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$i^rostgha póeanna
Dzień dobry! Witom Poństwo serdecz-

nie i zoproszom do poronnej gimnostyki.
Prowdę mówiqc, od połowy wrześnio to dlo
wielu z nos to nie było gimnostyko poron-
no, ole z gruntu nocno, bo oby śledzić no
żywo konkurencje olimpijskie trzebo było
włościwie rezygnowoć ze snu. W sumie to
się opłocilo, nowet jeśli nie wszyscy nosi
foworyci zojęli oczekiwone przez nos miej-
sco, Teroz zocznie się wielkie norodowe
odsypionie (gdzie te czosy, kiedy proco-
dowcy z poblożliwościq potrzyli no półsen-
nych procowników - nie Ęlko po Olimpio-
dzie, ole no przykłod po ligowych roz9ryw-
koch piłkorskich)" Teroz no odsypionie mo-

9q porwolić sobie tylko bezrobotni, któ.
rych, niestety, jest coroz więcej i którzy w
większości wcole nie chcieliby mieć tyle
wolnego czosu, Poniewoż 9imnostyko po-
ronno nie wymogo tokiego wysiłku jok
,,złote przejście" siedemdziesięcu (w sumie)
kilometrów w wykononiu Roberto Korzenio-
wskiego, zróbmy te kilko kroków przez po-
kój, stońmy przy otwortym szeroko oknie
i rozpoczynomy.

lgrzysko Olirnpijskie kończy bieg moro-
toński. Przed nami konkurencjo o wiele
krótszo, bo wymogojqco przejścio no wy-
boryI Dlo elit politycznych to stort do moro-
tonu, którym będzie coło kodencjo prezy-
denckq, Te wszystkie zogrywki przedwybor-
cze to przecież tylko rozgrzewko w wyścigu
do prezydenckiego fotelo. Wolko nie toczy
się przy tym o medol, ole o wpływy w poń"
stwie, o wygroć może tylko jeden. Nie mo
tu. jok no Olimpiadzie oni trzech miejsc
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no poolium, oni nie zdobywo się punktów dlo swojej
,,reprezentocji' zo znolezienie się w pierwszej szóstce,
Dlotego wolko o prezydenturę jest tok bezpordonowo,
tu wszystkie chwyty sq dozwolone, o orężem sq obiet-
nice i nodzieje, którymi politycy w noszym kroju mogq
bez żodnych wiqżqcych zobowiqzoń szermowoć wo-
bec swoich wyborców.

No Olimpiodzie przynojmniej jest wszystko josne;
zdobyłeś złoty medol, o więc byłeś nojlepszy. W po-
lityce nie jest to wcole tok jednoznoczne. Może
więc zomiost ronkingu obietnic wprowodzić dlo
kondydotów no prezydento punktocje zQ przy-
rnioty bordziej przyjemne dlo wyborców. Dlo
przykłodu; jeśli kondydot jest przystojny, tyle
punktów. Mo sympotycznq żonę - nostępne plusy.
Zs kożde dziecko możno też coś doliczoć (we
dług zosod przyjętych w Polsce dlo dodotków ro-
dzinnych). Nie wiemy, joki kondydoci mojq stotus mo-
jqtkowy, bo tokiego oświodczenio u nos ordynocjo nie
wymogo i jok by noleżoło toki stotus odnieść do ko-
rupcjogenności przyszłej głowy poństwo. Choć biorqc
pod uwogę powiedzenie, że opetyt rośnie w miorę je-
dzenio, trzebo by roczej śledzić wzrost mojqtku juź no
urzędoch. No pewno dodotkowe punkty noleżołoby
przyznowoć jeśli kondydot jest kobietq (żeby promo-
woć równouprownienie płci) i jeśli uprowio systemo-
tycznie gimnostykę poronnq. Wiodomo: toki kondydot
jest wytrwoły, będzie mioł dobrq kondycję (jokiej wy-
mogojq rozliczne obowiqzki prezydenckie), cieszy się
dobrym zdrowiem (nie będzie obciqżeniem dlo Kosy
Chorych), jest zohortowony (nojlepiej no wszystko),

zno bolqczki społeczeństwo (bo przez szeroko oiworte
okno dużo widzi), Możno by tok jeszcze vliele vlyli-
czoć, ole po co, skoro wystorczy pcdsumowoć, że ioki
ktoś miołby multum szons żeby zostoc prezydentem
jeśli nie wszystkich Poloków, to chocioz tych, którzy
uprowiojq gimnostykę poronnq. A czy to nie jest noj-
lepszo rekomendocjo?

No rozie kondydoci okcentujq to, co uwożojq zo
nojwożniejsze. Część podkreślo, źe sq Polokomi, z pol-
skich rodzin (czyżby kryptonocjonolizm?). .Jedni noszq
przyszłość widzq w Unii Europejskiej, inni rliręcz prze-
civlnie. Wszyscy notomiost przekonujq nos, że pro9nq
dobro młodzieży, rencistów i emerytów, bezrobotnych,
bezdomnych, mniejszości norodowych, rolników, gór-
ników (tych już może mniej, bo joko 9 rupo zowodo-
,"vo znocznie strocili no rondze, choĆ jeŚli spełniq po-
grożki strojkowe, to kto wie?), chorych, bogotych,
biednych i zdrowych. Czyli wszystkich. l tok do nostęp-
nych prezydenckich (czy jokichkolwiek) wybcrów.

Teroz zechcq Poństwo poćwiczyć trochę somi, Jo
pójdę sprowdzić no torgowisko, jok tom z hondlem
worzywomi po ostotnich umowoch z Uniq i po wpro-
wodzeniu votu dlo rolników. Pewnie nie znojdę to-
worów nojwyższej jokości (bo te mioły być wyekspor-
towone i psujq się no zoblokowonych przejścioch gro-
nicznych), oni jojek no twordo - bo to już tovior prze-
tworzony. Ale może chocioż będq ostotnie gruntowe
pomidory?

Teraz już Poństwo żegnom i zoproszom do nostęp-
nego spotkonio.

Gi,mnastgkę porarlną przygotowała i prouadziła rngr J. S.

d,olłycłl, u Śmźglu,
O uyrazźł zgodę na zakup kostkź nu cl1,odnik ll: Że-
gróusku o poa. około 60 ,ftLz 

- koszt zakupu uJraz
z transportem u:gniesźe około 1.800 zł,

@ przekazanźe Zespołoll:i Szkół Rolniczgch lł Ni.e- O zatusźerdził SpecyJikację lstotnach, Warunkóu Za-
ta,żkoluie 7 tEsźęcg złotgch na usunięcie awarźź urzor- mówźenźa dla duustopntotuego przetargu na zapTo-
dzeń dostarczajqcgch cźepłq, 1Dodę do 72 rnieszkań, jektouanie ź lugkonanźe hali sportouej przg Zespole
O przekazani,e Zespołousź Szkół Zawodotnycll, Szkoł Rolnźczgch lD Nźetqżkousie, Hala spoTtouJa,

u: śmżglu 3 tgsżęcg złotgch na zakup zesta.uu konx- zgodnże z nowq d,okumentacjq, spełniać będzże zale-
puterolnego, cenia określone przez Urzqd Kulturg Fźzycznej
e utworzenie d"odatkou)ego od,działu klasg pieruszej ź Sportu. Boisko będzże mżało uEmźarE 24)(44 m,
l.t: Liceum Ogol,nokształcqcEm u Śrnżglu. a iego uasokość ueunqtrz będzźe wgnosiła minź-

