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$iarostgha pveawn STAROŚTOWIE
DOZYNEKDzień dobry! Witom Poństwo serdecz-

nie i zoproszom do poronnej gimnostyki.
Większość z nos żyje już tylko wspomnie,
niomi po letnich urlopoch. (Dlo rolników
mogły być to jok zwykle tylko ,,półkolonie"
i to wyłqcznie w czosie kiedy kroj tonqł
w deszczu i oni o sionokosoch, oni o żni-
woch nie mogło być mowy). Osoby bor-
dziej wysportowone zokończyły sierpień
udziołern w triothlonie (dobrze, że wodo
w śmigielskim bosenie było w tym roku
mniej eksplootowono z powodu długotrwo-
łej niepogody). lnni zwyczojowo odbyli do-
rocznq pielgrzymkę do Górkl Duchownej,
Uprowiojqcy gimnostykę poronnq (dzięki
nobytej kondycji) nie musieli robić po dro-
dze odpoczynków, co zoowocowoło mniej-
szq ilościq śmieci no trosie. Uczniowie
jeszcze przez jokiś czos będq chcieli udo-
woć, że wokocje się jeszcze nie skończyły.
Jednok uświodomiq im to wkrótce nouczy-
ciele, którzy nowy rok reformowonej szkoły
rozpoczynojq w oczekiwoniu no obiecywo-
ne szumnie podwyżki. Nojwyższy zotem
czos, oby od rozu przejść do pełnej oktyw-
ności. Wystorczy tylko otworzyć szeroko
okno i rozpoczynomy.

Uczniom, oprócz reformowonej oświoty
i zopowiodonych pięciu godzin wychowo-
nio fizycznego w tygodniu, nojbordziej mo-
że przydoło by się prowdziwo gimnostyko
poronno. Bodonio wykozujq bowiem, że
ó0% (l!!) dzieci szkolnych kwolifikuje się
ze względu no zoowonsowone wody posto-
wy już nie tylko do gimnostyki korekcyj-
nej, ole do zobiegów rehobilitocyjnych.
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WITRYNA ŚMlGIELSKA

Dzieci mojq po prostu coroz mniej okozji do sponto-
nicznych zobow ruchowych (o ile kilogromów dźwi-
gojq codziennie w tornistroch !), o coroz bordziej
przejmujq niezbyt higieniczne wzory życio od doro-
słych, Młodzież znojduje sobie zostępcze ,iormy rozłc-
dowonio energii, kiedy to pseudokibice i pseudofcni
głośnej muzyki prowodzq regulorne bitvly między scbq
i z nopoikonymi wogonomi kolejowymi, outobusomi
i w ogóle wszytkim co po drodze. Często trocq zdro-
wie, o bywo, że i życie.

Tymczosem stroszno trogedio rosyjskiego okrętu
podwodnego ,,Kursk" pokozoło ile znoczy życie ludz-
kie no szqli wielkiej polityki. Zonim Rosjo zdecydo-
woło się no wezwonie pomocy międzynorodowej mi-
nęło tyle czosu, że nikt z załogi nie mioł już szonsy no
przeżycie. Gdzieś tom w zokomorkoch mózgu wyklu-
woć się może nowet pytonie, czy nie zrobiono tego
umyślnie, w imię ochrony tojemnicy poństwowej. Mo-
rze Borentso stoje się powoli cmentorzyskiem rcdziec-
kich i rosyjskich łodzi podwodnych o nopędzie cto-
mowym. Niepokoi to szczególnie Norwegów, którzy
obowiojq się że ie nie wydobyte dotqd wroki (joko że
,,Kursk" nie jest pierwszy) to reolno groźbo skożenio
otomo\rr'ego, ?rzy okoz.ji tej trogedii możemy przeko-
noć się, jok nieporodny jest nodol człowiek wobec
sił noszej włosnej plonety. Przy fenomenolnych od-
krycioch dokonywonych w loborotorioch nor.lkowych,
bodonioch kosnricznych się9ojqcych nie tylko do plo-
net noszego ukłodu, c|e i pozo nim, obecns techniko
rotownictwo wodnego jest bezrodno, gdy chodzi zo-
ledwie o 108 metrów pod wodę. A wydowoło by się,

że no tokq głębokość możno by zejść niemol po dro-
binie, (Gdyby,,Kursk" zotonqł w położeniu piono-
v;ym, to miołby szonsę wystowoć no powierzchnię!).
jokoś bordziej zrozumiołe wydojq się trudności przy
goszeniu pcźoru wieży telewizyjnej ,,Ostonkino". Tom
przynojmniej momy te 540 metrów wzw!ż i jeśli no wy-
sokości 450 m wybuchł pożor i jego płomienie widoć
no zewnqtrz, to jest to coś ,,nomocolnego", możliwe-
go do pojęcio (również od strony trudności technicz-
nych tokie.; okcji).

Tymczosem w kroju rozwijo się okcjo p"J'nor*q
,,wybory prezydenckie", Z dwudziestu jeden chętnych
do nojwyższego stonowisko pozostcło trzynostu. Z te-
go jeden z przeszło ó00/6 poporcieni, kontro reszto,
którzy nowet rozem nie osiqgojq w sono'ożoch tckiej
populorności. Jednok joko że w trokcie gimnostyki po-
ronnej i trv,ronio wyborów wszystko się zdorzyć może,
pozostoje tylko pilnie ćwiczyc i czekoć efektu,

Dlotego,zechcq Poństwo tercz poćwiczyć trochę
somocłzielnie. lviyślę, źe będq mieii przy tym poństwo

lepsze warunki,niz Andrzej L. On nie tylko nie mioł
w krótkotrwołym oreszcie worunków o'o prowodzenio
svłojej komponii prezydenckiej (choć iormolnie prowo
tego nie zobronio), ole chybo nowet nie mó9ł zo bcr-
dzo otwierać okno kiedy chcioł, o gimnostykę poron-
nq odbywoł pervnie pod okiem i no komendę ,,k|o-
wiszq", No jego szczęście już jest no wolności. Nie
mo to jok poręczenie.

Zoproszom Poństwq do nostępnego spotkonio.

Gżmnastgkę porannq przygotowała ź prou:adziła mgr J.S.
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rnówi radny PoWIATU KosCIAŃSKiEGo - RYSZARD FoRNALIK
Za parę dnż będzźemE gospodarzenxż DOŻYNEK

PaWIATOWYCH ,,Śmżgiel 2000" i u ztuiqzku z tyrł
odejdę od tradgcyjnego pgtania ź przedstauźę Czg-
telnźkom,,WżtrgnE Śmżgżelskźej" podstaluolle dane
o stanie Powźutu Koścźańskiego.

Potażerzc'nnia Pousiatu Koścźańskiego u:ynosź
722,5 kmz, co d,aje 19 miejsce pod, luzględ.ern u:źel-
koścż w luojeuództtłie. W poużecie mźeszka 78.100
mi,eszkańcóu, us tgm pralnie 400/o stanatlsżq kobźety,
Pod uzględem ludnoścż zajmujemy 74 mte3sce ID uo-
jewództu:źe. Gęstość zaludnienźa tłgnosż 108 osoblkm'
ż jest nźższa od średnżej tłojetl:adzkźej, która uynosź
772 osóblkmz.

W pouiecie na poczottku 2000 roku ID sEstemźe
Europe jskźe j Klasg fikac ji, D zźałalno ścż zar e j str au c.-

nyclt było ogołem 6,122 podmźotóus gospodarczgch

(us gmźni,e Srł,tgl,el - 1.490) dzźałaja,cgch ta następu-
jących d.ziee],zinacl-L: handel i usługż - 1935 (Ś -353), rolnźcttuo, łausiect,łno, leśnięfu;g - 890 (Ś -5a3), bu,dousnicttlso - 876 (S - 201), działalność
produkcEjna 

- 768 (Ś - 167), obsługa nl.erucho-
moścż, y;ynajern i dzżałalność zwiorzana z prouadze-
nźem źnteresólls - 5S5 (Ś - 76), transport, go§po-
darka nxegazanoua ź łqczność .- 384 (Ś -- t2), po-
została dzźałalność usłlłgousa, komunl.lno" * 367 (S -
64), hotete ż restauracje - 179 (Ś - 31), pośred-
nźcttlso fźnansolłe --- 131 (S - 1S,), górnictuso ź ko-
palnictlno-7(S-3).

Pouliat, bez mżastu Kościana, obejmuje teTen
70.741 hektaróu, z czego użytki ralne obejmujq, ob-
szar 54.546 ll.a, co stanousź 73,90lo potuźerzchnź ogól-
ne!, u tanx gruntu orne stcłnol)Jźq prawże 630/o.
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W pouieci,e jest 3.521 gospodarstlł źndEusl.dualnEch,
które użgtkujq gruntg o polD. 34.657 lta co stanousi
490/o gruntóu: użytkowangch ogołem. Średniq, uźel-
kość żndElniduałnego gospod,arsttła tugnosi 9,85 łl,a
ź składa sżę ona przecźętnźe z 4 dzźałek, Najwźększrą
średniq użelkościq gospodarstwa cll,araktergzuje się
gmżna Czen,ł,pżń - 12,44 h,a, naimniejszq gmżna Śmź-
giel 9,22 ha, Wgłqcznie z praca w gospotlarstusże
utrzymuje sźę 400lo użgtkou:nżkolł ź sq to głownźe
gospodarstlua o powierzc'h,nż pozuyzej 10 ha.
GłounEm kźerunkźe,m produkcjź u gospodarstwacrl
indglnidualgch jest tucz trzodg cltielunej, Jei pogto-
wźe ugnosź około 117 tgsżęcg sztuk, Obsada kształ-
tuje się na pozżomźe 431 szt. na 100 h,a gruntotł or-
nych ź uaha sźę u granźcach, od 406 tn gmźnże Koś-
cian do 461 w grninże Śrnźgiel,. Pogłouźe bgdła ug-
nosi ponad 22 tgs. szt. ż na 100 h,a użgtkolł rolngcłt,
przgpuda około 68 sztuk, ID tum, 24 krowg,
Wysoka skala produkcji zluierzęcej ma bezpośrednź
wpłyu na produkcję roślżnnq, W struktuTze zasźe-
ttsólls dominuiarca, rol,ę odgryuujq zboża, ktore zaj-
mujq potaźerzch,nźę 21.732 ŁLa to jest 80,10lo gruntóln
ornEch.
W 1998 r. na terenie powiatu zarejestroluangcłl" bgło
około 740 podmi,otolł gospodarczych, zairnujc4cgch sźę
pr odukc !q, artgkułów spożg la c zg ch, ż pr zetta ór stu enx
rol,tto-spożEloczarft. W ogólnej lźczbźe około 550/o sta-
nauźłg podlniotE zajmujo,ce się produkcjq ź przetuór-
stwenl mźęsa - 7 5 jednostek.

