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Dzień dobry! Ani się spostrzegliśmy, jok

ozpoczqł się okres urlopowy, l włośnie te-
qz nodeszło ncljiepszo poro, oby wdrożyć
ię do tok korzystnego dlo zdrowio nowyku,
okim jest uprowionie gimnostyki poronnej.
itojemy więc srvobodnie w poblizu szeroko
>ti,,rortego ol<no i rozpoczynomy.

Koniec czerwco przyniósł egzominy do
,zkcł ponodpodstoworruych. Pierwsze dni
ipco to z kolei botoiio o studenckie in-
Jeksy. Frzeżycie dio młodziezy, ole bodcrj
:zy nie większe jeszcze dlo rodziców. Kiedy
o juz wszystko będzie pozo nclmi (oby z po-
nyślnym skutkiem), większość będzie mogło
:e spokojem rozpoczqć wokocje. Ze spoko-
em, jok ze spokoiem. Downo minęły ie
:zosy, kiedy zol<łody procy i zwiqzki zowo-
lorłre nienrql błogciły, zeby procowłricy i ich
,odziny zechcieli skorzystoć z tzw. wypo-
:zynku zorgonizowone9o. Teroz trzebo się
jobrze nogimnostykowcć, ito nie tylko
: rono, żeby wyjechoć gdzieś cołq rodzinq,
rlojrozmoitsze bi uro tu rystyczne zopewniojq
los wprowdzie, że w iym roku przygotowo-
lo miejsco no kozdq kieszeń. Co jednok
lrobić, gdy się dysponuje nie kieszeniq, ole
:oledwie kieszonkq, z której w dodotku co
,usz trzebo v,,ysupłyv,loć finonse nq bordzo
lrozoiczne, codzienne potrzeby. Może trze-
:o by odnowić ciepłe stosunki z krewnymi,
ub znojomym! ng wsi? Byle roczej nie z ty-
ni, ktorzy musieIi zojqc się dodotkowo
rgroturystykq, bo tez nie wypodnie nom
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Cena biletu - l zloty od osoby.
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m,in o zqrobki, bo teroz ich nie stoć, żeby posyłoć
dzieci no kolonie zo ó50 zl ,,od łepko", A kogo stcć?
Chwoło horcerzom, że nqdol orgonizujq swoje obozy,
no które zobierojq pod nomioty nowei tych ,,niedziel-
nych" horcerzy. Byle tylko pogodo dopisoło. Bo jok
druhno komendontko miołoby prowodzić tokq np.
gimnostykę poronnq w strugoch deszczu nie mówiqc
już o moknqcych rromiotoch?

Ci, którzy mogq sobie pozwolić no większy wydo-
tek wokocyjny wolq niejednokrotnie wyjechać za gra-
nicę. Twierdzq przy tyrn, źe nie tylko mojq pewnq po-
godę, ole i kolkuluje im się to bodoj toniej niż w kro-
ju. Wcole bym się dziwiło, joko że różnych porodok-
sów jest ci u nos dostqtek. Czyź jednym wielkim poro-
doksem nie jest choćby prywotyzocjo ,,po polsku"?
Sprywotyzowone kopolnie mojq już po czterech lotoch
przynosić zyski. Żeby to prywotnym włościcielom
ułotwić, nojpierw tylko się zwolni sto tysięcy 9órników.
Ale, jok powiodo minister, noprowdę nie sto tysięcy,
ole pięćdziesiqt, bo połowo i tok już mioło pójść no
emeryturę. Ponodto nq nowo przyjmie się kilkonoście

tysięcy. A z tomtych zwolnionych, to z 1O tysięcy jesz-
cze coś tom, l tok się nom robi pionę z mózgów. Zu-
pełnie jok z tymi województvromi. Okozoło się, że
pierwotnie zokłodono ich 10. Dlo świętego spokoju
ustolono ,,optymolnq" liczbę 12, Z musu, to dzięki
v.,,ybiegowi formolnemu (poprcwki Senotu) wyszło no
15, Wystorczyło weto prezydento (który uwożo, że po-
winno być 17) i coło ,,polko" toczy się od poczqtku,
Ą posłowie będq mogli no nowo wziqć się do tosiem-
covuych dyskusji, konsultocji i ustoleń, Że też no tokich
nie mo ... urlopu!

No zokończenie Poństwo zechcq trochę poćwiczyć
somodzielnie, Nojlepiej w rytm jokie9oś przeboju
z Opolo (jeśli jokiś przebó.j się tom pojowił). Jo pójdę
już rozstowić sobie lezok zg stodołq - bo jo no szczę-
ście mieszkom no wsi i nie muszę się mortwić o letni
wyjozd. Nojwyżej wykonom gimnostykę poronng nie
przy oknie, ole w plenerze, czyli no świezym powietrzu.
Czego i Poństwu życzę i zoproszom do nostępnej po-
ronnej gimnostyki,

Gi.mnastykę porannq prz1sgototuała ż prowadziła mgr J,S,

ffierfuurimsz [eszczyń§ki Lffi;iliTŁff#i:"o"' Plawo na co dzień (o sa-

To nowv tvtuł nrasowv iaki ukazał ,iJrr" rvnku I A}e oProcz "ekolromii" są też artYkułY o Podziale (Po-
J -J --" r--'-- "J J-"- "': ^'*, wiatowym) administracyjnym, koncertach i wystawie

l}iiSZCgo wo.1ewództwa. Jest miesięcznikiem społeczno- rasowvch nsow.
-.i:onomie;,.r,in Wyższej Szkoły Marketingu i Zarzą-
dzania w Lesziiie. W pierwszym numerze"lczerwiec) CaloŚc tego numeru uzuPełnia artYkuł o edukacji

lranclerz ltczeini dr Jan Sołtysiak między innymi za- seksuainej, Jest teŻ - a jakŻel 
- moda, PrzePisy

deklarował: Pismo będzie zabierało głos w kwestiach kuiinarne, sPort i krzYŻÓwka,

ekonomicznych dotyczących Leszna i regionu. Bę- Tak więc na 52 stronach (bogato ilustrowanYch)
clzienrv się starali przecistawić w nim nasze zdanie - 

kaŻdY znajdzie coŚ dla siebie- Dodam jeszcze, Że re,
moze czasa,rrri kontrowersyjne - ale widziane okiem daktorem naczelnYm miesięcznika jest Tadeusz

Lldzi zwtązarlęch z szeroko rozumianym biznesem Jąder,
i ekonomią. Nie zamierzamy nikogo atakować, obra- Miesięcznik lv cenie 3,50 zł w Smiglu, jak na razie,
żać, ani w-pł;r-77ą6 na śvliatopogląd Czytelnikórv. Nie rnożna kupić tylko w Bibliotece Miasta i Gminy
chcemy jednak akceptować głupoty ekonomicznej, Smigiel, ul. T. Kościuszki 20 w godzinach otwarcia
razwl,ązań nieracjonainych, niezaieznie od tego kto placólvki. @.z;
'oędzie autoiem takich pomysłów. 

-
Przegląd piel,.;szego numeru ql pełni potwierdza za- PIiZEDSIĘBIoRSTWO HANDLowo_UsŁUGoWE
łożenia wyda-;",c5r. Znajdujemy w nim wypowiedź ,^ ń ń n \t7 9,
rektora uczelni (śmigieianinal) prof. dr. hab. Ta- ,rD,A,]R]EX"'
deusza Mendia, ocipowiedź na pytani.e: dlaczego war- Maszyny Rolnicze
to studiować, rubrykę: z życia uczelni i kto jest kim śMiGIEL _ NiETĄZKoWo
w uczelni. Dużo miejsca na łamach poświęcono tra- uL Leszczyńska 1

dycjoin kupieckim. J\fożna się też dowiedzieć jak ku- tel. 5189_051, 5189_340 tel. kom. 0_601_70_?3_13
pować nieruchonrości (podano ceny niektórych z nich)
oraz jakie jest vacierilecum menedżera. Można też P o l e c a :

przeczytać artykq}y znanych ekonomistów: Marioli SuperkOnCentratY PaSZOWe
Ralickiej (Faworyci vlładzy i pieniądza) i prof. dr.
hab. wacława Wilczyrrskiego (Na drodze do_zjedno_. FirmY CFIV HOlland
czonej Europy). w promocyjnej cenie:

Rolnic;, rnogą tez przeczytać o pł}znącej rzece mleka, 
- KT - 100/o Trrcznik w cenie 39 zł za 25 kg

o agrolidze '9B, szparagach (l-rie t;zlko rolnicyl). A ci - PW 
- 

100/o Warchlak w cenie 42 zł za 25 kg
co mają kłopoty z przymrclzaniem butów 

- o ich ._ PP _- Prestarter dla prosiąt granulowany

l



wITRYNA ŚMIGIELSKA

-{LI (41) Sesja Racly Miejskiej Śmigla odbyła się 18
,Jzer-wca br. Uczestniczvło w niej 23 radnych, nie-
cilecny był Jan Lisiak ze Spławia, Obrady prowa-
jziła Przewodnicząca Rady 1Jrszula Ranke. Rozpo-
częto je,un,ysłuchaniem },{azurka Dąbrowskiego.