Kolejna XXll sesja Rady Potaiatu Kościańskźego rrlunl 7,5 m. Sala głóuna będzie mogła bEć przg po-
odbEła sźę 29 lłrześniu br, Starosta Jerzy Skorackż mocy zasłon podzżelona na trzu mnźejsze. I'łiezbędne
złożgł spraluozdanie z dzinłalnoścź Zarzqdu Powźatu, zaplecze m,źn. będzźe zatlsźerało: czterg nźezależne
który m.in,; szatnie z łazźenkami dla grup 15 osobougch, lugjścże
C podjo,ł uchuałę o zbgciu, ln drodze przetargu ust- z szatnż na salę przez korEturz, sźłounię dla grupu
nego, środkóus trwałych (sprzęt i. maszyng rolnźcze) 7a osobousej, salkę do ćwźczeń korekcyjnEch, maga-
Zespołu Szkoł Rolni.czgch u Ni,etqżkouźę; zan sprzętu gimnastycznego, nxq,g'qzan do sprzętu
6 omóu:ił organżzac!ę prouad,zenia kurśólll' doksztuł- drobnego przy pokoju nauczgcźelskim, pokoj nqucza-
caniq zal.Dodowego dla ucznió,w Zespołu Szkół Zawo- cźelskź z łazżenko, ż llsidokiem oraz usgjścżem bezpo-

ce SłtYcHAc W PovwlllEclllE ?
mórvi radny POWIATU KOSCIANSKIEGO - RYSZARD FORNALII{

W trakcże sesjź Radg Potaźatu Kośctańskżego, któ-
ra odbyłu się 18 li.pca br, Starosta Kościański Jerzg
Skorackź składajqc informację z działalnoścl. zarzqdu
pouiedzźał, że zarzqd m.in, tugrazżł zgodę na:
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średnim ncl salę, pokój sędzioluskż z łazienka, tni-
dotl:nźę na 200 miejsc siedzo,cycłl, pomi,eszczenźe go-
spodarcze, pomźeszczenźe tech,nźc usentylator*
nźa oraz dużg hol z rnożlitpoścźq prouadzenźa szatni
i kasg.

Zadanźe to ma być zreal,izoułarte kosztem 3.000,000 zł
(w igm: środ.ki paluiatu 1.500 tEs., dotacja celou:g.
WUW 60a tgs., dotacja UKFźS 9a0 tys.) u 2003 roku.
PrzEpomżnam, że uchwałę na ttsnżosek Zarzqdu Po-
uiatu Koścźańskżego u tej spratuże Rada PouJżatu
Kościańskźego podjęła u trakcźe XXI sesji 2 sźerp-
ni,a br. po bardzo burzl,źlnei dyskusji przy dlłoch
głosach sprzecźwu - ZA głosoluało 24 radnEch,
3 usyrazźł zgodę na przeproruadzenie kasacjż znższ-
czonego sprzętu ż urzqdzeń użEuanych do 30.06.br.
przez Rodzinny Dam DzżeckcL tu Stargm Bojanouże,
C podpżsał porozumienle z Gminnym Zlłżqzkźem
Rolnźkau, Kołek ź Organźzacjż Rotnlczgcll, u Śmiglu
1,JJ spruuźe zorganizauanźa pouźatouEch dożEnek,
w którEm ustalono udzżał poluiatu ąls kosztach, ,lD ua-
sokoścż 5.300 złotych,

Sturosta painJarmouał tez, że Skład Orzekający
Rejonouej lzbg ObracŁlunkou;ej ąn Poznaniu uydał
pozatauJrLq opżnżę o przedłożonej przez Zarzqd Po-
taiatu Kościańskźego źnJormacjź o tuykonanym
u pźeru;szym półroczu budżecźe pouźatu,

Jak nQ kużdej sesjż, tak i na tej podjęto szereg
ucłt llsał, Mżędzg źnnymi:
l& u sprau;źe zmźun budżetu polłźatu na rok bleżqcy.
Jednq z nźch, bgło ztuźększenie o 60 tgs, zł pozgcjź
ll: ośąnictcźe i luEcłt,ouanźu. Po prostu pouiat otrzg-
mał llł tej kuoie dotację z Za,rzqdu Wojeuódzkiego
Fundszu OchronE Środowiska i Gospodarkż Wodnej
na ,,tl:spacźe reulźzucji zadania pod nazlno, zmzanu sg-
sternu ogrzeruanźa z ogrzelDania piecamź kaflougmż
opalanymŹ toęglem TLa ogrzeu)anŻe gazem zl,emnEm
l"ls Liceum Ogolruokształcqcym w Śmżglu".

O tł spralłźe olłreślenia uszoru h,erbu ź Jlagi pouiatu
koścźańskźego, LD uzasadnżenżu której m.źn. stuierdzo-
no: Projekt nataźorzuje do historgcznego godła Wtel-
kopolskż - białego orła umieszczonego ID czeTltJo-
nEm polu oraz do herbu stolźca powżatu - czeTu)o-
nej basztE Jortecznej (..,), Dolna część herbu natuźq-
zuje do historEczngch h,erbólu mźast ąrch,odzqcych
us skłud pouźatu. Ponźeu:aż gmżny te majq rozbudo-
uane godła, należało ie uproścźć t zrezyg,nouać z do-
dutkotugcłt, elementótls, aba h,erb pouiatu spełniat
funkcję znaku rozpoznauczego ż bgł czEtelny. Dolnu
część herbu sgmbol,żzuje idee źntegracji i tlsspółpra-
cE gmi,n ź społeczności l,okalnych pol"uiatu koścżuń-
skiego.
O ta sprawie przyjęci,a zadań z zakresu trallsportu
sanźtarnego (ź funkcjonalne poll:iqzanie tej jednostki
z Samodzźelnym Publżcznunx Zakładem Opieki Zdro-
uotnej us Kościanźe).

Porzc4dek obrad przetuidguał rousnźeż podjęcże.
ucłtuałE w spratuźe określenźa zasad ustulanźa
uysokoścź dźet oTaz zu)Totu kosztolls podróży
dla radnych Radg Pousżatu Koścźańskżego. Po
burzl,itnei dgskusiź (na poczqtku roku podjęlźśmy
uchtuałę o zamrożenźu diet) projekt u,ycofano z po-
rzqdku obrad.

Jako radng otrzymałem INFORMACJĘ O SY-
TUACJ( NA RY]VKU PRACY PoWlATrJ KosCrAŃ-
sKIEGo W oKREslE 8 MIESLĘCY 2000 R)RU
opracowanq przez Pouźatousy Urzqd Pracg us Koś-
cżanźe. Anulźza dEnamikź bezrobocźa na terenl,e obję-
tym ułaścilnoścżq, mźejscouq Poużatou,sego Urzędu
Pracy us Koścźanże ul 8 rnźesźqcach 2000 r. pozuala
zaobseruolłać znaczqcu,uzrost lźczby bezrobotnych
z 1902 osób tł sżerpnżu 1999 r. do 2908 osób tls slerp-
nźu 2a00 roku - lDzrost o 1006 osób, tj. 34,60/o. Sze-
rzej na ten terLut pouźern lls trclkcże następnego
spotkanźa,
Dziękuję Panu za wypowiedż i do zobaczenia (H, Z.).

Xffi Sesja Rady Vliejskiej Sntigla
... odbyła się 21 września br. Uczestniczyło w niej 21
radnych (nieobecni: Stanisław Pawlak Czacz,
Zdztsław Żaczyk - Stara Przysieka Druga i Henryk
Żak - Przysieka Polska), sołtys trezierzyc Ryszard
Sniady, przewodni,czący Zatządu Osiedla Nr iII Je-
rzy Gtzelczyk, dziennikarze oraz w części ,,oświato-
wej" - przedstarł,iciele organizacji nauczycieiskich
Maria Józetczak i Mariusz Drótkowski. Obradom
przewodniczył ptzewodniczący Rady Miejskiej Śmig-
la Zygmunt Konieczny.

