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t,|Witom Poństwo serdecznie i zoproszom
cio gimnostyki poronnej. Już tylko dni w ko-
lendorzu) i minuty (wedłu9 wschodów słoń-
co) dzielq nos od zrównonio dnio z nocq.
W gospcdorce nokozowej byłoby jeszcze
rviosno, ole jok wróciliśmy do kopitolizmu,
to wszystko musi być szybciej i lepiej (choć
wcole nie toniej). Tok więc kolendorz swo-
je, o komory, kleszcze, upoły i burze swoje

- zrobiło się już nom, proszę Poństwo, lo-
to. Nie mo się więc no co oglqdoć i ociq-
9oć, ty!ko przyspieszyć również 9imnostykę
poronnq. Stojemy zotem przy szeroko otwor-
tym oknie i rozpoczynomy.

Nielvqtpliwie dominujqce miejsce we
wszystkich mediqch w kroju zojqł teroz je-
den temot kolejno pielgrzymko Ojco
Swiętego do Polski. Jest to chybo jedyno
osobo (o włościwie osobowość) no świecie,
któro zowsze ,est w stonie dostorczyć te-
motu dlo mediów - i to nie tylko w krojoch
o orientocji kotolickiej (i nie tylko w zwiqz-
ku z problemomi religijnymi), Nie pomylę
się chybo, jeśli powiem, ze bodoj no równi
z -porvożnymi i podniosłymi sprowomi, jokie
wiqżq się z osobq Jono Powło ll, interesujq
ncs zogadnienio czysto ludzkie. Czy Ojciec
Slvięty postorzoł się od czosu ostotniej wi-
zyty (i tu zdecydowonie wyglqdo no to, żo
jest w lepszej formie niż poprzednio), czy
trodycyjnie nciruszo ustolony progrom izrobi
coś ,,po swojemtl", joki żort wplecie do roz-
mów z wiernymi? Ciekowe jest nowet to,
gcizie Popież zc,trzyma się no nocleg, jokie
przygctowono d|qń potrowy, czy może roz-
poczyno dzień od poronnej girnnosty-
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ki? Orgonizotorzy pobytu mogq też zowsze liczyć no
poczucie humoru noszego Wielkiego Gościo - wydoje
się, że serdecznie rozbowiło 90 np, sytuocjo, gdy wśród

różnych dorów otrzymoł tokże jednq... nortę i jeden...

but,.. sportowy, oroz dwieście piłek,,. do przekozonio

klubom porofiolnym. Rozumiołobym, gdyby te piłki by-

ły dlo gwordii popieskiej. Niechby sobie chłopoki po-
groły w wolnym czosie. (Swojq drogq, przy obecnym
Popieżu mojq oni pewnie sporo czosu dlo siebie, bo
jedno podróż popiesko dosłownie goni drugq i w Wo-
tykonie nie mo zojęcio dlo gwordzistów). Terclz, jok

Popież wróci do Rzymu, koże nojpierw wystosowoć po-

dziękowonie do prezeso Dziurowiczo. Będzie mó9ł 9o
używoć joko ,,korty przetorgowej" wobec swoich on-

togonistów. Bo, nowet w FlFA zrobi to wrożenie. Po-

tem sporzqdzi się odpowiedni rozdzielnik i wyśle piłki

z powrotem do Polski, Kluby porofiolne, otrzyi,l-icwszy

dor oż z Wotykonu, też będq się poczuwoły do po-

dziękowoń i proszę, joki się zrobi ,,ruch w interes!_e|ll,

Poniewoż wiek, tuszo i kondycjo nie bordzó poz-

wolojq nom wszystkim grywoć w piłkę więc olbo zodo-

wolomy się 9imostykq poronnq, olbo śledzimy roz-

grywki piłkorskie w telewizji. Nie wiem, dlocze9o uwo-

żo się, że poziom noszego futbolu jest toki zły, (W ron-

kingu nojwiększych klęsk ostotnie9o dziesięciolecio
znolozł się no ,,zoszczytnym" pierwszym miejscu).

Przecież z reprezentocjq Luksemburgo wygroliśmy zde-
cydowonie, bo jednq bromkq, Gdyby mecz trwoł tro-
chę dłużej to przewogo by się pewnie nie utrzymoło -
tyle że no korzyść przeciwników, A może rzeczywiście
pokłodoć nodzieję w kluboch porofiolnych i w tych

,,popieskich" piłkoch? Tylko potrzeć, jok np, ,,Foro" -
Smi9iel tok się wyszkoli, że zokosuje noszq pierwszq
reprezentocję !

Poństwo niech się nie oddojq wyłqcznie tokim spe,
kulocjom, lecz zechcq jeszcze choć przez kilko minut
poćwiczyć somodzielnie, Jo pójdę tymczosem odrobić
zoległości, jokie porobiły mi się w rutynowych zoję-
cioch w wyniku oglqdonio popieskiej wizyty. Pocie-
szom się, że innym też się tokie zole9łości porobiły, bo
np. policjo stwierdziło, że w czosie wizyty Ojco Swię-
tego przestępczość w Polsce zmoloło mniej więcej

,o 1i3, To się pewnie wyrówno, kiedy po odjeździe Po-
pibzo tokże przestępcy zacznq nodrobioć ,,zoległości".
Zgromodzone tłumy słusznie skondujq ,,zostoń z no,

mi"! Pomyślmy, poćwiczmy, o jo zoproszom do no

stępnego spotkonio oby również z Popieżem!
(Gimniastykę porannor przygotowała i prowad,zźła mgr J, S,)

X Sesja Rady Miejskiej Smigla...
.,. odbyła się 10 czelwca br. Obecnych było 21 rad-
nych, neiobecnych trzech: Jan Lisiak - Spławie, Ze-

non Skoracki - Zegrówko i Andrzej Szkudlarczyk

- Bronikowo, Obradom przewodniczył przewodni-
czący Rady Miejskiej Smigla Zygmunt I(onieczny,
Program sesji, w zasadzie, miał tylko jeden punkt:

PODJĘCIE UCHWAŁ

Podjęto ich dwie - jednogłośnie - i obie doty-

czyły tej samej sprawy: zaciągnięcia pozyczek ,,na

nuaÓ*ę oczyszi,cza\nt ścieków dla miasta śmigiel
i przyległych miejscowości".

Pierwszą pożyczkę ,,w wysokości 400,000,00 zł na do-

finansowanie zadania pod nazwą ,,Budowa oczysz,

czalni ścieków dla miasta Śmigla i przyległych miej-
scowości wTaz z kanalizacją" zaciągnięto z Wo jewódz-

kiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Wodnej w Poznaniu. Będzie to pozyczka zr,vrotna

w kv.artalnych ratach z oprocentowaniem 0,5 stopy

redyskonta weksli lecz nie mniej niż 7nlo, Spłata po-

życzkt może być rozłożona na maksymalny okres 4

lat, z karencją spłaty rat kapitałowych pożyczki nie

dłuższą niż rok od jej udzielenia oTaz z możiiwością

umorzónia pożyczki do wysokości 300/o,

Drugą pożyczkę ,,Postanawia się zaciągnąc (",) z Na-

,odowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-

darki ńdnej w Warszawie w wysokości 2,600,000 zł

na dofinansowanie zadania pod nazwą "Rudowa

oczyszczalnr ścieków dla miasta Smigla i przyległych
r.riejscowości". uchwałę w tej sprawie podjęto

