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@ffi@ il numeno między
działalności komisji rady w
obradach wędkarzy
wakacjach harcerzy

innymi 8:
1997 roku

Szkole Podstawowej w Bronikowie
gimnastyce porannej
repertuarze KINA,,CENTRUM"
wynikach sportowych pingpongistów

na§tQpnym 0:
batalii o kolejkę @ zebraniu rzemieślników
podsumowaniu sportowego 1997 roku
Karolu Kopience- stypendyście Premiera
samochodzie dla Straży Miejskiej

z teki Romuoldo sobkowioko

Ies zcze §ą bi lety
na lłoncert zespołu

&&I$ §IalilHEfts
który odbędzie się

rv PIĄTEI( 13 MARCA

o godzinie 18.00

a nie jak pierwotnie podawaliśmy
14 marca

plzepraszanry!
Nadal prorvadzimy przedsprzedaż biletów

w cenie 14.00 złotych.

pnzy§ŁowlE pRAwDq vIówl
Czasem z, tl: marcu zetnźe uodę u garncu.
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Czasem marzec tak sżę podsadzi,

że dllsa kożuchg oblec nie wadzi.
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Gdg u; ,l,łuclrcu grznxota, to w maju śniegi,
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Ki,ecly ID 1Tt{lTcLL sq grzmoty,
urośni"e żyto panad ptoty.
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WITRYNA ŚMIGlELSKA
ż

Betatatno§t Ktmrsr$ SaN § t$$l ttttu
KOMISJA FINANSOWO-GOSPODARCZA (prze-

wodniczący Stanisław Pawlak; członkowie: Leszek
Balcer, Zygfryd Budzyński, Paweł Górzny, Zenon
Skoracki, Henryk Skrzypczak, Marek Walkiewicz,
Tadeusz Wasielewski, Kazimierz Wasiek, Janina Wa-
wrzynowska, Zdzisław Żaczyk i Henryk Zak) odbyła
11 posiedzeń, których tematem m.in. były: analizy
projektów budżetów i ich wykonanie oraz analizy
podwyżek opłat czyr;szu regulowanego, opłat za
wjazd na śmietnisko, stawek za wywożenie nieczy-
stości, opłat za ł,rjazd na targowisko.

KOMISJA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO,
PORZĄDKU PUBLICZNEGO I OCHRONY SRODO-
WISKA (przewodniczący: Leszek Balcer; członkowie:
Stefan Dobrzyński, Roman Schiller, I{enryk Szul,
Franciszek Szymański oraz Stefan Klupsz i Maciej
Marciniak) 6 posiedzeń poświęciła na ornawianie za-
gadnień związanych z planowaniem przesttzen:nyrn
i przygotowaniem materiałów do Studium Uwarun-
kowań Przestrzennych, 4 sprawy porządku pu-
blicznego, 4 - na sprawy związane z drogami, ulica-
mi i przydrożną kanalizacją,6 - na ochronę środo-
wiska, oczyszczalnię ścieków, kanalizację i zanie-
ezyszczaniu środowiska i 4 posiedzenia na rozpatry-
wanie indywidualnych interwencji i spraw miesz-
kańców oraz sprawy organizacyjne.

Dziewięciokrotnie dokonywano iustracji w terenie.
W 10 posiedzeniach uczestniczyli zaproszeni goście -
specjaliści z tóżnyclt dziedzin.

Komisja kierowała 24 wnioski do zarządu, z któryci1
większość została zrealizowana.

KOMISJA STATUTOWO_nEGULAMINOWA
(przewodniczący P. Górzny; członkowie: Marek Ra-
tajczak, Leszek Balcer, Marek Janowski, Tadeusz Wa-
sielewski, Lech Ratajczak) odbyła 11 posiedzeń,
v: czasie których zajmowano się m.in.; przygotowa-
niem propozycji zmian w statutach sołectw i osiedli,
projektem statutu szkoły w Bronikowie i regulami-
nem organizacyjnym Urzędu Miejskiego Śmigla.
Komisja wystąpiła z 3 wnioskami, m.in. o wsparcie
finansowe powodzian oraz przeznaczenie diety z po-
siedzenia na Tzecz powodzian.

KOMISJA PRZETARGOWA (przewodniczący
Tadeusz Wasielewski; członkowie: Leszek Balcer,
Marek Walkiewicz oraz Jerzy Biniaś i Blandyna Pel-
la) odbyła 42 posiedzenia, w czasie których rozstrzyg-
nięto 20 przetargów w trybie nieograniczonym, 1 _-
ograniczonym, 9 - negocjacji z zachowaniem konku-
rencji, 6 - z wolnej ręki i 6 w trybie zapytania
o cenę.

Niektórym przetargom poświęcono kilka posiedzeń
(np. oczyszczalni ścieków przy pałacu-szkole w Bro-
nikowie 5). Spowodowane to było m.in. unieważnie-
niem przetargów ze względów formalnych czy mery-
torycznyc}r, uzupełnieniem materiałów, przekwalifi-
kowaniem na inny tryb zamówienia,

Komisja dokonała w-yboru 27 wykonawców na zamó-
wierria publiczne, a w jednym przypadku - zastęp-
stwo inwestora na budowę oczyszczalni - dokona
tego w roku bieżącym. Od werdyktu komisji tylko
w jednym przypadku złożono protest, Okazał się bez-
zasadny.

Ostatecznie rv wyniku przetargów zostały zawarte
umowy na łączną kwotę 1.855.546,00 złotych.

I{OMISJA SPRAW SPOŁECZNYCH (przewoclni-
czącu Alicja Zieglet; członkowie: Stefan Dobrzyń-
ski, Paweł Górzny, Roman Schiller, Zenon Slroracki,
Franciszek Szymański, Janina Wawrzynowska) odby-
ła 13 posiedzeń, w czasie których m.in. rozpatrywano
wnioski mieszkaniowe, zapoznawano się z działal-
nością przedszkola i centrum kultury oraz szkolnego
schroniska młodzieżowego w Śmiglu, z akcją pomocy
powodzianom oraz działalnością GZRKiOR. Opinio-
wano też wnioski karrdydatów do odznaczenia mecla-
lem ZASŁUZONY dla MIASTA i GMINY ŚtvttcInl.
Wystąpiono też do Zarządu Miejskiego Śmigla o rla-
grody dla najlepszycll ttcz,^_,3w l._I:s YIIL

KOMISJA IiEWIZYJNA (przewodrriczący: N{arek
Ratajczak; członkowie: Stefan Dobrzyński, Franci-
szek Szymański, Paweł Górzny, Zdzisław Żaczyk)
odbyła 39 posiedzeń. Sprawozdania ze srvej działal-
ności przedstawiała bieżąco na każdej sesji.

KOMISJA SPRZEDAŻY MIENIA I{OMUNAL_
NEGO (przewodniczący: Roman Schiller; członkowie:
Henryk Żak, Lech Ratajczak, Henryk Szul oraz Bar-
bara Dera i Krystyna Fęglarska) odbyła 5 posiedzeń,
rv tym jedno wyjazdowe.

KOMISJA ROLNICTWA, RZEMIOSŁA I INICJA_
TYW GOSPODARCZYCH (przewodniczący Henryk
Żak; czŁonkowie: Stanisław Buchwald, Marek Janow-
ski, Jan Lisiak, Stanisław Pawlak, Lech Ratajczak,
Marek Ratajczak, Zenon Skoracki, Henryk Szul, Ma-
rek Walkiewicz, Tadeusz Wasielewski, Kazimierz
Wasiek, Janina Wawrzynowska, Alicja ZiegIer, Zdzi-
sław Żaczyk) odbyła 5 posiedzeń, któryclr tematem
m.in. były: regulacja koryta Samicy, organizacja
gminnych dożynek wTaz z turniejem wsi, zapoznanie
się z decyzjami Głównego Geologa Województłva
rł, sprawie eksploatacji kopalń. opr. (It. Z.)
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WlTRYNA ŚMIGIELSKA

Sbrmdowali wędkarze
,S9czne eebl,ai,,ie splav,,oz:ciawi:ze Koła Pols}iiegtl

z'.wiąz}rlł Y,lędkł,rskiego ociLl,ło się 1 }utego rv sz]<o]e

podsiawo.łej "!v §n:i.gli_l. Uczestni.czyło w nim 68

człoirkow.
]

S]prarx,,oziiar,je z l'1z|::.ża]ności ]<oła -,., 1997 r, złożyi
pr,ze r,; odrrił zą(:y za ! zaLc,lL,_ł Roitian S c]ril] er.