CO ROBIŁ ZARZĄD?

Sprawozdanie z działalności Zarządu Miejskiego
Śrnigla złożył burmistrz Jeruy C,ieśla. Zarząd między
innymi:

O spotkał się z przedstawicielem firmy BL Recy-
kling z Sierakowa, który zapoznał zarząd z formą
zbiórki i odbio,ru tłuczki szkianej z gminy Smigiel,
a wspólnie z Międzyzakładową Komisją Oświaty
i Wychowan,ia NSZZ ,,SOLIDARNCSĆ" i Związkiem
Nauczycielstwa Polskiego wypracował regularnin
wynagradzania nauczycieli,
a w przetargu ograniczonym dokonał sprzedaży
gruntu o pow. 444 m' położonego w Smiglu prz;r
ul. Leszczyńskiej za kwotę 5.254 zŁ,

O dokonał wyboru wykonawcy na realizację nastę-
pujących zadań:

- w trybie przetargu nieograniczonego na budowę
oślvietlenia ul. Morownickiej w Śmiglu - etap L
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Pracę wykona Zakład Instalatorstwa Energetycz- do wniosków tych podmiotów o lozłozer'ie podat}<u

nego Usług Budowlanych Janusza Chomskiego na raty lub jego odroczenie.
z Koszanorva za kwotę 20.290,38 zł b,rutto, UCHWAŁY, UCHWAŁY
w trybie przetargu nieograniczon€go na budowę Podjęto ich kilka, m.in. w spra.łach:
oświetlenia ulicy Głównej w Przysiece Polskiej O nieodpłatnego nabycia od Ageircjr \Vłasllości Rol-
za kwotę iB.890 zł brutto - pracę wykona firma nej Skarbu Państwa gruntu o powielzchni 0 79.67 ha
jak wyżej, położonego w Śmiglu w rejonie stawu Egelsee oraz

w trybie z wolnej ręki zakupiono za 7.000 zł 36 gruntu o powierzchni 0.29.00 ha położoriego w Jezie-
koszy na śmieci, które zostaną zamontowane na rzycach, który ptzeznaczony zostanie na plac zabaw
rvszystkich przystankach PKS, - boisko dla dzieci i młodzieży,

8 razpatrzył 5 wniosklw o przyznanie dotacji, któ-
Ią plzyznano: Zespołotłi Szkół w Starej Przysiece
Drugiej na zakup komputerów - 11.00 zł l, Zespoło-
vli Szkół w Starym Bojanowie na wykonanie przyłą-
cza gazowego do budynku przedszkola - 1.500 zł,
C rozpatrzył dwa wn,ioski o przydział lokalu miesz-
kalnego z zaso,bów komunalnych: jednego wniosku-
jącego umieszczorro na liście oczekujących, a jeden
wnriosek załatwiono odmo,wnlie.

SPRAWOZDANIE KOMISJI REWIZYJ}.IEJ...
... przedstau,ił jej przewodniczący Andrzej Pecolt.
Głównym problemem, którym komisja się zajmowała
ł:yła kontrola finansowa budowy zap|ecza spo,rtowe-
go przy domu działkowca w Śmiglu. Komisja wnio-
sła do rady podjacie uchwały (podjęto ją jednogłoŚ-
nie) zobowiązującej Zarząd Miejski Śnaigta do pod-
jęcia działań mających na celu:
A) zabezpieczenia praw Gminy do budowanego za-

plecza socjalno-rekreacyjnego przy domu dział-
kowca,

B) opracowania i przedstawienia Radzie sposobu za-
gospodarowania i dalszego finansowani,a wymie-
rrionej inwestycji,

C) rozliczenra budowy zgodnrie z ustawą o finansach
publicznych i poinformowanlia Rady o wynikach
postępowania.

BUDŻET ZA PIERWSZE POł,ROCZE.
Wykonanie dochodów i wydatków w pierwszym

pó,łroczu br. było omawiane na posiiedzeniach komisji
rady, w czasie których Skarbnik Śmigla Danuta
Marciniak odpowiadała na pytania. Radna Natalia
Bartoszewska, w zastępstwie przewodniczącego ko-
rnisji finansowo-gospodarczej, w trakcie sesji odczy-
tała opinię tejże kornisji w tej sprawie, w której
m.in. stwierdzono niedoszacowanie wpływów ze
sprzedaży mienia komunalnego, które wykonano
w 11460/o i za zajęcie pasa drogowego, * 358,?40/o

oraz zaniepokojenie słabą ściągalnością podatku rol-
nego od osób prywatnych - wykonanie 29,230/o.

Wyjaśnleń udzielili skarbnik i burrnistrz. Na znacz-
ne przekroczenie planowanych wpływów ze sprzeda-
ży mienia komunalnego miała nieprzewidziana i tym
samym nieplanowana sprzedaż gruntu ze zŁożern gli-
ny w Przysriece Pols}łiej, Trudno też przewidzieć
w jakim zakresie będzie zajmowany pas drogowy.
Słabe wykonanie ściągalności podatku ro,lnego od
osóŁl prawnych spowodo,wane jest przychyleniem się

O zaciągnięci€ pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kvlocie
2000.000 złotych na dofinansowanie budowy oczysz,
czaIni ścieków y,, Koszanowie,
O zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regu-
laminu określającego wysokośó oraz szczegółowe wa-
runk,i przyznawania nauczycielom dodatkórv moty-
wacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz nie-
których innych składników wynagrodzenia, a także
wysokości, szczegółowych zasad plzyznawania i wy-
płacania dodatku mieszkaniowego.
Załącznlkiem do tej uchwały jest ,,Regulamii' okl,e-
śiający wysolrość oTaz szczegółowe warunki przyzna-
rł,ania nauczycielom dodatków: motywac5,jnego,
funkcyjnego l za warunki pracy oraz niektóre inne
składniki wynagrodzenia, a także wysokość oTaz
szczegółolve zasady ptzyznawania i wypłacanlia do-
datku mieszkaniowego", Pozostałe składniki :navczy-
cielskich pensji regulują inne rozporządzenla.

WOLNE GŁOSY I WNIOSKI
Urszula Ranke, czło,nkini Rady Społecznej Samo-

dzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Kościanie, poinformowała radnych o rezyg-
nacji ze stanowiska dyrektora Samodzielnego Pu-
blicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kościanie
Henryka Przybycienia.
(Nowym dyrektorem powołanym przez Radę Powiatu
Kościańskiego od 15 września został poprzednik
H. Przybycienia lekarz medycyny Zbigniew Szew-
czky).

Maria Białas w imieniu nauczycieli spytała się
burmistrza, czy nauczyciele do 6 października, usta-
wowego terminu, dostaną podwyżkę, dodając: ,,ZbuI-
wersowanie jest oglomne, bo ludzie słuchają i wie-
dzą, że inne gminy sprawę załatwtły m.in. poprzez
pożyczkę",
Burmistrz odpowiedział: Nie bardzo widze możliwość
realizacji tego zadania, gdyż ministerstrvo na ten cel
środków nie przekazało a potrzeba ich 800 tysięcy
dla nauczycieli i 76 tys. dla przedszkoli, Jeśli środki
z ministerstwa spłyną, to pieniądze wypłacimy.
wiceburmistrz Fetriks Banasik dodał: ktoś zrobtŁ
z nas kozła ofiarnego. Ministerstwo o brakującej
kwocie powiadomiiiśmy.

