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§&**astł3kw póeanna 0 zmianachDzień dobry! Witom Poństwo serdecz-
nie, zoproszojqc zorozem do czynne9o
udziołu w gimnostyce poronnej. Koniec
stycznio przyniósł prowdziwie siorczyste
mrozy (-50o) oroz wyjqtkowe opody śniegu
w Norwegii i Szwecji. U nos tok sobie -
jok to u nos zresztq prowie ze wszystkim,
Wszokże w kożdych wqrunkoch noleży zo-
oplikowoć sobie dowkę wysiłku fizycznego.
Jest to wożny worunek utrzymonio dobrego
stonu zdrowio. Stojemy więc przy szeroko
otwortym oknie (może to być również okno
od troktoro) i rozpoczynomy.

Stoło się tok, że rolnicy postonowili
ostotnio, iż ,,chłop niczego żywego nie
przepuści" i zorgonizowoli blokody drogo.
we w różnych miejscoch Polski. Niestety,
nie po to, żeby zochęcoć tom do uprowio-
nio gimnostyki poronnej. Tę mojq w swo-
ich gospodorstwoch no codzień i to przez
okrqgły rok. Również w niedziele, święto
poństwowe, kościelne, rodzinne itd, l to
nie wyłqczojqc nieletnich dziotek orqz zcr-

służonych emerytów. O tokim czymś jok ur-
lop, słyszeli od ludzi spozo rolnictwo, lub
z opowieści, które zoczynajq się od słów:
downo, downo temu, w |GR-och...

§iejqc zboże, czy buroki cukrowe, olbo
sodzqc ziemnioki wiedzq, że pieniqdze zo
nie (o ile) dostonq dopiero zo rok. Biorq
kredyty nq moszyny rolnicze, chlewnie, obo-
ry itp. Bojq się, że tego co wyprodukujq
nie będq mogli sprzedoć, olbo będq mu-
sieli sprzedoć zo bezcen. Nie mogq szukoć
innego zokłodu procy i nie przeniosq się
z coĘmi rodzinom w inne miejsce, bo do-

z teki Romuoldo sobkowioko

służbie
zdroui a

czilai na st]. l

llllt
/<aąl*,

\,-

. -; .x-*.,]]-',.. .' *-'--.
.ą- .,{łŁ'-

@x:_*,r: ]j]:i§ł:;,

\-- .aJ

@!6'q:,

,^ 

" ClŁlh
'1, gqr

u



wITB,YN A ŚMlGI§LSKA

robku ich życio nie do się zopokowoć do wqlizek.
M"lszq więc trwoć, trwoć zo wszelkq cenę, często
vlpędzojqc się w nostępne kredyty, oby spłocoć te
pcprzednie. l tok w kółko Mocieju. Bo toko jest
polityko rolno (o może efekt broku polityki rolnej)
w noszym kroju.

Nie znom grupy społecznej bordziej ugodowej od
rolników. Ale jeśli się już no coś zowezmq, to będq
o to wolczyć do przysłowiowej ostotniej ,,. sztocheiy
lnr płocie. (Ach, gdybyż ten potenc.joł, eńergij ! dete1-

mrnocji moźno było skierowoć no pole 9imnostyki po-
ronnej - cóż to byłyby zo plony no niwie zdrowio i hi-
gieny życio !).

To nieprowdo, źe włodzo nie morturi się o rolni-
ków, Czyż som minister nie ubolervoł publicznie, ze

niepotrzebnie morznq i moknq, biorqc udzioł w blo-
kodoch i pikietoch? Wyraz troski? Roczej cyniczne:
niepotrzebnie morzniecie, bo i tok nic nie wskórocie.
Tymczosem systern ,,rozgrywki" jest prosty. Nojpierlv
trzebo wyeliminowoć zwiqzek nojbordziej bojowy (np.

glożqc mu delegolizocjq). Potem or9onizuje się 5pot-
konie rzqdu z pozostołymi, podkreślojoc, że to rvłośnie

ich uwożo się zo powoznych i proworzqdnych. No oc! -

czepne możno jeszcze rzucić jokqś kwotę - np, no

interwencyjny skup żywco (kto go widzioł?) icoło
sprowcl z głowy. Prostsze niż 9imnostyko 'poronno!

obserwowqłom w 1.1ietqzkowie protest rolników
z noszej grniny, Nlożnq by go określić jokc ,,demon-
strclcję siły", Nie było wzburzeniq i zomieszonio, ?rze-
molvioć mioł widok ponod 200 ciqgników stojqcych
karnie po o[:u stronclch szosy, Pogodo trcfiło się
brzydko, Demonstrujqcy mogli rozgrzewoć się kieł-
bosq (zorgclnizowono ncwet bufet|). Prowdo, że byli
i tocy, którzy prorłc!opodobnie próbowoli rozgrzoć się
biegojqc no setkę. (Bo roczej nie sqdzę, oby ich po-
gorszojqccl się kondycj a fizyczna wynikoło z prze{or-
śowonio ćlviczeń 9imnast,"ki poronnej). Tych jednok
orgcnizotorzy szybko cioczcli storonnq opiekq, qby

sporodyczni ,,sportorvcy" nie rzutowoli no obroz co-
łc,ści protestu.

Nowięcej blokod 5yło !v Wieii<opolsce, Jeśli
wszystkie (niezcleżnie od obronej {ormy) były tok
sprolvnie zorgoirizorvone, to choćby dlotego pozyskoły
viiele osób, które b;,łv ZA.

pclństl..,o zechcq teroz pocwiczyć jeszcze trochę so-
rylodzielnie (lub rozem z roInikonri). Jo tymczosem ZA-
proszom do nostępnej gimnostyki poronnej. Proszę
cl niej nie ZApominoc, o jeśli warunki no to pozwolq,
nlozno ZAmiost typolvych ćvriczeń ZAplonowoć dłuz-
szy 5pocer - nojlepiej ZA miosto.

Gźmnastykę poranną pr:ggoiou,ała i prowadziła mgr J.S,

Wszystkim, ktlrzy dzieiili z nami smutek

i ogromny żaL w bolesnych dla nas chwilach: Prze-
wielebnemu Księdzu Biskupowi Zdzisławowi , For-
tuniakowi, Księdzu Proboszczowi Zygmuntowi Bart-

kowiakowi, Księdzu Kanonikowi Zbigniewowi Fen-

glerowi za wygŁoszoną homilię, wszystkim Księżom
Dekanatu Śmigielskiego i spoza Dekanatu, Księżom
Wikariuszom, byłym -współpracownikom Zmarlego,

Burmistrzowi i Radzie Miejskiej Śmigla, służbie koś,

cielnej, delegacjom i pocztom szandarowym organi-

zacjt społecznych, chórowi, orkiestrze strażackiej,

służbom porządkowym, krewnym, przyjaciołom

i znajomym za modlitwy, liczne komunie święte,

ofiarowane msze święte, złożone wieńce i kwiaty
oraz wszystkim, którzy wzięli udział w odprowadze-

niu na miejsce wiecznego spoczynku

śp. Księdza Prałata WŁADYSŁAWA SWOBODĘ
składa serdeczne podziękowanie

Siostra Cecylia z Rodziną

Woda w {I§szewle
12 listopada ub.r. w Oiszewie, wykonawca wyło-

niony w drodze przetargu, firma ELTOR BIS z Poz-
nania oddała do eksploatacji wociociąg, którego hu-
dovoę rozpoczęła !0 sierpnia ub.r.
Wodę do Ołszewa poprowadzono z ujęcia w Roba-
czynie poprzez Stare Bojanowo. Sieć tranzytowa
t rozdzielcza ma długość 5560 m a przył,ączy - B49
metrórł,. Ogółem do sieci podłączono 34 zagrody,
vl t;łrr 1C w Starym Bojanowie. W Olszewie jest ich
45, tak więc woda z wodociągu nie do wszystkicl' za-
gr,ód tej mi.ejscowości popłynęła.
Pracami kierował społeczny komitet, który powo-
łano na zebraniu rł,iejskim 25 styczr-ria 1995 roku.
!V jego skład weszli: Y/itold Kamieniarz - przewod-
niczący, Jan Węgierski - zastępca przewodniczą-
cego, Władysław Kahi - sekretarz, Mirosław Biały

- skirrhnik oraz Stefan Wojciechowski i Józef Mać-
ltovuiak - członkowie. Wórvczas też ustalono odpłat-
ric,ść: 1500 zŁotych od przyłącza.
Cigólny koszt inwestycji ,wyniósł 245.I97,I2 złotych,
ir Źródłami finansowania b;,ły: wkład mieszkańców
58.300 zł, dotacla Urzędu Wojewódzkiego w Lesznie
52.000 zł l budżet gminy 134.897,1ż złotych.