w związku z tym, że Zatząd NFOŚiGW w Warsza-

wie poinformował Gininę, iż dokonał oceny naszej

Karty Informacyjnej dotyczącej przedsięwzięcia bu-

dowy oczyszczalni ścieków kierując wstępnie splawę

ci.o dalszego postępowania. Z uwagi na powyższe, na-

Iężało poa;ąe uchwałę, w której to kwota pożyczki

jest określona na podstawie wniosku jaki Urząd bę-

łzie kierował do NFośicw. po dostarczeniu wnio-

sku wraz z potrzebnymi materiałami, w tym i przed-

miotową uchwałą, i rozpatrzeniu go dopiero będzie

wiadomo, jaką kwotę z wnioskowanej otrzymamy,

Cbie pożyczki będą spłacone ,,", z dochodów budże-

towych Gminy z uwzględnieniem w planach budże-

towych w latach obejmujących spłatę",

Nim doszło do podjęcia tych uchwał Burrr,-istrz

Śmigla Jerzy Cieśla i Skarbnik Śmigla Danuta Mar-

cinta'k odpowiadaii na pytania radnych, Z odpowiedzi

u,ynikało, że koszt budowy oczyszczalni wyniesie

około ? milionów zlotych, a nadzór inwestorski i bu-

dowa kolektorów zwiększy go o dalszy milion, Emisja

obligacji zapervnia 4,5 miliona złotych, a pozostałe

- S,S miliona - trzeba po prostu szukać, Jednym ze

żród,eł są właśnie pożyczk:,Ich spłatę budżet wytrzy-

ma, na co wskazują symulacje dochodów i wydatków

- spłaty długów nie mogą przekroczyć 150/o docho-

dów. ., i (H,z)
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Sto lat i
Z panią }Ieleną Szkudlarczyk, która 13 ruaja br.

obcl-rodziła setną rocznicę urodzin, lvbrew przyjętym
zwyczajom, umówiłem się następnego dnia,
Od razu wyjaśniam, że Jubilatkę zrranr osobiścic ocl
bardzo dawna. Byiiśmy prawie że sąsiadami, a bar-
dzo często spotykaliśmy się na ogródkacl-1 działko-
wych.
Zostałem przyjęty w pokoju, który dosłownie tonął
w kwiatach. Na pierwszym planie kosz ze ] 00 różami
od wnuczek i ich rodzin oraz bukiet otrzymany od
ks. proboszcza w czasie mszy św. Po chwili weszła
Jubilatka, jak zawsze dobrotliwie uśmieclrnięta,
przyjęła moje gratulacje i synową poprosiła o kawę,
ale słabszc4 - zastrzegła.

- Jak Pani przeżyła wczorajszy dz\eń? - zapytałem
O jej! (To ulubiony wykrzyknik p. ileleny). Było
dużo goścż - rodzina, nźe usszgstkiclt Tozpoznaucl-
łam. Bgło dużo szumu, Teraz uszasca sq mnie cie-
kau:ź, a przedtem nikt o mnźe nźe użedzżał,,. BElż
z radża, gazet, prezgdi,um (burmistrz Jerzy Cieśia,
przewodniczący rady Zygmunt Konieczny i członek
zarządu Alicja Ziegler) dostałam ku;żatE i plezent.
(Obecna plzy rozmowie synowa Maria Szkucllarczyk,
daje mi do przeczytania okolicznościrvy adres:

,,Wszystkiego najlepszego, spełnienia życiov,,,ych pla-
nów. wszelkiej pomyślności i tylko raclosnych dni"),
Bgłg też panźe z ubezpżeczalnź (też z okolicznościo-
wym adresemi ,,Z okazji osiągnięcia sędziwego rvie-
ku składam Pani serdeczne gratuiacje i życzę (...)
dalszych długich lat życia w zdrowiu i pomyślności").
A niech pq,n salru zobaczy - i wskazuje mi stos gra-
tulacyjnych telegramów od osób Ją znającyclr.
Wśród niclr był też od Pracowniczych Ogrodórv

ieden dr,ien
Działkowych, które to z okazji Jubiieuszu byłej
działkowczyni przl,znaŁy ziotą odznakę Zasłużonego
l]ziałkowca.

- Jakie wydarzerria utkrviły Parri szczególrrie rv pa-
rrrięci. Niech Fani oporvie o tych najrvażnicjszych...
Okazujc się. że dia Parri Fleieny wszystkie zyciowe
rvydarzenia były ważne, bo zaczęła opowiadać swój
żl,ciorys. To była żywa, niekiedy przelywana wy-
liizyknikanli i anegdotarni - Pana ojca tez znałam,
był takż mały - i śmiechern relacja, z której lvyni-
kało jedno: całe życie bardzo ciężko pracoivała i to
clra była głową rodziny.
nIieszkała w Barchlinie. Gdy nriała 4 lata znrarła jcj
matka, a gdy siedem i mogła już paść gęsi _- wzięło
ją bezdzietne małżeństwo z Radomic}<a. Później, chy-
ba w 1920 r. (to jedyna data, do której nic, ma pew-
ności) wydatlo ją za mąż Mąż pochodził z Bronikowa
i pracował ira poczcie rv Smigiu, Był inwalidą I gru-
py - prawą rękq stracił na I rvojnie śu,iatowej na
froncie francuskinr. W iataclr 3O-tych ze współrvłaś-
cicieiem kupill obecnie zamieszkały dom. Zapis był
,,łr Poznaniu... Po roku spłaciła współwłaściciela, a za-
ciągnięty dług na icgo spłatę odrabiała na bankowej
r.vinnicy. I tak juz jcj zostało: placa w polu, pranie
i sprzątanie ,,po lepszyclr domach". W 1957 r. zmarł
rrrąż pozostawiając ją z sześciorgiem dzieci.
Nlocno w jej pamięci zakorzeniły się wydarzenia wo-
jenne. Tej pierwszei - z gazet i opołviadań, bolsze-
wickiej, w której brał udział jej brat i tej drugiej
śrviatolvej, którą wraz z rodziną ptzeżyła na własnej
skórzc: wylzucona z donru, wywieziona - za męża

- do Niemiec na roboty, pobyt tam również najstar-
szej córki (To jedyna żyjąca z 6-ciorga dzieci). Wie-

.| u.bilcti.lca u oto czeniu lnnukóu,
pruunlthow ź prapraunuka (tu

pżerwszgm rzęclzźe z lłwżatamź).
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dza tristoryczna mej |ozlĄówczyiri jcst inpoiiująca,
tro i ta pamięć. Gdy jej o tym powiedziałem, oclpo-
wiedziała: Zuulsze modlźła^m, sźę ź m,odlę b,ynl m,iała
zdrowo, głouę,

- A jatr się Parri żyje tcraz? - ti,ochę nicgr,zecztrie
przerywam jej opowieść, ale: Pousiem jeszcze coś
śmżeszego. Parę dom,ow daiej m,źeszkał Poluk malarz
Tonder. Nżerncg na łatlskach przed szpżtal,em uupż-
sali Nur Iijr Deutsch,e, a onż dopźsalź: Dupa lłasze,
łauskź nasze. Oj, co si,ę dzżało. Żgje mż sźę dobrze. Sa-
ma sźę poruszan,L, sucham radźa MARYJA, oglqdam
teleużzję - usżadom,oścż nże opuszczę, cż,utl"nx gd,ze-
ty. Ksźqżek już nźe - nźe mam cźerplżllsoścż, Czasem
im (tzn. synowej, wnuczkorn i mężowi jednej z nich)

17 maja br. w Domu Działkor,vca im. Romana Wa-
1igóry w Srniglu odbyło się coroczne, walne zebta-
nie członków Pracowniczych Ogródków Działko-
u,ycłr im. Władysława Pioclra w Śmiglu. Zebranie,
którenru przewodniczył Ronran Żurek miało cllarak-
tel sprałl,ozdawczy - 52}.,_9dą, że ptzy stosttnkorvo
r,iskiej frekwencji,
Sprawozdanie z działalności w 199[} t. zlożył prezes
tjCD Leszek Balcer.
*'*i;*i- 

