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Witom wszystkich Fgnstvlo ietnio izq-
proszqm clo girnnastyki porannej. Wszyst-
kich, bo nie wqtpię, ze iozumięcie Pqństwo,
jok rvożnym zobiegiem higienicznym jest

gimnostyko poranno. Ł etn]o, bynojmniej
nie ze względu no temperctur-ę uczuć, ole
ze względu no porę roku.

Stolemy zotem swolrodnie w poblizu
szeroko otwortego okr]q, lub jeszcze lepiej,
no rvypieszczonym trowniku przy clomu. Czy
zouwożyliście Pqństwo, ze trownii< o glod-
kości dywonu robi ostotnio furorę, wypiero-
jqc nowet no wsi irodycyjny ogródek przed
domem, gdzie dotqd kwiot;, rywolizowoły
z przykurzono-ołowiowq sałctq czy kopu-
stq? Wdychomy (z dumq ogrodniko) zopoch
Świeżo skoszonej trowy i rozpoczynomy.

Ci z Poństv;o, którzy w;lbroli no urlop
drugq połowę lipco mogli oz do przesytu
korzystoć z upolnych dni (uwogo no nod-
mior słońco|), jokie bez zodnego ostrzeze-
nio nostqpiły po okresie słotno-jesiennym,
Zoczql się roptownie v,lzmozony ruch w l<ie-

runku miejscowości vlypoczynkowych, blo-
kowony od czosu do czosu przez zdetermi-
nowonych obywoteli, demonstrujqcych w
ten sposób swoje niezodowolenie, wyniko-
jqce z różnych powodów. W kierunku nod-
morskim możemy więc notrofić no blokqdą
zwiqzonq nodol z reformq odministrocyjnq
(tym rozem bodoj proiestujq mieszkońcy Ko-
szolino). Jeśli część z nos rozbowił solomo-
nowy wręcz kompromis, osiqgnięty po dłu-
gich i burzliwych debotoch noszych porlo-
mento;zystów (o joki mcał być kompromis
porniędzy 15 a 17?), to nie do śmiechu było
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tym, których to bezpośrednio dotyczy. Rolnicy zoblo-
kowoli przejście groniczne no południu kroju wysypu-
jqc tom zboże, które wbrew ich protestom ktoś upor-
czywie sprowodzo z zogronicy. Ośmielę się wyrozić
pizypuszczenie, że przy przyznOwoniu tzw. kontyngen-
tów no import różnych dóbr, mogło mniej chodzić
o rzeczywiste potrzeby kroju, o bordziej o finonsowe
potrzeby tych, którzy z tego bezpośrednio skorzystoli,
/\ ty kozo, czyli szory obywotelu, cierp. (Tok mi się jo-
koś nosunęło w zwiqzku ze słynnq już kozą dlq mini-
stro Bolcerowiczo, którq nie pytojqc o zdonie wyko-
rzystono podczos demonstrocji. Pomysł nie nolezoł do
nowotorskich, o przecież kozy żol). Tok więc loto lo-
tem, o problemy nękojqce nos wszystkich rozem i z

osobno pozostoły. Nie omijojq one nowet Komisji
lntegrocji Europejskiej, której problemy wewnętrzne
stoły się już jok nojbordziej zewnętrznymi. Terqz roz-
wiqzoniem konfliktu mo się zojqć premier, który zo-
mierzo wykonoć korkołomne i tym rozem rzeczywiście
solomonowe posunięcie; olbo som stqnie no czele
KlE, olbo desygnuje no to miejsce innego ministrq,

zonowiodojqc jednocześnie, że nie dokono (?) zmion
w rzqdzie. To dopiero sztuko - nie zmieni, o jednqk
zmieni.

Wróćmy do sprow urlopowych. Podobno wielu
przedstowicieli rzqdu, w tym tokże som Prezydent
Kwośniewski, zomierzo wyjechoć no urlopy w sierpniu.
Jok podoło rodio, Pon Prezydent preferuje zimne wy-
brzeze Bołtyku. Możno domniemywc,c, że wybór pod-
nie no Cetniewo, gdzie obecny prezydent mo ,,chody''
z czosów, gdy był jeszcze szefem GKKFiT. Byle w tym
s§mym czosie nie chcioł w tym 50mym ośrodku wypo-
czywoć jokiś szpieg z byłego Zwiqzku Rodzieckiego,
bo coły urlop będzie wtedy zmornowony!

Dobrze, że od tych urlopowych kłopotów i proble-
mów możemy wrócić do bezstresowej gimnostyki po-
ronnej ! Poństwo jeszcze przez kilko minut ćwiczq
(zwrocojqc uwogę nie tylko no to gdzie, ole i z kim),
pomiętojqc o nobieroniu kondycji bordzo przydotnej
podczos znilv.

Jo już dziękuję i zoproszom do nostępnej gimno-
siyki poronnej.

Gilnnastykę porannq przygotowała ź prouadzżła rngr J.S.

,,zĘNcY" WE WŁoszEcH
Ponoć łvszystkie drogi prowadzą do Rzymu. Roz-

poczęcie naszej było wynikiem zaproszenia na XI Fe-
sta del Foiklore w Marsciano (region Umbria). Wy-
ruszyliśrny w niedzielę 2l czerwca br. Nasza droga do
Rzymu wiodła przez Wiedeń, w którym spędziliśmy
kilka godzin zwiedzając wzgórze Kahienberg, miasto
oraz olbrzymi lunapark ,,prater". Po noclegu w czes-
kich Phohlavkach wyruszyliśmy w daiszą, trwającą
około 17 godzin drogę. Przybycie do Rzymu o świcie
dało nam niepowtarzalną okazję do spaceru po mieś-
cie cichym, spokojnym, pachnącym kwitnącymi na
ulicy drzewami 

- 
nigdy później nam się już to nie

udało. Przez następne dwa upalne (3B'C) drri zwie-
dzaliśmy miasto piękne i brzydkie zaTazem, miasto
pełne cudownych zabytków a jedirocześnie zaśmieco-
ne i śmierdzące spalinami, oszałanriające swym ha-
łaśliwym zgiełkiem ulic.
Pobyt w Rzymie rozpoczęIiśmy oczywiście od Waty-
kanu. Ubrani w stroje krakowskie i rzeszowskie tan-
cerze wzbudzali na placu św. Piotra o1brzymie zain-
teresowanie, a ich zdjęcia będą zdobiły albumy ro-
dzinne w wielu państwach świata. Dla nas ważniej-
sze jednak było to, ze dano nam mozliłvość uczestni-
czenia w audiencji generalnej pod samymi schodami
do ołtarza, nikt z nas chyba o tym rrie marzył, a jak
się później okazało, niespodzianek nie było jeszcze
końca.
Wjazd Ojca Świętego na plac dał początek chwiiom
niezapomnianym. Jako nieliczni zostaliśmy przywi-
tani osobiście przez Papieża, co dało nam szansę za-
śpiewania Mu. Po audiencji nastąpiło jednak najbar-

dziej chyba niespodziew zaprowadzono nas za
ołtarz, ustawiono na schodach prowadzących bezpo-
średnio do Bazyiiki św. Piotra i zostaliśmy sfotogra-
fowani w czasie krótkiej rozmowy z Ojcem Swiętym.
Nic dziwnego, że opuszczaliśmy Plac oszołomieni tym
co nas spotkało za jego kolumnami. Pomimo zmęcze-
nia podróżą, upałem i wrażeniami znaleźliśmy jeszcze
siłę na zwiedzanie przebogatego Muzeum Watykań-
skiego oraz bazyltki św. Piotra.
I{astępily dzień spędziliśrnv na ,,odkrywaniu'' Rzymu
starozytnego (Panteon, Koloseum, Forum Romanum)
oraz tego ,,nowszego" (Fontanna di Trevi, Piazza Na-
vona, OLtatz Ojczyzny) po czym ruszyliśmy już
w drogę do Marsciano.