Do zwodociągowania pozostały Jeszcze wsie: Pod-
śmigiel - 7 zagród. Zydowo - 4 zagrody i Zygmun-
towo - 10 zagród, 

@.z.)
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Pows$ąńcom Wielkopo§s${§§Bt
,: ::ir-.znia społeczeństx,o Ziemi Śmigielskiej,

- ?C roczriicę ,ł",ybuchu, oddało hołd Połvstańcom
-,- ._l:o;;olskim z 19iB-1919 roku.

, :,ccz-.-stość r oz|soczęto APELEM POLEGŁYCH przy
, _ej.sktt na pl. Rozstrzelanych upamiętniającym wy-
_]]=,Isz oddziałóvr powstańczych 12 stycznia 1919 roku
:_] Osiecznę i Bukówiec Górny.
_:zestniczyły w niej władze samorządowe, śmigiel-
_.:,.- i powiato,łri radni, kombatanci, harcerze, mło-
:]:,eż szkolna, delegacje zakładów pracy, mieszkańcy
:-_:lasta i $miny. Organizacje, stowarzyszenia i szkoła
-, .--sial,,,iły poczty szandarowe.

Clkiesira OSP Smigiel pod batutą Jana Nowickiego
z-.:::ała Hirmrl Państwowy, a następnie hm. Tadeusz
],,]alcillia< przeprc,r,vadził APtrL POLEGŁYCH. Po
,_lll Cele,.;a.cje w \{iejscach Pamięci Narodowej zło-
. ]]. r.,,iilzan}ri 1^l"wj.atólv. W irnieniu społeczeństwa

,],:l:l Slligieiskie; pod poł.,rstańczym obeliskiem
..-,-,,a.t-,- ził:ż_vil:.'burmistrz Jetzy Cieśia, wicebur-
_l-_:stiz Feliks Ba,nasik, przer,rlodniczący Rady Powia-
_, jicściaiisiriego T'adei_lsz Tl,,Tyier i przewodniczący

_ ::l; i,,!iejslriej Srnigla Zy4raunt Konieczny. Tą część
..],,cz!-si;ości zakoiiczono Ilotą. l\astępnie uformował
.,,- poc}iód, który przy b]e.sku harcerskich pochodni
_,_=sze<ił do saii wido,,viskowej Centrum Kultury,
_ _.:,e oel'była się cialsza część uroczystości.

3cści, i.lśród któr;,q§ il.j.n. b;rli; radny Sejmiku
-'-,:_.,o_;oJ,sl<iego h{ari.arr Kasperski, przewodniczący
:.. .-- Pc.,l,iatu Kościa.ńskiego Tadeusz Myler, ,uvice-

. ._,c:ta Stefaa S'ł;achowiak, Vy'iceburmistrz Śllrigla

. =__.,s Banasi)<, plzewodniczący Rady Mieiskiej
::-__;]a Z;lginunt l(onieczny, prezes Związku I,i.orll-

=::.:liói.v P,rug2.,li;osFolitej Polskiej i Byłych V/ięź-
,,,-,.- |olityczn-;<:b Certruda Skrzypczak oraz rad-

,,-.-:]:, }lcml:atantór.-r, przedstawicieli stovralzy.lzeń
_ ,l.;a,lizacji społecznycJ:, d-yrektorólv szkć;i, mło-
.,__;:, ha.r,cerz;; i nrieszkańcółv povzitał przewcldniczti-
:-- Iionlitciu Crganizacyjllegc ObchoCórv 80 Roc;l-

_-- Pov;stania Wielkopolslriegc Burmistrz Sllii3la
,-._,-..- ]ieśla.

, .:l]l,:zncściol,v;7 referat przedstawiający ivyniki cio-
.,-:::tzaso.Ę,,l.cii baciań regionatristów na ten]at ljol,.r-
. a,,.a -,Vieiiioi:o1skieg,o 1918/19 -wygłosił mgr Witold
_1,1:-._::zi-nski - prezes Smigielskiego To,łarzystwa
:, _._: ;r'alr-rego.

,, - l,.icz:iościoił,ą część artystyczną ]]ozl)oczęła

"_,_.-,.._ez 
Liceum Cgólnokształcącego w Srniglu przy-

. _..;-.. a:la ,pTZeZ i:ngr Harrnę Borską, ].ngr Joannę
_-..,.--,ci:ą. di,rektora nigr, Tadeusza Iimera oraz
:_ i _ _,ćSZriĘ Dol,ragałę.

Przedstawiono montaż słolvno-mrłzycznc-taneczny
pod wynrownym tytułem TAK RODZIŁA SIĘ WOL-
NA I NIEPODLEGŁA POLSKA pośivięcony, ja,li na
wstępie zapowiedziała H. Borska,,,...tym,,r,rszystkim,
którzy swe życie poświęciii ajczyżnte" (Tu u-ł,ra.ga:
montaż artystyczny stanowi spójną całość i nie nale-
ży go przerywać). Ostatni fragment prog]]axi}u za-
brzmiał optymistycznie i ,uvyrażał maksymę ,,..A
TRZEBA WIERZYĆ BY GDZIEŚ DoJsĆ,,,.
Natorniast dzieci ze Szkoły Podstavo,orvej im. Fow-
stańców Wielkopolskich w Starym Bojanowie przy-
gotowane przez rrlgr Halinę Adatr:lczak, Bogumiłę
Fornalik i Iwonę Frydrych przedstawiły żywy, spon-
taniczny i pełen werwy i optymizmu prsglai11, na
który składały się tańce i piosenki.
PS. u.l holu można było nabgć opracoucLnie pt. Udział
Mżeszkańców Śmźgla i okolżcy lls Poąlsstuniu Wźetko-
polskźm 1918-1919. Można je jeszcze kupić ąl: bi-
blźotece w Śmi.glu.

(H.z.)

Wizja loka[neą
Członkowie Zarządu Miejskiego Smigla] 2l stycz-

nia br. dokonali wizji iokąlnej ry miejs_qu, gdzie ma
być ułożony chodnik - ścieżka rówćrowa dla dzieci
z Widziszewa (gmina Kościan) i Przysieki Polskiej
przemieszczających się do szkoły w Przysiece Starej
Pierrvszej. Zgodnie z porozumieniem za-,ruartyi:r mię-
dzy samorządami gmin Kościana i Snrigla, część
ścieżki rłlybuduje Kościan (z zobowiązania juz 

"clę
rvy,wiązał) a częśc Śmigiel. Odcine]r Smigla -vierlzie

tuż przy wąskiej szosie obsadzonej star..7rrri clrze,ła-
mi. Wlrrównano już teren i usypano r]asyJ]ż na 1łto-
t,ym nieirawem miano przystąpić do ukła.dania chod-
r-rika. Ostatnie obfite opady ujawnily jedirak, 7,e yła-
da z jezdni przelewa "ię przez nas)-p na ląke i llęcizic
rozmywać chodnik. By temu zapobiec, kcrrieczne 1esi
oipro.ładzenie rvody z jezdnt, czego do}<i;il:e.it§-cla
rlie przelvidywała. I taką właśnie decyz3ę, l;g r.,"i;,1riliĘ11

r,viz3i lokalnej, podjęto.

