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$i*rostafta pócenna l
Witom Poństwo i serdecznie zoproszom

do gimnostyki poronnej, Wykononie kilku
prostych ćwiczeń uodporni nos no trudy
codziennej rzeczywistości i pozwoli no zo-
chowonie zdrowio i pogody ducho. Zbliżmy
się zotem do otwortego szeroko okno
i rozpoczynomy.

Stojqc w postowie zosodniczej uginomy
kolono i ostrożnie przechodzimy do klęku
obunóż - rąz, Wznosimy romiono w górę
i wykonujemy siod no pięty - dwo, Pochy-
lojqc się w przód (głowo coły czos scho-
wono między romionomi) przyjmujemy po-
zycję skulonq, dłonie dotykojq podłogi -
trzy. Teroz powoli podnosimy się no powrót
do klęku, głowo nodol między romionomi,
plecy wygięte w łuk - cztery. l pozostojemy
w tej niezbyt wygodnej pozycji, któro dlo
potrzqcego z boku przypomino duży znok
zopytonio, lm bordziej udoło się nom upo-
dobnić do znoku zopytonio, tym lepiej wy-
konoliśmy to ćwiczenie. W tok prosty spo-
sób nie tylko poprowiomy noszq sylwetkę,
ole możemy również zosygnolizowoć oto-
czeniu (cołym sobq), że nurtujq nos powoż-
ne problemy. Ostotnio tokim niebogotel-
nym problemem (i tokimż znokiem zopyto-
nio) stoło się kwoto 7,5 miliono dolorów.
W niewyjośnony sposób zniknęły one w dro-
dze z konto byłej PZPR no konto jej spod-
kobierczyni. Zauważmy przy tym ciekowe
i nie tok znowu niepopulorne zjowisko -
jokkolwiek głośno i publicznie by się ktoś
nie wyrzekoł swojej protoplostki (której
dziołonio się ostotnio potępio joko z grun-
tu niemorolne, o nowet przestępcze), to
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numerue między lnnym*
POLONEZIE dla Straży Miejskiej
obradach rzemieśiników
batalii o kolejkę
zasadach utrzymania czystości i porzącJku w grninie
świetlicy terapeutycznej w Wonieściu
Iiście Czytelnika i odpowiedzi Burmistrza
podsumowaniu sportowego 1997 roku
komunalnych obligacjach Śmigla
wynikach biegów ulicznych
złotym i srebrnym medalu młodych tenisistów
Karolu Kopience - stypendyście Premiera
dziecięcych balikach karnarvałowych
urodzinach ślubach i ...
koncercie ACID DRINKERS
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pieniqdze, o zwłoszczo duże pieniqdze, sq w spodku
jok nojchętniej przyjmowone (czytoj: przejmowone),
A że kilko osób nie chcioło się podzielić z pozostołymi
spodkobiercomi (nie wiodomo, czy uprownionymi), to
przeciez jok nojbordziej ludzki odruch!

No szczęście, dzięki oktywnemu udziołowi w gim-
nostyce poronnej nie poddojemy się tokim problemom,
Zwłoszczo, ze te siedem i pół (miliono USD) jest dlo
nos tok somo obstrokcyjne jok osiem i pół (Felliniego).
Pozostcje nom zotem więc tylko wykowoć głęboki
vrdech - w pobliżu otwortego szeroko okno - i z za-
portym tchem czekoć no dolsze podobne sensocje. Bo
że tokowe jeszcze ,,wyskoczq" nikt już, niestety, nie
wqtpi, Nos mogq notomiqst nurtowoć problemy no-
szych włosnych, jok nojbordziej osobistych kont. Obo-
wiqzuje przy tym prosto ocz odwrotno zoleżność: im
mniejsze konto tym większy problem, Wszyscy chybo
zouwożyli, że nosze konto nojlepiej obrozuje ułomek,
którego licznik w oszołomiojqcym tempie moleje,
o mionownik (czyli to, co pod kreskq) równie błysko-
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(z listu Czytelnika)
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Stia-ż il,i iejską lttrvolz},łcn:25 lllarca 1991 r. po
lrprzed.nim porozumieniu i uzyskaniu akcepiacj1 l\{i-
nlstra Spraw Wewnętrznych.

Pozlrraląła mi na to ttstawa o policji, która nó,łiła,
żr: bi-rrmistrzowie i prezydenci mogą tvlorzy ć stlaże
n:iejskie. Nie nriały takich mozliwości gmilly -,,ri.ej-

sk'e, Dla nich taka możliwość poiawiła się w paź-
dzierniku 1995, kiedv wpror,vadzor-io w ustalvie cl po-
1icji zapis t.vorzenia rórł,nież straży gminn_vch.

Straz Miejska dlatego, że siedzibą wiadz samorządo-
wych iest miasto 

- 
podobnie jak :nazwa olganórv

§min;r mających siedzibę ,ł, rnieście. W;lnll,1a to
z ustalvy o samorządzie telyt,olialnym.

wicznie rośnie. Do tego jesi jeszcze inny problem
i może rnoły (ole dlo nos) duźy znok zopytonio. Jok to
jest, że r,v dobie internetów, foxów, czy innych kom-
puterów nosze pieniqdze wędrujq gdzieś sobie, wę-
drujq i nierzodko nie docierojq do nos no tzw,
,,pierwszego". Frzelew dokonony w jednym bonku po-
trzebuje czosem kilku dni, żeby dotrzeć do drugiego
bonku. (frlowet jeśli dojmy no to jok w tokim np.
Smi9lu jedne kosy od drugich dzieli kilko minut pie-
szo - w|iczojqc w to pogowędkę po drodze). Pozosto-
wiom Poństwo nod rozwikłoniem tej zogodki, jok zwy-
kle proponujqc no zokończenie kilkq ćwiczeń rozluź-
niojqcych, odprężojqcych, nojlepiej z towol,zyszeniem
jokiejś pogodnej melodii. Coś mi się kojorzy toki mo-
tyw: ,,,..kupię Jej wiqzonkę róż, lecz nie wezmę od
szefo o conto, bo nic no nim nie mom iuż",,,

Poństwo nodol ćwiczq, o jo już dziękuję i zopro-
szom do nostępnego spotkonio.

Gźmnastgkę paranną opracouała i, prowadzźła magister J-S-

I'elenem działania Straży Miejskiej jest cała G:l-. -

na Śrnigie1. Szczegółowy zakres działań i obowiąz;:c ,

funkcjonaliuszy określa Statut Straży Miejs}<ie'

Do najrł,ażniejszych byrn zaltczyll.
i) ochronę porządku vr rniejscach publicznvci.
2) zapobieganie popełnianiu wykroczeń t ich ,,, -

krvwanie
3) kontrola utrzymania ładu i czystości na t€i,,-.,_,-

Grniny
4) współdziałanie z innymi organatni zri-łasz:_=

z Policją
5) dor,vożenie 1ub doprowadzanie osób nietrzęź,".-.,-,.

do izby łvyrzeźwień 1ub miejsca zamieszkall_a .-
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żeli osolry te zagrażają m.in zdrowiu i życiu in-
irych osób lub znajdują się w okolicznościach za-
grażających ich życiu.

Funkcjorrariusze tnają prawo do:

1) legitymowania osób

2} nakładania grzywien w postępowaniu mandato-
wym

3) kierowanie wniosków o ukaranie do kolegium do
spraw wykroczeń

4) blokowania kół nieprawidłowo parkujących sa-
mochodów

5) stosowania środków przymusu bezpośredniego
w razie niepodporządkowania się obywatela ich
poleceniom.

Katalog obowiązków i uprawnień jest znacznie szer-
szy, wymieniłem tylkri te najważniejsze.

Od momentu funkcjonowania Straży Miejskiej tj. od
dnia 1 sierpnia 1991 r. funkcjonariusze poruszali się

po terenie samochodem prywatnym, a na terenie
miasta odbywali patrole piesze.
Teren naszej gminy, a zulłaszcza drogi boczne, leśne
i zagajniki, które funkcjonariusze kontrolują są złej
jakości, co wpływało ujemnie na stan techniczny po-
jazdu prywatnego, za naprawy którego lJrząd Miej-
ski nie ponosił żadnych kosztów.
Ponadto korzystanie z pojazdu prywatnego było do-
brą wolą jego właściciela. Taka sytuacja nie mogła
trwać wiecznie. Skoro zdecydowano się tra utworze-
nie Straży należało pomyśleć również o pojeździe
służbowym dla niej. Poza tym zdarzały się odgłosy
z terenu Gminy, że funkcjonariuszy nie widać w te-
renie. Trudno nie przyznać racji mieszkańcom, skoro
poruszali się pojazdem nieoznakowanym.
Między innymi również te argumenty zadecydowały
o kupnie służbowego, oznakowanego samochodu dia
straży Miejskiej, 

Burmistrz smigla
(-) inż. Jerzy Cieśla
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$brady ]zomieślników
W dłriir 17 lutego 1998 roku odbyło się Walne

Zgromadzenie Członków Cechu Rzemiosł Różnych
w Śmiglu.

W zebraniu udział wzięło 78 rzemieślników,
Przedstawicielem Izby Rzemieślniczej w Poznaniu
był Pełnomocnik Izby na województwo leszczyńskie
Pan mgr Klemens Durka.
Podczas zebrania omawiano sprawy nurtujące rze-
miosło. 'Walne Zgromadzenie Członków udzieliło ab-
scltłtorium Zatządowt Cechu za 1997 rok.
Do zebranych rzemieślników zwróclł się Starszy Ce-
chu Jan Chomski z prośbą o opodatkowanie się na
rzecz dokończenia remotltu budynku przy ulicy Pół-
nocnej 8.

Porviedział, że pomimo pewnych uzgodnień jak i za-
pewnień ze strony Komisji Rolnictwa i Rzemiosła
działającej przy Radzie Miejskiej Śmigla nie otrzy-
maliśmy żadnej pomocy finansowej na dokończenie
remontu tego budynku.

