojów
alkohoIowych

osób
138.972

8.62il
115.000

180

218.500
32,09Z
1B.400
11.500

43,000
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Czynsze,.

-. za tereny łowieckie

- pozostałe i leasing
Za świadectlva pochodzenl,a zwierząt
Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego
Za opiekę samorządową
Za mandaty
Odsetki za zw,łokę
Udział w pod. doch. od osób fizycznych
Udział w pod. doch. od osób prawnych
Prowizje za zĄaki skarbowe
Subwencje z budżetu państwa
Dotacje na zadania zlecone i powierzone
Dotacja na dodatki mieszkaniowe

OPIEKA SPOŁECZNA
z tego m.in. na:

-- świadczenia społeczne 906.498

- działalność ośrodka ponocy społecz-
nej 3B3.206

- dodatki mieszkaniowe 350.000

- zasiłki rodzinne i pielęgrracyjne 72,899

- fundusz pracy 45.000
ADMINISTR ACJA PAŃ§T,WOWA
I SAMORZĄDOWA
z tego m.in. na:

- realizację zadań zlecoriych z zakl:esu
administracji rządo,"vej 107.430

- realizację zadań pow-ierzonycŁl z za-
kresu konrunikacji 24,900

- działalność rady 135.102

- działalność urzędu 966.132

- opłat na sejmik samorządowy 10.031

- inną działalność _= 189,054, łv tylrt:
straż miejska 47.2I9, inkaso sołty-
sów 92.200, składki na sto,warzyszenia
ot,az dofinansowanie koiejki w Śrnig-
lu 35.720

ROŻNA DZIAŁALNOŚĆ
z tego na:

- ]:ezerwę ogólną 125.976

- Iezerwę celową 480.000

OGÓŁEM WYDATKI

6.000
92,000

500
16.337
11.500
t.725

27.000
2.4I2.979

23.000
2.875

5.738.248
t.047.236

136.000

1.757.603

1.432,649

6s5,976

l2.v37,874

OGÓŁEM DOCHODY

RaZCHoDY
(lv złotych, bez groszy)

R,oLNICTWo
z tego m.in. na:

- spółkę N.odną 34.500

-- łvodociągowanie wsi 210.000

Gos[,oDARI{A KOMUNALNA
z tegrr m.irr. na:

- dotację dla ZGKi!I w Smiglu 525.500

w tym 1B0.000 na zakup zamiatarki
._ u}ice, place, mosty i wiadukty 3B4.57B

- ośr,vietlenie uiic 289.800

- budolvę aczyszczalni dla gminy 350.000

GOSPODAR KA MIESZKANIOWA
ORAZ I{IEMATERIALNE USŁUGI
KOMUNALNE
z tego na:

- ochotnicze straże pożarne l13.275
__ opracowania geodezyjne i kartogra-

ficzne i29.300
-_ komunalizację i geodezyjne uregulo-

wanie gruntów 80.000

OSWIATA I WYCHOWANIE
z tego m.in. na:

- szkoły podstawowe 5.018.343

- dowożenie uczniów do szkół 2a6.4l3

- przedszkole i zerówki w Śmiglu 334.859

- przedszkola przy szkołach podstawo-
wych 359.837

- świetlice dziecięce 260.142

KULTURA I SZTUKA 592.650

z tego m.in. na:

- działalność Centrum Kuitury 345.000

- działainość rady sportu 127.000

- świetiice i kluby 120.000

KULTURA FIZYCZNA I SPOR,T 1.400

Zakup nagród na wyścig kolarski 1.400

GCHRONA ZDR,OWIA 43.000
Przeciwdziałanie alkoholizmowi 43.000

ZASADY ODPŁATNOSCI
ZA USŁUGI oPIEKUŃczp NA 1998 R.

Osoby korzystające z usług świadczonych w miej-
scu zarnieszkania, ponoszą opłatę w zaieżności od po-
siadanego dochodu na osobę w rodzinie ustaloną zgod-
riie z tabelą.