§prawozdanie z prac Zatząd:u w okresie między
sesjami zŁożył burmistrz Jerzy Cieśla, Zarząd między
innymi:

- zapoznaŁ się z informacjami Komisji Przetargowej
oraz dclkonał wyboru trybu zamówienia na nastę-
plłjące zadania inwestycyjne: budowę oświetlenia
uiicznego rv Spławiu, zakupu stolarki okiennej na
szczyt ł:udynku Urzędu, budowę kanaiizacji
w Czaczu,, opracowanie map sytuacyjnych do bu-
dowy chcdnika oraz opracowanie dokumentacji
technicznej na budowę chodnika wraz z odwod-
nieniern w Nowej Wsi,

- podjął uchvrałę w sprawie zatwierdzenia ceny
wstępu na ]casen kąpielowy przy Centrum Kul-
tury - I zloty od osoby,

- zatwierdził ceny za wynajem samochodu FORI)
TBANZIT będącego w gestii Centrum l(tlltury,
które przedstavuiają się następująco: dla jednostek
l,,tidżeto,'xzyckl - za 1 km 0,62 zł i za godzinę po-
stoju 4,6? zł a d\a osób ftzycznych i prawnych
odpowiednio: 0,93 zł * VAT i +,+7 zł * \,rAT,

-- t,ozpairzył t2 wniosków o przyznanie dotacji,
w tym: 2 wnioski zaopiniowano negatywnte,2 zo-
staną rozpatrzone później a 8 wniosków zaopinio-
wano pozytywnie. Dotacje plzyzna:no: redakcji
,,Wiadom.cści Kościańskich" na wydanie,,Śmigiel-
skich wariacji" pióra Ryszarda Biberstajna -
3.000 zł, szkole w Czaczu na zakup nagród książ-
kowych - 1.028 zł,, Kołu Gospodyń Wiejskich
w Brolisku na organizację Dnia Dziecka i Seniora

- 500 zł, na zakup książek dla bibliotek Centrum
Kultury u, Śmiglu - 7.000 oraz 2.000 zł na po-
krycie }<osztów związanych z pobytem gór,alskie-
go zespołu z Istebnej występującego w ramach
Dni Smigla, ZSR w Nietążkor,vie na wyjazd ucznia
tlo Francji - 500 zł, Komendzie Hufca OHP
w Kościanie na działalność wychowawczą i reso-
cjalizacyjną młodzieży 2.000 zŁ, Radzie Sołeckiej
wsi Karśnice na organizację Dnia Dziecka - 300

zlotyclt,

- zorganizowal spotkanie z mieszkańcami bioków
w Przysiece Polskiej, którzy złożyli wnioski o wy-
kup mieszkań. Nie wypracowano ostatecznego
stanowiska odnośnie korzystania z szamba, wa-
runku wykupu i wysokość bonifikat w przypadku
gdyby lJrząd nlisiał budowaó szambo lub oczysz-
czalnię. Zatząd postanowił pobudować szambo
z rur, którego koszt wyniesie około 15.000 złotych,

*- rozdysponował kwoti; 7.23! zł, która przypadła
gminie z podziału środków Sejmiku Samorządo-
wego w Lesznie ptzeznaczając 3.000 zł na kanali-
zację Czacza oraz 4.23I zł szkole podstawowej
w Starym Bojanowie na odwodnienie budynku
szkoły, l

- iffIaz z radnymi spotkał się z dyrektorem firmy
Inwest Consulting by zapoznać się z możliwością
emisji obligacji,

* spotkał się z wykonawcami kolektora firmą Bud-
mix aby rozpatrzyć splawę zapŁaty za roboty ko-
nieczne (odwodnienie gruntu przy pomocy igło-
filtrów, wykonanie zasilania energetycznego oraz
wykonania drenażu). Ustalono, że podstawą do
ustalenia należności za te prace będzie kosztorys
powykonawczy sporządzony przez wykonawcę
a sprawdzony ptzez inspektora nadzoru i powoła-
nego w tym celu biegłego,

- rozpatrzył 7 wniosków o przydział mieszkania.
Jednego wnioskującego umieszczono na liście
osób oczekujących na ptzydział mieszkania (ga-
blota w Urzędzie), pozostałe wnioski rozpatrzono
negatywnie. Ponadto w 6 przypadkach wystąpio-
no do sądu z wnioskiem o plzeprowadzenie eks-
misji. Poz;ltywnie też zaopiniowano jeden wnio-
sek o zamianę mieszkania.

Dyskusję nad sprawozdaniem zdominowała spra-
wa zapłaty za prace dodatkowe przy budowie kolek-
tora. Stanowiska ladnych były skrajne: od ,,Płacić
tyle ile na umowie" do: ,,Przyjąc wniosek Zarządu"
Ostatecznie za stanowisl<iem Zatządu głosowało
16 radnych, 3 było przeciw i czterech się wstrzy-
mało. Mówiono też o cenie biletu na basen kąpielo-
wy. Sugerowano by ją obniżyć, a różnicę pokryć ze
środków Komisji do Rozwiązywania Problemów A1-
kohoIowych.

Slrraivozdanie Ktlmisji lłer,vizyjnej przedstawił jej
przew-odniczący Marek Ratajczak. Komisja m.in.
przeplowadziła kontrolę w Centrum Kultury w Smig-
Iu. We wnioskach zasugerowano, by ,,Rozważyć rnoż-
liwość połączenia bibliotek filialnych (Czacz, Nietąż-
kowo, Stare Bojanowo - H.Z.) z bibliotekami szkol-
nymi". Niżej podpisany, dyr. CK, stwierdził, że by-
łaby to ostateczność spowodowana brakiem środków
na utrzymanie (dzierżawy i ogrzewanie) tych pla-
cówek filiainych. ,,Mam nadzieję, że do tego nigdy
nie dojdze".

Podjęto 21 uchwał. Między innymi o:

- zmianie nazwy uI. Ogrodowej w Smigtu na od-
cinku od uI. św. Wita do ul. Lipowowej na ulicę
hm. Zbigniewa Łukomskiego,

- nadaniu nazw ulicom w Starym Bojanowie.

ffigfrm*rrfim w tei kodencii §esio
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Pierwszej równoległej clo l(rvia"towej - Ogrodowa,
a drugiej równoległej -_ Okrężna. Ulicy biegriącej
lównolegJe do torórt, kolejolvycb ati ul. Mostuwej -Erzozowa,

_- nabllgi,.r przez gminę g]:unróvn w }Jronii.iowie
cd RSP lla r,trządzenie Lcislia sportowego (odpłatnie)
i tizupełirienie isiniejącego 1;arku i]r,z,i, szkoie rniesz-
czącej się r,1, pałacu (nieoclpła.tliie) ora.z w Srniglu
(nieodpłatnie) od },{arii Psarskiej z cl. Łukornsk" ńaol:e]isk z pamiątlrov,zą tabiicą upaniiętniającą .irar.c-
t,:istrza Zbigniewa Łukornskiego,

zi:yciu vr' drod,ze przetargu irierucitoiności
r,r Srnigiu przy ul. A. Mickiewiczal (i]I(O),

- cdpłatnyrn nabyciu gruntów od prywatnycil
właścicieii w Starym Bojanow-ie, ktore zajęte są pod
uiice; i\,!ałą, Kwiato-wą i l(olejową,

dokonaniu darowizny ciziałek poŁożonych
r,v Bruszczerłie i Nietążkov,vie na rzecz Dyrekcji Okrę-
gołvej Dróg Publicznycłr vy Poznanj.u ria ce1 publicz-
ny -.- oŁejście drogowe (obwocinica) Śrnigia,

- 20 głosatni ,,za'' przy 2 ,,przeciw'' i jednyrn
,,wstrzyrnującym się" wyrażono zgodę na partycypo-
wanie w kosztach działalności kościańskie; titii Uant
w Poznaniu na pokrycie kosztów eksploatacji i dzier-
żawy bazy lokalowej (o proponowanych kierunkach
kształcenia - w następnym numerze).

en,lrsji obiigac;i komunalrryclr pTzez grninę
S,i,igiel * więuej na ten temat w następnym nu-
meIZe,

- wydzierżawieniu świetlicy wiejskiej w Polado-
wie na 10 lat z przeznaczeniem na działalność gospo-
darczą (Prociucent bombek choinkowych z tego obiek-
tu zrezygnował), 

,-r,,*podziale nawyżki budżetowej w kwocie
293.775,a0 zŁotych jak następuje:
dotacja na wodociągowanie wsi - 100.000 zł,
dofinansowanie remontów bieżących dróg i ulic -t4.375 zł,
dokumerrtacje gazyfikacji gminy - 50.000 zł,
dofinansowanie remontu dachu OSP Nietążkowo -2.5a0 zł,
regr,,iacja gle"liic \l,.si, ,*,ykup gruntów pocl rllogi
w Staryru_ Br:ja;tc-",vie -- 30.0C0 zł,
do{iiransorr;anje budo,ły domu pogrzebowego w Vy'o-
nieściu -- 5,000 zł,
do{inarrsor,;alrie utrzyr-l,ania domu wiejskiego w Sta-
ryrn l_jł:janolz,;i6 -_ 10.000 zł,
ciofinansor,,la_nie ]-,liclo.;,-y świetlicy w Brońsku
[1.000 zł,
utrzy;;.:alile 1;czostałr.cli śvrjr_,tiic -- 18.000 zł,
I{qlĘ;l1,:ę Liractwc Sirzeleckie rv Śniglu - 10.0C0 zł,
koszi,,, emisji cbiigacji _ 33.000 zł.
Pozos larłriol1c} I€ zer\{,,ę lp 14l5l56}.i6§ ci 1 5. 9 0 0 złoty cŁl.

