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WITRYNA ŚMIGIELSKA
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Witom Poństwo serdecznie i zoproszom cjo gim-
nostyki poronnej. Jedynie u siebie w domu możno
używoć wszechstronnego ruchu, nie trocqc no to wie-
le czosu, nie ponoszqc kosztów, oni kłopotów. Kozdy
moze zbieroć zbowienne owoce gimnostyki poko;owej,
kto tylko zechce po nie rękę wyciqgnqć, Jeśli poświę-
cimy no gimnostykę poronnq kwodrons dziennie, kon-
centrujqc cołq uwogę no procy nod zdrowiem swego
cioło, to przez pozostołe z doby 1425 minut nie trzebq
będzie czynić już żodnych zobiegów w tej mierze, W
gruncie rzeczy dlo utrzymonio zdrowio trzebo tylko
trochę storoń - cioło, które z podziwienio godnq cier-
pliwościq znosi zoniedbywonie, okoże 5ię równiez
wdzięczne, gdy mu się choć trochę czosu pośr.vięci.
Stoiemy więc jok zowsze przy otwortym szeroko oknie
irozpoczynomy.
Dziś 9imnostyko poronno będzie nieco inno niż zwyk-
le, Nogromodziło się bowiem wiele listów od czyte|-
ników, zwłqszcza vr wieku od 50-ciu do BO lot, kiórzy
jednomyślnie stwierdzojq, ze dzięki stosowoniu gim-
nostyki poronnej, czujq się jok nowo nqrodzeni, Ubo-
lewojq tylko, ze tok późno zopoznoli się ze zbowien-
nymi skutkomi ćwiczeń cielesnych. Przypominom sobie
szczególnie trzy osoby, l<tóre zoczęły ćwiczyć mojqc
84 loto. Jedno z nich po sześciotygodniowych ćwicze-
nioch pozbyło się uporczywej obstrukcji, no którq
cierpioło od trzydziestu iot,

-Pozwolę sobie omówic niektóre zogodnienio zo-
worte w nodchodzqcej korespondencji, poniewoż do-
tyczq sprow interesujgcych być może wielu z Poń-
stwo.

Poni Morio z Poznonio: człowiek, który chce być pro-
wdziwie zdrowy nie tylko powinien codziennie upro-
wioć gimnostykę poronnq, ole tokże ogroniczyć pole-
nie do minimum, olbo jeszcze lepiej nie polić wcole.
Wyrzekłszy się tytoniu, możno dopiero rozkoszowoć się
wielu przyjemnościomi wyzszego rzędu. (A jeśli ktoś
poprzestonie no jednej lub dwu cygoretoch dziennie,
io wydodzq mu się one jeszcze smoczniejsze).
Poni Borborq z Ż. i poni Zofia z miejscowości Ch.:
stosujqc rozsqdne codzienne ćwiczeniq cielesne moż-
no pozbyć się otyłości, ortretyzmu, sztywności stowów
i cołego cioło. Rozpowszechnione jest mniemonie, że
ten kto skończył lot 30, jest zo story do gimnostyki,
Ćwiczenio fizyczne sq jedynym rzeczywiście skutecz-
nym środkiem dlo utrzymonio ruchIiwości ispręży-
tości zorówno cioło, jok i ducho.

ko modno domo kroczy po trotuorze, moźno zouwo-
żyć, że ,,jej tylny front" ułożony jest krzywo, Ono jed-
nok kroczy noprzód zodowotono i w smutnej nieświo-
domości. Zdobyć zdrowie i swobodę ruchów mogq
jedynie Ponie od gorsetów uwolnionel
Poni Jodwigo: zgodzom się z Poniq, że rower jest nie-
oceniony dlo tego, kto chce wyrwoć się z otmosfery
miosto i szybko, niezoleżnie od kolei żeloznej zng|eźc
się no łonie przyrody, mogqc notychmiost wrocoć no
zew obowiqzku. Rower, joko codzienny środek komu-
nikocyjny pozbowio nos jednok doskonołego ruchu,
jokim jest spocer z domu do zojęcio i z powrotem.
(Joko źe spclcer, o jeszcze więcej prędki clród, wpro-
wio w ruch nie tylko mięśnie nó9, ole wiele innych
cołego tułowio).

