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wydawca Centrum Kultury §migie!

§miginlqk,,

r,, ! t W nl]merze m,in, o:
vlłnłe§§{ł}łąe p$c{r,nna

O tragieznej śmierci dzieoi w dniu wyzwolenia Śmigla,

O nieodbytym koncercie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Po-
mocy,

O przebiegu XY sesji Rady Miejskiej Smigla,

O budżecie Śmigla na 2000 rok,

O o opłataeh i cennikąch,

O wakacjach z Centrum Kuitury w Śmiglu,

O koncereic świąteerno:noworoczn}fi,

Dzień dobry! Witom Poństwq serdecz-
nie i zoproszom do gimnostyki poronnej.
Możno powiedzieć, że wszystko po store-
mu. Po zdjęciu z Nowego Roku pięknego
opokowonio z nopisem ,,nowość" pojowiło
się storo biedo, tyle że z dotq wqżności
2000, Telewizjo korzystojqc z wyników ple-
biscytów no wszystko, co było ,,noj" w ciq-
gu ostotnich dziesięcioleci wyciqgo z orchi-
wów co storsze nogronio, l o dziwo, stojq
one dzielnie w szronki z telenowelomi loty-
noomerykońskimi. Żebyśmy nie wzruszoli
się zbytnio historiq pięknej Pomeli, męskie-
go Alvoro, czy biednej służqcej peruwiońł
skiej rywolizujqcej ze swojq poniq o uczu-
cio przystojnego Gustovo zokupiono nom
jeszcze inne ,,wyciskocze łez", również ro-
dem z Ameryki Południowej.

Dobrze, że momy jeszcze trochę serioli
rodzimych, do których, jok mniemom, moż-
no zoliczyć tokże gimnostykę poronnq, joko
twór zdecydowqnie odcinkowy. Stońmy zo-
tem w pobliżu nieodzownej dlo noszego
seriolu dekorocji, jokq jest szeroko otworte
okno i rozpoczynomy.

Wydoje się, że we wszystkich medioch
zoczynojq powoli domin"owoć wieści o 9ry-
pie - gdzie juź grosuje i w jokim tempie
jej inwozjo zagrozi noszemu krojowi. Do-
świodczenie mówi, że niezoleźnie od nosi-
lenio choroby u nos nie zostonie ono uz-
nono zo epidemię, bo w pierwszym rzędzie
powoliłoby z nóg Kosę Chorych, w której
już dziś jest dość chorych, tylko kosy brok.
Tok jok klęski źywiołowe sq sprowdzionern
dlo służb rotowniczych, tok ewentuolno

z teki Romuoldo sobkowioko
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eskolocjo grypy moźe położyć no łopotki nie okrzepłq
jezcze w swych nowych strukturoch służbę zdrowic.
Nowe struktury to włościwie źle powiedzione - powró-
cono do korykoturolnej sytuocji sprzed lqt kilkudzie-
sięciu. Juź wówczos lekorze byli stowioni pod pręgie-
rzem (finonsowym), jeśli ich decyzje o leczeniu nqru-
szoły ,,kieszeń" Kosy Chorych.

Kiedyś no Dzikim Zochodzie ukuto slogon, że ,,do-
bry lndionin, to moriwy lndianin"" Teroz, kiedy w jo-
szym kroju szoleje dziki kopitolizm, łotwo rnoże po-
wstqć powiedzenie, że dobry pocjent to.,. Alez pro5zę
Poństwo, przecież nie mortwy, tylko zdrowy po-
cjent, bo włośnie tqki nie obciqzo budzetu Kosy. Roz-
wijojmy więc noszq tęzyznę fizycznq poprzez systemo-
tyczne uprowionie gimnostyki poronnej, o wykozerny
się nie tylko zdrovliem, ole równiez zdrowym rozsqd-
kiem i wzoro\Ą/q postowq obywotelskq,

Apropos wzorowej postowy obywotelskiej, Jok wie-
dzq wszyscy 10 stycznio (publii<ocje), czy moźe 11

stycznio (głoz no rynku) 1919 wyruszyło ze §miglo nc-
szo włosno ,,Pierwszo Kqdrowo", (Czyli liczqcq około
100 osób komponio powstońców, mojqco wesprzeć
wolczqcych pod Osiecznq).

Moło tego, iuż nozojutrz sformowono botclion
w liczbie ok. 500 powstońców, którzy 'l 2 stycznio rono
wzięli udzioł w otoku no Krzycko Wielkie, by jeszcze

bezpośrednio po tym stoczyć somodzielnie zr,vycięskq
bitwę w okolicy Lipno. Co to były zo czosy!

Również w styczniu (dokłodnie ósmego}, ole już
bieżqcego roku (i o czym wiedzq juz nie wszyscy) ocilryłc
się uroczystość złożenio krzyżo horeerskiego no grobie
Lukrecji Bedncrrek. Druhnq Luto Pieprzykówncl było
zwiqzono z horcerstwem śmigielskim, jok to się mówi
,,od zowsze"" Jeśli ciepło Jq wspcminojq wszyscy ci,
którzy choć roz byli no obozie horcei,skirn pod Jej ko-
mendq, to byłoby to pewnie nosiępno grupo osób
w liczbie botolionu, Jokże się tom, no obozie wówczos
nie cierpioło gimnostyki poronnej. A dzisioj proszę,
ćwiczymy chętnie, tylko cioło mdłe.

Zechcq moze Poństwo poćwiczyć trochę somodziel-
nie, oddojqc się w ty,.n czosie wpomnienionr z dcwnej
Iub rriedownej młodości (to zalezy cd somopoczuc!o).
.Jo tymczosem wyskoczę po zcopotrzenie ,,przeciwgry-
powe", Specjrr!iści zgocinie twierdzq, ze w obi,onie
przed grypq pom09o vłitonrino C ir:nikcnie skr-łpisk
ludzkch, Myślę więc, ze spozycie i<ilku głóv,,ek czosnku
iporu kilogromóvl cebu!i zopewni mi te divie rzęczy
ncl roz. (No ioczywiście hortowcrnie orgciizi-iru pod-
czos gimnostyki poronnej : l<oniecznie przy otwcrrtym
szeroko oknie !),

Zoproszom Pońst,,vo do nostępnego spctkonio.
Gżmnastgkę poTanną plzugotol.cclłcL ź pro,ao.dziła mgr J,S.

aOffiSŁYeIHAc W lPoWIi§EeI§E ?
odpor,viada radny POWiATU KOŚCIA},ISKIEGO - RYSZARD FoRNAi,IK.

Najuażnźejszym u;ydarzenie,łn w tnźrtiangm okre^
sie bgła sesja Rady Poł-oźatu, lłtóra aclbyła sżę 21

grudnia ub.r. Ze uzględu na uczestl,łźczerłźe u t!]l}L sa-
mam czasźe u) posiedzenźu Zarzqclu Krajowego
Zl-uźqzku Rolnźków, Kółek i Organizacji Rolnżczyclt
us Warszaulźe, którego jestem członkźem tu sesji nże
uczestnźczyłem. -li/g pcdstal"uźe dokumentóul mogę
jednak Czgtelnźkom,,Witry ng Śilt igielslclej" przed-
stausźć podstaluoue ź l.nteresujqce nas dane odnaśnźe
uclttualonego na nźej budżetu powźcttu.
Nim podjęto ucllu,ałę bu,d:etowq, podjęto tłcil"uałę
w sprauie tugkazu zugclatkou; nie uygasujqcycl,t
z upłEwem roku bud:,etolDego 1999. \,V uykazźe do
niej m.źn. fźguruje droga SmiEiel - Wźlkoll:o Pol,-
skźe lu mźejscoluości Żegróluko o długaścź 7,020 kln,
na ktorq przeznaczono 3a0.000 złotych. Ostateczng
termżn uydatkouanźu tej sumy okreśLona rlu 31 paź-
clziernźka 2000 roku.
DocLłód budżetu polnżatu ustalono ncL 25,462.366 zł.
W tej kwocie dochody ,własne potuiatu tDanoszq
1.731.52Z zł, co stanolui 6,800lo całego budzetu.
Na takq sulnę jak docllód LŁstalono też ź uydatkź.
Najwźększe kuotg postanowiono przeznaczać na:
ośtuźutę ż lu,l1ch,ou:anźe - 7.8Z9.875 zł tj. 30,70lo bud-
żetu, opźekę społecznq 3.724.200 zł tj. 14,60lo, adlnini-
strację państwouq i samorzqdowq 4,197.324 zl tj.