Pau:iat prolładzź szerokq działalność u) żnJra-
strukturze społecznei. Od 1 stycznźu 1999 r. prouadzi
5 szkół ponadpodstalnougcłt (lł tEm 2 u Śmżglu ż 1
u Nźetqżkotuże) oraz 1 placóukę ośwźatouq, Ogółem
ID roku szkolnEm 199912000 uczęszczało do ni.ch
(szkoł) 2.877 ucznżous podztelongch na 729 addziq,-
łólp, NauczEcźelź zatrudniono na 184,94 etatach.
W poloiecie dziata też Ośrodek ZamźejscouE U AM
us Poznani,u, u którEm obecnźe studżuje 201 osób
tł trEbźe dzźennEm oraz 335 zaocznie.

Na terenźe pouźatu ąls 1999 r, śąniadczenźa zdro-
Luotne realizoll:ctne bEłE przez publźczne i ni,epublicz-
ne zakłady opiekż zdrowotnei zarejestrolnane u re-
jestrze zalęłqd,óu opźeki zdrotaotnej u WoleuodE
Wielkopolskiego. Ogółem jest źch 34, u tEm u gmż-
nźe Śmźgiel 7,

Radq PolDiatu Kości,ańskźego 1 stEcznża 7999 r, prze-
jęła Junkcję orgqnu założgcielskiego Samodzźelnego
Publźcznego Zespołu Opźeki Zdrouotnej. Zespót ten
udziela ślllźadczeń zdrouotngch 66.121 mieszkańcom
ul zakresźe podstalnotuej i specjalźstEczne j opźekl,
zdr ou otne j, h,ospitalizac jź chorg ch, pomocE dor aźne j,
dzi,ałań profi.laktgczngclt, ż dźagnostgczngcll, usedług
zalnartgch umóus z Wiel,kopolskq Kasq Chorycłl,.
Ogółem na. konźec 1999 r. tls SamodzżelnEm Publźcz-
nEm Zespote Opźekż Zdrotuotnej zatrudni,onycll, bgło
624 osób, 1D tanx 62 lekarzy ź 216 pżelęgnźarek.

Reali,zacjq zcrdań us zakresie polnoca społecznej
zajmuje :::ę Potuiatotlłe Centrum Pomocg Rodzinże

u Kościanże, które m.i.n. podejmuje dzźałani,a dotE-
czqce organizousanźu opiekż u rodzinach zastępczgch
oraz udzielania pomocy pźenźężnej na częścżolue po-
krEcźe kosztótls utrzymanżu u: nich dzźeci. Na koniec
1999 r. takżch rodzln bgło 57 6 - 12), la którgch
wycholuEluało stę 80 dziecż (Ś - 17), Porruoc pienźęż-
na dla tEch rodzźn kształtuje sźę od 132 zł do 1327 zł
mżesżęcznie,

Analźza dEnamźkż bezrobocźq. na tereni.e objętam,
dzźałalnoścźq Pa,.tsll.tawego Urzędu Pracy ul Kościa-
nże us 1999 r. pozllsala zaobserąnować znaczqcy uDzrost
Lźczby bezrobotnych z 1287 u grudnżu 1998 do 2.285
u grudnżu 1999. W tgm ostatnźm roku nowo zareje-
strolnanycłl, ogółem bEło 3.880 bezrobotngch (Ś -907), tu tEm 1918 kobiet (Ś * 468),

Z dnźem 1 styczni,a 7999 r,, tł ztnżqzku z reJormq
admźnżstracEjnq kraju, rozpoczęłu dzźałq.nże Komen-
da Poll:iatoua Poticjż ąl: Kościanie. W grudni.u 1999
roku stan etq.tolla KPP uynosżł 121 etatow, uJ tan,L
8 bgło nźeobsqdzongch.. Na jednego policjantu przy-
padało 691 mźeszkańcóLD, W 1999 r, stllsierdzono
1.165 czEnóu przestępczych, czyl,ż o 144 mnżej nżż
us roku poprzedntm. Nastorpił róu:nież nżeznacznE
spadek tłgkrgualnoścź - z 80,10/o w 1998 do 79,60/o

ąl: 1999 r. W statEstgce Wojeuództllsa Wielkopolskte-
go KPP us Koścźanże zajęła 2 mźejsce usśród 31 jed-
nostek. Natomiast 1! poużecie nailepsze eJektE
ta tnEkrgusanżu przestępstu uzyskalż polżcjanci z Ko-
m,i,sqrźatu Poll.cji u Śmiglu - 82,40lo. W 1999 r. po-
jaużła sżę tu po,tl:źecie notua, dotgchczas nże spatgka-
na Jorma przestępstu - rozboje z bronżo,, którEch
zanotou)ano 4 pr zEpadkż.

O zagrożenżu pożaratłgm ź dzżałalnoścź KomendE
Pozuźatauej Straży Pożarnej,,WźtrEna Śmźgielska"
niedausno pżsała, stqd pozusalam sobl,e ten terna,t po-
mźnqć,

Władzamż Powżqtu Kościańskżego sq Rada Pou:żg-
tu ź Zarzqd Potlsźatu.
Rada składa sżę z 30 rad'rych,, ,u tarL ze Śmźgl,a: Cże-
ślu Jozef , Fornalik REszard, GrEgier Tadeusz, Klupsz
SteJan, Skrzypczak Henryk i Stachousiak SteJan. Jej
przetuod,ażczłlcan,L jest p. Tadeusz MEler a tuiceprze-
tłodnżczqcyrrLż p. UrszulcL lusaszczuk l, p. KrzysztoJ
Ruszkźeusźcz. Rudnż na co d,zień pracujq u 8 stałych
komźsjach, Radg. Jednej z nźch - budżetu ż Ji,nan-
sów przewodnżczqcym iest p, Józef Cźeśla.

Zarzqd Potl;żutu 'l,iczE 6 członkóus. W jego skład
tlschodzi m,in. Starasta Pousiatu p. Jerzy Skorackź,
Wźcestarosta p. Stefan Stachouźak ż Stefan Klupsz.
W Starostlnże Poll:i,atoą.l:Em, które jest organeTn LDa-

konalnczym Radg zatrudnżonych jest 61 osób, z któ-
rEch, ugkształcenźe uEższe posiada 76, pomaturalne
ż polżcealne - 70, średnźe 32 ż lłEkształcenźe zal"Do-

dollse - 3 osoby, W skład Starostusa lłch,odzż Biuro
RadE oraz 8 ugdzźażóu:.

Dziękuję Panu za rvypowiedź i do zobaczenia za
miesiąc (H.Z.)
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W potaźeci,e jest 3.521 gospodarstla źndguźdualngch,
które użytkujq gruntE o polu. 34.657 ha co stanousź
490/o gruntóu użEtkotoanych ogołem. Średnźu uźel-
kość żndEuźdualnego gospod,arsttua tugnosź 9,85 ha
i składa sżę ona przecźętnźe z 4 dzźałek. Najużększr4
średnżc1 uielkoścźq, gospodarstwa chq.raktergzuje sźę
gmżna Czenl,pżń - 72,44 h,a, najmnżejszq gmźna Śmź-
gźel 9,22 ha, WEłqcznźe z praca w gospodarstulźe
utrzgmuje sźę 400/o użgtkou;rtżkow ź sq to głownże
gospodarstusa o powżerzcłl,rń pousyżej 10 h,a.

Głóusngm kierunkźe,m produkcii lD gospodarst^uacn
indyusżdualgch, iest tucz trzodg ch.l.elunej. Jej pogło-
wźe tuynosż około 117 tgsżęcg sztuk, Obsada ksztuł-
tuje si,ę na poziomźe 431 szt. nu 100 h,a gruntóu or-
nych i lnaha sźę u: granźcach, od 406 lu gmżnźe Koś-
cżan da 461 w grnźnźe Srnżgżel,. Pogłouże bEdła lug-
nosi ponad 22 tgs, szt. ź na 100 h,a użgtkou rolnych
przEpada około 68 sztuk, lfi tan,L 24 krowg.
Wgsoka skala, produkcii zwźerzęcej ma bezpośrednź
wpłgus na produkcję roślżnnq. W strukturze zasźe-
wous domżnujarca, rolę odgrywajq zboża, które zai-
mujq polużerzchnźę 21.732 ha to jest 80,10/o gruntów
ornycłl,,
W 1998 r. na teTenie pouiatu zarejestrousunych bgło
około 140 pod,mźototł gospodarczgch zalmujqcgcll, sźę

produkcjq artgkułou spożguczyclt, i przettnorstuen7
rol,no-spożglłczaln, W ogólnej lźczbie około 550/o sta-
nawźłg podlniotg zajmujo,ce sżę produkcjq ż przetwór-
stlDel"rL rnźęsa - 7 5 iednostek.

