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$r*rostgka póeannf,
Dzień dobryI Witom Poństwo serdecz-

nie izoproszom do poronnej gin^,nosiyki,
Jeś|i przyjqć, ze nojprostszo formo rozruszo-
rrio orgonizinu {oczywiście, pozo gimnosty-
kq poronnq!) jest bie9, to nojdobiiniej udo-
wodnili to uczestnicy ostotnich, siódmych
już z kolei, biegó,.v ulicznych przeprowo-
dzonych z okozji rocznicy rvyzwolenio Śmi9-
lo, Stortujqcych było ponod poł tysiqco. W
tym nojstorszo z Pgn miglcr 72, o nojstor-
szy z Ponów lot 88. Ponielvoz wiodomo, że
oktywność ruchowo słuzy zdrowiu i popro-
u.lie sornopoczucio, być może i inne osoby
po osiemdziesiqtce mogłyby uczestniczyć w
podobnych imprezoch. (Mówiqc o osiem-
dziesiqtce mom tym rozem no myśli nie
wiek, qle mosę cioło). A wtedy, ktoż to wie,
czy nie byłyby to biegi jeszcze bordziej
,,mqsowe"? Zocz.nijmy myśleć o tym już dzi-
sioj ! Ncl poczqtek stcljemy przy otwortym
szeroko oknie i rozpoczynomy.

Pierwsze dni morco to nie tylko imie-
niny Kozimierzo (kłoniom się zwłoszczo
wszystkim Pqniom Kqzimierom po osiem-
dziesiqtcel). Szczególnq estymq imię to cie-
szyło się w przedwojennym Wilnie, 9dzie
istr:iqło trodycjo słynnych,,koziuków", czyli
rózrrorodnych form świętowonio i fetowonio
czci tego swoistego potrono miosto, Ponie-
woz no noszym terenie nie jest znono to
trodycjo (o gimnostyko poronno nie wypeł-
ni wszystkich luk, jokie istniejq w zokresie
rodosnej oktywności człowieko), z pewnq
nostolgiq możemy wspominoć jok to drze-
wiej no poczqiku morco obchodziło się
Dzień Kobiet, Złośliwi co prowdo twierdzq,

64-030 śMlGlEL
u!. Kościuszki ó

tel. 0-ó5) 5180-20ó

Wszystłłim Paniom,
szc ze golnie IYoszym Klientkom

z okazii Dnia Kobiet
dużo szczęścia, wielu sukcesów,
uśmiechu oraz dużo zdrowia
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że był to roczej dzień mężczyzn, którzy znojdowoli ko-
lejny pretekst do mniej lub bordziej ,,zokropionego"
świętowonio. Mulsioło to być jednok twierdzenie kłclm-
liwe, bo mężclyźni nigdy nie zrezygnowoiiby z noleż-
nych im przyjemności. Dlo niepoznoki więc uznoli to
święto joko przeżytek komr,-rnistyczny i poszli roczej w

kierunku propogowonio Dnio Dziodko i tym podob-
nych. A ,,9dzie ci mężczyźni, prowdziwi tocy"?

Bo kobiet prowdziwych historio zno bez liku. l to
nie tylko te słynqce z kobiecych wdziękow, urody
i uprowionio gimnostyki poronnej,

Niedowno przypomniono nom w telewizji film ,,Fqn
Wołodyjowski". Wnikliwq orlolizo r,vqtków powieścio-
wych i filmowych wykozoło ponod wszelkq wqtpliwość,
że nojwożniejszą dlo roz.,voju cołej okcji było Poni
Wołodyjowsl<o, bo jok słusznie rzekł imć Onufry Zo-
głobo, ono to było szyjq, któro głowq, czyli swym moł-
żonkiem, wedle woli kręciło.

Że tokie kobiety nie były li tylko fontozjq literockq,
doskonole wiodomo, W lotoch dwudziestych XVlI siu-
lecio wsłowił się w wolkoch z Totorqmi prłłkowrril<,

o później wódz nqczelny Stefon Chmielecki. Możnq
powiedzieć, że kowolerskq odwogq i wolecznościq
w pełni odpovliodoł Michołowi Wołodyjowskiemu.
Również jemu, nowet w pochodoch wojennych, wier-
nie toworzyszyło mołzonkg, któro umiejętnościomi joz-
dy konnej i strzelonio z rusznicy dorównywoło regu-

22 lutego uczestnżczyłem, lls pasźedzeniu Komisjż
OchronE Środollsźska, Leśnźctlła ż Rolnźctwa Rady
Pottsi,atu Koścżańskźę:go, które cd,bgło się u T.irzędzże
Mźusta ż Gmżng Czempżń, Głóungm te,ftLqtem posże-
dzenźą bgła utElizacla śmiecż. WgsgpźslccL śmiecż zcL-

łatusl,ajq problem doraźnie i zu perspektgtuże sprawa
nźe rozlnżqża, ż konźecznym staje się żch utylizoiłanźe,
Stqd też u posźedzeniu uczestniczglź przedstausżcżele
podpoznańskźch, gmin.

24 lutego odbgła sźę, ze śmigielskźm akcentem
XV Sesjo RadE Pouiatu Kościańskiego,

W programże sesjź m.źn. było podjęcie ucllwcLła
u spralni,e: Rozusżqzanźa Zespołu Szkół ZalnodouEch,
u Śmlglu ż Zespołu Szkół Rolnźczgch im. Jana Ka-
sprouicza u Nżetqżkotui,e oraz utzlsorzenia Zespotu
Szkół ZalnodoulEch, u Nietqżko,wźe. Komisja Ośruża-
tg, KulturE i Kulturg Fżzgcznej RadE Pouiatu Koś-
cźańskżego, podobno przE jednym głosi,e sprzecźl,Du,
u;Edała tl: tej spraruźe opźnźę pozytEunq, a Starosta
Poui,atu ośtaiadczgł, że Zarzqd Poluiatu, na nadzug-
czajnym" posźedzentu, utrzEmał stuq ucześnźejszq de-
cEzję o takżm roztuźqzanźu sprqwu, jak ta projekcie
uchlnałg, Gdy jednak przEszło do jej podjęcia, radnE
Marek Grześkowżak (mźeszkanżec Koścźqna ugbrang

lornym żołnierzom. Dzieliło trudy obozowego życio no
równi z mężczyznomi, o nowet bi,oło udzioł w oproco-
lvywoniu toktyki wojennej i kierowoło procq wywio-
dowców, Niestety, podobno rv okrucieństwie tokże do-
równywoło mężczyznom,

A poni Anno Doroto Chrzonov,lsko? To żyło nieco
później, bo w drugiej połowie XVll wieku. Było żonq
komendoto twierdzy Trembowlo, któro po upodku
Komieńco skupiło no swoim przedpolu ormię turec-
ko-totorskq, Podobnie jok w fiimowym Komieńcu,
ciężko sytuocjo ob|ężonych doprowodziło do spisku,
mojqcego no celu poddonie worowni, Wtedy poni
Anno osobiście stonęło do boju. Flie tylko poprowo-
dziło kilko wypodów no wrogo, ole w chwili nojbor-
dziej krytycznej zogroziło, ze podpoli skłody omunicji
i wysodzi zomek w powietrze. A że poni komendonto-
wo było róvrnie stonowczo jok nodobno, obrońcy męż-
nie dotrwoli odsieczy królewskiej,

Rozpomiętujqc te znomienite przykłody kobiecego
poświęcenio, hortu ducho i niezwykłej deterrninocji,
zechcq Poństwo poćwiczyć teroz trochę somi. Może
nie zaroz włodonie ropierem, czy inne sztuki wolki, qle
po prostu kilkq ćwiczeń uspokojojqcych. Jo tymczosem
pójdę zobaczyć, czy jednok Ponowie nom jokiejś miłej
niespodzionl<i nie przygotowoli no Dzień Kobiet. iv'icze
np. torcik orzechowy z bitq śinietonq?

7aprcszom rvszystkich do nostępnego spcikonio !

Gźmnastgkę porąnną przggotowała i prouaadziła mgr J. ,S.

z terenu Śmigla, nauczycźel ZSZ ll: Śmżglu - H,Z.),
członek komi,sjl ośusiatg zausnioskollsał o uycotanie
tej uchuału clrgun,Lentujarc tEm, że nie bEło ogólnej
konsultacji z zaźnteresauangmź. Jej brak sporł,odo-
uał, że ustrzgmałem sżę od głosu. Pozostali śm,igłel-
scy radnż głosotualź różnie - członkouie Zarzqdu
Poll:źatu też, Rada postanoużłu odbyć us tej sprauże
u Śmiglu spotkante ze uszgstkimź zażnteresowana-
mi A tak na m,arginesże tej spralDa, to z obauą pa-
trzę na prace 1Dszustkźch komźsji, bo trud komźsjż
ośuiatg poszedł na Tnarne.
Podjęto też uchuałę o zalźczenźu, po ugbudotuanźą
obejścźa Śmigla, drogż nr 5 przebżegajqcej od wlotu
projektouanej obtuodnźcg od strona Kościana do jej
uylotu us lesi.e u Wgdorouźe do kategecrii drogź po-
tłźetouej gdgż stanousźć oncl będzże połqczenźe rnźa-
sta z sżedzibamż potuźatóll: ż siedzibami gmźn.
Starosta Pousiatu poinformotaał, ze na 10 u:ruźoskous
skźerowangch, do Zarzqdu W ojeu;ództwa Wźelkopol-
skźego o stgpendżum Marszałka. IYielkopol,skżego
zrealżzouane zostały dlua. JednErrL ze stapendgstów
jest Jakub Kaźmżerczak - uczeń Liceurn Ogólno-
hształcqcego u Śmźglu.

Dziękuję za wypowiedź i do zobaczenia za mie-
siąc (H. Z.).

@ §łtYe§ffiAe W lPOWE§lffiC|i§n ?
Odpowiada radny POWIATU KOSCIATłSKIEGO - RYSZARD FORNALIK.
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XVI Sesja Rady Miejskiej Śmigla
... odbvła się 17 lutego br. Obecnych było 23 r,ad-

Itvch (nieoł:ectry Jan Lisiak). A ponadto rv sesji u-
czestrriczyli: radni Rady Powiatu Kościańskiego: Jó-
zef Cieśla, Tadeusz Grygiel oraz l{enryk Skrz;,p-
czali; komendant Komisariatu Policji w Śmiglu Ja-
rosław Miedziarek, przewodniczący Społecznej Miej-
sko-Gminnej Rady Sportu, Kultury Fizyczrlej i Re-
kreacji Leszek Balcer, sołtysi i przewodnicząc1- ko-
lnitetów osiedlowych oraz - 

y drugiej cześci ob-
rad - mieszkańcv Podśmigla. Byli też dziellnika-
rze z czIerech tytułów prasowvch.

