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Dzień dobryl Witom Poństwo serdecz-
nie izoproszom do poronnej gimnostyki. Co
by nie mówić, powoli wkroczomy r,v jesień.
Nie chodzi może o to, że coraz trudniej jest
nom wykonywoć skłony i przysiody (o kie-
dyś mogliśmy nowet swobodnie założyć
stopę no kork). Coroz częściej czuje się w
powietrzu dym z ognisk - tc dziołkclvcy zo-
czynojq povroli pcrzoCkc,,,,,oć cg:cCki. l cc-
roz częśc'ej v/ pr39-3zc3,1 c:::ź1 p.,,,:!-
rzo się: ,,noc cnłcdnc, c rc-3 rg};, lzc--
g len io utrud n icjcce jczc e k'erc,,,icc:- ".
Nom nic i n]kt niczegc nie u:rudnlo, ,,,,,ec

nie mo porvodu, oovśmy nie mogli stonoc
przy szeroko otivoriym oknie irozpoczqć
poronnq gimnostykę.

Stroszno trogedio, jokq było ostotnie
trzęsienie ziemi w Turcji, zbliżyło nom kroj,
który niegdyś był dlo Poloków głównie ce-
lem wyprow hondlowych po kożuszki, bizu-
terię i orientolne ,,ciuchy". Kiedy świot
znormolnioł i zoczeliśmy tom jeździć roczej
joko turyści, doło się zouwożyć, że Turcjo
to nie tylko bozory i egzotyko, ole również
szybki rozwój i nowoczesność. l porodok-
solnie, to nowoczesność włośnie było teroz
zgubno. Wielopiętrowe bloki przeistoczyły
się w śmiertelne pułopki dlo kilkudziesięciu
tysięcy ludzi. Jokby jednocześnie zginęli
prowie wszyscy mieszkońcy niemol dwóch
tokich gmin, jok noszo. Jeszcze roz po-
twierdziło się, że człowiek nie okiełznoł sil
przyrody i tylko w pewnym stopniu może się
przed nimi zobezpieczyć. Tomtejsi miesz-
końcy wyrożojq pretensje do rzqdu - za
różne zoniedbonio i zo niewłościwq orgo-
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nizocję okcji rotowniczej, Odetchnijmy, że Polsko nie
lezy w obszqrze oktywnym tektonicznie, Cołkowicie wy-

starczojq nom nosze (większe imniejsze) wstrzqsy
wewnętrzne. Sq one nie tylko możliwe do prognozo-
rvonio, ole i coło toktyko zwolczqnio ich skutków mo-

źe no rozie polegoć no skłodoniu obietnic i zobowiq-
zoń (nojczęściej pustych) coroz to innym grupom spo-
łecznym. Czyli, jok to się mówi - dookoło Wojtek, (Nie
kojorzyć z okresem rzqdów generolskich !)

Zblizo się jesień.,. Czy i w Poństwo okolicy utorło
s!ę powiedzenie, że jok zoczynojq się pielgrzymki do
Górki Duchownej, to jesień juź włościwie zo posem?
A tu nie tylko już po pielgrzymce, ole i nowy rok szkol-
ny (pierwszy w reformowonej oświocie) włośnie się zo-
czqł. Odczuły to no pewno somorzqdy, Musioły nie
tylko dokonoć przeistoczenio szkół (np. w Śmiglu -
i nie tylko - nie momy juź podstowówki, tylko zespoł
szkoły podstowowej i gimnozjum somorzqdowego), No
nowo reorgonizuje się dowozenie. l tok sobie myśle,
jok to vlłościwie będzie, jok już ministerstlvo prz,vdz el

norn ,,9in-rbusy" - ktoś je będzie musioł opłocic, o t:i-
że obsługiwcć i noprowioć, Chciołobym mcc p3,,,3-
dzieć - o czy to mój kłopot?

Zojmijmy się może wyłocznie gimnosiyko, z,,łłosz-

czo w zokresie dotyczqcym pośrednio rodzicow, o bez,
pośrednio ich portfeli, W zwiozku z rozpoczęciem

szkoły zopytołom jednq ze znojomych motek, jok tom
z pociechq, któro będzie uczęszczoło do drugiej klo-
sy? Otrzymołom mniej więcej tokq odpowiedź: podręcz-
niki, zeszyty, blok, plostelino, kolorowy popier, tromp-
ki, spodnie dresowe, odidosy - to wydotek ok. 150 zł,
No szczęście, no rozie udo się wykorzystoć ubiegło-
roczny tornister, piórnik kredki, pisoki, forby, śniodc-
niówkę iip. Gdyby trzebo było wyposożyć pierwszoklo-
sistę, no pewno wydotek byłby większy o nostępne
kilkodziesiqt złoĘch.

Poniewoż mcmy reformę, nie wiodomo jeszcze,
z jokich podręczników będq ostotecznie korzystoli ucz-
niowie klos storszych" To ,,koruzelo podręcznikowo"
dopiero się rozkręci. Aktualnie, komplet podręczników
dlo liceolisĘ to podobno kwota nowet ok. 30O zł,
A gdzie jeszcze zesryb1, dojozdy i inne wydotki? Nie
kożdy może skorzystoć z rody pięknej ponienki, któro
występujqc w telewizji z loskiem w tle, chwoliło się, że
w ciqgu miesiqco zorobiło no czesne (bo tak włości-
wie to to ponienko iest studentkq),

Zechcq Poństwo wykonoć teroz kilko ćwiczeń so-
modzielnie, o potem zomknq delikgtnie okno, żeby
broń Boże, szTbo się nie zbiło, bo bylby to nostępny
(niebogotelny) wydotek. Jo już Poństwo żegncm i zo-
praszom serdecznie do nostępnego spotkonio.

{Gźrnnastakę pareflną ptzggd,alD&, ź proruclafuiła. mgr J. S.)

effiffiffiTUR.Y§TYKA
Agroturystyka to jedna z form rozwijającej się

przedsiębiorczości wiejskiej, która stwarza szansę
uzyskani.a dodatkowych źródeł dochodu.
Takie właśnie przedsięwzięcie 4 lata temu urucho-
r,ili państrł,o Elżbieta i Ryszard Habernikowie
w Bronikowie. Mając bardzo małe gospodarstwo oraz
uplawę pieczarek postanorvili, zar.vz.vkolvać w agro-
turvstyce i jl-rż odnoszą pierrr-sze sukces;,.
Gospodarst,*o oferuje l-roclegi oraz domolve. rvielko-
pclskie wyzyv.ienie. Istnieje też moz]ru-ość zakupu
produktów z tegoż gospodarstrva tj. llalzl-ri.. jaj. ko-
zlego mleka.
Zamieszl<anie w tym gospodarstwie zapervr,la p],ze-

strzeń, swobodę, świeże powietrze, czystą rr-odę, z_e-

leń, kwiaty. A ponadto gospodarze oferują łorvienie
ryb w prywatnym stawie, przejażdżki bryczką (bądz
saniarni zimą), zbieranie runa leśnego, tropienie dzl-
kich zrvierząt.
Gospodarze przygotowują również przyjęcia okolicz-
niościołve na różne okazje, z ogniskiem ]ub rożnem
vrłącznie.
Oferta jest więc bardzo szeroka. Najważniejsi są jed-
nak ]udzie oferujący pobyt turystom. Ich gościnność
i serdeczność, czas poświęcony turystom czynl, agro-
turystykę niepowtarzalną i odmienną formą spędze-
nia wolnego czasu.

