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WITRYNA ŚMIGIELSKA

$r**osta3ha pwr,ałr,ne

Dzień dobry! Witom Poństwq serdecznie i zopro-
szom do poronnej gimnostyki. Borbórko było zdecydo-
wonie po wodzie, więc Boźe Norodzenie powinno być
śnieżne i zimne, olbo chocioż tylko zimne, Przypusz-
czom, że wielu z nos nie mo nic przeciwko zlagodze-
niu klimotu. Nie muszq to być zoroz kwitnqce w listo-
podzie jobłonie, czy inne podobne onomolie przyrod-
nicze, ole trochę mniej wychodzi nom opołu, mniej
morznie się w drodze do procy i komunikocjo nie
szwonkuje z powodu śniegu i mrozu (tylko z powodu
deszczu i mgły). l w ogóle łotwiej jest dotrwoć do
wiosny. Ponodto gimnostykę poronnq uprowio się jok-
by roźniej, tyle że przy sztucznym świetle. Jest to poro
roku, kiedy ronek poznoje się po tym, że świotło zo-
poliliśmy, o wieczór po tym, że świotło zgosimy. Nie-
stety potwierdzojq to rochunki zo prqd. Dlotego sto-
jqc teroz przy otwortym szeroko oknie, dlo oszczęd-
ności wyłqczomy zbędne oświetlenie i rozpoczynomy.

Pomyśleć tylko, jokie wszystko no tym świecie jest
względne. W ubiegłyrn roku przeżywoliśmy sylwestrowe
szoleństwo roku 2000. Teroz dosłownie dni dzielq nos
(jok twierdzq umysły ścisłe) od foktycznego zokoń-
czenio XX wieku, c tu prowie ciszo. Nie mo powszech-
nego odmierzonio czosu, orgonizotorzy zobow smętnie
przeliczojq zgłoszenio i mortwiq się o zyski, Tylko dzie-
ci z równym optymizmem czekojq no ferie świqteczne
i niezmiennie liczq no to, że spodnie śnieg i będzie
możno pozjeżdżoć no sonkoch, Niektórym, i to nie-
koniecznie dzieciom, morzyłyby się stoki norciorskie
z wyciqgiem. No przykłod przy wiotrokoch w Śmiglu.
A gdyby tok jeszcze oświetłony i z moszynq do wytwo-
rzonio śniegu ! Niechby nowet trochę zwolenników
gimnostyki poronnej przeszło no stronę entuzjostów
norciorstwo zjozdowego i tok rochunek by się
w końcu wyrównoł (bo przecieź z nogq, czy rękq
w gipsie musieliby no czos jokiś powrócić do spokoj-

nych ćwiczeń przy oknie). Juź nie mówię o lodowisku
tomże, bo to już by zokrowoło no ośrodek sportów zi-
mowych (o gdzie tu zimy ostotnio?), Trzebo by dobu-
dowoć jokieś zoplecze - choćby mołq gostronomię,
o co jeszcze trudniejsze * sonitorioty, Tych nie możno
się doczekoć przy torgowisku, gdzie co środę przewi-
jojq się tłumy. A przy obiektoch sportowych? To no-
wet niezdrowo! Prowdo, §więty Mikołoju? Dlo Ciebie
to jest niepojęte, o!e Ty przecież jesteś Europejczy-
kiem i to od łodnych kilktlnostu wieków.

Boże Nqrodzenie to tcki czos, kiedy chce się po-
marzyć, Wośnie o czymś niecodziennym. A może i co-
dziennym i dlotego czqsem trudnym do osiqgnięcio?
Ciekowe, jokie Iisty otrzymywołby nosz somorzqd od
mieszkońców - i dzieci i dorosłych, gdyby Święty Mi-
kołoj mó9ł spełnioć wszystkie życzenio. Nowet te noj-
bordziej fontostyczne.

Z okazji zbliźojqcych się Świqt również entuzjo-
stom uprowionio gimnostyki poronej życzę wiele do-
brego. Frzede wszystkim zdrowio (pierwszy krok w tym

'kierunku to systemotyczne ćwiczenio), dobrego somo-
poczucio (cóż 9o lepiej nie poprowio jok poronno
gimnostyko?) i gory pieniędzy no dodotek. Tego
ostotniego gimnostyko porcnno nie zopewni - ole jok
już będzie zdrowie i dobre somopoczucie, to włości-
wie czego więcej trzebo?!

A teroz już nojwyższy czqs, żeby zoczqć powożnie
myśleć o przygotowonioch do Swiqt i jok co roku 9im-
nostykowoć się, żeby reolne fundusze przymierzyć do
mniej reolnych morzeń. l w tej mierze powodzenio
również serdecznie Pqństwu (i sobie) życzę.

Zechcq Poństwo jok zwyk|e poćwiczyć trochę so-
mi. Jo przejdę się no strych, zoboczyć, czy nie stojq
tom jeszcze gdzieś moje store norty. Bo jeśli to mo-
rzenie o śmigielskim Zokoponem by się spełniło, to
lepiej być przygotowonym. A tutoj zostowiom Poństwu
miejsce no włosne życzenlo pod odresem Świętego
Mikołojo (.,. .,.) i zoproszom do nostępnego
spoktonio z gimnostykq poronnq,

Gźrnnastgkę poranną przggotowała ź prouładziła mgr J. S-

co SŁVcIHlAc W lPowfiffiellE ?
rnólvi radny PoWIATU KosCIAŃsxtnco _ RYSZARD FoRNALIK

N a j ta a żnż e j s zE m lł y d ar z enźern do tg c zqcg m na s z e j
gmi.ng było uch,ualenie us trakci.e XXIV sesji RudE
Pouźatu Koścźańskżego, która odbgła sżę 30 listopa-
d,a br, uch,lnały us spralłźe zarll,aru, podkreślam:
zaml.aru rozlłźqzanźa Zespołu Szkół Zawodouych

ffit" ż Zespołu Szkół Rolnżczgch źm. JcLna Kas-
prowicza tł Nźetqżkollsi.e oraz utuorzenża Zespołu
Szkół Zau:odolłE cŁt lł N ietqżkotuźe.
Przed podjęcżem tei ucll,wałg na sali zrobźło sżę go-
rqco ze uzględu na obecność nuuczgcźelź, ucznź.ów

z transparentamź oraz ich rodzicózls śmźgźetslciej za-

u:od,óuski. Ich stanowźsko bgło jasne - onź do Nie-
tqżkoua nźe pojdq. W pelungm Tnon,Lencie dgskusja
zmźenżła sźę zu oskarżenie szkoły rolnźczej o llsojsko-
usq fatę, użgusante narkotEkótł ź bójkź. Zdegustoua-
ng i lugraźnie zdenerąpouDana napaścźą na slno, szko-
łę, dgr ektar Al,eks ander W o j c źecholl: skź sttużerdzajqc,
że uczestnźcza 1.D obrzEdlźluym spektaklu - opuścźł
salę obrad,

C te3 sesjż szeroko pźsała już lokalna prasa pouiato-
usa. By sgtuacja bgła jasna ź nże bgło już niedomó-
tl:źeń n{L ten temat, odnźosę to do dokumentów ź przy-
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taczę f rag nen-ty ostatecznie przE jętej 21 głosami,
za, jodngm przecitls ź 5 tłstrzgmujqcgch się uchlłałg
arrłz traglnanto.w je j uzasadnżenźa,

Z T*rC{{WAŁY EADY PGWIATU
§ l. Zanńerza sźę z dltl.en"t 31 sierpnźa ZOa1 r. roz-
wźą;:u,ć:

J. Z<:s1loł SzLłał llalnżczycll, im. Jana Rasprowicza
w l{żetą:kouie.

2. Zespół Szlęół ZulDodolłych ta Śniyllu.
6 ll. l. Zamierzu sźę z dniem 7 urześnia 2001 r. utlpo-
rzgć ?1espoł Szkot Zauodozugch zu Nżetążkollsźe.
X. W skłud Zespatu wejda,: 7) Zasadnżcza Szlęoła Rol-
,t-t,icza., 2) Zasadnźcza Szkoła Zatoodousa, 3) Liceurn
Ilandlouse, 4) Liceum Ekonomźczne, 5) Technźkum
}"trodou:l,i Koni, 6) Tecll,nźkum Rolnźcze, 7) Technl-
Iłlryn, Rolnicze dla Dorosłycll., 8) Polżceatne Studl.um
?]tłwadouse,
i}. S zkołg u:ch,adzqc e u: skład Ze społu b ęda, r ealźzo"u;ać
c,u"!ęle nłuczunźa ż ksztułcić ,lD zalDoCłch zgodnźe z po-
stanauźenż&mź w aktacłl, założEcźelskich,.
4. Sźedzźbq Zespoł,u Szkoł Zauodotuycll będz,ie Nie-
tążkauo, ul. Dudgcza 4.

5. Szczegółouq organźzację Zespołu określ,ź stq.tut ria-
dany przez Rudę Pouiatu Koścźuńskźego,

Z UZA§ADNIENIA
Frolekt nźniejszej ucLl,uałg rna cllarakter źnten-

tetłcyjny i dotgczg zamźaru rozlłiqzanźa z dniem 31
sierpnża 2001 r. ZSR tł Nźetqżkotlsi.e ż ZSZ u: Śnl,źglu
oraz zamżaru utusorzenia z dnl,em7 ąnrześnża 2001 r.
7,SZ w Nźetqżlcoluże, u skład ktorego uejdq uszast-
!c"ł,e Catgchczas funkcjonujqce ID obu zespołach tEpy
,.7tół.

Ał"tualnie do ZSZ w Śmżglu uczęszcza 533 ucz-
lt,,',u si,i.upi,orłych u: 21 oddzżałuch. Średnio na oddział
y;r:31pcLda 25,38 ucznioąn. Szkoła dEsponuje B sa!,ami
, ! : ł d. łktE c zny mi ( uźęk s zo ś ć nlenormaty lłne j llsźelko ś -
cź) o łqcznej pousźerzchni 401 m},

W sz.kole nie ma sz,atnl,, nże ma rótlsnież tułaścźusego
zuplecza sanźtarnego. Ze uzględu na brak sal,i gim-
,l1,1lł;.+ q czne j l ekc je tnE chou ani,a f źzg czne g o odbE u a jo,

:;c. ru mżejskiej sali, oddalonej od szkołE o około 700
tyłłtróus, System grze?Dcza zespołu stanouiq pżece
haflazue. Uczniousie nźe majq możliąłoścż korzystanża
ł r:asźłkóu.

Do ZSR lu Nietqżkowźe uczęszcza 331 ucznżólls -.!6 oddzźatous. Średni.o nu oddzżał przgpada 26,68
,,,g2:ni.!..u. MźrT1,o utuorzenża od 7 wrześniu 2000 r. no-
weEa l.gptt szicoły (LE) lżczba ucznio,tD z roku na rok
m,alejc. Zespół dgsponuje trzeTrLa budgnkamż: dwa
Lu r;rll;gśęi przeznaczone sq na cele dEdaktyczne, a je-
den rr.l ldmźnźstracEjno-dEduktaczne (h,czni,e 17 sal
dgdaktgłznEch plus pracolunża komputerowa z 75

stanotaishamź pracy). W skład kompleksu lłcłl,odzi
róusnież źnternat z 50 mźejscamż. Dodatlłoue pomźesz-
c z e ruźa sta,nolD ź aula, b żłłl,źoteka, śusżetlźc a ( spełnaż j arca

rtiusmźeż Junlłcję czytełnż) ż st,ołólDka, Stan technźcz-
ny budynkow jest dobrg.

Utrzgmanże ZSR ąn Nietqżkotuie jest kosztousne,
Wgnika to między i,nnymż z konieczności reulźzacji
ramotuEch, planóu nauczq.nia dla szkoł rolniczgch,
przy jednoczesnanx Junkcjonouanźu oddzżclłów nie
przekraczajq,cEch 24 ucznióus, konżeczności utrzgma-
ni,a trzecll budgnkou ż zbEt lżcznej (u porórunanżu
z inngmL szkołami) kadrg adm.instracEjn o-obsługo-
uej.

