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$r**os$rydto pve.&finfl, Chochlik w podatkach !
Dzień dobry! Witclm Poństwo serdecz-

nie i zorozein optynristycznie, Bo czyż nie
jest optymisiycznie mieć jeszcze prowie co-
ły rok przed sobq - rok, który przyniesie
norn v,lejście vr życie wszystkich reform no-
raz. l jeszcze nToze przyjmq nos do NATO
(co, jok poinfcrmowoł ononimowy przed-
stowicie| poktu, może nostqpić nowet
w morcu). Abyśmy w dobrym zdrowiu i so-
mopoczuciu znieśli te vrszystkie innowocje,
musimy jeszcze bordziej przykłodoć się do
poronnej gimnostyki. Stojemy zotem przy
otwortym szeroko oknie i rozpoczynomy.

Mom nodzieję, że nie musieli Poństwo
zołotwioć jeszcze żodnych sprow urzędo-
wych dolej niż vr gminie. Musieliście? To

współczuję, choć przecież Wielkopolsko
mioło być podobno nojlepiej przygotowo-
no do reformy odrninistrocyjnej. Sq Poń-
stwo zdrowi? To grotuluję! (l nie wqtpię,
że to dzięki uprowioniu gimnostyki poron-
nej !) Rodio pocieszoło, że totolny choos
w opiece zdrowotnej mo trwoć jeszcze do
końco stycznio, o od pierwszego (?) lutego
wszystko będzie już ideolnie. Błogom: do
tego czosu niech się więc Poństwo le-
piej wstrzyrnojq z jokimkolwiek chorowo-
niem (zwłoszczo ,,no Kosę Chorych"). A już
Boźe broń, żeby było potrzebno jokoś ope-
rocjo! Minister zdrowio tok się zowziqł no
strojl<ujqcych onestezjologów, że nie tylko
nie chce z nimi dojść do ugody, ole posto-
nornlił sprowodzić lekorzy tej specjolności
z zogronicy, Jeśli byliby to lekorze z ,,Klini-
ki no peryferiqch", to mogłoby być jesz-

cze cołkiem nieźle (o no pewno wesoło).

W opublikowanych w poprzednim numerze stawkach po-

datkowych (str. 5) chochlik spłatał psikusa i popełnił ,,czeski
1:łąd" - przestarvił cyfry.
W uchrvale rv sprarvie rvysokości starvek podatku od nierucho-
nrości rv punkcie 7, litera c tvinno byó: od pozostałych -
0,03 zł od 1 m2 porvierzchni użytkorvej, a nie - jak wydruko-
lvaiiśmy - 0,30 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

Zainteresowanych przepraszamy. Redakcja,

z teki Romuoldo sobkowioko
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wITRYNA ŚMI(l'IF,]LsKA

Możno też poszukoć onestezjologów zo wschodniq
gronicq - plus tutoj toki, że większość z nich mówi
po rosyjsku. No wszelki przypodek proszę się jednok
upewnić, czy podczos operocji, jokiej mieliby się Poń-
wo poddoć będzie zostosowony ,,obszczij norkoz",
czy ,,miestnoje obiezboliwonije", Różnico dość istotno,
więc lepiej wiedzeć zowczosu, A jok zgłosi się toki np,
Holender, Duńczyk, czy choćby Niemiec (niechby no-
wet z ,,Kliniki w Schworzwoldzie")? Wtedy tylko sprow-
ność uzyskono dzięki systemotycznemu uprowioniu
gimnostyki poronnej może nos urotowoć - bo może
trzebo będzie uciekoć z soli operocyjnej ile sił w no-
goch !

A reformo ubezpieczeń społecznych? Tu jest włoś-
ciwie zupełnie dobrze. Dobrze, jeśli jesteście Poństwo
w tym wieku, że wprowodzone zmiony Wos nie doty-
czq. l dobrze, jeśli sq Poństwo no tyle młodzi, że do-
czekojq, kiedy wszystkie done o Wos zostonq zokodo-
wone, wprowodzone do komputerów, sprowdzone, po-
prowione, przetrzymojq ,,wiruso 2000", po czym po-

nownie będq sprowdzone (i nie bez tego, żeby ilość
donych, rubryk, systemu kodowonio itp. nie zmieniły
sięl). A później będzie już możno spokojnie czekoć no
zosłużonq emeryturę. l to nowet z dwóch, olbo i trzech
filorów!

Jerzy Giedroyc wyraził się niedowno, że Polskq
rzqdzi przypodek. Nie tylko pozwolom sobie podzieloć
tę opinię, ole dodom jeszcze od siebie, że nojczęściej
jest to nieszczęśliwy przypodek, l skqdże, och
skqdże toki pesymizm? Ano pewnie stqd, że dni sq
krótkie, pogodo nieciekowo i do loto doleko.

Ale zo to lotem ! Wtedy to będzie możno wreszcie
stonqć w pobliżu szeroko otwortego okno i tok no-
prowdę solidnie poćwiczyć !

A teroz zechcq Poństwo poćwiczyć przez kilko mi-
nut sqmodzielnie przynojmniej do momentu, kiedy
poczujq Poństwo w sobie tyle optymizmu, że nic, tylko
,,vr Polskę iść"! Zoproszom do nostępnego spotkoniol

Gźmnastykę poro"nnq przygotolnała i prolładzźła mgr J.S.
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O F E R U J E:
Ceramikę sanitarną:B,ury i kształtki: Zawory:

- Miedziane

- Pcv

- CPVC
_ I(analizacyjne

-PE
Ogrzewaize:

- Umywalki

- Wanny

- Kabiny

- Kompakty

- Baterie itp.

Grzejniki:

- Kulowe

- Zwrotne

- Różnicowe

- Termostatyczne itp.

Złączkiz

- Elektryczne

- Przepływowe

- Ogrzewacze C.O.

Kotły C.O.:

- Gazowe dwu i jednofunk-

cyjne typ BERETTA,
Junkers, Termet itp.

-_ Miało,we

- Aluminiowe typ EKO itp.

- Drabinki łazienkowe

- Stalowe typ: Purmo,

Starmex itp.

- Ocynkowane

- Spawainicze

- Śrubunki itp.

Izolacje thermaflex

ZAPRASZAMY CODZIENNIE OD 8.00 do 18.00

PRZYJDŻ, ZOBACZ
A NA PEWNO NIE STRACISZ!

RABATY Do 15% RÓWNIEŻ DLA DETALISToW.

Hastępny nuner 4 lutego 1999 ]0[u. Cena l złoty



WITRYNA ŚMIGIEIJ§KA

Itl §EsIA nAllt MlElsl(lEt..,
... odbyła się 30 grudnia ub.r. Nieobecny był radny
z Białcza Starego I(azimierz Wasiek. Obradom prze-
riodnicz;,ł przervodniczącv Rady Zygmunt Koniecz-
ny. W sesji uczestniczył tal<że Józef Cieśla - radny
Rady Powiatowej Kościana.

Sprau,ozdanie z działalności Zarządu },,Iiejskiego
Srr:igla w okresie między sesjami zLożył Burmistrz
Śmigla Jerzy Cieśla. Zarząd, między innymi:
e rozpatryrvał wnioski o dzierżawy lokali w wiej-
skich ośrodka zdrowia w Starynr Bojanowie i Wo-
nieściu.
Za zgodą zainteresorvanych stron 

- 
lekarza Pawła

Górznego i sołtysa Starego Bojanowa Tadeusza
Szczepaniaka Zarząd ustalił w;,sokość dzierżawy na
kwotę 5,B5 zŁlmz pou,ierzchni łącznie z ogrzewaniem.
Uilowa dzierżawy zawarta zostanie na okres jednego
t,cku.
Dzierżarvę za r,vynajcm pomieszczenia na gabinet le-
l<arski lł, Wonieściu ustalono na kwotę 3,50 złlmz bez
]iosztór,v ogrze,uvania. Umowa również zostanie zawaT-
1a na okres jednego roku.
@ rozpatrz5l! 10 wnioskórv o przyzłlanie dotacji.
W tyrn 3 vrnioski zaopiniował negatyrvnie. 2 l,ozpa-
trzy rl,z terminie późniejszyrn, L przekazał dc r-ealiza-
cji ladzie sportu a 4 wnioski zaopiniorvał poz;l|;,y,l-
uie. Dotacje plz;z2nurlo,

-- 200,00 zł Antoniemu Szulcowi na pokrycie kosz-
tórłz dojazdu aktorów grających rv spektakl* tea-
tlalnym,,Motyw autobiograficzny Thomasa Ber-
tlarda" (Spektakl odbył się w listopadzie ub.r.
w kaplicy poewangelickiej w Śmiglu),

-- Klubowi Sportowemu POLONiA-ARSENAŁ w
Śmiglu w wysokości 1.309,00 zł na działalność
szkoleniową młodzieży,

-- 2.000,00 Kółku Rolniczemu w Śmiglu na jlrbileusz
100-lecia istnienia i 40-1ecia Koła Gospodyń Wiej-
skich w Śmiglu,

- 1.001,00 złotych sołectwom Żegrowa, Zegrówka
i Bielaw na pokrycie kosztów zv,iązanych z wy-
konaniem ścianki działowej w świetlicy w Że-
grówku.

