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$r^rostasha póu*we
Dzień dobry! Witqm Poństwo serdecz-

nie i zoproszom do gimnostyki poronnej,
Wobec jesiennego przesunięcio czosu
wszystkie śpiochy otrzymojq wkrótce godzin-
nq premię, o poronno gimnosĘko będzie
mniej poronno (oz przy,**ykniemy do nowe-
go rytmu cinio). Możno by już ,,tok trzy-
moć", cóż, kiedy zo pół roku zobawę z ze-
gOrem powtórzymy, tyle że w drugq stronę.
Teroz postorojmy się zmobilizowoć wszyst-
kie siły witqlne (bo zo oknem i ciemno
i mokro), oby wygrzebqć się spod kołdry,
V/ień, ]że .prowdziwi entuzjości gimnostyki
porońnej już downo stojq przy otwortym
szeroko oknie, więc rozpoczynomyI

Corqz częściej pnzepolomy w piecoch.
Już nie po to, zeby od czosu do czosu
,,przegonić biedę", ole dlotego, że zrobiło
się wyroźnie zimno, Kto zowczosu kupił wę-
giel moźe teroz spokojnie obserwowqć kło-
poty poiskiego górnictwo. Po symbolicznym
pogrzebie kopolń dokononym niedowno w

Wcrszciwie, 9órnicy zopowiodojq ostrzejsze
formy demonstrowonio niezqdowolenio. A
przecież ostotnio zaczęło się już popro-
wioćl Np. w R.ybniku stwierdzono, że kopol-
nio pl,zynosi zyski... 1,60 zł no tonie wę9lo.
Nieco lepiej wiedzie się policjontom. Nie
dlotego, że zaczęli więcej zorobioć - lepiej
wolczq z przestępczościq. Nie tylko udoje
się im złopoć robusiów nopodojqcych
przed sklepomi no niedołężne storuszki, ole
sięgojq również po gongi tołszerzy pienię-
dzy, oszutów podotkowych czy szmuglerów
norkotyków. Okqzoło się. że w ostotnich lo-
toch nopłynęło do Polski 2,5 tony kokoiny,
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czosem prosto z Ąmeryki Południowej. To zupełnie
niezło ,,dziołko" - jeśli przeliczyć jq nowet no stoty-
stycznego obywotelo, od noworodko po zgrzybiołego
storco. A jeśli by doliczyó jeszcze nqszq krojowq pro-
dukcję w postoci omfetominy? Poniewoż to rodzimo
omfetomino odznoczo się podobno doskonołq jokoś-
ciq, to może już czas, oby uzyskoło wreszcie znok
hondlowy,,Teroz Polsko" ?

Suksesy policjontów w wykrywoniu i chwytoniu
przestępców (może nie oszołomiojqce, ole zowsze jo-
kieś) to jedno, o koronie tych ostotnich, to drugie.
Wyroki, jokie wydojq nosze sqdy sq często zupełnie
róźne od tego, co potocznie nozwolibyśmy sprowiedli-
wościq społecznq. (Unio Europejsko już wypunktowoło
liczne niedostotki noszego sqdownictwo). Dzięki temu
różne rzezimieszki mogq włościwe czuć się bezkornie
i od rozu pewnie z drwinq pytojq policjontów: ,,co mi
zrobicie, jok mnie złopiecie"? Super groźni przestępcy
to chybo bordziej bojq się konkurencyjnej mofii, niż
prowdziwego sqdu,

Strzeloninq, olbo wybuchy no ulicoch, już powoli
przestojq budzić sensocję. Jeśli ktoś chce się zoopo-
trzyć w tyrn celu w ,,podręczne' rokiety, teź nie mo tu
większego kłopotu. Wystorczy w powożnych zokłodoch
zbrojeniowych znoleźć dziurę w ogrodzeniu i możno
wynieść co się chce. (Oczywiście, jeśli Ęlko dziura jest
dostotecznie dużo). Tylko pomyśleć, że mogq nodejść

tokie czosy, że zomiost spoko]r e rczr,;;roć się 9im-
nostykq poronnq będziemy (schc,,;cni zo poropetem
szeroko otwortego okno) zobc,,i,'cć s e (super rozryw-
kowol) wysyłoniem zdolnie sterołrcrycn rokiet w okno
sqsiodów, żeby pobudzić ich do ź,vo,,,szych ćwiczeń.

Zwolennicy rozrywek umysłowych rc9c dlo zobowy
spróbowoć dokonoć onolizy budżetu 9oćstrvo. Ktoś
z wyksztołceniem ekonomicznym rozu- e z pewnoś-
ciq, jok to jest, ze np, w przyszłorocznyn buCżecie zo-
kłodo się z gory deficyt no ponod 13 rn llcrdóvt zlo-
tch. No,,chłopski" roozum oznoczo to, że dochody
poństwo będq o tokq kwotę niższe od wydotkow My-
ślę, że potem, w trokcie roku znojdzie się no to jokiś
sposób, A to przez podniesienie podotków (oczywiście,
nie o{icjolne, tylko ukryte), o to z prywotyzocji (prowo-
dzonej no żywioł izo byle jokq cenę), o to coś się tom
sprzedo obcemu kopitołowi, o może odbierze emery-
tom i jokoś ,,poleci".

Teroz Poństwo zechcq poćwiczyć jeszcze kilko mi-
nut somodzielnie, Nojlepiej możno się rozruszoć ukło-
dojqc swój włosny budźet. Tylko proszę przy tym nie
kręcić zbyt energicznie głowq, bo możno jq sobie
ukręcić, Nosz budżet wykoże pewnie kolejny deficyt,
tylko że nom nikt niczego nie dołoży (oni pieniędzy,
oni głowy, więc tym bordziej szkodo),

Ieraz już Poństwo żegnom i zoproszom do nostęp-
nego spotkonio,

(Gżmnastykę porannq przygotowała ź prowadziłe mgr J. S.',

l tllce§tarostą 0 szkolnictwie zawodowym
We wtorek 5 paździetnika br. w siedzibie Cechu

Rzemiosł Różnych w Śmiglu, z inicjatywy cechu od-
dbyło się spotkanie zarządu cechu (Henryk Nowak,
Henryk Skoracki, Kaztmierz Rogalski, Maria Olej-
nik, Stanisław Kiciński) i dyrekcji Zespołu Szkół Za-
wodowych w Śmiglu (Stanisława Klemenska, Stefan
Jaworski, Czesław Maćkowiak) z wicestarostą Stefa-
nem stachowiakiem.

Tematem spotkania, któremu przewodniczył Starszy
Cechu Jan Chomski, była splawa połączenia śmigiel-
skiej szkoły zawodow-ej z nietążkowską szkołą rolni-
czą, a konkretniej 

- 
rvarunki owego połączenia.

Na wstępie J. Chomski przypomniał wicestaroście, że
,,Pan startował z naszego uglupowania" (Forum Go-
spodarcze 

- H.Z.), a śmigielscy rzemieślnicy dopro-
wadzili do usamodzielnienia śmigielskiej zawodówki.
,,Ona przeniesiona być musi, ale w porozumieniu
z wyborcami 

- rzemieślnikami. ( ) My chcemy wie-
dzieć kogo przenosimy 

- 550 uczni w Smiglu, 200
w Nietążkowie, jak przenosimy i jak to będzie wy-
glądało w przyszłości". Główny nurt dyskusji prze-
biegał następująco:

S. Stachowiak: Dlaczego przenosimy? 'Io wiemy
wszyscy; obiekt grozi katastrofą, warunki są fatalne.

A przesłanka przeniesienia jest polepszenie warun-
korv nauki To nre jest moja decyzja, to decyzja ko-
misji, która zrltedziła rvszystkie szkoły Ędące w ge-
stii starostv. N,etążkowo zostało dobrze wyposażone
przez Iesolt rolr:ictrł,a. Celem połączenia jest polep-
szenie \\,alunkotł- nauczania, a nad formą połączenia
moźna dl-skutolł,ać. A jak ta nowa szkoła będzie się
nazywała, to pioblem do przedyskutowania. Propo-
nujemy. bv rv naztl,ie była - ze względu na tradycje

- ,,tolnicza". Komisja proponuje ,,Zespół Szkół Rol-
niczyc}-ri Zarvodolłrych". Nazwa, na dzień dzisiejszr,,
jest sprarł,ą drugorzędną.