W tym budynku ma swoją siedzibę Cech Rzemiosł
Różnych w Śmiglu. Jest to jeden z najpiękniejszych
obiektów naszego miasta, jego obecny wygtąd to za-
sługa w szczególności rzemieślników zrzeszonyck'
w Cechu śmigielskim. Zrobiliśmy dużo ale nie
rvszystko zostało dokończone, myślę, że naszymi
osiągnięciami jak i tym co zrobiliśmy nie musimy
sie rvstydzić. Uratowaliśmy obiekt przed dewastacją
i ruiną. Uważam, że jest on wizytówką nie tylko na-
szą - rzemieślniczą ale całego społeczeństwa Śmigla.
\V tyn tnomencie rzemieślnicy przyjęii uchwałę opo-

datkowania się, a niektórzy zaoferowali pomoc rze-
czową w realizacji tego przedsięwzięcia przektacza-
jącą wartość opodatkowania.
Starszy Cechu Jan Chomski podziękował wszystkim
rzemieślnikorn za przyjęcie takiej postawy.
Poza sprawami nurtującymi rzemiosło, które zostały
omawiane, Pełnomocnik Izby na województwo lesz-
czyńskie odznaczył niektórych rzemieśIników i tak
Starszy Cechu Jan Chomski otrzymał złoty medal
im. Jana Kilińskiego za zasługi dla rzemiosła polskie-
go. Podstarszy Cechu oraz Sekretarz Cechu zostali
odznaczeni srebrnymi medalami im. Jana Kilińskiego
za zasługi dla rzemiosła polskiego. Honorowe Odzna-
ki Rzemiosła otrzymali: Maria Olejnik, Longina Ra-
tajczak, Henryk Nowak, Kazimierz Rogalski, Jan
Wypych, Eugeniusz Hamrol, Stanisław Kiciński,
Władysław Szczerbal,
Zarząd Cechu Rzemiosł Różnych w Śmiglu przyznaŁ
Srebrny Medal za zasŁugi dla rozwoju rzemiosła śmi-
gieIskiego najstarszemu obecnie rzemieślnikowi
Śmigla Tadeuszowi Tomaszewskiemu. Pan Toma-
szewski prowadzi zakŁad od 1954 roku, w tym czasie
wyszkolił w swoim zakł,adzie 100 uczniów,
Zebranie zakonczono wspólną kawą. 
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KUPIĘ MIESZKANiE W SMIGLU
tel. 51B-01-73
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BATALIA O KOLEIKĘ
Tylko vr połovlie rniałem rację pisząc w nr. 9 ,,Wi-

tryny Śmigielskie7" !0 pażdziernika 1991 r, (TAK .--

1991 rokui): ,,Jestem optyrłiistą i "ń/ie]:zę, że CIUCti-
CiA oociągnie clo ].00 lat, chociaż pod innym szyl-
dem". Okazuje się, że pod tym sarnym!!.

Bc właśnie wtedy rozpoczęła się ,,batalia o szyny".

6 r,vrześrria 1$9j. r. burmistrz Jetzy Cieśia zorga-
nrzował naraclę z udziałem przedstawicieli Zarządu
Koiei Dojazdolvych Zachodniej Dyrekcji Okręgowej
Polskich Kolei Faństwowych w Foznaniu oraz przed-
stawicieli, bądż właścicieli, firm sprowadzających ko-
lejką masę toi,valo-,l/ą. Argumentem za utrzymaniem
kolejki było zwiększenie przewozó,n masy towaro-
wej, a tym samym podniesienie rentowności wąsko-
torowej linii.
17 września 1991, r. ,,Za Społeczeństwo Miasta i Gmi-
ny Śmigiel" ówczesny przewodniczący Rady Miasta
i Gminy Śmigiel mgr Witold Omieczyński, zastępca
Burmistrza Henryk Skrzypczak i Burmistrz inż. Je-
rzy Cieśla podpisali się pod protestem skierowanym
do ówczesnego Premiera Jana Krzysztofa Bielec]<ie-

8o, w którym informo,walil. W żmźeniu mźeszkańcótls
mlasta i. gmźng Sm,żgiel skłaclamg stanouczy protest
ysrzecźuko zaakceptowanźu przez Radę Ministróus
projektu lźWzdacji, niektórgch lźnźź kolejowgch
ul tg,m i. Śmźgżelskżej Kolel, Dojazdouej. (..) Calru
móuźq - zlżkuźdotłać, ale przecież rzqd, którgm Pan
kżeruje, postanolnił sobźe za cel przejścźe na gospo-
darkę rynkouo-towarolDq, którei celem jest ożguże,
nźe gcspod,{ITcze. Czg Śmźgiel, pozbauiong kolei bę-
dzże mżał jakźekoluźek szanse lnyjścża z dołka? Czy
ożEtui się gcspodarczo? Likluidacju Kolei Dojuzdo-
lłej dzisżaj jest rólnnoznaczna z degraducjq ekono-
mźcznc4 78 tysźęcznej gmżny jutro",

Parę dni później, na sesji, która prawie w całości
była pośv,zięcona kolejce, Henryk Skrzypczak stwier-
dzlł: ,,...jak można robl,ć unulżz,ę rentou)noścż odcżnka
u: czasie głębokiej recesjt, jaka dotknęła cały kraj
ź żqdać, żebE a'lcurat do końca grudnia osio,gnorć ren,
tounaść, kźed,E najuźększe nasźlenie przeuozów (uę-
gźel) mamg już raczej za sobq, Ef ekt będzźe natomtast
takż, że jeśli lu peunanx mom,encźe nastqpt, ożgwźe-
nźe gospod,arkl, co jest przecież nźeuniknione, Śmi-
giet ż przgległa gmźna Wźelżchowo zostanq bez tran-
sportu kolejouega".

3 październiiea 1991 r. bltrmistrz Jerzy CieśIa, zastęp-
ca Flenryk Skrzypczak, kierownik Śmigietskiej Kolei
Dojazdorvej Jarosłavł Maćkowiak i przewodnrczący
ZZ I§SZZ ,,Solidarność" Jan Lisek udali się do War-
szawy, gdzie zostali przyjęci przez zastępcę dyrekto-
ra lJyrekcji Generalnej PKP Marka Rąkiewicza
i usłyszeli wyrok: kolej w Śmiglu będzie utrzymana,

jeśli do koiica rclku uzysi<a retttorvność. Burn:istrz
rnając akceptację radn;rclr plzystępuje do rozmów na
temat przejęcia kotejki przez władze san,lolządowe,
10 paźtiziernika 1991 burmistrz otrzymuje pismo,
,w i<tolynr },{. }tąkiev;icz stwierdza, że władze PKP są

zainteresowane przekazaniem rnajątku ŚKD samorzą-
dorvi terytorialnemu.

Pismem z dnia 6 krvietnia 1,992 r. Dyrektor General-
rry, PKP w Vv'arszawie z dniem 1 sierpnia przekazał
l,v całości infrastruktury ŚKO Radzie Miasta i Gminy
vr Snriglu.

9 września 1992 r. splawom kolejki poświęcona była
kolejna sesja, łv czasie ktorej powołano nawet ,,Za-
kład Budżetowy: Śmigielska Kolej Samorządowa".
Aby zarząd mógł przejąć kolejkę na własnośc, przed-
tem PKP (z mocy ustawy) musiała by się uwłaszczyć.
ta znaczy stać się plawnym rvłaścicielem majątku,
którego była tylko dzierżawcą - właścicielem nada1
pclzostaje państwo.

Mimo tych administracyjnych przepychanek, ko-
lejka nada1 jeźdzlła, Nie zahamowała nawet po piś-
mie informującym, że 25 września 1993 roku ,,Śmi-
gielska Kolej Dojazdowa zostaje zamknięta".

Trzy miesiące później J. Cieśla otrzymuje kolejne
pismo z Warszawy, w którym stwierdza się, że ,,...ko-
lejka ani nie będzie }ikwidowana ani przekazana sa-
morządowi".

Radni, aby zmniejszyć jej deficyt postanawiają ja
dofinansować, później PKP zwolnią od podatku oi
nieruchomości.

Likwidacja kolejki odżyła na przelomie 1994i95
roku.

W piśmie z ministerstwa transportu do Wojew-oc..-
Leszczyńskiego stwierdzono,. że; ,,oczelcuje si,ę tu te;

spralaźe (lźktuidacjź) opźnżi, ż propozgcjż uspóLneg:
roałżqzania lokalnEch, problemów transportouyc',
W przgpadku brąku odpowżedzi znxuszona będę ::
podjęcl.a dzżałań, którEcłt. skutki, będa, nźetuqtplżu::
dotklźuse dla części, społeczności korzgstajarcej z t.;
formg transportu. Wojewoda skierował pismo ::
Burmistrza Śmigla, który odpowiadając na nie n:.:_

stwierdził: ,,istnienie i funkcjonowanie tej linii (S:.-
rej Bojanowo - Wielichowo) jest niezbędne".

Informując wówczas Czytelników o tej kolejnej p::=-
pychance stwierdziłem: ,,Czym sprawa się sko:_:,
nie wiadomo. Na razie krążą pisma, Całe szczęśc_e . :.
przysłowiowa ciuchcia też. Oby jak najdłużejl'' -- ,

powtarzam jeszcze taz - oby jak najdłużej!!! 
,a :

llastępny nr ,,W§" $ kwietnia bl.
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(Załąezniki do Uchwały Nr XXXVtIl4?9lS8 z dnia 5 lutego 1998 r.
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1.2.

l.ó.

t.4,

1.5.

1.6.

IlA TEftEłlIE GtllilY śmlGlrt
WYMAGANIA W ZAKRESIE

UTRZYMANIA czYSToŚCI I Porr,ZĄDKU
NA TERnNIE NIERUCIIOMOSCI
ORAZ OBSZARY I TERMINY

PRZEPROWADZENIA DERATYZACJI
1, Właściciele nieruchomości zobowiązani są do

utrzymania czystości i porządku na terenie nie-
ruchomości zgodnie z art. 5 ustawy z 13 wrześ-
nia 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach, a w szczegóIności:
a) wyposażenia nieruchomości w urządzenia słu-

żące do gromadzenia odpadów stałych i płyn-
nych - w przypadku, gdy nieruchomość po-
łożona jest na terenie nie uzbrojonym w ka-
nalizację sanitarną,

b) gromadzenie w ww. pojemnikach odpadów
oraz bieżącego ich usuwania,

c) utrzymania ww. utządzeń w oclpowiednim
stanie sanitarnym i porządkowym,

d) oczyszczania ze śniegu, lodu i innych zanie-
czyszczeń chodników położonych wzdłuż nie-
ruchomości.

2. W razie konieczności Rada Miejska okreśIi ter-
min i obszar przeprowadzenia deratyzacjl,.

3. W przypadku deratyzacji profilaktycznej koszty
przeprowadzenia deratyzacji ponosi Gmina Smi-
giel.

PEZEPISY PORZĄDI{OWE
DOTYCZĄCE OBOWIĄZKÓW O§ÓB

UTR ZYMUJĄCYCH ZWIE.P..ZĘTA DOMOWE
1. Przepisy porządkowe,

1.1. Niedozwolone jest swobodne wypuszczatrie
psów poza obręb własnego gospodarstwa,
posesji, mieszkania, działki itp.

1.2. Wyprowadzanie psów w miejsca publiczne
dozwolone jest tylko przy użyciu smyczy,
a w przypadku psów obronnych -- również
w kagańcu.

