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Dzień dobry! Witom Poństwo jok zwy-

kle serdecznie i zoproszom do poronnej
gimnnostyki. Ci z Poństwo, którzy od po-
czqiku ćwiczq z ,,Witrynq Śmigielskq' mojq
juź kilko goiowych zestowów ćwiczeń i zq-
pewne potrofiq somodzielnie przygotowoć
podobne ukłody, dostosowone do włosnej
sprowności i potrzeb. Będzie więc w zupeł-
ności wystorczojqce, jeśli roczej zosugeruję
Pclńtwu pewne formy oktywności nie pro-
ponujqc ćwiczeń ściśle pod dyktondo. Zech-
:q Poństwo wybroć sobie nojdogodniejsze
miejsce do ćwiczeń, Moze być to trodycyj-
nie, przy szeroko otwortym oknie. Dobrze
iest bowiem utwierdzić się z somego rono,
że nie żyjemy w świecie zobitym deskomi

moźemy otwieroć okno szeroko, no dowol-
nq stronę świoto (ostotnio zdecydowonie
przewożo tendencjo zochodn io),

Tym z Poństwo, którzy preferujq ruch no
;wobodzie, proponnuję wykonywonie tzw,
przebieżek. Wielu z Poństwo korzysto już
z tej formy ćwiczeń. Możno to zwłoszczo
roobserwowoć przed siódmq rono, w oko,
licy rynku, kiedy to nie tylko młodzież, ole
i wielu dorosłych uprowio biegi do outo-
]usu. Nie biegnijmy jednok z wzrokiem
rozpoczliwie utkwionym w outobusie, hip-
notyzujqc ao, oby jeszcze nie ruszoł| Czyz
toki bieg może nom dostorczyć przyjemnoś-
ci? Tok, jeśli skupimy się no tym, że czeko
nos kilko miłych godzin w procy lub w szko-
ie. Ponodto wczesne poronki o tej porze
,,oku bywojq rzeczywiście prześliczne! Tokie
pozytywne myślenie powinno nos zrelokso-
woć no tyle, że pościg zq outobusem stonie
się przyjemnościq o nie udrękq.

O_ j_trodziękowaniach z Kotowic
O o sesji Rady Miejskiej Smigla - m,in, ile i na co prze-

znacza się pieniądze z pomocy społecznej
o przebiegu Uroczystej Sesji Rady Miejskiej Śmigta
o walnym zgromadzeniu Banku Spółdzielczego
o sztandarze dla osp w czaczu
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WlTRYNA ŚMIGIELSKA

Notomiost stonowczo nie polecołobym biegów
przez jezdnię, które (no co zwrócił mi uwogę Pon Ro-
mon Ł,, znony w kręgoch drukorskich) uprowio niejed-
nokroinie nieco młodszo młodzież, spieszqco do szkoły
z kierunku ul. Reymonto. Przejście dlo pieszych przy
Urzędzie Miejskim nie cieszy się roczej populornościq,
poniewoź przebycie go dostorczo o wiele mniej emocji
zorówno młodym przełojowcom, jok i kierujqcym po-
jozdomi.

Od pewnego czosu możemy obserwowoć grupę
mężczyzn, którzy uprowiojq ćwiczenio poronne o cho-
rokterze wybitnie specjolistycznym. Noleżołoby je okre-
ślić joko formy wspinoczkowe, które nie sq jednok do-
stępne dlo wszystkich. Nie kożdy może sobie bowiem
pozwolić no zojęcio ruchowe no trzynostej kondygno-
cji rusztov,ronic, czemu oddoje się ekipo odnowiojqco
Ólewocję kościoło. Noleżoło by dodoć, że będzie to
terqz fosodo koloru kremowego (?). (Choć pewnie
i tok nie wpłynie to nq trodycyjne nozywonie tego

kościoło biołym, dlq odróźnienio od czerwonego, czyli
fory).

Prywotnie zo nojtrudniejsze bodoj uwożom ćwicze-
nio uprowicne od wielu juz lot przez Pono Jono N,
(znonego zwłaszczg w kręgoch oświotowych). Uczy, dy-
rel<toruje, pszczoły hoduje o ponodto jest duszq (i cio-
łem) strozocko-młodziezowej okriestry dętej. Przykłoc1
to budujqcy dlo wszystkich tych, w których drzemio
pokłody energii, dotychczos nie wykorzystone. Wystor-
czy zacząć od nojprostszego; stonqć przy otwortyn-
szeroko oknie i ,,, Zopewniom Poństwo, że 1uż po nie-
długim czosie (przypuszczaInie ok.25 lot) osiqgnc
Poństwo znokomite efekty i to w wielu dziedzinoci.
o to wszystko dzięki codziennym, systemotycznym ćw -

czeniom,

Poństwo więc teroz co nojmnie j przez kilkonośc'e
rninut ćwiczq (pomiętojqc o świetnych perspektywoch,
o jo juz dziękuję i zoproszom do nostępnej gimnos:.-
ki poronnej.

Gżmnastykę pordnną przggotowała i prowadzźła mgr .| S

§msgmpm s §gn&Ę§mg§snąfl ffi&h!§mteM§

21 rnaja br. ,w salce klubowej Centrum Kultury
vz Śmiglu zorganizo.wano spotkante z okazji 50-1ecia
Biblioteki Pubiicznej Miasta i Gminy w Śmiglu.

Honory gospodarza dornu pełnił niżej podpisany -dyrektor Centrum, który na wstępie powitał ,,bardzo,
bardzo serdeczrrie bohaierki dzisiejszego dnia - bi-
bliotekarki Bib]ioteki Publicznej Miasta i Gminy
w Smiglu" olaz zaproszonych gości: dyrektor Woje-
,,,,",ódzkiej Biblioteki Publicznej im. St. Grochowiaka
Xl'ałgorzaię Halec, Zarząd Miejski Smigla z Jerzym
Cieślą na czele, v-liceprzewodniczącego Rady Miej-
skiej Śmigla Romana Sclrillera, (Przewodnicząca Ra-
dy Urszula Ranke z powodu choroby przybyć nie
mogła), Wandę Jakubołvską - Sekretarza Śmigia,
Danutę ł:-arciniak 

- S,karbnika Snigla, pracowni-
ków wojewódzkiej biblioteki i pracowników centrum.

Po przedstawieniu rysu historycznego biblioteki
i stwierdzeniu, ze; ,,Jednym z efektow pracy biblio-
teki jest liczba czytelników, a ona zależy od jakości
posi.adanego iłsięgozbioru. Im lepsz.a jego jakość, któ-
la wyraża si.ę nowościanii wydawniczymi, tym więk-
sza liczba czytelnikó,w" wyrażono nadzieję, że ,,...no-
we pięćdziesięcioiecie sw-ej działainości Biblioteka
Publ iczna Miasta i Gminy Smigiei lozpocznie wzro-
stem zarówno 1iczby czytelników jak i zakupu księ-'
gozbioru".

}.Tastępr-iie, jak na jubileusz przystało, Łlrzły po-
dzięko,wania, gratulacj e, życze-nla, k,,viaty i upomirrki.
Burmistrz Śmigia Jerzy Cieśia wszvstkie łłib]ioie-
karki uhonorował DYPLOMEM UZNANIA ,,Za po-

niesiony trud w rozwój czytelnictwa na terenie mia-
sta i gminy Śmigiel" a następnie, wraz z członkiem
Zarządu i zastępcą przewodniczącego Rady, przeka-
zał pamiątkową plakietkę, na której m.in. wypisanc
,,Wasze dotEchczasoąne sukcesg ż osiqgnźęcia u up
usszechnianźu ksi.qżkź i czutelnżctl,De pozostaną tź,
zo.pe?Dne,no truałe us śusźadomoścż społecznej mi*-
kańcóąls Mźastu i. Gml,nE. Nźech dalsze lata będ.q rót-
nże pomyślne, zaró,wno dla Waszej źnstgtucjx - lb
bilatki, jak ż zatrudnźongch w nźej bi.bliotekałq;
którEm życzgmy jednocześnźe uszystkiego co tllp-
lepsze lł żgcźu osobistgm". Życzenia te zostaĘ 1>
parte czekiem, którego realizacja pozwoli ną zr-<T
około 350 pozycji wydawniczych. Jeszcze raz dz:.ę-
kujemy!
Podobne myśli zostały wyrażone w wystąpipn:rł
i adresach M. Halec, Eugeniusza Śliwińst<lego - dr
rektora Wydziału Kultury, Sportu i TurysĘki W
w Lesznie, który na uroczystość nie mógł prz.vtĘ
przewodniczącej Zarządu Okręgu Stowarzyszenie tr
bliotekarzy Polskich - 

jest nią M. Halec oraz d}5>.
ietniej dyrektor biblioteki a następnie dyrektor h.
trum Kultury w Śmigtu - Heleny WróblendlĘ.

Za życzenta i podziękowania otaz za czek ; d

Po części oficjalnej, przy kawie - smaczny {
w kształcie książki ufundowała firma M. Gruildl
- wspominano ,,dawne czasy", jako że staż enq|
naszych bibliotekarek jest duży ,.najmłodrd!
pracuje już ponad 10 lat. laa
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Dą§ĘKUJEMY!
Nazwa wsi KOTOWICE naszyill Czytelnikonr

i lolnj.kom nie jest obca. Prawie rok temu, w czasie
lipcorł,ej powodzi mieszkańcy traszej gminy, a w
szczegóiności rolnicy popraez Gminny Związek Rol-
nlków, Kółek i Olganizacji Rolniczych, pospieszyli
nrreszkańcom tej wsi z pomocą. By przetrwali tra-
gedię.