Opracowała: Urszula Bulźńską
specjalista doradztwa socjalno-bytowego
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FEsEYffi
W dniu 25 1ipca 1999 r. został lozeglal]\, :,.a sta-

ri,;e ,.Egelsee" przy ulicy Winnickiej rr- S:n::]u Ro-
dzinn1,- Festyn Sportowo-Wędkarski. \Y iestl-ni.e
rr zi.eło udział XI 3-osobowych rodzinn.-,-cr ,iruż_vn

1,,-ędkarzy. Podczas festynu zostały lozesla:.= :,aste-
pujące konkurencje:
a) za\liody wędkarskie - zwyciężył \,Iaci:; Llba:-.ek
b) konkurs ,,Złów rybę" * zwycie,żył Bai:o.z Łu-

picki
c) konkurs,,Traf w puszkę" - zivvc_ez;,-ia Erla

Bartłomiejczak
d) kor-rkurs rodziny sportowy - zw7c\ez5-ia iodzir:a

\Iichalewiczów
\\i u-r.niku lozegranych konkurencji:

I nriejsce zajęła rodzina Michalewiczorł.
II niejsce zajęła rodzina Szejnórv

III miejsce zajęła rodzina Łupickich,
Na zakończenie Festynu zgodnie z tradl,cją kapitar-l
zwycięskiej drużyny został wrzucony do i,vody.

Prezes Koła F, Schllier
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Ow 1939 rok corlz bardziej sfę odda\a.
Dtat e g o pr zypominanly - R eCakcj a

MzIE pRzEżvuaprzesław cieśIa

( ..) W pemi,ętnE sobotnź u:źeczór dnia 30 usrześnźa
1939 roku o gadzżnie 19.25 przy śu:ietle reJlektoróu
sa.nacl1,odowych na Rgnku pod murem śmźgźelskiej
aptekź Nżemcy zamordorłalź ośmiu Polakólls, tlsśród
nich rcwnźeż mojego ojca. Ojciec mój bEł drogo-
mżstrzem. W dnźu 30 u:rześnźa pojech,ał rouserem do
mźasta pouialouega Koścżana po pżeniqdze na uu-
płqtę dla zcLtruc!.nźonach, na szosźe robotnikótl:. Wrócźł
okcło godzing 17. Mamu zauuażgła, że ojcżec pozo-
stauźł Tau)eT na podusórzu i llsróclł z potłroten,L na
ulźcę. \,YEbźegła za ojcem i zapEtała, doko,d ździe. -
,,Za.Taz urócę. Woła mnźe żandarm, którg tu akurat
przechodzźł z Nźemcem u cglłllu". Mama wgjrzała
jeszcze na ulźcę i tu oddalż zobaczgła idqce u|.icq do
Rynku trzg postacże, u: tgtn mojego oica i nżemiec-
lcźego :.anclarr;"e, _\źkt : 71os nie pr.apus:czo.::. :2
ojciec nigcl,q tio ti.olli,.i.:1_1.; lic: l.,,1,oci, Zc.l_ei,"-,,.ę j-,-".z

.qaclzźng pcźniei ro:ie.i}..1 si: i.,, l,:,ieśc,,z s:];,: -::-:-
binou:u, (,,.)

niać ,**szystlcżm X ienico ,ll.,

Po pałuclnżLl Ll) s.Ji_,a|e.,.i:: 5 c.*j,tic ]93! ro";li
pojechałem z sqsiacl.em --c n:.:-.:u pl s::ome,. l,trIkrótce
przEbiegła córka dru"giego s:s::ir, źt,JTl. poużedzllła
mź, że Inani natuchrniast L;Tcc2: Cc domu. Ogarnęło
mnźe przerażenże, W domu za,luazyłem płaczqce
nxanxę ż babcię, które zdeneTuowq.ne pakozuały tłl pos-
pźechu pościel. i żgtłność. Płaeząc mowźły mi, że
us domu byli Nźemcg ź pou;źedzieli, że zą 15 mźnut
musimy opuści,ć nasze rrvźeszkanie. W tgm momencźe
zauuużgłem Nźemca u cgwżlu, który stał na podlłó^
rzu. Podjechał ąnóz zaprzężong w dua konźe, Cała
nasza rodzźna - babcźa łżczorca 67 lat, mama 47,
brat 78 lat, sżostra 14 lat ź ja, najmłodszy,ląt 72 -miału jechać u nźeznane. I,ła tl:ozie siedziała już za-
płakana sqszadka z córko. Konie ruszgły ąn kźerunku
m,źastu. Furmanka zatrzymała się przed sżedzźbq żan-
durmer?ż. Mojq mamę uezuJano da biura, my zaś
sźedzielżśmg na uozźe. Na REnek przed budEnek
żandqrmęrźż zajeżdżała lD tam czasże dg.lsze lDoza.
Wźdzżałem zapłakane kobźetg z dzźećmź, starcótls żlu-
dzź młoduch.

W pżerlłszEm rzucźe usystedlono lłdowy z dzżeć-
mi, których m,ęż-ouźe zostalż publicznte rozstrzelanź
na rgnku w Śmźgiu bqdź też zgźnęlż u żnngch oko-
licznoścżach z rqk hźtlerou_lslłźch oprau:cólls. (.,,) Prze-
usteziono nas z koleź do Nqdl"eśnźctllsa. Noc spędzżlźś-
rrLa na podłodze. Sytuacju przedstalużała sźę tragżcz-
nźe, gdgż nie bgło już oica, który u każdej sgtuacji,
coś by zaradzźł. Pozostqła nam tgl,ko matka z babclo,
która sama potrzebo,u:ała opżeki,

Następnego dnźa do licdl.eś,nżctua zajechałg gos-
podarskźe uozg konne, nl kiore załadouano bagaże
ź ludzź. Ruszglżśmy drogq z żegrousa przez Śmigźel,
Czacz, Ponin do Koścźana. Snieg padał coraz tuięk-
szgmż płatamż. W czasie podro-g marzłg nan,L ręce,
iiszy i nogi, Trcse. ]5 knr do Koś:icna przebgtualiśmg
b]:-ę-:, 2 gc.j:.,,. 1.';l- __-::;, ,.:,]--ź9o przejazdu przez
Ir::,-.,,a .i:]..:i ś-l.;,:--] -: l.,.-,r:ż ż :najomź mżmo za-
-::--.., ;:j:-_._,:.: ::,-: ::.i ,-,:):ą, ciepłe m'Leko, lterbatę,
:. -: : -.-,, c-- -: :. ..-- :. .. ., -: : -_l e l g t iln e dr obne przedmźotg.

_'ic :;,::: . ,:,'.z'',.,:gm a KoŚcianie stał już spe-
,::: l-:, j.:r,.,,1,:1J cocia.g. Xa odjazd czekalŹŚmy

d, l-: -:?' T.ocr, . Be:ustuulże z różngclt mżejscowoścź
po t1,1o1u kościańskżego przguożono dalsze rodzing
uysźecllorugch. Około północy pocźqg ruszył ll: kie-
rtnku Leszna. Wcżqż jednak nźe bgło wżad,omo, do-
kqd jedzźeinu - cza no robatg do Nźemiec, czE też
do obozu koncentracgjnego. Następnego dni,a po po-
łudnźu znaleźtżśmg sżę na stacii ,lD Kaliszu. (...)