1.3. Osoba wyprowadzająca psa zobowiązana jest
do natychmiastowego usuwania nieczystości
pozostawionych przez zwlerzę w miejscach
publicznych.

1.4. Posiadacze psów utrzymujących psy na te-
renie nieruchomości gruntowej zobowiązani
są umieścić na furtce tabliczki ostrzegające
np. ,,uwaga pies".

1.5. Kojce dla psów mogą być zloka]izowane
w odległości minimum 2 m od granicy nie-
ruchomości.

1.6. Posiadacz psa zobov,liązany jest do dbałości
o to, aby jego zwierzę nie zakłócało spokoju
innym mieszkańcom, zwłaszcza w godzinach
od 22.00 do 6.00.

RODZAJE I cZĘsToTLIWose
OPRÓŻNIANIA POJEMNIKÓW NA ODPADY

STAŁE I PŁYNNE
1. Gromadzenie nieczystości komunalnych stałych.

1.1. Do gromadzenia nieczystości stałych na te-
renie Gminy Śmigiel służą atestowane po-
jemniki ]ub murowane boksy wykonarre
zgodnie z Prawem Budowlanym.
Zabrania się wrzucania gorących żużIt t 1x:-
piołów z pieca do pojemników rra odpady
komunalne,
Wyposażenie dróg, chodników, przystarrków
i parkingów w pojemniki na odpady należy
do zarządcy terenu.
Kosze uliczne należy Tozmleszczaó:

- w parkach, zieleńcach itp. - przy ław-
kach,

- przy chodnikach wg potrzeb jednak:

- w zwartej zabudowie nie rzadziej ntż
1 kosz co 50 m,

- w zabudowie jednorodzinnej i zagro-
dowej nie lzadziej niż 1 kosz co 200

metrów.
Właściciela, zarządcę, administratora nieru-
chomości zobowiązuje się do zapewnienia ta-
kiej liczby pojemników na odpady, aby czę-
stotliwość ich wywozu była nie mniejsza niż
1 raz na miesiąc, w obiektach zamieszkałych
sezonowo nie mniejsza niż l taz w roku,
a koszy ulicznych wg odrębnych ustaleń.
Częstotiiwość opróżniania pojemników nale-
ży dostosować do warunków sanitarnych.
Do składowania odpadów komunalnych sta-
łych wyznacza się wysypisko odpadów ko-
munalnych stałych położone we wsi Kosza-
noWo.

1.?. Do gromadzenia odchodó,w zwierzęcych
w gospodarstwach rolnych służą płyty gno-
jowe ze szczelnymi zbiornikami na odcieki
wykonane zgodnie z Prawem Budowlanym.

Gromadzenie nieczystości komunainych płyn-
nych.

2.1. W przypadku braku oczyszczalni do groma-
dzenia nieczystości płynnych na terenie

bL
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Gnriny Smigiel sŁużą szczelne, bezodpływo-
we zbiorrriki (szamba).
Właściciela, zarządcę, administratora nieru-
clromości zobowiązuje się do wykonania
szatnba, aby częstotiiwość jego opróżniania
nie była mniejsza niż | raz na kwartał, a w
obie]<tach zamieszkałych sezonowo l raz
w roku.
Zabrania się odprowadzać nieczystości płyn-
ne do kanalizacji deszczowych, melioracyj-
nych, rowów otwartych itp.
Zobowiązuje się Urząd Miejski do informo-
wania mieszkańców w lokalnej prasie o Toz-
poczęciu i zakończeniu oraz o trasie nowo
budolvanych kanaiizacji sanitarnych.

2.4,

T.Jsługi za usuwanie odpadów komunalnych mogą
ślviadczyć: Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej oraz podmioty gospodarcze po-
siadające zezrvolenie na taką działalność, które
vzydaje Burmistrz Smigla (art. ? ustawy o utrzy-
nlaniu porządku i czystoś:i w gminach).
Oilłaty za usuwanie i unieszkodliwianie odpadó,w
z rrieruchomości, których właściciele nie udoku-
nrelrtują korzystania z usług gminnych jednostek
organizacyjnych lub podmiotów posiadających
zezwolenie wynoszą:
1. W okresie od 1 stycznia 1998 r. do 31 marca

1999 r. za 1 rł3 - 40,00 zł.
2, W latach następnych każdorazowo od 1 kwiet-

nia ceny, o których mowa w pkt. 1 wzrastają
o obowiązu jący za dany rok wskaźnik wzto-
stu celr towarów i usług konsumpcyjnych
publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego.

ZASADY
UTRZYM Ą}SIA ZWIERZĄT GOSPODAR§I(ICH

NA TBRENAC}I }VYŁĄCZONYCH Z PRODUKCJI
RoLNtcZEJ

1. I{odowla zwierząt gospodarskich na terenie mia-
sta Śmigla oraz na terenach wyłączonych z pro-
dukcji rolnej dozwolona jest z wyłączeniem te-
retrów wyznaczanych pod strefy ochrony bezpo-
średniej i pośredniej we.łtrętrznych ujęć wodo-
ciągowych.
1.1. Dopuszcza się hodowlę z,wl,erząt gospodar-

skich na terenie miasta Śmigla oraz na te-
renach wyłączonych z produkcji rolnej przy
zachowaniu następujących zasad:
a) Hodowla zwierząt gospodarskich może

być prowadzona w budynkach murowa-
nych lub zaadaptowanych na cele hodo-
wlane pod warunkiem posiadania obiek-
tów i urządzeh służących do gromadze-
nia odchodów zwierzęcych (szczelne pły-
ty gnojowe, zbiorniki na gnojówkę, od-
cieki, itp.).

Wszystkie obiekty muszą być wykonane
zgodnie z Prawem Budowlanym.

b) Dopuszcza się hodowlę trzody chlewnej,
kóz, drobiu i królików rra potrzeby włas-
ne oraz gołębi pod warunkiem posiadania
obiektów i urządzeń służących do groma-
dzenia odchodów zwierzęcych (szczelne
płyty gnojowe, zbiorniki na gnojówkę,
odcieki, itp.) wykonanych zgodnie z Pra-
lvem Budowlanym otaz uttzymania ho-
dowli w należytej czystości.

2. Zabrania się l-rodować zwierzęta gospodarskie na
ogrodach działkowych i strefach ochrony bezpo-
średniej wewnętrznych ujęć wodociągowych.
Zakaz nie obejmuje drobiu i królików.

UCHWAŁA WCHODZI W ŻYCIE Z DNIEM PODJĘ_
CI^ Z MocĄ cBowIĄzUJĄcĄ oD 1.03.1998 R.

PANI DYREKTOR
WYIASNIA

W związku z ukazaniem się w piśmie Witryrra
Śmigielska nr 4(15?) z dn. 19.02.98 r. artykułu
XXXVII SESJA RADY, a w nim wzmianki o nie-
przychylnym, oględnie tzecz ujmując, stanowisku
Kierownik Szkoły Filialnej w Wonieściu do propo-
zycji uruchomienia świetlicy terapeutycznej
uprzejmie wyjaśniam.

Z propozycją uruchomienia świetlicy terapeu-
tycznej w Szkole w Wonieściu zwrócono się do mnie
w grudniu 1997 r. (telefonicznie _ W. Terczewski,
a potem G. Łączna).

W rozmowie telefonicznej przedstawiono też ogólne
zasady działania takiej świetlicy.
Praktycznie oczekiwano odpowiedzi szybko - ,,na
jutro", gdyż zostały jeszcze fundusze do zagospoda-
rowania na rok 1997.

Ja również telefonicznie dokładnie uzasadniłam swo-
je ,,nieprzychylne" stanowisko do ww. sprawy.
Uważałam i dotąd uważam, że sprawę należy dokład-
nie przemyśleć, należy zbadać warunki i możliwości
Szkoły aby nie tworzyć czegoś na siłę fikcyjnego, co
nie spełnia zadań.

Uważam, że w naszej szkole nie ma lvarunków aby
utworzyć świetlicę terapeutyczną, gdyż

- nie ma kuchni w Szkole i w związku z tym nie
można organizować żadnego typu dożywiania,

- meble w salach §ą małe (przystosowane do od-
działu przedszkolnego i klas młodszych),

- ubikacje są w złym stanie technicznym, poza bu-
dynkiem, nieoświetlone,

- ogrzewanie piecowe należałoby dodatkowo
grzać salę.

.)c

2

4.
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Podkreśliłam również w lozmowie z Panią Łączną,
że do sprawy można wrócić w roku 1998 (od począt-
ku roku) i spokojnie tzecz tozważyć, ewentualnie
t clzpo czĄć działalność.
Dodam, że ww. sprawę omawiano także na zebraniu
wiejskim w dn. 12.02,98, na którym obecny był rad-
ny Lech Ratajczak,
Wtedy też zaproponowałam aby wykorzystać na ten
ce1 drugą część świetlicy wiejskiej.
Jest tam ubikacia wewnątrz budynku, kuchnia, sala
do zajęć, dziedziniec do zabaw.
Pomieszczenie jest niewykorzystane i możnaby urzą-
dzić tam świetlicę z prawdziwego zdarzenia.

z powazaniem
Malia Natalia Bartoszewska

Wonieść, 2.III.98 r.

RtPtfrTllAn ffi§§A,,0[ftTmtlffi"
27.03. (piątek) godz. 17.00

,,PIĄTY ELEMENT", Francja, 1997. Reż. Luc Bes-
son. Wyk. Bruce Willis, Gary Oldman, Milia Jova-
vich. Film fantastyczno-naukorvy. Wiek XXIiI: Zie-
mia zostaje zaatakowana plzez aglesywne plemię
z Kosmosu. Pojawiają się także kosmici z innej pla-
nety, gotowi są pomóc ludziom, ale potrzebują ich
współpracy. Trzeba odnależó życiodajne substancje,
które kiedyś były ukryte w staroegipskiej świątyni.

27.02. {piątek) godz. 19,00; 28.03. (sobota) godz. 19.00;

29.03. (niedziela) godz. 19.00

,,MŁODE WILKI tlŁ".Reż. Jarosław Zamojda. Wyk,
Anna Mucha, Ktzysztof Antkowiak, Justytra Grzy-
bek. Film sensacyjny. Dwoje młodych ludzi spędza
wakacje nad morzem. Dochodzi do kłótnr, chłopak
postanawia odejść. Dziewczyna spotyka grupę mło-
dzieńców, którzy konwojują cysternę pełną spiry-
tusu. Ll,czą na to, że zarobią wielkie pieniądze.
Dziewczyna przylącza się do nich.