Pod koniec r-cku sp_l,a."rrczliawczego koło skupialo ż73
członkółv,- w tynr żża ,,§ełrropłatnych", Jednynr
z Podstawor,vych zadair b.vło zarlrbia.nie dzierza-wio-
ir;,ch stawó,lv, plzede rvszystkirn narybkiem kar,pia,
}rtórego vziosną wpliszczono do stawółv 700 kg a ie-
sie;lią -- ż5] kg. W ramach orgairizol,van).,ch prac
społecznyc}r uporządkov,a,no tereny rvokół starł,órv.

Zarząd był tez organizatoiem imprez spoitowych,
w 1rtórych średnio uczestniczyło 30-40 osób. Mimo
tego, że zacho,*zanie niektórych ,,vędkarzy ,,budzi.ło
ze.strzeżenta" , sąd organizacyjny nie i:ozpairywał
zadnych splaw o przekroczeniu regtłlaminu. Prezes
powiedział też, że ż,na uwagę zasługuje l,.'ardzo dobra
\\lspółpTaca jlola z OSP w Śmlgltł". Obie organizacje
(lv tej clrugiej pleze5 koła pełni funkcję naczelnika)
rł,spólnie organizują imprezy dla dzieci, spcikania,
zabarvy. tllają telż ił,silóiną sił:dzihę -- straza.cką re-
rnlzq. Dobrze też.rędkarzon lri,iłada się ,ł",spółpraca

z. Grłliną, oci której clzierżarł,ią starv1,, ,,Wspólnie sta-

Iaiiiy -cię je zagospoc]aro-,vać i upiqkszać ich oto-

czenie".
\jv'iesław 'fercze"vi,ski -, Rzecznil< Zarządu Koła

oraz Społeczn_vch Strazniiió,,ą, Rybackich przedstawił
splarvozdante z dztałalności społeł.zmej sIraży rybac-
kie;. Skontrolou,anc 76 wqdkarzy. Nie w-szyscy wpi-
sywali datę lvędlro.'łl-ania do karty przed jego rozpo-
częciem. nie lyszyscy palkowaii samochody tatn,

gdzie powinni i nie ,.łszyscy po połowie sprzątają
slvoje stanor,viska.

O pracatil społecznych szczegółowo i-,rówił Bole-
sław Łaszczyński. Łącz,nle plzepracowanc 308 godzin

wokoł starł órv w \ ictążkotvie i SmjgLu. a pl,ace

głownie polegał.v na koszeniu i usuwaniu trawy
i trzciny, odnar;;laniu Ł oczyśzczatliu" stanowisk węd-

karskich, zbieraniu i ttsuwanru llieczystości stałych,

O tynl. 7ę 1:,ięcilror,vanie 1est r"ownleż spoltein wy-
njkało jasno ze spra,wozciania Stefana Michaiewicza,
który r,v koie pełni flrn}lcjq ..,kapitana sportowego,
T tak: MlSTRZtrNl KOŁA rł, kategorir seniorór,v zosiał
Piotr Baranowski, a_ .ł kategorii juniorć;w 

- Artui:
Schil]er. W klas;lfikacji ,,na najr^liększą rybę" zrv1,-

cież_vł P. Bara:rorl,,ski, trV zarł,oda"ch :"iczestrriczyło 31

senioró,,łi i. 3 ju...iiorór,v.

W zar,vodach IJI*A Z!,RZi1I)IJ KOŁA oraz GOSPO-
DARZY STA\l,ia}1,,'r z ,łdzialem dzia!.rlczy ;amorząCo-
r,vo-silolto,,v;,-clr ziv;,,-r:ir.,Ż:Ył Pl(,l1l,ił;a Ratajcza1<. Uczest-
i,iczyłg w nich i9 załtodnikórv.

\Ą,/ zawodach z o}razji DNIA DZIECKA rozegranych
vr' kategoriach chłopców i dztewcząt odpowiednio
zlvyciężyli: Marcin Łukaszewski i Monika l(arolczak.
iJczestniczyło w nich 25 chłopców i 3 dziewczynki.
NIEMORIAŁ STEFAbTA JAi§lCKitrGO - pierwsze
luieisce zalęła drużyna Koła PZW Bcianor,.,,o II. (Na
14 uczestniczących). W klasyfikacji ,,na największą
r;rbę zawodów" z,uvyciężył krzysztof kanikowski ze
Śmigla.
\ł, TCWARZYSKICII DR,UZYNOWYCH ZAWO-
DACH WĘDKARSKICI] (uczestnir:zyło w nicl' 12

tt-zyosobowych druzyn) pierwsze miejsce zajęła dru-
ź:yna w składzie: P. Baranor^iski, Piotr Kaczor, Ry-
szard Nlakowiec. I{ajwiększą rybę złowił Arkadiusz
}Tadolny.
,W TOWARZYSKIC11 ZAWCDACH V/ĘDKAR-
SKICH O PUCHAR KAP]TANA SPORTOWEGO
uczestniczyło 30 zawodnikór,v (25t-5). \Ą/śród senio-
rów najlepszym był Ryszard Makowiec, rvśród junio-
rów - Eligiusz Marciniak. Najrvrększą rybę złowił
pl,ezes R. Schiller.

Sponsorami nagród m.ln. byli: Społeczna Miejsko-
-Grninna Rada Sportu, KultLrry Fizycznei i Rekreacji
w Śmiglu, Bo]esław Burlaga - właściciel sklepu
SPORFAN w Lesznie, Wielkopolskie Przedsiębior-
stwo Przetwórstwa Mięsnego w Snrglu, Okręgowa
Spółclzlelnia }/Ileczarska w Kościanie - 

Oddział Smi-
giei, parrowie: Piotr Kaczor, Piotr Baranowski i Le-
szek tsalcer, IJrząd NIiejski Snrigia, Meblarska Spół-
dzielnia Pracy w Śmiglu.
Wszystkim spoilsolom złożono serdeczne podzięko-
wanie. @.Z.)
)aollaaaoooaoaaooaaaaacoaaaaaacaeoooacaacaa{raoaoacaara9alDaaa

WĄHAGBE i&fr&ffiEEmZY
Komenda Hufca ZHP w Smiglu w- dniach 3-7 lu-

tcgo br, zorganizowała zirnowisko dla zuchów, harce-
rek i harcelzy w szkole z internatem w Clbrachci-
cach koło Wschowy. Wypoczywało i szkoliło się na
nim 30 osób,

Zajecia poc1 naddzotem l<onerrclarrta IIufca ZITP Śmi-
grei hm. Ryszarda Dudy prowadzlli druzynowi: prze-
rvodnik Katarzyna Donragalska, przewodnik Krzy-
sztof Pelec i tropiciel Magdalena Drótkowska.

Szkoda, że rrie doplsała zrrnowa pogoda, ale i tak
\\:szvscy wyjechali z zimowiska wypoczęci i zadowo-
1eni.

Latem Komenda Hufca organizuje obóz harcerski
,,,r, Wi.iko.łie Po}skim. Będą dwa turnusy: 29.06.-

-16,07. 
1 16.07.-2.0B. I1ość miejsc jest ograniczona.

7,apl::v pl,zyjmor,vane będą w Kotnendzie I{ufca ZHP
Sn-ilgiel rv każclą śl,odę lv godzinac}i ]"6.00-1B.00. 
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WITRYNA ŚMIGIELSKA

18 lutego i.v byłym pałacu w
]Jroirikowie, w wynikti kapital-
nego l,emontu wnętrza obiektu
adaptowanego na cele oświato-
-ff€, dokonano uroczystego o-
twarcia SZKOŁY PODSTAłVO-
WEJ W BROI\IKO\,VIE (Zosta-
{o ono poprzecizone uroczystą
mszą św. w intencji szkoły łv
pierwszym diriu rozpttczęcia w
niej lekcji - 9 iutego br.).