CO BOBIŁ ZARZĄD?
Sprawozdanie z działa]ności Zarządu Miejskiego

Śmigla za okres 15.12.1999 - t7.02.2000 złoz_l-ł Bur--
mistrz Smigla Jerzy C,ieśla. Zarząd, miedz;, irlnymi:
O dokonał zmiany dotychczasowych rejonórv opie-
kuńczych dla pracowników Ośrodka Pomoc1, Społecz-
rrej w Śmiglu - wydrukujemy rv następny}Tl nu-
lnerze.
O dokonał wyboru ofcrtv \\: przetarqu trieograni-
czonyll1 na sporządzenle zmiarr cio planu miejscowe-
l]o zagospodarorvania przestrzennego mrasta i gminv
Smigiel. Z Lrzecb, ofert $},brano Przedsiębiorstwo
Projektowo-Wdrożenio\\,e sp, cvrł,, N{ałgorzata i Ma-
rek Bryl z Piaskórł,,
O przeprowadził przetarg nieograniczor'y na dzier-
żar,vę stawu w NoęT -m Szczepankorvie, do którego
zgłosiły się trzy osobv - lł-r,grał Ronan Czarnecki
ze Śrnigla,
O rozpatrzył 15 rr.rrioskórł- o prz_u-dział mieszkania
w tym: jeden rozpatrzl, rł. terminie późniejszym,
czterech wnioskującl-ch umieszczono na liście ocze-
kujących na tnieszkanie. a 10 - rozpatrzono n€ga-
tywnie,
O negatywnie zaopiniorł,ał rvnlosek Radv Sołeckiej
Ży dow a odnośnie umorze Ilia zoborviązań f inansowych
dotyczących budorv1, sieci rvodociągowej z przyłą-
czami,
O pozytywnie zaopiniorł,ał rvniosek mieszkańców
Podśmigla o obniżenie deklarorvanej kwoty za wy-
lionanie przyŁącza wodociągolrego z 1.800 zł na 1.600
złotych,
O postanowił zakupić 100 broszur na temat narko-
manii, które zostaną przekazane do szkół,
Q rozpatrzvł 12 wrriosków o przyznanie dotacji: trzy
zaopiniowano negatywnie, do trzech ustosunkuje się
po zaopiniowaniu ich przez komisję finansowo-gos-
podarczą, a 9 wn,iosków rozpatrzono pozytywnie. Do-
tacje przyznano:

- Radzie Sołeckiej Wsi Wonieść na dofinansowanie
budowy chodników - 7.000 zł,

- Urzędowi Miejskiemu Śmigla na dofinansowanie
remontu budynku - 2.680 ń,

- na wn,iosek dyrektora szkoły podstawowej w Bro-

nikowie na dofinansowanie prac zlviązarrych z
budową kanalizacji burzowej * 2.000 zł,

- Samorządowemu Gimnazjum i Szkole Podstav,,o-
wej w Czaczu z okazji wydania 50 nr. ,,KLEK-
SA" - 900 zł,

- na regulację rowów i budowę plzepustólv w Clreł-
kowie - 3.600 zł,

położente paneli w świetlicy wiejsl<iej w i;,faclr-
cinie - 500 zł,

- ZlrIP w Smiglu na pomoc finatrso.,vą rra tidział
40 druhów w Światowym Zlocie Flarc,erstwa Pol-
skiego ,,GNIEZNO 2000" - 6.000 zł,

- Zespołowi ,,Żeńcy Wielkopolscy" na dofiirarrso-
wanje działalnośc,i * 10.000 zł,

- na wykonanie przenośnej sceny (podwyższenia)
używanej w trakcie imprez plenerowych - oko-
ło 14.000 zlotych.

O przeprowadził gninne eliminacje VII W,ielkopol-
skiego Konkursu Wiedzy o Saniorządz,ie Terytolial-
nym - piszemy o nim w innym mi,ejscu,
O zatwierdził cennik usług świadczouych przez
Szkolne Schronisko Młodzi,eżowe w Śmiglu -- wy-
drukujemy w następnym numerze.
O wyraził zgodę na przyjmowanie nieczystości sta-
łych na wysypisku w Koszanowie od Miejskiego Za-
kładu Usług Komunalnych w Kościanie, ale tylko
zebranych z terenu naszej gminy.
Ponadto J. Cieśla poinformował r,adnych, że zlec,iŁ
straży miejskiej wspóinie z sołtysami przeprowadze-
nie kontroli reaiizacji uchwały śmieciowej. W jej
wyniku w Przys,iece Starej. Pierwszej dalszych 31
właścicieli zawarło umowy - dotychczas posiadało je
12, w Bruszczewie nowe un]owy zawatlo 26 właści-
cieli - miało je 36, a w Starym Bojanowie nowych
umów zawarto 73 - posiadało je i84 właścicreii.
Nowe umowy zawarto na wskutek informacji o kotl-
st,:kwencjach braku ich posiadania. I{ontrole będą
kontynuowane.
CZYM ZAJMOWAŁY SIĘ I(OMISJE w 1999 tioKu

O tym napiszemy w następtlynx nurnerze.
UcHWAŁY

Podjęto ich wiele. Aż 6 dotyczyło zmlan w pla-
nach miejscowego zagospodarowania miasta i gnriny
Smigiel. W Bronikowie teren planowany pod oślvia-
tę (stara szkoła wraz z obszarem przyległym) zosta-
nie zmieniony na tereny zabudowy mieszkaniowej

- zagrodowej i lasy, w Morown,i"y - Sikorzynie te-
reny przeznaczone pod prodrrkcję po1o-łą i zwterzę-
cą zostaną poszerzone o działalność gospodarczą i
mieszkaniowQ, w Śmiglu, Olszewie i Nietążkorvie te-
reny rolne przeznaczono pod zabudowę mlieszkanio-
rł,ą jednorodzinną, podobnie i w Przysiec,e Poiskiej,
z tym, że działka w tej wsi stanowi własność gminy
Śmigiel. Zrnieniono pTzeznaczenie pałacu i parku -,v
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Morownicy na ,,wyznaczenie (...) działki pod dorrr

dziecka z boiskiem i bazą hotelowo-gastronomiczną",
Ponadto w Śrnigltł i Koszanowie dv",a terenv p|zez-
llaczono pod działalność rzemieślniczą. a s, Nietąż-
kowie - poc] eksploatację zwiru.

Przy dwoch głosach sprzeciwu podjęto ucirrraię
w sprawie plat za wodę z urządzeń zbio1,orr-ego za-

opatrzenia w wod,ę z terenu Gmirly Smigiel. § 1. Us-
tala srię stawki opłat za wodę w w-; sokości:

- L,75 złzYAT-etn na cele bytorve,

- 2,I4 zŁ z YAT-ęm do celów produkcyjrrych, ,,v kto-
rych woda wchodzi w skład produktu spożyw-
czego,,

- 2,4L zł z Y AT-em do celów- produkcyjnych, w któ-
rych woda nie wchodzr lv skład produktu spo-

żywczego.

§ 2. Ustala się opłatę za obsługę w wysokośct 4,50 zł
z VAT-em przy poborze wody na cele bytowe co dwa

miesiące, na cele produkcyjne - co miesiąc.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z
mocą obowLiązującą od dnia 1 marca 2000 r.

Przy jednym głosie w-strzymującym się podjęto

uchwałę w sprawie ustalenia ceny za godzinę świad-
czonych przez Ośrodek Opieki Społecznej w Śmiglu
usług opiekuńczych w domu podopiecznego, którą
wyceniono na B,60 złotych. Kwota odpłatności świad-
czorla przez podopiecznego ustalana będzie na pod-

stawie uchwalonej tabeli odpłatności za usługi oprie-

kuńcze, która przedstawia się jak następuje:

\Ą';,sokość opłaty w procentach
ustalona od ceny usługi dla:

Dochód netto na
osobę w rodzinie

Za pouierzchnię tL:ytkotcq lokalu mźeszkal,nego ,lD

rozumżeniu ustclu:a uuazq. sżę powierzch,nźę ,lDszasi,-

kźcll, ponlies:czeft zna jdu jqcgch sźę tls lokal"lt bez tlsz-

glęclu na źcłl przeznuczenie ź spcsób ttżgwaltia tj. 1lo-

koź. kuchnż, korEturzg,'łaztenek, spi:arni, przedpo-
koź, kuch,nź, korytarzg, łazźenek, spżzarnż, przedpa-
ź g ospodarczarrl potrzebom najemcy.

Lokale należące do zasobów gnlin;- o powierzclrni
przekraczającej B0 nr2 mogą być oddane w llajem za
zapłatę czynszu wolnego. O tym jednak będzie de-
cydował Zarząd Miejski Śmigla. Podobnie jak w la-
tach poprzednich przyjęto czynniki pgdwyższające i
obniżające stawkę czynszu - drukujemy je w in-
nym miejscu.

Podjęto uchwałę w sprawie plawnego ,,umoco-
wania" Społecznej N,tiejsko-Gminnej Rady Sportu,
I(ultury Fizycznej i Rekreacji, i<tórą ,,przyp,isano"
jako Społeczną Radę Sportu do Centrum Kultury
vr Śmiglu i w związku z tym zmieniono zapis w Sta-
tucie Centrum Kultury w Śmigirr. Za takim rozwią-
zaniem głosowało 15 radnych, przeciw była jedna
osoba, a 7 się wstrzymało,

Jednocześnie podjęto uchrvałę u- spra,tl,ie zasad
wydzierżawienia lub wynajęcia lokali użl-tkorvych
stanowiących część składową gnrir.il-;cl: i:lerucho-
mości gruntowych na okres dłuższr- :l,z il,z3- lata,
Krótko rzecz ujmu jąc Zarząd Miejs'i_ S:,_._g-a zosiał
upoważn,iony do zawierania umórł, dzie:,zai,.-j- 1ub naj-
mu bez uzyskania zgody Rady Miejsk-;] S:l:gla.

Podjęto uchrvałę w sprawie zmian1- rv uchrvale
z 1997 r. polvołującej Gminną Konrisję Rozrviązywa-
nia Problemów Alkohololvych. Po p:cs:,; polr,,ołano
nowy skład tej komisji: Feliks Banas:-ł, .;s. kanonik
Jan Chrzanowski (prob. parafii \Ąol__esc,. Jarosław
Miedziarek, Urszula Ranke i Wies]a,,.,- l=lczewski.
Jej przyjęcie (jednogłośne) poprzedz,ia o-.-s.l,_isja. Od-
powiadając na pytania (Bogdan Tur-_:::s":_. Jan Jó-
zetczak) burmistrz powiedział, że \\- ,Jocize cilriej ko-
nrisji członkami były osoby, ktore 'a"lo czionkowie
zlecały sobie - 

jako wykonaw-con - :]:,ace. Pełno-
mocnik Zarządu ds. Zwalczania Pro:_el::oil- Alkoho-
lowych nie może być równoczestl_e ,;:,z=,,-,,odnlczącym

komisji i wykonawcą jej postano\\,,€]1. B=iz:e uczest-
niczyć w jej posiedzeniach, a lla,liczl-c_E-ot-r-i. pedago-
gowi, psycho}ogowi i inn,vm osobo:;, l]l,ace będą
przez komsje zlecane. Zarząd. i.:tÓ:,-; oo;.loiviada za
pracę komisji chce też miec rr-lększr, 

"r-giad 
1i, jej go-

spodarkę i dlatego na jej pl,zerrodl:czącego l]Iopo-
nuje wiceburmistrza Feiiksa Banasika.