16,480lo oruz na bezpźeczeństu;o i:tł',ilźcz tte - 5,992.000
tj, 2 3,530 l o całego buclżetu,

Do nas z pżenżęctzy }}oLDźataw,,!ch, aprór:z taclt,
które sq potrzebne ncL re(tl,izację przez po,,aiat gminie
zlecony cl,t zadań,, spłynźe nżeuliele.
W tuydatkach zwiqzanych z ruź,ełoletnim progrqlne,n
źnuestycyjnym wyrnienżono t,yllło jecl.nc1 po41cję,
którq jest budolaa sulź gźmncłst,ucznej u; |trietq:ko,**ie.

ato fteść załączni!ła da uchu;ały burl .etouej u tej
sprau:ie:

,.W roku 2a00 przeu:iduje sźę rozpoczęcże biLclouy sa-
lź sportouej dl,a Zesy;otu Szkół Rolnżczych, u Nietqż-
k,owźe. PrzedsżętLizźęcźe to planouano rŁcL rołł 7998, ze
tłzglęclu jednak na przeprausadzcl,nq reformę acłmżni-
stracgjnq krajll, Ml,nisterstwo Rolnźctua z prc jektu
się tugcofało. Szkoła posiada pełnq dolcumentację
technźczno-Iłosztorysotuq uraz z poz1IolerLiem, nu bu-
dolłę (zuażnym clo czeTLl)c(t 20aa raku). Iła opracou:a-
nźe dokumentacjl lłydcttkolnana u) 1999) T, kwotę
60.000 zł. W obźekcźe zapl,analłano salę s partauq
o uymiarach pozźomycll, 36 m)( 20 ż u;ysokoścź 10-

-7,5 m z uźdousnźq dla 200 tulcłzótu, cł,**ie mnźejsze
sale do ćlniczeń orclz zaplecze sanźtarno,sacjal,ne, rna-

Eg.zulL.lł ź hotłolunźę. Z hali spartouej u: Iiietqżkotul,e
korzgstać będc1 ucznżouże trzech szkół: Zespołu Szkół
Rolnźczgclt, w II ietqżkau;ie, Lżceunl, Ogól.noksztalcq-
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cego u Śmźglu aTaz Zespołu Szkół Zau:odougch
ln Śmżglu - łqcznie 1,10a ucznżóto. Całkouita usar-
tość zadanźcl szclcolDana iest na 3,000.000 zł. Fźnanso-
llsanźe budawy Łtalż sportoruej przeu:żduje sźę z: do-
chodóąl: ułasnEcil, polużutu, clotac jż ceiougch, oraz
śr odk ó tn T otalźzatar a S p orto w e g o.

W roku 2000 zakłada sźę u;gkonanie robót zi.ernnych
o usartości 220.00a zł, z nustępujqcEch źródeł fżnan-
souanźa: śradki u:łusne - 180.000 zł ż dotacja celotuu

- 40.000 zł".

W ugdatkach, majqtkougch przeużdziano kluotę
6a.a00 zł na przebudouę sastenvu ogrzeuanźa z pźe-
couego na gazowe 1D Lżceum Ogolnokształcqcgm
tn śmlglu,

I to uszgstko. Może u przgszłEm roku będzźe lepźei.

Dziękuję Panu za -"r.l-powiedź i Co zobaczenia. (H. Z.)

1 AcH TEN CHOCHLIK!
W poprzednim numerze zdrowo sobie pohuiał!

Już w winiecie napisał Rok VIII zamiast IX! Tak,
tak. Pierwszy numer ,,Witryny Śmigielskiej" ukazał
się w maju 1991 roku.
To jednak, co zrobił l"l ,,Ciekawostce architektonicz-
nej", to,..
Don przy
wał się.
Jan Ratajczak ... przejął go (przedmiotowy don)
w tym właśnie kształcie od Brembrowiczów, a nie
jak napisano: od browiczów.
Nie po."vinno 'oyć o budynkach ,,na dole" i ,,na gótze".
Odpowiedni fragment winien brzmieć: f}ud;llrgĘ
z prawej strony, obecnj.e mieści się w nim skiep
mięsny, p,ozostał w kształcie niezmienionynl. l{ato-
miast budynek z lewej strony, narożnik ui. J. ir{aiej-
ki i Jagiellońskiej...

Ptzepraszamyl.

,, "":,i]r'€]l ,["łi.i,J
ul. Jagieliońskiej ...zarwał się, a nie: zer-

trg§mę§y u progu
§dffiffidzm§q€ei s§ę Oicayzffiy

v/chodząc na śmigielski cmentarz z lewej strony
wid.zimy pomnik z wystającyryl z płyty nagrobnej
pociskiem. Tu spoczywają w Bogu bohaterskie dzieci.
Zginęli od pocisku artyleryjskiego w dniu 27.1.1945 r.
w chwili oslvobodzenia miasta u progu odradzającej
się Ojczyzny - głosi napis. W grobowcu spoczywa-
ją zv,złoki Melani Urbańskiej ur. 19.12.1935 r. i Wie-
słar^la Drót}<owskiego ur. 6.9.1934 r. Za tydzień minie
55 rocznica Ich śmierci. Jak do niej doszło?
Oto wspomnienie Zbigniewa Urbańskiego, brata Me-
lani, który wówczas, 27 stycznla i945 r. miał 13 lat.

TJrodzźłem sźę ln Śmżglu ll: 1932 roku. Ojcżec mój
lgnacg bEł i,nusalźdq uojenny całkott:itg słuch
na jedno uch,o ź częścżoluo na drugie stracił pod Ver-
dun. ItIźe przeszkadzźło mu to jednak tuztctć udzi,ał
ąl; Potustanżu Wźelkapolskźm u następnźe us uojnźe
bolszewickl.ej, skqd, go jednuk, jako nżezdolnego do
ąnalkl, Jrontoruej, usEcof ano ż przenźesiono do uojsko-
tnycll, luarsztatóu mundurotlsych lu Poznanźu, Talt
t t; źęc zo stuł kr atls c em,
W Śmig\.1ł mżeszkalźśma przu ul, Zdrojolłej 7 (obec-
nźe 15) na parterze patrzqc z ulźcE, a na pźerwszgm
pźętrze patrzqc z podusórza. ZujmoualiśmE od uej-
ścia po prauej stronie trzg pomźeszczenia: kuchnię
z polłój od podtuórza ź pokoj od ul,źcg. Oprócz rodzź-
cóla (matka Józefa) bgło nas uiedy troje rodzeństua:
siastrg Stanźsłul)Ja z ivIelanźq oraz ja. (Poźnźej urodzżł
slę jeszcze Aleksunder). Naszymź sqsżadarni z lelłej
::trony od ueiścźa bEła nżemźecka rodzźna Szlnarcóu,
jłtóra zain1,ousałcl pokój z kuchnźer, Iyspółzyło się nam
z nimź dobrze. Z źch cząl:orkq dzźecż - trzech chłop-
ców ź dzi,eusczuna razen,L sżę batlsilżśma. Ma móllłilźś-

