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Opinie zowortej w iej rubryce sq osobistym zdoniem
Czytelników i mogq być odmienne od stonowisko
redokcji.

[JOlM uDANlEilfi...
Mieszkońcy Śmi9lo i okolic z Rotuszem

Śmigielskim kojorzq sobie wiele chlubnych
jok i przykrych wspomnień i przeżyć.

Czy uzosodnione jest oby w tokim budynku
wyrozić zgodę no otworcie punktu hondlo-
wego? Powogo i poszonowonie tego Rotu-
szo, moim zdoniem powinno być potrokto-
wono inoczej w chorokterze do którego zo-
stoł przez ówczesne społeczeństwo Śmiglo
wybudowony. Rotusz powinien być zowsze,
jeżeli sytuocjo no to pozwolo miejscem
urzędowonio Burmistrzo lub siedzibq orgo-
nizocji, stoworzyszeń, klubów itp. slużqcych
wszystkim lub części społeczeństwo śmi-
gielskiego.

Generolnie zostoł noruszony wyglqd cołej
strony rynku. Czy no to wyroził zgodę kon-
serwotor? Podobnie sytuocjo wyglqdo no
plocu Wojsko Polskiego.

Bronistow Skorupiński

UwAGA!

Listę nagrodzonych klientów

,,BIocHEM-PLUS"
podamy w następnym numerze,
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!&ufialerzo miĘdzy imnłiymi 0:
opłatkowych spotkaniach
obchodach rocznicy l)or,vstania Wielkopolskiego
gazyfikacji gminy
strażakach, pożarach i zagrożeniach
spotkaniu z sołtysami
historycznej dacie dla szkolnictwa ponadpodstawowego
francuskim roinictwie
gimnastyce porannej

na§tępnym 0:
sesji rady miejskiej
sprzedaży mienia komunalnego
rvpólnotach mieszkaniowych
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WITRYNA ŚMlGIELSKA

0PŁATKOIuE §P{IIKĄI|IA
Tradycią już się siało, że ila plzełomie starego

i norvego ro}<u liczne zbioror,vości,: organizacje, towa-
rzystrva, sołectwa, klasy szkolne olganizu_ją gwiazdkę
dla dzieci bądź opłatkołve spotkar-ria. W tym roku
w mieście i gminie Łyło ich bardzo wieie. Miałem
możność uczestniczenia lv kilku z nich.

15 stycznia br, rv salce kareralnej Centrum Kul-
tury rł, Sn:iglu na opłatkowi,l,i1 spotkaniu spotkało
się pon'ad 80 człoiilrów }śręgu Starszych liarcerz.r
im. Księcia Józef.a _Poniatow,skiego.
Wśród zaploszonych gości 1iył wicebur*ristrz l{enryk
Skrzypczak i przewodnicząca Rady Miejskiej Smigta
Urszula Ranke.
Jak każe harcerski obl,czaj, spotkanie lozpoczęto ga-
wędą. Wygłosił ją przewodniczący kręgu, gospodarz
uroczystości hm. Zbignieił, Grabowski. Jej tematenr
był Ogień Betleiemski - symbol jasności, spokoju
i pokoju.
U. Ranke podziękowała za zaproszenie i za dostar-
czenie do jej rodzinnego domu betlejemskiego świa-
tła. Stwierdzlła też, że teraz, gdy szerzy się wanda-
Iizm, właśnie harcerstwo jako organizacja wycho-
wawcza jest pred;zsponowana do wdrazania wśród
młodzieży zasad moralnych. Deklarując się jako
przyj acie1 1-}alceTst-vva ż:, czyła dalszych, jeszcze więk-
kszych osiągnięć w 1998 roku.
Il. Skrzypczak też zŁożył. serdeczne życzenia, przede
wszystkim polvodzenia w za"angażo."r/aniu nad wycho-
wywaniem młodzieży.,,Byłoby doŁ,rze, gdybyśmy
ptzyszłą młodzież wychowywali w duchu pracy na
rzecz środowiska i lokalrrego patriotyzmu". I rł, nim,
iak i zarządzte, w imieniu l<tór,ego przemiał, harcerze
też rnaią swego przyjaciela.

Bardzo .cłomienną, patriotyczną gaw-ędę wygłosił
dh Henryk Bajon. ,,O patriotyzmie nie trzeba rnó-
1qig - nim trzeba żyć| Bez zbędnej dydaktyki a bli-
zej natury".
Ciekałve byly też wystąpienia dh. dh. Zdzisława Maj-
c},,i:cłitcza i Tadeusza Mendla, który ze swadą, mo-
r,:,enta:ni -"lr sposób humorystyczny, mówił m.in. o ga-
rl.ęclzie jako u,spaniałym środku komunikowania har-
ccl,skiego.

Skron.na kolacja, łamanie się opłatkiem i skłacia-
nie scŁie w,zajennie życzeń, wspóIne śpiewanie ko-
J.e,d i piosenelr harcerskich,, wspomnienia i plany ria
przyszłość stanolviły niepowtarzalną atmosferę tego
Ll1,oczego, roclzinnego harcerskiego spotkania.

i9 stycznia br. w sali widowiskowej Centrum
l={.llttlry rv Śniglu zorganizowano spotkanie opłirt-
],.cv,le. w którym uczestniczyli członkowie Oddziału
]trara-|ia,}ne8o A}<cji Katolickiej, Katolickiego Stowa-
izirsze-ia iViłodzieży i chóru HARMONIA. Obecne
l;;;1o ciuchowienstwo Śmigla z ks. Zbigniewem Da-
,.vitlziaxienr na czele. Władze samorządowe leprezen-
tr;r.;a]i: burmistrz Jerzy Cieśla i przewodnicząca Ra-
di, Miejskiej Śmigla Urszula Ranke.
F'o oclmówieniu przez ks. Z. Dawidziaka modlit,,łzy,
zaśpi.ewaniu przez zgromadzonych kolędy,,Wśród
nocnej ciszy..." i zmówieniu ,,Ojcze nasz..." łamano
l c opłatkiem i składano życzenia.
/r po spożyciu c'astek i kawy chór HARMONIA da}
koncert kolęd. Później śpiewali je wszyscy.
\zrl trakcie opłatkowego spotkania zbierąno datki na
ol,ganizację półkolonii dla najuboższych dzieci.

(H, z.,

PffiW§TAIlctlffi GflE$ć l $flWAŁA I

10 stycznia br., w 79 rocznicę wynrarszu pow-
stańczej kompanii śmigielskiej, o godz, 12.a0 Zlviązek
Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych
zorganizował przy obelisku na placu Rozstrzelanych
w Śmiglu APEL POLEGŁYCH.
W uroczystości uczestniczyli: Burmistrz Śnigla je-
rzy Cieśla, Przewodnicząca Rady l,vliejskiej Smigla
Urszula Ranke, Sekretarz Śmigia Wanda Jalluł:ow-
ska, kombatanci, harcerze, młodzież szkolna i nielicz-
ni mieszkańcy Śmigla i okoiicy. Były też poczt5r
sztandarowe szkół, organizacji i towarzystw. Uroczy-
stość rozpoczęto wysłuchaniem l{ymnu Państwo-
wego.
Okolicznościowe przemówienie wygłosił dyr. Cen-
trum Kultury w Śmiglu, który m.in. pol,viedział: Sto-
źmg w miejscu, z którego 79 lat temu mżeszkańcy

Smigta ż okolicg usErus,zgli pod, Osiecznę i Bukóqżec
GornE bg ualczgć z pruskźm zaborcq o u:olnĄ'- p,ol-.
sltq Wżelkopolskę. BEło to już po podpźsaniu 11listo-
pada 1918 r. rozejlnu z Niemcami, którgm jednak
\lozostatużono zźemie zaboru pruski,ego, W, tam sa-
rILanL czasi,e Pźłsudski lls Warszausźe przejął uła-
dzę (...),Tuorzqca się to Warszausi.e centralna, polska
admźnźstracja przgstqpźła do ulq.lki o granice na
Wscłlodzźe i Południ,u. Zżemżę zaboru pruskiego po-
zostauiono samq sobie. (...). Nźezu:gkte chlubna, oku-
pżonq kruiq Józefa Kaźmźerczaka ż Sto.nisłalła Kę-
dzierskiego, którzy poleglż pod Lźpnem, u tym -jedynym zlnycźęskim polskżm potustantu, zapźsalż
m,leszkańcy Śmźgla i okolicE. Ich patrżotEczne unże-
sienże było usgnikźem d,ługotruałej, mroucze j,
u konspźracyjnych ąnarunkaclt pTaluadzonej pracg

z
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L):achouJe,ucz€j,LD polsleźch roclzźnniłcLi" damae:h, pol,-
skżch organizacjach, i koścżołctcl,t, Gdu padło hl,sŁrl --
.! o ,.oc,ikź stunqł L;to mogł.

