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$i*rrstafta pweanna Ha stlonie 4 GzytaiWitom Poństwo serdecznie i (po) wo-
lentynkowo. Joko kolejny hit z Zochodu
wolentynki zodomowiły się już u nos no
dobre. Mojq się do św. Wolentego tok
mniej więcej jok mikołoj do św. Mikołojo.
Sq wszcrkże świetnym pretekstem do oży-
wienio hondlu i okozjq dlo wyrożenio cie-
płych uczuć wobec ukochonych (bliźnich),
A tego nigdy nie jest zo wiele, Wkrótce
ptoki-bodoj joko pierwsze sikorki i dzwoń-
ce zocznq swoje figlowonie. Tokie okolicz-
ności muszq sprowić, że jeszcze wyroźniej
niż zwykle zoproszom do poronnej gimnos-
tyki. Stojemy zotem przy otwortym szeroko
oknie i rozpoczynomy.

Niejednokrotnie zwrocołom uwogę Poń-
stwo no pozozdrowotne również ospekty
uprowionio gimnosĘki poronnej. Zajmij-
my się dlo przykłodu sprowq pono Jonu-
szo G, Pon ten, zomiost pozostowoć w do-
mu i ćwiczyć sobie spokojnie gimnostykę
poronnq, wyjechoł somochodem do mios-
to. Jedzie, jedzie i noroz vuidzi, jok dwoj
młodzieńcy przewrocojq i kopiq przecho-
dzqcego inwolidę. Będqc człowiekiem dob-
rego serco, pon G. wysiodł z somochodu z

zomiorem przepędzenio nopostników, Ci
ostotni, będqc w przewodze liczbowej, zo-
miost solwowoć się ucieczkq, uciekli się do
rękoczynów. Wywiqzoło się bójko. W efek-
cie tego i jeszcze nostępnych wydorzeń,
sprowo trofiło do sqdu. Sqd orzekł kory
grzywny. Dlo wszystkich - i dlo nopostni-
ków i dlo pono G. Pon Jonusz odwołoł się
od wyroku i po kilku zoledwie lotoch uzys-

koł orzeczenie odstqpienio od kory ,,ze
Dokończenże na Etr. 3
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,,2e względu no znikomq szkodliwość społecznq
czynu".

l toki wyrok mo mieć znoczenie prewencyjne? Je-
dyno nodziejo, źe te kilko lot korowodów sqdowych
doło Ponu Jonuszowi wystorczojqcq nouczkę, Teroz
może jok zoboczy, że kogoś bijq, odjedzie czym prę-
dzej. (Jeśli będzie mioł nodol pecho, to pewnie tym
rozem wyłopie go rodor zo przekroczenie dozwolonej
prędkości). Czy nie słuszniej byłoby zomknqć Pono Jo-
nuszo no kilko choćby lot, oby mioł czos przemyśleć
swoje postępowonie, mojqc przy okozji dużo czosu no
regulorne uprowionie gimnostyki poronnej i zdrowot-
nych spocerów po podwórzu więziennym? A gdyby
tok wszyscy zoczęli wtrqcoć się do sprow, jokie mojq
między sobq chuligoni i ich ofiory? Jokiż to demoro-
lizujqcy przykłod dlo spłeczeństwo?

Gdyby ludzie więcej ćwiczyli przy otwortym oknie
(co sprzyjo dotlenieniu mózgu), spostrzegliby prędzej,
że nosze prowo dbo zwłoszczo o to, oby to przestępcy
nie stoło się jokoś krzywdo, lleż rozy słyszeliśmy już
o wyrokoch, w których ofioro, lub jego obrońco po-

nosili kory zo przekroczenie ,,obrony koniecznej". Dlo-
tego dlo włosnego dobro uczyńcie Poństwo postono-
wiennie, że jeśli np, podczos gimnostyki poronnej zo-
boczymy, że kogoś okrodojq lub bijq, jok nojszybciej
zomkniemy okno i włqczymy głośniej muzykę, oby ni-
czego nie widzieć i niczego nie słyszeć. Tylko czy
znojdq się jocyś inni Pcnowie Jonuszowie, l<tórzy nie
zwożojqc no konsekwencje ze strony iście śiepej Te-
midy, będq w rozie czego nos bronić vl potrzebie?

Proszę jeszcze kilko minut poćwiczyć sgmo.Jzielnie
nojlepiej jokieś łogodne i uspokojojqce chwyty

z zokresu somoobrony (koniecznej!). Nojlepiej vlięc,
jeśli będq to ćwiczenio pozorowone, Pcrn!ętcjn';y, oby
w rozie czego, nigdy nie zrobić krzywdy nopcrstnikowi I

Lepiej już nowet doć się zobić, bo wtedy pczostoje
jokoś nodziejo, źe prowo opowie się po noszej stro-
nie. Tylko joki będzi z tego pożytek clio ginrnostyki
poronnej?

Pozostowiojqc Poństwo z tym pytoniern, zcpi-ctszcrn
do nostępnego spotkonio.

Gźrnnastukę r,orąnnq przggotolłała ż prowadzżła mgr J.S"

Smigielski tort
Teraz luszgstko tu lłyglqda troch,ę żnaczej. Jed-
nak gdy mijam dom Babcź Krośnerki, to uiem,
że ulystarczyłobE przejść cżemnq sl,eń, na cźasnEm

podtuórku skręcżć I)J prauo. A tarfL za drzwlarnź,

w pokożku, na komodzże us szklanym kloszu leżq

zielone cukierkź o nżgdzi,e nźe spotykanEm smaku
angżu. Jak gdgbg Babcźa le dopźero przed ch,uźlq

ugczarouała.

To fragment zakończenia opowiadania eks-śmi-
gielanina Ryszarda Biberstajna p.t. ,,Zielone cukier-
ki". Taki tytuł nosi też caŁy zbiór, który autor po-
święcił Rodzicom, ,,Zielrone cukierki" wydano parę
tygodni temu w serii: Biblioteka ,,Wadomości Koś-
ciańskich" - poprzednio były tam drukowane pod
wspólnym tytułem ,,Smigielskie Wariacje. Godzi się
podkreśiić, że ,,Książeczka ukazała się dzięki pomocy
finansowej Zarządu Miasta i Gminy w Śmiglu".
zbiór zawiera 49 nieraz bardzo króciutkich - żadne
nie przekracza dwóch stron druku - opowiadań.
Autor wspomina zakamarki miasta, zaczaTowane
miejsca i ludzi, który nadawali koloryt temu miastu
wtedy, gdy był on chłopcem: Krośnerkę, Tilkę, Krzy-
wego Łebka, Doktora Chemika,, Pelę, Tenię, koleja-
rza Piwko, Pilota, Starego Doktora, Tomaszewską
z ]odziarni, kulawą Anię... Jakże łatwo ich ziden-
tyfikować, przywrócić w pamięci i po prostu uś-
miechnąć się na samo wspomnienie ! Ale nie wszyst-

ko jest rzeczywiste. Niekiedy autoi: rra śiiligiels!<ie
realia patrzy oczami wyobraźni. W recenzji na ostat-
niej stronie okładki stwierdzono: ,,Zielone cltkierki"
to krótkie opowiadania utrzymane r,v konrvencji pro-
zy poetyckiej. (Autor tych opowiadań wydał też trzy
zbiory poezji - H.Z.). Czytelnik otrzyl:ruje mozai-
kowy, przesycony liryzmern obraz skonrponowany
z refleksów pamięci i wyobraźni. To co reaine i do-
słowne, nabiera w tych opowiadaniaclr w),rr-riarlł nie-
mal kosmicznego. W ten oto sposób Biberstajn |w-o-
rzy swoistą mitologię ni.edużego rodzinnego rl-ria-
steczka (...)".

