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Witom Poństwo serdeczlrie (i nodol
przedwyborczo). zcp1,oszojqc jednocześnie
do gimnostyki polonriej. Zcchęcom wszyst-
kich Poństwo - tqk wyborcóvl jok i kon-
dydotów - do wykononio choćby kilku pro-
stych ćwiczeń. Dlo zdrovrio, lepszego somo-
poczucio i zgrobniejszej sylwetki. Będzie to
szczególnie przydotne dlo tych, którzy swy-
mi podobiznomi ozdobio plokoty wyborcze.
Wiodomo przecież, że jo[< zwykle część wy-
borców zogłosuje no tego kondydoto (oboj-

9o płci), który wzbudzi z.eufonie fryzurq, ko-
lorem oczu, ubiorem, czy w ogole wyglq-
dem. A więc do dzieło: siojemy przy otwor-
tym szeroko oknie i rozpoczynomy.

Teroz, kiedy Pclsko stonowi nojlepszy
rynek zbytu dlo producentów (i przemytni-
ków) somochodów, o posiodonie ,,komórki"
zwolnio coroz vrięcej osób nowet od po-
trzeby podbiegonio do dzwoniqcego tele-
fonu, systemotyczne ćwiczenio w romoch
gimnostyki poronnej mogq się okqzoć
wręcz niezbędne dio noszego zdrowio. l\4o-

że wreszcie wręcz wożniejsze niz witominy
(syntetyczne),,,wypychocze" typu chipsy,
ruffles, czy jeszcze inne fritos, Nowet je-
dzqc coś z pozoru cołkiem ncliurolnego, jok
kurczoczek, korpik, lub jokieś worzywko, nie
jesteśmy tok do końco pelrrtli, czy nie zosto-
ły one w trokcie hodcwli ,,potroktowone"
genomi ludzkimi, oby szybciej rosły i szyb-
ciej nobieroły mosy.

Poniewoż my, mojqc nq Ltrvodze zbliżo-
jqce się wybory (chodzi c odpornliedniq pre-
zencję!) nie c hcielibyśmy zrviększyć mosy
noszego cicrło, czyli po pl"ostu utyć, musimy
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W numerze:
C Rozmowa z Burmistrzem Śmigla

Wykaz kandydatów do Rady Powiatowej Kościana
i Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

Informacja o tym jak głosować by głos był ważny

Informacja o niektórych ugrupowaniach i ich kandy-
datach do władz samorządowych. (Odpowiedzialność
za ich treść ponoszą zleceniodawcy).

Wybory iuż II pazdziernika"!
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pomiętoć nie tylko o odpowiedniej dowce gimnostyki
poronnej, ole i o włościwej diecie.

Któż z nos choćby roz (olbo i kilko rozy) w życiu
nie próbowoł się odchudzoć? l zowsze sięgoliśmy po

różne podobno renomowone przepisy. Rzecz josno,

nojwiększe powodzenie mioły te diety, które zopowio-
doły; schudniesz podczos snu; możesz jeść wszystko
no co mosz ochotę, prześlij nom XX złotych, o otrzy-
mosz niezowodny preporot. Uwożne przestudiowonie
wykozów potrow zokozonych i dozwolonych (z odwiecz-
nym, odwrocojqcym się co jokiś czos o 180o przeciw-
stowieniem mqrgoryny i mosło) może pobudzoć noszq
wyobroźnię kulincrnq. Pewno (outentyczno i leczniczo)
dieto zoleco nom np. jedzenie m.in. mocy, musli, sub-
stytutu joj (??), soczewicy, sorbetów i kosztońów. Mniej
wskozone sq mołże, homory, olej krokoszowy i orrechy
brozylijskie, Notomiost zupełnie nie powinniśmy spo-
źywoć np. croissonts, ikry (o więc tym somym i kowio-
ru), krewetek, kolmorów, oleju polmowego, czy olze-
chów kokosowych.

Sprowo jest prosto - jedyny, niewqtpliwy i nojko-
rzystniejszy wpływ mc gimnostyko poronno. Notomiost

to, co ,,z powodzeniem stosowoło pewno gospodyni
domowo z Nowego Jorku" nie zowsze się sprowdzo,
Zwłqszczajeśli tok po prostu ńtrffii" non,"sllneiwoli
w ogroniczeniu kochonego jedzonko. Jeśli worto zo-

poznoć się dokłodnie z jokqś dietq no odchudzonie,

to tym bordziej worto (i z większq jeszcze uwogq) prze-

studiowoć oferowone nom progromy wyborcze. Czy sq

to tokie ,,diety cud", zowierojqce piękne, ocz moło re-

olne obietnice (nie chcę tu użyć słowo ,,obieconki")?
Czy to, co dostoniemy ,,zQ zoliczeniem pocztowym"

będzie tym, czego oczekiwoliśmy? A wreszcie czy nom

somym nie zobroknie woli do współdziołonio?

Wszok w gimnostyce poronnej efekty nie przycho-

dzq no zowołonie, Będziemy coroz częściej musieli

cwiczyć somodzielnie i to nie przy miłej muzyce i nie

przez kilko minut, ole rok zo rokiem.

Tyrnczosem więc zoproszom Poństwo do nostępne-

go spotkonio przy gimnostyce poronnej i żegnom ży-

czqc wytrwołości i powodzenio w ćwiczenioch,

Gźmnastglcę porannq przygotowała i prowadziła mgr J,S,

24 pażdzlernika Oddział PTTK w Kościanie plzy
rvspółudziale m,in. Urzędu Miejskiego Śmigla i Szko-

ły Podstawowej w Starym Bojanowie organizuje już

XXXIII Kościańską Jesień nad Obrą. Wytyczono

dwie trasy piesze:

1. Przysieka Stara (start PKP, godz. B.45-B.50)
szlakiem żółtym do Starego Bojanowa (7 pkt. na

oTP)
2. Górka Duchowna (start PKP, godz. 8.55-9.00)

- Sierpowo - dalej w kierunku Wyodorowa -
skręcamy w plawo i żółtym szlakiem idziemy do

Starego Bojanowa (9 pkt. na OTP).
Trasa kolarska jest dowolna, ale minimum należy
pIzejechać 15 km. Jej metą też jest Stale Bojanowo,
Zgłoszenia nalez;r pl,zesłać na kartach pocztowych do

22 października 1998 roku na adres: Zaruąd Oddziału
PTTK w Kościanie, 64,000 Kościan, Wały Żegockiego

nr 2, opłacając jednocześnie wpisowe w wysokości:

3,a0 zł od osoby na konto Oddziału PTTK: WBK SA
OlKościan, nr 109012?4-13B4-128-00-0. Opiekunowie
drużyn młodzieży szkolnei powyżej 7 osobowych -
nie płacą lvpisowego.