ńóńplei.rv"'Ógiódków dziaiiiouvych łącznie
obejnrują obszar 13.35 ha a 310 działek - 11.09 ha.

i)ozostały obszar to drogi, alejki i place. Zdecydowa-
tra większość Liż-.likolvników swe ogródki uprawia
eiektywnie . Zaurvaża się jednak zmianę użytkowanta

z kierunku ,,produkcyjnego" na rekreacyjny:
ograrlicza się uprawę waTzyw, wycina drzewa a za-
klaria trawniki, skalrriaki, kąciki do v,lypoczynku.
Często czuć za.pach smażonych kiełbasek.
Niepokojącym zjawisi<iem jest st;_izenie się liżytkow-
ników działek i brak młodycil następców. Stąd są też

działki zaniedbane a naw,et w ogóle nie uprawiane,

mótnźę co ntajc4 przeczytać. Dodam, że Jubilatka czy-
ta również ,,Politykę" i ,,!Vprost". Załuje, że juź nie
żyje teść Firiej, z którym często ,,politykowali". In-
teresuje się wszystkim co wokół niej się dzieje. Lubi
podróżorvać sanrochodem. A gdg mż sźę dłużg, źdę do
kuchnź gdzże jest unuczka z dzżeckiem".

Gdy żegiraienr siq z pantą Hcleną Szkudlarczyk
życząc Jej jeszcze wieiu pogodnych dni, na odchod-
lrym powiedziała: ... a na tym zdjęctu lu tej gazecie
śmigźel,skźej, u chuścże uyiqdum jak stara bobo. Po-
inyślałem sobie; Kto wie. Może w takiej postawie
ukryta jest długowieczność w pogodzie ducha?

Hubert Zbierski.

Te ostatnie twotzą oazy rozsiewających się chwa-
stów i szkodnikórv drzerv i krzel,vów-. By je zagospo-
darować, zarząd -- z blaiiu irlnycl-t chętnych _ za-
chęca działkorviczólv, by iiplarviali więcej niż jedną
działkę. Do zagospodarorr-ania jest 16 działek.
\\, r,ck_u ubiegłynr rv;-l<cnano kapitalny remont da-
chu na domu działkowca. obiekt ten zarabia na §wo-
jc utrzymanie. W miar,ę możiiwości jest modernizo-
wany - zmieniono posadzkę w chłodni, kuchni i jej
zapleczu. Z dochodów własnych - składek wyko-
nuje się konserwację i naprawy ulządzeń wodnych,
parkanów, brarn i furtek, urządzeń na placach za-
jlaw, ubikacji, wykasza się tlar,vy na placach ogólno-
tiżytkowych i przy parkanach.
W roku bieżącym między innyrni zamietza się często
przeprowadzać kontrole użycia lvody, podjąć ener-
giczną walkę ze złodz\ejami i niszczącymi mienie
działkowiczów jak i wspólne oTaz ... enelgicznie szu-
kać chętnych na woltre działki.

Komisja rer.viz; jna rvniosła o udzielenie zarządo,
rvi POD skwitorvania. Uczyniono to jednogłośnie.

(H,z.)

Obrodoweili dziqłkowcy
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CZY SZCZENIE CHEMICZNE ODZIEŻY

Plalnia ekoIogiczna
Punkt przyjęć: Śmigiel, ul, Lipowa 4c

Czynne:
codzientlie 10.00--1B.00 w soboty 10.00-13.00

Zapraszamy ZapraszamyWiadonlość tel. 51-88-902
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O łądzie, ponządku i bezpieczeństwie...
. dyskutowano 1 czerwca br. w Domu Działkowca
im. Romana Waligóry w Smiglu w trakcie spotkania
zorganizowanego z inicjatywy zarządu Komltetu
Osiedlowego Nr 3 w Śrniglu, którego przewodniczą-
cym jest Jerzy Grzeiczyk. ,,Z upoważnienia osiedia
nI 3" prowadził je Leszek Balcer.
V/ spotkaniu uczestniczyli: członkowie komitetów
os;edlowych, radni Rady Miejskiej Śrnigla: wicebur-
mistrz Feliks Banasik, Zygf.ryd Budzyński, Andrzej
Pecoit, Urszula Ranke, Roman Schiller, radni Rady
Powiatu Kościańskiego:,uvicestarosta Stefan Stacho-
wiak, Józef Cieśla, Ryszard Fornalik, Tadeusz Gry-
gier, Stefan Klupsz i Flenryk Skrzypczak; radny Sej-
miku Wielkopolskiego Marian Kasperski, komen-
dant Komisariatu Policji w Śmiglu Jarosław Mie-
ciziarek i pollicjant Jerzy Szymański. Mimo zapro-
szenia w spotkaniu nie uczestniczyli: dyrektorzy
rvszystkich śmigielskich szkół, strażnicy miejscy, pra-
corvnik Urzędu Miejskiego Śmigla i przewodniczący
Komisji Planowania Przestrzennego, Porządku Pu-
biicznego i Ochrorry Środowiska Rady Miejskiej
Smigla.
Dyskusja korrccntrowała się wokół następujących
Sp]:aw:

PROBLEMY PORZĄDI(U I tsEZPIF-CZENSTWA

L. Balcer poruszył sprawy postoju pojazdów
rłr miejscach zakazanych, dewastacj,i urządzeń pu-
bliczrrych olaz braku reakcji na niektóre zachowania
młodziezy i nietrzeźwych. S. Klupsz porviedział, że-
by bałaganu ni,e było, musimy strvarzać odpowiednie
warunki. ,,Wszyscy musimy dążyć do tego, by miasto
było jeszcze czyściejsze. (...) Miasto mamy czyste
i piękne, przyjezdni są pełni podziwu. Ale to nie
znaczy, że nie może być jeszcze lepiej i czyś-
ciej. Zrobiliśmy olbrzymi postęp w liczbie szaletów,
ale jest problem w ich utrzymaniu. Ludziom, przede
l,vszystkim dorosłym, brakuje kultury - w koszach
są Tzeczy, których w ogóle nie powinno tam być".
Duzo mówiono o rejonie, w któr,ym znajduje się szko-
ła zawodowa (U. Ranke). Młodzież pojemniki po na-
pojach rzuca bezpośrednio na ulicę, a wychowawcy
nie reagują. Poruszano też sprawy wystawiania to-
warórv, które ograniczają szerokość chodników przed
-skletlami (Włodzilnierz Drótkowski), współpracy po-
licji ze strażą miejską (J. Miedziarek), źle parkują-
c,vch samochodów: na u1. J. Matejki i św. Wita
(U. Rarrke), przed centrum kultury - ,,samochody
biactił,a wjezdżają prawie do środka" (J6zef Herma-
norvicz), na uI. Jagiellońskiej (L. Balcer). Sugerowano
też k:y zmienić organizację ruchu: ul. Północną i da-
lej T. Kościuszki w plawo - główna, a odcinek
T. Kościuszki od rynku do skrzyżolvania z Północną
-- podporządkowana ze znakiem STOP.

Henryk Skrzypczak sugerował, by spraw ,,o wanda-
lizm" nie kierować do sądów, ,,bo one je umarzają",
a sprawców karać mandatami - ,,Mniej placy __

więcej pożytku". Tezę tą poparł przykładem sp]:aw-
cy, który w odstępie dwóch lat popełnił dwa takie
czyny i obie splawy umorzono.