Opowiadanie ,,Kawałek tortu" ar:tor zamyka Ie-
fleksją:

Peunże nże ma uJ tunx niczego szczegolnego. i{aż-
de mźasto u:ielkopolskie mu coś z bajhź, coś z tor-
tu urodzino,wego, coś z Lokqlnej mżtalogźź. Tglko
że ten tort, ktorg jest ułasnego wypźeku, rozkTe-

tuany od czasu do czasLL, po latach, nie stracił
śusieżoścź ź srnakuje najbardzżej.

Tak. Ten zmitologizowany śmigielski. tort, który wy-
piekł Ryszard Biberstajn, od czasu do czasu trzeŁra
rozkrawać, a zjadając jego kawałki - nasycać się
aromatem i smakiem anyżowych, ZIELONYCH CU-
KIERKOW.

(H.z.\
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Is§zGt,e 0llI $es!i fiady ffiic!skie;
Frzypomnę, że odbyła się 30 grudnia ub, r, Pod-

jeto na niej szereg uchwał, w tym ,,uchwały podat-

kowe" -. ich zasadniczą treść publikowaliśmy w nI,

iz7styczniabr.
W trakcie dyskusji nad uchwałą w sprawie obni-

żer-:.ia średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy
kwartały ub.r. z 33,14 złotych do ceny 32,00 zapro-

ponowanej pTzez naszą Komisję Rolnictwa, Rzemios-

i;L i Inicjatyw Gospodarczych, radny Andrzej Pecoit

poprosił wnioskodawców o uzasadnienie tej obniżki,

irzewodniczący komisji radny Jan Józefiak m, in,

powiedział, że cena 33,|4 zł nie jest adekwatna do

ceny fakty cznej, istniejącej na wolnym rynku, bo w

trzech ostatnich kwartałach żyto można było kupic

za 20,00 zł za q. ,,My proponujemy cenę niższą od

propozycji ministra, ale wyższą niż obowiązuje w są-

.i"a"i"n gminach. Nasza propozycja jest gestem dia

naszych rolników".
A. Pecolt po tej wypowiedzi stwierdził: "Obniżka
spowoduje znaczrrą wylwę w budżecie na 1999 rok",

Po reformie adrninistracyjnej

(Obliczono, że roinik przeciętnie na hektarze przeli-
czeniowvm zyskał niecałe 3 złote,a gmina globalnie

straciła ponad 51 tys. zotych).

Cstatecznie ZA obniżoną stawką głosowało 16 rad-

nych, 6 było PRZECIW i jeden się wstrzymał,
Podobnie rzecz s'ę miała w trakcie dyskusji nad

uchrvałą rv sprawie podatku od nieruchomości, A,

Peco]t wnosił, aby od budynków lub ich części zivią-
zanych z prowadzeniem działalności gospodarczei in-
rrej niż działalność rolnicza lub leśna, zmniejsz_vc pc-

datek w takim samym procencie w jakim zmniej-
szono podatek rolny. ,,Mniejszy podatek przyciągnie

do groiny inwestorów, ktlrzy będą tworzyli nowe

miejsca pracy".
Wnicsek ten poparła również radna Urszuia Ranke

stu,ierdzając; ,,Jestem radną miasta i lvsi i rvszvst-

kich mieszkańców traktuję równo",

ZA proronowaną wersją uchwały głosowało 18 rad-

iiych, 4 było PRZECIW i jeden się wstrzymał,
(H.z,)

W powojennej Polsce podział kraju na powiaty

istniał do 1975 roku, kiedy to - w wyniku reformy

administracyjnej - je zniesiono i zwiększono liczbę

województw-, il ao 49. ówczesna jednostka admi-

nisiracyjna }/IIASTO I GMINA ŚlVtiCtnr- znalazła

się w Województwie Leszczyńskim,

Od 1 stycznia br, - w wyniku kotejnej reformy ad-

ministracyjnej - liczbę województw zmniejszono

do 16 i ponownie wprowadzono powiaty, GMINA
ŚMIGIEL znalazła się w Województwie Wielkopol-

skiiri z siedzibą w Poznaniu i Powiecie Kościańskim

z sicdzibą w Kościanie.
Województwo Wielkopolskie składa się z 31 po-

rł"iatów ziemskich i 4 powiatów grodzkich - są to

miasta (daw. grody) na prawach powiatu: Kalisz,

Konin, Leszno, Poznań.
Przedstawicielem władzy państwowej w wojewódz-

twie jest Wojewoda. Na to stanowisko premier po-

lvołał Macieja Musiała.

Organem samorządowym województwa jest Sejmik

*yii"r"rly w łvyborach powszechnych, Jednym z je-

go ,"arly.r, jest mieszkaniec Śmigla Marian Kasper-

ut r. Uu czele sejmiku stoi Marszałek wybierany spo-

śród radnych sejmiku. Marszałkiem Województwa

Wieikopolskiego jest Stefan Mikołajczak,

Powiat Kościański o powierzchni ?21,8 km2 two-

rzą gminy (w nawiasie liczba mieszkańców): Czem-

pir, 
- 

1tt.SOO1, Kościan (14,612), Kościan miasto

1Zł.łaa;, Krzywiń (10.10B) i Srnigiel (17,490),

Porviat jest jednostką samorządorł,ą, a jego władzą

jest Rada Porł,iatu Kościanskiego rvybierana w \\:}--

tcrach powszechnycin. Z naszej gminy radnymi te;

rady są (rv nawiasie miejsce zamieszkania): Cieśla

JOzlt 1Śmigiel), Fornalik Ryszard (Bruszczewo), Gr.v-

gier Tadeusz (Śmigiel), Grześkowiak Marek (Koś-

Jian), Ktupsz Stefan (Śmigie1), Stachowiak Stelan

(Nowa Wieś) i Skrzypczak Henryk (Smigiel),

Rada spcśród siebie wybiera Przewodniczącego -
jest nim Tadeusz Myler, Starostę - Jerzy Skoracki,

fuicestarostę - Stefan Stachowiak oraz Zarząd -
jednym z jego członków jest Stefan Klupsz,

Samorząd powiatowy jest wyposażony w szerokie

kompetencje - w zasadzie przejął sprawy, które do

31.1i ub.r. były w gestii urzędu rejonowego lub wo-

jewódzkiego,

W powiecie załatwiać więc będziemy spTawy z za-

kresu:

- wydawania praw jazdy i rejestracji pojazdów

Burmistrz czyni starania, aby zadania te pozo-

stały w lJrzędzie Miejskim Śmigla),
.- informacji z ewidencji gruntów i budynków,

-. 1gydawania poświadczeń własności,

- zmiany nazwiska,

- zezwoleń na inwestycje niekorzystne dla środo-

wiska.
tł gestii samorządu powiatowego |eżą teżl

- nadzór nad szkołami średnimi,

- nadzlr nad szpitalami,
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- powiatowe komendy policji i straży pożarnej,