W tynt urokliwyrn miasteczku spędziliśrny niecałe
czter5r dni. szczególnie miło zostaliśmy przyjęci
przez tamtejszą Polonię, choć i Włosi witali nas wszę-
dzie szerokim uśmiechem i wołaniem ,,Polakko".
Marsciano, choć nie było tak hałaśiiwe jak Rzym
tętniło życiem do późnych godzin nocnych. Z okazji
Festy w wielu miejscach, wesoło oświetlonego mia-
sta, grały zespoły młodzieżowe, taneczne, były wy-
stawy plastyczne i ekspozycje różnego typu firm.

Zespół prezetrtował się w Marsciano dwa razy na
40 1 20 minutowych koncertach oraz w czasie plze-
marszu przez miasto na zakończenie Festy. SzczegóI-
ne zainteresowanie budziła różnorodność strojow pre-
zentowanych w czasie jednego koncertu, bowiem
włoskie zespoły posiadały tyiko jeden, charaktery-
styczny dla danego re§ionu, strój.
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Pobvt w Marsciano dał nam okazję zwiedzenia leżą-
cego nleopodal Asyżu. Pomimo zniszczeń spowodo-
l"anych przez niedawne trzęsienie ziemi Bazylika
ślv. Franciszka pozostała bardzo piękna, ale chyba
jeszcze piękniejsze, tajemnicze i urokli.we okazały się
,ll,ąskie, kamienne uliczki Asyżu, po których można
bv spac,crowac godzinami,
pobr.t w Marsciano dał nam jeszcze jedno miłe
rvs1:omntetlie - cudowny basen, przy którym spIag-
rtierri opalenizny wystawialiśmy się rra słońce w go-
cizirrac}-r, w których Włosi przed nim ,,uciekają".

Z gospodarzami miasta pożegnaliśrny się rano, 29
czel-ńIca, luszając w dalszą, choc już powrotną dt,ogę.

,,r\utostradą słońca" kierowaliśmy się prosto do Flo-
lencji, która swoją architekturą, bogactrł-em i spec;--
ftcznym ,,klimatem" zadziwia i zachwyca. Długo by
było wymieniać co zobaczyliśmy we Flolencji ale
Jcszcze dłużej to, czego zobaczyć z bra}ru czasu l-}am
się nie udało. DJ'a osób, i<tóre interesują się archite]<-
turą czy sztuką jest po prostu kopalnia cudow takich
jak ,,Dawid" Michała Anioła czy kościół Santa Maria
del Fiore (Swiętej Marii od jednego kwiatu).
Jeszcze większy niedosyt mieliśmy następnego clnia
w Wenecji" Nie na darmo nazywają to miasto ,,kró-
lową Adriatyku".
Dziwne i piękne jest miasto, w którym nie słychac
pędzących samochodów, a przemierzać je można tyl-
ko piechotą iub szlakami wodnymi wiodącymi przez
labirynt wąskich uiiczek i krętych kanałów (taki sam
sposób transportu obowiązuje tu również ,,pojazdy"
uprzywilejowane oraz wodne taksówki). Rejs tram-
wajem wodnym po bajecznym Canale Grande zakoń-
czył właściwie naszą podróż po Włoszech.
Po 24 godzinach jazdy wróciiiśmy do domu, ale
rvspomnienia tamtych chwil nie opuszczą nas już
rrigdy.

M agdal ena Dgmarlłow ska

PR ZED§IĘBIOR STWO HANDLOWO-USŁUGOWE

""DA]R.]EX"
Maszyny Rolnicze

śnłIcIor. - NIETĄżKoWo
ul. Leszczyńska 1

tel. 5189-051, 5189-340 tel. kom. 0-601-70_73-13

p o l e c a:

Superkoncentraty Paszowe
Firmy CHV Holland

w promocyjnej cenie:
KT - 100/rl 'fucznik w cenie 39 zŁ za 25 kg
PW - 10{|/ł Warclrlal< r,v cenie 42 zł za 25 kg
PP - Prestartel dla prosiąt granulowany

FlLlfr UAffi w tlI§GIAfrlE
I. I{IERUNKI STACJONARNE (dla młodziezy pi;

maturze)
i. Pedagogika z przyrodoznarvstlvem -_ 3 ]etrric

studia licerrcjackie z moż]iwością kontynuowarria stu-
diów magisterskich (2 letnich w Poznaniu). Kierur-re1,"
telr przygotowuje do nauczania przedmiotu przylodit
tł, szkole podstalvowej wg nowego ustroju slzkoirrego,
Przylclclozrraivstrvo na pozomie szkoły poclstaworvej
to zilltcgrowatre treści trzech dyscyplin: bioiogia, fi-
zyka, chemia ol,az sposoby naukowego poznav,,atria
1ll,z;,rod;, przez dzreci.

2. Adnrinistracja i finanse lokalne -- ili letLlic stLt-
dia Jicerrcjackie przygotowujące do placy w iłdnritli-
stt,acji sanrorządowej lv zakresie plarvrrl.n j fiitarr-
sorv lolralnych.

lJ. Praca socjalna z rcsocjalizacją -- ll ]clltic slr,i..
rlia licencjacliie w zaklesie opieki społecztle.j, pcda-
goga szkoltlego, iroordynatora dzrałań profiiaiitvcz-
nyc}r w zakresie patologii społecznycłr. l,,{clzlii,-ol t,

kontynuowania studiów l-nagistelskich -* 2 ]etnicil
rł, Poznaniu.
(Kierunek ten ut,uchonliony zostarlic od II seirii_,slru
1999 r.)"

4. II rok 5-Ietnich studiórv rv zakresie Pedagogiki
Ogólnej 

- 
glupa młodzieży, któr,a rozpoczęła studia

na tym kierunku rv ubiegłym roku a pochodząca
z gmin woj. leszczyńskiego w tym gmirr przyszłegcl
powiatu kościańskiego.

II. KIERUNKI ZAOCZNB
1. Studia magisterskie uzupełniające - lJ ietrirt:

dla nauczycieli po Studium Nauczycielskim r Koie-
gium Nauczycielskim w zakresie llilucza1llu
wczesnoszkoine, w-ychowarrie plzedszkolne.

Zającia na kierunkach stacjonarnych odbywałyby
się w wymiarze 25 godzin tygodniowo (w tym go-
dziny wychowania fizycznego).
Zajęcia na kierunkach zaocznych odbywają się
w formie 3-dniowych zjazdów taz na 3 tygodnie.
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- oKNA, DRZWI, ROLETY PCV
_ ŻALUZJE POZIOME I PIONOWE
_ ROLETKI MATERIAŁOWE

- SIATKI PRZECIW OWADOM

iPRllilllG|A !
PPHU ,,E D A"

64-030 Ś mi g i e l, ul. Farna 3

tel.ifax (0-65) 5189-687
Czynne w godzinach od B.00 do 16.00
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ffidffiekwfimdm§m& §,§ffiITB iylko Lesmefu ffiw§ger
Jlłz r,v kr.,,ietiriu i]t,., w zv,,itĄzl*u z ka:rczącą się ka-

ierlr;ią Radr- Miejskiej Ślnigla zw-rociliśmy się_ do
Rarluych l;y zccircieli nam, a za rraszym pośrednic-
trł,ern Czvtelnikom i slvym Wyborcom udzielić krót-
hic,:i, pisenrnej odpov-,,iedzi na następujące pytania:
1, Czg czu,ie stę PanlPanź uscttysfakcjonoluany, za-

clnwalany z T)r&c!J u tej Rar]zie? Z jaktch po-
toodótu?

2. t.)a ::ą,Li<:ztt Pu,nlPcLni t'|"tl osźqgtti.ęć Radg, a ca do
poru:e'|:, jeśl.ż t_uedług PanalPuni, tttlcouse sq?

3, Jakie u;ecłiug PanalPanż z&danźa uinna lconty-
ł t,ti c ll, :l ć l,iLb r e c..l i ;: o us a ć no w o tu yb r un a R ad a?