Zakończenie rajdu w Szkole Podstawowej w Starym
Bojanowie, gdzie od godz. 10.30 do 13.00 wydawanie

tradycyjnej grochórvki, odznak rajdowych, potwier-

dzenie punktó,,v na OTP i KOT, sprzedaż materiałów

statutorvo-organizacyjnych i przewodników tury-
stycznych oraz konkttrsy rekreacyjno-sprawnościowe,
Około godz. 11.30 -- konkurs krajoznawczy,

Obowiązki uczestników rajdu:

- posiadać odpowiedni ubiór turystyczny, dowód

osobisty lub legitymację szkolną, przybory do je-

dzenia oraz menażkę, a drużyna apteczkę, prze-

strzegać,,Kartę Turysty",

- osob1; do lat 18 biorą udział pod opieką osób peł-

noletnich,

- ubezpieczenia dokonuje instytucja zgłaszająca lub

uczestnicy we własnym zakresie,

Serdecznie zapraszamyI
Kierownictwo Rajdu

uWAffA!
Centrum Kultury w Śmiglu organizu j e dla

dzieci i młodzieży:
---. kurs języka angielskiego: zajęcia dwa razy w ty-

godniu, odpłatność 35,00 zł miesięcznie,

- zajęcia rytmiki artystycznej: zajęcia dwa razy

w tygodniu, odpłatność 10,00 zł miesięcznie,

Z.pl, w administracji Centrum Kultury, ulica

T. Kościuszkl,20, wejście ,,C" ,w godz, 8,00-15,00

do dnia 9 października br,

SKLEP CZĘSCI ZAMiENNYCH DO:

O ciągników

O maszvn rolniczych

O akumulatory

Oferujemy towary po atrakcyjnych cenach!

Śmigie1, ul. Leszczyńska 16 - tel, 5180-196

(na terenie PPHiUR ,,ŚMIGRoL")

Wyb§erzffiy się na raiil
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W dodatku, który był zalącznikiem poprzedniego nu-
rneru ,,Witryny Śrnigielskiej", łv imieniu Zarządu
Śmigla przedstawił Pan kierunki działania i realiza-
cję zadań inwestycyjnych w latach 1994-1998, Nie
ma w rrich jednak nic o telefonizacji gminy. Dla-
czego?

- Nlateriał ten nie zawiera takiej inwestycji po-
niewaz inwestycja ta pr.owadzona była przez Społecz-
ny Komitet Telefonizacji bez udziału środków finan-
sowych z budżetu.
Biorąc jednak pod uwagę skalę tego przedsięwzięcia
ot,az fakt, że wszystkie umowy z telekomunikacją
rr.. imieniu społecznego komitetu podpisywał Zaruąd
Miejski Smigla jako gwarant wypłacalności komitetu
jeszcze parę zdań na ten temat.
Te]efonizację miasta i gmirry trzeba uznaó za bardzo
duże i ważne przedsięwzięcie, które - 

pi1l9 bardzo
trudnych negocjacji z TP SA prowadzone przez
członków komitetu i członków Zarządu Miejskiego
Śmigla 

- zakończyło się powodzeniem. Kiedy clzi-
siaj na spokojnie analizuję sytuację w jakiej wów-
czas stawiali nas przedstawiciele telekomunikacji,
często zmieniając wcześniejsze obustronne ustalenia,
to sam jestem zaskoczony pomyślnym zakończeniem
tej iwestycji. A problem tkwił w tym, że TP SA,
oprócz środków finansowych pochodzących z opłat
przyszłych abonentórv, usiłowała wymóc partycypa-
cję w telefonizacji środków z budżetu. Tego nie za-
akceptowaliśmy, gdyż środki budżetowe wpłaconc na
konto TP SA byłyby bezzwrotną dotacją umniejsza-
jącą udział TP SA w ponoszon)rch kosztach. Takie
załatwienie sprawy naieży uznać za nasz sukces gdyż
jesteśmy jedną z nielicznych, a może jedyną gminą,
która nie dała się naciągnąć przez TP SA do powięk-
szenia swego majątku kosztetrr gminnego budżetu,
Elektem telefonizacji jest zainstalowanie 1323 apara-
tów telefonicznych. Korzystając z okazjt chciałbym
jeszcze raz wyrazić uznanie i podziękowanie człon-
kom Społecznego Komitetu Telefonizacji za duży
wkład pracy, dobrą współpracę oraz pomyślne zakoń-
czenie tego ogromnego przedsięwzięcia.
Który z przyjętych kierunków działania według Pa-
na jest najważniejszy?

- Trudno jednoznacznie to określić - 
myślę, że

nie tyiko mnie. Pytając o to mieszkańców, chyba też

nie uzyskałby Pan jednoznacznej odnorvieJzi. To co
dla jednego jest problemem wymagaiącvm szybkiego
załatwienia, dla drugiego może być sprarvą zupełnie
marginalną. Stąd wniosek, że vlszys';kie kierunki sti
ważne bo dotyczą warunków w jakiclr żyjem5l. Plg-
blem tylko rv tym, na co starcza pieniędzy, i które
z planowanych zadań przyniesie w-iekszą korzyść
ogółowi mieszkańców. Moim zdaniem dzisiaj najwaz-
niejszą sprrawą jest uporządko.,lzanie gospoclarki r,r,od-

tlo-ściekorvej na terenie całej gtnii-ry.

Które z realizorvanych zadań spralviio Palru naj"łiq-
cej kłopotólv, a które dało satysfakcję?

- Ogromną satysfakcję mam z tego, że wodoci,ą-
gowanie grniny dobiega końca. Jeszcze rv 1991 1,. spo-
śród 40 u,si zwodociągowanych było zaledrvie ]"B co
stano,,viło 45010. Dziś ten uzskaźnik wynosi 95.0/o Na
doprowadzenie wody oczekują jeszcze tylko miesz-
kańcy Podśmigla, Żydowa i Zygmuntowa.
Rozpoczęto również prace na terenie Śmigla, kóre
w pierwszej kolejności pozwolą wlącz;vć się do sieci
mieszkańcom uI. W. Łepkowicza i Winiricl<iej.