- walka z bezrobociem,

- drogi międzygminne (dotychczas wojewódzkie),

- w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń starosta
kieruje działaniami wszystkich odpowiedzialnych
za bezpteczeństwo służb.
STAROSTWO POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO

mieści się w Kościanie przy ul. Tadeusza Kościuszki
22, tel. 5I2-0B-25, fax 5I2-I7-85 oraz przy ul. Gos-
tyńskiej 38, tel. 512-74-23.
W budynku przy ul. T. Kościuszki mieszczą się:

O Gabinety Starosty (Jerzy Skoracki), Wicestarosty
(Stefan Stachowiak) i Sekretarza Starostwa (Emi-
lia Jungnikiel),

B Biuro Rady (p.o. naczelnika Andrzej Przybyła),
O Wydział Organizacyjny i Nadzoru (p.o. nacz. An-

drzej Przybyła),
@ Wydział Finansorvy (Skarbnik Starostwa Grażyna

Szproch),

Wydział Spraw Obywatelskich, Zdrowia, Prorno_
cji i Rozwoju oraz Komunikacji i Dróg (p.o. nacz.
Ewa Szyguła-Marcinkowska),

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospo-
darki Nieruchomościami (p.o. nacz. Barbara Jęd-
rowiak),

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leś-
nictwa (p.o. nacz. Czesław Marcinkowski),

Wydział Oświaty, Kultury i Iiultury Fizycznej
(wakat),

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (wakat),

budynku przy ul. Gostyńskiej mieszczą się:

Wydział Architektury i Budownictwa (p.o. nacz.
Tomasz Krajewski),

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budow]anego (p.o.
insp. Wojciech Brylczak).

(H,z.)
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Obrtrdowqli wędkorze
7 lutego br. w szkole

podstawowej w Śmiglu ?1
czlonków Koła Polskiego
Związku Wędkarskiego w
Śmiglu uczestniczyło w co-
]]ocznyln sprawozdawczym
zebraniu.
Otworzył je prezes koła
Roman Schiller, który po-

witał członków oraz gości, wśrćd których był Bur-
mistrz Śmigla inż. Jerzy Cieśla.

Zasadniczą część zebrana poprzed.zlło wręczenie Wła-
dysławowi Nowakowi ZŁOTEJ ODZNAKI PZW, a
Piotrowi Baranowskiemu i jego synowi Marcinowi
pucharów dla najlepszych wędkalzy w 1998 roku w
kategorii seniorów i juniorów. A ponadto wręczono
okoiicznościowe medaliony z okazji 15-1ecia koła,
które przyznano: Jerzemu Cieśli, Henrykowi Skrzyp-
czakowi, Leszkowi Balcerowi, Edmundowi Kreusch-
nerowi i Władysławowi Płócieniczakowi.

Sprawozdanie z działalności koła w 1998 r. złożyŁ
R. Schiller (przewodnictwo zebrania w tym momen-
cie powierzono W. Nowakowi).

Na koniec 1998 r. koło liczyło 261 członków, w tym:
pełnopłatnych 210, odznaczonych 5, uczestników 56.

Podstawowym zadaniern zarządu - oprócz organi-
zowania prac społecznych i zawodów wędkarskich -było zarybianie dzierżawionych przez koło wód,
przede wszystkim karpiem. Wiosną do stawów
\^rpuszczono 680 kg a jesienią 250 kg narybku. Na
jego zakup przeznaczono kwoty uzyskane z zakupu
zezwoleń na wędkowanie.

R, Schiller stwierdził, że: ,,Na uwagę zasługuje bar-
dzo dobra współpraca koła z OSP Śmigiel. Wspólnie
organżujemy imprezy dla dzieci, spotkania, zabawy.
Wspólnie też korzystamy z pomleszczenia w remizie
OSP w Śmiglu. Dobrze układa się współpraca z wła-
dzami Gminy, dzięki którym dzierżawimy stawy i
wspólnie staramy się je zagospodarować i upiększać
ich otoczenie. Mamy nadzieję na dalszą pomoc i ak-
ceptację dla naszych działań ze strony nowo wybra-
nej Rady Miejskiej Smigla".

Sprawozdanie finansowe złożył skarbnik koła Ed-
mund Maćkowiak. Wpływów ogółem było 13.526,00
zotych, wydatków - 9.872,00 zł. Z tej kwoty na za-
rybienie wydano 5.510,00 zł.

Sprawozdanie z realizacji przez wędkarzy czynu
społecznego złożył Bolesław Łaszczyński. Ogółem,
głównie przy porządkowaniu obrzeży stawów, prze-
pracowano 230 godzin, co daje wartość 460 złotych.

O tym, że wędkowanie jest również sportem wy-
nikało ze sprawozdania kapitana sportowego koła
Stefana Michalewicza. W ubiegłym roku zorganizo-
wano aż 9 zawodów sportowych.
W zawodach o tytuł Mistrza Koła na kanale w Miast-
ku - najlepszymi byii: wśród seniorów - Piotr Ka-
czot, a wśród juniorórv - Marcin Baranowski. Star-
towało 34 seniorów i 7 juniorów. Największą rybę
złowił Janusz Napierała.
Zawody wędkarskie dla dzieci na stawie przy ul.
Północnej w Śmiglu połączono z festynem. Uczestni-
czyło w nich 33 chłopców - najlepszy był Robert
Górczak i 12 dziewczynek - najlepsza była Oliwia
Świtała.
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W -.Drużynowym Memoriale im. Stefana Janickiego
ni stawie Egelsee w Snriglu uczestniczyło 15 trzyo-
59|61azych drużyn, w tym trzy ze Smigla. Zwyctęży-
ła druzyna śmigielska w składzie: Piotr Baranowski,
Piotr Kaczor i Krystian Siczyński. Drugie nriejsce
zajęła drużyna ze Szlichtyngowej, a trzecie - z Miej-
skiej Górki. Największą lybę złowił wędkarz z Miej-
skiej Górki.
W towarzyskich drużynowych zavlcdach wędkars-
kjch na Egelsee uczestniczyło 13 trzyosobowych drtr-
żyn. Pierwsze miejsce zajął zespół w składzie: Piotr
Kaczor, Piotr Baranowski i Andrzej Glapa, Najrvięk-
szą rybę złowlł Piotr Baranowski.
Zawody dla zarządu, gospodarzy stawów i aktyv,lu
koła - zaproszono też na nie burtnistrza Jetzego
Cieślę i wiceburmistrza Henryka Skrzypczaka, też
zargantzowano na Egelsee. Uczestniczyło w nich 22

wędkarzy, pierwsze miejsce zajął Władysław Płócl-
niczak,
Pierwszy Rodzinny Festyn Sportowo-Wędkalski z
Okazji 15-Iecia Koła też rozegrano na Egelsee. Ucze-
stniczyło w nim 10 drużyn, rozgrywano 4 konkuren-
cje. Pierwsze nriejsce zajęła rodzina Kniweiów, dru-
gie - Michalewicziw a trzecie - Schiilerów.
Torvarzyskie zawody wędkarskie o Puchar Prezesa
rozegTano na jeziorze Przemęckim w Olejnicy. Star-
tor,vało 40 zawodników. Wśród seniorów najlepszy
był Piotr Baranowski, a wśród juniorów - Artur
Schiller. Największą rybę złowił P. Baranowski.
Jesienne towarzyskie zawody o Puchar Kapitana
Sportowego lozeglano w Gołanicach na Jeziorze
Krzyckim. Startowało 34 wędkarzy, a pierwsze
miejsca zajęli: senior P. Baranowski i junior Eligiusz
Nlarciniak. Największą rybę złowił Wojcech Karo1-
czak.
V/ 1998 roku po raz pierwszy w historii koła na pod-
sta.łie wyników uzyskanych w rozegranych zawo-
dach przyznano tytuł WĘDKARZA ROKU. Ogółem
skiasyfikowano 28 zawodników; 24 seniorów i 4 ju-
niorów.