Chodnik będzie pror^zadził clo szkołv rv rl;lzsicce
Starej Drugiei. Wiz-:,rta na. jej terenie 1;otr.zieidz:la
wcześniejsze informacje: błoto, i ciasnote. .::'c"łąyl-n
rczv.riązaniern może byc przekazany szkole 20 sil,cz-
nia br. budynek po byłej klubo-kawiarni, który zo-
stał przekazany naszemu safi)orządowi przez A8enc;jc
Własncści Rolnej Skarbu Państwa. Budynek ni,eia}<o
jest wtopiony w kornpleks szkolny i po reinoncie
i adaptacji będzie mógł 

- 
jak sugerowano d;rrekto1,o-

u,i szkoły - pomieścic administrację, bibliotekę bątlź
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- w przyszłcści 
- służyć jako czqść socjalna dobu-

do-+,zanej clo niego sali gimnastyczLrej.
Głórłłrym cel,em wizji była jednak droga lv Starej

Plzysiece Drugiej, a dokładnie: 1500 metrowy odci-
nek przebiegający przez wieś. Usytuowanych przy
nim jest 26 domostw. No to przejedziemy się -zaproponował sołtys Andrzej Biały, który na człon-
kórv zarządu oczekiu,ał na początku wsi przy śr,vie-
t]icr,. Ntlocno obciążorry FORD, mając kilka pośliz-
górv, trasę dwukrotnie pokonał tylko dzięki napędo-
tł,i na tylną oś.
Po powrocie w świetlicy wiejskiej odbyło się spotl,la-
nie rady sołeckiej z zatządern, którego głównym te-
matem było utwardzenie właśnie tej drogi. Solti,s
stwierdził, że równanie i nawożenie nie zdaje egza-
minu bo droga się ,,rozjeżdża". Jest często używatra,
porusza się nią też cysterna VOLVO mleczarni, która
wraz z ładunkiem u,aży ponad 20 ton. Gdyby utki-rę-
ła, powiedział przedstawiciel mleczarni, to trzeba by
sprouladzić następny pojazd i mleko przeładowac.

W listopadzie dloga była nieprzejezdna - Iekarz c-lr

chorego rnusiałby iść pieszo.
Burmistrz Jerzy Cieśla powiedział, że nie lrrusirr,y
sie przekorrvwać, bo jak droga wygląda, \Mszyscy
u,ied_zą, nie iliega lvątpliwośct, że trzeba z tym coś
zroiic. V,i jednym roi<u problemu się jednak nie za-
ła.tił-i -- .,lrudżet tego nie wytrz;zma" i prace nalezy
l1-rljłgpyr,4lą[ etapami. A ;ozpocząć trzeba od porząd-
ku gecdezyjnego 

- 
ustalić granice drogi. Później --

przyrtrócić jej szerokość, a dalszym etapem l:ędzic
opracorł,a-nie LlpIoszczonej dokumentacji i odtworzc-
i-iie d,ziś juz niewidocznych rowów, które przecież
v.;zó1uż chogi były i ociprawadzały z niej tradmiirr
wody. Pr:źrliej będzie można myśleć o krawężniko-
rł"ani.u i utv",ardzeniu. \Ąriceburmistrz F'eiiks Banasik
za.d_ał pvtanie: Cz5, macie możliwość w-sparcia tej in-
r:,,est]/cii? Finansowego nie - 

odparł sołtys, ale tlan-
s_,,o:,t, łaCor,-,;anie i inne prace - tak. I{enryk Żak
l,-",estchtrą1: Prohlem tłtrvardzenia dróg występuje nic

(H. z.)
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,,SMIGRCL" sp. z o.o.
64-030 Smigiel, ui, Leszczynsko 16

1e1. (065)5]80-318, ie1.{ox (065)5}80-290

tel. kom 0601571493

Przedsiębiorstwo Produkcji, Handlu i Usług Rolniczych
,,ŚMIGORL" sp. z o.o. w Srnigtu

informuje, iż offinia 28 grudnia 1998 roku

wykonu|e pncglądy tochniculls Etestę$gliącyeh poiazdów:
motocykli
samochodów do 5,5 t

§amochodów powyŻej 3,5 t
autobusów
ciągników rolniczych
ptzyczep-naczep

STACJA DIAGNOSTYCZNA CZYNNA:
lV dni powszednie oil godziny 7.00 do 17.00 w soboty od godziny 7.00 do 15.00.

Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszychusług

MlGRoL

Zarzqd
REDAGUJE ZESPóŁ: Hubert (redoktor noczelny), Żoneto Klecho, Eriko Moćkowiok, Borboro

ó4-030 Śmigiel, ul. T, Kościuszki 2O, p,7, tel. 5180-273. Redokcio
moteriołów n16 2qrn§wionych. zostrzogomy sobie prowo skroco-

ADRES REDAKCJl: Centrum
zo treść ogloszeń i nie

oroz listów. Nokłod - 1000
Łęczyński Śmigiel, ul. hm, Zb,

j 1,00 zł, reklomo cm2 - 30 gr ł VAT.
3 -: tel, (0-ó5) 5180-543.
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prgtest rolników
27 styczlria ad hoc zwołatro posiedzenie Rady

Gminnego Z,wiązku Rolników, Kółek i Organizacji
Rolniczych w Smiglu, na które zaproszono też sołty-
sów, prezesów spółdzielni produkcyjnych i przewod-
niczących komitetów osiedlowych. Uczestniczył
rv nim też radny Rady Powiatu Kościańskiego Ry-
szard Fornalik. W sumie zebrało się 65 osób.
Tematem posiedzenia, któreinu przewodniczył prezes
GZRKiOR Zygmunt Konieczny był PROTEST ROL_
NIKoW w NASZEJ GMINIE. ,,Jako gminny zwią-
zek chcemy być zgodni z prawem i nie chcemy was
narażać" - powiedział przewodniczący i zapropono-
wał, by 28 stycznia po 10 ciągników z kazdej wsi sta-
nęło na poboczach trasy E5 w rejonie Nietążkowa.
,,My mamy pokazać siłę i rezerwę", Czy będzie to
lotacyjna demonstracja miano rozstrzygnąć na miej-
scu. Powołano też 10 osobowy komitet protestacyjny.
Te ,,suche" ustalenia wypracowano w niezwkle oży-
wionej i gorącej dyskusji, w czasie której oberwało
się wszystkim. Oto niektóre fragmenty niezwykle
impulsywnych wypowiedzi :

- Dlaczego tak późno (zaczynamv protest), kto od-
po,1ł,iada, że doszło do takiego stanu? Gdyby nie
Lepper...

- Jeśli wieś pozostaje w domu w czasie wyborów
albo głosuje, jak głosuje... Z listy Przymierza Spo-
łecznego do powiatu było 6 kandydatów, przeszedł
tylko jeden. A to myśmy wybierali.

- Rolnicy jeszcze nic nie rozbijają (...). Może (..,)
Mszę zrobią? Czy stoczniorłrcy i górnicy za taką
Połskę ginęli?

- Byłem na sesji i słyszałem, że policji dajemy pie-
niądze na paliwo - oni za te pienądze będą nas
rozpędzać?

* Wczoraj Kalinowski w telewizji mówił by dzier-
żawcom byłych pegeerów umorzyć podatki. W
żadnym wypadku! Niech pokażą jak się gospo-
daruje.

- Buzek w telewizji tłumaczy, że u nas załatnanie
gospodarcze bo kryzys w Rosji. To po co iclr oplu-
waii?

(H.Z,)

REFLEKSJA
Wczoraj (28.01. - przyp. red.) łv godzinach po-

pcłudniowych widziałem przejeżdżające przez ulice
Śmigia wracające z blokady traktory. Wszystkie by-
ł;" oflagowane fiagani biało-czerwonymi, Refleksja

- czy właściciele tych traktorów równiez vrywiesza-
ją takie fiagi na swych nieruchomościach w dni
świąt narodowych?