Pouiat proluadzź szerokq dziq,łalność w żnfra-
strukturze społecznei. Od 1 stEcznźa 1999 r. prouadzi
5 szkoł ponadpodstalnougch, (lł tgm 2 us Śmźglu i 1

w Nźetqżkowże) oraz 1 placoukę ośużatouq. Ogółem
w roku szkolngm 199912000 uczęszczało do nżch
(szkoł) 2.877 ucznżotu podzżelongch na 129 oddzia-
łóus. NauczEcżeli zatrudnżono na 184,94 etatach.
W polłźecźe działa też Ośrodek Zarniejscoug U AM
u: Poznaniu, tł którEm obecnie studtuje 201 osób
u trEbże dzźennym oraz 335 zaocznźe,

Na terenźe potuźatu la 1999 r. śtlsiadczenża zdro-
wotrle realźzoulane bEłE przez publźczne l, nżepublźcz-
ne zakładE opiekź zdroulotnej zarejestrouane u) re-
jestrze zakładóus oprekl zdrotuotnej u Woielłodg
Wielkopalskźego, Ogołem jest źch 34, lu tEm us gml-
nrc sn,L?gxeL '/.

Rodu Poużatu Kości,ańskźego 7 stycznźa 1999 r. prze-
jęła Junkcię organu założgcielskźego Samodzżelnego
Publżcznego Zespołu Opiekź Zdrousotnej. Zespół ten
udzżela śl,użadczeń zdrouotngch 66.12 1 mżeszkańcom
u) zakresźe podstausotuej i. specjali,styczne j opźekż
zdrouotne j, łt ospitalizac !ź chory ch, pomocy dor aźne j,
dzi,g.łań profźlaktEczngch, ż d,źagnostgcznEcłl, uedług
zalnartgch um,óus z Wielkopolskq Kasq Chorgch,
Ogołem nu konżec 1999 r. us Samodztelngm Publicz-
ngm Zespole Opźekż Zdrouotnej zgtrudnźongch bgło
624 osób, w tam 62 lekarzy ż 216 pżelęgnźarek.

Reall,zacjq zadań ll: zakresźe pom,ocu społecznej
zajmuje s:ę Powźato,tpe Centrum PomocE Rodzinźe

u Koścżanie, które m,źn. podejmuje dzźałanźa doty-
czqce organizousanźa opiekż ąn rodzżnach zastępczgch
oraz udzielania pomocg pźenżężnej na częścźolDe po-
krEcźe kosztóu utrzymanża ta nźch dzżeci. Na koniec
1999 r. takżch rodzźn było 57 6 _ 12), u którgch
luychotuEluało się 8a dzźeci (Ś - 17). Pomoc pl,enięż-
na dla tEch rodzźn kształtuje sźę od 132 zł do 1327 zł
miesżęcznl,e.

Analizcl dgnum"źkż bezrobocźa na terenźe objętEm
działalrlościo, Po,"tsicttouego Urzędu Prucy ru Kościa-
nże u 1999 r. poztuala ząobserąnować znaczqcE uszrost
Lżczbg bezrobotnych, z 1281 u grudnżu 1998 do 2.285
u grudniu 1999. W tun,L ostatnźm roku nouo zareje-
strotl:anEch ogółem bgło 3.880 bezrobotnych (Ś -
907), tu tym 1918 kobźet (Ś - 468).

Z dnźern 1 stycznia 7999 r., u zlnżqzku z reJormq
adminzstrucgjnc4 kruju, rozpoczęła dzźałunxe Komen-
da Poużatoua Policji ąl: Kościunźe. W grudnżu 1999
roku stan etatoua KPP tuEnosźł 121 etatolD, u tan7
8 bgło nleobsadzongch.. Na jednego policjanta przE-
padało 691 mżeszkańcóus. W 1999 r. sttl:źerdzono
1,765 czgnóu przestępczych, czgli o 144 mniej nżż
ąn roku poprzednźm" Nastqpźł róu:nźeż nźeznaczng
spadek uEkrEualnoścź - z 80,70/o u: 1998 do 79,60/o

ąl: 1999 r. W statEstEce Wojeuództtlsa Wżelkapolski,e-
go KPP u Koścźanie zajęła 2 mźejsce ll:śród 31 jed-
nostek. Natomźast 1ł powźecie najlepsze ef ektg
u usgkrguanżu przestępstlo uzEskalż polżcjanci z Ko-
mi,scLrżatu Polźcjż us Śmźglu - 82,40lo. W 1999 r. po-
jalażła sżę lu pouźecie notua, dotych,czas nie spotyka-
na forma przestępstlD - rozboje z broniq, którgch
zanotou ano 4 pr zypudkź.

O zagrożenźu pożarau:Em i. dzźałalnoścź Komendy
Pousżatollsej Streżg Pożarnej,,WźtrEna Śmigźelska"
nżedalvno pżsała, stqd pozu:alum sobże ten tenxat po-
mźnqć,

Władzami. Pousźutu Koścżańskżego sq Rada Powża,
tu ż Zarzqd Potlsźatu,
Rada składa sżę z 30 radnych, 1D tanx ze Śmżgla: Cźe-
śla Jozef , Fornalźk REszard, Grggźer Tadeusz, Klupsz
SteJan, Skrzypczak HenrEk ż Stachousiak SteJan. Jej
przeuodniczllcun,L jest p. Tadeusz MEler a tulceprze-
tłodniczqcgrni p, IJrszulu ltnaszczuk ż p, KrzEsztof
Ruszkźeusźcz. Radni nu co dzżeń pracuja, u) 8 stałuch
komislach. RadE. Jednej z nich - budżetu i tżnan-
sóu przelłodnźczqcgm jest p. JózeJ Cźeśla,

Zarzqd Poąnźatu l,źczg 6 członkótn. W jego skład
llsclt"odzź m,źn. Starcsta Poulatu p. Jerzy Skorackź,
Wźcestarosta p, Stefan Siach,ouiak i, Stefan Klupsz.
W Starostlnźe PousiatowETn, które jest organerrL u)a-
konalnczym RaCE zatrudnźonycll lest 61 osób, z któ-
rycll, lugkształcenie uEższe posi,ada 76, pomaturalne
ź policealne - la, średnie 32 i lłykształcenże za,u)o,
douse - 3 osobE. W skład Starostusa lnchodzż Bźuro
RadE oraz 8 tugdzżałów,

Dziękuję Panu za wypowiedź i do zobaczenia za
miesiąc (H.Z.)
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XX Sesja Rady Miejskiej Smigla...
... odbyła się 29 sierpnia 2000 roku. Uczestniczyło
w niej 22 radnych. Nieobecni: Banasik Feliks i Li-
siak Jan. W sesji uczestnlczyli także: Radni Rady
Pow,iatu Kościańskiego Józef Cieśia i Henryk Skrzyp-
czak, kierownik oczyszczalni ścieków Wiesław Zbtor-
czyk, dyrektorzy szkół, rodzice, sołtysi, przewodni-
czący komitetu osiedlowego, dziennikarze.

PRZYJĘCIE PORZĄDKU OBRAD
Proponowany porządek obrad w punkc,ie 6 przewi-
dywał: ,,Opracowanie sieci Gimnazjów w Gminie
Śmigiel i podjęcie uchwały w tej sprawie". Prze-
wodniczący Rady Zygmunt Konieczny, który sesję
prowadził, zapro,ponował, by punkt ten zdjąć z po-
rządku obład gdyż w związku z wakacjami ,,nie
wszystkim udało się zapoznać z materiałami i nie
wszystko, udało się rozpattzyć". ZA wycofaniem tego
punktu głosowało, 18 radnych a 4 wstrzymało się od
głosu.

CO ROBIŁ ZARZĄD?
Sprawozdanie z działalności Zarządu Miejskiego
Śmigla za okres od 20 czerwca do 29 sierpnia 2000 r.
złożył Przewodniczący Zatządl Burmistrz Śmigla
inż. Jerzy Cieśla"
Zarząd między innymi:
t9 w trybie przetargu nieograniczonego do}ronał wy-
bor_u wykonawcy na budowę sieci wodociągowej
w Smiglu na ulicach Południowej i Rolnej - prace
wlrkona przedsiębiorstwo produkcyjno usługowe
ELPRO-EKO sp. cywilna z Poznania za kwotę
69.657,00 zł brutto
|& w trybie przetargu nieograniczonego dokonał wy-
boru wykonawcy na budowę sieci centralnego ogrze-
wania w Przedszkolu Samorządowyin w Śmrgiu -prace wykonało Przedsiębiorstwo Techniczne SNE-
LA ze Śmigla, koszt prac wyniósł 47.785,09 zł brutto
O przeprowadziŁ zapytanie o cenę na dostawę klińca
i tłucznia na budowę drogi do oczyszczalni oraz na
budowę drogi w Starej Przysiece P,ierwszej - mate-
riał dostarczy Prywatny Zakład Produkcyjno-Han-
diowy ANTEX z Ktzycka Wielkiego za lrwotę
147.845,30 zł brutto
O w trybie przetargu nieograniczonego wybrano
wykonawcę na budowę chodnika w Czaczu przy uli-
cy Wielichowskiej - prace wykona Przedsiębior-
stwo Drogowo-Transportowe DROGTRANS z Góry
za kwotę 37.044,90 złbrutto
C w trybie zapytania o cenę zlecono wykonanie
podkładów geodezyjnych na budowę sieci kanaliza-
cyjnej na ul. Matejki w Śmiglu - prac€ wykona
Wielkopolskie Biuro Geodezj:i i Terenów Rolnych
w Poznaniu oll,eszno Pracownia Terenowa w Koś-
cianie za kwotę 2.000,00 zł brutto. Natomiast doku-
ment,ację techniczno-kosztorysową wykona Zakład
Obsługi Budownic,twa KOLEKTOR-SERWIS z Lesz-