Pon, podpisujqcy się inicjoło mi H.Z,; nie jest nieod-
zowne, oby proco wyciskoło piętno no człowieku. No-
|ezy tylko poŚwięciĆ morne piętnoście minut czosu i zu-
zytkowoć go w sposób korzystny dlo zdroylio. (Stosuje
się to do wszystkich, którzy dużo czytojq, piszq, o tok-
ze do rzemieślników i w ogóle tych którzy procujq w
zomkniętym lokolu stole w jednej pozycji, czy to sie-
dzqcej, czy stojqcej.

Mom nodzieję, ze w czosie, gdy jq zojmowołom się
korespondencjq do innych osób zqinteresowonych
gimnostykq poronnq, Poństwo ćwiczyli somodzielnie,
stosujqc się do wszystkich dotychczosowych wskozó-
wek. Terclz juz Poństwo żegnom i zoproszom do no-
stępnego spotkonio.

Gimnostykę poronnq (korzystojqc z zoleceń zqwqr-
tych w podręczniku z 1904 roku) w dniu 1 kwietnio
1999 prowodzło jok zwykle mgr J,S.

Poni Krystyno z Lubino (i inne Ponie, !<tói-e słusznie
sq zoniepokojone powrocojqcq modq no gorsety): 9or-
set noleźy uwożoć zo nojwożniejszc1 przeszkoCę vv wy-
zwolnieniu się kobiet spod tyronii męzczyzny i mody.
Gdyby orgonizm potrzebowoł czegoś podobnego, to
noturo somo obdorzyłoby kobietę gorsetcmi Kiedy to-
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co SltYcHlAc W SEJMllllK[Jl ?
ODPOWIADA RADNY SEJMIKU WIELKOPOLSKltrGo -- MAIiIAN I(A§PIIIĘ,:łI{,I

Do chusilż obecnej odbyło sźę 8 sesjź pl,enarngch.
Poll:ołalźśmg Przetuodnlczqcego sejmźku - Józela
G r u s zk ę, d tu o cłt, lls ic e pr z e tn o dnic z qc g ch, pżęc ioo s ob o -
wg zarzqd z Marszałkźem Sejmźku SteJanem Miko-
łajczakiem na czele. Opracolłalźśmg Statut Sejmiku
Wojeuództusa Wźelkopolskiego, z ktorego wgll,ika, że
samorzq,d uojelłódzki tłgkonuje ustausowe zadania
publiczne us źmżeniu tłłasngm ż na tlsłasnq odpotłie-
clzżalność, dg sponuj e mienżem u:o j eu ódzkim, pr olna -
dzź samodzźelnie, ul ramaclt budżetu, gospodarkę fi-
nansouq.
Zadania staoje wgkonuje w takźch dziedzinach jak:
edukacja (u: tam szkolnźctwo lugższe), promocla
i ochrona zdrouźa, kulturu i ochrona jej dóbr, polnoc
społeczna, polźtgka prorodzinno,, nxodernizacja tere-
nótt: uiejskźch, zagospodarotlsanźe przestrzenne,
ochrona środollliska, gospodarka luodna, drogi pu-
bliczne i transport, ktitura Jżzyczna i turEstyka,
ocltrona prau koltsumentouD, obronność ż bezpźeczeń-
struo publźczne, aktytużzacja lokalnego rynku praca
i pr ze citn działanie b e zr ob o ciu.