C negatywnie ustosunkował się do B wniosków
o przydział lokalu mieszkalnego,

O dokonał otwarcia ofert na wykonani,e następują-
cych zadań,

- budowa oświetlenia ulicznego w Skoraczewie -przetarg nieograniczony, wpłynęły 3 oferty, wy-
brano Zakład RzemieśIniczego Instalatorstwa
Elektrycznego Jana Chomskiego z Koszanowa,

- dostawa, demontaż i osadzenie okien wraz z uz17-
pełnieniem tynków w budynku Urzędu - prze-
targ nieograniczony, wpłynęły 3 oferty, wybrano
Zakład Stolarski M.K. Bartkowiak z Przybysze-
W&,

- wykonanie części kolektora ogóllospławnego -przetarg nieograniczony, wpłynęły 4 oferty, wy-
brano firmę DELTA PLUS sp. z o.o. z Leszna,

O upoważnił Burmistrza Smigla do dokonywania za-
mówień publicznych w trybie zapytania o cenę
do kwoty 20.000,00 złotych wartości zamówienia
i w trybie z wolnej ręki do kwoty 3.000 ECU
wartości zamówienia

C przeplowadził przetarg na sprzedaż działek:

- na Osiedlu Braci Polskich (o pow. 0.09.89 ha
sprzedano za 4.790,00 zł, o pow. 0.18.12 za 9.500,00
złotych i o pow. 0,05.00 ha za kwotę 2.680,00 zł),

- przy ul. hm. Witolda Łukomskiego w Śmiglu za
7.000,00 zł,

C przeprowadził przetarg na sprzedaż lokalu miesz-
l<alnego w Śmigiu przy ul. Jana Matejki 16, który
został nabyty za 15.000,00 złotych,
O podjął decyzję o wykonanie odwiertu studni mio-
ceńskiej w Przysiece Polskiej. Decyzję podjęto po
omówieniu kompleksowego zaopatrzenia gminy Śmi-
giel rv wodę, W dyskusji nad ww. tetriatem_ uczestni-
cz\/li: Zbigniew Balcerkiewicz z firmy IIYDROSER-
\VIS z Poznania, który zapoznał Zarząd z systemem
rvodonośrrym lejonu Śmigla oraz Flenryk Pażdzlot
z Wojervfizkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń
\ł/odnych z Leszna i administrator sieci wodociągo-
wej - kierownik ZGKiM w Śmiglu Flenryk Skrzyp-
czak,

Oprócz wspomnianych już ,,uchwał podatko-
wych" podjęto m.in. uchwały: w sprarvie zrniany
granic wsi w gminie Śmigiel. W uzasadnieniu m.in.
stwierdzono: ,,No skutek poszerzajqcgch się terenóu:
przeuidzźanyclt, pod zabudotuę powstało usźele takźch
obszarózu, które us obecnej cLtllsżLź z racjż slnej lo-
kalżzacjż sq bez nazu ulżc lub nauset bezpośrednżo
nie sq zluiqzane z przgnależnoścźą gruntoluq dlu da-
nej mźejscowości",
W wyniku podjętej uchwały obszar Koszanowa
zwiększy się o 0.19.44 ha kosztem Bruszcze\Ma, No-
wej Wsi o 21.01.5B ha kosztem Glińska i o 125.13.65
hektara kosztem Koszanowa, Gniewowa o 1.71.00 ha
kosztem Wonieścia, Przysieki Polskiej o 32.57.54 ha
kosztem Bruszczewa i o 18.71.18 ha kosztem Starej
Przysieki Drugiej.
u, sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych, a to za sprawą rezy-
gnacji jej dwóch członków - Liili Ratajczak i Ry-
szarda kaczmarka.
Powołano komisję w składzie: Genowefa Łączna,
opiekun społeczny - przewodnicząca i koordynator
komisji, Wiesław Terczewski, emeryt zastępca
przewodnicząc€go komisji, Urszula Ranke, radna Ra-
dy Miejskiej Śmigla - członek, Krystvna Nadolna,
pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej - członek,



Aleksandra Adamelł, pedagog szkolny członek,
Wojciech Ciesielski, nauczyciel L,O. w Smiglu
członek, ksiądz Ryszard Kin - członek, Mirosław
Grzelczyk, dyr. szkoły podstawowej w Starym Bo-
janowie - członek, Alicja Przybyłek, opiekun śu,ie-
tlicy terapeutycznej rv Ślniglu - członek i Grażyna
l)erlviclr, psycholog - członek.

W wolnych głosach i r,vnioskach Rada jednogłoś-
nie upov,,ażniła swą Komisję Rewizyjną do skontro-
lov,ania clochodów i wydatkórv Centrum Kultury w
Śmiglu.

Po w-yczerpaniu porządku obrad przewodniczący
Zygmunt Konieczny zarn}<nął IV Sesję Rady },liej-
skiej Śrnigla.

(H.z.l

W najbliższą l

rł Centlum Kultury w

przyjmować

sobotę - 23 stycznia
, Śmiglu (1. piętro, wejście

będzie bioterapeuta

C)

Mclricln szuminski
od godziny 11.00

Zainteresowanych zapraszamy lll

ó4.030 śMlGlEL
ul. kościuszki ó
tel. (0-ó5) 5180.20ó

PROFESJONALNE ZDJĘCIA;

- ślubne,

- komunijne,

- rodzinne,

- paszportowe,

- dowodowe, legitymacyjne w 3 mill

- reportażowe,

- reklamowe.

tYttOtlwAillE lrltMóH] | zDtĘÓ AMAIOR§[lcll

§PRZEDAŻ:

- filmów,

- aparatów (2 lata gwarancji)
* albumów,

- ramek,

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

- akcesoriów fotograficznych.
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VIDEO FILMOWANIE

WITF,YNA ŚMIGIELSKA

OGŁOSZENIE
Za,*ząd Miejski Śrrrigla O G Ł ASZ A ustny nie-

ograniczony przetarg na sprzedaż następujących nil-
ruclromości ni.e zabudowanych przeznaczonyc}r pod
blidor,,rrrictvro mieszkaniorł,e jednorodzinne, położo-
n;lgh 1v Smiglu rra Osiedlu Braci Polsl<ich, zapisa-
nych w księdze r,viec:ystej KW 29013 prowadzonej
tv Sądzie Rejonorvym ,"v Kościanie.
Lp.

1.
,
ó.

4.

1.

,
ó.

- pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z lnoż-
iilrością realizacji rzemiosła nreuciążliwego:

Nr działki
141 6

I456
I454
1453
1450

l427
I42B
l429
1430

powierzchnia

0.06,17 ha
0.03,30 ha
0.05,00 ha
0.07,83 ha
0.06,52 ha

Cena
wywoławcza

3. 1 B4,-
I.447. -
2.193,_-
4.040,-
3.364,-

11.836,-
7.392,-
5.B95,-
5.5 6 6,-

0.1B,35 ha
0.11,46 ha
0.09,14 ha
0.0B,63 ha4.

Przetarg odbedzie się w dniu 4 lutego 1999 r. o go-
dzinie 13,00 w siedzibie Ulzędu Miejskiego Śmigta
{1:okój Nr 14).
\t/adiunr w wysokości 100/o cel]y \^/ywoławczej, z za-
okrągleniem do pełnych sete}< złotych należy wpła-
cić rv kasie Urzędu do dnia 29 stycznia 1999 roklr.
Wadium wpłacone pTzez uczestnil<a przetargu, ktot,y
przetarg r,vygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia
nieruchomości. Pozostałe wadia zlvraca się nie póź-
niej niż przed upłyrvem trzech dni od dnia zamknię-
cia przetargu.
Postąpienie nie może wynosić mniej niż I00,- zł.
Cerra rlieruc}romości osiągnięta w przetalgu podiega
zap}acie nie później niż do dnia zawarcia umowy no-
tarialne j.

Podpisanie umowy notarialnej nastąpi najpóźniej
vr ciągu 21 dni od dnia rczstrzygnięcia przetargu.
Jeże]i osoba, ustalona jako nabywca nieruchomości
nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i ter-
nrinie podanym w zawiadomieniu, organizator prze-
targu może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej,
a wpłacone wadium nie podlega zwlotowi.
Zarząd Miejski Śmigla zastrzega sobie prawo odwo-
łania przetargu.
Dodatkov,,ych informacji w sprawie przetargu udzie-
ia Urząd Miejski Smigla tel. 5-180-003 (pokój Nr 13).