V/ sobotę 23 maja br. społeczność Kotowic w cza-
sie zorganizowanej majórvki, w której do uczestni-
czenia zaprosiła wszystkich darczyr:icow, wyrazi,ła
swą wdzięcznośc dla t.vch, ktorzy pospieszyli je j

Z pomocą.
Smigie1 r,eprezentowany był przez burinistrza Je-
lzego Cieślę, członlró-ł Plezydiurn Rady GZRKiOR,
plezesa ŚNTIGROLU Ryszarda F"ornalilra oraz ko-
rneridanta }r-uifca ZIIP hm. Ryszarda Dudę. W uro-
czystości ponadto uczestaniczyii przedstawiciele PCK,
CARIT'ASU, darczyńców z Holandii i Niemlec, pry-
vratnycl-i ciai,czyńców z V,/rocław-ia i wielu innych.
f! rancze tej części majówki ślł,iadczył udział władz
Gmin;. S,łięta Katarzyna: rvojta Jacka Pająka i prze-
rvodniczącego Iłady Gminy Jana Zuzaka. Z ich ust,

1tik i dyrektor szkoły, jednego z rolników i znanego
3uż lv Smiglu Gintera Kocha i innyclr osób popłynęły
serdeczne i niekiedy wzruszające słowa podzięki.
IJięknie Lrjął to nriejscowy proboszcz: ,,Doznaliśmy
ilzech fal - dwóch powodzior,vych i tlzeciej: miłości,
życzlir,,,ości i dobroci" a na skierowane i pod jego
adresem podziękowania, skromnie odpowiedzlał:
,,Byłem tylko ognir.vem pośredniczącym w rozdziela-
niu pomocy, która napłyrręła z tóżnych stron kraju
i Europy". Wszyscy występujący podkreślali naszą
pomoc: ,,Byliście bardzo aktylł,ni, gdy trzeba dac
jeść" 

- 
pow-iedzrał rł,iceprezes łVrocławskiej Izby

Rolniczej. Wcit girriny: ,,Kianiam głowę przed dar-
czyńcami ze Śrnrgia 1 mieszkańcami Kotowic, którzy
byli bezbrollni- Ale cizięki haI,tor,vi ducha się pod-
dzwigtlęli", Ktoś inn1,- zaś dodał: ,,NIy cały czas o po-
mocy będziemy parniętac. Z jednei strony było
nie-"zczęście, a z dlugiej ._ porł,iało optymizmem:
w 1udziach tklł,i dobroc i -ł tl,ągcdri l,rożna 1iczyc na
ponroc dr1-1glego czło.łieka".
\i/;,razanli wdzięczności były dyplom,v. Od Rady
Gmrny Srł,ięta Katarzyna ,,za ,"rdział rv zrvalczaniu
skutkow po\,vodzi", któr,e m.in. r,ównież o,trzymali,:
Jerzy Cieś]a - ,,Przyjmuię to jako wyraz uznania dla
całej społeczności tniasta i gminy Smigiel" 

- 
Zyg-

munt Konieczlly i Henlyk Zak (,,Więcej nazwisk ze
Śmigla nie sparr,ietałem" 

- 
wyjaśnił G. Koch). A od

społecznoścr szi.:o1nej ,,z wyTazami rvdzięczności za
życzlir,vośc oka,zatlą r]aszym ucztliom" rn.in. otrzymali
7,,. Kanleczny i R. Duda.

Jerz5, Cieśla clziekując za za!)Toszenie stwierdził,
że ,,połącz"vła nas woda", W imieniu uczestnikóu, śmi-

gieiskiej delegacji życzyŁ mieszkalicoill Kcltov;ic'1.1;,
nigdy więcej takie nieszczęście ich nie doi.kiięło i b,r.

szybko otrząsnęli się z tego porł,odziowego koszniarr"ł"
,,Gdy dowiedzieliśmy się o tragiczrre j porł,oizi, poslta*
nowiliśmy, że pomocy udzielimy konkretnej g,:-,iilie,
konkretnej wsi. Wypadło na .ł,as. Mi.ło nam dziś h,r,r
z Wami",

,,Nie po dyplomy przyjecłraliśłny. To ze toinii<
pomaga rolnikowi jest naturalne. W Smlgiu" satn 'ny;li

nic,nie zrobił i dlatego wolałbym, by dyplom i<i;óry
otrzymałem, był bezimienny -- dla Gi:rinnego Z.ł,:l;i,l,-
ku Rolników, Kółek r Crganizac3i Roiniczyclt, ilr,,

głównie dzięki rolnikom zorganizowalryi1l, \\ [) i]i
zwtązku pomoc do Was dorarła" 

- 
m.iłt. po-*ieci,:iai

Z, Konieczny,
Część oficja}na, która ocibyrvała srę .!"v od,.i,\riu-

nej sali szkolnej (,,Szkoła odlrol,viona ria lliiar.q _,r-.,_i

wieku" - powiedział ;eden z naucz7-cleir), zal..orL-
czyła się występem dzieci, które pod kier-unkit,,,i
swych nauczycieli przedstawiły progr-an o [€i)}łl,.i _,

ekologicznej. A póżniej wystąpił autentyczrry isj:tjti*
nia wieku powyżej (?) 50 iat] zespół ludowy ze ,,;i;l

}farcinkowice, z którą mieszkanców Kotow-ic --łiązą
prawie że braterskie wlęzy: \\r czasie puwottzi rlyil
tam ewakuowani.
Vr' tym momencie członkowie rraszej delegac;i wirrcsir
na salę kartony z cytrusami i czekoladą ,,'io ,, oś"J.zJi
Dnia Dziecftą" 

- powiedział Z. Konieczny.
A po występach - wspóiny posiłek, w czasie ktoregc;
cr z naszej delegacji, kŁórzy byii w Kotowicach po
raz pierwszy dopytywali się szczegółów tr.agedii. ,,ro
musiało byc niesamowite" 

- tak na;częściej kwito-
wano przekazywane 

- 
jeszcze z enłocjami -- r,eiacje

lnieszkańców kotowic.
W Kotowicach byłem drugi laz. Lziś jeri.yll ,iil

ś]adem powodzi są tu j ówdzie odkrl,te f,"rttdalneiiL;r
domostw, poodbijane tynki i pozionle, i,;rucjąe ijirie
na obiektach odzwierciedlające irozroiit wut]r .

Wszystkie pola, ogrody i łąki 
- uprawiolle (,,'r'c

skrawki ugorów, które w-idac, plzed poił,cc.zit1 |l.z
nimi były"). Jak mi powiedzielr siedzący. obok irirlic
rolnicy, przeprowadzone badania gieby \Ą.1l]dr,,r,,r.

brak skażeń. Problemy były tylko z ter_rnliro,,,lą upla,
v..ą. Łąki są nad podziw piękne. A domostwa? Prawie
wszystkie mają nowe, z Łworzyw sztuczllych, okna
i drzwi wejściowe. Nie tylko je odbudowallo ale
i unowocześniono. Zycre rvsi p}ynre Już nornraln\riil
trybern - kontynuuje się r,ozpoczęte przed oc-ovodzr;i
wodociągowanie. (H.z,)

NAJTAŃSZE W WIELKOPOLSCE
LADY CHŁODNICZE

clĄGl - NARoŻNlKl ZEWNĘTRZNE, WEWNĘTRZNE
dl, 1,20; 1,50; 1,75; 2,0; 3,0 - mb.

szofy, regoły, chłodziorki, zomrożorki
LEASING, RATY BEZ ZYRANTÓW

Motrico Chomęcice k, Poznonio, ul. Poznońsko 92

. (przy tro§ie Poznoń-Wrocłow), tel. 0-ó1 107-717
Maaoaaataaacoaeao..ooo9aoeoao
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Sesja odbyła się 14 maja br. Obradoin przewod-

r,iczyła przew.odnicząca Rady tjrszula Ranke. Obec-
::r"c]r było 20 radnych, nieobecnl,ch czterech: Jan Li-
sial;, Henryk Szul, Marel.. Walkiewicz i Zdzis',sw
ZacZYK.

CłO*ny* pun,ktem obrad było sprawozdanie
z placy w 1997 roku Ośrodka Pomocy Społecznej
rv Śnrigiu, które złożyła kierow-nik ośrodka Barbara
Kr"rdelska.

DZIAŁAtNOŚĆ
C}SEłODKA Folb.tocY sPoŁEczNEJ

Cśrodek zatrudnia 20 pracownikóvł, w t).m 6 so-
cr;aln.vch rejonów opiekuńczych oraz 10 opiekunek
rvykcnujących usługi opiekuńcze w domu.
Podstawą przyznania pomocy są wywiady środo-,vi-
skowe uzr;ipełniane lvywiadarni kontrolnymi, które
pozwalają na usta]enie sytuacji socjalno-bytowej oraz
opracov;anie planu pornocy rodzinie lub osobie.
Pomocą finansową ośrodka w 1997 r. objętych było
801 rodzin. Korzystały one ze świadczeń pieniężnych
z takich przyczyn jak: ubóstwo - 601 rodzin, długo-
trv,rała choroba - 3I7, bezrobocie - 253, niepełno-
si:rawność - 160, potrzeba ochrony macierzyństwa
__ 91, bezradrrość vr' sprawach opiekuńczo-wycho-
wawczych i pro.ładzeniu gospodarstwa domowego -59, alkohoiizrn - 43, sieroctwo - 27, trudności
w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu
karnego --' 8 rodzin, bezdomność - 4 osoby i nar-
komania - 1 rodzina.