Po wyczerpaniu porządku
nieczny zamknął XXI SESJĘ
ŚMIGLA.

obrad Zygmunt Ko-
RADY MIEJSKItrJ

@.7 \
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17 września br. minęło dokładnie 100 lat o,d uru-

chomienia na trasie Stare Bojanow6 - Krzywiń
pierwszego pociągu ówczesnej Śmigielskiej Kolei
powiatowei.

Jubileuszowe uroczystości, które odbyły się 16 i 17

września br. rozpoczęła msza św. w kościeie p.w.
Najświętszej Maryi Panny w Śmigtu. Ten pźękny
jubźLeusz każe nam ugrazźć d,ziękczyni.enźe Panu tso-
gu, którE natchnqł sEnów, którzy wEmEślżlź genźusz
kaleź, Miała ona słwżgć człau:żekoruź (.,.). Nże Tnożna
zapomnieć ż tych, którzg naszq rnundur kolejarskż,
a każdy mundur nosi od,poluiedzżulność (...), Nżech
talęc ten jubżIeusz fia-letniej służbg przynźesże nże
tglko radość dnża dzźsźejszego, ale nźech. też będzie
reJleksją: co uczgrl,żć bg kondycja kolejki poprausża-
ła się ,,. - w okolicznościowej homiiii powiedział
ks. kąnonik Zygmunt Bartkorviak.
Po mszy św. przy dźwiękach orkiestry dętej pod
batutą Jana Nowickiego, koiejarze, ich rodziny i za-
proszeni goście ulicami Farną, św. lVita - składając
wiązankę kwiatów na pł_vcie upamiętniającą ofiary
wojny - Ogrodową, I_,eszczyrtską i Dw,orcową udaii
się na d-worzec PKP, gdzie odbyła się główna uro-
czystość.
P"ozpoczął ją Wit Kreuschner - naczelnik Sekcji
Smigielskiej Kolei Dojazdowej, który na wstępie
stwierdził:
Mam zaszczyt potłitać Państtlsu na nżeztuEkłej uro-
czgstoścź. Dzisźaj, 1,6 u:rześnża 20a0 roku, koleiarska
brać obclłodzź s1-1se święto. Poll:odem do śluźętouanla
jesta setna rocznźca i.stnźenl,a Śmlgżelsktej Kolż Do-
jazdouej, Od stu lut nqszu cźuchcża, jak pieszczo-
tlźll:ie jq nazguajq śrnźgźelanźe, przeuozź mieszkań-
cólls okolźczngch,, mżejscollsoścź. I chocźaż użele chmur
gromadzżło sżę nad nctnlź na przestrzenż ostatnżch lat,
to jednak obdil,adzźmE setne urod,zing t. jesteśrna go-
touż służgć rnżeszkuńcm asźedlż zlokalżzotl:anEch, przg
naszaftL żel,azngm szlaku przez następnycłt, sto lat,
Wierzymy, że będzźerng pasźadalż susoje mżejsce
w pejzażu tego mźasteczka.

A następnie, w imieniu komitetu organizacyjnego,
powitał koiejarzy, mieszkańców aTaz zaproszonych
gości, wśród których między innymi byli: zastępcy
dyrektora Dyrekcji Kolei Dojazdowych w Warsza-
wie Adam Gerstman i Robert Wiśniewski, naczel-
nik Zamiejscowego Wydziału Kolei Dojazdowych
w Poznaniu Bołesław Konik, asystent Marszałka Wo-
jewództwa Wielkopolskiego Grzegorz Karolczak, na-
czelnik Wydziału Dyrekcji Kolei Dojazdowych
w Warszawie Elżbieta Wieczorek, Wic,estarosta Koś-
ciański Stefan Stachowiak, Burmistrz Śmigla Jerzy
Cieśla, przewodniczący Rady Miejskiej śmigla Zyg-
munt Konieczny.

Historię śmigielskiej kolejki przedstawił Bolesław
Konik, który m.in. stwierdził, ż,e ,,kolej jak dawniej
nadal jest potrzebna społeczeństwu 1 rnusi odnaleźć
swoje miejsce w ob,ecnej rzeczywtsŁości, niusi po-
wró,cić do, dawnych właścicieli -- do samorządów".

Wręczył też dyplomy uznania - 
podziękowania ,,za

zaangażowanie i wkład pracy naTzecz rozvroju i ko,n-
tynuacji chlubnych tradycji obchodzącej 100-iecie
istni,enia Śmigielskiej Kolei Dojazdowej". Ctrzymaii
je: Leon Szczepaniak - emerytowany kierłlrnznik, Ta-
deusz Murek 

- 
emerytowany zawiador,ł,ca lokomoty-

wowni, Lech Chłapowski - zastępca naczelriika, Hie-
ronim Juszczak - Ęon5glwator, Marek Kupka - 

ma-
szynista, Włodzimierz Żak - 

65if12, Arrie]a Bartko-
wiak 

- 
kasjer osobowo-towarowy, Jerzy it{ichalski -dyzurny ruchu, Wit Kreuschner -- naczeinik sekcji.

Burmistrz Smigla Jerzy Cieśia zwraca,]ąc się do ze-
branych a szczególnie do braci kolejarskiej, okolicz-
nościowe przemówienie rozpoczął od słów: Nźe ukrg-
tuarn, że mam mźeszane uczucl.u Z jednej strorły głę-
bokl, sentyment, z drugźej ttl:arda ekonalnicznq rze-
czgwistość ż chłodna kalkulacju: zlźkwźdollsać bo sźę

ltże opłaca. Włqdze bEłego pouźatu śnzigielskl.ega 100

lut temu koleikę budo,wałE po to, bg służgła ona 'l,w-

dzżom - mźeszkańcam poulatu, bg poprzez przetlsóz
totlsurólJJ przyczynżała srę do rozwoju ekonomźcznego
ź ąnzrostu zamożnoścź pouźatu. Sledzqc ł,tistarię na-
szei l<,olejkl, trzeba stlłżerdzźć, że przez długźe łata

Junkcle te spełniała znq,komźcże. A następnie stlvier-
dzając, że ,,obecny kryzys nie jest pierwszym", pTzy-
pomniał kryzysy, jakie kolejka przecho,dz1}.a. ,,Obec,
nźe pan minżster*) staustu alternatguę: albo śmźgźel-
skq kolejkę przejml.e samorzqd, albo jcł fźzycz,nźe
zlżklnżduje. (...) Argumentem sq kosztE jej utrzyma-
r,źa nietuspółmżerne do uzyskilnangcłt docl1,odów. (,,.1

M,.nlster transportu ź gospodarkź morskźej proponu-
jclc płzejęcie kolelkź przez sqmorzqd stawźa r,"us pad
ścźanq, a sobże znajduje alźbż: ,,To onź, którgch ,ła-
bł,alźścźe, nie cłl.cźelź kolejkź przejqć"! A *a, sa,mo-

r:.ądoucy, przejqć iej nie możemE z bardzo p"raza-

źc::nego pouodu 
- 

po prostu nźe marng na to środ-
kóu" Jesteśmg u trqkcie realźzacji bardzo ylouaż-
ng ch żnln estE c jl, gminnE cl,t, znl.us zenź j e ste śrng r eall,-

zausać całg szereg zadclń przekazyuanych mam przez
rzqd bez ti,nansozuega pokrEcźa, staźmE przed pro,
bl em,em b udotlsnictlls a mźes zkaniow e g o" . Burmistrz
przypomniał też, że Radni Rady Miejskiej Śmigla,
aby zmniejszyć deficyt kolejki postanowili ją dofi-
nansowywać (yxzez B iat kwota ta wyniosła 26? tys.
złotych) i zwolnili PKP od płacenia podatku od

nieruchomości. Wystąpienie zakończył słowami:. Za,
tem dziś, u: tqk podnzasłej uraczystości ila-lecźa
J unk c j on o u anź a ś mźg źel skt e j k ol e jkź skł gd am uJ s z u s t -
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kźm pak ol enżom śmżg żelskich kol e jar zg p o dziękotn a -
nie za panżesżonE trud ź układ u jej dzżałatność. Ale
też tłErażan"ł zll ż uboleusanże, że nasza kolejka bę-
dzźe jeszcze '|:ursować tglko, z dnźem dzl,sźejszym,
107 dnż. Chclaiuż ,.. bać może zabłgśnie ślt:żutełko
w tarrL tunelu, W najbliższgm czasie spotkarna sżę

z panenl \ilżtem Kreuschnerenl, pTzeanalźzujemy ma-
teriałE z .,. może uda sżę coć uratousać",