Dziś ,9o 79 Lgtech, tego zbrojnego ruchu, na i.łsż,Lll^rL

lerer.źe nl,!łt z jego uczestnlkoll: już nźe żgje , WżeI;ł
: :l"ic|ł s pc c,::n:j u a l_u żołn,źer skźcłl, mo g źłach r o zs i:tłt,y r' ..

po cmsrutarz{Lcll i nu polacho, kżllł,u zgźłlęło ,trtf

to,rześnżu ź paźdzżerniku 1939 roku poc| lnu,renz śrni-
gźelskźej apteki. WźeLu dożlłło szczęślźruie paźnej sta-
raścź. Im uszgstk'm usźnnżśrrtg cześć ź pamżęć. l nui-
śIę, ż:e po ta tu sżę zebralżśmy. Ten slłromn1.1 obelislc
zl:lniesźaną 17 stl.1cr:łłia 1989 r, jest śuźaCectLDeTrL ,pti-

triciyczne j }}asiaLau łnźęszkańcou Zźemi Ś,n ir,cJtk;r.j.
,:.le jest te: uiirażenźem dl,a Ich, czEnu rłas--rj ln-
mźęci. Wźeczna chuała ź pamźęć Poąłstg.ńcom Wźel.-
lcapaLslcźm!

Nastęnnie dh hm. Ryszard Duda poprowaCził
,'lPĘi, t]OLtrGŁYC}I. ,,Wzywam \n/as do apelu..." Po
złażeniu wiązanek k,,viatów pod obeliski.em r w Miej-
scach Pan:ieci ]Varociowej, rvysłucłraniu Roty, r,vice-
,,,rzetvoil1iczący miejscow.ego Koła ZK RP i B'WP
_'viariari Ki;łlala,,nlszystkirn obecnyiri podziękoviał za
udział i pamięĆ. 

@. z.)

ió st-łcznia br. rv Szkole Podstawowej im. Po-
§:stanco$.: Wielkopolskich w Starym Bojanorvie od-
b.,-łr, sie doroczne obchody Su,ięta Fatrona Szkoły.
Oprocz młodzieży i grona pedagogicznego w uroczy-
stości uczestniczyli przedstalviciele Rady Rodziców
oraz emelyto.,vani nauczyciele. lJrząd lłlasta i Gmi-
n1, lł, Smiglu reprezerrtowała sekretarz pani Wanda
Jakurbo,,vska, a Kuratorium Oświaty i \Mychol,vania
il, Lesznie 

- 
pani Maria Jankowska.

Yiystąpienie dyrel-:tora M. Grzelczyka, apel po-
ległvch olaz przygotowany przez panią M. Wojtko-
wiak rnontaż poetycko-muzyczny stanowiły nieco-
dzienną, uroczystą 1ekcję historii.

Ogron.ny apla,,łz towarzy,szył rvystępolvi regiorT al-
nego zespcłu tanecznego z Klobi, i<tór.,, r,i c:łe ści roz-
r}.rvl,lowej zareprezentował rviązan}<ę tańcółv tvieiko-
polskich.

Następnie, przy skromnvm poczęstunku popły-
rręły wspomnienia... ?, s,

{JEAGAI W bibliotece lv Smiglu można kupić za
2,50 zŁ opraco.łanie pt. UDZIAŁ MIESZKAŃCÓW
SłrIcr,e I oKoLIcy w FowsTANIIJ WIELKo_
I,OLSKIM 1918_1919.

ffisffiG§ffi&§A &&ZYFIKA0II &lfill§Y
}i{:i]ijCElrCJA PIICGF,AMCWA GAZYFiKAcji

c]_],,,1I}iY Sł,liiGiEL na zlecenie Zarząd,u. Miejsl<iego
Slnigia z dnia 2 kv"ietnia 199? r. została. opl,acowana
lrzez Zespół Rzeczoznawców Stowarzyszenia Nau-
i,ov,.-o- l-echrriczrrego Inżynierów i Techników Prze-
nysłi,ł }daftowego i Gazowni,czego - Grupę Tereno-
-,qą z Poznania pod kierunkiem dr. inż. Andrzeja
tsalczyńskiego.
Jeriną z podstaw jej opracowania była KONCE]]CJA
rrROGRAMOV/A GAZYtrIKACJI MIASTA SMIGIiiL
l')o R. 2010 opracowana w maju 1992 r.

I".oncepcja obejmuje gazyfikację miejscowości
glrliny Srnigiel (z rvy,jątkien: Snrolna, Prętkowic, Si-
irorzyna, I{cwego Śr,viatu i Podśmigla) oraz Celinek,
Sniat i Wilkor,.ra Polskiego z glłin_y Wielichowo, l<tó-
]]e v/ op]]acowaniu progrramu gazyfikacji tej gminy
zcstał_v przewidziane do zasiiania od strony grr:in;r
:J r.llt],1e] .

Aktlialny pobór gazv przez stację redukcvjno-po-
l'i.iarową .,łr S;:iliglu wynosi 1.341 tys. ni'] na rok, przy
poi:orze szczytolłlym 500 m3 na godzinę 

- 
jest Tezel-

]:",va cikoło 200 m'na godzinę.
O]:ecr,.i,e .rł gninie jest 1,312 odbiorców gazu, z któ-
rycłl 3j.9 użytĘq3" gaz do opalania pomieszczeń.

1{-ri:icei]cja qazyfikacji gminy zal*łada 3 rejony za-
sija.nia" rł,ynikające z położenia geograficznego oraz
u,vboru na,jkorzystniejsz,vch rozwiązań techniczno-
-ekonor: iczn;,rch:

REJON I: - południowa część gminy: Sierpowo
i Wydorowo - zasilane z projektowanej stacji re-
dukcyjno-pon:iarowej w Lipnie. Do Sierpowa ruro-
ctąg z Górki Duchownej, do Wydorowa - z Rado-
micka.

REJON II - północno-wschodnia część gminy: Ptzy-
sieka Polska - ze stacji w Kościanie, rurociąg z Wi-
dziszewa.

REJON III: pozostałę miejscowości gminy - z ist-
niejącej stacji w Śmiglu z koniecznością jej rozbudo-
wy i powiązanie budowanej sieci rozdzielczej gminy
z siecią rozdzie|czą miasta Śmigiel.

Obliczono, że łączne zapotrzebowanie gazr), przez
miasto Śmigiel i poszczególne rejony zasilania (z re-
zerwą dla gminy Wielichowo) wyniesie: szczytowe
9.326 m3 na godzinę i roczne 19.808 m3.

W związku z tym, że istniejący gazociąg wysokiego
ciśnienia do stacji redukcyjnej w Śmiglu pozwala na
przesyłkę około 4.200 m3 na godzinę, przesył docelo-
wej iiości gazu dla zaspokojenia potrzeb odbiorców
wymaga budowy nowego, równoległego do istnieją-
cego, gazociągu (dł. 6.898 m) wysokiego ciśnienia, nie
\ffcześniej jednak niż w roku 2005. Termin ten jest
uzaieżniony od wzrostu tempa poboru gazu. Zajdzie
też konieczność budowy nowej i rozbudowy istnie-
jących stacji redukcyjno-pomiarowych.

,lL,t
,-



Węzeł to rrriejsce oCgałęzier:ia, odploiT adzenia od

głównego gazociągu.
Odcinek to ociległośc pomiędz.v węzłami.

Srednią długośc pl:zyłącza gazowego -wyliczono na
15 m. Zostaną one zakończone szafkowym punktem
redukcyjnym unrieszczollym na zevlnętrznej ścianie
budynku.

Ogólny koszt całej inwestycji wyiiczono na

18.587,000,00 złotych, w tym: studia, dckilrrentacja,
przygotowanie inwestycji 1.853 tys. oLiekty podsta-
\Ą.owe 14.606 tys. (w tynr siec razdzielczz ,w rejonie:
I - 11.692 tys. II -- 300 tys. III - 404 tys.), nadzor

1.1e z oplacowaną koncepcją, to gaz.vfikację poszcze-

$óln5;g6 miejscowości przeprowadzono by w iatach:
1998: Bruszczewo, Stare Bojanowo, Glińsko, Nol.T a

\iVieś, Śmigie1,

1999: Robaczyn, Poladowo, Przysieka, Nadolnik,
Czacz, Karśnice, Śmigiel,

20C0: Morow-nica, Bronikowo, Czaczyk, Żegrowo, Że-
grów,ko, Smigie1,

2C01: i]iałcz Stary, Białcz Nowy, Machcin, Spławie,
Zyclcr,vo, Szczepankowo, Śmigiel,

2C02: i]rońsko, Księginki, Skoraczewo, Olszewo, Par-
:-ko, Przysieka, Śmigiel,

2003: \Ą/onieść, Gniewowo, Karmin, Chełkowo, Jezie-
Iz}.ce, Zygmuntowo,

2004: Sierpowo, Wydorowo. opt. (H.Z.)
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Z obrail ilarządu ffi-8 Związlru Ochot. Straży Pożarnych nP
Odbyły się one 6 stycznia br. przy 1000/o frei<-

wencji! Wśród gości n.in. byli: Konendant Re-
jonowy Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie
st. bryg. mgr inż. Leon Mądry, Kazimierz Król -
wiceprezes Zarządu Wcjewódzktego Zlviązku OSP
w Lesznie oraz Andrzej Ziegler - konr. Ośrodka
Szkolenia Ratowniczego w Kościanie.