'-'/'
rnu p,o nźemżecku, onź motllżlż po polsku. Po
ukroczenźu do Śmźgla Nźemcótls Szusarcou:ie się tuE-
protuadzźlź ż mieszkanie po nżch zajęła rodzżna Drót-
kotusklch z sgnamż: Mżrosławem - późniejszEm oJi,-

cereTft, Wźesłausem ź Januszem.
Pod koni,ec uojnE ojcżec IDTaz z naistarszq si.ostrey

Stanźsłauq zatrudni,eni bglż przy kapanźu rowu prze-
cilaczołgouego, którg przecźnał szosę lD Brztszcze-
toźe, a następnźe zostalż uyużezźenź d,o Sżeradza. Oj-
cźec pourócił stamtqd 24 u siostru 26 stycznźa 1945

roku.
Dua d,nź przed nadejścżem tuojsk radzieckźch

z daleka słgchać bEło odgłosy strzałóta al,tylergj-
skich, ale nżc nie zapoużadało, że na Śmzgżel, spadnq
jakieś pociskż. NźemcE zaczęlź opuszczać nxżasto róż-
ngmż środkami lokomocjź. Na rgnek ząnieziono stertę
słomy t, sźana, którgmi, sźę okrEuali. Moja szefowa,
tu nad,mlenźam, że już jako 11 letnż chłopiec, bE nźe

d,ostać się do bald,okólu, ni,emieckich rolnźkótu, ktorzy
się uu:łaszezElź polskimż gospodarstuarni - pr&co-

ąłałem u Jirmie Kuppż (mteściła stę u nźeźstniejqcgm
d.zźś bud.ynku przE ul. Jagźel\,ońskżej 3, obecnie dro-
geria), a użęc szefolna każdemtt pracou_lnżkotuż przy-
d,zielźła zadanże, Mnźe kazała się tglko modlić.
Ale uróćmg do 27 stycznźa 1945 roku. Rano spadł

śnźeg, Ja przEgotougtnaiem się do założena łyżetu,

a tu mama kazała mi l,ść do sklepu po mleko, który
mźeścił sżę gdzźeś 1,łoło sklepu Melzera (to chEba je-
d.en ze sktepóu lJ)arzuunuclt przg ul. Jagżell\,ońskźej,
Sklep Melzera - dziś gospodarstwa domouego). Do-
dan,t,; że dla Polakolu było tylko mleko odcźqgane

z tłuszczu. Wrócźłem jednak po kartkę, którq Mela-
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nźa podała mż przez niedomknźęte drząui, Przebieg-
łem może około 100 metróll: ż rtagle usłEszałera huk.
CoJnqłem sźę ź zobaczEłem, że z dachu naszego domu
lecq dachó,;:tłi, Wchodzę do mieszkanźa :ł uidzę jak
rnaTrLt, uEnasi na rękach sźostrę Melanźę z zukrLDa-
uźono, tuarzq do sqsźednżego budgnku (obecnie pod
nr 19 z facjatko,), lł którE mźeszkała pant, Zarabska.
Gdg położono jo, na podłod"ze - bgła pozbaluiona
części tlnarzg - ź przgkrEto prześcżeradłem, bgło
jeszcze uźdać, juk si,ła, tętnżcE uytrysk krąni uderza
u prześcźeradło. W mi,eszkqnżu było żółto od proc-llu

ż czuć bEło kuuśng zapach. Po ci1.1lsżll ocknęlźśrny się
i uśu:żadomiliśrnE sobźe, że ąp hucll,nż z Mel.anźq bgła
też i Stanźsłallsu. Okazało sżę. że staloll:y stożek pc-
cżsku przeszgł kuchennq szaJę ż przeturócżł jq r"a Sta-
nisłalnę a odłamkżem zrarłżł jq u szgję. Zarganźzo-
LOano nosze ź odniesiono jq do szpżtala.

Natomźast u sqsżadólu zginqł Wżesłull. Jego rodzźce
bglż poza domem, z nźm bEł brat Janusz którg przez
okno ul kuchnź oglqdał na ulźcg śnżeg. Arrnatni po-
cisk u:padł przez nxuT zeunętrzng tuż poC sutźtem do
pokoju, lł ktorgm Wżesłaln bawił się dreunźanymź
tlsózeczkami, u nl,m eksplodouał a leden z odłum-
kóus uderzEł go u skroń, tugnżótł część czaszki ż spo-
tls odousał natg ch,mżastou q śmżer ć. T or usE strzelone g o

pod Bruszczeuern pocżsku bEł następujqcy: najpźeru
przebił nxur zelDnlętrzng (W trakcże tEnkozuanźa bu-
dgnku pracounicg ZGKżM us Śmźglu to tgnku lłE-
rglż dutę 27 l 1945 a pod nżq kółkżem zaznaczElź
mźejsce rażenźa) ź uspadł do pokoju Drótkouskżch,
u którgm eksplodouał zubżjajqc Wiesłalna, następnie
jego stalouy stożek przebijajqc ścżanę ź kuch,enny
kredens śmżertelnie ranżł przebEuajqcq us kuchnź
Melanżę i dopiero utkusił tl: ścżanie zeunętrznej po-
koju - z kuchnź do pokoju przelecl,ał pl,zez kotarę -stgkajqcej sźę z murem domu, tu którgm mźeszkała
panż Zarabska. Tak lnięc lego stożek ,przeszgł" całq
szerokość budgnku, Nie usźedzżelźśmE czE będzze dł-
lej eksplodouał. Wyjqł go jeden z radzźeckżch żoł-
ni,e,rzg i parzuci.ł u nieodległEm ogrodzże, Został jed-
nak znalezźcnE ź późnżej uDn,LuTo,wang us płytę na-
grobnor. Dzźś zda!ę sobże spralnę, że gdybym utedy
pozostał lu domu, to przgkręcajqc sobże łyżtuE zna,
lazłbgm sźę za torze lotu pocźskauego stożka. Wlraca-
jqc jeszcze do si.ostrE Stefanżż. Po przenżesżenźu jej
przez młodych ludzi, zdaje się że uśrod żch bgł !e-
den z Grzelakóu, do szpżtala bEła nieprzutovLna ź le-
karz tzul,erdzqc, że n,La przeruanq tętnżcę uznał jo, za
zmarłq. Jak sźę późnźej douiedzźelźśmg od pracujqcej
tam sźostry zakonne!, ta około godz. 15.a0 (ngpadek
zdarzgł się parę mźnut po 10.00) zauusażEła, że żEje
i utedg poddano jq operacii.

Pogrzeb bEł tgdzień po tłEpadku. Bardzo dużo lu-
dzź, Stanżsłatła urlopollana ze szpźtala z ouźnzęta,

szujq, ksto,dz boda.jże z Bronl,kowu - tarn też pota-

jemnie przEstqpźłem do I Komunżż ślls. ż dusźe tTurn,
ny niesi,one z domu na cmentarz. Uczestnźczgł tu nżm
też radzżeckl oJźcer wbrany u skórę, a luźęc ztnżqzang
z czołgamź, o cźemnej cerze l orlin^t, nasie, chyba Gru-
zźn. GdE trurrLna spuszczano do m,ogźłE, grabouiec
tłgbudouang rok później, uujqł pźstalet i strzelżł
u pouzetrze, Z pepesza zautórozaał tollarzaszqcu
,m,u żołnżerz, Cała moja ch,łopźęca cźe|cauość skupżła
się na nich...

aJżcer poprosżł ojca bg n1,ogł uczestnźczEć tu stEpie,
która adbyła sżę lu uszkaclzonEm jeszcze mźeszkanżu,
Oczyzuiścźe pozllsolono mu zasźqść do stołu. Do dziś
1la:lźętu^m jak pouiedział: ,,moja żona, dziecż, ba-
btLszku zostali iupędzenl do Marza Czarnego ż roz-
strzelunż. Mnie nżc nie pozosto.je. ld,ę u:alczEć, bo je-
stem sGTrL". Wręczył też ojcu gruby zll:żtek plenźędzy,
które u ncls bgłg bez uartoścż, gd,yż bgłg z gubernź
krakowskżej.

