
ffil/7itl.qrru"',. łJl, -,:l*,ę1 , e

§migielska
lssN 1429-8791

Nakład 850 egz. Rok VllI Nr 12 (214) 22.06.2000 r, Cena 1 zł

pismo infolmocyino-społeczno-kulturolne

wydaulca Gentrum Kultury §migiel

$i^nostgha póeannĄ,

Dzień dobryl Witom Poństwo serdecz-
nie i zoproszom do gimnosĘki poronnej.
Rozpoczynomy oficjolnie kolendorzowe lo-
to. Nojwyższy więc czos, oby po wiosen-
nych upołoch, suszoch i burzoch zrobiło
się zimno i deszczowo. Drieciom to i tok
wszystko jedno, bo wreszcie nodeszły wy-
czekiwone od pierwszego wześnio woko-
cje. Będzie możno wreszcie spędzoć jesz-
cze więcej czo§u przy groch komputero-
wych. A jok colo uwogo jest skupiono no
tym, żeby przejść z poziomu no poziom, to
czy to wożne, joko jest pogodo zo oknem?
(Chybo, źe ci wstrętni Rodzice wymyślili io-
kiś wyjozd pod nomiot, olbo w inne miej'
sce, gdzie nie mo komputero!). Tutoi coł-
kowicie zgodzom się z ,,mololotomi". Entu-
zjostów gimnostyki poronnej tokże nie in-
teresuje, joko jest pogodo tom no zewnqtrz.
My i tok stojemy przy oknie (szeroko oiłor,
tym) i rozpoczynomy.

Lodo dzień premier dokono wymiony

ostotniego z ministrów, którzy sprowowoli
włodzę z romienio Unii Wolności. Nojpienł
zo jednym ,,zomochem" wymieniono trzech,
nostępnie ministro ,obrony (no tokiego
co bordzo chcioł być w wojsku, ole nig,
dy nie był), o no końcu ministro sprow zo.
gronicznych. Norvy szef od sprow tronspor,
tu (Jerzy Widzyk) oznoczo, że przyszło kolej
no kolej, któro mo ponod sześć miliordów
(oczywiście nowych) złotych zodluźenio i
nowet strojk generolny nie zdoło tu czegoŚ
zmienić. Nowy minister ocrywiście twierdzi,
że sobie do rodę, bo joko likwidotor skut-
ków powodzi, miol do cz}nienio i z dro.

9 lipca 2000 r.
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Świałowy {ider izohcji
lzolujemy co drugi dołn w Europie
Trzy stopnie oct"lrony: Cieplna,
Akustyczna i agniowa
Cztery do sześciu razy mniej
miejsca w fł,ansporcie i
magazyngwaniu dzięki MPS
Wyroby z wełny szklanej i
skalnej na piątkę (z plusern)
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Sprzedaż na raty

gownictwem i z kolejnictwem. Dobrze, ze przvbywo
nom ministrów, których odwogo i optymizm doror^,,nujq
wzorcorn i"eprezentowonym plzez szefóv.; resortów
oświoty i zdrowio. Noreszcie, co by się nie dzioło,
będzie lepiej. To tok, jok z gimnostykq poronnq - co
byśmy nie robili, zcwsze będzierny się czuli lepiej,
zdrowiej i silniej. A no rozie pociqgi się spóźnicljq,
To i tok brzmi optymistycznie, przy opcji, źe niektóre
w ogóle nie jodq. Ale teroz mo nostqpić oddłużenie
kolei i dofinonsowonie przejozdów posożerskich, więc
wszystko ulegnie poprowie. Nowet rozkłody jozdy, któ-
re ukłodone komputerowo zokłodojq tylko że ,,pociqg
ze stocji A wyjeżdżo do stocji B", To store zodonie
z motemotyki nojwyroźniej nie uwzględnio obecnego
stqnu kolei,9dzie przejozd z miejscovlości A do B
uzoleżniony jest od wielu czynników, o nie tylkc od-
ległości, A może linio to już nowet nie istnieje? Nie-
downo trofił mi do ręki rozkłod jozdy pociqgów no
okręg poznoński z okresu 1952153, Ach, co to były zo
czosy! Tqm nie tylko było połqczenie z Kościono, przez
Grodzisl< cJc Opolenicy, Tom było z dziesięć kolejek ze
Smiglo do Storego Bojonowo i z powrotem (ostotnio
to nowet o 22.58) i dwo przejozdy dziennie oż do Ro-
koniey".ic. A moźe nojstorsi z uprowiojqcych gimno-
stykę poronnq przypominojq sobie jok to było z kolej-
kq do Krzywinio?

lleż to ueczy zokończyło się bezpowrotnie, kiedy
romontyzm wyporło trzeźwo kolkulocjo. l jok tu się
dziwić tym, którzy mówiq, że zo wszystko winę ponosi
premier Bolcerowicz?

A tok noprcwdę, to no wszystko mc wpływ gimno-
,<i;ko porołnę, Q zQrgz po niej muzyko rockowo. Cc
Co giinncsiyki pcronnej nie nro wqtpliwości, o co Co
rocko, ic dop;eic niedo,rvno zostonov.,liono się no se-
s;i (ncuko,ł",ej?) bodojźe w Gdcnsku ncd wpływem tzv+,

osiregc rocko no pokoncnie komunizmu rry Polsce, Te-
raz już wiem, dloczego ziikwidovrono Jorocin i Żcry,
Nie chodziło o ,,zodymy" torvorzyszqce muzyce mło-
dziezowej, Zrobiono to w obowie o zogroźenie dio
ponujqcego ustroju.

Zechcq teroz Poństwo poćwiczyć trochę somodziel-
nie. Nojlepiej do zwykłej porcji ćwiczeń dodoć jeszcze
morsze długodystonsowe. Po pewnym czosie będziemy
mogii się dzięki temu uniezoleznić od środkow ko-
munikocji jcko tokich, inie będq nom stroszne oni
PKP clni PKS, oni podwyźki cen benzl,ny. A jeszcze jok
będq ,-vszystkie soboty wolne, to skończq się wreszcie
prob!emy, j.,k w tym dniu dojechoć do procy, czy
gdziekolwiek. l rvszyscy będq mieli duźo woinego czo-
su, żeby ze spokojem uprowioć ogrodek i gimnostykę
poronnq.

Zoproszom Poństwo do nostępnego spotkonio.

-::::,"::::::":::::::::::::::::,.:.::
H na§tępnym numerae m.in-:

O o pobycie w Śmiglu g,enerała Józefa HALLERA

3 o tym, gdz,ie będzie gimnazjum

,ffiffis*



WITnYNA ŚMIGIELSKA

eO SLVclHlAc W SlE]lMllllKU?
ODPOWIADA RADNY SEJMIKU WIELKOPOLSKiEGO - MARIAN KASPEBSKI

llocla, Se jntiku postanouźła sesje organizouac po-
.(L siedzibq, u),,stol,icach" subregżonou. Pżeru:szq,
z ni.cl,t odbgła sźę 29 maja br, u Gnieźnie, a głóu;-
ttgm je7 tem.oten"L bgła ocena rolnźctwa, która ug-
7:cLCła negaLyltnie. chociuż na dziś, przy minimal,-
rtych clotacjucl,t man,ty tn Europie 4 pozycję 1D trzo-
dzle ź piqtq to bydl,e, co stauźa no,s bardzo tuysoko
tt UE. Nule:u jednuk też podkreślźć, że stosujemg
l}-cżokratt"tie mniej nż: onź środkozu ochrony rośLźn
ź 3-krotnte mniej ntu)ozol_l), bo tyl.ko 87,4 kgllta.
Iilepolctljqca clla naszgch rolnikoll: jest źnJormacja,
: ktć;łej *^yntkało, że ug danych Depcl"rtamentu We-
tergncLrii 7D lntrcu sprouaclzone do Polskż mżęso wie-
przau)e, tl:qroby mżęsne ź podroby bgły tuźększe nźż
u: l.utytn odpouiednio o 300lo, 600lo i 1000lo, u nqszum
rol,nźkam obni:ono u) tam czasże cenę skupu .aucq,.
Iłolrticg coraz mnie1 hol,zystajq z rynktL śroclkou;
prodltkcji, bo są one corcz dro:sze:

- złłz,ycie naLr)ozoLl) zmalało cio 67,4 ,\PK, a CaO clo
1a1,3 kglha użgtkotc roi.tlgclt - cena }?otł,o:oŁt,

u:rosłrt, o .C),{Ll 1,

zu:,tlcie pestl/c]]clou re śrocikoclt ochrong rośIin ob-
,t,Li.tlło ste" clo 0,5 k9 strbstancjź btologtcznie czgn-
ne j na llu u:gtkou rolftacl7, gclzźe u krajucl,t UE
stosŁi je sie je i 2-3 kglha,

- |L(ist{ipi! cirastgczny spadek zakupu muszyn śred-
nio a 25all: ciqgnźkou o 56,60lo u kombujnóu
o,330ll,
notLlje, sźę stuły uŹelolcrotnu LDzrost cen na TurL-
k,tł pct'tźu;, ktorg podnosi kosztg produkcji rolnź-
cze j o 130/o, a LL)zrost cen?J energiź elektr,l1cznej
!) Lials:ę lJ" lu.

Do tej tuuliczanki rtal,e:g jeszcze dodąć wzrost ceft
lltateriatć;u: budotul.ungch, o 6tJlo t usług o 17,50lo. Bżo-
r(łc poLt)lJ:sze pod ul-L)agę, komżsla tcnżoskoicq, ktore3
jestem członkżem, za,wnioskouała do ,11ors:ałka Sej-
!],ttL o p,rzaspźeszenie reulizacjż pakietu sprau dotg-
,,:zqczlclt ral.nictua (VA1', palźu;o rolnicze. grupa pro-
c! ;1łlęnc;lilę, ustul.D(r o rodzinnym, gos1loclarstu:ie

ilr:ecisżębiorstlDie, prawatazacju i u:ykreou,unie ryn-
';ę111l" 1};1qty'). Wżeś nq dzżś potrzebuje przekształcei
s L r t t kt tt r aI n 11 c'h i lułasno ściol"u y ch pr zg d u : y m u,s po r-
cirr jźnansougm ż stabilnytn rynku zbytu.
()becnq, i tuk .jtl.- krgtgcznq sytuację u:si, pogłębiła
s lls:o. lłtora s pottocl,u je 30a lo spudek zbżoru zźarrla
ozżmin, co tcpltlnże, o raczej już upłynęło, nq wzTost
cen :quilości.

kIżLLłem mo:ność zapoznunźa sżę ze Stanowżskźem
Pc:łnomacnikcL Rzcldtt clo Spruu Negocjacjź o Człon-
kosto*o Polskź u Tlnit Europejskźej z gruclrużq 1999 r.
tr, rJzictlę ,,ol)sz.tT: rol"nźctwo". Wynika z nźego - sta-
tłcllużska - że Polska, by reulżzoulać usspol,nq politE-
trłe; rłl1.1łt,1 a clol,L|czyć to m,.źn. będzie dostępu do in-

strumentóus doclt,odolłgcl,t ż struiłtural.ngch, zclqżg
przystoso,**ać sźę do 2002 roku.

W czertacu uczestniczyłem, wraz z grupq ekspe,rc-
kq, t: Ślesinie w dyskusji nad ostatecznlJm lłstale-
niem Lźsty projektou: priorgtetoulych u, strategźż dlc
Wielkopolski, do ktorgch m.in. zal,żc:glźśmy: przecl-
siębiorczość, in Jrastrukt,LLrę (rnńostraclu A2, lnader^
nizacja drogi nr 5 - Poznclń-Kościan-|ę32ng-
Wrocłau), ocltronę środowżska (bucloua zllźornilłilu:
u:odnEch u miejscoluoścżQclr W że!,otużeś Kl,uszLornct,
Jezżornu, Bobrowko), eko!,ogźczne rol,nictu;o i teremy
uie,jskŻe - u tam progranl zulesiania teTenuu o irjs-
kźej klasie, przetl"uórstwo, l,okal,ne giełdg (Kul,isz:,
Leszno) oraz rozwój uarsztutou: ,rzemżeślnźczgcll" nu
rusź.