Obradom przewodniczył prezes Zarządu }l/-G Związ-
ku OSP w Śrniglu burmistrz Jerzy Cieśia, który rvi-
tając gości i członków zarządtt zŁożył wszystkim po-

dziękowani a ,,za to wszystko, co dla pożarorvej ochro-
ny życia i mienia uczyniliście w roku ubiegłym" oraz

życzenla noworoczne dla strażaków i iclr rcdzin: ,,By
No.,vy Rok był szczęśliwy i pomyśiny, przede wszvst-
kinr }:ez pożarów".

Z tocznego sprawozdania złożonego przez plezesa
rvynikało, że:

- budżet pTzyzrnny rra straże przez Radę Miejską
Śmigla w wysokości 95.500 zł został wykorzysta-
ny w całości. M.in. zakupiono: 3 radiostacje, 30

kompletów ubrań polowych, 50 odcinków węży,
a ponadto wyremontowano samochod OSP Śmi-
giei, wyposażono poczet sztandarowy OSIJ Mo-
rownica w mundury wyjściowe, dofinansowano
orkiestrę dętą OSP SmigieI,

- w maju przeprow-adzono Turniej Wiedzy Pożar-
niczej, którego finał odbył się w lamach Dni
Śmigla i cieszył się ogromnym zainteresowaniem
społeczeństwa,

- z okazji Dnia Strażaka odbył się festyn - piknik
strażacki, w czasie którego demonstrowano konne

sika-wki, pokaz ratownictrva drogowego, plezen-
towała się orkiestra dęta,

-- w Spławtu zorganizowano gminne zawody sporto-
wo-pożarnicze, w których udział wzięło aż 30

sekcji,

- w Buczu odbyły się zawody rejonowe, w których
z naszej gminy udział wzięło 6 sekcji z Machcina,
Robaczyna, Starego Bojanowa, Czacza i Sierpowa,

- - w pażdzterniku r,v cegielni w Czaczu zorganizowa-
iro cv",iczenia plutonu OSP, w których udział wzię-
ły jednostki ze Śmigla, St. Bojanowa, Bronilrow-a,

Czacza i Zegrówka,

- w rninionym roku ?0 lecie powstania obchodziła
jednostka w Nietążkowie, a 30 iecie w Morow-
nicy,

--- pod koniec roku przeprowadzono we wszystkich
strażnicach inwentaryzację i brakowanie sprzętu.

W clvskusji głos zabierali zarówno goście jak
i członkowie zarządu.
L. Mądr}z zakomunikował, że jeżeli chodzi o zdarze-
nia, to od iat rejon Kościan jest na tym samym po-
ziomie. O przydziale sprzętu będzie decydowała ilość
r.vyjazdów do zdarzeń, stąd trzeba rejestrować wszyst-
kie, też i te ,,prywatne". Mundurować trzeba przede
wszystkim strażaków biorących udział w akcjach.
Oni muszą być widoczni, a ich mundury muszą ich
chronić od zimna i wody. L. Mądry stwierdził też, że
sprawdzianem są zawody, a drużynom młodzieżo-
wym należy umożliwić wczesny kontakt ze sprzętem.
,,Waszym minusem jest brak straży w Wonieściu.
Wokół tej wsi nie ma nic". By unowocześnić i przy-
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spieczyć działanie straży, w roku bieżącym będi:le sie
prowadzić działania nad bezprzewodowym -,iiąrza-

niem syren.

i(. Król nawiązał do zanikającej u nas tracłycji --
.,a byliście widoczni" - młodzieżowych drrrżyn po-

zarniczl.gh. Pracę zarządu ocenił jednak lvysok,,:,

.,Dziekuję za bardzo dobrą p]]acę, która r,v wcje,;odz-
rwie jest widoczna".
}., Ziegler (jest ta}<że członkiem zatząd"l miejsko-
-gminnego) zaapelorł,ał, by sołtysi po pozaracir obieii-
tólv roiniczych zorganizowali po§loc (ciągl.ii<l, iado-

\j,:acze. przyczepy) przy likwidacji ich skutków.
Zy,-rcc:tł tez uwagę 1la konsekwencje nie zgłaszanych
akcjr straży pożarnej: wypadki, Tany, zakażenla,
choroby.

\V d;,-sĘ,15;1i ponadto m.in. rii,ówiono o zakupie sa-
r-nochodórł, i i:artycypacji w tych kosztach samorzą-
dó-w ioila]nvch, remontach motopomp, dostępności do
hydraniów. sprzedazy star^ru, formach i regulaminach
zarł,odórv strażackich
I'rzyjęto tez, podobnv jak lv roku ubiegłym, proglam
działania na rok bieżący. @.z.)

Pożar$ i §§§n8 zagr8z8l§la
Jak w-ynika z iniormacji, którą otrzymaiiśm_v

z Kołnendy Rejonowej Panstwowej Straży Pożarnej
,,łl Kościanie a podpisanej przez Komendata ReJorio-
rvego PSP st. bryg. mgr. inż. Leona Mądrego, w i997
loku na ter-enie rejonu kościańsklego powstało 2B5

zd,arzeh, rv tym 145 pożarow, 139 miejscor,vych zagto-
żeriilalarmfałszywy.
Straty spoił,odowane tymi zdarzerriami wyntosiy
1.465.000,00 złotvch, z czego 896.000,00 przypadło na

pożary a 569.000,00 na rniejscowe zag]]ożenia.

W 1ikwidacji skutkow wszystkich zdarzeń brałcl

udział 286 sekcji z JRG PSP w Kościanie z obsarlą

l160 strazaków-ratowników oldz 20B sekcji OSiJ
z obsadą 1100 osób, ratując swoimi działaniarni rrie-
nie wartości 6.212.000,00 złotych.
Podczas wszystkich zdarzeń śmierc poniosły 4 osoby,

a 56 zostało rannych, w tym jeden strażak-ratownik,
liajtrudniejszym miesiącem był sierpien, kiedy to

powstało 47 złarzeń, najczarniejszym statystycznie
r]rriem - 

piątek, kiedy powstało 56 zdarzeń,

Sytuacja pożarowa na terenie poszczególnyc}r

gmin przedstawiała się następująco:

- miasto Kościan 43 pożary o stratach 178,00,00 zł

- gmina Kościan 43 pożary o stratach 165,000,00 z1

- m.ig. Krzywiń 19 pożarów o stratach 152,000,00 zł

- gmina Przemęt 23 pożary o stratach 332,000,00 zł

- m. i g. Śmigiel 1? pożarorv o stratach 69,000,G0 zł

}iIajczęstszymi przyczynami powstawania pozaróiv

były:
(8 nieostrożnośc osób dorosłych - 71 pożarów,

8 wady i tlieprawidłowa eksp}oatacja urządzeń i in-
stalacji elektrycznych - 18 pożarów,

O podpalenia - 21 pożarów.

I1ość miejscowych zagrożen i straty rrimi spowo-
dr,wane na terenie poszczegóit,lyclr gmin przedsta-
.:.,iają się następująco;
,,- m,iasto Kościan 38 o stratach 73.000,00 zł
--- gmina Kościan 36 o strataclr 267.000,00 zł

- m. i g. Krzywiń 31 o stratach 55.000,00 zł

- gmina Przemęt 13 o stratach 55.000,00 zł
--. m. i g. Śmigiel 21 o stratach 119.000,00 zł

Najczęstszymi ptzyczynami miejscowych zagtożen
były:
Q niezachowanie zasad bezpieczeństwa ruchu środ-

kórv transportu - 57,
E huragany, silne wiatry - 34,
O gwałtowne opady atmosefryczne - 13.

W porównaniu do roku 1996 mieliśmy o cztery
pcżary mniej i o jedno miejscowe zagtożenie też
mniei.

Do zdatzeń w 1997 roku wyjechało m.in. 40 sek-
cji OSP Smigiel, 5 sekcji OSP Stare Bojanowo, po
dwie sekcje z Bronikowa i Zegrówka i po jednej
z Robaczyna i Brońska.