3.04. (piątek) godz. 19.00 i 4.04 (sobota) godz. 19.00

otaz5.04. (niedziela) godz. 19.00

,,G.I. JANE" USA/WieIka Brytania, 1997, Reż, Ridley
Scott. 'Wyk. Demi Moore, Viggo Mortensen, Anne
Bancroft. Dramat obyczajowy. Młoda kobieta placu-
je w centrali wywiadowczej marynarki amerykań-
skiej.W senacie amerykańskim rozpoczyna się kam-
pania za tym, aby kobiety mogły służyć w jednost-
kach liniowych. Bohaterka otrzymuje plopozyuJq,
zgadza się i zostaje przeniesiona do obozu ćw-iczeb-
nego. B, M.

,,TITANIC" na przełolnie
kwietnia i maja

[ist 8zytellatk&.."
W centrum gminy Śmigiel, zaledwie 3 kilometry

od miasta, 2 kilometry od Bronikowa, a kilkaset me-
trów od Nietążkowa mieszkają iudzie, którzy zostali
pozbawieni wszelkich przywilejórv obywatelskich.

w okresach wiosny i jesieni jesteśrn;z całkowicie
pozbawieni dojazdu do innych miejscowości po na-
wet zwykłe zakupy. Drogi dojazdowe są zdewasto-
wane, a usilne prośby o ich naprawę skończyły się
t}.m, że droga z kierunku Nietążkowa została ,,na-
prawiona" - zdewastowana jeszcze bardziej.

Mamy kłopoty z dowiezieniem naszych dzieci do
szkoły własnym transportem, 1,o autobus szkolny na-
szych dzieci nie zabiera, natomiast z ii'nych nriejsco-
wości ościennych dzieci są dowożorre autobusem fi-
nansowanym ptzez UMiG Śmigie} - pytamy dla-
czego? Clrcemy zapytać Burmistrza oraz Radę Miasta
i Gminy jeszcze o jedną sprawę, trriano-łicie, kiedy
doczekamy się wody w kranach z wodociągu miej-
skiego? Podobno, jak się wypor.viadał p. Burmistrz na
łamach prasy lokalnej, cała gmina jest zwodociągo-
wana,

Zapytacie drodzy Czytelnicy o jakiej miejscowoś-
ci jest mowa i czy taki stan jest możliwy? 'Iak, jest
to możliwe, a mowa w tym iiście o miejscowości Pod*
śmigiel.

Janusz Duorczak

... i oilpowieilź ffiurntt§straa
W nawiązaniu do listu Pana Jalrusza Dworczaka

mieszkańca Podśrnigla oznajmiam, że znana jest mi
sytuacja przedstawiona w Liście jak również oczekt,
wania mieszkanców tej niewielkiej bo liczącej zaled-
wie 7 zagród osady.

Cieszyłbym się gdyby sytr,racja talra dotyczyła włącz-
nie Podśmigla. Niestety z przykrością stwierdzam, że

z podobnymi niedogodnościarni życia borykają się
mieszkańcy jeszcze wielu miejscowości, w tym rów-
nież niektórych rejonów miasta a mimo to nie twier-
dzą, że o nich zapomniano i podejmują działania by
swoją sytuację poprawić.

Najbliższym przykładem dla Pana mogą być
mieszkańcy oraz samorząd wsi Bronikowo, którzy po-
nrimo wielu trudności doprowadzili do utwardzenia
i pokrycia masą asfaltową ul. Wiejskiej w Broniko-
wie. Dzięki osobistemu zaangażowaniu rnieszkańcy
IJronikowa poprawili warunki nie tylko sobie, ale
również Podśmigla. Zadante to, które pochłonęło
59 tys. zł skróciło odcinek drogi gruntowej prowa-
dzącej z Podśmigla do Bronikowa o 550 mb.

Również sołtys wsi Nietążkowo w 1996 r. wykonał
prace na drodze Nietążkowo - Podśmigie1 o czym
wspomina Pan w swoim liście. Dzięki odtworzeniu

aĄ
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rowÓw odrl,radlliuiucych dlogę ol,az utwardzeniu rra_

wierzchnj. g]]l_lzem i szlaką stan drogi znacznie się po-
prarł,i.l, c}Toć zgadzam się, że są jeszcze nriejsca, l{tóTe
rt,r-tnaga j ą popi,a.,vienia,
Tak rł,tęc podejirlowane działania sprawiają, że sy-
r,r-iacja por,ł:o1i ale sukces5rwnie się poprawia, a o tem-
pie znian rlecyclują głó."vnie mozliwości finansowe,
które są itier,v}.sfąlęzające w stosunku do potrzeb.
Dlatego 1iażdego roku przy pianowaniu inwestycji
priorytet otrzym,"iją te zadania, które przy porówny-
tr,alnych koszta,ch rozwiązują problem większej iloś-
t,i r:-..reszkańców.

Wspomina Pan równiez o dowozie dzieci do szko-
ł),. I(westię tą reguluje ustav,a o s;lstemie oświaty,
,:. której -wynika, ze ieże]i clroga dziecka z domu do
..j,.i.ioł\, plzekla_cza ,] km ,uv przypadku uczniów klas
i,-{V i 4 km w przypadktt uczni,ów klas V-VIII na
gminii: s!]oczywa obowiązek zapewnienia bezpłatne-
f1o transijJ|tu. Z Pańskiego listu wynika, że odległość
la wynosi 2 km.

Z,:lc.:,.-clowanej poprawi.e w skali gminy uległo
llao-ilairz{:nic mieszka,nców wsi w wodę. Od 1992 r.
przy r,,:,l;ółi,,rlziale Społecznvch Komitetów Wodocią-
gc.łania tio,;rrlrvacizono .ł,odę do 17 mie jscolł,ości

podłączając do §eci 620 gospodarstw. Poniesione
koszty to kwota 1.906 tys. zł, w tym udział mieszkań-
ców ._ 537 tys. zł.

Co się tyczy mojej wypowiedzi zamieszczonej w pra-
sie na temat wodociągowania gminy, to na pewno do
artylrułu wkradła się nieścisłość wypowiedzi, której
właściwa treść winna brzmieć: wodociągowanie gmi-
ny dobiega końca, tym bardziej, że w ubiegłym roku
trwały jeszcze prace związane z budo,wą sieci w No-
wynr Szczepankowie oraz Przysiece Starej Pierwszej,
a wieś Olszewo przyjęto do realizacji w roku bieżą-
cym. O całkowitym zakończeniu wodociągowania bę-
dzie można mówić dopiero po doprowadzeniu wody
do Zygmurrtowa, Zydowa, Podśmigla oraz zwodocią-
gowaniu jeszcze kilku ulic miasta.

Na Pańskie pytanie kiedy mieszkańey Podśmigla do-
czekają się wody w kranach wyrażę nadzieję, że
autor listu r,vystąpi z inicjatywą powołania Społecz-
nego Komitetu Wodociągowania swojej miejscowości
i jako jego przewodniczący podejmie działania przy-
gotowawcze do rozpoczęcia inwestycji.

Burmistrz Śmlgla
(-) inż. Jetzy Cieśla

Kwmnffi§Bm$nąe mhlEgacie $mlgla?
Zyje,.,r. 1r": 67ą5ą;1l, r,v których wszyscy szukają

pleniędzy. (;z_l,nią to też samorządy lokalne, ktore
mają do rea"]izacii rózlle. najczęściej drogie inwesty-
cje. Podat),,i i sul,;r;icncje nie wystarczają na ich po-
krycie. Stąd staraią ;-iq uzyskać kredyty preferen-
cyine bądź zaciągają komercyjne kredyty. AIe i one
kosztują.

Jedn.yin z -'ianich zródeł fiuailsowania są komunaine
obligac.]e. l,irszys'ui,o w-skazuje na t0, że nasze - Śmi-
gielskle władze sanrorząciow-e przymierzają się do ich
emisji. Miały by orre pokl,yc koszty budowy aczysz,
czalni ścieków.

Najpicrv.l bi.łr,nlistlz Jclz;5. Cieśla zc skarbnikiern Da-
nutą Nfarcinjak i raclnym Leszkiem T3alcerem uczest-
rriczyli w dviuciniolyym szkolerriu na ten temat, Ra-
zem z nimi szko]ił się tea kielolvllik Eanku Spółdziel-
czego w Śii:iglu Jerzy Wojciechowski. Mówiąc o tym
w trakcie ostatniej sesji, J. Cieśla stwi.erdził: ,,Jest
to tenrat godny podięcia i w najlrliższym czasie zor-
gani.zurjemy szko]enie dla radrrych".

Zorganizowano je 3 marca br, Na 24 radnych
uczestniczyło w nj.m L4 z przewodniczącą Urszulą
Ranke na cze]e. A ponadto: pracownicy urzędu
i banku spółdzielczego. Cbecny tez był główny księ-
gowy Bankrr PKO w Kościanie Ireneusz Snela.

Szkolenie otw-orzył burmistrz J. Cieśla, który przed-
stawił wykładoił,cę - 

plezesa zarządu INWtrST
CONSULTI}{G S.A. z Poznania Jacka Mrowickiego.

Emisja obligacji komunalnych jest tańsza od kre-
dytów bankowych, szczególnie gdy chce się pozyskać
dużą sumę na odległy termin.
Obligacje rozprowadzane są przez agenta emisji, któ-
rym może też być bank, Z nim też można wynego-
cjować gwarancję na sprzedaż obligacji - jeśli ,,nie
pójdą", to on je wykupi, bądż na kilkudniowe kredy-
towanie. Dogodne jest również i tg, że całą emisję
można dzielić na części - zgodnie z harmonogramem
prac budowlanych, których koszĘ mają pokryć środ-
ki ze sprzedaży obligacji.
Zysk ma również kupujący obligacje - taz w roku
otrzymuje odsetki.
Na koniec wykładu szkolący stwierdził: emitując
obligacje komunalne, oprócz efektu finansowego,
otrzymuje się także efekt propagandowy - o was
będzie mówić cała Po ska. I być może ktoś u \Mas za-
inwestuje.

I. Snela stwierdził, że bank który reprezentuje,
może pełnić rolę agenta emisji i może też dać gwa-
rancję na sprzedaż całości o,bligacji. Oświadczył też,
że list intencyjny w tej sprawie przekazał Zarządowi
śmigla.