Wystąpił również prezes Śmigielskiego Towarzy-
stwa Ki.lltuialnego Witold Omieczyński, który m.in.
p,orvieclział: ,,TLzeba w życiu być optymistą. Dziesięć
iat temu, gcly obchodziliśmy 90-lecie kolejki, jeszcze
dało się ją uratować. Tym lazem sytuacja jest jesz-
cze gołsza, ale cieszymy się, że ptz,ez L00 lat kolejka
nanr służyła".

Po części oficjalnej - zal<ańczył ją toast poparty
lannpką sza]llpana tazpaczęł,a się artys'uyczna,
rv której vrystąpiły zespoły: WILI(OWIANIE z Wil-
kowa Pois}<iego pod kierownictwern Heleny Łagót-
kowej, KONTRA i PRYZMAT pod kier. Aldony
Ostrowskiej otaz duet JOANNA i PATRYK z Poz-
nania.

Przed ucz,estnikarni uroczystości prz,ejechały: 1o-

komotywa spalinowa, wagon motorowy, drezyna
i vrypożyczony ze Środy parowóz (identyczny stoi
prz,ed stacją), A na koniec dla wszystkich serwowano
grochówkę i }:ezpłatne przejazdy pociągiem (paro-

wóz, wagony osobowe, wagon turystyczny i wagon
bagazowo-pocztorły) do Wielichorva i z powrotem
oraz do Starego Bojanowa.

Uroczystość, jak na stulecie, była taka, jaka jest
kondycja śrnigielskiej koiejki, cz;,li skromna. M.in.
sponsorołvali ją Urząd Miejski Śnrigla, redakcja
,,Nowy-ch S5,,gnałórv", cirukarnia Romana Łęczyń-
sliiego, Śmigielska Spółdzie}nia Przetvrórczo-Handlo-
wa, Przedsiębiorstwo Handlowe,,ZYGNIUNT", Pry-
watrle Przedsiębiorstwo Obsługi Roinictwa Zygmun-
ta Stróżaka, Przedsiębiorstwo Hand],owe Zbigniewa
Chudalra, Przedsiębiorstwo liandlow,e DANIEL i inni.

(H, z)
*) W piśmie skierowanym do Macieja Piaźyńskiego Mar-

szi;.łka Sejmu, będącego odpowiedzią na zapytanie posła
Wiesłarva ,Ąndrzeja Szczepańskiego w sprawie likwidacji
Śmigielskiej Kolei Dojazdowej lVlinister Transportu i Go-
spodar}ii Morskiej Jerzy Widzyk w oparciu na wyjaśnieniu
PKP Dyrekcji Kolei Dojazdowych w Walszarvie - napisał:
Z2;odnie z programem restrukturyzacji przedsiębiorstw PKP
kclleje dojazdclwe eksploatujące iinie kolejowe o znaczeniu
lokalnym podiegają wyłączeniu ze struktury przedsiębior-
strva i przekazaniu samorządom lokalnym bądź likwidacji
lizycarcj (...), Roczne koszty utrzymania Śmigielskiej Kolei
Do jazdcwe j w ostatnich pięciu latach wzrastały o około
i80,9 tys. zł. Vy' roku 1995 koszt utrzymania wyniósł 627 tys,
złctych. r,v 1999 rolru wzrósł do 1621,8 tys. zł. Koszty utrzy-
nrania tej kolei są niewspółmierne do uzyskiwanych przy-
chodów, dlą przykładu w 1999 r. pokrycie kosztów przy-
chodami stanowinło s6,2olo. (...) ... pozostawienie jej w struk-
turze przedsiębiorstwa PKP jest bezzasadne. Przedsiębior-
stwo to nie może dalej świadczyć usług przewozowych przy-
noszących bardzo duże straty.

ffi§pfrffi§§$effi §{§§*&,,fiilffi§mffifuT"
&s$m§fiwngt 7" tre$rówka
ffiry B§fr§kowa Fo8skiego

6.10.28E4 (piątek) godz. tr9.&0

,,ERIN BROCKOVICH", USA, 2000. Reż. Steven
Soderbergh. Wyk. Julia Roberts, Albert Finney,
Aaaron Eckhart, Marg Helgenberger, Peter Coyote.
Fiixn obyczajowy. Bohaterce nie wiedzie się najle-
piej. Samotni,e wychowuje trójkę dzieci. Nie ma za-
wodu ani stałego fuódła utrzymania. Jakby tego było
n-.ało, pada otiarą wypadku sarnochodov/ego. Udaje
jej się wreszcie zatrudnić vl małej firlrr-ie prawniczej.
Pewnego dnia wpada na trop wielkiej afery w kali-
fornijskim miasteczku.

13.10.2000 (piątek) godz. 19.00

,,AL{trR.ICAN PIE", USA, 1999. Reż. Paui Weitz.
Wyk. Jason Biggs, Shannon Elizabeth, Alyson lian-
nigan, Chris Klein, Natasha Lyonne. Kornedia oby-
czajorva" Perypetie licealistów, którzy rnają poważny
prohie*l. Są bardzo młodzi, chcą zdobywać śrviat,
lecz najpieTw muszą pokonać barierę.., dziewictwa.
Zniecierpliwieni młodzi chłopcy przekonują się, że
droga do śłviata seksu jest pełna komplikacji, ptrła-
pek a także upokotzen. Czasem, niestety, kończy się
ona nieodwzajemnioną miłością.

B.M.

W czrvartek, 21" września br. Burmistrz Śmigla
Jerzy Cieśla i Burn-listlz Wielicho,wa Adam Łaniecki
przecięli wstęgę otłł,ierającą asfa}tową drogę z Że-
grówka do Wilkowa Polskiego łączącą powiat koś-
ciański z powiatem grodziskim.
W uroczystości ponadto między innymi uczestniczyli:
starosta powiatu grodziskiego Władysław Chwalisz,
starostowie powiatu kościańskiego Jerzy Skoracki
i stefan stachou,iak, dyrektor zatządu Dróg powia-
tow;rgh w kościanie Jerzy Bartkowiak oraz sołtysi:
\ńii.lkolrla Polskiego Leon Cielebąk, Zegrowa - Mie-
czvsław Tomowiak, Żegrówka - Czesław Antko-
lr,iak i Bielaw - Stanisław Szefner.
Kosztem gminy Smigiel - 118.605 zł, w tyrn wkład
ludności 34.482 zł. - w Ż,egrawku na długości 2,2 krn
położono rury kanalizacyjne i krawężniki oraz zain-
staio,wano kratki ściekowe, a kosztem starostwa koś-
ciańskiego - 460tys. zł - drogę poszerzono o 2,5 m
(obecnie ma szerokość 6 m) i na całej długości poło-
zono dywanik.
Budowę drogi od granicy powiatów do lVilkowa Pol-
skiego finansowało Starostwo Powatowe w Grodzi-
sku.