W roku 2000 koszt utrzymanża 1 ucznźa u; ZSZ
u Smżgtu tłEnosż 1,423 zł, a u ZSR ln Nźetqżkowże
4,329 zł,

Głólłngm celem planozuanej reorganizacjź jest ra-
cjonalizacja tłgdatkolu ponoszonac'll, na utrzElnanie
szlęół oraz popraua u:urunkóu nauki uczniom ZSZ
u Śmźgtu, (...) Zmiana ln reorganizacjź sieci szkolnej
u) proponou(Lnarfu czasźe jest najułaściu:sza - poz-
1,oala boąłżenx nłL przggototuanle się do llsdrożenźa
drugiego etapu reformy (określ,enża m.żn. struktury
organźzacg jnej tej szkołg ).
Pro"ponouane rozuiązanźe Zespołótp nie jest l.iklłi-
dacjq placóusek, Na nlaca art. 23 § 2 Kodeksu Pracg
nauczgciele stajq się pracounźkamź nouej szkoły (ze-
społu), co usykl,ucza zastosotDanźe art. 20 Karty Nau-
czgcźela, stanowiqcego o upralonżenźach, nauczEcżeli
z tytułu lżklnidacjź zakładu prdcu (wyrok SN z dnża
17 maja 1,995 r. OSNAPźUS nr 21l95, poz. 264).

DoM_MIsTER-2000

Konkurs DOM-MISTER-2000, który organizował
I(omitet Os,ieClowy Nr 3 w Śmiglu, został rozsttzyg-
nięty.

Biorąc pod uwagę trudności w klasyfikacji, komisja
poszerzyła ilość kategorii nieruchomości do 6: domy
jednorodzinne starsze w centrum miasta, domy jed-
norodzinne nowsze z zielenią przed budynkami, do-
my wielorodzinne, rezydencje, domy ze skleparni
i urzędy - instytucje.

Wręczenie honorowych dyplomów i rzeczowych nag-
ród odbędzie się 19 grudnia br. w Domu Działkowca
im. Romana Waligóry, na które Zarząd Osiedla Nr 3

serdecznie zaprasza.

CZVSZCZENIE CHEMICZNE aDZIEŻY,
CZYSZCZENIE PIERZA,

SZYCIE KOŁDER
Z AKŁ AD USŁUGOWO-HANDLOWY

J. GOŁEMSKA
Śmigiel, ul. T. Kościuszki 12 tel. 5-180-590

Jerzy qrzelczyk

l -



.WITRYNA ŚMICIELSKA

XXffiI Sesja Rady Miejskiej §misla...
...odbyła się 30 listopada br, Obecni byli wszyscy rad-
lri a ponadto: radni Rady Powiatu Kościańskiego
Józef Cieśla i Henryk Skrzypczak, sołtysi Spławia
Sławomir Grzelczyk i Nowego Szczepankowa Wale-
rian Kunert, przewodniczący komitetu osiedlowego
Nr IV Wło,dz,irnierz Drótkowski i wiceprzewodniczą-
cy komitetu nr III Leszek Balcer. Obrady prowadził
przewodniczący Rady Miejskiej Śmigla Zygmunt
Ko,nieczny.

Co R,OEIŁ Z^RZĄD...
Sprawozdanie z prac zarządu w okresie między

sesjami złożył Burmistrz śmigla Jerzy Cieśla. Zarząd
między innymi:
O Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego spotkał się
z ilracołvnikami Ośr,odka Pomocy Społecznej by w ten
sposób wytazić uznanie dla wykonywanej przez nich
pracy.
e Realizując irchrvałę Rady spotkał się z członkami
Społecznego Komitetu Rozbudowy Bazy Sportowo-
-Rekreacyjnej w Śmiglu.
O Spotkał się z Hubertem Zbierskim (w zuliązku ze
złożoną z dniem 31 grudnia br. jego rezygnacją zpr'ł-
nienia funkcji dyrektora Centrum Kultury) w celu
omówienia dalszego redagou,ania,,Witryny Śmigiel-
skiej". Kwestia ta zostanie rozstrzygnięta po prze-
prowadzonym konkursie na now€go dyrektora.
a Spotkał się z, dyrektorem PKP Włodzimierzem
Marczykiem, naczelnikiem Zamiejscowego Wydziału
Kolei Dojazdowych w Poznaniu Bolesławem Koni-
kiem oraz witem kreuschnerem - naczelnikiem
Sekcji Kolei Dojazdowych w Śmiglu.
Smigielska kolejka zostaje wyŁączona ze struktur
PKP z mo,cy ustawy. Zatrudnieni pracownicy otrzy-
mają zwolnienia - ostatni prawdopodobnie odejdzie
31 marca. Pozostaje majątek ruchomy i nieruchomy.
Nie mamy innego wyjścia i majątek ten przejąć -od Starego Bojanowa po Wielichowo -- i podpisać
w tej sprawie porozumienie. (Burmistrz zaakcento-
wał., że nie przejmiemy ,,firmy" i zatrudnionych w
niej ludzi). Zarząd ma zamiar ogłosić konkurs oferto-
,wy na zagospodarowanie i prowadzenie dz,iałalności
na tym obiekcie ,i po części zabezpieczyć interesy
mieszkańców - głównie dojazdów do szkół.
Rada wyraziła zgodę na podpisanie przez Burmistrza
Śmigla wstępnego poroz,umienia. Ostateczną decyzję
w tej sprawie podejmie jednak po spotkaniu z Bo-
lesławem konikiem.
O Podjął uchwałę w sprawie opłat za wjazd na
miejsko-gminne wysypisko odpadów komunalnych
w Koszanorvie, które będą obowiązywać od 1 stycz-
nia 2001 roku. Drtłkujemy je w innym miejscu.
O Do budżetu wprowadził następujące dotacje ce-
lowe:,

- 26.935,00 zł -środki przeznaczone na zwrot po-
ni,esionych kosztów na oświetlenie drogow€ na
drogach ktorych gmina nie jest zarządcą,

- 2.900,00 zł. - środki przezrtaczone na zadania
z zakresu pomocy społecznej - wypłatę jednora-
zowego zasiłku rodzinnego,

- 26.500,00 _ środki ną y,zypłatę jednorazowych za-
siłków rodzinnych i pielęgnacyjnych vrypłaca-
nych przez OPS.

O Negatywnie rozpatl,zył I r,vniosek o przyznanie
dotacji, 2 wnioski o przyznanie mieszkania i 1 wnio-
sek o zamianę lokalu mieszkainego,

O W trybie z wolnej ręki zlecił wyko,nanie następu-
jących prac:

- załńenie instalacji gazorvej i c.o. w świetlicy
wiejskiej w Bruszczewie -- prace wykona przed-
siębiorstwo PROJ-GAZ Renaty Drłdziak z Koś-
ciana. Szacunkowa wartość zamówienia wynosi
B,150,00 zł, a koszt robót zostanie pokryty z bud-
żetu radnego otaz z odpisu wiejskiego,

- ustawienie krawęznika o dł. 70 mb oraz ścieku
w ul. J. Matejki w Śmiglu. Prace wykona Przed-
siębiorstwo Drogowo-Transpo,rtowe DROGTRANZ
A. E. Paradowskich z Góry, szacunkowa wartość
3,500,00 zł,

- zamówienie tłucznia i wykonanie podbudowy
tłuczniowej w ui. J. Matejki w Śmiglu. Prace
wykona Przedsiębiorstwo Transportowe ANTEX
z Krzy cka Wielkie go, szacun kowa wartość B. 7 0 0, 00
złotych,

- wykonanie map wysokośclowych w celu .a,zykona-

nia dokumentacji projektowej dia zadania ,,Wy-
konanie sieci wodociągorvej w miejscowości Je-
zierzyce". Prace wykona Zesp6ł Usług Kartogra-
ficznych CEL sp, cyw. z L,eszna za kwotę 1.050,00
złotych brutto.

O W trybie przetargu nieograniczonego dokorrał wy-
boru wykonawcy na realizację następujących zadań:

- wykonanie nawierzchni z masy asfaltowej na
ul. J. Matejki w Smigiu. Z 3 ofert wybrano
Przedsiębiorstwo Drogow-o-Mostowe ASBEST sp.

z o,o, z Kościana za kwotę L2.605,67 zł brutto,

- wykonanie nawierzchni asfaltov;ej w Starej Przy-
siece Pierwszej. Z 3 ofert wybrano Leszczyńskie
Przedsiębiorstlvo Robót Drogowo-Mostowych z
Leszna za kwotę 55.950,30 zł brutto. Prace już
wykonano.

- ustawienie krawężnika na ławie betonowej oraz
ułożenie chodnika z kostki brukowej betonowej
w ul. S. Staszica w Smiglu. Z 2 otett wybrano
Zakład Ogólnobudowlany PABMARBUD sp. cyw.
z Moch za kwotę 10.802,62 zł brutto.

Burmistrz poinformował również, że od 3 listopada

l
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Fl,zerl)-{rwadzono 6 kontroli w zakresie zgodrrości de- i Stanisława Skarzyńskiego prz€znacza się pod bu-
klaracji podatkowych. Przeciwko 1 osobie wszczęto downictwo jednorodzinne, a teren wewnątrz, do któ-
pcstępowanie podatkowe, rego będzie prowadzić droga od u1. T. Kośc,iuszki,

... A Co KOMISJA REWIZY.I}IA? przeznacza się pod działalność handlową. ,,Główną
Sprawozrranie z prac kornisjr zlczył.lł:; przewod- bolączką są sanitariaty. ZGKiM został zobowiązan}

nlczący Andrzej peco]t. do zakupu kontenerów". Jednogłośnie przyjęto wnio-
Komisja zajmowała się anaiizą v,;ykonarria wrtiosków- sek Urszuli Ranke, by zobowiązać zarząd do Ścisłego

konrisjr rad1- c,irae kosztów clowożenia cizieci do szkoł. nadzoru nad uporządkowaniem targowiska oraz do

W tej cirugie3 spra,wie sl.,vj.elclzonc }ł.in. róznorod- niezwłocznego przeanalizowania podziału tego terenu
nośc stawek za km przejazd.u, riawet u tego sam€go na działki, drogę, handel i ,,wykorzystania każdego
przewoźnika, a ci; t,eirtorowi śnrigrelskiej podstawów- kawałka dla pomnożenia zysków gminy. To najdroż-
ki zarzucono w-l,ęcz złal-rian1e dyscypliny finarrsowej. sze tereny w Śmiglu"'.
łV toku polerniki z przewodniczącymi komisji bur- O Określenia stawek podatku od środków transpor-
nrisirz nr,in. stwierc7zlł, ż,e komisja winna żądać wy- towych. Drukujemy je w innym miejscu. Z tego po-
jaśnień w toku kontroli i bezpośrednio po niej z wy- dotku zwolniono pojazdy będące w p,osiadaniu jedno-

niirarni zapaznać zarząd, ,,Życzyibym sobie by współ- stek samorządowych,
piaca pomięcizy Komisją Rewizyjną Rady lvtiejskie3 O Przystąpiono do zmiany planu miejscowego zago-
rnigia a Zatządem Śmigta przebiegała w sposób kon- spodarowania przestrzennego N{iasta i Gminy śmi-
struktywny a nie napastiiwy". giel. Rzecz dotyczy terenu położonego pomiędzy uli-
Skarbnik Smigla Darruta Marciniak jednoznacznie cą Leszczyńską (teren pKP) a ul. Boczną, któ,ry prze-
strvlerdziła, że oskarzenie o naruszetrie dysc;;piinY znacza się pod budownictwo wi,elorodzinne. Takich
firiansowej jest bezpodstawne, terenów szuka u na§ Towarzystwo Budownictwa

UcHWAŁy, UcHwAŁy... Społecznego PARTNER Spółka z o.o. mająca siedzibę

Podjęto ich wiele, a między innymi w sprawach, w SłuPcY.