W dalszym ciqgu nźe znalżśmy naszego losu. W nocy
paciqg dotarł do Warszau:u. (..) Wreszci.e po duóch
dnźach ź nocach podróżE pociqg zatrzEmał sźę na nie-
uielkźej siacji kolejouej Kosóu Lackż. Jak sźę póź-
nźe! okazato - bEł to cel naszej podróży. Rozległy
sźę słousa: ,,Wych,odzźć z pocźqgu"!

Tu, na tłschodzźe, zima bgła u pełnź. SilnE mróz
ź śnieg jeszcze bardzźej utrudnźały drogę tułaczkź
ąn nieznane. Nte użadomo, co dalej robżć. Po chtuźlż
,LDszusc]J luysiedlenź ruszElż w zlnartej grupźe do wsi.
Stgrsź i obcżqżeni bagażamż zaczęli pozostalnać
ta tyle. Tak bEło i z namL Babcża szła powolź, brat
róunźeż, nźosqc na plecach bagaż us tlsorku. Babcźę
trzeba bgło proruadzźć pod rękę. (...)

Nos skźerowuno do odległej o 5 km wsi Łomna,
Po przgjeźdzźe ncl noue mźejsce stwierdzilźśmy, że
już uźele rodzźn zjechało lłłaśnźe tu, bo Łomna mźa-
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ła opźnl,ę tlssź bardzo zamożne! ż gaspodarnej. Cka-
zało się iednak, że nże starczgło mźejsca dla uszyst-
klch. Po długźm aczekźtlsaniu zdecEdaluano umźeścżć
wls ,l1, starszej osabE samotnej u jednei źzbże. PrzE-
niesźono słomę, która, rozłożono na podłodze. Byiźśmg
zadolDolenl, że mamg dach nad głauo, bo nźe sposób
było lłyczekźlnać dłużej na mrozie. Sołćgs z rolnika-
mż zadecydousalż nu uspóLnej nuradzie, że każda ro-
dzl,na zabźerze do suego domu jedns osobę, zapeua-
ni.ajqc jej uyżyu:ienźe ź nocleg. Siostrę, błatu i mnże
chętnże zabrali, natornżast bubcię pomijano z uu-aJż
na jej podeszłe Lata. W zlnżorzku z tam, sprc-u:a po-
dzl,ału naszej rodzżny pomżędzE miejscou:gcn rolnź-
kóll: nże doszłu do skutku. Nadul plozosiaual,z*mg rd-
zęn,L IDe uspomnźanej izbte jeszcze yrzez kźLka dłl,i.

Po tygodnźougm pobycźe opuścźliśm,g Ło-łl-,łę
ź udaliśmy się do sqsżednżej usi Teloki, od,dalcnej
o 2 km. Po przgjeźdzże nu mźejsce okazało sźę, :e
klnaterg nte były jeszcze przygotouane. Sałtgs rob,ł
zoszEstko, żebg nas gdzleś ulokoulać. Gospodarze u:i-
dzqc zbltżajqcg sźę zżmolły zmrok, zmarzrłĘte ź płr,-

czqce z zżmna dziecż przEjmotlsu!ż lłgsźedleircow da
ułasnych dornóus. Nas przggarnqł do suojego mie-ę;-
kani,a sturszy mźeszkanźec abg.rczong Lźczrą rodzźrą.
Zjedliśmg kolację. Nasz gospodarz przgnźósł sło.ny
do źzbg t. tak przespal,zśmg u nżega pźęć nacg. Następ-
nźe przeklnaterou)ano nas t, zna.jomEch do lłspóLnej
uolnej żzbg. Zbito nam dwźe pracze z desek. Po stro-
nie prauej, gdzźe rozlokouała sźę rodzźna lźczqca sze-
dem'osób - uźększa, a po stronie letuej, pod aknem,
gdzże spało nas czlJJoro - mnżejszq, Dla babci. usta-
tlsi,ono oddzźelne żelazne łóżko, Dom, w którgm za-
mieszkalżśma, bał dretl:nźung, pokrEtg słomq, W lzbźe
stał dużE piec z kornźnkżem ź pźec do pźeczenźa chl"e-
ba. Podłoga bgła z gl,żng, a ścżang z belek drewnia-
nEch. Przy dużgch mrozach sźedzźelźśmy u łóżkach,
P alitżśmg chus asterru i. \łaus ałkam,i, motcr e j br zo zg. N a-
wet dużym ptecem nźe szło dogrzać mleszkanta. Po-
ż,gczglżśmy lłięc od sqsiadóu żelazny pżecyk z daść
długźmi, rurami, które mżałg zapewnić jako takie
cźepło, Otrzgmalżśmg też trochę zżemnźakóus i. gar-
nek kuuszonej krlpusty. Dwu ta'l,erze l łgżkź poża-
ćzglź§mE od sqsladlłź. SpożElnanźe przgrzqdzorlega
posi,łku odbguało sźę ,,nu raty", Najpźeru jedli, naj-
młodsż, następnie starsż. Często zdarzqło sźę, że dla
osób, które mżułE jeść ostatnźe, zupE zubrakło. Gur-
nek bEł za ntułg dla 12 osób. Późnżej postanoll:źono
gotować obtadg oddzi.elnźe dla każdej rodzźng, Goto-
uaTlo przelfiażnźe zupę z kaszy, z kapustq albo zupę
buraczkolnq. Chleba nze bgło, |Tymź znajomgmź była
rod,zźna CzEżeuski.ch (H. Z.)1 (...)

Żgcże bgło bardzo ciężkże. Rano mama uEsgłała
nas do gospodarzg po kapustę, buraczkż, mleko.
O posmarouanuT{L masłem czg smalcem chlebźe nźe
było rnouu. Po niedługim jednak czaste zaczęłg
przEchodzżć od krezungch skromne paczkl, żgunoś-
cźouse. ZaużerałE one trochę usędzonej słontng, bocz-



!1,1TRYNA ŚMIGIELSKA

szej żzbże bgła mała pżwnica na zźernnbki. \Yc'rto-
dzźło sżę do niej po zd3ęcźu z podłogż dwoch desek,
Brat, sqsźucl ź ju tueszl.iśmg do tej niedużej kryjótl:kż.
Mgtna rozłożgła na cleskąch, fartucłty ź zaczęła obie-
ruć ziemniakź. Kiedg przgszl.i !,łźemcy, powiedziała
źm, ze jest ludouq ź nże ma nźkogo us domu. Nam
udało się przetrzuać clo następnego dnźa, Wielu męż-
czazn ż rnłodzież,g zubrali i lłyuieźli do kopania ro-
tuol.u obronngch, na terenże Prus Wschodnich, Wró-
cili oni dopiero po zclkończenźu uojng. (...)

Przetrllsaliśmg szczęśl,żwie do końca walk, do mo-
mentu ugzuol,enia nas przez uojska radzi,eckie. Bgło

to 77 siz1pr.ia, 1944 toku. Po ostłobod,zenżu ziemi
tłir'lkopkkiej uróeilź#ng u roku 1945 d,o swojego
rad,ńnnega d.arłl,u, gdzi,e do dnia d,zisźejszego ł*źesz-
karng. (...}

To Jragmenty |skrótótł za zgodq Autora dokonał (H,Z,)l
wspornnżeń drukowanych tł publikacji WYSiEDLEtf lE I PO-
NIEWIERKA 1939-1945, Wspomnźenźa Polakolls tłysiedlo-
ngch przez okupanta hźtlerowskźego z zźem polskżch ,,lłcie-
lonłsch" d,o Rzeszg, Wudawni,ctwo Poznańskźe, Poznań 1974.