J. Chomski: To jest bardzo istotne. ,,Jak 14, osoborr-a
komisja, która nie ma zielonego pojęcia, noże ciec1--
dować o szkole zawodowej, a rolniczą rządza ludzie
nieudolni, którzy nie potrafią sobie zroblc r:aboru.
( ..) Myślę, że gdy szkołę trzeba będzie prze::leśc. to
prym bedzie wiodła dyrekcja lepsza,..".

S. Stachowiak: Na stanowisko dyrektora becizle ogło-
szony konkurs. Tak zadecydowała komlsja, .To nie
starosta decyduje".

S. Klemenska: To nie 1ikwidacja, t1-1ko p:z=:_-esre-
nie...
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S. Stachor,r,iak: Forma jest do uzgodnienia, a mamy
czas do grudnia, nazwa też. Chodzi o dobro dziecka.
J, Chonrski; My się zgadzamy na plzeniesienie, nie
rra likWidacię naszej szkoły. Wnioskujemy, by nowa
szkoła miała nazwę Zespół Szkół Zawodowych -zapomnijmy o rolnictwie. życzytrry sobie, by dyrek-
cją w Nietążkowle była obecna dyrekcja Zespołu
1zkcł Zawodowych w Smiglu. Nly chcemy dyrekcję
sprarvdzolrą, do 2002 roklł aktualną. (W tym roku
-Ńygasa mianowan;e dyr. S, Klemenskiej - H.Z).
Skcro r,v Nletążkowie mandat dyrektora wygasł, to dla
mirle sprawa jest jasna (...), Mamy demokrację".
S. Jarvorski: Młodziez do rolni.ctwa juz się nie gar-
nie, a .,v ne.zwie zespół szkół zawodowych mieszczą
się tez i zatvod5- rolnicze.
J. Chonrski: Jeżeli nie: ,,Zespół Szkół Zawodowych
rł, Nietązkowie", to będzie powstanie śmigielskie, ale
na ,,Zespół Szkół Zarvodowych i Rolniczych w Nle-
tązkorvie" może się zgodzimy.
S. Stachowiak: W mojei komisji oświata w Smiglu
jest na pier-"vszvm miejscu - \\-szyscy co do tego są
zgocini. I to iest nairtaznie;lsze. A na 11,1,bór formv
n'.a':;]', l.,Zą: clo *:'r-i:-.a,

l!7

22.10.99 piątek godz. 19.00

,,WIELKI JOE", USA, 1998. Rez. Ron Underwood.
łVyk. Charlize Theron, Bill Paxton, P€ter Firth, Da-
vid Paymer, Rade Sherbedgia. Film sensacyjny. Pani
biolog i jej dziesięcioletn,ia córka przebywają w Afry-
ce, badają zycie goryli. Ich uwagę zwlaca młody
osobr-lik losnący sz:,lbciej od innych małp-rów,ieśni-
kórł,. pewnej nocv kłusownicy napadają na stado,
poclczas strzelanirr,v ginie także pani biolog. Przed
śmielcią prosi córkę, by kol-rt.vnuowała jej badania.

29.10.99 piątek godz. 19,00

,,MÓJ PRZYJACIEL \,IARSJANIN", USA, 1999.

Rez. Donald Petrie. W.vk. Christopher Lloyd, Jeff
I)aniels, Elizabeth Hurlev. Konredia s.-f. W Kalifor-
ni iąduje statek kosmiczn,v pilotowany przez Mar-
sjanina. Reporter teleu,izyjny nawiązuje kontakt
z ptzybyszem. Chce wykorzystać jego obecność dla
swej kari.ery zawodowej, aie późnrej pomaga mu
plzy naplawie pojazdu.
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§laro$§w#§
Z okazji Dnia Edukacji l§arodowej członkowie

Zaruądu Miejskiego Smigla: bulmistrz tnż. Jerzy
Cieśla, Wiesław Kasperski, Alicja Ziegler l ZdztsŁaw
Żaczyk oraz Sekretarz Śmigla mgl, Wanda Jakubo-
rvska spo,tkali się z dyrektorami samorządo.łych pla-
cówek oświatowych: mgr. Wiktoiem SI§ELĄ -* dy-
rektorem Zespołu Szkół Samorządowego Gimnazjum,
Szkoły Podstawowej i Przedszkoia w Czaczu, mgr.
Mirosławem GRZELCZ\KiEM - dyrektorera Ze-
społu Szkół Samorządowego Glmnazjurn, Szkoły Pod-
stawowej i Przedszkola rv Siarym Bojallowre, mgr.
Janem NOWICKIM 

- 
dyrektolem Zespołu Szkół

Samorządowego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej
w Smiglu, mgr. Palvłem SZYMKCWIAKItrI,VI - dy-
rektorem Zespołu Szkół Samorządowego Gimnazjum
i Szkoły Podstalvorvej r,v Starei Przysiece Drugiej
olaz mgr Elżbieta CIESLA -- d.r-lektorem Przed-
szko]a Samorzadou-eqo \\, Slnt;;,.L.
\V spoikantu uczestnlczl-ia r,órr-nież 1ii5 styna Zbyrad

- _.,s;re{io:, io sl:,a,,r- osir-iatr- l kliltul;,,- Urzędu Mlej-
a--:] \i--] l

B,*:,:]-__:::z Sl:--_l]a illl..dzi- itlt-irrtrri str,vierdził, że
..:;,,:.:r_,S]:_:.- s,a. l,.,- r;cdz_elior,;aĆ i złaŻyĆ Życzenta
r :.:ar- _ S,.,,-,:]a i :l _:.,aa'l \a:,ocio,,.,,el. ].ltór,e teraz ma
:]_-.Co -:-_:::,- Cl_e,],i:-^]:] :-.,z :la".-::_ł' Cti czioi-lkó,r, Za-
iZadu l il:,aroi,,,l-._-Ó,,,,- ;.ci_l-__l:,s:_:,--: sati]oIZądo\\,ej
skladam Wam. a za \\-aszi-:I l]oS1,-.il-,,.:,.-,-a1ll rr-sz-ist-
kim pracorł,ni.kom ośrvtair-. ż.r,czx,:,,a,,.,,-czaikii:j po-
myślności i satysfakcji z oborłiązli,.l. rtó1,1- ,:l,zr-l,,aclł

Wam rea]izować. Szkoły mają inn_,- L^sziait: :si poC-
stawowa i gimnazjum. Niektórzy z Was pelr.rą iiri-rk-
cję dyrektorów tych dwóch jednostek 

- 
pfzec,lr_r.acie

szlaki". A następnie d,vlektorom v,l1,ęczoilo okolicz-
nościowe adresy, kwiaty (rórvnicż cł};i narrczycieiki -członka zatządu Alicjt Zlegler) i .".,,jako załącznrk do