Podjęto też uchwałę rv sprarvie 1rorlołania doraź-
nej komisji, której celem będzie opracowanie sieci
gimnazjów w Gminie Śmigiel.' W jej skład weszli
radni: Marian Białas, Jan Józefczak, Andrzej P,ecolt,
Bogdan Turliński, Tadeusz Wasielewski i Henryk
żak.
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Osoby samotne, które posiadają dochód niższy od
kwoty 384 zł (kryterium dochodowe osoby sarnotnie
gospodarującej wg ustawy o pomocy społecznej) nie
ponoszą odpłatności za korzystanie z usług opiekuń-
czych.

Tabelę przedstawiaJącą rzeczywiste ceny godzin
świadczonych usług oraz miesięczne odpłatności dru-
kujemy w innym miejscu.

Przy jednym głosie przeciw podjęto uchwałę rv
sprawie określenia stawek czyn§zu regulowanego.
Za l m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego
od 1 kwietnia br. ustalono na 1,,72 zł. (W ub.r. wy-
nosiła ona 1,60 zł).
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WOLNE GŁOSY I WNIOSKI
Buin:istrz J. Cieśla omówił pismo Starosty Po-

,uviatow-ego odnośnie wydania przez Radę Miejską
Smigla opinii łv sprawie przekwalifikowania trasy
E-5 wiodącej przez Śmigiel, po wybudowaniu obwod-
riicy, na dlogę powiatową. Taką opinię wydano, choć
lłlrrażoiro obawy (T. Wasielewski) o zaniechanie
przez dyrekcję dróg jej remontu.

Frzev,lc dnic zący r ady zy gmunt konieczny zwró-
cił się do ::adnych z apelem by, poprzez wypełnienie
deklaracji, stali się członkami CARITAS-u, który
działa przy kazdej parafii.

Tadeusz Mięta z Podśmigla w imieniu mieszkań-
ców apelował o remont drogi Nietążkowo - Podśrni-
giel, która .w tej chwili jest nieprzejezdna mimo te-
go, że była i;aprawiana. Burmistrz powiedział, że do
Podśnrigia rtożna dojechać od strony Bronikowa,
a sołtys Nietążkowa T. Wasielewski dodał, że w jej
napra\,vę włozono .viele wysiłku ze strony sołtysa
jak i mieszkańcó-w Podśmigla, a obecnie jest ona
głórvnie rozjeżcLżana przez sprzęt leśnictwa, które
t,r,ansportuje nią dłuzycę.

(H.z,)

Rzeczywiste ceriy godzin1, śrviadczonych usług oraz

CZY NNIKI

podwyższające stawkę czyn§zu:

- instalacja gazowa w mieszkaniu

- centralne ogrzewanie

- woda i kanalizacja w mi.eszkaniu

- łazienka w mieszkaniu
obniżające stawkę czynszu:

- budynek bez instalacji wod.-kan.

- mieszkanie w suterenie lub na strychu
bez odponiedniej izolacji termicznej

- mieszkanie bez światła dziennego
w kuchni

- mieszkanie na wsi
_- mieszkanie w budynku oddalonl,m po-

nad 3 km od sklepu

- mieszkanie bez instalacji elektrycznej

budynku sprzątania obejść, posesji ko-
rytarza oraz innych pomieszczen wspól-
nego użytku

miesięczne odpłatności dia podopiecznych
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ZGONY:

- WładEsłatł Kubackź, zaln. ID Glińsku, lut 93,
zmarł 2lutego br.

- Marżanno Rosolsko, zeT!"L. ,lD Śmźglu, lat 97, zl-łLaT-

ła 2 lutego br.

- Franciszek Małolepsza, z&m,. u Śmźglu, lat 86,

zmarł 6 lutego br.

- Bronźsłaąpa Bżegańsku z domu Noluak, zan,L.

tls Bruszczeuie, lat 69, zm,arła 6 lutego br.

- Kornelźu Nou:ak z dornu Ratajczak, zan,L. 1D Śmżg,
lu, lat 72, zmarła 78 lutego br.

- Kazimźera Mźler z domu NEczka, zan,L. ,w Śmigl,l,
lat 72, zmarła 19lutego br,

z LJ§c
Ponżżej podaję źnJormację o zau:artych małżeń-

stwach oraz zgonach,, które zostałg zarejestrouane
u ksźęgach IJrzędu Stanu CElłilnego tł Śmiglu w lu-
tgm 2000 r,

x/lAŁZEŃSTWA:

- Pana Mariusza Jankoll:iuka z Si,korzgna, z Panio,
Rozallq Domagałq z Czaczq - ślub zatnarto 29

stEcznźa br.

- Pana Jackq, Szulca z Sźerakótls z Paniq Monźkq
Ludtuiczak z RobaczEna, ślub zalnarto 5lutego br.

- Pana Danźela Ło.IDnźczq,ka ze Śmźgla z Pani,q Be-
atq Olejnźk z Bruszczellsa - ślub zalna.Tto 12 lu,
tego br. opr ac. T adeusz M ar cinźak
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,,f;([EK$" inf ormuie
Redakcja szkolnej gazetki w Czaczu dziękuje rc-

dalrcji Witryny Śmigielskiej za życzenia i z przy-
jemnością irawiąże z nią r,vspółpracę,
Ponizej przedstawiamy garśc informacji ze ,,szkolne-
go podwó1,lra".
1. Dzięku przychylności księdza proboszcza parafii

rv Czaczu szkoła uzyskała dodatkowe pon}iesz-
czenia o wymiarch 16X10 metrow, które będą
pTzeznaczone do p rowadzenia zalęć z wychowa-
nia fizycznego. Umowa została sporządzona na
okres 10 lat z rnożliwością jej przedłużenia,
W zamian za przeprowadzenie niezbędnych
pr-ac adaptacyjnyclr parafia odstąpiła od pobie-
lania czynszu najmu. Planuje się przeprowadze-
rrie rrastępujących prac:

- rozebranie ściany działowej - wykorrali ro-
dzice

- 162g[ląnte zniszczonych Iragmentów podłogi
wykonał nieodpłatnńe p. A. Skoracki

z Czaczyka

- naprawa tynków - wykonują rodzice

- założenl,e oświetienia _ wykonają rodzice
(nadzorować będzie elektryk z uprawnienia-
mi)

- malowani€ - wykonają rodzice.
Mamy nadzieję, że z nowym rokiem szkolnym
będą mogły się odbywać niektóre zajęcia z wy-
clrowania fiz.vcznego. Wszystkim, którzy do tej
pory placowali, a także tym, którzy zadelrlaro-
waii pomoc, serdecznie dziękujemy.

2. W dniu 27,01.2000 Komitet Rodzicielski przy Ze-
pole Szkół w Czaczu zorganizował zabawę kar-
nawałową dla rodziców. Przy muzyce zespołu
,,Duło" doskonale bawiły się 72 pary. Główną
atrakcją loterli fantowej był rower górski z peł-
nym wyposażeniem. Całkowity dochód z zabaw.v
(ponad 2 tysiące złotych) zasili wpływy do kasy
komitetu, który zamierza pomóc szkole w zaku-
pie kolejnego zestawu komputerowego.

3. Wielką przyjemność sprawiły nam nasze kole-
zanki Magdalena Domagała i Anna Wojciecho-
wska z pierwszej klasy gimnazjum, które we
wspaniałym stylu zakwalifikowały się do etapu
powiatowego VII Turnieju Wiedzy o Samorzą-
dzie Terytordalnym.

4. 28 lutego po raz piąty uczniowie klas ósmych
wzięli udział w nietypowej lekcji wiedzy o spo-
łeczenstwie. Odbyła się ona w sali Urzędu Miej-
skiego i poprowadztła ją pani Wanda Jalrubo-
wska,
W siedzibie samorządu terytoriainego nasi kole-
dzy i kołeżankń poznali strukturę samorządu Io-

kalnego, jego kompetencje i środki budżetowe
gminy. Każdy z naszych uczniów miał niepowta-
rzalną okazję zwiedzić budynek Urzędu, spotkać

się z jego praco.,vtl;1.:am,l t z panem burmistrzem.
5. 'Wpraivdzie ,,r, ilaszej rrriejscorvości rłridać już wy-

raźrrie cznakt rviosny, nasi koledzy i koleżanki
z I, b gimnazjum ,rvvruszyli cio l{apacza na zt-
mowe szaleństivo, Życzylny itn wspaniałych
przygćd, a relacje przekazemy po ich powrocie.

6. Juz wkrótce lv naszej szkole odbędzie się Mini-
lista Przebojów. Elimir-racje zostallą l]Izeprowa-, 

, dzolle 9 marca. Clganizatoieirr tej ,.nlprezy jest
Sanrol,ząd Uczr'iol,;ski. Relacje przekażetny w na-

l stępn,ej korespoirderrcji. Wicizorv zapraszamy 20
malca.

7. Klasy Va i Vb szkol_v podstaił,o,łej zorganizują
po raz drugi corride oltograf.:zilą, która zosta-
nie rozegrana w krvietrriu.

B. Przed naszymi koiegaini z klas ós:nych stol pod-
jęcie ważnych decyz3i ciotvczącr ch wyboru szko-
ły. Na terenie szkoły odb,r-li-ają się spotkania
z przedstawicielami rożnych szkoł. 1 marca ko-
ledzy i koleżanki wyjechali do Rejonowego Urzę-
du Pracy w Kościanie, afo.,- na miejscu zorien-
tować się w aktualnym rynku placy na naszym

:,'l] terenie. Oprócz tego 4 kwietnia czeka ich cało-
dniowy wyjazd do Centrum Plalrowania Karie-
Iy Zawodowej w Lesznie. Zdążyliśnry się dowie-
.dzleć, że 73,50f g z nich wybiera dalsze kształce-
nie w szkole średniej.

9. 1 rnarca 2000 koleżanki i koledzy z klas Va, Vb,
VIa wvjechali do Poznania do Teatru Nluzyczne-
go. Obejrzeli tam przedstawienie pt. ,,Ania z Zie-
lonego 'ftrzgórza". Oprócz tego zwiedzili Muze-
u Archeologiczne.

10. 19 iutego ponad 50 uczniów z naszeJ szkoły
wzięło udział w przejazdżce śmigielską kolejką
na trasie śmigiel - Wielichowo. Wycieczka zo-
stała zorganizowana przez Szkolne Koło Lis
Przyrody oraz Koło Łowieckie, które współpra-
cuje z naszą szkołą. Młodzież świetnie się ba-
wiła. Wspaniała zabawa i smaczne kiełbaskii,
ktore każdy uczestnik usmażył osobiście na og-
nisku, p,ozostaną bardzo miłym wspomnieniem.