Wróćmg jednak jeszcze do pocźsku. O źle dobrze
ui,em. to spod Bruszczeua tls kierunku Śmigla uy-
strzelono żc'il, cztery ź mźałE traJżć la dam pana No-
waka, u ktory,m mźeścił sżę h.otel (dzźś śu, Wźta 16).

W ni,m rzekomo mżało jeszcze urzędotłać ugcofujq-
ce się dauództuso niemźeckźe. Jeden poc:sk uderzył
us Jundament kościoła śu. Wżta od strong Łukomskle-
go (obecnże Psarskż - Nżenźewskż), żnnE zerusał uie-
żEczkę z tego domu, jeszcze inng tapadł i przeleciał
przez przeszklonq część domu Kubali do ogrodu,
u ten czlDartu - nie usżem cza wastrzelono je u tej
kolejności, - przelecżał przez n&sz doTrL, u którgm
mieszkaliśmy zabijajqc duoj e dzźecż.

Wracajqc do Herty Kuppi...
Muszę stusierdzżć. że Herta Kuppź bgła dla mnie bar-
dzo dobrEm pracodaucq. Nallset dzźś dzźllłźę sźę, że
ch,ciała ze mnźe zrobżć pralłdzźuego kupca lugsgłajqc
mnźe na przykład, na naukę rach,unkóus do pana Ur-
banźaka, późnżejszego sekreturza mżejskl,ej rady na-
rodouej. l z tej też racjż ta fżrma bEła mi blźskq..
Bgłem, IDuznaczong, mżml że byłem ch,łcpcem, do
obsługi klźentou: co czEnźIem oczguiścźe po nźemźec-
ku. Kasjerko, bgła rólnnźeż Polka, mieszkała tu nLe-
dal ek o c entr uTrL ... ( Chrzanó una...? ) T ak! Clł"r zanó wna.
Fźrma Kuppź to bgł najużększg sklep branży spo-
żgluczo-metalouej. To lt: Śmźglu jeden z najpięk-
nźejszgch (uóuczas) budgnkóu, Znałem tl:szEstko,
u:żedzżałem gdzźe ź co było, Pżunźce pełne touaru:
ąl:ódkź tls relnżrach z podziałem na gatunki, porcelana
us dreusnżanym sźanie... Budgnelł bEł objętg strażq,
ale kto odzaażgłby sżę odmótłźć Rosjanom. trVchodzżlż
do pżlanżc ośusietlujctrc je pocłtodniami, skręconymż
z papźeru, które gdy się dopalałE, rzucali nc zźemi.ę.
l tuk moźm zdaniem, przez nźeostrożność, doszło do
pożaru. W ykluczam rnożlillsość celowego podpalenźa,

Zbźgnźeu U rb ańskż, I{ornik
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Drodzy Czytelnicy!

Mam nadzieję, że wspomnienie p, Zbignierł,a Ur-
bańskiego tyczące tamtych, tragicznych dla jego ro-
dzilly cirwi1, zostanie uzupełnl,ot-te. Itltelesu3e n-irrie

firma KUPPI, a szczególnie bud;.rrek, rl litorl,tn się
mieściła, Jeśli ktoś z Czytelnikor,r, d_vsponuje jego
zdjęciem z czasów okupacji i po pożarze, to ploszę
o udostępnienie.
Dziękuję pani Joarrnie Czamańslriej za fotografię
przedstawiającą drvorek rv Ii,oszanorvie Opublikuje
ją niebawem (H. Z.).

RIPIRTIJAR lfil{A,,ff[ffiTffitlnfi"
21.01.2000 (piątek) godz. l9.00

,,ASTERIX I OBERIX CONTRA CEZAR". Francja,
1999. Reż. Caude Zidi. Wyk. CH. Ciafier, G. Depar-
dieu, R. Benigni, G. John. Kornedia kostiumolva.
Akcja toczy się w I łvieku przed naszą er,ą, Galia
(współczesna Francja) okupowana jest przez Rzy-
mian. Na północy kraju itsnieje jednak niewielka
wioska, której mieszkańcy zwycięsko opierają się
okupantowi.
28.01,2000 (piątek) godz. 19.00

,,BARDZO DZIKI ZACHÓD", USA, i999. Reż. Barry
Sonnenfeld. Wyk. Will Smith, Kevin Kline, Kenneth
Branagh, Salma Hayek, Bai Ling. Komedia sensa-
cyjna. Tajemniczy uczony pl,zvgotorł,uje zamach na
plezydenta Stanów Zjednoczon,vch. Drvaj agenci
lządowi wyruszają rv pościg za przestępcą. Dołącza
do nich prękna aktoleczlra, jej pornoc przynosi nie-
przelvidziane rezultaty.
4.02.br. piątek godz, 17.00

..KOMETA W DoLiN]E MUNIII{KÓW", 1999, Bel-
gta, Japonia, Rez. Hiroshi Saito. FiIm animowany
oparty na ksi.ążce szu,edzkiej pisarki Tove Jansson.
Rodzina baśniowych zwierzątek żyje w pogodnej do-
linie, Pewnego dnia odwiedza ich piżamowiec, przed-
stawiający się jako filozof. Zapol,viada wielką kata-
strofę kosmiczną, Zwierzątka postanawiają odbyc
wędrówkę do pobliskiego obserrvatorium astrono-
micznego by dolviedzrec się prawdy. B.M,

Dlaczego w§§nnlgllł nie hgł*

Wielltiei {§rkiestrw fi :1źj

Św i ąte cz rr e§*Płil rm ss§?
Jedyna ,,Orkiestra..." odbyła się w Śmiglu w 1993

loku w sali widowiskowej Centrum Kultuly. Orga-
ni.zatorem ówczesnej edycji było Liceum Ogóino-
kształcące przy współudziale ,,C.K." w Sirrigiu cla.z
Ntiejskiego Ośrodka Kultury w Kościanie, Jec:llak
t,zeczywistymi organizatoram{ i pomysłoda.,,.,c.Lni
bvli: Paweł Domagała, Karol Siejak, Maciej L]i,rczjń*
ski. Parł,eł Naskręt, Artur Gabler, ,,LAZY", , ;:,tlLI"
i lno;a skromna osoba. Wystąpiły następr,r;ącel ze-
społ;-: .,SELECT", , ,DEPRESJA" (kto te zcspoly
Jeszcze pamięta?). Jednak 9 stycznia 2000 r. 1,:ii1 ecly-
cji ,,WOŚP" w Śmiglu nie było ze vlzględó,,,; c;:.sto
proceduralnych. Publikuję odpowiedź z i'urrclacji
WOŚP Jurka Owsiaka z dnia B grudnia 1990 ro.,ru cio
mojej agencji muzycznej następującej treśr:i:

Przykro Nam, skończyły się już ankiety. l}zląkłł*
jemy za okazaną Nam pomoc _ zaprłi§zaliey za lok.

Procedury - procedurami, jednak czy l).a{}izez

brak ,,pap,ierków" Śnigiel nie trrogl pomoc choi,yir-t
dzieciom? Czy Fundacja Owsiaka SItr MA 1uż dobrze
finansowo, iz nie potrzebuje pomocy?

Dariusz Górstr<i

64-030 śMlGlEt
ul, Kościuszki 6

tel. 0-65) 5180-206

PROFESJONALNE ZDJĘCIA:

- ślubne,

- komunijne,

- rodzinne,

- paszportowe,
-_ dowodowe, legityriracyjne w J lrliri.