Zamlłnic2cia sesji cloiłoira.ła przewodnicząca f;ady
Miejsi<iej Śmig}a TJrszula Ranke, która n:iędzy irrny-
rni poi,viedziała;

T a ostatnźq se s ja. C cenę pozoltu", ;ilu tt-t społe cL-ei:,si?t) : L.

Było wiele burzlźulych To;1móu, l yły 2lod,lłyż.szane
głosy -- nlój też. Bgłc to l-ugpotłiadane zł clobrej
ulźerze, dla, dobra iej gmźng. Ilie r],asLrzegałam pry-
uatłł,ych, usycieczek, Mo.zna ba',o sźę powstl,zymać oc|
lzźe!łtó;ych uypousćedzt., od d,rążenia, gclyby rartni
byl,ź bal,dz:e uśuźudanrźanż, infol.m,o,wani o,I)rac3J
Zr,:,rzqCu, gclybg o?L barrtziej ż częścźej wyjaśniai.
Rud|,l,i ,łłiejeclaokrotllźe na tej salź zusracalż sźę o lły-
jaśr"ienl,a, a odpouiedzi nże zalosze byłg jasne, co
mogto u nieictórych budzźć podejrzenźa, Może u) n0,-
stępnej rad.zźe będzże żnaczej? Żgczyłabym sobie, by
ntl.stępnq, rarła kantEnlloulała spra.u)a przęz nas za-
częte,
Jestern znl{łrtLaźanq sgtuacjq, która ugdarzgła się na
hońtu'iładerłcj'i.: jecł:la z lźcztłych lcomźs ji łwe ostatnże
posźedzenie odbyła Lu restauTqcjź, Oczy sq zurócone
na każdego z n€Ls. Tylu, ilu IT,,aT],a zu:olennźlcous, tltrIł.t
też moż.e.rn"y nlieć urogow. .Dlaczego o nas majq mó-
wtć dlnojako?
Życzę Pa,ństu;u c7u,żo zcJ,rousźa, po"mgślnaści ź usszyst-
k_źega najlepszego. Zanl.y'lcam 41 sesję lład,y Miejskźej
Śmżgla' 

(H.z.t
PS. Przeł,v,ociriiczący nie wymicrlirrnej przez Pr.zewod,-
niczącą ko:rlisji stwierdził: V,/yjazcl do restauracji był
decyzją całej komisji i miał charakter spotkania to-
v;e.zyskiego.
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Proszę Pani. Jest już po ostatniej w tej kadencji sesji
Bady Miejskiej Śmigla. Czy byłaby Pani uprzejma
ctokonać podstlmowania pracy tej Rady?
Ocenę pracy Rady drugiej kadencji pozostawiam
niieszliańcoilr grniny. Jako mieszlianka, radna i prze-
,ruodntcząca P"ady mam własną ocenę pracy minionej
kadencji.
Pozr.;oli Parri, że zarlain pytanie natury osobistej: Czy
będzie Fani kandydować rra ładną w najbliższych
rvyborach samorządowych?
f)ecyzję podejnrę po odpoczynku.
Czy chciałaby Pani przekazać coś jeszcze na§zym
Czytelnikone?
Społecrel':litvo .łjrlno rvier]zieć, że po zarzi,łceniu na
z;l,.n i lrn j.ę |rrn posie dze niu Zar ządawi n ir.:gos po clarnoś-
r:i, od 15 paźCziernika 1996 roku do ch,wili obecnej,



W"tTtiYNA śMlGIELSKA

oi]Iócz wspolilvcir posiedzeń Radnych z Zatządem,
jilio przewodnicząca Rady nie uczestniczyłam w po-
licdzeniach Zarząd,tt, gd)rż nie byłam inforrnowana
i zapraszana kiedy odbywa się jego posiedzenie. Mało
tego. Nie miałam możliwości zaznajomienia się 7 pro-
icirółami z posiedzen Zarządu. Od niedawna Zarząd
tacz,vł powiadamiać mnie po terminie posiedzenia
._l tcr,,ninie posiedzenia i jego tematyce.
W z.ruj.ązku z tym, że wieie istotnych spraw za]atwta-
nych było poza mną, w Radzie tej pracowało się bar-
clzo trudno.
Kcrz.,l-stając z okazji za pośrednictwem ,,Witryny
S::-i3ielskiej" składam serdeczne podziękowanie za

współpracę wszystkim mieszkańcclin gnriny, l,adom
sołeckim, zatządom komitetó-v osiecilowych, pracow-
rrikom Urzędu Miejskiego Snligla, pracownikom
Ośrodka Pomocy Spolecztie; \,/ ŚmigIu, zakładom
budżetowym, duchowieństwu, szkołom, przedszko-
1om, stowalzyszeniom, organizacjoin, instytucjom,
przedsiębiorstwom, kluł:om sportowyn, związkom,
policji, prasie lokalnej i regionalnej.
Dziękuję Pani za rozrnowę.
Z przeuodniczqcq RadE Mżejskźej Śmigla tJrszulq
Ranke tuż po zakończenżu ostatniej 41 sesji. Radg
ro zmausiał Hub ert zbier ski,
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Stoją (od lewej) - w rzędzie górnym: Marek Janowskż, Marek Ratajczak, Paweł Górzng, Henryk żak, Stanżsław
Buchuald ż Tadeusz Wasźel,etuskż, - w rzędzie środkowy rn: Danuta Mąrcżnżak (skarbnżk śmźgla), Marek Walki,e-
llsicz, Henryk Skrzgpczak, Lech Ratajczak, Zdzisłalls Ża czyk, Jani.na Wa,wrzgnouska, Stef an Dobrzuński, Alicja
Zźegler, żenon Skorącki., Kazźmżerz Wasiek, ALżna Polaszek (radca prausng), Leszek Balcer - siedzą: Henrgk SzuL,
Wanda Jakubowska (Sekreto.rz Śmigla), Jerzg Ci,eśLa, Stanżsłąlł Pauslak, tlrszula Ranke, Ronxan Schi,Iler, Halźna
CźeśLa (i,nspektor do spraw obsłl.tgż biura rady), Franciszek Szymańskż i. Zggfrud Budzańskż. (Brak Janą Lisiaka).

PODZlĘKOWANIE
Koło Unii Wielkopoian wyraża podziękowanie

całej RADZIE NIiEJSKIEJ ŚMIGLA z jej przewodni-

czącą Ulszuią Ranke na czele. Być może nie wszyst-

liie decyzje Rady były trafne, ale za całokształt pra-

cy serdecznie dziękujemy,
Za Koło Unii Wielkopolan w Śmiglu

przewodniczący Bronisław Skorupiński
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GASTROi\IETr\L jest Zakładem Pracy Chronio-

nej, producentem -- ze staii nierdzewnej _- w)/i.ru-
sażenia dla jachtóv;, gastrilnontii, Ł"ułlownictwa i pi,ze-
de łvszystkirn szpitali. Jego v",taściciejem są Barbarł
i T'adeusz Oiszewscy z F'oznania. lrirrn ma svrą sie-
az;'oę we wtasnym budynku w §rnigiu przy ui. Zdro-
;owej 19. Zatrudrs,la lii} osób.

i,la rynku istnieje pięć lat, Ud 1995 roku swe vly-
roŁ,y wyposażenia szpitalnego prezentu3e na lvlrędzy-
naroiowym Salonie lVledycznym SALMED w Poz-
naniu. Spotykają się tam z duży-m zainteresowaltielir
iekarzy i innych pracownikow- służoy zdrowia.
Vy' Smigiil, ze stali lrwasooclpornej, która zapewnia
tr,łvtłłośc i niezawodność uzytkowania oraz tatwośc
utrzyrnania odpowiedriich vyarunków higierliczno-sa-
nital,nych, pro<lukuje się spreęt na wyposażenie bio*
kow operacyjnych i gabineiów lekaiskiclr, zapleczy
sanitarnych, kuchni szpitalnych oraz nieble specjal-
nego przezĘaczenia.
Wyroby firmy wyposażają znaczące w Polsce pla-
cówki zdrowia. Lista referencyjna obejmuje ponad
100 pozycji, a ,,vśród nich m.!n. lvidrlieją: \łojowotizlri
Zespół Secjalistyczny Chorób Płuc i GruźIicy im.
Eugeriii i janusza Zeylandów łv Poznaniu, Szpitai
F'ułc,zniczo-Giriei<oiogiczny im. Swiętej Trójcy w Poz-
nariił.t, |)tl.Lrruśiąskie Centrum Chorób Płuc i Gruźiicy
v;e Wrocłav,,iu, szp tale kliniczne w: Poznaniu, Byci-
glsztzy, Wrocławiu, Ładzi i Katowicach, Woje,wódz-
iii Szpi'lal Si;ecjalistyczn;r ii11. L. Rydygiera w Kra-
kor.vie, Szpital Górniczy - Oddział Neurochirurgicz-
ny w liosnowcił,

Pań,stv,lo iJ, T. Olszewscy są róvlnież (też rniesz-
czącej się plzy u"l. Zdrojowej w Śmiglti) właściciela-
rni firrrry TIF]IANY GLASS STUDIC prodllkującej
rvitraże, 1ampy i lustra.