Ogółem wydat}iowano 1.385.145,00 złot)zch, w tym
funcluszy z buciżetu gminy 370.486,00 złotych.
z tych pienię<l"z;r ośrodek realizował następujące
świadczenia:

ślł,iadczenie

renty socjaj.ne
zasiłki stałe
zelsiłki stałe wyrółvnawcze
zasiłki okresowe
zasiłki okresovłe grvaranto,,vane
zasiłki okresowe specjalne
pomoc lekowa
pomoc rządou,a dia kobiet

w ciąży i wycho.ł,zujących
dzieci

zasiłki rodzinrre
zasiłki pielęgnacyjne
składki na ubezpieczenie

społeczne
posiłki
usługi opiekuńcze
zasiłki celowe

liczba osób kwota

58 175.616,00
24 73.704,00
24 49.546,00
423 399.019,00
11 2I.279,00
'J2 26.949,00
3 1.339,00

Ze vizględir na o6raniczone śloC]<i pozyczki na usa-
r:odzie]nietrie gosnodarcze w 1997 r. nie hyły reali-
Zcl,Vanc.
Doclai,kowo ośr,c,cielt realizołvał .,y;,płatĘ zasiłliów
e FunCuszu Komhatanclriego dla 19 osób na kwotę
?.75C,00 zlotych.
W pracy sccjainej yża izecz, rcdzin ośioclek współpra-
covu,ał z konrisją do sprarł, profilakiyki i Rozvłiązy-
r,v,ania, Frob]einóvu, Alkoho,io,łych i Akcją Katolicką.
1ł i997 1,., po j:az piewsz;r, zorganizov,,ano Wigilię dla
csób sainotn;,ch, łv której udział -wzięło 46 osób.
ż, },{inisterstł,,,a Pracy i Polit}lki Społecznej ośrodek
otrzyrł.ał nieocipłatnie sprzęt kornputerowy oraz pa-
kiet ł:i,ograr:lórv biuro"wych na szacunkową wartośc
15.2.1 8,0i} zł. 'I{aszt przygotor,vania sieci komputero-
-wej i ele}<tr-y,cznej oraz zakup urządzeń sieciowyclr
lvynj,ósł 7.30?,00 zł. Wyposażenie ośrodka r.,r sprzęt
biurovry jest bardzo dobre. }{iedogodnością jest
szcz,,rpłość poinieszczeń, która uniernożliwia przepro-
r.,,lad,zanie rozttró,w z podopieczn)rmi w warunkach irr-
tymnych.

Vr' dyskusji nad tynr punktem głórvnie mówiono
o pornieszczetriach dla OPS i ludziach bezdcrnnych,
Burmistrz Jetzy Cieśla stwierdził, że brak środkór.,-
ilie pozwala na adaptację porniesnczeń dla ośrodl;a
rv btrd_r.tr}ru na zapleczlt urzędu. I]yć może, w związ-
ku z pr"l,łstanieirr powiatów, bęclzie jakiś rr"rch loka]c-
w-y - coś porviat przejmie 

- i wtedy będą rvol:.
ponieszczenia. Na pyianie: co zrobiliście dia bezdo::-
nych, którzy u nas są? kierownik ośrodka odporv_e-
działa, że to jest ich śłviadomy wybór i nie nra s_l
by zmusic ich do zmiany trybu życia. Nie godzą s-.
na lioclegow-nię, szpital odwykowy. Dla nich §ii::.-.
1r),ć od,osoł:niclne rnieszlrania, bo pod wspóln5,- ia:.-
ich nikt nie przyjmie.

PREZYDIUM RADY...
... m. in. zapoznało się z wnioskami Komisji P"-, -

zyjnej z przeplowadzonej kontroli w Zakładz',e ;:-
spodar}ri Koirrltnalnej w Śmigiu oraz ustaliio ::-=-
bieg uroczystej sesji Rady Miejskiej Śmigia.
Fłzewodnicząca Rady poinformowała, że \Ą, c.::.._:
sp,rawozdawczym 6 razy reprezentowała Ra:. ::
zewnątrz.

ZAYłZĄD...
... między innymi:
łD zapoznał się z informacjami Komisji Pt,ze:a:=:- =_

i dokonał wyboru trybu zamówienia oloz usi:-.: ::-
cyfikację istoinych warunków zamólvienia ;_:---
nego na realizac ję następujących zadań: :,_: _ ; .

oświetlenia ulicznego w Parsku, opracow-al'a :]:,=1-
tu zmian w planie nriejscowego zagosl;c,i )-| 1--=,.:
przestrzennego miasta i gminy Smigiel. b;i_,i = . .,,.

vzodociągow-ej wraz z prz"vłączeniami rv O_=:= ,-..

61 27.464,00
49 2|:,297,a0
54 52.684,00

13 10.125,00

200 49.437,00
42 145.179,00

559 158.i52,00
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(D rozpatrzył dwa rvnioski o dotację - 
jeden roz-

patlzy później, drugi załatwił pozytywnie: Komisa-
riat Policji w Śmiglu otrzymał 700,00 zł na zakup
1iali,x,a,
§ przygotował propozycję podziału nadwyżki bud-
żetowej,
§ rozpatrzył wniosek mieszkańców bloków w Starej
Przysiece Drugiej w sprawie sprzedaży mieszkań.
Zarząd zamietza przygotować kosztorys pobudowania
szamba wyłącznie dla tych bloków i w oparciu o jego
rł,artość propocjonalnie obniżyć bonifikaty,
6 cofnął jedną decyzię o zamianie mieszkania oraz
rv;,t,azil zgo,.lę na inną zamianę.
V/ dyskusji nad sprawozdaniem Burmistrza podno-
szono sprawę plopozycji podziału nadwyżki, Po jej
przedstarvieniu (około 239.000,00 zł) za propozycją
Zarządu. głcscwało 15 racinych a 3 się wstrzymało.
*stoslołvna uchwała w tej sprawie zostanie podjęta na
rlastqpnej zr-,,yczajrle.1 sesj i.

§PBAWOZDANIE KOMI§JI REWIZYJNEJ
l)rzeprowa.dziła ona kontrolę w ZGKiM w Śmiglu
pod kąiem spclsobu vlywożenia nieczystości stałych
i płlznnygh. stwierdzono, że i:rak wyznaczonego
mieisca na wywóz niecz;l5fo§gi płynnych, u indywi-
dualnych ,,producentórv śnieci" brak kubłów, nie
przeprorł,adzir się segregacji śmieci. Z wyjaśnień wy-
nikało, że osoby trudniące się wywozem nieczystości
p]},nnych maJą zezwolenia do końca maja. Jest już
podmiot gospodarczy, który ma zezwoleirie na wywóz
tych nieczystości do oczyszczalni w Lesznie - Koś-
ciarr jeszcze nie odpow-iedział.

UCHWAŁY

Odbyła się 28 maja br. w sali widowiskowej Cen-
trum Kultury w Śmiglu.
Po wprowa.dzeniu sztandarów i odegraniu pTzez oT-
kiestrę l{ymnu Państwowego Przewodnicząca Rady
Miejskiej Smigla Urszula Ranke powitała gości, wśród
których m.in. byli: asystent Wojewody Leszczyń-
skiego Jerzy Hejduk, Burmistrz Śmigla Jerzy
Cieśla, Sekretarz Śmigla Wanda Jakubowska,
Skarbnik Śmigla Danuta Marciniak, ks. kanonik
Zbignierł, Dav,zidziak, laureaci medali ZASŁUZONY
DLA MIASTA I GMINY SMIGIEL z lat 1995-1997,
prezes Zarządu Wojewódzkiego ZKRPiBWP Stani-

- pokrycia kosztów dokumentacji kosztorysowo-
-technicznej gazyfikacji i wodociągowania Gminy
Smigiei,

- sprzedaży nieruchotności za.budowanej przy ulicy
Ogrodowej nr 50 w Śmiglu,

- zbycia nieruchomości nre zabudołvanej (pod budo-
wę garaży) w drodze przetargu położonej w Smig-
lu przy ul. Ogrodowej,

- przeznaczenia do sprzedaży lokali tnieszkallrych
w Śmiglu i Starej Przysiece Drugiej,

- przystąpienra do zn--iany planu miejscovi,ego za-
gospodarowania przest]:zennego w Kalrnj.nie, 1Vy-
dorowie, Bronikowie i Smigiu,

- okreśienia zasad naJnru oczyszczalni ściekółv poło-
żonej w Przysiece Polskiej,

- odpłatnego nabycia gruntu położoncgo plzy ulicy
Matejki w Śmiglu.

WOLNE GŁOSY
It{ieszkaniec Śmigla Eugeniusz Nowacki poiuszył
sprawę opłat za składowanie drobnych ijości śmieci
na wysypisku, wycieku rvody na skrzyżowaniu ulic
Podgórnej i Sienkiewicza, nie wykoszonego palku.
Kierownik ZGKiM w Śmiglu Henryk Skrzypczak
wyjaśnił, że wyciek nastąpił w czasie płukania sieci
i były kłopoty z zakręceniem zasuwy, Jej remontu do*

konano równocześnie z remontem nawierzchni trasy
E 5. ,,Sądzę - powiedział, że jeśli ktoś przyjedzie
z woreczkiem śmieci,, to nie będzie ponosił opłaty
i zostanie potraktowany ulgowo". Opóźnienie w ko-
szeniu parku wynikło z braku ludzi do wykonywania
tego typu prac.

sław Skoraszewski. Szczególnie serdecznie zostali po-
witani tegoroczni laureaci medalu.
Następnie U. Ranke odczytała uchwałę Rady Miej-
skiej Śmigla o nadanlu medalu. Gertruda Skrzyp-
cz.ak, Zblgniew Grabowski, Jan }Ior,vicki, przedstarvi-
ciele Meblarskiej Spółdzielni Pracy w Smiglu: Wla-
dysław Nowak, Ireneusz Cichorzewski i Grzegorz
Dolczewski zaję}i honorowe miejsca tra scenie.
Burmistrz odczytał ich charakterystyki (wydrukuje,
my je w następnym numerze) A następnie odbył się
akt dekoracji, której dokonali: U. Ranke i J. CieśIa.
Publiczność wstala z miejsc,

!