Wspomnżenie P. Ci,eśLi no ss. 8l--90.

XHt Sesja Rady 1Vliejskiej §miglą
Sesja. odbl ła się 26 sierpnia br. Obecnych było 21

radnvch , nieobecnych - trzech: Zygfryd Budzyń-
slri (Smigie1), Franciszek Szymański (Koszanowo)
i Zeilon Skoracki (Zegrówko). W sesji uczestniczyli
rór,l,,niez: Józef Cieśla - radny Powiatu Kościańskie-
go, Jarosław Miedziarek - komendant Komisariatu
Policji w Smigiu, sołtys Glińska Eugeniusz Stacho-
r,vski, przewodniczący komitetów osiedlowych Jerz1,
Grzelczvk i Józef Hermanowicz, redaktorzy plaĘ,
i mieszkaniec Śmigia Bronisław Skorupiński,

Co ROBIŁ Z^RZĄD?
Sprav;ozdante z działalności ZarzĄdu \Ilejss_eg;

Śmigla rv o1.1lesle n-riedzr-sesi-jn}-m ńaĘ't Bu.:r_s:-
Śmigia Jerz;- Cieśla, Zarząd, ocbl,ł 8 posledze:l, i:}
rych tematen n;eoz1- in::-;lr:.l bl-ł rrl;col oje- ::a

rcalizację 1lasieD jjącj-c: za jan:

a) w drodze z r,r-oile_ l=l jo*ola:-o za:io-J..-_a:-a :-a

budorvę chodi:_":a ,;,-iaz 7 :ł,;żel^e:l k:a,,ł=ż:;a
w Zegról,vku. Na ,,-,,,-.l3:-a::_e zaian:a r,,pĘ,-neło 5

ofert. Prace lr-r-kil:a F_::::a B:io. jana pana \§ło-
dzimierza Kalolczala z Kośc_ala i pana Hieroni-
ma Nowaka z Ptz-,-=-el^ Pols<:e; za ku,otę 9,00 zł
za1 mb,

b) w trybie z rvolnej ręk_ z.econo opracow?nie do-
kumentacjlr projektorvo-kosz',orysowej na lvyko-
nanie mostku przy rviatrakach. Prace wykona trnn
Edward Bąk i pan Andrzej Grześak z I-egzna la
kwotę 2.500 zł.

c) w drodze przetargu nieograruczonego powierzono
nadzór inwestorski nad budorr,ą koiektora ogóIno-
spławnego, przy u1. Północnej rv Śmiglu. Prace
wykona pan Klemens Janiak. Koszt usługi wy-
niesie 20lo od wartości zamówieni,a ustalonego
w wyniku przetargu. Pan Janiak nieodpłatnie bę-
dzie prowadził nadzór autorski,

d) w przetargu nieograniczonym dokonano wyboru
wykonawcy na budowę sieci wodociągowej wraz
z przyłączami we wsi Podśmigiel, Na wyhonanie
ww. plac wpłynęło 5 ofert, wybrano ofertę Firmy
ELTOR-BIS z Poznania, która prace wykona za

krvotę 48.160,70 zł,

e) w drodze przetargu nieograniczonego wybrano
wykonarvcę na budorvę chodników na u1. św. Wita
i Porł,st \\rlkp. rł- Snlglu. Na wykonanie zadania
wpĘ-nełv 3 oielti-. rrr-brano ofertę Zakładu Usług
Budorvlar:,;,-cil .._ĄLA\-BUD" pana Lutosława
Włodalcza-<a ze Sr-rrigla, który prace wykona za
29,92,.39 zł.

i t :,oz-.::-z,,,ś:__:io plzeta;g lla budowę kolektora
:,.c_:.os1,1arr,-Lego la u1, Północnej w Śmiglu. Na
,.-._-.,_;:,:_a:_e porrr-ższego zadania .,vpłynęły 4 ofer-
:-,- T,--"-Ł,lano oierię Przedsiębiorstrva Robót Inży-
:__=:..-llrc:: DEr:\-PLUS si,.. z o.o. z Leszna, któ-
-; ::a:e ,.l.-.,śrJ._a za k,,rote 299.015,46 zł. Wybór
]:::: :]asiąpr,,i- !]:Zetalgu nleogranlczonym,

; ;, :]:,-c.e z lr-or::e; ieki lr1 brano wykonawcę na
:;dorr-ę ośir-_el].en.a ulrcznego na ul. Południowej
,,l- Śniglu. Prace r.,;kona Zakład Instalatorstwa
Elektrycznego pana Jana Chomskiego z Koszano-
lva za kwotę 6.013,40 zł,

h) dokonano otwarcia ofert na budowę kanalizacji
deszczowej w Czaczll na ul. Wielichowskiej. Na
wykonanie powyższego zadania wpłynęły 3 ofer-
ty. Przetarg unieważniono z uwagi na to, że 2
oferty nie zawierały pełnych informacji.

Zaruąd dokonał też wyboru trybu zamówienia na ro-
boty ogólnobudowlane w zapleczu sali ćwiczeń
w Bronikowie oraz ustalił kryteria specyfikacji istot-
n3rch warunków zamówienia publicznego,.
Wykonawcy wybrani zostaną w przetargu nieograni-
czonym, w którym kryterium oceny jest cena -
1000/o.

A ponadto:

a Zarząd upoważnił pana Jerzego Cieślę i pana Fe-
liksa Banasika do podejmowania czynności prawnych
polegających na zacliąganiu kredytów i pożyczek otaz
udzielaniu pożyczek, poręczeń i gwarancji oraz enr,i-

sji papierów wartościowych ;
C Zarząd, w związku z tym,ł,ż Korn..isja Konkursonwa
pozytywnie oceniła kandydatury: pana Jana Nowic-
kiego i pana Pawła Szymkowiaka na stanowiska dy-
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rektoró,w zespołu szkół, podjął 2 uchwały rł, sprawie
powierzenia funkcji stanowiska Dyrektora Z,espołu

Szkół - Sarno,rządowe Gimnazjum ii Szkoła Podsta-
wowa w Śmiglu panu Janolvi Nołvickiemu oraz Sa-
rnorządowe Gimnazjum i Szkoła Podstałvowa vr Sia-
rej Przysiece Drugiej panu Pawłow,i Szyrakorviako-
wi;
O Zarząd rozpattzył 4 wnioski o przyznanie doiacji,
z których 3 zaopiniował negatywnie, 1 wniosek prze-
kazał celem realizacji do Gminnej Komisji tis. Profi-
laktyki r Rozwaązywania Prob}emów Alkoholowy-ch;
§D Zaruąd negatywnie ustosunkował się do 2 wnios-
ków o przydział mieszkania i 1 łvnio,sku dotyczącego
zamiany mieszkania,
a Zarząd wizyt,ował bńwak zorganizowany pTzez
Gminną Komisję ds. Profilaktyki i Rozwiązywania
Frobł,emów Alkohołowych dla dzieci ze świetlic tera*
peutycznych. Biwak zorgan,izowano, na ter,enach pl zy -
ległych do Szkoły Po,dstawowej w BronLikowie (park),

UCEIWAŁY, {JCEIWA.ŁY
Podjęto ich kilka, a między innymi:

- q7 sp,rawie zmian w budżecie gminy Śmigiet na rok
1999.