O tym, że ,,temat chwycił" świadczy to, że gdy
burmistrz podziękował wszystkim za udziaŁ w szko-
leniu, z sali nikt nie wyszedł i kontynuowano wcześ-
niej rozpoczętą dyskusję. Prawdopodobnie na naj-
bliższej sesji Rada Miejska Śmigla podejmie uchwałę
dającą Zaruądowi Śmigla pełnomocnietwa do wszczę-
cia działań w celu emisji komunalnych obligacji
Śinigla. (H. z.)
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Pmdsllfis{Iwanie spottotrego l9$t roku
17 lutego br. w sali Domu Działkowca im. Roma-

na Waligóry w Śrniglu, z inicjatywy Miejsko-Gmin-
nej Rady Sportu, Kultury Fizycznej i Rekreacji
w Śmigltt, zorgamizowano uroczyste spotkanie spor-
towców, działaczy, sponsorów, przedstawicieli orga-
nizacji społecznych i dyrektorów szkół z władzami
samorządo,łyrni, które reprezentowali; Burmistrz
Śmigla Jerzy Cieśla i Przewodnl,cząca Rady Miejskiej
Śmigla Urszula Ranke.
Gość:ni spotkania m.in. również byli: Stanisław Zy-
iewski -* przew. Vr/ojewódzkiej Rady LZS i prezes
Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Lesznie, Piotr
Giernas z Wydziału Kultury i Sportu UW
lv Lesznie, Feliks Kosicki - dyr. Biura Poselskiego
posła Wiesława Szczepańskiego oraz Genowefa Łącz-
na - przewodnicząca Gminnej Komisji ds. Profilak-
tyki i Rozwia,zywania Problemów Alkoholowych.
Spotkanie prowadził Leszek Balcer * przewodniczą-
cy zatządu Rady Sportu, który też dokonał podsumo-
wania sportowego 1997 roku.

BAZA SPOR,TOWA. W Śmiglu są wspaniałe wa-
runki do uprawiania różnych dyscyplin, Nasz teren
sportowo-rekreacyjny w postaci stadionu, basenu, sal
r^, szkole podstawowej, parku i terenu przy wiatra-
kach wraz ze stawem wędkarskim - otoczony par-
kiem i ogródkami działkowymi jest unikalny, rzec
można, w skali kraju. Tereny w najbliższych latach
będą uzupełniane przez dodatkową płytę boiska, te-
ren do uprawiania crosowych zawodów rowerowych,
a zimą do saneczkowania lub narciarstwa turystycz-
nego. Ich szczególny rozwój nastąpi jednocześnie

z budową oczyszczalni ścieków.
Powstał Społeczny Komitet Rozbudowy Bazy Spor-
towo-Rekreacyjnej w Śmiglu, który obecnie kieruje
budową budynku przy domu działkowca, w którym
swoje siedziby w przyszłości będą miały KS POGOŃ
i KS POLONIA, a także inne - ale przede wszyst-
kim będą tam łvysokiej klasy szatnie, łaźnie, zaplecze
odnowy biologicznej i być może - niewielki hote-
1 iI(,

Działkowcy umożliwiajĘ też nieodpłatnie korzystanie
przez sportowc.ów ze sw€go obiektu.

§PORT KWALIFII(OWANY i MASOWY. Syste-
matycznym szkoleniem i treningiem w klubach i sek-
cjach objęte są 323 osob;,, a ponadto w ramach
Szkolnych Klubów Sportowych trenuje dalszych 300

uczniów. W najrozmaitszych imprezach organizowa-
nych przez Centrurn Kultury w Śmiglu, OSP i PZW
w Smiglrr r,v ubiegłym roku uczestniczyło ponad 450

osób, w tym rv znacznej części dzieci i młodzież.
W Śmiglu stawia się głównie na sport masowy, czego
wyrazeni są organizowane przez Radę Sportu przy
współudziale CK, OSP i PZW trzy duże imprezy:

ZIMOWE BIEGI ULICZNE WYZWOLENIA (prze_
łom stycznia i lutego), WIOSENNE KRAJOWE
PRZEŁAJOWE BIEGI ZWYCIĘSTWA (maj) oTaz
MINI TRIATHLON (przełom 1ipca i sierpnia).
W tych trzech imprezach w ubiegłym loku łącznie
wzięło udział ponad 1200 zawodniczek i zawodnikóvl.

PRACA W KLUBACH. Krytycznie trzeba spoj-
rzeć na osiągnięcia piłkarzy K§ POGOŃ Śmigiel,
którzy zajmują ostatnią pozycję w klasie okręgowej
wśród seniorów i także ostatnią w rozgrywkach ju-
niorów starszych, W klubie następują zmiany orga-
nizacyjne zmierzające zarówno do poprawy szkolenia
jak i wychowania. Nastąpiła zmiana trenerów, (Sze-
rzej o zmianach - w jednym z najbliższych nume-
rów).
Piłkarze LZS MAS-ROL Spławie w rozgrywiiach
klasy ,,B" woj. Ieszczyńskiego po rundzie jesiennej
zajmują pierwsze miejsce i mają realne szan§e na
awans do klasy ,,A". Dzięki niestrudzonym działa-
niom: Jana Lisiaka i Pawła Kopienki w Spławiu
powstaje piękny komptreks sportowy, na któryrn,
oprócz meczów, odbywają się też masowe irnprezy
rekreacy j no-sportowe.

Duże sukcesy ma klub tenisa stoiowego KS POLO-
NIA Śmigiel, którym kieruje mgr Tadeusz Kozłow-
ski. Pierwszy zesp,(ń znajduje się na czele rozgtywek
III ligi makroregionu. Pcnadto w klasie okręgowej
startują dwa zespoły, a \^/ klasie ,,A" - jeden. Naj-
bardziej obiecującym jest to, że w tym klubie jest
wspaniała praca z dztećmt i młodzieżą. W swojej kla-
sie Miłosz Grzelak jest złotym medalistą indywidual-
nych mistrzostw województwa, a Mateusz Kuciak
i Wojtek Waligórski - zwycięzcami u,ojewódzkiego
turnieju młodzików. Kiub doskonale współpracuje
z rodzicami i sponsorami.

LZS ORLĘTA Czacz pod kierunkiem Kazimierza
j Marka Maślaków nie tylko propaguje tenis stołowy
wśród najmłodszych, a}e też skutecznie walczy
lń, rozglywkach klasy ,,B" o awans do klasy ,,A". Po
pierwszej rundzie są l]a pierwszym miejscu.

W 1997 r. z inicjatywy Michała Szudlarka i sołtysa
wsi Płzysieka Polska Tadeusza Krzyżanowskiego
powstał tam klub GRYF propagujący kultr.łrystykę,
która cieszy się wręcz niebywałym powodzeniem
róu,nież mieszkańców Śmigla i Kościana. A do zajęć
przystosowano wiejską świetlicę.

Sekcją szachową WIEŻA działającą przy Centrum
Kultury w Śmiglu kieruje niestrudzony senio,r Ro-
man Borowski - plezes Zarządu Okręgu PZSzach.
w Lesznie. Pracę prowadzi z dziećmi i młodzieżą
osiągając dobre rezultaty na arenie wojewódzkiej. Do
wyróżniających się zawodników należą: Alicja Łupic-

?rLt

l
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ka, uczennica Liceum Ekonomicznego w Lesznie,
która posiada II klasę sportową oraz Łukasz Primel

- czwarte miejsce w wojewódzkim turnieju szkół
podstawowych.

FINIĄI{§E. L. Balcer zwrócił się z apeletn
o zwiększarrie środków materialno-budżetowych, bo-
wiem przydzielona na rok bieżący kwota 85.100,00 zł
na działainośc i 42.500,00 zł na inwestycje jest kroplą
w morzu potrzeb i nie gwarantuje zaspokojenia pod-
stawowych potrzeb poszczególnych klubów i sekcji.
W ubiegłym roku pod względem udziału finansowych
środków własnych w budżetach klubowych wyróż-
niły się: POGON _ 23,5nln i POLONIA - 21,20ll.
Były to głównie środki ze składek członkowskich,
rvstępu na zawody i od sponsorów.

Pucharami i dyplomaml ZA DZI^ŁALNOŚĆ NA
NIWIE SPORTU I REKREACJI W GMINIE SMI_
GIEL 1v 1997 roku wyróżniono kluby sportowe
(MAS-ROL, GRYF, POLONIĘ), organizacje społecz-
ne (OSP i PZW) śmigielską szkołę podstawową oraz
kilkudziesięciu zawodników, działaczy i sponsorów,
Wśród nich znaleź}i się również i ci, którzy sport
uprarłliają poza na.szą gmir-rą: Łukasz Złotkowski ze
Starego Bojancu,a - biegacz, przełajowiec oraz bra-
cia Jacek i Karol Kopieńka ze Starego Bojanowa,
którzy odnoszą międzynarodowe sukcesy w siłowym
podnoszeniu ciężarów. (Karol jest też, podobnie jak
przedsta.łiany jv.ż na naszych łamach Paweł Pere-
kietka stypendystą premiera. Jego sylwetkę przed-
stawiam na str. 12-13.

W dyskusji przeważały podziękowania i gratula-
cje. Przede łvszystkinr dla działaczy i sportowców
vryrazili je przedstawiciele wŁadz samorządowych:
Jerzy Cieśla i Urszuia Ranke. Oboje podkreślili, że
czynne uprawianie sportu, a wybór dyscyplin jest
dtrży, iest dobr,ą receptą przed wpadaniem w patolo-
gię społeczną.

Ciekawe było spostrzeżenie r-edaktora ,,Kuriera Lo-
kalnego" Bogdana Wyrwy: ,,Co mnie buduje? To, że
widzę ludzi młodych. Cieszy mnie to, że nie słysza-
łem na tej sali o ambicjach tworzenia dużego sportu,
który pożera olbrzymie pieniądze i w ten sposób za-
n)5lĘą furtkę dla uprawiania sportu przez młodzież.
Budujące jest to, że u was - w przeciwieństwie do
Kościana angażują §ię nauczyciele. Minister
oświat1, winien dawać pieniądze nie na zwiększanie
liczby godzin wychowania tizycznego, Iecz na budo-
r.vę sal gimnastyczno-sportowych. w wielu szkołach
lekcje odbywają się przecież na korytarzach. To nie
rnoże dać efektu".

Urszula Ranke - przewodnicąca Społecznego
Komitetu Budowy Bazy Sportowo-Rekreacyjnej
rł/ smiglu przedstawiła rozliczenie finansowe za
ubiegły rok.

Ogółenr w gotówce uzyskano 16.346,00 zł, w tym
i6.000,00 z budżetu. Ponadto uzyskano materiały:
cegłę z rozbiórki o wartości 11.300,00 zł i cement od
sponsorów o wartości 477,00 zł. Wartość wykonanych
prac w czynie społecznym (620 roboczogodzin) wyce-
ttiolro na 1,860,00 złotych.