ęl Wysokości stawek podatku od nieruc}romoścr na O Nieodpłatnego przekazania nieruchomości na rzecz
oł:szarze gminy. Drukujemy ją w innym miejscu. Parafii Ewangeiicko-Augsburskiej w Poznaniu. Nie-
w toku dyskusji nad tą uchwałą Ja:n Józefczak pod- ruchomościami tymi są: budynek w starym Bo,jano-
niósł sprawę braku uchwały o podatku rolnym, któ- wie przy u1. Głównej 60 oraz budynek w Śmigiu przy
r"ego podstawą jest cena zyta podana przez Główny pl. Rozstrzelanych 17.

|rzą<1 Statystyczny. Radczyni Kamila ł"awecka wy- W uzasadnieniu uchwały m.in. stwierdzono:

.!aśrriła, że skoro nie obniżamy ceny pocianej przez .,, uzgodniono (negocjatorem z naszej strona bgł bur-
GUS, to nie rna potrzeby pode;mowałrra uchwały mźstrz Jerzy Cieśla), iż Parafźa Euangelicko-Augs-
rł tej sprawie, gdyż ,,pociatek rolny wynika z mocy budska zrezEgnuje z roszczeń o nieodpłatne przeka-
listawry", zanźe lnłasności. nieruchomoścż, położone! us Starym
i{ienniej, na lvniosek burnrrstrza 1? głosanii ZA Bojanowźe, oznaczonej nr ewźd, 14011, na której znaj-
przyjęto jat<o podstawę do obiiczenia podatku rolne- duje sźę Przedszkole Samorzo,dotue, które iest nże-

go cenę żyta podaną ptzez GUS, tW roku 2001 poda- zbędne do usgkonyuania zadań własnych Gminy pod

tek acl 1 ha przcliczellicrvego bęc]zie wynosił 89,55 warunkiem, żż Gmźna tngrazi. zgodę na nŹeodPłatne

złct;lch1. przekazanźe na Tzecz ParaJźi nźeruchomoścź położonej

@ Wysokości stawki poclatku od posiadanych psów. w Stargm Bojanowie Przg ul. Głótlsnei nr 60, ozn&-

tr,irtł,liujerny ją w innyrn miejscu. czonej nT ewid. 14212, zabudowanej budynki,em

& W;vsoi<ości opłat1, targow-ej l]a ol]szafze Miasta ml,eszkalngn7 oraz ni,eruchomoŚcź położonej u: Śmig-
i Gnrny Smigiel. Załączntk do tej uchwały drukuje- lu przg placg Rozstrzelanyclt, 77, oznaczonej nr etuid.

ru.y w innym miejscu" 615, zabudowanej budgnkżem, u którgm mieścź sŹę

\iii toku dyskusji nad tą uchwałą (16 radnych było komźsarźat polźcjż,

ZA, 7 pRZECIW) pod,rroszono stan naszego targowi- Do,ratża uzgskuje praluo ułasnoŚcŹ nŹeruchomoŚcŻ,

ska, Kazimi,erz Wasiek stwierdził, że wielokrotnie o których rrlou)a tł uchusale, zoboluŻqŻe się do vDstq-

juz zapewniano o poprawie stanu, głównie sanitar- pienża lls stosunek najmu z dotgchczasougmŹ najem-
nego, na naszyn} targowisku, podnosimy stawki a nic cami. lokalź mźeszkql"nYch i do stosowania stau:ek

się rue clzieje.,. Kierownik ZGKiM Henryk Skrzyp_ czanszu zgodnże z obowŹqzujqcgmŻ u tgm zakresŻe

czak, któr,emu targowisko pocllega stwierdził: chciał- przepisamź ora,z warazŻ zgodę na dalsze funkcjono-
bym r.vykonać pasaże, teten utwardzić ale mogłoby ąpanźe Komisarźatu Polźcji u ŚmŹglu.

to bvć potępione, gdy rada zmieni ioka}izację targo- W dyskusji nad uchwałą wyrażono dwie postawy -
wiska. Zarzucarto by mi wówczas, że pieniądze zo- z jednej strony A. Pecolt i U. Ranke w trosce ,,o po-

stały rvrzucone w błoto. Trzeba podjąć decyzję że zyskanie funduszy dla gminy" domagali się dalszYch

,.targo,wisko będzie tam pc v.,sze czasy". negocjacji burmistrza w celu odzyskania poniesio-

.Ierzy Cieśla dodał, ze tereny wzdłuż ulic Rolraterów nych nakładów - i z drugiej stronY Wiesław Ka-
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spelstr(i i Alicja Ziegler ploponowali przyjęcie uchwa-
ły ptzedłożonej przez zarząd gdyż: ,,nie łudźmy się

- w Warszawie nic nam nie dadzą i dlatego to co
burmist,rz wynegocjował, jest bardzo dobre". Wynik
głoso,wania: 16 radnych ZA, 2 PRZECIW, 6 się
wstrzymało.

woLNE GŁosY I w|{IosKI

U. Ranke zaproponowała by podjąć uchwałę
o walce na terenie gminy z gryzoniami, a stanisław
Pawlak odczytał dwa pisma Rady Rodziców przy
Zespole Szkół: Samorządolve Gimnazjum, Szkoła
podstawowa i prz,edszkole w czaczu odnośnie utwo-
rzenia w tej rniejscowości gimnazjum.
Burmistrz wyjaśnił radnyrn, że na ten temat rozma-
wiaŁ z delegacją rodziców, która dostarczyła mu pi-
smo pierwsze.

(H.z,

KOMUNIK 
^T 

Z^RZĄDU MIEJSKIEGO SMIGLA

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 12 Ustawy z dnia 7
Iipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym
(tekst jednolity Dz. U. Nr 15 poz. 139 z dnia 25 iu-
tego 1999 r. z późniejszymi zmianami) podaje się do
publicznej wiado,mości, że dnia 28 grudnia 2000 roku
0 godz.12.00 w sali Nr 14 Urzędu Miejskiego w Śmig-
Iu odbędzie się Sesja Rady Miejskiej Śmigla, której
przedmiotem będzie uchwalenie zmian miejscowego
planu zagospodaro..Ązattia przestrzennego miasta i gmi-
ny śmigiel.

Frzewodnic zący Zarządu Miejskiego Śmigla
(-) inż. Jerzy Cieśla

WYCIĄG Z UCHWAŁY W SPRAWIE WYSOKOSCI
STAWKI PODATKU OD POSIADANIA PSÓW

§ 1. Obowiązek podatkorvy dotyczy podatku od po-
siadania psów ciązący na osobach fizycznych posia-
dającvch psy.

§ 2. Ustala się starvkę podatku od posiadania psa
,,v kwocie 22,00 zł.

§ 3. 1. Zwainia się od podatku szczenięta do 6 mie-
sięcy.

§ 3. 2. Zlvalnta się po jednym psie w każdym go-
spodartwie domowym (nie dotyczy zwolnień usta-
\ffowych).

§ 4. Podatek pobiera się w połowie stawki, jeżeli oso-
ba weszła w posiadanie psa po dniu 30 czerwca roku
podatkowego.

§ 5. Podatek płatny jest z góry bez wezwania w ter-
rninie płatności I raty zobowiązań pieniężnych lub
w ciągu 2 tygodni od dnia wejścia w posiadanie psa,
w kasie Urzędu l\{iejskiego Śmigla 1ub u sołtysa.

§ B. Uchw-ała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia
w sposób zwyczajowo przyjęty i ma zastosowanie pn-
czynając od roku podatkowego 2001 do naieżnego po-
datku.

ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY W SPRAWIE
OPŁATY TARGGWEJ

1. Przy sprzedaży od każdej wystawionej
na sprzedaż sztuki
a) konie, bydło powyżej 2 lat 7,00 zł
b) jałowizna powyżej 6 m-cy, źrebięta

polvyżej 6 m-cy do 2 lat 5,00 zł
c) trzoda chlewna z w-yjątkiem prosiąt,

owce, kozy oraz cielęta, żrebięta do
6 m-cy 5,00 zł

2. Przy transakcji kupno-sprzedaż z sa-
mochodu ciężarowego -- osobowego 25,00 zł

3. Przy sprzedaży (handlu z samochodu
osobowego i wozu konnego) płodów ro1-
nych, jak: zboże, ziemniaki przez rolni-
ków 7,00 zł

4. Przy sprzedaży p,rosiąt z wozu konne-
go, samochodu lub pTzyczepy 7,00 zł

5. Przy sprzedaży w ciągu handlowym do
stanowisk handlujących art. przemy-
słowymi ustala się opłatę 25,00 zł

6. Przy sprzedaży w ciągu handlowyn,l
do stanowisk handltrjąc)rch warzywami
i owocami ustala się opłatę 15,00 zł

7. Przy sprzedaży poza ciągiem handlo-
wym w wypadku sprzedaży ze straganu
iub samochodu ustala się opłatę 25,00 zŁ

Stawki obowiązują z dniem 1 stycznia 2001 roku.

Cennik oplat za wjazd na Miejsko-Gminne
Wysypisko Odpadów Komunalnych w Koszanowie

1. Wjazd samochodu ciężarowego lub
ciągnika z jedną ptzyczepą posor-
towanych odpadów komunalnych -4 tony i powyżej - 39,00 zł

2. Wjazd samochodu ciężarol,vego lub
ciągnika z jedną przyczepą posor-
towanych odpadów komunalnych
do 4 ton - 26,00 zł

3. Wjazd samochodu ZUK lub podob-
nego do 1 tony z posortowanymi
odpadami komunalnymi

4. Wjazd samochodu osobowego
względnie wózkiem lęczllym z po-
sortowanymi odpadami komunaI-
nymi

5. Wjazd samochodu osobowego z
przycz€pą posortowanych odpadów
komunalnych

- 13,00 zł

6,00 zł

6. Za przesortowanie 1 m' odpadów
7. Przywieziony posortowany złom,

kamień, gruz, giina, względnie
ziemia rolnicza

8. Wjazd śmieciarki
zatrJjrB

Do wszystkich stawek

- 7olo.

- 11,00 zł

- 22,00 zŁ

. zwolnione
z opłaty

MZO w Lesznie
6,50 zł

należy doliczyć podatek VAT

7
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STAWKI PODATKU OD NIERUCHOMOSCI'
1. Od budynków mieszkalnych iub ich części -

0,45 zł od 1 m9 powierzchni użytkowej. :
2. Od budynków lub ich części związar,ych z pro-

wadzeniem działalności gospodarczej'innej niż
działalność rolnicza lub leśna z wyjątkiem bu-
dynków lub ich części przydzielonych na potrze-
ry nytowc osób zajmujących lokale mieszkaltre

oraz od części budynków miesztrialnych zajętych
na prowadzenie działalności gospodarczej
t1,,58 zl od 1 m' powierzchni użytkowej.

3. Od budynkórł, lub ich części zajętych na pro\^/a-

dzenie działalności gospodarczej w zakresie obro-
tu kwalifikowanym materiałem siewnym -
7,38 zł od 1 m' powierzchni użytkowej.

4. Od pozostałych budynków lub ich części
3,19 zł od ], m' powierzchni użytkowej.

5. Od budowli - 20lo ich wartości.
6, Od budowli wykorzystywanych bezpośrednio do

wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła, li-
nii elektroenergetycznych, przesyłowych i roz-
dzielczych, rurociągórv i przewozów sieci roz-
dzielczej gazów, ciepła, paliw i wody od budowli
służących do odprowadzania i oczyszczania ście-
ków -.- 10Ą ich wartości. Nie dotyczy budynków
mieszkalnych.