4. Cz_1l bęcl.zże P{tnlPal"Lź paruounźe kanclydotuać do
Radg ru narlch,aclzqr:Ech, lugbaracl,ł? * bylżbyśmy
rudzięc::nź zą uzasadn ienie tej ocipousiedzź.

Ja,li rla lazic o1,i,zymaliśrn,rr tylko iedną wypowiedź
_ [,ę57i6ą Ealc:era, którą porrizej PrzYtaczuror".oou"ro

l3głem, ru.d,nym tuk I jak ź II kadencjź tj, przez
B tat - dziękź mźeszlcall,com Śmiglu, ktorzg mź zau-
Jalź i tuybrqlź. Fukt ten doceni,am szczególnźe, gdgż
bgłem, podcłany ocenże mieszkailcóu naszego miusta
(alłr ęgu z lctór e g o kandy clow ałem),

Całe te B l,ut pracoulałem zgodnie ze suoim su-
mżen,iem nq Tzecz wyborcótn i całej gminnei uspól-
noty. Z uluagi nu uJiek i, nźe najlepszy stan zdrotlsża
zdecydouałem, że nźe stanę do kolejnycll, uyborów
do Rady Mźejskżej Śmigla,
Utłażam, że jest uźelu burdzo mqdrEcll,, zdol,nEch,
ulylcształconych ludzi, którzy pouinnź przeiqć od nas

,,staTych" uładzę ż nowocześnźe realizousać zadania
samorzqdowe. Jeślż zech,cq, to rrLogq uEkorzgstać to,
co luż zostuło zrobione, realźzotl:ać nasze uieloletnźe
plany lub je zmźenl,ć, lecz talą aby to służEło całej
wspolnocźe (miastu i gminie), Żgcie ź politgka, dobro
kraju ź uejścże do Europg uJan"Laga nouoczesnego
spojrzenźa źkonkretnej pracy także nu naszej gmżnie,
u; lcazdej m,źejscoluości.

Nże jestem, ani upowużnżony ani uprawnźony do
ocena Radg ll kadencji, gle stlDierdzźć mogę, że jej
skład personalny - osobotuy różnl,ł sźę od składu
l kadencjż.
Różne też były uąlsarunkowanźa działaniu tgch rad
spoluodouane głóusnźe nouymź aktamż prawngmi,
ust aw amż, pr o g r aTlarftż ź uchus ałamż ułasny mź.

DużEm pżętnem nu dziqłanie us II kudencjl, upłynqł
takt podzi.ału częścż budżetu do dEspozgcjz radnych.
Mźało to tę zuletę, że można było lłykonać dużo
clrobnEcll" zadań, natolnźast ograniczgło,Lu znaczJ7anl

stopnl,u realizację dużgch, pr1.orgtetouEch zadań za-
łożonE ch pr o g r anxem str at e g żc znE m,

Mżmo usszystko LLlJJqzan,L, że osiqgnżęto i zreul,źzouano
szereg barclza źstatngch zadań ź przygotowano pod-

statay do realźzowania następnych już od 1998 roku
ż latacll kolejngch.

Co uuażam za osźqgnźęcie?

a) zakończenźe całego s|r,clmplikatD{Lnego cylrlu doku-
mentacg jneg o dla r eriliz ac jź oc zy szcztilni ściekow,
Pozostaje - us toktt lI etayl,u przetargu - llsybor
tuykonaucg, 

,
b) zabezpźeczenie śratli:o,-u tu|.asnych, gwti,nE (tt3) d,a-

jqce podstallsy clo uzysittułia adpazuiednźch, kredg-
tóu w wojeuódzl<,im ż narodougm Junduszu
och,rony środollsiska (bcz tega bgśmg nie ruszEli),

c) decgzja radE o enti,totlsanźzt ol.łLigacji z celem po-
krEcźa kosztóu lp zakresie Łłtłdowy aczyszczalnź
ścżekow oraz źnfrastruktury (w,g mojego Tozezna-
nia inluestgcja ta usyniesie ok. 90 milźardóąn sta-
rycll złotycll,). To ju tu liścźe otruartErn (,,Wźtrynri'
nr 211153 z 18.12.1997) u:nioskoluałem m.żn. o ernź-
tousanźe obligacjź dla realźzacjź dużgch żnwestEcji
gminnyclt,

d) opracolDan?J jest uźeloLetni program gaspodarkź
usodno-ściekouej na terenźe gmżny - ź noąnelź-
zujqc go należg systemutycznie realźzozuać,

e) założona i przeprowadzana jest uoda poprzez sżeć
tłodocźqgo,Lnq lł ponad 950/o, l.ecz u naiblźższgm
czasże musż bać dokończenie uodocźqgouanźa
Śmżgla (uL. Marousnźckg, ż Wiatrakousa),

f ) tł Śmiglu, a tukże u niektórEch wloskach, zostałg
pobudotuane kostnżce (chłodnźe) prza cn,Lenta-
rzach, przEsłużono się ochronl,e pomnikólls oraz
remontousi zabytlsów (koścżółek św. Wźta),

s) usykonano szeTeg nallsżerzchnż dróg ż ulic, doko-
nano relnontóu ź połażono chodnzki,

łL) tlsEkonano dużo źnnEch zudań plza zrLq.cznarrl,
bezpośrednim udzźale mieszkańco,w gmżny.

Bułu też bardzo nieuźdoczne pr&ce zrealizowane
przez II kadencję rady tj.:

- przggotowanźe 11)g nouach, la,ymogólł podstalng
do studium planoluanźa przestrzennego, dzięki
której us przyszłoścr, będzźe rnożna dokoil,czgć roz-
budotły z przebudoll;g tak archl,tektonicznej jak
ź użgtkouej obźektów,

- ruszyła cała ,,n,Luch?no." prgtnatgzacjt poprzez
sprzedaż gruntóu, nieruch,omoścż bordź lokali
mźeszkalnEcłt,. Poczcl,tltż sq zawsze trudne ale będa,
procentouały,

Jest jeszcze tlsźele potrzeb, szczególnie us zakresie
dokończenia budouy nalpżerzchnż ulźc ź chodnźkólll
na obrzeżg"ch mżusta. W stasunku do źnngch mźast
np. Kościana to ż tak już dużo zrobźono.

Jako radng tak us l jak ż Il kudencjż zabiegałem
o Jźnanse na Tzecz sportu ż rekreaciź a także na rzecz
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ogrod,óLD działkolłych. Dzięki temu udało się zrealizo-

iać szereg zad.ań, Rozpoczęliśmy budouę domu -
zapl,ecza sportotD o-r ekr eacg jne g o,

Zi suoj punkt hanoru uznałem uatkę o obwodnźcę!

Dziękuję uyborcom, moźm oddanym mieszkqit,-

com,. Do nicłl" kieruję prośbę l zyczenie, abE do kolej,

nej rady tuybralż,,,

- tgcll, co napruusdę służorludzźom,

- lud"zi przagotowanych" - mqdrych,

- tud,zi skromnych - 
ale uykazujqcych, zdecyd,o-

usanie la dzżałaniu,

- tT"i r epr ezentujqcy clt, nowocze sno ść,

... i nźe d,ali sżę ,,oTrla,lnżć" nalrozmaitszamL "oszałQ-
Illon,L" ż lud,zźorn, dla ktorgcłl, interes ułasny i ro,

d,zi,nny je st naju ażnie lszy,
Kończqc przypomnźeć ch,ciałem, że uJ 

"Wźtrynźe"
nr 241153 us Liścźe otlJ)artanl ąnskazałem, tez n,a ko-

nźeczność szerokźe! prauatuzacjż jednostek budżeto-

uEch gming ź unouocześnźenia zarzo,dzanźa gmżnq,

Nłe potrzeba obecnie 5 lttb 10 urzęd,nźczek tecz 2-3
*qń"h, ugsoko wykształconych ekonomistów -
m,enadżerów,

To jest przgszłość zgodna z duchem czasu,

Z szacunkźem dl,u Wyborców

(-) Leszek Balcer

t+,t'ł 
t,ł,ł

FKS Sp. z o.o,

u'' Św, Wito 43 64-030 Smi'rie'
Zcrkłcld Produkcyjny

Bronikowo

zotrudni:
1) mężczyzn z wykształceniem średnim lub

zawodowym technicznym w charakterze

odlewnika i szlilierza

Z) kobiety do prac montażowych,

Wvmagania:

-- wiek do 35 lat,

- zanreldowanie na wsi,

Pisemrre podanie należy kierować pod adres

firmy

do 15 sierpnia 1998 roku.