Komisja rewizyjna - protokół odczytał nrgr Wik-
tor Snela - stwierdzlła, że wszystkie wydatki były
celo§,e, a koszty administracyjne znikome i nie bu-
dzące zastrzeżeń. Jej wniosek o udzielenie zarządowi
abso]utoriutn przeszedł j ednogłośnie.

Sprawozdanie z dziaŁainości rzecznlka zatządu
koła, sądu organizacyjnego koła oTaz społecznych
strażników rybackich przedstawił rzecznlk koła Wie-
sław Terczewski. Społeczna straż rybacka liczy 6

członków i łącznie przeprowadzlŁa 49 kontroli osób
wędkujących i akwenów wodnych na 101 dni upraw-
niających do wędkowania. Przeprowadzono jedno po-
stępowanie przeciwko wędkarzowi, który w kwiet-
niu opuszczając łowisko posiadał w siatce dwa kar-
ple, z których jednego przekazał innemu wędkarzo-
wi który był ... strażnikiem. ,,Przeprowadzone w tej
sprawie wnikliwe postępowanie potwierdziło fakt ła-
mania przepisów przez Łego kolegę (...). Otrzymał ka-
re upomnienia oraz nieodpłatnie ma przepracować na

rzecz koła 20 godzin (...)". A strażnika, który przy-
jął od koiegi karpia pozbawiono uprarł,nień do kon-
troli wędkarzy.
Naiczęstszymi uchybieniami ujawnianymi w czasie
kontroli były: ł:rak wpisu daty i akwenu, parkorna-
nie pc;jazdatni w miejscach niedozwolonyclr i bała-
gan plzy stoiskach. W. Terczewski stwierdzając, że

,,strażnicy pełnią sr,voje obowiązki bezpłatnie, bez
żacinych ulg" zasugerował: ,,może, gdyby otrzymali
obniżone części opłat, to by byli zmobilizowani do
lepszego, sumieniejszego wykonywania swoich obo-
l,riązków".

ltTastęonie w wyniku dyskusji i cienrokratycznego
głosorvania (niektóre propozycje zarządu znrieniano),
przyjęto uchwałę w sprawie wędkowania na wodach
koła (starv w Nietązkowie oraz w Śmiglu przy ul.
Północnej, Wodnej i Winnickiej), która m.in, stwier-
ci"z:a (podaję to szczególnie dla tych wędkarzy, któ-
rzy nie uczestniczyli w zebraniu:
*- p]]awo do wędkowania od 1 kwietnia do 30 listo-
pada mają członkowie, któtzy do 6 kwietnia wrriosą
opłatę r,,, wysokości 45 zł, a członkowie uczestnicy -2ż,50 zł. Po tym terminie pozwoienia na wędkowa-
rlic będą o 500/o droższe.

- wędkowanie dozwolone jest w środy, soboty i nie-
dziele w godzinach: od 1 kwietnia do 31 maja i od 1

sierpnia do 30 września od 5.00 do 22.00, od 1 czer-
r.vca do 31 lipca od 4.00 do 23.00 a od 1 października
do 30 listopada od 6.00 do 20.00,

- wymiary oclrronne dla karpia wynoszą 30 cn, li-
na 30 cm i amura 50 cm. Dla pozostałych ryb -zgodnie z regulaminem PZW.

Przyjęto również uchrvałę o pracach osobistych
(,,Czyny się źle kojarzą i niektórzy ludzie z nimi
zwtązani też. Nie można tego wytępić" - stwieldził
jeden z wędkarzy) na rzecz ochrony środowiska na-
turalnego oTaz na Tzecz Tozwoju bazy sportowo-re-
kreacyjnej w wysokości 4 godzin pracy 1ub róu,no-
wartości 2,50 zł za godzinę pracy.

Postanowiono też o wpłacie przez każdego węd-
karza 5 złotych na działainość sportową koła i zaty-
bianie stawów. 38 głosami ZA przyjęto propozycję
W. Terczewskiego o upustach płacowych dla straż-
ników.

Burmistrz Śmigla inż. Jetzy Cieśta podziękował
u,ędkarzom za możIiwość uczestniczenia w zebraniu
i zapoznania się z problemami koła i tymi, kŁórzy
uprawiają ten piękny sport, Stwierdził, że działal-
ność koła jest bogata, a decyzje zapadają w sposób
demokratyczny. Podziękował też za wyróżnienie i za-
deklarował, ż€ ,,... chętnie zafunduję puchar, myślę,
że przekonam też przewodniczącego Rady Miejskiej
Śmigla i będą dwa puchary: dla seniorów i junio-
1§y7" - na tę deklarację wędkarze odpowiedzieli
brawami.

Pi"ezes R. Schiller podziękował wszystkim za u,-

dztał, zatządowi, a szczegóInie kapitanowi sportowe-
m14 za pracę. A na koniec wędkarzom życzył taaaa-
aaaakiej ryby! Ja (H.Z.) też żuczę
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Fos&mmn którą warto ocalió od zaps§fiBrnEellia
Ci Czytelnicy, którzy czytaii w ostatnich nume-

rach naszej gazety artykuły o kółku rolniczym, kole
gospodyń wiejskich i kole pszczd,atzy zetknęli się
z nazvliskiem Władysław Kijowski. Dziś w naszej
gminie nikt go nie nosi, a postać Władysława pamię-
tają t;r]Ęo starsi mieszkańcy. Byłaby szkoda, gdyby
poszła w zapomnienie, bo Władysław Kijowski był
nieprzeciętnym człowiekiem. Małej, drobnej postury,
niezwykJe ruchliwy, zawsze uśmiechnięty, niezwykle
życzlt,,l,ry - szczegóInie wtedy, gdy mógł doradzić
tt, za}<resie sadownictwa, którego na naszym terenie
był niekwestionowanym pionierem. Takim go właś-
nie pamiętam z proszonych obladów, które wraz
z rnatką tuz po powrocie w 1945 r. z Niemiec (i póź-
niej) spożyrvaliśmy w jego domu (moi rodzice z pań-
stwem Kijowskirni przyjażnili się już przed wojną)
oTaz z częstych jego wizyt, ,,po drodze", na naszym
ogródku działkowym, gdy na rowerze udawał się do
swego sadu.