T" żveia harcerzy
Wsobotę 26 lutego br. zakończył się IV HUFCO-

WY TURNIEJ GIER Śwrprr,rcowYcH, w którym
uczestniczyło LtŁ dzieci. Zwyctęzcami poszczegól-

nych,,konkurencji" zostali:

- szachy - Cyprian Borowiak ze Starego Bojano-
W8,

- warcaby - Patryk Myszuk z Żegrówka,

- tenis stołowy - Michał Bednarek ze Śmigla,

- slalom hokejowy - Paweł Czapia z Wilkowa Pol-
skiego,

- strzelanie z kbks - wśród harcerzy Karol Kry-
,stek ze Śmigla, a wśród zuchów Łukasz Migda-
łek z Żegrówka,
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- gry planszołrle - Marta li,akowska z Bronńkowa,
-- rzłty lotką do tarczy _- harcerze Michał Onie-

czynski 2g §migla, zuch5l Karol Kupka z żegrów-
ka,

- rzuty piłeczką do puszek - Eryk Franek z Że-
grówka,

- puzz|e: zuch;r młodsze h{agdalelra Urbańska
z Bronikorn a, zuchy starsze Ka';arzyna Groclla ze
Smigla,

-- hierki -- Kamila Walkowiak z Czacza,
-* do;nino - ztlchy starsze l{,atarzyna KoźLk z Cza-

cza, nrłodsze Karolina Za],tsz z żegrówka.
Turniej zakończono rozdaniem nagród - za 1. miej-
sce były kaiku"latory i zestarvy długopisóvl, spoży-
ciem tradycyjnej grochówki z wkładką oraz wspól-
ilyrrr śpiewem,.

Podsumowano rólvnrież AKCJĘ GR,OSIK.
cu zebrano 954,01 złatych, w Ęlp drużyny z
kowa zebrały ponad 550 złotych. Pieniądze
przeka_zane na zakup sprzętu do ratowania
chorych na wątrobę.

KGW DZIECIOM
I{.oło Gospodyń Wiejskich w Nietążkowie 20 Iu-

tego br. w auli zespołu szkół roiniczycll zorganizo-
wało balik karnawałowy dla dzieci z rł,rioski. W trak-
cj.e za}:awy w)zbrano najładniejsze przebranie i prze-
pro-waclzon0 liczne konkrrrs;r, uczestnicy których
otrzymyr"lali, nagrody. Fonadto dzieci obdarowano
słodyczam{ i p,oczęstowano Łlułeczkamt z wędliną.
W imieniu Zarządu składam serdeczne podziękowa-
r_..ie sponsoron:: właścicietrcrn sklepu w Nietążkowie
pp. Szawerda}<orc, p. Smolarkol,vi i właścicrielom pie-
ilarni TOVAGO.

A. Kołaci,ńska
PS. Odbyły się dalsze dwa baliki, których współ-

organizatorem było Centrum Kultury w Śrniglu: 25
lutego br. w Sńerpowie, }<tórego organizato,rem byla
Rada Sołecka Sierpor,va i 27 iutego w Brońsku, któ_
rego organizatoretn było miejscowe koło gospodyń
wiejskich, które za naszym pośrednictwem dziękuje
właścicielce sklepu p. Elżbiecie Ziętkiewicz za spon-
soro.wanie,,słodkich" nagród.

(H.z-)

\M huf-
Broni-

zostaną
, dzieci

(H.z.l

Z.{J.FE. P&},i CsLsR, KRYSTYNA GÓRNA
SnnlGlnl, UL. oGBoDowA 5

lXI KONKURS FOTOGEAFICZNY
,,CHStrNKA'99" - r o z § t r zyg n i ę t y

I nagloda - APARAT FOTOGRAFICZNY
:,1INOLTA RIVA ZOOM 35-70 otrzymuje

Jolanta lllajorczy-k, Śmigiel
dwie II nagrody - RAI{KI DO ZDJĘC otrzymują:

itr{agdalena Kubiak i lzabela Matysiak ze Smigla
trzy IItr nagrody - ALBUbIY DO ZDJĘ1 otrzymują:
Grzegorz Mocek, Smigiel; YFiesława Primel, Smigiel;

Marzena Kościuszlro, Srnigiel.
GRATULUJE}IY!!!

ELEI{TR,YK
FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA

artykuły elektryczn,e hurt ,- detal
systemy identvf ikacji wizualnej
b,iuro ogłoszeń ABC
lrompleksowe wykonywanie instalacji
elektr_l,c2nych, oświetieniowych i innych

Gtzegorz Nowak
u]. Liporva 37, 64-030 Śmigiet

tel. 518-93-64, 0-604609371, 0-601894154
od 15 marca F§Ł]IiTOWNIA trLEKT'RYCZNA

FRZE}dIESIONA NA FLAC woJsKA
POLSI(IEGO 17

€
§
@

&

ffiffipffi
ffiffi&&
§p. 7, o.0.

*xąa*fim,$§ą§,$g§trł]w n g;#e'#ł§wu*uą;

64-030 Ś IvI I G I E x,, Ut. sW. WITA 43

prz&?j§e?ie u.czniów do rreuki Ę/v affi.§tr&dzle

&§wg;wwa
Fodanie pisercne pro§zę składać na adres firmy lulr zkładu prodrłl*cyjnego

BĘoNtrKsWo, UŁ. MoR,otrvNICKA 1C

Fo zakończenitł natłki nrożliwość podjęcia pracy przy płodukcji okuć.
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MINISTEB TBAN§PORTU ODPOWIADA
Na ręce Leszka Balcera Przewodniczącego Ko-

mitetu Protestacyjnego na Rzecz Budowy Obrvodnl-
cy Śmigia mirrister Transportu i Gospodarki NIor-
slriej Witolci Chodakiewicz przesłał następującą in-
formację:

W odpouiedzż na pźsm,o z dnia 3lutego 2000 roku
uprzejmźe inJarmuję, że STAN PRAC ZWIĄZA-
NyCH Z BUDowĄ oBWoDI{lCY ŚM|GLA
PRZEDST AW lA SIĘ N ASTĘPIJ J ĄCO :

O W dniu 77 stEcznia TLa to zadanie, reulżzowane
ąn rarnach, pażyczkź Bonku Śużatozoego, został
ogłoszony mźędzynarodotug przetar g.

O Publźczne otąlsclrcie.Of ert nasto,pź 27 rnarca 2a00 r.
lD Rozstrzplgnźęcźe przeta,rgu ź lłgbór ugkonalłcg

przeuźdgwane jest u kwżetniu 2000 r,
O Przystqpźenźe do robot będzźe możliu:e lu czeru)cu

2000 roku. Termżn zakończenżq robót przewidy-
uany jest u listopadzźe 2002 roku,
Przelłazujqc pol,uyższq ź ntormację, pToszę o poin-

formotłanźe mieszlęańcóu Śmiglą i, zaźnteresowane
ąnładze o fakcźe ogłoszenźa przetargu.

AGENCJA UBEZPIECZENIOWA
ANDItZF.J CIEsIELSt{t

Smigiel, u1. Lipowa 33, tel 5189-365
tei. 0602464201

X,RZEDSTAWICIEL PZU SA
poleca bezpłatne doraclztwo i zawieranie urnów

w za}<resie ubezpieczeń:
I. Majątlrowych

-- Łlud",.nki i mienie od ogrria, liradzieży i in-
i]ych zywiołów

II. }'l,'ypadkowych
-- " odpowiedzialrrości cywilnej

- nieszczęśliwe wypadki
ltt. I{ormunikacyjnyclr

--- OC, AC, Zielona Karta
oraz spisyw,arrie unrów

D{} OTWAR,TEGO FIJNDU§ZU
EMERYTALNEGO PZIJ,,ZŁcT.Ą JESIEŃ"

BIrZpRcnrytZY"]NIE FRZYJM_UJE CIPŁATY ZA oc
POJAZDow

MastęffiBBW B?$ a&,S$.2{I80 rfikil ąP ffitrtr§#i §H HffiEeH !

§ystern §przedeuy rataBnej
dEą rolników indyvąlidąralnych

C lt A §pruedcż HBff rmfiy

\b śroclki ochrong roślin
q$) materiał sieu;ng

Ńl nawozu
Ń) miał u;ęglou;U

Dokumenty, Eątóre należy dostarc zyć: dorn;ód os,*łristy, drugi doku-
ment ze zdjęciem, fuódło dochodów

dm 2 t}00 7,ł

ffi#ffiCfirEl*§ ffiffi-ffi/§
tTA

Smigiel, ul. leszczyńska 16 tel. laX 085 5l8 08 łl
&ffi§W0
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l00 lecie koleiki
W tl,rn roku przypada okrągła rocznica - STO

LAT 
- 

ocl uruchomienia śrnigielskich Kolei Powia-
tor.vych, co miało miejsce 17 września. W tym też

dniu (olaz 16 września) odbędą się rocznicowe ulo-
czystości.
W celu należytego ich przygotorvania 22 lutego br,

lv gabinecie Burmistrza Smigla oprócz gospodarza Je-
lzogo Cieśli zebrali się kolejarze: inż. Bolesłalv Ko-
lrik i Maciej Błaszczyk z Zamtejscowego Wydziału
I{olei Dojazdowych w Poznaniu, Wit Kreuschner -
naczelnik Sekcji Śmigielskiej Kolei Dojazdowej, za-

-*tępca rraczelnika Lech Chłapowski i kierujący ze-

społem dyżulny ruchu Jerzy Michalski oraz prez€s

Smigielskiego Towarzystwa Kulturalrlego Witold

Omńczyński i niżej podpisany - dyr, Centrurn Ku1-

tury w Smiglu, Zebrani zgodnie stwierdzili, że uro-

czystości jubileuszowe będą miały chalakter ot\\,a:t}-

i llędą również promowały nasze środorł-is]io, Nakl,e-

ślono ogóln ich plan. Następne spotkarrie \§\,zllaczol]o

na przełom tnarzec/kwiecień.
Śto lut funkcjonorvania naszej kotejki zajnrie też

poczesne mie jsce na naszl,cIr łanrach, \1, zrviązku

). 
"ry^ 

apelujemy do Czl,telrrikórv, szczególnie rodzin

kolejarzy, o udostępnienie tratrr luateriałórr, głórlnie

fotografii związanych z tl,t,tr temateln,

(H,z.|

Uwaga mieszttańcy osiedla n] 3
w s}IlGLU

Przypominam__v, o czl-rr-r pisali,ślrr,v* już w grudniu

ubiegłego roku, że zarząd osiedia ogłosił konkurs pod

lrasłem OOM - MISTER - 2000 _ROKU,
Konkurs obejnuje nieruchomości pryw-atne, komu-

nalne i spółdzielcze zabudowane rv obrębie Samorzą-

ciu Osiedia Nr 3, tj. ulice: Jagiellonską, pl, Rozstrze-

lanych, Szkolną, Matejki, Kątną, Farną, H, Sienkie-

,"i"za, św. Wita (od Lipowej do Farnej), pl, Wojska

Polskiego, Podgórną, Kościańską, Wł, Reymonta,

Wiatrakową, Krótką, Północną, A, Fechnera, M, Ko-
nopnickiej, L. Mierosławskiego, L Paderewskiego

oraz S. Skarzyńskiego.