Homunelnffi ohligacle
W tekście, który publikowałem w 6/159 nr. ,,'Wi-

tryny Śmigielskiej" z dnia 19.03. br. pod takim sa-
mym tytułem ale ze znakiern zapytania, m.in. napi-
sałenr; ,,ŻEjemy u czasach, tu którgch uszusc3ł sz?!,

kajq pźenżędzg. CzEniq to też samorzqdy lokalne,
które majq clo realizacjź różne, najczęścżej droEże źn,
westycje. Pcldatki ź subuencje nie wystarczajq nrt

żch polcrycie, Stqd starajq się uzgskać kredytE ysreJe-

re:rl.cyjne bqdź zacźągajq komercyjne kredEty. Ale
,L one kosztujq, Jed.nEm z tąkich tanźch źrodeł Jźnan-
sowania sq komunalne obligaeje, Wszgstho wslłazuie
TLa to, ze nqsze - śmigielskie władze samorządoue
ysrzgmierzajcł sźę da ich emźsji, Mźały bE olle pokryć
koszty budousy oczyszczalni ścźercóu. Tekst kończył
się zdaniem: ,,Prawdopodobnie na najbiiższej sesji
Rada Miejska Smigla podeimie ucnwałę dającą Za-
rządorvi Śmigla pełnomocnictwa do wszczęcia dzia-
łań w celu emisji komunalnych obiigacji Smigla".
Taką uchwałę podjęto i na ostatniej sesji tej lradencji
Zaruąd Miejski Śmigla przedstawił projekt uchwaiy
,.w sprawie emisji obligacji komunalnych przez gmi-
nę Śmigiel". Została ona przyjęta 22 głosami ,,za"
przy jednym wstrzymującvnl się.

Uchwała stwierdza, że w tym - 1998 -- r,oku zo-
stanie wyemitowanych pięc serii obligacji na okazi-
ciela (bez nazwiska) w łącznej iiczbie 4.500 sztuk
o wartości nominalnej (jednej sztuki) jednego tysiąca
złotych. Łączna wartość wyemitowanych obligacji
wyniesie cztery mi}iony pięcset tysięcy zlotycir
(w ,,starych" - 45 miliardów!). Obligacje emitowane
będą w 5 seriach: Z-letnie, 3-, 4-,5- i 6-1etnie. Emisja
ostatniej serii nastąpi nie później niż 31 grudrria 1998

roku. Data ta jest również granicą sprzedaży obli-
gacji.

Obligacje zostaną wykupione z dochodóvr buclżtltu

gminy do 31 grudnia 2004 roku. Oprocentowanie
obligacji będzie każdorazowo ustalone przed lozpo-
cIę.iem rocznego okresu odsetkowego.
Dopuszcza się możliwość nabycia przez errritenta (te-

go, kto obiigacje wypuścił) obligacji dowolnej serii
przed terminem wykupu w celu ich umorzenia, przy

czy emitent zobowiązany jest do kierowania oferty

wcześniejszego wykupu corocznie w odrriesieniu do

obligacji, stanowiących nie mniej niż 5glo wielkości

emisji. Warunki, termirry i tryb umorzenia okreś]i

Zatząd Miejski Śmigla.

Podjęta uchwała mówi także, że cz_v*rrllośc:i zwlą-

zane ze zbywaniem i wykupem obiigacji olaz wy-

płatą oprocentowania mogą zostać powierzone pod-

miotowi wybranemu w drodze przetargu n,a wybór

agenta emisji. 
@.z.)
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Kole§ny sz|ondor dlq O§P
Myśl zawiązani.a lv Żegrórvku ochotniczej straży

pożarnej powstała w i965 toku, a zrealizowana zo-
stała 9 iipca 1966 r. Wówczas spośród 53 osób, które
zlożyły deklaracię członkowską w OSP Zegrówko
w,},brano pierwszy zatząd w s}<ładzie: Feliks Apoli-
narski _- prezes, Józef Wojcicchowski - sekretarz,
Kazimielz Cieśla -- skarbnik, Wojciech Wojciecho-
wski - rraczeinik i Leorr l{onieczny -- gospodarz.

W ciągu ponad 30 letniej działalności w zarządach
riastępowały zmiany, W 1972 r,. naczelnikiem został
Stanisław Ciorga a jego zastępcą Zenan Pelec, go-
spodarzem - Stefarr Zilisz. W 1974 r. na skutek re-
zygr-racji F. Apolinalskiego -|unkcję pleze§a objął
Z. Pelec a gospodarzem został Syhvester Owczarczak.
W 1979 r. w miejsce z,larłego Kazimierza Cieśli
skarbnikiem wybrano Alojzego Ajchlera a zastępcą
naczelnika __ Bernarda Zieglera. Dzisiaj działalnoś-
cią OSP Żegrowko kieruje zarząd w składzie: Zenon
Pelec - prezes, Ryszard Ajchler - sekretarz, Aloj-
zy Ajchler - skarbnik, Stanisław Ciorga -- naczel-
nik, Bernard Ziegler - zastępca naczelnika i Sylwe-
ster Owczarczak - gospodarz,

Do najważniejszych lvydalzeń z życia straży
w- Zegrowku należy zaltczyć,.
1969 - otrzymanie pierwszej motopompy
1977 - oddanie do użytku strażnicy, dziś zwanej

,,małą",
1982 - wystąpienie z irricjatywą budowy świet]ico-

-remizy. Przewodniczącyrr\ społecznego komitetu
budowy został Z. Pelec, a vz kosztach budowy par-
tycypują mieszkańcy Żegrówka, Zegrowa, Bielaw
I Nowego Sw,iatu. Budowę rozpoczęŁo w 1983 roku,
a obiekt do użytku oddano w 1988 r.,

1992 - otrzymanie samochodu gaśniczego ZUK,
1997 - otrzymanie pompy pływ-ającej,
199B -: zamontowanie na samochodzie radiostacji,
12 lipca br. - otrzymanie szandaru.

OSP Zegrówko należy do najiepiej wyszkolonych
jednostek w naszej gminie. Juz w pierwszym roku
po otrzymaniu motopompy, najmłodsza stażem jed-
nostka zdobyła pierwsze miejsce na zawodach rejo-
nowych organizowanych wówczas w Starym Bojano-
wle. Za tym sukcesem poszły i następne. Za zdobycie
pierwszych miejsc w zawodach OSP Zegrówko po-
siada 9 dyplomów, za drugie - 4, za trzecie miejsca
-- 1 dyplom. A drużyny młodzieżowe żeńskie i mę-
skie pierwsze nriejsca zajmowały |0 razy, drugie
i trzecie po 4 razy, Ogółem strażacy na łvłasnośó zdo,
byli też 11 pucharów. Dwukrotnie: w 1980 i 1985

roku we u,spółzawodnictwie wojewódzkim strażacy
z Żegrówka zajęli drugie,miejsca.

o sztandarze dla osp zegrówko myślano już
w 1996 roku, ale ze względow finansowych pomysł

zrealizowano 12 tipca br., kiedy to o godzinie 16.45
prezesowi Zenonowi Pelcowi wręczono sztandar za-
kupiony przez mieszkańców Żegrówka przv współ-
finansowaniu mieszkańców Żegrowa, Bielaw i No-
w,ego Swiatu oraz gminnych władz samorządowych.
Uroczystość rozpoczęto plzemarszem zaproszonych
gości, pocztów sztandarowych i strażaków przez wieś,
oczywiście w rytm muzyki marszowej Orkiestry
Dętej OSP Śmigiel, pod batutą Jana Nowickiego, na
rozstaje dróg, gdzie przy przydroznym krzyżu odpra-
rł,iona została msza św. celebrowana pTzez proboszcza
parafii wilkowo polskie ks. stanisława wiatrowskie-
go. On też, nawiążując do ewangeiii o Samarytaninie,
wygłosił okol,icznościową hornilię. Strażak, podobnie
jak ów Samarytanin, musi dojlzeć, wczuć się i za-
działać. Jeśli nie ma tych cech, jest złym strażakiem.
Mszę zakończono wspólnym odśpiewaniem pieślli,
,.Boze coś Polskę...".