(Mieszkaniec Smigla, nazwisko znane r-edakcji)

Ztl:grcź ź gotolDź. 28 stEcznia na
noboczu E5 w rejonie Nl,etqżko-
u:a czekało ponad 200 trakto-
róus.

foto: J. Skarżyńska

Przyjmuję zamówienia na rozsadę:

pomidorów, ogórków, papryki, kapusty, kalafiorów

i innych warzyw.

RYSZĄ^RD JERZYK

64-030 SMIGIEL, UL. MoRoWNIcKA 16

tel. 5-1B9-586
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W roku 1971 ,,śmigielski
browar" otrzymał nazwę WIEL-
KOPOLSKIE ZAKŁADY PI-
WOWARSKIE W POZNANIU

ROZLEWNIA PIWA W
ŚMIGLU. Dwadzieścia lat póź-
niej na budynku pojawiła się
tablica z napisem: ,,LECI{"
BRołVARY WiELKoPoLllKI

- WYTWÓRNIA WoD GAZO-
WANYCH W SL,{IGLU. i,ia skri-
tek reorgatrizacji w październi-
ku 1992 roku powołano WY-
TWóRNIĘ WóD GAZOV/A-
NYCH _ SPÓŁKA Z o.o. i./
ŚIMtCr-tl. Dzisiaj do nazrv,v fir--
my dodano: W LiK\ĄrIDA-
CJI!
W grudniu 1997 roltu 4,90to

swych udziałóvz firma ,,LECI,I"
BROWARY WIELKCPOi-SK1
wystawiła na sprzedaż, By ,,ratować co się da" od-
kupił je kierownik zakładu N{arian },[ichalski. Spół-
ka nabrała w 1000/6 pracownlcze3o charakteru.
Regres finansor.vy spółki dal się zż,.:.-\\:nżyć w pacząt,
kach ubiegłego roku, gdy nie rnoi:na było przeci,",u,-

sta,",;ić się konkurencyjnym duż;,;5 hurto,"vnloal.
Z braku środków finansorv;,ch nie można było słbie
pozw,oiić na kredyto-lvanie k-!i,ia_ita-],n}rc}r kosztów dy-
strybucji z możiiłvością uzysirania ciodatkowego upti-
stu po upłylvie kwartału rozliczeiiio-,"rlc!]o. Sytuację
pogorszył fa}<t, że \,v czelwclł jedna z poznańsiiic}r

spółek, rr:in:o zapevznień, nie spiaciła naieżności i na

dcmiar złego _ zlożyła rł,nioseli o ogJoszenie upad-
łości.
W wyniku powstałej sytuacji Zatzzł.,J Spółki 13

l,vrześnia u}:. r. zarviadomił Rejonc,ł;r 1Jrząd Pracy
rq kościanie o zamiarze dolionania grr,lpowych zwol-
nień,
Pismo informujące Zarząd, ,,LECI{" tsROWAR'!
\ł'IELKOPOLSKI S.A, r,v Pcznaniu o trudnej syi1-l-

acji ekonomicznej spółki i z prośbą o lozpatrzenie

Usługi w zakresie przecierania che,,vna, inrpregnacja

dtewna, wykonanie w-ięźby dachoł,vej oiaz wszelkie

usługi stolarskie,wykonuje

TARTAK - SToT,ARldtA

ROMAN §{OCEK

67-479 Frzemqt, ul. {Łzenrie§trn,ą;:p:a j,5

tet, (0-65) 5-496-123

lnożii1,1.,66.i i propozycji, któr,e zapev.,,nił,vbi, z_._ ,- - -
śr,odków finansov,lych, do dzisiaj pczosiaio ,_=_ _ _-

powiedzi.
W tej sytuacji 28 paździetnika ub.r. Zgtc:::*_-_...
],.'si:/-llnikór,v pcsi;erlo,vviło rozwia,zać Spółiie; , . j- -

.r,]al]ą crclpowieJziallrościii 1-.ld nazirra W -
1,rCi] Gl\ZO\riilri,iTCi{ vl S},iit],LlJ o_.:l _ ._

i.erniir ot-,,rarcia liti,;idacji na ij1 ilari;;_ , .

i,:1..u. W dniu t;in 1'i pracow,trikć,,; ot --,- -. -

iiló..zietria z prec! ze silutkien: 31 s'r\liz:,,-

!v-iaścicielenr c:łegc r:lirjątk,"i --, l-'i.i;i-.- -_. ._

5tiagiljn;z, ,,dotn 1-;i.,vclT al,a" trapi,zeci.r, i -
ciiły zakiad prcii;iir:l-ji)i/ z 3"pal,a-iL:,l,ł1 i _,_:.. ,

-- jest ,,LECII" BilCV/l\RY \xilEiiif,.--C __

},tćiego spółka gc cizit,lzarviła.
Ccl liędzie z T\\Ti: dalej, rrie rviaiclc;rlc. P__, -

i,ie ,,pójdzie pori n:łi;iek " - zo;ia]i].l.j l ] _

":.'
Jr§, w nestępnynt il.!Lii,L2T:e napzs:ztltg c -- ,-...

lł,ista,riż,,BIłOW,\R{J B A'ńr AR§i{i,EG-C",

Zal:rlirl ,3ci, ll,iczej 3t,ii..:.,,, : i,,.-] _-,

__. ć,.. :.,,j..
\l L;:i:ja:]:!-_

;1].:,','.'l ! :1..'.',- :' ]Z-, .,'a j_iC' ] a Z :', _ _ _ _

ĘryALNE 7,GP,O§tAD7,E

litóre oCŁędzie się w
o godz. 18.00 w Sz}role

uI. M.

piątek, 12 lutego

Podstawowej I§r 2

Kcnopnickiej
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T,rnle§,Ły w słłrżhie ndrowia
śnmcrnl

W 1999 roku w Śrniillii Cziałać będzic Frz.,,gh66-
nia Rejonowa im. dra S,|anisława Si,larz;-ńsaiego ja-
kc integralna część Sai.: oclzielt:ego Publicznego Ze-
społu Opieki Zdrowotr,ej ,;/ }'xr-:ścianie, ktorv to
zespół ma podpisaną Li]]-owq r,a ś.,ł:iaciczenie u:ł,,i]l
zdrorvotnych z Wielkrllol],a Kiisą Chcr},ch rv i)oz-
naniu. (Być może ś]-: igj,eJs}ia i:rzychodnia. rv cią3,.l_

roku t.ż będzie się usanrodzielniała).
Obecnie obowiązuje t;c],l:y' .,t;rbór ie},<arza, to zlacz7,,
ze i:acjent v;ybiera tci;o iei<arzn, lrićrego cllce --- c]c-
t},chczas obowiązywe,ia rcj:rri::acja i r.l_ricjsce złlliesll-
kania decydowało klirly JeLaI;j llAs lccz;l.ł. ,:1c ;a-
trząc na problem z pr,ii:}itu 1:rai,,,il.92il9gł, pcżącle-
n;,,nr b5z było, aby pac;e::t by} leczonv przez tego 1e-
L.stza, który już go z|,a, ALE TAK ]3YC NIĘ MUSI:

Zapisy do lekarzv podstarvorvej opieki ztiror,vc,l"-

nej odbywać się bqrią rv dniachl B lutego - 31

marca.

DO WYBORU MAMY:

i n te rnistów (lekarz ogólny):

O DERWICH Tadeusz - lekarz chorób rveł,rnęirz-
nyclr (I, stopieli specjaiizacji),

C NELKE Franciszek specjalista chorób we-
r.:nętrznych (II. stopień),

3 SZAMBOIi§KI Grzegorz - lekarz ogóIny (I. sto-
pieir), specjaiista ginekolog-położnik (II. stopień).

il e c1 i a t r ó 11, (lekarz dziecięcy):

s KASPBBSKA-STANI{,OWIAK Barbara - lekarz
chcrrób dziecięcych (I. stopień),

€ IiLUPSZ §tefan - specjalista chorób dziesięcych
(II. stopień), Obecnie jest w trakcie uzyskania II.
stopnia specjalizacji w zakresie medycyny ro-
clzinnej.