Jedna z nich z\,\nązp;fla jest z otrzymaniem dcdatko-
wych środków w wysokości 67.541,00 ń z t3źulu
zwiększenia części rekompensującej subwencję ogó1-

ną w zakresie uzupełnienia dochodół- utracon5,ch na
skutek zastosowania ulg i zwolnień rrstaworlych wy,-
nikających z ustawlr o podatkr minyr:r_ W rrzasad-
nieniu tej uchwały zarząd zapropono\ł-ał prueznaczyć
te środki ,,TIa Tozpaczęcrie inwesĘcji ośu,iaio*-ej zvią-
zanej z budo,wą jedn,ego gimnazjum w Śr,iglu". An-
drzej Pecolt zasugerował, by kwotę Ę prrzeznaczyć
nie na gimnazjum * bo,nie vńein- jak Ędzie v,y-
glądała oświata za parę lat i nie blokujmy środkc,,v
na cel bliżej nieokreśIorry, lecz na irrne cele" np-

oczyszcza7nię. Burmistrz, brorriąc stanowiska zaTzą-
du, stwierdził, że na reorganizację oświaty §T-zna-
czono dwuletni okres przejściowy, a sieć szkoł musi
ł:yć zgodna z ustawą. Żaden obńekt szkolny w naszej
gminie nie spełnia ustawowych gimnazjaln;-ch wa-
runków, Zarząd skłania się do tego, by w grai.lrie

było jedno gimnazjum - wtedy wszystkie dzieci bę-
dą miały jednakowe warun}ci do nauki. Najlepiej by-
łoby wybudo,wać w Śmiglu szkołę podstaworł,ą (klary,

I-VI), która nie wymaga gabinetów, a obecną pod-
sta",łówkę, budowaną ,,na dziesięciolatkę" - prze-
znacz3rć na gimnazjum.
Urszula Ranke poparła wniosek A. Pecolta argumen-
tując dużymi nakładami finansowymi gminy prze-
z:naczonymi na wykclńczenie pałacu-szko.y w Broni-
kowie. ,,A h kwota, o której mówimy, jest kropią
w rnorzu. I tak będziemy musieli na budowę nowej
szkoły waiąć kredyt".
Burmistrz podkreślił, że te pieniądze są potrzebne na
sporządzenie dokurnentacji, która cia nam kosztorys
bildowy. ,,Bez dokumentacji nikt z nami nie będz,ie

rozrnarviał. A jeśli nie będzie szkoły w Bronikowie,
to ten obiekt będzie można zbyć".
Radn;z z Bronikowa Andrzej Szkudlarczyk stwierdził,
:lł* istnienie szkcły v; Bronikcrl,.ie jest niezag::ozone,
giyż łv pałacu rv Morownicy Łędą mieszkać dzieci,
}:i;óre do szkoły będą uczęszczać właśnie w Broniko-

Y./ dyskusji na ten temat głos ponadio jeszcze zabie-
ra}i: Stanisław Pawlak {Cz-acz), Henryk Żak (Przy-
siei;,a Polska), Jan Józeiczak (Morcwnica), Maria Na-
taiia Bartoszewska (Wonieść), Kańlrrietz Wasiek
(§tal""v Białcz). W końcu us'r,alono, że kwota ta zosta-
nie przeznaczona ,,na inwesĘu-cje cśrviatowe" oTaz, że
ztsżanie opracoĘyany plan organizacji cświaty w na-
izej gminie.

- 
lv spravr'ie nieodp,łatnego nab5rcia gruntu poło-

::r-llc,ic'rv NieĘżkowie o, pow. 1.52.00 ha z zasobów
;\gełcji \7łasncści Rolnej Skarbu Państwa. Jest on
połozclv na terenach przeznaczonycłl pod usługi
sportołve i oł:sługę przeciwpożarową - stałv o po,w.

0.80,00 ha.
-- \^/ sprawie dokorrania darouizny działek grull-

tc-vych położonych w Koszanowie na rzecz Dyrekcji
Cl^ręgow.ej l}róg Publicznych w Poznaniu pod ob-
r.lodnicę Śmigla. Osiern działek o ogóinej powierz,ch-
nl 0,37.12 ha stanov.ią głównie drogi gruntowe i ro,wy

- w spra\l,/ie powołania zespołu, który przedsta-
,".ń Badzie &liejstrriej Śmigla opinię o zgłoszo,nych
kandydatach na ławników ludowych. Do tego,zespołu
wybrano radnych Feiiksa Banasika i l{enryka Zaka
oraz pracouznika Urzędu Miejskiego Śmigla Małgo-
rzai.ę lVlajorczyk.

WO§,NE GŁo§Y I WNIOSKI

Radny ZdzisŁaw Żaczyk ze Starej Przys,ieki Dru-
giej, cpłonek kornisji fńnansowej poruszył sprawę
prz,edstawioną w artykule prasowym .- ,,w którym
jest b.ardzo dużo , niecisłości" opubtrikowanym
w ,,Gazecie Kościańskiej" (nr 26 z ż5 sierpnia br.)
pod tytułem ,,Cegielnńa na glinianych nogach" (s. 5).

YViceburmistrz treliks Banasik, który zrelacjonował
radnym przebieg obrad komisji finansowej, w któ-
rych uczestniczyli też ,dzietżawcy cegielni, swą wy-
poli.^edź zakończył st,łrierdzeniem: ,,Dziwię się, skąd
takie ich w artykule wypowiedzń". H. Żak dodał, że
jeś§ ten artykuŁ lie zostanie splostowany (głównie
ceaa rnilitrda, złotycbr), to my w oczach społeczeń-
stwa stąiem}r się bardzo pazerni. J. Cieśla podkreślił,
że spotkąrie miaŁo umożliwić dialog obu stronom,
ate jeśli jedna strona - dzierżawcy zajmuje twarde
stanox-isko, bo grunt kryjący złoża gliny chce kupić
tyikq w cenie. gruntu rolniczego, dialog przestaje być
dialogiem i w tej qytuacji zwrficimy §ę z propozycją
kupna Ęch gruntlw przez Gmiinę Kościan.

A. Pecolt, przewodniczący Komisji Rewizyjnej
przedstawił wyniki kontroli w Centrum Kultury
w Śmiglu i realizację wniosków pokontrołnych
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U. I]a,rT ke polu"sz1-1;-ł :jpi,a\ł ę skradzionego celltiunl
sair ochodl-t. j.-_i,r,ektor centtum, niże; pcdp:sa1l}-. .ń,}--
jaśrlrJ,, ze r.; tei si;la.,v.e;lic lie jest u}ily.wallc, a spla-
-.ła i:ie jest ieszcze zakończoila.