Następnie uczestnicy uroczystości przern,aszero-
waii pod remizo-świetlicę (na tą urocz,rrstość plac
przed obiektem utwardzono kostką brukową w wy-
niku czego prezentuje się wspaniale), gdzie ocllryła się
ceremonia przekazania sztandaru.
Jej gospodalzem był prezes Zarządu Miejsko-Gmin-
nego Związku OSP w Smiglu burmistrz Jerzy Cieśla,
który w imieniu druhów miejscowej jednostki jak
i własnym powitał gości uczestniczących ,,w ceremo-
lrii nadania sztandaru, który jest wyrazem uznania
dla trudnej pracy społecznej i wieloletniego dorob-
ku". IJczestnikami tej niecodziennej dla CSP Ze-
giówko uroczystości byli: Wojełvoda Leszczyński Le-
szek Burzyński, Dyrektor Generalny UW w Lesznie
Wojciech Tomczak, przedstawicieI Komendanta Wo-
jewódzkiego PSP w Lesznie Piotr Radkiewicz, prezes
Z,arządu Wojewódzkiego Związku OSP Jan Solak,
u,iceprezesi tegoż zarządu kazimierzk,-óI i stanisłarv
Wolniczak, proboszcz parafii w Wilkowie Polskim
Stanisław Wiatrowski, komendant rejonowy PSP
w Kościanie Leon Mądr)z, koniendant Ośrodka Szko-
lenia PSP w Kościanie Andrzej Ztegler, wice-
burmistrz Śmigta Henryk Skrzypczak, Sekretarz
Śmigla Wanda Jakubowska, Skarbnik Śmigla Da-
nuta Marciniak, komendant Komisariatu Policji
w -Śmiglu Wiesław Terczewski, członkowie Za-
rządu Miejsko-Gminnego Związku OSP: Romail
Schiller, Henryk Szu1 i Nlarian Graczyk, poczty
sztandarowe i delegacje straży pożarnej z Wilkowa
Polskiego, Śmigla, Czacza, Bronikowa, Starego Bo-
janowa, Robaczyna, Nietążkowa, Morownicy, Nowej
Wsi, Machcina i Karśnic. Porvitano także: mieszkań-
ców Zegrówka i okolicznych .,vsi, delegację Koła Go-
spodyń Wiejskiclr w Zegrólvku z Marią Kupką na
czele, sołtysów Zegrówka, Zegrowa i Bielarv, sponso-
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ra Zbigrrierva Wojciechowskiego oraz przedstawicieli
illas;v lokalnej i regionalnej. Następnie Z. Pelec
przedstawił historię OSP Zegrówko,

Punktem kulminacyjnym uroczystości było prze-
kazairie sztandaru. Najpierw Jerzy Cieśla przekazał
go J. Solakowi, ten - Z. Pelcowi, a prezes OSP Ze-
grówko - pocztowi sztandarowemu. Po jego prezen-
tacji zasłużonych członków OSP Żegrówko uhonoro-
wano odznaczeniami.

odznaki Z^ ZASŁUGI DLA WoJEwoDZTw^
LESZCZYŃSKIEGO otrzymali: Alojzy Ajchler i Syl-
wester owczarczak.
Medale zA ZAsŁuGI DLA PoŻARNtcTYl/A otrzy-
nrali - ZŁOTF: Kazlmierz Paul, Stanisław Kupka,
Stanisław Olejniczak, Franciszek Kupka, Kazimierz
tr-ranek, Henryk Cieśla, Władysław Ziegler, Stanisław
Ovlczatczak, Walenty Woźny, Zenon Tomowiak, Syl-
v,rester Owczarczak, - SREBRNE: Leszek Cieśla,
Jan Franek, Jan Karbowiak, Marek Kupka, Józef
}iołvak, Florian Skoracki, Henryk Skorupińskt, Kazi-
1,lrierz Samol, Mieczysław Tomowiak, Bernard Zie-
gler, Alojzy Gindera, Andrzej Dratwa, - BRĄZO-
lVE: Florian Ajchler, Tadeusz Zalisz, Jan Szlafka,
'Iadeusz Franek, Andrzej Zalisz, Paweł Ciorga, Ma-
lek Kozak, Zenon Skoracki, Ryszard Ajchler i Piotr
I(aczmarek.
I]onadto najmłodszych, a już wyróżniających się stra-
zaków, uhonorowano odznaką WZOROWY STRA-
Ż^K - Wojciecha Owczarczaka, Łukasza Skorac-
kiego, Pal,vła Ciorgę, Stanisława Franka, Marka Ko-
zaka i Ryszarda Ajchlera.

Wystąpienia gości r ozpoczął Wo jewoda Leszczy ń-
ski Leszek Burzyński, który m.in. powiedział, że

sztarrdar iest synrbolenr jednoczącym iudzi, ale jest

też syrrił,;o1em nowych zobowiązań i zadań, ,,Nie mam
wątplir,vości, żc przez Was będą wykonywane wzolo-

Sztąndar prezentuie chorąży Mie-
czllsłalł Tomowiak,

Fota: B. Górn,y

rvo. (,..) Swoją obecnością wyrażam rvam podzięko-
rvanie i pi,oszę abyście w inlrię dobra drugiego czło*
lvieka i naszej Ojczyzny nadal im służyli. Chylę czo-
ła p:,zed waszym w-ysiłkiem", Jan Solak nawiązał do
bar,.,l sztandaru: kolor niebieski symbolizuje ciało,
czjerwony - krew. Zadaniem straźlaków - i nie tyl-
ko -,- jest ,,wypełnic godność człowieka".
T,. Mądry strażakom Zegrówka życzył,,tylu szczęśli-
w):ch powTotów, ile wyjazdów". Życzeniom i gratula-
cjom nl,e było końca. W niektórych z nich - A. Zie-
gler - pojawiła się nute wspomnieniowo-rodzinna.

Uroczy5f6§[ zakończył Jerzy Cieśla: ,,Jestem prze-
konany, że wydarzenie to pozostanie na długo w pa-
mięci nie tylko strażaków i ich rodzin, ale również
lł,szystkich uczestników tej uroczystości, Nadanie
jednostce sztandaru jest wielkim wydarzeniem
w t5.p środowisku, jest wyrarem uznania dla jej
os\ągnięC i c.a\oksztal\u dz\alą\ności. (...) \Wszystkim

strażakom-ochotnikom życzę dużo szczęścia, zdroę,ia
i wszelkiem pomyślności w życiu osobistym, a także
Caiszych osiągnięć i satysfakcji w działalności rra
rzecz swojego środowiska pod wspólnym sztąndaretn,
zgodnie z wypisanym nl nim hasłem: BOGU Nrr
CHWAŁĘ - BLIŻNIEMU NA RATUN!]K.

Orkiestra zagrał,a marsza i dowódce uroczystoścl
naczelnik OSP Żegrówko Stanisław Ciorge wyprow,a-
dził poczty sztandarowe. Prowadzący uroczystość Ka-
zjmierz Kró1 dał komendę: FIagę z masztu (a była
ntm samochodowa drabina) opuścić.