7. Od gruntów zwlązarrych z działalnością gospo-

d,atczą inną niż działalność rolnicza lub leśna
z wyjątkiem zuriązanych z budynkami mieszkal-
nymi - 0,53 zł od 1 m' powierzchni użytkowej,

8, Od gruntów:
a) będących użytkami rolnymi nie wchodzący-

mi w skład gospodarstw rolnych w Tozumi€-

niu przepisów ustawy o podatku rolnym, wy-
- korzystywanych na cele rolnicze - 0,03 zł

'od 
], m2 powierzchni,

b) pod jeziorami zajętych na zbiorniki wodne

retencyjne lub elektrowni wodnych - 3,09 zł
od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych - 0,05 zł od 1 m2 powierzchni,

Stawki obowiązują z dniem 1 stycznia 2001 roku,

,STAWKI PODATKU OD SBODKÓW
TRANSPOBTOWYCH

1. Od. samochodów ciężarowych o ła-
clowności

821,00 zł
1.163,00 zł
2.050.00 zł

PAInl8IYGzfiE RO8ElllcE
11 tistopada o godzinie
18.00 w saii widowisko-
wej Centrum Kultury w
Śmiglu Centrum zotga-
nizowało KONCERT Z
oKAzJI Śwrytł Nrn-
PoDLEGŁoŚcI, który
cieszył się sp,orym zain-
teresowaniem mieszkań-
ców.
Wprowadzenia histo-
rycznego w tamte cza-
sy dokonał nauczycieI

a) od 2 ton do 6 ton
b) po,wyżej 6 ton do, 12 ton
c) powyżej 12 ton

2,. Od przyczep o ładowności:
a) powyżej 5 ton do 7 ton
b) 1lowyżej 7 ton do 12 ton
c) powyżej 12 ton

3. Od naczep powyżej 5 ton
4. Od autobusów
5. Od ciągników siodłowych i

wych

- historyk mgr Wojciech Ciesielski, a w części ar-
tystycznej udział wzięIi: Zespoł Pieśni i Tańca ,,Żeń,
cy Wielkopolscy" z Nietążkowa pod kierownictwem
Rafała Rosolskiego, chór ,,Harmonia" pod batutą
Piotra Majera oraz zespół ,,Country House Farnily"
z Wir koło Poznania. Fierwsza część programu miała

charakter narodowo-patriotyczny, druga - Iozryw-
kowy.

Panu Wojciechowi Ciesielskiemu, tancerzom

i chórzystom dziękuję za kzinteresowne uświetnie-

nie uroczystości, a publiczność przepraszam za nie

najlepszą jakość dźwięku w drugiej *r?łłryłrłłłł_,

UWAGA!!l
27 grudnia br. przypadnie 82 rocznica wybuchu
POńSTANIA wIELKoPoLsKIEGo - powstania,

dzięki ktoremu Wielkopolska wywalczyła sobie wol-
ność i stała się częścią niepodiegłej Połski. Wszyst-
kich, których interesuje ta tematyka odsyłamy do

opracowań, których autorami są nasi regionaliści:

Witold Omieczyński i Hubert Zbierski, Ich prace to:

1) Piotr Bauer - Witotrd Omieczyński: Śmigiel
w powstaniu wielkopolskim 1918/19 (szkice),

Śmigiei 198B/l9B0
2) Hu*bert Zbierski: TJDZ|^Ł MIESZKAŃCOW

SMIGLA I OKOLICY W POWSTANIU WIEL-
KOPoLSKIM 1918-1919, SMIGIEL _ KoŚ-
CIAN 1994 R.

Tą drugą pozycję rnożna jeszcze nabyć w Bibliotece

Publicznej Miasta i Gminy Śmigiel w cenie 2 zło,
tych. Z pierwszą - zapoznać się w czytelni biblioteki,

Red,akcia-

Serdeczne podziękowania za udział w ostatnim
pożegnaniu

śp. Franciszki Kozak
za zŁożone wieńce i kwiaty wszystkim krewnym,

znajomym sąsiadom, delegacjom oraz księdzu z pa-

,"tii p.*. NMPW ks. Zygmuntowi Bartkowiakowi
składa rodzina

423,00
546,00

1.336,00
1.336,00
1.336,00

zł
zŁ

zł
zł
zł

zł
balasto-

1.032,00

2001 roku,Stawki obowiązują od 1 stycznia
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lak
Jest pochmurnie, często pada i jest ciemno - ra-

no, kiedy wstajesz i po południu, kiedy wTacasa ze
szkoły. Jesienna pogoda nasila problemy osób ze
skłonnością do depresjń, jest to związane z brakiem
dostatecznej iloścłi światła słonecznego. słońca bra-
kuje nam wszystkim, nie tylko osobom cierpiącym
na depresję. O tym jak można sobie wtedy pomóc,
czytaj niżej.

Autobus zachlapał ci ubranie, koleżanka trzyma
z twońm największym wrogiem, kolega cię zawiódł,
jesteś zagrożomy z kilku przedmiotów a nauczyciel
u którego miałeś zaliczać materiał, rozchorował się
więc nie uda ci się poprawić ocen - czasem nie
trzeba aż tylu niesz,część aby wpaść w podły nastrój
i mieć chandrę przez cały tydzień. Co robić? Pew-
nych rzeczy nie uda się zmienrić, nie sprawi§z, że au-
tobus będzie jeździł ostrożniej ani nie spowodujesz
cudownego ozdrowienia nauczycielki. Przestań na
nńe narz,ekać i zadbaj o siebie. Kiedy wydaje ci się,
że wszyscy są przeciwko to,bie i nikt cię nie lubi za-
pytaj siebie: ,,Czy ja sam/sama choć trochę się lu-
bię?" Nie wymagaj od innych, żeby cię lubili, kiedy
sam siebie nie lubisz. Początkiem dobrego nastroju
i sukcesu w działaniu jest samoakceptacja - myśl
o sobie dobrze, daj sobie plawo do popełniania błę-
dów, zaakceptuj swoje niedoskonałości. Negatywne
zdanie o sobie samym powoduje pesymistyczne na-
stawienie do świata. Więc jeśli chcesz przezwyoię-
żyć psychiczny dołek:

O pomyśl o sobie dobrze
O kup sobie optymistyczny gadżet - ważne żeby

był zabawny (np. kartkę z optymistyczną myślą;
O mów sobie miłe, serdeczne Tzeczy
O pamiętaj o sukcesach, przypomnij sobie chwile

kiedy ktoś cię pochlvalił, kiedy byłaś/byłeś z sie-
bie zadowolony

O zabierz się do działania: zapal światło i zmień coś
w twoim otoczeniu np. kup do twojego pokoju
nowy, kolorowy plakat

C zjedz jakiś przysmak albo posłuchaj ulubionej
muzyki

O wyjdź do Iudzi - spotkarrrie z. przyjaciółmi oder-
wie cię od pesymistycznych myśli

O pomyśl o sobie z miłością - jak każdy człowiek
zasługujesz na to co najlepsze!

Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia, spadnie
śnieg i pojawi się mnóstwo kolorowych światełek na
ulicach, z tej okazji, życzę wszystkim radości i po-
gody ducha

E.Z. _ PSYcHoLoG
P,S. Jeśli wypróbujesz wszystkie sposoby i nic nie
zadziała, pomyśl - mam prawo do złego humoru.
Czas pomoże ci odzyskać dobry nastrój.

soh!e radzió 7 chandlą lonkuls wiedzy
0 bezsieGznei n]aoy

tT rolnietwie
Od pocątku 1999 roku do połowy bieżącego

w gospodarstwach indywidualnych w byłym woje-
wództwie leszczyńskim wydarzyło się ponad 1000
wypadków. W połowie ich ofiarami bvły dzieci, a 4
osoby poniosły śmierć. (W Polsce ,o.r.riu w wypad-
kach ,,rolniczych" ginie ponad 300 osób).
By podnieść bezpieczeństwo pTacy rolnika, trzeba
propagować wiedzę na ten temat. Jedną z form jest
konkurs organizowany dla uczniów szkół ro]niczych
i ich rodziców( w szkołach rolniczych nie ma przed-
miotu BHP) przez Oddział Państwowej inspekcji
Pracy w Lesznie, którym kieruje Danuta Goździkie-
wicz. Konkurs jest wieloetopowy: pytania testowe
dla młodzieży, wizyta w gospodarstwie ich rodziców,
pytania testowe dla rodziców i wreszcie finał -wspólne odpowiedzi na wylosowane zestawy pytań.

Finał VI edycji konkursu odbył się 17 listopada
bież. roku w Zespole Szkół Roiniczych im. Jana Ka-
sprowicza w Nietążkowie.

Największą wiedzą okazał się Piotr Idczak z Micha-
łowa, uczeń Grabonogu, drugie miejsce zajął jego
szkolny kolega Michał Turbański z Pępowa, a trze-
cie - Sabina Łapawa z Gogolewa, uczennica szkoły
q7 Bojanowie.

Nagrody dla wszystkich 16 finaiistów - kryształowe
wazony i puchary ord,z izeczovle dla uczestników
,,wąskiego finału" ufundowali: Państwowa Inspekcja
Pracy oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecz-
nego.

O wadze proble-rl bezpieczeństwa pracy w ro1-
nictwie świadczy obecność w Nietążkowle Starosty
Kościańskiego Jerzego Skorackiego, Burmistrza
Śmigla Jerzego Cieśli, przewodniczącego Rady Miej-
skiej Zygpunta Koniecznego, dyrektora Oddziału
Zielonogórskiego KRUS Wojciecha Buszewicza, tad-
nego Sejmiku Wielkopolskiego Marian Kasperskiego
oraz inspektora KRUS-u z Warszawy Wacława Mań-
czaka, który mówiąc o zagrożeniach w pracy rolnika
stwierdził, że najwięcej wypadków powodują: piły
tarczow€, ciągniki, wały przegubowo-teleskopowe,
mrzutniki obornika - przy ich myciu!!! oraz tran-

W trakcie prac jury uczestnikom konkursu i kibi-
com, którymi była młodzież szkół rolniczych, czas
um-ilił występ Zespołu Pieśni i Tańca ,,Żeńcy Wiel-
kopolscy" z Nietążkowa".

Honory gospodarza domu pełnił dyrektor nietążko-
wskiej szkoły Aleksander Wojciechowski,

. (H,z,
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,,KRVMINAŁK§ .a.!

10.11.br. - do mieszkania w Śmiglu prly ul. S. Ska-
rzyńskiego dokonano włamanią i siir,ii'iiłrto sprzęl,
wideo. Sprawa w toku,

16.1,1.br. _ nię2ltaiiy spi,avvc€l w 0riier,,-c-;;]e, !i-i/
pomocy nił:us'"i*]onego narzędzra, uszkodzij rnecha-
nlzm upusioń,y zŁroi,ni,ka rv;dnegł. ;piawa w toku.

15,1,1.br. - dwócir sąsiadów z ul. A. ltAickriewicza
pokłociło się o wjazd do posesji, Pouczenie.

l§.trl.br. - migzkanka Śmigl,ł z u]. Leszczyńskiej
€iosiŁa, że jej siosttzeniec, będąc w stanie po uży-
ciu aJkoholu, wszcął awaniurę domową. Poucze-
nie.

17.1.br. -- w Śmiglu, w jednym ze sklepów spożyr,v-
czo-lTlonopolowych, nietrzeźwy klieni wszcząL
awanturę ze sprzedawcą, który nie chciał od niego
odkuprć pustej butelki po wiaie. Strony pouczono.

19.j,l,.br. - na trasie l(arśnice - Wi]kowo tro,lskie
przy drołize leżał rrietrzeźwy mężczyzna mieszka-
niec Celinek. Oddano go pod opi,ekę rodziny.

2$.11.br. - mieszkanka Bruszczewa zgło§iła, że są-
siad zakłóca jej spokój. Rozmorva pcuczająca.

2łi21.1,1.br. - do myjni samochodów rł, Śmigiu ptzy
ul. L,eszczyńsxiej riokonano włanrania i skradziono
pienlądze, konrputer i opony samochodow-e. Spra-
wa w toku.

2],.11.1lr. I(arśnicach przed jadącą TOYOTĘ,
którą kierowzł mi,esekaniec Ruchocic, nagie z po-
bocza wyskoczyła §a^fiIa. §amochód pociczas hamo-
u,ania uderzył r,v przydrożną barierkę.

ż2.1l,.łlr. * rnieszkanka Bronikowa zgłosiła, że jej
syn Wszczął wobec niej i. męża awantr,irę domową.
potrczenie.

2?.11.br. * mieszkanka Czacza zgiosiła, że jej nie-
trz-eżwy mąż wszcrął awanturę domorvą. Przewie-
ziono go do Poiiicyjnej lzby Zatrzymań w Kościa-
riie celem wytrzeźwienia.

E3l24.1,1.br. - nieznani sprawcy włamali się do mie-
szaląi lakierów w Śroigtu przy ul. Leszczyńskiej
skąd skradli pieniądze. Sprawa w toku.