- 
1gp,6rfgl6\Mg,

- reklamowe.
WYWoŁVWAN|E FlLMoW l ZDJĘć Ah,lATCIR§Kic|-{

SPRZEDAŻ:

- filmów,

- aparatów (2 lata g,,łalarrcji),

- aibumów,

- ramek,

- baterii (także do alarmor.v ,ai;łietć,,,,,i
słuchowych itp,),

akcesoriów f otograf lczn.,.ch,

- baterii do teiefonów.
UStUGl KSERO A3, A4 pomniejszonie - powiększonie

VIDEO FILMOWANIE

Pani JADWIDZE NOWAK
\\iyrazy szczerego współczucia

z powodu śmierci męża

śp, ZDZISŁAWA NOWAKA
skladają:

pracor,"nic1, samorządorvego Gimnazjum
i Szkołr' Podstarr-orvej rv śmiglu.

Pogrzeb śp. Zdzisłar,ł,a \orvaka odb:,ł się 19 stycznia
2000 roku na cmentarzu parafialnym w Śmiglu.
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XV §es3a §łads Miejskiej §rnigtrć}","
... odbyła się 30 grudnia ub.r. Uczestrriczyło w niej
23 radnych Rady l\,Tiejskiej Śmigla (nieobecnv Jan
Lisiak ze Spławia), Józet Cieśla i Henryk Skrzypczak

- radni Rady Fo-,,viatu Kościanskiego, sołt;usi: Zyg-
munt Mocek z Machcina i Ryszard Sniad1, z Jezie-
Tzyc, pTzewodniczący Komitetu Osiedlorvego nr 3

w Śmiglu Jerzy Grze\czyk, Sekretarz Srnlgla \ilanda
Jakubowska, Skarbnik Śmigla Danttta Marciniak,
radca prai,vny Kamila Ławecka oraz przedstarviciele
praSy.
Zasadniczym tematem sesji było p dięcle trzec1l

uchwał.
SPRZEDA"Ż LOKALU W BYŁEJ SZi(OLE CRĄZ

BYŁEJ SZKOŁY
Już w toktr prz;rjęcia porządku obraC, na -ł,t,iiosek

komisji finansowo-gospodarczej, łvycofarro prcjei<t

uchwały w sprałvie wytypolvania do sprzedazy io-
kaiu mieszlralnego w hudynku korrrunalnym (bylej
szkole) w Machcinie. W uzasadnieniu stwierdzono:
,,Lokal znajduje sźę u bttdgnku, u którym mżeścź sźę

ślnźetlżcu lłglłor zE stg u ana r ótl:nac ze śnl,e jako św że t-

lica socjo-terapeutyczna. Sprzedaż tego lokalu mźesz-
kalne g o unżemo żliu: iłab E ln g',cor zy stani e b udg nku nu

żnne cele społeczne np. utworzenie ośrodka źnter-
u enc jż krE zy s ouej, mźeszkań soc jalnE ch, żtp",

Natomiast jednogłośnie podjęto uchwałę w sprawie
wytypowania do sprzedaży nieruchomości zabudo-
wanej (szkoła) w Bronikowie. Dyskuto-wano jed,nak

na co przeznaczyć pieniądze uzyskane z jej sprzeda-
ży. Zarząd w uzasadnieniu uchu,ały stwierdził:
,,,. uzyskane środkż ze sprzedażg przekazane zostanq
nu rąchunek środków tnterusencyjngch z przezn&-
czeniem na budouę obiektoll: ośużatougch". Radny
z Bronikowa Andrzej Szkudlarczyk zaproponował,
by środki te ptzeznaczyć na budowę hydroforni,
W końcu stwierdzono, że decyzja o ptzeznaczeniu
pieniędzy będzie wtórną do podjętej decyzji na sesji:
sprzedać lub nie.

wYsoKosĆ opł,łty TARGO}VF].I
Podjęcie tej uchwały poprzeriziła oży-wiona dys-

kusja na temat placu targowego.
Rozpoczęła ją Urszula Ranke m.in. stłvierdzając, że
na stan targowiska skarzą się zarówno sprzedający
jak i kupujący. Zakład Gospodarki Komunalnej
i &Iieszkaniowej w Śmiglu stara się doprowadzić plac
do używalności, ale to ,,usuwanie skutków, a nie
przyczyny skutków. Pieniądze wydajemy, a efektu
nie ma żadnego".
Kierownik ZGKiM w Śmiglu Henryk Skrzypczak
odpowiedział, że ,,trudno jest ponosić duze nakłady,
gdy coś jest tymczasowe". Istnieje plan zagospodaro-
wania tego terenu z ciągami komunikacyjnymi,
z których głównym ma być połączenie łukiem ulic
Północnej i J. Matejki, ale są tam działki prywatne.

Na targo.łisku pracujemy jak pogotourie. Cdpowia-
dając na pytanie U. Ranke J. Skrzypczak stwierdził,
źe z targowiska jest dochód, który przekazujemy na
inne zadania, dzięki czemu dotacja gminy dla zakła-
du jest mniejsza. Zaprzeczył też rvypo.1rredzi Bogda-
na Turlińskiego (,,nie ma warunków sanitarnych")
stlvierdzając: ,,sanepid targowiska nie zamknął, to
zll?tczy, że rvarunki są spełniane, chociaż nie takie,
ja_kich byśmy chcieli".
|a d,e,; sz Wasielewski, prze,uvodn lczący komis j i plano-
,;atlia przestrzennego, porządku publicznego i ochro-
n-f §lgflor,x7iska pcwiedziaŁ, że ZGKiM w Śrnig}u już
na r,irugi Uri"ri -6,ykony-#ał wskazane przez komisję
I)iace. rc.in, po=łięllszono parlring naprzeciwko Cen-
trum li,ultury, z którego jest bezpośreCnie przejście
rra plac targorvy.
Bl,rr:lristrz Jerz;r Cieśla przypomniał, że targowisko
byłc planowane przy ul. G]inkowej w Koszanowie
(obecrrie bu_duje się tam garaże), a teren ob,ecnego
targovliska był przeznaczony pod wysokościowe bu-
downicti,rzo nieszkariiowe. znieniając plan szczegó-
łorvego zagospodarorvania tego terenu, za.planowano
na nim i budcwnictwo mieszkanio.ulze i targovzisko.
Plac targowy przewiduje się przesunąć na teren by-
łego ZOMBUD-u, a grunty przy alei Bohaterów
i til. S. Skarzyńskiego przeznaczyć pod budownictwo
mie s zkan io w e -sz ere g o w-e.

W dyskuji na ten temat ponadto wypowiadali się:
Kazimierz łVasiek: Do sprawy trzeba podejść szybko

- to centrum miasta, które winno być oczkiem
rv głowie.

Andrzej Pecolt: Teren sprzedać za grube pieniądze

- starczy ich jeszcze na zakup innego gruntu pod
targou,isko poza centrum.
Henryk Żak: Z targowiskiem trzeba pogodzić spra-
u,ę rvłaścicieli miejscowych sklepów, Dziś tego te-
natu nie rozwiążemy, aie trzeba się nad nim zasta-
nowić.

Ostatecznie za ustaieniem siawek opłaty targowej
przedstav,zionych przez Zarząd Srnigla było 22 rud-
nych a przeciw było 2. §tawki tych opłat druktljerny
na s. 8.

wan NE GŁOSY I I&NIOSKI
Przewodniczący rad;r Zy gmunt Konieczny odczy-

tał nadawców Życzen Swiąteczno-Noworocznych,
a następnie wszystkim radnym i gościom żyezył
szczęśIiwego Nowego Roku - by okazał się nie gor-
szy,Iecz lepszy oraz dobrej współpracy.
Sołtys Machcina Z. Mocek podziękol,vał ,,za odtzuce-
nie wniosku o sprzedaży szkoŁy, z której korzysta
.,ł/ieś".