Prze wodnic' 

13,i:*:::rT;;,T"o 
Śmigla

Frzyjmę ucznia w

_,,,. ,,} ,:
\Y§-, ą;.

Poladowo 71

zawodzie malarz-tapeciarz

ZAKŁAD MALARSKI
Krzysztof Sikora

- tel. (0-65) 5180-456



WITRYNA ŚMIGIErJSKA

MAM PARĘ SPRAW...
(z listu Czytelnika)

(.,.) Manr palę spTaw, na które chciałbym otrzymać
odpowiedzi za sprav/ą ,,Witryny".

- Do kogo należą budynki obok targowiska, a ra-
czej to co z nich zostało. Czy musiało dojść do takiej
de-wastacji?

- Druga sp]:awa, to płyta obok strzeinicy. jest to
idealne miejsce żeby urządzić w zimie lodowisko, po-
trzeba tylko rvyremontować podłoże, ustawić bandy
i ślizgawka gotowa. Pamiętam czasy kiedy tam właś-
nie ślizgawka była. Teraz dia dzieci i młodzleży 1eż-
dżących na łyżwach zostały stawy - aby nie doszło
do tragedii.
--- Następna splawa to nasyp obok wiatrakórv. Jak
u,ieść gminna niesie miał to być tor saneczkowy. sa-
],no nasypanie sprawy nie rozwiązuje. Trzeba ten
stok przystosować, żeby można było bezpiecznie
r.,;ejść do góry i zjechać.
P,-zy okazii - 

jeden z wiatraków ma wy]]wane des-
ki, niedługo w środku będzie szalet. Tetl starl trwa
oC. paru miesięcy.

-- Obol< kostnicy w czasie deszczu tr",zorzy się bajo-
lo nie clo przebycia i mam pytanie: ,rvyrnieniono du-
zo chodników w mieście. Co się stało ze starytni
płytkarni? Czy nie można by ich wykorzystac, żeby
lrt.wardzić ten plac?

-- Csobna sprawa to studzienki odprowadzające wo-
cię deszczową przy kościele św. Wita. To co zaŁożono

pod rynnami spustowymi nadaje się do pralni czy
łazienki, na dodatek sposób w jaki to zrobiono pozo-

stawia wiele do życzenla. Jak to wszystko działa
można się było przekonać w dniu 1.11. Jak przyjdą
roztopy na wiosnę, to trudno będzie sforsou,ać ten

brul< obok l<ościoła (...).
(-) Miemczok Eryk

Do poluszonych spraw ustosunkowali się:

Burn:istrz Srrrigla inż. Jetzy Cieśla

1. sprawa budynków przy targowisku. Stanowią one

rłrłasność komunainą i są sukcesywnie rozbieratre,

Uzyskiwane z nich materiały są wykorzystywane
przez ZakŁad Gospodarki Komunalnej i Mieszkanio-
wej w Śmigiu do prac remontowo-budor,vlanych,
W przyszłości na tym terenie będzie urządzone tar-
gowisko.

ffipra*a nasypu obok wiatraków. Teren na 1elvo od

rniatraków za boiskiem do ogródków dziaikowych jest

własnością gminy i stanowi nieużytek, W przyszłoś-

cl pianuje się na nim budowę szkoły zawodowej (o

czym pisała ,,Witryna Śmigielska") oraz ltrządzenie
(bliżej wiatraków) terenów rekreacyjnych z torem

Iowerowo-saneczkowym. W zvltązk:u z Łymi planami,

sukcesyrvnie uzyskiwaną z różnych wykopów, re-

montów, prac ziemno-budowlanych ziemię, zamiast
wywozić na wysypisko i wypełniać nią jego nieckę,
gromadzimy na terenie przy wiatrakach, aby po opra-
cowaniu dokumentacji móc ją zgodnie z projektem
wykorzystać.

Kierownik ZGKiM Henryk Skrzypczak

W związku z listem Pana N{iemczoka trryka opu-
blikowanym w,,Witrynie Śmigielskiej" chciałbym
ustosunkowaó się do dwóch poruszonych w nim
spraw: płytek chodnikowych i studzienek przy koś-
ciele św. Wita.
W wyniku remontu chodników bardzo mała część
płytek chodnikowych nadaje się do ponownego za-
gospodarowania. O tym jednak, gdzie one mają trafić
decydują te komitety osiedlowe, na których terenie
przeprowadza się remont chodników. Najczęściej tra-
fiają one na nieutwardzone jeszcze chodniki przy
ulicach danego osiedla. W ten sposób zostanie np.
utwardzony pralvy chodnik przy u1, S. Skarzyńskie-
go od ul. T. Kościuszki do placu targowego, na któ-
r}.tn takie płytki już się składuje.
Ze względu na specyfikę miejsca teren obok kostni-
cy powinien być wyłożony nie częściowo już zużyty-
mi płytkami chodnikowymi lecz materiałem nowym,
bardziej estetycznym. Na to jednak obecnie brak
funduszy. Zakład, w miarę posiadanych możliwości,
rrtwardził dojazd do nowej kostnicy.
Studzienki odprowadzające wodę deszczową przy
kościele św. Wita zostały założone w porozumieniu
z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Stojąca
na wybudowanej wokół kościoła ścieżce woda była
wynikiem obniżenia poziomu ścieżki przez ciężki
sprzęt, którym się posługiwała firma tynkująca ścia-
ny kościoła. Szkodę naprawiono.
Dyrektor Centrum Kultury w Śmigu

mgr Hubert Zbierski

Płyta obok strzelnicy zwana bardzo często ,,Iodo-
wiskiem" w obecnym stanie technicznym (szczeliny
łr,, okrawężnikowaniu, pęknięcia w asfalcie, łuszcze-
nia się asfaltu) absolutnie nie nadaje się na utządze-
nie na niej lodowiska. Wylanie wody i jej wsiąkanie
w, szczeliny a następnie zamatznięcie spowoduje dal-
szą dewastację płyty. I ma Pan rację - miejsce to
byłoby idealne na miejską ślizgawkę, ale pod warun-
kiem, że płyta i krawężniki zostaną uszczelnione, A
na to trzeba pieniędzy, których nie ma i mam obawę,

że w najbliższych latach nie będzie.
Wiatraki, Wsze]kie uszkodzenia staramy się ,,od

ręki" remontować. Najczęściej jest to uzupełnianie
drewnianego pokryeia. Nie zawsze jednak nadążamy,
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40 lut J(GW w Śrrr igłl:
Inicjatorem powołania Koła Gospodyń Wiejskich

w Śmiglu był Władysław Kijowski, który na zebra-
niu w dniu 9 malca 1958 r. ,,poTusza splawę założe-
nia KGW - omawia celowość założenia takiego
koła. Zebrani uchwalają, aby zatząd KR zwołał ze-
branie organizacyjne KGW". Na następnym zebra-
niu kółka, 13 kwietnia, W. Kijowski ,,zawiadamia, że
w Śmiglu powstało KGW".

Koło Gospodyń Wiejskich powołano do życia ZB

marca 1958 r. Było ściśle zwLązane z kółkiem rolni-
czym, a przewodnicząca koła była wiceprezesem za-
rządu kółka. W zebraniu założycielskim uczestni-
czyły 22 panie. Ta liczba członkiń utrzymywała się
przez długie lata. Rekrutowały się ze Śmigla, Gliń-
ska i Nowej Wsi.

W działalności koła gospodyń można wyodrębnic
trzy okresy. Dwa pierwsze związane są z z niezwy-
kle silną osobowością pierwszej prezeski Gertrudą
Szabłowską, która przez ż7 lat, do śmierci w 1985 ro-
ku, ciężar pracy dźwigała na swych barkach. Była
równocześnie przewodniczącą, sekretarzem i instruk-
torem. Miejscem spotkań, zebrań i pokazów naj-
częściej było jej mieszkanie. W protokóle z 1971 ro-
ku zapisała: ,,zarządu nowego nie wybrano - blak
chętnych", a dwa lata później - ,,o żadnym zaTzą-
dzie nie ma mowy. Żadna nie przyjmie, na sekre-
tarkę też żadna się nie godzi". Tak było do 1975 roku,
kiedy to po raz pierwszy wymieniono pełen skład
zarządu: plezes - G. Szabłowska, skarbniczka -Iwona Suszka (przed nią funkcję tę pełniła Wład;,-
sława Kaczmarek) i sekretarka Zof.ia Hoffmann.