Z okazji piątej rocznicy istnienia firmy, właści-
ciele - w)rchodząc z założenia, ze: SUKCES FIR}vtY
,fo SUKCES C/ił,EGo ZESPoŁU PRACCWNiKÓ\M,
13 czerwca bl. w parku przy Centrum Kultury
w Srniglr,i zcrganizowali okolIczTLościowy
p i k n i k, na który zaprosili swych pracorł,trikóvr

wTaz z roCzinaini, ił,ładze rniasta, przedstawcieli in-
nych firm oraz rłieszkańców.
Gości powitała Bari:ara Oiszewska, która m.in.
stwierdziła, że; ,,Fięć iai w życiu miasta, człowieka,
przedsiękrioistwa to r=Lir: jest długi okres. Przypadał
on jeclnak dla rras .ł li,rittlnych aczkolwiek ciekawych
czasach. Ss".-ili jesteśnr.7 zasl,;cczeni tym, że udało nam

się tyle osiągnąć. (...) Sukces tirmy, to sukces całego

zespcłr-ł 1.raccwnikó-n.. Za,,vdzięczamy im bardzo wie-
le. Przede wszystkinr to, że zaufaii nam w ciężkich
czasac,]:, że trrożna na nich liczyć, że chcą pcdwyższać
swoje kwaiifikacje, że rnozerny łvspóln-ie planować
pt,zyszłość".

}iajłlardziej zaangazo,wanych r,v rozwój Iirtny: Jacka
Silcze paniak a, Zby szka Su wiczaka, Zby szka Ba j szio-
ka, Rajłnunda lizczepaniaka, Rafała Stachorviaka,
Lccj:a irialcinkrrwskiego i Zdzisłąwa l3osego właści*
cicie o b cialo wali oko]iczirościo i.v ynti upomirikarni.
Dużo ciepłych słów iladło też i poci adresem wiadz
miasta, które reprezentowali: Burmistrz Jerzy CieśIa
i Selrretarz Snligla Wanda Jakubo.łzska, ,,... za życzIl-
\^/ąc pomoc pl,zy rozwiązywaniu waznych dla firmy
1:roble:::ó."v. l\{arny nadzieję, ze w dalszyrrr ciągu bę-
O;iiemy mogii na nią liczyć, bo mamy bliskie plany
rozbudowy przedsiębiorst\Ma". (Pod budow-ę novłej
haii proclukcyjnej {irirra wyglała przetarg na zakup
gruntu przy ul. Leszczyńskiej).
Burnristrz J. Cieśla ciziękując za oLrzymany r,vitrażo-
wy klosz na lampę, powiedział: ,,Postawię ją na biur-
ku i wykonując swe obon iązlri lręde; myśiał o tej fir-
mie. ,Iubileusz jest satysfłlkcją dla r,vłaścicieli firmy-
i jej praco,,łrrrików. Pięć lat jest wiekiern przedszkol-
nym, ale to dziecię -- firma GASTROMETAL *
rokuje doskonały i,ozwój. Cieszy nas fakt, że firrna
ta wiąr:e na trwaie ze Smiglellr i wieiu mieszkańcottr
zai,e wnia riliejsca pracy".

A później, w myśl maksytny, że ,,Ylażdy pretekst
]est dobry" zeb::anych bawili aktorzy Teatru l{owego
w Poznaniu Andlzej Lajborek i Mictrał Grudziński
(w)rkonawca i autor B]ubrółv Starego Marycha).
Odwazni uczestnicy pikniku J:rali udział w konkur-
sach i odpowiadając na p;-tania związane z tirtną
otrzym,ywali miniaturowe lvitrażyki.
Jak na piknii< pi:zystało, łlyły też kiełbaski, piwo
i tańce przy clźwiękach zespołu REMiX.

Pilrnik GASTROMETALU bl,ł pierwszą tego ty-
pu imprezą w Śmiglu. Która firma zorganizuje na-
stępny? ,.,..,..,l_,. 

",':,:.
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X"1, Si]"1lr. -, rł,, Cz;:czu na parlrirlgl.i i-;rźjv ss1i -,,,,iejsliie,

w gr:dzilrał-lL,,,,,ieł::rctil-y,c}r w tla].-,cie odb-r.rł,ającej
sic tarił za,i.:a-,v;;, i;ie ll_rjący TTi,\ t] i:lj-,l TENl uszkilctrził
li,iliącv |'Ir]r]] PuI'i'}lIL] .aa czl,ł,nl criila] jł .,;p z i,.liej,,.:r_,,r

zci,al:ze;.iia, Sp,rat,,a w to}<u.

];ł 01].br. -- j( !cri.,-uliit,,,l3r;.l r,,.Jl .,gLi,ł -!V':,..scs]i t_,.ZV

rt1. Połilci1-1ił,il ej, vu, i-lićr:r:j Coszłc dł ilie1'o;,oz]-11-]lien

1loi:liqc.,l,i. ii;ati: łl, a lyrli]]l). ila tellat ij,i}rl:1i(Jiii &!l,.ł

qai,ł,Ż ii. Ż] il s'i ron :iuli lJIi]e n f 0 i'i,;idz,r l c rorjll,X) 1N ę.

i;.{}ti.hr. i:rteir,,li_.rilo,.,i,an,J v. Sieilcizie, Jeclna
z ::.,tlł zil,ł,-l:;i]a, ź_e r;lz hez p,,]1Ą/Od|] ł;s,zcz,ął z, ntą
ii v.1 ilL.]. ; L-ł,.aę. Str.'.-- l l.,r i, C ] : cz C i) 0.

1fi.O.d,hr. --- il_:i,ei-l,";ei: ic,.,-€i,]t, v; S,ll,_gi L rł,, t;.lieszkatlltt

1,11.,lł".l l;i. !:].. |j,]..gr zlrnskie ;c, N'Iili]ił rglcsiła, ze sy11

ł.e,; ,jr,,.; głuino się zacl-io,wLłje i płli::.irno p;:óiłb nie:

ł:1lłe siq usl:ii],,ioić. I'r,::e i:ir:ivac|:,0,0llt.] z rii iL; rcztn,c,,vę.

l"{r,0fi"llr. i;l1el,,ł,-tliliir,;,,ano v-,/ Sitli}ri:ll itinjairo,łie.
T\,iicszkall];ł z u]. Głólą,ne j i:61*siła, że jej ,wuj

v,-sz,.tzął z i;ią :,;,"lriil,l;,ę. §-|lony pOltczono.

tri,O{i.hr" * :.1, §pig],.; r,3 u]. i;r,v. Wita kierujący, F'lA-
','i:l1\li i26p zajechal dlcll4ę pl;,_vildło,r,,o tarlącernr;

t.il;]i.oloilri,,ll:.ś,ł-;.':, iilćry się prre1,1,i:ócił. Spl'a,l"c;,l

z i_; :,l'lał 1l^k;,i,an -,, i1,1 lłtlc] ate n 5 U1 Złt}to,iL/)Iiń.

1$.$E.'|:ł, - - pizejeżciza,ący przez 1ńn'yrlc]:o-ń,*J kiel,o"v,

r:a zgłc,sił, :le cu_cizozj,en:ki, nachalnie \,r"ycł]oC,ząc rra,

.iezc-inię, usiłri ją za|,rr,-5,::,.',ać prze je;dra 1ł,,:e i;l-i,lt]-

chorl,y stn,ai:zaji,ir i;/l" , łnl;,lr za!l,c 1,L-ąie d]a ruchu"

cilogcr,,rego. I..liiaia:io je ::;rar-ic1arta::;i i ,,;siinięto z tę,
Ienu.

[9.06.br. --- intepuveniL,-r,vei,c; r;V StŁlr,,:l,11 3ojanc"'ie,
grlzie doszło do arvantl-tly pomięclz}, sąsiadkai,ni

z .ri. GlĆllł,nei, W;yzyll,,,; ją- :,rq ,.,z-7r;,aly ::]Ó,v ,,vl,ii-

garnycil. Plzecii,n,ko jeclllej z riitlr sijolządzollo
,wrrioselr do lrolegium.