TT. F,atlke, która slve go czasu b,l,ła inicjatorką
(,łłt,a.z z Pa.,.lłe n Górzrryn) zak,.t.tll_i dia ilasze; słuzby
zdr"o-,.,r]a ap.ara,tó.ł EKG, apala.t,"r USG i aparatu do
kriotcrapii zaintelesowała się oi:ecn_vil, i,ro lefolmie
zrirc..,",ia, ch us-1, tuow-a]l]C-,l] 1 1,&n,11},] :l. Plz_vpomniała,
i:c ich zakupr,t clrlkonano bar-clzo ciuzvm .;,5 slłkiem
l;oieczenstwa i iiotacjarri Raci-"- \,Iieiskic j Smigta.
Okazało się, ze ulllo-łę przekazarlls n:a tylko aparat
LT9G, ale i iell nje ma służvc llliesz}:ańcolrr naszej
gll:]ilry. Skalbi.ik Smlgla Darl,.lta },Ialciniak lvyjaśni-
ła, ze naby'wcą ieeo sill,zetu i;-,,ł-r, ór,iczesne Zakłady
Cpieki Zdrc,,,, ot:lej i tr-:ll :jaill}-m olle stały się właś-
c,ci€]a,-i tegc si;izęiu. a -,,,, gninie są t5l]Ę6 dowocly
fii,iatlso,,.l,-e o l]ir.kazal,-;ch doiac;ach. Radni posta-
lroivl11 ei]al-at c]c lirioterapii. i.;tóry obecnie jest w Wo-
ilieŚi:il;, a jeSt tair lieltz1,\,!-3.ny, plzekazać szpltalovli
-;v KcŚcianie do p..lr,adni ,,K" (do niej rrie trzeba skie-
Io,wan_a) z zlazĄaczeniem, ze nie mozna go sprzedać,

Fo -łl.g2glpaniu porząclku obrad, przer,vodniczący
Rad;, l,{iejskiej Śmigla Jerzy Konieczn;, zamknął
},1I Sc.;ję Rad), i,iejskiej Smigla.

,,EOR vou"
01-L]:U Sl:l._,._. ,_ :r___ _:..._, _-

w- Sobot\- ,,,,, :,, ,l, ] -_ =

. ^l[e,L. - ,_' - -,j -

Lel. cio;;l, 1,,,-, . ,-- _: , -- , .

ffi1 POil=O0ffi&
t-"t Zakład Usługowo - Handlowy
' Krystyna Górna

64-030 Śmigiel Tel. (0-65) 518_92-70
tłl. ogrodowa 5 Kom, 0 603 775 27a

*aty

Z_łKł ĄD USŁLGo\\ o-HA}iDLoWY
Janina Gołembska

S::_:_e]. ;i. T. Kościuszki 12

przl jmuje odzież do chemicznego czyszczenia, prania
i farborvania

oraz prolvadzi sprzedaż środków czystości.

Czi-t-ti,ie od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-16.00
Waaaaoacaoao3o{raolDaaoaeaaoaaaa6@iioaaaa
UWAGA ZBIERACZE KART TELEFONICZNYCH

_ FoNoTELIscI!!!
W związku z informacj ami, że na naszym terenie jest
glupa zbieraczy telefonicznych kart magnetycznych,
mieszkaniec Śmigla pan Roman TYCZEWSKI, który
je zbiera od lat, zadeklarował chęć poprowadzenia
klubu miłośników tych kart,
Zebranie organizacyjne odbędzie się 10 września
(1liątek) o godz. 17.00 w salce klubolvej Centrum
Kultury w Śmiglu (u,ejście C, pierwsze piętro).

H:-Lbert Zbźerskż

KoSltETYC

Oferuje Państwu :

REKLAMĘ
_ szyldy
- tablice
informacyjne

- witryny sklepowe
- napisy na
§amochodach

- transparenty
- tablice ślubne

DRUKl
- wizytówki
- drukifirmowe
- identyfikatory
- etykiety ślubne
samopftylepne

WlZUALNĄ
- kasetony
podświetlane

- flagifirmowe
- iluminacje
świetlne

- grafika
przestrzenna

- napisy z folii
iFoTo .

_ fotografowanie
- skanowanie
- nadruki na folii

i koszulkach
- ań. fotograficzne

_ KA§Y Fi§KALHE
K(IMP§TEffiY

A§GE§Om!&

PlEGZĄTK! §ffi[tHl
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,,KRVĄĄtrNAŁKI .oe 
,

B.S8.br. 
- 

kierujący OPLEM mieszkaniec Białej Go-
ry wykonując malrewr- cofai-ria na pl Wojska Poi-
skiego w Smiglu doprorvadzlł do zoerzenia z pra-
r,viCłowo zapalkolvanl,rn POLO\EZE}i. Spralł,ce
kolizji ukarano mandatenl.

11,08.br. - 
mieszkanka poses ll pl,z}, u.. Głórr-:e'

rv StaIvm Bo3ai-.olv.e zeios.:a. 7e ;:1 ::os!ia :--e

chce udostepnic 3ej klucza oci mieszkania, Roznlo-
w-a,

11,08.br. - mieszkanrec Smigia z ul. Leszcz"vńs},:iej

zgłoslł. ze został uderzony taboretem pTzez żone..

Rozmorl-a.
11,08,br. - 

mleszkanka Machcina zgłosiła, że nie-

^ż,yy mąż wszczął awanturę domową. Pouczenie,

12.0S,br. - 
mieszkanka Bronikowa zgłosiła, że zosta-

ła pcbita przez męża. Przybyły na miejsce patrol
policji arvanturnika nie zastał, a pokrzywdzoną
pouCZono.

12.08.br. - mieszkanka Smigla zgłosiła, że w rowie
przy uI. Leszczyńskiej leży nieznany mężczyzna.
Policyjny patrol po przyb_vciu na miejsce rvezwał
pogotowie ratunkowe, które - 

jak srę okazało -
upojonego aikoholem delikrventa zabrało do szpi-
tala. Z pol.vodu braku dokunentorv dan5-ch peTso-
nalnych nie ustalono.

12.08.br. - właściciel baru FINEZJA zgłosił, że przy
stoliku śpi nietrzeźwy mężczvzna. Okazało się, że

był to mieszkaniec Jezierzyc. Patrol policji wez-
wał pogotowie i po zbadaniu mężczl-n;- przez leka-
rza odwieziono go do miejsca zamieszkania. Wnio-
sek do kolegium.

13.08.br. - mieszkaniec Śmigla z u7, śiv. Wita zgło-
slł przed godz, 22.00, że załadunek tolvaru lt, tnle-
czarni mu przeszkadza. Przybyły patro1 policji
stwierdził, że załadunek trwa, a osoby go dokonu-
jące 

- pouczono.
17.98.br. - mieszkanka Wschowy zgłosiła, że 3ej svll

przeklywający na wakacjach w Parsku został uie-
Izony w twarz przez jednego z mieszkancórv tej
wsi, Przeprowadzone na miejscu przez patrol po1:-

cji rozmowy wykazały, że chłopak ze Wscholvr,
o'orażał mieszkańców Parska używając pod icn
adresem wulgarnych słów. W obecnŃci matki prze-
prosił ich.

17.08,łlr. - mieszkaniec Wydorowa zgłosił, że po

rviosce biegają psy i atakują przechodniów. Prze-
prowadzono rozmow;,I, a właścicieli psów pou-

cZono.

22.08.br. 
- 

r,voźny ze szkoły podstawowej w Śmiglu
zgłosił, że w budynku włączył się alarm. Przybyły
patrol policji dokonał penetracji budynku i jego

otoczenia, jednak nic podejrzanego nie znaleziono.