Ogółem wydatkowano 16.346,60 złotych, z tego na
place murarskie wykonane przezZGKiM w Smiglu
15.003,86 zł, za enetgię i wodę - 540,18 zł otaz na
opinię sanitarną, kosztorys i znaczki skarbowe -
802,000 złote.

Leszek Balcer zamykając spotkanie podziękował
wszystkim za udział, ciepłe słowa skierowane pod
adresem działaczy, sportowów i sponsorów oTaz wy-
raził przekonanie, że w roku bieżącym, podobnie jak
u, Iatach poprzednich, sport, rekreacja i kuitura fi-
zyczna riadal - przy poparciu władz samorządowych

- będą się rozwijaĆ, 
@.z.)

Montaż sy§temótr antywłamaniotuyoh

ilo mieszkań, sklepóu i §amochodów:
O ouloolormy
O blokody sprzęgłq,

skrzyni biegów i inne

Krółkie lerminy.
Niskie cęny- iuż od 300 zł

JEIi.ZY FETBBOD
64-030 Smigiel, ul. J. Kilińskiego 30

tel. (0-65) 5180-189

Oaaaaaaaooaaaeocac€oaooaocooceaaaoaaoacaaaaaaaaaaaalDłraaaax{raaaaaaaaooao0,16g4la{

OKNA, TfRZ,WI, ROLETY
PCV I DRE\Ą/I\IANtrE

ŻALTJZJE POZION{E
I PIONOWE
ROLETKI MATERIAŁOWE

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

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

Czynne w godzinach od 8.00 do 16.00

4o€ OGŁASZAICIE SIĘ W \^rITRYNIE! aoo

lraaaaaaaaoa{raaaaoooaaaaaaeoooo..a.raaaaoaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaoaxaoaoaoaaaa
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28 LUTEG0 1998 ROKU
W kategoriaclr dziecięcych łącznie startowało 704
dziewcząt i chłopców. Na poszczególrrych dystansach
trzy pierwsze miejsca zajęli:

300 xn - rocznik 1989
dziewczęta chłopcy

J Wojciecholvska, Smigiel Ł. Piskorz, Kluczewo
K. Drąg, Osowa Sień Ł. Szymański, Smigiel
M. lValigóra, Smigie1 J. Fic, Osowa Sień

300m-rocznik1988

30-39 lat
A. Świętek, Osowa Sień
J. Kuik,,,ABC" Leszno

50-59 lat
I. Piasecki, Czempiń
Z. Marciniak, (?)

40-49 lat
Z. Hornik, Koziegłowy
R. Talikadze,

,,SANA" Kościan
J. Walkowiak,

GTC Głogów

60 lat i powyżej
II. Jakubiak, Leszno
J. Drewnik, Poznań

300m-rocznik1987
A. Augustyńska, Śmigiel T. Jurga, Czacz
A. Tornczak, Gostyń K. Szłapka, Śmigiel
N. Bura, Osowa Sień St. Cieśla, Cz-acz

800. m - roczniki.1986-85
K. Winiarslra, Wschowa M. Gała, Wschowa
N. Wasielak, Zimnowoda M. Nawrot, Osowa Sień
L,1. Kręgielczak, Gostyń P. Kaźmierczak, Śmigiel

1000 m - roczniki 1984-83
K. Pietrzak, Osowa Sień T. Pestrowicz, Os, Sień

Wszyscy zawodnicy otrzymali dyplomy uczest-
nictwa w V ZIMOWYCH BIEGACFI ULICZNYCH
WYZWOLENIA ŚMIGLA. Zwycięzcy ottzymali pu-
chary, a zawodnicy zajmujący dalsze lokaty - na-
grody i drobne upominki. Wręczali je: Przewodni-
cząca Rady Miejskiej Śmigla Urszula Ranke, Bur-
mistrz Śmigla Jetzy CieśIa i dyr. Centrum Kultury
vl Śmiglu Hubert Zbierski.
Organizator Społeczna Miejsko-Gminna Rada Sportu,
Kultury Fizycznej i Rekreacji w Śmiglu dla wszyst-
kich uczestników imprezy przygotowała ciepły posi-
łek i napój, Dzieci ponadto ottzymały jeszcze chipsy.

HONOROWE WYROŻNIENIE dla najstarszego za-
wodnika i 100 bieg w karierze ofuzymał MICHAŁ
SZKUDLAREK reprezentujący TKKF ,,GRYF"
w Przysiece Polskiej. Jemu też zgotowano owację na
stojąco życząc mu następnych 100 biegów i sto 1at

B. Cieśia, Śmigiel
U. CieśIa, Śmigiel
A. Olejniczak; Os. Sień

A. Hanic, Gostyń
M. Nowak, Bucz

H. Kaźmierczak, Os. Sień
P Glapa, Osowa Sień
M. Majcherek, Kluczewo

Ł. Saleta, Osowa Sień
M. Koniuszka, Osowa Sień

W punktacji zespołowej szkół podstawowych trzy
pierwsze miejsca zajęły szkoły z:

Osowej Sieni 163 pkt (większa ilość drugich miejsc)
Śmigla 163 pkt
Kluczewa 61 pkt

W BIEGU GŁÓWNYM startowało 84 zawodników,
w tym 12 kobiet. Trzy pierwsze miejsca zajęli:

lrobiety 1500 m mężczyźni 3000 m
A. Zawadzka, Osowa Sień J, Wawrzynkiewicz,

,,Olimpia" Poznań
A. Gadula, Osowa Sień D. Glapiak, Osowa Sień
A. Zawadzka, Osowa Sień J. Janowicz, Osowa Sień

Wyróżnienia w kategoriach wiekowych
kobiety 1500 m

16-19 lat 20-29 lat
K, Niemczok, LO Śmigiet D. Markiewicz, Os. Sień
P. Wojcicchowslra, LO Smigiel

mężczyźni 3000 m
16-19 lat 20-29 lat

ł,,Złotkowski, ,,SANA" Kościan T. Miłuch, (?)

A, Jabłoński,,,SANA" Kościan K. Pelec, LO Śmigiel
R, Walkowiak, GTC Głogów

życia dla Sportu.
PS,

,,W dniach 28, 30 i 31 brałem udział w Biegach
Sylwestrowych" powiedział nam Pan Michał
szkudlarek.
W Poznaniu biegł na dystansie 11,2 km.
W Lesznie na dystansie 3,6 km w kategorii powyżej
60 lat był drug; - 2ą }{gnlykiem Jakubiakiem.
W Trzebnicy w kategorii powyżej 60 lat na dystansie
10 km Pan Michał był trzeci - za H. Jakubiakiem.

W kategorii powyżej 70 lat, znany z biegów ulicznych
w Śmiglu Edward Kusik z Błotnicy zajął drugie
miejsce.

Panie Michale! Tak trzymać|!!

... (H.z.)

opr. (H.Z.)

ZŁOTO I SB,EBRO
Ogronny sukces osiągnęli uczniowie szkoły pod-

stawowej w Śmiglu Wojtek lValigórski i Darek Szy-
mański w Finale Wojervódzkim Szkolnego Związkl
Sportowego Klas IV w Tenisie Stołowym. Obaj do-
szli do finału, w którym stoczyli bratobójczą walkę.
zl,vyciężył wojtek i to jemu przypadło złoto. Darko-
wi - serbro.
Natomiast ich koleżanka ze szkoły Joanna Strzelczyk
uplasowała się na 12 miejscu. Cała trójka na codzień
trenuje w K.S. POLONIA Śmigiel pod okiem trene-
rów mgr Danuty Strzelczyk i mgr. 'Iadeusza Kozłow-
skiego.



PODZIĘKOWANlA
W itnieniu Komitetu Organizacyjnego V Zimo-

wych l3iegów Uiicznych Wvzwolenia serdecznie dzię-
kuję za udział r.v tej imprezie dzieciom, młodzieży,
osobom dorosłym ich tlpiekunom, wychowawcom,
trenerom oTaz za wieice sportową postawę i wzorową
dyscyplinę. Dziękuję wytrwałym kibicom i rodzicom
za doping dla uczestnikólv. Za pomoc w organizacji
i zabezpieczeniu składam serdeczne podziękotvanie:
załodze Pogotowia Ratunkowego w Kościanie, Jed-
nostce Ruchu Drogowego z Komendy Rejonowej
r,v Kościanie, Policji w Śmiglu, Straży Miejskiej,
Strazy Pożarnej, Komisji Sędziowskiej a szczególnie
r,vspołpracującymi ze mną członkami Zarządu Miej-
sko-Gnrinnej Rady Sportu, KF i Rekreacji oraz pra-
cownikoin Centrum Ku}tury w Śmiglu.

Zaptaszam na kolejne przez nas organizowane
imprezy.

Z poważniem i szacunkiem
Leszek Balcer

W imieniu Uczestników V ZIMOWYCH ULICZ-
NYC}I BIEGÓW WYZWOLENIA SMIGLA 1998 r,
-* ,,biegaczy SENIORÓW" i własnym składam ser-
deczne podziękowanie i uznanie za wzorową organi-
zację imprezy, masowy udział dzieci i młodzieży bę-
rlący symbolem jej akceptacji społecznej w naszej
gminie. Za zgotowaną mi owację z okazjt mojego set-
l}ego biegu w Śmiglu (uprawiać biegi zacząłem
w 60 roku życia) i złożone mi z tej okazji życzenia
przez władze samorądowe: Przewodniczącą Rady
Miejskiej p. Urszulę Ranke i Burmistrza Śmigla Je-
rzego Cieślę dziękuję.

Radzie Sportu pod przewodnictwem p. Leszka
Balcera życzę dalszych wspania}ych imprez i tak licz-
nego udziału oraz zaangażowania szczególnie mło-
dzieży.

Michał szudlarek

Przysieka Polska, dnia 28 lutego 1998 r.

KOLEINY STYPENDYSTA PREMIERA
A jest nim nrieszkaniec Starego Bojanowa KA-

ROL KOPtEn\I(A. Szkołę podstawową ukończył
w 1995 roku w riliejscu zamieszkania. Próbował do
liceum, ale ostatecznie naukę podjął w Zespole Szkół
Rolrriczych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie.
(Tradycje rodzinrre? Ojciec Karola - Paweł jest rol-
nikiem i prezestrje Spółdzielni Produkcyjnej w Spła-
,"r,iu, matka - nauczycielką). Obecnie jest uczniem
IIi klasy 5-letniego techrrikum rolniczego. Klasę dru-
gą ukończ5,ł ze średntą 4,75. Szkoła mu się podoba:
ciekawe przedmioty - Karol skłania się ku tym ści-
słym, dużo pomocy naukowych, świetna atmosfera.
On lubi szkołę i, jak się okazało, orra jego. Został (po-

dobnie jak Paweł Perekietka, o którym pisałem
w nI. 2411,53 ,,WS") bowiem przez nią wytypowany
dc STYPENDIUM PREMIERA. (Miesięcznie wynosi
ono 124 złote).