Znacznie trudniejszą splawą było załatvłienie
wszystkich formalności związanych z przygotowa-
niem inwestycji dotyczącej budowy mieisko-gminnej
oczyszczalni ścieków. Kilka iat trlvały star,ania o wy-
rażenie zgody przez Wydział Ochrony Srcdorviska
Urzędu Wojewódzkiego w Lesznie na pobudowanie
oczyszczalni dla ścieków dopływających karlalizacją
ogólnospławną - taką rolę moze spełniać tylko ist-
niejąca w mieście kanalizacja burzolła - a nie, jalt
próbowano nam narzucić, budowę dla rrriast:ł odręb-
r:ej kanalizacji burzowej. Budowa takowej i:cchło-
nęłaby więcej środków ntż budowa oczyszłzalnl.
Przełom nastąpił dopiero w połowie ubr., kied;l
wreszcie wydział ochrony środowiska, rv oparciu
o opinie wielu autorytetów w tej dziedzinie, zatwier-
dził opracowaną koncepcję oczyszczalni zgodnie z na-
szymi oczekiwaniami. Od tej chwili nastąpił wiell<i
postęp w pracach przygotowawczych, W dniu 22

rł,rześnia br. została podpisana umowa z li,ykonavrcą
tej największej w gminie inwestycji.
Jakie zadania nowo wybrane w,ładze sainołzątlorve
winny kontynuować w pierwsze3 kolejności?

- Uważam, że należy ostatecznie zakończyć wo,
dociągowanie gminy oraz realizować budo"wę oczysz-
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czalni ścieków tym bardziej, że wszystkie prace przy-
gotowawcze zostały zakończone, a z wykonawcą pod-
pisano umowę o realizacji inwestycji.
Czy widzi Parr zadania, które nowe władze winny
podjąć i realizować ,,ad, zera"?

- Coraz większym problemem dającym o sobie
zrrać jest sprawa mieszkań komunalnych. Lista osób
oczekujących na przydział mieszkania ciągle się wy-
dłuza. Nalezy jednak mieć świadomość tego, że bu-
dcłl,a mieszkań komunalnych ma charakter osłonowy
dla rodzin najuboższych, których nie stać na budowę
własnego domu i z tej racji jest przedsięwzięciem
bardzo kosztownym.
Nasza gmina jest jedną z dwóch w województwie,
które w ubiegłym roku na inwestycje wydatkowały
poniżej 100/6 wydatkórv ogółem. Czy jest to skutkiem
podziału części budżetu ,,na radnych"? Jaki jest Pana
stosunek do takiego podziału wydatków?

- Na pewno tak. Taki podział budżetu sprawia,
że koszty związane z rea\izaclą wielu zadań mogą-
cych mieć charakter inwestycyjny, z racji małego za-
]<resu ]]zeczowego przez księgowość są klasyfikowane
jako wydatki bieżące i umniejszają tym samym skaię
]łosztów inr.vestycyjn;lch. Jeśli środki te połączymy,
to udział środków inwestycyjnych w wydatkach ogó-
łem przekroczy wspomniane 100/6.

Relacje pomiędzy tymi wskaźnikami ulegną zdecy-
dowanej zmianie od przyszłego roku, kiedy rozpocz-
ną się płatności związane z budową oczyszczalnl,.
Co się tyczy podziału części budżetu na radnych, to

ma to swoje dobre i złe strony. Te dobre to fakt, ze
do kazdego zakątka gminy trafiły jakieś środki na

realizację określonych zadań o czym można się prze-
konać analizując materiał zawarty jako dodatek do

poprzedniego numelu,,Witryny Śmigielskiej". Minu-
sem jest to, że - przy takim podziale i rozdrobnie-
niu - trudno wygospodarcwać środki na jakąś zna-

czącą, a tym samym pochłaniającą dtiże kwoty inwe-
stycję.
Kandyduje Pan na radnego. Czy w razie wygranej
ma Pan aspiracje bycia też i burmistrzem? Proszę
o uzasadnienie stanowiska.

- Jeśli otrzymam taką propozycję ze strony rad-
nych, to na pewno tak, ale w pierwszej kolejności
chciałbym wygrać w moim okręgu wybory do Rady
Miejskiej Śmigla. Decyzja jednak spoczywa w rękach
qryborców.
Wvdaje mi się, że ptzez okres ośmiu lat piastowatria
tej funkcji zdobyłem niezbędną wiedzę i doświadcze-
nie, które mogą być wykorzystane w dalszej pracy
na Tzecz iokalnej wspólnoty. Dobrze znam problemy
i oczekirvania mieszkańców w każdym zakątku naszej
grniny a takze realne możliwości ich zaspakajania.
Ponadto byłbym usatysfakcjonowany gdyby darrym
mi było uczestniczenie w realizacji tego zadania, któ-
re z takim oglomnym trudem było przygotowane do
realizacji. Mam na myśli budowę oczyszczalni, która
zgodnie z zawartą umową zostanie oddana do użyt-
ku u schyłkir tego wieku.
Co zeclrciałby Pan za pośrednictwem naszej gazety
przekazać społeczeństwu Ziemi Śmigielskiej?

- Przede rvszystkim dziękuję wszystkim samo-
rządom wsi i osiedli, stowarzyszeniom i organiza-
cjom społecznym, przedstarvicielom i kierownictworn
instytucji i zakładów pracy z którymi miałem okazję
i przyjernr-rość rvspółpracować za twórczą i owocną

l ispółpracę.
Dziękuję również wszystkim mieszkańcom gminy za

zl,ozumienie w trudnych do rozwiązanta sytuacjach
a także za okazywaną mi życzliwość i sympatię,

z którymi bardzo często się spotykałem.
A ja dziękuję Panu - Burmistrzowi Śmigla za roz-
mowę' 

@,z,|
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9,10.98 (piątek) godz. 19.00

,,BLUES BROTHERS 2000", USA, 1997, Reż. John
Landis. Wyk. Dan Aykroyd, John Goodman, Joe
Marton. Film mrrzyczny kontynuujący fabułę filmu
,,Blues Brother" z roku 19B0, który swego czasu cie-
szył się wielką popularnością i,v Polsce. Głównym bo-

haterem jest członek zespołu l:nuzycznego, który nie-
dawno wyszedł z w-ięzienia. Obecnie próbuje odtwo-
rzyć swą dawną orkiestrę.

17.10.98 (sobota) godz. 19.0C

,,ALEJA SNAJPERÓW", Wielka Brytania - USA,
1997. Reż. Michael Winterbottom. Wyk. Stephen
Dillane, Woody Harrelson, Marisa Tomei, Film wo-
jenny ukazujący dramatyczne wydarzenia w Bośni
w roku 1992. Piękna dziewczyna szykuje się do ślu-
bu, jej rodzina formuje orczak weselny, wychodzi na

ulicę. Pada strzał, ludzie ukrywają się w bramach.

Wtedy pojawiają się reporterzy telewizji. Czy powin-
rli lejestrować, czy pomagaó?