Po śrnierci Gertrud;l Szabłowskiej u, styczniu 19B5
roku, przerł,odniczącą koła zostaje wspólnie z nIą za-
mieszkująca siostrzenica Barbara Miemczok. Jej za-
stępczynią zostaje Nlaria Kaminiarz, sekretarką -Zofia Hoffmann a skarbnikiem Krystyna Ratajczak,
Rok później Maria Kaminiarz obejmuje funkcję se-
kretarki. Prowadzi też kronikę - protokólarz koła.
Okres przewodniczerria Barbary Miemczok jest kon-
tynuacją działalności Ge-trudy Szabłowskiej. Nowei
przewodniczącej było o tyle łatwiej, że miała szelsze
glono współorganizatorek. Stosowano też nowe me-
tcrdy działania i formy organizacyjne. Znacznie
częściej korzystano z dośrviadczenia i fachowej wie-
clzy in.1.l.rOtorki Urszuli Bulińskiej. Nie tylko do-
s,l<otlalono się rv przyrządzaniu potraw, ale zaczęto
też nrówić o nowoczesnym wyposażeniu kuchni.
Na znacznie s;eTszą niz dotychczas skalę rozpTowa-
dzano ptactwo dotnowe 

- w, 1985 r-oku około 10 ty-
sięcy.
Trzeci okres działalrrości koła przypada po pięciolet-
niej przerwie spowodowaną śmiercią poprzedzoną
hat,dzo długą chorobą w 1993 roku Barbary Miem-
czok.
Iriątego stycznia 1994 roku powołano wspólne zebra-
nie kółka rolniczego i członkiń koła gospodyń, w cza-
sie którego ,,wszyscy bylri za tym, by Koło Gospodyń
Sliejskich nadal istniało". Wstąpiło do niego 16 ko-
biet, które wybrały zarząd,. przewodnicząca 

- Urszu-
la Matysiak - obecnie Olesiak, skarbnik - Danuta
Kozak i sekretarz - Maria Kaminiarz. Obecnie prze-
rvodnicącą koła jest Danuta Kozak.

(H.z.t

KoŁo GOSPODYŃ wln.lsxlCH w ŻBcRÓwxu
zaplasza na

WIE CZO RBK KARNAWAŁOWY

który odbędzie się w sali wiejskiej w Żegrówku

w sobotę, 13 lutego 1999 r. Początek o godz. 19.00.

Do tańca przygrywa zespół ,,DIJO". Wstęp 40 zł.

Usługi w zakresie przecierania drewna, impregnacja
drewna, wykonanie więźby dachowej oraz wszelkie

usługi stolarskie wykonuje

TARTAK - STOLARNIA

ROMAN MOCEK

67-418 Przemęt, ul. Rzemieslnicza 15

)4|,. tel. (0-65) 5-496-1,26

l|lm
D EI(fi$§

64-030 sMIGIEL. UL. KILIŃSKIEGO l0

o

tel. (0_65) 5-189_022

wycinanie drzew

cięcie dreu,na opałolł,ego

31 grutlnia 1998 roku zaginęła suczka rasy

RATLEREK (sarenka)

Informacje tel. 5-180-193
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O bqrtnilcoeh i p§zczelorzgęh
Pszczelalstwtl polskie clrhrbi się plzeszło tysiąc-

1ctrtią tradycją. Pier.wsze zapisy o jego istrrieniu po-
chodzą z oliresu lrształtowania się zrębóiv państwa
1;o1skiego -- zachor,valre lilorril<i stwicrdzają, że Pol-
siia l.;5,|n żyzną, miodenr płynącą lrrainą.
iali rł,ięc chów pszczół ntrsiał iryć szerolro lozpow-
szcchrriolry, a ilajstalsza jego for.irra - BARTNICT-
WO ilyła ściślc związana z puszczatni, Iitóre poliry-
ivały caly rlicotrial obszar liraju, Na drzewo baltnie
najczęściej v,,,ybierano stare, potęzne sosny, rzadziej
--- ciqby, iipy czy świerkl i jodły. Wyblany pień nru-
siał byc dostatecznie gruby, aby po wydrążeniu w
nim barci (otworu) nie złamał się przy silnie wieją-
cytn wietrze. Stąd często wybrane drzewa oglawiano
przez ściecie im łvierzchołków. Upatrzone clrzewo
iJARTI\TIK oznaczał własnym znakiem - klejmem,
kioly wyrąbywał w korze. Praca z,,viązana z drąże-
rrien, czyli ,,dzianiem" braci nie była łatwa, jeśli
u,ziąć pod uwagę, że odbywała się na wysokości od
l] do 18 nietrów. Przy wdrapywaniu się na drzewo
bartnik posługiwał się powrozem splecionym z łyka
lub konopi na kształt walkocza, co zapobiegało jego
skręcaniu się. Miodobranie odbywało się zrvykle w
slerpniu, a w wyjątkowo pomyś]ne lata - w 1ipcu
i wrześniu, Plastry z miodu bartnik podtrzymywał
oci dołu i łvkładał do naczynia, które spuszczał na
sznul,ze pomocnikom, którymi byli zazwyczaj jego
synowie. Przedtem musieli oni rozpalić ognisko, od
którego zapaiano ,,zubel" - wysuszoną hubę grzew-
ną wsadzoną do wydrążonej iub rozszczepionej gałę-
zy którą podkurzano pszczoły. Wydobyte z balci pla-
stry stanowiły równocześnie surowiec miodowy i
woskowy, który w domu bartnika ulegał przeróbce:
rr.iód odcedzano na sitach i zlewano do naczyń gli-
nianych lub lipowych, a plastry, aby uzyskać napój
zwany sytą, zalewano wodą, w której rozpuszczały
się resztki miodu. Woszczynę roztapiano w piecu,
rvosk wyciskano na płótno a następnie klarołvano.
Współcześni badacze dawnego bartnictwa obliczają,
żc z barci nie można byo uzyskać więcej niż B kg
miodu.

Największy rozkwit bartnictwa przypadł na wiek
XVI i połowę XViI. Później rozpoczął się powolny
upadek tej formy gospodarki, a na jej miejsce weszło
PASIECZNICTWO przydomowe. Spowodowane to
było zmniejszaniem się powierzchni puszcz poprzez
ich wyrąb, zwiększanie się odległości pomiędzy pusz-
czą a domostwem czy wTeszcie łatwiejszą formą cho-
wu pszczół. Pierwotrrym ulem, typowym dla chowu
pszczół wywodzącym się z bartnictwa, bvła kłoda
,,vycięta z drzewa bartniego. Bartnik po prostu za-
brał ją z lasu i umieszczał w sąsiedztwie swego do-
mostwa. W toku chowu stwierdzono, że pszczoły

,,wiodą się" w ściętej barci nie gorzej niż w lesie,
żc łatwiej można je dopilnowaó, a gospodarka jest o
wiele dogodniejsza niż ta, która ivymagała wspirrania
się tra drzewa.
Z końccm XVIII w., dzięki reforrnie szkolnictwa w
Polsce zmierzającej do podniesienia zarówno oświaty
jak i stanu gospodarczego kraju, wplowadzono do
szkół tlauki rolrricze, a wśród irich i ilszczelarstlvo.
Z lliegium lat miłośrricy tych pozytecznyctr owadów
zaczęli wymieniać między sobą zdohywane doświad-
czenie czego dalszą konsekwerrcją było icll zrzesza-
rrie się.

W Smiglu koło ,,BARTNIKÓ\Ą/" zostało zalożone
w- 1889 roku, Nie zachowały się żadrre dokumenty z
tanrtych czasów, a datę założenia koła ustalono po-
śr,ednio na podstawie zachowanego protokółu spisa-
nego w języku niemieckim noszącym datę 19 kwiet-
tria 1914 roku, w którym stwierclzonoi ,,około godzź-
nu czujaTtej otuorzgł pan przeuJodnźcza,cE Śwźqtko-
usźak zebranźe, pozdrauźajqc członkólls jak zau)sze.
Następnie przystqpżono do załatuźania poszczegól-
nych punktólł bogatego progralnu: 1) Zuźqzek
Pszczelarzg Koło us Śmźglu zapTasza sqsżednźe Koło
z Kościana na uToczastość 25 - lecia suego i,stnźe-
ruiq." Ów protokół podpisali: przer,vodniczący Świąt-
kowiak i sekretarz Kreutzinger.
Z Łychże dokumentów wynika, że członkami zarządu
koła w latach 1930-1939 byli: Walenty Balcer -prezes, Stefan Skrzypczak - sekretarz oTaz: Franci-
szek Beba, Franciszek Michalak i Władysław Kijow-
ski - członkowie.
W iistopadzie 7934 r. uchwalono i zatwierdzono sta-
tut Towarzystwa Bartników w Śmiglu, którego ce-
lem miało być szerzenie znajomości hodowli pszczół.
W 1939 r. do towarzystwa należało 26 pszcze),arzy,
a jedną z totm zebrań było zwiedzanie pasiek.
Po wojnie na prezesa wybrano Władysława Kijow-
skiego, ale ze względów organizacyjnych koło do
1958 r. zawiesiło działalność. Wówczas powołano
Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Poznaniu, któ-
remu podporządkowano wszystkie terenowe koła.
Wybrano nowy zarząd na czele którego ponownie
stanął Władysław Kijowski, sekretarzem został Ka-
zimietz Kucharski, skarbnikiem - Stanisław Stan-
kowiak a członkami; Stanisław Suwiczak, Janina
Budzyńska, Wojciech Pietrzak i Franciszek Beba.
Po śmierci W. Kijowskiego w 1968 r. prezesurę ob-
jął Stanisław Suwiczak, a po jego śmierci w 19?3 r.