DLu subregźontt leszczgitsiłźega ,- cl,rlu:ne ,Lucje-

wodztwo - udato się zabezpżeczyć ,w Latuclt, 2000--

-2003 rua rozwoj bazg sportotuej 5.5a0 tys. złotgclt,,
z ktorgch będq budowane sale spartoue us szkotaclt
tł' Oborzyskacll Starycłt (400 tas.) ż Nźetążkowże
r9a0 tlls, złotgch),
Dziekule Panu za rł,yporvredź i do zobaczc,nju za ltrie-
siąc (H. Z.)

ó4-030 śMlGlEL
ul. kościuszki ó

tel. 0-65) 5180-206

PBOFESJONALNE ZDJĘCIA:

- ślubne,

- komunijne,

- rodzinne,

- paszportowe,

- dowodowe, legitymacyjne w 3 min,

- reportaŻowe,

- reklamowe.

WYWoLYWAN|E FltMóW ! zDlĘc AMAToRsKlcH
SPRZEDAŻ:

- filmów,

- aparatów (2 lata gwarancji),

- albumów,

- 
1ąmgĘ,

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

- akcesoriów fotograficznych,
baterii do telefonów,

USŁUG| KSERO A3, Ał pomniejszonie - powięksuonie
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Wyg$qpiemie Burmislrza §miglo
Je rze9o Cieśli

uT tra§qcfre wroczy$tci §esii Bady Mieiskiei §mlgle
$ Gzerwea b].-część druga

szanowni państwo
'W 

6ma,vlianym okresic, a przypolninam, że są to Iata
1990--2000, dokonano bardzo wielu przedsięwzięć
dotyczących inf rastruktury.
Samorząd Gminy Śmigiel w początkowym okresre
mijającego dz[esięciolecia za priorytetowe zadanie
uznał zaopatrzenie mieszkańców w wodę.
Do 1990 r. na 39 wsi leżących na terenie naszej gmi-
rry zwodociągowanych było zaledwie 17, co stanowi-
ło 430/o ogółu. Nadmienić należv, że aż 73 z ntcłl zao-
patrywane było w wodę z zakładowych ujęć nale-
żąeych do działających na terenie tych wsi Ro]ni-
czych Spółdzieini Produkcyjnych i Państwowych Go-
spodarstw Rolnych.
W grudniu 1990 r. oddano do eksploatacji 6,5 km
siecii wodociągowej z I50 przyłączami w miejsco-
wości czacz.
W 1991 r. przystąpiono do opracolvani.a koncepcal
zwodociągowania całej gminy wTaz z koncepcją bu-
dowy stacji wodociągowej w Brońsku.
W oparciu o wspomnianą koncepcję przystąpiono do
realizacji zamierzonego celu.
W 1993 r, oddano do użytku sieć wraz z przyłączamt
w Bruszczewie, Glińsku i Nietążkowie oraz wybudo-
waną od podstaw stacją vrodociągową w Brońsku
wTaz z siecią dostatczającą wodę mieszkańcom Broń-
ska.

'vV 1994 r. zwodociągo\i/ano: Nowy Białcz, Czaczyk,
Księginki, Karśnice oraz Morownicę, której zrvodo-
ciągowaniie nrożliwe było dzięki wykonanym na zle-
cenie gminy 3 odwiertom nowych studni na ujęciu
rrależącym do RSP w Morownicy.
!V tym samym roku wykonano również sieć wodo-
ciągową wraz z przyłączami na ul, Dworskiej w Ko-
szanowie.
W 1995 r. zwodociągowano Zegrówko i Bielawy.
W 1996 r, Zegrowo, Nowy Świat, Poladowo i Nową
Wieś.
W 1197 l. Nowe Szczepankowo i Przysiekę Starą
P,ierwszą,
W 1998 r. Olszewo. Przy okazji wykonano now€
przyłącza do posesji w Starym Bojanowie (u1. Kwia-
towa, Okrężna, Ogrodowa),
W 1999 r. zrvodociągowano Podśmigiel, Żydowo
i Parsko.

PorTadto v7 związku z degradacją ujęc r koniecznością
rv_r,lączenia z eksploatacji zakładowych stacji wodo-
ciągowych w C}rełkowie, Starym Białczu, Starej
IJrz1,-siece Drugiej i Parsku wystąpłła koniecznośc
pobudo,,vania sieci przesyłowej wody z inych ujęć.
Plz5l 61;,1rli na terenie Starej Przysieki Drugiej do-
konarro wymiany całej sieci na nową,

W 1998 r. wystąpiła również konieczność wykonania
odrviertu i uzbrojenia nowej studni na ujęciu nale-
żącvm do RSP w Bronikowie, a zaopatrującym
w- rvodę l,ówrrież mieszkańców Bronikowa, a obecnie
taltże Podśmigia.

Dla polepszenia rvydajności i jakości rvody na wodo-
ciągu miejskim w Smiglu, a także w l)rzysiece Pol-
sklej lvykonano i uzbrojono nowe odwierty studni
giebinorvvch.

\\- latach 1998-1999 doprow,adzono wodę do ul. ł,ep-
korvicza i \,\-ilrnickiej w Smiglu.
\\: sur-tlie rłl-budolr-aliśmv ok. B0 km sieci przesyło-
i,,-e;. 20 knl siecr stanorvrące3 przyłącza do poszczegól-
nr-ch posesjl. podłączono do sieci 877 gospodarstw.
Aktualnie trrva budorva sieci wodociągowej na ulicy
Bruszczewskiej lv Przysiece Poiskiej.
Plalrowane jest jeszcze w tym roku zwodociągou,arrie
ul. Południowej, Rolnej, Morownickiej, Na Durki
i Iwaszkiew,icza w śmiglu.

Drugą gTupę zadań stanowią drogi i chodniki.
W okresie objętym składaną informacją przybyło
nam 1B.B72 mb nowo wybudowanych dróg o rożnych
nawierzchniach wykonanych na podbudowie ka-
miennej.

Dróg i ul_ic o nawierzchni asfaltowej ił,ykonanej na
prrdbudowie kamiennej wykonano 10,2 km.
Są to ulice i drogi:
W Śmiglu: ul. Orzeszkowej 520 mb, Dudvcza
1.520 mb, Krasickiego 340 mb, Prusa 370 mb
Droga Bielarvy - Żegrówko - Karśnice 2.280 mb
Bronikowo ul. Wiejska 750 mb
Koszanowo: ul. Glinkowa, Poprzeczna i Polna
1.200 mb
Nietążkowo uI. Leśna - 501 mb
Nowe Szczepankowo 100 mb
Poladowo 450 mb
Robaczyn 1.420 mb
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Stare tsoianowo. ui, Osady i Nowa 429 mb. Mosto-
.ła 36l] irrh.
ldalvrelzchn je betonorł,ą na podbudolvie kanriennej
rrłożotlo l,v Smiglu na ulicach: Osiedle 426 mb, Dą-
|;r,orvskiego. Blonierł,skiego, Słowackiego i częściowo
llr:as;zkiew,icza 1. 105 mb
I\iar,viel,zchrile z trylinki ułożono 11, §migiu na uli-
cacłt: Iw-aszkiewicza 168 mb, Łukomskiego 262 mb,
Srkorsklego 323 mb Kędzierskiego 157 mb
rv Koszanorvle rra ul. Półwieiskiej 194 mb
w Morownic;,- na u1. Bocznej 194 mb
l,ia ulicy krotklei i kątnei lv Śmiglu dokonano wy-
irrial,iy znrszczorlego bruku na kostkę brukową na
dłrrqości i20 rnb. a tla u1. Farnej przełożotro bruk.
5800 nb clróg to drogi żużlorł,e równiez tTa podbudo-
,lrltc ]<amleriei. l{ależą do nicl':
u]. l)r,volska rł,Koszairowie 600 nlb
clloga Bronsko Ksieginki \v stroł-lę Wi]kowa
3,200 nb
droga Karśnice 

- No$,y B,,ałcz 2,000 rnb
W lamach konserrł,acjr i utrzrnrar-ria dlog ułożono
lrr;rvą tiaw-ierzchnie asfaltorvą rla długości 5.688 mb.
Drltvczy to ulic: Skarzyńskiego, Kilińskiego, Zdrojo-
!I",e j. Ogrodorvej, A1. Bohaterórł,, Mierosławskiego,
[rcłrlocnej, Powstańcórv Wielkopolskich, Wodnej
i Pociuór,rrej. a także dróg rv Nietąż}<owie, Parsku,
Slclpo,,t it, i Splarr-ru,
Chodrrj}<i ułożono lub wymteniono rra nowe w róż-
rlvch młeiscach tniasta i gminy o łącznej długości
lti.77ri rrlb
Istotnynl elelrrerrtem zrvi.ązanyln z budową dróg iest
rcj-r rvlaścirve odwodnienie a więc budowa kanalizacji
burzowej.
Na plzestrzerli dziesięciu minionych lat wybudowa-
rlo iei 9,870 nrb. Zadanie reaijzor.ł,ano w rTastępu;ą-
cych mreiscowościach:
Zeglov,,,1ig-Brelarł,.v B70. Brorrikorł-g óB2. Czacz l2B1 .

T{ari-tlin 702. Koszarlor,,,o 200. \,Iororr-rrica .16l. Nietąz-
kolvo l]69. I"o]aciorvo {90, Robaczl-rl;3l0. Stale Bcia-
lro,,vo iBB. Sta1,1 iJ_al.z 8,>, Ż.^ro,,,. ko ,_l ., Sll:...t._.;a
700 olaz 3.172 r-rl ria ui.eac]-_ Strr_:,a {iora peillic be-
llzle równteż funkc;e lianai.zac1: ogó1lloslłari-lel cjo-
plorł,adzaiącei ściekr konrunalne cio budo,.r,aiie. ocz\--
szczalni. Kanalrzacje te polł,stał-,, na ulicacil: Słorł-ac-
k-iego, Bronlewskiego, Ojca Srł.ietego Jarla Parl,ła I1.

PIusa, Kraszewskiego, Kościuszki, Dudr-cza. Bocznej,
Młyńskiej, Orzeszkorł-ej, ul. Osiedle. Krotkre:, Kąt-
rle.j. I(ędzierskiego i Kilińskiego,

W tl,osce o ślodowisko w ktorym żl-jeml, przy-
stąpiorro do budov,y na gruntach wsi Koszanowo wy-
s_l,piska rrieczystoścl stałych, Po załatw-ieniu rł,szyst-
iliclr formalności i wydaniu pozwolenia na budowę
pod koniec 1istopada 1992 r. rozpoczęły srę prace bu-
rlorv].aric. a oficjalnie oddanie do użytku nastąpiło 24
r,vlześriia 1993 r. W ubiegłym loku doplowadzono
tlu obolł,iązkowego gromadzelria przez mieszkańcórv
{rtlirr\ śnrieci lv kubłach i systematycznego (raz r,v

miesiącu) ich wywozu z posesji n3 ł*isypisko. Z
chwilą oddania do uzytku wysyprska plodjęte zosta-
ły działania zwtązane z budową tlczyszczalnr ście-
ków, które ukierunkowane byłv ilir i:rzygotowanie
irlf rastruktury lechnlcznej dla pi,zyszłei oczysz-
czalni oTaz uregulowanie spraw rł,łasrrościorvvch
grurrtów niezbędli.vch do realizacji inrvestycji. 31 sier-
pnia 1998 r. został r.v.vłoniony w przeŁargu cl.łustop-
niowym wykonawca dokumentacji technlcznej i bu-
dowy oczyszczalni. W sierpniu br. planoviane iest
zakończenie budorvy i przystąpienre do rozruchu.
Niezalezriie od prac związanych z budorłrą oczyszcza)-
rri wybudorvano 1740 m kolektora ogólnospławnego
wTaz z komorami rozdzi,ału i przelewu, który połą-
czvł rstr-riejącą kanalizację mielską z budorvaną oczy-
szczalnią.