REALIZACJA INWESTYCJI

W zastępstwie burmistrza Jerzego Cieśli sprawę
zreferował wiceburmistrz F. Banasik. Najistotn,iej-
szą inwestycją dla miasta i gminy jest kompleksow-e
rozwiązanie ścieków: kolektor - podłączenie nieru-
chomościi, - oczyszczalnia. Obecnie realizowana jest
budowa oczyszcza|ni w Koszanowie i odcinka kolek-
tora w Śmiglu w rejonie stawów przy wiatrakach.
Od strony cmentarza wybijała woda i konieczne było
igłowe osuszenie tereniu - gdy rob,iono dokumen-
tację, wody nie było. Przepust pod E-5 jest mało so-
lidny i komorę rozdzielczą trzeba było przesunąć.
Zlecono opraco\Manie dokumentacji na budowę od-
cinka kolektora od stawów do domu rzemiosła przy
ul. Północnej. Na jego budowę będzie ogłoszony
przctalg, a d,nwestycja ma być zakończona jeszcze
."v tym roku.
Został zakończony remont ul. E. Orzeszkowej. W tym
roku zostaną zwodociągowane ul, W. Łepkowicza
i Winnicka. Przy ul. Lipowej ZGKiM będzie budo-
wał garaże, które następnie będą wydzierżawiane
mieszkańcom.

OBWODNICA

L. Balcer poinformował zebranych, że wbrew za-
pcwiedzi na zebraniu protestacyjnym 26 marca br.,
dyrektor Okręgorvej Dyrekcji Dróg Publicznych
rv Poznaniu Kazimtetz Bałęczny nie zameldował mu
<, aktualnej sytuacji odnośn,ie budowy obwodnicy.
Wiadomo, że do rozwiązania pozostaje tylko jedna
sprawa konfliktowa, ale ,,jest daleko posunięta".

DEKLARACJA POMOCY

Radny Rady Powiatu Kościańskiego H. Skrzyp-
czak zożył deklarację pomocy radnych tej rady dla
Śmigla, a S. Klupsz, dodał: ,,dajcie nam radnym po-
v,riatowym wnioski do przedstawienia na forum po-
wiotu (...). Chcemy pomagać i Śmiglowi i Staroście".

O LOBBY DLA SMIGLA

Spotkanie L. Balcer zakończył stwierdzeniem:
,,JeśIi nie stworzymy szerokiego lobby dla Śmigla,
to dużych postępów w mieście nie zrobimy".

(H. z.)
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0 pożarach p]awlsffi wsz$s§lro
Tradycją już się stało, że w ranrach l]NI SNliGL,^r

rozgrywany jest finał Szkolnego Turnieju Wiedzy
Pożarniczej pod hasłem M.ŁODZIEŻ ZApotsIIrGA
POŻAROM. Poprzedzolry on jest eliminaciami szkol-
nymi, w których wyłania się reprezentacje Doszcze-
gólnych szkół.
Szkołę w Czaczu reprezentowali: Anna l.-asik, Nlic}rał
Przybylski i Krzysztof Lasik, szkołę w Smiglu *-
Hanna Snela, Piotr Józefczak i Łukasz Koza,k, szkołę
w Bronikowie - Szymon Rzepecki, Otylia Kon,jecz-
na i Karolina Kaźmierczak, a szkołę w Sta.rym Bo-
janowie 

- Bartosz Walczak, Przemysław Gorzny
i Maciej Złotkowski.
Poszczególni zawodnicy odpowiacJal.i indyv",i-iLraiilLt:
na wylosowane zestawy pytań, a otrzymane puirkty
były też zaliczane drużynie. Nad przebiegietn korr-
kursu czuwała komisja, którą tworzyli członlior,vie
Zamądu Gminnego Związku Ochctniczych S'ir.aży
Pozarnych RP w Smiglu: Jerzy Cieśla - prezes, Ro-
man Schiller - wiceplezes, Krystyna Bar-tkciviak .-
skarbnik, Marian Graczyk - komendant gminny
oraz Andrzej Ziegler i Henryk Starkbatłer, - człotr-
kowie.
Indywiduąlnie najlepszym okazał się Piotr
Jozefczak, który zdobył maksymalną liczbę
punktów 9 i w nagrodę otrzymał rower górski. I)ru-
gie miejsce zajęła Anna Lasik - 8,5 pkt. i otrzymała
aparat fotograficzny, a trzecie miejsce zajął Michał
Przybylski i o+rzymał łyżworolki.
Zespołowo najlepszą okazała się drużyrra repre-
zentująca szkołę podstarvorvą rv Srniglu, kióla zdo-
była 21 punktów i otrzymała okazały puchal. Dru-
gie miejsce zajęła reprezentacla Czacza - 20 pkt,,
tt,zecie Starego Bojanowa - 11 pkt. i czwarte Bro-
nikowa - 9 punktów. Szlloła w- Przysiece Starej
drużyny do turnieju nie zgłosiła

Dla dzieci młodszych zorganizorvarro pod tym sa_
mym hasłem konkurs rysunkowy, Ze -wzg\ędu na
bardzo wyrównany poziom prac komisja postanowiła
wyróżnić nagrodami rzeczowymi - piórnik z wypo-
sażeniem - autorów następujących prac (były wy-
stawione w trakcie turnieru): A{agdalenę liabernik,
Damiana Dudkowiaka, Hannę Skorupińską, Adama
Kurpisza i Mariusza Filipowicza - \vsz\Iscy ze szko-
ły w Bronikowie; Macie;; CieśIę, Mateusza Macko-
wiaka, Martynę Białą, Sylwię Lester i Darvida K.ap-
skiego - wszyscy z Czacza; Aleksandrę Smelko-wską,
Aurelię Kasińską, Marcina Stacho.łiaka, Jaku}la
Skorupińskiego i Katarzynę OrzoŁ - wsz;z5gy ze Sta-
rego Bojanowa oraz: Rafała Chłapowskiego, Krzy-
sztofa Kozaka, Agnieszkę Szawułę, Annę Pohi i Ka-
tarzynę Grocką - wszyscy ze Smigla.

Do MiE$ZI{,ANCÓW SMIGLA!
W dniach 14 maja otaz 2 i 7 czerwca br. roznra-

rvtałem telefonicznie z Dyrektorem Generalnej Dy-
rekcji Dróg Ckręg Zachodni tnż, Bałęcznynr oraz je-
gt, zastępcą inż Bel,eżeckirn w sprawie aktualnego
sianu prac dokur,letrtar,5.zacyjnyclr budowy obwod-
lricy dla Śmigla.
L;zyskałem jednoztraczną inlormację (potivierdzoną
też przez Wicestarostę p. il-]z. Stachowiaka) iż: spra-
rvy wykupu działek (spori'e) pod obwodnicę zostały
zalatwione pozytywnie - ltgodowo i trwają obecnie
iormalne sprawy umórv rrotariainych, ponadto
,uv przygotowaniu są odporviedrrie ekta na uzyskanie
zezwolenia na budowę. Dvrektor Bałęczrly ponownie
oświadczył, iż dotrzyma sło-,.ł;a danego na zebraniu
protestacyjnym Mieszl<ańcólv Slnigla w dniu 26 mar-
ca 1999 r. ,;.ffi

W związku z powyższym dla dobra sprawy nie
zachodzi potrzeba zapowiadallei aiicji protestacyjnej.
Wymagany prawnie okres dla dokończenia spraw
f ormalnych jest korrieczn;r. D;vlektorzy do końca
m-ca czerwca 1999 pisemnie poinformują GMINĘ
o stani.e zaawanso\,,r'ania cialszr.ch czynności w spra-
wie NASZEJ OBWOD}UCY.

z szacunkiem
Leszek Balcer

DYPLOMOWANY
INSTRUKTOR TAŃCA TOWARZYSKIEGO

KIEROWNIK i CI]OREoGRAF
ZESPOŁU TANECZNEGO,,KO NTRA"

ALDot{A OSTROWSKA
ogłaSZa
Z^PISY

na zajęcia wakacyjne z tańca współczesnego
(disco, rap, funky i inne)

Zajęcia odbywać się będą w Szkole Podstawowej Nr 2

(mała sala gimnastyczna) od poniedziałku (28.06.99 r.)
do piątku (2.07.99 r.) od godz. 12.00 do godz. 13.30.