Lekarzem pierr.vszego kontaktu dla dzieci urodzo-
n_vch w 1983 roku i później jest iekarz pediatra.
Lekarz pocistawowej opieki zdrowotnej ma prawo
klerou,ać pacjentów do lekarzy specjalistór,ł, do szpi-
tala, na badania diagnostyczne. Skierowań nie po-
trzelra do: girrekologa, psychiatry i specjalisty zaj-
n:ującego się uzależnieniami (lekomania, alkoho-
il,znr...) - Iekarze ci jednak muszą mieć umowy
z kasą chorych.

Zapisy (obołviązkowe !) polegają na wypełnieniu

- przy rvspółudziaie pielęgniarek * formularza: DE-
KLARACJA WYBORU LEKARZA RODZINNEGO.
\\lynrslłjemy w n'ej nazwisko Iekarza, którego wybra-
1iśmy, podajemy swoje dane osobowe (nazwisko,

:n:ię, adres zar,;lieszkania, PESEL - nr ewidencyjny

z dorvodu osobistego oraz dane osób * będących na
riyłącznyrr utrzymaniu osoby ubezpieczonej: nazwi-
sko, imię, adres zamieszkania, PESEL - dzieci też
iio rająi lrzeba podać też numer ubezpieczenia z do-
i),chczesowej książeczki zdrowia lub książeczki ro-
clzirrnej. Na końcu, swoim podpisem ,,(P)Oświad-
cza]::, że da,ne zarłarte w deklaracji są zgodne ze sta-
ne]l-i l]Iawr]r,-m i faktycznym. Jestem świadoma(y)
cipolviedzialności karnej za zeznanie nieprawdy lub
i:atajr,,,,lie prawdy". Tak więc po wypełnieniu formu-
]a.r,za, r,,,,arto go ,przed złożeniem podpisu, jeszcze taz
t:rzcczyteć.

iiierov.,nik przychodni Stefan Klupsz w imieniu
,,,.,s zr-stkich pracowników, za naszym pośrednictwem,
p:,osi n,icszkańców o wyrozurniałość za nieudogod-
r:ieriia w okresie przejściowyrn i cierpliwość przy
;:e ł:t,,vianiu f olmalności.

(H.z.)

STARE BOJANOWO

Zamiast wiejskiego ośrodka zdrowia jest prakty-
ka iekarza rodzinnego Pawła Górznego, który ma
I stopień z pediatrii i II. z medycyny ogólnej. Dok-
tor podpisał kontrakt z Wielkopolską Kasą Chorych
v, Foznaniu, ale z podpisem drugiej strony jesrcze
go nie otrzymał (28.01.br. - H. Z.). Wynajmuje, na
pcdstawie umowy dzierżawnej, pomieszczenia byłego
ośrodka zdrowia. Paweł Górzny jest pracodawcą dla
Cwóch pielęgniarek. Zapisy jeszcze trwają.
Fiigienę szkolną prowadzić będzie pielęgniarka,
która zarvarła odrębny kontrakt z kasą chorych.

woNIEsć

Zamiast szyldu ,,Wiejski Ośrodek Zdrowia w Wo-
nieściu" pojawiły się trzy. Dwa z nich - odrębne
dwa kontrakty - sygnuje Stanisław Kurowski, Ie-
karz medycyny ogólnej i specjalista (II. stopień) gi-
nekolog-położnik. Są nimi: lekarz rodzinny i specja-
listyczny gabinet ginekologiczny. Zapisy według har-
rnonogramu (wioskami) jeszcze trwają. Pomieszcze-
nia doktor dzierżawi z gminy i wyraża chęć kupna
btrdynku, w którym się mieszcą.
Ttzecią firrną medyczną w Wonieściu jest gabinet
zabiegowy pielęgniarki środowiskowej, która zawar-
ła samodzielny kontrakt z kasą chorych.

PS. Można sżę też leczgć u lekarug prowadzorcgch

prauatno. dzi.ałalność. Ci, z nżch, któtz! majq zgodę

kasg chorgch, mogq uypźsgusać ulgoule receptg.
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ilUBltEU§r PsmlELARzY
W poprzednim numerze ,,Witryny Śmigielskiej"

pisałem o bartnikach i pszczelarzach oraz o Kole
Pszcze|arzy w Śrn!glu.. ,Z porównania dat niezbicie
wynika, że kpło tq xłyl}l roku obchodzi 110 rocznicq
swego powstani_a. Uroczystości jubileuszowe odbyły
się 17 stycznia br..
Ilozpoczęto je uroczystą Mszą św., rv czasie której
nastąpiło poświęcenie:i ofiarowanie darów. Następ-
rri,e przy dźwiękach orkiestry OSP Smigiel pod ba-
tutą Jana ,Nowickiego z 10 sztandarami pszczelar-
skich kół z Rakonie,wic, Leszna, Rawicza, Góry,
Osiecznej, Lubinia; Wschowy, Gostynia i Śmigla oraz
Za,-ządu Wojewódzkiego Pszczelarzy w Lesznie prze-
n:aszerowano do sali widowiskowej Centrum Ku1-
tury w Śmiglu gdzie, odbyła się dalsza część uroczy-
s1 ości.

Po odegraniu przez orkiestrę Hymnu Państwowego,
w in.ieniu Zatządu Koła Pszczeiarzy w Śmiglu Cze-
sław Nadoirry powitał gości, wśród których m.in.
byli: Burmistlz Śmigla Jerzy CieśIa, przewodniczący
Rady Miejskiej Śmigla Zygmunt Konieczny, członek
Zarządu Główńb§o Polskiego Zwlązku Pszczelarzy
i równocześnie prezes Wojewódzkiego Zarządu
Psz,czelarzy w Kaliszu Zenon Dolny, prezes Woje-
rłlódzkiego związku pszczelatzy w l-esznie Andrzej
Ciążyński, honotorvy prezes tegoż związku Jan Sze-
1ąg. SzczegóInie serdeiznie zostały powitane rodziny
człorrków koła.

Następnie najbardziej zasłużonym dla związku
pszczelarzy oraz najlepszym pszczelarzom wręczono
nagrody. Najwyższą oznaką związku: Medalem im,
księdza Dzier'żorria uhonorowano Stanisława Maciej-
czaka. Srebrne odznaki otrzymały trzy osoby, a brą-
zowe - 10 osób. Dyplomy ,,Za długoletnią pt,zyna-
lc.żi'ośc do koła w |migiu" wręczono 13 członkom.
IrTaglody rzeczowe, ufundowane przez Meblarską
Społdzieinię Prac.y w Smiglu, otrzymali najiepsi
trczestnicy konkursów ,,na najlepszą pasiekę w 1998

rclku w amatorskiej grupie pasiek"' - do 20 uli:
Czesław Narolny, Eligiusz Biberstein i Leclr Kowal-
ski, a w grupie do 50 uli: Andrzej Stankowiak, Eu-
geniusz Kaźmierczak i Józef Szwarc. Wyróżniono
również,,najaktywniejszych rzeczoznawców chorób
pszczelich" - Czesława Nadołnego, Antoniego Ku-
rrowskiego i Józefa Szwarca.
W imieniu wszystkich wyróżnionych podziękował
Jan Nowicki, który m.in. powiedział: Będziemy da-

1ej pracować, by przyroda bujnie się rozwijała po-

przez zapylanie hodowanymi ptzez nas owadami.