W końcowej części informacji Komendant Rejo-
nowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie
stwierdza: Ze względu na rolniczy charakter rejonu,
utrzymuje się duża ilość pożarów w sektorze rolnym.
Dlatego w dalszym ciągu prowadzone będą kontrole
indywidualnych gospodarstw rolnych oraz dużych
gospodarstw (dawnych PGR, RSP itp) w celu wyeli-
rninowania nieprawidłowości mogących mieć wpływ
rra możliwość powstania pożaru. W stosunku do win-
nych powstawania pożarów oraz osób zaniedbujących
przepisy przeciwpożarowe stosowane będą postępo-
wania mandatowe, & w szczególnych przypadkach
kierowane będą wnioski o ukaranie do kolegium do
splaw wykroczeń. opr. (H.ż.)

PS. Przypominamy, że w nr. 22l15l z 20 listopada
1997 r. drukowaiiśmy materiał pt, BEZPIECZNE
UŻYTKOWANIE UR,ZĄDZEŃ cnznwCZYCH. Ra-
dzę go sobie przypomnieć.

ZGUBIGNo
legitymacię szkolną na nazwisko

RCBERT SZULC

Hastęptt§ nr,,W$" !$ Iutego br.
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WITRYNA ŚMIGIELSKA

TRAnVOYlilE $PfiITKAI§IE
Oczyw-iście człorrków Zatządu Miejslriego Smigla

i przewodniczącej Radlr ffilg35iiiej Srnigla z sołtysarni
i przewodniczącymi zarządólv kcmitetów osiedlo-
wych, które odbyło się w sali kino,wej Centrum Ku}-
tury w Śmiglu 22 stycznia br. W tym roku uczestni-
czyli w nim też radni, a to ze względu na temat
pierwszej części spotkania; gazyfilracja grniny.

W związku z tym l,v spotkaniu uczestniczyli tez
przedstawiciele Wielkopolskiego Ckręgo.,veg o Zakła-
du Gazownictwa: Andrzej Barczyński z Poznanta -autor koncepcji, I{enr;zk Orzełek z Leszna t Grzegotz
Stanek ze Smigla.

Zebranych w tenrat rvprowadził A. Barczyński
stwierdzając, że w październiku ub.r. prog]:am gazy-
fikacji Śmigla i gminy zostaŁ zatwierdzony w War-
szawie i tym samym ,,zostało otwarte okno na gazy-
fikację tego rejonu".

Zakł.ad sfinansuje t,ozlrudowę stacji redukcyjno-po-
miarowej i rurociąg wysokiego ciśnienia. Sieć roz-
dzie|czą - 

girina (budżet) i mieszkańcy, Zakład
wspomaga inwestycję tylko w ciągu i-oku od wybu-
dowania rurociągu wysokiego ciśnienia i stacji. Chcąc
przystąpić do gazyfikovrania gminy, gmina (urząd)
winna sporządzić z zakładem umowę, by ten mógł
zdążyć ze swymi inwestycjami: rozbudową dwóch
st,acji drugiego stopnia, budcwą gazociągu q,ysokiego
ciśnienia i budor,vą stacji redukcyjnej w Śmiglu. Stąd
potrzebny jest, obol< zalvarcia urno\Tr'y, }iarmonogram
realizacji inwestycji w poszczególnych wsiach.

Dyskusja była niezwykle ożyli,iona i przede
wszystkim dotyczyła ceny. Tadeusz łVasielervski (do-
prowadził do tego, ze jego wieś Nietążkorł,o gaz już
rt-ra), który przeanalizował koncepcję, oznairnił, że na
nowego odbiorcę przypadnie około 30 mln. starych
złotych. H. Orzełek połviedział, że ułożenie 1 metra
sieci gazowej o przekroju 1B0 mm kosztuje 145,00 zł,
o przekroju 125 mm 

- 
100,00 zł, o przekroju 90 mm

- 70 zŁ i o przekroju 63 mm 45 złotych. Stwierdził
też jednoznacznie: ,,JeśIi nam się to nie opłaca, to
w inwestycję nie wchodzimy".

W związku z tym, że w kosztach partycypuje też za-
kład gazowniczy (odbiory techniczne, włączenia, za-
gazowanie, skrzynka, reduktor, zawór...), ogólny koszt
należy przyjąć w wysokości 100 mld. starych zło-
tych. ,,Od tego odliczyć iie daje gmina (budżet)
i resztę podzielić przez ilość odbiorców". Dobitnie
podkreśIił też, że ,,Nie będzie cwaniaków podłączają-
cych się do ga ociągu po zakończeniu inwestycji".
Dyskutowano też o kosztach ogrzewania nrieszkań
gazem. Jeden z uczestników spotkania stwierdził, że
w swym domku wrócił do palenia paliwem stałym,
bo za ogrzewanie gazowe zapłac|ł dwa razy tyle, ile

za opalanie węglem. Inny właściciel domku strvier-
dztł, że u niego opalanie gazem i lvęglem ,,wychodzi
tak samo". L'lrszula Ranke, jako osoba, która pierlvsza
rv Śmiglu rniała piec gazo.uq5-, stwierdziła, że po zmia-
nie gazu na rzekomo bardziej kaloryczny, ,,nie maiTl
cieplej, a płacę łvięcej". Zakład gazowniczy, oferując
gaz o niższej cenie miałby więcej odbiorców i tyrn
samym większy zksyt gazu.

H. Orzeszek, jako przykład dobrej roboty gazyft-
kacyjnej podał gminę Kościan, kt6rą zgazyfikowano
,,v ciągu trzech lat. Henryk Żak dodał, że tam kaszl
i_ludow-y gazociągów ponosiła gmina (budżet), a miesz-
}..ańcy płacili tylko za przyłącza. ,,Czy nasza rada jest
w stanie budować linię"? Na to pytanie pośrednio
oripor.viedział Leszek Balcer: ,,Budżet ma inny prio-
rytet i na pewno w gazyfikację nie wejdzie". Zyg,
rrrunt I(onieczny dodał: ,,Chcecie gaz sprzedać -zbudujcie gazociąg, a my się do niego podłączymy".
Dyskusję podsumował burmistrz Jerzy Cieśia, który
str"rierdził, że dziś został przedstawiony problem,
a decyzje będą zależały od powołanych wiejskich ko-
r"iiitetórv gazyfikacyjnych (już jest ich cztery: Stare
Bojanor;vo, Robaczyn, Bruszczewo i Wonieśc). ,,D€-
cyzje należą do was". Po dodatkowych rozrnowach
z WOZG będzie następne, już robocze spotkanie.

Część drugą spotkania rozpoczęto od uczczenia
chwiią ctszy zmarłego sołtysa Starej Przysieki Drlł-
giej śp. Kazimierza Gorącego.
Później burmistrz podziękował sołtysom i przewod-
nicząc1,6 zarządów osiedli za współpracę w roku
ubiegłym i zŁożył życzenta, również o dobrą współ-
p]]acę, rv roku bieżącym.
Główrrym tematem tej części była uchwała o utrzy-
n:aniu czystości w gminie, która mówi o obowiązkach
zaró-wno gminy jak i właścicieli nieruchomości, na
których spoczywa obowiązek usuwania z posesji
śrnieci. Każdy właściciel musi okazać się podpisaną
z. ZGl{i\It łv Śmiglu umową lub rachunkiem innej
firriry posiadającej koncesję na wywóz nieczystości
stałych. Dowodem wywiezienia nieczystości własnym
transportem może też być rachunek z wysypiska
śmieci.
ZGKiM w Śmiglu opracował ,,Harmonogram wywo-
zu odpadów komunalnych stałych z terenu grniny
Śmigiel", który sołtysom przedstawił i rozdał kie-
rownik zakładu }Ienryk Skrzypczak. Drukujemy go
na sąsiedniej zpalcie.

Głosu udzielono też Zygmuntowi Koniecznemu,
prezesowi GZRKiOR w Śmiglu, który zapoznał soł-
tysów z akcją pomocy powodzianom i zaapelował
o dalsze fundusze ,,z odpisów wiejskich" na zakup
ziatna siewnego dla rolników dotkniętych klęską po-
wodzi. E.z,)