Pierwszego przeglądu komisja dokona już w marcu,

Pod, uwagę będzie brała: wygląd zewnętrzny, zieleń

i ukwiecenie zewnętrzne i zaplecza, stan higieniczno-

-sanitarny wewnątrz budynku oTaz na zapleczu, udo-

kumentowany systematyczny wywóz nieczystości

oraz dbałość o czystość na zewnątrz budynku - uli-
ca, chodnik.

Następne przeglądu w maju, lipcu i wrześniu,

Profeso]ski tytul
Miło narn poinformować, że 15 lutego br. Prezy-

derrt Rzeczypospolitej Polskiej Aleksander Kwaś-
niewski nadał tytuł naukowy profesora wywodzące-
mu się ze Śmigla prof. dr. hab. I{azimierzowi Przy-
szczypkowskiemu.

Sylwetkę Pana Profesora publikowaliśrny na naszych
łamach w styczniu 1996 r. (nr 2ll7a) z o\<azjt nriano-
wania go przez ministra na wniosek relrtola na sta-
norvisko profesora.

Przypominamy, że prof, K. Pt,zyszczypkowski uro-
dził się w Śmiglu w 1943 roku. Po ukończeniu Pa{r-
strr.,orvego Liceum Pedagogiczllego w Leszllie 1-;i,zez

dr.va lata pracował w szkole w Bronikowie, a rlastęp-
nie podjął studia na UAM w Poznaniu { został pla-
corvrrikiem naukowym, Jego zainter,esowania kollcen-
t,ują się wokół relacji: polityka a oświala. Zalmuje
się szczególnie zagadnieniami nabywania przez ludzt
dorosłl,ch kompetencji uwarunkowanych zmianami
społeczn,vmi np. migracjami czy transfornracją spo-
łeczr:ą. Jest autorem kilku prac naukowych, podręcz-
nikólv i skrl-ptów-. Wypromował około 200 magistrów
pedagogiki. Obecrrie prof. Kazimierz Przyszczypko-
rvski jest dziekanem Wydziału Studiów Edukacyj-
n;-ch UAil{ w Poznaniu.

Redakcja

Iak to u ula§ dziala ?
W środę 16 tutego br. Centrum Kultury w Śnaig-

lu gościło burmistrza Czempinia Kazimierza Demb-
nego, członków zarządu olaz przewodniczącego ko-
misji związanej z oświatą, kulturą i zdrowiem.
Celem ich pobytu było zapoznanie się z zakresern

naszej działalności oraz przede wszystkim - formą
zatządzania centrum. A ponadto zwiedziii nasze

obiekty.

Gościom przedstawiono przesłanki powołania przed

10 laty centrum, sposób wyłonien,ia jego dyrektora,
funkcje administracyjne jakie centrum pełni, stan

zatrudnieni a otaz f ormy działalności, w tym i dzia-
łalność wydawniczą (,,Witryna Śrnigieiska";,
Zapoznano ich też z działalnością i rolą jaką pełni

w życiu sportowym Społeczna Miejsko-Gminna Rada

Sportu, Kultury Fizycznej i Rekreacji. A następnie

dyrektor Centrum odpowiadał na liczne szczegółowe

pytania,

Wizyta samorządowców z Czempinia poprzedziła

wniesienie do tamtejszej rady projektu uchwały

o powołanriu Centrum Kultury i Sportu w Cz,em-

piniu,
(H.z.)
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,'KRYiWINAŁKI .e"l
5.82.br. -- po1,;cjallci z I(P w Smiglu zattzymalt ptzy

Centrurr Fiuiiu,ry w Siniglu na golącym uczynku
kradzieźy z włamaniem do samochodu OPEL
O}rtEGA trzecb. sprawcóv,z, zanrieszkałych r,v Kośr
ciani,e, Śmiglu i Sokołowicach. Skradzione mi.enii:
odz"vskano w całośc,i.

5.S2.br. 
- 

vl Śiniglu na ul. Kilińskiego, kierujący
FIr\TEM 126p mieszkaniec Giińska w trakcie wyl-
konylvania skrętu w lewo zajechał drogę plawidlo.,
wo jadącemu RtrNAULT CLIO, kiórym kierował
mieszkan,iec Inska. Spraw-cę kolizji ukarano manr
d.atem karnym.

6.E2.br. 
- mieszkanka Leszna, czasowo przebywają;

ca w Nlorownicy, zgłosiła, że jej konkubin, będący
pod wpływem alkoholu, wszczyna awantury woF
J:ec swoich rodziców. Przybyli na miejsce policjan-
ci plzeprowadzili roznowy zarówno z awanturni-
kiem jak i pokrzywdzonymi pouczając ich o dal!
szyln toku postępowania.

tr0.82.br. -.- mieszkanka z ul. Lipowej w Śmiglu zgło-
siła, że jej sąsiad zakłócał spokój i ciszę nocną.
Fi,zeprowadzono Tozmou/ę,

10.02.br. 
- 

plzeplowadzono rozmowę z właścicie-
lem stodoły plzy ul. S. Skarzyńskiego ceiem jej
zabezpieczenia.

10.02.br. 
- 

jedna z mieszkanek posesji przy ulic;1 ,

Krviatowej w Starym Bojanowie zgłosiła, że je;
sąsiad w pasie drogowym poustawiał kamienie ta-
rasujące przejście. Przeprowadzono rozm,owę.

1,],.02.br. 
- zgłoszono aw,anturę przed barem FINE-

ZJA w Śmiglu w czasie której szamotali się męż-
czyżni. Ptzybyły patrol policji nikogo nj.e zastał.

12.02.br. 
- policjanci z Komisariatu Policji w Śmig-

giu ustalili sprawców kilkudziesięciu włamań do
samochodów na telenie Smigla, Kościana i Buków-
ca. Okazali sńę nimi trzej młod,zi mężczyżu 

- 
je-

den ze Śmigla i dwaj z Popowa. Sprawa w tokrl.
12.02.br. 

- 
mieszkanka posesji przy u1. T. Kościusz-

ki w Śmiglu zgłosiła, że dnia poprzedniego jej mąż
wszczął wobec niej i dzieci awanturę domową. Ze
zgłaszaJącą przeprowadzono rozmowę o toku pos-

L. Dworcowej].5.02.br. 
- mieszkanka posesji przy uJ

w Śmiglu zgłosiła, że jej szwagiel, mieszkanieP
Śmigla, wszczął awanturę. Przed, przybyciem po!
licyinego patrolu oddalrił slę. Ze zgłaszającą prze|-
prołvadzono rozlT}owę. 

i

19.02.br. 
- nieznana osoba zgłosiła, że na przystan5

ku autobusowym w Śmiglu przebywa rnężczyzna.,
który agresywnie zachowuje się wobec oczekują*
cych na autobus. Awanturnika, mieszkańca Śmig-
la, odwieziono do domu i przeprowadzono z nlm
rozmowę ostrzegawczą.

19.02.br. 
- 

rnieszkaniec Czacza z ul. Wielichorvsl-1iej
zglosił, że został pobity przez sąsiadów. Frzeci,,v-
1ło nirn łi,szczętc postępo-lĄranie.

},9.02,br -- rr:ieszkanka posesji z .o1. lVojslra Polsl,:ie-
go vl Śmiglu zgłosiła, ze przed sklepem rnollopo-
lowym glupa rr,łodzież5, zakłóca jej ciszę locl]ą.
Przvl"yły patrol policji nikogo nie zastał, a ze zgła-
szającą przeprorvadził rozmowę.

ZL.t?.t:,y, 
- m,ieszkaniec poses;i plz.,- ul. L. to,Iiero-

słav",skiego lv Śmiglu zgłosił, źe jego syn. bęiląc
pod w-płyv,,em aikoholl,t, rl,ybił szybę rv ok_nie mie-
szkai:ia. Z synerr,, który zobowiązał się do pokry-
cia }iosziów, przeprowarizoilo lofn1o-rvę.

ż.1.Oż.br. 
- w Śrlight na skrz,vżoił,e.nir; ulic E. Oize-

slz};olvej i J. Iłvaszkie,"vicza kieruje,cy FORDEM
ESCCitTEN,T rnieszkaniec Bruszczevra nie urizielił
i,ier-uvszeństwa przejazdu kierującemu FIATEM
126p rnieszkancowi Zegrówka i ciopl,owadził do ko-
lizji. Ukarano go mandaiem.

22.02.br. 
- mieszkanka posesji przy pi. Wojska Poi-

ski,ego zgłosiła, że dnia poprzedn,iego znów zakŁó-
cano jej ciszę nocną. Tym Tazem była to mładzież,
1;tóra przy-jechała FIATEM 126p i słuchała w nim
bardzo głośnej muzyki.

ż3,02.W. 
- dokonano włamań do sklepól,v w Pr.zysie-

ce Poiskiej i Starej Przysiece Drugiej. W tej dru-
giej sprawców jeszcze nie ustalono, a w Przysiece
Polskiej sprawców na golącym ucz; nku cirwycił

'patrol śmigielskiej policji. Złodziejami byli miesz-
kańcy Śmigia, Sprawa w toku.

25.a2.br. 
- w Nietążkowie przed, jadący NISSAN,

którym kierował mieszkaniec Poznania, nągle
wtargnął pies. Kiero,łca chcąc uniknąc zderzenia
gwałtownie zahamował w wyniku czego samochód
wpadł w poślizg i wjechał do przydrożnego rowu,

27.02.br. 
- 

mieszkanka Koszanawa z ul. Wierzbowej
zgłosiła, że sąsiad zakłóca ciszę nocną pukając w
drzwi i okna jej mieszkania. Wniosek do kołegium.

28.02.br. 
- 

mieszkanka Nadolnika zgłosiła, że nie-
trzeżw-y mąż wszczął awanturę wobec niej i pozo-
stałych domownikó.,,łz. Przewieziono, go, do P,oii-
cyjnej Izby Zattzymań w Kościanie do wytrzeź-
vrienia.

28.02.br. 
- nieustaleni jeszcze sprawcy w okresie

25-29.02.br. ze stacji paliw przy RSP w }{orow-
nicy dokonali kradzieży oleju napędowego. Sprawa
w toku.

29,02.br. 
- mieszkaniec Starego Bojanowa z ul. Gló-

wnej zgłosrił, że został ugryziony przez psa, które-
go właścicielem jest inny mieszkaniec tej wsi. Z
poszkodowanym plzeprowadzono fozmo\,vę i pou-
czoTlo go o dalszym toku postępowania.