- dr weterynarii Edward Niemczyński, który ze
względu na podeszły wiek zrezygnował z niej w gru-
dniu 1975 r. Rok później koło pszczelarzy stało się
sekcją Spółdzielni Kółek Rolniczych w Śmiglu. Do
zarządu wówczas wybrano: Czesława Nadolnego -
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prezes, Tadeusza Kozicę - wiceprezes, EIeonorę So-
bol - sekretarz, Stanisława Stankowiaka - skarb-
nik i Jana Nowickiego - członek.
Liczba członków koła * sekcji wzrastała. W 1979 r.
60 członków opiekowało się 719 rodzinami pszczeii-
mi, a w 1989 r. 73 członków - 910 rodzinairli.

W 1989 roku, w czasie uroczystości 100-1ecia
Koło Fszczelatzy w Śmiglu otrzymało sztandar.

W 1989 r. na czele zarządu siał prezes Tadeusz Blze-
ziński a członkami zarządu byli: Eugeniusz Kaźnrier-
czak - z-ca plezesa, Stanisław Maciejczak se-
kretarz, stanisław stankowiak - skarbnik i Rornan
Wojtkowiak - członek. Obecnie w zarządzie Koia
Pszczelarzy w Śmiglu zasiadają: prezes Eugeniusz
Kurzawski, wiceprezes Eugeniusz Kaźmierczak, Wit
Kreuschner - sekretarz, Andrzej Stankoił,ialt
skarbnik l, Józef Szwarc - członek.
Do koła należy 49 członków posiadających BB0 prri --
pszczelich rodzin. Członkowie replezentują wszyst-
kie zawody, a pszczelarstwo traktują jako hobby.
Spotykają się na kwartalnych zebraniach, w czasie
których wymieniają doświadczenia, mówią o zdro-
wotności pszczół, wymieniają się pszczelimi matka-
mi. Najstarszymi i dugoletnimi pszczelaTzami, którzy
wnieśli duży wkład dla dobra tej organizacji są: Ta-
deusz }ylaćkowiak z Przysieki Poiskiej i Florian Wojt-
kowiak ze Starego Bojanowa oraz nteżyjący już Sta-
nisław Stankowiak, który pszczelim bakcylem zaraził
też swe dzieci - córki Eleonorę i Emilię oraz sylla
Andrzeja, który po ojcu przejął fuirkcję skarbnika.
Jego pasieka liczy ponad 50 pni.
Członków w kole jest jednak coraz mniej. Starszych
ubywa, a młodzi nie widząc w pszczelarstrvie zysku
i opłacalności - nie garną się do tej pięknej, bo ob-
cującej z naturą profesji. A szkoda.
PS. Z inicjatywy Koła Pszczelarzy w Smiglu ,,Wi-
tryna Śmigielska" w nr. 3-6 w 1991 roku drukowa-
ła cykl artykułów o produktach pasiecznych i ich sto-
sowaniu jako środków zapobiegawczych, wzmacnia-
jących i leczniczych pióra dr. Edwarda Kałużnego,
Kto z Państwa zbiera roczniki, niech do tych nume-
r6w zajrzy, bo ... naprawdę warto. Grypa jeszcze
atakuje !

opr. (H,Z.)

,,KRYh{INAŁKI"
31.12.ub.r. * nrieszkaniec Starego Bojanowa zgłosił,

ze jego krewny, będąc po spożyciu alkoholu, awan-
turtrje się w jego domu. Przed przybyciem policji
awanturnik oddalił się.

3.1,br. - mieszkaniec Wonieścia zgłosił, że po wsi
kręcą się osoby narodowości cygańskiej, ubliżające
mieszkańcom. Przed przybyciem policji osoby te
oddaliĘl się.

6.1.br. - mieszkanka Prętkowic zgłosiła, że przeb; -
\^/ający w jej domu mężczyzna zabrał fi]cowe bu-
ty, których nie chce oddać. Przybyły patrol poli-
cji przeprowadził lozmowę z pozytywnym skut-
kiern.

{i.l,br. - mieszkaniec Czacza zgłosił, że do jego
mreszkania przyjechał mężczyzna, który odgrażał
się jego żonie. Ze stronami przeprowadzono roz-
mowę pouczającą.

7.tr.br. - na drodze pomiędzy Spławiem a Starym
Bojarrorvem mieszkanka Spławia kierując FIATEM
126p nieoczekirł,anie, na prostym odcinku drogi,
zjechała na ]ewe pobocze i uderzyła w drzewo po-
l}osząc śmierc na miejscu.

9.1.br. - mieszkaniec Śmigla zgłosił, że jadąc w dniu
poprzednim ulicą Północną i włączając się do ru-
chu na trasę E5, został uderzony w tył swego FiA-
TA 126p plzez samochód FORD SIERA i w wyni-
ku koiizji uszkodzony został tył jego samochodu.
Wniosek do kolegium.

11.1.br. - mieszkaniec Smigla kierujący FIATEM
126p w Smiglu na ul. Wodnej wjeżdzając na sk-
rzyzorvanie z ui. Powstańców Wieikopolskich nie
udzielił pierwszeństwa przejazdu i uderzył w bok
prawidłowo jadącego FORDA SIERA, którym rów-
nież kierował mieszkaniec Śmigla.

PS. 'ff informacji podanej w poprzednim numerze
z 14 grudnia dotyczącej Koszanowa wkradła się nie-
ścisłość. Powinno być: Pouczono stronę zgłaszającą.
zainteresorłanych plzepraszam.

Inf ormacię zebroł (H, Z.)

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 14 stycznia
1999 roku zmarł

śp. ks. prałat WŁADYSŁAW SVI/OBODA

odznoczony medolem
,Zosłużony dlo Miosto i Gminy Śmigiel"

Rodzinie Zmarłego składamy wyrazy szezelego
współczucia

Rada Miejska Śmigla

Pogrzeb śp. ks. prałata Władysława Swobodv odbył
się 19 stycznia 1999 roku na cmentarzu parafialnym
w.Śmiglu.

Naszej Koleżance i Współpracolvnicy

ALiNIE STRZELCZYK
wyt aży szczerego lvspółczucia

z powodu zgonu Matki
śp. KAZIMIERY SUSZKA

składają
Dyrektor i Pracownicy

Centrum Kultury w Śmiglu

Pogrzeb śp, Kazimiery Suszka odbył się 13 stycznia br.
na cmentarzu parafialnym w Śmiglu.
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SWIĄTE C ZlT 0 - 1T 0 W 0R0 CZITY

KONtERT
Cz.l",art.., j,rż z kolei Swiąteczrro-Noworocztry Kon- wano: ,,recording: August 1998, Śmigiei". Tak więc

cert organtzowally przez Centrum Kultury w Srlrig- nieoczekiwanie ŚmigieI jest reklamowany przez No-
lu przeszedł do historii. \^,ą Sól.
Pomni ubiegłorocznej sytuacji, kiedy to wielu chęt- Występ rozpoczęto mazurem z opery Starrisława Mo-
nyc}r od cirzwi sali widowiskowej z braku miejsca niuszki ,,Straszny dwór", następnym utworem bYła

odeszło z przy5}61yioivym kwitkiem, rezygnując ze uwertura do opery ,,Chłop i poeta" Franza von SuP-
stołów biesiadnych przygotowaliśmy ponad 200 pe, a im dalej, tym ze sceny płynęła muzyka ,,...lek-
miejsc. Karva i pielniki były również, tyle że w sali ka, łatwa i przyjemna". Była więc wiązanka walców
l<inorvej w czasie antraktu. Zauważyliśmy, że i ta wiedeńskich, polka ,,Tritsch-Trasch" Johana Strau-
forma poczęstunku się przyjęła, tym bardziej, że sa, muzyka filmowa, festiwalowa, ,,Marsz florentYń-
oprócz w;-.picia kawy, si;ożycia slracznych i świe- ski" Juliusza Fucika i wiele - bisy! - wiele innYch.

żtitlrici-r piciników można było zlożyć l]owoloczne Występ zakończył dyrygent: ,,Oni mogą tak długo,

życzenia spotkanym znajomym. ale są już zmęczeni". Podobnie jak po wystęPie AR-
'J'yle odnośirie zmian organizacyjnyclr.

'|radyc3-jnie koncert poprzedziło okoliczrrościowe,
śrviąteczrro-llowofoczne wystąpienie Burmistrza Snri-
gla inz. Jclzego Cieśli, który wszystkim zeblanym,
a za iclr pośredlrictrvem mieszkańcom nriasta i gnri-
ny, złożył serdeczne życzetria rvszelkiej porrryślności
,,,i Norł,yrn 1999 ROkU.