Wysokość opłaty w procentach
ustalona od ceny usługi flla:

12.615.165

252.500

1.549.928

322.575

6.179.593

Dochód netto
na osobę
w złotych

Osób
samotnie

gospodarujących

Osób
zamieszkujących

z todziną
do 316

317- 400
401- 500
501- 650
651- B00

B01-1.000
powyżej 1.000

00/o

100/o

1 50/o

250lłl
400lo
600/o

1000/o

1 00/o

190lo
230/o

400/a

650/o

B00/o

1000/o

GABiNET cI{IRURGIcZNY

fu 
lek. woJc,l"r1;1§"zypczur

)E wtorki czwartki od godziny 15.00

T USG jarny brzusznej we wtorki

Śmigiel, ul, Leszczyńska B, tel. 518-03-49

Również wizyty domowe
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STAWI{I CZYNSZU REGULOWANEGO
ZA LOKALE MIESZKALNE

Ustalono stawkę bazową czynszu regulowaneg _l

za I mż pcwierzchni użytkowej lokalu mieszkainego
od 1 iutego 1998 roku na kwotę 1,25 zł a od 1 lipca
1998 roku na kwotę I,45 zł.

Za powierzchnię użytkową lokalu mieszkalnego
w rozumieniu uchwały uważa się powierzchnię
wszystkich pomieszczeń znajdujących się w lokalu,
bez względu na ich pTzeznaczenie i sposób używania,
tj. pokoi, kuchni, korytarzy, łazienek, spiżarni, przed-
pokoi oraz innych pomieszczeń służących mieszkal-
nym i gospodarczym potrzebom najemcy,
Nie uważa się za powierzchnię użytkową lokalu
mieszkalnego powierzchni balkonów, tarasów, 1oggi,
pralni, suszarni, strychów, piwnic i komórek prze-
znaczonych na przechowywanie opału.

Lokale nalezące do zasobów gminy o powierzchni
przekraczającej B0 m2 mogą być ocidane w najem za
zapłatę czynszu wolnego o czym decydował będzie
Zarząd Miejski Śmigta.

Czynniki podrvyższające starvkę czynszu:

- instaiacja gazowa w mieszkaniu

- centralne ogrzewanie

- woda i kanalizacja w mieszkaniu

- łazienka w mieszakniu

Czynniki obrriżające stawkę czynszu:

- budynek bez instalacji wod.-kan.

- mieszkanie w suterenie lub strychu bez
odpowiedniej izolacji termicznej

* mieszkanie bez światła dziennego
w kuchni

- mieszkanie na wsi

- mieszkanie w budynku oddalonyxr ponad
3 km od sklepu 

-100/omieszkaniebezinstalacjielektryczrrej 
-500ioza przejęcie wspolne z innymi najemca-

mi budynku sprzątania obejść, posesji,
korytarza oraz innych pomieszczeń
wspólnego użytku 

-25tlo
Uchwała wchodzi w życie w 30 dni po jej ogło-

szeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

*25alo
ł250lo
*250lo
*25alo

-100/o

-100/o

-100/o
-400lu

nUzY tRtll( tU ll$ff$zGzAml
10 grudnia ub.r. rozstrzygnięto przetarg na wy-

konanie kolektora ogólnospławnego dla miasta Śmig-
1a, któr}, składał się będzie z rurociągu o długości
1.188 m o przekroju rur 600 mm i rurociągu o dłu-
gości 52 m o przekroju rur 1200 mm. W rurociąg
lvmontorł,anych zostanie 22 studni rewizyjnych
o przekroju 1.400 mm.
Koiektor przebiegał będzie od trasy E5 - naprzeciw-
ko wiatraków do wyjścia istniejącego koiektora na
łąkach w Koszanowie, Wybudowany kolektor będzie
częścią kolektora odprowadzającego ścieki do przy-
szłej oczyszczalni. Niiędzy jego zakończerriem a przy-
szłą oczyszczalnią będzie przerwa, uzupełniona wraz
z budową oczyszczalni.
Do przetargu stanęło 10 firm;
1. NIAZUR Specjalistyczne Plzedsi"ębiorstwo Robót

Instalacyjnych z Goleniowa, które deklaro\Mało
wykonanie prac za 778.563,03 złote,

2. Vlielkopolskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynie-
ryjnych z Poznanta za 747.967,00 zł,

3. Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane INEX
z Poznania za 729.770,00 zŁ,

4. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Budowlane
ECOBUD J. Marciniaka z Czempinia za
755.420,00 zł,

5. Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych i Inżynie-
ryjnych FUNDAMENT z Wronek za 609.491,00
złote,