22.08.br. - mieszkaniec Lipna kierujący NTAZDĄ
w Wydorowie ni.e zachował należytych środków
ostrozności i wjechał do prz;lcroznego rowu. Man-
dat karny.

24.08.br, - mieszl<aniec Wschowy kierujący OPLEM
ASTR_\ rv Nietążkowie wyjechał z ul. Arcisze-
lr-skich rla Leszczynską i rlie ustąpił przejazdu sa-
nlochoiori-i \-OLVO, ktorym kierował mieszkaniec
Czt:s:la _ do.ororvadził do zderzenia pojazdów.
_t_a_,*4 ! \6r __ , zebrał (H. Z.)

Dl,żur ll Komisariacie Policji rv Smiglu policjanci
pełnią codziennie rv godzinach rannych (z wyjąt-
kiem niedziel) od 8.00 do 10.00 i rvieczornych (rów-
nież lv niedziele) od 18.00 19.00, a w sobotę od
19.00 do 20,00.

W }iAGŁYCH PRZYP_łDK_łCH należy dzwonić pod
numer 997 (bezpłatn1,) lub 5-127-001 (płatny - Ko-
menda Polł,iatorla Policji rv Kościanie.

fiEPrfiItjAn llfi fiFt§IAff$i
UwAGA! MEBLE!

Zaptaszarny do nowo otwartego

sklepu meblowego
W SMIGLU, UL. zDRoJoWA 25

Ceny producenta - sprzedaż ratalna

tel. 518-84-44

SZANOWNI PAŃSTWO!

AGENCIA
REKLAMOWO-MUZYCZNA

-ASS_
Dariusz Górski

Ofeiu;e Państwu oprawę rr'vzyczną:

- lvesel

- imprez okolicznościowych (np. jubiieusze 25-lecia)

cena za ww. usługi - 400 złotych
OSIE}INASTKI - ceny promocyjnel
tel. ó-iB0-392, tel, kom. 0-603-237-005
64-030 Śmigiel, ul. dr. Skarzyńskiego 4

}".}o}}?}o
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ó4-030 §MlGlEŁ
ul. K*ściuszki ó
tal. t0-65} §t80-2C6

PROF'ESJOFIALNE ZDJĘCi;\

- ślubne,

- kon:uni;ne,

- rodzillne,

- paszportowe,

- dowodowe, legitymacyjne łv 3 tntrr

- reportaŻowe,

- reklamowe.

HYi{BŁlHAfrlE FltF,ĘÓ}B ! ZB§ Ęfi Af!§&§&ffi§K!Gl!

§PRZEDAŻ:
-_ filrnórv,

-- aparatółv (2 lata gwarancji),
_ elbumo\\..

- 
1ą16r.lę.

- baterii (także do alarmów, apalalo§
słuchowych itp.),

- lTil:i:Ł:" i:iJjlT;, "'

U3Ł il C I Xł§ ĘB 8 A3, A§ §G§§Eieiseżfiie - f oxiĘkszanie

I/IDEo FILMOIYANIE

GRZEGcBZ \o\1,_łli

sprzedaż art1,1-.rri lrr- eleirti1 cznl,cIr i antelrorl-;,cil

płortaclzenie usliig elektroinstalaci,jłr1 clr

faktury VAT
6ł-030 Smigiel, ul. Lipowa 37

te1, (0-65) 51B-93-64, 0604609371

Panu
RYSZARDOWI SZCZEPANIAKOWI

serdeczne wyrazy współczucia
z powodu zgonu Ojca

śp. Antoniego Szczepaniaka
składają

Burmistrz Śmigla
oraz

i,.l,acorvnicy Urzędu Miejskiego śnrigla

Antoniego Szczepaniaka odbył się 21 sler-
na c;nentarzu parafialnym w Śmiglu.

P P.U.H. CZACZ, UL. WIELICHOWSKA 65

§KLEfl FlRilIGPdY
Czyrrne w godzinach 10.17-15.37

rl stllroty i niedziele 10.13_16.13
(uwaga: w piątki riieczylrrre),

Jako specjalizacja;
llulliel,y rra budyniri zwykłe i świetlne

'i'il.];i icc r_trzęclowe

;.'junlelki i wizytówki na dlzwL
|iiilk wizi.tówek

Reklarny, szyldy z plex,

\iirycinanie ]rtcr i znaków glaficznyclr z plexi
Tablice łl:rgr-obkowe z piexi (na lrrzyze i pornniki)
piaskorvaliie szkła i 1uster.

trieczątki

'i'aj:lice rTa pojazdy weselne

}'_iielilu"rny na pojazdach

T ai'; j.cziii clstlzegawcze ,,PI}JS"

\a sz1-lcl;i,, reklanry udzielana jest grvarancja!

AGE\CJ.\ UBEzPIEczENIowA
^\\DRZEJ CIESIELSKI

S::._._t.. ;,, Llpori-a 33, tel. 5189-365
te1, konr.0602464201

PRZEDSTA}VICIEL PZU SA
poleca bezpłatne doradztwo i zawieranie umów

członkowskich

DO OTWARTEGO FUNDUSZU
BFIDRYTALNEGO PZu,,zŁoTA JESIEŃ,,

oraz w zakresie ubezpieczeń:

Na Życie
.- emerytaltre - ,,Pogodna Jesień"

- posagowe z rentą

- NW i inne

Majątkowe

- lrudynki i mienie od ognia, kradzieży
i innych żywiołów

Wypadkowe

- odpowiedzialności cywilnej

- nieszczęśliwe wypadki

IV. Komunikacyjne

- OC, AC, Zieiona Kalta
PRZYJMOWANIE OPŁAT ZĄQC POJAZDOW

EtEKTfiYH
ff ąrtgąąręia fIekttgsztta

+

+

IL

ItI.

Pogrzeb śp
pnja 1999 r

=;:
f



wITnYN^ ŚMIGIELSKA

TENISIŚCI POLONII-AESENAŁU
PRZED SEZONEM

Zakonczył się sezon rozgrywkowy 1998/1999. Pod-
sumowane zostało współzawodnictwo drużynowe i in-
dywiduaine. Okazało się, że najlepiej placu]ącym
klubem tenisa stołowego w byłym województwie
leszczyńskim była POLONIA-ARSENAŁ Śmigie1,

który zdobył 5,730 punktów. Jest to dla nas oglomny
sukces, a zaTazem wskazówka, aby iść dalej obraną
drogą,

W sezond,e rozgrywkowym 1999/2000, rv w;,niku
zmian w administracyjnym podziale kraju, grac bę-

dziemy w grupie wielkopolsko-zachodniopomorskiej.
Nov,ly sezon poprzedziliśmy obozem sportow1 m

w Osiecznej (2-i4.0B. br.), w którym przebywało B
naszych najlepszych zawodników z wszystkich grup
lviekowych. Od 16.08. trenujemy na w-łasnych obiek-
tach.

P,ozglv-wki, do ktorych w},starviany trzv dluz;,-r,;,-.

raztr)oczną się rł, połorvie rł,rześnra.