23.10.98 (pątek) godz. 19.00

,.DZIKIE ZĄDZE, USA, 1998. Reż, John McNaugh-
ton. Wyk. Kevin Bacon, Matt Dillon, Neve Campbell,
Film sensacyjny. Uczennica szkoły średniej kocha

się w przystojnym nauczycielu, on bagatelizuje jej

ostentacyjne zachowanie. Pewnego dnia dziewczyna

skarży się matceJe nauczyciel napastował ją seksu-

alnie, Wybucha skandal, nauczyciel traci pracę,
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DO ltADY POWIATOWEJ KOSCIANA

OKRĘG NR, 5 (GMINA SMIGIEL) _ 7 MANDATOW
LISTA NR 1

Lista Sojuszu Lewicy Demokratycznej
1. Grygier Tadeusz Smigiel, ul. Kościuszki 46a
2. Cieśla Józef Śmigiel, uI. Skarzyńskiego 2BA
3. Przysiecki Męcimierz },{orownica
4, Czwojcla Tomasz Smigiel, ui. Ogrodowa 9

5. Szybiak Stefan Czacz, ul. Ogrodowa 9

6. Starkbauer Henryk Nietążkowo
7. Cichoszewski Alkadrusz Srl_igie1, ul. Paderew-

skiego
B. I3rzozowski Wieslaw Przysieka Stara Druga

LISTA NR 4

Przymierze Społeczne PSL-UP-KPEiR
trornalik R.vszard Bruszczewo, ul. Przysiecka 11

Dorsz Jan Spławie 13

Krzyżanolvski Tadetisz Przysi,eka Polska,
u1. Główna 76
Ratajczak Lech Wonieść 5
Płóciennik Henryk Wydorowo 7

Skrzypczak Stanisław Zegrówko, ul. Śmigie1-
ska 20

LISTA NR 7

Akcja Wyborcza Solidarność
1. (irześkowiak Marek Kościan, os. Konstytucji

i} Maja 3/6

2. Kowalski Leszek Smigiel, ul. Kościuszkl 44

3. Lewandowski Eugeniusz Czacz, ul. Wielichow-
ska 5

4. Puk Arleta Poladowo 11

5. Małecki Zbigniew Nietązkorvo, ul. Leśna 7
6. Cieśla Marek Giińsko 20

LISTA }{R B

Forum Gospodarcze
1. I(lupsz Stefan Śmigiel, uI. Północna 15

2. Czarnecki Roman Śmigiel, ul. Kościuszki 1
3. Lipowicz Eligiusz Śnrigiel, ul. Kilińskiego 13

4. Gruszecki Michał Smigiel, uI. Sienkiewicza 9

5. Stachorvialr Stefan Nowa Wieś, ul. Smigielska 12

6, Nieniewski Jacek Śmigiel, ul. św. Wita 33

7. Marcinkol,vski Tadeusz Ślnigiel, ul. Morownic-
ka 32
Olejnik Maria Śmigiel, ul. Orzeszkowej J-7

Kubiak Henryk Chełkowo 11B
Nowak Ireneusz Bronikowo, ul. Morownicka 1A

Gaias Jetzy Stara przysieka Druga 384/1

Kuśnierczak Andrzej Czacz, u1. 26 Stycznia 46

Drgas Tadeusz Śmigie1, ul. Kilińskiego 76

Glapiak Mirosław Przysieka Polska, ul. Głów-
na 63

LISTA NR 9

Porozumienie Samorządowe - Ziemia Kościańska
1, Frąckowiak Kazimterz Koszanowo, ul, Glinko-

wa 56

2. Grześkowiak Stanisław Nictązkowo, ul. Dudy-
cza 4l2

3. Konieczny Wincenty Śmigiel, ui. św. Wita 40
4. Skrzypczak Henryk Śmigiei, uI. Słowackiego 2

5. Snela Wiktor Śmigiel, ui. Kilińskiego 84
6. Ziegler Andrzej Smigiel, ul. I(ościuszki 79

DO SEJMIKU
WOJEWODZTWA WIELKOPLOSKIEGO

rv okręgu wyborczym nr 6 z na§zego terenu
kandydują:

1.

2.
e

4.

5.

o.

Lista Nr 1:

pozycja
Lista Nr 2:

pozycja
Lista Nr 4:

pozycja
Lista Nr 5:

pozycia

Lista Sojuszu Lewicy Demokratycznej
2: MARIAN KASPERSKI
Akcja Wyborcza Solidarność
7: ANDRZEJEWSKA DAI{UTA
Przymierze Społeczne:
PSL-UP-KPEiR
4: WOJCIECHOWSKI .I§itZY
Ruch Patriotyczny Ojczyzna
6: KRYS HENRYI(

B.

9.

10.

11.

72,
lJ.
74.

lak glosowaó hy g8{!§

byl ważny ?
Wyborca wpisany do spisu wyborców otrzyinuje od
Komisji 3 kartki do głosowania i potwierdza włas-
nym podpisem na spisie ich otrzymanie.
Karta do głosowania w wyborach do Rady Miejskiej
Śmigla jest koloru białego.

W okręgach dwumandatowych można głosować naj-
wyżej na dwóch kandydatów stawiając znak ,,X"
w kratce z lewej strony obok nazwiska kandydatów.
W okręgach jednomandatowych można głosowac ty1-
ko na jednego kandydata stawiając znak ,,X" w kLat-
ce z 1ewej strony obok nazwiska kandydata.
Karta do głosowania w wyborach do Rady Powiatu
Kościańskiego jest koloru żółtego a w wyborac}r do
Seimiku Województwa Wielkopoiskiego koloru nie-
bieskiego.
Głosować można tylko na jedną listę,
Na kartce żółtej i niebieskiej stawiamy znak ,,X"
w kratce z lewej strony obok nazwiska tylko jedne-
go kandydata z wybranej listy.
Na każdej karcie w jej dolnej części podane będą in-
fol,macje o sposobie głosowania i warunkach waż-
ności głosu.

SEKRETARZ SMIGLA
(-) mgr Wanda Jakubowska

O OPRAWA MUZYCZNA UROCZYSTOSCI O

Oprawa rnuzyczna uroczystości rodzinnych:

- WESELA,

- JUBILEUSZE,
SPOTKANIA TOWARZYSKIE

TEL. 5-180-210
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My, ludzie różnyeh środowisk i doświadczeń ży-
ciowych żdzżemE do lłyboróus samorzqdowych, razem.
IVlźlionom Polakóu ludzżom mozolnego trudu
u: mieścże ż na u:sż - ch,cemg przgusrócić nadzźeję
sprzed lat dzżeuźęcźu, roztrwonźonc1 pręez kole jn e eki-
pg rzqdzorce. Kżedg tl: 1989 r. odurocźła si,ę karta hż-

storźź wietzyliśrny, że w nowej Polsce będzie więcej
wolności i sprawiedliwości. Tak się iednak nie stało.

Przesqdzżła o tym skrajnże lźberalna politEka gospo-

darcza. Pr7,ez ostatnże 9 iat Pcllskę rejormouało wiel,e

ekżp polżtycznych, ale use luszgstkźch o strategiż go-

spodal, cze j de cy dous alź zus ol,ennźcg 1,1b er al,źzmu.'I am-
czaEerfl działający bez żadncj kontroli rynek, po rna-

coszemu tralrtuje mrliony ludzi i pogłębia społeczne
nierówności.