Przewodnictwo uroczystości przejął prezes koła
Eugeniusz Kurzawski z Wonieścia, Minutą ciszy ucz-
czono pamięć zmarłych członków, a wdowom po nich
wręczono bukiety kwiatów,

Rvs historyczny koła pszczelarzy w Śmiglu przed-
srawił Stanisław Maciejczak (zob. pop. nr ,,Witryny
SmigieIskiej).
Z gcści jako pierwszy wystąpił burmistrz Smigla Je-
lzy Cieśla, który również w imieniu Zygmunta Ko-
niecznego wyraził zadowolenie z możliwości bycia
wśród pszcze|arzy i zLożył im serdeczne podziękowa-
nia za dotychczasową działalność, ,,która służy nam
v.,szystkim". A następnie stwierdził,.,,Pszczelarstwo
to dziś kosztowne hobby wymagające serca i zami-
łowania. To też i relaks. W umiejętny sposób rvyko-
rzystujecie naturę hodowanego przez siebie owada.
My, konsutnenci miodu, winniśmy zdawac sobie
sprawę z Waszego trudu". A na korriec wystąpienia
ol,-oje w-ręczyli prezesowi duży bukiet krviatów.
A później życtenia, laurki i bukiety krviatów skła-
dali przedstawiciele kół pszczelarskiclr z innych
miejscowości, Olbrzymie brawa zebraŁ ]:eplezen-
tar-rt koła z Góry, który nieoczekiwanie, recytując
koncert Jarrkiela - podobno na pamięć zna całego
,.Pana Tadeusza" i w dodatku gra na cymbałach -
r ozpoczął część artysty czną.

Prezes obecnego Rejonowego (zarniast Wojewódzkie-
go) Zarządu Pszczelarzy A. Ciążyński powiedziaŁ, że

śmigielskie koło jest drugie w byłym województwie
pod względem ilości członków - ogółem w Leszczyń-
skiem jest 29 kół zrzeszających 820 członków, którzy
hodują 17 tysięcy pszczelich rodzin. Aby lv pełni
było pokryte zapotrzebowanie na naturalne zapyla-
nie, tych rodzin winno być dwa razy więcej. Strvier-
dził też, że ,,bez pomocy lvładz samorządowycl-t
pszczelarstwo by się nie rozwijało".
Honorowy prezes Jan Szeląg powiedział, że ,,dzisiej-
sza uroczystość jest dowodem i potwierdzeniem, że

śmigielscy pszczelaTze szanują swoją tradycję, prze-
szłośc i to, co sami wnieśli, przekazują młodemu po-
koleniu".
Po życzeniaclr wzniesiotro toast: NIECII ZYJĄ NAM
PSZCZELARZE, który poparto lampką miodowej
naIewki.

Prezes koła podziękował Za,,-ządowt Miejskienu Snri-
gla za dobrą współpracę i finansowe wsparcie oraz

sponsorom uroczystości: Meblarskiej Spółdzielni Pra-
cy w Smiglu, Przedsiębiorstwu Produkcji, Handlu
i Usług Rolniczych ,,ŚMIGROL", Śmigielskiej Spół-

dzielni Przetwótczo-HandIowej, Zakładowi Usług
rv Zakresie Sprzedaży Zwiru Wojciecha Pelca ze

Śmigla, Firmie URPOL Waleriana Kunerta z Pola-
dowa, Przedsiębiorstwu Usługowo-Produkcyjnemu
Cegielnia Czacz oraz ZakŁadowi Cukierniczemu I\Ii-

chała Gruszeckiego w Śmiglu.
Następnym punktem uroczystości był w1,-kłaci

prof. dr. hab. Bogdana Kędzi o wartości miodu, jegc
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składnikach i jego zastosowaniu w lecznictwie. Klót-
ka tzecz ujmując, można stwierdzić - o czym p-isa-

lśmy w pierwszym numerach naszej gazeŁy - że
miód posiada właścilvości uodparrriające organizm na
zakażenia, czynniki zewnętrzne, stres i wieie, "wietre

innych. Jednym słowem: W DOMU I{IÓD, ęV RO-
DZINIE ZDROWIA W BR6D. AIe ... jeśli organiznr
7Aczyna reago,uvać nie,właściwie, rniodową kurację
nalezy natychmiast przerrvać.

V/ części artystycznej wystąpił Zespcł l]iećni
i Tańca ,,Żeńcy V/ielkopolscy" oraz i:cdzinna gru.ioa

pszczel,arz7r, która przy v;spółudziale ka"peli \Vojcie-
cł-.a Kokornaczyka zaśpie,wała szereg pszczelarskic}r
piosenek

(H.z,
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centrgźrn
Pokryc ilachc\ń)NctŁ

blachy dachówkowe - trapezowe (szeroka ga,lla

koiorórv), w;,miary na życzenie klienta

systemy lynnowe i odwadniające ,,MARLEY"
dachówki ceramiczne i cementorve ,,RI\BEN",

,,BRAAS", ,,PRODACH
płyny kartonowo-gipsowe ,,KNI'AUFF" .

folie dachowe i budowlane ?':'";§i'-]=i

papy, lepili.i, styropiany

Otwarcie biura handlowego: LUTY'9B

Sprzedaż rataIna!

Centrum Kultury w Srniglu wtaz z radarrli sołeckirni
n,Brońsku, Bronikowie, Sierpowie i KGW w Brońsku

zaptaszają na

BALIKI KABN.ĄWAŁO§vE
6 Iutego - baiik w Bońsku, godz. 15.00 - śrvietlica

wiejska
T lutego - balik w Bronikowie, godz, 15.00 - świót-

iica wiejska; godz. 19.00 - dyskoteka, prowadzi
prezenter Dariusz Górski Agencja Reklamowo-
-Muzyczna Art Sound Studio

1ł ruiego - balik w Sierpowie, godz. 15.00 - świet-
l_rca wiejska.

ffi.EFE.RTUfiffi I(l${A,,fiEl{TH[!fuI";
5.02.99 (piątek) godz. 19.00

,,aCZY,, WĘŻA", USA, 1998. Reż Bian De Palnra.
\,VykJN,icolas Cage, Gary Sinise, Carla Guigno. Thril-
ler. W Atlantic City odbywa się mecz bokserski. Na
widownię' przybywa minister obrony narod,ou,ej
WaŚzyngtonu - i zostaje skrytobójczo zamordowa-
ny. Śledztwo prowadzi policjant z miejscowego wy-
działu zabójstw. Stopniowo dochodzi do vłniosku, że
ktoś sabotuje jego pracę.
1ż.02.99 (piątek) godz. 17.00

,,MASKA ZORRO", USA, 1998. Reż Martin Cam-
pbell. Wyk, Antonio Banderas, Anthony Hopkins,
Catherine Zeta-Jones. Film przygodowy. Rok 1821,
Kalifornia jest częścią Meksyku, w którym właśnie
trwa powstanie przeciw władzy hiszpańskich ko1o-
nialistów. Odchodzący gubernator postanawia stra-
cić kilku chłopców podejrzanych o udział w I,ebelii.
Egzekucji zapobiega zamaskowany jeździec.