6. Przedsiębiorstwo Robót Inzynieryjnych RYMA-
NIA z Poznania za 803,237,75 zł,

7. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnyc DELTA
PLUS z Leszna za 799,502,57 zŁ,

B, MELKAN z Kościana za 674,100,00 zł,

9, BUDMIX ze Śmigla za 567.!00,00 zł,

10. ALTRANS-BUD Przedsiębiorstwo Inżynieryjno*
-Budowlane R. Tomczaka z Gostynia za
708.139,35 złotych.

Przetarg wygrała spółka cywilna BUDN{IX ze
Smigla rnieszcząca się przy ut. Matejki B, której
współrvłaścicielami są: inż. Marian Fęglerski zę
Smigla i Andrzej Wojtkowiak ze Starego Bojanowa.
Inwestycja ma byó zrealizowana do 30 czerwca br.

Na przetarg na pełnienie zastępstwa inwestycyj-
nego nad realizacją inwestycji pod nazwą: Budowa
oczyszczalni ścieków w Koszanowie dla miasta Smig-
la i przyległych miejscowości, który odbył się 15
grudnia ub. r. wpłynęły dwie oferty: Wojewódzkiej
Dyrekcji Inwestycji w Koninie i Wielkopolskiej
I(orporacji Technicznej - Zespołu Projektowego
NOT z Poznania.

Ze wzgl,ędu na to, iż jedna z ofert nie zawierała
wszystkich wymaganych dokumentów, a przy jednej
ważnej nie można dokonać wyboru wykonawcy, pTze-
targ unieważniono. W tej sytuacji nasza komisja
przetargowa wystąpiła do Prezesa Urzędu Zamówień
Publicznych w Warszawie o wyrażenie zgody na
przeprowadzenie postępowania w trybie z wolnej
ręki. (H,z.l



wITRY\A s}iIGIELsKA

GerłŁ T,v,.,yy), KuŁtlłuy !V S^ tgLu

ZcPrasza nQ

Zahawę karnawałOwą
która odbędzie się 7 Lutego 1998 T.

od godz. 1900 W sali ulitlou,isłłozaej (wejścźe A)

Cena bilettt od parg B0 zł C Zapewniamg konsumpcję. O Gra zespół ,,SEZAM'
aaaltaaCCCaaoaolraaoaoCoaooaOoa3aoaoaoaCoaoaraaaaaaaao aaaolooaaooaaoaeca|;jcaaaaoaa

Przedsiqbiorstlvo Prod ukcy j no-IIandlor,vo-Usługowe

,,&*Ł§ffid&""mmS" $m. E 6!" €!.

o f e r u j e:

- urządzenia udojowe,

- schładzalniki do mleka, nowe i używane, okrągłe,
wannowe, cyste::nowe, stacjonarne, przewoźne

- cysterny i urządzenia pomiarowe do odbioru
mleka

- akcesoria i środki myjące

Jednocześnia zawiadamia o otwarciu nowego punktu
przedstawicielskiego :

JERZY SAMOL, BIURO REGIONALNE
ul. Bruszczewska 10 64-030 Śmigiel-Koszanowo

tet. (0-65) 518-01-61, (0-60) 177-99-38

l.aaaaaao3aoaaaaaeoaaaGłl.aaoaecaoao.eoaaaaoaaoooaaa3}toiraaaa

FIRMA ZATRUDa{I pANIĄ
do pracy

admrin i st ra c 5lj no -b iur owej
Zgłoszenla wTaz z życlorysem i kserokopiami świa-

dectw należy składać w sklepie AGD

Smigiel, ul. Kilińskiego 9 tel. 51B-93-40,

aaaaa]roaaoaaaaoa.aaacaaaatacaaooooffi a

GMINNv ZWIĄZEK Roi-Nlrów, KóŁEK
i ORGAIVIZACJI ROLNICZYCH rv ŚłttGLU

zapt asza na
ZABAWĘ KABNAWAŁOWĄ

r,v Przysiece Starej II w sobotę, dnia ? lutego 1998 r.

Cena biletu - 50,00 z pełną konsumpcją.
Dowóz gości autokarem.

Bilety można kupić w biurze Gminnego Związku
(Urząd Miejski Śmigla).