Podjętc ich wiele: między innyrni: _ Andrzej Słodzinka z Bruszcze,wa pol,uszył sprawę

- o nadaniu honorowego odznaczemia Z\SŁUŻONY pogłębiania rowów nrelioracyjnych m.in. przebrega-
DLA MIASTA I GMINY ŚMIGIEL rrastępującyrn jął"r, przez jego łąkę. ,,To jest sprav,,a spółki melio-
osobom Lizycznym iosobie prawnej: racyjnej, której pan jest członkiem" .- si-wierdził
Pani Gertrudzie Skrzypczak Burmistrz.

Panu Zbigniewowi Grabowskiemu po wyczerpaniu porządku obrad pt.zełvodnicząca
Panu Janor,vi No,rvickiernu Rady Urszula Ranke zamknęła sesję.
Meblarskiej Spółdzielni Pracy @.z.)

t ROCZ.YSTA SEStrA
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W imieniu laureatór,v potl.ziqlioviał Jan ],{o ą iclii:

,,Dzięku,jemy za dos,Łrzeżenie naszej pracy. W trriarę

nlozliru,,ości i sił będzielr-v nadal pracołvali łlla miasta,
gnliny i środł,,..;iska".

Lelegacjc harcerzy udały się na cn:erltarz l:;l 2io-
życ v;iązarrki lrr,,ziatów na grobach nież5,jąc.vcir lau*
re;rtół.,,: Lukrecji Bedna;:ek, Włac1;-,sii,rwy Sołi)rsla'<
i J'ana Łęcz;rlisl:iego.

Uchwałą Zarządu Giclwneko ZI(RPii]WP rv Vi ar-
szarvie }Ji.łrnristrzowi §imigla Jerzernu CieśIi za ,l:e-

sługi dla. śroclowiska kombatanckiego przyznano od-
znakę ,,Za Zasłutgi dla Związku Koinbatar-itów R?
i Byłych Vriięźniórv Politycznych". Dekoracji Burmi-
strza dokorlał s. skoraczewski.
Vy'zruszony J. Cieśla oświadczył, że czuje się zaszczy-
cony, a to co robi - dyktuje mu se]:ce. ,,Dzięki funk-
cji którą sprawttję, mam rno;illwość pomagarria. Przy-

l:zckan-, że Łęciq cz}:Ili} to dalej, a rnoź;e na,vet lepiej".
1,I,: czalte tei sesji wlęc;:ono również odznaki Zł\-

Sł,t]ZO}iY DZLAŁ,NCZ Kl]LTIJRY czterem bjbliote-
i<arkclty, : RarŁ,arze Adat. cz:;l-;, N,Talii Łukaszevvicz,
I]arbarztl Mel__.ce] i E,Lrgenii Pietrzylrow,skiej. Aktu de-
],lor,;rc.ji, dckcrrał 

"]ls,},stent 
Wojcrvody. R. h{encel dzię-

lit,lj;lc l,t.ł.ie.rdziłł, : ,,Bibliotekarze tej gminy pracują
ry z:cis:zu i uki,;-cir.i i diatego z tych odznal< ogromnic
,:.ię cjc:;yłr)-, T)m Łardziej, że clrz\,irnaliśnry je rra

ses,ji z tak lvsl:aniałymi laureatan:i. "Teśli iudzie nie
ł ętią korz;,-stać z kuliury, to nie l.1cdzie pracownikórv
1ł,.ilt,.lli,. Jedno z drugin:. mtrsi iśc w parze".

Po lvyp1,orvacizei,ii1_1_ slztandarów przewodnicząca
Itałly t, icj:lkiej Smigla zamknęła pierrł,szą częśc sesji
i zaprosiła v,lszystkich na koncert w wykonaniu
orkies'ury dętej OSP Śmigiei pod batutą Jana No-
wickiego. (H.z,)

,Poz;,tyłvilvm zjawiskiem jest poprawienie się sytua-
cji ]iredy1.ou,ej poprzez zwlększenia udzieiania kre-
d.i;órv na sprzedaż ratalną, kredytów preferencyj-
ni-ch oraz gotó,wkowyclr. Ogółem udzielono ich na
sumę 4.17i.139,00 złotych w tym:
-- oLrotowe dla rolników

w tylł: preferencyjne 763.970,00

- ini,r,estycyjne - preferencyjne

- konsumpcyjrre

- na sprzedaż ratalną
---- rr., rachtinkach oszczędnościorvo-

-iozIiczeniołvych
-- ..\r rachunkach bieżących

1.758.7?0,00

751.B09,00
579.430,00
153.530,00

138.600,00
839.000,00

Jedną z ważnych dziedzin działalności banku jest
glornadzenie w-oInych środków pieniężnych na ra-
chunl.iach bankolvych, a następnie v,,5rkorzystyrvanie
ich na pianorve zadania banku z szeroko pojętym in-
teresem społecznym.

Zobou,iązania banku wobec klientów i sektora budże-
to\Ą7ego na dzień 31 grudnia 1997 roku wyniosły
8.613.826,55 złotych, w tym od osób prywatnych -
6.9B7.1?i,19 złotych. W porównaniu do 1996 roku
zobolviązania ogółem wzrosły o kwotę 697.057,7'c zl

- B,10,,b. Wkłady terminowe zgromadzone są na 1.631

książeczkach oszczędnościowych, wkłady płatne na

każde żądanie ulokowane zostały na 1.769 rachun-
kach, a rachunków rozliczeniowo-oszczędnościowyc1:
jest 612; rzenieślniczycll, przedsiębiorstw i spółek
jest 125.

Prezes stwierdził też, że na koniec 1997 r. został-,-

wykonane zadania opracowanego programu napra\§-
czego za lata 1995-1997.
Bank Spółdzte\czy w Śmiglu w minionym roku lł,}--

pracował dochód w kwocie 2,142.693,58 zł. Kwota

VWALNffi ffigrrleu §półdzielczego
Zebra.nie Frzedstarvicielj- Banku Spółdzielczego

w Smiglu odbyło się 14 maja br. rv lokalu gastrono-

rnicznynr pTzy a],. Bohaterów w Smiglu. ]§a 41

uprawnionych uczestrriczyło w nim 34 przedstawicieli,
Zebraniu nrzewodniczył Zblgntew Łukaszewski ._
przewodniczący rady nadzotczej, L,^tóry też powital

zaproszonych gości: Juliusza Barszczer,vskiego - IJre-

zesa Zatządu Gospodarczego Banku Wielkopolskiego
S.A., Edmunda Dudzińskiego - kierownika biura
tegoż banku, Burrnistrza Śmigla Jerzego Cieślę, Ma-

ria.na Kasperskiego prezesa Wojewódzkiego
Zwtązku Roiników, Kółek i Organizacji Rolniczyc}l
w Lesznie, Zygrnunta Konieczneg plezesa

GZRKiOR, Ryszarda Fornalika - prezesa ŚMIG-
ROLU, Ta,leusza Olejniczaka - gł. księgowego Srni-
gielskiej Spółdzieini Przetwórczo-Handlowej oraz

Wiesłarva Terczewskiego _- konrendarrta Komisariatu
Policji rv Śmiglu.

Spra,,ru,ozclanie z działalności banku w 1997 roku
złażył prezes zatządu Jeruy Wojciechowski,

Na wstępie zaakcentował, że zebtanie przedstawicieli
odbyw-a się w przededniu 105 rocznicy por,vstania

banku, zaiem: ,,... oddajmy dziś hołd wszystkim
działaczorn i pracownikom, którzy ptzyczynili się dc

powstania i rozwoju tej instytucji. (...) Czcimy ich
pamięć nie zapom,inając o zasługach i ogromnej pra-
cy jaką włożyli v,z organizację i funkcjonowanie na-

szego Banku".

Zarząd działa w następującym składzie: Jerzy Woj-
ciechowski - prezes zarządt1 Leon Burmistrzak -
zastępca prezesa i Lucyna Perekietka - czlonek.
Na koniec 1996 r. członkostwa banku zostały pozba-

wi.one te osoby, które posiadały udziały poniżej 25,00

złotycln.
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kosztów zamkłrc;ła się sumą I.76LB12,B4 zł. Zysk
brutto wynosi 380.880,00 zł (w 1996 r. 

- 
90.070 ,68 zł).

Wypracowany zysk netto za 1997 r. wynosi 238.234,74
złotych,

Sprawozdarrie z działalności Rady Nadzorczej
Eanku Spółdzielczego w Smiglu zlożył jej przewod-
niczący Z. Łukaszewski. Odbyła ona 5 posiedzeń
lv czasie których analizowała stawki procentowe lo-
kat, dokonała oceny zebrań grup członkowskich oraz
pr:acy banku t zatządu. Jest ona pozytywna i rada
nadzorcza nie wnosi zastrzeżeń do podejmowanych
dccyz;i. A o prar,.,,idłowości placy zarządu świadczą
opinie biegłyclr re,widentór,v. W tej sytuacji rada nad-
ZaIcZa rł,nosi, o przyjęcie t zatwl,erdzenie spra.,łrozda-
nia finansovlego i r,vniosi<uje o udzi,elenie zarządowl
absolutorium.