Uroczystośc miaia miejsce w
hoiu, a honory gospodarza cio-
rnu pełnił lnż. Jerzy Cieśla -Przewooniczący Zarządu lviiej-
skiego Smigla.

W imieniu Zarządl powitał iicz-
ilie przybyłych gości: Wojewo-
dę Leszczyńskiego Leszka Foto ELF
Burzyńsklego, wicekuratora Mi-
chała Jurgę oraz Kierownika Delegatury Zamiejsco-
wej w Kościanie Edwarda Strzymińskiego.

Powiiani zostali także: Wojewódzki Konserwator Za-
bytków Aleksanrier Starzyński, Dyrektor Wydziału
Izr"ultury, Sportu i Turystyki TJW w Lesznie Euge-
niusz Śliwiński (asboiwent szkoły w Bronikorvie), Pre-
zes y,/ojewódzkiego Funduszu ochrony srodowiska
}.,iiarian Tomaszewski, Kierownik Urzędu Rejonowe-
gc w Kościanie Czesław Marcinkowski, Koinendant
Państrvolvej Straży Pożarnej w Kościanie płk Leon
Mądrv, przedstawicie1 Terenowego Inspektoratu Sa-
nitarnego Barbara Kozak, V/ójt Gminy Przemęt jail
Knop, proboszcz miejscowej parafii ks. kanorrik Zbig-
niew Fęgler.

A ponadto: radni Rady lvliejskiej Śmigla z Przewod-
niczącą Radlr g152ulą F,anke na czele a także Ptze-
wodniczący Rady poprzedniej kadencji V/itold Cmie-
czyński, Sekretarz Śnrigla Wanda Jakubowska, PIe-
zes GZRKiOR Zygrrrunt Konieczny oTaz: rzemieśl-
nicy, inspektorzy nadzoru, pracownicy Urzędu nad-
zori"rjącego prace, d;rrektorzy szkół podsl"ny6l1r;lch,
przedstarviciele samorządu wsi Bronikowo z sołty-
sem Ryszar,.Jem Jerzykiem na czele, sołtysi Machci-
na, Lllororvnicy, Nowego Szczepankowa oraz Skarży-
nia z gminy Przerręt (dzieci z tej wsi uczęszczają do
bronikowskiej szkoły), przedstawiciele Rady, Rodzi-
ców z przewodniczącym Robertern Kucharczakienr
na czele, grono pedagogiczne z dyr. Janiną Marciniak,
rrłodzież i dzienrrikarze radia, prasy i telewizji.

IrTastępnie ierzy cieśIa przedstawił lristorię prze-
obrażenia pał"acu ł-r szkołę.

szkoła podstawowa

|||:j::.:Ź

Nc piertlszyln płanie Leszek Burzyńkź

Pałac, ktory po usojnże pr:eznr:czono na mieszkania,
stał się ułasnoścźcy spółdzźelnź produkcgjnej.
Dula najtuźększe pomźeszczenźa na piętrze przezna.-
cłono na źzbg l.ehcEjne. KźedE jednak lll 1993 r. do-
t,gcltczasotuż lakatorzg pałacu przenżeślź się do tniesz-
lłaft l,u blokach i u opustoszałEm budynku pozostała
tglko szkoła, zrodzźła sżę mEśl o przejęcźu całego
abiektu na cele ośuźatotue, igm bardziej, że nauka
7:rouadzorła bgła rousnźez u staTun,L budgnku szkol-
nal^fu na terenie usź,
Decgzja o przejęciu pałacu od óllsczesnego Kornbi-
nutu Społdzielczego bEła decgzjq usspolnq Kuratora
Ośusźatg u Lesznie ż Samorzqdu Gmźny Śmigźel.
Wspól,nie tez dokonano ugkupu za kuotę 140.000 zł,
z czego 90.000 zł to środkź kuratorźum,
W trakcie pTac refnontauo-adaptacEjnEch, które roz-
poczęto ll: 1994 r. okuzało sźę, że dotycltczasoużloka-
tol,zy pałacu pozostawilż go w gorszanl stanże niż to
tłggl,qdało u czclsie oględzźn przed ugkupem.
Pierwsze prace zużązane bgłE z przełożeniem cźeknq-
cego dach,u Lt)Tctz z uymźa,nq kilku belek ui,ęźby da-
chouej, opżerzeń ż rEnien,
Weunqtrz budynku skuto luszystkie tynkż zastępujqc
je notuymi, naprauźono stolarkę okżennq i drzulollsą,
częśclolło wgmżenźono znższczone podłogi, a tarn
gclzźe bEło to możlżule - 

yll2gng płEty tnźorolłe
pr z.l1l<rg ru a jqc j e luEkładzinq.
C z ę ś c io lł o pr z eb ud o lu an o ż u E r em,onto u ano znis zc zo -
lrą ktcttkę schodolłc1,, ugmieniono żnstalac ję elektrgez-
nq,l założono eneT g ooszczęd,ne oświetlenźe.
Budgnek został uapasażonE u źnstalację tuod,ocźqgo-
us o -k un alź z a c E j nq. Vl 11 
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WI"RYNA ŚIVIIGIELSKA

§/t7 §3rsnikowie

Foto ELF

na ubźkacje, gdEż przed adaptacjq znajdau:lłg się
one ?Le zeunqtrz budgnku. Wszystkie te "pruce z,o-
stcłg LuakorLg.ne przez śmigielskźch rzemieśl,niko.w,
któru,m z tego ł,"iłisca pragnę serdecznźe podzźęko-
ull.ć zą ciobrze usykonaną pracę.
Ponądto pźecou:e ogrzeloanźe budynku zastqpźona
centralnEm ogrzeusa,nźem z zastosotl:aniem pźeca ole-
jouego, a ścieki bytoule z budgnku odpraluadzone sq
do usybudatułnej specjalnźe dl,a szkoły bźo\.ogiczne!
o c zy s zc zulni ś c iek ó ll:.

IllozemE uięc z zadollsolenźem, stl1.1źerdzźć, że oddaje-
mg do użytku obźekt przyjazng dl,u środa.ulsięa. VłOr-
to rótlsnźeż nad,inienić ąD tavr mtejscu o tgm, że
us tralłcźe prac porzqdkouEcll, u perku, zlułuszczq. od
tElnej stro,i,ł,y pałacu, zlźkltsżdotlsano dzikźe składousi,-
sko śmźecż.

PonLesione kosztE od lnomentu zakupu pałacu do
końca grudnża 1997 r, Loraz z ugposażenźem szkoły
us meble i pomcce nq.ukoue uanoszq 900 tEsie,cy zło-
tgc'h,, ul tym uclzźał środkóąu z kurutorżum 285 tysżę-
ca, co stanowź 37,60lo lłszystkźch, kosztów.
KorzystalźśmE równźeż z nżsko oprocentowanej
i części.azło urn,arzalnej pozEczki z Wojewódzkiego
Funduszu Oc!"łronl1 Środousżska tl: Lesznźe uJ uaso-
koścź 85 tys. złotycll.