WITRYNA ŚMIGIELSKA

§f;ABffi{}il8fimAffi
WYWOZU ODFADÓW KOMUNALNYCH STAŁYCH

z TEIiENU GMINv Snnlcrnl
Zgoclnie z naŁożonyrn na Zakład Gospodarki Ko-

runainej i Mieszkaniowej w Śmigiu przez Raclę
Miejską Śmigla obowiązkiel1] wyv/ozu odpadów ko-
ITlunalnych z terenu Gminy utala się podział terenu
Gminy na poszczególne rejony ustalając terminy wy-
t.zozu nieczystości stałych.
BEJON nr I - Miasto Śmigiet, Koszanowo, Polado-
wo, Nietążkov,zo, Glińsko, Bruszczewo, Nowa Wieś.
V,,iywóz nieczystości stałych będzie się odbywał sui<-

cesyvlnie na uprzednie zgłoszenie telefoniczne i]c-
trzeh;. \:fy\,vozu w terminie do 3 dni ll,cząc od mo_
n:,entr-ł zgłoszenia.
!"iE"IOI{ nr nI - Stare Bojanowo, Olszewo, w pierw-
szy i trzeci wtorek każdego miesiąca po uprzednitn
zgłoszerriu potrze}:y wywozu nieczystości stałych
ir miejscowego Sotysa.
F;EJON nr trII - Czacz (od E-5 w lewo), Czaczyk,
J}Towy Białcz, Stary Biał.cz, Skoraczewo, Brońsko,
I{sięgin}<i,, I(arśnice, Bielawy, Zegrówko, Żegrowo,
Flowy Słviat, Poladowo, Durki w każdy pierwszy
i trzeci poiiiedziałek-wtorek miesiąca po uprzedninr
zgłoszeniu poirzeby w-ywozu tlieczystości stałych
il miejscowego Sołtysa.
II,EJON nr iV - Podśmigiel, Wydorowo, Sielpov/o,
F"obaczyn w kazdy pierwszy l trzeci piątek nriesiąca
po uprzednim zgłoszeniu potrzeby wywozu nieczy-
stości stałych u miejscorł,ego Sołtysa.
tsEJON nr V - §,iorownica, Bronikowo, Machcin,
Szczepankowo, Sikorzyn w każdą pierwszą i trzecią
środę-czrvartek rniesiąca po uprzednim zgłoszeniu
potrzeby wywozu nieczystości stałych u miejscowego
Sołtysa.
REJON nr VI - Czacz (od E-5 w prawo), Przysieka
Polska, Przysieka Stara I-II, Gniewowo, Wonieśc,
J-ezierzyce, Zygmuntowo, Chełkowo, Karmin, Spła-
wie, Parsko, Zydowo w każdy drugi i czwarty ponie-
działek-wtorek miesiąca po uprzednim zgłoszeniu
potrzeby wywozll nieczystości stałych u miejscowego
Sołtysa.

Sołtys danej miejscowości potrzeby wywozu nie-
czystości stałych zgłasza do Zakładu Gospodarki Ko-
rliunalnej i Lilieszkaniowej w Śmigiu nr telefonu
5-1B0-037 w dniu poprzedzającym planowany termin
\^/yw"ozlt ni,eczystości stałych z jego miejscowości.
Odpłatność za wywóz nieczystości stałych zgodnie
z obow iązuj ącym cennikiern zakładowym :

-- za wywóz śmieci z pryzmy (boksu)
do której jest umożliwiony swobod-
ny dojazd ciągnikiern za ! m3 - 30,00 zł

-- za v/y,ń/óz śmieci ze śmietnika zam-
niętego wraz z jego opróżnieniem

(swobodny dojazd ciągnikiern) za
1mj
za lrlj-,wóz śmieci ze śmietnika wraz
z ich przemieszczeniem do miejsca
rriożiiwego podjazdu ciągnika za 1 m3

opróznienie i wywóz 1 kubła (1i0 1)

wystarł,ionego przed posesję
opróżni.enie i wywóz 1 kubła (110 i)
z Jego przemieszczeniem do miejsca
podjazdtł ciągnika

Kier. ZGKiM w Smiglu: Henryk

- 36,00 zł

- 4B,Oa zł

3,50 zł

4,00 zŁ

Skrzypczak

Kroln§lga ffi{l!§cy§na
ż1.01.br. -- lv Wonieściu o godz. 23.00 kierująca FIA-

TEM 126p mieszkanka Kiełczewa włączając się do
ruchu nie udzieliła pierwszeństwa przejazdu kie-
rującej samochodem NEXIA mieszkance Spławia,
czym doprowadziła do kolizji. Jej sprawczynię
ukarano mandatem.

23.01.br. _- interweniowano w mieszkaniu przy placu
Rozstrzeianych w Śmiglu, w którym konkubin
wszcząŁ awanturę wobec konkubiny. Pouczenie.

23.01.br. -- w nocy w Snriglu na ul. Szkolnej niezna-
ny dotąd sprawca plzy pomocy cegły rozbił okno
wystau,orł,e sklepu di:ogeryjnego, a następie z pół-
ki przy oknie dokonał lrradzieży różnego rodzaju
wód toaletowyclr na kwotę około 100,00 złotych.
Sprawa w toku.

24.01,br. - tej samej nocy, ale już po północy
w Śmiglu na ul. Kościuszki nieznany sprawca przy
użyciu płyty betonowej rozbił szybę w drzwiach
sklepu AUTO-RADIO, skąd dokonał kradzieży pięć
radioodtwarzaczy samochodowych. Sprawa w toku.

ż]4.01.br. - mieszkanka Nowej Wsi zgłosiła, że jej
posesję nachodzi mieszkaniec Bielaw. Przeprowa-
dzono z lrrrm rozmowę.

25.01.br. - interweniowano w mieszkaniu przy ulicy
J. Matejki w Śmiglu, które nachodzi byŁy mąż
i ojciec rodziny, Pouczenie.

27.01.br. - interweniowano w posesji przy ul. Zdro-
jowej w Smigiu, w której lokatorka, bez zgody
właścicieia posesji, wymalowała korytarz. Przepro-
wadzono rozmowę.

27.01.br. - mieszkaniec posesji przy u1, Ogrodowej
w Śmiglu, zgłosił, że nie został wpuszczony do
swojego rnieszkania przez żonę. Ustalono, że zgło-
szenie było nieuzasadnione. Pouczenie,

28.01.br. - w Czaczu na ul. 27 stycznia kierujący sa-
mochodem SEAT IBIZA mieszkaniec Śmigla nie
dostosov.zał prędkości jazCy do panujących warun-
ków atrrrosefrycznych w wyniku czego uderzył
\,v słLłp trakcji elektrycznej.

KOMENDANT KOMISARIATU POLICJI
ml. aspźrant Wieslau Terczewskź

7.
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WIT,tl YNA ŚMiGIELsKA

Historyczna data ?
26 stycznia br. może się okazac historycznym

dniem dla szkolnictwa ponadpodsta.ivowego w mieś-
cie i gminie Smigiel.

z inicjatywy dyrekcji zasadniczej szkoły zawodo-
wej w Śmiglu doszło do spotkania, którego tematem
była budow-a nowego obiektu szkolnego.

L'czestniczyii w nim: kurator Oświaty i Wychowania
w Lesznie Andrzej Jęcz, wicekurator Michał Jurga,
wszyscy członkow-ie Zarządu l,: iejskiego Śmigla
z burmistrzerrt Jerzynl Cieślą na czele, przewodni-
cząca Raciy Miejskiej Smigla Urszula Ranke, I Star-
szy Cechu Jan Chomski, przedstawiciel Rady Ro-
dziców Zdzisław Zieglrer i - co zrozumi.ałe - dy-
rekcja ZS7"_w Smiglu z dyr. Starrisłarvą Klei:renską
na czele.

O historii budynku, jego oirecnym stanie, bardzo
zł5zc5 uuu.,rnkach lokalowych (suche zewnęirzne ubi-
kacje - młodzież korzysta, przechodząc przez E5
z miejskich, piecowe ogrzewanie, drewniane klatki
schodor,,ze, w 2/3 drewniane strop1,) i aktualn)zm stop-
niu organizacji szkoły (ponad 500 uczniów vł 22 od-
działach) mówiła dyr. S. K]emenska.

Powiedziała Łeż, że pierwsze przymiarki do popra-
wy warunków lokalołvych przeprowad.zono w 1993 r,
kiedy to powstała koncepcja rozbudowy obiektu
w podwórzu od strony u1. Farnej. Według niej
powstałby pion sanitarnv, szatnie, ekoiogiczna ko-
tłownia, zewnętrzna klatka schodowa. W)rstąpienie
zakończyła pytaniem: Co RoBIe DALEJ? ROZBU_
DOWAĆ CZY BUDOWAĆ?

Kurator A. Jencz przedstawił tendei-rc;c rozwoju
szkolnictwa ponadpodstawowego. Obecnie tyiko 400/o

absoiwerrtów szkół podstawowych uczęszcza do szkół
średnich, a 600/o do zawodowych. W najbiiższej przy-
szłości ma byc odwrotnie: 250lo - zawodówki,75nlo
-_ szkoły średnie. Ale istnieuie szkoły zawodowej
lv Śmiglu jest zasadne ze względu na duże zaplotrze-
bowanie istniejących podmiotór,v gospodarczych na
wyuczol]ych rzemieśIników, ze względu na dobre po-
łożenie komunikacyjne, ze względu na swój prawie
intymiry charakter. ,,To szkoła środowiskowa. Szansą
jej rozwojtr jest opieka lokalnych władz samorządo-
wych".