na za kwotę 6.500 zł brutto. (Zadanie zlecono w try-
bje z wolnej ręki)
O w drodze zapytania o cenę zlecono opracowanie
dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę
plzepompowni ścieków P-l i P-2, stacji zlewnej ście-
ków, przeJ,ewu burzowego, rurociągów tłoczonych
i kolektora grawitacyjnego dla miasta Śmigla, wsi
Koszanowo i Nietążkowo oTaz kanalizacji sanitarnej
w-taz z przyłączami w ul. Leśnej w Nietążkowie,
projektu zasilan,ia energetycznego dwóch przepom-
powni - na wykonanie wybrano ofertę Zakładu
Obsługi Budownictwa KOLEKTOR-SERWIS z Lesz-
na zą kłvo,tę 49.600,00 zł brutto
E w trybie zapytania o cenę zlecono opracowanie
map sytuacyjno-wysokości,owych na folii terenu
miasta Śmigla, wsi Koszanowo i Nietążkowo prze-
znaczonego pod budowę sieci kanalizacyjnej wTaz
z przepompowniami ścieków oraz z wypisami z ewi-
dencji - usługę wykona Wielkopolskie Biuro Geo-
dezji i Terenów Rolnych w Poznaniu oddział w Lesz-
nie Pracowni,a Terenowa w Kościanie za kwotę
11.800,00 zł brutto
O w trybie z wolnej ręki zostanie opracowana do-
kurnentacja projektoino-kosztorysorva na budowę
oświetlenia ulicznego na działkach budowlanych
w Smiglu przy ul. Dudycza i Bocznej - prace wy-
kona E]§ERGOBUD spółka z o.o. z Leszna za kwotę
2.46I zł brutto
E przeprowadzlł przetarg ustny nieograniczony na
dzierżawę sklepu w Nowej Wsi. Do przetargu przy-
stąpił 1 oferent a wartość czynszu dzierżawnego bę-
dzie wynosiła 150,00 zł miesięcznie
O przeprowadzlł przetarg nieograniczony na dzier-
żawę lokalu uzytkowego w Smiglu przy ul. Jagiel-
lońskiej 6 o pow. 78,58 m2, do którego przystąpiło
10 oferentów, rł,ysokość czynszu dzierzawnego będzie
wynosić 3.77|,84 zł miesięcznie tj. 48,00 zł za I rn2

powierzchni
€ przeprorvadził przetarg nieograniczony na sprze-
daz gruntu położonego w Śmig}u przy ul. Leszczyń-
siiiej o poił,. 0.92,66 ha, cena wywoławcza wynosiła
8i.826,00 zł, Grunt nabyła Betoniarnia Śrnigiel za
krłotę 82.826,00 zł
€* rczpatrzył 12 qrniosków o przydział mieszkania;
2 wnioskujących umieszczono na liście osób oczeku-
jących, 6 wniosków załatwiono negatywnie, 3 zosta-
rLą rozpattzone w terminie pÓźniejszym a 1 wniosek
rozpatrzono pozytywnie
€ rozpatrzył 15 wniosków o przydział dotacji finan-
sowych z czego 5 razpatrzył negatywnie, 1 wniosek
przekazano do Centrum Kultury celem realizacji a 2

u,nibski zostaną rozpatrzone w terminie późniejszym.
Po i"tzyskanir_l pozytywnej opinii Komisji Finansowo-
-Gospodarczej Zarząd podjął uchwały w sprawie
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rozdysponowania środków z rezelwy na:

- 4.000 zŁ na zakup wykładziny do sali Domu
Wiejskiego w Starym Bojanowie, w której dzieci
odbywają lekcje vrychowat-ri a fizy czrrego,

- 3.000 zł na utwardzenie terenu przed remizą
O.S.P. w Nietążkowie,

- 500 zł na organizację jubileuszu obchodów 35-1e-
cia Koła Gospodyń Wiejskich w Zegrówku,

- 10.000 na organizację Dożynek Powiatowych
,,Śmigiel 2000",

- 6.000 zł na remont basenu przy Centrum Kuitury
w Srniglu. Remont będzie obejmował wyłożenie
płytkami całego terenu wokół basenów wTaz ze
schodami. Całkowity koszt prac szacuje się na
około 31.000 zł. Środkr na to składać by się
miały z; dotacji celowej z Departamentu Kultury
Fizycznej i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego
w wysokości 7.500 zł, środki finansowe z Tezer. q'r

budzetowej oraz kwota w wysokości 17.600 zŁ

,,przeniesiona" ze schroniska. Prace wykona
ZGKiM w Śmiglu,

- 1.500 zł na obchody jubi}euszu 100-]ecia istnienia
Kolejki w śmiglu,

- 2.000 zł na otganizację II Turnieju Wsi w No-
wynr Szczepankowie.

Z rezervly pTzez\aczono też kwo,tę w wys. 2.745,00 zł
na uregulowanie rachunku zwlązanego z wykona-
niem zadaszenia nad sceną przy wiatrakach.
Zatząd wyraził również zgodę na prośbę Rady Sołec-
kiej, aby środki finansowe w wysokości 2.400 zł,
kt6re przeznaczył ria utwardzenie placu przed świe-
tiicą wiejską w Starej Przysiece P'ierwszej, przezna-
czyć na budov.lę drogi w Starej Przysiece Pierwszej
{B podjął uchwały w splawie przedłużenia powie-
rz,enia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Sta-
rym Bojanowie i w Czaczu oraz Dyrektorowi Przed-
szkola Samorządowego w Śmiglu.

SPRA!ryOZDANIE KOMISJI REWIZYJNEJ
Sprawozdanie z działalności tej komisji w okresie
międzysesyjnyrn złożył Kazimierz Hanyż. Wynikało
z niego, że komisja dokonała anaiizy budowy zaple-
cza sportowego przy Domu Działkowca na terenie
Fracowniczego Ogrodu Dz,iałkowego w Śmigtu
(,,w tej sprawie nie można jeszcz,e przedstawić koń-
cowych wniosków, gdyż nie otrzymaliśmy pełnych
odpowiedzi"; oraz analizowano wykonanie uchwał
przez Radę Miejską Śmigla i Zarządu Miejskiego
Smigla,

UCHWAŁY, UCHWAŁY
Między innymi podjęto uchwały w sprawach:
8 nieodpłatnego nabycia gruntu z zasobu Agencji
Własności Rolnej Skarbu Państwa o pow.0.79.11 ha
położonego w Parsku przy drodze w kompleksie pa-
łacowym. W pianie zagospodarowania prz,estrzenne-
go gminy Śmigiei grunt ten jest ptzeznaczony pod
oczyszczalnię ścieków
O nabycia od nrieszkańca
miany, gruntu połozonego

see. Jego nabycie pozwołi uporządko,waó teren po,d
względem prawno-geodezyjnym i stworzyć korrr-
płeks rekreacyjno,-sportowy oraz urnożliwi utworze-
nie zborników p.poż.
O o zmianie nazwy ulicy ,,NA DURKI" na ulicę
SŁOI§ECZNĄ w Śmiglu.

WOLNE GŁosY I lryNIoSKI
Rozpoczął je przewodniczący rady odczytrrjąc pismo

- informację Zarządtr Miejskiego śmigla odnośnie
opracowania prcjektu restrukturyzacji ZakŁadu Go-
spodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Centrum
Kultury, którego treść przyta_czam w całości:

W zwża,zku z zobouźqzanżem przez Radę Mieiskq
Zarzqdu Miejskżego do opracouanźa projektu re-
strukturyzacji Zakładu Gospodarkź Komunalnej
i Mżeszkaniouej craz Centrum Kulturg u Śmżglu,
Zarzqd i.nJormuje co następuje:
1. Kźerollsnźk Zakłqdu Gospodarkż Komunalnej

ż Mieszkanżotnej przedstal,Dźł sluoje stanolłis!ęo
odnośnże przekształceniu zakładu sugerujqc, że
uźdzź możliusość wEłqczenźa z zakładu si.ecź lno-
docitlgouej, ujęcźa uodE i sźeci kqnulizacEjnej.
Natomźast stunouźsko Zarzqdu jest następujqce:
Po oddanżu do użgtku oczEszczalnż ściekóąls
ź uzyskanźu eJektu ekalogżcznego oraz przebudo-
u:źe sźeci, kanal,źzacyjnej należy przeanalizoruać
wszystkże aspektE ekonomźczne zlDiqzz,ne z Junk-
cjonouanżem uodociqgóu: ż oczEszczalnź pod kq-
tem utllsorzenźa nouego zakłudu. Rozuażajqc
ten ąnaria.nt trzeba brać pod uuagę fakt, że
u nouurrL zukładzże nastqpi zuiększenie perso-
nelu admżn żstracg jne g o,

WEmźenźone działy obecnże obsługźtuane so'.

przez pracousnźkow admi,ntstracEjnEcłl" ZGKźM,
2. Dyrektor Centrui,m Kultury u Śmźglu przedsta-

usźł Zarzqdousź sto.nouźsko odnośnte przeproua-
dzeniq zmian tl: zakłudzie budżetou:Em ,,Cen-
trum KulturE" jak rólunźeż pożnJormouał Za-
rzqd o zamźarze złożenża u miesiarcu wrześnżu
br, rezggnacjż z funkcjź dErektora tej placóuki.
Zarzqd podzźela stanouisko dgrektora odnośnże
nże przekształcenia tego zal<ładu, boużem lnten-
cją RadE Mżasta ź Gmźny Śmigi"el us roku 1990
bEła koncentracja środkau: JinansouEch, i, jedno-
osobotlse kżerollsanle obżektami podległymi pod
Centrum, Wobec polłEższego Zarzord uznał za
celotne przeprouadzenże konsultacji, odnośnie
zmźan restrukturgzacgjngch z nolDurrl dErekto-
rerrL.

Podsumotlsuja,c pouEższe ąn chlnili obecnej Za-
rzqd nże ll:idzź możIźwoścź racjonalnego przekształce-
nża usEmżenżony ch zakładótu,
ponadto zarzqd sttl:zerdza źż rozdrobnźenże zakładóu
będzle uźqzało się z luiększymź kosztamź źclt, utrza-
manźa, a co za, tEm żdzte pozEskantem środkólu, bEć

Śrnigla, na zasadach wy- może kosztem planotuanych intłestgcjź.
w otoczeniu stawu Egel- Bźorqc polłyższe aspekty pod ulnagę Zarzqd Miejskź
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Śmigla urócż do tego ternatu użosnq przgszłego roku.