Dzźęlł"Lł ję całej Rutłzle za pTzeznaczanie Ip coTocz-
nyrn, l,:,,cl:ecźe alacr:q.cycłl, lctuot na lcontynuację prac
adclpiac!:inlch, :apoczqtkotłanych przez Radę po-
p,r z edr,ie j L:l, c! q,,l. c,,ź,. V{ żmieniu śmźg źelskie g o s cltf,Lo-

rzqclu dzięił,Lt3ę I}łnu Kuratorowż zu Jinunsou:e
usparcźe zuspolnego przeclsżętuzięcża ź dobrą us,pot-
,pracę. Dzźęl<,ttję rown,też Panlł Prezesauż WFOS za

usponlożenźe tej żnuestycli ko-
rzystnymi pozyczkamż popźera-
jqcgmi nasze proekologiczne de-
cyzje,

Szlcoła. rozpoczęła suo, d,zżu-
łalność nlżrto, ze nie uszEstkźe
prace została ,_u?łhonane. Pźlne-
go odnotuienila ugmlgq. elelpa-
cja pałacu. Mam nadzieję, że
obecng usśrod goścź Woiewódz-
kź Konserllsator Zabgt'lcow, któ-
ry u 1993 r. s,oojq decyzjq u:pi-
sał tert" obźekt clo rejestru za-
bgtkolł, doceni dzisiaj uysiłki
ż ąłkład fżnansouE śmigielskie-
go safnorzqdu ul dzźeło Ta,toi/Jq-
nżq dobra kulturE r,arodowej
ź pruce zwiqzane z odrioll:źeniern
eleuacji zeunętrznej budgnku
1,,-)?sprze Junduszam,i rva rato-
tDanże ź utrzymanże zabytkolu,

.'. i':r9ź. - :

:iffi,;- :'

uJunl,aga elewacja pałacu

Adaptacja pałacu dała możl,żułość powrotu do
Bronikotlsa samodzźelnej, pełrłoklasouej szkołE pod-
stawowej, ktorq zliklłźdousqno ponud 20 lat tenxu.
Przez te lata szkołu u: Bronżkouie była 3 klasouc1

filiq szkołg tł Śmiglu, do ktorej uczrłźouże starszEch
klas bgli douożenź. Dzźsżaj droga dzi.ecż do szkołE
znacznże się skrócźła, a dzżecź z Bronżkotua majq
szkołę u mźejscu zamźeszkanlq.

Chcźałem jeszcze pocizźękouać przedstatłzcźelorn sa-
morzq,du u:si. Broniko,IDo, a za i,ch pośrednżctluem
rnieszkańcom u:si za zrozumżenie i po,nxoc tu rozlnźą-
zgluaniu problemu braku salż gź,rrunastycznej przez
wyrazenie zgody na udostępnienie szkole salź użej-
skie j. P o dobudow qnżu pornże s zc zenża mag aza nolD e g o
ng sprzęt sportoua oruz pomźeszczeti szatnż, na sali
będzie możnq odbEwać lekcje z LoucbLo,LDanża JżzEcz-
nego.

Nq. konlec pragnę podziękoluać rodzicom oraz tanx
uszystkźm, ktorzy uczestniczglż w pracacłl, porzqdka-
tłEch terenu w sqsżedzttuźe sali uiejskźej. na którgm
planoluane jest boźsko sportoue oraz terenu u_lokół
pałacu,

Przecięcia symbolicznej biało-czerwonej wstęgi
zamykającej wejście na piętro budynku dokonaii:
Wojewoda Leszczyński Leszek Burzyński, wicekura-
tor Owiaty i Wychowania Michał Ji.rrga oTaz pTze-
wodnicząca Rady Nliejskiej Śmigla Urszula Ranke.

Następnie ,,z największą radością, która jest
udziałem gości, dzieci i rodziców poświęcam szkołę
vi l]ronikowię" _-- powiedział ks. Z. Fęgler i dokonał
ai<tu poś.łięceni,a, po czym odczytaż fraglnent ewan-

PźLnego odnousźenża

l



wITRYNA śłrrcIELsKA

geiii wg św. Łukasza,. ,,Dziś zbawienie stało się udzia-
łem tego domu".

Część pierwszą uToczystości zakończyło przemó-
wienie dyrektor szkoły mgr Janiny Marciniak, która
nl.in. powiedziała:
Społeczność lokalna od dausna oczekźlaałq. pourotu
ucznźou do mclcźerzystej szkoły. Stało się to możlźl,ne
dziękź uładzom samorzqdouEm ż kuratorźum w Lesz-
nźe. Dzisżaj, u imienźu ucznźóąls, rodzl,cótu, nq,ucza-
cźelż ż ułasnEm dzźękuję panu kuratorou,si Andrze-
jolłź Jęczotnź, a szczególne słousa podziękauanźu kie-
ruję do naszEch usłd.dz samorzqdougcLl,. Panże Bur-
mżstrzu, dziękuję Panu zu osobźste zea.TLgażolDo.nźe się
lł adaptację pałacu ź dalszgcLt pracach. Dzżękuję
róunźeż całej radzźe z p. Przeulodniczącq Urszulq
Ranke za uspierunże finansouse ż pełnq akceptację
tego przedsięlłzięcźa. Za to, że nźe szczędzźliście
PqństlDo środkóus, bE uczniowźe dzżsżaj moglż prze-
bguać u tąk pźęknEm obżekcże. (.,.) Słowa uznanżcL
kieruję róunżeż dla p. kierou;nźka Zctkładu Gospo-
durki Romunalnej i Mieszkanżotuej lu Śmżglu Hen-
ryka Skrzgpczaku, ktory bgł rótunźeż osobi,ście zaun-
gażousany u pracach na terenle obejścia placotuki.
(..,) Moim marzenźem jest, abg ucznźoąnie pokochali
nouq szkołę, by dzźeci po skończonEcll, zajęciach
chciałE zostać u szkole, by uźedziałg, że sq przez nas
luEcł1,ouawcóu akceptowane ż kocłlctne. Jeżeli poko-
chajq szkołę - 

pokoch,ajq naukę, a Ąlm san,Lun,L

uzrastać będq źcLt, aspiracje edukacE jne.

Druga część uroczystości odbyła się w auli szkol-
nej. Delegacja dzieci jeszcze raz złożyła władzom sa-
morządowym: J. Cieśli, U. Ranke i Janowi Nowickie-
mu podziękowanie wTaz z bukietami kwiatów i za-
pewnieniem: BĘDZIEMY GODNIE REPREZENTO-
WAĆ NASZĄ SZKOŁĘ! Burmistrz odpowiadając
m.in. stwierdził: JESTEŚMY T u Z WOLI WYBOR-
CÓW I WYKONUJEMY SWOJE OBOWI ĄZKL
Ks. Z, Fęgler swoje wystąpienie rozpoczął słowami:
,.Wypada mi uderzyć w ton radości i wdzięczności

- nawiązana została tradycja bronikowskiej szkoły".
I mówiąc o niej dalej, wspomniał też jej nauczycieli
wymieniając m.in. Stefana Rysmanna,,,zamordowa-
nego przez sowieckich siepaczy. Stefan Rysmann był
nauczycżelem u pobltskl.m BoguszEnie t zauarł zużq-
zek małżeńskź z kźerouniczkq szkołg ul Bronźkousźe
I|[ariq Zapłatq, do której sźę przertiósł. Ze zużqzku
tego urodziłE slę dwże corki, też nauczgcźelkż: Ale-
ksqwdra Skroban, obecnźe enxerutouana nauczEcźel-
lca koścźańskźego ogolnżaka l Marża Wojciech,otuska,
emerEtoluana nauczucielka ąn Popowi.e Stargm, lch
kuzynkq - matkż byłE sżostraml, - 

jest obecnźe też
emerEtowana, nauczacźelka - Teresu Ada,mczeuJska
ze Śmżgla. (A jeślż już moua o bronźkollsskich, nau-
czyczelach, to lvq,rto uspomnl.eć, że tu lutach 1990-

-1992 
(?) u szkole u: Bronżkouże prucouał obecnE

prolesor UAM u Poznaniu, prodzżekan Wgdzżału

Studiów Edukacgjnach - Kazimżerz Przgszczgp-
koluskl,).

M. Jurga wyraził uznanie i szacunek dla społeczności
lokaInej, która podjęła się karkołomnego dzieła:
w starych murach - nowy wystrój. ,,Wasze działa-
nia dopingują nas by daiej inwestować w śmigielską
oświatę".
Sołtys Ryszard Jerzyk w imieniu własnym, Rady So-
łeckiej i społeczności Bronikowa na ręce Bulmistrza
złcżył stosowny adres dziękczynny. Dziękował też
Przewodniczącej Rady i jej członkom.
W imieniu absolwentów tej szkoły E, ŚIiwiRski wraz
z życzeniami podarował szkole fotografię pałacu
sprzed pierwszej rvojny światowej oraz dodał, że
rv pałacu tym, w 1830 roku z krótką wtzytą gościł
Adam Mickiewicz.

Na scenie auli szkolnej wystąpiły z progranrem
altystycznym dzieci bronikowskiej szkoly. Każda
klasa przygotowała jeden punkt programu. Recyto-
wano, śpiewano i tańczono. A całej uroczystości przy-
śrviecało hasło uwidocznione na frontowej ścianie:
JAKŻE UBOGI JEST CZŁOWIEI{ BF.Z W|EDZY.
BOGACTWO MOŻE ZABR,AĆ KAŻDY. WIEDZY -NII{T I NIGDY.