życzeń" - koperty z nagrodanli plel-iiężnymi.
Lampką szampana wzniesiono toast ,,za zdrov;te i 1:o-
myślnośc śmigielskle j ośrłliaty". Przy ka\,,,le, już
w swobodnej atmosferze, d."vsi<uto\i/ano c forilie ob-
chodów tego święta (I{a3lepiei }-:1złoby je znieśc, bo

po co zwozić dzieci do szkoły, skoro jest to ,,Czień
wolny od zajęc lekcyjnych"? Autenl,ycznynl dniem
edukacji jest zakończenie roku szkoinego - wtecl;,
wszyscy się cieszą.), o dowożeniu dzieci do szkół,
o bezpieczeństwie dzieci rv drodze do i ze szkoly, (Im
większe zabezpteczenie drogi, t_vni -,i,tęk,*za beztioska
i brak samokontroli dzieci. Szczególnie tt-ił,idacznia

się to na chodniku - Nitr. Śctezcn aRC\ĄIEROViIEJ

- z Przysieki Polskiej do Starei Plzvsiekr Drugiej),
o oglomnym wpływie ,,zerówek" na prz_vgoł;or,vanj,e

dzieci do systematycznej nauki szkolnej. @.z,
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K§§§ &es$m ffi,a#y fu§§e$mk§e$ Sg§B§ffi§ffi---
...odbyła się 14 października b,r. Uczestniczyło w niej
22 radnyc}r (nieobecni Maria Natalia Bartoszewska
i Feliks Banasik), Ryszard F'ornalik i Henryk Skrzyp-
czak radni Fov,riatu Kościańskiego, Sekretarz
Śmigia nrgr \\ra"nda Jakubowska, Skarbnik Śmigla
I}anuta }/Iarciniak, sołtysi, p,rz,er,vodniczący komite-
tów osiedlołvych i przedstawiciele prasy.

CC9 EĘ,OE{Ł ZARZĄD?

§prar.vozdanie z działalności Zatządu Miejskiego
Śmigla zŁażył burmistrz inż. Jetzy Cieśla. Zaruąd,
między inllywri:

Bokonał otwaraia o§ert na wykonanie następują-
cych zadań inv,zestycyjnych:

- rylg§glpizacja chodników, krawężnikółv i z,atoki
autobuso-wej w Nowej Vv'si uI. Smigielska. Tryb
z wolłrej ręki, przedsiębiorstwo DROG-TRANS
z Góry za 5.932,29 zł brutto,

- łludowa sieci v,zodociągowej wTaz, z przyŁączami
w Parsku. Frzetarg nieograniczony, 3 oferty wy-
brano firmę ELPRC-EKO z Poznania za 99.485,96
złctych brutto,

- prace w,vkończenioo,ve przy dobudowie sali ćwi-
czeń łv Broniko"lvie. Przetarg nieogranicz,ony, z 3

ofert -wybrano firmę l{enryka Skorackiego ze
§nrigla za 53.796,29 złbrutia,

-- lri-ido",va kanalizacji deszczowej w Czaczu. Prze^
targ niecgraniczony, z 3 atett wybrano firmę
ZT-TI3-1\I,ANBLTD ze Śnrigla z,a 35.745,95 zł,

-- ł:udcr.va oświetienia ulicznego vl Wydorowie. Tryb
z wolnej ręki, firma Zakład Instalatorstwa Elek-
trycznego z Kcszanowa za 4.B15,C0 zł brutto,

-- regulacja ro\ł,u przydroznego wTaz z przebudo-*ę
przepustów i r,,ykonaniem 33,5 mb kanalizacji
deszczorvej w Chełko-*ie. Przetarg nieograniczo-
ny, z 3 ofert rł-;-'brano firmę KANI\IEL z Leszna
za i2.500,00 zł brutto,

- i<onserwacja rviatraków w Śmiglu. Tryb z wolnej
ręki, firma RETROSTYL z Flydzy:ny za 10.004,00

złotych brutto,
.- przebudovra linii energeiycznej Koszanowo-Śmi-

gie1 (u1. Połwiejska - Łukomskiego). Umowa
z, Zakładern Instalatorstwa Elektrycznego, z Td.o-

sz!1]-1.awa. Gmina zapłaci 6.500,00 za rnateriał, na-
torłiasi robociznę i sprzęt zapłaci Zakład Usług
Elektrycznych w Kościanie.
Sprzedał w przetargu nieograniczonym następują-

cel działki:

- 
yv Q7ąę7u: o p6w. 0.0903 ha za 1,2.00a zł,

- vr śrniglu przy u7. Leszczyńskiej (przemysłowa)
o po,\^/. 0.3451 ha za 30.500 zł,

Uczestniczył w posiedzeniw Zarządu Gminy Koś-
cian. Celem spotkania była sprawa złóż gliny w Przy-
siece Polskiej. Kościan proponuje stawkę wyjściową

do przetargu za hektar 20.000 zł, Zarząd Śmigla .*-

25.000 zł.
Rozpatrzył 5 r,r,niosków a przyzrńnie lokali miesz-

kalnych, z których 1 zaopiniowano pozytywnie. Z 3

wniosków o zamianę lokali, 1 zaopiniorvano pozy-
tywnie.

R.ozpatrzył 24 wnioski o przyzflaDie Cotacji, z kŁó-
ryclr 15 zaopiniow-ał pozytyrvnie. Po pozytyl.inej
opinii ii,oneisj i Finansor.vo-Gospodarcze j dotacje przy-
Znr,r0:

- na organizację Dożynek Gminn;lch w Bronikorvie

- 6.000 zł,

-,- na zakup monitora komputerowego dia LO
-w S::riglu - 600 zł,

konserwację wiatraków w §miglu -- 16.żaa zŁ,

- dla klubu płetwonurków TRITON działającego
przy Fiomendzie Powiatowej PSP w Kościanie -_
i000 zł,

--- na ułożenie płytek chodnikowych wokół świetlicy
wiejskiej w Sierpowie - 7.000 zł,

- na dokończenie rernontu ul. J. trrvaszkiev,licza
w Sniiglu - 8.600 zł,

- na dofinansowanie prac przy budoin,ie kanalizacji
w Staryrn Bojanow-ie na ul.: Kolejorłej i Kwia-
tov,ej - ]"0.000 zł,

-- na dokoń-czenie remontu podłogi w Domu Dzla!-
korvca w Śmiglu - ż.000 zł,

- na nałozenie tynku na budynek bazy sportowo-
-rekreac5jne3 w Śmiglu - 5.000 zł,

- na dofinansowanie prae wykończeniowych przy
budynku klubu sportowego w Spławiu *- 9.000 zł,

- na r*ydanie folderu powiatowego, w któryrn będą
pTomo\ł,ane wsz}Istkie gminy powiatu - 1.500 zł,

- na dalsze ułożenie trylinki na ul. Kędzierskiego
w Śmiglu - 3.a}a zł,

- na dowożenie dzieci do szkół: w Czaczu - 3.451 zł,

w Starym Bojanowie - 8.tI7 zł t -w Starej Przy*

_ siece Drugiej - 2.650 złotych.
Zatząń, wstępnie wyraz,ił zgodę na w;,konanie do-

kurnentacji dla odcinka kołektora głównego o długoś-
cr około 250,rn]r biegnącego w Koszanovńe od koino-
ry przelewu w stronę u1" Glinkowej - przejście pod
pro jektowaną obwodnicą.

W dyskusji nad sprawozdaniem Burrnistrza m.in.
poruszono sprawę sprzedaży gruntu ze złożenr gliny
w Przysiece Połskiej - Urszula Ranke, Andrzej Fe-
cold, Henryk Żak, Wiesław Kasperski.

U, Ranke chciała się dorviedzieć komu przydzielono
mieszkanie. J. C,ieśla: ,,Ze względu na ochronę da-

nych osobowych nazwiska podać nie mogę. Jest pra-
sa...".