1.03.br. 
- mieszkaniec Czacza z ul. Wielichowskiej

zgłosił, że sąsiedzi, któtzy są pod wpływem alko-
holu, zakłócają ciszę nocną. Wnios,ek do kolegium.
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Z ARZĄDV MIEJSKIBGO SMIGLA

Zarząd Miejski Śrnigla informuje wszystk,ich
w,łaścicieli nieruchomości i osoby prowadzące dzia-
lainośc gospodarczą, że z dniem 1 kwietnia 2000 r.
1,ozpoczyl]a kontrole prawidłowości zgłaszania bu-
dynków i gruntów do opodatkowania.
W związku z powyższym Zarząd prosi wszystkich,
którz;, zauważyli nieścisłości pomiędzy decyzją
w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości za
2000 rok lub łącznym zobowiązaniem pieniężrrym
a posiadanyrni dokumentam,i własnościowymi (np.
akt notarialny lub zawiadomienie o zakończeniu bu-
dorv y domu mieszkalne go czy budynku gospodar-
czego) o zgłoszetlie tego faktu w Urzędzie Miejskim
Smigia pokój nr 16, celem usunięcia nieprawiclło-
wości.
Kontrcllę przeprowadzi pracownik Urzędu Miejskie-
go i strażnicy Straży Miejskiej Smigla.

Plzewodniczący Zatządu }Ile jskiego
(-) Jerz1- Cleśla

Zarząd POD irn. Wł. Pioclta rv Smiglu informuje,
że:

1. W dniach 14 i 1ó malca. 2I i ż2 marca oraz 28
n)alca br w Domu Działkorvca u, godzinach od
10.00 do 13.00 olaz od 1ó.00 do 18.00 będą dodat-
l<owo pełrriorre dl-żur1- rv czasie których należy
legulować I ratę opłat za działki.

Z. Zarząd dysponuje 30 wolnymi działkami, które
możrra przejąć w użytkorł,anle. Za działki za-
niedbane stosuje się opłatę rv rvysokości 50%
wyliczonej należności,

3. Zarząd prosi użytkownikórł, działek aby obec-
nie na tereny rrie wjeżdżać ciężkim sprzętem (ciąg-

niki, przyczepy) bowiem mokra trawierzchnia
powoduje zniszczenie alejek. Bramy będą zaklu-
czane.

Za Zarząd: l,eszek Balcer

ORI{IESTRY OSP

Olkiestra Dęta OSP ogłasza nabór nowych człon-
ków. Chętni powinni posiadać dobry słuch, odpo-
rviednie warunki zdrowotne, wiek 9-15 lat i cecho-
wać się pilnością.
Nauka gry prowadzona będzie na następujących in-
strumentach: flet, klarnet, trąbka, puzon ,saxhorn,
tuba, waltornia.
Zgłoszenia przyjmuje sekretariat Samorządowego
Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Śmiglu, ul,ica
M. Konopnickiej 5, pokój 105.

Orkiestra zapewnia instrumenty do nauki gry.

Kapelmistrz Jan Nowicki

ZAPEOSZEI{IE
Wielkopolska Giełda Rolniczo-0grodnicza S,A.

w Poznaniu jako organizator Centrum Logistvczno-
-Dystrybucyjnego wraz z Samorządem Gn:iny Śnlr-
giel podejmuje działania mające na celu objęcie Sy-
stemem logistyczno-dystrybucyjno-inforllłaty cznyra
również producentów Gminy Śmigiei,
Producentów rolnych z rejonu Gnriny Smigiel za-
praszamy na SPOTKAIYIE, które od'ce;dzie się
29 marca 2000 r. o godzinie 10.00 r,v sali irino.,łrej Ceil-
trum Kultury w Śmiglu, ul. Kościrłszki 20.

Na szkoleniu przedstawione zostaną zasa,dy dzjałaiila
Centrum oraz sposoby uprawy wybi,anych gaturlkólv
warzyw.

Se r d e c z n ie zapT a s z a nj ;j

Zarząd WGRO S.A. Bur.riis'r,l,z Śiiirgia
w Poznaniu (-) .Tet,zy Cieśia

vII WIELKOPOLSKI KONKURS }rt/iEilZ]f
o SAMonZĄDZIF. TERYTOBIALNYRI 1,399/2000

Patronem konkursu jest \Mojewoda Wle]kopolsiri
i Radio MERKURY. Rozgrywany jest rv czterech et;i-
pach.
W naszej gmin,ie w etapie szkolnym ui:zes|ilicz;,,li
uczniowie ze szkół w Czaczu i Przysiece Starej Dru-
giej. Eliminacje gnrinne odbyły się 10 lutego br,.

w Urzędzie Miejskim Śmigla. Zakwalifikowało się do
nich po czterech uczniów z Czacza i Przysieki. Na.j-
pierw była forma pisemna. Każdy z v.cznIay, cdi;r.l-
wiadał na 95 (!) pytań, a następnie wylosowywał ze-
staw trzech pytań ,na które odpowiadał ustnie.
Komisję konkursową tworzyło czworo (z sześciorga)
członków zatządu Śmigla (jeden został wykluczony
ze względu na udział w konkursie syna, drugi nie
mógł przybyć) i przewodniczący Rady Miejski,e j

Śmigla.
Trzy pierwsze miejsca, premio.łane udziałem rla
szczeblu powiatowym, zajęły: Magdalena DOMAG_\-
ŁA i Anna WOJCIECHOWSKA * obie z 1,.1. lG
szkoły w Czaczu oraz Ewa PATELKA z kl. VIII szkoły
podstawowej w Przys,iece Starej Drugiej. To trzecle
miejsce jednym punktem przegrał Marcin Zak, rów-
nież ze szkoły w Przysiece Starej Drugiej. Ucznio-
wie do konkursu przygotowali się pod ok_ierrr opieku-
nek, którymi były: mgr I1ona Konieczna ,ąr Czaczu
i mgr Lidia Jankowska w Przysiece Star-ej Drugiej
i mgr Lid,ia Jankowska w P'rzysiece Starej Drugiej.

o PROBLEMIE ALKoHOLowYnĄ... 
(H'z')

Dnia 9 lutego br. w lJrzędzie Miejskin: Smigla
Komisja do Spraw Profilaktyki i Roz;iąz;",ł7311ją
Problemów Alkoholowych w Śmiglu zorganizovla]a
dla radnych, s,ołtysów i przewodniczącycir osiecili
szkolenie na temat PROBLEM ALI(OHO!,SWY *
ASPEKT SPOŁECZNY I RODZINNY, Wylrładowca-
mi byli lekarze z Wojewódzkiego Szpitala Neuropsv-
chiatryczne§o w Kośc,ianie Czesława N-oivak i Marek
Glapiński. Genowefa Łączna
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aĘffiRTlJAR l(IfiA ,,ffiltlfit!]ul" BEZPŁATl{E
0GŁlI§zEfiIA DR$BHE

Kulturalna miła osoba poszukuje
mieszkania w Śmiglu do wvnajęcia

lub kupienia. Tel. 518-93-7ó

10.03.br. piątek, godz. 19.00

,,ŚCIĄGAIYY", USA - Kanada, 1998. Reż, Pat Proft.
Wy}.. Leslie Nielsen, Richard Crenna, Kelly Le
Brock, Melinda McGraw, Michale York. Kornedia
romantyczna. Swiatowej sławy skrzypek ulega wdzię-
kom pięknej kobiety. Romans jest jednak pułapką:
uwodzicielka morduje swego męża i rzuca podejrze-
nrie na koclranka. Skrzypek zostaje aresztowany i ska-
zany na śmierć, ale wypadek uliczny umozliwia mu
ucieczlię.
17.03.hr. piątek, godz. 19.00

,,TRZYNASTY WOJOWNIK", USA, 1999. Reż. John
lMc Tiernarr. Wyk, Antonio Banderas,.Diane Venora,
Vladimir Kulich, Omar Sharif, Baria Bonnev[e. Filrrr
historyczily, ukazujący baśniowe czasy średniowie-
cza. Młody arabski poeta zostaje mianowany amba-
sadorem, podróżując przez Europę spotyka grupę wi-
kingów. Zjaułia się poseł, wikingowie muszą wracać
do ojczyzny, by pomóc sprzymierzonemu króIestwu.

ńi*o-"a"ńilk"*", ,},.^łt},, k p irPiT-y, wspólne
rozliczanie małżonkórv. N'I. l,emańska, Nowa Wieś,
tel. 5180-852.

Potrzebna młoda pracownica do pracy w szklarni.
Tel. 5-1B0-1B9.

Wydzierżawię warsztat stolarski tel. (06-5) 5180-169

§przedam działkę ogrodniczo-budowlaną 0,25 ha;
cena 10,000,00; tei. 518-57-54

Korepetycje z języka angielskiego dla niezaawanso-
wanych. Bardzo t a n i o] te1. 518-94-74.

z języka polskiego. tel, ólB-94-74.

Arab się do nich przyłącza. B.M. Sprzedam zboże i łąkę. Tel, 51B0-194

Posa,EDNIcTwo UBEZPIECZENIO\ryO_FINANSOWE
poleca ubezpieczenia towarzystw:

WINTERTIIUR S.A,, AMPLICo LIFE S.A., ALTE LEI PZIEGER ,,HESTIA" S.A., ,,HESTIA" I\SURANCE S,A.,
Pzv ,,ŻYCIE" S,A., GERLING PoLsKA S,A., SCANDIA s.A.

oferuje zabezpieczenia:
zdrowotne, wypadkowe, szpitalne, kapitałowe, emerytalne, posagowe, na wypadek śmierci i dożycia. nlajątkkowe, ko-

munikacyjne, kredytowe.
dla firm ubezpieczenia grupowe,

Zgłosszenia: tel.0618254973, tel./fax 0618430715, kom.0601985546,0606399450

Przedsiębiorstwo Produkcji, Handlu i
informuje, że z dniem 2t lutego
POJAZDÓW PRZYSTOSOWANYCH

PRZEDSIĘBII|RSITil0 PRIIDUI(GII llAllDlll I UsŁu0 ROtHlczYGl|

,,SMIGROL" sp. Z o.o.
64-030 Śmigiel, ul. Leszczyńska 16

tel. (0-65) 5180-070, tel./fax(O 65) 5180-290
tel. kom. 0601571493

Usług Rolniczych ,,SMIGROL" Sp. , o.o. w Śmigiu uprzejmie

br. WYKONTJJE DODATKOWO PRZEGLĄDY TECFINICZNE

DO ZASILANIA GAZEM.

STACJA KONTROLI POJAZDÓW

czynna od poniedziałku do piątku w godz.7.00-17.00, w soboty w godz. 7.00-15.00

PPHiR,,ŚMIGROL" Sp.z o.o. w Śmigtu sprzeda pra§ ę Z-224 o nr inw, 5g4t24 wg wyceny

ZAPRASZAMY!
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E.egi cdhyły się w sołrotę 26 lutego przy po-
c}irnuiilej pcgodzie i przebiegały sprawnie w sporto-
u,ej atmosferze, dobrze przygtltowayu:? ptzQz organi-
.zatoróę, tj. Społeczną Ntiejsko-Gminną Radę Sporiu,
'Kultury Fizyczruej i Rekreacji w §miglu, Centrum
Kultury w Smiglu i Szkołę Podsta."lzową w Śmiglu.
Ogółeń w'biegach uczestniczyło 556 osób.