W budynku j".t orl"* l"O *O"r'"ych, aula (pełni
rolę świetlicy) z malutką sceną, biblioteka, pomiesz-
czenia kuchenne (dzieciom na koszt komitetu rodzi-
cielskiego podaje się herbatę), szatnie, pokój nauczy-
cielski i pomieszczenia administracyjne.
Uczy się w nim 177 uczniów w klasach I-VII. Ucz-
nior,vie klasy VIII w tym roku szkolnym, na życzenie
roclziców, kontynuują naukę w Smiglu. ,,Zerówka"

- 21 dzieci - mieści się w starym budynku,
Dyrektorem, z konkursu, szkoły jest mgr polonistyki
Janina N{arciiriak, z domu Paszkowiak. W zawodzie
na,uczycielskim pracuje 25 lat, w tym na kierowni-
CZ;lm 

"1urrowisku 
7.

Etatowymi nauczycielami - notuję to dla historii -
są: Lucyna Stanek - wyższe zawodo,,ve, pedagogika
opiekuńcza; Ewa Stankowiak - mgr, nauczanie po-
czątkowe; Emilia Ornoch - ffigr, nauczanie począt-
kowe; Joanna Wower - ffigr, pedagogika opiekuń-
cza; Juiita Pasikowska - studentka, 4 rok filologii
polskiej; Emilia Skowrońska - w tym roku kończy
leszczyński college z j. niemieckiego; Justyna Mali-
towska - wyższe zawodowe z przygotowaniem pe-
dagogiczrrym, kontynuuje studia na Akademii Mu-
zycznej w Poznaniu; Jadwiga Kuśnierczak - wyższe
zawodowe bez przygotowania pedagogicznego (biolo-
gia); ks. Zbigniew Fęgler - katecheta. Swój śmigiel-
ski etat w Bronikowie uzupełnia Monika Szudra -rr:gr historii. Ponadto jedenastu nauczycieli zatlud-
nionych jest na zasadzie umowy o pracę. Z nowym
lokiem szkolnym liczba ta zdecydowanie zmaleje.
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Szkoła za_tru_dnia także na 2,5 etatu sprzątaczki, na
1/2 etatu pom,oc kuchenna olaz na etatach: \Moźnego-
-]<onserrłratcra, księgową i serketarkę.

Jak mi pclł,iedziała dyrektor, w pomoce naukowe
szkoła jest wyposażona w stopniu dostatecznym -_
nie ma w ogóIe sprzętu do wychorvania fizycznego.
Księgozbiór, całkiem nowy - w mialę potrzeb. Naj-
większym problemem w tej chwili jest brak boiska
sportowego i rekreacyjnego. Będzie ono przy świe-
tlicy wiejskiej, do której zostanie dobudowane po-
nrieszczenie dla ,,zerówki" i na sprzęt sportowy.
Świet]ica bowiem zostanie przystosowana do zajęć
wychowani a ftzy cznego. (H.z.,

Witam u,szystkich Państwa i po raz kolejny za-
p]:aszam do gimnastyki porannej. Nasze ćwiczenia są
odpowiednie dla wszystkich, ni.ezależnie od kondycji
i wieku. Gimnastyka poranna powinna byó zawsze
taka, jak pierwsza pomoc w nagłych wypadkach -r-riefachowa, ale skuteczna.

l\a początek stajemy więc w pobliżu otwartego
szeroko okna i rozpoczynamy od cwiczeń oddecho-
qlych. Na ,,Taz" wciągamy powietrze powoli przez
nos i na .,dwa'' energicznie wypuszczamy je przez
usta (i tylko przez usta). Powtarzamy ćwiczenie ki1-
kakrotnie, zawsze pamiętając o wciąganiu powietrza
przez nos i vlydychaniu go ptzez usta. Po takim do-
tlenieniu organizmu możemy przystąpic do dalszych
ćwiczeń, dzięki którym da się wyzwolic energię po-
trzebną na cały nadchodzący dzień.

Jak wiele energii. można w sobie skumulować
dzięki ćwiczeniom fizycznym udowodnili sportowcy
startujący w Igrzyskach Olimpijskich w Nagano. Po
snovrboardzistach pokaz witalności dali hokeiści. Nie
tyiko zdemoiowaii za pomocą gaśnic dwa apartamen-
ty, hotelowe, ale ponadto powyrzucali przez (zam-
knięte) okna z szóstego piętra znajdujące się w poko-
jach meble. Rozhukani olimpijczycy spotkali się
z ostrą NAGAI{ą ze strony swoich federacji, a wy-
rządzone szkody wstępnie kosztowały ekipę amery-
kańską 1000 do]arów. Prawdopodobnie więc im wyż-
sze kwalifikacje sportowe (?) z tyrn większymi wy-
datkami na zawodników należy się liczyć, Nie
martwmy się tedy, że wśród sportowców z naszej
gminy nie rra żadnego olimpijczyka, a z bazy hotelo-
wej mieli(by) najłvyższej do dyspozycji schronisko
młodzieżowe.

P'od:ziękowanie
J

. rym wszystJ<im, którzy w jakikolwiek sposób
przyczynili się do reaktyworvania Szkoły Podstawo-
wej w Bronikowie, a szczególnie rodzicom i glonu
pedagogicznemu za wykonanie pTac polządkowych
i przygotowanie uroczystości otwarcia szkoły s k ł a-
dam serdeczne podziękowania

mgr JANINA MARCINiAK
dyrektor szkoły.

PS, Historię pałacu i jego rvłaścicieli przedstawimy
rv oddziejn.ym opracowan iu.

W każdym bądż razie, wszyscy ci z Państwa,
którzy uprawiają (także wyczynowo) gimnastykę po-
ranną niech pamiętają, aby za\Nsze ćwtczyć przy
szeroko otwartym oknie, Zapewni to nie tylko
dotlenienie organizmu, ale także w znacz7lym stop-'
niu ułatwi wyrzucenie telewizora, w którym zamiast
556 odcinka ,,Mody na sukces" pojawi się 556 odci-
nek debaty sejmowej, podczas której mówca ze swa-
dą przekonują pustą salę, że powiedzmy województw
rv zadnym przypadku nie może być 17, bo to za bar-
dzo kojarzy się z czasami głębokiego PRL-u. To już
Iepiej, gdy dowiadujemy się, ze zmalała inflacja i de-
waluacja a zwiększyły się nasze zarobki. A może mi
się wszystko pokręciło i jest dokładnie na odwrót?
, Proponuję Cla sprawdzenia wykonać następujące
ćwiczenie: stajemy w wykroku, ręce spoczywają
oparte na biodrach. (W zależności od indywidualnych
plzekonań Tozpoczyna:my z prawą lub lewą nogą
v,, przodzie) .I teraz podskokami wykonujemy równo-
czesną zmianę nóg. Tym szerszy wykrok, im bardziej
komuś brakuje od ,,pierwszego do pierwszego".

Widać od razu, że większość z Państwa wykonuje
to ćwiczenie bardzo, obszernie. Czyżby był to efekt
§y,stematycznie uprawianej gimnastyki porannej?
(Nie można wszakże wykluczyć, że może to byó efekt
systematycznie uprawianej gimnastyki finansowej).
, Pozostawiar_I\y Państwa przy tych rozważaniach,
a my proponujemy na zakończenie wykonanie kilku
dowolnych, łatwych, uspokajających ćwiczeń, naj-
łepiej w rytm jakiejś milej, spokojnej melodii,

Ja już Państwu dziękuję i życzę miłego dnia, za-
praszając jednocześnie do kolejnego spotkania przy
gimnastyce porannej.

Girnnastgkę ópracouała ż prouadziła magister J,S.