Znaczną część środków finansow.ych plzezr}aczo-
no na prace enelgetyczne. szczególnie zrvlązane z
właściwym oświetleniem naszych clróg i ulic w wy-
niku których, na terenie całej qlnlny ,rl7r.było 2BB

now,vch punktów świetlnych z tt,gc na lcletlach wiej-
skich 152, a w mieście 136. Aby moc to zrealizowac
nalezało wybudować od podstaw 1rrb dobudować kil-
ka kilometrów nowych linil oświetlerliorvych. Nie bę-
dę wymieniać poszczególnych miejscol,"",ości i zakresu
wykonanych w nich prac gdyż zaleło by to zbyt
dużo czasu. Wspomnę jednak t;llko te ilajważniejsze:
np. w Karśnicach dokonano lraprtalnego lemontu ca-
łego oświetlenia ullcznego z montażern 23 1amp. a w
Wydorowie w ramach budor,vv no\Ą,eJ ]irrii zamonto-

15 1amp, W Smiglu ilaiezr- odnotoił,ac elek-
tryfikacie Osiedla Blaci Polskich. g.Jzie wybudolł,alra
została stacja transfornratororva l lozprorvadzono -,V

gruncie ponad 2200 nl ]lrllr r-riskiego i śr,edniego na-
piecra oraz 927 m 1rnir ośrvtetlelria ultczt-rego a takze
139 ol,zr,łącz1- do poszczególrly ch dzlałek. Mieszkań-
ci- Sl-t:lgla zape\\-ne parrriętaią trrodelirizacje linii e-
liej,gei\-Czllej rv centrun] miasta. W ramach moder-
tlizacli polegającej na wymianie dot\.clrczasowei lirrii
naporlietrznej na ziernną zużyto ponad 5 km kabla
osrvietleni.owego, a dotychczaso\Ąre oświetlenie zastą-
piono ozdobnymi lampami uli.cznymi. Łącznte za-
rvieszotro ich 59. Dzięki wykonanej nlodernlzacji znr-
knęły z ulic słupy errergetyczne i w-isząca na lricir pa-
jęczyna kabli. Na ulicy Łepkorvicza t Wiirnrckiei, Po-
łudniowej i Polnej gdzie nie br-1o żadnego ośrvietle-
nia w;,-budowano nową linie i zamontowano il? ianp.

Wprawdzie w nielvielktm stopnru rv stosunku do
potrzeb ale realizowano lolł,n,iez inwestyc je zw,ią,za-
ne z gazyflkacją. W lataclr 1989.*1990 wybi_tdorvan6
1.737 m sieci n/c dla 45 odbiorców rnieszkających
przy ul. Staszica i części ul. Ki]inkiego w Smiglu.
W latach 1989-1991 wybudowalro stację l,edukcy.1-
no-pomiarową olaz 957 m sieci ir,/c, 7.479 m sieci n/c
co pozwoliło na przyłączenie do sieci 255 odbiorcórv
z Konritetu Osiedlowego nl, 4 w Snliglu i Nietążko-
wa. Na zlecenie gminy opł,acL)\varla została koncep-
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cja prograillo,ń/a gazyfikacji całej 5;rniny. Iior,vtliez rla
z],ecenie gnliriy lv oparciu o i;osiadaną koncepcaę o-
pl,acowano d*}<urrrentację projektowo-kosztor_vsorvą
na gazyfikn*.]ą Bruszczelva, Starego Bojanowa 1 Ro-
ł:aczvna, Za,.-;ariie jest realizowalle pIzez Społeczrre
Kcn,itety Gaz;lfi}<acji do litórego plzysląpi1rl o]ioio
;}00 przyszłych 1dł:ioiców.

Samcliz:ąd fJininy Śmigiel poniósł róryniez ciuze
ttaliiłady finanrlilwe związane z inw.estorvaniem u, o-
bielrty szJ,lolne. V/ ]atach 1990-1992 kontyriuowatte
byĘr prace remonto.,ło-budo,o1.1ane rv adaptor,vanym
ri& pr;f;7"i_,-"- ośrviaty pałacu hrabiostwa Zółtor,vskic1,1
w Czac:zu. Obiekt został oddarly do użytku 25 listo-
pada i992 roku. Rórvnież w Czaczu dzięki polozu-
mj,eniu z sanloi:zeidel? \ł:si i akceptacji mieszkańcórv
przekazana została szkoie śr,vietlica wiejska. któla po
wykołrarriu niezbędn,vclr prac pełni funkcję sali gim-
nastycznej. W 1993 roku zakupiony został od RSI)
pałac r,x,l Brcrrikor.vie również z pTzeznaczenietll 1]a ce-
ie oś.łiatowe. Otrvarcj.e szkoły w nowyn} w)Iemon-
towanym obiekcie nastąp,iło 1 lutego 199B roku, a w
ubiegłym roku oddano do uzytku dobudowane do
świetlicy wiejskiej pełrliącej rolę sali gimnastycznej
zaplecze socjalne wTaz z szatniarrri, sanitariatami i
magazynem sprzętu, Warto lłlspomnieć, ze szkoła po-
siada oiejorvą kotłolvnię oraz łvłasną oczyszczalnię
ściekór,v,
Innvrili wazli}im1 zaCanrami zTealizo-ń,an\-1l]r \Ą, za-
triiesie ośvłiaty był5r: q,yloiana skorodo\ł-aneqo j<ottrt-

na stalowego plz-{ kctłolvnr szkoł1- podstalł,or,, el rr
§r;eiglu na nowy ze sta]i krrasoodpolne,i ol,az i-tii:o]]i
hird,vn}iu szkoł;v poclstawo$,ej -*- Siare; P:,zi-_._e:e
Drugiej. W obiekcie t__vm pękały j osiaiajr- n]ui.,- ]

stl,oi:y oraz, jak się pcźniej okazało. ściall]i. iz,ajo,,i,e
kiÓr'e postawiorre b) ł_r, bez fundamelltori-. f)|1ę6i9:,,,-1

gloziła katastrofa budowlana. W zrviązk,.l z t\-]l]. ze
opracowana ekspertyza wTaz z dokumentacJa ieci]-
niczną wskazywały na możliwość urato\\-atlia bu-
dynku, przystąpiorro na'r.ychmiast do realrzacjr zaJ,e-
celi. W zv\,iązku z tym wykonano: wzmocnienia flin-
d;lr-eni;ów, funclamenty i nowe ścianki działorve. cire-
tltti odrvariniający i opaskę b,etonową wokoł blrdl-nku
o]]az pl,ace rrraiarskie w remontowanej częŚci szliołv"
Poriadio z ił-ricjatyw;r dyrektora i rodziców rł,r-budo-
lvano i;oisko spol,towe o nawi€Izchni asfaltolvej, Re-
nlorrtLt l,rynlagał także budynek szkoły podstarvorł-ej
1y !itłr.,,li Bojanowie. W związku ze znacznj*m za-
*,iil!:rr:.:l.ii:,,r,: ścian piwnic (fundamentowych), opra-
cowal)r_} ciclilrrr:-rentację techniczną zgodnle z ktorą
w./]it:ll:,l", ::ostał drenaż odwadniający wokół bud_vn-
1łtl sziioł., z iednocztlsrrym wykonaniem izolacji pio-
no\Ąrel ścian i lv_vmianą tyrrków. Równiez w budvrrku
przedszkoJ,a zostało załażane c.o. olaz Temont sani-
tariatói,r. w buclynku przedszko]a w smiglu przy
ulicy Leszczyńskiej napraw-iono dach, założono in-
stalację odgrorilo-vilą, wynieniono instalację elektl-y-
czną oraz uly}<onano sailJ.tariaty wewllątrz budynku.

Dla budylrku przedszkoia prz__v uiicy Bohatet,ów o-

}]],accr\\-ana została dokumentacla na znliirne ogl"zewa-
nia z piecowego na centra]ne -'- !]azow-e. Na budyrr-
ku w którynr znajduje się Lrceum Ogólnokształcące
rvyl<ol,iang prace ty,nkarskie i biaclrarskie.

\V miniollym okresie zakończoilo budowę i odda-
rio do uzytku tlz;r śrvietlice wiejskrc: r,v Bronikowie,
rv Novlyil Szczepanlrowie i rv Starej Plzysiece Pier-
tl'l;zc'j olaz czter5r renlizo-śrł,retlice: rv Karmirrie. Ro-
baczvnie, Sielpowie i Zegrowku oraz lemizę w Mo-
rownicy.
Przepllowadzt_ltlo reinołrty śwletlic w Bruszczewie,
C]lils1,:il. Jezierz\.cach, Maclrcirrie, Nietążkowie, No-
.łe.1 lVsi, Przysiece Polskiej, Wonreściu i Wydoro-
,,i ie. I)obiega końca remont i rozbudowa świetlicy
§, 1]rol'lsku oraz remizo-świetlicy \Ą/ Karśnicach.
\,-ii r-lllriioi,lym okresie zakupiono i dokoirano adapta-
cil br.],,,i zlcrvni mleka na siedzibę powsl;alcgo w 1994
loku klubu piłkarskiego MAS-ROL rł, Spłau,iu" W
1993 roku oddano do uzytku remontowaatrą przez
blisko 10 lat salę Centrum Kultury wraz z salą ki-
r}ową i całym Zapleczem. W ramach prac lemonto-
qlycll śmigielskich wjatraków zamontowano nowe
s}<rzydła, wymieniono zniszczone elementy olaz wy-
l<onano konseru.,acię zewnętrzną i rł,erłł,tqtlzrrą. Wy-
konano remotrt kaplicy lla cmenalzu poewangelic-
kjm rv Srniglur.
[, c]zlelono rórl",nież ."vsparcia finatrsorrrego na pla-
ce lenonto\\-e \v Domu Dzialkorvca. Dla domu przed-
Doi;,zei;or,,,eqo rł- Stalr,,nr Bo;arlorvre zakupiono schła-
izal,.lt. a ie{ze rł-społlil-rarlsowa1lo blłdolr,ę domu
l-:,zei,lo!l,ze'lor,,-eqo ir, \\-otlleśctu. Zadbano rórvnież o
:,,_lli-,-l_.i-. l- ize ji \l:el_.klego - sledzLbę rvładz samo-
l,zaciori-r,cil llasze l g1llin\-. rv ktort-m zmieniotro tra-
ii-,,cr-;r,e cgrzc\\,allie 1qęg}ow-e 1la gazo\\-e, zmieniollo
ri,r-stro.1 r ume'o1ou-anie sali ses__vjnej. w},n]iei]lono ca-
łą stolalke okieriną oraz drzwi wejściowe. Wykonano
kailitalny remotrt sarlitariatów, ocieplorro mury skrzy-
ciła budynku i na całym budynku wykonano nową
clcrvacię. Poprawia się również wygląd naszvch bu-
d},r-ii<ór,v komunalnl,ch admit,tistro-wanych \lzez Za-
kład Gospodarki Komunalnei r Mieszkaniorvei choć
clo uzyskanl. pewnego efektu blakuje inr jeszcze ko-
1orystvki.

Szanowr-ri Państwo!
Mrja clziesięc 1at funkcjonowania glnin, ponad roił
lunkcjonowania powiatorv i województw. Przepro-
rvadzona w dwóch etapach l,eforlrla ustrojorva pań-
stwa doprowadziła do decentlalizacji zasadniczej
części spraw publicznych. Jednak rv ślad za plzeka-
zanymi zadaniami nie nastąpiła wystarczająca de-
centralizacja środków publicznych.
Początkowo finanse i zasoby nraiątkolł-e gmin zos-
tałv ukształtorvane na ta]<im poziomie, który pozwolił
gminom w początkach ich fun}<cjol'owania nie tylko
rla realizacie zadań bieżących, a]e także lra odrabia-
tlie .,ł,ielu zaległości cywillzacyjrrych poprzedllicgo
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półwiecza, w tym zwłaszcza w infrastrukturze ko-
munalnej. Niestety w ostatnj.ch latach finanse gmin
były systematycznie osłabiane, Nowe zadani,a prze-
kazywano najczęściej bez lvystarczających środków
finansowych co spowo,dowało, że poziom inwestowa-
rria w gminach uległ w ciągu gstatnich dwóch lat
istotnemu zrnniejszeniu. Niepokojące jest również
to, że finanse powiatów i województw zostały w bar-
dzo poważnym stopniu niedoszacowane.

Stąd wniosek, ze ploces reformowania panstwa jesz-
cze się nie zakończył. Trzeba jeszcze włożyc wiele
rvysiłków w to, by uporządkować ostatecznie ustrój
i kom,petencje gmin, powiatów i województw.
Samorządy oczekują przede wszystkim na swoją sta-
bilną ustawę finansou,ą. Obowiązująca obecnie usta-
wa o dochodach samorządu kończy swój żywot 31
grudnia br, - i dobrze ponieważ jest zła gdyż nie
zapewnia ona adekwatnego do zakresu przekazanych
zadań poziotrru dochodow samorządów wszystkich
trzech szczebli.