Zapisy u instrtlktora tel. dom. 5180-209

ODPŁATNOSĆ - 20 ZŁ (ZA5 ZAJĘ9)
Obowiązuje strój i obuwie sportowe

Przyjmę uczniów
w zawodzie

mfi§are-tapeeiarz
HIEROIłIM MATVSIAK

(H.z,) TELEFON 518-02-69
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Przelorgi
OGŁOSZENIE

Zarząd Miejski Śrrrigla og łasza ustiry przei,arg
na sprzedaz lokalu nrieszlralncgo Nr 38C/5 wlaz
z ułam}<ową częścią gruntu położonego w Starej
Przysiece Drugiej Nr 3BC.

W przetargu mogą brać udział wyłącznie miesz-
kańcy miasta i gminy Smigiel, któt,zy przy wpłacie
wadium przedłożą zaświadczelrie o niezaleganiu w po-
ciatkaclr i opłatach na Tzecz Gminy i ZGKiM
w Smiglu.

Przedmiotowy lokal wchodzi w skład nierucho-
mości zabudowanej położonej na gruncie oz\aczo-
nym Nr ewid. 12415 o pow. I.2773 ha zapisanej
rv księdze wieczystej KW 31066 pł,owadzonej w Są-
dzie Rejolrowym łv Kościanie.

Nieruchomość zgodnie z nriejscowym planem za-
gospodarowania przestrzenl]ego, połozona jest w tere-
nach budownictwa mieszkalnego.
Lokal mieszkalny Nr 38C/5, będący plzedmiotem
przetargu składa się z:
1 kuchni
2. pokoju
3. pokoju
4. pokoju
5. przedpopokju
6, łazienki
7, wC

74,30 m2

do lokalu należą:
piwnica o pow. 17,00 m2, piwnica o pow, 2,70 m2 or"az

garaż o pow. 18,30 m2.

Ułamkowa część gruntu oznaczonego Nr ewid. 124/5

o pow. I.2773 wynosi ll23l232l7.
Cena wywoławcza 1okalu wraz z ułamkową częścią
gruntu wynosi:

23.525,70 zl
u, tym:

- lokal

- grunt
Przetarg odbędzie się w dniu B lipca 1999 r. o go-

dz,inie 14.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego Smigia
(pokój Nr 14).

Wadium w wysokości 4.000,- zŁ na|eży wpłacić
r,i, kasie Urzędu do dnia 2 lipca 1999 r.

Vy'adium wpłacone pTzez uczestnika przetargu,
który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny na-
bycia lokalu.

Pozostałe wadia zwl,aca się nie później niż przed
upływem trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.

Postąpienie nie moze wynosić mniej nlż 300,- zł.
Cena nieruchomości osiągnięta na przetargu pod-

lega zapłacie nie później niz do dnia zawarcia tłmo-
rł,y notarialnej.

t; pow. J.1,30 m2

o pow. 13,70 m'
o pow. 15,50 m2

o pow. 20,10 m2

o pow. 9,10 m2

o pow. 3,40 m2

o pow. 1,20 m2

1)oclpisairic ulnowy notarialnej rastąpi najpóźniej
r,; ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Jeżeli osoba, ustalona jako nabywca nierucho-
rrrości, rrie stawi się bez usprawiedliwienia ,"y miejscu
l termin,ie podanynr w zawiadomieniu, organizator
pr;:etalgu może odstąpić od zawarcia umov/y nota-
lialnej, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Zarząd Miejski Smigla zastrzega sobie prawo od-
.,l,-o1ania plzetargu, Dodatkowych informacji w spra-
lvie przetargu udziela I}rząd Miejski Smigla telefon
r-i80-003 (pokój nr 13).

Przewodnic zący Zar ządu
Miejskiego Smigla
inż. Jeruy Cieśla

OGŁOSZENIE
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o WARToŚcr poxrŻEJ 30.000 EUR
Zarząd Miejski Smigla ogłasza przetarg nieograni-

czony lra dobudowę przewodu oświetleniowego oraz
zabudorvę opraw ośrvietleniolvych w ilości 6 sztuk na
istniejących słupach energetycznych w Śmiglu na
rilicy Południowej i 27 Stycznia,
'fermin realizacji zamówienia: 31 sierpnia 1999 r.
Specyfikację - formularz isto-Lrlych warunków za-
mówienia można odebrać osobiście w siedzibie zama-
wiającego, w pokoju nr 21 lub za zaliczeniem poczto-
wym.
Pracownikieln uprawnionyiir do kontaków z ofelen-
tami ,iest p. Blandyna PeIIa, tel. (0-65) 51B0-003, po-
kój nr 27 w godz.7.00-15.00.
W przetalgu mogą wziąć udział oferenci spełniający
warunki okreśIone w uproszczonej specyfikacji istot-
nych warunków zamówienia na roboty budowlane.
O{erty należy składać w siedzibie zamawiającego,
r,v pokoju nr 21 w terminie do 8 lipca 1993 r. go-
dzina 13.00.
l'ermin i miejsce otwarcia ofert: 8 lipca 1999 r. go-
dzina 13.30 w siedzibie zamawiającego w pokoju
irr, 14.

Plzewodnic zący Zat ządu
Miejskiego Śmigla

inż Jerzy Cieśla

BEzPŁATIlE

22.290,00 zŁ

7,235,70 zŁ

0ffŁtl§zElllA nBEmE
'Ianio sprzedam meble i wypoczynek.
Tel. 518-52-20,

Sprzedam maszynę do POP-CORNU
Tei. 5-1BB-996 Te]. kom. 0604307295

SPRZEDAM DZIAŁKI BUDOWLANE
TEL. 5-180-124
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SPORT SPt]RT
TURNIEJE TENISOWE

Z okazji VIII DNI Śłttcl-ł i DNIA DZIIICKĄ
GLKS ,,ORLĘTA" Czacz wspólnie z Komisją Profi-
laktyki i Zwa|czania Alkoholizmu w Śmiglu zorga-
nizowali turniej tenisa stołowego.
W kategorii dziewcząt kl. I-IV trzy kolejne miejsca
zajęły: Anna Cichowska, Paulina Maślak i Kinga
Langner - wszystkie z Czacza, 3 w kategorii klas
V-VIII: Marta Ratajczak, Marta Janicka - obie
z Czacza i Ewelina Talarek ze Śmigla.
W kategorii chłopców kl. I-IV pierwszy był Tomasz
Nawrot ze Śmigla, drugi - Marcin Janicki z Czacza,
a trzeci - Marek Czerwiński, również z Czacza,
Z klas V-VIII najlepiej zaprezentowali się chłopcy
ze Smigla. Pierwszy był Szymon Pudliszewski, a dru-
gi Damian Pracz.
Zawodnicy, którzy uplasowali się na rniejscach 1-3
otrzytnali nagrody i dyplomy.