Fierwsze' miejsca w biegach dzieci ze szkół podsta-
rvorvych zajęli:
300 m, II klasa:
dzie.".,.częta l{onika Nawrot, chłopcy Marcin Nitsch-
ke - oboje ze Śrnigla,
300 m. III klasa:
dziewczęta A,nna Dwolczak - Smigiel, chłopcy Ja-
rosław'Bota - Czacz,
300 łrr, IV klasa:
dziewezyrrki Ha]ina Kamieniarz - Stare Bojanowo,
chłopcy Adam Ciejnik - Smigiel,
800 m, V-VI klasa:
dzie-r,łczynki Beata Karolczak - Leszno, chłopcy
Hu_bert Każmterczak - I{ościan,
1000 rn, IG i kl. VIII:
dziewczynki Iwona Bota - Czacz, chłopcy l(rzysztof
Go]ak Czempiń.
Zespoło wo: 1 nr. - Śmigiel, 2 m. - Czacz, 3 m.

- Stara Przysieka. Drużyny te otrzymały pł.rchary
Starosty Kościanskiego.
BIEGIjGPEN dla PAŃ - 1500 m:
1 m...Ągnieszka Golak, Śrem, 2 m. Małgorzata No-
wak, P'opowo Stare, 3 rn. Anna Skupińska, Gostyń,
Zwyciężczyniami w kategoriach wiekorvych zostały:
15-19 iat: Dorota Dejworek, Swięciechowa
20-35 lat: Ewą Napierała SANA Kościan,
36-45 lat: Małgorzata Wlekła SANA Kośc,ian,
pow. 60 lat: Zotia Braun Poznań.

BIEG GPEN dla PANÓW - 3000 rn:
1 m. Krzysztof Tumko, 2 rn. Łukasz Stachorviak,
3 rn. Jerzy Janowicz - wszyscy LKS Osolnra Sień.
Zwyctęzcami w kategoriach wiekowych zostali:
i5-19 lat. Bartosz-Kaczmarek Czempiń,
Z0--Só iat: Bartłoniiej Raczyński AZS AWF Wro-

cła-w,

36-45 lat: Andrzej Świętek Osowa Sień,
46-60 lat: Cz,esław Górniak RUCH Bojanowo,
pcwyżej 60 lat: Henrvk .Jaku_biak L,eszno.
Najmłodszym uczestnikiem biegu OPEN był Piotr
Józófczak, który otrzymał puchar ufundowany pTzez

redakcję,,KURIERA LOKALNEGO".
Puchary za_ zwycięsf,ilu-o v/ kategorii Pań ufirndował
Przewodniczący Rady M,iejskiej Śmigla, a w katego-

rii P.anórv -- Burlnistrz Śrnigla. I,}uchar Przewodni-
czącego Rady Sportu dla najlepszej szkoły średniej
aŁrzymał ZespóŁ Szkół Zavłodo"wych ,v śrniglu.

\n/szyscy uczestnicy biegów otrzymalń nunrcro-
wane dyplorrly uczestnictwa, które brały udział w 1o-
sov,,aniu nagr,ód, wśród których były dwa rowery.
Wyioso,wali je: w kategorii szkół podstawowych _-
Kamil Kaczor ze Śmigia, a w kategorii CPEN - Ro-
]and Halasz ze Śmigla.

Imprezę, oprócz rady sportu, sponsorowalń: Śmi-
gielska SpółdzieInia Frzetwórczo-llandlowa, HYDRO-
BUDO-jWA 9 POZNAŃ - budowniczov;ie oczyszczal-
ni ścieków w Koszanowie, Wielkopoiskie Przedsię-
biorstwo Przetwórstwa Mięsnego Śrnigiel, Sklep
ogrodniczy i dystrybutor rowerów MTB i CTB
CROSS Urszuli i Pawła Balcerów ze Smigla, Sklep
spożywczy PPUH GiN Agnieszki i Pioira Balcerów
ze Śrnigla, Sklep Przelr,ysio-wy Żurek- Nitschka
Śinigiel, WIDRUK Wiśrriewski z Leszna.

Za sprawny przebieg imprezy i jej zabezpieczenie
organizatorzy składają podzięko,wanie: straży pożar-
nej ze Śmigla, polricji z Kościana i Śmigla, straży
miejskiej ze Śmigla, Zakładowi Gospodarki Kornu-
nalnej i Mieszkaniowej vr Śmiglu.
Szczególne podziękowanie - dyre}lcji, pracownrikom
i nauczycielom Samorządovl,ego Giinnazjum i Szkoły
Podstarvowej w Śmiglu, pracownikom Centrum Kul-
tury r,v Śmiglir o,raz licznej grupie działaczy rady
sportu, rodzicom i syrnpatykonr rekreacji w Śmigtu,

Leszek Balcer

BUDUJĄ I§§ODELE

W Starym Bojanowie działa s,ekcja rnodelarstwa
Centrunr Kl;ltury w ŚmigiLi. Należy do niej 12 rno-
delarzy, którzy b,iorą udział w zawodach i organizują
rvystawy modeli. W rnod,elarni budują proste modele
dre-ułliliatlo-kartonolve, modele zawodnicze szybow-
ców swobódnie iatających i szyłrowców sterowanych
radiem. Jest też grupa, która wykonuj,e wierne kopie
saniolotów, oczywiście pomnliejszorre, wykorzystując
papier, tworzywa sztuczne oraz metal.

20 lutegb w Ośrodku §4odelarstwa Lotniczego na
Le..zczyńskinr Lotnislru Strzyzervice sp,otkali się kie-
rolvnicy-instruktorzy klubów modelarskich na pod-
sumcłvanliu sęZonu 1993 aTaZ omówieniu imprez
w roku 2000.
Na 12 sklasyfikowanych sekcji modelarskich, nasza
zalęła 6 miejsce, a instruktor sekcji Krzysztof Da-
niel, na ogólną 1iczbę 16 instruktorów, zająl wysokie

- 5 miejsce. @.z1



J,1 WITRYNA ŚMIGIELSI{A

ffi sponT
},JI§F,iłECYZYJNE I NIEPEŁNE WYNIKI...

...pollaliśn-; l,v poprzedrlinr numerze z ELIMINACJI
OI{RĘGO}ryYCH o PUCIIAR ,,PRZEGLĄDU SPOR,_
T{_}WEGO" i PZTS ŻAKOW I MŁODZIKÓW, które
odbyły siq w Śmiglu 6 lutego br. Zainteresowanych
przepra§zan}y, Of ic;alne wyrriki przedstawiają się
nasti;puiąco -- rlazwiska zakrvalifikou,anych do tur-
uie;u Wielkopoiskiego ,,1,ytiuszczotlo (P : POLONIA-
-ARSIII§AŁ, o : ORLĘTA):
Ż a c z li i: 1 m. \Ą/eionrka Żurek (P), 2 m. Paulina
Maślak (0), 4 rl. Elstera Obiegała (0), 6 rn. Ewc}ina
Zulel; (})), 7 ll:. Justr lla Zurek (P).
Żaki: 1 trt. Łukasz Szyrnański (P), 4 m, Krzysztol
Wieczorek (O), 5 rn. Piotr l{ozłorvski (O), 6 m. Da-
wicl Obiegała (0), B m. Szymon Kozłowski (0), 9 m.
lllarciir Nitche (P), 10 nT. Jakub Waśkowiak (0),
14 m. Malcill Larrgner (0), 15 m. Błażej i{offman (0),
20 m. Patryl< Wojtkowtak (0).

Młodziczki: 6 m. Weronika Żurek (P),9 m. Pa-
ulir'a L'jaślak (0), 13 nr. Mai,ta Ciesielska (P), 14 nr.
Arlela Maślak (P), 15 m. Kinga Langner (0), 1? m.
Eweliira Skorczyk (P).
M ł o d ztcy: 1 t-il. Łukasz Szymański (P), 2 m, Pa-
weł Zbyrad (P). 6 rn. Tomasz Nawrot (P), 9 m. To-
n,lasz Fulmanolł,ski (0), 13. m. Łukasz Konieczny (P),
i4 nl. Piotl I'rozlolr.ski (0), i9 m. Patryk Nowak (P),
20 nr, Radoslarv trialciniak (O), 21 m. Jakub Waś-
kowiak (0), 28 tr-r. }Ialel< Czelwiński (0), 31 m. Szy-
rnorr Kozłowski (0), 36 rn, Krzysztof Wieczorek (0).
Ogółem sklasyfikorvano: 7 żaczek,20 żakorr,, 1T mło-
dzlczek i 37 młodzikórł,.
It WIELKOPOLSKI TURNIEJ KLASYFIKACYJNY

KADETÓW - Poznań, 20 luty br.
W turnieju startowało 32 najlepszych zawodnr-

kór,v Wielkopolski wyłonionych w eiiminacjach okrę-
gowych. POLONIE-ARSE}IAŁ reprezentowało dwóch
zarł,odników: Wojciech WALiGÓRSKI był najlep-
szym ze wszystkich i będzie reprezentował Wielko-
polskę w turnieju ogólnopolskim, a Dariusz SZY-
MAŃSKI zajął r,ówniez bardzo wysoką pozycję -był piąty.

MiSTRZOSTWA WIELKOPOI§KI
MX,$DZIEŻOWCÓW _ Poznań, 20 luty br.

Staltowało w nich 16 rrajlepszych z Wielkopolski.
Wśr,ód riich Robert BARTOSZ, który zajął bardzo
doble, bo piąte miejsce.

WYNIKI ROZEGRANYCH MECZOW
III liga
13.02.br. START Gostyń - POLONIA-ARSENAŁ II
9:9. Punkty dla POLONII zdobyli: Piotr Mulczyń-
ski 3,5; Witold Wośko 2,5; Jan Nowak 2,0 oraz Ry-
szard Jokiel 1,0.

27.02.hr, I)()LONIA-,\IiSENAŁ II "- TAJI,'UN SKRA
(,-stt,ów \\lllrp, 4 : 10. Plrrr]<ty dla I'OLONII zdobyli:
I)iotr Mulcz}rfis]<t i],5 i Wrtold Wośko 0,5.

5.03.br. JUNIOR II Leszr-ro - POLONIA-RSENAŁ II
l. : 10, Purlkt_v c]la POLONII zdoby-li: Pliotr Mulczyń-
ski 3,5, Witold Woś]<o 2.5 i Jarl Nowak oraz Ryszard
Jokiel po 2,0.

lV liga
27.02.br. {JiiS BODZE\\IO II - ORLIITA Czacz 6 : 10.
I)urrkty clla ORLI\T zdob;-1r: Grzegorz Stachowiak
i Mariusz Wiera po 3,5, Jan Szczepanek 2,0 oraz Ma-
c.cj Nor,val< 1,0.