DRUKARNIA
ROMAN ŁĘCZYŃSKl

ó4-030 §migiel, ul. Ogrodowq 39
telefon : (0-ó5) 5180-543

Rok zoł. 1933
Poleco usługi w zokresie:

O Zoproszenio
- ślubne
- okolicznościowe
O Dyplomy

O Wizyiówki i identyfikotory
o ulotki reklomowe

o Druki firmowe
- listowniki
- nodruki no kopertoch
O Korty pocztowe

O Broszury i instrukcje
O Afisze do formotu A2

O Oprocowqnie druków
Druk nq popieroch somokopiuiqcych i somoprzylepnych

Zokłod czynny w godz,: 10.00-13.00 i 15.00-21.0O
w soboty w godz,: 9.00-14.00
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TEN§$ §ToŁoWV
p§, Yb{Ii(I Fł,fi fiEGEAi{VCH &[F]CZO}v

14 &IłUDI\ł-IA IJB.ts,

Sollół Tlil:c]lc""./a 
- §}OLONIA I -- przełozon,v r-]a 4

s1,,ig2nlą i998 r.

j',,ll-,ilr I1 T,eszno - - PilŁ(}NIA II 9:9, trV. Wośllo 3,0;

G. Stachotviłii 2,;l; R. .iokiel 2,0; J. Norvak 1,5 pkt.

]lronrień i{iz;liyili -- POL ,NIA tII 10 : B. P. IVIu1-

czyiislli 3,5; A. l\,iarcinia1< 2,5: i\{. Grzelak i T. Wie-
czorek po 1,0 pkt.

LKS LZS Bocizewo - POLONIA IV 8: 10. M. Ku-
clak 4,5; P. Ratajczak 2,5; A. Nowosielski 2,0; hf. Lu-
i:cń 1,0 pl<t.

Ł,KS iJ§},Ę'i'ii, []:łałz -- Taifr,Ln II Lgiń 18 : B. Punk-
ti, cla CF,LĄT z.io}:;, ii: K. I(ozłowski - 3,0; S. Try-
b,iła -- l",0: F. ł-,,Iai1.:owiak - 2,0 i Paulina },[aślak
_- 1,0.

lvYNxKI R,OZEGRANYCH MECZÓ}V
21 GRIJDNIA UB.R.

}],}L{]},;IA I - Zrylv Zielona Góra 16 :2. T. Kozłolr,-
ski, di. }śaiiiak i A. Duda po 4,5; K. KowalczyL< 2,5.

F"CIIGi{IA Ii --- Tajfun II Lgiń 18 : 0. R, Jokiei,
J. }Towak, lM. V/ośko i G. Stachowiak - wszyscy po
4,5 pkt.

POL8ł{IA III - GOG Wije\-/o 16 :2. A. Marciniak
i tr. llluicz;lński po 4,5;T. Wieczorek 2,5; M, Wieczo-
rek 2,0; Il,{. Grzelak 1,5 i !V. V,raligórki 1,0 pkt.

E'i}LONi.Ą IV Burza II Drzeczko,tzo 2 : 16,

M. Łączn5z i M. Kuciak zdobyli po jedirym punkcie.

Flernres Sniolice - ORI"ĘTA {zacz B:10. S. Try-
łruła - 4,5; P, Kamiński - 3,5 oraz F. Walkowiak
i I(. Kozło,wski po 1,0 pkt,

NAJBLIŻSZE M'ECZF. ZOSTANĄ Rfi ZEGRANE
11 STYCZNIA

Burza trJrzeczkowo - POLONIA I (godz. i2.00)

LZS Eodzewo - POLONIA I[ (godz. 11.30)

Tajf,"rn II Lgiń ---- PCILONIA III (gortz. i0.00)

$R[,ĘTA C-źACZ _ POi,ONIA IV (godz. i0.00)

ffiffiffiffiffiffi& WffiŁ§ffiw§ffi&
W gludrliu spolządzoric cllva rł,nioski do kolegiuril

za sporvodo,wailie kolizji drogor,vych, 15 osób iik;łrai'o
nąr'datatli kainymi, a 31 za popełnlenie Ci,obnych
wylrroczeń pcuczollo. Tlz5;ną§gig razy interrł,eniclrł,a-
rro rł, konf ]i'LitolĄ/ych sytr-racjach. rcdzirrn;lc|.