Później pozowano do,,rodzinnego" strażackiego
zdjęcia, spożyto doskonałą grochówkę i bawiono sie

do północy.

PS. OSP łv Żegrówku jest 8 strażą w
której nadano sztander.

_4_."_.,

naszej gminie.

(H.z,
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Bezpleeueńs§we $ożalowe ila obszarach wieiskioh
Przed przystąpieriiem do wypaiania słomy i po-
zostałości roślinnych zapoznać się z uchwałą Ra-
cly Miasta i Gminy (Gminy) dotyczące wypalania
słomy i pozostałości roślinnych. (Zob. ,,WŚ"
nr 11/116 z 6.06.1996).

Palenie tyioniu i używanie ognia otwartego nie
powirrno występować w odległości rnniejszej niż
10 m od materiałów 1:odatnych na zapalenie.
Rozniecanie ognisk w odległości mniejszej niż
100 m od lasów, torfowisk lub wrzosowisk jest
rriedozwolone z wyjątkiem nriejsc do tego celu
wyznaczonych.
Rozgrzewanie srnoły lub innych nlas bitutnicz-
nyc}r prowadztć rlależy w odległcści nie lnniej-
szej rriz 5 m od budyn}ir,r i 10 m od materiałów
podatrr5 cJr na zapaierlie,

Podczas zbioru plodów rolnych, transportu
i omłotaclr:

- obsłtrga lilaszyn i urządzeń powinna przebie-
gać zgodrrie z instrukcjami ich obsługi
z uwzględnierriem zawartych wskazań prze-
ciwpożarowyclr,

- silnikr elektryczne służące do napędu maszyn
i urządzeń powinny być odpowiednie do wa-
lunków pracy, w któr;,ch będą pracować,

- utrzynrywać odległość min. 5 m od układu
napędowego, stert, stogów i budynkow o kon-
strukcji palnej,

- silniki spalinowe ustawiać na podłożu niepal-
nym w odległości co najmniej 10 m od stert,
stogów i budynków o konstrukcji palnej,

- utządzenia wydechowe silników spalinowych
zabezpieczyc przed wydostaniem iskier,

- materiały pędne w iiości max. dobowego zu-
życia przechowywać w zamkniętych, nie tłu-
kących się naczyniach w odległości min,
10 m od punktu omłotowego, stertowania sło-
my, zboża itp.,

- przestrzegać zasady, aby nie używać ognia
otwartego i nie palić tytoniu w odległości
mniejszej niż 10 m od prowadzonych omło-
tów lub stogowania słomy i zboża,

- \Myposażyć miejsce omłotów, kombajnowania
lub stertowania w podręczny sprzęt gaśniczy
oraz w razie potrzeby w sprzęt służący do
wykonywania przerw hamujących tozptze-
strzenianie się pożaru (pługi, brony),

- ptzesttzegaó zakazu palenia tytoniu przy ob-
słudze sprzętu i maszyn podczas zbioru pal-
..ych płodów rolnych i ich transporcie.

Aby zapobiec powstawaniu pożarów od urządzeń
mechanicznych należy:

- przeprowadzać obsługę maszyn i urządzeń
zgodnie z instrukcjami ich obsługi,

- sprzęt i maszyny rolnicze przed rozpoczęciem
sianokosów i żniw poddawać przeglądowi
oraz konserwacji. Szczegó}ny nacisk należy
położyć na wymianę uszkodzonych łożysk
oraz smalowanie części, które tego wymagają,

- w trakcie wykonywania prac polowych wyko-
nywać niezbędne przerwy w pracy w celu
oczyszczenia części obrotowych maszyn z na-
winiętego siana lub słomy, przeprowadzania
niezbędnych napraw czy też oczyszczania
i wystudzania przegrzanych silników,

-- eksploatować maszyny o napędzie spalino-
wym tylko ze sprawnym urządzeniem od-
iskiernym,

- garazować pojazdy silnikowe tyiko w obielr-
tacir i pomieszczeniach przeznaczonych do
tego celu. 'W przeciwnym razie pojazd powi-
nien posiadać opróżniony zbiornik palirva
i powinien mieć odłączone na stałe zasilarrie
akumulatorowe.

7. Aby zapobiec powstawaniu pożarów od instalacji
e}ektrycznej należy:

- nie przeciążać instalacji i urządzeń elektrycz-
nych,

- nie stosować do napędu naszyn i urządzeń
silników elektrycznych zbyt małej mocy,

- nie stosować niewłaściwych iub naprawia-
nych bezpieczników elekirycznych,

_* nie uzytkować niesprawnych technicznie
utządzeń i instalacji elektrycznyclr,

- irie stosować niewłaścirvych przewodów elek-
trycznych w stosunku do wymagań technicz-
nych,

- łączyć w sposób właścir,,,y przewocly elek-
tryczne (rrie skręcac),

- nie użytkować instaiacji prowizorycznych,

- poddawać okresowej kontroli i konserwacji
urządzenia i instaiacje eiektryczne,

- wszystkie punkty świetlne w stodołach,
chlewniach itp. pomieszczeniach muszą być
zabezpieczone kloszami ochronnymi.

8. Podczas składowania słomiastych produktow
rolnych należy przestrzegać następujących za-
sad:

- nie przekraczac wielkości 1000 m'powierzclr-
ni lub 5000 m3 kubatury stert, stogów Iub
brogów,

- zachować podstawowe odległości stert, sto-
gów iub brogów:
od lasów i terenów zadrzewionych -_ 100 m;
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od budyrrków palll)/cłr --- 30 tri;

od budynków niepalr-i).cll --- 20 nl; od torów
liolejor",zych r ciróg publicznych - 30 m; od
urządzeń i przervodów linii eie!;trycznej wy-
sokiego napięcia - 30 m,

- ustalvione sterty, stogi i brogi zabezpieczyc
pasem terenu pozbawionym materiałów pal-
nych i pozostałości roślirrnr,.-ch o szerokości
2 m i w odległości 3 m od ich obrysu,

-- w przypadku składowania niedosuszonych pło-
dórv prowadzic okresową kontlolę tenrper,a-
tury, aby nie clopuścić rio ich sarnozapaletria.

Zasady magazyllowania cieczy painych:

- ciecze o tetllperatulze zapłorlu i;oniżej 55'C
(betrzyna, olej napędo\,vy, llafta, r,ozcieńczal-
nik) przechowywac w zal,nknręlyclr szczelnie,
nietłukącyc}i się zal,ezi;teczcnych przcd gro-
madzeniem ładurrkow elektrycznosci :;tatycz-
nej naczyniach,

- nie gromadzic więcej lTiż 60 1 creczy 1-1alrlc.;

w garaŻach wo]no stojący,cir, wyr,:oirali;-clt
z materiałór,v rliepahrych o pow. do 60 tll-,

- nie grornacizic w-ięcej rriż 2U i beilzylly iLttj

60 l oieju napęciclwego vu, ilrllych garazacir,
-- nie przelewać paliwa oi,az nie llaperniac i,r,.,

zDlor,nlko]^/ po3azdów w garażach,

- trie gromacizic w mieszkariiac}i ,,,/ ii,ic3J i.