19.06.br. ._ irrterweniołl.,alu w Srrriglu w lniesz]iarliii
przy ul, Reynlonia. Zięć zgłosił, ;e teść }:iega po

posesjr z nozem 1y 1l"iłi,l, iia miejscu Strtier,izoi,o,

ze zgłoszenie inteirł,ei-lc;i było l"ezza:laclne , Ze zgła-

szającyn. pl Z€i)i{j,, /c.(] -C:,ll l Jl,i}}o\Ą \-,

1T.06.br. - in|g1$lęItiolłano u, Śrniglu r^/ posesJi t;Izy

ul. S, Skarzyńskiegc. Sa,siedzi skarzyli się na lrar-

dzo głośne b.aiasy oloł:iegające z jednego z yl\Q;z-

1łań,, w którym ul,ządzono Jibację. Przeprowadzona
Ioznlo\i"a posirlłtilo",vała.

ZT.O{i.br. -- itlier,.rieliiolvatlo rv Worrieściu, gdzie s,,lr,
będąc ,v s|ariie i;o r-iżycil-ł aikoholu" "::izłr,"ą! ai.7en-

turę z rodzicami.. I)lz€cloł.,;lt}zcno rozrno,łę.

28.CI6.br. - inj-c1,,,, ci:.ic,i,e,no -,ł Jeziei:::ycacll. Jeden
z rnl,eszka,ncii,.1,1 tc.lj ,i"-qi. lledącJ, pod rł,i:ł;r,x"_:n al-
koholu, i,le ch::i:.i do c1o,:i,u \:,,l]1.]ścic swej rccizin;r,

Po piz.,,1-,i,iri patrolu Ó,tz-łłt ot,,vorzył.

W nł:c;l z 29 na 3t}"fr6.br. tirląd ll,llzilany spIa-wca
przez lł.ybicie sz-,,by w i]iz,iolia1,ll wlarnał się clc
k],,.t'i:okarviallli w Morowii;.r:-,; si-,,ąi1 sl<rad.l pi-nlo,
łvotikę, papiel,osy i słodvc;re ol,;l,z i,lcliłrnagnelofilii.
I,,,fiiitośc sltradzi.onego lriclia 

- 
2"-:C0 zł. Slrrarr,za

,łv- to Lii-l.

i{wracąm siq z apetrerr,", rio n-rłcdzieży i:y uie
lriszczyła tnienia, nie r-;yhi jała :,,z},łr 1y 1iłnvstanłło-
rv3lqh 1ryiąiąch, hy n,ie o}rupołvała sr:l;,órl r,viodąc;}rc]: do
pcsesji w bliskości ptłnktórv sprzedają,:ycłr napoje
ai,koliolowe i hy lrie opXtłlvała clicrdnilióąv,
YV dalszyrł ciągu proszę rnieszkańcÓ-,ł, ** lilzczegÓlnie
rr,:i, łry irrforrnowali lromisariat rr poj;.lrliłlj;icycli sie
r,r, łcrenie nieznanyclt sobie osób.
Z.,ł,Iłlcatn się też z apelenr clo iii:ey,.;tlłicl,i łł;,:aei.iyłva-
jrit;,,clr rv środy na plactr tarp:o""v,.,-.::rln i:y cJ.,ir,.:łlii s.l"łtl;!e

n:,i ilnie, głórvni e gotó,łvlrę.
Kieł:o,.łconr park-*jąc:r,1.1 si.oc ilsja::c{;; .łv l,ejonie tar-
64o.ivis};a przytrlowiirlanr, że ;ro olu,;t st.rcililcb tłl. §. S,lqa-
r:ayńskiego orau po jedne j stroni,; al. l3oltaterór,,,
i ul. "I. trrr,ąszk_ielvlc^za o},ltlri,iązrrje z a lr a z z at r zy-
rn }, \v tl ll i a s i ę. Far}ic,,,.n,ać rrrcżnłr na piacu * p0
drilgiej g{roirie uiic3, --- llłłl;łzgci,,ą,iło ośrołi}ła zdło-
tvia.

KOMENTDANT I{{]I\4IsARIl,rTU POLICJ I
mł. aspźran! Wiesła"u Terczeuskż
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Druki

- lvlzytówlri

-" druki fi.i,rnor.ve

--- rlaciruki rra kcpertacl:
-- };ioczi<i firmovle
.-, in-tr,entyf ikatory
--.- foldely

--" uiotki

Naklejlłi

"-- ciow-c]ne kształty
'-: małe nalrłady

papier i folia
samoprzyIepna

- ploter

[izyldy
ta}iiice riliorniacy j rle

kaseton;y

napisy, fi a ctr.ilioch,udacłl

ivitryrry
tl,ansparenty

ilagi firr"rowe

Foto

slianer
fotografia cyfrowa
nadrul<i na folii
i koszulkach
art. fotograficzne
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oGŁo§ZENIE
Zarząd lVliejski Smigla ogłasza pisemny przetarg

n,ieograniczony na dzierzawę świetlicy wiejskiej
w POLADOWIE, gmirra Srnigiel sl<ładającej się z po-
rnieszczeń o pow. 384 nr2 z ptzeznaczeniem na dzia-
ła]ność gospodarczą.
Ww. powierzchnia składa się z następujących po-
tłieszczeń:

- sala wiejska 307,2B m2 (kuba.tura J,.35B m'),

-- pomieszczenia socjalno-magazynowe 76,72 mż do
wykończenia w zależności od kierunku prowadzo-
nej działalności,

Zgodnie z planem miejscowym zagospodarowania
przestrzennego miasta i gminy Śmigiel przecin:ioto-
wy teren przezr\aczony jest pod usługi ktrltury (ślvie-
tiica wiejska), usługi sportowe (boisko) i usługi lze,
rilieślnicze.
Przetarg odbędzie się ,ar dr.iu 23 lipca 13$8 i,. o 3o-
dzinie 10.00 w siecłzihie (Irzędu Miejskiego §ialigta
(pokój Nr 21).
Oferty w formie pisen-nej lnożna sLładać do dilia 20
tipca 199B r. godz. 15,00 ."v Urzędzie l\{iejsl<ilrr Siirig1l
(pokój Nr 21).
Dodal,kowych i,nfornlacji lv -.pra-wie przetargu ucl;tic..
la Urząd liiejski Śrr:igia tel. (0-65) 518-00-03 lverv, .]ij

Iub 39.
Zasttzega się ;ralvo zarnknięcia i]lzetaTgLl bez rv;i,-

brania kiórejkoliviek z ofert.
Oferta polvinna zawierać:
1. Imię, nazłvisko i adles olerenta lub nazw-ę olaz

siedzibę firmy.
2. Datę sporządzenia oferty.
3. Oświadczenie, że ofcreut zapoznał się z wal,L-łi}-

kami przetargu i przyjrr:uje te rvarunki bez za-
strzeżeń.
Rodzaj prowadzonej ciziałainości wraz z pi,o.oo-
zycją zagospodarolvania nieruchomości.
Oferowaną cenę i sposób jej zapłaty.

Przer,vodnic zący Zatządu IVI ie j skiego Srll i gla
(-) inż. Jerzy Cieś}a

- OKNA, DRZWI, iłoLETY FCV

- ŻeyuZJE PaZIOIV{E I PIONOWE

- ROLETKI }./I.ĄTI]RIAŁOWE

- SIAT,KI FRZECIW OWADOM

§}ffiffi&§ffi{§§& §

PPHU ,,E D A"
64-030 Ś mi g i e 1, ul. Farna 3

tel./fax (0-65) 5189-687
Czynne w godzinach od 8,00 do 16.00

}al})a.)ał)<aaaawffi

Urzqd Stenu Cglłżlnego w S,miglu
uprzejłiiże zaąużadavli,a, ze uJ tutej-
szaftL Urzędzie zu:źqzek nl,ałżeńs!łi
zatuarli.:

CZERWCA 1998 r.
Pun Pźotr Jóźu:źak ze Starego Bojanolua i Panl.
Agata Budzgńska z Koszanoua
CZERWCA 1998 r.
Pan Sebastiqn Niszczak z Kotuszu ż Pani Sgluia
Bernacka z Morounicy
Pan KrzEsztoJ Stacholłiqk ze Śmżgla ź Panż Ka-
tclrzana Mq.ćkoużak ze Starego Bojanotna
Pun Jarosłatl: BurtkolDźak ze Śmigla ż Panź Mał-
goTz.ata Szuurc ze Starego Bojanoua
PcLn ]Wźch,at Stanźsłau Llłgnarek z Kościana x Pa-
nż lzabela LĘurża Fl,eger z Wgclorotła

]:iieroi,;r,ii< Ur::ędu- §trrlu Cywih]ego lv Śrnigiu
(-} i::ż. Jcr;"1 CieśLa

,lłlPłBs l Ił/ń9Jns *
ocbJoo eluBp *

ol9aJE|P6 M lłsbłazJd *
ou[^Ja?eu.le6 ńqo.1ńrvr *

:a!ł3uE63!a !
suz3Plus Arueca1o6

ug u1,)ly 1n

(.Ea{r
t---oóroul|lbg aJDłS

/.yS^loX,IiIWS TiI^Lvd

ls§oBsńfrs{BfrEB effimlse|o g

aEĘsłbrozllslutlł9 !Bą ;6npg

EETONIARNIA
l,j,,,i3iei, ul, 1)oł,rlcirlio.,va 21, 1c1. 51BrJ-250

u atrucl ni do prac kslęgowych
llajchętniej z unriejętnością obsłtłgi kornputera rnłodą

pracorvnicę ze średilim lr,ykształceniem

otaZ

kierowcę
z uprawnienian,li na sarnochody ciężarowe

z przyczepami

Zgłoszenia telefoniczne ]ub osobiste w biurze beto-

niarni u pani Beaty Mikołajczak.

ilastępny nr n,WŚ" 30 lipca br.