Niepokojącym jest fakt, że skierowany przez Mini-
sterstwo Finansów w dniu 16 maja br. do uzgodnień
międzyresortowych i do olganów samorządowych
projekt nowej ustawy nie odpowiada oczekiwaniom
samorządów, choć realizuje kilka zgłoszonych przez
samorządy tez.
Pomimo tych wszystkich mankamentów i niedo-
ciągnięć panuje opinia, ze reforma samorządowa jest
najbardziej udaną ze wszystkich przemian wprowa-
dzonych w naszym państwie, a Ło z tej racji, że roz-
lvój samorządności zapoczątkowany w 1990 roku
wprowadził w obszar życia społecznego dwie pod-
stawowe wartości: - odpowiecizialność władzy przed
obywatelem oraz - wyzwolenie aktywności obywa-
teli wobec swojej małej ojczyzny.
Niech więc to pierwsze dziesięciolecie funkcjonowa-
nia samorządu i jego ogromne dokonania otaz zdo-
byte doświadczenia będą inspiracją do dalszej dzia-
łaln<lści na rzecz społeczności lokalnej i regionalnej.

BURMISTRZ ŚMIGLA
i,nż. Jerzu Cżeśla

l iuż po lX Dnioch Smiglo
Jak już tradycja kaze, rozpoczęła je Uroczysta

Sesja Rady Miejskiej Smigla poświęcona X-leciu sa-
tnorządu telytorialnego, która odbyła się w sobotę,
J czerwca br. i o ktorej pisaliśmy już w poprzednim
ilumerze. Jej irrtegra}ną, artystyczną częścią był wy-
stęp, bezpośredn,io po sesji, na płycie iodowiska, grec-
1riego zespołu ORFEUSZ.

'j'radycyjnie też w niedzielne popołudnie przepro-
wadzono gnrinny turniej wiedzy pożarniczej pod ha-
słem MŁoDZIEŻ ZAPOBIEGA POZAROM, w któ-
I},m uczestniczyły, wyłonione w eliminacjach szkol-
nych, reprezentacje szkół podstawowych ze Smigla.
Starej Przysieki Drugie;, Czacza, Starego Bojanorva
i Brolrikorva.
Indywidualnie, po dogr5. rł,ce, zrvycięz.vł Bat,tosz An-
cirzejewski ze Stalej Przysieki Drugiej - nagroda
Iower górski, drugi był Sławomir Skrz;,pczak ze Sta-
lego Bojan namiot a trzecie miejsce zajął Bar-
tosz Wa}czak, również ze Starego Bojanolva, ktory
..wywaIczył" śpiwór.
W klasyfikacji zespołowej zwyciężyŁa reprezentacja
szkoły ze Starego Bojanowa (Sławomir Skrzypczak,
],.,!arcin Wojciechowski i Bartosz Waiczak) 

-29,5 
pkt.

zdobywając okazały puchar przed reprezentacją szko-
ły z Przysteki Starej Drugiej (Bartosz Andrzejczak,
'j'omasz Zurek, Tomasz Ruta) - 28 pkt, Trzecie
inielsce zaięła reprezentacja szkoły z Czacza (Karol
TJermanor,vicz, Krzysztof Bota, Martyna Kusz)
22,5 pkt, czwarte miejsce reprezentacja szkoły z Bro-
rij.kowa (NIarcin Wojciechowski, Karolina Ławniczak
i Sławomir Krupka) - 

19 pkt., a piąte 
- 

Ieplezen-

tacja śmigielskiej podstawówki (Adam Białas, Łu-
kasz Filipowicz i Łukasz Kozak) - 13 punktólv.
Jury tworzyli członkowte Zarządu Miejsko-Gminne-
go Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP z je-
go prezesem Burmistrzem Śmigia Jerzym Cieślą na
czele.

Turniejowr towarzyszyła wystawa plastyczna przed-
stawiająca prace najmłodszych uczniów szkół pod-
stawowych o tematyce pożarowej,

Sobotnie i niedzielne godziny popołudniowe wy-
pełniały prezentacje zespołów i grup, których celem
b;-ło rozbawianie publiczności.
W sobotę wystąpił znany już w naszym regionie
TEATR l12 z Kościana pod kierownictwem artystycz-
nym Janusza Dodota, który przedstawił spektak1
adresowany głównie do najmłodszej widowni pt.
JAK PAN UCZNIEM ZOSTAŁ, a po nim widownię
rozbawiała KAPELA PODWÓRKOWA,,PIASKO-
WIANIE" z Piasków.
W niedzielne popołudnie przedstawiały się ,,ukryte
talenty": fleciści z kl. Id i IIc śmigielskiej podsta-
wówki przygotowane przez Marię Józeiczak i Zdzt-
sławę Ratajczak, zuchy ze szkoły w Zegrowku plzy-
gotowane przez Barbarę Ławniczak, szkolna orkie-
stra kameralna z podstawówki w śmiglu, którą zor-
ganizował i dyrygował znany już laureat konkursu
młodych instrumentalistów orkiestr dętych, uczeń
tejże szkołyMarcin Krzywicki - opiekunką orkie-
stry jest Małgorzata Szymańska. Prezentowały się
też kołka taneczne ze Smigla - op. Maria Józefczak
i prowadzone pTzez Centrum Kultury w Śmiglu w
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Starym Bojano,ł,rie - op. Ilona Fr;,drych oraz sekcja
modelarstrva ze Starego Bojanovza, też prclwadzor-ia
przez Centrury} - op. Krzysztof Daniel. Popisywali
Się też rapelz\/ - solo Konrad Górczak i zespołowo

- grupa D.J.3M.H. ze Śmigla (Daniel Górczak, Ja-
cek Lewandowski, Michał Wajske, Mariusz Wajske
i Hubert Maćkorvjak). Pięcio i sześciolatkt z Żegrów-
ka zainscenizowały RZEPKĘ, op. Agnieszka Lacho-
łvicz a prezentację zakończył nocnym uderzeniem
zespół TiiE KILERS.

Po ukrytych talentach, dla większości ktolyclr
występ w ramach Ix DNI śttttcle był debiutern.
wystąpili ,,zawodotvcy" - dziecięce zespoły tane czne
KONTRA ze Śmiglj i PRYZMAT z Przemętu, oba
prowadzon e przez Aldonę Ostrowską.

A wieczoramt? Przez trzy dni można było potań-
czyć w rytm muzyki zespołów: REMIX .- piątek.
TIC-TAK sobota i SEZAM - niedziela. Doskona-
łym pom,vsłem okazał się przerywnik w niedzielrrej

zabawie w postaci koncertu zespołu AKORD z Poz-
nania pod hasłem: GDZIE SIĘ I'ODZIAŁY TAMTE
PRYWATKL..

Imprezom towarzyszyły liczne stoiska gastrono-
miczno-handlowe oraz, plawie że do końca, świetna
pogoda. Dzięki staraniom władz samorządowych
r przychylności komisji finansowo-gospodarczej Ra-
dy Miejskiei Śmigla w IX DNIACH SMIGLA ,,zade-
biutowała" przenośna estrada,

W ltnieniu pracowników Centrum Kultury
w Smigiu składam serdeczne podziękowanie tym
rvszystkim, I<tórzy nam pomogli w ich zorgallizowa-
1,1,itt. a w szczególności: Zakładowi Gospodarki Ko-
nrunalnej i Mieszkaniowej w Śmigiu, Meblarskiej
Suółdzielni Pracy w Smigiu oraz Szkole Podstawo-
r,,,ej Nr 2 im. Konstytucji 3 Maja w Śmiglu i Kurko-
\\,eilr.u Eractwu Strzeleckiemu w §miglu.

Hubert zbierski

Nlffi ffiffiW\Mwffiłlilllw sWJffiŃcffi§ §ffiK@łmŁY
W cffiffi€WW

Redakcja szkollrej gazetki,,KLEKS" poinfortno-
rvała nas:

ChcemE podzżelźć sźę z czEtelnżkami ,,Wżtryng Śm,ź-
gielskiej" mżło, dla nas źnJormacjq. Nasza szlłoła zo-
stała zakllsalżfżkouana do fźnału konkursu ,,SUPER
SZKOŁA 2a00". W Jinale zaprezentuje się 12 szkoł
spośród kilku tgsięcg, które przEsto,piłg do rgual"iza-
cji. JurE tagbżerze 4 zlłycżęskie szkołg, l{oszą szkołę
będa, reprezentousać: dgrektor szkoły p, Wźktor Sne-
la, przelnodniczqca Radg Rodzicóu p, Wżesłausa Żak
or az pr z e w o dnź c z ąc a S amor zqdu U c znźo ąls ski e g o M al" -
tużna Stopa. W dniach 7-8 czertlsca tp Warszausże
tn sźedzźbźe Medźa Etpress Sp. z o.o, nastqpź osta-
teczne rozstrzggnięcźe i. ostateczne ugłonl.enie 4 zuy-
cięskich szkół. .l{osea szkoła będzie prezentolDać się
u: kategoriź szkół do 50 tgs. mźeszkańcólls. Patronat
nad konkursern objqł Marszałek Sejmu RP, a nleru-
tora cznq ml,nister e dukac iź no,rodou e i.

Idąc tropem tej informacji zwróciłem się do dy-
rektora szkoły mgr. Wiktora Sneli o jej uzupełnie-
nie.

Panie ll}yrektorze. Kto ogłosił konkurs i jakie były
jego warunki?

Orgarrizatorem konkursu ,,SUPER SZKOŁA 2000"
jest reclakcja ,,SUPER EXPRESSU" i firma OPTI-
MUS Slr, a patronat medialny sprawuje radio RMF
FM. W konkursie mogły uczestniczyć wszystkie pu-
bliczne szkoły podstawow€ oraz średnie - matural-
ne. Konkurs rozpoczął się 1 września ub. roku. Zgło-
szenia (w postaci ankiety) szkoły przesyŁały do końca
lrstopada ub.r. Ankiety wvpełnia]i też indywidualnie
uczniowie. Warunkiem wpisania na listę konkursową

było wvsłanie arlkiet indywidualnych przcz pIzyna]-
rłlniej 50/o uczniów.

Co zarvierały ankiety?

\\- ankiete - zgłoszenie należało wpisac dane między
innvmt o lr,r-kształceniu kadt,.v nauczycielskiej, efek-
tach l-iauczar-ria. zajęciach pozalekcyjnych, organizacji
uczniom rr-olnego czasu itp.

Uczniowie ociporviadali na pytania TAK lub NIE. Dla
przykładu: Czy pod koniec wakacji tęskniłeś za
szkołą i nauczycielami? Czy Twoi nauczyciele są wy*
magający, mobilizują Cię do pracy? Czy w Twojei
szkole: pracownie są dobrze wyposażone, jest sala
gimnastyczna z natryskiem, szatnia jest zabezpleczo,
na przed kradzieżami, jest sklepik uczniowski?

Jak było w Warszawie?

Każda szkoła prezentowała się oddzielnie -- konku-
renci nas nie widzieli i nie słyszeli, Rozpoczęliśmy
wyświetleniem 12 minutowego fijmu o rraszej gminie
i szkole. Pokazaliśmy też prace naszych dzieci,
-w tym i ,,KLEKSA". Nie powielaliśmy informacji
zawartych w ankietach - motywem przewodninr
naszej prezentacji był regionalizm, korzenie z któ-
r5,ch się wywodzimy. Mórviliśmy też i o tym, jak
wdrażamy reformę ośw-iaty - 

że realizujemy już te
zadania, które czekają na wdrożenie,

Wyszliśmy zadowoleni, a liczne, dociekliwe pytania,
szczególnie zadawane przez ptzedstawicielkę mini-
sterstwa, świadczyły o tym, że wzbudzlliśmy zain-
teresowanie. Ostateczne wyniki poznamy dopiero 21

czerwca br.
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A co możecie wygrać?

Już lvygraliśmy bardzo dużo- Konkurs zjednoczył
nauczycieli, uczniów i rodziców- i to dla nas jest
najwazniejsze.
Niezależnie od tego, czy wyglamy czy nie, to mamy
sporą satysfakcje - w najgorszym wypadku będzie-
my czwartą szkołą w Polsce w kategorii do 5C tys.
mieszkańców. Przydała by się nam jedna z dwóch
rownych nagród: wyposazenie pracowni komputero-
wej z podłączeniem do Internetu. Dziesięcir,t ucz-
niów otrzyma komputer osobisty z oprogramo\^/a-
niem i dostępem do Internetu. Może wypadnie i na
ucznia z naszej szkoły?