Władze samorządowe - J. Cieśla, Henryk Żak -stwierdziły, że ich do spraw oświatowych nie trzeba
przekonywać, w tym również i do zasadności istnie-
nia tej szkoły. Burmistrz oświadczył jednoznacznie,
,,my możemy wspomóc", a Henryk Skrzypczak do-
dał: ,,dajemy piękny, kilkuhektarowy teren, cieplik,
kanalizację... Praktyczirie budowa jest już rozpo-
częta".

IL Żak podzielił się refleksj ą| czy jest sens budow-ac
nową szkołę skoro po wybudowaniu obwodnicy bę-
olzie spokój, idzie niż demograficzny, a więc młodzie-
ż"v b,ędzie mniej?

ii-ypo,"viadano się jednak za nową. ,,Ten remont nie
1ccizie tań_szy jak budowa nowej. My, rzemieślnicy
ponoże,Ir:5z; opodatkujemy się, wiele prac może zo-
slać v,ykonanyc}r w ramach egzaminów czeladni-
cz,ych". L. Ranke zauważyŁa, że ,,wejście" ze skrzyd-
łetti \ł, podwórze od ul. Farnej, to pozbawienie mło-
dzieży boiska, to w dalszym ciągu brak sali gimna-
sl"ycznej.

iI. Żak stwierdził, że jak budować nową, to również
i d_la liceum ogóInokształcącego, którego budynek
jest w identycznym stanie jak ten - szkoły zawo-
do-u,",ej. I]odał też, że ,,nikt z nas nie zagwarantuje
śr,odków na },.ttd,owę tej szkoły z budżetu. Mamy inne
potrzeby oświatowe: sala gimnastyczna w Przysiece
Starej, problem Starego Bojanowa..,".

$/ końcu postanowiono, że kurator otrzyma oficjalne
ri,ystąpienie informujące o konieczności budowy
obiektu dla szkolnictwa ponadpodstawowego (,,Pro-
ponuje przewidzieó budowę etapowo") oTaz o wkła-
cizie w to przedsięwzięcie władz samorządolvych.
,,Spra,łrę trzeba sformalizować"' podsumował
i\. Jencz i dodał: DAJ BoŻE BYŚMY wsZYScY
SPOTKALI SIĘ NA UBOCZYSTOŚCI OTWARCIA.

(H.z\

Przedsiębiorstwo Produkcy jno-Handlowo-Usługowe

n,&-§.§mA-BI§" $p. u 8.8.
o f e r u j e:

- urządzenia udojowe,

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

- cysterny i urządzenia pomiarowe do odbioru
mleka

- akcesoria i środki myjące

Jednocześnia zawiadamia o otwarciu nowego punktu
przedstawicielskiego :

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

tel. (-65) 518-01-61, 0 601 779938

-l
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11 STYCZ\IA BR.

Bllt,za L]rzeczkorł,o - POLONIA I 4 : 14. r. Duda ł..:
G, Kaniak 4,0; T. Kozłorvski 3,5 t K. Korr,alcz}-k ż.0.
L|-,Z Badze POLONIA II 5 : 13. J. ].{olł,ak 4,ó:
C. Stichorł,iak 3,5; W. Wośko 3,0; R. Jokie1 2,0.

Tajfun II Lgiń - 
POLOh{IA III 11 :7. T. Wieczolek

4,0; M. Kuciak 2,0 i A. Nowosielski 1,0.

Ł}IiLĘTA Czacz - POLONIA IV 13 : 5. Dla Oriąt:
S. Karniński 4,5; P. Kamiński i M. &1aśiak po 3,5 oraz
F'. Walkor,viak 1,0. Dla Polonii: P. Ratajczak i W. Wa-
ligol,ski po 2 oraz D. Szymański 1,00.

ooa
10 stycznia br. lv Lesznie zostały rozegrane Etri-

mirracje Wojewódzi<ie o Puchar Przeglądu Sporto-
wego w drvoclr grupach w,iekowych: 6-9 iat i 10--13
1at. W eliminac jach startolvało l5 reprezentarrtów
POLONiI, ktorzy zostali sklasyfikorvani na następu-
jących pozycjach:

Wśród żakórv: Paweł Zbyrad 4 , Marcin Szczepai'iak
.'- 9, Łukasz Szymański 

- 
10, Daniel Kaczor - 

11

i Tomasz Wieczorek 
- 

14.

Wśród żaczek: Marta Waiigóra * 7 i Danuta Szcze-
paniak 

- 9.

Wśród rnłodziczek: Joanna Strzelczyk - 14, Monika
Mazurek - 23,

lVśród młodzików: Wojciech Waligórski - 1 (15 iu-
tego weżmie udział rv turnieju strefowym -w Brzegu
Dolnym), Dariusz Szymański - 4, Mlchał Bednar-
czyk - 12, Piotr Błaszkowski - 15, Kamil Szłapka

- 30 i Adam Mazurek 
- 

32.

Iir tLtr.'i};E,l R \Dl \tE Pai\\ OŁ\\t)
_ : ]:]. ] .,,.. ]_

::_,,:]-,. S,- -,,,,"-,__. I_-_,,:-ai:l,at:,t, :ej po,",-oiania
-.-, l-_..a:,_. l].: _ll_-.,.:o L,_;.c;,,.,,eqo I{1'Llbu Sporto-

,.,::. OR- : --- Czacz Stanisłair- Kilcz-,,ński, i Marek
,,ln> _ax,

iia zeblani,,i za1o,-;cie]si<rirr, które oCbl-ło się 20 stycz-
llla i:r,. piz,,-lrr.io t5-1ko 9 osob -- n-l.in. czterech z LZ1
I\,{ASRCL ze Spłarr,,ia z plezesem Janem Lisiakiem
na czele.
Przewodniczący grupy iiliciatywnej M. Maślak przy-
1_,oinniał, że Ludorlre Zespoły Sportowe w gininie
Smrgiel zaprzestały srł,ej działalności w 1989 r. Póź-
niej por,vstał 1llub tenisov,y LZS POLONIA Srnlgiel,
który jecinak przekształclł się i ,,r,vyszedł" spod skrzy-
.Jeł LZS.
Celem powołylvanej, a ni.e po,,vołano jej, gdyż na ze-
bi,airiu założycielskim mirrimuni niusi byc obecnych
15 członkou. załozycieli - rady m.in. miało być:

- przygotowanie reprezentacji gminy do rvojervódz-
i<ich igrzysk mlodzieży LZS - w ubiegłym roku
odbyły się one w listopadzie w Csiecznej i uczest-
niczyły w nich repiezentacje B gmin,

-- popularyzowanie sportu wiejskiego,

-- organizacja zawodów \Ą,e rvsiach w poszukiwaniu
talentów sportowych,

*- -rvspółpraca z nauczycielami wychowania flzycz-
nego,

- koordynacja prac pomiędzy wiejskimi klubami.
W toku dyskusji stwierdzono, że takie same cele

realizuje },,iiejsko-Gminna Rada Sportu, Rekreacji
i Kultury Fizycznej. (Jej przedstawicieii na zebranie
nie zaproszorro). Wobec powyższego postanowiono, by
t),ziałacze LZS aktyv,znie rł,łączyli się w jej struktury
i rv rriej, przy wspal,clu pozostałych członków tej ra-,

cl,v, r,ealizowali swe ceie. (H.z.)

REPEnTUAR Klł{A,,cEffiTffillm"
6.02. (piątek) godz. 19.00

,,INCYDENT", IJSA, 1997. Reż. Jonathan Mostow.
Wyk. Kurt Russel. J.T. Walsh. Kathleen Quinlan,
Film sensacyjny. Młody Amerykanin i jego żona
podróżują samochodem z Bostonu do Kalifornii. Po-
środku pustyni ich samochód odmawia posłuszeń-
stwa. Przypadkowy kierowca oferuje pomoc, trzeba
podjechać do najbliższej przydrożnej restauracji
i telefonicznie wezwać słuzby drogowe. Żona przyj-
muje propozycję.

13.02.18 (piątek) goilz. 19.00

,,ANNA KARENINA", IJSA, 1997. Reż. Bernard Ro-
se. Wyk. Sophie Mareau, Sean Bean, Alfred Molina.

r;

Drarnat psychologiczny, adaptacja słynnej powieści
Lrva lojstoja. Rosja rok 1BB0: rla stacji kolejowej
w Moskwie młody oficer kawalerii oczekuje swej
lrrat}<i. Przybywa pociąg, lvysiada z rriego piękna ko-
bieta, żona wysokiego Iangą urzędni}<a ministerial-
nego. Rodzi się gwałtowna miłość.

20.02.98. (piątek) godz. 19.00

,,KILLER", Polska, 1997. Rez. Jlriiusz MachulsJ<i.
Wyk. Cezary Pazura, Małgorzata Kożuchowska, Je-
l,zy Stuhr. Komedia sensacyjna. W Warszawie gra-
suje rnorderca pracujący na ziecenie. Jego karabin
zostaje znaleziony w bagazniku taksówki a policja
wierzy, że właściciel sarnochodu jest poszukiwanym
za.,rlodov,cen. Spra-wą Zaczyna się intereso\#ać całe
podzienie przestępcze miasta.