W naszym środowisku szkoła w Nietążkowie ko-
jarzy się też z zespołem pieśni i tańca. Ale Karol nie
trafił do niego. Jego hobby jest sport, a konkretnie

- trójbój siłowy. Składa się on z trzech części -bojów: przysiadu ze sztangą, wyciskania sztangi
w pozycji 1eżącej na ławeczce i martwego ciągu --
w pozycji stojącej wyciąga się leżącą na pomoście
sztangę powyzej kolan. Karol trenuje systematycznie
od 1996 roku trzy razy w tygodniu w kościańskiej
OBRZE pod kierunkiem trerrera Jacka Urbaniaka.
A do sportu trafił przede wszystkim dlatego, że ...

zazdrościł bratu Jackowi (wicemistrzowi Europy
w tej dyscyplinie), który opowiadał mu, jak to jest
fajnie podczas startów na zawodach. A ponadto chciał
mieć ładną sylwetkę.

W pierwszytn poważnym starcie w grudniu 1996 r,
na tnistrzostw-ach Polski juniorów młodszych zajął
? miejsce, w maju ub.r. na imprezie tej samej rangi
rv Ołarvie koło Wrocławią w kategorii do ?5 kg (wagi
ciała) był czwarty, a w grudniu ub.r. w mistrzo-
stwach Polski młodzików do l7 roku życia w kate-
gorii do 75 ke w Kielcach zdobył tytuł mistrza, 8 w
kategorii open - tytut wicemistrza Polski osiągając
tv trójboju 495 kg!!!

2I i 22 malca będzie startował w Legnicy na mi-
strzostwach Polski juniorów w kategorii B2,5 kg.

,,BĘDĘ WALCZYŁ O ZŁOTY MEDAL!" Jako cieka-
wostkę podaję, że wraz z Karolem w tych mistrzo-
stwach startować będą też jego bracia: Krzysztof
w kategorii 75 kg i Jacek - 90 kg.

W przyszłości, po skończeniu szkoły w Nietążko-
wie Karol Kopienka chciałby --* ,,innego wyjścia nie
mą" - podjąć studia, ,,być może na technologii ży-
wienia". Od sportu jednak nie odejdzie. Będzie na-
dal trenował i doskonalił formę. Jego marzeniem jest
by trójbój siłowy stał się konkurencją olimpijską i to
już w 2004 roku.

L2 WlTItYNA ŚMIGIELSKA
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Kielce. Drugie podejście Karola
Kopienki zc sztangą o ciężarze

i70 kg. (Obecnie na treningac}r
_- 220 kg!)

Rodzice synom w uprawianiu sportu nie przeszka-
dz,ają, raczej - pomagają. Dyscyplina ta jest jeszcze
rnało znana, 1orak dla niej sponsorów - choć zda-
rzają się sporadycznie, jak np. właścicielka apteki
rv Starym Bojanowie której, za naszym pośrednic-
twem, Karol jeszcze raz składa serdeczne podzięko-
wanie. Wydatki są duże, przede wszystkim na di,ete-

tyczne jedzenie i odżywki. To właśnie na zakup tych
ostatnich Karol przeznacza stypendium Premiera.

Tradycyjnie w karnawale Centrum Kuitury
w Śmiglu organizowało balik karnawałowy dla dzieci
w Śmiglu. W tym roku odstąpiono od tradycji i ba-
Iiki zorganizowano również na wioskach. Możliwe to
było dzięki pomocy rad sołeckich.

25.01.br. ,,nasza orkiestra" wyjechała do Broniko-
wa. Tutaj słodycze i napoje dla dzieci oraz kawę
i ciastka fundowały rady sołeckie: Bronikowa, Mach-
cina, Morownicy, Szczepankowa Nowego. Dzieci ba-

wiły się znakomicie. Później do zabawy włączyli się
rcdzice,

28.0i.br. - balik w Centrum Kultury w Śmiglu.
Ten balik ma już tradycję. Sala widowiskowa wy-
pełniona była po brzegi, tłumnie przybyli również
rodzice, Czasami trudno było zapanować nad dziećmi,
które chciały brać udział w konkursach, Wiele emo-
cji wzbudzały r,,;ybory króla i królowej baliku. Dzie-
ci saiąe głosowały na przebierańców, nie biorąc pod

uwagę przebrania, ale ... znajomość dziecka. W tym
miejscu muszę przyznać rację rodzicom, że było to
niesprawiedliwe. Dlatego w przyszłym roku wybory
będą na innych zasadach. Poza tym mankamentem,
balik był udany, a dzieci - myślę - zadowolone.

Gdy spytałem mego rozmówcę, czy oprócz startu
na olimpiadzie ma jeszcze inne rnarzenia, I{arol Ko-
pienka odpowiedziaŁ życzyłbym sobie, aby taka sek-
cja powstała w Śmiglu i bym mógł reprezentować
naszą gminę. Dużą satysfakcję dało mi w},różnienie
mnie dyplomem przez Społecz,ną Miejsko-Gminną
Radę Sportu, Kultury Fiycznej i Rekreacji w Śmiglu.
Mam nadzieję, że wyróżniono mnie nie po raz ostatni.

(H.z.)

No, może trochę mniej rodzice, którzy chcieli, aby
ich dzieci brały udział w każdym konkursie, ale prze-
cież to był balik, a korrkursy tylko dodatkiem.

1.02.br. - balik w Starej Przysiece Drtrgiej. Tu-
taj również słodycze dla każdego dziecka przygoto-
wały rady sołeckie: Starej Przysieki Pielwszej, Sta-
rej Przysieki Drugiej i Gniewowa. Troszeczkę żal
nam było, że nie ptzyszło więcej dzieci. Choć te, co
przyszły, bawiły się doskonale. Pod l<oniec baliku
z parkietu skorzystall także rodzice.

15.02.br. gościiiśmy w V/onieściu. Nie zawiodła
również rada sołecka, która przygotowała dla ."vszyst-

kich dzieci słodycze. Duże uznanie należy się panu

Robertowi Andrzejczakcwi za udostępnienie kawia-
renki na balik. Same dzieci były wspatriałe. Tak jak

na poprzednich balikach trzeba było zachęcać dzieci

do zabawy, tak w Woirieściu zacllęty nie poirzebo-

wały. Doskonale bawili się też rodzice, chętnie biorąc

udział w konkursie tańca.

22.02.br. bardzo gościnnie przyjął nas pan sołtys
wtaz z paniami z KoŁa Gospodyń Wiejskich w Broń-
sku. Na tą okazję panie przygotowały wspaniałe plac-

Karnaw ał,ow e w spomnienia

I
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ki, kawę i lrerbatę. Słodycze ufundowała właścicielka
sklepu spozywczego pani Elżbieta Ziętkiewicz. Balo-
wanie było iście króIewskie. Dzieci były cudownie
przebrane.

Kończąc moje wspomnienia, chciałabym serdecz-
nie podziękować wszystkim radom sołeckim, paniom
z kół gospodyń wiejskich za pomoc i osobiste zaanga-
żowanie w organizacji balików. Podobne imprezy
Centrum Kultury w Śmigiu planuje zorganizować
w okresie letnim,

(B.M.)

i{ISTRZOSTWA OKRĘGU SENIOROW
KOBYLIN 15 LUTEGO BR.

Gry pojedyncze: T. Kozłowski - 2 miejsce, K. Ko-
rvalcz;,,k - 18 miejsce. Sklasyfikowano 24 zawodni-
ków.
Gry pod,rvójnc: T. Kozłou,ski i K. Kowalczyk - 4

miejsce. Siklasyflk9\^/ano 16 par.

W ogólnej prrnktacji mistrzstw POLONIA zajęła 6
miejsce zdobywając 102 punkty. Sklasyfikowano
7 drużyrl.

III WOJEIVODZX{I TUP,NIEJ KLASYFIKACYJNY
I(ĄKoLEwo 21 LUTEG0 BR.

Kadeci: Patryk Raiajczak 10, Mateusz Kuciak - 14,
Adam Nowosielski - 16, Marcin Lubori - 17, Paweł
Jacyno ORLĘTA Czacz - 22, Darek Szymański -25, Krzysztof Kozłorvski - ORLĘTA Czacz - 26.
Ogółern sklasyfikowano 45 zawodników. Drużynowo
POLONIA zalęła 5 miejsce, a ORLĘTA 10 (ostatnie).
Iiadetki: Dagmara Szefler - 10, Katarzyna Ro-
gozińska - 23, Marta Ratajczak - 26, Marta Janic-
ka 29. Wszystkie zawodrriczki reprezentowały
ORLĘTA Czacz. Ogółem sklasyfikowano 33 tenisist-
ki. Drużynowo ORLĘTA sklsyfikowano na 5 miej-
scu (na 7 drużyn).
Juniorzy: Karol Marciniak - 10 miejsce, Marcin
Łączny - 18, Patryk Ratajczak - 19. Ogółem skla-
sylfikowano 24 zawcdników. Drużynowo POLONIA,
na 9 drużyn, zajęła 5 miejsce.

STREFOWE ELIMINACJE TURNIEJU
O PUCI{AR, PRZEGLĄDU SPORTOWEGO

BRZEG DOLNY, 15 LUTEGO BB.
W kategorii młodzików okręg leszczyński rn.in. re-
prezeneował zawodnik POLONII Śmigiel Wojciech
IVALIGÓRSKI, który sklasyfikor.vany został na po-
zycji 9-12. Spośród 16 sklasyfikowanych zawodni-
ków był najrnłodszy, GRATULUJEMY! !l

użvwAffiA ffiffi§§Ę*
na wagę - t3 zl za lrilogram
ANDRZEJ WALKOWIAK

Śmigiel, uI. Kraszev,skiego 6

Czynne od poniedziałku do soŁloty
w godzinach od 10.00 do17.00

ZAPRASZAMY!

WYNIKI ROZEGRANYCH MECZÓW
8 MARCA BR.