2:1 grud.nia, około 23.50 nietrzeż,wa rrtieszkalriia
Slliigla pl,zy uz,vciu buieiki -,ĘIbiła szyrJy rv dl:z.łia"cir

i:osesji nr 17 przy p1. Rozstrzelanych. W trakcre irr-
terrverrcji znier,vażyła policjantórv. Z u"wagt na agie-
sywnośc została zattzyTtrana. cio rvyŁrzeźwienia, Za
wybicie szyb - wntosejr do kolegiuim, ponadto wdro-
żorro postępcwanie o znievv,azenie interweniującycil
f u.rikcjonariuszy,

W sylwestro\Ą/ą noc .,.łr Przysiece Stłri,ej grupa nie-
r-ozsądny,ch rnłodzieńcow kamieniem rozbiła szyby
lv budynklł szkoły i pl:vrl,,atnej posesji. Ustalanie
sprałvców - w toku.
Foza tvm jednym incyCe:rl,em, w mieście i gmirrie
panor,vał spokój.

Korzvstając z łam ,,Witryny Śmigielsliiej"
\ł]szystkj.rn mieszkancom miasta i gminy w imienirł
.łłasnym i {unkcjonariuszlz Komisariatu Poiicii
,,v Śmigiu składam najserdeczntelsze życzenia: zclr,o-

wia, spokojtr i rł,szelkiej pomyśiności.
W irnię wspólnego dobra, jakim przede wszystkim
jest spokój i bezpieczeństwo obywateli, liczymy na
cialszą z nimi. rvspółpracę.

"'*fiT?H;"r$H;#ł,tT!""i?u|'""

Pani Marii Moszai<
\ilyrazy szczet ego współczucia

z pou,odu zgonu teścia

śp. .}aZEF'A 1i{OSZAKĄ

składają
Burmistrz i pracorvnicy

Urzędu Miejskiego Śmigla.

Pogrzeb śp, Józefa Moszaka odbył się 23 grudnia 1997

roku na cnrentarzu parafialnym w Popowie Starym.

Z głębokim żalem za.rviadamiamy, że 26 grudnia
1997 r. zmarł

śp. EI}MU}JFJ MOCEK
długcietni były sołtys wsi Machcirr.

Rodzinie Zmarłego składamy wyrazy szczereqo
współczucia

burmtslrz §mlBla Przewodnicząca
(-) Jerzy Cieśla RadY Miejskiej

(-) Urszula Ranke
Pogrzeb śp. Edmunda Mocka odbył się 29 grudniil 1997
roktr na cmerrtarzu parafialnym w Dłużynie

i0



WITRYNA ŚMIGIELSKA

,,BIBilHEM PLIJS"
Smigiel, rrl. Leszczyńska 16, tel. 5-180-841

Leszno, ul. Slvięciecłrorvska 3, tel. 5-202-767 rvew. 32
Nowa Sól, ul. Składowa 2, te|,0688-720-41 wew. 42

o f e r u j e:

SRODKtr oCFiRol\{Y RoSLil\
HURT DETAL

o K A Z J A|
Wśród klientów, któtzy
od 1 grudnia 1997 roku

dokonają zakupu w dniach
do 31 stycznia 1998 roku

zostaną rozlosow-ane atrakcyjne
nagrody - niespodzianki

Lista nagrodzonych osób ukaże się w numerze 3/156

,.Witryny Śmigielskiej" w dniu 5 lutego 1998 roku.

Zapraszamy od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8.00 - 16.00

w soboty od B.00 _- 14.00

64-030 Smigiel, ul. Leszczyńska 16
na terenie Przedsiębiorstwa erodukcli, Handlu

i Usług Rolniczych ,,Śmigrol"
SZYBKI ZAI(IJP - To DOBRY ZAKUP!

aaaa]Dłraa(raaoaaaaoaoaaa3aocaaollcoaaaaaoraaoaaaaaaaaiaaaaa

7
Przedsiębiorstwo Produkc ji,
Handlu i Usług Rolniczych
,,SMIGROL" §p. z o.o.

64-030 Śmigiel, ul. Leszczyńska 16
tel. (0-65) 51B0-070, (0-65) 51B0-318

tel./fax (0-65) 5180-290

Informujemy, tż od dnia 5 stycznia 1998 roku

urfi $§Es ret§*re§ rgiestras!ę
eiągmfrków rolgn§eayeh

wru?. z plzyGzepami

z a p r a s z a m y
do korzystania z naszej Stacji Kontroli

która jest czynna vl godzinach od 7.00

rv soboty od ?.00 do 15,00,

Ponarlto Spółka posiacla do sptzedaży

ZtrTOR721t-lszt.