12.02.99 (piątek) godz. 19.30

,,ULOTNA NADZIEJA", USA, 1998. Reż. Forest
\riIhitaker. Wyk. Sandra Bullock, Gena Rowlands,
Rcsana Arquette.Komedia obyczajowa. Młoda kobie-
ta bierze udział w programie teiewizyjnym, kamera
ujawnia, że mąż zdradza ją z jej najlepszą przyja.
ciółką. tsohaterka zabiera kilkuletnią córkę i wraca
do rodzinnegg domu, w małym miasteczku na pro-
rvilcji. Maika próbuje pocieszyć córkę, zjawia się
takze chłopakz czasów szkoinych.
t9.0ż.99 (piątek) godz. 17.00

,,Mońtłl KoMBAT - 2 ; UNICESTWIENIE", IISA,
1997. B,eż. John R. Leonetti. Wyk. Robin Shou, TaIi-
sa Soto,:'Sandra Hess. Film przygodowy, adaptacja
popularnej gry komputerowej, zarazem korrtynuacja
fabuły filmu wyświetlanego w Polsce w roku 1995.
Czvzórka mistrzów walk Wschodu, która właśnie po-
konała złego czarownika, zostaj,e zaatakowana ptzez
v,zładcę zaświatów. Ale z pomocą spieszy im bóg
światła i gromu.
19.02.99 (piątek) godz. 19.00

,,SPCSÓB NA BLONDYNKĘ", USA, 1998. Reż. Pe-
ter Fareliy, Bobby Farelly. Wyk. Cameron Diaz,
N{att Dillgn, Lpe Evans. Komedia. Absolwent szkoły
średniej ko9ha się w koleżance, zostaje zaproszony
do jgj domu, ale wizyta kończy się kornpromitacją.
\ł' kili<a'iat później chłopak dowiaduje się, że uko-
c]rana lies;ka na Fiorydzie. Postanawia odzyskać
jej względy. '

(B.M.t

F1 Hffi, 2,I i
ffiEBerów

a8
ilwó

Iutego

ch!
ZapraspamyCZaptaszarnyOZapraszamy

t
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Ul 0THAfiIE BIE$I utlczllE
WYZWOLENIA SMIGLA

Zawody odbędą się 20 lutego br. w godzinach
10.00-15.30. Ich organizatorem jest Społeczna Miej-
sko-Gminna Rada Sportu, KF i Rekreacji oraz Cen-
trum Kultury w Smiglu. Trasa przebiegać będzie
ulicami: T. Kościuszki, Północną, M. Konopnickiej
(park), L. Mierosławskiego i T. Kościuszki (pętla).
Start i meta przed Centrum Kultury.
Ekipy - zespoły do zawodów należy zgłaszać pisem-
nie na adres: Centrum Kultury w Śmiglu, 64-030
Smigiel, ul. T. Kościuszki 20 do 15 lutego, godzina
l5.00.

Irrdywidualne zgłoszenia będą też przyjmowane
w sekretariacie przed zawodami, Zawodnicy muszą
okazac się dokumentem tożsamości (może być legi-
tymacja szkolna), a nieletni muszą posiadać oświad-
czenie rodziców zezwalających na start w tych za-
wodac}r. Wszyscy winni posradać aktualne badania
Iekarskie.
Biegi zostaną rozegrane na następujących dystan-
sach:

300 m - roczniki 1990, 1989, 198ó

ffOO * - roczniki 1987, 1986 (oddzielnie dziewczyn-
ki),

1000 m - roczniki 1985, 1984 (oddzielnie dziew-
czynki),

BIEG GŁÓWNY - opEN - dla osób, które ukoń-

czyły 15 lat - start o godz. 14.00:

- 1500 m dla dziewcząt i kobiet,

-- 3000 m dla chłopców i mężczyzn (jeden bieg, od-
dzielna klasyfikacja v/g grup wiekowych: 15-19,
20-35, 36-45, 46-60, polvyżej 60 lat).

Ostateczne wyniki na podstawie protokółów zawo-
dów ustala komisja sędziowska.
Kierownictwo zawodów: Leszek Balcer - kierownik,
Z5rgmunt Ratajczak - sędzia główny, Jerzy Grzel-
czyk - kierownik sekretariatu, Stefan Szybiak -
z-ca krerownika ds. organizacyjnych.
Uczestnicy biegu OPEN wpłacają wpisowe w wyso-
kości 5 złotych.
Organizatolzy zapewniają posiłek i ciepły napój
wszystkim uczestnikom zawodów. Mapki trasy bie-
gów będą wywieszone w holu Centrum Kuitu,f}
rł,Smiglu.

Traddycją jest, że leszczyńscy weterani };icgii:.ia
żegnają Stary Rok startując w zawodach.
28 grudnia ub.r, startowaliśmy vr Poznaniu r,",oko}o

ieziora Malta. Biepi odbyłvały się bez podziału na
l<ategorie rriekow,e. }ia ciystansie 5 km biegali Ta-
deusz Legierski i },{arian Staśkiewicz z Widzisze-v,za,
uatomiasta ja biegałeni na dystansie 11,2 km. Doblze
w tych zawcdach zaprezentowali się ucznrowie zc
Szkoły Podstaworvej w Przysiece Starej Drugiej. Na
dystansie 2 km (k1. V-VI) Kuba Legierski był dru-
gi, a jego starszy brat Michał (k1. VII-VIII)- szó-
Sty.

l30 gruclnia w Lesznie w tsiegu Syl.,vestrowyłn na dy-
stansie 3,6 km biegłem z Staśkiewiczem z \Niłzisze-
r.va. Byłem najsiarszym zawoclni}<iern i otlzyrttałem
duż;, puchar.

Następnego dnia na pagórkołvatym terenie w 'Irzeb-
nicy na dystansie 10 km w kategori lviekowej 30-39
lat biegł T. Legierski, .,v kat. 40-49 lat biegł lvf. Staś-
k_iewicz, a v,l kat. pol,vyżej 60 lat biegłern ja i zająłern
szóste rniejsce. Wszyscy zawodnicy otrzymali pa-
miątko-we medale. Doł:rym wynikiem popisał się
Kuba Legierski, który na dystan:ie 2,5 krn był drugi,
a jego brat - ósmY' 

Mźchał Szkud,l.arek

rEfiffi §T{§ŁfltffiY
ROZPOCZĘŁA SIĘ DBUGA _ WIOSENNA RUNDA

W TENISIE STOŁOTryYM

W II lidze po rozegraniu pierwszej rundy czter1,
najlepsze drużyny utworzyły grupę A, a pozostałe 8
drużyn - spadkową grupę B. POLONIA-ARSENIAŁ
znalazła się w tej drugiej i walczyc będzie o uttzy-
manie się w II lidze. Rozgrywki już się rozpoczęły
i pierwszy mecz ze Spółdzielcą Kobylin zremisowała
w stosunku 5 :5. Punkt), zdobyli: Gtzegorz Kaniak
i Kazimierz. Rowalczyk po 1,5 oraz Jerzy Y-ozio:
i Tadeusz Kozłowski po 1,0.

Najbliższe mecze zostaną rozegrane 14 iutego br.
W klasie okręgowej POLOI§IA-ARSENA.Ł II gościć

Ędzie Spółdzielcę II Kobylin (godz. 10.00), a ORi,Ę-
TA, Czacz - POLONIĘ-AR§ENI!.Ł III (godz. 10.00).

W klasie A ORLĘTA II Czacz gościć lrędą trOLONIĘ-
_ARSENAŁ IV (godz. 13.00).

Zakończyły się rozgryłvki o Fuchar Foiski na

szczeblu okręgu Leszno. Jak już informowałem nasze
drużyny odpadły w półfinałach. W końcowej tabei.
tych rozgrywek POLONiĘ-ARSENAŁ II sklasyfikc-
wano na trzecim miejscu, POLONIĘ-ARSENAŁ i -
na czwartym miejscu, a ORLĘTA Czacz na dziesią-
tym. Ogółem sklasyfikowano 12 dtużyn,

apł. (H.Z) (H. z
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PIŁKA HEpffie
T,- :ozśl,;;rvkac]r senioróiv organizowanyc7l przez

- f ?\ ,*- Leszrrie występują drvie nasze druzyily:
?]GO\ 1929 SMIGiEL i MAS-ROL SPŁAWIE.