Nie był rodowitym śmi-
gielarrinem. Urodził się
3 lipca 1BB3 r. w Brze-
gach Doinych dawniej
powiat Lesko. W 1914
roku po Taz pierwszy
łvyjechał do Stanów
ZjeCnoczonych Amery-
ki Półrrocnej, gdzie w
1916 roku zawarł zwią-
ze\< maŁżeński z Polką
Bal,barą Sobel. Małżon-
korvie po powlocie do
Polski w t922 T. za za-
robione pieniądze kupili
w Śmiglu gospodarstwo
od Bruno Hoffmana -dziś Lipowa ż4. Po taz
drugi za ocean małżon-
kowie wybrali się w

1928 roku. Barbara powróciła w 1931 a Władysław
rv 1932 roku.

Władysław Kijowski był człowieklem niezwykle
aktywnym, szczególnie na niwie rolniczo-sadowni-

Przyjrnu!ę zamówienia na rozsadę:

pomidorów, ogórków, papryki, kapusty, kalafiorów

i innych warzyw.

RYSZARD JERZYK

64-030 ŚMIGIEL, UL. MORoWNICKA 16

czej. Swą społecznikowską pasję dzielił rniędzy kół-
ko rolnicze (1925 

- bibliotekarz, t927 -- członeli
zarządu, 1935-1938 

- 
prezes, 1938-1939 - wice-

prezes, 1957-1959 prezes), koło pszcze|arz3,
(1930-1939 

- członek zarządu, 1945-1968 
- 

pre-
zes), spółdzielnię ogrodniczą (w jego zabudowaniach
mieścił się pierwszy punkt skupu 1_1lluog§ly;, lroio go-
spodyń (w 1958 zainicjou,ał jego i_lowstai:rie) i .,.

ogródki działkowe.
W Księdze Pamiątkowej z okazji lO-iecia Towarz;z-
stwa Ogródków Działkowych w Sn:igirr z dnia 13

czerwca 1948 zapisano: ,.Wiosną i938 roku -wśród

obywatelstwa miasta Śinigla zrodz1,\a się myśi utwo-
rzenia ogródków działkowych dla śił,iata. placy i bez-
robotnych. Z myśIą przewodnią do Zarząrju }rĄiej-
skiego wystąpili wówczas obyrrąfg1., Feliks Zbier-
ski, Władysław Rosolski i Władysłarł- Iiijo,łski. Nie-
stety, Rada Miejska lvniosek teri o,:]lzur;iła z braku
funduszy na ten cei". Ale pieniądze się znai.azły
(z Funduszu Pracy) i 25.1i.193B r. odb,lio się ze}:ra-
nie organizacyjne, na któryrn rvybralo zarząd ogi,óci-
ków działkowych, Władysła.,v liiio-rł.sl;i ztstał vzice-
plezesem. 11.3.1945 wybrano go doracicą facliow-ym,
a 31.B.1963 roku uchwalono ,,miairo,uvarie o1r. J-lijo"w-
skiego, założyciela ogrodów, któiy działki :irj.e posia-
da i nigdy nie posiadał, bo ma własną ziemię, człon-
kiem honorowym naszych ogrodów".
Władysław Kijowski zmarł 24 kwietnia 19{jB roku
i został pochowany na cmentarzu parł:fiainym
w Śmigiu.
PS. Małżeństwo Barbary ż Władysłal"ua Kźjoluskźch
bgło bezdzźetnanx ź tuEcholuyll:a:to dl.uie kreusne, Jed-
na z nźch - córka sżostry Barbarg Kijouskżej Anna

- tugszła za Stanźsłalna Maciejcza!{,a, który kon-
tgnuuje społecznikolłskq, pasję sl,Dego przgbranego
teścża' 

Hubert zbźerskż

ft:a*ołłeum;

U ffi fr{ -ĄF;

64_030 ŚMlGIEL. UL. KILIŃ§KIEGO 10

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

POLECA USŁUGi MONTAZOWE
więźb dachowych
O płyt G-K

O paneli - boazerii
O parkietów

C podłóg szwedzkich
O sufitów podwieszonychte1. 5-189-586
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Historią śmigielskiego browaru
Stara pieśń ludowa głosi: ,,Śmź gźel leży na uzgó-

rz,tt. Tam pźje sżę pitło z d,zbanóus,..''
Starą tradycję miał w Śmiglu cech mielcarzy (pi-

.łowarów), który już w 1684 roku szczycił się ory-
ginalnym przywiiejem z dnia 20 listopada 1576 r.
Archidiakon Gniński zalecał cechowi w 1684 r.: ,,Lu-bo nie mają żadnej wzmianki o woskach, jednak z
drugimi cechami świece cechowe miec mają w koś-
ciele".

okresie międzywojennym w Śmiglu panowało
bezrobocie. Z akt miasta Śmigla wynika, że bezrobo-
:r"^ 

* 1921 r. wynosiło 18 osób i wzrosło do 28, w
1922 r.50 osób, a w grudniu 1938 r. 160 osób, które
domagały się pomocy doraźnej. W tym czasie zatru-
dnienie w Browarze było niewielkie i wynosiło ok.
20 pracowników. Zdolność produkcyjna Browaru wy-
nosiła 5000 hl piwa, 460 q słodu oraz 500 tys. butL-
]ek iemoniady i w 1938 r. była wykorzystana w 500/o.
Produkowano trzy rodzaje piw: jasne, słodowe i koź-
lak. Deputat w naturze stanowił ok.20lo.o""rr.1 f.o-dukcji, w ig38 r. wynosił ponad 4? hi piwa.

Rynkiem zbytu produkowanych w-yrobów był te-ren powiatu śmigielskiego i kościańskiego. Ponadto
t)o 1930 r. dostarczano również piwo do czterech roz-
lewni w Poznaniu. Fakt ten potwierdza wysoką ja-
liośc piwa śmigielskiego i uznanie smakoszów piwa
,,v Poznaniu.

Browar Bawarski w Smiglu, podobnie jak cały
przemysł piwowarski, przeżywał poważny kryzys w
okresie mięcizywojennym z powodu szybkiego-wŻros-
tu cen na podstawowe surowce oraz podwyższenia
scalonego podatku obrotowego do 70lg 1łącznie 400/o).

Po wyzwoleniu 8 lutego 1945 I., po krótkiej
przerwie ponownie uruchomiono zakład pn. Państwo-
vry Browar w Smigiu. Roczna produkcja wynosiła
3,5 tys, hl piwa jasnego i słodowego, 2 tys. hl wód
gazowanych i 100 t słodu jasnego.

Pierwszym kierownikiem państwowego już Bro-
waru w Smiglu był pan Bartkowski. Zarządzał za-
kładem w latach 1945 - 1950. Natomiast w latach
1950-1971 kierował zakładem niezapomniany pan
Gbiorczyk. To właśnie za jego rządów nastąpił roz-
kwit Browaru.

Po potopie szwedzkim Śmigiel wykazywał szcze-
gólnie dynamiczny rozwój, czego dowodem było g
piwowarów i mielcarzy spośród 298 rzemieśiników.

V/ 1750 r. istniało Bractwo (cech) Piwowarskie,
a w 1774 r. produkcja piwa wynosiła 1022 beczki.