Malian T{asperski oś-wradczając, że prezes Jerzy
Wo;cieci:lowski dał się poznac jako ,wielki sojusznik
t,olników, z ktćryrui związał się długoletnią pracą za-
,,vodorvą, a p]:zy tyrn jest osobą sklomną i pracowitą

- odczytał uch.łałę o odznaczeniu go medalem Ma-
ksyniiliana Jackowskiego, a następnie dokonał deko-
racji,

f3arrk lrył też poddawany kontrolom przez Zwtą-
ze}i,_Rewizy}ny. Z odczytanego protokółu wynika, że
w pracy Banliu Spółdzieiczego w Śmiglu ,,nie stwier-
dzono plocedur niezgodnych z przepisami bankowy-
mi".

W dyskusj i nad splarvozdarriarni głos zabrał
J Barszczewski, który st.vierdził, ze są dwa powody
jego obecności w Śmiglu: tr-rtejszy bank osiąga dobre
wyniki i nie był zaglozolly upadłością oraz to, że ob-
chodzi 105-lecie swego lstr-rienia. Z tej okazji odczy-
tał adles i przekazał bankowi portret ks. Protra Wa-
wrzyniaka, który w czasach zaboru pruskiego szerzyl
ideę trł,orzenia polskrclr sanrolządowych jednostelr
gospodarczych *_ banków i kółek roiniczych. ,,Jego
działania są dzrś znow aktllalne, bo znów czeka nas
walka o przetrwan;e"' 

- dodał.

Listę kandydatow do Rady Nadzorczej Banku
SpófiŻGlczego \Ą/ Smiglu przedstawiła komisja wnio-
si6*wa. Obejrr'owarla ona 15 nazwisk. W wyniku gło-
sowania (głosowal-io dwa razy, gdyż 2 kandydatów
otrzymało taką samą liczbę głosów) członkami rady
nadzorczej banku zosta]i: Hieronim Domagała z Cza-
cza, Ja:n Dorsz ze Spławia, Jadwiga Drozda z Koś-
ciana (pracownik banku), Stanisław Kaminiarz ze
Śmigla, Stanisłau, Kaźmierski z Machcina, Zbigniew
ł,ukaszerł,ski ze Starego Bojanowa, Wacław Nowak
z Bielar,v, Hetllvk Plóciennik z Wydorowa, Lech Ra-
tajczak z Worrieścia. Tadetrsz Samoląg ze Smigla, Ma-
rian Skoracki z Nor,vego Białcza, Zygmunt Konieczny
z Morownicy, Mrclrał Gruszecki ze Śmigla.

X1"6ia,l,żkĘ biiansową, która ivyniosła 238.234,74
złotych 32 głosami ,,za" I jednyrn ,,pt,zeciw-" w ca-
łcści przeznaczono na fundusz zasobowy.

W przyjętych kierunkach cizialalności na rok 1998
nl.in. postanowiono: czynic starania o dalsze uzupeł,
nianie udziałów członkowskich, prowadzić nabór no-
q,ych członków w celu zwiększenia funduszu udzia-
łowego, propagować oszczędzanie na książeczkach
obiegowych, terminowych i rachunkach oszczędnoś-
ciowo-rozliczeniowych, roz7iczyć członków i.ltórzy
wypowiedzieli udziały do końca grudnia 1997 roku,

W wolnych głosach 1 wnioskach Władysław- I(ahl
z Olszewa wyraził podziękowanie pracownikotł ban-
ku za dobrą obsługę rolników w rlaszym banku.
Marian Dubski z Karśnic mówiąc o trudnościach ze
sprzedażą zboża stwierdził, że nasze władze na rol-
nictwo nie zwracają uwagi, tylko myślą o likwldacji
małych gospodarstw i weiściu do Unii Eluopejskiei.
J. Barszczewski, niejako odpowiadając M. Dubskieriru
powiedział, że rolnicy muszą się przestawić na inny
tok myślenia 

- 
przyszłość to większe gospodarstłva,

silne ekonomicznie i działające jako grup;, produ-
cenckie lub spółdzielnie. 'fo sanro dotyczy ł;allków,
l<tóre muszą podnieść swoje kapitały do r,v,vrnogów
stawianych przez banki zachodnie.

Po tym stwierdzeniu, z braku dalszych dyskutan
tów, zebranie zakończono. Dalsza, 1uż nieformalrra
dyskusja trwała podczas obiadu,

(H. z,)

COMMERCIAL UNION
COMMERCIAL UNION -UBEZPIECZENIA NA ZYCIE

BIURO USŁUG UBEZPIECZENIOWYCH
FRANCISZEK CIESLIK

64-030 Śmigiel, ul. J. Kilińskiego 3?, tel, 518-04-76
oferuje bezpłatne doradztwo oraz proponuje zawie-
ranie umów na życie by zapewnić sobie rentę
kapitałową:

1)

2)

3)

4)

5)

ubezpieczenie utliwersalne PLUS
ubezpieczenie inwestycyjne BONUS
ubezpieczenie termiow-e na życie
ubezpieczenie uniwersalne ABSOLWE}TT
młodzieżorva polisa przysłościowa (dla dzieci
1-2 lat).

Klient sam wybiera fundusz,
w którym jego pieniądze są inwestowane.

6B
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W$ §ŁUZBIE oJcZYtrNY
Taki napis widrrieje na sztandarze OSP w Czaczu,

którego uroczystość nadania miała miejsce 30 kwiet-
tria br.
OSP w Czaczu powstała z inicjatyv,,y }iilku obywateli
i óv,iczesnego sołtysa Ignacego Kaczmarka ż2 marca
19l]0 r. Na członków zgłosiło się 35 osób, którzy wy-
l:rali zarząd w następującym składzie: prezes _-
I. Kaczmarek, naczeinik - Stanisław Lenart, jego
zastępca - Stanisław Owsiany, sekretarz - Stani-
sław Kozak, skarbnik - Jakub Tomczak, ławnicy:
Antoni Sroczyński i Stanisław Błażeczek. W toku 68
Ietniej działalności w zarządach m.in. pracowali;
Władysław- Buchwaid, Władysław Przybylski, Mar-
cełli Mocek, _Ąntoni Kurasiński, Stanisław Szczepa-
niak, Stanisław Olejnik, Florian Tomczak, Ludwik
I)omagała, Stefan Skrobała, Marcin Apolinarski,
Alfons Frydryszak, Teodor Wojciechowski.
Obecnie pracami organizacji kieruje zarząd w skła-
dzie: Marian Buchwald - prezes, Jan Mocek - se-
kretarz, Józef D,worczak - skarbnik, Henryk Szul -rraczelnik, Leon Cgrodovzczyk - zastępca naczeinika,
Kazimierz Ciesielski - gospodarz orazi Czesław Stró-
żyński, Jan Stryjakowski, Stanisław Pawiak Bogcian
Szymański, Stanisław Szubert, Stefan Czerwiński,
tsolesław Frycier - członkowie,
Najważniejszymi wydarzeniami - oprócz udziału
w akcjach gaśniczych (lasó,w: w Olejnicy, Gierłacho-
wie, Kuźni Raciborskiej; zakładów ziemniaczanych
.,v Luboniu) - w życiu OSP Czacz były:
e 27 sierpnia 1933 -- poświęcenie sikawki zakupio-
nej z funduszy własnych, dotacji i za polowanie. Nie-
co później zakupiono beczkę do wody, którą razem
z sikawką umieszczono na podwoziu czterokołowym,
O 1946 -- z uwagi na brak pomieszczenia na organi-
zację ir-lrprez dokorrano remontu salki palaf ialnej
z rnateriałów I pIzez człon,lrów OSP,
@ 20 lutego i949 - założenie orkiestry dętej, któr,a
z brai<tł funcliłszu na jej utrzymanie została rozwią-
zana po trzeclr latach działaltrości.
6 (?) - zakup platformy konnej, którą przystosowa-
no do przewozu posiadanego sprzętu i ludzi. (Po

otrzymaniu ŻU*a sprzedano ją OSP Karśnice, któ-
rej nadal służy).
@ 1954 - rozbudowa straznicy.
O 1962 -- w;rbudowanie drewnianej srrszarni węży.
@ 1968 - poił,ołanie Korrritetu Bud.owy Domu Wiej-
skiep1o i Straznic;v rekrutował się wyłącznie
z człon]<ółv CSP i na nich spoczywał cały ciężar bu-
dowy.
O 1974 - ocldanie obiektu do użytku. OSP otrzy-
muje łrojorł-egc ZUKA oraz sprzęt do wyposażenia
pojazdu, m.irl. rncriopornpę.
& 1986 - do istniejącej straznicy dobudowno za-
plecze gospodarcze.