Nźc lls Polsce sźę nie zmźenź, leślź kolejnym odmia-
noTL p osts olżdarno ściou eg o ż postkomunźstg czne g o li-
beralizlnu ni.e przecźlłstauźlng przgmźerza l,udzż pra-
cg. Wszgscy, zaróuno czynnż,zausodouo jak i utrzy-
mujqcy się z ciężko ?Dapracouanej emerytuTu, war-
tość najwyższą widzimy w pracy, zapetunźajarca, czło-

uiekaw,l nże tyl,ko środkż do życźa a|,e ż osobźsto, god-

ltość. W odl,azntenżu od lźberałóus, dla nas praca nie

iest tglko tou)clTe,m, lecz uosobźenźem uDspólnego do-
bra, ktorego tlsq.rtość znacznźe wykracza poza ran-
kolłq cenę, Dlutego tak chcemg zorganźzotnać dzża-

łanźa państusa ź satnorzqdu, abg praca - uc,?ci,ua

i ugdajna - dawała każdej polskźej rodzźnże dosta-
tek ź pocz,ucże bezpźeczeństwa. Rciormy muszą służyć

PffiEYfu§§affiUE SPffiŁE§[tE:
ludziorlr, a mżarq ich potuodzenźa musź bEć rzeczyzui-
s t cL,p o pr alł a u ctr unk a u z y c i a mżL i o n o tl; o b y zu at el,ż,

Akceptujenry rynek i własność prywatną. Cżeszg

nas ponlnl,żajqcy zamożność kraju znzrost gospodar-

czg. Cl"łenzg jednak jego olłoce dzźel.żć sprawźedliwźej,

tak by m,żiżong Polakou nźe czuły sźę źLe vDunqgra-

dzanyllzi obgtuutelarn ź drugźej kategorii.
B ędzźemg, zabże g ać o pou s zecltna, do stępllo sc o śuźat,g,

łqcznie ze studźanl,ż ugższylnż orq,z o zapeunżenże

kazdem,l polakoąlsi przgzlłoitej o,piekż medgcznej.
Będzźemy dz,żglż do zupeunżenża elnerytom stałego
u: zr o st u r e ai,ng ch cio cil, o doąl:.

Pr,zecżu;stalnżm,g sżę macoszelnu traktotlsuniu rolll,ic-
tll:u, IV Polsce musi być miejsce dla dochodowej
i wydajnej gospodarki rolnej.

Nźe ria sżę tego tuszEstki,ego osźqgnqć tn utmosJe-
rze uojnE toczonej dzźś przez AWS ż SLD. Jest ona

tym bardzźej bezsensousnq, że ch,odzź u nźej o prze-
szłość i ku;estźe żdeo!,ogiczne,

!, włQśrlie dlatego, abg nasz kraj nże stał się polem
źcie olc g żc zne j b źtu; y zau arlżśltl,y por ozumżert że. C łl,c e-

mg też odnou:ić pżęknq tradgcję luspołdzźałaruża źnte-

Ligencjż z Ludźmż praca,

Najważniejszym obszarem rraszego działania czy_

nimy samorządy. Jesteśmg przekonan,i, że ułaśnte
władze samorzqdolue potraJżq najlepiej zrozumieć
ź rozuźqzać najpźlnżeisze potrzebg społecznoścż lokal-
ngcLl,. POŁĄCZlttY WSZYSCY NASZE WYSIŁKI,
GDYŻ TYLKO RAZEM MOŻEMY SPRAWIĆ, ŻFBY
W FOLSCE ZACZĘŁO SIĘ DZIAĆ LEPIEJ.

KANDYI}ACI Z hiAsZYcH LIST WYBORCZYCH Z APR,ASZAJĄ NA §PoTKANIE, I{TÓRE
ODBĘDZIE SIĘ W CZWARTEK s PAŹDZIER,NIKA o GODZ. 18.00 W SALI wIDoWISKowEJ CEN_
TIiUM KULTUIiY w SMIGLU.

A OTO SYLWETKI NASZYCTI KANDYDATOW

Do §EJMII{U WOJEWODZTWA WIELKOI,OLSI(IEGO I(ANi]YDUJE
.lERZY WoJClEcl-iowsKl

Ma 65 lat i wvkształcenie średnie. Jest żonaty, dwoje dzieci. Żona prowa-
clzi gospodarstwo domowe a ori pełni funkcję dyrektora Banku spółdzielcze-
go vr Smiglu.
Jest członkiem kółka rolpiczego i ochotniczej strazy pozarnej. Należv do Pol-
skiego Sironnictrva Lridor,vego i i,ełni funkcję zastępcy prezesa Zarządu Miej-
ko-Gminnego w Śmiglu,
Yłraz z rodziną mieszka w Bruszczewie nr 27.
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P$Ł _ ffiffi§& PmAOY I tPEiR
tX.} RADY PowIAToWEJ I{OSCIANA KANDYDUJA:

1. FoRIłAL|K RVSZARD 2. DoRsz JAbJ

Ma 45 lat, wykształcenie śred-
nie techt-riczne. Pełni lunkc ję
prezesa PPHiUR,,ŚMIGRoL''.
Jest, żonaty, dwoje dzieci. Zo-
na jest nauczycielką w szkole
l,v S'uarym Bojanowie.
Jcst członkiem Woj. Rady
ZRKiOR i GZRKiOR. Należy
do kółka roiniczego i rady so-
łeckiej.
Mieszka w Bruszczewie, uiica
Przysiecka 11.

3. KRZYżANoWSK! TADEUSZ 4. RATAJczAK LECH

Ma 43 1at, wykształcenie śred-
nie. Pracuje w PKP - Zakład
Elel<tromontażu w Poznaniu
na stanowisku dyspozytora za-
silania.
Jest źonaty, troje dzieci. Żona
pracuje na stacji PKP w Koś-
cianie
Jest sołtysem wsi Przysieka
Polska. Udzieta się w Polskim
Towarzystwie Turystyczno-
-Krajoznawczym w Kościanie,
lv którym pełni funkcję preze-
sa koła.
Mieszka w Przysiece Polskiej,
ul. Główna ?6.

5. PŁóCIENNIK HENRYK 6. sKRzYPczAK STANlsŁAW

Ma 60 1at, wykształcenie śred-
nie rolnicze. Prowadzi gospo-
darstwo rolne o pow. 11 ha.
Jest żonaty, czworo dzieci. Żo,
na prowadzi gospodarstwo do-
mowe.
Jest członkiem rady PPHiUR
,,śMIGROL", rady nadzorczej
barrku spółdzielczego i kółka
rolniczego
Mieszka w Wydorowie nr 7.