Póki co obiecuję, że 2\ czerwca lrędę trzymał za Wa-
sze powodzenie kciuki, (H,Z.)

Dziękuję.

,,KLEKS" swoją informację zakofuczył:
Nasza radość została jednak zukłocofla źnformacjq
o próbże lźklnźdacji przez Samorzqd gźrnnaz jum w na-
szej szkole. Naszgm zdunźem takźe szkołg pouźnno
się dofinansousać ź prornouać, a nźe Likuidcwuć!!!

fionkurs na kierowmika
Zarząd Miejski Śmigla 6głasza konkurs ofertorvy

na kierownika oczyszczalni ścieków w Koszałolvie,
Gmina Śmigiel.

Kandydat winien przedłożyc:

- podanie,

- życiorys,

- odpis dyplonru ukończenia Poiitechniki, Wydział
Inżynieria Środowiska.

Oferty złożyć naieży w sekretariacie Urzędu Miej-
skiego Śmigla, plac Wojska Polskiego 6, pokój nr 19

rv termilrie do dnia 28 czerwca br,

Burmistrz Smig}a

Jerzy Cieśla

@

o
a
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czynny 0d 26 Gz8]WGa
rv godzinaclr od 11.00 do 19.00

WSTĘP I Zł,O,I,Y OD oSoBY

ELEKTRYK
FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA

artykuły elektryczrre hurt .- detal
systemy identyf ikacji wizualnej
biuro ogłoszeń ABC
kompleksowe wykonywanie instalac ji
elektrycznych, oświet]eniowych i innych

Grzegorz Nowak

uI. Lipowa 37, 64-030 Śmigiel
tel. 518-93-64, 0-604609371, 0-601894159

od 15 marca HUR,TOWNIA ELEKTRYCZNA
PRZENIESIONA NA PLAC WOJSKA

SPROSTOWANiE O PRZETARGU
W Nr 11 ,,Witryny Śmigielskiej" z dnia 8 czerwca

2000 r. na ostatniej stronie zostało zamieszczone
ogłoszenie o przetargu na dzierżawę lokalu użytko-
wego, położonegg w Śmiglu przy ul. Jagiellońskiej
Nr 6,

Zarząd Miejski Śmigla zau,iadamia, że ptzeŁarg ten
będzie przeprowadzon"y pt-z€z, Zarząd Miejski Śmigia,
a nie przez ZGKiM rv Śmiglu w dniu 29.06.2000 r.
o godz. i2.00 w sali Urzędu Miejskiego w Śmiglu,
pokój nr 14.

Blizsze dane w ogłoszeniu w gablocie Urzędu lub
w Urzędzie Miejskim śmigla pokój nr 13.

Przewodnic zący Zarządu Miejskiego Śmigla
lnż Jerzv Cieśla

*

Księdzu kanoliikowi Zygmuntowj. Bartkorviako-
wi, lekarzowi ]'adeuszowi Derwichowi i pie}ęg-

niarce Marii Przymus za wsparcie i opiekę

oraz tym wszystkim, którzy uczestniczyli w
ostatniej ziemskiej drodze mego Brata

śp, ZENONA RATAJCZAKA

serdeczne podziękowanie

składa Danuta Ratajczak

Naszej Koleżance
p. MARII ŁUKASZEWICZ

kier. fiiii bibliotecznej w Nietążkowie
z powodu zgonu Ojca

śp. FRA}dCISZKA WASZCZUKA
szczete wyr azy współczucia składają

dyrektor i pracownicy
Centrum Kuitury w Śmiglu.

Pogrzeb śp. Franciszka Waszczuka odbył się 13 czerw-
ca br. na cmentarzu parafialr-rym w Sicinach.
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ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA ,,ŻEŃCY WIELKOPOLSCY"

orgarrizuje

w cłniach otl 23 do 25 czerwca 2000 roku

II Sovlętojonski,e

SpotkcrnicL F"Lkloryst yczyLe
na które serdecznj.e zaplasza

Wp@gP&§m
Piątek - 23 czerwca

O godz. 19.00 - Dyskoteka świętojańska na ko]e - oplawa muzyczna Darek Górski

Sobota 24 czerwca ,,Fod Wiatralrarni"

C godz. 17.0C - Pokaz modeli pływających
6 godz. 18.00 - Pokazy zespołów tanecznych i wokalistów

- Zespół tańca współczesnego FENIKS - GOK Lilrno

- Zespół wokalny PROMYK - GOK Lipno

- Zespół muzycz:ny PRODANCE - GOK Lipno
S godz. 19.00 - Uroczyste rozpoczęcie II Świętojańskich Spotkań Folklorystycznych
§ godz. ].9.15 - Frezentacja zespołórv ludowych:

- Zespół Reprezentacyjny Armii Słow,ackiej JANCSIK

- Zespół Foilrlorystyczny KAMASZKA z Węgier

- Zespół lroik}orystyczny SNUTKI z Potarzycy

- Zespół Pieśni i Tańca ZENCY WIELKOPCLSCY z Nietążkowa
O godz. 21.00 - Zabavla taneczna - opraw-a muzyczna zespół SEZAM
C godz. 21.30 - Orszak świętojański. Rozpoczęcie widowiska

Niedziela 25 czetwca _ przy Centrurn Kultury ::,,

C godz. 15.C0 - Korowód ulicami miasta i jecinoczesne występy zespołów młodzieżowych:

-_ KONTRA ze Śrnigla

- wokahści z kościana
O godz. 16.00 - Występy zespołów ludowych

_- Zespół Reprezentacyjny Armii Słowackiej JANOSIK
-- Zespół Folklorystyczny KAMASZKA z Węgier

- Zespół Regionalny z Bukówca

- Zespół Pieśni i Tańca ŻEŃcY WIELKOPOLSCY z Nietążkowa
@ godz. 19.00 - Losowanie loterii fantowej
6 godz. 20.00 - Uroczyste zakończenie II Świętojańskich Spotkań Folklorystycznych na scenie, wrę-

czenie upomini<ów, pożegnanie zespołów
O godz. 20.30 - zabawa taneczna - oprawa rnuzyczna zespół SFINKS

W czasie trwania festynu w niedzielę 25 czerwca odbędzie się LOTERIA FANTOWA! Atrakcyjne nagro-
dy będzie można oglądać w oknie wystawowym Sklepu Przemysłowego p. M. Zurek i p. M. Nitzchke
przy pl. Rozstrzelanych 18. Losy na 1oterię będą sprzedawane od godz,iny 15.00, a ]osowanie nagród od-
będziie się o godzinie 19.00.

Imprezy towarzyszące: GASTRONOMIA - w profesjonalnym wydaniu.
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Przeczytai rrze$ wyiazdem lta wa§gme|e !!!
Zbliżalą ste rł,aliacie. l{a młodych ludzi cz;,ha

w tyn-r okresie rviele niebezpieczeństw, rvśrod lrich
zl-rajduje sie sekta. Właśnie rv czasje wakacji do sekt
zostaje zrł,erborvanvcir rvielu nowych członkórł,. Czyrn
jest seirta i dlaczego jest tak niebezpieczna?

CZYM JEST SEKTA
Dia lvielu \\-}.l,az sekta oznacza glllpę, któla od-

łilczyła się od macler-zvstego nurtu reirgi;nego l usta-
liła swoje zasadl,. Pociobrrą def inic.le inozlla odrTaleźc
w słownikach (W. Kopalińsl<i ,,Słorvnik ,,r-r-t,azórv ob-
cych"). Taka def inicja rTie mórvl jednak rlic o szkod-
liwynr wpłyr,vrc, jaki sekta \\,\,\\-1eIa r-ra }uclzt, pomlJa
ie; destrukcyjriośc, a rvłaśr-rie rv destlukc5-jn.vm cha-
lakterze sektv kry;e sLe lel n.ebezpieczeństwo. Isto-
tą działania sektv ;est stosorl-arlie tecirnik psychoma-
nipulacji. Pozwalają one ]<tetolt ac ludźml bez ich
zgody a często ze szkodą cila nich. NTetody nranipula-
cji są wykorzystvrł.ane rv celu: pozyskania członków
(lł,erborvatrie). kor-rtroll ich rn;,ślr, zachowań i uczuć,
a takze rł, celu kształtorvanra postaw_1, posłuszeństwa
,urrobec sekt,v. Osoby zu,erbo,uvane nie są świadome, że
y.erborvnik celorł,o uz..,ł perł,nych znanych mu sposo-
llow, aby rł,ciągnąc ich do sekty. Krótko mówiąc, że
zostałv oszukane,
Po Co SEI(TY WERBUJĄ NowYCH CZŁO},]KÓW?

Odpowieciz jest plosta i zav,sze taka sama -- dla
krllz;.,ści matelialnych. Wykorzystylvałlie matelralne
członkórł, sckty ma rozną postac. Na początku sekta
wyciąga p.ienrądze oferując książki. pisma nristlza.
rożnego lodzaju gadżetv, ta}<ie jak: kadzidełka. {i-
gurki, obl,azki, zdjęcia, kasety z muz; ką do medr-ia-
cji. Zmusza członków do pt,acy na ),-zecz sekt1,; oci

t,ozdarł,at-iia ulote]<, splzeciawanra kslążek. gazet. ze-
brania, c1o crelżkie.l plac)r {izyczne j na tzrv. iar-
nrach ekologtcztiych, Na tym nie koniec - sekta cze-
sto rr:yłilclza tnleszkania. sarnochody, majątkr. Cz]on-
kOwie sel<t1, uboże.ją, aie guru się bogaci i o to r,jas_
rTie c]iodzi.
DLACZEGO LIJDZIE DAJĄ SIĘ W TAKI SPOSOB

WYI(ORZYSTYWAĆ?
Sekta ofelu;e ]udziom to, czego potrzebu;ą. Bar-

clzo często, tak rvazrle potrzebv jak potrzeba niłości.
akceptacjr. bezpieczeństwa, przynależności cz5 rvięzi.
rrie są zaspokoione - sekta je zaspokaja - co plaw-
cla pozornre i za wysoką cenę, al,e o tym przyjdzie się
przekonac młod,vm ludzj"om później. Sekta kusi rvizją
l}o\veE]o, lepszego św,iata, odkryciem plarvdy absolut-
rrcj, uzyskalliem .,plarvdzir,vego" zbarvienia. W sekcie
można znależć przy3ażń, miłość, zaufarrie, sens zycia
-,- właśnle to spi,awia, że hrdzi,e rriegają jej czarolł,|.

CO I}ZIEJE SIĘ Z CZŁOWIEKIEM W SEKCIE?

Sekta zm\el,za cio całkor,vitego uzależnierria czło-
rł,ieka, osiąga to rlr-kot,zvsiując techniki manipula*
cji. Proi,,,adza one do niekorzystnych zmiatr w psy-
chice. Sekta urabra. ztnienia człowieka tak, aby był
1ej calko-wrcle podporządkor,vany i posłuszny, Można
porvtedzlec. ze trvorzy nowego człowieka. Jak to slę
cizie.le? Dla r-rou,l-ch członkow jedynie pierrł,sze dni
cz-,- tnresiące pob;,tu .,łr sekcie są przyjemr-ie. Po po-
czątkowej dawce miłości, czułości i kompiementów
§lspołtow-a]]zysze plzestają być m-ili - rozpoczyna
się tzv;. ,,Iozmlazanie". Jego celem jest zburzenie
iotychczasorł,ej wizji świata i siebie, czyii zachwia-
nie tożsamości. Sekta nakłania cio ciężkiei pracy,
ogranicza ilość snu do 4 godzin, wplowadza ścrsłą
di.etę , uzy\\,a środków halucynogennych i narkoty-
ków, nakłania do nredytacji i rvielogodzinnych mod-
łów, Wprorł,adza oglomile wymagania i stosuje ka-
ry. Często za podobne czyl})r raz karze a raz nagla-
dza. Takie działania prowadzą do wyczerpaniafizycz-
nego i psychicznego członkóvr, do zniszczenia ich wi-
zji świata i siebie, W kolejnyn kroku sekta wyko-
rzystując ps"vchologiczną prawidłowość; jakaś tożsa-
mośc iest lepsza od żadne;, szturmuje jednostkę nau-
kami mistrza. Pozbawiorrv }<i,vtyc_yzmu i swoich za-
sad człowiek chłollle nauki gltru niczym gąbka _-
rrastępuje budo..,ante l-ror,,-ej osobo.,vości," W ostatnim
etapie sekta ,lnact-ria tlou ą osol-,owość - ponownie
szczodrze uaglaciza. daje przyrvileje i awans€ w hie-
t,alc]l,1 s€.it\-. pozrł-ala przekloczyć krąg dla wtajem-
lllczotli-ch, Dop,elo teraz, kiedy jest już zbyt póżno,
czjoi,,,ie.i pczr-raje kulisy działa]rrości sekty, jednak
jesi zb,,-t nloc}lo uzalezrriorry, a'try odejść.