24.11.1rr. - nauczyciel z ZSZ w śmiglu zgłosił, że na
,Nibywającą się szkolną dyskotę usiłują wejść oso-
by nie będąee uczniami tejże szkoły. Przed przy-
byciem polieji oddalili się.

Zl,iX^,I:t. - mieszkaniec Śmigla z uL. T. Kościuszki
zgła:ił, że na }<Jatce schodowej śp,i nietrzeżuły męż-
czy|z:na. Od.dano go pod opiekę rodziny.

25.1tr.l:r. - do budynku jednorodzinego przy ul. Pół-
nclcncj rv Śmiglu dokonano rvłamania i dokonano
krad;;ezy pieniędzy i bużuteri. Spralva w toku.

26.11.},:r. - mieszkanka !łoszanowa zgło,siła, ze jej
teśr:iornla, Łędąc po1 wpływern alkoholu, wszczęła
n,cL.cc niej i dzieci awanturę doinową. Pouczenie.

21.j.]..br. rv pat,ku przy Centrum I{ultury w Śmiglu
1e;ał nietrzeźwy mężc lyzna, który skarżył się na
i:ói głowy i nogi. Przybyły lekarz pogotowia nie
st,łierdził żadnych urazów. Pouczenie.

21.1l,.br. - rnieszkaniec Śmigla z ul. T. Kościuszki
zgłosił, że został pobity przez domownikó,w, Okaza-
ło się, ż,e awanturę domową tozp,oczął zglaszający.

28.trl.br. - w Morownicy mieszkaniec Włoszakowic
}rierujący samochodem ciężarowym VOLVO, w
trakcie wyprzedzania autobusu n-ie zachował na-
}eżytych środków ostrożności i doprorvadzlł do zde-
lzenia bocznego. Sprawcę kolizji ukarano manda-
tem,

29.il.br. - ustaleni już nieletni sprawcy, mieszkań-
cv Srniigla znieważyli na crnentarzu miejsce spo-
czynku zmarłego. Sprarva w toku.

29.11.br. -- mieszkaniec Śmigla z uI. T. Kościuszki
zgłosił, że d,omownicy nie chcą wpuścić go do
mieszkania. pouczenie.

3.1Z.br. - miieszkaniec śmigla z uI. Młyriskiej zgło-
sił, że btat z konkubinem matki pobili siię. Prze-
prowadzono rozmowę ostrzegawczą, w wyniku
ktorej konkubilr opuścił mieszkanie.

3.12.br. - właścńciel baru z ul. Poprzecznej zgłosił,
że w barze jest bójka. Przybyły patrol policji
arvanturujących się nie zastał, a z właścicielem
przeprowadził rozmowę.

5.trZ.br. - łv Śmiglu w skiepie przy ui. H. Sienkie-
r,ł"icza nieznani sprawcy dokonali kradzieży to,rebki
z pieniędzmi i dokumentami. Sprawa ,w toku.

5.12.br. - mieszkaniec Śmigla z ul. B,ohaterólv zgło-
sil, że sąsiad syprie popiół pod jego okna. Ze stro-
nami p,rzep,rowadzono rozmowę.

6.12.br. - mieszkaniec Śmigla z uI. T. I(ościuszki
zgłosił, że nie może wejść do rnieszkania gdyż jego

klucz nie powoduje otwarcia drzwi. Pouczenie,

6t7.tŁ.br. - nieznani sprawy włamali się do -sklepu
przy u1. Głównej w Starym Bojanowie skąd skrad-
Ii ,,artykuły p,ierwszej potrzeby" -- alkohol i pa-

pierosy.

,§i;ffi. ,';1, .i' :, 
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AGENCJA UBEZPIECZENIOWA

ANDR"ZE.J CIESIEL§KI
Śmigiel, ul. Lipowa 33, tel. 5189-365

tel. 0602464201

PBZEDSTAWICIEL PZU SA
poleca bezpłatne doradztwo i zawieranie umów

w zakresie ubezpieczeń:

I. Majątkowych

- budynki i ndenie od ognia, kradzieży i in-
nych żywiołów

il. Wypadkowych
__ odpowiedzialności cywilnej

- nieszczęśliwe wypadki
ilI. Komunikacyjnych

- OC, AC, Zielona Karta
oraz spisywanie urnów

DO OTWARTEGO FUNDUSZU
EMERYTAL},TEGO P7l|J,,ZŁOTA JESIEN"

BEZPBOWIZYJNIE PB,ZYJMUJE OPŁI\TY ZA
PoJAzDÓw

ó4.030 śMlGlEL

ul. Kościuszki 6

tel. 0-65) 5t80-206

PĘOtsE§JONALI§E ZDJĘCIA:

- ślubne,

- komunijne,
_- rodzinn€,

- paszportowe,

- dowociowe, iegitymacyjne w 3

- reportażowe,

- reklamowe.

WYWoIYWANIE FILMóW l zDJĘc AMA

SPRZEDAŻ:

- filmów,

- aparatów (2 lata gwarancji),

- albumów,

- 
1ąmgĘ,

- baterii (także d,o alarmów ,apara
słuchowych itp,),

- akcescriów fotograficznych,

- baterii do telefonórv.

15.12.2000 (piątek) godz. 19.00

,,PRYMAS, TF.ZY LATA z TYSIĄCA,,, Polska 1999.
Teresa Kotlarczyk. Wyk.: Andrzej Seweryn,

igniew Zamachowski, l\{aja Ostaszewska, Ktzy-
,tof Wakuliński, Grzegorz Siko,ra. Film biograficz-
. Kardynał Wyszyński zostaje zmaknięty w opusz-
tryffi, zrujnowanym klasztorze. Wraz z nim

więziono księdza Stanisława aresztowanego za nau-
ie religii i zastraszoną zakonnicę, siostrę Leonię,

ującą z ,,człrwającym" nad Prymasem Ko-
,ndantem. Ko,mendant musi sięgnąć po dodatkowe
toćly. Trwają przygotowania do prowokacji.

12.2000 (pitąek) godz. t 9.00
.60 SEKUND", USA,2000. Reż. Dominic Sena. Wyk.:

Caan, Nicolas Cage, James Duva1, Angelina
, Kevin West. Film sensa€yjny. Randali potrafi

ciągu 60 sekund ukraść każdy samochód. Nie po-
ymają go żadne zamki ani alarmy. Postanowił

rozpacząć no\^7e, mniej niebezpieczne życie.
iestety jego rnłodszy hraŁ pakuje się w kłopoty
staje się zakładnikiem mafii. Gangsterzy stawiają

Randallowi ultimatum: jeżeli w ciągu jednego dnia
ukradnie 50 sairrochodów jego brat będz,ie żył,

B.M.

NaszEm Drogim Czgtelnikoln, Sgmpatykom

ź Przyjacżołłl,łt,

z olłazjź

ŚwlĄr BoŻEGo N ARCDZvI{IA

or&Z

NaWEGC 2001 RoKt]

szczęścża, usźelu su.kcesóu;, uśmźec-ll,u na co dzień

ź moc zdroruia

życzą

WYDA\\.CA I REDAKCJA

,,WiTRYl,IY §łłtcrrłsKLEJ "
oraz DRUKARZE

USŁUGI KSERO A3, A4 pomniei§lonie . powiękslonie
Do Srcgo Roku!
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Smurfna go"zetka BEzPŁAInE
,,SI\,{URFY" to gazetka dzieci z klas i-ill $ŁtlstEfrlA IIRO§HE

Iglaki. Śmigiel, u1. Dudycza nr ?, tel. 518-02-B4

Porrownie na szkoln.,,m rynku pojawiła się w 1 zyszczenie chemiczne odzteży, czyszczenie pierza.
akład Usługowo-Handlowy J. Gołembska Smigiel,roku i nadal jest le$u|ąlrri" wydawaąa. Jest to mie

sięcznik, a do pracy włączyły się wszystkie dzieci 1. T. Kościuszki 12.
swoinri wychowawczyniami: B. Ławniczak, 1.

mińską i E. Lenrańską. Każda klasa redaguje 2 stro F'ORTEPIAN - nauka, korepetycje,

ny. Dzieci umieszczają na nich swobodne teksty, el. kom, 0603755147

,,vłasne wiersze, krzyżówki, zagadki, rebusy i elimi
natki. Piszą też o aktualnych wydarzeniach szkoi

ydzierżawię lokal na sklep, minimum 30 m'. Tele-

nych, Gazetka jest kserowana i każciy uczeń dosta
przedam działkę budowlaną. Tei. 518-08-71egzenrplarz do domu. Oczywiście pisana jest ręcznie.

Jak rni powiedziała M. ł,awniczak, redagowanie ga-
zetki szkolnej to dia uczniów wspaniała zabarva, któ-
ra może dużo nauczyć. Dzieci balł,iąc się w dzienni-
karzy, doskonalą wiele umiejętności - 

pisania, ukła-
dania zdań, logicznego myślenia. Mają mozli.łość re-
aiizowania wŁasnych pomysłów i fantazji.

przedam bagaznik dachowy na relingi, unirversalny
nołvy.Tel. 0601894159

zyjmę 10 odpowiedzialnych pracowników.
el. 5-188-438 po godz. 16.00

Z numeru listopadowego m.in. dowiedzieć si
można o obchodach w szkole Święta Niepodległości
wizycie w Zegrowie dzieci ze szkoły podstalvowej
nr 9 w Lesznie, wizycie w szkole sołtysa Zegrówka
i o marzeniach P. Olejnika. A ponadto num€r za-
vgiera dużo rozrywek umysłowych i sentencję Ma-
rysi: ,,Lubię gdy słońce grzeje bo wtedy moja dusza
się śmieje". Myślę, że nie tylko Marysia to lubi.

(H.z

w Zegrówku. Pierwsze numery, którvc}r irricjatorem
była Barbara Ławniczak, wydano już w 1987 r,oku.
T;ltuł gazetki nałviązywał do ulubionej przez dzieci
wó,wczas dobranocki, Po 2 latach, po optrszczerriu
szkoły prz,ez redaktorów, wy,dawanie gazetki przer-
wano.

Gminny Zv.łiązek Rolników, Kółek

i Organizacji Rolniczych w Srrriglu

zapt a sza na

zABAwĘ
KARNAWAŁOWĄ

która odbędzie się w sobotę, 27 stycznia 2001 rok
o gocizinie 19.00 w Sali Wiejskiej w Nietążkowie.
Koszt zaproszenia od 1 pary - 7a zł. Do tańca przy-
glywac będzie zespół ,,AKORD".

Bilet), są do nabycia w biurze GZRKiOR w Śrniglu,

pi. Wojska Polskiego 6, u p. Z. Ratajczak w pon
działki, czwartki i piątki.

Organizatorzy zapewniają konsumpcję oraz \icz

atrakcje.

-';fłiłe]e n,ałzensivro poszukuj,e do łvy-
na;ęc:a mieszkania lub małego dom-
'<u w Śmiglu lub okolicy. Telefon:

02 566 687

on 53 31 977

iuro rachunkowe Magdalena Lemańska: PIT-y,
,PiR, ryczałty. Te1. 5-180-852

Matrix §.K.
KOł4PUTa,ąY

§ieci komputerowe

DLA DoMU, SKLEPU, BIURA, SZKOŁY

za gotowkę i na raty !

a'/. wpłaty

llo każdego komputera...

moilem gratls !

i instalacja zestawu na miejscu u klienta
godzinny kurs podstaw obsługi komputera

- BEZPŁATNE!!!
MATRIX SYSTEMY KOMPUTEROWE

MONIKA HERMANOWICZ
64-040 STARE BoJANoWo, SIERPowo 33

TEL. (0-65) 518-56_35, MOBIL: 0 601 469 609
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z OBĘAD RADY s[,oRTU
Traclycyjnie już obrady odbyły się w Domu 'Dział-

kowca im. Romana Waligóry, 15 listopada br. W po-
siedzenitr uczestniczyli członkowie rady sportu, pre-
zesi irlubów sportow3-ch oraz zaproszeni goście, wśród
któr_vch nr.in. byli: burmistrz Jetzy CieśIa, wicebur-
rnisirz Feliks Banasik, przewodniczący Rady Miej-
skiej Śmigla Zygmunt Konieczny, radni Rady Po-
,łiatu Kościaństr<iego Józef Cieśla i Henryk Skrzyp-
czak araz niżej podpisany.