WITRYNA SMlGIELSKA

WYKONANIE BUDŻETIJ ZA I PÓŁROCZE

Pier-wsza głos zabrała Maria Białas - przewodni-
cząca Komisji Finansowo-Gospodarczej. W odczyta-
ilyn stanorvisku komisji w tej sprawie m.in. stwier-
cizcno:

Analiząqc lłgkonanle docl1,odólls us zakresźe podat-
l.:aw stanotuiqcych doch,ody gminy stuierdzono iclt
brtrclzo nźskq ścżqgalność lp zakresie podatku rolnego
cd osób prawrłycłl, oraz podatku lł Jormźe kartg po-

clatkowej. Nźsko ll: stosunku do upłytuu czasu kształ-
tttją sźę upłgwy z podatku rolnego od osób Jizgcz-
rł.yclt, bowieTyL ,w kwocie lngkazanej za I półrocze br,
są rolnnźeż upłatg dokonguane za ratg odroczone
u roku 7998.

Potłyższa sgtuucja jest zdanźem Komźsjż bardzo nźe-

y:ohająca.

Śużaclczg onu bouźem o postępuja,cgm gospodl"rczam

asłubienźu gming. Budzi rólpnźeż bardzo duże obawg
o usgkonanie budzetu u tam zakresie. (...)

Komźsja stwierdza, źż mźmo, że za l półrocze docłl,o-

cly bud:etl,L uurLoszq 54,010lo, a lłydatki 460lo pl.anu

raczne()o, u:grłonanie bud:.etu a roku bieŻqcym bu-
c:ź jei pcl.e a,-ne obaiL:y,
i,!ct iut:że salllol,_,isto iontis.'l l-:-,Dł g'ttC pr:e,ie ;,s.-Jsi-
/;i,ą tł,:-:st i,,3,i;:-;;i.-, i., -i: p:ł:oc:,,. br. _, ::ł--e i:l-
ntec zn,o Ś Ć: -Oc r-a 3 a e i I i :. p. :,, o -..,, ;,, _, c,l i,-, ; j : :ł : L., ;.d T a -

Llotlj a y',:l,^:iil.e are: .,_l:::: ,;ise:e; al o:'.iJaC1l,

Lro 1l:,zeis:a,,,,,_o:-.t:O ::a:_o§:Ska .ls:osunkorłała
się Skalbnik Sl,tl_g,a olaz Burmistrz. któr;- narl,,iązu-

jąc do ivcześ1,lejsze; rv;-porł,iecizi A, Peco}da: ,,l{as
i:o1i i:,ieścrągainośc podatku rolnego od osób praw-
n_vc]l. gos1]odarstv, u,ielkoobszarowych. Dlaczego pła-

cą fiz1,,cztlr l,o1nrcy?" - 
powiedział, że ,,zaległe po-

ciatki sukcesywnie odzyskujemy, dogadujemy się

z nimi bez odwołań, niekiedy idziemy im na rękę po-

przez odroczenia. Oni też muszą wypłacać pensje

swoim pracownikom".
U, Rarrke zasugeTowała: może pozyskiwać od nich
grunty za zadŁużęnta?

UcHwAŁY, UCHWAŁY...

Podjęto ich kilkanaście. Między innymi w spra-
wach:

- przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszka}nych
w Starym Bojanowie w budynku przy ul. Głów-
nej 32,

- zbycia w drodze przetargu nieruchomości zabudo-
wanej w Parsku - niezamieszkałego budynku
mieszkalnego (była szkoła),

.- sprzedaży w drodze przetargów nieograniczonych
gruntów położonych w Bruszczewie, Karśnicach
i Nowym Białczu,

_- wydzierżawienia gruntu w Śmiglu przy ul. Po-
łudniowej Polskiej Telefonii Komórkowej CEN-
TERTEL, która pobuduje na nim maszt teleko-
munikacyjny,

- przystąpienia do rnodernizacji oświetienia drogo-
wego gminy Śmigiel,

- wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Pozna-
niu Ośrodek Zamiejscowy w Lesznie - wybrano
iedną osobę,

- wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Koś-
cianie. W,vbrano 7 osób.

- rłł-boru łarvnikólv do Sądu Rejonowego w Kościa-
rle do olzekania \-r. spla\l,ach z zakresu plawa
piac§. \Yvbiano dlue osoby.

- i,,,i,boru czło:kóiv Kolegium do Spraw Wykroczen
plz.,, Sadz_e F,e;onovlm rv Kościanie, Wybrano
i0 osób.

woLNE GŁOSY I w\IoSKL Z_łKONCZENIE

U. Ranke rłyraziła s\\-e zastlzeżenle odnośnie ja-
kości niektorych partii kładzione j na cl-rodnikach
kostki brukowej i zaapelowała, by plzy jej zakupie
sprawdzać jej jakość.
Przewodniczący rady poinformował, że interesantólv
będzie przyjmował w poniedziaŁki i czwartki.

Po wyczerpaniu porządku obrad Zygmunt Ko-
nieczny zamknął XIIi Sesję Rady Miejskiej Śmigla,

(H.Z.)

ELEITBrt
ffitnntmwmia Elektrvozna

GF'ZEGOR,Z NOWAK

$ sprzedaż artykułów elektrycznych i antenowych

ł prowadzenie usług elektroinstalacyjnych

faktury VAT
64-030 Smigie1, uL Lipowa 37

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

ZAPRASZAMY DO NOWO OTWARTEGO

sl(LEP[I ffiEBt{}wEfr$

w ŚMIGLU, UL. ZDRoJo,WA 25

którym sprzedajemy też kuchnie na zamówienie

w 300 kolorach.

Pomiar u kupującego bez opłaty.

Ceny producenta - sprzedaż ratalna.

tel. 51B-B4-44



wI,TRYNA ŚMIGIELsK.A

,,KRV&{INAŁK§ oó9

29.09.br. 
- rv Śniglu na skrzyżowaniu ulic Wodna

i Poprzeczna mieszkanka Brotlikowa kierująca
FIATEM 126p nie udzieliła pierrł,szeństrva prze-
jazdu pi,awidło-łro kierującej SKODĄ OCTAViĄ
miesz}<ance Smigla. Wniosek do kolegium.

W nocy 29/30.09,br. nieznani dotąd sprawcy przez
świetlik w dachu przedostali się do biur Śmigiel-
skiej Spółdzielni Przetwórczo-I-Iandlowej gdzie
lrszkodzili dwie futryny drzwiowe oraz kasę fis-
kalną. Sprarva w toku.

30.09,br. 
- ujalvniono, że mleszkaniec Przysieki Po1-

skiej dokonał kradzieży wałków sosnowych na
szkodę Nad]eśnictrł,a Kościan. Wniosek do kole-
§ium.

30.09.br. -- mieszkanka Smigla z ul. św. Wita zgło-
si,ła, ze jej mąz, będąc pod wpływem alkoho]lL.
a.łanturuje się i ocigraza ze się okalecz\,. Plztbr-]i
patrol policji awanturnika nie zastał, a żoł:e ilo,_i-
Czono.

2.010.br. 
- 

pacjent sanatolium w Wonreściu zgioslł.
że jadąc lo\Ąrelem przez Jezierzl-ce został uglr,zio-
ny pIzez wałęsa jącego się psa. Po opatl,zeniu
plzez sanator_vjnego lekarza, \yIaz z patrolem po-
licji udał się do Jezterzyc, gdzie stwierdzono, że
ivszystkie ps}, są szczepione.

3,10.br. 
- 

mieszkanka Koszanowa zgłosiła, że jej
mąż, będąc po spożyciu alkoholu, wszcząl awantu-
rę domową. Strony pouczono.

6.10.br. 
- mieszkanka Smigla z ul. T. Kościuszki

zgłosiła, że jej mąż wszczął awanturę domową.
W toku wyjaśnienia sprawy okazało się, że zgła-
szająca nie chciała r.vpuścic męża do mieszkania.
Pouczenie.