Pollsołano 12 komi.sji. Ja zadeklarouałcm udzźctł
u pracach, komisjż rolnictu:a i, ocll,rong środowżslca;
strategii ż rozuoju wojeuództtua oraz u komźsji re-
taźzy jnej,

Sejmik pouołał:

- Wojeuódzki Zarzqd Drog (nadzorowanu sżeć sta-
nowi 2657 km) z 10 rejonami, tu tgln rejon Koś-
cżan obejmujqca teren Gostgnia, Ra,wźcza, Lesznu
i, śremu.

- Regionatng Ośrodek Potźtgkż Społecznej jego
rolq będzże strategia dzźałanża us zakresże pornoca
społecznej dla mźast ż tusź, llsspźeranźe funduszu
r ehab żlźtac jż o s ób niep ełno s pr auny ctt,

- Wojeuodzki Fundusz Och,rong Środollsżska i Go-
spodarkż Wodrlej z oddzźałamź u byłgclt, ,woje-

ąlsodztuach, Jest to ząsadne ze względu na blis-
kość załatusźania spraw przez mźeszkaitcótp oraz
dobrq kadrę, której ni,e trzeba zwalniać,

- Wojetlsodzkż Zarzqd Melioracji ź Urzqrizet1 Wod-
nych z oddzżałamż u: byłgch uojewodztuach,

W najbliszym czasże zostq.nże powołane Wojetnodzkie
Biuro Geodezji i Terenóus Rolngcl-t - też z oddzia-
łami ąn byłycłl. luojeuództwach,.
Pouołanźe uyżej ugmźenionEch, źnstytucjż ugmaga-
ło z naszej stronu ogromngch tłEsżłkóu:, szczególnźe
utusorzenże w naszam, rejonie oddziałóu, które będc1

mogły zarzardzać środkamź Jinansouymź przeznaczo-
nEmi dla naszego rejonu - głounie na meliorację.
ochr onę śr odoużska (oc zy szc zalnźa ściekóln ).

W dotEcllczasouej mojej praca lu Sejmilcu bra-
łem czynng udział u pracach, statuto,IDuclt ż rozuiq-
z g ta anżu r olnżc za ch pr obl e n7ó w, P r o w a d zt ł e nI T o z n,Lo -

lu?J z Wojeusodq p. Musiałem, ba us dlłźu roz:1:oczęcźa
protestótls rolnźczych, nźe użgwać sżłclwego rozwiąza-
nźa problemll o, co, m,imo jego przyrzeczenia, miało
mźejsce tu rejonie Rgdzyny, Bojanozua, limigt":. i Stę-
szelDa. Bgłem tez jednym z źnźclutor<,w rezalucji
o uspurciu protestolł rolnikotł ż nie kararuiu ich,.

Wniosłem te. parę źnterpelacjż, nl. Lrt. a t;pra-
ąnacłt : wysokich, płac zu kontrahtaci-t mc,t,tt.Lerskich
lls słułbźe zdrousia i szpitalnycłl, l,żmźtotu. .i;Ęu,rszałko-
zui porllega 35 samodzźel,ngch, public,zllych, zahładou
opiekż zdrouotnej (tuoj, szpźtul,ż specjal,isiEcznycll).
W 14 z nźch" zausarto Lrnou)!/ mcnad-er,;kźe, u tym
u byłum, uojetłodz.twie l,eszczyl'islcźm - czter,y, l ttLk
np, dgr. szpital,a us Lesznie miesźęcznźe brutto pensji
stałej ma 72,5 krotność średniej płacg krajouej, dgr.
szpitala neuropsycllźatrycznego u l{oścźanie - 77
krotność, dgr. sanatorium u Osżecznej 

-9.500,00 
zł.