6} 30 kwietnia 1998 - nadarrie jednostce sztandarir.
lJrocz_vstość t,ozpoczęła się przemalszem stlaza-

}<o.,v, pocztów sziandarowych i gości przed pałac --
ł_lrłcl,u-nek szi<oł.,, 51clzie została odplatviona ltroczysta
h,{sza ś-w, l,ł irrtencji rvszystkich strażakólv, którą ce-
lelllor.,,a.]i ks. Józ,ef Kramski - prckloszcz miejscowe:
para_fii i ks. Konrad Kaczmarek -- kapelan straża-
ków. W v;;.głoszonej homilii kapelan m.in. powie-
dział, że sztandar symbolizuje siłę, jeclność i wiare:
pod ninr łączą się grupy społeczne, on jednoczr-
rł,szyst]łich do v;spólnego celu, ,,'Iam gdzie jest preż-
na stl"aż, ]tidzie mogą spokojnie spać. Ten sztanda:
niecir będzie symllolem jedności i wiary, tego, że słu-
życie l3ogu i bliźniemu". Następnie obaj księża doko-
nali cereleronii p,oświęcenia sztandaru.

Po Msz5l lłczestnicy tłroczystości udali się 11.

boisko przy śivietlicy wiejskiej, gdzie odbyła się dr,-l-
ga, typowo strazacka część uroczystości. Jej gospc-
darzern b},ł Prezes Zarządu tiliejsko_GminneE:
Zwtązku" OSP RP w Śrniglu burtnistrz Jerzy Cieśia
}:ędąc;, również przewodniczącym Społecznego Kc-
mitetu Fundacji Sztandaru. W imieniu tego ostatnieg,
powitał strażakórv 

- uczestników uroczystości or.:
gości, wśród których m.in. byli: Wojewoda Leszczv:-_-
ski Leszek Burzyński, Komendant Wojewódzki Pal,_-
stwow-ej Straży Pożarnej w Lesznie Krzysztof P:-
budek, Prezes Z.W. Zwtązku OSP w Lesznie Jan S_-
lak, Wiceprezesi tegoż Związ\<u: Stanisław WoInicza.,
i Kazimierz Król, kapłani odprawiający Msze. K:-
mendant Rejonowy PSP w Kościanie Leon Mąc:-,
komendant ośrodka szkolenia psp w kościanie -.-
dtzej Ziegler, Przewodnicząca Rady Miejsi<iej Sr:-._=_.

Urszula Ranke, członkowie Zarządu Miejsk_". "

Śmigla, Sekretarz Śmigla Wanda Jakubowska, Sśa::-
nik Śmigla Danuta Marciniak, Komendant Kon--_..-
riatu Policji w Śmiglu WiesławT erczewski, dyr, S:--
cji Nasierrnej w Kobylnikach Janusz Piasecki. cz)__:,-

kowie Zał,ządu MG Zwtązku OSP w Śmiglu, ilc __:

l-ztandarowe i delegacje jednostek OSP ze Si:._:,.
Stirrego Bojanowa, Bronikowa, Morownicy, Że:: -,
ka, Karśnic i Kościana,
Następnie głos zabrał prezes miejscowej OSP ],_a: -
Buchwald, który przedstawił historię jednost;_ __-
s'lan obecny. M.in. powiedział: ,,W związku z i,,-,-!-, j
gotowością operacyjną jednostka została §'ypcs;:_ l
v,/ nowoczesrre urządzenia łączności radiorł-e. :. _- _

MOTOROLA, motopompę pływającą, pilai,.:- _:1:

ubrania specjalisiyczne. Jest nas 101 członkó-.,., ] .- _-

norolvych, 1B wspieraj4c},ch i 75 czynn,vch",

Po odczytaniu aktu nadania sztandaru. jaso s-.-:_,-_,-, -

ofiarnej służŁ.y, .j. Cieśla przekazał §o J. S:_=,__ ,-,

a ten z koiei: ,,jako dowód i s,vnrbe,_ ,-_._ż:,

M. l3uchwaldowi, który po jego pl,ezet]tac-- ],_]::l-
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zuje go pocztolvi sztanda]]o!v€]1]ilt: K. Cicsi.ei;;kie;:o.1-r,

Stanisławow,i Par,l,-]akowl i h{iecz;,,słav,-o,u"li l,[ichaia..
kov"i. Następlrie dokonano cel,enlolii oekolacii l;ztarr-

daru przyznanymi cldziraczetlianii: |',1oŁ.;tlł. Med.:]ełl
Zaslugi dla Pożarnictwa i Za::lużany dla -Wi;lcl,,,ciz-

trł,a Leszczyńskiego.

}io ponor,,,nej 1:rezentacji sztanr1.;iu 1;rzys{ąpir;łrc-, do

odznaczanią q,yrózniających się slrażakóv,z. I j.aj.l:

Złote Medale Za Zasługi dia Pożarnictr,v€i oilzynlalL:
Aclamczak Stanisław, },'aleriski Jarr, Piasecki janusz,

Walachowski Ignac}. i Zając \IVacła.ł. Srelrrne: I)o-
ruagała lreneusz, Gindera Kazirnierz, K,olźii]., Lech,
Stlyjakowski Jan (syi-l), Szczcpaniak Piotr i f ur,ł,i,,,sl<i

Janusz. Brązowe: LIan lrranclszek, Kochalck Euge-
niusz, Nowak Niichał, Starkbarrer lrencusz i Stefa-
nial< Mariusz.

Ponadto 11 strażakóry 1ł,ylózrriono odzłraką \lil'ZCRC-
WY STRAZAK a 14 

- 
odznaką ZASŁUZCI'.I'Y Dl,A

WOJEWÓDZTW/\ LESZCZYŃSKiEGC.
W imieniu lvładz salnorządow)rch serCeczne :iy-

czenia i podziękowania za ciqzlrą placę. kiorą str,aża-

Uslugi ltuolnmnBstrnmwsfuf; e
i obslusa En§{Bezystości

PA|YEŁ SMELKOWSKI
Stare Bojanowo

ul. Kręta 4a

łj Folecanny smaczne
i eleganckie:

* wyroby garmazeryjne
łF przekąski w galarecie

+ft, dania gorące
+{e surówki i sałatki.

Gotowe dania doslarczamy do domu klienta.
§jc*:*aa §B*żl"§lj :;i,3 i;}:;+;,"i; ::: *ęm§i;l;*s}+ ;:l:ą;,;i** ..,, :.,.:..,' ..Tel,Sl8.53.21

.1L-tV2

cy wykonują prawie codziennie złożyła U, Ranke.
J. So]ak w wystąpieniu podkreślił, ze to jest nieco-
dzienna uroczystość, która w życiu organizacji zdarza
się jeden raz. Stwierdzlł też, że praca w straży jest
pcwołaniem - strażak deklaruje się do działani;a po-
zostawiając w niepewnym 1osie rodzinę i dobytek.
powiedział też: sztandar zobowiązuje do lepszego
działania. To najwyższy honor dla organizacji".
W podobnyrn duchu przemawiali i inni goście oraz
delegacje zaprzyjaźnionych z OSP w Czaczu jedno-
stek.

Tą część uroczystości zakończył J. Cieśla stwier-
dzając: ,,Jestem przekonany, że dzisiejsze wydarze-
nie na długo pozostanie w pamięci strażaków, ich ro-
dzin i wiejskiej społeczności". Następnie wszystkim
gościom, pocztom sztandarowyrn, delegacjom, orkie-
strze dętej w Smiglu pod batutą Jana Nowickiego,
która uroczystości dała oprawę rouzyczrrą, spórrso.o*
i członkom społecznego komitetu podziękował za
udział w uroczystości i zaprosił ich na tradycyjną
strażacką grochóvrkę. Z wkładką.

(E.z,.l

*--:*

RffiK&AmffiA
§EsT mŹwnmmg& ffi&ffimtu I

Ogłaszajcie się
Łu Witrgnie I

F{api,ar-l-ldę ."Łrei,to.

To sieł_l fllłuje I !
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3.05.br. - na trasie tr5 w Wydorowie mieszkaniec
Jeleniej Góry kierując TOYOTĄ SCARLET nie
dostosował prędkości jazdy do panujących warun-
ków drogowych, przejechał lewy pas jezdni, wje-
chał do rowu i uderzył w drzewo. Z uwagl, że

sprawca jest również poszkodowal}y, ukarano go

t;zlko mandatem 50 złotowym,
7,0.5.br. - w Śmiglu na p1. Rozstrzelanych miesz-

kanka tego miasta cofając z parkingu POLONtr-
ZEM CARO uderzyła w tył FIATA 126p, który
również wycofywał się z parkingu - kierował nim
mieszkaniec Biskupic. Z uwagi na to, że obie stro-
ny nie przyznaJą się do winy, przeciwko obu kie-
Iowcom skieror",rano sp]:awę do kolegium.

8.05.br. - w Śmiglu na u1. Lipowej kierujący VW
PASSAT mieszkaniec Nowej Wsi nie dostosowal
prędkości jazdy do panujących warunków drogo-
wych i uderzył w prawidłowo zaparkowane dwa
pojazdy mieszkańców Smigla. Wni.osek do kole-
gium.

12.05.br. - w Starym Bojanowie w posesji przy ulicy
Głównej opiekun nie chciał rvpuścić do mieszkania
swej podopiecznej zamykając przed nią drzwi na

klucz. Ze stronami przeprowadzono lozmowę,

13.05.br. - mieszkanka u]. Farnej w Śmiglu zgłosiła,
że mieszkaniec ul. T. Kościuszki zakłóca jej ciszę
nocną zapalając i gasząc sanroclród, Z właścicielem
przeprowadzono rozmowę.

13.05.br. - w Starym Bojanowie przy uI. Głównej
niettzeżwy mieszkaniec posesji używał wulgarnych
słów w stosunku do sąsiadów i dzieci. Zgłoszono
zawiadon'ierri.e o rvykroczeniu - wniosek do ko-
1egium.