6.10.br. - mieszkallka Srrligla z al. Padelewskiego
zgłosiła, że inlia lrrieszkanka Śmigla, będąc pod jej
ciomem, rvykrz_vkirvała pod jej adresem obraźliv,,e
siowa. Pouczenie.

6.10.br. 
- 

mieszkaniec Srnigla z u]. Krótkiej zgłosił,
że samochód innego mieszkańca tarasuje wjazd do
jego garazu. Pouczetrie.

6.10.br. 
- 

mieszkaniec Smigla z ul. T. Kościuszki
zgłosił, że żona uderz_vła go miotłą w rękę, opluła
go, a następnie ręką uderzyła w twarz. Pouczenie.

6"10.bł. - rnieszkaniec z u1. A. Dudycza w Śmigiu
zgłosił, że młodzież w godzlnach wieczornych jeź-
dzi na ttotorowerach bez zapalon;rgh świateł. Przy-
były patrol w tym rejonie zadnego motorowerzy-
sty nie zasŁaŁ,

8.10.br. - mieszkaniec Koszanowa zgłosił, że w trak-
cie imprezy plzy Centrum Kultury w Śmiglu
mieszkaniec Śmigia wybił szybę w samochodzie
FORD TRANSIT. Wniosek do koiegium.

8.10.br, - rnieszkarrlec Slrligla :.,1osl1, że p,l,zeci jego

posesją stoi pojazcl, z któiego pasazeic,,,;ie obse-i,\,,iu-
ją posesję. Z r,,złaścicielelrr pcsesji, iltćil, zapanię-
tał riunrery re j estlac__v j ne po; azd,"t, przepi,ov,adzono
IoZmoW.ę,

10.10.br. nlieszkaniet St:,,;_'la z::r. ll. że il,,:iv
mieszkaniec tego n-l.iasta wy1,.;ł sz.vi;-,- -ł c],:r-ach

Korriisariatu Policji w Śmiglu. Sprai,;cę ,rJa,,vlltono

i sl<ierorł,ano -wniosek do koiegiulri.
12,i0.--r. *- nrieszkaniec Moi:or,vllic-,. zgłosił, że rrie

r:roze się porozlimieć z sąsiaCenr łdnośnie kcrz;"-
s-linia ze wspóinego lvjazdu c,o pcsesji.. Pouczeilie.

E]wAGAl:l

... zebrał (H.Z.)

UWAGA!l!

Dl,żur il, Iiollrisaliacie Folicji iv §miglu pclicjanci
pełnią codziennie rl gotizirracil rannyclr (z wyjąt-
kienr niedziel) ocl 8.00 clo 10.00 i l,i,ieczornyclr (rów-
rrież r,r,niedziele) od i8.00 do i9,00, a lv soł;otę od

19,00 do 20.00,

W NAGŁYCH PRZYPADKACH należ1- dzr,,,onić i;od
numer 997 (bezpłatny) lułl 5-12?-001 (plal;ll__v 

- I(o-
rnenda Powiator,va Policji rv Kościalrie),

NOWC OTWARTE

Fwg*tww§e §graw§e*k§e
of eruje swoj€ usługi:

O szycie miarowe

O przeróbki
6 obciąganie guzików

E sprzedaz wyrobólv

Załatwtsz to szyirko i tanio ,,łr zakładzie

przy u1. Lipor,vej od dnia 3 listopada

gotolvych

r,v Smiglu
i999 r.

I H&$E F§$K&ŁBfiE

KllMPtlTEffiY l

AK$§§$§§& t *atg

JAGIELLOŃSKIE

5t2-27-24

-- PlE$lĄTfi§ ffin§Iffi§

.,GRAFtrT"

KoscIAN, os.

tel.

q.,
oL
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tT tych sklepach 'kusisż

,,Witryne §migiel§§(ą"
- SKLEP WIELOBRANZOWY ,,ASTRA - 2,,, M. J.

Adamczewscy, ul. Jagiellońska 9, Smigiel
--* SKLEP SPCZYWCZY I i{URTOWNIA, Piotr Ba-

l,anowski, ul, Kilińskiego 1B, Smigiet

- ,,FOTC-ELF", J, T. Marciniak, ul. Kościuszki 6,
Srrrigiel

-- SKLEP FIRMOWY ,,GOPLANA", Michał Ga-
brye1, pI. Rcrzstrzelanych 24, Śmigiel

-- SKLEP SPOZYWCZO-PRZEMYSŁOWY, Anna
ilałas, pl. Wojska Polskiego 13, Smigiel

-- SKLtrP MONOPOLOWY ,,MACIEJ", M. H. KIe-
eha, tLl. Kilinskiego 36. Śmigiel

- SKLEP SPOZYWC ZO -PRZEMYSŁOWY, Andrzei
KożIik, u],, Kościuszki 35, Śmigiel

- PIEKARNIA, SKLEP SPOZYWCZY, Piotr Kacz-
marek, ul. Mieros}arvskiego 5, Smigiel

- SKLEP SPOZYWCZO-PRZEMYSŁOWY sc. B. Si-
czvnska, ll[. \1ai-:ou,ska. u1, Olze-,zkorve: 3. Smi-
giei
KIOSK,,RUCH", Ewa Jaśniak, ul. Farna, Śmigiel
FIRMA IlANDLowo-USŁUGowA,
Tadeusz SzczepaniaĘ ul, KŃcillszki 52, Smigiet
DOM HANDLOWY ,,D'WTJDZrESTKA" art. spo-
żywcra-przemysłowe, Jan Witagek i Społka, plac
Rozstrze]anych 20, ŚmĘel
SKLEP SPoZYwcZo-PRZEMYSŁo\ryY, E. G.
Nadobnik, ul. Morownicka 16, Bronikovro
FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA,,WERA",
Halina i Pawęł Handke, ul. Główna B, Bruszcze-
wo
SKLEP'WIELOBRANZOWY, Dariusz Lewando-
wski, ul. Wielichowska 5, Czacz

- PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE,,KRAM,,
E. B. Lewandowska, ul. 27 Stycznia 3, Czacz

- SKLEP SPOZYWCZO-PRZEMYSŁOWY, Zofia
Szymańska, Karśnice 79

- SKLEP SPOZYWCZO-PRZEMYSŁOWY Sp.C.
S. Makowska, M. Makowski, ul. Wierzbowa 40
I(oszanowo

- SKLEP SPOZYWCZO-PRZEMYSŁOWY, Lucyna
I(asperska, Morownica 42

-- SKLEP SPOZYWCZO-PRZEMYSŁOWY, Teresa
Szawerdak, ul. Leśna 36A, Nietążkowo

- HANDEL - USŁUGi -- EKSPORT - IMPORT,
A. Bobowski, ul. Śmigielska 54, Nowa Wieś

- SKLEP SPOZYWCZO-PRZtrMYSŁO\.VY, Maria
Grubska, Poladowo

- P.H.P, ,,REDEN", Roman lrTijaki, ul. Główna 59,
Przysieka Polska

- SKLEP SPOZYWCZO-PRZENIYSŁOWY, Kry-
stvna Samol, Splarvie 35

- SKLEP SPOZYWCZO-PRZEMYSŁOWY, Regina
\\-a]xlerr-,cz. u]. GłówrTa 29, Stare Bojanowo

- SKLEP SPOZYWC Za-PRZEMYSŁOWY,,DWÓJ-
KA" s.c, Sneia-Tomasik, ul. Główna 34a, Stare
Bojanorvo

- SKLEP SPOZYWCZO-PRZEMYSŁOWY, Maria
Szychowicz, ul, Główna 56, Stare Bojanor,vo

- FIRMA HANDLOWA Henryka i Piotr Biał;,,
u1. Główna 95, Stare Bojanowo

- FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA,,BART)SZ,,,
Robert Andrzejczak, Wonieść 78

- SKLEP SPOZYWCZO-PRZEMYSŁOWY, Nliro-
sława Szkudjarczyk, ul. Poprzeczna l0, Żegrórvko

SZA\O\\.NI PANSTWO!