(H.z.)
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Sfare Bojanowo, ul. Kręta 4a
tel. (0-65) 518-53-21

poIeca:
.*.3" garmażerkę

%:**",* surówki i sałatki
-"";Ę {. ciania gorące

Kompleksowa obsługa przyjęc i bankietów,

Podtre$mu!ą wlęzi
Przedsiębiorstwo Produkcji, Handlu
i Usług Rolniczych ŚttłlCnOr, sp,
z o.o. w Śmiglu jest jednym z nie-
licznych zakładów pracy, które sy-
sternatycznie, raz w roku, spotyka
się ze swoimi emerytami i rencista-
mi.

Ostatnie spotkanie członków zarządu Społki: Ry-
szarda Fornalika, Genowefy Nowak t Antoniego Śli-
wińskiego oTaz przewodniczącego rady nadzorczej
IJenryka Płóciennika z 40 byłymi pracownikami od-
było się w lestauracji IVIARTA 2? września br.
Prezes Zatządu Ryszard Fornalik, witając zebranych,
między innymi powiedział:
Spatgkacie sźę tutaj jako emeryci, bg pouspominaĆ
stare czasu, adślnźeżEć przgjaźnźe, pomyśLeć o tgch,
którEclt nżestety nźe ma tlsśrod nas. Bgć może, przy
tej okazjż ktoś adkryje, że ucale nże jest tak osamot-
niony, jak sobie uyobrażał.

SpotEkajqc się co roku z naszgmź bgłgmź kol,egaml,
pragnżemy umocnżć łqczqce nas tużęzi ź jednocześnie
tlsnźeść nżeco urozmaicenia lD Państtua żEcźe (..,).
Drodzg ernergcź! Proszę Was bgścźe pomagalź nam
w utrzgmanżu dobrego źmienźa naszej, wspólnei
JirmE.

A następnie, podczas uroczystego obiadu, a póź-
niej i kawy, wspoininano minione czasy - głównie
waruirki i efekty pracy. Dużo mówiono o firmie,
o jej przeobrażeniach. ,,Trochę żal, że coraz mniej
usług biorą roinicy, ale takie już czasy. A co będzie
jak wejdziemy do Unii Europejskiej"?. Rozmawiano
też i o sprawach osobistych: co robisz, jak żyjesz,
dzieci już pożeniłeś?

Tak więc z charakteru oficjalnego, spotkanie prze-
kształciło się w towarzyskie. I o to właśnie organiza-
toronr chodziło.

(H.z.)

Na rvniosek komisji
rewizy jnej Kurkowego
Bractwa Strz,elec}<iego
w Śmiglu zwołano nad-
zwy czajne rvalne zebt a-
nie członków KBS, któ-
re odbyło się 5 wrześ-
nia br., w czasie które-
go zrnieniono władze
bractwa.

Pierwszym Starszym
został Adan,l Dorynek,

Drugim Starszym Adam Wawrzyniai<, se-
kretarzem - Symforian Larek, skarbnikiern Siani-
sław Pieprzyk, komendantem Stefan Klupsz, zastęp-
cą komendanta A]eksander Przydrclżny, ławrrika"mi

- Tadeusz Bereszyński i Piotr Kaczl;:larek.

W skład komisji rewizyjnej weszli: V,jitold Cmie-
czyński - przewodniczący oraz Zbignierv Jankol,.iskj
i Ireneusz Nowak - członkolvie.

Pierwsze strzelanie pod egidą no\v€go zatządu,
a szczególnie komendanta, zorganizowano w scbotę
23 września br, było to tradycyjne STP,ZELAI"TIE
ŻNIWNE.

KRÓLEM ZNIWNYM został Witold Cinieczyń,ski,
I. rycerzem - Symforian Larek, II. rycerzem _-
Stefan Klupsz. Strzelanie, w którym udział ,ł,zięlo

18 hraci i sióstr zakończono spotkaniem towarzy-
skim.

(H.z)

kurs tanan
Centrum Kultury w śmiglu zapTasza
na Kurs Tańca" W programie ktłrsu
będą tańce: standardowe (waic an-
gielski, fokstrot, walc wiedeński,
tango), latyrloamerykańskie (sarnba,

cha-cha, jive), disco, blues, rock-and-
-rol1, polka, zabawy i nowości ta-
necZne.

Zajęcia odbywać się będą \i/ Centrum Kultliiy
w Śmiglu w środy od dnia 3.t0,2000 r. w goclzirrach
15.30-17.00 (dzlieci od lat 7 do 10), i7.15-1B.45 (na*

stolatki od 11 do 15 lat), 19.00-21.00 (młodziez i do-
rośli).
Zapisy w admirristraeji Centrum Kultury lv §itriglu,
ul. Kościuszki Z0, tel. 5-1,80-273, od poniedziałku do
piątku, w godzinaclr od 7.30 do 15.30.

W czasie zajęć obowiązuje strój i obuwie spoltorve.
Zajgcia prorvadzić hędzie Eugeniusz Kurasiński.
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,,KRVMINAŁKL.."
19.B8.br. - lirieszkanka Wonieścia kierująca FIA-

TEM 126p w Jezierzycach nie zachowała bezpiecz-
rrej odiegłości i najechała na tył OFLA, którym
liierował niieszkaniec Boguszyna. Sprawczynię ko-
Iizji ukarano mandatem karnym.

1.0$.br. - mieszkaniec Koszanowa zgłosił, że jego
ojciec, będąc pod wpływem alkoholu wszczął
awatrtui,ę. Przybyły na miejsce patrol policii awal1-
tulnika nie zastał, a zgłaszającego pouczył. *_

2.09.br. - mieszkaniec Smigla zgłosił, że w Nietąż-
}iowie leży nieprzytomny mężczyzna, Przybyły pa-
trol policji ustalił, że nie posiada on żadnych do-
kurnentó,w, wezwał I,ekarza, który po przybycru
stwierdził, że upadek nastąpił w wyniku choroby
ehorego przewieziono do szpitala w Kościanie.

ż,09.br. - na dworcu PKP w Starym tsojanowie do-
konarro włamania do kasy kolejowej. Ustaleni
splawcy zostali zatrzymani.

li,{t9.łlr. - pracownica baru w Czaczu zgłosiła, żĘ
rrieszkaniec Nadolnika zachowuje się bardzo głoś-
no czym przeszkadza innym klientom, PrzybyŁy
patrol policji stwierdził, że jest on po spożyciu al-
koholu t ptzewlózł go do miejsca zamieszkania
i ocidał pod opiekę matki.

4.09.br. - mieszkanka śmigla zgłosiła, że jej ojciec,
będąc w stanie po spożyciu akloholu, wszcząŁ
domową awanturę. Policja awanturnika w domu
nie zastała, a z domownikami przeprowadzlła roz-
mowę.

S.03.br. -- w Poladowie dokonano kradzieży MER-
CtrDESA. Sprawa w toku.

7,09.br. - mieszkaniec Snrigla zgłosił, ze na pt. Woj-
ska Polskiego przebywa głośno się zachowując
glupa młodzieży. Przybyły patrol policji stwier-
dzlł, że r,v grupie tej są również mieszkańcy Śmig-
ia, z którymi przeprowadzono rozmowę profilak-
tyczno-ostrzegawczą, po której mŁodzież rozeszŁa
się do swoich miejsc zamieszkania.

9.09.br, - nrieszkanka Przysieki Polskiej zgłosiła, że
jej brat wszczyna w domu awanturę. Przybyły pa-
troi policji przeprowadzlŁ z nim rozmowę, a zgła-
szającą pouczył.

12.09.br, - w Śmiglu dokonano kradzieży MERCE-
DESA, Sprawa w toku.