Do tego należg jeszcze dolźczEć ruEnagrodzenie do-
datkoue (np. 70/o prowizje od dodatkolno pozgska-
ng ch, środkóu pozabudżetotł y ch ), b ezpłatne mieszka-
nia, telefong, służbotne sqmochodE. [Jśredni,aiqc -pensja menadżera leszczEńskżego szpźtala uynosż
pouy:ej 18 tgs, zł miesźęcznźe. Dla poróunanźa: le-
karze w tgch szpżtal.ach, zurq.biajq średnio 700-800
złotgcłt.,

Wniosłem też, bg lLjawnźono uasokość kotl,tralętolls
zatuartych przez Kasy Ch,orgch z poszczegolnEmź le,
karzami,

Po konsultacji z ordgnatoren1 naszega śmiegiel.skiego
szpźtala podniosłem spra,wę ograniczenźu l,źitlźtu Le-
czenia nuszgcll mieszkańcótł. Możlźruoścż szpitalu
u,|anoszq rocznźe 1650 ch,orgch, a Kasct {-horEclt, llsg-
znaczgła limit na 1050 osob. Podobnie jest u szpźtalu
us Leszruie na kardiologźż, gdzie na za,wał us 1998 r,
Leczono 600 osob, a Kasa Cltorgcłt ncL rolł 1999 tłE-
znaczgła limit 300 osob.

\Ę uzgodnieniu z tlsłqdzaml sam,orzqd,otugmż Śrnigla
zuniosłem też interpelację o rozpoczęcie robót na śmż-
gielsiciej obtuodnicE.

W drtźu 29 marca br. Sejmik, po odbgciu posźe-
dzeń Komżsji, zatlnierdził budz.et Sejrnźku narzucona
przez Ministra Finansotł, Wgnosi on 178.456.0a0 zł,

(Dla orźentacjż podam, ze stanouJl olt 300lo surma oll,d,-

żetóąl; tuojeuództw,' ktore laeszłE ąls skład wojelłotiz-
ttlsa tlsielkopolskźego), Z tej kwotg m,żn. przeznqczo,l{)
na ośuiatę i lłEcłtouan:: - 29.163.00a zł, ocLłrcnłi
zdroll;i,a - 23.206.000 zł, drogż - 60.a38.000 zł, kul-
tlłrę i sztukę - 33.629.000 zł, rolnżctLuo - 10.787.000
złotych.

Dziękuję Panu za wypowiedź i do zobaczenia za
trriesiąc. (H.Z.)

ćd
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WALNE ,,SMIGROLU,,
W sobotę, 20 marca w sali widowiskołvej Cen-

trullr Kultury w Smiglu odbyło się Walne Zgroma-
dzclrie Udzialowców Spółki SMIGROL. Na 62 uplaw-
rlionych udziałowców, w posiedzeniu uczestniczylo
48, co stanowiło 7?0/o.
Gośćmi walnego zgromadzcnia byli: plezes Okręgo-
rvego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolni-
czych w Lesznie i równocześnie radny Sejmiku Wo-
jewództwa Poznańskie§o inż, Marian Kasperski, Bur-
nistrz Smigla inż. Jerzy CieśIa, przewodniczący Ra-
dy Miejskiej Śmigla i równocześnie prezes miejsco-
wego GZRKiOR Zygmunt Konieczny oraz dyrektor
Banku Spółdzielczego w Smiglu Jerzy Wojciecho-
wski,