20 l oleju napędtl,we$o iub iialty t i] i ilł:,iz)..

ny lub rozcieńczalnika.
Wyposażenie w podręczny sprzęt gaśniczy

- samochociy osobowe - 
gaśnica o syrnboiu r-

i masie środka gaśniczego inin. 1 kg,

- samocl-tody ciężarov;e i ciągniki -- gi}sLli,ju

o symbolu B i proponowanej rrrasie śl,uctl,u

gaśniczego mirr. 2 kg,

- kombajny - zgodue z instruli.cją olsi.'l6i
(DTR), a w przypadku blaku oi<r,eśierrra w;,-

maganego podręcznego sprzętu gaśniczego na-
leży wyposażyć w gaśnicę o synrbolu ij t nlił-
sie min. 2 kg środka gaśniczego ol,az gaśnluq

o symbolu A min. 6 kg środka gaśniczego,

- 
pun}<t omłotowy - 

gaśrrica o sytnbolu ]j

i masie min. 2 kg środka gaśniczego olaz gaś-

nica o symbolu A i masie min. 6 kg środka
gaśniczego oraz beczka z wodą o pojeinr:ości
min. 200 I wraz z wiadrem,

Sprzęt powinien b;zć poddawany badaniom teclr-
nicznym i konserwacji zgodnie z zasadami okl,e-
ślonymi w odrędnych przepisach 

- 
jednak nit:

rzadziej niż raz na rok.
Komendant Rejonowy Państwolvej Straży Pożalnej

(-) st. brug. żnż. Leon Mqdry

ZATRUDNIĘ INSTALATORA woD.-KAlY
tel. 5189-687, 5189-515 lub 0601572324

Urzqd Stonu Cguźlnego
uprzejrłńe zatl;iadamia, że
sz,arn Urzędzźe zuiq,zek
zawarli:

u Smigltł
u tutej-

lnałżer-sk,

4

{]ZTlitWCA 19$[] r.
-P§,n Adam żlając z Czucza ź Fglń Aurel.iu Cecylia
Waj"thatuźak zc Starej Przysźekź Pierwszej
Pcł.n Pgweł Krystaf ze Śmigla l. Pani, llona Urbqń-
ska ze Smigla
FqlL Artur Skrzypcłak z Koścźana i Pani lloną
Marźc Ajchler z Czucza

- Pan KrEstian Ptotr Gmerek ze Sturego Balanawa
ż Pclni Ed,yta l:lclbara Pieśruig,k ze Śmźgla

LiPCA 199B r.
Pan .Mźeczysław Zal,isz z Bźęlaw i Fgni łtnnu Llu-
teclsg z wonźeścźł

- Pan Pau:eł Golec z Racotu i Panź Iusona Szynl,ań-
ska z olszeua

- Pq,n lreneusz Nousak ze Zbakou:u Dolnego ź Pąni
Olens Tolnollsiak ze Sm,igla

t] LiPCA 1998 R.

- Pan Przemysław Han z Czacza i, Pa,nź Agnieszka
Graczgk ze Śmźgla

1§ i-iPCA 1998 R,
-^- Pan Eclmund Mackowżalc ze Smigla i Pant, Mag-

dalenq. Konkol z Czaczu
25 LIPCA 1998 R.

- Pan Piotr Golec z Księginek i Pani Violetta Ba-
naszczak z parska

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Śmiel:

G.!6+Wff @******o3:::-:,:::::§ts*

ffiww
B EHfrEE

64*830 sb{rGIBL, UL. K,ILI§SKIEGo 10

tel. (0-65) 5-189-022

@ r.l,ycinanie drzew

"ł cięcie drewna opałowego

_i,CTR,:1trI]i{tr MIESZKA}TIE (POKÓJ Z KUCH\_,_.
tla telellir: Srłrigla 1ub okolic

tel.5*189-849
ao.$6ars8ae€@s

SPRZtrDlrM DZI AŁKI BUDOWLANE
Śr,nigiel, ul. Połu_dniowa

Informacje: tel. 5-180-325

frs@aGie§p

10.

iCo

9.
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ffiffi$ffi§ffiA P{B|"I8YIHA
L.07,br. - na tla,sie tsrońsko - Kotusz kierujący

tlot{DĄ CRX mieszkaniec Lesztla, jadąc z nad-
lr:ieiną szybliością na wybojach, nie opanował po*
jazdu w w-yiliku czego samochód przekozioł-
kował do rowu. Został on w znacznyrr. stopniu
uszkocizony. I(iet,orvca z opresji wyszedł bez szwan-
ku i za spowodol,",anie zagrożenia w ruchu został
ukararry marldatem 100 złotowym.

4.07.br. - ..v Śmiglu na ul. Kościańskiej kierująca
FIATEM 126p mieszkanka Radzewic (gmina Mosi-
na) bez przyczyr\y zjechała na iewy pas ruchu
i uderzyła w mur okalający skarpę. Ukarano ją
mandatem 50 złotowym.

5.07.br. - w Czaczu na ul. Wieiichowskiej kierujący
vw pAssAT mieszkaniec wielichowa w trakcie
wyprzedzania SEATA IBIZY, którym kierował
tnieszkaniec Czacza, uderzył w bok IBIZY. Spraw-
cę ukarano mandatem 20 złotowym.

8.07.br. - interweniowano w mieszkaniu przy ulicy
J. Iwaszkiewicza w Smiglu, którego mieszkaniec
zgłosil, że jego była konkubina, robiąc mu na złość,
-wvkręciła i:ezpieczrriki. Ze stronami przept,owa-
dzono lozmowę.

10.07.br. - jedna z mieszkanek Wonieścia zgłosiła,
że jej sąsiad, wszczął awanturę wobec domowni-
i<ów. Pouczenie.

11.07.br. - w Smiglu w mieszkaniu przy ul. Lipowej
nietrzeźwy mąż wszczął awanturę z żoną nie poz-
w-alając jej przebywać we własnym pokoju. Ze
stronami przeprowadzono lozmowę.

15.07.br. - na drodze E-5 pomiędzy Wydorowem
a Nietążkowem na skraju lasu od zaiskrzenia ukła-
du wydechoirego ciągnika zapaliła się przewożona
na dwóch pizyczepach słoma. W wyniku pożaru
spłonęły dwie przyczepy oraz 3 tony jęczmiennej
słomy o ogólnej wartości 16.530,00 złotych na szko-
dę mieszkańcow Robaczyna.

15,07.br. - mieszkanka Karśnic zgłosiła, że jej kon-
kubin będąc rł, stanie po użyciu alkoholu wszcząŁ
z nią awanturę domową. Przed przyjazdem policji
oddalił się z rniejsca zamieszkania samochodem
TRABANT, a następnie - widząc zbltżający się
patro1 - usiłorvał schować się w zbożu. Został uję-
ty. Jak się okazało był w stanie nietrzeźwości _
2,67 promila aikoholu w wydychanym powietrzu.
Zairzymano mu plawo jazdy i skierowano wniosek
do kolegium.

16.07.br. -_ mieszkanka ul. W. Sikorskiego w Smiglu
zgłosiła, że ila klatce schodowej leży mężczyzna
w brudnej, cuchnącej odz\eży. Po przybyciu na
miejsce, nikogo nie zastano.

17.07.br. - mieszkarrka Nietążkowa zgłosiła, że jej
sąsiadka spowodowała zadymienie mieszkania.
Przeproti,a,JzQno z nią rozmowę.

17.07.br. 
- mieszkanlra z ul. Leszczyńskicj vr tlietąz-

kowie zgłosiła, że jej sąsiedzi, będący w stanie po
spożyciu alkoholu, zabrali klucz od drzrvi wejścio-
wych. Po przybyciu policji i roznrovzie - 

klucz
oddali.

"'*,fi?,tilT"i'f;,Hf;.|'ćTŁ"r,§łu'""
PS, Jolc sźę dou:źedzźell,śmy, u przeddzień SWLĘTA
POLLCJI lłomendant naszego komźsariatł,L Vlźesłau:
Terczeuskź został odznaczong BRĄZOWYM KRZY-
ŻEM ZASŁUGL Gratulu"jemy! A uszystkim policjan-
tom żEczymy jak najmniej interuencji. Redakcja,

§ierpień tł Gentrum Hultury
2 sierpnia (niedziela), koło w
ZABAWA TANECZNA. Gra

parku, w godz. 18- -24

zespół SEZAM.