Obradom przewodniczył Leszek Balcer który
.ł uystąpieniu m.in, strvierdził:
1. Osiągnięcie zamierzonych w 2000 roku celów,
\"y' z.akresie sportu ku,alifikowanego, utrzytrrano orga-
nizacyjny stan z lat ubiegłych, a rada spo,rtu i inne
organizcje społeczne były organizatorami rvielu bar-
dzo udanych, cieszących się dużą frekrvencją in:prez
cyklicznych: biegów ulicznyeh z udziałem około 600
uczestnikóiv, minitriathlonu z udziałem 44 ltczestni-
ków oraz po raz pierwszy zorganizowanych I Ptze-
lajowych Mistrzostw w Kolarstwie Przełajowym
l,,[iasta i Gminy Śrnigie1, w których udział wzięło 125

uczestników. Udane imprezy rekreacyjne organizo-
wali wędkarze, hodowcy gołębi pocztowych ataz
strażacy.
2. Realizacja celów mogła być skuteczna dziqki dota-
cji przyznanej na sport przez Radę Miejską Śmigla
lł, wysokości 154.456 zł, środkom wypracov/anym
przez organizacje i kluby, ofiarności sponsorów,
a także pornocy finansowej samorządów 1okalnych -sołectw i komitetów osiedlowych.
3, Dużym wydarzeniem było powołanie w marcu br.
z incjatywy Rady Sportu Zesp,ołu Rcboczego do
spraw Rozwoju Terenów Rekreac;ljnycłr w Śmiglu
i Gnrinie, którego zadaniem będzie opracowanie per-
spe'iłtyw,lcznego programu rozwoju bazy koniecznej
r:1o uprawiania sportu, kultury fizycznej i rekreacji
rx., lataeh 2001--2010.
4" Kontynuowano wzbogacenie zaplecza sportowego
i;i. §pławiu oraz rozi}oczęcie budowy b.oiska w Cza-
c,zu. Dodał też że istnieje bezwzględnia potrzeba bu-
,;6,iąly boisk w §taryrn Bojanowie i Starej Przysiece
Pierwszej.
5. Sui<cesem jest modernizacja basenu kąp,ielowego
w §miglu ze środków gminnych oraz przystąpienie
do buldowy hali s,portowej przy Zespole Szkół Rolni-
czych lm, Jana Kasprowicza w Nietążkowie ze środ-
kó-ł pcwiatu"

L Balcer ustosunkował się też do obecnie nieco
]<ontlo.,r,.ersyjnej spra,*,y odnośnie ptzeznaczenia bu-
dovza,:lcgo zaplecza dla organizacji sp,ortowych
\Ą: Śirlip_.],.l przy domu działkowca. ,,Ta budowa to nie
jest moj vlymysł ani ja sobie obiektu nie stawiałem,
a jako osobę prywatną z tego tytułu spotkały mnie
t],lko prz},krości. To grupa spo}eczników ze Śmigla
u:y5gnę}ą ta,ki projekt a ja jed,vnie Lld.zieliłem da-
leko idącej poi.łoc}i jako pr€zes Pracol,rzniczych
OBródków Działkowvch im_ Władysława Piocha.

Z tym obiektem i jego wykorzystaniern rta postal,vio-
ny cel należy szybko coś zrobić, Sądzę iż dal-
sze jego losy będą w rękach po,łstałego zespciu oraz
radnych Rady Miejskiej Srnigia, Cbiekt jest zanr-
knięty i nie niszczeje, jest też dozorowany plzez
aktyw POD".
6, ,,Większość działaczy i społeczników to }udzie
a wysokim morale i dbający o wychoiva,łcze asp,ekty
sportu, jednak nadal e]iminować trzeba tych, którzy
sieją zamęt, wywołują niezdrowe reakcje tłumu lub
grup, niszczą ciężko wypracowany dobytek".

Przewodniczący rady podał równiez podstałvowe
załozelria do pracy w 200i roku, do których m.,irr. za-
iiczył:
O 'Utrzymanie 

aktualnego stanu orgarrizacyjnego po-
slaciania jednostek sporiu kwalifikowanego.
@ Wciąganie do aktywnego współucz,estnictwa w Iu-
chu sportowym rodziców, rodziir sportowych i miesz-
kańcórv chętnych do pror.,,adzenia zdrowego trylru
życta przez ruch i rekreację.
O Kontynuowanie cyklicznych ircplez o zasięgu
gminnym, po,wiatowyrn, r,vojewódzkim i ogólnopol-
skim jako jednego z kieruirków promocji miasta
! gminy Śmigiel.
O Przystąpienie do opracorł,ania historii i osiągnięć
sportu śmigielskego.

Wystąpenie Leszek Balcer zakańczył podziękowa-
niami dla zasp,ołowych i indywidualnych organtzato-
róv.z imprez, dla załogi Zakładu Gosp,odarki Komu-
nalnej i Mieszkaniowej w Srlliglu za udzielaną po-
nloc w przygotowaniu terenów rekreacyjnych do im-
prez, dla Rady Miejskiej -,łl Śrrrigiu za dotację budże-
torvą, rł,reszcie dla sponsorów zespołowych i indywi-
dualnych.
W końcu zaś sirvierdztł: ,,Kończqc swoje wgsto,pżenże
niech będę ugrazżcielem taszystkich tu obecnych
ź złożę serdeczne podzźękouanże od sportolacóu:
', dzżałaczy Radg Sportu odchodzqceTllu na ,,drugq
emergturę" panu DErektorouż Centrum Kulturg
w Śmźglu mgr. Hubertousi Zbierskiemu za okazEua-
nq przgcll,ylność, pollLoc i mobilźzotlsanźe do praca na
rzecz sportu i rekreacii całej załogż Centrulru Kultu-
rg us Śmiglu a także za ci.epłe słoua dla nas na ła-
lnach ,,Witrgng Śmżgielskżej" żgczqc dużo zdrolłźa,
aktgunego uypoczgnku na ukochanej dzźałce oraz
prosząc o radg źkżbżcoąłunźe w przgszłości",
Życzenia zostały poparte okolicznościorvymi pamiąt-
kami: zegarem i wydawnictwem albumowym. Nie
ukrywam, że byłem zaskoczony i wzruszony.

Dyskusję rozpoczął Jerzy CieśIa mocnym akcen-
tern - ,,wszystko rozbija się o pieniądze". Na sport
dajemy 10/6 budżetu i byłoby dobrze, gdyby udało
się to utrzymać. Ale jesteśmy zasobni w kluby i sek-
cje i to co dajemy - nie starcz,a. W innych gminach
byłoby to bardzo dużo. W przyszły,m roku na sport
planujemy tyle ile w roku bieżącym plus infiacja,
mimo, tego, że ,,sytuacja z roku na rok się pogarsza
i nieciekawie to wygląda".
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Tematem wiodącym okazał się jednak śmigielski sta-
dion, którym ,,zawiaduje" KS POGOŃ 1929. Zymunt
Ratajczak, nauczyciel wf, stwierdził: tak dobrze jak
teraz, nigdy się nam z klubem nie współpraco{rało,
ale widzimy też duże obciążenie stadionu i trzeba
myśIeć o należytym jego utrzymaniu.
Prezes klubu Marian Zdziabek dodał: robimy co mo-
żemy, a możemy niewiele. Stadion jest półsierotą, bo
tylko klub nad nim czuwa.
,,Stadion wymaga nowego ujęcia organizacyjnego.
Fakt, że korzystają z niego wszystkie szkoły l to, że
jest obiektem gminnym nie może decydować o tym,
że ma go utrzymywać tylko klub,, bo to,przerasta je-
go możliwości" - stwierdził Józef Cleśla. Dodał też,
że został już tozsttzygnięty przetarg na budowę hali
sportowej w Nietążkowie, której budowa winna roz-

począć się na wiosnę pnzyszłego roku.
Henryk Skrzypczak zasugerował, by gospodarz sta.
dionu był pracownikiem Centrum Kultury lub szko-
ły, bo ,,szkoła a obiekty to jedno]'"

O potrzebie dalszej rozbudowy zap|ecza sporto,wego
w Spławiu i budowie boisk w Czacztt, Starym Boja-
nowie i Morownicy otaz o częściowej partycypacji
w utrzymaniu śmigielskiego stadionu przez p,owiat
mówili Sławomir Grzelczyk i Feliks Banasik.

Za pointę obrad można przyjąć wypowiedź tego
ostatniego: ,,szczęściem i nieszczęściem naszej gmi-
ny jest bardzo,duża aktywność działaczy sportowych
i za to składbmy duże wyrazy i;znania p,od Waszym
adresem". Nic dodać, nic ując.

(H.z.l

Loty gołębi mlodych - lvyniki:

Mistrz Sobkowiak Włodzimierz ze Starego Bojanowa,
I v-ce mi,strz Chomski Roman z Nowej Wsi koło
Przemętu, II v-ce mistrz Cyranek Zbysław ze Śmig-
la. Kolejne miejsca zdobyli: Mikołajczak Kazimierz
z Bro,nikowa, Starkbauer.Robert i Teodor z Czacza,
Stróżyński Jan z Czacza, Szymański Janusz ze Smig-
la, Kasprzak Jan i Jac,ek ze Starego,Bojanowa, Jąder
Zbigniew ze Starego Bojanowa, Lisiewicz Andrzej ze
Śmigla, Grzes,iak Janusz z Nowej Wsi, Sterniak Eu-
geniusz z Poladowa oraz Pelec Dariusz z Poświętna.
Najlepszym iotnikiem w klasie gołębi młodych to go-
łąb So,bkowiaka Włodzimierza ze Starego Bojanowa,
który zdobył 5 konkursów -- 809.215 kon/km.

Najbardziej prestiżowym było współzawodnictwo
o miano ,,10 najlepszych hodowców 1991-2000".
Wyniki przez kolejne sezony lotowe skrupulatnie
zliczaŁ nestor naszej sekcji, członek ho,norowy
PZHGP Wolnik Bernard. Okazały puchar z okolicz-
n,Ńciową dedykacją ufundowany prz,ez burmistrza
dla zwycięzcy tego współzawodnictwa przypadł
w udziale hodowcy z Czacza - Stróżyńskiemu Jano-
wi, który w okresie 10 lat zgromadził 235 konkursów
i 8605 punktów.

Drugie miejsce i wspaniały puchar zdobył również
hodo,wca z Czacza Starkbauer Robert i Teodor gro-
ma,dząc 225 konkursów oraz 7?B1 punktów. Na trze-
cim stopniu podium z dorobkiem 186 konkursów
i 6740 punktów uplasował się hodowca z Wielichowa

- Szymoniak Bogdan. Dalsze lokaty i okolicznościo-
we statuetki oraz dyplomy zdobyli: Szymański Ja-
nusz ze śmigla, Grzesiak Janusz z Nowej Wsi, Mi-
chalak Marek z Bruszczewa, Kasprzak Jan i Jacek
ze Starego Bojanowa, Ławniczak Piotr z Poświętna,
Szymczak Dariusz z Bielaw, Mikołajczak Kazimierz

Golębie odpoczruaią-hodowcy śwEętt!!ą
12 listopada 2000 roku w Domu Działkowca od-

było się uroczyste zebranie hodowców gołębi poczto-
wych PZHGP Sekcji Śrnigiet. Okazją do tak uroczy-
stego spo,tkania było podsumowanie zakończonego
s€zonu lotowego 2000 r. oraz wTęczenie okazałych
pucharów i dyplomów. Obecnością w spotkan[u za-
szczyclł burmistrz Śmigia Jerzy Cieśla, przewodni-
czący Społecznej Rady Sportu Leszek Balcer, pre-
zes PZHGP Oddziału Kościan lGzimierz JoskoMak,
Po oficjalnym powitan,iu wszystkich przybyłych goś-

ci prezes Sekcji Jan Kasprzak zapoznał zebranych
z wynikarni zakończonego sezo,nu lotowego.