Qi-nasg[a /Joranna

§astęFny nr ,,Witryny §migielskiei" 19 marsa br.
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RIPERT§,IAfi Iilfiil,,cEl{TRlIl[lI"
6.03. (piątek), 7.03, (sobota), 8.03. (niedziela) godz. 18.00

,,JUTRO NIE UMiERA NIGDY", IJSA. Reż. Roger
Spottiswoode. Wyk. Pierce Brosnan, Jonathan Pryce,
Mrichelle Yeoh. FiIm sensacyjny. Brytyjski agent Ja-
mes Bond odbywa rutynową inspekcję przełęczy na
granicy afgańsko-pakistańskiej. Wpada na trop orga-
rlizacji przemytniczej, która handluje bronią, Bond
l,ozpoczyna śledztwo i spotyka dawnych znajomych,
}<tórzy próbują go zgładzić.

14.03. (sobota) godzina 16.00, 15.03. (niedziela) godzi-
lra 17.00

,,ALEX SAM W DOMU", USA, 1997. Reż. Raja Gos-
rrell, Wyk. Alex D. Linz, Oiek Krupa, Rya Kihlstedt.
Film sensacyjny. Z Departamentu Stanu znika naj-
llowszy typ mikroprocesora. Zdobycz zostaje ukryta
\ń/ zabawce, która przez niedopatrzenie trafia do pry-
watnego domu na przedmieściach Chicago. Przestęp-
cy ruszają ,w pościg, ich głównym przecirvnikiem
okazuje się ośmioletni chłopiec.

14.03. (sobota) godzina 19.00, 15.03 (niedziela) godzi-
na 19.00

,,SZAKAL", IJSA, 1997. Reż. Michael Caton Jones.
Wyk. Bruce Willis, Richard Gere, Diana Venora.
Dramat sensacyjny, nawiązujący do znanej powieści
F. Forsytha. Zawodowy morderca otrzymuje zlecenie
od organizacji przestępczych: ma zgładzić amerykań-
ską osobistość polityczną, Szef FBI próbuje zapobiec
zbrodni, współpracuje z rosyjskim wywiadem i z ter-
rclrystą, który zostaje wypuszczony z więzienia
i obiecuje pomoc.

20.03. (piątek) godzina 18.00

,,WIRTUALNI WOJOWNICY", USA-Chiny, 1996,

Reż. Ronny Yu. Wyk. Angus MacFadyen, Mario Ye-
dida, Marley Shelton. Film sensacyjny dla młodzieży.
Chromy chłopiec zaniedbywany przez matkę, zawie-
ra przyjażń z kucltarzem z chińskiej restauracji.
Chińczyk opol.viada mu o zakonie wojowników wal-
czących ze złe:rrr - i wręcza stary rękopis. Pod wpły-
wem lektury chłopak gotów jest poddać się inicjacji.

Barbara Mencel

Kronilgg ps!§cyino
13.02.br, - mieszkaniec Olszewa zgłosił, że dw,a rva-

łesaiące się psy weszły do jego chlewni i pogryzłi
znajdującą się tam rrtaciolę. Pow-iadotniono stra:
leśną, która psy unieszkodIirviła.

15,02.br. 
- 

po godzinie 22.00 r.v mieszkaniii plzy uli-
cy T. Kościtrszki w Snriglu, na skutek zaprószenia
ogrlia przez osobę dorosłą, wybuch po:ar, któr-;
przed przybyciem straży pożarilej lrgaszono.

15.02.br. 
- rv Smiglu w nrieszkarliu przy uI. św. Wi-

ta nietrzeźu,y iląż wszczął awalrturę wobec żot-l;,.

Roznlo,,va ostrzegawcza.
15.02.1ir. -_ w Przysiece Polskiej doszło do nieporo-

zumieri pomiędzy sąsiadkami. Ze zwaśnionymi ko-
bietami przeprowadzono rozmowę ostrzega\Mczą.

17.02.br. 
- intenuveniorvano ,uv I(oszanowic w posesi.

plzl ul. Wierzbowej, w której nietrzeźwy sj-._
wszczął arvanturę wobec matki. Roznro,.,va ostt,ze-
gilvłcza.

W nocy z 17 l|8.0ż.br. w Stalym }iojano-wie doszlo ci,;

sąsiedzkiej awarrtury, w czasie której sąsiad sąsia-
dowi wybił szvbę w oknie. Wniosek do kolegiut-ll
za zakłlcanie porządku i ciszy.

18,02.br. 
- w nocy na stacji PKP nieznani dotąo

sprawcy stojącą na peronie ławkę ustawili w po-
przek szerokich torów, którą jadący pociąg pos-
pieszny staranorvał. Do wypadku jednak nie do-
szło. GŁUPOTA LUDZKA NIE MA GRANIC!

19.02.br. 
- na ul. św. Wita w Smigiu kierująca

OPLEM KADETEM mieszkanka Nowej Wsl
w trakcie wykonywania ir,aner,;ru coiania uderzl,ła
w przód SKODY FELICJI. Sprarvczynię kolizjl
ukarano mandatem 50 złotowym.

2l.02,br. 
- w Bronikowie żona nie chciała wpuścic

do mieszkania męża i córki. Pouczenie.
22.02.br. 

- na zał:awie w Czaczu doszło do awantul1-
pomiędzy jej uczestnikami. Sprawa w toku.

22.02.br. godzinach nocnych nieznany dotąci
sprawca ,uvłamał się do zaparkowanego w Śmiglu
na ul, św. Wita F'IATA 126p. Uszkodził pokryrł,ę
silnika oTaz zeTwał stacyjkę. Sprawa w toku.

24.02.bt. - w nocy straż pożarna gasiła pozar w ko-
tłowni przy u1. św. Wita w Śmiglu. Przyczyną po-
żaru było zaprószenie ognia przez osobę dorosłą.

UWAGA MIESZKAŃCY MIASTA I GMINY
W trosce o Wasze mienie i bezpieczeństwo nie wpusz-
czajcie do swych mieszkań pod żadnym pozoletl
osób, których nie znacie.
Ich pojawienie się należy bezwłocznie zgłaszać do po-
sterunku - tel, 5-180-007.
W razie naszej nieobecności - na numel 997. Ko-
menda Reionorł,a Policji w Kościanie i:ra możność
poptzez radiotelefon skontaktowania się z nasz},lll
patrolem będącym w terenie.

K 
" 
*il i§; # ęx,,?tr, n}Y. .ii},, "

§zyhkie opalanis zasstrni Gi

wt§{lkEei kIasy sola]ium-turbo
Z^KŁAD FR,YzJERsKI

IWONA MAŚLANKA
Koszanowo, ul. Bruszczewska 17

tel. (0-65) 5-180-752

l



WITRYNA ŚMIGIEL§KA

S Tełl§s sdołorrr§§ @
TUR,NIEJE KWALIFIKACYJNE

wScHoWA 28.12.1997

Seniorzy: 3 miejsce Tadeusz Kozłowski, 10 - Kazi-
mierz Kowalczyk, 19 * Ryszard Jokiel, 41 - Jan
Nowak.
Sklasyfikowano 41 zawodników. Drużynowo POLO-
NIA zajęła 4 miejsce.

LEsZNo 21.01.1998
Młodzicy: 1 miejsce Wojciech Waligórksi, 3 - Da-
riusz Szymański, 18 - Kamil Szłapka, 25 - Michał
Bednarczyk, 30 - Faweł Zbyrad,31 - Piotr Błasz-
kowski, 32 - Dariusz Wieczorek, 35 - Maciej Jó-
zefczak,45 - Łukasz Szymański.
Sklasyfikowano 47 zawodników. Drużynowo POLO-
NIA zajęła 1 miejsce.

O MISTRZOSTWO
SZKCILNEGO ZWLĄZKU SPOBTOWEGO

LIPNO 12.02.1998
Wszyscy zawodnicy z wjątkiem jednej są uczniami
IV klasy szkoły podstawowej w Śmiglu. Ich opiekun-
ką była mgr Danuta Strzelczyk.
Dziewczęta: 3 miejsce - Danuta Szczepaniak (awans
do rozgrywek finałowych), 4 - Jgąpllą Strzelczyk,
5 -- Marta Waligóra uczennica II klasy!
Chłopcy: 1 - Wojtek Waligórsk\, 2 - Darek Szy-
n:ariski (obaj awansowali do rozgrywek finałowych),
4 - Paweł Zbyrad.