13.89.br. - w śmiglu włamano się do dwóch budyn-
kóv,, rrlieszkalnych będących w trakcie budowy,
z których skradziono grzejniki c,o. i stołarkę
drzwiową,

15.09.br. - w Przysiece Polskiej włamano się do ga-

AGBNCJA UBEZPIECZENIOWA

ANDRZ[.J CIESIELSl(t
Śmigiel, ul. Lipowa 33, te1. 5l89-365

tel. 0602464201

PRZEDSTAWICIEL I,ZU SA
poleca bezpłatne doradztwo i zawieranie umólv

w zakresie ubezpieczeń:

I. Majątkowych

- budynki i mlenie od ognia, kladzrezy i in-
nych żywiołów

II. Wypadkowych

- odpowiedzialności cywilne3

- nieszczęśliwe wypadki

ttI. Konrunikacyjnych

- OC, AC, Zielona Karta

oraz spisyrł-arrie unlórv

DO OTWARTEGO FUNDUSZU
EMERYTALNBGO PZ,{J,,ZŁOTA JESIEN"

BEZPROWIZYJNIE PRZYJMUJE OPŁATY ZA OC
PoJAzDow
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Rodzinie

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 18 września
2000 roku zmarł

ŚP. TADEUSZ SZCZEPANIAK
długoletni sołtys wsi Stare Bojanowo.

Zmarłego wytazy szczerego współczucia
składają

Burmistrz Śmigla Przewodniczący
(-) Jerzy Cieśla Rady Miejskiej śmigla

(-) Zygmunt Konieczny

Pogrzeb śp. Tadeusza Szczepaniaka odbył się 21 wrześ,
nia 2000 r, na cmentarzu parafialnym w St. Bojanowie.
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PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUI(CJI, HANDLU
i USŁ{.]G R,o!,NIcZYcH

,,§MtrGRoL" Sp. z o.o.

w SMIGLU

tetr, (0ii5) 5180290, (065) 5180070

informuje,
ze swoim k]ientom - rolnikom

ffiffiffiffi,Ł&§ffi,§&ffi trffiffiWeBil

ffi,ewBffiffi$§ffi§Ę W&T

a ponadto

codziennie w godz. od 7.00 do 16.00

w soboty w godz. od 7.00 do 13.00

PR,oWADZI SPRZF.D^z

OI-EItj l§APĘDOWEGO
(lvjazd od ulicy Południowej)

ZAPRASZAIv.[yl.

BEzPŁAIilE
lIBŁ{I§zElllA llR[lBtE
Podejmę placę 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.

Sprzedam działkę budowlaną. Tel. 518-08-71

Sprzedam TRABANTA, zarejestrowany, sprawny.
Tel. 518-03-13,

Sprzedam młode sznaucery olbrzymie. Tel" 5i8-C3-i3.

Sprzedam WARTBURGA, silnik polo, rok prod. 1991.

Te]. 0605446909.

Sprzedam działkę ogrodn,iczo-budowlaną, 0,25 ha.
TeI. 518-57-54.

Praca w domu na etat lub 1/2. Tel. 0502566687,

Karcher; czyszczenrc wykładzin, dyłvanów, samo-
chodów. TeI. 518-04-23

AVON rozprowadzanie kosmetyków. Tel. 518-51-69,
0601 B55 055

Przyjmę ucznia w zawodzie lakiernik samochodowy,
te1. 518-94-96

Nor,vo otwarty sklep

,,I1ł[ I x"
Srr:igiel, ul. Powstańców WIkp. 4 (obok strażnicy)

Oferuje:

- Boazerie drewniane

- Panele boazeryjne z P(lV

- Kasetony sufitowe

- Pergole (projekt, lłrykonanie, rnontaż)

- Architekturę ogrodową (ławki, studnie, altanki,
twiótnlti - projekt, wykonanie)

VIDEOFILMOWANIE

Śrnigiel, ul. Powstańców Wlkp. 4 (obok strażnicy;

Świadczy usługi w zakresie:

- prołesjonalna obsługa uroczystości weselnych

- efektowne czołówki video

- :l<al.owanie i obróbka zdjęć

- ol]lacowywanie amatorskich filmow video

-- filmo,varrie wszelkich uroczystości

ffiwffim§ffin§ene §iĘ Ht ,,lt§if;rwmffim'*
ruffi§pr€nrnvdę ruw§*Mffi§

--Ę*Ęr- -T!t J .Ytt .Y-rYwvtvt.Yv @,v--f-.!V-t-§ v rf t"

l§astępny nume] 19 pażilzicrni!(e 2B{I0 rskln

MlGRot
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SPORTaSPORT
GMIN};{V LUDOWY KLUB sPoRTowY

ORLĘTA-TERRA CZ^CZ

GLKS ORLĘTA-TERRA Czacz do rozgryrvek li-
gol.;ych w sezonie 2000/2001 wystawił trzy drużyny:
dwie z nich - męskle walczyć będą w IV lidze i jed-
na *- żeńska walczyć będzie w III lidze. Barw
ORLĄT-TERRA I bronić będą: Stachowiak Grze-
gorz, Szcz,epanek Jan, Kromarek Błażej - mresz-
liaricy Snligia, Wiera Mariusz z Poznania, Nowak
fi,Taciej z I{i,ełczewa, Bremski Bogdan z Krzywinia
olaz rnieszkańcy Czacza: Maślak Marek, Walkowiak
},'rydelyk, tr'rąckowiak Andrzej, Czerwiński Marek,
iioffrrralr Błażej i Gbiorczyk Rafał.
Barw ORLĄT-TERRA II (ta drużyna jest sponsoro-
\,vana plzez przedsiębiorcę - właŚciciela firmy TER-
RA w łVielichowie) bronić będą: Skałecki Michał,
Wieczorek 'Iomasz, 'Wieczorek Michał - ze Smigla,
Fórnranowicz Tomasz, Garsztka Krzysztof, Kozło-
wski Maciej, Kozłowski Szymon, Kozłowski Piotr
i zarabski Mirosław - z wieiichowa, kozłowski
Krzysztc;f z Łubnicy oraz mieszkańcy Czacza: Obie-
gała Dawid, Langner Marcin, Wojtkowiak Patryk
t'Żurczak Adrian.

W sezonie 2000/2001 Powiatowe Stowarzyszenie
LZS w Kościanie prowadzić będzie III 1igę tenisa
stołowego, w której grać będą tylko drużyny dziew-
cząt. Zgłosiły się następujące zespoły: LZS Bodzewo,
UKS CENTRUM Wielichowo, ORLĘTA-TERRA
Czacz, UKS SU Kąkolewo, PROMIEŃ Krzywiń, PO-
LONIA-ARSENAŁ Smigiel. Rozgrywki rozpoczną
się w połowie października, a ich głównym organi-
zatorern jest Marek Maślak przewodniczący klubu
i trener ORLĄT-TERRA Czacz.
Barw tego klubu bronić będą mieszkanki Czacza:
Ratajczak Marta, Grzesiak Zuzanna, Maślak Paulina,
Maślak Natalia, Langner Kinga, Langner Eliza, Obie-
gała Elstera, Błażejewska Martyna, Ciesielska Mag-
clalena, Wachowiak Milena, Konieczna Agata, WaI-
kowiak Karnila, Wichłacz Marzena i Wichłacz Pau-
lina.

II liga
SPÓŁDZIELCA Kobylin -- PoLONIA-ARSENAŁ
5:5. Punkty dla POLONII zdobyli: Bartłomiej Glin-
ka - 2,0; Robert Bartosz - 1,5; Tadeusz Kozłowski
1,0 oraz Dawid Bartoszkiewicz - 0,5.
ASTRA VICTUS Krotoszyn - POLONIA-ARSE-
NAŁ 9 : 1. Jedyny punkt dla POLONII zdobył debe1
Glinka .- Kozłowski.