]\łir 47 lat, wykształcenie śred-
nie rolnicze. Prowadzi gospo-
darstwo rolne o pow. B ha.
Jest żor,aty, troje dzicci. Zona
prowadzi gospodarstwo domo-
we.
,Iest członkiem kółka roinicze-
go, rady PPI{iUR ,,ŚMIGROL",
rady sołeckiej, rady nadzlorczej
banku spćłdzielczego. Należy
r1o Polskiego Stronnictwa Lu-
dowego.
Mieszka w Spłarviu nr 13.

Ma lat 40, rvyl<ształcenie śred-
nie rolnicze. Povladzi gospo-
dastwo rolne o pow. 70 ha.
Jest żonaty ma czworo dzieci.
Żona prouvadzi gospodarstwo
domowe.
Jest członkiem rady nadzor-
czej bankr-r spółdzielczego otaz
lr,ółka rolniczego.
Mieszka w Wonieściu nr 5.

Ma 61 lat, wyksztaicenie za-
wodowe. Prowadzi gospodar-
stwo rolne o pow. B ha.
Jest żonaty, jedno dziecko. Zo-
na prowadzi gospodarstwo do-
mowe.
.Test członkiem kółka rolnicze-
go, Należy do Polskiego Strotr-
nictwa Ludorvego.
Mieszka w Zegrórvku, ul. Śmi-
gielska nr 20.

DO RADY MIEJSI(IEJ SMIGLA I(ANDYDIJJĄ:

RATAJSZAK I1ALiNA - okręg wybolczy nr 1, NOWAK GENOWEFA - okr. wyb. nr 4, KOI{ItrCZNY

ZyGMUNT - okl. wyb. nr 5, pAWLAK STANISŁA W okr. wyb, nr B, ZAK HENRYK -- ok]:. wyb. nr 9, RA-

TAJSZAK MARI;K - okr. wyb. nr 14, SZYMAN§KI FRANCISZEK - okr. wyb, nI 15, Wl\SitrLtr\MSI(I

TADEUSZ _ okr. wyb. nI 16, JóZEFCZAK JAN _ okręg wyborczy nr 17.



wITItYNA ŚMlGlELsK.\

NIEZALEŻNIE OD MIEJSCA ZAMIESZKANIA
I poGLĄDów ooryczĄCycH wenuxxów

żyCIA mrnszxłŃców zlr-lłl śnłrcrnlsl{IEJ,
l

lIlzMY RAZEM !
Do pRZoDut myśr,my I DZ|AŁAJMy DLA

PRZYSZŁOSCI, DLA R,OWNOMIERNEGO ROZ-
IVOJU NASZYCH MIEJSCOWOSCI. STWÓR,ZMY
WSZYSTKIM JEDNAKOWĄ SZANSĘ ROZWOJU
KULTURALNEGO, INTELEKTUALNEGO I OSO_

nowoŚct. DZIAŁ^JMY DLA PRZYSZŁOSCI!

BARtsARA MENCEL
KANDYDUJE W ŚMIGLU

W OKRĘGU WYBORCZYM NR 3

NTa 37 lat, jest zamężna, jedno dziecko.
Mąż rencista
Z wykształcenia jest bibiiotekarką. Pracuje w Cen-
trum Kultury w Smiglu na stanowisku głównego
specjalisty do sprarv organizacji imprez i działalności
sekcji.
Mieszka w Smiglu plzy pl. Rozstrzelatrych 17.

GENOWEFA PIETRZYKOWSKA
I{I\NDY]fUJE W STARYM BOJANOWIE

W OKRĘGU WYBORCZYM NR 13
Ma 43 1ata, jest zamęzna, jedno dziecko.
Mąż rencista.
Posiada wykształcenie średnie zawodowe bibiiotekar-
skie. Praclrje w Centrum Ku]tury w Smiglu. na sta-
nolvisklt l<ierorvnika Filii Bibliotecznej w Starym Bo-
janowie.
},{ieszka w Stal,;.trr Bojanowie przy ul. Szkolnej 2211.

Mieszkańcy Smigla i okolicy
11 października znów spotkamy się przy urnach

wyborczych.
W wyborach do Senatu RP zająłem trzecie miejsce,
a do tego by móc Was tam reprezentować. zabrakło
mi 10/6 głosów w stosunku do wszystkich głosujących
w województwie leszczyńskim. Tym spośród Was,
którzy wtedy na mnie głosowali, jeszcze raz składam
serdeczne podziękowania.
W wyborach do senatu nabrałem dużego doświadcze-
nia, a że i nadal chcę służyć społeczeństwu, postano-
wiłem kandydować do Sejmiku Województwa Wiel-
kopolskiego.
Kandyduję z listy partii lewicowej. Wiem co to bie-
da. Wraz z bratetn byliśmy wychowywani przez mat-
kę wdowę, której mąż, a nasz ojciec został publicznie
w 1939 r. w Śmiglu na r}lnĘy rozstrzelany. Mój pro-
gram mieści się w- haśie: MĄDRZE - ZDROWO -BEZPTECZNIE.

Z wolt rolników województwa leszczyńskiego pia-
stuję funkcję prezesa Wojewódzkl,ego Związku Rol-
ników, Kółek i Organizacji Rolniczych. Związek ten
nie jest organizacją polityczną. Realizuje hasła utoż-
samiane z konkretną pracą organiczną tak bardzo
potrzebną mj.eszkańcom miast i wsi.

Znam problemy Smigia i gminy. Tu przecież
mieszkam wraż ze su,oją l,odziną. z chwllą zostania
członkiem Sejniku Województwa Wielkopolskiego
będę wspierał inicjatywy śmigielskiego samorządu,
a szczególnie:

8 budolr,ę obrvodrricy Śmigla,
C budowę oczyszczalni ścieków wraz z jej infra-

strukturą,
C budowę tanich mieszkań komunalnych.
O budowę nowej bazy dla szkoły zawodowej i li-

ceum,
Będę rórvnteż dążył do tworzenia rolniczych grup
producenckich, które będą przyczyniać się do wzrostu
opłacalności produkcji.
NłIESZKAŃCY ZIEMI ŚtlttcIBl,sKIEJ !

Gorąco zachęcam Was do udziału w wyborach
sarnorządow;,ch i - tu może jestem nieskromny _
rv wvborach do Sejmiku Województwa Wielkopol-
skiego oddania głosu na mnie. Waszego zaufania nie
zawiodę, Mieszkam wśród Was i zawsze będziecie mo-
gli mnie rozliczyć.