W 1B94 r. powstał w Śmiglu browar pn. ,,Browar
Bawarski Leonard Brichner'', Browar ten zlokaiizo-
w-any był przy ul, Mickiewicza 29 (obecn a Leszczyń-
ska 6). Właścicielem był Leonard Btichner - naro-
dcwości niemieckiej, z pochodzenia Bawarczyk.
Sprzedaż odbywała się w sposób bezpośredni do korr-
suttenta, przez wywożenie piwa w beczce na rynek
- powtarzana kilka razy dziennie. Ponadto właści-
ciel Browaru prowadził sprzedaż bezpośrednią piwa
konsumentom we własnym ogrodzie przed zakłałem,
a chętnym z korzystania z toztywki w czasie kon-
sumpcji piwa udostępniał istniejącą wówczas kre-
gielnię.

W Browarze Btichnera produkowano piwo jasne
lekkie oraz lemoniadę, co potwierdza odręczna no-
tatka, w której burmistrz miasta Śmigiei zapisuje
pod datą 25.09.1911 r.: ,,Tutejszy Browar Btichnero-,,vski zajmuje się także warzeniem piwa (produkcja)
nlającego zawartość alkoholu mniejszą ntż 20lo. Za-
kład stanowiły trzy wydziały produkcyjne: produk-
cja piwa jasnego, wytwórnia wód gazowanych oraz
słodownia".

W 1901 r. wybudowano lodownię o metrowej gru-
bcści ścian z wewnętrzną izolacją przestrzenno-kor-
kową. Do produkcji używano wody z własnej
studni głębinowej. Transport piwa do punktów sprze-
dazy odbywał się wyłącznie taborem konnym. Konie
wykorzystywane były również do prac polowych.
W procesach produkcyjnych dominowała przede
wszystkim pTaca lęczna. Zakład miał wyłącznie na-
pęd parowy ptzekazywany na maszyny za pomocą
pasów transmisyjnych i wielu przekładni.

O walorach i znaczeniu piwa śmigielskiego dzięki
znakomitej rvodzie L. Gomolec pisze następująco:
,,Wody tej używano nie tylko do picia i gotowania,
]ecz także do produkcji wybornego piwa śmigiel-
skiego, które smakiem przypominało słynne piwo
grodziskie". Dzięki temu Śmigiel był w dawnych la-
tach dużym ośrodkiem produkcji i eksportu piwa,
powszechnie znanego w historycznej Wielkopolsce.

W 1950 r. zakład przejęły Poznańskie Zakłady Pi-
wowarsko-Słodownicze w Poznaniu, natomiast w
kwietniu 1960 r. Bojanowskie Zakłady Piwowarsko-
-Słodownicze Przemysłu Terenowego w Bojanowie.

Od 1971 roku śmigielski Browar ponownie wrócił
pod skrzydła Zakładów Piwowarskich w Poznaniu
jako oddział produkcyjny. Na przełomie lat I973l74
zainstalowano nową linię rozlewniczą typu ,,Pofa-
mia" i zmodernizowano zakład. Dzięki tym zabiegom
rozlew piwa butelkowego oraz produkcja wód gazo-
wanych wynosiły 31,5 tys. hl. Od 19?5 r. zakładem
kieruje Marian Michalski. W 1,972 r. produkcję wód
gazowanych wzbogacono o nowy napój pod nazwą
Tonic Water, który zyskał uznanie konsumentów od
Szczecina aż po Sudety i cieszy się powodzeniem do
dnia dzisiejszego.

W ostatnich dwudziestu latach produkcja wód ga-
zowanych wahała się w granicach 15-18 tys, hl ro-
cznie, osiągając w 1981 r. poziom 19 tys. hl.
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W 1991 r. zmodelnizowano kotłownię przez wy-
mianę kotła płomienicowego z 1905 r. na ekologiczny
kocioł z rusztetn ruchomym z odpylaniem, Ponadto
zamontowano nowocześniejszy monoblok do rozlewu
v.zód gazowanych, etykietarkę oTaz za- i wyladowar-
kę do butelek.

Cd 1993 r. w ramach restrukturyzacji i prywa-
tyzacji przedsiębiorstwa zakład został wydzielony z

,,Lech" Browarów Wielkopolski SA w Poznaniu jako
Spółka z o.o.

W dniu 25 iistopada 1994 r. od,była się uroczys-
tość 100-1ecia Browaru w Śmiglu. Zasłużonym pra-
cownikom i emerytom wrę€zono liczne nagrody rze-
czolve i gratyfikacje pieniężne. Po części oficjalnej
odbYła się zabawa 

'udorva' MARIAN MI.HAL.KI

PODZIĘKOWANIE
Społeczny Komite1_ Budowy Bazy Sportowo-Re-

kreacyjnej w Śmiglu składa serdeczne podziękowa-
nie wszystkim którzy pomagali przy budowie zaple-
cza bazy sportowej przy Domu Działkowca rv 1998

roku. SzczegóIne podziękowanie składa Komitet ucz-
niom Zasadniczej Szkoły Zawodowej ,"v Smiglu oraz
Przedsiębiorstwu Handlowo-Usługowemu p. Piotra
\Ąraligóry w Śmiglu.
Wartość wniesionej społecznej pomocy w 1998 r. wy-
niosła 13.377,32 złote.

W imieniu Społecznego Komitetu
Przewodnicząca Komitetu Urszula Ranke

64-030 ŚMlGlEL
(no terenie spółki
ul, Leszczyńsko,16
tel. 518-03-1E
tel. kom. 0604-443 74O
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UwAGA
19 czerwca 1999 r.

UwAGA Uw
- wolna sala w Centrum

AGA
Kulturv

M. D.

DuE0IZfFzI'ł

Centrum
Pokryc Dachowych

blachy dachówkowe - trapezowe (szeroka gama

kolorów),,wymiary na życzenie klienta

systemy lynnowe i odwadniające ,,MARLEY"
dachówki ceramiczne i cementowe ,,RÓBEN",

,,BRAAS", ,;PRoDACH"
płyny kartonowo-gipsowe,,KNAUFF"

folie dachowe i budowlane

papy, Iepiki, styropiany

Otwarcie biura handlowego: LUTY'99
Sprzedaż ratalnal

RrPERTIJAR KlfilA,,cEfiTnll[l!"

19.02.99 (piątek) godz. 17.00

,,MORTAL KOMBAT - 2 : UNICESTWIENIE", TJSA,
i997. Reż. John R. Leonetti. Wyk. Robin Shou, Tali-
sa Soto, Sandra Hess. Film przygodowy, adaptacja
popularnej gry komputeiowej, zaTazem kontynuacja
fabuły filmu wyświetlanego w Polsce w roku 1995.

Czwórka mistrzów walk Wschodu, która właśnie po-
konała złego czatownika, zostaje zaatakowana przez
władcę zaświatów. AIe z pomocą spieszy im bóg

światła i gromu.

19.02.99 (piątek) godz. l9.00
,,SPoSÓB NA BLoNDYNKĘ", USA, 1998, Reż. Pe-
ter Farelly, Bobby Fareily. Wyk. Cameron Diaz,
NIatt Dillon, Lee Evans. Komedia. Absolwent szkoły
średniej kocha się w koleżance, zostaje zaproszony
do jej domu, ale wizyta kończy się kompromitacją.
W kiika lat później chłopak dowiaduje się, że uko-
chana mieszka na Florydzie. Postanawia odzyskać
jej względy

26.02.S9 (piątek) godz. 18.00

,,ZŁjTO DEZERTERÓW", Polska, 1998. Reż. Janusz
Majewski. Wyk. Marek Kondrat, Bogusław Linda,
Katarzyna Figura. Komedia sensacyjna, której akcja
rozgrywa się w Polsce podczas II wojny światowej,
Oddział armii włoskiej wycofujący się z frontu
wschodniego pragnie sprzedać dużą iiość broni
i amunicji. Polski ruch oporu reflektuje na zakup,
jednakze Włosi żąd,ają wysokiej zapŁaty, Trzeba zor-
ganizować skok na bank.