Gołębie wracały zwycięsko między innymi z nastę-
pujących miejscowości: Słubice (145 km), Fursten-
welde (1?6 k*), Ludwigsfelde (176 km), Burg
(320 km), Magdeburg (340 km), Bunde (543 km),
Hertegenbosch Holandia (772 km), Zevenbergen Ho-
landia (B13 km).

Loty gołębi dorosłych - wyniki:

Mistrz Starkbauer Robert 1 Teodo,r z Czacza, I v-ce
mistrz Stróżyński Jan z Czacza, II v-ce Kurzawscy
Paweł i Łukasz ze Starego Bo,janowa. Kolejne punk-
towane miejsca zajęli: Roszkowiak Bogdan z Roba-
czyna, Mikołajczak Kazimietz z Bronikowa, Kacz-
marek Jan z Gro niik, Jąder Zbigniew ze Starego
Bojanowa, Szymański Janusz ze Śmigla, Szymczak
Dariusz z Bielaw, Szymoniak Bogdan z Wi,elichowa,
Pelec Dariusz z Poświętn,a, Graczyk Janusz ze Śmig-
la o,raz Michalak Marek z Bruszczewa.

Najlepszym lotnikiem został gołąb Szyrnoniaka Bog-
dana z Wielichowa, który zdobył 12 konkursów -
4567.665 konk/km.

Miano najlepszego roczniaka zdobył gołąb Mikołaj-
czaka Kazimierza z Bronikowa uzyskując B konkur-
sów _ 36ż2.543 konk/km. z Bronikowa.



ltJ WITRYNA ŚMIGIEL§KA

Kolejnym punktem zebrania, już ptzy gorącej
kawie i smacznym ciastku, były wolne głosy i dys-
kusja nad mijającym s€zonem lotowym 2000 roku.
Burmistrz Jerzy Cieśia podkreśli, że hedąc po Taz
drugi na naszym zebraniu i prz;;s1,,rc1lljąc się ci..s-
kusji, pozrraje tajniki tak wspaniałego ilobb;r jakim
jest hodowla gołębi pocztc,wyc}r oraz rłspółzarvod*
nictwo i rylt,alizacja sportorł,a z tym 71:ł7ązana.

Gratulując r.ristrzorn,le.łsi<ania i.sk -rvspaniałych
wyników, życzył pozostał.,,,rn hcriowcom aby w na-
stępnych sezor;aclr lotrrrłiych tcl oni mog]i cld]rierac
tak wspaniałe nagrody. Burmistrz o,biecał wspierać
ciziałania naszej sekcji i jako gospodarz tego terenu
czynnie uczestniczvć w tak ciekawych spotkan,iach.
Na koniec swego wystąpienia życzyŁ rodzinom, żo-
nom hodowców rvszystkiego najlepszego. Deklaracją
o ufundo,,vaniu pucharu w przy§złym roku zakaiczył
w;zstąpienie, za które zebrał głośne oklaski.
Kolejno głos zabrał przewodniczący Społecznej Rady
Sportu pan Leszek Balcer. W krótkim wystąpieniu
podziękołr,ał za zaproszenie, pogratulował czołovlym
hodowcom tak rvspaniałych rezultatów oraz zdobycia
pięknych nagród, Porównał hodowcę do wysokiej
klasy trenera swojego zespołu jakim jest stado gołębi,
przygotowane i selekcjonowane by zwyciężać z dale-
kich odległości. Wysoko ocenił .łspółpracę hodow-
ców sekcji Śmigiel ze Społeczną F.adą Sportu oraz
Zarządem Pracowniczych Ogródków Działkowych.
Na koniec głos zabrał prezes sekcji Jan Kasprzak,
którv podzięlrował za pozytywne i ciepłe sło,wa o na-
szej działalności dającej wypoczynek i rekreację,
a przede wszystkim zdrową rywalizację spo,rtową na-
szym hodowco,m.

Zebranie zakonczono związkowym hasłem,,DOBRY
LoT".
Nieoficjalnym dyskusjonr o zakończon5.m sezoltie,
wynikaeh, zdobywcach nagród i pokonanych, o go-
łębiach, które wypoczywają i przygotowują się do
kolejnego sezonu 2001 roku nie było końca. 

J.G,

$§owa siedeihg
zAF"zĄDu Ks ,,PoGoŃ 1929"

1V sierpniu ub.r. Zarząd" KS ,,POGON 1929"
zwtćc;ł się do Centrum Kultury w Śmigiu o prze-
kazanie mu pawilonu przy basenie kąpielowym, któ-
ry lł,ielokrortnie był portiernią pola namiotoweg,o
(tal<, tak! Jeszcze niedawno na ul. T. Kościuszki za-
trzy,ł:a! się samoch&d, z przyczepą kempingową na
franc';§],l,.gj rejestracji i pytał się jak do niego doje-
chac, Gcly usiłolvałem jego kierowcy rrrytłumaczyć,
że pola juz nie ma, wyjął mape i pokazał na niej odpo-
wiedni znaczek). Później pavlilon pełnił rolę sezono-
vne€]o sklepiku, a ostatnio po prostu hył nier,vykorzy-
stany. Zarząd Mlejski śrnigla v,zyraził zgodę i obiekt
został klubowi użyczony,

Pon,l"l"ślalo, zaprojel.1to-wano i zabrano się do placy.
}iirjpiclw do^:lo-ł-aclzcno cieplik (dużą pomoc okazał
il:. },{lrian trqgLclski, lrtory też ofialował k]ubovli
grzejnik.), a następnie lvykonano, głównie w ,,czynie
spclc:zn;m", 1]race budowlane, instalacyjne i wy-
1ro-iczeniowe.

Oficjalne otwarcie ni,e w pełni jeszcze ukonczonej
siedziby - pozostał pokój sędziowski -- odbyło się
27 listopada br.
Zaproszono na nie darczyńców - ,,d,ohrych ]udzi,
którzy chcieli nam pomóc" - 

jak por,r,i,edział prezes
fularian Zdziabek. Byli q7ięc: przewodniczący komite-
tów osiedlowych Leszek Bal,cer, Włodzimierz
Drótkowski, Bernard Jagodzik, Józef llermanowicz,
kierownik ZGKiM Henryk S,krzy,pczak, Hi,eroni.m
Ogrodowczyk - malowanie, Jan Nyczka - instaia-
cja elektryczna, Andrzej Basiura - stolarka, Euge-
niusz Ę'a]enczewski i Janusz Wojtiro .- płytki, Krzy-
sztof Dwo,rczak - instaiacje wod.-kan i c.o,
Wartość ogółern wykorranych prac, przyjmując śred-
nie ceny kosztorysolve, wynosi 2I.233,00 złote, a po-
niesione koszty - 5,000,00 złotych.

Jak już rnspomniałem, do wykończenia pozostał
pokój sędziorvski i w związ|<l_t z tym k}ub w schro-
nisku będzie w dalszym ciągu zajmował jedno po-
mieszczenie. Chyba, ze uzyska środki,

(H.z\

Ieg!ennng§

turniei strns§eofuI
,.. zorganizowano 25 iisto-
pada br. na krytej strzel-
nicy Kurkow€go Bractwa
Strzelckiego w Śmiglu.
W turnieju leprezento,wa-
ne były bractwa z Pogo-
rzeli, PIeszewa, Swarzędza,
Opalenicy, §l;gfIru, Włosza-
korvic, Tarnowa Podgór-
nego, Jutrosina, Ostrowa
Wielkopolskiego i oczy-

wiście śmigla.
Gośćmi honorowymi byli: Starosta Powiatu Kościań-
skiego Jerzy Skoracki, Burmistrz Śmigla Jerzy Cie-
śIa, Przewodniczący Rady Miejskiej Śrnigia Zygmunt
Konieczny i ks. Henryk Marczewski z Pogorzeli -kapelan Okręgu Leszczyńskiego Kurkowych Bractw
strzeleckich.
PoszczegóIne tarcze,,wystrzelali":

- Burrnistrza Śmigta -_ Krzysztof Smoieński ze
śremu,

- ,Przewodniczącego Radv Miejskiej Śmigta .- Ta-
deusz Żych|ewicz z Pleszewa,

- Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Śmiglu -_
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Krzysztof Smoleński ze Śremu, który również
wystrzelił KURA - drugi w tym strzelaniu był
Zygrnurrt Konieczny ze Smigla.

Nad przebiegiem turnieju, który dostarczył wiele
emocji, czuwał l(omendant Kurkowego Bractwa
Strzelckiego w śmiglu Stefan Klupsz,

lH.ż.t

TtElNllls

§TCIłteWV
SUKCESY UCZNIOW SZKOŁ

PONADPODSTAWOWYCH

W dniu 17 listopada 2000 r. w Lesznie odbył się
finał rejonowych zawodów w tenisie stoło,wym szkół
ponadpodstawowych. Spośród czterech finalistów
z każdego powiatu wyłoniono czterech zawodników,
którzy będą reprezentowali nasz rejon w zawodach
wojewódzkich w dniu 12 grudnia 2000 r. w Gnieźnie.
W Lesznie I miejsce zajął Patryk Ratajczak z Lice-
um Ogólnokształcącego w Smiglu, IV miejsce zająl
Marcin Luboń z Zespołw Szkół Zawodowych w Smi-
glu.

18 listopada 2000 r. w Rawiczu odbyły się zawody
rejonorł,e szkół ponadpodstawowych w szachach.
Spośród cztelech najlepszych reprezentantów każde-
go povriatu wyłoniono czterech uczniów, którzy
wezmą udział w linale wojewódzkim, Do finału za-
kwalifikował się Marcin Woźny z Zepolu Szk6ł Za,
rvodorvych w Śmiglu. Ta sztuka nie udała się bratu
Marcina, który zajął V miejsce.

Życzymy dalszych sukcesów .ł Finałach Wojewódz-
twa WielkopoIskiego.

mgr Jarosłalł Pżetrowski, mgr Marcźn Grzesiak

TUR,NIEJE, TURNIEJE...
II WIELKOPOLSKI TIIRNIEJ KLASYFIKACYJNY

SENIoBow

Poznań. 11 listopada br.

Wśród 32 zarvodników wyłonionych w turniejach
rejono,wych tenisiści POLONII zajęli następujące
miejsca: Robert Bartosz - 7, Bartłomiej Glinka 10

i Daniel Bartoszkiewicz - 12 miejsce.

II WIELKOPOLSKI TUBNIEJ KLASYFIKACYJNY
JUNIoRÓw

Wyrzysk, 25 listopada br.

wśród 32 zau,cldników wyłonionych w turniejach
rejonowych zarvodnicy POLONII zajęIi następujące
miejsca: Patr-yk Raiajczak - 3 (to bardzo dobry
wynik), Darlusz Szymański - 14 i Mateusz Kuciak
17 miejsce.

MI§TBZOSTWA POWIATU KOSCIAŃ§KIEGO
Czempiń, 11-12 listopada lrł,.

Wśród junńorów Wojciech Waligórski był pierwszy
a Dariusz Szymański - trzeci (oi:oje z FOLCl-diI).
wśród kobńet Danuta strzelczyk była trzecia a \ile-
ronika Żurek - 

g2qząl{ą (rów-nież olrie z POLCNII).
ELIMINACJE REJONO§VE

Do In WIELKOPOLSKIEGO TUENIEJL]
KLASYFIKACYJNEGO KAD}łT,Ów l J{J}.l[QĘG\Ą/

Kąkolewo, 18 listopada br.
Zawo,dnicy POLO}JII zajęli następujące lokat_v:

Wśród 17 kadetek Marta Waligóra była ż a Welonil.:a
Żurek 12.
Wśród 32 kadetów Wojciech Waligórski b;,ł 1. Dare k
Szymański - 3, Łukasz Szym.ański - 4, Pavr,cł Z-b:,,..

rad B, Michał Bednarczyk 18, To,masz Nawrot 22.
Wśrod 32 juniorów 1 był Wojciech Waligól,ski, 3 i}a-
rek Szymański, 4 Mateusz Kuciak, 15 Łu}lasz Szy-
mański, 17 Michał Bednarczyk i 21 Pałveł 7Jłąlrad.
Juniorka Marta Waligóra zajęła 18 miejsce.
Z zawodników ORLĄT Czacz 2 miejsce rvśróC junic-
rów zajął Maciej Nowak.
Zdobywcy 4 pierwszycłr miejsce wywalczyli a\Ąia]ls
do turnieju wielkopolskiego, który zostanje i,ozegi]a-
ny 16 grudnia w Taczano,wie.
II PowIATowY TURNIEJ TENI§A §TCIŁo\A/frfi&

7, oK^zJl §wrqre NIEPODLEGŁ0§CI
Śmigiel, 24 listopada br.