Po części oficjalnej odbyło się opłatkor.ve spotkanie
vr restauracji MARTA.

(H.z.)

6
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DOCHODY(rv zł)

Podatki:

- rolny od osób prarvnych 296.863
*- rolny od osób fizyczrlvch 554.433
-- Ieśny 21.949

- od nieruchomości od osób prawnych 611,116

- od nieruchomości oci osób fiz;zcznych 1.075.187

- od środkórv trairsportowych od osób
prarł,nvch 18.077

- od środkórv transportowych od osób

Udział rv pociatku iochodowym od osób
f izr-czrivch 2.784.302

Udziai ri- pociatku dochodowym od osób
^-.,,-,.. 

_-l.
Prq\t-lJ!rr

Opłata ekspioatacyjna
Subwencje
Dotac;e na zadania zlecone i powierzone
Prorviz;e za znaki skarbowe
Za zez:yoletlia na sprzedaz napojów

aikoholorvych
odsetki od środków na rachunkach

bankor,vych 30,000
Odpłatnośc za przedszkola 72.623
Opłata za zajęcle pasa cirogorvego 5.000

Razem dochody: 15.653.656

Dtrżymi poz5,,c jairri rł, dochodach są subwencje
i dotacje. Jest to 'cezrvrotna potr'loc finansowa udzie-
1elna gminie przez budzet cenlra]nv, Różnica między
subrvencją a dotacją polega na t§m, że dotacje udzie-
la się na określoną działalność 

- 
\\, tlaszym przypad-

Iilt na zadania zlecone i powlerzone.

Na kwotę 1.337.754 złotych dotacji składają się:
-- usługi opiekuńcze - 4.000 zł,
-- zasiłki i pomoc w natulze - 604.000 zł,

- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 
- 205.000

złotycTt,

WITRYNA ŚMIGIELSKA

tizyczrlych

- od spadków i daro,wizn

- w formie karĘ podatkowej

- od po§adania psów
Opłata skarbowa
Czynsz za tereny łowieckie
Za świadectwa miejsca pochodzenria

zwtevąt
CpłaĘ za wieczyste użytkowanie
Wpłyłvy ze sprzedaży mienia

komunalnego
Dzierżauty i leasing
Za opiekę samorządową
Opłata administracyjna
Za mandaĘ
Odsetki z-a zwŁakę

* dodatki mieszkanio 23I.000 zŁ,

- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze --
II4.000 zł,

- dożywianie dzieci - 34.000 zł,

- aktualizacja rł,ykazow gospodarstw i działek ro1-
nych - 2.359 zł,

-- realizacja zadań bieżących z zakresu admilristI,a-
cji rządowej * 120.600 zł,

- zadania z zaklesu komunlkacji _- 19.895 zi,

- zadania z zakTesu obrony cywilnej - 70a zł,

- prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestrtł
wyborców - 2.200 złotych.

Na kwotę 7.792.S09 zł subwencji składają się:

- oświata - 6.196,114 zL,

- rekompensata części utracoriych dochodórv w
związku z 1ikwidacją podatku od środków tran-
sportowych - 907,693 zł,

- subrvencja ogólna dla gminy - 689.102 złote.

WYDATKI (rv zł)

RoLNIcTwo 62.613
Między innymi na:

- utrzymanie urządzeń melioracji rł,od-
nych 2.500

- dofinansowanie spółki wodnej 40.113

TRANSPoRT 3s0.527
Między innyrni na remonty bieżące dróg
i u]ic

GosPoDARKA KOMUNALNA 2.898.913
Między innymi na:

- dotację dla ZGKiM w Śmigiu na:
oczyszczanie 140.00, zieleń 237.198 i na
budownictwo komunalne 276.060

- oświetlenie ulic 299.475

- budowę oczyszczalni 1.796.1B0

NIEMATERIALNE USŁUGI
KOMUNALNE: 289.018

- ochotrucze straże poża,rne 145.318

- opracowania geodezyjne i kartogra-
Ilczne 93.-00

- gospodarka gruntami i nieruchomoś-
ciami 50,000

oswIATA I WYCHOWANIE: 7.703.003

- szkoły podstawowe i gimnazja 6.379.041
w tym: Czacz 897.339, Frzysieka Polska
1.101.670, Stare Bojanowo 1.286.059,
Śmigiel 2.636.97 9, Bronikowo 456.994

- dowożenie do szkół 309,026

- przedszkole i zerowka w Smiglu 526.769

-_ przedszkola i zerówki przy szkołach
48B.167

170.67B
B.301

128.458
.jló

287.533
5.437

3,518
20.440

17.1B0
1q9 aąArao. l aż

26.82L
7.7l8
2,230

43.923

23.254
24.731

7.7sz.909
t.337.75+

2.624

156.500
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KULTURA i SZTUKA
Między innymi na:

- centrum kultury 459.074

- sport 154.456

- badania techniczne budynków
świetiic 40.000

OCHR,ONA ZDROWIA
Całość na przeciwdziałanie alkoholizmowi

SZKOLNICTWO WYŻSZE
Całość na partycypację kościańskiej filii
UAM w Poznaniu.
OPIEKA SPOŁECZNA:

- usługi opiekuńcze 224.223

- zasiłki 889.890

- dofinansowanie prac irrterlvenc;,-j-
nych 45.000

- utrzymanie ośrodka pomocy społecz-
nej 260.209

- dodatki mieszkaniowe 600.000

- zasiłki rodzinne 114.000

- dożywianre dzieci 34.000

KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Całość nagrody dla kolarzy.

TURYSTYKA I WYPOCZYNEK
Całość na schronisko młodzieżowe przy
szkole w Śmiglu.

ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA
I SAMORZĄDOWA
Między innymi na;

- Radę Miejską Śmigla 162.016

- 
TJrząd Miejski Śmigla 1.426.870

- Zarząd śmigla 45.232

- Straż Miejską Smigla 70.045

- składki na stowarzyszenia 33.820

- środki na inkaso i diety dla sołtysów
93.007

- wydatki okolicznościowe 15.000

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
Całość na ob,ronę cywilną.

FINANsE
Całość na odsetki od obligacji.

nóżNł DZIAŁALNoSć:

- rezerwę ogólną 154.300

- aktualizację wykazu gospodarstw
i działek rolnych 2.359

URZĘDY NACZELNYCH OR,GANOW
WŁADZY, KONTROLI
I SĄDOWNICTWA
Całość na uaktualnienie stałego spisu
wyborców.

Razem wydatki 17.182.198

Na podstawie załączniką do Uchwały Rady Miejskiej Śmigla
z dnia 15 grudnia 1999 r. opracował (H. Z.)

CIPŁAIY l cElllllK!
|obowiązuią 0d 1.0{.2000l

STAIryKI OPŁATY TARGOWEJ
(w złotych)

1. Przy sprzedaży od każdej wystawio-
nej na sprzedaż sztuki:
a) konie, bydło powyżej 2 lat
b) jałowizna powyżej 6 m-cy, zre-

bięta powyżej 6 m-cy do 2 lat
c) trzoda chiewna z wyjątkiem plo-

siąt, owce, kozy oraz cielęta, źre-
bięta do 6 m-cy

Przy transakcji kupno-sprzedaż z sa-
trrocłrodu ciężarowego-osobowego
a) powyżej 2 ton
t]) 2tonyiponiżej
I'rzy sprzedazy (handlu z satlrochodu
osobowego i wozu konnego) płodów
rolnych, jakl. zboże, ziemnraki przez
rolników
Przy sprzedazy prosiąt z w-ozu kon-
nego, samochodu 1ub przyczepy

793.530

156.500

50.000

z,L67,3ż2

1.628

20.g52

1.845.290

700

643.343

156.659

2.200

5,00

3,50

3,00
)

.)
ó.