PO PIERWSZEJ RUNDZIF. }3OZGRYWEK
nasze druzyny zajęły następujące miejsca:
POLONIA I, trzecia liga - 1 miejce i nad drugą

ISSN Ł42g -- B791
Jak Czytelnicy zapewlre zauważyli, od pielrvszego

tegorocznego llumelu naszej gazety zrnienił siq układ
glafi.czny strony tytułowej. Mamy rradzieję, że Wam
się podoba,
Natonliast od tllugiego numeru plz), winiecie
obok daty pojawiła się dodatkowa informacja: ISSN
1429_=8791. Jest to Międzynarodolvy Znormalizor.va-
ny Numer Wydawnictwa Ciągłego (Internationa1
Standart Serial Numebr) nadawany każdemu rvy-
dawnict,".;u ciągłemu. W Polsce numel ten nadaje
Bibliote]<a Nalodolva 

- 
Narodowy Ośrodek ISSN

w Warszawie. Nas znak ten zobowiązuje do przesy-
łania clwóch egzemplarzy naszej gazety do Zakładu
Uzupełrienia Zbioróu,, które są podstaw-ą tl,vorzelria
biblioglafii llai-ccloivej. Ogłaszanie rł,ycla,,vatlei plzc,z
rTas gazet;; ..v le.j i lblioglafii jest doskorlałą re,klalrrą
i strł,;rrzil nlożlir,,,, :ll dotalciił clo iiilli,,r t-,-siect- ]liblio*
tek lv Pol,sce i za gl,arllcą. a za ic:},i pośrednictri,eirt cirl

drużyną w tabeli ma plze\l,agę 4 punktorv. Do ii iii;i
automatycznie awatlsuje zwycięzca TII ligl, a ir..iga
drużyna tei ligi o wejście do II stocz;!, }llecz haia-
żowy.
POLONIA II, klasa okręgolva 

- 
2 i:niejsce i od pio*

u,adzącej drużyny jest gorsza o 2 prrnkty.

POLO|{IA III, klasa okręgorva 
- 8 nliejsce i od pic_l-

wadzącej drużyny jest gorsza o 10 puLrktól.v, a oil
ostatniej (10) jest lepsza o 4 punkty,
Zwycl,ęzca klasy okręgor,.,,ej otrzl,r-nuje alvarls do Tii
ligi. Drużyna zajmująca 9 mieisce gla balaż z wli:e-
mistrzem A k}asy. 10 drużyria spad.a c1o A kleisy.

POLONIA IV, klasa A - 4 rnieisce i cd pi,o-1vadzącej

- ORLĄT z Czacza - 
jest go|sza o 5 pirrrktów.

ORLĘTA Czacz, klasa .Ą - 1 miejsce i mają puilkt
1;rzclvagi nad drugą dl"trż3,ną r,v tabeli. ijlx,r,.gię.2,gą |ę-i

klasy oti,zvmuje automat;;g2.1. awalls cio }.;lasy ,;1,,r1-

gowei.
NAJBLIŻ3^ZE MECZF]

8 lviAR,CA BR.
LZS Raszków * POLONIA I, godz. 12.00

POLONIA II 
- 

Tajfun I Lgiń, godz. 10.00

GOK Wijewo - POLO}{IA iII, godz. i0.00
POLONIA IV - LZS UKS Bodzewo, godz. i0,0{)

15 MARCA BB.
POLONIA I - 

Meteor Zagan, godz. 12.00

POLONIA Ii - Junior II Leszno, godz. 9.C0

POLONIA ili - Start Gostyń, godz. 15.00
ORLĘTA Czacz - §, -1i2ą II Di,zeczkor,vo, godz. lO.fJLj

opr, (H.Z.)

[{OlnJl ZDfiHItm.".
Wprowadziliśmy tę rubr5,,kę z rrryślą o t;lg]1 nlicsz-

kańcach naszej gminy, kt&zy chcieliby w naszej ga-
zecie wyrazić swoje własne zdanie na i,ózne temat;r.
Odźwięk już jest i to nas bardzo cieszy. Csta'lrrio
otrzymaliśmy list, którego autor oprócz naziviska pc-
dał tylko iniciał imi.enia. Otóż, by pubiiczlrie r,.";yr,azać

srvoje zdanie, trzeba też mieć troclrę odwagi. I dia.-

tego publikowac będzien'y tylko te listv, które bęclą
podpisane imierliem i nazwiskiem o,]]az będą zaw-ie-
rały adres autora. Redttkcja

PS. List mieszkańca POSMIGLA i odpowiedź BUR-
MISTRZA opublikujemy w następnym nurnerze.

CtrNTRUM KULTURY łv Sji.ĄlGi,U
posiada

rł,olny terrrlin rrtt zorgilniz1.1tvanie p rz;i, jęł : a rłe sel irego
rv dniu 24 1laźdz\ernika br.tysiec,v czyteln ikólrl. Redakc ja



WITRYNA śnłlcIELSKA

AGENCJA UBEZPIECZENIOWA
ANDR"ZEJ CIEsIELSI{I

ŚrnigieI, ul. Lipowa 33, tei. 5189-365

PRZEDSTAWICIEL PZU SA
poleca bezpłatne doradztwo i zalvieranie urnórv

w zakresie ubezpieczeń:

I. Na życie

- emerytalne - ,,Pogodna Jesień"

- posagowe z rentą

- NW i inne
II. Majątkowe

- budynki i mienie od ognia, kradzreży
i innych żywiołów

III. Wypadkowe

- odpowiedzialności cywilnej

- nieszczęśiiwe wypadki
IV. Konrunikacyjne

- OC, AC, Zielona Karta

PRZYJMOWANIE OPŁAT ZA OC POJAZDÓW

KOMUNIKAT
Zarządu Miejskiego Smigla

Stosownie do art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia
? lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz, U. Nr 89 poz. 415 z późniejszymi zmianarni) oraz
uchwały Rady Miejskiej Smig]a li{r XXXVI/434/9B
z dnia 5 Iutego 199E r. zarviadamiam o przystąpieniu
do sporządzenia zmiany planu miejscowego zagospo-
darowania 1rrzestrzennego miasta i gminy Śmigiel
rvieś Bronikowo.
Przedmiotern zmian planu zagospodarolvania prze-
strzennego miasta i gminy Smigiel 

- wsi Bronikowo
jest realizacja wniosku Rolniczei Spółdzielr,ri Produk-
cyjnej w Morownicy.
Zainteresow-ani mogą zgłaszać wnioski do zmiany
ww. planu. Wnioski na piśmie należy składać w Urzę-
dzie l\.{iejskim Śmigla w terrninie do dnia 27 marca
199B r.
Wniosek pow-inien zawierać nazwisko, imię i adres
wnioskodawcy, przedmiot wniosku olaz oznaczenie
nieruchomości, której dotyczy.

Przewodniczący Zarządu Miejskiego Śmigla
(--) inż. Jerzy Cieśla

oGŁoSZEhlIE
Z ARZ ĄDo yłrJ.."j SMiGLA

USTNY NIEOGRANICZONY PRZETARG
na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej, poło-
zonej w Śmiglu pomiędzy u]. ul. Leszczyńską i Po-
łudniową oznaczonej Nr ewid. 904/15 o pow. 1.6596 ha
zapisanej w księdze wieczystej KW 30948 prowadzo-
nej w Sądzie Rejonowym w Kościanie.
Zgodnie z planem miejscowym zagospodarowania
przestrzennego miasta i gminy Smigiel przedmioto-
wy grunt pTzeznaczony jest pod przemysł,
Cena wywoławcza wynosi 97,900,- zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 20 nrarca 1998 r. o go-
dzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego Smigla
(pokój nr 14).

Wadium w wysokości 10.000,- zł naIeży wpłaclc
w kasie Urzędu do dnia 16 marca 1998 r.
Dodatkowych inJormacji w sprawie przetargu udzie-
la Urząd Miejski Śmigla tel. 5-180-003 (pokój nr 13,,

Przewodniczący Zatządu Miejskiego Śmigla
(-) inż, Jerzy Cieśla

Montaż sy§temóul antywłamamiowyeh
do mieszkań, sklepów i §amochtldów:

O oułoolormy
O blokody sprzęgło,

skrzyni biegów i inne

Królkie terminy.