Sekta zmienia człowieka, n§z,czy jego osobowość,
cila bliskrch staje slę kimś obcytn. ldikt nie chciałby
rł, taki sposób stlacić kogoś v,rażnego, raczej chcieli-
bvśrny uchronić naszych bliskiclr. Można to zrobić.
Im rvięcej miłości, uwagi, czułości, akceptacji dosta-
ną młodzi ludzie rv domu rodzinnym, tym mniejszą
pokusi1 i atrakcją będzie dla rrich sekta.

E.Z. - psycłtolog

KTo JE§T I§AJEA$DZiEJ PODATNY
NA ODI}ZI!\ŁY Ę5IANIIE strI{T?*)

Jako podstawo\Ąrą plzyczyne; iJl]i),§tęi]ol"vania nrło-
clych ludzi do sekt rvymieriia się }<lvzys lodziny. Za-
rril<ają tradvcvjrle folmv z.}icia lodzii}nego, coTaz czę-
ściej i coTaz \Ąlcześnie i cizic-:ci 1:,r:lti.ł,ażają autorytet
roclziców, a lozlr'iol,vy zastępcwai:e są wspolnynr oglą-
dariienr teler,vizji. Nie ]1la llt,iio-,,,;i,ltlia ciągłości rvy-
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miany doświadczeń i wartości między pokolenianri.
Kryzys rodziny ma swoje fuódlo w prze;nianach

społecznych i kulturowych dotykających całe społe-
czeństwo. ldiestety, przemiany te nie zawsze zmie-
rzają ry dobrym kierunku. Słuszny i oczyrł,isty, zda-
wałoby się, postuiat w.ł-zwolenia człowieka spod jarz-
ma dogn:atów i zabobonów, spowodował zantk rvlai;v
v/ sens realizacji podstar.vowych wartości: miłości,
ptzy jaźni, poświęcenia.

Nic zatem dziwnego, że poszukujący absoiutnych
norm i jasnych kryteriów nastolatek trafia do sekty,
gdzie otrzymuje z pozoru proste i adekwatne odpo-
w,iedzi na nurtujące go pytania. Największy efekt in-
doktrynacji sekt daje w odniesieniu do osób ptzeży-
wających kryzys rodziny, emocjonalny czy material-
ny. Sekta proponuje im nową ,,rodzinę", pozbawioną
jakoby ułomności rodziny dotychczasołvej. Obiecuje,
że każdy kto przystąpi do glupy zostanie natych-
miast zaakceptowany i pokochany. Adept znajdzie tu
proste wyjaśnierrie świata, poczuci,e jedynie słuszne.1
drogi i zwolnienie od odpowiedziainoścj,

Szczególnie podatne na werbunek są osoby t_l po-
nadprzeciętnej inteligencji i wrażliwości, nie godzące
się na bana]ne życie, poszukujące głębszego sensu,
stałego elernetu porządkującego ich egzystencję. We-
dług Marii Libiszewskiej-Zółtkowskiej (atrtorki opra-
cowanej dla Sejmu RP ekspeltyzy na temat sekt),
nowej wiary szukają najczęściej ludzie nłodzi, .,nie-
spokojni światopoglądowo", bardziej 11,.vęzuleni lla
wartości filozoficzne i egzystencjalne rriz dobra kon-
sumpcyjne. Brak satysfakcji z dotychczaso,w-ego ż5--

cia religijnego sprzyja zainteresowaniu nową glupą.
która obiecuje wypełnić pustkę i gdnaleźc swoją dro-
gę do Boga.

JAK RoZFozNAe SEKTĘ?*)
PrzekreśI stwierdzenia, które nie pasują do rro-

wej, znanej Ci grupy. Jeżeli choć jedno stwierdzenle
pozostanie nie skreślone, zachowaj w }<ontakcie
z grupą szczegóIną ostrożność!
1. Już pierwszy kontakt z grupą otworzył całkowi-

cie nowe widzenie świata (tzw. przeżycie 1<1u-

czowe).
2. Obraz świata jest bardzo prosty i wyjaśnia każ-

dy problem.
3. W grupie można znależć wszystko, czego do tej

pol,}- 1}a próŻno s-ię szukało.
4, Gru:la rra mistrza lub przywódcę, ojca, guru,

bądź iraiwiększego myśliciela, który posiada całą
prarvdę i częst6 jest czczony jak Bóg.

5. Świat zmierza nieuchronnie ku katastrofie i tvl-
iio grupa wie, jak go ratowac.

6. Glupa jest elitą. Pozostali iudzie są chot,zy i za-
gubieni. Jeżeli nie staną się członkami glupy,
nre będą się mogli uratować.

7. Grupa odrzuca naukę w szkołach i ucze].niach.
Jedynie nauka glupy jest uv,zazana za wartoś-
ciową.

B. Grupa odrzuca racjonalrre triyślerrie jako nega:
tyrvne i,,nieoświecone",

9. Krytyka osób z zewnątrz jest dowodem na to, że
glupa ma rację. Grupa uważa stebie za plaw-
dziwą rodzinę lub wspóInotę.

i0. Grupa chce, by wszelkie dawne relacje z rodzi-
ną, przyjaciółmi i środowiskiem został}. zerwa-
ne, pon_eważ przeszkadzają w Tozwoju.

] 1. Gr".łpa oddziela się od reszty świata poprzez
ubior, pozywienie, własny hermetyczny język,
ograniczanie swobody w lelacjach międzyludz-
kich.

I2. Grupa ząda ścisłego podporządkowarria si.ę r,e-
gułonr i przestrzegania dyscyplirry, ponieważ
jest to jedyna dr-oga do zbawienia.

13. Grupa narzuca sposób zachowań seksualnycir,
np. kontakt z partnerami za zgodą kierownictw-a.
seks glupoq.y, całkor,vtŁy zakaz kontaktów sek-
sualnych dla osób niższych w hierarchii.

14. }iigciy rv ciągu dlrla ne jesteście sami. Ktoś
Z glupy Zau|sze wam towalzyszy.

15. Grupa w_vpełnia cały wasz czas różnynri zada-
nlami. Moze to b_vc sprzedaż książek, czasopism,
werbowanie nowych członków, udział w kolej-
nych kursach, medytacjach.

16. Jeżeli obiecany plzez grupę sukces bądź uzdro-
wienie nie nastąpią, grupa uznaje, że dana osoba
nie zaangażou,ała się dostatecznie lub nle wie-
rzyła wystarczająco silnie.

fi. Członkiem grupy trzeba zostac nat;zchmlast.

1B. Nie ma możliwości uzyskarria obiekt.vwnego
obrazu grupy. Ważniejsze od refleksji jest prze-
życie zgodn,e z zasadą: ,,tego nie da się po prostu
wyjaśnić".

x) Z materiałów Dominikańskiego Centrum Informacji o No-

wych Ruchach Religijnych i Sektach w Polsce.

ffiYrfrItlE,,WITRYIIE §e!§6§§Ł§mn"
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PoRAffiNlK KoN§UMENTA
,,RĘKOJMIA A GWARANCJA"

W dwóch ostatnich odcinkach naszego poradnika
onrór.,,rliśm}- poięc,ie rękojrrria za rvady i gwalarlcja
iakości. Obecrlie zajrrriemy slę wzajemnyrn stosun-
lirem obu tych form zabezpteczenta ekonornicznych
irrteresów konsunrenta w obrocie rynkowym.

Często zdatza slę, że kupując okreśiony wyrółl
(zawsze oblety odpowiedzialnością sprzedaw-cy z ty-
tułu rękojmi za wady) otrzymujemv dodatkorvo
gwaralicJe jakości. Owa możlirł,ość .,rvspółistrrienia"
rękoimi i grvarailc ji zaslltgtł3e na baczilą tlwagę
zwazywsz\,, że lv pra}<tyce często i]opfzez udztelerTie
{rr,,alanc.ji próillr.le się ogt,arlicztc szęl,>z€ upla,,r,rrie-
rlia kolrsumenta r,vyirikaJące z IęKoJl,Ili.

Plzed norvelizac;ą Kodeksu Cvrvilr'ego z 1996 r,.

roszczenra z t_vtułu g\ł,aLallc.]1 lr-riały i:ezłvzględne
pierr,l,szeństwo przed uprarvriietliaml z t5 tułu rękoj-
mi. Korlsument nie lrrlał lrfz\- tr-in nozlrwości ,,przej-
ś<:ia" z reżimu €]wal,allcJl na leziłlr r,ęko.;mi, ze zna-
nym jej tylko rozrł,rązalliern u111ow} sprzedaży rze-
czy lvadiiwej. Doprero rł, ranach rękojmi pogwalall-
cyjnej (3 nliesiące od zakończenia gwarancjr, która
liczyła rviecej lllz rok) pojawiła się mozlirvość sko-
rz\.stanja z loz\i,lązallia umowy sprzedaży za zwTo-
tem zap}aconej cerly. Rozwiązani.a takie prowadziły
do konlecznosci akceptowania przez konsumenta
wielokl,otn5ch napraw gwarancyjnych wyrobu i wy-
nikaiące l stąd okresorve j nj.emozności korzystar"ria
z tegg rvvrobu.

Wprorvadzona z dniem 27,|2.1996 r. zmiana treśct
alt. 579 Kodeksu c_vwilnego w znacznej mierze eli-
rrrinuje w,skazane wyżei niedogodnoścr. Obecnie oJlo-
w,tązu je zasada, iż kupując.v noże 1.,,1-kon\.rr-ać

ttpra,"vtlietlia z t_vtltłu rękojrni za u,adv iizyczne rze-
czy niezależnie od upt,alvnień wynika;ącl.ch z g\\,a-
rarle.j :. rl,nt saml,ttr zrriesiono przvn]uso\\,e p_eT\,,,-

szeństwo gwarancji wobec rekoimi olaz zllkrvidolr-a-
r-io tzw. rękoinrię pog\^Iarancyjną. Oznacza to. ze \§

okresie ,,nakładarria się" na s'iebie telminorv rękolmi
i gwararrcji. 11,yłącznie konsument decyduje z jakie-
go uprarvnienia zechce skorzystac \,v pIz}-padku
ularł;nlenra się rvad_v rł,yrobu. Przypominam rr t,vnr

miejscu, ze tel,min ręko;mj trwa zawsze 1 rok ad za-
lvarcia umo\\iy splzedaży (wady budynku - 3 lata)
a termin grł,arancji moze byc qkreślony rv dokumen-
cie gwarancvinym do.łolnie.

Pi:agne podkreślić, że r..,lskazana rł,yzej możliwośc
r-rrezależrlego lvvkon5,-wania uprawnien z lękojmi od
uprawnień z g\ł-alancJi nie moze być interpretowana
jako możlirvośc rórvnoległego czy iednoczesn€go wy-
}ionyulania tych uprawnień wobec faktu ujarvnienia
jedrrej wady rł,ybI,obu. Tak więc po ,"vykr5zciu wady,

korrsument powinien wylaźnie określić z jakiego
uprawnienia korzysta a stosowne zawiadomienie oraz
określenie swoich żądań skierorvać bądź to do sprze-
darł,cy (lękolmra), bądź to do g-waranta (gwarancja),
Nalezy przyjąc, ze tak dokonany wybór wiąże kon-
sumenta az do zako/iczenia procesu reklainacyjnego,
f)czywiście, ]eśli np. konsunrEn1 q.ybrał gwarancję
a gwalant uchvla się od 11,y,konania ciążących na
nim zoborł,iązań 1ub v".;,,konuje je nieskutecznie, ist-
nieje możlirvość ,.przejścia" na rękojmię po zawiado-
m,ieniu o t;r:ttt sprzedawcy i uruchomieniu odrębnego
postepolvarria reklamacyjnego. \Mybór między rękoj-
i,nią a grvarancją odnosi się dcl konkretnej, okreśionej
wady. Gdy ta sama lub inna lvada wyrobu pojawi się
po upływie iakiegoś czasu, poprzedrri l.vybór reżirnu
reklamacyjnego riie vłiąże konsumenta i w odniesie-
niu do nowej wadv może bvc dokonany ponownie.
A więc doi<onany wybór rł,iąze t;,Iko jako konse-
kwencja danej v,raciy. Zrvracam tez uwagę, że nie jest
możli,ul-e s]<onstruor,varlie,lednego roszczenia z frag-
mentórv każdego z rezimów pozostających w zbiegu.