_- Ą\
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DZ|ĘKUJEMY...
Za nadesłane zEczenźa śuźqteczno-noworoczne seT-
de czne podzżękotuanźe składamy :

- Przelnodnźczqcej Radg l\Iiejskiej Śm.źgla TJrszuli
Ranke ź Bu,rmźstrzawi Śmiglu Jer.e,mu CieśLż,

- Dgrekcji, Granu Pedago.csżczllei"r1,,ll, Prącownżkom
i Ucznźom Zusadnźczej Szkoły Zauodouej
uł Śmiglu,

- Powszecll,nemu i],akłucloąlłi "tJbezpźeczeń na ŻEcźe
lł Kościanie,

- Hel,enle \łYróbleusskżej z Leszna,

- Prezesowż ż Pt,ttcouln,zkoln PPH|UR,,SMIGROL"
sp,zo.o,uŚmiglu,

- Grltpźe \:|,'okalno-Instrumentalnej AKORD z Poz-
nanźa,

- Mżchałotnż Szkudl&rczykousż z Pr:ysiehż Polski,ej,

- Dgrektorousi ź Pracowni"itonl, Cent,rum l{ultury
u Wielzchowźe,

- I{ierolnnictll:u ź Członham Zesy:ołu Pżeśnl, ż Tuńca

,,ŁANY" z Poznanźa,

- Romualdotuż Sobkou:iakou:i - Rom'9i i Rom'98

- z Dusznżk Wielkopolskich,,

- naszej instruktorce Eusi,e Fórmann ze Śmżgla,

- firmie PaWIETRZNY ZAMIEK z Piłg,

- Zuch,om, Harcerzom ź Instruktorom, Ilufca ZHP
Śmźgiel - róuniez za BETLEJEMSKLE ŚWlA-
TŁO' Dyrekior i Praco,,vnicy

Centrum Kultury w Śmiglu
oraz Redakcja,,Vy'itryn}, Śinigielskiej"

Frzedsiębiorstwo Produkcji,
FIandlu i Usłtł.g Rolniczych
,,SMIGRoL" sp. z o.o.

04-030 §]rnigiel, t,lJ. Leszcz,;,nska 16

tei, (0-65) 5180-070, (0-65) 51B0-31B
tel./fax (0-65) 51B0-290

Informujemy, iż od drria 5 sivczr-ria 1998 ro]iu

u]uohomiIi§my reiestracię
ciągnlków rolnlczvch

W]az E prEyczepaml
zapraszamy

do korzystanl,a z naszej Stacii Kontroli
która jest czyr\na w godzinach od 7.00

w soboty od 7.00 do 15.00.

Ponadto Spółka posiada do sprzeclaż-y,

ZETOR7211 -Iszt.

Pojazdólv,
do 17.00

ciągi'ik

RCZI-ICZYLI SIĘ CO DO GROSZA!
Otrzyll aJiśmy li,ozliczenie Społecznego liomitetr-l,

Fundacji Tablicy Pamiątkowej W. Łepkorł,icza
l,v Smiglu podpisane przez burmistrza Jerzego Cieślq,
który to decyzją z 7 pażdziernika ub. r. zezwolił ko-
mitetowi na zorganizowanie i przeprowadzenie pu-
blicznej zbiórki pieniędz5, na terenie miasta i groil^,,;,.

Cgółem komitet zebrał 4.154,66 zł, z tego bezpośred-
trio w bankr.t 4,069,B1 złotych. Koszty wyniosły
;].984,85 złotych.

ż l:ardzo skrupulatnego zestawienia wyriika, że wy-
clatkor.r,ano je na: wykonanie tablicy panriątkorve,1
3.i50,00 zł, prace rnurarskie i malowanie 149,0C zł,
korespoircien,c ję, przelazdy i rozmowy ielelonicz.ne
249,00 zł, pozrvolenie na zbiórkę i druki 141,6ł zł,
opla\^Ię i doku:i:entację uroczystości 204,70 zł i inne
rł,ydatki 88,00 ,"v tym B0 zł na posiłek dla w,ystępuią-
cej w części artystycznej młodzieży.

Pozostałą }rwotę w wysokości 169,81 zł Społeczrr.u"
Komitet Fundacji Tablicy Pamiątkolłiej W. Łepkclv,,i -

cza przekazał na konto ZHP ,w Smiglu z przezt\acze-
niem, na ufundowanie tablicy upamiętniaiącej postac
hnr. Zbignie-i,",a Łukoniskiego. (H.z.)

l PfiAG zARzĄlIU MlEIs|{lE$$

1.

śulcm
Zarząd zakupił pod koniec grudnia POLONEZA
dla Straży itĄiejskiej. Samochód został oznako-
wany i od połovry stycznia Straż porusza s.j,ę irinr
po Gminie.

Wielu najemców nrieszkań komunalny c|l, którzy
zalegali z zapłatą czynszu Zarząd Miejski posta-
nowił skierować na drogę sądową. W grudrriu
zapadły pierwsze wyroki o eksmisji. Po uprawo-
rnocnieniu się ich Zarząd przystąpi clo wykona-
nia eksmisji.

3. 22 styczni.a odbyło się spotkanie z sołtysanl
i przewodniczącymi Zarządów Osiedli.

4. 28 stycznia odbyło się spotkanie właścicieii 1o-
kali, którzy nabyli je od Gminy, osobami zainte-
resowanymi kupnem lokali, pracownikami Za-
kładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniorł,e;
oraz Urzędu z panią Aleksandrą Konieczną -radcą prawnym Wielkopolskiego Ośrodka Kształ-
cenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu.
Tematem spotkania były przepisy ustarvi-
o własności lokali.

Burmistrz Śmigla
(-) inż. Jerzy Cieśia

Śmigiel, dnia 2 lutego 199B r,

2.
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tmAffGU§KIE n(!ilIIGIW{B
W ciniach 2,I-23 stycznia br. Leszczyńska izba

Roiilicza gościła sześciu przedstawicieli Regioralnej
Izb.v Rolniczej z Picardie w północnej Francji. Dele-
gacji przervociniczył Luc Delas - dyrektor Biura
RIR r,., Picardie, a towarzyszyli mu trzej d,vrekorz5,
techniczni Departarnentalnych (odp. wojewócizkich)
izb Rolniczych, którzy są odpowiedzialni za szŁ<ołlr

rolnicze. Członkami delegacji byli także: przedsta-łi-
ciel RIR r,v Picardie, którzy odpowiada za szkolenie
rcllnikórv oraz członek tejże rady.

W pierrvszytn dniu swego pobytu Francuzi byli
podejinow-ani u.roczystą kolacją w Zespoie Szkół
F,olriiczych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie.
Llczestniczyii w niej też wszyscy członkowie Zarządu
Leszczyńskiej Izby Rolniczej z jej przewodniczącym
Zbigniewem Gąsiorem na czele, Burmistrz Śmigla
Jerzy Cieśla oTaz delegaci do izby z naszej gmlny:
Zvgnrunt Konieczny i Ireneusz Nowak. Honory go-
s,podarza domu pełnił Z. Konleczny.
Dyrektor szkoły Aleksander Wojciechowski zapoznał
gości ze spec;,fiką tej rolniczej uczelni, a burmistrz
Jerzy Cieśla z charakterystyką gminy, podkreślając
jej rolniczy charakter i dobrą współpracę z rolnika-
mi, który reprezentuje GZRKiOR, któremu preze§u-
je Z. Konieczny.

A później wvwiązała się dyskusja (przy ponocy
dwojga tłurnaczy - MŁDDZIEŻY! UcZ SiĘ JĘZy-
KOWll!). Dotyczyła ona dwóch zagadnień: samorząd-
ności - jeden z Francuzów pełni też funkcję tnera
(odpowiednik burmistrza) i roInictwa.

We Francji każda miejscowość wybiera swego mela.
Ciekawostką jest to, że osoba kandydująca na to sta-
nowisko przedstawia wyborcom swoją ekipę. Małe
gminy tworzą kantony, które jednak nie mają orga-
nów administracyjnych. Mer ma szerokie kompeten-
cje iokalne - może np. nakazać rolnikowi oczyścić
zabrudzoną przez jego sprzęt drogę. Ciągniki są re-
jestrowane i ubezpieczane, ale nie ma obowiązku
poddaw,arria ich okresowym przeglądom. Paliwo ro1-

nicze jest barwione na czerwono, o połowę taćrsze od

pozostałego. Rolnik może go zakupić ile chce, ale gdy
zostanie przyłapany na uzywaniu go dla celów nie-
rolniczych - płaci wysokie kary.

l]staworł,o jest określona ilość zużycia niektórych na-
v,ozów na hektar. Nie ma ograniczenia ilości zwterząt
hodowlanych, ale jest ograniczenie ilości obornika na

hektar. Kto ma go nadmair, wywozi na pole tego ro1-
nika, który rla niższą obsadę i niedobór obornika.