14.05.br. - interweniowano w Wonieściu, gdzie sy-
nowa wszczęła awanturę z teściem używając pod
jego adresem wulgarnych określeń. Po przyjeżdzie
patlo1u synowej już nie zastano.

16.05.br. - ponownie interweniowairo w Wonieściu.
Tym razem mąż pobił swoją żonę, W związk"r
z tym, że konftilit pomiędzy nimi trwa już dłuższy
czas, strony pouczono o swoich uprawnieniach.

18.05.br. ul. Lipowej w Srr,igiu kierujący FIA-
TEM 126p mieszkaniec Robaczyna omijając praw-i-
dłowo zaparkowane samochody,,, uderzył w jeden
z nich - MERCEDESA. Wniosek do kolegium.

22.05.br. - interweniowano na ui. Kwiatowej w Sta-
Iym Bojanowie nieporozumienia sąsiedzkie
o wywożenie skoszonej trawy z przydomowego
trawnika na polną drogę. Ze stronami przeprowa-
dzono rozmowę.

Zwracam się z apelem do r,vszystkich przebyrvają-
cych w środy na placu targowym w Śmiglu, by chro-
nili sr,voje mienie, głównie gotówkę przed złodziejami
kieszonkowymi, których obecność na targowisku jest
coraz bardziej zauważalna.
Nie zabierać większej gotówki!

KOMENDANT KOMISARIATU POLICJI
ml. aspirant Wiesław Terczeu;ski

woLNE TER,MINY!!!
Centrum Kultury w Śmigiu informltje, że posiacia

jeszcze wolne terminy na organizację uroczystoścr
rodzinnych - wesela w dużej sali: 11, 18 lipca,
17 października oTaz 7 i 21 listopada, Wszelkich
informacji o wynajmie sali udzieia sekretariat Ćen-
trum: Śmigiel, ul. T. Kościuszki 20. Informacji moż-
na też zasięgnąć telefonicznie: 5-i80-273.

Osoby, które zarezerwowały salę a jeszcze nie podpi-
sały r-tnrów prosimy o przybycie celem spisania

tychże. dyr. H. Zbierski

aooaaaaoaooaolaOoaaoaaeaaoaooaaoa{Dea33gaaaa aaaaaoaaoaaaoa@aoa.aoaaooaaeoooocalaoalro|aoaa3c§a3g

l'i'tl BANI{ spoŁDzlnlczy w sMIGLu
19rrl pLAc RozsTRzELANycH 13

" 
tel. (0-65) 5-180-052 i 5-180-306 oraz 5-180-186

o{clujc usługi w zalrresie naste;pujących działalności:

$ kredytowej

CI oszczędnościowej

O rozliczeniowej

G szybkiego przesyłania przelewów za

C u_bezpieczenia rolników w TUW
pornocą ELIXIRU

- Wielkopolska

Zalrraszanry od poniedziałku do piątku. Kasy czynne od godz. 8.00 do 1?.00. 
i
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5.06.98 (piątek) godz. 1,9.00; 6.06. (sobota) godz. 19.00

,,żOŁNIERZE KoSMOSIJ"", USA, 1997. Reż. Paul
Verhoevetr. Wyk. Casper Van Dien, Diana Meyer,
Denise Richards. Filpr science-ficton. Cywilizacji
ludzkiej na ziemi zagraża inwazja wielkich pająków
z kosmosu. Grupa młodyclr ludzi kończy szkołę śred-
nią ,lv Buenos Aires, postanawiają wstąpić do wojska.
ćwiczenia w obozie szkolenio.łrym są trudne, jeden
z chłopców chce się wycofać, Ale wtedy następuje
desant kosmitów.
12.06.98 (piątek) godz. 20.30

,,FATALNA NAMIĘTNOŚĆ", USA, 199?, Reż. Jon
Avnet. Wyk. Richard Gere, Bai Ling, Bradley Whit-
ford. Film sensacyjny. Znany amerykański prawnik
wyjeżdża do Chin, by wynegocjować umo,wę z tam-
tejszym rządem w sprawie telekomunikacji satelitar-
nej. Po nocy spędzonej z miejscową pięknością Ame-
rykanin zostaje aresztowany i oskarżony o morder-
stwo.
l9.06.98 (piątek) godz. 19.00

,,DOBERMANN", Francja, 1997. Reż. Jan Kounen.
Wyk. lincent Cassel, Monica Bellucci, Tcheky Ka-
ryo. Film sensacyjny. Grupa gangsterów przeprowa-
dza napad na paryski bank. Właściwy skok zostaje
poprzedzony akcjami pozorowanymi, mającymi zmy-
]ić władze. Ginie wielu policjantów, gangsterzy są
rriezwyciężeni. Po skończonej operacji udają się na
zabawę w nocnym iokalu. Folicja przygotowuje pu-
łapkę.

(a. !..)

INFORMACJA O PF ZETĄRGU
Centrum Kultury w §rrriglu inforrnuje, że w dniu
13 lipca 1998 roku o godz. 12.00 rv sali klubowej Cen-
trum Kultury w Śmigtu, ul. T. Kościuszki 20 wejście
,,C" odbędzie się PRZETARG USTNY NIEOGRANI_
CZONY na najem lokalu użytkor,r,ego (mała gastrono-
mia - dopuszcza się mozlirłrośc zmiany przeznaczenia
przedmiotowego lokalu) położonego lv §miglu przy
ul. T. Kościuszki 20 (oi-.ecnie Cafó Club ,,GIN") o po-
wierzchni ogólnej 148,00 rn2.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i praw-
ne, które wpłacą opłatę za udział w przetargu w wy-
sokości 10,00 złotych (nie podlega ona zwrotowi)
i vadium w wysokości 60,00 złotych w adrninistracji
Centrum (wejście ,,C", I p.) w dniu przetargu do go-
dziny 11.00.

§tawka wywoławcza miesięcznej dzierzawy za cały
Iokal użytkowy wynosi 610,00 zŁotych.

Szczegółowe warunki przetargu określa,,Regl_rlamin
przetargu", który podobnie jak i projekt uinowy
dzierżawnej, jest do rvglądu w administracji Cen-
trum.
Lokal można oglądać do dnia 13 lipca br. do godzi-
nv 10.00.

Dyrektor Centrum Kultury
(-) nigr Hubert Zbierski

§przedam kury ltioski
ściółkowe - Toczrre.

Atrakcyjna cena!
Sprzedaż od 15 czerwca 1998 roku

FERMA DROBiU
lłitold Dorynek

Stare Bojanowo, ui. Długa 63

tel. dom. 5185-117 tel. kom. 0602-380-49?

ffiffia

OKNA, DRZWI, ROLETYPCV
ŻALUZJE POZIOME
I PIONOWE
ROLETKI MATERIAŁOWE

PR lltllG IA !
PPHU ,,E D A"

64-030 Ś mi g i e 1, ul. Farną 3

tel./fax (0-65) 5189-68?
Czynne w godzinach od B.00 do 16.00

STUDIO VIDEOGRAPH
VIDEOFILMOWANIE I OPRACOWYWANIE

WSZELKICH UROCZYSTOŚCI

nRtrNWvSZ NOMr.Ą,'K
Bronikowo, ul. Morownicka 1a 64-030 Śmigiel

tel. (0-65) 518-97-40

llastQpny nr ,,T§itryny Śmigielskiei" 18 cze]wca br.

l
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§PORTsSPORT
rnNrsrScr ,,POLONII" Po sEzoNIE

POLONIAI-IIILIGA
Zespół w rozglywkach tej ligi obejmującej w-oj. lesz-
czyńskie, zielonogórskie i legnickie, na 12 zespo-
łów - jak już pisaliśmy - zajął pierwsze miejsce
i awansował do iI ligi. POLONiSCI na 16 spotkań
qzygrali 15 a jedno zremisowali.
POLONIA II _ LIGA OKRĘGOWA
Zespół, na 10 druzyn z woj. leszczyńskiego zajął dru-
gie miejsce, zdobywając 19 punktów.
P{DLONIA III _ LIGA OKRĘGOWA
Zespół zajął ósme miejsce zdobywając 10 punktów.
Ligę okręgową wvgrał zespół Junior II Leszno zdo-
bywając 23 punkty.
POLONIAIV-AKLASA
Zespół - na 10 drużyn z woj. leszczyńskiego zajął
4 miejsce z dorobkiern 14 punktów. Pierwsze zajęła
Burza II I-rrzeczk awans do klasy okręgowej

- wyprzedzając o jeden punkt ORLĘTA CZACZ.
NASI TENISIŚCI

W MISTRZOSTWACH WOJEWODZTW 
^KADECI (Leszno 25.04.br.):

4 m. - Miłosz Grzelak, 5 - Dariusz Szymański,
8 - Mateusz Kuciak, 12 - Patryk Ratajczak, 16 -Wojciech Waligórski, 19 - Adam Nowosielski,24 -
Marcin Luboń - wszyscy POLONIA.
Drużynowo: POLONIA 2 m., ORLĘTA - 7 m. (na

8 drużyn).
KADETKI:
11 - Dagmara Szeffler,23 * Katarzyna Rogozińska

- obie ORLĘTA.
Drużynorvo: ORLĘTA - 6 m, (na 7 drużyn).
JUNIORZY (Lesz:lo 26.04.br.):
11 *- Marcin Łączny, 13 -* Miłosz Grzelak, 22 -
Patryk Ratajczak.
Drużynowo: POLONIA - 5 m. (na 5 drużyn).
JUNIGRI{I:
Drużylrowo: ORLĘTA - 5 m. (na 5 clrużyn).