Wspomrrieliśrrr5. wyzej, że zmlana przepisów re-
guluiących omawianą materię nastąpiła z dniem 27

grudnia 1996 I. Zaten,L dla towarow zakupiońych
przed tą datą stosuje się stare przepisy a dla towa-
r,órv klłpionych po tej dacie - nowe zasady.

lrTa zakończenie powinr-riśr-ny odpowiedzieć sobie
na pytarrie co lvyblać, glł,arancję czy rękojmię. Na
tak sfolmułorvane pvtanie irie n-:ozna udzielić jedno-
znacznej odporviedzi, W__vbór zależy przede wszyst-
kim oo zakresu i rvarlrnkór,v udzielonej gu,arancji
oraz od roclzaju ularvnionej l^,,ady. Przestrzegałb;,m
jeclnak plzed pochopn}-n v/ybolem rękojmi przed
qlł,alalrcją rv sl,tuacji gdy ta ostatnia została udzie-
jolla tla dłuższy telmi.n, np, 3 1at, 1'aki wybór moze
(choc llie lnusi) sporvodować rł, przyszłości ograni-
czellie 1ub utratę korzystnych upra"wnien z gwa]]an-

cjl, Szczegółowe omówienie tych zagadnień znajdzie-
cle państrvo ..v dalszyrrr ciągu poladriika konstłmenta,

mgr Arkadźusz Wektg

elltl:ttrB!

Miejsce na reklamę

Twej
Firrn y!

lll!lllHlE!EtIrt§silił§ffi W&*§&ffi L}ł;lfi fdffi ffi §fi ffi ffi §Ę§§n
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,,KRVMINAŁKI .}.

2.06.br. - 11-,jg52Ęąniec Starego Bojanowa zgłosił, że
jego sąsiad zakłóca spokój i porządek pubiiczny.
Policjanci przeprowadzilt ze zgłaszającym i jego

sąsiadem rozmowę, a następnie sporządzili wnio-
sek do kolegium za zakłócanie spokoju.

4.06.br. * mieszkanka Starego Bojanowa zgłosiia, ze
jej zięć, będąc w stanie p,o spożyciu alkoholu, rvy-
r,vołał awanturę domowĘ. Strony pouczono.

4.06.br. - kierujący FIATEM 126p w trakcre wl,ko-
nywania na ul. H. Sienkiewicza w Smiglu skr,ętu
w prawo został uderzony y1 tył przez jadący samo-
chód OPEL CORSA. Sprawcę kolizji ukarano man-
datem.

5 06.br. - mieszkaniec Czacza zgłosił, że przeby,rva-
jąc w Przysiece Polskiej nieznany mu pies unie-
możliwił mu wejście do jednej z posesji. Przybyły
patrol policjI psa już nie zastał, a pokrzywdzonego
pouczono.

10.06,br. - mieszkanka Śmigla zgłosiła, że jej rrraż,

będąc w stanie po spożyciu alkoholu, wszczął wo=
bec niej i dzieci awanturę domową. Strony pgu-
czono.

11.06.br. .- mieszkanka Śrnigla zgłosiła, że jej ciotka
oblała ją wodą. Przybyły patro1 policji ze strotrami
przeprowadzlł rozmowę i pouczył je.

11.06.br. - nig2nąna osoba poinformorvała Kotrlerrd.:
Porviatową Policji w Kośc,ianie, ze na pl, Wojska
Polskiego w Śmiglu prowadzona jest sprzedaż to-
warów po godzinach otwarcia sklepu. Po pt,zvbv-
ciu na tlie jsce policjanc,i ten fakt potr,r,ierdzili
i właściciela sklepu pouczyli.

,zebrał (H. Z.)

TROCHĘ STATYSTYKI Z USC W SMIGLU
W 1999 roku urodziło się 214 mieszkańcórv nasze]

gnriny: 109 chłopców i 105 dziewczynek, w USC
w Śmiglu jednak nie sporządzono żadnego aktu uro-
dzenia. Zarejestrowano 105 małżeństw.
Tradycyjnie zorganizowano uloczyste spotkanie Za-
rządu Miejskiego Śnligla z paremii małżeńskimi, któ-
re obchodziły jubileusz 50-1ecia pożycia małżeńskie-
go połączone z wlęczeniem MED ALU ZA DŁUGO-
LETNIE PoŻYcIE MAŁZEŃSKIE. W i999 roku
ttczestr-riczyły w nim 24 pary.
W 1999 roku zmarło 163 mieszkańców gminy Śmi-
giel: 93 mężczyzn i 70 kobiet; 87 aktów zgonu spo-
t,ządzono rv Śmiglu.

zastępca Kier. USC w śmiglu
Taćleusz Marcźnźak

llastępny nl 6.01.2080 10ku

BtzPŁArI§E
0GŁ8§zEllIA Bm$ffiffiĘ
Pożyczkl gotówkowe w domu
klienta, bez żyrantów.
Tel, 518-97 40, kom. 0 601 911 603

USŁUGI TAPICERSKIE
Mikołaj Marcin,iak, Śmigie1, ul. J. Kilrnskiego 3

.Drzyjmę uczrriów w zawodzie sprzedarł,ca, I rok naU-
iii. Te1. 51-89-2?1.

Sprzedam FSO 1500 combi,
Tel.5l-B9-399.

biały, starr dobry.

Sprzedam działki budowlane, uzbrojone. Śmigiei,

lL5!=Ęs9j1
Chcesz zarobić sprzedając kosmetyki -
061 B575 643, 0601935676

Usługi transportowe do 3 ton. TeI. 0601147364.

SPRZEDAM
Samochód osobowy MERCEDES rok produkcji 1978

Sanrochód osobowy AUDI 100 rok produkcji 1986

Działkę budowlaną 2300 mż w m. Wyderowo.
Kontakt tel. 0 602 B09 792 lub do godz, 9.00 5 1B0 652

Zakład
Ł's ł u g o\Ę- o - Ilarzdtow y

|anina Gołembska
ślttctrl. uL. KośCIUSzKI 12

of eruje usługi:
czyszczerrie chemiczne

- 
pranie

- farbowanie

- Ienowacja odzieży skórzarlej

- czyszczenle pierza i szycie kołder

DRUKARNIA
ROMAN ŁĘCZYŃSKI

64-030 SMIGIEL
ui hm. Zb. Łukomskiego 3

tel. (0-65\ 51B*05-43
Zakład, czynny w godz. 8.00-12.30 i 15.00 -20.:j0

r,r, soboty w godz. 9.00-14.00
O Zoproszenio

O Dyplomy
O Wizytówki i identyfikotory

o ulotki reklomowe
o Druki firmowe

O Broszury i instrukcje
O Afisze do formoiu A2

zadzw-on
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,,SZÓSTY ZMYSŁ", USA, 1999. Reż. M. Night Shya-
trralan. Wyli. Bruce Willis, 1laley Joel Osment, Toni
Collette, Olivia Wiliams, Tlevor Morgan. Film sen-
sacyjno-psyclrologiczny. Psychiatra zostaje postrze-
lony przez swo jego pac jenta. W jakilrrś czasie po
tym wydarzeniu była ofiara zamachu kontynuuje
5qlą pTacQ. Spotvka chłopca obdarzonego niezw1 kł;--
mi właściwościami paraps,vchologiczn;mi. Lekarz
próbuje mu ponróc.

ffi lipcu kino nieczynne!

Norvo otrvart1,- sklep

,rM I x"
Śnrigic1. rł1. lrorvstańców Wlkp. 4 (obok stlaznicy)

Oferuje:
- I]oazelie drervniane

- Panele boazelvjtre z PCV

-- Kasetonv sulitowe

- Pergole (projekt, rvykonanie, montaż)

- i\r,c]ritekturę ogrodową (łarvki, studnie, altanki,
kwietniki - projekt, vlykonanie)

MICHAŁ MISTRZEM POLSKI WETEĘANOW!!!

Niezwykle popularny w sportorr,,ych. kręgach MI-
CHAŁ SZKUDLAREK z Przysieki Poiskiej, prezes
tamtejszego KS GRYF a przede lvsz},stkitrr długody-
stansowy biegacz zaliczył kolejn;, sukces -- lv XX
GOLINSKIM NIAŁYM MARATONIE WE,I,ERAI{ÓW
(powyżej 40 lat), który odbył się 3 czerwca w Mu-
rowanej Goślinie, na dystarrsie 2I,97 km w kategorii
wiekowej 65-69 lat zajął pierwsze miejsce i zdobył
złoty medal uzyskując rólvnocześnie tytuł MISTRZA
I]OLSKI, gdyż taką rangę miała ta inpreza! Dystans
ten przebiegł równo w 100 minut wyprzedzając dru-
giego na mecie o 3 i pół nlinuty a trzeciego zawod-
nika o 12,04 minuty GRAT Ut,U Jtr MYlIl

PRZYJMĘ UCZNIA. W ZAIVODZIE

MALARZ-TAPECIARZ

Hieronin Nfaiysiak

Śmigiei, ul. Młynska 9 tei. 180-269

VIDEOFILMOWANIE

Śmigiel, u1. Powstańców Wllip. 4 (olrok strażnicy)

Świadczy usługi rv zakresie:

- profesjonalna obsługa uroczystości lveselrrych

- efektowne czołówki video

- skanowanie i obróbka zdjęć

- oplacow},wanie amatorskich filmów video

- filmowanie wszelkich uroczystości

EDMUND CZA!ąNECl<l EDA
64 - 030 Smiglel, ul. Farna 3
Tel,lFax. (065)5189 - 687 Tel. kom. 0 603 572324

- A ^j-, -.9SŁUGIOGOLNOBUDOWLANE
SPRZED 

^ŻoKl 
EN l DRZWl Z PCv

żntUZJE, RoLETy, SIATKl pRZĘClW CWADOM
pRzEDsTAwlclELFiRr\"4y PROFlLOPLAST Wilkowice

Ceny producenta, sprzedaż ratalna
,SZAMY ficl'| 0:00 clo't6:00
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fiĘNa§
M§TRZOSTWA MIASTA I GMIIt{ry śłrtclnl

w TENI§IE SToŁowYM NA R,oK 2000

Śmigiel, 20 maja br.

IVlistrzostu,a połączono lównież z uczczertienr J
rocznicy działalności klubu POLONIA-ARStrNAŁ.
który był organi2atorem tychże mistrzostw, Ogó}er:rl
wzięło w nich udzi,ał 40 uczestników.
Uroczystego otwarcia dokonali przewodniczący Rad,v
Miejskiej Śmigla Zygmunt Konieczny i przevvodni-
czący Społecznej Rad;z Sportu Leszek Balcer.
Pierwsze cztety miejsca w poszczególnyclr katego-
riach zajęli:
chłopcy: (do kl. ósmej włącznie); 1. Wojciech Wali-
górski, 2. Dariusz S2ymański, 3. Krzysztof Garsztka,
4. Paweł Zbyrad.
mężczyźni: 1. Robert Bartosz, 2. Dawid Bartoszkie*
wicz, 3. Patryk Ratajczak, 4. Bartłomiej Glin}<a.
kobiety: 1. Danuta Strzelczyk, 2. Marta Waligórska,
3, Weronika Żttrek,4. Marta Rataiczak.
Najlepsi otrzvmali puchary, które wręczał Burmistl,z
Śmigla Jerzy CieśIa oraz dyplomy i książkowe na-
grody ufundowane pTzez księgarnie ,,ARSENAŁ"
7 Leszna i' Poznania' 

Tad,eusz Kozłollsski

TENISISCI Po SEZONIE 1999/2000

II LIGA - g}upa Zaclrodniopomorska i Wielkopolska
W rozgrywkach tej glupy uczestniczvły 24 ze-

społy. POLNIA-ARSENAŁ uplasolvała się na baldzo
doblym 5 miejscu, co stanowi niespodziankę, zwa-
żylvszy że dysponowała młodym i niedoświadczonym
zespołem.
W sezonie nasi terrisiści rozegrali 25 meczów, z któ-
rych: wygrali 15, zTemisowaU 4 i przegraii 6. Do naj-
lepszych meczów zaliczamy dwukrotne wyglane ze
SPÓŁDZIELCĄ Kobyiin oraz wygraną z HELIoSEM
Czempiń i remis z LKS TAJFUN-SKRA Ostrów
Wielkopolski. Najwięcej punktów w sezonie zdobyli:
Bartłomiej Glinka - 40, Tadeusz Kozłowski - 37,
Rartosz Robert - 35, Dawid Bartoszkiewicz - 22.