Pojazdów,
do 17.00

ciągnik

ó4-030 śMIGIEL
ul. Kościuszki 6
tel. (0-ó5) 5180-206

FROFESJONALNE ZDJĘCIA:

- ślubne,

- komunijne,

- rodzinne,

- paszportowe,

- dowodowe, legityrnacyjne w 3 min.,

- reportazowe,

- reklamowe.

WYWOŁYWANIE FILMÓW I ZDJĄo
AMATOBSKICH

SPRZEDAŻ:

- filmów,

- aparatów (2 lata gwarancji)

- baterii (także do alarmórnr, aparatórv
, słuchowych itp.), . _.

- akcesoriów fotograficznych.

U§ŁUGI KSERO:

- A3, .Ą4 - ponrniejszanie, powiększanie.

- albumów

- ramek,

Masz kłopgt 3 pCIfiIĘOisfill #rgw*m ?

zgl*§ s!ę

§EBAsTlAll lAtU§
64-030 Śmigiel, ul. Kilińskiego 10

W CHWILI ODDANIA TEGO NUMEEU DO DRUKU
NIE MIELISnny rnszCZE UsTALoNEGo REPER-
TUARU. w ZwIĄzIKu Z POWYŻ§ZYM, o WV_
SWIETLANYCH. _ ATRAKCYJ},{YCH! * PazY_
CJACH INFORMOWAC BĘDZIE1VIY P{JPRZEZ
wYWIESZKI.

11
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Rgs, Aneta Garda, ucz. lil. kl, SzkołE Podstalnousej ue Właszakowżcach. Repr, FOTO ELF.

Krzyżówka
Nie otrzymaiiśmy ani jednego rozwiązania krzyżówki ze świątecznego numeru. Czyżby była aż tak trud-

na?. Jej autolem była Barbara Mencel, Hasłem krzyżówki był;v G\I/IAZDKOWE PREZENTY.

Przepraszamy pp. Marciniaków mieszkających przy
czywy komputer błędnie umiejscawiał naszą redakcję.

Poziomo: 1) inaczej dymienica, 4) żagiel najbardzicj
wysunięty na jachcie wielomasztowym ku rufie,
B) obchodzi imieniny 20 pażdzietnika, 9) ubiór sędzi
(i.mn.), 10) nutka z gamy c-dur, 11) stolica Włoch,
14) stan w USA, 17) pierwiastek o liczbie atomo-
wej 3, 19) dziewczynka z elementarza, 20) ... Turner,
21) wąsata ryba, 22) anagram słowa ANKR.

Pionowo: 1) inaczej figura w szachach, 2) żaI do ko-
goś, 3) 3 osoba liczby pojedyńczej, 5) litera alfabetu
greckiego, 6) gatunek żaby, 7) miasto we Francji,
słynne kąpielisko na Lazurowym Wybrzeżu, 12) czes-
kie imię męskie, 13) obchodzi imieniny 26 lipca,
15) polski tenisista, 16) rosyjskie ,,wot", 1B) bije
krÓla' 

oprac. Joanną peda

uI. Iwaszl<iewicza 17, pod którym to adresem upor-

Nagrodą, jak zawsze,
dwa seanse w kinie

jest karnet dla dwóch osób na

,,Centrum".

,,WITRYNA ŚMIGIELSKA" REDAGUJE ZESPÓŁ: Hubert Zbierski (redoktor noczelny), Zoneto Klecho, Eriko Moćkowiok, Borboro
Mencel, Jodwigo Skorżyńsko. ADRES REDAKCJ|: Centrum Kultury ó4-030 Śmigiel, ul, T. Kościuszki 20, p,7, tel. 5180-273. Redokcjo
nie ponosi odpowiedziolności zo treść ogłoszeń i nie zwroco moteriołów nie zomówionych, Zostrzegomy sobie prowo skroco_
nio, poprowionio tekstów oroz listów. Noktod - 900 egz., ceno 70 9r, reklomg 662 - 30 gr { VAT.
,,Drukotnio" Romon Łęczyński Śmigiel, ul. Ogrodowo 39 _ tel, (0-ó5) 5180-543.
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