Niskie ceny- iuż od 300 zł

JERZY FETBROD
64-030 Śmigiel, ul. J. Kilińskiego 30

tet. (0-65) 5180-189

Podziękowanie
Rodzice dzieci uczęszczających do Przedszkola
Satnorządowego w Śmiglu bardzo serdeczr.ie

dzięku ją wszystkim, którzy okazali s\§o;ą

pomoc w organizacji zabawy karnawałou,ej.

oKl\A, DRZWI, ROLETY
PCV I DREWi\IAI\E
ŻALIJZJE POZIOME
I PIOI\OWE
ROLETKI MATERIAŁOWE

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

tel./fax (0-65) 5189-687

Czynne w godzinach od 8.00 do 16.00

10
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l{oMUNIKAT
W zro ią:ku_ z I,iiespełrlianiem warunków techrricz-

n; ch w plze jętviri rriodociągu przez urządzenia uzdat-
lliaiące, zaisiniaia konieczność wymiany w nich mas
liliracyinych.
Dziqki ten-ru ja.tr< i no,łemu odwiertcwi uluchonio-
llenru lv 1995 r. z v;odociągu rv;lpływ-a woda o dobrej
jakości i dobl.vn skłaclzie chemicznym. Aby w takim
stanie doiarła do odbiorców, trzeba dokonać gruntow-
nego plzepłu}<ania sieci wodociągowej mającego na
celu usuirlęcie z rutociągów osadów.

PŁąji{.A{qIE §łUROCIĄGOW NASTĄPI w DNIACH
9-14 MARCiŁ IiR. W GODZINACI{ WIECZORO-
!?o_NaCr,lYCH (22,00_5.00). SZCZEGÓŁoWY
IiAItiViO1ll CCRAM zostanie wywieszony l.a
słu paclr ogłoszerriorvych.
W,czasie płtł}<ania instalacii rł,odociągowej należy się
1;cz_r,c z bl,ł,]iie;lr clo1rłvu,u łvody hrb ze złą jej' jakoś-
Cią.

Za nieciogclciności ZC}KiM w Śmiglu wszystkich od-
iriorcol,v serdeczl' ie plzeplasza.

KIIIłłOWNII{ ZAKł.ADU: (-) Flerrlyk Skt,zypczak

{Jrzcld Stanu Cywźlnego w Smigllt,
uprzejmie zawiud"amźa, że u tutej-
szanL Urzędzie zruiqzek małżefl,skż
zawarlź:

4 LU'IEGO 1998 r.

- Pan Raclosla1: Kaczmurelł z iirclsna ż Punź Agata
Szymctńska z Wonźeścia

Binto Uslug $achull!łotryych

i llbezFieczeniwwso§l
a,AFAŁ Da,AT}VIŃSKI

Śmigiel, ul. E. Orzeszkowej 23

of eruje usługi w zakres

prowadzenia ksiąg i ewidencji,

wypełniania rocznych zeznań podatkowych
PIT-y

§zukasz wiarygodnej firmy uhezpieczeniowejn
jest już taka, to:

1tj

2i

LUTtrGO 1998 r.
Pun'Iołnusz I}źotr Frqci<ausiulc z ilIoraunicy ź Pu-
ni Barbaru joclt"rla Blźłnel z Morousl"tźcy
I,UT!]GO i998 r.
Pan I{.rzysztoj Iłatujsltź ze Śmźgla ż Puni Małgo-
rzłlta Nlu.jch,rzak ze Śmżgla

-- Pan Pu,ueł Wa,wrzynźak ze Sturej Przysźekź Dru-
gżej ź Panż Ju.lźt(t Ol.ejnźlc z Purska

ztj LUTEGO 1998 r.

- Pan jacelł Jędrzejczak z Poznanźa ź Pani lulonq
Elżbletu lłlieloc}l z Bruszczewa

I{ierownik USC łv Śmiglu (-) Jerzy Cieśla

"l)u,n-Lrlttt, z */<.ttzii 6,1.1t Sttłięttl-
kilka męskich refleksji dedykuje .,,

a Mu rządzim śuiatem, a namż kobiety _ lgnacg Krasźclłi.
Q Kobieta jest kresem ź krolouq tłszelkiego stworzenźu, jest ozriabq,

ź słauq. - Agrip1la.
Biegać za kobźetaml, jeszcze nikomu nźe zaszkodziło. Nlebezpźe-czna.
jest je złapać * Jąck Dauźes.
Wźelu modl,i sźę przed tuq Jigurq, gdt1 musz dzźcuczyrł,o, clicL(lłu xl.

}\Iyjcie się dzieuczyny, ni.e znacźe c{nźu uni goclziny - Jutt Stctucly,nger.
Czcić Dnźem Kobiety? Po co, lepiej nocq -- zuslyszane, ,.. GL.Z1

{D

s
s
€

IlllĘI§tH0__u$ŁĘlE§ą[$ 8wE PEH §.A.

którc o eruiel

- ubezpieczenia najątkor.re

- ubezpiecz,.,ia obo..r,iązkoivt:

- ubezpieczenia osoborve

ZAPRASZAMYi:l

Pomocą w rozwiąz;,,rr-aniu probleniów alkclholowyc}r,
narkomar, . przemocy wrodzinie

służy
PUNKT KONSULTACYINY

czynny w każdy poniedziałek w godz. 17.00-18.00,
a w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca od godzi-
ny 18.00 można skonsultować się z psychologiem.
Punkt mieści się w Ś m i g lu, przy u1. Północnej,
w Świetliey Środowiskowej AA, w byłym Domu
Rzemiosła,przy Centrum Kuitury w Śmigiu.
łaaaaaaa*aaaaaaarał,aa#-.s.a-.orc+.ł.óG9i}*.}aaaałX

KUPIĘ MiESZKANIE W ŚMIGLU
te1.51B-01-73
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64-030 §MlGlEt
ul. Kościuszki 6
tel. (0-ó5) 5180-206

NOWOSCI:
PoRTRETY
NA PLOTN|E

potrzebuiesz

Zapraszamy!

ĘSżDURToP

1Q-,r-zgttk ćnt rf)u lt-irwłt

& Lzezoyó tłt.ie'}Lal.zyntt-'Kli-en tk cvt t

z */łazii

,,Ottitt Q,ohiet"

dtt,za s.zezęicirt, rcLteht- łu/eeet,{ul ,

tt,ttnćetltlt 6 (uz cltt żrq z,clrtqułi,tt,

życzg

FoTo-ELI:

Poziomo: 1) siła; 3) czaple pióro, ozdoba
kapelusza; 6) pokład statku; 7) owoc kasz-
tana jadalnego; B) rośIina oleista; 10) ma-
nilijskie konopie; 14) dawniej pieśniarz;
15) ostrze strzały; 16) prowadzi program
,,Szansa na sukces"; 18) obfite żywienie
bydła, tuczenie; 22) gęsty smar maszyno-
wy; 23) rakarz.
Pionowo: 1) fason, krój; Z) błyszeząca
blaszka na serdaku; 3) pornost do przeła-
dynku towarów; 4) namiot 1udów mon-
golskich; 5) odprowadza wodę z dachu;
9) tkanina z Torunia; 11) grzęzawisko;
12) od niej mleko; 13) Wodan, najwyższy
bóg germański; 16) dawniej cło; 1?) pry-
cza, dawna stolica Japonii, 19) bunt, re-
wolta; 20) gatunek płastugi, podeszwica;
21) ukryta granica ogrodu. B.M.
Rozwiązania wraz hasłem, które utworzą
litery od 1 do 12 zaznaczone w prawych,
dolnych rogach należy przesłać na adres
redakcji do 12 marca br.

Nagrodą za prawidłowe rozwiązanie jest
karnet dla dwóch osób na dwa seanse
w kinie ,,Centrum".

Otrzymaliśmy 6 rozwiązai poprzedniej krzyżówki.
wylosowali: Anna Podrzycka zam. §t. Bojanowo i

Nagrody - bilety wstępu na koncert
Łukasz Ciesielski zam. §t. Bojanowo.

ACID DRINKEPS
Gratulujemi
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