III liga
LZS Jaracz POLONIA-ARSENAŁ II - 0: 10.
Po 2,5 pkt. zdobyli: Piotr Mulczyński, Wojciech Wa-
ligórski, Patryk Ratajczak i Dariusz Szymański.

IV liga
ORLĘTA_TERRA I - ORLĘTA-TBRRA II I|:'7.
Punkty zdobyli - dla I: Marek Maślak 3, Jan Szcze-
panek 3,5; Nowak Maciej 4,5, Dla II: Fórmanowicz
Tomasz 3; Skałecki Michał l oraz']'ornasz Wieczorek
i Garsztka Krzysztof po 1,5 pkt,

PIŁKA NOŻNA
WYNIKI ROZEGRANYCH MECZOW

liga okręgowa
23/24 rvrześnia
AWIA Siedlnlca - POGON 0:5. Bl,amki zdobyli:

Tomasz Okupnlczak 2 or-az Marek Sowa, Kalol
piotrowiak i Michał cichoszervski.

\,IAS-ROL WIELKOPOLANKA Szelejewo
4 : 3. Brarrrki dla MAS-ROL-u zdobyli: Parł,eł Ma-
nia, Krzysztof Jabłoński, Parveł Ba;sert i Włodzi-
nrierz Rogacki.

30 września/l października
ZOOTECIINIK Pawłowice - MAS-ROL 2: 3. Dlvie

bramki strze]ił Włodzimierz Rogacki, jedną Ar-
kadiusz Jabłoński.

POGOŃ - SOKÓŁ Niechlów 1 :2. Bramkę dla go-
spodarzy strzelił Łukasz Ogrodorvczyk.

B klasa, grupa I
23l24 września
MAS-ROL -Tęcza Tuchorza 3:0.

Krzysztof" Wojtkowiak, Mariusz
kaźmierczak.

1 października
LZS KLON Mochy - MAS-ROL 1

był Kaźmietczak,

Bramki strzelili;
Wyrwa i Rafał

: 1, Brarnkę zdo-

pocoŃ - zNIczLTr'{:|*łł,,, bramki strzeiił
Przemysław Mikołajczak, dwie Miłosz Grzelak i po
jednej: Przemysław Szkudlarek, Łukasz Gabryel
i Przemysław Skrzyczak.

A MICHAŁ SZKUDLAREK NADAL BIEGA
10 września w Swiebodzinie na dvstasie 10 km

w swej kategorii wiekowei powyże; 60 lat zajął
IV miejsce.

16 września w Pobiedziskach w półmaratonie
(21,5 km) w XIV Biegu Jagiełły w kategorii wieko-
wej 60-69 iat na trudnej trasie zajął II miejsce.

17 września w biegu o puchar 700-1ecia Jarocirra
na dystansie 10 km zająłIII miejsce.

Jak nam powiedział popularny p. Michał, biegi te
potraktował jako przygotowanlie do supermaratonu

- dystans 100 km, który odbył się 1 października
w Kaliszu. W kategorii 65-69 lat przebiegając dwie
pętle na trasie Żelazków - Blizanów - Starł,iszyn

- Poklęków - Kalisz Rynek zajął 1, miejsce.
Nic, tylko gratulować i podziwiać!

(H. z.,
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P[{.Q ł4 * CJ Ąutr"kcyjny pakiet promocyjny ptzyzakupie
wybranycir nrodeli pilarek spalinowych

QGf{Ą§\n § CeCI N Y 
""u, 

promocji

Oferujemg Państu;u:
pilarki spalinowe i elek trgczne
pilarki do żgwopłotu
kosg spalinou;e
urządzel:ia do cięcia stali, betonu, asfaltu, kamieni
opryskiu;acze, dmuchaug, zbieracze rozdrabniające
śulidn5 gieboLue
podkrzesUuarki
rłyjki-ujysokcciśnieniowe utządzenia mgjące

oyaz tlyrcbg firmy VIKING:
kosiarki trau-lnikoue elektrg czne i spalinowe
kosiarki tratlnikotle samoj ezdne
elelłtrg czne nożgce do zul,IJopłotu
elektrg czne rozdrabniacze gałęzi
elektr9czne dmuchatuu i zestarlg ssące do liści

§pMaEnnu RRInti{&
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Dnio 3l sierpnio br, w restourocji MA[?TĄ w Śrniglu odbyło się trodycyjne juz spotkonie członkow
Zorzqdu Smiglo z poromi, ktore 50 lot temu zoworły zwiqzki małzeńskie, Honory gospodozo dornu pełnił
Burmistrz§miglo Jerzy Cieślo, ktory nc.wstępie dokonoł prezentccjiczłonkowZozqdu Śmiglo:Więsłowo
Kosperskiego, AllcjiZiegler, Zdzisłowo Zc,czykai Henryko Zoko; przewodniczqcego Rody MiejskiejŚmiglo
Zygmunto Koniecznego; przedstowicieli odministrocji sornorzqdowej: Sekretozc Smiglo Wondy
Jokubowskiej i §korbn!ko Smiglo Donutv Morcinick oroz zostępcy kierowniko Urzędu Stonu Cywilnego w
Smiglu Todeuszo Morcinioka,

Nostępnie przedstowił uczestniczqce w spotkorriu pory mołzeńskie: Bronisłowę iJono PELCOW z
Bielow, Mońę i Todeuszo M|CHALAKOW z Czacza, Antoninę i Stonisłowo ADAMCZAKOW z Korśnic
/w tyrn roku obchodzili 59-1ecie/, Moriannę i Stonisłowo DASZK|EWICZOW z Mochcino, Fronciszkę i

Stefono KCZŁOWSK|CH z Novlej Wsi, Jocnnę i Felikso BUKOWSK|CH z Roboczyna, Cecylię i Juliono
BONAROW z Sierpowo /obchodzili 52 roeznlcęl, Helenę i Stefono SOB|ERAJSKICH ze Storego Bojonowo
orlz ze Smiglo: Stefonię i Zenono AI\TKCWiAKOW Gertrudę i Błozejo DUDKOWIAKOW, Eleonorę i

Sylwestro MACKOWSKICH, Zofię i Stonisłcwo NOWAKOW Fronciszkę i Jono CLEJNIKO\^i, Stefonię i

Włodysłowo ZFLEZN|AKOW i Annę lvtAClEJCZAK, kioro z powodu choroby męzo Stonisłowa no
uroczystośc pzybyło scmo,

,,Tąkie spotkania odbyvvamy tradycyjnie dwo rozy w roku - powiedzioł Jezy Cieślc, Mojq one
niezwykły charakter" bo i okazja jest szczegolna - 5a bt wspólnego pożycia małzeńskiego, Paed 50 laty
ślubowal!ście sabie miłość, posząnowanie i zgodność małżeńskq, Wiezę, ze we wszystktch latach
pożycia daliście z siebie wszystko, by należycie wychowwac zrodzane pzezWos potomstwo,"

Jubilotom przypomnioł treśc roiy ślubowonio i w irnieniu Prezydento Rzeczypospoliiej Poiskiej
udekorowoł lch MEDALAM| ZA DŁUGOLETN|E POZYC|E MAŁZEŃSKIE, ,,Te medale sq dowodem uznania
wła dz p anstw owyc h za Wa sze ws p ol n e, t rw ałe i zg a d n e p ożyc i e " - dod oł,

Wraz z medolomi były zyczenia zdrowio, rodości i doczekonio nostępnych Jubileuszy. bukiety
kwiotow i STO LAT, Uroezysty obiod i kawo z trodycvjnynn tortem oroz wspomnienio dopełniły cctłośc
tego miłego i syrnpotycznego spctkonio,
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