Zgromadzenie, witając zebran5,ch udziałolvców
i gości, otworzył przewodniczący Rady Nadzorczej
Spółki ŚnłiCROL Henryk Płócienrrik, a obradom
przewodniczył Arrtoni SIiwiński.
Spraw,ozdanie z działainości Rady Nadzorczej Spółki
przedstawił H. Płóciennik. Rada uwypukliła, że du-
żym osiągnięciem zarządu jest utrzymanie poziomlt
zatrudnienia i zapewnienie frontu robót oraz dania
pracownikonr możliwości zwiększania zarobków przez
prace akordowe. W roku sprawozdawczym zwiększy-
ły się też środki trwałe. Prawidłowym działaniem za-
rządu jest wydzierżawienie chwilowo zbędnych po-
mieszczeń. Niepokojącym zjawiskiem jest spadek
usług w dziale mechanizacja rolnictwa. W sumie za-
rząd pracował dobrze, osiągnął pozytywny wynik
i rada wniosła o udzielenie mu absolutoriunr.
Później, w trakcie głosowania, odCzielnie nad posz-
czególnymi członkami zarządu (Ryszard Fornalik .--
prezes, Genowefa Nowak - gł. księgowy i Alrtoni
Śliwiński - członek) przy dwóch głosach w,strzymu-
jących się (przedstawiciele Kółka Rolniczego w Cza-
czu) absolutorium udzielono wszystkim. Radzie Nad-
zorczej absolutorium udzielono jednogłośnie.

Sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności go-
spodarczo-finansowej za 199B rok przedstawił prezes
R. Fornalik.
Udziałowcami spółki są kółka rolnicze jako osoby
pla\^/ne (25) i pracownicy jako osoby fizyczne (36).

Kapitał zakładowy spółki wynosl 2708 udziałow po
100,00 złotych każdy: kółka posiadają 2127 udziałów
a pracownicy - 581 udziałów. Stan środków trwa-
łych w spółce na koniec roku 1998 w cenach ewiden-
cyjnych brutto wynosi 1.755.033,37 zł i jest rviększy
o 365.533,00 niż w roku 1997.

W porównaniu do roku 1997 nastąpił ,uvzrost przy-
chodów ogółem o 40oll - głównie popTzez plodukclę
warsztatową, która się rozwija dzięki dobrej i pogłę-
biającej się współpracy z poznańskimi, i nie tylko,
firmami. Na strukturę przychodó"w składają się: uslu--

8i i produkcja warsztatowa - '11,30lo, r.rsł,'lgi trakto-

rowo-maszynowe * 19,00/o, przeglądy pojazdów na
stacji diagnostycznej - $,tgf n, sprzedaż nawozów -1,70/o i pozostałe - 1,B0/o. Ogółem osiągnięto przy-
chody w wysokości 3.217.91B złotych,
Podstawową działalnością spółki jest produkcja
i usługi warsztatowe. Usługi zwlązane z uprawami
i zbiorami płodów rolnych stanowią pozostałą częśĆ
działalności. Z ważniejszego rolniczego sprzętu spół-
ka posiada: 10 ciągników, 19 pTzyczep, 20 kombaj-
nów zbożowych, 2 kombajny buraczane, 4 opryski-
wacze, 3 beczkowozy, 6 rozrzutników obornika, 2
rozrzutniki wapna, jedną prasę rolującą, 3 prasy
Z-224,3 kosiarki rotacyjne, 2 sieczkarnie.
Nie da się ukryć, że nastąpił dalszy spadek usług
zwl,ązanych z upraq/ami i zbiorem płodów rolnych.
Na ten rodzaj działalności należy patrzeć z obawą.
Ekonomia zmusi nas do realizow,ania nowei koncep-
cji wykonywania tych usług, bo i90/o ogólnej kwoty
przychodów stawia działalność nrechanizacyjną na
drugorzędnym miejscu._ Utrzymanie przez cały rok
sprzętu traktorowo-maszynowego, który pracuje kil-
kanaście tygodni, nie jest zjawiskiem korzystnym.
poz;,tyy7rrrm kierunkiem w działaniu spółki w za-
kresie przychodów były przeglądy techniczlle wszyst-
kich typów pojazdów. Obroty stacji w porównaniu
clo t,oku 1997 wzrosły o 2010/o. Stacja nasza posiada
uprawnienia do wykonywania badań technicznych
rł,szystkich typów pojazdów do 2003 roku.
Na działalność inwestycyjną wydatkorvano l23.2I7,00
złotych, w tym: na zakup sprzętu (urządzenia do
drugiej stacji diagnostycznej, autobus do przewozu
pracowników, plasa mimośrodowa do warsztatu) -109,764,00 i na roboty budow]ane - 13.453,00 zło-
tych. Pokryliśmy ią ze środków własnych (81.21?,00
złotych) oraz z kredytu (40.000,00 zł),