+.

5.

- 10,00
7,00

5,00

5,00

5,00

- 10,00

- 20,00

Przy sprzedazy w ciągu handlowym
do stanowisk handlujących artykuła-
mi przemysłowymj ustala się opłatę - 17,00

6. Przy sprzedaży w ciągu handlowym
do stanowisk handlujących warzywa-
mi i orvocami ustala się opłatę - 10,00

7, Przy sprzedaży poza ciągiem handlo-
wym w wypadku sprzedaży ze stra-
ganu lub samochodu ustala się opłatę - 12,00

CENNIK OPŁAT ZL WJA'ZD
NA MIEJSKO-GMINNE WYSYPISKO

W KOSZANOWIE
(w złotych)

1. Wjazd satnochodu ciężarowego lub
ciągnika z jedną przyczepą posorto-
wanych odpadów komunalnych
4 tony i powyżej - 36,00

2. Wjazd samochodu ciężarowego lub
ciągnika z jedną plzyczepą posorto-
wanych odpadów komunalnych do
4 ton - 24,00

3. Wjazd samochodu ZUK lub podob-
nego do 1 torry z posortowanymi od-
padami komunalnymi - 12,00
Wjazd samochodu osobowego względ-
nie wózkiem lęcznym z posortowany-
mi odpadami komunalnymi
Wjazd samochodu osobowego z pTzy-
czepą posoltowanych odpadów komu-
nalnych
Za przesortowanie 1 m3 odpadóu.
Ptzywteztony posortowany złom,
kami,eń, gruz, glina, względnie
ziemia rolnicza - zwolnione

z opłaty
B. Wjazd śmieciarki MZO rv Lesznie za

1 m3 6,00

tastępn§ rOkL

4.

5.

6,
7.

n$ s"{I2"?;(!{I0

§EZ affi!&l{ !sE!!A
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e

4.

D.

o.

7.

CENNIK IJSŁUG ŚWIADCZONYCH PR,ZEZ
Z.ĄI(ŁAD GosPoDAnKI KOMUNALNEJ

I MIESZKANIOWEJ W SMIGLU
(w złotych)

1. Ze w"vwóz odpadów z plyzmy, do
której jest umozliwiony dojazd ciąg-
nikiem za I TyL} - 35,00
Za wywóz odpadów ze śmietnika wraz
z jego opróznianiem za 1 m3 - 43,00
Za -r5,1y[7 odpadó-w ze śmietnika wraz
z ich przemieszczeniem do miejsca
możlirr.ego podjazdu ciągnika za l m3 - 58,00
Cpróżr,iienie i rłyrvóz kubła odpadów
\../},sta],\-ionego do miejsca podjazdu
ciągnika za 1 kubeł 4,50
Opróżnienie \^,Taz z pTzemieszczeniem
i rvywóz kubła odpadów
Za 1 kurs wywozu nieczystości płyn-
nych (5 ms)
Z 1 kurs wy\^,ozu nieczystości płyn-
n;,clr (ó rr,3 ciługie węze)

B. Za zamiatanie ulicy, placów, chodni-
kórr- rvraz z wywiezieniem odpadów
w o]<lesie letnim (100 m') jednorazo-
we zamiatanie

9. 1 goclzina pracy samochodu aseniza-
c;,-jnego

10. 1 godzina pracy c,iągnika z przyczepą
11. 1, godzina pracy koparki wraz z ob-

sługą
1,2,. 1 godzina placy samochodu ZUK

(5C km)
13, Obs}uga związana z wywozem nie-

czystości stałych w skali m-ca od oso-
b5, zamieszkałej w budynku komu-
nalnym

14, Obsługa zwtązana z usunięciem nie-
czystości płynnych w skali m-ca od
osoby zamieszkałej w budynku komu-
nalnym

15. Korzystanie z ubikacji miejskiej
16. Stawka robocizny kosztorysolvej obo-

r,viązująca do rozliczenia prac wyko-
nywanych przez Zakład Gospodarki
Kcimunaltlej i Mieszkaniowej w
Smiglu

2,85

AGENCJA UBEZPIECZENIOWA
ANDR ZEJ CIESIELSKI

Śmigiel, ul. Lipowa 33, te1. 5189-365
tel. 0602464201

PnZEDSTAWICIEL PZU SA
poleca bezpłatne doradztwo i zawieranie umór,v

w zakresie ubezpieczeń:
I. Majątkowych

- budynki i mienie od ognia, kradzieży i irr-
nych żywiołów

II. Wypadkowych

- odpowiedzialności cywiinej

- nieszczęśliwe wypadki
IIL Komunikacyjnych

- OC, AC, Zielona Karta
oraz spisywanie umów

DO OTWAR,TEGO FUNDUSZU
EMERYTALNEGo PzI"] ,,zŁaTA JESIEN"

BEZPROWIZYJNIE PRZYJ.1SUJE *FŁAT,Y] zA oC

5,00

- 35,00

- 50,00

20,00

43,00
34,0!

3ł,00

35,00

4,00
1,00

_ 20,00

PoJAzoÓW

BEzPŁeIffiE
llaŁll§zElllA mffiffiffiffiffi

Kulturalna miła osoba poszukuje
mieszkania w Śmiglu do wvnajęci.a

lub kupienia. Tel. 518-93-75

Pani EUGENII SKORCZYK
wytazy szczet ego współczucia

z powodu śmierci Ojca

śp. WACŁAWA GLA.FY

składają
pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej

w śmiglu

Po8rzeb ś.p. 'Wacława Glapy odbył się 15 stycznia
2000 r. na cmentarzu parafialnym w St. Bojano,vie.

Pani ZOFII SZYCHOWICZ
wyl azy szczetego współczucia

z powodu zgonu Matki

śp. B.ĄLBINY SMIBODA

składają:

Burmistrz Śmi8la
oTaz

pracownicy Urzędu l\lliejskiego Śmigla
Pogrzeb śp. Balbiny Śmiboda odbył się 13 st),cznia
2000 r. na cmentarzu parafialnym w Przemęcie.

PanU WITOLDOWI CIESIELSKIEMU
wylazy szczerego współczucia

z powodu zgonu Teścia

śp. MARIANA KACZOEA
składają:

Burmistrz Śmigla
otaz

pracownicy Urzędu Miejskiego Śmigla.

Pogrzeb śp. Mariana Kaczora odbył się 17 stycznia
2000 r. we Wschowie.
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tzwffim§a§m ,*WffiffiffiWmnffi §m§wfrm§§Mm*'
rutrcwtr*ffi 6,wWę Beffiffi*d"w S

wmkffiffi§ffi § €mmffiffiffiffi§ ffiwffiffiwtrw
24.0I.200 r., poniedziałek goiz, j.e.JC --- nieodpłatny seans filmowy ".1rsterix i Obelix"

(kino ,,Centrum")
kiu}: lirzyżówkowicza (biblicte}<a),

baiik karnavlałowy (sala widowiskowa)
ciyskoteka (sala widorviskowa)
baiik karnawałowy - Szczepankowo Nowe
balik karnawałowy - Stare Bojanowo
klub krzyżówkowicza (bibiioteka)

dyskoteka (saia widowiskowa)
baiik karnai,.,rałowy - Ęi6g2ę2gr,4r6

nieodpłatny seans fiimowy ,,Kometa iv Dolinie Nfu-
minków" (kino,,Centrum")

25.01.2000 r.,

26.01.2000 r.,

27.01.2000 r.,

30.01.2000 r.,

31.01.2000 r.,

1.02.2000 r.,

3.02.2000 r.,
3.02.2000 r.,

4.02.200a r.,

wtorek
środa
czwartek
niedziela
poniedziałek

wtorek
czwartek
czwartek
piątek

g,adz. 11.00

godz. 16.00

godz. 19.00

godz. 15.00

goaz. 16.00

godz, 11.00

godz. i9.00
godz, 15.00

godz. 11.00

DuIECx I Mł,oDZzmż zavRASZAMy!