A, Pecolt dodał że komisja rewizyjna skierowała do
rady dwa pisrła o,dnośnie podjęcia uchwał w sprawie
zabezpieczenia praw gminy do terenu i budov;anego
na nim z,aplecza sportowego oraz koncepcji zagospo-
darowania tego obiektu.
Stanisław Pawlak z Czacza poruszył sp,rawę zŁej
jakości wody pitnej z wodociągu. H. Skrzyp-
czak wyjaśnl,ł, że zarład systematycznie prowadzi
prace modernizacyjne na stacjach uzdatniania wo,dy
ale z braku środków finanso,wych tych prac nie może
dokonać równocześnie, Dokumentacja na rerno,nt s,ta-

cji w Przysiece Polskiej jest już zlecona, a p,race zo-
staną przeprowadzone jesienią br.

}iatalia Bartoszewska zaapelowaŁa też, by uczulić się
na siacje i wodociągi będące w gestii zakładó,w pra-
cy, a przykładem złej jakcści wody są Jezierzyce.
Burmistrz odpowiedział., że ujęcie to, jeśli potwier-
dzą się informacje o dobrej wodzie, przejmie gmina.
Prawd,opodobnie sieć nie jest zakończona hydrantem
co uniemożiiwia jej płukanie. ,,Po Tozeznaniu podej-
miemy działan,i.a".

Kazimierz Wasiek zaapelował o zainstalorvanie 3-4
larnp w Księginkach na istniejącej instaiacji.

Po -"v5rg7gl,paniu porządku obrad przewodniczący
Rady Zygmunt Ko,nieczny zamknął XX Sesję Rady
}/Liejskiej Śmigla.

(H.z)

ffiffitrffiffi§ffi&ffi ffi§ffi& ,,ffifr§$Tm§jm"
8.@9.2000 (piątek) godz. 17.00

,,STALCWY GIGANT", IJSA, 1999. R€ż Brad Bird.
F'iim anirrroryveny. Jest 1957 rok. Trwa zimna wojna.
W małym miasieczku rybak opowiada o potężnym
czowieku całym ze stali, który mieszka w morzu.
Nikt poza pewnym chopc,em nie wierzy w bajania
staruszka. I to jemu właśnie udaje się odnaleźć szes-
nastometrowego robota. Stalowy gigant żywi się
żelazern, jest łagodny i naiwny jak dziecko.
15.09.2000 (piątek) godz. 19.00

,,TO MY", Polska, 2000. Reż. Waldemar Szarek. Wyk.
Rafał Cieszyński, Marta Dąbrowa, Brorrisław Wro,-
cławski, Leon Niemczyk, Sylwia Wysocka. Filrn sen-
sacyjrro-obyczajowy dla młodzieży. Historia grupy
uczniów, którzy nieb,awem mają zdawać maturę.
Nieśrniała dziewczyna kocha się w kołedze, któ,ry
jest nieoticjalnym przywódcą całej klasy. Ale chło-
pak ma kiepskie stopnie, boi się o wyniki s\Mego eg-
zaminu dojrzałości. B.M,

ffi f; n*Tffi [j ffi l $ł Ffi Hf,bęi§.§fi

Uwaga Fanie. Od października br. Centrurn Kultury
zaprasza na Aerolrik. Zgłaszenla od poniedziałku do
piątku w godz. 7.30-15.30 w administracji Centrum
ul. Kcściuszki 20, tel.5-180-273.

Centrum Kulttrry w Śmiglu przyjmuje rórvnież za-
pisy na kurs języka angielskiego prorvadzony ptzez
§tudio Języków Obcych pana Mariusza Tomczaka.
zgłoszenia do 21 września br. od poniedziałku do piąt-
ku w godz. 7.30 do 15.30 w Administracji Centrum
Kultury 20, tel. 5-180-273.

Tenisistom POLONII-ARSENAŁU
dziękujemy za serdeczne pozdrowie-
nia z obozu sportowego w Lginiu.

Redakcja

TANIE MEBLE WYPOCZYNKOWE
Z InĄPORTU I KBAJOWE

€) RÓZNE KOMBiNACJE ZESTAWÓW W SKÓRZE
I MATERIALE JUŻ oD 899 Zł, _ TAKZE RaZ-
KŁADANE

€l NAROZNIKI ROZKŁADANE - Już oD fila Zł,

@) MOZLIWY WYBóR TKANIN

@) SPF"ZED AŻ w CENACH PRoMocYJNYcH

FIRMA,,BEATA"
Śmigiel, ul. Folnlst. Wlkp. 12 Tel. (0-65) 5-180-657

AIJTO_CZĘŚCI:

S Bębng, tx,cze, klocki, szczękż, cElinderkź, prze-
uodg ll,amulcoue

ffi Dociskż ź tarcze sprzęgłotae

s Poskź rozrzqdu ź kll,nouse

ffi Łożgska, przeguby, półosie

ffi Lżnki

ffi Końcawkź drqżkóu, drqżlcż kżerousnżcze

S Fżltry
fi W aŁł,acze, an,Lartaza.toru, tuleje

ffi Uszczelkź pod kapE zq.Loorou)e ż ąłiele źnnych

Prowadzimy sprzedaż hurtor,vą, detaliczną i wysyłkową

FIRMA,,BEATA"
Smigiel, ul. Powst. Wlkp. 12 Tel. (0-65) 5-180-657

W godzinach od B do 16, w soboty od 9. do 14W godzinach od 8 do 16, w soboty od 9. do 14

#l'sr*



WITRYNA SMIGIELSKA

INFORł{ACJA BUR1VIi§TR,ZA sa{IGLA z DNIA 23 SIERPI§IA 2000 ROKU
Na podstawie art, 24 ust, 1 ustawy z dnia 27 wrześnla 1990 r. o r,vyborze Prez5lflgn1, Rzeczypospolitej Pol-
skiej (Dz. U. Nr 4t paz.544) podaje się do wiadomo ści inforrnacje o numerach i granicach obwodów głoso-

wania otaz wyznaczol-iych siedzibach obwo,dowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia głosowania

w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych r,a dzien B października 2000 r.

Granice obwodu
Siedziba

Obwodowej
Komisji Wyborczej

Miasto Srnigiel rce;

56ź.źo!
}§
ori
pO
4u

Aleja tsohaterów
Kędzierskiego
Kilińskiego
Łepkowicz,a
1\{ickiewicza
i,,iłyńska
Morownicka
Polna
południowa
Poprzecz^na
Powstańców Wielkopolskich
Rolna
słoneczna
Staszica
27 Stycznia
Winnicka
Wodna

Liceum
Ogólnokształcące
ul. Mickiewl,cza 2

§mlgleI
tei. 5180095

Dworska
Glinkowa
Końcowa
Krótka
Łąkowa
Poina
Poprzeczna
Półwiejska
wierzbowa
IVliasto Śmigiel ulice:
Ariańska
Boczna
Dudycza
Dworcowa
Krasickiego
Kręta
Leszczyńska
Lipowa
I-Iarcrnistrza Łukomskiego
Ogrodowa
Csiedle
Podgórze
Prusa
Stefana Batorego
Szrnalca
Śvr. Wita od nr 14 do nr 48
Zdrojowa
Zielorra

Miasto Śmigiel ulice:
Farna
Fechnera
Jagiellońska
Kątna
Konopnickiej
kościańska
Krótka
Matejki
Irllier,osławskiego
Aleja Paderewskiego
Plac Rozstrzelanych
Plac Wojska Polskiego
Podgórna
Północna
Reymonta
sienkiewicza
Dok'cora Skarzyńskiego
Szkolna
Ś.ł. Wita od nr 1 do nr 13

\iy'iatrakowa

Zespół Szkół
Zawodowych

PIac
Rozstrzelanych 16

Śru.igieI
tel,51800B6

wieś Glińsko
Wieś Nowa Wieś uiice:
Akacjowa
Krótka
Leśna
Poina
Poprzeczna
Śmigielska
W,ieś Foładowo
lVIiasto Śmigiel ulice:
Broniewskiego
Iwaszkiewicza
kościuszki
Kraszewskiego
Ojca Świętego Jana Pawła II
Orzeszkowej
Rudnickiego
Generała Sikorskiego

Centrum Kultury
świetlica

Śro,do:,lzisko,1",a

ul. Kościuszki 20
Śmigie1

tel, 5188651

Wieś Bruszczewo ulice:
Główna
}Towa
Okrężna
Przysiecka
wieś koszanowo tilice:
Bruszczewska

przedszkole
Sam,orządowe

uI.Leszczyńska 13

Śmigie1
tel. 51BOOB5

6

6
}o

b!
trz

Granice obwodu
Siedziba

Obwodowej
Komisji Wyborczej



WITRYNA ŚMIGIELSKA

1l
Słowackiego
Doktora witaszka
Wyspiańskiego

Wieś Bielawy ulice:
Głó,wna
kościańska
Przysiółek l"{owy §wiat
Wieś Żegrowo
\F"7ieś Źegrówko ulice:
I(ościańska
Leśna
PoIna
Poprz,eczna
Smigielska

Świetlica łViejska
ul. Śmigielska 18

Zegrółvko
tei. 5i80120

wielichowska
Wieś Czaczyk
wieś karśnice
Wieś Księginki
Przysiółek Nadolnik
Leśniczówka Frętkowice
Frzysiółek §koraczewo
Wieś Stary Białcz

10 Wieś trrzysieka Polska ulice:
Bruszcz,ewska
Główna
Piaskowa
Przemysłowa
Wieś Stara Frzysieka Drtlga
Wieś Stara Przysieka