5,03.br. POLONIr\-ARSEN;\ł, ]Ii - LZS UKS BO-
DZEWO 10; 2. Punlrt;- dla POLO]VII zdobyii: Woj-
cieclr Waligorskr, Patrr-}< Ratajczak i Mateusz Kuciak
po 2,5, Artur Marciniak 1.5, Darek Szymański 1,0.
Niccze: FIEI,IOS II Czempiń - POLONIA-ARSE-
NAŁ III oraz ORI,Ę'IL Czacz - 1IELIOS II Czem-
piń zostal1, przelozonc.
II tiga

4.03.łlr, I)O0,ONIA-1\I{SENAŁ - CIIROBRY Mię-
dzyzcllo,1e 2 : B. Po jednynl punkcie zdobyli: Tadeusz
Kozłowski i l]artłomiej Glinka. Mimo wysokiej wy-
granej zcspołu aspirująccgo do I lig,i ,przebieg meczu
był wyr,órvrrany: B z 10 gicr zakończyło się w trzecir
sctach.
4,03.br. POI,ONIA-ARSENAŁ -- SPOJNIA J.J. PA-
SZEL Swidwin 7 : 3. Punkt"v dla nas zdobyli: Bar-
tłomiej Glinka 2,5 oraz T adeusz Kozłowski, Robert
Baltosz i Darł,id Bat,toszkiervicz po 1,5.

64-030 śMlGlEt
ul. kościuszki ó

tel. 0-65} 5t80-20ó

rrca

PEOFE§JONALNE ZDJĘCIA:

- ślubne,

- komunijne,

- rodzinne,

- paszportowe,

- dowodowe, legitymacyjne w 3 min.

- reportażowe,

- reklamowe.
WYWoŁYWAN|E FILMóW l zDJĘc AMATon§xrcH
SPBZEDAŻ:

- filmów,

- aparatów (2 lata gwarancji),
_ albumów,

- 
3ąpęĘ,

- batcrii (także do alarmów ,aparetów
słuchowych iĘ.),

akcesołiów foto5§łficznych,
baterii do teHqnów.

U§tUGl KSERO A3, A4 pomniejszoniŚ - powięlrronir
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§xach§ści
Wieży,..

20.*2.br. juniorzy WIEZY Śniig,iel zremisowali z
UKS KOTWICA Leszno 3:3. Punkty dla nas zdo-
byli: RoŁert Woźny i Marcin Woźny po 0,5 (partie
zre:nisowali) oraz Aiicja Łupicka i Małgorzata Łupic-
ke po i,0.
ż7.02.br. sen;iorzy WIEZY przegraii z WIEŻĄ XÓn-
i\TICi(Ą 2,5 : 3,5. Po jednym punkcie zdobyli l\[arcin
Woźny i Mateusz Linke, a Faw-eł Judek zdobył 0,5
punktu.
5.04,br. juniorzy WIEZY przegralń z K.Sz. NA PIĘ-
TERKU w Poznaniu w stosunku 5,4 : 0,5. Te pół
punkta zdobyła },fagdal,ena Judek, która swą partię
zremisowała.
}iajbliższy rrtecz w Śmigiu zostanie rozegrany 19.03.,
rv którym juniorzy zmierzą się z WDK IRIEH I Woł-
sztyn, Początek o godz, 10.00.

BffiFffiffiffiFl§Ie

tl praey Kobiecego Towarzystwa Strzeleckiego przy
KtsS w,Snriglu w roku 1999

W roku 1999 KTS liczyło, 18 członkiń, a pod ko-
niec roku 17.

W minionym roku miałyśmy trzy strzelania:
L 6 nrarca, ,ł którym uczestniczyło 14 sióstr.
1miejsce zdobyła s,iostra Haiina Stachowiak,
2 miejsce zdobyła siostra Grazyna O 1e j n i k,
3 miejsce zdobyła siostraKrystyna KIupsz.
II. 22 maja o tytuł ,,Królowej i Dam".
Tytrłł ,,Królolvej" na rok 1999 zdobyła siostra Jó-
zefina trieprzyk, I Damą została Edyl;a Pelec,
a iI J}amą zosŁała Elżbieta Szymańska.
trII. strzelanie rocznicowe 9 pażdziernilka:
1 miejsce - siostra Janina Bereszyńska,
2 miejsce 

-siostra 
Grażyna O 1e j nik,

3 miejsce *- siostra Edyta Pe i e c.

Po zakańczollyi-ll strzelaniu odbyła się b{esiada dia
,,btaci i sicstr".

I,V clniu 10 lipca zorganizowaliśmy Dzień Dziec-
ka (było to strzelanie do duzóch kurów, gry t zaba-
q;y). Wszystkie zawody kończyły się nagrodami. By-
łc mnóstwo słodyczy, napoi, ciasto i kiełł:aski.

19-go grudnia odbyło się spotkanie opłatkowe
(było nam przykro, ze wielu braci w nim nie uczest-
niczyło).

Wiele sióstr w ciągu roku uczestniczyło w wy-
jazdach do innych bract-w.

Alźcja Ziegler

RUSZA FIŁKAR§KA
KARUzELA ł{s,l

19 rllal,ca, bt, iozi.roczyr:ajii się piłkalskie rozgryw-
ki, w L:,L(;i,vch z naszego 'lelenu udział biolą: MAS-
-ROL I tipła,,,1lę rł, klasie okręgorvej 

- 
po rundzie

;c:.lienriej zaj;lr_r.je 10 lokatq rv tabeli, POGOŃ I Śmi-
qiel -,ł, ]i]asie A *- zajii-luje 5 lokatę, MAS-ROL II
l:1ll::.łie y7 i., ]asie lJ - ziljlluje 7 iokatę r POGOŃ iI
..,,. g1,1_rpie j rr,. ial,z;v r:,..łod si -_ zai mu je trzecie mie j sce.

O i_liłkarzach ł,.,{r\S-ROL-li pi."aliśrrry po zekon-

Tetaz o piłkarzach ,.I"{}GCINI 1929" Smigiel.
i'ild irotriec jesielnej runcl-r, piłkarzom pierwszej drtł-
ż..,.tr., ,-rr" rł,iodło sie: 1 trener Roi-.ert P]ewka zTezyg-
i]olilał z dalszei i-]1 ac;\,. Kiika meczów piłkarze grali
be,.z tlenera. W poic;.łie sl,ycznia chęć pracv lv PO-
GOl{i za_deklarorvał 36-letni ANDRZEJ V/OJCIE-
CHC\,I,rSKi, mieszkaniec Starego Bojarro-1va, l]a co
dzli.,l 1:r";gadzista rv Społdzielni P.olnicze.1 w Gór,ce
D,.r:llc,,",,nej. I]'oplzecinio ]lył grającym trenerem
\\., iiiLIaSiE Bu:.:z. .:l,i,rc zawodnik i,vystępował
\,,, l'll,i,,,acjl OF.LiKO-rl- 'JBRY rioscian, POLONII
Lr_-z",_, ]li_\ZL-Rł Eii-: (iii iiga), PCGOIdI Świebo-
ciz,,: rIII 1iga) 1 Oi-aĘY Koścja"n.

Tl,zol-t seniorórv i']GCi{I lv piei,.łszej rundzie two-
t,zr,.l: bi,alnliai,z - .Ą|tJr] Skurpel, obrońcy - 

Michał
Flale}.;, I]iotl Adaillczak. Wlcdzimierz Rydlewski
l .iant-tsz Oleiilik; l;c::..locilic-y - Paweł Szulc, Karol
Kilśnierczair, Adarl Ciejrrik (7 i:ramek) oraz zawod-
ilJc-i, atak,-ł --- Tłl:asz Okupni.czak, Michał Cicho-
-rzet,"s}rj (5 t,;:.), Iśl,zxszŁof Kurzawa (10 br.), Krzysz-
ioi ]"elel (4 br,.). A p onadto 1y drużynie graii: Ry-
szai,d plirrrel, krzysziof iialnj.elriarz, karol piotro-
-wiak, w*alclenlarBojek, Łu},rasz Gabryel i l;iaciej Ka-
ininj,arz. I{ielownikiei";r dluzyn,v iest Edmund Bentka.
T'renererrr j,;niorórł, rnłocisz5,gj1 w poGoNI jest Ma_
rek Sc:-wa, ]<j,eror.vrrikiem druzyny -- Stanisław Ka-
niniarz, Podstalvowymi g_aczami tej druzyny byii:
blan:k;lze - Adam Szirclra i Tt{arek Troian; obroń-
cy --* j-larol Sobczyk, Ar]<adiusz Bobowski, Darvid
},{ałelr. Grzegcrz Łęczyński, Przenrysłavr Błocian,
Ac].aai Kokociński, Piotr So}tysiak; pomocnicy
Koril;."d Chucjak, Artur Czapla, ]{orbert Kraczewski,
ltiłosz Gizelak (5 br.), Przenysła,w Szkud]alek, Se-
llaitiair \trIolvel oraz napastni.cy -- Przenrysław N{i-
l<cłajczalr (17 br,), Frzem;,,słarv Skrzypczak (6 br.),
T{rzl,sztcf Wower.

19 il:::llr:a TdAS-}łrJL T g,,a z DĄBROWCZAbJK11
rł !'qporvie, 2Łi n,iarca IrCC{.,N t gościć będzie SPAR-
TT_ i_]1TlO\ĄI, a ] 1llvietnia MAS-ROL II grać będzie

łve \iiłoszakowicach. NIC TAK NiE KRZEPI JAK
FtEtt,\ldSZE ZWYCIĘST}VO, którego r,vszystkirrr na-
szym drużynom serdec znie życzyrny!

REDAKCJA
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Za chwilę

WlosNl A
Czv znasz dobrze problcm;l swojego gospodarstwa?

Czy wiesz jak chronić słvoje plantacje?
firnrie BIOCHEM znajdziesz:

O SRODKI OCHBON ROSLIN
a N{ATERIAŁ SIEWNY:

o
o
c
o

rzepak, zboża, kukurydza, nasiona warzylv
SADZENIAKI ZIEMNIAKA
NAWOZY MINERALNE I DOLISTNE
OBRÓT PŁODAMI ROLNYMI
FACHOWE DOnADZTWO

B§aCHEł*J pŁaJ
0WsxtA
16, tel/fax (0-65) 51B 0B 41

LESZNO, ul. Święciechowska 3, tel./fax (0-65) 5299289

ZAPRASZAMY
od por-riedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00, w soboty w godz. od B.00 do 13.00

1lAtTR
śmIclnl, ul. Leszczyńska

EDMVND CZARNEcl<!
64 - 030 Smigiel, ul. Farna 3
Te1.1Fax. (065)5189 - 687 Tel. kom. 0 603 572324

UsŁU G I

OGOLNOBUDOWLAN E

SPRZED^ŻoKI EN l DRZWl Z ?Cv
-. żxLUZJE, RoLETy, SlATKl pRZEClW oWADoM

pRzEDsTAwlclELFlRMy PROFlLOPLA§T Wilkowice
Ceny producenta, sprzedaż rataIna
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