Uprze.1 nrie inf ormuję
O NO\YO OTWARTYM

PU#K8IE

ą€ETEHYHAfiYlI§Yffi

w Smiglu prz1, ulicy Wodnej 20

Firma prowadzi usłr-rgi rl- zakresie profilaktyki
lecznictwa zwtetząt dużl,ch i małych oraz drobiu.

Wykonujemy usługi przez całą dobę.

Kontakt te]ef oniczny:
(0-65) 518-92-41 GSM 0 601 07B 705

lek, wet. GRZEGORZ SZVL

SKLEP ODZIEZOWV

(AhINA>
zapTasza do swoich punktów w Smiglu;

ui. Sienkiewicza - te],, 5180-084
ul. Jagiellońska - tei. 5189-570

poleca odzież damską, męską i dziecięcą:

- płaszcze

- kurtki

- garnitury

- garsonki

- Tii;-,
- szereg innych towarów

Prowadzimy
SPBZEDAŻ RATALNĄ BEZ ŻYF"ANTÓW
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SPORTG}SPORT
WYNIKI ROZEGRANYCH MECZÓW

TENIS STOŁOWY
II liga

910.br. *- POLONIA-ARSENAL - RASZKOWIAN- LoKATy NA§ZyCH TEX1SISToxl, STGŁot7ycFi
KA Raszkó,w 5 : 5. Punkty zdobyli: T. Kozłowski w TUR}iIEJU I{LĄSyFili_łCT":§y}I
2,5; D. Bartoszkielvicz i R. Bartosz po 1,0 oraz
B. Gtinka 0,5. Mecz przebiegał pod dyktando na- MŁGT}ZIKOW

sz_vch za-ł",odnikór.v. Cały czas prowadziiiśmy naj- Kąkolervo, 2 paźrlzielnika i9:i§ r,
pierw 4 : 2 następnie 5 : 3, ale ostatnie dwie partie
naieżały do gości, którzy ostatecznie wyrównali na Ii{ i o d ztczkl
5:5, Słabie1 zagrał B, Glinka, którY zdobYł tYlko Zarvodniczki POLC]NII-ARSENAŁ,Ij: Ntarta \Ąaligl-
0'5 Pkt' ra -_ 2 pozycja (zakwalifiko.,,lzała slę do tulniejlr ,,ł,o-

9.10.br. - POLONIA-ARSENAŁ - ZAKI Taczanórv jerł,óclzliiego), Ewelina Talarek - 10, Weionrka Z,;-
7:3. Punkty zdobyli. D. Bartoszkiewicz 2,5; T. Ko- rek - 11.
złowski, B, Glinka i R. Bartosz po 1,5. Od samego Zawodniczki 6RLĄT: Anna Cichows}ig, -_- ?, paulina
początku spotkania wyraźnie wygrywali nasi za- Maślak _ 8.
wodnicy. Przy stanie meczu 6 : 0 drugoligowy de- ogółem sklasyfiko-,vano 16 nłodziczek.
biut zaliczył Wojciech Waligórski - 13 lat, który
jednak punktu nie zdobył. Młod ZlcYi

III liga Zawodnicy POLCNII-ARSENAŁT.-r: F'av;eł Zb,l.rad

9.10.irr. * TAJFUN SKRA II Ostrów Wieikopolski .- - 1 pozycja, Tomasz Navgrot - 4 (oboje zakr,valifi-
POLONIA-ARSENAŁ II 10 : 2. Punkty zdobyii: kowali się do turnieju łvoje-,,lódzkiego), Jarosla.ł I-e-

P. l,{uiczyński i P. Glinski po 1,0. mański - 13, Daniel Kaczor -- 15, Pioti Ciesielski
IV liga - 16, I\{arcin Nitsche - 27 , Sz},,Eon P,.idliszewsl;i

10.10.br. - SPóŁDZIELCA Ii Kob;-lin - PoLo- -- ŻB,

NiA_ARSENAŁ IIi 6: 10. Punkt}, zrob_vli: W. Wa- Zawodnk;l' CRLĄT: Andrzej Fl'ąckoii-lak - 19, Da-

ligórski i p. Ratajczak po 3,5; \1, Kuciat 2.0 oraz r",id Obiegała -_ 22, }Iarcirl Laiigrler _ 24,

D. Szymański 1,0. Ogołen-i sk]a:r-i;k:,,l-arlo 28 r-llodzllicir ,

10.10.br. - PROMIEŃ Krzyrviń - ORLĘTA Czacz oprac. (H. ż.)
0: :10. Pukty zdobyli: M. I'{orvak. G. S;aciorr,_ak.
Jan Szczepanek i T. Wieczorek - \\,sz},sc}-po 2,5, Piąty na ffiistreostęsa*fu św§ata!

NAJBLIŻSZE M.ECZE.
w śmiglu: }Iiło nanr donieść o lvspanlaiyrr strkcesie miesz-

30.1g.br. p9L9NiA_ARSENAŁ I _ GoRi\IK Kłoda_ kańca Starego Bojanorr-a I{AROL{J KOPIENCE,

vla, godz. 11.00 W \,;t:ll-.:,i--;. 1,.,, Czechach odi:.i,łr,- się niistrzostrł,a

30.10.br. POLONIA-ARSENAŁ I - GóRI\TIK Konir-r, śrr:aia .'-ll:lciói-,; : juniorek w. tr.ójbolu :'i?ly*,
godz. 16.00 \\, ktc:",,c,:,. Ka:o.. ,]\dąC JeSZCZe ]unlofem mlooszj'ln,

30,10.br, eoLoNIA-ARsENAŁ II - MKs II ostrze- X,lXl',1;',,11::";:;:J't.'';}*ffił Xl_ij '_,:i:;
szów, godz, 11,00 Zdob;-ł ież złotl-nredal i tytuł mistlza ślviata lv tzw.

w czaczu: martrvl-nr ciągul A ponadto we wszystkich bojach
30.10.br. ORLĘTA - SPÓŁDZIECA Kobylin, u.stanorvił r.ekord1. pols}<i juniorów rnłodszych, a do_

godz, 10,00. datkorł,o rv przvsiadzie i martwym ciągu osiągnął re-

II KLAsyFIKAcyJNy TURNIEJ SENI9R6W kordorve rezultat1, rv gionie juniorów starsz_Vch.

Leszno, 3 października 1999 .r Wyniki Karoia przedstawiały się następująco: przy-

trV turnieju startowało 26 zawodników. polo_ :1* - 300 kg, wyciskanie - 155 kg, rnartrł-y ciąg -
NIĘ-ARSENAŁ reprezentowało 5. Trzech z nlćn za- 312'5 kg'

jęło pierwsze iokaty premiowane udziałem w Woje- Dla porządku dodajmy, ze Karol Kopienka IePIeZell-

wódzkim Turnieju Klasyfikacyjnym: Tadeusz Ko- tuje barrł,y OBRY Kc,Ścian. A za nasz"x'rrr PoŚrednic-
złowski,s - 1 miejsce, Bartłomiej Glinka -_ 2. miej- twem Karol składa serdeczne nodzięko.,vanie Woj-
sce, Dawid Bartoszkiervicz - 3. miejsce oraz Robert 1ciechowi PELCOWI ze Smigia Za umozliwienie mu

Bartosz - 8 miejsce i Mateusz Kuciak -- 12 miejsce. 'rłyjazdu na mistrzostwa Świata.

rffiW} ffitfuffi
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PtŁ_T{ABSKICH

ij&ii_.. I --- ]li:l:la _ą, P*GOŃ IX _ juniorzy starsi
:]:riń:,i-"1Ę..',:Ł". i ** iiga oirłqgowa, &flAS-ROL II - Kl. B
., ,, ;;;,i;ier::_ir;" Łr.
I-,J:_.1i.,,aiji] I *- ?;{łZ}ar-ilAK Rydzyna 0: 1.

ira:ij;i:i 1,,,:i;c];cvra 
- I\.{A§-RCL I 2 : 3. Bramki d}a

;i,"".r]ęr.ó.§ zdci:.ili; \\rłodzimierz Rogacki dwie
i ].*i.eii filzelcz;,i.- jeCną.