Pierwsza

Szkoła
podstawowa

Stara Frzysieka
Druga

tel.5122662

Wieś Morownica ulice:
Boczna
kaźnrierczaka
Leśna
Nowa
Śmigielska
Wieś Nowe Szczepankowo
Przysiółek Sikorzyn
Follvark §tare Szczepankowo

Remiza OSP
trl. Leśna 1
Morownica
tel,5189690

11

YFieś Bronilrowo ulice;
kasztanowa
Leśna
Machcińska
Morownicka
Wiejska
wieś Machcin
Osada Podśnnigiel
l,eśniczówka Smolno

Szkoła
podstawowa

ul. Morownicka 26

Bronikorvo
te]. 5180964

wieś olszewo
§vieś parsko
Wieś Robaczyn
Wieś §ierpowo
Y9ieś Stare Bojanowo ulice:
Dworcowa
Głó,wna
IZloiejorva
Kręta
Krótka
Kw_atov.la
Lipowa
Łąkowa
Mała
Mioclowa
}ł,cstowa
Nowa
Okrężna
Csady
Polna
Poprzeczna
Przemysłowa
SzkoIna
Wieś Żydowo

Dom Wiejski
ul. Główna 34a
Stare Bojanowo

tei. 51B5268

Wieś Nietążkowo ulice:
Arci,szewskich
Boczna
Dudycza
Krótka
Leszczyńska
Leśna
Wieś Wydorowo

Świetlica Wiejska
ul. Leśna 36
Nietązkowo
te]. 5180285

wieś Brońsko
Wieś Nowy Białcz
wieś czacz ulice:
Ogro,dołva
Parkowa
Polna
27 Stycznta

Szkoła
podstawowa

ul. Parkowa 2

Czacz
te1. 5180227

t2 xvieś chełkowo
wieś karltrin
Wieś Spławie

Świetlica Wiejska
Karmin

tel. 5185206

13 Wieś Gniewowo
Wieś Jezierzyce
wieś wonieść
Wieś Zygmuntowo

Szkoła
podstawowa

Wonieść
tet. 5185193

Lokale lvyborcze otwarte będą w drriu 8

jest udostępniony do wglądu w Urzędzie
2000 r. w godzinach p,racy Urzędu.

października 2000 r. w godzinach
lt{iejskim Śm:igla pokój nr 11 na

od 6.00 do 20.00. Spis wyborcóv,z
parterze , od dnia 25 września

BURMISTRZ ŚMIGLA
(-) Jerzy Cieśla
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NĄ §YWffiR§Ę§
(W CELAC§ NAUK$WYCH)

Zacząło się całklenr zwyczajnie. Na początku tego
roku dostaliśmy z Kuratorium pismo,informujące, że
szkoły na Syberii chciałyby nawiązać współpracę ze
szkołą w Polsce. Napisaliśmy do jednej z tych szkół
i to był początek. Szkoła ta była zainteresowana nie
tyle zwykłą wymianą, co współpracą naukową
w dziedzinie ekoiogii. Naszej szkole to, bardzo odpo-
,wiadało, po:iieważ od lat młodzież naszej szkoły bie-
rze aktyw,ny udział w konkursach i olimpiadach eko-
logicznych. Dwa lata temu uczeń naszej szkoŁy zo-
stał finalisĘ Ogólnopołskiego Ko,nkursu dla szkół
średnich ,,JĘZYK ItOSYJSKI I EKOLOGIA". W tym
roku równiez uczennica zakwalifikowała się do fi-
nału, który odbędzie się we wrześniu. Ponieważ
szkoła w USOLIU jest oddalona o 7000 km od na-
szej, nieocenliony okazał się internet. Po omówieniu
fornr wspołpracy i wysłaniu tematów, z jakimi nasza
młodzież mogłaby wystąpić na III Międzynarodo-
rvym Forum, otrzymaiiśmy zaproszenie dla trojga
uczniów i dwoch opdekunów, do wzięcia udziału
rv Forum oraz w Międzynarodowym Obozi,e Ekoło-
gicznym ,,BAJKAŁ i JA". Niestety, ze względów fi-
lranso,wych pojechała tylko uczennica klasy IIa
Anna ldielcarek i rusycystka Ewa Popławska.

Nasz pobyt na Syberii trwał od 6 do 16 lipca 2000
roku. Od pierwszego dnia było wspaniale! Na lotni-
sku czekała na nas 4 osobo,wa delegacja. Przez caŁy
pobyt bardzo troskliwie opiekowały się nami pani
Dyrektor Szkoły Ekologicznego Liderstwa w Usolie
Irina Iwanowa Kolisnik oraz jej zastępca, pani Ga-
lina Fjodorołvna Kokuszyna. Pierwsze 4 dni spędzi-
łyśmy w Irkucku i muszę przyznać, że były one bar-
dzo wypełnione. Przede wszystkim brałyśmy udział
.,v Fo,rurrr, ale nie tytrko. Dzięki pani Irinie, która po-
mysłami, co zwiedzać, sypała jak z rękawa, zwiedza-
łyśmy nie tylko zabytki, ale również szkoły, szpital,
Park-Sanatorium, uniwersytety, a dzięki uprzejmości
pani Dyrektor Autorskiej Szkoły Eksperymentalnej
Nr 47, która zorganizo,wała transport, byłyśmy na-
tveb w letninr ohozie tej szkoły. Wysłuchałyśmy też
*łspaniałego koncertu muzyki organowej oraz obej-
rzałyśmy balet ,,.Iezioro, łabędzie". Wszędzie spoty-
kałyśmy się z niezwykle życzliwym i serdecznym
przyjęciem. Po 4 dniach, które wydawały się chwilą,
palrowałyśmy się na wyjazd na obóz ekologiczny na
wyspie Olchon na Bajkale. Już po drodze oczarowała
nas przyroda Syberii. Piękne góry i dzikie stepy, na
których, zCawać by się rnogło, nie ma nic oprócz
trawy, ale to tylko pozory. Wśród traw można spot-
kać niezwykle piękne i delikatne kwiaty o niepowta-
rzalnych kształtach i kolorach. Kwiaty te wyglądają,

jakby je ktoś przeniósł tam na chwilę ze szklarni.
Cbóz poŁożcny był w wiosce Hużyr nad Bajka-

łem. Wszyscy nocowali w przedszkolu, tam też była
stołówka. My, r. Anią i Larysą, nocowałyśmy w dom-
Iru nad Bajkałem. Z okien naszego pokoju mogłyśmy
podziwiać wschód i zachód słońca nad Bajkałem.
Niestety, zdarzyło się to tylko raz, po,nieważ zwykle
po dniu pełnym wrażeń spałyśmy tak mocno, że na-
wet wschodzące słońce nie było nas w stanie obu-
dzić.

Nad Bajkałern przyroda jest bardzo, zró,żnicowana
a krajobrazy niepowtarzalne. Pewnego dnia wybra-
łyśmy się na spacer do lasu. W lesie spotykaliśrny
przepiękne kwiaty, rosły wprawdzie rzadko, ale za
to były wyjątkowe. Nagle skończył się las i zaczęła
się pustynia, ale nawet na niej można było spotkać
kępki traw czy dywaniki kolorowych kwiatów. Ich
łodyżki miały zaledwie 1 cm wysokości, w ten spo,-
sób przystosowały się do silnych wiatrów i trudnych
warunków. Na Oichonie zwiedziliśmy Muzeum Re-
gionalne, gdzie mogliśmy nie tylko poznać fiorę i fau-
nę tych terenów, ale również prześledzić historię ży-
cia rdzennych mieszkańców wyspy, Buriatów.

Pocałym dniu zwiedzania do szczęścia brakowało
już tylko rosyjskiej łaźni, ale i to pragnienie zostało
spełnione. ł-ażnia przypomina trochę naszą saunę,
choć nie do końca. w saunie nie rra sławnych rosyj-
skich brzozowych gałązek, którymi okłada się ciało.
Jest to wspaniały rnasaż, po którym człowiek czuje
się jak nowo naro,dzo,ny.

Ponieważ był to obóz ekologiczny, były konkursy
ekologiczne, krzyżówki, rebusy. Wiele ciekawostek
o Bajkale dowiadywałyśmy się każdego dnia podczas
zwtedzania, ponieważ pani lrirr,a jest z wykształcenia
biologiem i ekologiern. Zasypywałyśmy ją więc pyta-
niami o rośliny i zvłierzęta spotykane po drodze,
a ona cierpliwie na nie odpowiadała.

Ledwie przyjechaliśmy, a już trzeha było wracać.
15 lipca po obiedzie wyruszyliśmy do lrkucka. Noc-
leg i wcześnie rano samolot do Moskwy. Wylecie-
liśmy 16 lipca o 7.00, a o B.00 byłyśmy w Moskwie.
Oczywiście lot trwał 6 godzin a nie 1 godzinę. Po
prostu wylatywaliśmy o 7.00 czasu irkuckiego
a przylecieliśmy o 8.00 czasu rnoskiewskiego (róźnica
między czasem mo,skiewskim a irkuckim wynosi 6

godzin). 17 lipca o 15.00 byłyśmy już w domu.
Jednak to nie korrdec naszej przygody z Syberią.

W grudniu płanujemy zorganizować sympozjum
naukowe u nas w szkole i oczywiście zaprosić na-
szych przyjaciół z Syberii, a w 1etnie wakacje nasi
uczniowie pojadą na obóz ekologiczny nad Bajkał.

Ewa Poptallsską

I

i

I
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11.08.br. '- mieszkanka Starego Bojanowa zgłcsiła,
że jej mąż, będąc pod wpłvwem alkoholu, vłszczął
awanturę domową. Strony pouczono.

12.08.hr. - mieszkaniec Śmigla zgłosił, że na pt. Woj-
ska Polskiego nieznani mu męzczyżni nlszczą bud-
kę telefoniczną. Policja na miejscu zattzymała
sprawców, ktlrzy nie byli mieszkańcami naszej
gm.iny i sporządziła wnlioski do, kolegium.