9 sierpnia (niedziela), koło w parku, godz. 1B.00

KONCERT Młodzieżowej Orkiestry Dętej Zespołi"t

Szkół Elektrycznych im. W. Krukowskiego \,v Nowej
Soli pod batutą Janusza Gabryelskiego. W plcglamie
muzyka operowa, operetkowa, filmowa, sta.ndaldy
jazzowe, melodie biesiadne...

15 sierpnia (sobota), koło w parku, godz. 15.00 }'E-
STYN ,,ŻEŃcY" DLA ŚMIGLA I ZIEMI LE§z-
CZYŃSKIEJ organizowany pTzez Radę Rcdziców
przy ZPIT ,,Żeńcy Wielkopolscy",
W programie:

godz. 15.00 - blok imprez dla dzieci: gry i zabawy
z dużą ilością nagród, występy zespołóv,r BRAWO
i ISKRA z Pogorzeli, LA SEPT z Leszrra, STO-
KROTKI - chórek dziecięcy M-GOI{ w \Ąlielicho-
wie, WILKOWIANiE - zespół śpiervaczy z Wil-
kowa Poiskiego, pokaz w,alk \Mschodu, lcteria fan-
towa z bardzo atrakcyjnymi nagrodami,

godz. 17.00 koncert ZPLT ŻtrNcY WlELKo-
I)OLSCY oraz CANTI POPULARI UMBRI z Mar-
sciano (Włochv),
godz. 17.00 - KABARtrT Zofii DRAGAN z Bu-
kówca,
godz, 20,30 - losowanie rragród 1otel,ri,
godz. 21.00 - ZABAWA TA.I{ECZI{A z zespołem
REMIx

23 sierpnia (niedziela), koło
ZABAWA TANECZNA. Gra

w parku, godz. 18-24
zespół NEVE§T

Uwaga! W czasie trwania imprez czynne będą stoiska

gastronomiczne i handlowe.
W SIERPNIU czynne już będzie I{INO CENTRUM!!!

A codziennie - BASEN KĄPlELOWY
w godzinach od 11,00 do 19.00

ZAPRASZAMY
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§ukcesy zawsdnEków frEPERTtIAffi §tlf{A,,fififfTffi§Ip#"
Ifr[tF $nYF

\,\,' dIrtu 2l czerlvca 1998 r. .,,l Pępor,vie zostały lr.l-
zclilane Il Misirzostrva Wojeivództ.va Leszc;:yńskic-
go rv Wyciskaniu Sztangi Leżąc. Klub TKI(F Gryf
Przysicl<a Polslia reprezentow-ało 9 zawodnil<ólv.

Wśród jurriorórł, replezentalltami li]ubu byii; Ja-
losław Kut-ic, Tonrasz Ławnicza}<, Filip lrTaskręt.
W srł,ojej kategorii wagowei Jarosław Kunc zdobył
złot-y meclal r.łyciskając 75 kg. F'ilip Naskręt wywal-
cz}rł sreblny nredal rvynikiem B7,5 kg. Bardzo dobrzc
r.",ystartor,vał 'lom,asz Ławniczak - zaltczył 85 iig.
Niestety ta kategoria wagowa była baldzo stlilie ob-
sacizona i nie ,"vystarczyło to na zdobycie rnedalu.

Wśród serriorów nasz klub reprezetltowali; Jacelł
Sz;,in"no*-rki, Piotl Bartkor,viak, Kou,ad Skolczyl<,
'fomasz Sz5,iną11911r5ki, Tomasz Wojcicchołvsl<i i Józr:I
Bosy.
W poszczególnych kategoriach r.vagolvyc}r medalc
zdobyli: Jacek Szymanowski - złot;, (107,5 kg), To-
masz Szynranowski - brązowy (140 kg), Tomasz
Wojciechołvskr 

- 
srebrny (135 kg).

Był to pierwszy występ naszej reprezentacji w te-
go typu zaq,odac}r. Z mistrzostw tych przywieźIiśmy
dwa złote medale, dwa srebrne i jeden brązowy. Jest
to niewątpliwie wie]lri sukces naszycłr zawodników.

ół.030 śMlGlEL
ul. kościuszki ó
tel. (0-ó5l5180-20ó

PBOFESJONALNE ZDJĘCIA:

- ślubne,

- komunijne,

- rodzinne,

woLNE TERMINY!!!
Centrum Kultrrr""* u, Śmiglu inforlruje, że posiada

jeszcze wolne ternlirTv na organizację rłroczystoścl
rodzinynch - wesela w dużej sali: 17 październi1.:i;

oraz 7 i 21 listopada. Wszelkich infcrmac;i o lł,1,-

najmnie sali udziela sekretariat Centrum: Śnligie1
ul. T. Kościuszki 20. Informacji można też zasięgnąc
teiefonicznie: 5-180-273.
Osoby, które zarezerv,Io\§ały salę a jeszcze nie podpr-
sały umów prosimy o przybycie celem spisania

tychże, dvr. Ii. Zbiersk

llastępny nr ,,W§" IS slerp§lia br.

Mencel, Jodwigo Skorżyńska, ADRES REDAKCJl: Centrum Kultury-ó4_030.Śmigi9|,_1|:1:,§9j:l1.r!_39,-t:_Ł'."l^5.1?0rr_r^3..j"^1:§i| l

7.0l1.98 (piątek) godz. 20.08

..KRZYI{ 2", USA, 1997. I{eż. Wes Craven, Wvk. 1,1c-

r e Campbci1, L)a,,lid Arquette, Courteney Cox, Fiilli
gro'ży. Mlocla ]rclljeta kończv pie;,v,,sz_v ro'l< str_tciiłil,,,.

Irt"1! cllt,ot-tlą laty r:rietlalze zginęła z rąlr rl;lł1-lvilii
JurJ{ nrania}łaJn;;clr rł,ielł;icieli kilil g1.oz-li }la nriej-
scov\-e elial,itt-tl, 1,1 chodzi filnl, ną,;,,iązuiący clo t,łlll-l*
i -rlcl l rłlvr_]arzeri. l'ociczas pr-enri c r-i r_locirqC z,i clLl :;L;ry-
1 r,!,tl.it,zc,,jt_l Zail lac] lu.

1.{.0łt.98 (piątclr) gotiz. 20.00

..-t LA'l' W TYI]ECIIr", I,1SA Wielka Bi:vtairia,
1{]97. Tteż. Je.atr-Jacques Atrilar,łcl. V/5.k, 13racl i)ii,t,
])ai,ir] fhelł,lis, Irlgebora Dllili<unaite. Filnr ill3,c}ir:-
|1,giczrr1,. l\us;lriacki poch.ózrlil< bielze uclzjai rv llle-
i rlieckie3 wy pl;rwie ."v,vsoi<o11or-s l.; le j ila l{tł nga- _[';rl ł,,ł,l,

w 1939 r. Ekspedycja l<oircz;, siq i<alas'llloią, niekic-
rily uczestrric1. giną, irllłi zcstaią interrlotł-alli i_;rzt.r
Anglików. Austriak ucieka z obozu i po rlittgiej ,,,,q-

dr,ówce docielra do 'J'ybetu.

- paszportowe,

- dowodowe, legitymacyjne w 3 min.,

- reportażowe,

- reklamowe.

wllt0tlrlAlllE |rltilÓt l Ezlll tćf, łIilllon§rlcil fr
§PEZEDAż:

- filmów,

- aparatów (2 lata gwarancji)

- albumów,

- ramek,

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

-. akcesoriów fotograficznych.
tJStUGl !(§ER0 A8, A| somnigr§zrnit - poiliększrnis
VIDEO FILMOWANIE

nie ponosi oclpowiedziolności zo treść ogłoszeń i nie zwroco moteriołów ńie zomóń'idiiY§Ę. Zostrzegomy sobie prowo skroc§- |
nio, poprowionio tekstów oroz listów. Nokłod - 900 egz., cen o 70 9r, reklomo cńt - 30 9r f VAT, l
,,Drukornio" Romon Łęczyński §migiel, ul. O§rodowo 39 - tel. (0-65) 5180-543. l

\)