],, ; l,i;:źil,zier:-iiiła Łr.
i,l;1ii l,eszll* - ]:',:jGOiiT ii 1 : 1. Bramkę dla POGO-

i{l rj * b;ił l- :: z ł :,1.;.513-, ii/Iikoła j czak.
|,dA§-H,CI. iI 

- 
LZ§ Oborzyska Stare 0 : 1.

1'7 ::i;.::.i],zlerni]ra Łr.

I{owo otwarta
kawiarnia

*CĄpR§"
fi?ichała Gruszecklego

\^,'I§ŁA Ęorek - POGOŃ I I :2. Bramki
Krz..,s:tcf Ęurzag,a i Karoł Piotrowiak,

PfrGCl'd ii - ItYDZYNIAK 2: 1. Bramki
Przerysł,..r, itTikołajczak i Przemysław

zdobyli:

zdobyli:
Skrzyp-

czak.
MĄS-:,, ] --- ',','IEtr }{CF'OLANKA Szelejewo 1 : 4.

Ei;_,-:.,.: siizeiii }..Taciej Strzelczyk.
ST,:iĘT St:;i-c.l,o - IVIAS-ROL II 2:2. Bramki

stlze1l::: Lecl_:.osław Domagała i Sebastian Pietrzy-
kowski.

NĄJE[,tŹszE MECZE.

j,i.iC.l,r. F,JGOŃ I -- RYWAL Kurzagóra,
gr,iz. 14.30

31.10.Łr. PCGOŃ II - OBRA Kościan, godz, 11.00
§V Srrlaęir,,
24.:.-:.],i. .]:A§-BOL II -_ KLON Mochy, godz. 14.00
3i.1;.ir. ,,i.iS-ROL L - REWIR Racot, godz. 14.00

Ę:iYB§fr§§g]},gY §IĘ 1§.Ą RAJD

Cdiiział PTTK vr KoścĘanie, 23 października br.
organizuje .,v rar:iach 34 KO§CIAŃSKIEJ JESIENI
NjŁD GE:;+ kolejny rajctr, którego celem jesrt pozna-
ilie pięLi;a Zte-,łl, Kcściańskiej. Metą rajdu jest Ko-
tusz.

3;rasa kolarską _ fr6lnl6lna, rnininrurn 15 km
(ł:p, ne §migla 

-\1,Z,.)l,Ępiso,or,,e v; w} sokości 4 zł od os,oby należy wpła_
cić na konto Oddziału PTTK: WBK o/I(ościan nr
i 030 i 274-i 3E4_1 28-00-0.
}v'ieta i zakanczegie rajdu aitanie wiejskiej
w Kotu,szu, W godz. 10.30-13.30 v7ydawanie trady-
1i,jnej grochórvki i odznak rajdowych. O godz.. 12.00
i.,;nki;rs krajozna-,..;czy, a godz. 13.30 odjazd autob,u-
sói.x7 6g dv",crzec trKtr ą, Kościanie.
Uczestnicy }lo-ł;inni posiadać odpowiedntu ubiór tu-
rystyczny, dcwóri osobisty 1ub legitymację szkolną
CTa,z T:,:ec&żkę i ł,".zilę do grochówki. Ubezpieczenia
pokry,,va u.czes'lnik r.rre własnym zakresie.

ół-030 śMlGlE!.
ul. kośgiuszki ó
tcl. (0-ó5} 5180.20ó

PBOFESJONALNE ZDJĘCIA:

- ślubne,

- komunijne,
rodzinne,

- paszpoitowe,

- dowodowe, legitymacyjne w 3 min.,

ltYTilOŁYliAtlE rltMów l zDtĘÓ A§WAT&R§!{!fi§l

- aparatów (2 lata gwarancji),

- albumów,

- ramek,

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

- akcesońów foto§raficznyci-.

- baterii do telefonów

U§tUGl fi§ElR0:|A3,-A4 pomnieisza!!!€ - $owięf,szanig
VIDEO FILMOWANIE

mieilzieIi
W godz.

Śmigiel, LLt. św. Wita 1

X§pr§§effi
sd rltorku

do

l0.00_g2.0E

ilastę$lly !!r 4 §frg&mpada ht.
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O iedriq kotłownię §ya§tiei

Czasy, w których jesienną porą ilad St-irrglerrl

unosił się smog, na szczęście dla środowiska (chociaż

nie dla producentów przyspieszonych u,arzyw), mi-
nęły bezpowrotnie. Tu i ówdzie jednak działają jesz-

cze domowe kotłownie, w których spaia się ,,co jest

pod ręką" i byle było tanie. Dla swego najbhzszego

otoczenia są uciążliwe. Kłębiący się dym, płaty fru-
wającej sadzy no i niekiedy nieprzyjenrny zapach,

dają się we znaki. Do niedawna taką kotłownią była
kotłownia Kościańskiej Spółdzielni Mieszkanior,vej

w Kościanie, która ogrzewała 32 mieszkania u zbiegu
ulic T. Kościuszki i gen. Wł. Sikorski,ego w Smiglu,
Piszę ,,była", bo od nowego sezonu grzewczego jl-,ż

jest nieczynna, gdyż staraniem spółdzielni i przy

wkładzie finansowym lokatorów latem br. dokonalro

zmiany systemu ogrzewania mieszkan. Każcle z t:,ich
zostało wyposażone vl samodzielną instalację i dir,,,i-

funkcyjny piec gazowy. Z tą sugestią zalząd sllói-
dzielni w-vstąpił już parę lat teilu, ale plopoz.-c.,,

my (spółdzielnia) - 
instalac;a, y,i}- 11oiiatoiz.,- j 

- za,

kupujecie piece nte uz__vskała akceptacl_, --\ i,_]sz:j-

utrzymania kotłorvni z loku tla :.,ok i!::-,, _u _;",,-_-

daczniało się w pozycjr .,ogl,zeiva]r-€ , si-, lzc]l 98 --
3,00 zŁ, kwiecien '9B 

- 3.2l z\. paz:lz-e:,:l,k '9B .-

3,90 z} i sil-czeń '99 -- 4,30 zi (|) za metr kwadrato-
rv,v ilorvierzc]-rni. Urvoirrienie cen energti jest zapo-

rviedzią dalsze j podrv;-zki.
W czellvcu br. r,v lrakcie zejlrania i]l,ezes społdzielni
Jan Kozai< strł,ieldził jednozraczirie: nri ciepło do-

starcz,vm,v, ale czy rvas będzie siac za nre zapłacić?

l poilo.:iilie zaploponował ir-rdywidlla]lle oglzewanie
gazo-"ve. SpółCzielnia wzięła na s\^re balki zakup piecy

i i-. c,:rtaz instalacii, a koszty mieszkanc},, będą spłacać

przez kilka 1at miesięcznie po 2,30 zł od metra kr,va-

clratorvego zajmo-nvarrej powierzchni. W związku
z tvl-ł:, z_e lokatorzy nie musieli ponieść ,,od tęki"
kcsztu- i:akupu pieca gazol.vego, plopozycja jednogłoś-

.r:ę zosIala prz;,jcfą,
Prace przeblega}r- ,,rlę2qlykle sprarvnie. Najwięce j

probien:i,-L i:r-}o z lch cdl:iorem pTzez zakład gazow-

lllctrr-a. gclr ż tviko rr- trzech rrrieszkaniach dotychcza-
sclr,a ,l:sta]a.la gazo-§a nie budziła zastrzeżeń,
Pozilczel-rle l:astąpi po całkowitym zakonczeniu prac

- pozosiał1- do ztiklvrdowania tzw. odwadniacze na

s_eci gazorł-ej -w piwnicach.
A póki co, każdy, gcly w mieszkaniu jest chłodno,

..vłącza lł,łasne ogrzewanie myśląc jednak", o ra-

c}lunku z gazowrii.
(H.Z.)