A\.}

4.

5.

oaoaaaaa+ra.aa+*}łd}F*o

lZ'e§"8t9 'lal ,,,,,: j ,

*l



wITRYNA śmrclELSKA

K-S. PffiLCINlA ĄK§ffiffiFąŁ
19 czelwca lrr. w salce klubowej Centrum Kultu-

1.,..,, ,"i; $n,ig1 ,,i łi.ihyło się lvalr.ie sl:r,a"łozdawcza-\Ny-
];o;,cze zgro.in;-lriz,e:,lir: członków Kl-irl-.rr Sportor,vego

",i i_]LONIl\" $rnig;r.:i. łIczestniczy,ii ,w rlinr: ",vicebur-
rn i s 

j, t,z Fleirr-,, k Sllł i,:z 
", 

p czak, irtóry uspral,;ie ciliwił rrie -
clŁecnośc ł.lu,rnlistr-za Jerzego Cieśli i prze-łodniczą-
cego rac1,"- spclrt,"t l-eszka Balcera, zalvodnicy, rodzi.ce
1 §ipollsol,z,|,. O],:iado;l pl:zel,vodni.czvł Bronisła-vr \i/a-
ligórski.

lrier łl:-zi] częśc ::cbr,airi,,l- zł1o-r.linorł,ał sport.
},'rezes, trericr 1 za.,,,,al"r'. rł- je*nej csobie -- 'fadeusz
I]{człr;..vlki i,l,.;],,,ll.a,ł ;.-:!c]sunr.o,.,vailra sezontł. },Ia rvstę-
pie s'i"i,r,ier"i:}zlł, ż.ę Ła,zą 1liuŁłu jel;t szkoi..l, ale klub
tri,,or;ą ludzi:: ztt,,^iocl-nicy, rocizice i działacze. lo
1,1,:;91,,,,r1,,,gI l, 1lrb zgło-sił cztel5z .1ru,r;,,ny i wszystkie
utrz"l ,,na.ły slę w s,vvych kla-cach roz8i,yl^/ek - 

,z wy-
iąi,kietn iedire1, i,ltora a,,,;anso-,łlała do iI iigi!!I Zal,vod-
ll1c,r l,.rali ucjzj;,ł r,;6i] in:.,0rezach,.n- t-,rrn 30 było wy-
jazdowycir. PCLCNLĄ była jedynym tenisowym
L:l..,i..eln r.,, .,,-oje-,,,,,ódz';rvie (na 12), który podjął się
trl gn,ilizil,cji t,,.lrrrieji; stleioi,-;ego. POLONIA jest klu-
'betir 

lcz..łoJc\I(l\]T} o cz}ii,t1 śr,viadcz5, 1iczba i wiek star-
tttjącycil w 1,i;rł:iejach ilcilrvlidtlalnych zawodlrikó..v.
\Ąl turniejacii Cia llajr"nłodszyc]-t uczestniczyło 19 za-
rłloi:itli}i.cw, a najlepsz1, z nich - Wojtek \Ą/aligolski
oclporłlie dilio ,lz 9 tu.rniejach zajmował I, 4, l, I, l7,
i0, i, 1ź i i3 łriejsca,. Cśrnj.u kadetów i iedira }l;,detka
tirz,.Sl]liczJrło w 5 tuliire,jach. Najiepsz5, z nich Mi-
lł.ls;z {1 tzeiak sialtoi,vał sv 4 t zala,l 6, ż, 4 i 5 (wspolnie
z Pati,},iTienr Ratajczaklem) nlie;sce. lJla senior,ów
zcr54anizcl,vano 4 turnieje. Z IJCLO§TII uczestniczyło
w rlicir 9 zawodirrków. Vie q-52r,z5-i"kigh czterech
uczestnicz;;li: T. Iiozłowsi<i. (;, 6, 3, 2 miejsce) i Kazi-
niierz r\ou,żijczyk (6, 11, j.0, iB ir,iejsce). Obaj ci za-
l,vodnic-y, \.v glze delrior.,,ej w nristlzostwaclr woje-
rvództwa zajęli ł niiejsce.

Irodsta-wą sukcesórv są treningi. Z analtzy przedsta-
wionej pL-ze,z pTe7,esa v.r;.tlika, ze najwięcej z nich (r"ra

ocib;;tvch 108) ,,zali,czyli": rv grupie młodszej - Da-
nlian Wieczorek (96), Mair:irr Szczepaniak (B5) i Piotr
Ciesielski (81) a v,, grLipie st,aiszej -_ Marcin Luboń
(102), i:{arcin Łączn1, (r00) i Patryk Rat.ajczak (96).

Ocz;zlvi§gię najwic;cej ireningow zaltczył ... trerrer
T. Kozłowski (105),

\Ąi-ilrazami uznania i zaangażawanilt w pracy lryły
dyplonry, upominki Tzeczawe, statr.łetki pingpongistv
i (dla z;,ił,odnilró.ł pierr,vszego zespołLl, który aw1,lso-
wał do II 1igi) - 

kcpert;.. Wyrózniellia oi"r,zytl,,ali:

Yy'ojciech Waligórs!:i, l]irel,i Sz-;.rnurr.Ur, Miłosz Grzc-
1ak, Patryk F,i1,1al:za,k, Mp,teil,sz Kuciak. Grzegctz
Kania1<, L(azi:",-: jct,z iZ: o-łalczyk, Piotr \Ąulcz;rnski,
Tadeusz Kc:rlłi,,,::}rj, Grłeg,orz Stacho-wiak i Adam
Duda. łIcit,.,,..]r §[17.: pc:za!, \,I".]:ęczając wylÓznienia

-uv imieniu sairrorządit tr-logi,,li., ; 1 o,.,;;,: ] i:i Ll'|;c,,,."l oib:zy-
miego sukcesu. Zwracając sie zaś d,c dlugoligoixucól,
pcrvied,ział; ,,Jesteście hodź;eL:l i ..l.,lzclem cila młr:-
r1zież3,, V,/v, chociaż nte za,:;.:,e:lzj<ii.le,:ir: :llasz iererL,

1lociągacie r]aszą nilodzicż. 7,i-;,a-.-1,1,.., 1.11 sobie, aŁ}y
rv przvszłości was zastąpili cJlecille lej:;,rio;lsi łv;l-
chowairkovrie klubu".
Pozostali zawodrricy POLCi,Tii oti,z;,z;:.lali,,za g.,tlire
re plezentowanie barw K.S. PCLOT§T1\ w sez,liric
97/9B" dypiorrl\.. Vr/reczał j e,,człclv;.ek, 1łtór,-;; 1.1ul,;orrał
Grubbę" 

- 
},faieusz Kuciak, ..riajleirszy za-łod:r.riii,

r,r,zór do naśladorvania".
Bvły też .;,,rrróżnienia ,,dla iych, irtÓl,i:;.y' njs rI,,sporuć]-
glali". Slatuetki tenisisty otrzyrrili!: il1_1ll:i,istl,z Jtlr,,ł1,
Cieśla, Leszek l}alcer, Jan No,,,,iclti. 1,!iŁold K,;,ius,
nledale -- przewodnicząca Rady iVilellk;,:j 5i.ri,.1l.ł
T,ilszula Ranke i Ryszard JokieL.
Kończąc tą część zebrania 'l'. i<,człovnski |rze,.lsta"łlii
zaclania na sezon 98/93: u"rr:-,ylllar, a jeśii się uci.a io
z,łltększyć iiośc trenr,:ją:; ch, utlz.i,-xl;ąg na dobryirr
pozionrie sz;iroler-rie. z,r,ityć hezpleczt_:.c li:iejsca w taile-
lai:h roz9,1cy\nlck, i)olll avlic s ta n i,1 cśiir,r,vy i j ailłśc J.c ln,y

sprzętu. i.e,Lie5ać o docl;L;Lici,l,e śr,rlt-'].i.i f iilai;.soł,,e oraz
si,.onscrńiv.