Organizatorami turnieju byli Stalostr,1,o Povyiato-
we w Kościanie oraz KS PCLONI,L\-AH,SEI{AŁ §mi-
giel. Otwarcia dokonał członek Zarządu Pcwiai.u
Kościańskiego Stefan Kiupsz, Turlliej swą obecnoś-
cią zaszczycili również: wicestarosta Stefan Stacho-
wiak oraz wiceburmistrz Feliks tsanasik.
Do rozgrywek zgłosiło się 54 zawodnikórv i zawocni-
czek. Cztery kolejne miejsca w p,oszczegóInygi} }i;,19-
gor,iach wieko,wych zajęlt:
rnłodzicy: 1. Łukasz Szymańsxi - Smigiei, 2. Ta-
masz Nawrot - Smigie1, 3. Andrzej Frącko-,viai< --
Czacz,4, Dawid Obiegała - Czacz.
jun,iorzy 1. Patryk Ratajczak - Śmigiel, 2. Wojciech
Waligórski - śmigiet, 3. NTaciej Nowak -- Czacz,
4. Darek Szymański - Śmigiel,
kobiety: 1. Monika Narożna -- I(rzywiń, 2. Agniesz-
ka Budzianowska - Smigiei, 3, Werotrika Zulek -Śmigiel, 4, Paulina Maślak - Czacz.
seniorzy: 1.. Bartłomiej Glinka, 2. Ro]rert i3a-rtosz,
3. Piotr Mulczyński, 4. Dawid B artoszkiewicz *--

wszyscy śmigiel.
II wIELKoPoLsKI TURNIE.I !$"ASVFIKACY]"T}dV

MŁODZIKOW
Wyrzysk, 25 listopaa br.

W turnieju startowało po 32 zawodników w;,,łonio-
nych wcześniej w eliminacjach rejonow-yc}r. Zawod-
nicy POLONII-ARSENŁU zajęli następujące lokaty:
młodziczki: Weronika Żurek - 12 miejsce, młoclzicy:
Łukasz Szymański 3 i Tomasz Nawrot 24 miejsce.
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Zawodnicy ORLĄT Czacz uplasowali się na,następu-
jących pozycjach: młodzicy - To,masz Fórmano-wicz
był 17, wśród młodziczek Paulina Maślak była 13
a Kinga Langner 24.

WYNIKI ROZEGRANYCH iltliuZUW
II liga

Po 1. runc];le l,czgrywek sezonu 2000/2COi tabeia
II ligi grupy połudrrio,wej przecists,,".a się następu-
jąco:
1. m. HELOS Czeinpiil 16 62:28
2. m. ASTRA VECTUS Krotoszyn 13 55:45
3. m, tr{KS Ostrzeszów L2 52:3ż
4. m. MLKS RASZKOWIANKA

Raszków 10 45:45
5. n. POLONIA-AR§ENAŁ Smigiel t0 45 :45
6. m. SPÓŁDZIELCA Kobylin 10 46:41
7. m. LKS TAJFUN-SKRA Ostrów 9 46:44
B. m. STS RZEMIEŚLNIK poznań 6 39:5l
9 m. SKS GÓRNIK Kłoda,,la 3 40: 50

10 m. UKS JUNIOR Leszno 0 18:62
Drugą rundę nasi iI iigowi tenisiści rozpoczęli remi-
senr i porażką,
3.12.br. POLONIA-ARSENAŁ SPÓŁDZIELCA
Kobylin 5 :5. Punkty zdobyli: Robert Bartosz 2,5;
Bartłomiej Glinka 2,0 oraz Dawid Bartoszkiewicz 0,5.
POLONIA-ARSENAŁ - ASTRA VICTUS Kroto-
szyn 3 :7. Po 1,5 purrktu zdobyli Tadeusz Kozłowski
i Bartłomiej Glinka.

III liga
26.11.br. POLONIA-ARSENAŁ iI - MKS Ostrze-
szów II 9 : 9. Punkty zdobyli: Wojciech Waligórski
3,5; Patryk Ratajczak 2,5; Marek Kuciak 2,0 i Pio,tr
Mulczyński 1,0.
3.12.br. EKO-TECH Zychlin - POLONIA-ARSE-
NAŁ II 5: 10. Wojciech Waligórski zdobył 3,5 Pa-
tryk Ratajczak 4,5 i Piotr Mulczyński 2,0 pkt.
9.12,br. TAJFUN SKRA III Ostrów WIkp. -_ POLO-
NL\-A}iSENAŁ II mecz przeniesiono na inny termin.
l0.12.br. POLONIA-ARSENAŁ - START Gostyń
10 : 0" Goście na mecz nie stawiłi się.

IV lisa
19.11.br. POLONIA-ARSENAŁ IiI PROMIEŃ
Krz;.rviń 18 : 0. Punkty zdobyli: Ryszard Jok,iel, Rafał
Wojciechowski, Jan Nowak i Adam Skorupiński -\^/SZySCy po 4,5.
POLCNIA-ARSENAŁ IV -- RYDZYNIAK Rvdzyna
16:2. Punkty zdobyli: Marcin Łączny, Łukasz Szy-
mański i Paweł Zbytad po 4,5 oraz Tomasz Nawrot
2,0 i lVlarcin Luboń 0,5.
ORLĘTA I - BURZA II Drzeczkowo 7: 11. Punkty
zdobyli: Grzegorz Stachowiak i Jan Szczepanek po
2,5 oraz Marek Maślak i Maciej Nowak po 1,0.
26.11.br. RYDZYNIAK Rydzyna _- POLONIA-AR-
SENAŁIII 0 : 18. Jan Nowak, Ryszard Jokiel, Rafał

Wojciechowski i Witold Wośko zdobyli po 4,5 pkt.
IIELIOS III Czernpiń - POLONIA-ARSENAŁ IV
11 ;7. Łukasz Szymański 3,0; Paweł Zbyrad 2,0

Malcin Łączny oraz Marcin Luboń po, 1,0.

rrFiL,ilIir]Ń Krzywiń - ORLĘTA I 8 : 10. PunkĘ zdo-
rryii: Andrzej Frąckowiak, Dawid Obiegała, Marek
Czerwiński i Patryk Wojtkowiak - wszyscy po 2,5.

UKS Bodzewo II - ORLĘTA II 12:6. Tomasz Wie-
czorek t Krzysztot Garsztka po 2,5 oraz Michał Wie-
czorek 1,0 pkt.
3.12.br. POLONIA-ARSENAŁ III - HELIOS III
Czempiń 7 : 11. Punkty zdobyli: Ryszard Jokiel i Jan
Novyak po 2,5 oraz Rafał Wojciecho,wski i Michał
Becirlarkiewicz po 1,0.

POLONiA-ARSENAŁ IV - UKS Bodzewo II 10: B.

i]lrnkt,v zdobyli: Dariusz Szymański 3,5; Marcin Lu-
hori i l\,{arcin Łączny po 2,5 oraz Łukasz Szymań-
ski 1,5.

ORLĘTA I - RYDZYNIAK Rydzyna 10:B. Punkty
zdobyli: Marek Maślak, Grzegorz Stachowiak, Maciej
i{ou,ak 1 Jan Szczepanek - wszyscy po 2,5.

ORLĘTA II - JUNIOR II Leszno 7: 11. Punkty
zdobyli: Michał Skałecki i Tomasz Wieczorek po 2,5

oraz Krzysztof Garsztka i Michał Wieczorek po 1,0.

10.12,br. LZS Bodzewo II POLONIA-ARSE-
NAŁ iII 7 : IL Punkty dla POLONII zdobyli: Witoid
Wośko 4; Jan Nowak i Rafał Wo,jciechowski po 3

oraz Ryszard Jokiel 1,0.

ORLĘTA iI POLONIA-ARSENAŁ IV 8: 10.

Punkty dla POLONIII: Dariusz Szymański 4; Marcln
Luboń i Łukasz Szymański po, 2,5 oraz PaweŁ Zby-
rari 1,0., Dla ORLĄT: Tomasz Wieczorek 3,5; Michał
Skałecki 2,ó a,-az Krzysztof Garsztka 2,0.

HELICS III Czernpiń - ORLĘTA I 9:9. Punkty dla
ORLĄT zdobyli: Grzegorz Stachowiak 3,5; Jan
Szczepanek 2,5; Maciej Nowak 2 oraz Marek Ma-
ślak 1,0.

MVl§lEZA

Klub szachowy WItrZA informuj,e, że w dniu 17

grudnia (niedzietra) o godzinie 10.00 w Centrum Kul-
tury w Śmiglu organizuje OTWABTE MISTRZO-
STWA MIASTA I GMINY Śnnrcrnr, W SZACHACH

- ,,GV{IAZDKA 2000". Zghoszenta do turnieju od
godz.9.15.

Prawo startu mają wszystkie chętne osoby. S e r-
decznie zaptaszamy.
PS. O zmianach w KS łVIEZA ŚMIGIEL napiszemy
rł, następnym num€rze - redakcja.



BAffiffi §PIEŁ§ZIELGZY w
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§ffiIfftU
plac ftozstrzelantyclt 1$ tel 1fax (8-$5} 5§8$-186, tCII. 5X8$-30$

RADA, ZARZĄD
Ż PRACOWNICY

lłszgstktm
klżentom Banku

z okazjż

§łźart Boże g o N ar odzenia

ż Nowego Roku

żEczq

zdr owża, zadollsolenźa

oraz u)lzelkiej pomgślnoścl,

MIESZKANCY Śltlcle

o f e r u j e:

atrakcyjne usługi KREDYTOWE:
a oszczędnościowe
B rozliczeniowe

B ubezpieczeniowe

SZANOWNY KLIENCIE !!!

Z NASZYM BANKIEM JESTEŚ

BEZPIEcZNY!!

1 OKOLiCYI KORZYSTAJCIE Z NASZYCH USŁUG

CENTRUnfi KU§,TUffiY w §B§nGŁU

z,aprasza, mA

§W §&Hffi ffiffi ffi €§ * ffi §§W@ffiffi ffiKffi w

K{!ffi(ffiR§
który odbędzie się 27 grudnia 2000 roku o godzinie 18.00

w sali widowiskowej (wejście A)

Wprogramie: ; : ' Wykonawcy:

E kolędy lZespół Pieśni i Tańca ,,Żeńcy Wielkopolscy"

E muzyka lekka, łatwa i przyjemna z NietąŻkowa

€ Chór HARI\{ONIA ze Śmigla

G Orkiestra Dęta ze Śmigla

Wstęp 3 złote od osoby. Przedsprzedaż biletów w administracji Centrum od 14 grudnia br.

Koncert współfinansują: Właściciele sklepów rneblowego i obuwniczego Maria i Mar,ian Wróblewscy otaz

firma FOTO ELF ze Śmigla
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wglerion kunerł
ry!. ffi§Iińsklego 7, 6€-{!30 bnrigiel
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Pitot4 OCJ Aut"ukcyjny pakiet promocyjny pyzveakupie
wybranych modeli pilarek spalinowych

OG'ą.ANI tCeOFI Y""u, promocji

Oferujemu Państu;u:
pilarki spalinoue i elekttgczne
pilarki do żglaopłotu
kosg spalinou]e
urządzenia do cięcia stali, betonu, asfaltu, kamieni
oprgskituacze, dmuchau;g, zbieracze rozdrabniające
śuidrg gleboue
podkrzesaluarki
myjki-uJysokociśnieniowe utządzenia mgjące

otaz uyrobg firmy VIKING:
kosiarki traunikotle elektrg czne i spalinotue
kosiarki traunikoue sarnoj ezdne
elektrg czne nożgce do żgu:opłotu
elektrg czne rozdrabniacze gałęzi
elektraczne dmuchdtuu i zestarr-lp ssące do liści

§PRzEDnu RRIRLI{R