Kotlccrt rozpoczął Chór Męski ARION z Kościa-
na, litórym dyrygował mgr Zygmunt Cichocki,
\"l'i;ierłt,szej części swego występu chór wykonał ko-
1edy i pastorałki i to raczej te mniej znane: ,,Bracia
patrzcie jeno...", ,,My też pastuszkowie", ,,Judzka
kraina" czy ,,Kłanlam Ci się Chryste".
Część druga obejmowała m.in. utwory ludowe
(,,Przez te łąki", ,,Zaburczały góry" w opracor,varriu

na chór męski nieżyjącego już byłego dyrygenta
śmigielskiej HARMONII Tadeusza Kościol,va), mod-
litwę niewolników z opery Nabucco G. Verdiego
ol,az kantatę ks. dr. J6zefa Surzyńskiego, reformato-
ra muz;,ki kościelnej, dyrygenta chóru katedralnego
ll, Poznaniu i długoletniego proboszcza kościańskiej
fary (1894 - 1919). Octbiór utworów trłatwiała ich
kI,ótka charaktery styka dokorralla ]]rzez członka chó-

Iu mgr. Romana Potoka.
Po antrakcie iłlystąpiła 60-cio osobowa Orkiestra

Dęta Zespołu Szkoł Elektrycznych im. Władysława
Krukowskiego z I'{orvej Soli pod batutą eks-śmigie-
lanina mgr. Janusza Gabryelskiego. 

_

'Io drugi występ tej orkiestry w Smiglu, Pierwszy
miał miejsce w sierpniu ub.r., gdy młodzi artyści w
obiektach centrum, szkoły i schroniska ,,ładowali
akumulatory" przed wyjazdem do Beigii, Wtedy też

w naszej sali widowiskorvej orkiestra nagrała płytę

CD, którą można było nabyć w trakcie świąteczno-

-noworocznego koncertu. Na jej okładce wydruko-

IONU - owacja na stojąco.
Koncert, podobnie jak i poprzednie, z rvielką swadą
prorvadziła Barbara Mencel.

Na koniec przypomnę, że czwarty Swiąteczno-
-Noworoczny Koncert był sponsolowany przez pp.

i,.]arię i Zygmunta Koniecznych z Morownicy oTaz

pp. Stanisławę i Waldemara Kunertów z Poladowa.
Tą drogą jeszcze raz Im serdeczrrie dziękuję.

PS. W trakcie występu orkiestry z Nowej Soli Kry-
stynie BzyI - kier. młodzieżowego schroniska, Ja-
rrowi Nowickiemu - dy.. szkoły podstawowej, Wi-
tcldowi Kulusowi kier. gospodarczemu szkoły
oraz niżej podpisanemu wręczono okolicznościowe
adresy, w których m.in. stwierdzono: ,,NQsz waku-
cajnu pobgt lls goścźnnym Śmżglu zaouocouał bez-
precedensoluym usEdarzenźem us skalż kraju - arrta,

torska Młodzieżousa Orkźestru Dętu ZSE ll: Nowej
Solż nagrała własnq płgtę kompaktousq. W ten spo-

sób zaouocował użeloletni trud całego zespołu. (",)

Dyrekcla Zespołu Szkół ElektrgcznEch, źm. W. Kru-
kouskźego w Nouej Solź, dgrygent, młodzź muzgcy
ż źch rod,zźce z najgłębszgm szacunkżem usgrażajo,

tsdzźęczność za komlortotłe lnarunki praca ź tugpo-

czgnku, atrrloslerę twórczego tłgsźłku, troskę ź życz,
lźusość. Wzruszalqcg ź ugmotuny dar Panź l Pana
sercq, spTat.;ił, że ocalllźśmg od zapomnienia nasz

ślad na ściażkach żgcźa".

Dziękując za adresy, bukiety kwiatów i płyty CD

stwierdziłem, że w Śmiglu zawsze serdecznie przyj-

ffi*y wszystkich, a skoro młodzi artyści u nas się

tak świetnie czuli - zaprosiłem do ponownego spę-

dzenia u nas placowitych i twórczych wakacji,

Hubert Zbi,erskź
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Pożory i Iffitel§cowe u§grozenlo
w 1998 no§<u

W wrv. okresie na terenie rejonu kościańskiego
powstały 254 zdarzenia, w tym: 113 pożarów, 135

miejscowych zagrożeń i 6 alarnrów fałszywych.
Straty spowodowane tymi zdarzeniami wyniosły

1.049.000,00 zŁ, z czego 684.000,00 zł przypadło na
pożary a 367.000,00 zł na miejscowe zagrożenl,a.

W likwidacji skutków wszystkich zdarzeń udział
brało 24B sekcji z Państwowej Straży Pożarnej
w Kościanie z obsadą 925 strażaków-ratowników
otaz l49 sekcji Ochotniczych Straży Pożarnych z ob-
sadą 773 osób, ratując swoimi działaniami mienie
wartości 2.898.000,00 zł.

Podczas wszystkich zdarzei 9 osób poniosło
śmierć a 25 zostało rannych, najtrudniejszym mie-
siącem by sierpień, kiedy powstało 65 zdarzeń.

SYTUACJA POŻAROWA na terenie poszczegól-
nych gmin przedstarviała się następująco:

-, Miasto Kościan - 36 pożarów o stratach 35.000 zł

- Gmina Kościan - t2 pożarów o stratach 7.000 zł

- Miasto i Gmina Krzywiń - iB pożarów o stra-
tach 407.000 zł

- Gmina Przemęt - 23 pożaty o stratach 48.000 zł

- Miasto i Gmina Śmigiel - ż4 pożary o stratach
187.000 zł

Przyczynami powstarvania pożarów były:

O Nieostrożność osób dorosłych _ 54 pożary
O Nieostrożność osób nieletnich - 3 pożary
O Wady i nieprawidłowa eksploatacja urządzeń i in-

staiacji elektrycznych - 9 pożarów
C Wady i nieprawidłowa eksploatacja urządzeń

ogTzewczych na paliwo stałe - 7 pożarów
O Wady i nieprawidłowa eksploatacja urządzen

ogrzewczych na paliwo gazowe - 1 pożar

O Podpalenia - 16 pożarów
O Nieustalone-4pożary
O Wady i niewłaściwa eksploatacja clektrycznyclr

urządzeń ogrzewczych - 1 pożar

O wady środków transportu - 4 pożary
O Wyładowania atmosferyczne - 2 pożary

O Inne przyczyny ---.- 7 pożarów
O Pożary jako następstwo miejscowego zagrożeiria

-1 pożar
O Wady konstrukcyji budowlanych - 1 pożar

O Samozapalenie - 1 pożar

O Wady utządzeń mechanicznych - 2 pożary

I1ość miejscowych zagtożeń i straty nimi powodowa-

ne na terenie poszczególnych gmin przedstawiają się

następująco:

- Miasto Kościan 41 m. z. o stratach 193 000,00 zł

- Gmina Kościan 32 m. z. o stratach 82 000,00 zł

- M i G l{rzyrviń 20 m. z. o stratach 1 000,00 zł

- Gmina Przernęt I7 m. z. o stratach 58 000,00 zł

- M i G Snrigiel 25 m. z. o stratach 33 000,00 zł
I'tzy czy narni powsta.ła nia zagrożeń były :

C Wady i niewłaściwa eksploatacja środkółv tlalr-
sportu - B razy

S Niezachowanie zasad bezpieczeństwa ruchu środ-
ków transportu - 45 razy
}Iuragany, silne wiatry - 9 razy
Nietypowe zachowanie się zwierząt - 53 razy
itlne przyczyny - |0 razy
N]ieustalone - 2 razy
Działania terror_vstyczne - 5 razy
Nie..vłaściw-e zabezpieczelrie hodcwanych zrvie-
rząt t raz
wady urządzeń mechanicznych - 1 raz
Glvałtowne opady atmosferyc7l1ę - | 7g7

zdarzeń wyjeżdżały sekcje z:

OSP Śmigiel - 45 sekcji
OSP Krzywiń - 30 sekcji
OSP Przemęt - 2l sekcji
OSP \Tochy - 10 sekcji
OSP Stare Bojanowo _- B sekcji
OSPCzacz-5sekcji
OSP KaszczoL, - 4 sekcje
OSPJerka-4selrcje
OSPGryzyna-3sekcje
OSP Bronikowo, Kokorzyn, Bieżyń, Bielewo,
Łuszkowo-po2sekcje

11. OSP Zegrówko, Kościan, Nowa Wieś, Racot, Że-
Iazno, Zbęchy I, Bonikowo, Kopaszewo, Lubiń

-- po 1 sekcji.
Na podstawie informacji Komendy Powiatowej PSP
lv Kościanie opr. (H. Z.)