łril51il crlilĆ o lrlad : L.'lilll a. cłia i:ł.} ltcl r31",. 3; 11z€Lc}, ] l ],, 
-.

lrocijr;t.,:0 i.lclil,ir,,,ilę o Cclączerlil.ł i1,; ;.;.az,lvy klullu }r()-
0,f')]'l i.,", c_z}r;n A]:ISEiiil_Ł, To nazqra lilniy księgar-
sirLe,; w F't-lznanir,l , }iit;lei l.v,]ilście ie]r:rrr jelt śnrigiela-
niri Jakub Marciniak i deklaruje sponsolowanie dru-
goligowej druzyny POLO}dII - Atr,SENAŁ. Podjęto
równiez uchlvałę o nrzysiąllieniu khibu do l,rldowych
Zespoiów Sportowvch.
Koilris je rel.vizy jna, któla tl.irr. stwie rdziła, ze
,,uc|lr.r,ał"y r,arządv i ..vyciatko.,r,;inie ś1,odków nie bu-
dz:,:, ,"l,tlztrzei,e,a", złażyła" łvi-rirl::el< o ,.rc,zie].el:ie z3.TzŁl-

dcl.,,,i 1,i,-ll,-.ii, absoi utoriu rl. U cizieiono j e jerlri,;5łośnie.
Dr,, za:,,ządu I(.S. PCLOi:,,iIA --itrStriilAł, Sn,igiel uzv-
bllli-l: "fa-cieusz;L }t.ozłclr^rsiti.ego ipl,e:,:es), Bronisła.ła
Waiigclsliiep;o (v,riceprezes), Piotra lo,Tulczyirslriego
(sckt,ctarz), Danutę Si,rzelczi.]i (s}la:ii:l,;.iii) llaz fluge-
rtiusza Grzelaka (członek).
Ż,1,,ę7l,111113- i gratulacje, ,,i-.y 1]i,aca u],cładała się tak po-
łl^i,i,śit-.ie jak w rninionynr o1<Iesie", członkorn zzrządu
z,;rLl:,1,I Fi. Skrzypczak. Padkreślił tez, ze o sukcesie
cierydlrlą: ilaza, współpra,ca z rodzicarni zawodnikó,łr
(oill są grva,rantenr istnienia kiubr-i) i ludzie 

- 
fana-

t,, cy s*ngltir (takimi sł): Ror,nan Bcrowski .ł szaclrach
i ll'. Kozłowski -,v tenisie), ,,Szkod&, z€ Pł.l nie iłiesz-
i.;l ,"v Slniglu tylkc vv Lesznie, a,le niecir się Farr tu,
Ll nas, clohlze czuje" *- ploił,ledział na zakoriczenie
i-,ezpośrednic zwracając się c1o Tader,isza i(ozłowskie-
gc 

- i]l,ezesa, trenera i za-lł,cdnika K.S. POLONIA -
-,\IiSErdAŁ Śmtclnl.

(H.z,)

8t,
lf-
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AWAN§ PlŁKAffi,ffiY*j MA§_ROLffi
Piłkarze LZS MAS-ROL Spławie wywaiczyii

awans do klasy A Okręgowego Zvłiązl<u Piłki Nozriej
łv Lesznie. Wywalczono go w imponującym stylu .-
w obu rundach piłkarze MA-ROL-u ponieśli tylko
jedną porażkę, i to w ostatnim meczu rundy w,iosen-
nej w Chwałkowie (1 : 0), jeden raz też zremisowali,
a wszystkie pozostałe mecze wygrali: z Gryżyną 4: a

i 5:1, z Luboszem 2:1i 5:0,z Oborzyskami 6:1
i 5:0, z Bonikowem 2:1 i 1:0, z Jutrosinem 6:2
i 4,.ż, z Kokorzynem 2:0 i 7 :0, z Żytowieckiem
1 : 1 i 3:0, z Osieczną 3: 1 i 5:2 oraz z Chwałko-
wem 7:0.
W tabeli zajęli pierwsze miejsce w 18 meczach zdo-
bywając 49 punktów, strzelając przeciwnikom 68
bramek (średnio w meczu 3,7) a tracąc tylko 13. Dru-
gie w tabeli Chwałkowo piłkarze ze Spławia wyprze-
d" iii o 14 punktów.
Drużyna nie ma indywiduainości. Stąd można śmiało
powiedzieć, że awans jest sukcesem zespołołvym.
W jego skład wchodzą: bramkatze - Grzegorz Ka-
zubski (ze Spławia) i Paweł Rybiński (Kościan),

§źojq oct lewej: P. Manża, P. f|l1biń-
ski,, J, Jaszl<,ielłżcz, W. Rogaiskź,
K. Szytmer D. Kopczgitski, D. Mąr-
ciniak, M. Strzelczgk, M. Soua,
T. Marcżnżalc i D. Pieśnźak,

PODZIĘKOIryANIE
Serdeczne podziękowania dla panórv: Iiarola Jarr-

iiowskiego, Grzegorza Klechy, Ryszarda Mazurka,
Jarosława Raiajczaka otaz innych, anonimowych
sponsorów za ofiarowane produkty spożywcze i po-
moc w zorganizowaniu wieczorku tanecznego dla
absolwentów Szkoły Podstawowej Nr 2 w Śmiglu

składają
absolwenci, rodzice i wychowawcy

( ., ,,i .,,.,. ,,. byłych klas ósmych

obrońc5, -_- Marek Sowa (Czacz), Kazimierz Jaszkie_
.łicz (Chełko\Ą,o), Kazimierz Szyrmer (Spławie), Woj-
crech Mania (Spławie), Damian Pieśniak (St. Boja-
nowo), pomocnicy - Dariusz Kopczyński (Widzisze-
1,,,/o), Fa"l,/eł Mania (Spławie), Robert Grzelczyk (Śmi-
giei), Piotr N,{ieicarek Wonieść, napastnicy _- lVłodzi-
rtierz Rogacki (Spławie), Daniel Marciniak (Spławie),
},iaciej Strzelczyk (St. Bojanowo), Roman Urbaniak
(V/onieść), Trenerem zespołu jest Ryszard Szczepa-
niak, kierovrnikiem drużyny - Sławomir Grzelczyk
a masa.zystami - Henryk Kasperek i Ryszard Jago-
dziński.
A-ylans b;vł możiiwy dzięki dobrej organizacji klu-
hu, lttórego pracami kieruje zarząd, z prezesem Ja-
nem Lisiakiem i w-iceplezesen} Pawłem Kopieńką na
czele.

Duży wkład w awans vułożyli także kibice ze Spła-
rł,ia i okoiicznyclr rł,si, którzy dopingiem i dobrą po-
stavzą zarórłno na meczach w Spławiu jak i wyjaz-
dorvych pomagali swym zawodnikom.

(H.z.)

'','', 
"' 

.''' i," ". 
".',,,='.',.n****'"*...='-* *,ffi

,_., ,',,,',,,.' ,'l1-", ,,,,"'a 
',,l

STUDIO VIDEOGR,APH
VIDEOFILMOWANIE I OPRACOWYWANIE

WSZELKICH UROCZYSTOŚCI

I]RE}NEIL]SZ }soMrAK
Broniiiorn o, u1. Morownicka 1a 64-030 Śmigiel

tel. (0-65) 518-97-40



WITRYNA ŚMIGIPLSKA 1I

uTntYffiAl"l slĘ!*
11 czellł,-ca br, Klub Sportowv ,,Pogoir" Smigiel

glał rTi.ezw-ykle ważr-ry [tecz z drużyną ,,Zjednoczeni"
rv chruścirrie. zwlrcięstwo dawało jeszczt, §]zensę lla
utl,z;,n-iarrie się w klasie okr,ęgowej. Piłkarze jej nie
pr-zegapili \ przy niezrvykł;,io zaangażowaniu wygrali
2:1. Bratrrki w tyrn meczu zdo}ryli: Włodzimierz
R.vdlerł,ski j. Mrclrał Frarrek z karnego.

14 czei,wca br. KS ,,Pogoń" grał na wlastrynr
iroisku ostatni mecz kole.lki z ,,Pogonią" Góra. Mecz
obfitujący rł, cllamatyczne momenty ,,Pogoń" Smigiel
łv5.grała 3 : 2. I]ram,ki w tyrn meczu zdobyli: Krzy-
sztof Dw-orczal<, 'l'omasz Okupniczak i Wiesław Pa-
rł,lak. 'fo zr,vycięstrvłr zadecydowało tr pozostaniu
rv lrlasie okłęgor,vej.

Tradycl,jnie po meczu riastąpi.ło uloczyste zakoń-
tzenic i podsuntowanie sezotlu.
Puchar przechodni ufultdolł,any pTzez najstarszego
członka klullu pana Bclnarda Wolnika ottzymal za

duzy wkład w grę i zdobycie największej ilości bra-
rrlek po raz drugi Włodzimierz RydXervski. Reguiamin
ustanowiony pTzez fundatora między innymi mówi,

że zawodnik ki,or"v otrzyma puchar w roku B0 uro-
d,zin iurrdatora otrzymuje go na własność. Właśnie
taka okaz3a tlaf rła się w tym loku. Korzystając
z okazlt SKŁADAMY PANU WOLNIKOWI ŻYCZE-
}i[A 100 LAT w zdrowiu i pogodzie ducha,

Ponadto wyroznienia otrzymali:
Michał Franek - kapitan drużyny, za duży wkład
placy nad doblą grą drużyrry rł, czasie meczów (pu-

char), Adam Olejnik - 
drugi zawodnik pod wzg}ę-

dem strzelonych bramek (puchar), Karol Kuśnier-
czak - za glę fair (brak kartek) i nienaganną gIę

(obraz o1ejny). Poza tym drobne uporninki otrzymali:
Krzystzof Kamj,eniarz, Danie1 Kamieni.arz, Arkadiusz
Nadoinv, Karol Piotrowiak, Łukasz Ogrodowczyk,
Artur Skurpe1, Krzysztof Pelec, Mariusz Jarrkowiak,
Krzysztof Dworczak, 'lornasz Oliuprriczak i Robert

Chudak,
W następnym numelze przedstawimy Państwu dru-
żyrrę juniorów.