26.02.99 (piątek) gotlz. 20.00

27.02.59 (sobota) godz. 19.00

28.02.99 (niedziela godz. 19.00

,,KILER-ów Z-óch", Polska, 1999. Reż. Juliusz Ma-

chulski. Wyk, Cezary Pazura, Janusz Rewiński, Ka-
tarzyna Figura. Komedia, ciąg dalszy filmu ,,Kiler",
Były taksówkarz, Jerzy Kiler zakłada fundację cha-

rytatywną, wspomagającą budżet państwa, Staje się

popularną postacią życia pubticznego, Przyjaźni siQ
z Papieżem, Owsiakiem, Clintonem, grywa w tenisa

z prezydentem. Tymczasem Siara nasyła na niego

płatnego mordercę Szakala. Z więzienta wychodzi
senator Lipski. Rozpoczyna się pościg za Jerzym Ki-
lerem', 

@,M.l
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,,KRYĘ/TINAŁKI"
8.01.br. - w Śmiglu na ul. Połnocnej miesz}<aniec

N,Iórkowa kierujący FORDEM SIERA nie zachował
należytej ostrożności przy wjeździe na ul. Kościafi-
si<ą i uderzył w tył FIATA 126p, którym kierował
mieszkaniec Śmigla. Wniosek do kolegium.

13,01.br. - mieszlraniec Wonieścia zgosił, że po wsi
kręcą się osoby narodowości cygańskiej. Po przy-
byciu policji nikogo już nie zastano.

14,01.br. 
- pracująca w barze w Wonieściu tniesz-

kanka tej wsi zgosiła, że bywalcy lokalu, rórvtrież
z Wonieścia, ubliżają jej. Przeprowadzono lozmo-
wę.

20.01.br. - rvspólnie ze Strażą Miejską policja wyte-
gitymowała handlujących na targowisku Rumr-ł-
nów. Handiujących bez zezwolenia ukarano mar]-
datami i nakazano opuszczenie placu targowego.

21.0l.br. - mieszkanka Smigla zgłosiła, że została
pobita przez męża. Po przybyciu do mieszkania
zgłaszającej stwierdzono, że mąz śpi, a ona jest w
stanie nietrzeźwości - 2,4 promila! Została pou-
czona.

21.01.br. - dyżurna ruchu PKP rv Kościanie zgłosi-
ła, że w rejonie torowiska PKP Przysieka Stara od
kilkunastu godzin chodzi nieznany mężczyzna. Us-
talono, na podstawie jego oświadczenia, (nie posi.a-
dał dokumentów) ze jest mieszkańcem wojewódz-
twa mazowieckiego i nie pamięta jak się znalazł
na tym terenie. Przewieziono go do szpitala dla
psychicznie chorych w Kościanie.

22.01.br. - nieletnia mieszkanka Śmigla zgłosiła, że
jej ojciec od tygodnia spożywa alkohol i ona nie
może wejść do mieszkania. Przeprowadzono Toz-
mowę i zawnioskowano o 1eczenie.

2i].01.br. - mieszkaniec Smigia zgłosił, że jego żona
zakłoca mu ciszę nocną. Przeprowadzono z nią roz-
mowę.

24.01,br. - w Śmiglu na ui. Północnej mieszkanka
Smigla kierująca HONDĄ CIVIC na łuku drogi
nie dostosowała prędkości do warunków atmosfe-
rycznvcl,1, wpadła w pośIizg i uderzyła w bok nad-
jeżdzającego CITROENA, którym kierował miesz-

Ę:§.Kościana. Sprawczynię ukarano mandatem.

25.01.br. - rnieszkaniec Kościana kierujący STA-
REM w Smiglu na u]. J. Kilińskiego w trakcie omi-
jania zaparkowanego pojazdu zajechał drogę pra-
widłowo jadącej SKODZIE FELICJI, którą kiero-
i.vał mieszkaniec Śmigla. Sprawcę kolizji ukarano
nrandatem.

25.01.br. w Karśnicach kierujący ciężaroffi
MERCEDESEM mieszkaniec gminy Sępolno jadąc
za FIATEM 126 p, którym kierowała mieszkanka
Bielaw, gdy zobaczył, że FIAT skręca w lewo, zje-

chał na lewy pas i doprowadzlł do zderzenia obu
pojazdórv. Wniosek do kolegium.

27.Ol.br. - mieszkanka Smigla zgłosia, że na ulicy
Leszczyńskiej nieznany sprawca wyrwał jej pod-
r,ęczną torbę, w której była też portmonetka z pie-
niędztrli i szybko oddalił się. Postępowanie o wy-
kroczenie jest w toku,

27.01.br. - nieznana osoba zgłosiła, że na pl. Roz-
strzelanych w Smigiu leży mężczyzna. Będącego
w stanie upojenia alkoholowego mieszkańca mias-
ta odwieziolro do domu. Wniosek do kolegiunr.

30.01.br. 
- tnieszkanka Smigla zgłosiła, że mieszka-

niec Morownicy dobija się do jej domu zakłóca-
jąc ciszę nocną. Strony pouczono.

31.01.br. - mieszkanka Smigia zgłosiła, że przy u-
rzędzie pocztowym leży nietrzeźwy mężczyzna,
mieszkaniec Nietążkowa. Odwieziono go do domu.
Wniosek do kolegium.

1.02,Lr. - mieszkanka Śmigla zgłosiła, że jej zięć bę-
dąc w stanie po spożyciu alkoholu awanturuje się
z t-iią i ze swoją żoną. Awanturnik został zatrzy-
many do czasu wytrzeźwienia w policyjnej izbie
zatrzymań,

4.02.br. - mieszkaniec Starego Bojanowa zgosił, że
doszło do nieporozumienia między nim a synem,
któr, nie chce podjąć zarobkowej pracy. Strony
pou(Zono.

5.02.br. - mieszkaniec Starego Bojanowa, mieszka-
jący we Francji, w czasie swego pobytu w Polsce
zgłosił, że właścicielka domu, w którym mieszkał
nieżyjący już jego ojciec, nie chce go wpuścić do
mieszkania ojca. Przybyły patrol policji zgłaszają-
cego nie zastał, Właścicielka posesji oświadczyła,
że syn zmarłego ]okatora nie chce opróżnic miesz-
kanie ojca. Została pouczona o trybie postępowa-
nia.