POGO]§ gla w klasie okręgowej i po pierlvszej
--_:liz.e sezonu i99B/1999 w tabeli rra 16 drużyn za-
=,. 14 mrejsce. W 15 meczach zdobyła 13 punktów
,,:;,,,,,adząca w tabeli KANiA Gostyń 36, a ostatnia

- ORLA Wąsosz B), przeciwnikom strzeliła 20 bra-
:-_--:i. a straciła 26. Odniosła tyiko trzy zvłycięst.ła
_ = !&zy zrenrisowała. Osiem razy plzegrała. To nic
]-_,J,!\-ego. Już od pal,u sezonów ta drużyna po pierrv-
sz:j iut-ldzie okupuje dolne rejony tabeli, by 

- 
póż-

:,_:;. r,; ri,rndzie wios€nnej, zgromadztć taką ilośc
::,_ll-_.:iórr,. która uchrania od degradacji,
],:,_lz-ri:e prorvadzi trener Robert Pler,vka. Srednia
,.,-_:ij zespołu lvynosi 2I |at. Jest to wręc zespół
__-",:il-. clciałoby się powiedzieć 

- 
perspektywrczty.

].= llols.lu najczęściej występowali: Artur Skurpe1
_-._:_ O_..1:llk, Paweł Kiełczewski, Michał Franek, Da-
__.-_ KanieniaTz, Włodzimierz Rydlewski, Krzysztof
:._=:. .idatn Oiejnik, Karol Kuśnierczak, Karol Pio-
._,-,",,_aś. Totnasz Okupniczak, Michał Cichoszewski,
_-;z-.-sztoi Kamieniarz, Arek Nadolny, Robert Chu-
'.=.:. li:,zvsztof Dworczak. Kapitanem drużyny jest
]"- i:,allek, kierownikiem - Edward Bentka. Pre-
_=:=]ll klubu jest Bogdan Krysztof, którego główrrą
._-:-.:ą są ... finanse. Pochodzą one głównie z budże-
:_. -:l-]:r,i.§ (W 1998 r. 28.900 zŁ) oraz ze środkólv w-ła-
:'-.-.-..-: sponsorzy, transfer, biley wstępu (3.357,00 zł).

_ - -= j::ak nie wystarcza,
--..: ;edzie po rundzie wiosennej? Zobaczyrny. Na
:-::.SCie można |tczyĆ tylko wtedy, gdy się pracuje --
Sr:ześclu trzeba pomóc". Myśle, że tak będzie.

]IAS-ROL w klasie A gra dopiero pierwszy se-

-::_ _ od razu stał się rewelacją rozgrywek. ZO-BACZ
_ _.--BE-LE 

- 
MAS-ROL NA CZE-LE\. - clrciałoby

.__- ,,,,1-skandować (A może kibice ze Spławia kupią
.=_, -..ogan!?). W 13 meczach zawodnicy trenera Ry-
.-,.:ia Szczepaniaka zdobyli 34 punkty strzeiając
:_-.l-rvni.kom 37 bramek a tracąc tylko 13. Piłkarze
:= Spławia odnieśli 11 zwycięstw, raz zremisowali
_ :-.-_xo raz przegrali! Trzon zespołu tworzyli: Par,t,eł

i,-^-:-nski, Grzegorz Kazubski, Kazimierz Szyrmer,
],l;.:,ek Sowa, Damian Pieśniak, Wojciech Mania, Da-
:_,;.z Kopczyński, Paweł Mania, Robert Grzelczyk,
l la:.ej Strzelczyk, Włodzimierz Rogacki, Daniel
],l.::_niak, Sebastian Pietrzykowski, Kazimietz Jasz,
._,.,,:.",?z. Mateusz Ciszak, Tomasz Marciniak. Kapita-
.,-_:_ ;rużrvny jest P. Mania, a funkcję kierownika
__ __-,-::}- pełni Sławomir Grze]czyk. Środki na dzia-
,._:-.:s- klubu jak i na inwestycje, podobnie jak
, ":::-,-padku POGONI, głównie pochodzą z gmlny
-. _r98 - 32.500,00 zł, w tym inwestycje 10,000,00

__.-,-:::,. Srodków własnych klub wygospodarował
_-'_-lzł. @.Z.)

64-030 ŚnnIGInL, UL. FARNA 3

tel./fax (0-65) 5189-687, tel. (0-65)5180-515

tel. kom 060L572-324

Ełlwtunł! {zurnecki
,r i/,i.l, ]i:,:, L}§ ;i S Łj 5 # RST [ł' 0
i-ią{ ); .-]łii: ji.; l"i{}"§iA F{ DI-0t?o-UsŁ UGowE

adaptacja pomieszczeń

instalacje wodne, kanalizacyjne i
usługi ślusarskie i tokarskie
naprawa pomp hydroforowych
dekarstwo biacharskie
studniarstwo
sprzerlaz okien i drzwi PCV
rolety t żaluzje

co

Przedstawiciet pnopilt@lpltAsT
Firmy

wilkowice

POt[ UOt0
3eikłed Usługowo - Handlowy

Krystyna Górna
Tel. (0-65) 518-92-70
Kom. 0 6g3775 270

Steruje Państtvu :

RffiKLAffiĘ
- szylciy
- tablice

informacyjne
- wiiryny sklepowe
- napisy na
samochodach

- transparenty
- tablice ślubne

DRUKl
- wizytówki
- druki firmowe
- identyfikatory
- etykiety ślubne
sanloprzylepne

Wlf,Ł"§A[-NĄ
- kaseiony
podświeilanl:

- flagi firmov,".l
- iluminacje
świetlnc

- grafii<a
pzestzeiina

- napisy: foiii

FoTO
- fotografowanie
- skanowanie
- nadruki na folii

i koszulkach
- ań. fotograficzne

Zapra§zamy od 10.00 do 16.00

l1
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Ozmr starej fotoErafii...
Na podstaluźe tej lotografii
(z kolekcji Jadwżgi, Slłar-
żańskżei) można bu so,dzi.ć,

że u Śmi.glu tu okresi,e mźę-
dzttr tu o j enng m ob owżqzg u ał
ruch LeLDostronnu. Tak jed-
nak nże buło. Te dwa auto-
mobżLe z szoferamż L pasa-
żeramż najuyrahlżej foto-
grafotl:ż pozouały.
Zdjęcże zrobżono na śmi,-

gielskźm rgnku przed bu-
dynkiem pod obecnym nr.
28. Nad drzusiamź sklepu
(Okno ugstauolłe jest za-
słonięte żaluzjq z czego
możąa przgpttszczać, że
zdjęcie zostąło zrobione w
ni,edzźetę) szgld. ułaścici,el-
ki: MARJA FECHNER -
- dzżś sklep mźęsny.

(H z.)

ó{-030 §MIGIEL
ul. Kościuszki 6
tel. (0-65) 5180-20ó

PROFESJONALNE ZD.}ĘCIA:

- ślubne,

- komunijne,

- rodzinne,

- paszportowe,

- dowodowe, legitymacyjne w 3 tnin ,

- reportażowe,

- reklamowe.

tttl{0trHAHlt iFltlllófl. l zfilĘć A$f AIOn§fil8l{

SPRZEDAż:

- filmów,

- aparatów (2 lata gwara;;"_)

- albumów,
_ ramek,

- baterii (także do alarnrów, aparił,tów

11"":JjŁ ij*, o u, 
", 

i c z ny c...

USŁU8l l(§ER0 A3, Ad]Fomnieiszanic - powdęk§zaniem

VIDEO FILMOWANIE

Biulo Usług Bachunkowych
i l!hezpieczeniowych

RAFAŁ DRATWIŃSKI

Śmigiel, ul. E. Orzeszkowej 23

tel. kom. 0-603-221-148

of eruje usługi w zaktesie:

- prowadzenia ksiąg i ewidencji,

- wypełniani.a rocznych zeznań podatkowych PIT-y
Szukasz wiarygodnej firmy ubezpieczeniowej,

jest już taka, to:

TOltARzI§TW0 _ UBEzPlEczElll0HEFPBI( §.A.

.*.._n'u'" o f e r u j e:

- ubezpieczenia majątkowe

- ubezpieczenia obowiązkowe
-**'-*rrt"zpieczenia 

osobowe

ZAPRASZAMY!!!

llastępny nu;lter t& lutego l9$g roku. 8ena l zloty

12