Marek Maśtak

KS POLONIA-ARSEN AL z okazli DNI ŚMIGLA
zorganizował 22 maja br, otwarty turniej teiG6Jto-
łowego, który został rozegrany w trzech kategoriach
wiekowych, Ogółem uczestniczyło w nim 32 zawod-
ników (w tym B dziewcząt): ze Smigla, Leszna, Poz-
nania, Wyrzyska, Lginia, Stargardu Szczecińskiego.
Najlepszych czterech zawodników w poszczególnych
kategoriach wiekowych otrzymało dyplomy olaz na-
grody rzeczowe i książki ufundowane przez Społecz-
ną Radę Sportu w Śmiglu oraz księgarnię ARSENAŁ
z Leszna (przy ul. Łaziebnej), Premiowane nagroda-
mi miejsca zajęli:

clziewczęta:

1. Iga Markowska - - ŁOBZANKA Wyrzysk,
2. Magdalena Linke - SKTS RATAJE Poznań,

3. Natalia Linke - SKTS RATAJE Poztlań,

4. Agnieszka Klóska - ŁOBZANKA Wyrzysk,

chłopcy do klasy ósmej:

1. V/ojciech Waligórski --. POLONIA-ARSENAŁ
2. Patryk Ratajczak - POLONIA-ARSENAŁ
3. Parł,eł Mocek - TAJFUN Lgiń,
4. Daliusz Szymański - POLONIA-ARSENAŁ

chłopcy powyżej ósmej klasy:
1. Bartosz Robert - JUNIOR Leszno

2, Radosław Zabski - BŁĘKITNI Stargard

3. Sławomir Jerzyński - SAN Poznań

4, Mateusz Mueller - JUNIOR Leszno

pieszo i rowe]ami
Z okazji VIII DNI SMIGLA 29 rrraja bl. Szkolne

Koło Krajoznawczo-Turystyczne PTI'K WŁOCZY-
KIJE działające przy szko]e poclstaworvej w Smiglu
zorganizował I. Ilowerow-y Ra;d Pod Wiatrakami.
Z samego rana młodzi turyści rvyruszyli na rajdowe
trasy zarówno rowelami jak i pieszo. Meta rajdu
usytuowana była na terenie wypoczyrrkowo-rekrea-
cyjnyrn przy atrakcyjnych śrrrigielskich wiatrakach.
Rajdowych gości przyjęła wspaniała słoneczna pogo-
da. Po przybyciu na metę młodzi turyści otrzymaii
ciepłą kiełbaskę z bułeczką oraz napoje chłodzące,
a po takiej trasie apetyt dopisywał, czego dowodem
były tzw. repety czyli dokładki.

IJo kr,ótkim odpoczynku wszyscy stanęii do rywaliza-
cj1 w kolrkursac]r spoltorvo-r,ekreacyjnych, takich
jak: biegi w workach, rzuty ringiem do celu, rzuty
lotką do tarczy, żółwia jazda rowerowa oraz kon-
kursu krajoznawczego, w którym należało wykazać
się wiedzą zarówno turystyczną jak i historyczną,
Kotlkurs osobiście prowadził plezes Oddziału FTTK
rv Kościanie kolega Tadeusz Krzyzanowski, na co

dzień sołtys Przysieki Poiskiej! l\ajlepsi otrzymali
dyplomy i wspanrałe nagrody, a wszyscy uczestnicy

- okolicznościowe znaczki rajdowe ze stosownym
napisem i wizerunkiem wiatraczka i rowerzysty.
Gośćmi śmigielskich WŁOCZYKIJOW byli młodzi
turyści ze szkóŁ podstawowych z Oborzysk Starych,
Racotu, Lubosza Starego, Starej Przysieki, Włosza-
kowic i Śmigla, których prowadził niżej podpisany.
Byli też turyści ze Śmigia - SLIMAKI - prowa-
dzeni przez Jadwigę Skarżyńską.

Rajd, mimo średniej frekwencji, był imprezą nte-
zwykle udaną, a młodzi turyści i ich opiekunovrie
umówili się już na II Rowerowy Rajd pod Wiatra-
kami w przyszłym roku.

Organizator serdecznie dziękuje za pomoc w zor-
ganizowaniu rajdu Urzędowi Miejskiemu Śmigla, a w

szczegóIności Burmistrzowi Śmigla Panu Jerzemu

Cieśli, który jest zawsze otwarty na sprawy sportu

i rekreacji dzieci i młodzieży szkolnej, Oddziałowi

PTTK w Kościanie, Radzie Sportu w Smiglu oraz

Centrum Kultury w Śmiglu za w-zorową współpracę.

Z tut y sŁy cznym pozdrowieniem
Zggmunt Ratajczak

- opiekun Szkolnego Koła PTTK WŁÓCZYKIJE
przy Szkole Podstawowej Nr 2 w ŚmigluTaćleusz Kozłowskż
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Grupa
1. PoLONIA _ AR§ENAŁ
2, Burza II Drzeczkorvo
3, Start Gostyń
4. Tajfun Lgiń
5. Spółdzielca II Kobylin

Grupa
6. UKS Bodzewo

A
II pkt.22 155

20 139
16 12B

16 130

t2 l2I
B

TENIsIscI POLONII-,ARSE}{AŁU Fo SEZONIE
klasa okręgowa

Końcowa tabela rozgryrvek w tej klasie przedsta-
wia się następuJąco:

Zespól POLONII_AIiSBNAŁU IV zajął drugie nriej-

sce z dorobkiem 18 punk|ów. Był to jeden z naj-
młodszych zespołów w tej klasie lozgrywek - więk-
szość zawodników to juniorzy, kadeci i młodzicy, Na

12 rozegranych spotlrań drużyna Ła zwyciężyła 9 ra-

zy, porażek por,,_icsła 3, Wkład poszczególnych za-

wodników był następujący: Adam Nowosielski 32 *
.Q - 3,55; Darek Szymański 27 - B - 3,37; Marcin
Łączrry 25,5 - 12 - 2,12; Marcin Luboń 24,5 - 7

---' 3,50; Miłosz Grzelak 11,5 - 3 - 3,B3; Wojciech

Waligórski 8 - 2 - 4,0; Patryk Ratajczak 3,5 - 1

-- S,ń; Mateusz Kuciak 3,5 - 1 - 3,5; Tomasz Wie-

czorek 2,5 - 1, - 2,5; Artur jvTarcinialr 2 - t - 2;

Paweł Zbyrad 1 - 3 - 0,3lt; Michał Bednarczyk 1

- 4 - 0'25; Łukasz SzYmansk' o -rłu"rrz Kozłowski
Ulvaga: o awansach i spadkach zadecydują nowo

polvstałe Okręgowe Zw\ązkt Tenisa Stołowego, do

których poszczególne drużyny naiezą,

ZAPRASZAMY KIBICÓW Na TURNIEJE
TRAMPKARZY

Spławie, 20 czerwca br,

Turniej piłlrarski trampkarzy rnłodszych (do k1, V)

lozpocznie się o godzinie 10,00, Biorą w nim udział

alJl,"v, pOÓOŃ Śmigiei, II{,ĄS-RCL Spłalvie i UKS
Czacz. Mecze trwać będą 2)(20 milt,

goclz, 10.10 POGON Śmigiel ,- i]i(S Czacz

i"a". 'r.r' 
MAS-ROL Spłarvie -- POGON Śmigiel

iac}z. 12.50 UKS Czacz - 
',II\-ROL Spławie

godz. 14.00 wręczenie pucharów
Óurniej piłkarski trampkarz;- s,|srszyc}: (kl, VI-VIII)
rozpoczn,ie się o godzinie 14,30, Biorą w nim udział

reprere.tac;e tych samych klubów, a mecze trwaó

będą 2\30 min.
goar. ił.so MAS-ROL Spławie .-_UKS Czacz

!odz. 15.55 UKS Czacz - POGOŃ Śmigiel

Zoir. tl.ZO POGON śmigiel - MAS-ROL Spławie,

!odz. 18.30 wręczenie pucharów oraz zakończenie

turnieju,
Wszytkich miłośnikow piłki nożnej w dziecięco-

-trr}odzieżowym wydaniu w irnieniu organizatorów

seldecztrie zapraszamy.