F;EZPI,.ECZNE UŻYTKOWAI\iIE UR,ZĄDZEŃ
GIizEwcZYcH

\ w okresie jesienno-zimowym znaczna iiośc poża-

15g, pgrłlst&je w wyniku wad iub niewłaściwej eks-
ploatac j i urządzeń gr zew czy ch.
}Tieszczelny komin, uszkodzone drzwiczki przy piec-ł

riteplawidłolve użytko,łranie iamp promiennikowyc}r
itp. w wielu przypadkach są przyczyną groźnych po-

żarów. Szczególne niebezpieczeństwo stwarza do-

grzewanie pomieszczeń różnego rodzaju urządzerria-

ńi przenośnynri, bardzo często prolvizorycznie pod-

łączonymi. Stan techniczny urządzeń grzewczych za-

Ieży od bieżącej konserwacji i bezzwłocznego usuwa-

nia usterek.
W obliczu trwającego sezonu grzewczego Komen-

da Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Koś-
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WITRYNA ŚMIGIELSKA

cianie przl,i,,omina, że obowiązujące przepisy z a -

łlrarriają:
1. Przecliorvyvrania na stryclrach budynkótv: trocin,

clrev,zna, zboża t innych materiałów palr'yclr oraz

pasz objętościolvych jak słoma, siano itp,

2. llżylvatlia pieców z uszkodzonymi: drzlviczkami,
pal.eniskami i lamami blaszanymi.

3. Użyrvania kominów i przervodów kominowych
uszkoclzonych ]tłb nie zabezpieczonych drzvłlcz-
kami wyciorowymi.

4. Pozostarviania bez dozoru lvłączonych do sieci
elektr;rcznej przenośnych grzejnikórv i innych
odbiornikólv energii elektrycznej.

5. ustarłriania urządzeń grzewczych na przedmio-

tach lub podstawach palnych oTaz w ich pobliżu,

6. Rozpalania pieców, piecyków przy pom,ocy pły-

nów łatwo zapalnych.

'i Właściciele, zarządcy, użytkou,nicy obiektów o-

grzewan; ch paliwem stałym, ciekłym i gazowym

są zoborviązani do usuwania zanieczyszczeń z

przervodów kominowyóh: a) od palenisk opala-

nych palirvem stałym - co najmniej 4 razy w
róku. b) ocl paienisk opalanych paliwem ciekłym
i gazorv-_;m -.- co najmniej 2 razy w roku, c) od

palenisk zal<ładów żywienia zbiorowego i usług

gastronomicznych - co najmniej raz r,v miesiącu
jeZeli przepisy szczególne nie stanowią irraczej,

ł; prru,oroay wentylacyjne we wszystkich typach

obi:ektów należy czyścić Taz w roku jeżeli v"iększa

c;:ęstotliri,ość nie wynika z warunków użytko-

rvyuh.

B. Raz ri, roku musi być wykonane badanie stanu

teci-inicznego przewodów kominow-ych i wentyla-

c;-jn.vch 1badanie to wyi<onuje osoba posiadająca

odporviednie kwalif ikac j e).

Co roku statystyki pożarowe notują pożary w
,ł5,niku nieprawidłowej eksploatacji lamp promien-

,rięo11,1,ch spełniających funkcje tzw,,,sztucznej kwo-

ki". clrcąc uniknąć potaru od nieprawidłowo eksplo-

atowanej lampy prornienniliowej należy przestrzegać

rrastępujących zasad:

1. Każdy promiennik lampo,vy powinien być wy-

posażony w siatkę zabezpieczającą,

Promienniki powinny być instalowane na lince

nośnej, a nie na przervodzie zasilającym energii

elektrycznej.

Promiennik powinien być zawieszony na wyso-

kości zabezpieczającej go przed kontaktem ze

zwierzętami.
Zabronione jest wykonywanie we własnym za-

kresie prowizorycznych promienników, ze wzglę-

du na trak możli*ÓS.i dobrania odpowiednich

przekrojów przewodów elektrycznych do mocy

instalowanej żarówki,

22.01.99 (piątek) godz. 19.00

,,ZAGUBIENI W KOSMOSIE", IJSA, 1998. Reż. Ste-
ven Hopkins. Wyk. Gary Oldman, Wiliam Hurt, Mimi
Rogers. Film science-fictions. Rok 2058, życie na

Ziemi staje się niemożIiwe z powoclu zanieczyszczeń
środowiska. Uczeni planują masową emigrację na

planetę w kosmosie. Został opracowany przyspieszo-
ny system komunikacyjny. Ale złowrogi terrorysta
sabotuje akcję.
29.01.99 (piątek) godz. 19.00

,,MAFIA!", USA, 1998. Reż. Jim Abrahams, Wyk,
Jay Mohr, Lloyd Bridges, Olympia Dukakis, Kome-
dia parodiując filmy o mafii. Rok 1912: młody Sy-
cylijczyk ucieka przed zemstą miejscowych siepaczy

i wyjeżdża do Ameryki. Po kilkudziesięciu latach
jest szefem wielkiej organizacji przestępczej, Gdy
Lrganizacja konkurencyjna rozpoczyna walkę o wpły-
rvy, sędziwy szef szuka następcy.

5.02.99 (piątek) godz. 19.00

,,OCZY wĘŻA", USA, 1998, Reż Bian De Palma,

r,Vyt . Nicotas Cage, Gary Sinise, Carla Guigno, Thril-
-ter. W Atlantic City odbywa się mecz bokserski, Na

widownię przybywa minister obrony narodowej

Waszyngtonu - i zostaje skrytobójczo zamordowa-

ny. Śledztwo prowadzi policjant z miejscowego !vy_

aziału zabójstw. Stopniowo dochodzi do wniosku, że

ktoś sabotuje jego pracę.

12.02.99 (piątek) godz. 17.00

,,MASKA ZORRO", USA, 1998. Reż Martin Cam-
pn"n. Wyk. Antonio Banderas, Anthony Hopkins,

Ćatherine Zeta-Jones. Film przygodowy, Rok 1821,

Kaiitornia jest częścią Meksyku, w którym właśnie

trwa powstanie przeciw władzy hiszpańskich kolo-

nialistbw, Odchodzący gubernator postanawia stra-

cić kilku chłopców podejrzanych o udział w rebelii,

Egzekucji zapobiega zamaskowany jeździec, (B. M,l

To ci dopiero
- Halo! Pani Kowalska?

Czy Pani słyszała.

- Co takiego?

obniżka !

- W sklepie obuwniczym na Ogrodowej, naprzeciw

Ameryki obuwie nawet o 500i6 tańsze,

_- Już lecę.

ZAPRA§ZAMY! KAŻDY MOŻE SKORZYSTAC!

2.

.).
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SPORT
Po pierwszej rundzie rozgrywek tabela gr.upy
ligi przedstawia się następująco (ilość meczów
ilość zdobytych punktów - stosunek setów):

II

1.
,
.)

l,ż.

5.

6.

7.

B.

9.

10.

11.

72.

Granit strzelirr
Odra Róben II Księgnice
Nysa-Sextil Kłodzko
AZS AE II Wrocław
Nordis II Zielona Góra
Bobry Jelenia Góra
Spółdzielca Kobylin
Górnik Polkowice
AZS Fourmen II W_ocław

11 19 70
11 l7 B0
11 16 70
11 16 70
11 14 62

11 14, 59
11 11 52
11 9 50
11 961

40
30
4)
40

4B

51

58

60

59

74

82

78

il 328
11 0 32

We wszystkich 11 meczach POLONIĘ-ARSENAŁ
reprezentowali: Jerzy Kozioł, zdobywca 12,5 pkt.,
Tadeusz Kozłowski - 11,5 pkt., Grzegorz Kuciak -11 pkt., Kazimierz Kowalczyk - 1,0 pkt. W jednym
meczu wystąpił Artur Marciniak _ bez zdobyczy
punktowej.

Oceniajqc ugstępg po pieruszej rund,zźe należg
stlDierdzżć. że pozycja zespołu ąn tabelź oc],zusźerciedl,a
jego umźejętności. W pieruszycłt meczach mini,mal,-
nie przegryuangch 4 : 6 zqwod,nźkou: paralżżouała
debiutancka tTerrlg,, a us nźektórgch meczacłl zabrakło
po prostu szczęścźa. Wźdoczng jest też brak ogranźa
ze znacznźe lepszgmź za,uodnźkq.rrLi. W tej nźezusgkle
trudnej ź złożonej dgscyplinźe sportu jakq jest tenżs
stołozuy, zatlsodnżk oprócz usszechstronnego przago-
tousanźq fizgcznego, musi cecholłać sźę perfekcEjnq,
te cłt nźkq grg, do śtoźadczeniem, odpor noścźq psu ctl,icz-
nq na stres, oduagq,, alnbicjq i uźarq us ztuycięstll:o.
Lźczgmg, że us rundzże reusanżozłej będziema u stl,-
nie usygrać przgnajmnżej z czterema zespołamź a zre-
mźsotuać z dąłoma, Potaźnnźśmy się utrzgmać ąn ll ll.-
dze powiedział prezes POLONII-ARSENAŁU
Tadeusz Kozłowski.