BLIMIi\ACJE STREFY DOLNGSLĄSKIBJ
MISTRZOSTW POLSKI

(Brzeg Dolny 1-2 maja br.)

MŁODZICY:
Na 30 startuiących zawodnicy POLONII zajęIi: Woj-
ciech Waligól,ski - 13 m. (najlepsze z Teplrezentan-
tow woj. leszczyńskiego) i Dariusz Szymański - 19

miejsce,
KADECt:
W grach clrużynowych drużyna POLONII w składzie
Miłosz Grzelak i Patryk Ratajczak na 7 drużyn zajęła
5 mie,jsce' 

opr. (H.Z.)

SUKCES TENISISTÓW STOŁOWYCH
W dniach 15-16 maja br. w Strzelinie woj. wro-

cławskie odbyły się drużynowe zawody makroregio-
riu śląskiego w tenisie stołowym, Ogromny sukces
oańSti uczniowie szkoły podsta-wo,"l,zej .ł- Siniglur
ltliłosz Grzelak i Wojciech Waligórski, któtzy leplc-
zentowa]i województwo leszczyńskie - zdobyli nrą-
zowy medal!!|.
Za naszyln pośr,ednictwem opiekunka obu zawocinr-
ków mgr Danuta Strzelczyk dziękuje Komitetowi
Rodzicieiskiemu za opłacenie udziału ucrnióffiE-
w,oańń i-Panu Bronisławowi Waligórskiemu za bez-
piatny transport.

MtI(oŁAJ w CZOŁoWCE!!!
Z ol,<azji DNI LESZNA 16 maja br. zorgantzorval)o

turniej judo, w którym startował lVlikołaj Szwiii
z Nowej Wsi, W kategorii wagowej do 50 kg zalął
drugie miejsce. Brawo! Biorąc pod uwagę, że w iir*
nieju startowali zawoclnlcy z Wrocławia, Str,Ęornia,
Gniezna, Nowej SoIi, Zielonej Góry, Przemętu
i Leszna - iokąta Mikołaja jest dużym sukcesem.

MICHAŁ NADAL BIEGA
2 maja w Czempiniu Michał Szkudlarek z GRY-

FA w Przysiece Polskiej na dystansie 10 km zajął
trzecie miejsce, a dzień później - 3 maja w Książu
na dystansie 6,5 km był najstarszym zawodnikiem.

10 maja w Bojanowie, w temperaturze w słońcu
pclnad 40oC w biegu na dystansie 12 km pan Michal
w gupie wiekowej powyzej 60 lat zajął drugie
miejsce.

WYNIKI POGONI
W dniu 16 maja br. POGON rozegrała rnecz

z ,,L)ąbroczanką" Pępowo, który zakonczył się zwy-
c;ęstwem POGONI w stosunku 1 :0. Bramkę zdobył
Adam Olejnik.
W dniu 25 maja br. POGON na t,yjeździe grała ze
znacztrie wyzej notowaną drużyną,,Zjednoczeni"
Pudliszki. Początek meczu zapowiadał się wręcz re-

rvelacyjnie. Po strzale Roberta Chudaka POGON
objęła prowadzenie. Mecz jednak przegrała - pc

serii błędów i kontuzji - 5 : 3. Nadzieje na korzyst-
ny rezultat odżyŁy po pięknym strzale Karola Kuś-
tlierczaka jak również po strzaie wprowadzonego pc

przerwie Mariusza Jankowiaka, który zdobył dia na-
szego zespołu trzecią bramkę.
Pomimo tej przegranej zespół nie stracił szans,v ila

utrzymanie się w lidze okręgowej.
Juniorzy starsi 23 maja br. grali mecz z ,,Pogo-

nią" Wschowa, który po bardzo wyrównanej grz;
przegrali w stosunku 1 : 2. Jedyną bramkę dla PO-
GONI zdobył Artur Basiura.

Prezes Zarządu Bogdan Krg-,;;--

r'
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lll lll l llr r ll lllltllrlllllllrrlrrllltllt
AGENCJA UBEZPIECZENIOWA

ANDRZF.J CIESIELSKI

Smigiel, ul. Lipowa 33, tet. 5iB9-365
tel komórkowy 060246420L

PRZEDSTAWICIEL PZU SA
poleca bezpłatne doradztwo i zawieranie umów

w zakresie ubezpieczeń:

I. Na Życie

- emelytalne - ,,Pogodna Jesień"

- posagowe z rentą

- NW i inne

II. Majątkor,ve

- budynki i rnienie od ognia, kradzieży
i ilrnych żywiołów

III. Wypadkowe

- odpowiedzialności cywilnei
*- nieszczęśliwe wypadki

IV. Komunikacyjne

- OC, AC, Zielona Karta
PRZYJMOWANIE OPŁAT ZA OC POJZADÓW

UWAGA MIESZKANCY SMIGLA I OKOLICY!

oKAZJA! oKAZJA|

SEZoNoWA
E

Waa3D.aooaeaaocaa.aaaoaaaJaol

poLI - Cotoią
ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY

KRYSTYNA GÓR,NA
64-030 Śmigiel, ul. Ogrodowa 5 Tei (0-65) 5iB-92-?0

oferuje Państwu:

Szyldy
tablice irrformacyjne

kasetony
ilal;is.v na samoclrodac[r

witryny
transparenty
fiagi firmowe

Foto

-- skaner

--- fotografia cyfrowa

- nadruki na folii
i koszulkach

- art. fotograficzne

$tsffi§EffiA ffiEffi flBP&ŁII
(tylko do l<ońca czerrvca br.)

Oferujemy węgiel w gat. I:

@ kostka - 310,00 zlltona

@ orzech - 270,00 złltona

@ miały węglowe już od I50 złltona

ZAPRASZAMY

Firma
,,RGLNIK PoLSKI"

Pryrvatrre Przedsiębiorstwo Obsługi Rolnictwa
ŚMIGIEL, ul. 27 Stycznia 11

tei. (0-65) 518-92-44

Druki

- wizytówki
--- druki firmowe

- nadruki na kopertac}r

- bloczki firmowe

- identyfikatory

- foldery

- ulotki

Naklejki
__ dowolne kształty
__ małe nakłady
-- papier i folia

samoprzylepna

- ploter

1rry
DEl{AiE

64_030 ŚnrtcIEL, UL. KILIŃSKIE&O 10

tel. (0-65) 5-189-022

USŁUGI MONTAŻOWE
O więżb dachowych

O płyt G-K
C paneli - boazerii

O parkietów
O podłóg szwedzkich

O sufitów podwieszonych

io&aaaeoaa§{taaaaaa{

§zyhkie opalanie Eapetvni fiB

uysokiei klasy sslar!ilm*turho

Z^KŁAD FRYZJERSKI
IWONA MASLANKA

Koszanowo, uI. Bruszczewska 17

tel. (0-65) 5-180-752

iaaaa
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,,ffi*x
PBOFESJONALIdE ZDJĘCIA: *t" Yy'."fz,l§ 64.030 sMlGlEt

- ślubne, n"\",a'tP.ąri ut. Kościuszki ó

hoidttru- komunijne, § mćrrłrn" tel. (0-65} 5t80-2o6

- rodzinne, 
'"rT;* 'AL'l*

- paszportowe,

- dowodowe, Iegitymacyjne w 3 min., il ruoWo:iCI::'::Ł1""il1" l| =o RTFI ETv'
ttn0tttAtlt FIIMÓH l zDlĘÓ AilAlltnstl8ll li .. , ^ l--1Lspnznołż, "'-" l rY'łg n['l"-"'rr'!r' 

ll NA PL()TNitr
-filmów, li o.u"

- aparatów (2 laŁa gwarancji) ll_ aibumów,'-'- 
o 

ll 
_ ZDJĘCIA cZAR}{o_BIAł,E:

_ ramelt, || dowcldowe, legitymaclrjrre, dypiomorve itd.

- baterii (takze do alarmów, aparatórv ll _-
słuchowYch itP.), ll l potrzebujesz rvizytówkę? l

Ustucl t§ER0 *,iffiil;ńjijil:ifilJ#;n,. il l ,^,",aszamy 
lvIDEo FILMowANIE ll ' _ _

Potrzebujesz rvizytówkę?

Zapraszamy!

REZYDENCJA sENIoIioW PoLONII §p. z o.o.

§pławie _ Pałac, 64-030 Smigiel Tel. (0-65) 518-55-08

llllffi{lwe §ilP§EK& ffiflBYffuffie
Zespół pielę gniarsko-terapeutyczny
zaprasza do skorzystania ze swych usług

O Fielęgnacja i kompleksowa opieka nad pacjente;n
w domu

C Wsparcie d]a rodziny chorego

O l'Iace w gospodarstwie domowym

NASI lVSPs ŁPR/LC(}WNICY GIVArrANTUJĄ UCzcIWo§Ć, pulgKTUALNosĆ, CZYSTOŚC.

ZAPEW}{IAMY WZoRoWĄ, tr.ąCIIoWĄ OPIEKĘ NAD CHORYM.

CHĘTNIE PBZYJEDZIEMY DO DDMU PACJENTA I W NIEZOBOWIĄZUJĄCEJ

RozMoWIE WYJA§rurnły SZCZEGÓŁY I CELE NASZEJ PRACY.
UWAGAl!! 13 czerwca br. o godz. 15.00 rł, siedzibie Rezydencji zostanie zorganizowany kttrs dla osób

opiekujących się przewlekle chorymi - BEZPŁATNY. Zgłaszać się można codziennie w biurze Rezyden-
cji rv godz. 9.00-15.00 lub te]efonicznie.
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