13.08.br. - mieszkanka Śmigla z u]. Wł, Reymonta
zgłosiła, że jest popychana i szarpana przez innego
mieszkańca Śmigla. Przybyły patrol połicji splaw-
cy nie zastał, a pokrzywdzoną pouczył o dalszym
toku postępowania - nie złożyła jednak wniosku
o ściganie.

18.08.br. - w Nietążkowie na ul. Leszczyńskiej kie-
rujący FORDEM ESCORTEM mieszkaniec Koś-
ciana uderzył w tył jadącego w tym samym kie-
runku samochcdu marki PEUGECT kierowanym
ptzez mieszkańca Wrocławia. Sprawcę ukarano
mandatem.

19.08br. - mieszkaniec Śmigla z ul. J. Słowackiego
zgłoslł, ze na ulicy leży nietrzeźwa kobieta, Przy-
były patrol policji nikogo nie zastał, a ze zgłasza-
jącym przeprowadzono rozmowę.

19.08.br. - mieszkaniec Starego Bojano,wa zgłosił,
że w pijalni piwa przy ul. Szkolnej w godzinach
nocnych klienci hałasują i zakłócają ciszę nocną.
Właściciela pijaIni pouczono.

19.08.br. - mieszkanka Kosz,anowa zgłosiła, że jej
syn, będąc pod wpływem alkoholu, wszczął wobec
niej awanturę domową. Przybyły patrol policji
awanturnika zatrzymał i odwiózł go do Policyjnej
Izby Zattzymań w Kościanie celem wytrzeźwienia.

15.08,br. - pracov/nik PKP w Starym Bojanowie
zgłosił, ze nieznana mu grupa młodzieży demoluje
pelon. Przybyll policjanci nikogo nie zastalj i nie
stwierdzili, poza plzewróconym koszem ze śrnie-
ciam,i, uszkodzeń peronu.

W s,ierpniu dokonano 5 włamań do różnych obiek-
tółv. Na gorącym uczynku zatTzymano jednego
spTawcę. Pozostałe sprawy - w toku.

... zebrał H. Z

AGENCJA UBEZPIECZENIOWA

ANDRZE.I CIESIELSKI

Sinlgiel, ui. Lipowa 33, tel. 5189-365
tel.050246420l

PRZEDSTAWICIEL PZU §A
poleca bezpłatne doradztwo i zawieranie umów

w zakresie ubezpieczeń:

I. lłIajątkowych

- budynki i m_lenie od ognia, kradzieży i in-
nych żywiołórł,

II. Wypadkowych

- odpowiedzialności cywilnej

- nieszczęśliwe wypadki

III. Korntlnikrcyjnych
--- OC, ĄC, Zic]ona Karta

olaz spisywanie umów

$a oTwARTEGo FUNDUSZU
EMERYTALNEGO PZTJ ,,zŁaTA JESIEN"

BEZPĘOWIZY"INIE PRZYJMUJE OPŁATY ZA OC
PoJAZDÓw

EDMUND CZARNEC§<I EpA
64 - 030 Smigiel, ul. Farna 3
Te1.|Fax" (065)5189 - 687 Tel. Ł-cn}, C 6C3 572324

U§ŁUGl
OGOLNOBUnOWLANE

SPRZEDAZ CKl EN l DRZWl Z?Cv
ZALLJZ..!E, RcLETY, SlATKl PRZĘClW cWADoM

pRzEDsTAwiclELFiRMv; PRfrFlŁ#PŁA§T Wilkowice
e enlr pr13ilL:c€§ite, §przedaż rataIna
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MozNA żvć INACIEI
W dniu 26 sierpnia 2000 r. w Wonieściu koło

Smigla odbył się p,iknik glupy A-A,,DĄB" ze Śmig-
1a, w którym uczestntczyły rodziny trzeźwiejących
alkohoiików.
Patronat nad spotkaniem objął ksiądz proboszcz Jan
Chrz,anowski z Wonieścia. Spotkanie miało na celu
uświadomienie mieszkańcom, że można żyć inacze1

- bez alkoholu.
Ksiądz proboszcz o godz. 16.00 odprawił uroczystą
mszę św. w kościele wo,nieskim, a po niej - na te-
renie ,probostu,a 

- przy kawie i ciastkach ,,pod
chmurką" odbył się mitting, w którym uczestniczyło
około 150 osób z różnych stron Wielkopolski. Hono-
rowym gościem był Burmistrz Śmigla p. Jerzy
CieśIa.

Przy dobrej muzyce i kiełbaskach z grilla bawiono
się do 2.00 w nocy.

K.w.

WYNIKI ROZEGRANYCH MECZOW
liga okręgowa

t5 sierpnia br.
PoGoŃ - DĄBROCZANKA Pępowo 0; 1.

SOKÓŁ Niechlów - MAS-ROL 2:2. Bramki zdo-
byli: Arkadiusz Jabłoński i Maciej Strzelczyk.

19 sierpnia br.

MAS-ROL BRENEWIA Wijewo 1 :0. Bramkę zdobył
Włodzimierz Rogacki.

POGOŃ - WISŁA Borek WIkp. 2 : 1. Bramki: Krzy-
sztof Kaminiatz i Paweł Szulc.

26 sierpnia br.

CRKAN CHCRZEMIN - POGOŃ 4: I, Bramkę
strzelił karol piotrowiak.

ZJEDNOCZENI Pudliszki - MAS-ROL 2:2. Bram-
ki: W. Rogacki i A. Jabłoński.

2i3wrześnialor.
POGOŃ - HELIOS Czempiń 3:0. Bramki strzeliii:

Łukasz Cgrodwczyk dwie i Karol Piotrowiak.

DĄBROCZANKA Pępowo - MAS-ROL 3:1. Bram-
kę strzelił Arkadiusz Jabłoński.

juniorzy starsi
27 sierpnia br.
PoGcŃ - 

pŁoivtlEŃ Szlichtyngowa 1:2. Bramkę
strzelił Łukasz Gabryel.

3 września br.
SOKÓŁ Włoszakovłice POGOŃ 2:8. Bramki

strzeirli: Przemysław Mikołajczak - cztery, Artur
Czapla - dwie, Łukasz Gabryel - jedną oraz go1

samobójczy.

64-030 śMlGlEt
ul. kościuszki ó

tel. 0-ó5} 5!80-26

PROFESJONALNE ZDJĘCIA:

- ślubne,

- komunijne,

- rodzinne,

- paszportowe,

- dowodowe, legitymacyjne w 3 min.

- reportażowe,

- reklamowe.

WYWoLYWANIE FltMoW ! zDĘe AMAToRsKlcH

SPRZEDAŻ:

- filmów,

- aparatów (2 lata gwarancji),

- albumów,

- 
1ąpgĘ,

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

- akcesoriów fotograficznych,

- baterii do telefonów.
USŁUG! KSERO A3, A4 pomniejszonie , powiększonie

PRZYJMĘ UCZNIA W I.TAUKĘ ZAWODU
MAT,ARZ - TAPECIARZ

f,Iieronim Matysiak

64-000 Smigie1, ul. Młyńska 9
tel. 5-180-269

§Bg&m§Et§eEe §nę w onW§firymie".
lUer§or.€rwdę flryfftrłw !
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Podejmę plecę na samochód ciężaro-
wy ład. do 3,5 t. Skrzynia ładunko-
wa 5\2,2\2,0 m. Faktury VAT. Te-
lefon (0-65) 5-180-657.

AVCN pTaca przy rozprowadzaniu kosmetyków.
T'el. 518 91 81

FIRMA REMCNTOWO-BUDOWLANA wykonuje
tynki gipsowe maszynowe. Cena do uzgodnienia.
Tel. 0603 069 17, (065) 511 07 9B.

Sprzedam działkę budowlaną 14 arów, z tozpoczęlą
budową w Robaczynie. TeI. 5-1BB-049 (wieczorem).

KARCHER - USŁUGI - TeI. 5-180-423

Elektroinstalacje - Tel. 0601-894-159

Wynajmę mieszkanie w błoku w Przysiece Polskiej.

]:'. 5:1_8Ł489_
Małzeństwo przyjmę na pokój - tel. 5-180-962.

TRUDNY TRIATE{LON
'I'RIA1'I{LON rozegrany został w niedzielę, 27

sierpnla w godz. 14.00 dc 18.00 na obiektach sporto-
wo-rekreacyjrrych przy basenię, 11z parku olaz pTzy

wiatrakach.
Ogółerc uczestniczl,ło rł, nim 40 zarvodnikór,v.

W kategorii OPEN MĘŻCZYZN (od 15 1at) starto-
,.vało 28 zawodników, zaw-ody ukończyło 25.

Trzy pier.łsze miejsca kolejno zajęIl,: 1 "- Stacho-
wiak Łu"kasz z Włoszakow,ic, 2 - Now-ak l\{arcin
z Pozlłnia, 3 - WlekĘl Gerard z Kościana. Otrzy-
mali oni puchary wręczone przez Burmistrza Śmigla
inz, Jerzego Cieśię.
W kategorii GPEN PAŃ staltowa}o 7 zawodniczek.
Trzy pierv,zsze miejsca kolejno zajęły: 1 - Talar Pa-
trycja z Pobiedzisk, 2 

- 
Wlekły Małgorzata z Koś-

ciana, 3 - Adamin Grażyna z Kalisza. Otrzymały
one puclrary przewodniczącego Rad;l Miejskiej Śmig-
la, które wręczał zastępca przervodniczącego Roman
Schiller,
§{ kategorii cirłopcórv do Iat 15 startowało czterech
chłopców, którzy kolejno zajęli lokaty: 1 - 

Hałat
Nlaciej, 2 

-Laszczyński 
Szymon, 3 

- Jatczak Mar-
cin i 4 - Jatcza.k Patryk - wszyscy z Leszna.
Ctrzyn:ali oni Puchary Starosty Kościańskiego, które
w-lęczał Burmistrz śmigla.
W kategoriaclr wiekowych zwyciężyli:
od 15 do 35 lat: Pawłowski Marcin z Włoszakowic,
od 36 do 50 1at: Kuik Jacek z l-r.szna,
powyżej 50 1at: Gołębiowski Edward z Pobredzrsk.