Runda rewanżowa rozpoczyna się 23 stycznia
1999 roku. POLONIA-ARSENAŁ gra u siebie ze
Spółdzielcą Kobyiin. Początek meczu o godz. 1?.00,
Będzie telewizja kablowa GOSAT. Kibice są bardzo
tnile widziani!

żvcZENIA
Zatząd K.S. POLONIA-ARSENAŁ życzy w No-

uym ROKU 1999 wszystkim zawodnikom zdrowia,
szczęścia, pomyślności, wytrwałości oraz jak najlep-
szych osiągnięć sportowych.

Tadeusz kozłowski

PoLoNIA_ARSENAŁ S1IIIGIEL 11 5 36
Granit II Strze]in
AZS Zryw Zielona Góra

Znow nailepsze!
Co? Śmigielskie schronisko młodzieżowe!

W Łagowie (gmina Krzywiń) dokonano podsumowa-
nia sezonu turvstvcznego PoIskiego Towarzystwa
Schronisk Młodziezowych, w trakcie którego ogło-
szono tez wyniki konkursu na najlepsze schronisko
młodzieżowe r,v w,ojewództwie (obecnie już byłym)
leszczyńskim w sezonie 1997/98.

W rywalizacji sclrronisk stałych dw-a równorzędne
pierrvsze tniejsca przyznano schroniskom w Łagowie
i Snligiu.
Przy ocenie schlonisk brano m.in. pod uwagę pro-
rł,adzoną r.v rrich działalność dydaktyczno-wy chowar.;-
czą i opiekuńczą, jakość oferowanych usług oraz
clostęp do informacji klajoznawczo-turystyczrrej,
Ogółem rvszystkie schroniska rł, sezonie 1997/98 pl,zy-
;eiy pollacl 5 tysiecy turystów udzielając im 22.09]
noclegórv. Smigieiskie schronisko przyjęło i.441 tu-
r;,stórv l rrdzie]iło 4.575 nociegów.

Kierorłłriczce śmigielskiego schroniska pani Krys-
t},nie Bzy1 składam w imieniu redakcji tą drogą ser-
deczne gratulacje.

(H,z,J

AGENCJA UBEZPI ECZBNIOWA

ANDIŁZE.J CIBSIELSKI

Smigiel, ul. Lipowa 33, tel. 5189-365
tei. komórkou,}, 0602464201

PRZEDSTAWICIEL PZU SA

poleca bezpłatne doradztwo i zalvieranie urrrów

lv zalrresie ubezpieczeń:

I. Na Życie

- emerytaine - ,,Pogodna Jesień"

- posagowe z rentą

- NW i inne

II. Majątkowe

- budynki i mienie od ognia, kradzieży

i innych żywiołów

III. Wypadkowe

_- odpowiedzialności cywilnej

- nieszczęśliwe wypadki

IV. Komunikacyjne
OC, AC, Zielona Karta

PRZYJMOWANIE OPŁAT ZAOC POJAZDOW
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Przyjmuję zamówienia na rozsadę:

pomidoról,v, ogórków, papryki, kapusty, kalafioróvł

i innych warzyw.

RYSZARD JERZYK
64_030 ŚMIGIEL, UL. MoRoWNIcKA 16

tel. 5-iB9-5B6

Vr/I E C f, O R E K I{AR, NA W AŁO WY
w auli Zespołu Szkół Rolniczych

w Nietążkowie

sobota, 6 lutego 1999 roku

Cerra od pary 45,00 zŁotych

Przygryvza zespół,,DUŁO"

I}{FORMACJE TEL. 5_189-624

Urzqd Stanu Cgll:źlnego w Śmźgla
uprzejmźe zawźadamia, że w tutej-
lzyflL Urzęd,zie zusżqzek małżeńskl

9 STYCZNIA 1999 R.

- Pan Jarosłaus Pięczka z Szamotuł ż Panź lzqbela
Zofźa Bereszyńska ze Śmigla

16 STYCZNIA 1999 R.

- Pan Słaulomir Woicźech, Turek z Sźerakouła ź Pa-
nż Aurelia Urszula Łapszgn z Notuego TomEśla

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Śmiglu
(-) ź,nż. Jerzy Cżeśla

POSZUKUJĘ OPIEKUNKI
DLA 3-LETNIEGO DZIECKA.

tel. 549-86-80 po godzinie 16.00

PRaED$IĘBI(la§Tlryfl Pn0llultGll HAllDtU IUsŁUff Rs!.fi!eZVcH

,,SMIGROL" sp. z o.o.
64-030 Smigiel, ul. Leszczynskq 16

ie]. (065)5180-3IB, tei.fox (065)5i80-290
tel. kom 060157}493

Przedsiębiorstwo Produkcji, Handlu i Usług Rolniczych
,,SMIGORL" sp. z o.o. w Smiglu

informuje, iż od dnia 28 grudnia 1998 roku
wykonuie prusglądy techniczne nastQpuiących poiazdów:

motocykli
samochodów do 3,5 t
§amochodów powyŻej 3,5 t
autobusów
ciągników rolniczych
prz},CZep-naczep

STACJA DIAGNOSTYCZNA CZYNNA:
lY dni porvszednie od godziny 7.00 do 17.00 rv soboty od godziny 7.00 do 15.00.

Serdecznie zapraszamy do korzystanią z noszych usług

,,WITRYNA ŚMIGIELSKA" REDAGUJE ZESPÓŁ: Huberl Zbierski (redoktor noczelny), Żoneto Klecho, Eriko Moćkowiok, Borboro
Mencel, Jodwigo Skorżyńsko. ADRES REDAKCJ|: Cenlrum Kultury ó4-030 Smigigl, ul. T.Koścluszki 20, p.7, te|.5,180-273. Redokc|o
nie ponosi odpowiedziolności zo treść ogłoszeń i nie żwroco motetiołów nie zomówionych. Zostrzegomy soble prowo $kroco-
nio, poprowionio tekstów oroz listów. Nokłod - 900 egz., ceno 1,00 zł, reklomo cmr - 30 gr * VAT.
,,Drukornio" Romon Łęczyński Śmigiel, ul. Ogrodowo 39 - tel. (0_65) 5t8O_§43.

Zarzqd



w l,t,Ę yNA Ś MI GI I1]LsKA

CtrNTRt]M KULTURY W sMIGtU
w czcsie ferii orgCInizuje zojęcio wg nostępujqcego plcnu:

25.01. (poniedziałek)
godz. 11.00 - 13.00 turniej warcabowy - sala klubowa wejście ,,C''

26.01.(wtorek)
godz. 10,00, nieodpłatny seans filmowy ,,JAŚ I DIABEŁEK" - ]iipg ,,CENTRUM" wejście ,,A"
2?,01. (środa)
godz. 10.00, nieodpłatny seans filrnowy ,,WIELKA PODRÓZ BOLKA i LOLKA" - kino ,,CENTRUM"
28.01. (czwartek)
godz. 10.00, nieodpłatny seans filrnor,vy ,,JAŚ I DIABEł,EK" - Ęin6 ,,CEN'IRUM"
29.01. (piątek)
godz. 10.00, nieodpłatny seans filrnowy ,,WIELKA poLrRóZ BOLKA I LOLKA" - kino ,,CENTRUM"
31.01. (niedziela)
godz. 18.00 - 23.00, dyskoteka - prezenter Dariusz Górski Agencja Rek]amowa ART SOUND-STUDIO
- sala widowiskowa wejście ,,A"
1.02. (poniedziałek)
godz. 11.00, turniej tenisa stołorvego, -_-._ sala klubowa

2.02. (wtorek)
godz. 11.00, zajęcia plastyczne, pracorvnia piastyczna ,,vejście ,,A''

3.02. (środa) "
godz. 16.00, balik karnarvałowy, sala widowiskowa

4.02. (czwartek)
godz. 11.00, gry i zabawy szaradziarskie, Biblioteka

5.02. (piątek)
godz. 11.00, spotkanie z żuż|owcami: Mariuszem i Rafałem Okoniewskimi oraz Jarosławem Hamplem

- sala klubowa.

IYowo otwarta pTctcownia optyczna
Smigiet, 17|.. IVlatejki 5

OPTYK - PIOTR W OITKOWIAK

Poleco noslępujqce usiugi :

- dobor okulorów,

- duzy wybor szkieł i oprow krojowych i zogronicznych
- wykonywonie okulorów specjolistycznych

- drobne noprqwy
ZAPRASZAMY CODZIENNIE pn.-pt. - 9.00 - 17.00

soboty-10.00-13.00
lel. 5-iB-04-29-prosic optykq

1{