Marian KASPERSKI
Lista nr 1

Sojusz
Lewicy Demokratycznej

pozycja druga
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Druki
-_ wizytówki

-- clr,r.rki firrnowe

- nadluki na i<opertach

-- bloczki firmowe

- identyfikatory

- foldery

- ulotki

Naklejki

-_ dow-olne kształiy

-- małe rrakłady

- papier i folia
samoprzyIepna

-- ploter

Szyldy
taJ;lice irrlormacyjne

kasetony
trapis1, na salnochodach

rvitryny

tl,ansparenty

flagi firmowe

poti _ CoLoR
ZAKŁAD USŁUGOWO_HANDLOWY

KRYSTYNA GÓRNA
(]4-030 Śmigiel, ul, Ogrodowa 5 TeI (0-65) 5lB-92-70

oferuje Państwu:

TJrzqd Stanu CEtuźlnego u Śmźglu
uprzejmie zausźadumźa, ze ,Ll) tutej-
szarrl Urzędzie ztłźqzek małżeitsltl
zawarli:

26 WRZEŚNIA 1998 R.

- Pan Marcźn Pauslak z Czacża ź Pani Magd,alena
Han z Czaczyka

- Pan Darżusz Matuszczak ze Śmigla ź Panz Gra-
żgna Cecglźa Kasperska z Nouej Wsi

- Pan Lucjan Szymańskź z Karśnżc ż Pani. Monika
Łakoma z karśnic

30 WRZEŚNIA i99B R.
* Pan Łukasz Masłollsskź ze Śrnźgla i Punż Jolan,tg

Olejnźczak ze Śmigla
7 PAŻDZIERNIKA 1998 R.

- Pan Tadeusz Stanźsław Bajer ze Snzźgla ź Panż L"ż-

lżana Barbara Senftlebert ze Śntżg|a
3 PAŻDZIERNIKA 1998 R.

- Pan Jacelc Prai.s z Siekóuska ź Panż Agnźeszlca
Pźeśniak ze Śmigla

- PcLn Błażej Jon z Brenna ż Puni Beatu Llaliclcu
z poladousa

- Pan \Yacłaln Rzadki,eąnźcz z Drużyft i Panź Karo-
lina Marźa Furrnanżak z poladoua

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Śmiglu
(-) źnż. Jerzy CźeśLa

Uslugi kuchmistrzowskie
i obsluga urocuystośGi

PA|YEŁ SMliLKO|ysKI
Stcre l}tĘttttolł,o

ul. Kręfu 4a

ł) Polecamy smaszne
i eleganckie:

* wyroby garmażeryjne
it przekąski w galarecie

łlt dania gorące
it surówki i sałatki.

Gotowe dania doslarczamy do domu klienta.

ą

CECH INFORMUJE

Cech Rzemiosł Różnych mający swoją sredzibę w
Śnriglu przy uI. Północnej B informuje, iz czynne bę-
dzie biuro porad prawnych z zakresu I]IIP i p.poź.

Porad prawnych udzielać będzie specjalista w/w
dziedzin. mł. aspirant pożarnictwa Rgpnan Czarnecki.

Biuro czynne będzie w pierwszą środę każdego
miesiąca w godzinach od 18.00-20.00.

Dla członków Cechu porady udzielane będą bez-

Foto

skaner
fotografia cyfrowa
nadruki na folii
i koszulkach
art. fotograficzne

AGENCJA UBEZPIECZENIOWA

ANDF"ZF.J CIESIELSKI
Smigie1, ul. Lipowa 33, tel. 5189-365

tel. komórkowv 0602464201

PRZEDSTAWICIEL PZU SA

poleca bezpłatne doradztlvo i zawieranie utnórv

lv zakresie ubezpieczeń:

I. Na Życie

- emerytalne - ,,Pogodna Jesień''

- posagowe z rentą

- NW i inne

II. Majątkowe

- budynki i mienie od ognia, kradzieży

i innych żywiołów

III. VYypadkowe

- odpowiedzialności cywilnej

- nieszczęśliwe wypadki

IV. Komunikacyjne

- OC, AC, Zielona Karta

PRZYJMOWANIE OPŁAT ZAOC POJAZDÓW

ź:"., ....:trlŁ eł l ł.!1 ,-:"1 {* ,,\ć,,,,v, ^.,,,,". ,:

§ł-"**-.-. Ł,*&Jiła l.{ ;**_,v.j śl v*J-.--,;,,:,:;],_j .."\,,rY l, " ",

- x*i:::::.:;,#*3 .rót sr 8-53-21
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HURTOWNIA ABMATURY SANITARNI'J

Śmigiel, ul. Kilińskiego ?0 ,tel. 51B-99-8B

HURTOWNIA w siedzibie
MATERIAŁOW BUDOWLANYCH PEAMCO

oierujemy po promocy jnych cenach:

grzejniki stalow,e PURMO, FEI0,OLLII
grzejniki aluminiowe DECORAL i GEO
kotły gazowe BERETTA, JUNKERS, TOIiUS
kabiny natryskow-e SAI{PLAST, KABI, KOŁO
brodziki I{OŁO, ARISTON, PRACTIC
wanny akrylowe i stalowe ROCA, KOŁO, VAG-
NERPLAST
baterie I(LUDI
ceramika sanitarna KOŁO, CER,SAN, R,OCA

i inne
TRANSPORT BEZPŁATbTY

Tylko u nas przy zakupie na raty - wczasy gratis.

DLA INSTALATORÓW I ODBIORCOW
HURTOWYCFI .- WYSOKIE RABATY

Zapraszamy w godz. 8.-17., w soboty 8-13

frm
D EfrAIl

64-030 ŚMIGIEL, UL. KILIŃSKIEGo
tel. (0-65) 5-189-022

O więźb dachowych
O płyt G-K

O paneli - boazerii
O parkietów

O podłóg szwedzkich
e sufitów podwieszonych

Pozrram solidną, 
""r",r",,;;;.""o "*""Oną 

kobietę

- Poste Restante, 64-030 Śmigiel

SPRZEDAM SUIśNIĘ ŚlunN.ł, (wzrost 174 cm)

5-iB0-76 1

KoMUNII(AT

Złv iązek T(clnr batantów 1tze czy -
pospolitej Polsk,iei i Byłych Więź-
niów Polityczrrych Kolo Śmigicl
serdecznie zapTasza swych człotl-
lrów i podopieczrre na z e b r a n i e
plenarne, które odbędzie się
rv środę, 21 pażdzternika br. o go-
rlzinie 10.00 w sali rvidowisl<owej
Centrum Kultury w Smiglu.
Prezes Koła: Gertruda Skrzyczak

lZBA WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ
B UDOWN lCTWO SZKlELETOWE

w technologii lekkiego ocynkowonego szkieletu stolowego

RYSZARD GLAPiAK
ó4-030 Śmigiel
ul. Powstońców W|kp, 11

OFERUJĘ:
_ Do|,4Y JEDNoRoDZlNNE

- DoMKl LETNlSKoWE

€. (0_ó5) 5180-649

- PAW|LoNY HANDLoWE

- PAW|LoNY B|URoWE
_ LEKK|E N|ERDZEWNE KONSTRUKCJE DACHOWE

ponodto:
_ DocIEPLANlE BUDYNKÓW

_ ZABUDOWA PODDASZY
_ lNNE PRACE WYKoŃcZENloWE

O instolocje elektryczne

8 instolocje ontenowe TV - UKF

O instolocje domofonowe

Firrna F{ondlowo _- Usługovfo
GRZEGORZ NOWAK

o
@

o

ul, Lipowo 37
ó4-030 Śmigiel
wystawiamy faktury VAT!

tel. 5189-3ó4

- OKNA, DRZWI, ROLETY PCV

- żxl-uZJE poZIoME I pIoNoWE

- ROLETKI MATERIAŁOWE

- SIATKI PRZtrCIW oWADoM

Pnllil{lclA !