WYNIKI PIŁKARZY
pocoŃ Śłlrcrnr, - klasa okręgowa

3.06.br. Zjednoczeni Chruścina - Pogoń 1 : 4: Bram-

ki zdobyli: Daniel Kamilriarz, Karol Piotrołviak,

Artur Basiura i Adam Oiejnik,
6.06.br. Pogoń - Wietkopolanka Szelejewo 0 : 1,

12.06.br. Helios Bucz - Pogoń 2 : 0,

MAS-ROL SPŁAWIE - A klasa

6.06.br. Mas-Rol - Wiewierzanka Wiewierz 7 : 0,

Bramki zdobyli: Daniel Marciniak i Maciej Strzel-

czyk po dwie, a po jednej: Wojciech Mania, Paweł

Bajsert i Robert Grzelczyk,
t2.0O.br. Rywai Kurzagóra - Mas-RoI 4:2, Bramlri

zclobyli: Wiodzimierz Rogacki i Daniel Marciniak,

79
95

106
104
113

99
107
15ż
134
182

7. P0LoNIA - ARSENAŁ III
8. Promień Krzywiń
9. UKS Bodzewo II
10. oRLĘTA CZA,ICZ

A klasa
Tabela w tcj klasie przedstawia

1. Relaks Tylewice
2. Polonia-Arsenał IV Śmigiel
3. Orlęta Czacz 11

4 Jun,ior III Leszno
5. Spartakus Kąkolewo
6. Tajfun II Lgiń
7. Spółdzielca III Kobylin

16 135

t4 lz7
98ż
5 100

052
POLONIA-AR§ENAŁ Itr zajęła pielwsze rniejsce

zclobYlvając 22 punht;,, 1arząd i:,rzed rozgrywkami
postawił tej clrużynie zadanie wygrania rozgrywek,
co w 1000/o zostało wykonane. Zespół ten tworzą do-

świadczeni zawodnicy. Na 15 rozegranych meczy 11

wygrał, 2 zremisował t 2 przegrał. Najtepiej punk-
tującym zawodniktem był Jacek Nowak, który zdo-

był 40 punktów w 13 meczach ze śr,ednią 3,07 pkt,

na mecz. Najw-yzszą śrectnią punlitorvą rv rneczach

uzyskał Witoid Wośko - 3,27 pkt. (grał ich 11), Po-
zostali zarvodnicy tej dużyn5, r,i}padli następująco

(liczba zdobytych punktów - liczba meczów - śred-
nia meczów-): Piotr Mulczyński: 31,ó - L2 - 2,62;

Ryszard Jokiel: 29 - 12 - 2,41; Paweł Głorviński:
18-5-3,60.
POLONIA-AR§ENAŁ III zajęła siódme miejsce zdo-

bywając 14 purlktów. Na 13 rozegranych spotkań wy-
grała 6, przegrała 5 i dwa razf zrernisowała, Tą dru-

Zyrrę twórrą bardzo młodzi zawodnicy - na 10 któ-

rzy ptzewlnęli się w całym sezonie, jest tylko dwóch

seniorów. Zespół, ten miał za zadanie ograć się, na-

brać rutyny w grach ze znacznie starszymi zawodni-

kami. Najlepiej w sezonie punktował Patryk Rataj-

czak, którY łącznte zdob;lł 33,5 pkt, w 12 meczach,

Najwyższą średnią - 2,B7 pkt, na mecz uzyskał Ar-
tur tńarciniak, który rozegrał 8 meczy, Wkład po-

zostałych zawodników przedstawia się następująco,

Mateusz Kuciak - 23 - 11 - 2,09; Wojciech Wali-

górski - 20,5 - 8 - 2,56; Adam Nowosielski 10 -
S - Z,O; Dariusz Szymański -7 - 3 - 2,33; To-

masz Wieczorek - 6 - 5 - !,Z;Marcin Luboń - 2

-.2 L,0; Miłosz Grzelak - 0,5 - 2 _ 0,25; Michał

Bedrrarczyk0_.1--0.

l2
t2
t2
12
lz
t2,

72

rrastqpują
20 il8
18 L44
t2 tl7
10 99

998
999
688

,co:

9B

72
99

124
118

1t7
128
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KnÓLOWA I DAMY DWORU
22 maja br. o godz. 18.00 rv

strzelnicy Kurkowego Bractrva
Strzeleckiego w Śmiglu czlon-
kinlie Kobiecego To,warzystwa
Strzeleckiego w Śmiglu stanęły
z bronią przed tarczami by po-
walczyć o zaszczytne tytuły -królowej i dam. Tytuł Ii DA-
MY wystrzelała Eiżbieta Szy-

mańska, I - Edyta Pelec, a KRÓLOWEJ ROKU -Józef ina Pieprzyi<. Na cześó Królowej i jej
Dam bracria huknęli z armatki, a następnie składali
życzenia wTaz z bukietami kwiatów. Wznoszono też
okolicznościowe toasty.

Alicja Zżegler

lndeksy
maią iuż w kieszeni

Uczniowde Zespołu Szkół Rolniczych inr. Jaira
I{asprowicza w Nietążkowie co roku biorą uciział
w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętniości Rolniczych
i,r, róznych blokach tematycznych, godrrie Teprezell-
tltjąc imię szkoły, gminy i województwa na szczeb].u
krajowym.

W tym roku jedyną laureatką z byłego wojewódz-
,uva leszczyńskiego krajowego finału XXiII olimpia-
dy, która odbyła się pod koniec maja na Dolnym
Śląsku 117 miejscowości Bożkowo została absolwentka
}<lasy V Technikunr Rolniczego, mieszkanka pobli-
skiego Widziszewa Joanna Hajnce. Biorąc pod uwagę
to, że jej 1gfl2lice, z którymi zamieszkuje, tlie plo\^,a-
clzą gospodarstwa rolnego, jej sukces jesŁ ogi,omny,
a złożyły się na niego sumienna i rzete]na praca teo-
retyczna i praktyczna nabyta w ciągu 5-Ietniego cy-
lilu nauczania.

O1impiada przeprowadzona była równocześnie w sied-
m.iu ł:iokach tematycznych - Joanna wybrała: ZY-
IYIENIE CZLOWIEKA I GOSPODARSTWO DOMO-
WE. Tytuł laureatki gwarantuje jej rł,oln;z wstęp -bez egzamtnów wstępnychl - na wsz;zsfĘie uczelnie
rolnicze w Polsce. Wybrała Akademię Rolniczą
r.v Poznaniu, gdzre studiować będzie ekonornikę rol-
nictwa.

Warto podkreśiić, że w ubiegłorocznej eclycji
olimpiacly jedną z laureatek finału krajowego - też
prem_iowanego indeksem - była takze uczennica na-
szej szkoły - obecna absolwentka V klasy Techni-
kui,n Rolniczego - }Ianna Kapturczak, kolezanka
Joanny. Świadczy to o wysokim pozionrie naucza-
nych przedmiotów zawodowych w naszej szkoie.

Joannie i Hani serdecznie gratulujemy, a plzy-
szłym f inalistom życzymy powodzenia.

mgr Hanna KLem

REPERTtlAfi ltIffiA ,,$[ffiTmt!tul"
17.06.99 (czwartek) godz. 11.15

18.06.99 (piątek) godz. 11.15

,,OGNIEM I MIECZEM", Polska, 1999. Reż. Jerzy
I{offman. Wyk, Izabella Shorupco, Michał Zebrow-
wski, Krzysztof Kowalewski. Adaptacja porvieści hi-
storycznej H. Sienkier,vicza. Wiek XVII, kresy
w-schodnie_: poseł wraca jący z Krymu jest świadkienr
pcltyczki na stepie, włącza się do walki i ratuje życie
pułkownika Kozaków. Ten jednak przygotowuje po-
wstanie przeciwko Rzeczypospoiitej.

25.06.99 (piątek) godz. 19.00

,.ZAKOCHANY SZEKSPIR", USA, i99B. Reż John
Madden. Wyk. Joseph Fiennes, Gwyneth Paltrow,
Judi Dench. Komedia historyczna. Londyn, rok 1953;

r:lłody dramaturg obiecał swą now-ą sztukę właści-
cielowi teatru, który stoi u progu bankructwa. W te-
atrze pojawia się piękna dziervczyna, entuzjastka
sztuki dramatycznej. Między dziewczyną a autorem
rodzi się miłość, pod jej rvpł5,rvem powstaje ostatecz-
na wersja ,,Romea i Juiij". B.M.