8.02.br. - pracownik stacji paliw w Koszanowie
zgłosił że nieznany mu mężczyzna chce zapłacić za
paliwo banknotem budzącym podejrzenie, że jest
fałszywy. Badanie banknotu w Ekspozyturze PKO
potwierdziło jego prawdziwość.

zebral (H. Z.)

i uwAGA R,oLNIcy !

l

lGminny Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rol-
iniczych w Smiglu informuje, że Zesp6ł Szkół Rolni-
|-,zych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie
filgłasza nabór na KURS SPAWANIA w specjalnoś-
il,iach:
ll-. rp"*".,ie elektryczne,
|- spawanie gazowe,
'}-- spawanie w osłonie COz
Termin rozpoczęcia kursu 18.02.1999 r. Informacja
w sekretariacie szkoły tel. 065 5180027, 5i89660.
Koszt jednej kategorii wynosi 400,00 zł. Uprawnie-
nia będą honorowane w całej Europie.
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WAI{ACJE Z CENTRUM KURUKY
Fotografia obok przedstawia
balik w Smiglu zor ganizow any
przęzCentrum Kultury.
Podobne baliki przy wspóŁ
udziale Rad sołeckich i kół
Gospodyń Wiejskich zostały
zorganizowane w Brońsku,
Bronikowie i S ierpowie.
Fotografia p oniżej przedstawia
uczestników spotkania z
żużlowcami: Jarosławem
Hamplem - drugi od lewej w
pierwszym rzędzie, (obok
Barbara Mencel przew odząca
spotkanie), Mariuszem
Okoniewskim - czwaĘ od
lewej i jego synem Rafałem
Okoniewskim - piąty od lewej.
Foto ELF (2x).

l{astępny numel 4 marca 1999 roku. Cena 1 złoty

1l
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WYZWOLENIA SMIGLA

Zawody odbędą się 20 lutego br. w godzinach
10.00-15.30. Ich organizatorem jest Społeczna Miej-
sko-Gminna Rada Sportu, KF i Rekreacji oraz Cen-
trum Kultury w Smiglu. Trasa przebiegać będzie
ulicami: T. Kościuszki, Północną, M. Konopnickiej
(park), L. Mierosławskiego i T. Kościuszki (pętla).
Start i meta przed Centrum Kultury.
Ekipy - zespoły do zawodów należy zg|aszać pisem-
nie na adres: Centrum Kultury w Śmiglu, 64-030
Śmigiet, ul. T. Kościuszki 20 do 15 lutego, godzina
15.000

Indywidualnie zgłoszenia będą też plzyjirlowane
w sekretariacie przed zawodami. Zaw-odnicy muszą
okazać się dokumentem tożsamości (moze być iegi-
tvmacja szkolna), a nieletni muszą posiadać oświad-
czenie rodziców zezwalających na start w tych za-
wodach. Wszyscy winni posiadać aktualne badania
1ekarskie.
Biegi zostaną rozeglane na następujących dystan-
serch:

300 m - roczniki 1990, 1989, 1988

800 m - roczniki 1987, 1986 (oddzielnie dziewczyn-
ki),

L000 m - roczniki 1985, 1984 (oddzielnie dziew-
czynki),

BIEG GŁÓWNY - OPEN - dla osób, które ukoń-
czyły 75 lat - start o godz. 14.00:

- 1500 m dla dziewcząt i kobiet,

- 3000 m dla chłopców i mężczyzn (jeden bieg, od-

dzielna klasyfikacja wg grup wiekowych: 15-19,
20-35, 36-45, 46-60, powyżej 60 lat).

Ostateczne wyniki na podstawie protokółÓ,uv zawo-
dów ustala komisja sędziowska.
Kierownictwo zawodów: Leszek Balcer-kierownik,
Zygmunt Ratajczak - sędzia główny, Jerzy Grzel-
czyk - kierownik sekretariatu, Stefan Szybiak -z-ca kierownika ds. organizacyjnych.
Uczestnicv biegu OPEN wpłacają wpisowe w wyso-
kości 5 złotych.

Organizatorzy zapewniają posiłek i ciepły napój
wszystkim uczestnikom zawodów. Mapki trasy bie-
gów będą wywieszone w holu Centrum Kultury w
Śmiglu.

opr. (H.z.)

KOMUNIKAT
W wyniku reformy administracyjrrej nastąpiły

zmiany w rozgrywkach tenisa stołowego. Dotyczą one
rozgrywek indywidualnych. Obecnie tzw. strefę -makroregion tr.vorzą dwa województwa: wielkopol-
skie i zachodniopomolskie. Konsekwencją tego będą
dalekie rq,jazdy i co za tym idzie - zwiększone
lrc,szty. Ten stan będzie obowiązywał do końca czer-
ivca i999 roku, a od września - nowy sezon - ma-
ją nastąpić dalsze istotne zmiany.
Tak w-ięc w Wojewódzkich Turniejach Klasyfikacyj-
nych, we wszvstkich kategoriaclr wiekowych (mło-
dzik, kadet, junior, senior) rywalizować będziemy z
zawodnikamt z całej Wieikopolski.

Finanse na naszą działainość sportową w roku
ubiegłym pochodziły przede r.vszystkim z budżetu
grłiny -- 18.309 złotych. Srodków własnych klub
,uvygospodarował (sporrsorzy, wynajem sprzętu spor-
towego, składki członkowskie, wpisowe z organizo-
rvalrych przez kiub turniejów) sporo, bo 6,542,56 zŁo-
iyclr. Stanowi to 35,730/o w stosunku do środków
otl,zymanych z gminy. Należy podkreśIió, że w poło-
rvie loktł doszły wydatki związane z awansem dru-
zyny seniorów do II iigi.

WOJEWÓDZKI TURNIEJ O PUCHAR,
PRZBGLĄDU SPOR,TOWEGO MŁODZIKOW

I żAKóW _ LESZNO 29.01.br.
Nasz klub w zawodach reprezentowało B młodych

zawodników. Spisali się znakomicie, gdyż aż czvłoro
zaklasyfikowało się do turnnieju strefowego.
W kategorii żaczek (dzieci do 10 lat) Marta Waligóra
zajęła 2 miejsce, a wśród żak6w Łukasz Szymański
zdecydowanie zdobył pierwsze miejsce.
W kategorii młodzików finał turnieju był wewnę-
trzną sprawą naszych zawodników. Tym razem wy-
grał Wojtek Waligórski, drugi był Darek Szymański.
Pozostali młodzi zawodnicy POLONII-ARSENAŁU
zajęli lokaty:
Piotr Ciesielski, żak - piąte oraz Piotr Błaszkowski

- siódme, Damian Wieczorek - dziewiąte i Mar-
cin Waligóra - trzynaste (wszyscy młodzicy). Dru-
żynowo młodzicy zdecydowanie zajęli pierwsze miej-
sce wyprzedzając drugą drużynę JUNIORA Leszno
aż o t6 punktów.
W turnieju tym startowali też zawodnicy ORLĄT
Czacz. Wśród żaków Szymon Kozłowski był czwarty,
a Piotr Kozłowski - siódmy. T. Kozłowskź

NAJBLIŻSZF.MEOZF. _ 28 LUTY br.

Liga okręgowa:
BVF.ZA II Dtzeczkowo - POLONIA-ARSENAŁ II
POLONIA-ARSENAŁ - LZS Bodzewo, godz. 10.00

ORLĘTA I Czacz - PROMIEŃ Krzywiń, godz. 10.00

A klasa:
POLONIA_ARSENAŁ IV SPÓŁDZIELCA III
Kobylin, godz. 10.00
TAFFUN II Lgiń - OBLĘTA II Czacz
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