PPHU ,,E D A"
64-030 Ś mi g i e l, ul. Farna 3

tel./fax (0-65) 5189-687

Czynne w godzinach od B.00 do 16.00

ZKą? i e\łrP

ffimstęffim§ §!r ,,W$" ii},$ffi,hn.



WITRYNA ŚMIGIELSKA 1t

Fru edsiębiorstwo

Zbigniew

z dniem t października 1998 r.
wprowądza

preniową sprzedaż
dla tych klientó w, którzy

zakupią towary za gotówkę
w następującyctr

punktach sprzedaży:

- Lipno, ul. Spółdzielcza t7 tel. 5-340-1 33 (Ccial)
-- Wloszakotł'ice' ul, Porł'st, *'T§i, 

T-rru-oou (detal)

- Smigiel, ul. Orzeszkowej 1? tel. 5-180-656 (hurt)

SPRZEDA,żY:
7. Prenriksy, soja, mączka rybna,
8. Materiały budowlane: cement, \,vapno, gips, kre-

da, papa, eternit, cegła, wyroby betoniarskie, iar-
cica budowlana,

9. Torf odkwaszony z dwóch wytwórni,
10. Zboża paszowe, otręby pszenne i żytnie,
11. Materiał siewny.

Y, cAŁE SAMOCHODY _ Po ZNACZF{IE
cENAcH! ! !

-- Śrrligiel, lł1. św. \rr/ita 36 te1. 5-180-002 (detal)

- Śmigiel, ul. Worina 6 te1. 5-180-083 (detal)

- Bucz, u]. Kaszianorva 2 tei. 5-49B-lB1 (detal)

w oFEIicIE
1. I{ęgiel - wszystkie asortymenty,
2. illiał - kilira asortymentórł.,
3. Węgiel brunatny,
4. Koks,
5. Nawozy (w cenach fabrycznych): azotowe, fosfo-

rowe, potasowe, wieloskładnikowe,
6. Pasze i koncentraty z dwóch mieszalń, wE ży-

czeń klienta - oferta może być poszerzona i o
inne mieszalnie,

SPR'ZED^Ż HURTOWA _ CAŁE WAGON
NIŻSZYcH

INFORMACJE SZCZEGOŁOWE:
czas trwania promoc3i: 1 r,ok, od 1.10.1998 do 30.09,1999,
za kaŻdY 1000 złotYch zaktrpionego torvalu klient otrzyma 1 bon bior,ący udział w 1osowanlu wartoś_
ciowyclr nagród,

_ zakupy o mnieiszej wartości kumuluje się do uzyskania 1000 zł i wydania bonu 
- ewidencję Pro'uvadzą

poszczególne punkty sprzeciaży,

- większe zakuPY uPrawniają do otrzymallia kilku boirów wielokrotność 1000 zł),

- do sPrzedaŻY gotówkorvej zalicza siq rówrrież zakupy ratalne obsługiwane przez BRC w Kościanie oraz
firmę LUKAS (minimurn formalności),

- istnieje możliwość dowozu tor.varu bezpośrednio do klienta,

L}G §vYGRANIA CENNE NAGBoDY!!!
O samochód CII\TQUECtr},TTO O dwa samochody FIAT 125p O pięć telewizorów CoLoR

@ 20 górskich rowerów O

UWAGA!!!

Publiczne losowanie nagród z uclziałem notariusza odbędzie się 8 października 1999 roku (piątek) w Cen-
trum Kultury w Śmiglu.

ZAPRASZAM DO ZAKUPOW I ŻYCZĘ SZCZĘSCIA W LOSOWANIU.

KUPUJĄC U MNIE - ZYSKASZ !

Zbignźeu: CHUDAK



,A WlTRYNA ŚMIGIELSKA

KffiffiffiYTY
lW,Ą C.§ĄGNIl(rs

lciągniki are§U§ KRED'T *o 0 o\o
pierwsza wpłata - 30 "\o
okres kredytowania od 1 roku do 5 lat

lciągniki Z,ET$§&
KREDYT NISKOPROCENTOWY

pierwsza wpłata - 2|l o\o

okres kredytowania - od 1 roku łJo 5 lat

Dodatkowych informacji udziela:
Autotyzowana §tacia 0bsługi 8iągników Rolniczych,,llRPGl"

walerian l(unefi
Poladowo ?{l, 6ł-030 Smigiel
tel. 518-03-84, 5lE-9'1-22

Oferujerng także:
! maszyny rolnicze, utządzenia firmy §TII§L

I oryginalne części zamienne dcl ciągników i zakupionych u na§
ITraSz§/n,

E serwis gwerel}cyjny i pogwarancyjn},,
l regeneracje: silników, głowic, iłorbowodów, pomp wtryskowych,

skrzyń przelłładrriowych, alternatonów, prądnic, rozruszników,
l szlifowanie wąłów korbowych,

,,WlTRYNA śMlGlELSKA" REDAotjJE ZESPóŁ: Hubert Zbierski (redoktor noczelny), Żoneto Klecho, Eriko Moćkowiok, Borboro
Mencel, Joclwigo Skorżyńsko. ADRES RED/\KCJl: Cenlrum Kultury ó4-030 Śmigiel, ul. T. Kościuszki 20, p.7, tel. 5'l80-273. Redokcio
nie ponosi odpowiedziolności zo treśc ogłoszcń i nie zwrocq moieriołów nie zomówionych. Zostrzegomy sobie prowo skroco-
nio, poprowionio tekstów oroz listów, Nokłod - 900 egz., cen o 70 gr, reklomo cm| - 30 gl { VAT.
,,Drukornio" Romon ŁęczyI'rski Srnigic|, ul. Oqrodowc! 39 - tel, (0-65)5180-543,

?;ApRASZAMY Do POLADoWA !!!