Tabela grupy A II ligi - mecze/punkty/stosunek
UKS Chrobry Nliędzyzdroje 18 33 : 03 129 : 51

KKS Stella-GOSiR Gniezno IB 27 09 il3: 67

IiS Ilelios Czenipiń 18 25 11 10B : 72
LKS Tajfun-Skra Ostrólv 18 21
KS POLONIA-ARSENAŁ 18 21

LKS Spółdzielca Kobylin 18 21

KTS Koszalinianin Koszalin 18 12
AZS KU UAM Poznań 18 9

KKS Ostrzeszów 189
Spójnia Paszel Świdwin 18 4

III LIGA - obejmująca obszarem poludnitlrvą część
Wielkopolski

Zespół POLONII-ARSENAŁU zajął ostateczrrie 8

rrrieisce na 10 zespołów uczestntczących w tej grupie .

Ta pozycja nie daje gwarancji pozostania w tej kla-
sie lozgrywek. Najiepiej punktor.vali: Piotr Mulczyn-
ski - 28, Witold Wośko - 2-,c. .ian Norł,ak - 15

l Ryszard Jokiel - 12 punktów.
Tabela III ligi - mecze/punkty/stosulrek

Astra victus krotoszv-n
Tajfun Skra II Ostrów
trko-Tech Życnltn
Nlks ostrzeszów ii
Tajfun Skra III Ostl,ów
SKT Słupca
KS Start Gostyń
P8LcNIA-ARSENAŁ II
Burza ]I Drzeczkowo
UKS Junior Itr Leszno 18 473

IV LIGA - 3bejmująca swym zasięgiem byłe
rvojewództwo leszczyńskie

Nasz r-iajnrłodszy zespół w tym sezotlie spi,arvlł
si_lcllą niespodziankę lvygrywając na firriszu IV 1igq.
Na 10 l,ozeglanych n:eczów wygrał az 9, tyiko jederr
przegrywając. ltTailepiej punktowali: Ijatryk Ratai-
czak - 

24,5 pkt., Wojciech Waligórski 
- 

23,5 pkt.,
Artur Marcitriak - 18 pkt., Dariusz Szymański _-
10,5 pkt., N'Iateusz Kuciak - 9,5 pkt. i Marcin Łącz-
ll,v - 6 punktóił,. WygrywaJąc IV ligę nasi zawod-
r:icv uzyskali awans do III 1igi.
ORLĘTA Czacz. którzy bra]i rórvrrież udział rł, tej
klasie rozgr5,ił,ek, zakończyli je na trzecim miejscu,
Drużyna z Czacza w-ystępolvała w następującym
składzie: Mariusz Wiera, Grzegorz Stachowiak, Jan
Szczepanek, Maciej Nowak, Marek Nlaślak, Krzysztof
Garsztka, Tomasz Wieczorek - v.zypożyczony z PO-
LONII, Tomasz Furmanowicz i Fryderyk Walkowiak.
Najlepszymi z nich okazali się Grzegorz Stachowiak,
który w n:eczu średnio zdobywał 3 punkty oraz Ma-
riuszWiera-2punkty.

Tabela IV Iigi - mecze/punkty/stosunek
1. POLONIA-ARSENAŁ III
2. KS llelios II Czempiń
3. GLKS ORLĘTA Czacz
4. UKS Bodzewo I Bodz,ew6
5. UKS Bodzer,vo II Bodzewo
6. Promień Krzywiń

W sezonie 200012001 drużyna z Czacza będzie wy-
stępowała pod nazwą ORLĘTA TERRA (TERRA to
nazwa firmy Hilarego Fórmanowicza z Wtelichowa,
jednego ze sponsorów klubu) i do rozgrywek u^Ista-
wi trzy drużyny: seniorów, juniorów i kobiet. Ta
ostatnia będzie lozgrywała mecze w nowo powstałej
lidze powiatowej, prowadzonei przez Storvarzyszenie
powiatowe Lzs w kościanie.

oprac. (H. Z)

1.

2.
,
4.

5,

6.

7.

8.

9,

10,

18 36 iBO
18 31 167

1B 25 157

tj0

óó

1i4
104

115
I40
158
162
165
166

18 23 165
18 21 143
1B 15 115
18 12 104
18781
18 6 BB

1.

L.

3.

4,

5,

6.

7.

8.

9.

10.

10 18 96: 44

10 i7 96: 49
l0 10 75: 70
10 B 68: 86
10 7 66: 78
10 0 26: 10015 10B: 72

15 91: 89

15 92: BB

24 72: 108

27 70 : 110
27 66: 114
32 51:129

Nowy sezon 2000/2001 r,ozpoczyna się we wrześ-
niu br., a w sielpniu zawodnicy wybierają się na
obóz przygotowawczy do Lginia.
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Fffi&KA N@ZNA
GMINNA LIGA SZI(OŁ W PIŁCE NOŻNEJ

TRAMPKARZY

,,To jedna z łvielu imprez w kalenclalzu Rad;, Spor,-
i.l"ł: \M.tuiniejach, kióre odbywały się od i0 maja do
T cŻe-riłca br.lna boisku KS ,,POGOŃ 1929" w Śmiglu
uciziat'braio 6 cłrużyn: Szkoła Podstawowa Czacz, SP
}Jrąz5lgka Stara, SP Stare Bojanorvo, SP Śmigiel
oraz,zespoły IVIAS-ROL Spławie i SP POGON Smi-
giel. Turniej rozegrano rv pięciu rundach. Ich wyni-
ki przedsiaiviają się nastepująco (grał ,.każdy z każ-
rlvrn"):
§tunda t:
SP Stare B,ojno:.ł.o - SP P_rzysieka Stara 0

SP POGOŃ Śmigiet - SP Czacz 0
NIAS-ROL Spław-ie - SP §migiel 2

Runda II:
SP'Star.e Bcjanowo ' MAS-ROL Spławie , 1

SP POGOŃ śmigiel .--- SP Przy,sieka Stara ' 0

SP.Czśez,-- SP§migiel , 11
Hrtnda III:
SP Staie Bojanowo - SP Czacz 0
SP Plzysieka Stara - MAS-ROL Spławie 3

SP POGOŃ Śmigiei - SP śmigiel 0

Runda IV:
SP Stare Bojanowo - SP POGOŃ Śntigiet 6

źP Czacz - MAS-ROL Spławie 5

S,15_Przysie}<a Stara - SP Śmigiel ,2

F,rrnda V:
SP POGON Śmigiel- MAS-ROL Spławie (w)
SP Czacz -- SP Przysieka Stara
SP Smigiel - SP Stare Bojanowo

TABELA KOŃCOWA

1. ,SP Czacz
2 SP Przys,ieka Stara
3. ,SP Stare Bojanowo
4. SP Smigiel
5. SP POGOŃ Śmigiel
6 ,\.IAS-ROL Spławie

nYajskutecziriejszyml strzelcalni bramek okazali
:;ię: },,ial,eusz Witornski SP Czacz - 16, Rafał Kobus
SP Czacz i Patryk Wojciechol.vski SP Śmigiel - po 6

aTaz Marek Kokocinski SP Śmigiel - 4 bramki.
Indywidualr-iymi nagrodami wyróżlriono: kr,óla

strze]ców \{ateusza Witomskiego, najmłodszego za-
,;r,,odnika Patryka Dominiaka SP POGOŃ Śmigiei
(ur,. 1991) olaz najlepszych zawodników poszczegól-
n_vch clruz;v,n: 'fotrrasza Mikołajczaka - SP Czacz,
Rcbelta, Ritte SP Plzysieka Stara, Jakuba Horyszko

- SP Stare Bojano\,vo, Patryka Wojciechowskiego
SP Śmigiei, Marka Fr,ąckowiaka MAS-ROL Spławie.
\i/yróżnienie specjalne otrzymał Mariusz Żelażniak
SP POCiOŃ §rligiel

2

b

5

- Jak Pan ocenia przebieg tuririejtr? -- zwracam się
do głównego jego patrona L,eszka Balcera - plze-
wodniczącego Rady Sportu.
Regulamin zausodólls oraz przugotrlulanie i przepro-
usadzenie u)Tttz z sędzźouaniem buły uzoroue. Wy-
konauscq turnieju był Jarosław Pźetrollsskź - nau-
czycżel Zespołu Szkół Zalnodowych, us Śmźglu, za co
należq, mu sźę słaua uznanża ź podzżęko,wanźa. Duża
lllkłud, praca, szczególnie ID sędzźowanżu, lłń.żeśli,
mgr Tomasz Frqckowżak - nauczyciel szkoły pod,-
stauousej us Śmżglu oraz dzżałacz śmigżelskiej PO-
GONI Hźeroni,m Ogrodozuczgk. Imprezie przez cały
czas ze n,Lnq patronował sporlsol; przewodniczqcy
zarzqdu Osźedl,a nr 3 u.l Śmźglu Jerzg Grzelczgh.
Zakończenźe źmprezy z usręczenźem dyplomózu, na-
gród zespołotngch ż indguźdualnycłt odbyło się 7

czerl,Dcą na stadionźe ,,POGONI 1929" "ll: Śmźglu,
Turruźej cźeszył się dużgm zainteresouuniem nie tEl-
ko dzżecź, ale ż źcll, rodzicótls ź n,tieszkańcóu: -- kibi-
colł pźłkź nożnej.
Drużyng do turnźeiu byłg dobrze praygóto:wąńe,, za
co należa, sźę podziękowanźa nauczycieloinl, bqdź,:kxe-
rownikom ekip: Markousi Sowźe z Czacza, Bogumż-
łowi Zandeckżemu z Przgsżekź Starej, Robert:owż
Mźce ź Ilonże FrgdrEch ze Starego Bojanotna, Tcima-
szoui Frqckolłźakousź ź Markousź Szlach,cie ze Smigla
oraz Kazimźerzoąlsż JaśkżelDźczol-ui ze Spłalłża, .: ,

Przez turniej przetłżnęło sźę około 100 młodych pźł-
karzE, Zuycżęstuo Czacza zdecgdouone, cłl,łopcy
z tej szkołg lłgkazali duże zgranźe ź znaczrte pźłkar-
skie umiejętnoścż, a bgły to dzieci z klasg pźqtej
c nawet ż młodsze.
Kolejng turniej, organźzotuana na podobnych zasa-
dach odbędzże sźę use usrześniu.

- Dzięku ję Panu za wypo.,łliedź. {H.Z.)

WYNIKI ROZEGIiANYCH MECZOW 
_

POGOŃ I - klasa A, POGOŃ II -. juniorzy młodsi
MAS-ROL I - liga okręgowa; FńA§-ROL II - kl. B

11 czerwca,br.
MAS-ROL I - ORLA Wąsosz 2:2. Bramki zdobyji

Maciej Strzelczyk i Daniel Marciniak.
POGON I - HELICS Bucz 0; 1.

tsREIYEWiA Wijewo _ NIAS-ROL II 1 :4, Bramki
zdobyli: Sebastian Miszczak dwie oraz Rafał Ka.z-
mierczak i Łukasz Frąckowiak po jednej,

POGON II - SPARTA Miejska Górka 1 : 2, Bramke
dla POGONI zdobył Przernysław Mil<oła;czak.

18 czerwca br.

KROBIANKA Krobia - MAS-ROL I 2: 2. Bramki
zdobyli: Włodzimierz Rogacki i Przemysław Jaku-
bowski.

RUCH Bojanowo - POGOŃ I 1 :4. Bramki zdobyli:
Krzsztof Kurzawa trzy t Karol Piotrowski.

MAS-ROL II - ORZEŁ Bonrkowo 0: 2.

3

3

1

0

0
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0

0
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19

22

l4

15 30
109
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719
30
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