1 iuż ff rl koffice rcie
Piąty już z ko]ei Koncert Świąteczno-}Joworocz-

ny zorganizowany przez Centrurn Ku]tury w Smiglu
odbył się w sali widowiskowej 2? grudnia ubiegłego
roku.
Zebraną publiczność oraz przedstawicieli firm v,spół-
finansujących koncert, a rnianowicie Banku Spół-
dzielczego w Śmiglu oraz Smigieiskiej Spółdzielrri
Przetw órczo-Handlowe j serdecznie powitała provva-
dząca koncert Barbara Menc,el.
I w tym roku t,radycji stało się zadość: o zabrani,e
głosu poproszono ,,Gospodarza Miasta i Gminy bur-
mistrza Jerzego Cieślę", który m.in. powiedział:
Jest to czas żegnania Starego Roku ż nadzżeż na lep-
szy No1,1:g Rok. Mam nadzźeię, że us rodzźnnanx gro-
nźe us jakźrrt spędzamg Śtuięta Bożego Narodzenźa
znaleźlżścże Państluo pod choźnkq szczęście ź rudość,
żgczlźtoość ż uzajemne zrozumźenźe. Blask ś,wiqtecz-
nej choźnkż nżech opromźenż notng nadcl1,odzqcE rok
duutEstęczna. Z tej okazjź chcżałbEm tu Nouym Ro-
ku, Miltenijngm roku, którg kończg drugże tgsżq,cle-

cie, a także upanl,źętniać będzźe usażne dla chrześcź-
jan usydarzenże sprzed dusóclt, tgsźęcg lat, złożyć
Państwu ll: źmieniu obecnego tu przeuodnl.czqcego
Radg Miejskźej Śmźgla oraz suożm ułasnym najser-
deczniejsze żgczenl,a nowaToczne: żgczymE Puństllsu
dużo zdrawia, pagodg duch.a, pomgślności tu żEciu
osobżstEm i zalnodouym.
A dodatkżem do tEch, żgczeń nżech będa, mi,łe, wspól-
nie spędzone chll:żle podczas koncertu zorganźzoua-
neg o przez śmźgielskie centrum kulturg.

A następnie rozpoczął się koncert,
Jako pierwszy vlystąplł młodzieżowy śmigieisl<i
zespół DE PROFUNDIS. Nazwa zespołu, w tłuma-
czeniu ,,z gŁęb\" jest cytatem z psalmu 129 i cddaje
charakter muzyki rvykonyrvanej ptzez zespół. Re-
pertuar obejmuje zarówno śpiervy liturgiczne jak
jak i pieśni oraz kolędy. Zesp6ł powstał w 1995 roku
i obecnie jego skład tvłorzą: Barbara Michalak -śpiew, Marcin Marciniak - gitara basowa, Adam
Adamek - gitara elektryczna, Łukasz Pałvlicki --

6€o
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bęllu],-. Pr,;tr Fiirporvicz - instrumenty klawi-
szo§,e. Łuxasz F'ilipor,vicz - 

gitara i śpiew.
W iclr ri-l-konanilt usł_vsze]iśmy kolędy braci
1,'r-,s,;lesza]s}.lic|-i, irclęd1,- trad;rcyjne w opraco-
r,varriach ir,laslvch a takze utr,..ror}, skompono-
\"lv-ane j]i,ze z cz,ionlrórv zr:społu,

}.ie likl,.;-v,,am, źe trochę baliśmy się reakcji
1.1ui_lilczllości na muzyliq ... klasyczną. Ale jak
się oirazalo. b;.-ly tc o'uarł,y przedlłczesne - ta-
kie; ciszv i skupienia ,u,; trakcie rvystępu tria
iil,KL_,\i\TAKAN z Opalerricy, dawno u nas nie
było. Tr,1o pcrł,stało łv 1998 I. plzy Miejsko-
-Grnir-ilrl"nl Ośrcdku Kultury w Opalenicy
i tivcrzi1 je: Andlzej Trzeciak (dyr. ośrodka) -aŁsolri-ent Akademii Muzycznej w Poznaniu,
b-,,ł.i członek crkiestry F'ilharmonii Poznańskiej,
Natalia Kraus 

- 
studentka AM w klasie for-

tepiariu i Jail H,otlanowski -- student AM
rv klasie sklz.r,piec. W SrrrigIu wiolonczelistę
A. Trzecia}<a zastąpił jego o jciec Kazimierz,
któlv na co dzień iest nauczvcielem muzyki
lv Zesilole Szlrół Niuz;-czn.vch §r Poznaniu. Trio
r.v,rlstęp lozpcczclc tyil, czym wiedeńscy filhar-
monic;, kańczą nowo]:oczne koncerty: Marszem
Rarietzkiego. A ponadto m.in, usłysze]iśmy:
,,Menueta" Bccheriniego,,,Tani,ec Węgierski"
Brahmsa, ,,Tango" Albeniza, ,,It{ad pięknym,
modrvm Dunajem" Joilanna Strausa syna, ,,Od
nocy do noc;,r" Wa],dernara Kazaneckiego, ,,Czal-
dasza" Montego i ,,Taniec diabła" Hóttera.

Po ich występie nastąpiła przerwa, w czasie
której nożna było lvypić kawę czy herbatę,
zjeść parę pieri'ikóiv t złożyć życzenia nowo-
IocZ]Ie spotl<anr-in zna jonrr-m.

Trzecim rł,ykonawcą b_vła orkiestra Dęta
Ochotniczej Straży Pożarnej w Śmiglu pod ba-
tutą Jana Nowickiego. Pattząc na jej skład do
nazlv\r należałoby dodać: młodzteżowa lub
wIęcz: dzlecięca orkiestra dęta. Kapelrnistrz
orkiestrę konsekwentnie odmładza zachowując
jednakze ,,wetelanów". Młodzi grają już nieźle
(partia solowa na trąbkach Maciejów Krzywic-
kiego i Zdztabka czy duet dziewczynek z VI
klasy na saksofonach 

- 
Basi i Eweliny) i swoje

umiejętności iuż mogą prezentować przed pu-
blicznością, A że tak jest, ta ostatnia długo ich
oklaskiwała.

Crkiestra zaprezento-wala plogram różnorodny

- oC rviiizarrki potskich melodii z lat '50 i '60,

tlo muzykę niemiecką, czeską i latynoamery-
}<ańską by koncert zakończ"vć lnarszem ,,Arosa".

Sadząc po reakcji wj,downl na prezentacje
l,.oszczególnych zespolów, V Si,i-iąteczno-Nowo-
.cczllr- Koncert nalezy uznać za udany.

Foto (1X) ELF 
B'M'



zap rasza'na v

ktora odbędzie się 5 lutego 2000 roku
Gwarantujemy dobrą kuchnię i wspaniałą

zabawę przy muzyce zespołu
,,Sezam"

Rezenruacja w administracji Centrum Kultury,
ul. T.Kościuszki nr 20, tel. 51 8 02 73

w godz, od B.00 do 15,00

EDMUND CZARNECI<I ED^
64 - 030 Smigiel, u!. Farna 3
Tel. lFax. (oo-s) 5189 - 687 Tel. kom. 0 603 572324

UsŁU G l
oGoLNoBUDoW!_ANE

SpRZr.o xżoKl EN l DRZW l z pcv
żntUZJE, RoLETy, SIATKl pRZEClW oWADoM

pRzEDsTA\rulclEL FlRMy PROFlLOPLAST Wilkowice
Ceny producenta, sprzedaż rataIna
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