Zarząd, Klubu składa podziękowania iraszym wier,-

rrvm kibicom za gorący i kulturalny doping, który
w ostatnich rneczach rozglywanych na naszym boisku

bardzo pomagał naszym zawodnikom, Dziękujemy,
Prezes Zarządu Bogdan KrysztoJ

il rł^ . ua_ ,_+"ł-.a^rr+ {.Fr*.ral- \.] v vv r'- t

PRZYJMĘ UCZNIA W ZAwol}ZIIi FRYZJER,
na rok 1998

Z,],KŁAD FRYZJERSKI
Irvona Maślanka

Koszanov;o. ul. Bluszczervska 1? te1, 518-07-52

Z ŻYCT^ KOBIECEGO
TOWARZY STW/\ §TRZELECKIEGO

W strze],aniu królewskii-rr 1lier-wsze riiiejscr: zajęła
Irerra Chomska uzyskując t;,p salllyin tytul Ktr,C^

LOWEJ 1998 ROKU.
PIERWSZĄ DAMĄ została Ul,szuja Cięśla, a ]Jlt{j-
GĄ DAMĄ 

- Janina Beresz3,ń5}ix.
Panie zgromadzone w Kcł:iecvll;'icl:,varz;.,str.,lic

Strze]eckim plzy Kurkowym iji,acl,wie Sti,zeieckim
w Śmiglu 5 czerwca zorganizo-r,va.ły Dzień Dziecił;i
dla swoich dzieci jak i dla dzieci ze świetlicy terape-
utycznej w którym uczestniczyla też ich op-iekunka
Alicja Przybyłek.
Dzieci. powitano wystrzałenr z brackiti al,nlaŁy. r\ po-
tem były gry, zabawy i srzela"nie cio kura. Wśród
dziervcząt pierwsze mieisce zclobyła Nataiia P;:zyb1,-
łek, a wśród chłopców - Łukasz Łukcłvia]<,
W trakcie zabawy dzieci posllał;", się piackieL:r, kieł-
basą z grilla oraz słodyczartli i napoiarni. ,'\ na pozeg-
nanie, dzieci ze świetlicy, zaśpierva.ł; liiika pioscnek.

A.ż.
#a

A MlClIAŁ SZI(UDLAREK },JADAL I3I},GA!

W knietrriu br,. sLłlrtował w pehrynr malatonie lve
Wrocłalvru i zajmuiąc piąte miejsce starrął rra pcdJ"uin

wspólriie ze zwycięzcą z Etiotlii i 1Vlalezyjczylriem,
lilór,r, za;ąi drugie micjscc.
W biegu KROTOSA w Krotosz5,rrie rla dystansie
20 km był czwarty, a w biegu OPALINSKIC}I
w Opaler-ricy na d;,,stansie 10 krn też za3ąl czwatte
miejsce.
Następny start - w Kołaczkowie koło Wrześni 12

1ipca br. Życzymy dobrej lokaty!
Od siebie dodairry, że p. Mrchał tna, bagatela - 

po-

nad 60 latl!l

TBNIsIScI oo";;;; AwANs{,}wALIllI

W nr. tIlL64 z 4.06.br. pisząc o ierrj-sistach napisa-

łcm, że w A k]asie pierwsze miejsce zajęła Burza 11

Drzeczkowo - awans do klasy okr,ęgowej, która wy-
plzedziła o jeden punkt CRLĘTA Czacz, Wszystko to

plar,vda, ale z komunikatu Okręgowego Związku Te-

rTi.sa Stołor,vego z 10 czerwca br. rvynika jecinoznacz-

nre, że z klasy A do klasy okręgowej avransują dwie

drużyny. I TĄ DRUGĄ JEST DRUZYNA OBLĄT
CZ^cZ|l! GR A TULU JE MY|!! (H.z.)

v-.- V"-vwvv"

ZATRUDNIĘ IN§TALATORA woD._KAN i co
tel. 5189-687, 5189_515 lub 0601572324

g,ó



..) wITRyNA §UrOI};!,§iKA

AGENCJA UBEzPIECznI{Io}vA

ANDRZF.J CIESIPLSKI

SnTigie1, uI. Lipowa 33, tel. 5189-365

tel. L;omórirorł,y 0602464201

I,RZ§D§TAWICIEL I,ZU sA
poleca bezpłatne doradztwo i zarvieranie rrfirów

w zakresie ubezpieczeń:

I. Na Życie

-- ernerytalne - ,,Pogodtla Jesien"

- posagowe z rentą

-- NW i inne

II. Majątkowe

- budynki i nrienie od ognia, kradzieży

i innych żywiołów

III. Wypadkowe

- odpowiedzialności cywilnej

- nieszczęśliwe wypadki

lV. Komuniliacyjne

- OC, AC, Zielona Karta

PRZYJMOWANIE OPŁAT ZA OC POJZADOW

*-*.€' t VY ! lllJ1t'vfu UY 
" 

!V t lt,

ó4-030 sMlGlEt
ul. kościuszki ó
tel. (0-65) 5180-206

PROFE§JOi{ALNE ZDJĘCIA.:

- ślubne,

- komunijne,

- rodzinne,

- paszportowe,

- dowodowe, legitymacyjne w 3 min.,
-_ reportażowe,

- reklamowe.

iTYWOt,łW!lt{l§ FlLnĄóW l ZE!Ęć: nnlaton$K!8§l:i
SPRZEDAŻ:

- filmów,

- aparatów (2 iata gwarancji)
-- aibumółv,

- ramek,

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

- akcesoriów fotograficznych.

UStUSl H$ER8 &$, &di $sffiłetis!§zaffiie - powiększałłie

vIDEo FIL§{,D}Y.ĄI{IE

BAtilloso $lĘ w tsffi{!fisfrU
W niedzielę 21 czerwca br. Brońsko rozbrzmie-

\ł,ało ntuz),,ką, śn:,iechem seniolów i gwarem dzieci.
A, l,,,sz.,,rstko to z polr,,odu l]nia Seniclt,a i Dnia Dziec-
ka, litórvch -* ijizy współudziale pracowniktlw Cell-
trLxi:l Kl.łltury vl Smig;iu 

- 
organizatoranri lr5zły ąu-

d-l. lroiecirie łvsi Brońsko, Btałcz Stary i Księginki.
ltrri;r,ezę zapoczątkował sołtys Bronska Marcin Miś
r.";ita jąc Łiurn:istrza Jerzego Cieśię z malżonką
Uiszulą, radnego Kazirc,ierza Vt/asieka, dyrektora
i ilracownikó.,v Centrutn Kurtury w- Stnigiu, a przede
tvszystkim serrioró,or i dzieci.
},]'łl porvitaniu pcdano dla wszystkich gości i miesz-
kańcóu, przybyłych na uroczystość kawę oraz prze-
pl,zyszne ,,słodkości" upieczone przez panie z KoLa
Gospodyń Wiejskich. Przed zgromadzonymi z oko-
l i cz no śc i owy trr n-ro n ta ż e m s ło wn o - 7,rluzy czny m wystą -
piły dzieci przygotowane pTzez J"ana Kamińskiego,
Po podrvieczorku i występie ,,starsi" mogli sobie po-
rozrnawiać i wspominać ,,ciawne czdsy", natomiast
dzieci uczestniczyły w licznych grach i zabawach
plowadzonych przez pracownice Centrum. Wyczy-
norn pociech prz5rglądali się ich rodzice, którzy czę-
sto, zwlaszcza tyrn najmłodszym, pomagali w trud-
rriejszych zabawach.
Przy ognis]<u można było też upiec sobie kiełbaskę,
t od godziny 17.00 potańczyć pTzy muzyce zespołu
DUo.
P§. Por]_obną inplezę, też ptzy współudziale Centrunl
I{ultury vr Smiglr:, zorganizorvała 7 czerwca br,. R,A-
DA SOŁECKA rł, KARSNICACH, D.H.

Centrum K.ultury w Smiglu w
|ipcu i sierprriu rv par),lu przy Cen-
trunr organiz,"łje spotkania przy mu-
zyce, w czasie których będzie można
róu,lież potańczyć.
St,;,ska gastronomiczne zapewrrią tez
:oś ,,dla ciała". trmprezy rozpoczl,ą
się o godz. i8,00 i trwać będą do
24.00. łVstęp wolny.
L{) lipca br. (niedziela) przygrywać będzie zespół SE-

ZA]r|1'I

2 sierpnia br. (niedziela) przygrywać będzie zespół
SEZAM

9 sierpnia br. (niedziela) koncertować będzie orkie-
stra dęta z }Jorvej Soli

16 sierpnia br,. (niedziela) 1r.orrcert zespołów tanecz-
ni*dnl ,,Żency" z Nietążkowa i zespołu z Włoch

23 sierpnia br. (niedziela) koncertowaó będzie zespół
NEVEST

Zapraszamv
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