§IubuiĘ (i miłośt, §,EeffiOśt...
5 pażdziernika br. w lesta.-l]]aci, \I-\RTA rr- Smig-

lu odbyło się kole jne spolkarl;e ,,l,-]adz samorządo-

wych Smigla z parami nrałzenskitni. kiol-e ri- picrlv-
szym półloczu br. obchodziłv Jull-.eusz cO-1ecia Po-
życia Małżeńskiego.

Gospodarz spotkariia kielolł,nik Ulzedit Stanu Cy-
wilnego w Śmiglu - Bulnristlz Snirgla inz, Jerz;,

Cieśla przedstawił Jubilatom człorlkórv Zarządu Smig-
la: Alicię Zliegler i Wiesłarł,a Kasper-sklego, prze,łod-
niczącego Rady Miejskie3 Smigla Zl-gmunta Koniecz-
nego, Sekretarza Śmigla mgr \\randę Jakubowsl<ą,

Skarhnika Śrnigla Danutę N{alciniak oraz zastępcę

kierownika USC w Śmiglu Tade,,lsza N[arciniaka,

Następnie przedstawił pary małżeńskie uczestniczące
w uroczystości: Pelagię i Bronisława KĘDICRÓW
z WonieŚcia, Wiktorię i Wład;lsłarł,a LU-BC}]IoV"
z Morownicy, Łucję i Jana SZMATUŁOW ze Śinigla,
Krystynę i Franciszka JASKOWIAKÓW z Czacza,

Janinę i Floriana WYSOCKICH ze Śmigla ot,az Sta-
nisława GORNEGO ze Spławia, którego zotra Ma-
rianna, ze względu rra chorobę, ni,e mogła przybyc,
Jerzv Cieśla podziękował Jubilatom za przyjęcie za-

proszenia, a następnie, podkreślając ważność małżeń-
stwa i rodziny w zyciu społecznym, plzypomniał Im
rotę ślubowania złożoną przed 50 1at,v: ŚWlłOOttł
PRAV/ I oBoWIĄZKÓw...
W imieniu Prez,vdenta Rzeczypospolitej Polskiej Ju-
]liiatólv uhonotor,ł,ał MEDALEll{ ZA DŁUGOLETNIE
POZYCIE MAŁZENSKIE.
Były też zyczenia,bukietv kwiatów, STO LAT r toast.

W dalszej części spotkania spożyto obiad, rvl,pito ka-
iłę i ....łspominano.
PS. Nieobecnym pa]]om Mariannie i Stanisławowi
Grzegorzom z Karrnina oraz Irenie i Władysławowi
Krysiakom z Slerpowa okolicznościowe medale wrę-
czono rv miejscu zamieszkania.

(H.z.)



ffi ffi §lffi{&ruY@KNe §ryffi ffi'flW'e
W porriedziałek l1 paździemika br. (rv picrwszą rocznicę

rvyborórv samorządowych III kadencji) Burmistrz Śmigla i
Przer,vodniczący Rady gościli Jego Errrinencję księdza biskupa
doktora Grze gorza Balcerka.
Wizytę te zaplanował proboszcz Parafii prv. NMP Wniebowziętej
rv Stliglu ks. Zygmunt Bartkolł,iak jako jedną z elcmentów
r.1,1zytacji palafii śrrrigielskicj przez ks. Biskupa.
Wizvta księdza Biskupa w Urzędzie Miejskim, chyba histolyczrra
gdl,z najstarsi pracownicy rrie parniętajątakiego wydarzenia, była
okazją c1o poświęccnia dwócli krzyży, które powieszone zostatlą rv
gabiilecie Burnristrza i Przcrł,odnicząccgo Rady. Wspotkaniu
uczestniczyły rórvnicz Sekretarz i Skarbnik Smigla.
Ksia.dz biskup interesolvał się rozrvojelrr miasta, planami rra
przr szłość. zapytał rótvl-ticz o u,spółpracę między władzarni
ko śc iclnvtr-ri a satnot,za_dorvvl,tli,
Po zli,iccizetliu sali obrad. sa]r ś]ubórł, i biura Rady opuścił Urząd.
\\,'izvta tl lvala ponac1 .'todzinę.
Parllia_tką z pobrtu rr- Urzędzie Miejskim będzie herb Śnigla
(u,itlaz1 \\,feczo1]\, Biskuporvi przcz Burnristrza Srrrigla, a
tr,vkotlatlr prze z tlic.; scou,y zakład Tifnny Glass Stttdio.

Sekrctarz Srnigla
mgr Wan cl cł J ą ku b olr s Jrą

l#r
i:
ą

Foto. R. Górny

-

"WITRYNA ŚvtGtE,I-Sra" REDAGUJE ZESPoŁ: Hubert Zbierski (redaktor naczelny). Zaneta Klecha, Erika Maókowiak, Barbara Mencel,
Jadr.viga Skarżyńska. ADRES REDAKCJI: Centrum Kultury 64-030 Srnigiel, ul. T. Kościuszki 20, p.7, tel. 5180-273. Redakcja nie ponosi
odporviedzialności za treść ogloszeń i 1ie zwraca materiatów nie zanrówionyclr. Zastrzegamy sobie prawo skracania, poprawiania tekstów oraz listów.
\a|ład 850egz,. cena l zl. reklamacm'-30 gr+ VAT.
"DRUI(ĄRNIA" RomanŁęczyński, Srnigiel,tll. hm.Zb. Lukornskiego3, tel. (0-65)5l80_543.

Fot. ELF



gTff{E
Pilarki spalinowe i elektryQzne
Pilarki do zywopłotu
Kosy spalinowe
IJrządzenta do cięcia stali, betonu,
asfalfu, kamieni
Wys okociśni eniowe urząd zenla myj ące

orazwyroby firnry VIKI|{G
I(osiarki trawnikowe : elektryczne"
spalinowe i samojezdne
E lektryc zne r ozdr abntacze gałęzi
Eiektryczne nożyce do zyłvopłotu
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SKLEP FIRMOWY: ASO9 ,,URPOL" WALERIAN KUNERT
sMlGlEL, UL. KlLlŃsxlEco 7,TEL" 518 00 54

fi U§ § §r

ffi
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* siatki przeciw owadom
* żaluĄe

* roletki tkaninowe

ZASŁONIMY KAŻDY KSZTALT OKNA
PRoFESJoNALNIE ! szYBKo ! TANlo !

PPHU "Ery^" EDMUND CZARNECI<I
SMlGlEL, ul. Farna 3

tel, sl B-9 ó-B7,51 8-05-1 5

kom. 0ó01 572324

Przedstawiciel Firmy " PROFILOPLAST " Wilkowice

: ZAPRASZAMY o'd { O'IOO, do 1 6.00