I}ziękuiemJr,..
Centrum Kultury w Śmiglu dziękuje serdecznie

za pomoc w organizacji VIII DNI ŚMIGLA:
- Przedsiębiorstwu Produkcji, Hand]u i Usług Rol-

niczych ŚMIGROL w Śmiglu,
-- Komendzie Powiatowej Straży Pozarnej w Koś-

cianie,

- Panom Janolvi i Jatruszorvi Chomskim,

-- Panu Zenonow-i Wau,rzyniakorvi,

- zespołow-i DUŁO,

- zespołowi TIK TAC,

llastĘpny ffir i iipcn br.

ELEKIffiYK
Firma Hamdlow{B-fl§s$ołgowa

ł sprzedaż artykułów elektrycznych i antenowych

ceny hurtowe
ł prowadzenie usług elektroinstalacyjnych

faktury VAT
GIl"ZEGOR,Z NOWAK

64-030 Śmigiel, ul. Lipowa 37

tel. (0-65) 518-93-64, 0604609371



w I,1,I)" Y N A ŚM I GIlrLsKA

CE,^/TRUM KI]LTURv W śngrcLU
ZapTasZa

w sobotę 19 czerwcG. br.
nCI

godz. 18.00 - pokaz modeli plywających

godz. 19.00 _ Biesiada Piwna

P$§{NIK PoD WIATRAfl{AM§

w programie:

godz. 21.00-1.00 - 2ą}ąlłą taneczna - gra zespół
,,sEzAM,,

godz. 21.30 - puszczanie wianków

§Pffi,z§pAż E §ERW!§
§PR,aĘTU RTV

noprowcx piJ.olow, mog[netowidÓw, lunerów SAT
i sprzętu AUDIO

montoz onten soteiitCIrnych, cyfrowych
orfiz nGziemnych

lloprowo i uruchomionie kodowonych
odbiornikow sqmochodowych

-MATRoNEK-

rqly bez zyrcnio.'ńr
dwo lolcx gv,/crcncji

noprCIwy worsztotowe i u kliento

BARTŁOMIEI RATAJCZ^K
uI. Kilińskiegc 69

64-050 §nłigiel
tel. (0-65) 5-t89-3IT
kom. a-602-I2-79-65

:l,ł#Mta:l:
,.i.ffi".,,.
'. 

'".
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o$eruie

\
$mi§iefiska §półdzlelnia

ff, rae§p*ór sz0-[|a ll d l ow a
\

ul $miglu
ul. lana tilińskiego 'll,

uffik*p węglo z K.W. Winek:

,,oRuffiehl GRUBY"
8 pa§a§ffietraelt: $8,7ł7l5,łt§|{1,36

CenE E 260 złIł
Dowoz bezpłotny

wo-znc do wyczerpania sfę
Koniokt: tel.

Of erta towaT,lJ.
(065) 51B0167

5180267

BAHK §P€iŁBZIELGzt W śmmtu

INFOR,MUJE

że od 15 maja do 31 lipca

8FEffi[§§E

40/o

70ltl

6 miesięczny
12 miesięczny
24 mies,ięczny

- lv rachunku
bieżącym

nasz;vch usług !

ll!lllI
IEsIbd

oi|E1l,UJE KREDY,i,Y
-- obrotowe 19-230lu

-- gotółvkor,;e t}-.-240lo

-- vr rachunkach
aszcz.-rozliczetliowyclr 190/0

--- ratalnc:

19-230/o llachunliów bieżących
RoR
AVISTA

INFORMUJE
o oprocentorvarriu lokat termino-

rvych rv stosunku locznym

90/o,
gOlłl

1 0o/o

10,50/o

1 0,50/o

1 10/o

1 1,2JOlu

1 1 ,50/r,

L20lo

l20lo

50ll
7,50lo

5o/o

ffiffiffiffiw§ W&ffi&ffiY§ffiw
Oprocentowanie'
_- na 3 miesiące

- rta 6 miesięcy

Mieszkoncy Smiglo

i oko]ic

korzyslojcie z

5,óOlg

1 1o/o

2ż0lo

Stan: 3 lutego 1999

1 rrriesięczne
2 miesięczne
3 m_esięczne
4 miesięczne
5 miesięczne
6 miesięczne
9 miesięczne

12 miesięczne
24 miesięczne
36 miesięczne

Oprocentorvanic
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SKLEP ODZIEZOWY

(ANNA)
uI. Sienkiewicza - tel. 51B0-0B4

, ry,ij,
ul. Jagiellońska - tel. 5189-570

poleca odzież damską, rnęską i dziecięcą:

- garnitury

- garsonki

- kurtki

- bluzki

-- spodnie

szereg innych towarów

Prow adzimy też:

SPRZEDAŻ RATALNĄ BEz ŻvR"^NrÓw

- ln§Y FI$KALHE
KlIMPUIEfiY
AaGEsORlA

,,GRAFIT"
zaprasza do swoich punktów w Śmiglu: KoscIAN, oS. JAGIELL9Ń5KIE 32

PlEczĄIKl BnUKl

tel. 5t2-21-24

ffiaty

s6ffi#ffiffi##ffiW6
Sprzedaż ffi,exsady:

pomidorów, ogórków,
kalafiorów, papryki,

A, araz kwiatow balkonowych,

Ą rabatowych i rtagn*bnych

Ę, Śmigiel, Mor*wnicka 14

{ł-q--x.--"-: tel" 51 8-95_86

HtlllllllIll!lEttn!ElEE§ElBlEltrrIrllrl,

TJwaga! [lwaga! Uwaga!

t ?:!.?u:iż.Y!ł_2!
4lipco br. X godz. 14.00 X STARA PRZYSIEKA PIERWSZA

(boisko przy wieiskim Domu Kultury)
Rywolizowoć będq druzyny z 7 wsi: Morownica-O1szewo-RoboczYn-
Siaro Przysieko Pierwszct-Stqro Przysiekcr Drugo-Szczeponkowo Nowe

-Wonieśc
Kto będzie najlepszy w piosence biesiadnej ?

W sztafecie z oponami? W przeciqganiu liny?

ZatsACZCm PANS,trMro
KoNTwCZNilE:Ą LIPCA !



sTTHr
Pilarki spalinowe i elektry Qznę
Pilarki do zywopłotu
Kosy spalinowe
Urządzenia do cięcia stali, betonu,
asfaltu, kamieni
Wys oko c i śnieni owe urząd zęnla myj ące

oraz wyroby fi.*y VIKING
Kosiarki trawnikowe : elek try czne,
spalinowe i samoj ęzdne
Elektryc zne rczdrabniacze gałęzi
Elektryc zne nożyce do żywopłotu

§9§{

ffi§Hffi*-
--=z+Y{€)@Uł

SKLEP FIRMOWY: ASOC ,,URPOL" WALERIAN KUNERT
śulcleL, UL. KlllŃśxlEco 7, TEL 518 o0 54

K u rv E Ęr

&

..--}mffiffiBfIf)
§woje marzenildib,ildui z nami

AIĘ§Ty, otilAnArrrT*" 
DAŻ ilA BAIY

MATERIAIY BUDOWLANE l WYKoŃczrNlOWE
m.in: l"

stolarka -:,

pórryeii Oaclro*,
maieriałY izolacYjne TBAt',spOBT 

BEzptAiltJypłyiki ceramiczńó DORADZTuOrE6ń;;
armatura sanitarna

PROFESJONAL],|A oBstUGA , ,

,I

.
e

#rfrlGlEt, UL, REYMONTA 4, TEL. 51 8 01 98