Bardzo szeroko jest rozwinięte doradztwo rolnicze,
które głównie poiega na przekonywaniu rolników do

nowych form gospodarowania i do słuszności aktów
prawnych. Rolnikom się wręcz podpowiada co czy-
nić, by unikać kar za nieprzestrzeganie ustaw

(, ochronie śrociorł-iska. Na pięć t),sięcy he]<tarów
przypada 23-30 doradców. (W naszej gminie jest
14.060 ha użytków rolnych). V/ clepartamencie wyty-
powanych jest 80 gospodarstłv reprezentujących
r^,,szystkie dziedziny lolnictwa do ścisłej i wszech-
stronrej ol-,serwacji, Zrniany w nich zachodzące są
podstawą do ro]tr iczego prognozowania.

Państwrlrva. emerytura rolnicza jest bardzo mała
i lvynosi około 400/o niewykwalifikowanego robotni-
ka, Stąri tanr ojciec synowi gospodarstwo sprzedaje
za goiórvkę. Syn by ją mieć 

- bierze w banku kre-
dyt na 10 lat, ale by go dostać 

- 
filrr5i mieć maturę.

Dyskutowanc iez i o naszyn wejściu do Unii
Europejskiej, Phiiippe Fouiiliard i Phiiippe Sechon,
obok których iniałem przyjenrność siedziec, stwj.er-
dzili jednonryśinie, że Polska do unii wejdzie, ale na
pcczątek nie rnoże mieć stawiarr.vch takich \,varun-
l"lów, jakie miały pozostałe kraje - ,,gdyby stosow-a-
no te same reguły, to katastrofa dla obu stron". Po-
wiedzieli też, ze o wyrównywaniu poziomów rol-
nictvga w krajach unii i naszego, musi decydować
ekonomia, a nie polityka. (H.z.)

ó@sóes@.@o€,ssse@sss§ss§os9ooooo

$mrortEho poco*no
Witam Państwa serdecznie i zapraszam do gim-

nastyki porannej. Systematycznie wykonywane ćwi-
c,łenia pozwolą Państwu pokonywać codzienne stresy
i zachować zdrowie do późnej starości.

Stajemy przy szeroko otwartym oknie. Jeśli opła-
ta za dotarczony do mieszkania ,,cieplik" jet zryczał-
tor,vana, to taka utrata energii jest nam zupełnie obo-
jętna. W innym przypadku (zwłaszcza przy ogrze-
lł,aniti gazowym lub elektrycznym) wypadnie się za-
stanowić, czy nawet odrobię uchylone okno nie spo-
rł,oduje nadmiernego wychłodzenia i tak już oszczęd-
nie opaianego mieszkania. Na czas ćwiczei wyŁącza-
my rvszystkie odbiorniki prądu (podrożał). Być może
niejaką rozterkę mogą tu przeżywać ci z Państwa,
którzy w najgłębszyrn zakamarku lodówki przecho-
wują ił,spomnienie po,,talonowych szaleństwach"
z końca roku, czyli resztki jakiejś wytwornej wędlin-
ki. Nie martwmy się natomiast o temperaturę alko-
hclu, którego zapas zwiększyliśmy ponad wszelką
rozsądną miarę na wieść o podniesieniu akcyzy. Bo
czyz nawet abstynent nie ulegnie pokusie zrobienia
,,żvciowej inwestycji" jeśli ma świadorność, że bodaj
taka butelka ,,stołowej" kosztuje te kilkanaście zło-
tych (rv tym 800/o akcyzy), a wyprodukowanie jej za-
rrryka się w niecałych dwóch złotych? A wszakże
q, przypadku alkoholu minister zdrowia nie ostrzega
nas, ze jest szkodliwy (alkoho1, a nie minister). Mini-
ster zdrowia nie jest bowiem zupełnie szkodliwy,
Obiecuje podwyżki anestezjologom - uzależniając je
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jerlnak od reforlł;. aCrninistracyjnej panstwa i w ja*
kiejś nieokreślonej przyszłości pielęgniarkom
przyznając, ze porłzinrry one otlzyrnywać pensje jak
w cyrvilizołvanych krajach. Doprawdy, nic
r5 lko oddać się prostynr i łatwym c,wiczeniom gimna-
stycztrynr, aby dciprowadzic do uspokojenia tętna
i wyrównania oddechu.

A więc jak już pow-iedziałam 
- stajeniy przy sze-

lclko otw-artynl olrnie, a liawet nieco wychylamy się
plzez nie. Raz: aby wykonać kiika głębokich wde-
clrórv (co stano.łczo odradzamy iynr z Panstwa., któ-
rzy mieszkają pi,z;l E-5), a ciwa: żeby pośmiać się
z t;,ch, któtzy właśnie l<radną rrarn spod dornu samo-
chód. Nie wiedzą, naiwni, źe jest to rvielokrotnie rea-
nimcwanv wrak, łudzący wypielęgnowaną zagranicz-
rrą karoserią. Fakt - trolak potrafi, a ponadto nie
będzie przecież żałował na środki dla srvej najwięk-
szej przecież rn,iłości (rrie mylić z żoną). Taki ,,wó-
zek" .oodnosił rizszakże nasz status społeczny, a i]o-
nadto rTrógł świadczyć o naszej interakcyjności i kom-
L;at.ibilrlości w u1,1ilnynr dążeniu rvsz.vstkich naszych
obywateli do struktur europejsltich Kiedy nato-

miast z ołówkiem w ręku policzyliśmy ile ma nas
oł:ecrrie taki luksus kosztoy",ać (choćby nawet benzy-
na z Fłccka była relatywnie tańsza wobec realnie
dloższej), to Łez żalu scedujenry cały ten kłopot nir
zladziei. Nty 'nędziemy mogli Łeraz z całym spokojem
siedzieć sobie przed włączonym na cały regulator te-
le,,vizorent (nieclr sąsiedzi wiedzą, że stać nas na pod-
\ri;yzszony abonament) i naparvać się całą gamą
rck,lam. I kiedy już będziemy mieć serdecznie dosyć
pasI zapev7lriających lśniąco białe zęby, wspaniałych
yl, srrr&liu gun do żucia i napojÓ,ńi orzeŹrviających,
]ririoaół,,z i margaryn wręcz niezbędnych w naszym
jadłospisie oraz pieluszel., idealnie chłonących wiigoć
i tan,oonów rdealnie dopasowujących iię do kształtu
cta.ła, z pełvnclścią povlrócimy do pożytecznycŁt i za-
lccan).c]r dia zclrowia ćwiczeń ftzycznycłl.

S,ia,imy rł,ięc mocno obiema nogami na ziemi,
v,,znieśił,:i, ramiona w górę i starajmy się nie opusz-
czać rąl< rłl całym 1998 roku

A teraz już Państw-u dziękuję i zapraszam do na-
si,ępr:.e j gir r;nast_l,}ri poranne j.
(gżmnastykę porannq przygotowała i prowadziła mgr J,S.|

Poziomo:
1) rodzaj obuwia; 6) uroczysty strój; 10) stolica
Ghany; 11) z Miletu; 12) batalion; 13) inaczej Troja;
14) kontynent; 15) znak zodiaku (l.mn.); 16) pusto-
rożec tybetański; 17) gruby sznur; 18) siała go haba;
20) krzew owocowy; 25) duloje na scenie; 26) mode1
fiata; 29) do spłacenra (l.mn.); 30) muzułmański do-
stojnik; 31) napój alkoholowy; 32) gatu.nek kawy;
33) faraon indyjski; 34) nad zlewem; 35) słone je-
zioro w Turcji; 36) dzie,ł,lczynka z Asem.

Pionorł,o:
1) ... Jaga; 2) unikat,; 3) Iiion; 4) naszyjnik z pereł;
6) elegarrt; ?),Ia.nowska; 8) Cohen; 9) autor ,,Dalem-
rr;zch żali"; 11) namiot lridian; 16) jeoen z kotów;
17) l:oczire w samochodzie; 19) rvje pod ziemią;
21) człorviek przestrzegający zasad; 22) bogini z opas-
ką; 23) do załatwienia; 24) autolka ,,Witaj smutku",
27) ląg; 28) parobek.

Na rozwiązanie czekamy do dnia 12 lutego br. Na-
grodą są dwa biletv na koncert zespołu ,,ACID DRIN-
cERS".
Otrzyn:aliśirry 14 prarvidłowych roz,wtązań poprzed-
niej i<rzyżórvki. Nagrody _ bilety na koncert otrzy-
mują }Ianna Marciniak z Czacza i Jakub Sl.1orupiński
ze Starego Boianowa.
Bilety do odbioru w administracji Centrum Kultury
rv Śmigiu.
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