LZS SKA Raszówka - POLONIA I 7 : 11. Dla POLO-
NII punkty zdobyli: G, Kaniak - 4,5; T. Kozłorvski

- 3,5; A. Duda i K. Kowalczyk po 1,5, Tak więc 1ide-
rzy razgTywek, tenisiści POLONII, potwierdzili swo-
je aspiracje do II ligi. Wygrana z Raszówką umacnia
ich na pozycji lidera.
POLONIA II - Tajf un I Lgiń: L2 z ti. R. Jokiel ._
4,6; W. Wośko - 3,5; P. Gliro,,iński - 2,5 i J. Nowak

-9nGOK Wijewo - POLONIA III: 6:12. A. Marciniak

- 4,5; T. Wieczorek - 3,5; M. Grzeiak i M. Luboń
po 2,0.
POLONIA IV - LZS LKS Bodzewo: 5:13. P. Ra-
tajczak i M. Kuciak po 2,0 oraz W. Waligórski - 1,0.

NAJBLIŻSZE :]$AF'CZE'

22 MARCA BR.
POI,ONIA I - Junior Leszno, godz. 12.00

POLONIA III - LZS Bodzewo, godz. 9.00
Junior III Leszno - POLONIA IV, godz. 10.00

LZS Bodzewo II - ORLĘTA Czacz, godz. 11.30
29 MARCA BR.

POLONIA I _- AZS Zie|ona Góra, godz. 12.00
Plomień Klzywiń - POLONIA II, godz. 10.00
POLONIA III - Tajfun II Lgiń, godz. 9.00
POLONIA IV - ORLĘTA Czacz, godz. 15.00

Se§l§s §ć*§ffiB,wę#

Szybkie opa|amie uapewni $E

ttlysokiei klasy solarluptl-turho
ZAI{ŁAD FRYZJER,sI{I

IWONA MAŚLANKA
Koszanowo, ul. Bruszczewska 17

tei. (0-65) 5-1B0-752
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[Jrodzenia, ślubp...
Podaję informację dotyczącą uroclzeń, zawartych

małżeństw, zgonów zarejestrowanych w 199? roktr
w tutejszym lJrzędzie Stanu Cywilnego, a także za-
rejestrov,zanyclr w innych Urzędach a do,tyczącyclr
mieszkariców naszej gminy.

W roku 1997 urodziło się 193 mieszkańców naszej
gminy, w tym 10B chłopców i 85 dziewczynek,
W USC w Śrnigiu nie sporządzono żadnego aktu uro-
dzenia,

W USC w l(ościanie sporządzono 170 aktów urodzeń,
w Lesznie B, rv Poznaniu 13, w Gostyniu 1, w Śre-
mie 1.

IJroczyste oświadczenia o wstąpieniu w związek
rcałżeński złożyLo 110 par w USC w Śmiglu.
Ponownie wstąpiło w związek małżeński 10 par.
Prawomocnym wyrokiem sądu zostało rozwiązanych
pTzez Tozwód 10 małżeństw zawartych w tutejszym
USC.

łVydano 2 zaśu,iadczenia o zdolności prawnej do
zarvarcia rr.ałzeństv;a za granicą oraz 8 zezwoleń na
za-lvarcie zw-iązku małżeńskiego przed wymaganym
c}lresełn w)Iczeki}vania. Wydano także 2 zezwolenia
na zalvarcie związku rnałzeńskiego poza miejscetn
ziimiesz]rania.

W 1997 r,oku uroczyście obchodzono jubileusz
i;0-lecia pożycia małżeńskiego 20 par, mieszkańców
qmin;. Ślniglel połączone z wręczeniem ,,medali za
cliugoletnie pożycie m.ałżeńskie".

W roku 1997 zmarło 154 mieszkańców gminy
Śmigiel, w tym 90 mężczyzn i 64 kobiety. W USC
w- Smigiu spcrządzono 95 aktów zgonu - 87 doty-
cząc;,ch roieszkańców naszej gminy oraz B z innych
gmin.

\^/ US]C .nl Kościanie sporządzono 50 aktów zgonu
rriieszkanców naszej gminy, w Lesznie 1, Śremie 1,

Poniecu 3, Piaskach 2, Poznaniu 4, Przemęcie 2,

Puszczykowie 2, Mosinie 1, Czarna Dąbrówka 1.

PO KOI{CERCIE
ACID DRINKERS...

..- Śmigiel miał być bez szyb. Tu miała się rozegrlć
bitwa między fanami z Kościana i Leszna, miała
przyjechać ,,silna grupa" fanów z Gdyni. Ponoć orga-
nizatorzy mieli sprzedać dwa tysiące biletów. Dla za-
bezpieczenia imprezy miano ściągnąć policję z Poz-
nania... Takie plotki poprzedzały organizowany przez
nas koncert tego zespołu. Byliśmy jednak spokojni do
samego końca, wiedząc, że przedsięwzięliśmy wszyst-
kie możliwe środki zabezpieczające imprezę. Nie puś-
ciły nam nerwy nawet po odebraniu telefonu od jed-
nej pani, która była ciekawa, czy zabezpieczyliśnry
rytlek, bo ,..ona ma tam dwa wystawowe okna.

Na koncert przybyli fani zespołu z bliższe1 i clal-
szej okolicy -- tych drugich było chyba więcej, Byli
w różnynr wieku, niektórym towarzyszyli rodzice.
Podziwialiśmy ich spokój i cierpliwość w 45 minuto-
wym oczekiwaniu na rozpoczęcie koncertu. A w cza-
sie jego trwania? Byli po prostu sobą. Reagowali tak,
jak się reaguje na ten rodzaj muzyki: żywiołowo,
spontanicznie, ,,rzucając" głową, skacząc ze sceny
w tłum fanów. Dla nich to normalne reakcje, ,,leci-
wych" pracowników organizatorów - szokowało.
Ale koncert organizowaliśmy dla nich.

,,To, że nosźmy długźe włosy, cł1,odzimg us skarcrcll
nźe zna,cz?J, że jesteśmg łobuzamż. Mu tcł muzgkę lu-
bźmg ż na także źm,prezy chodzźmg by się tl:gżEć.
A gdzieś to musimy rolcić. Cll,gba lepźej, że baui.m,y
się na takźch, żmprezacll, jak ta" - po.,viedział jederr
z fanów ACID DiiINKERS, mieszkaniec Śrnigla
zrcsztą.

TAI( WIĘC NIE BÓJRIY SIĘ MŁODZIEŻY, BO TA,
KTÓRA UCZESTNICZVŁ^ W KONCBBCIE, BYŁA
WSPANIAŁA!

Tą drogą za zabezpieczenie irnplezy i jej uczest-
ników składam serdeczne podziękowania: pracowni-
kom Stacji Pogotowia Ratunkowego w Kościanie,
strażakom z OSP w Śmiglu, Straży Miejskiej Śmigla
oTaz ws zy stk im funkcjonariuszom policji,

Hubert zbierski
dyrekor Centrum Kultury

w Smiglu

ACID DRINKERS od kilku lat utrzymuje się w czo-
łówkach wszystkich możliwych plebiscytów dotyczą-
cych muzyki rrrłodzieżowej. W ubiegłym roku zajął
pierwsze miejsce wśród zespołów, u,okalista zespołu
Titus - 3 miejsce, a płyta ,,The State of Mind Re-
poft" - pierwsze.

kierownik
Urzędu Stanu Cywilnego w Śmiglu

(-) inż. Jerzy CieśIa

Ponrocą w rozwiązywaniu probiemów alkoholowych,
narkomani' i przemocy w rodzinie

służy
PUNKT KONSULTACVINY

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 Śmiglu, przy ul. Półrrocnej,
w Świetlicy Srodowiskowej AA, w byłym Domu
Rzemiosła przy Centrum Kultur;z w Śmiglu,

3t
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PBOFESJONALI{E ZDJĘCIA:
-- ślubne,

- komunijne,

- rodzinne,
__ paszportowe,

- dowodowe, legitymacyjne w 3 min.,

- reportażowe,

- reklamowe.

lTY$t0ilt{Al|lE FIIMÓW l zDlĘÓ AMAIORsl(lcH
SPRZEDAŻ:

- filmów,

-. aparatów (2 lata gwarancji)

- albumów,

- ramek,

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

akcesoriów fotograficznych.
U§tUS! K§En0 A3, A4 pomnisiszenie - powiększanie"
VIDEO FILMOIryANIE

ó4-030 śMlGlEL
ul. kościuszki ó
tel. (0-ó5) 5180-20ó

NOWOSCI:
PoRTRETY
NA PLOTN|E

Ql,aZ

-- ZI)JŁ)CIA CZARNO-BIAł,E:

dow<ldowe, legitvmacyjne, dyplorrrowe itd,

POTF"UDŻ SIĘPozionro: 1) kiesa, trzos; 4) bohaterka
,,W pustyni i w puszczy"; 6) armeński na-
pói z mleka fermentowanego; 7) typu lasu;
B) pierlł,o,1ł,zór ornarnentu; 11) obecnie To-
kio; 14) rvroe purtka; 16) gaz, składnik
powietrza; 19) mądry piak; 20) drzewo
liściaste; 21) czcslrie t;Lk: 23) najcieższv
metal; 24) autor, ,,Solaris"; 25) ryba akr.va-
rio,wa; 26) rniasto nad JYotecią.

Pionorvo: 1) tar-iiec tolł,arzvsj<i; 2) zclr,o1r..
rliale Kazinriela; iJ) krelvny w 1inii mę-
skiei; 4) coi,k^a ']'antala; 5) arkan, pętla;
9) oplzęd z poczlvarką; 10) powieśc Zoli;
12) cukierci< \Ą, lu]oi-rie: 13) kół, słup;
14) ekshaustol, r,odzaj splezarki; 15) itniq
żenskie; 17) rocla1<, 1<ra jan l 18) zapora na
l'zece; 22) zwlązek i,odr;r,i\- vr Szl.-ocji, se-
lial tv. (B.M.)
Na lozlvi;lzanic czckat}lll 1|,., iji riiai,ca, Na-
glodą ;est kariret dla dwóch osób na dwa
seanse u, kirrie ,,Centlum".
Otrzymaliśmv 10 rozwtązań poplzednrei
krzyżówki. Do losow-ania rTagrody zakwa-
1ifikowaliśr-irv tylko dwie. Wyraźnie bo-
rvie wydrukowaliśmy obok poprzednie j

krzvzówki, że rozlv\ązania rvraz z hasłem
naieź5, przesłac na adres redakcji, Niestety
rviele- pocztólvek zarvierało tylko hasło,

Ost;rlecznle rlagloclq - kal,lret dla clwóc]r osólr rra ciwa sr:atlse w kinie CENTRUM wYlosował Jaros,=

lraszewski ze Stat,ego ]3ojanowa. Nagrocla cio odebrania w redakcji,

Potrzebuiesz wizytówkę?

Zapraszamy!
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