Zwycięzcy poszczególnych kategorii otrzymali na-
grody i wyróżnienii,a ufundowane przez Radę Sportu.
Nagrodę fair play otrzyrnaŁ Skarzyński Stanisław
(wnuk dr. Skarzyńskiego) z Leszna, który zgłosił, że
Towerem wykonał o jedno okrążenie mniej.

Ufundowano równiez nagrodę dla najstarszego za-
rvodnika, którym b_vł Marian Staśkiewicz z Wldzi-
szewa i dla najrnłodszego zawodnika _- Łukasza
Szklarskiego ze Śmigla.

Inrpreza, jak co roku, cieszyła się dużym zatnte-
resorłraniem mieszkańców, którzy przy całej trasie
kibicowali zawodnikom.

W imieniu komitetu organizacyjnego składam
serdeczne podziękowanie sędziom, służbi,e medycz-
nej, służbom porządkowym 

- strażakom OSP Śmi-
gie1 i Straży Miejskiei a także pracownikorn Cen-
trum Kultury w Śmiglu z p. Barbarą Mencel na cze-
le. Dziękuję władzom samolządowym za przybycie.
A szczególnie dziękuję wszystkim sportowcom i ki-
bicom. Do zobaczenia za rok.

Leszek Balcer - kżerownźk zawodów

Wesela - Chrzciny -Auto transport osobowy
Uroczystości rodzinne -
- tel, 0 606 616 223

VW GARBUS 1300, cena 4,500,00 zł. tel. 0606616233

PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCJI, HANDLU
i USŁUG ROLNICZYCH

,,śMIGRoL" Sp. z o.o.

w śMIGLU

tel. (065) 5180290, (065) 5180070

oferuje

do sprzedaży wszystkim zainteresowanym

OLEI NAPĘDCWY
po bardzo atrakcyjnej cenie

Zaptaszamy do zakupu

codziennie od godz 7.00 do 16.00

w soboty od godz. 7.00 do 13.00

Sprzedaż prowadzona jest na terenie firmv

,,Ś L{ I C; R O L" w Śmiglu przy uI. Leszcz;,-ńskiej 16

wjazd od ul. Południowej

O LOSACi{ KOLEJKI - w następnym numelze.

Prze praszam (T1 Z.)
Hastąpcgv EEr 2§.§§$.2$§}E lsku
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BARBARA KACZMAREK urodzona i3.11.1962 r.
w Robaczynie, zarnieszkała w Robaczynie nr 31, mąż
Janusz oraz dwójka dzieci: Kamil uczen Ii klasy Za-
sadniczej Szkoły Rolniczej w Nietążkowie i Lidia _-
uiczennica Gimnazjum w Szkole Podstawowej rv Sta-
rym Bojanowie.
Rolniczka gospociaruje wraz z rnężem na a0 hJ§ffi
tów w ty,m 20 ha dzierżawy. Struktura zasiewółv:
B ha jęczmienia, 7 ha pszenicy, 10 ha pszenżyta, 1 ha
-burakó."v cukrowych, 1 ha kukurydzy, 2 b,a zyta, 5 ha
iniesz,anki zb,o,żow-e, reszta użytki zielone.
Obsada inw-entarza: bydła ogółem - 15 sztuk, w tym
krów - ż szt., młodzieży - 13 szt. Trzoda chlevrna
ogćłem ż50 szt., v,l tym nracior _ 23 szt., prosiąt -100 szt., tuczn,ików l27 szt.
Budynki inwentarskie zmodernizolvane. Gospodar-
stwo jest wyposazone w maszyny: kombajn zbażo-
wy, 2 ciągniki, agregat uprawcwy, siewnik, rozrzut-
nik obornika oTaz sprzęt drobny.
3arbara Kaczmarek jest działaczką w Kole Gospo-
łiyń Wiejskich rv Robaczynie. Współpracuje z Od-
ctziałem Zamiejscowym Wielkopoiskiego Ośrodka
-lioradztwa Rolniczego w Poznaniu. W zeszłym roku
uczestniczyła w konkursie ,,Moja piękna zagroda"
zajmując 4 miejsce w byłym wojewóriztwie lesz-
czyńskim.

opracowała: Urszulą Bulińska

MĘCIPIIERZ PBZY§{ECKi ur. 1.01.1945 w Fozna-
niu, żonaty, jedno dziecko, wykształcenie wyższe
rolnicze - Akademia Rołnicz,a w Poznaniu, specjai-
nośó z,o,ote.:hnika. W roinictwie pracuje 36 1at.

W Państwowych Gospodarstwach Rolnych pracował
16 iat, a w Spółdzielczych - 20 lat. Pracę zawodową
rra terenie grniny Śnrigiel rozpaczął w Rolniczym
Kombinacie Spółdzieiczym Bronikowo z siedzibą
,w Morownicy w listopadzie 1980 r. gdzie pracował
do 1995 r, do podziału kombinatu. Od 1995 do chwili

obecnej piastuje stanowisko pl€zesa w Rołniczej
Spółdzielni Pro<iukcyjnej w Morownicy. RSP w Mo-
rownicy zTzesza 42 członków, w tym 25 pracujących
i gospodaruje na 328 ha (w tym 322 ha stanowią
użytki łolrre: 274 grunty orne i 47 ha łąki i pastwi-
ska; o bonitacji gieb 0,B3 - gro to IV klasa i nie-
u,iele gleb III klasy.
Poza prociukcją rolniczą RSP zajmuje się produkcją
spirytusu w gorzelni w Morownicy otaz vlytwarza-
niem podłoża do produkcji pieczarek w Bronikowie,
Gorzelnia produkuje rocznie 200 tysięcy 1itrów spi-
rytusu, a wytwórnia podłoża - 1500 ton.
W strukturze zasiewów 500/o areału stanowią zboża,
z czego 250 ton przeznacza się do przerobu ,w gorzel-
ni, resztę przeznacza się na sprzedaż. 20lo areału
ptzeznacza się na buraki cukrotre, 20/o pod rzepak,
46a/o na rośliny pastewne z ptzez\acz,eniem na baz.ę
paszo\Mą w spółdzieini. Plony zbóż uzyskuje się
vl granicach 48-50 ton z ha, a średni plon buraka
cukrowego w ostatnich 5 latach wyniósł 446 ton
z }rekara, rzepaku - 25 ton.
RSP prowadzi również produkcję zwierzęcą - po-
głowie bydła wynosi 180 sztuk, w tym B0 krów doj-
nych o średniej rocznej wydajności 5000 1 od krowy.
Obora jest pod kontrolą użytkowności mlecznej.
Istniejąca baza paszowa w pełni zabezpiecza pasze
lobjętościowe, doktrpuje się tylko pasze treściwe
jw formie gotowych mieszanek typu ,,B" i ,,CJ".
iPark maszynowy ,w RSP jest unowocześniorry - no-

iwa generacja rnaszyn do uprawy i sprzętu w pełni
jest wystarczająca.
W przyszłości zam:ierza się unowocześnić produkcję
zwierzęcą poprzez modernizację obory - hali udo-
jowej,

opracowała: M arżol,a Stachoułiak
F§. Przepraszamy za błędnie ,wydrukowane imię na
1 stronie.

F*§ĘFi B]{IC?wo UB§EPIECZEI§IOWE

G{usł xń*§łńł§r Egi€l§ffi-

l ]0*tłeł }lląellreawslręi c-.
I a'rr. Bojancwol,ul. Kręta4a M,#

l *'§:?§§:,;" W
i .** garl,nażenkę E6*
-ł§ surówkE i sałatki

* dania gorąee

tJiR ,,WARTA"
na gminę Śmigiel

ubezpieczenia rolne

- ubezpieczenia majątkowe

- ubezpie czenia ko,munikacyjne

WOJCIECI{ KOKORNACZY}&
Nietążkowo, ul. Leszczyńska 10

tel. 5-180-728Kom



WITRYNA ŚMIGIELSKA

Gminny Zwiqzek Rolnikółv, Kołek i Crgonizqcji RoiniczycŁl
Ą,,tW bmlgiu

zaprasza

SPOŁECZEŃSTWO POWIATU KOSCIANSKIEGO

a

BOZYI§KI PI}WIATOWE

,,Silligiel 2000"
które odbędą się 10 września 2000 roku lia tereliie przy wiatrakach.

(BEZ WZGLĘDU NA POGODĘ)

Frogram uroczystości przedstawia się następująco:

godz. 13,30 - wymarsz korowodu dożynkowego z siedziby PP}IiUR ,,ŚMIGROL" i przejście ulicam,i Po-
łudniową, A. Mickiewicza, Jagieliońską przez p\ac Rozstrzelanych i dalej T. Kościuszki,
Północną na teren przy wiatrakach

godz. 14.20 - powitanie gości i społeczeństwa

godz, 14.30 - uroczysta dziękczynna Msza święta

godz. 15.30 - obrzęd ,,Wieniec Wielkopolski"
godz. 16.00 - część artystyczna, w której slvoje ploglamy zaprezentują gminy powiatu kościańskiego

oraz Michał Grudziński aktor Teatru Nowego z Poznania. w proglamie dla dzieci i doro-
słych pt. ,,Baba Jaga i Mieczysław Góra - gawędziarz z Poznanl,a w proglamie ,,Godoj-
cie po naszymu".

godz. 18.00 - zabawa dożynkowa - gra zespół SB]ZAM.

UWAGA! :, ]-

W trakcie uroczystości czynne będą stoiska gastronunliczr.o-handlowe i wystawiennicze.

cHw§&!§§ffi *Wffiffiwffiffi §ffi§ffi§§t§E{&"
Nałe.rcrwdę wffirło!
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