POLONII\-ARSENAŁ 1 lv dalszl,nl clągu *?i&c l:-
dzie w 11 lidze, a rozgryrvki zair,aug;r;e u s_et-t

11 września o godz. i6.00 grając z BURZA Drzecz-
ko,wo. Wykaz poszczególn;-ch zespoiórv podzieiori; ch

na dlvie grupy po 12 w każde3 podam rv następnym
numerZe.
F"OLaI,{IA-ARSENAŁ lI startowac będzie w III li-
c}ze (I2 zespołów) obejmującej tylko województwo
rvielkopolskie.
POLONIA-AR§ENAŁ III grac będzie w lidze okrę-
gou,ej (10 zespołów) obejmującej dawne wojewódz-
two leszczyńskie"

Tadeusz kozłowski
prezes PoLONII-ARSENAŁU ŚMiGlEL

PIŁKA NOŻNA
WYNIKI ROZEGRANYCH }IECZOW

22.08, - SPARTA Kietlorr,- POGOŃ 1 :2. Bramki
dia POGONI strzelili: Krz},sztof Kurzawa l Ktzy-
sztof Pelec.

22.08. - BRENEWIA Wijervo _ MAS-ROL 2: 1.

Bramkę dla MAS-ROL-u strzelił Marek Sowa,

2B.OB. - POGON * DĄB Boguszyn 4 : 1. Bramki dla
Pogoni st zelili: Adam Olejnik - dwie oraz Michał
Clchoszewski i Ryszard Primel po jednej.

29.08. - MAS-ROL - AWIA Siedlnica 2: 1" Bram-
ki zdoby],i Potr Mielcarek i Marek Sowa.

29.08. - PoGoŃ - KŁoS Zytow,iecko B: 1 (junio-
rzy). Bramki dla Pogoni strzelili: Przemysław Mi-
kołajczak - cztery oraz Przemysław Czapla, Se-
bastian \Mowet, Miłosz Grzelak i Norbert Kracze-
wski - po jedne.i,

29.08. - MAS-ROL - Sokół Włoszakowce 1 : 5 (kla-
sa B). Bramkę zdobył Sebastian Niszczok.

s§mrms§owie dąż§ałmk
STEFANIA RYDLICE{O-
WSKA urodziła się lv 1946

roku w Bronikow-ie gdzie
też zamteszkuje. Jest mę-
żatką - rnąż Józef jest

lone, 0,53 - Ias i 6,44 grunty orne) małżeństwo, sa-
rnodzielnie prowadzi od 1977 r,oku. W strukturze z,a-

sierł,órv przeważ;ają zboża, które zabezpieczają bazę
paszolyą dla nielicznego inwentrza. Nadwyżka ptze-
zr'aczorra jest na sprzedaż.
Stefania Rydlichowska §/ miejscu zarnieszkania
1rlz,iela się społecznie. Od 14 lat przewodniczy miej*
scowemu Kołu Gospodyń Wiejskich, jest członkiem
Rady Sołeckiej Bronikowa i Społecznego Kornritetu
Budowy Drogi w Bronikowie.

TADEUSZ RĘKOS urodził
się w 1951 r. w Śmiglu.
Mieszka w Bronikow-ie,
gdzie wraz z żoną Marlą
od 1978 r. samodziielnie
prowadzą gospodarstwo
o pow. B,5 ha. Wraz z nimi
zamieszkuje 3 synów, 2

córki oraz matka Tadeu-
sza.
Gospodarstwo ma charak-
ter ogólnorolny i takiemu

kierunkowi podporządkowana jest struktura zasie-
wór,v. 'W oborze stoją trzy dojne krowy o wydajności
3.500 litrów - mleko pTzeznacza się na potrzeby ro-
dziny i chó,ł cieląt uzyskiwanych z zakupu. Rocznie
sprzedaje się też 5-6 opasów. W gospodarstwie ho-
duje się takze trzodę chlewną rł, c;rklu zamkniętym.
Osiem macior daje przeciętnie po 16 prosiąt, które
po odchowai.u sprzedarvane są do Zakładów Mięsnych
w kościanie.
Gospodarstrvo jest w},posazone w podstawowy sprzęt
rolnicz1-, posiada m.in, ciągnik, przyczepy, prasę wy-
sokiego zgniotu, sielvni.k zbożowy, opryskiwacz.
Tadeusz Rękoś rór,vnież udziela się sp,ołecznie. Cd
1978 r. pełnr funkcję prezesa miejscowego kółka ro1-
niczego, od drvcch kadencji jest zastępcą sołtysa, na-
Ieży też do OSP a ponadto przewodniczy Społeczne-
mu Kon-ritetou,i Budo,uvy Drogi w Bronikowie.

N otkź sp or ządzżła NI ar źa Stachouiak, star sżu spec jalźsta
doradztwa rolnźczego ODR Leszno

ffi rencistą, zły stan zcirowia

ffi a nie pozwala mtl na placę

§" ( na roli i świadczy uslugi
r transportowe - matką

§ d-wójki dzieci.

. ,i Gospodarstwo rolne o pow,
] ,i]::::]i":l'- 9 ha (2,B ha to użytki zie-
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KOMITET On,GANIZACYJNY

Zaprasza
SPOŁECZEŃSIWO IIIASTA I GMINY SMIGLA

ffiffiffiffiZY$§ffi§CI
ffiryZY$$KffiWrffi

które odĘą sĘ w niedzielę, 12 wrzelśnia 1999 roku
w Bronikowie przy świetlicy wiejskiej

Program:

godz. 13.00 - Zbtfirka uczesbrików przy posesji Pana Cyki w kierunku pod.śmigla

godz. 13.30 * Wymarv korowodu

godz. 14.00 - Msza św. w kosciele parafialnym w Br,oniko,wrie

godz. 15.30 - Uroczystuści DoĘnkowe

godz, 16.30 - Część w wykorraniu zaproszonych zespołów

godz. 19.00 - Otwarta zabawa taneczna

T9 czasie trwania uroczystośei wystawiaó się będą firmy obsługujące rolnictwo, a także czynne
stoiska gastronomiczne i handlowe.

$&ff&lNEtAllIaUY zaplaszaią właścicieli punhtów handlorych
do wy§tawienia §uyoh stoisk !

na

a



§PRZĘDAZ
r ciągnikow imaszyn rolniczych
r oryginalnych części zamiennych

NAPRAWA
r ciągnikow rolniczych
r wózków widłowych

REGENERACJE
r silników, głowic, korbowodów
l pomp wtryskowych
l skrzyń przekładniowych
r alternatorów, prądnic, rozruszników
r szlifowanie wałów korbowych
r wytaczanie kadłubów (bloków) silnika
r sprawdzanie szczelności głowic
r szlifowanie cylindrów

KREDW lvluoy ROlNlK
AOROuN|A 2000

czĘŚcl ZAfitlENNE
ilA aTy

łrawaŚc -

fTAOJA l0i{rRal 1PRysKlWAcZy

ASOC "URPOL" WALERIAN KUNERT
POLADOWO 70, 64-030 SmigieI

tel. 51 8-03-8 4,518-97 -22, e-rnail: urpol@atomnet.pl

,,
Flrmy

* siatki prze§iw owadom
* żaluźle

* roletki tkaninowe

ZASŁONIMY KAŻDY KSZTAŁT OKNA
PRoFE$JoNALNIE ! szYBKo ! TANlo !

PPHU "E?A" EDMUND CZ^IRNECK!
SMlqlEL, ul. Farna 3

tel. sl 8-96-87,51 8-05-1 5
kom. 0ó01 572324
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