Ogółem w ubiegłym roku spółka poniosła 3.i15.353,84
złotych kosztów. Największą ich pozycję stanowi
utrzymanie pracowników (84 osoby). Ich wynagro-
dzenia oraz obowiązkowe świadczenia stanowią 620/o

kosztów ogółem. W roku sprawozdawczym obniżyła
się absencja chorobowa, która średnio na jednego za-
trudnionego wyniosła 16 dni. Gdyby nie ona, obrót
spółki można by zwiększyć o około 100.000 złotych.
Spółka w dalszym ciągu wydzierżawia obiekty po by-
łych zakładach mechanizacyjnych w, Karśnicach, Sta-
rym Bojanowie i Śmiglu oraz w zakładzie macierzy-
stym przy ul. Leszczyńskiej.

Porówrrując przychody i koszty wynika, że spółka
w 1998 roku wypracowała zysk bilarrsowy brutto
rv w,ysokości 102.564,39 zł, Zarząd i Rada Pracowni-
cza Społki ŚMIGROL zapToponowała rvalnemu zgro-
madzeniu, by zysk netto w kwocie 51.ZI0,49 zł prze-
znaczyć na dalsze fundusze Tozwojowe Spółki oraz
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dywidendę dla udziałowców przypadającą w zależ-
ności od posiadanych udziałów.
Na dzień odbycia walnego zgromadzenia spółki za
usługi wykonane w roku ubiegłym usługobiorcy nie
lvpłacili kwoty B.B01,10 złotych. W stosunku do 6 za-
iegających osób (na kwotę 4.67I,10 zł) wysĘpiono na
drogę sądową.
Mimo rrapiętych finansów Zarząd Spółki ŚMIGROL
rł, roku ubiegłym dofinansowywał niektóre organiza-
cje społeczne (zespół tanzczny ,,Żeńcy", OSP Czacz
i Robaczyn, wieńce dożynkowe, koło pszczeIarzy)
na kwotę 3.388,12 złotych. Na rekiamę publiczną wy-
dano 3.471 zł, w tym stacji diagnostycznej 1.110,00
i jednego z żużlowców Unii Leszno - 1.600,00 zł.
Na koniec wystąpieni& pl€aes R. Fornalik złożył po-
dziękowanie Radzie Nadzorczej Spółki oraz udzia-
łowcom i samorządowym władzom i instytucjom za
pomoc i współpracę ze spółką jMIGROL.

Biians i wyniki spółki, w bardziej rozszerzonej
wersji niż prezes przedstawiła główna księgowa
G, Norvak. Mówiąc o zaległościach stwierdziła ,,Spół-
ka nie będzie świadczyła usług tym rolnikom, którzy
zwlekają z zapłaŁą za usługi".

Nim przystąpiono do dyskusji Marian Kasperski
wręczył Ryszardowi FORNALIKOWI odznakę ZA-
SŁUZONY DLA ROLNICTWA, a G. NOWAK,
H. PŁOCIENNIKOWI i Atrtoniemu SLIWINSKIE-
MU - odznalii ZA ZASŁUGI DLA KOŁEK ROLNI-
CZYCH..
Dyskusję rozpoczął delegat Jerzy Rucir-lski, który za-
pl,oponował, by: w przyszłości tekst zaprcszenia po-
szerzyć, lvzo]:ell} tnleczarni, o podstawowe dane bi-
lansow-e i by wypisy aktu notarialnego o założeniu
spółki były w dokumentach kółek. Spytał się też ile
otrzymano środków za sprzedany sprzęt a ile za
dzierżawy oraz chciał rviedzieć, czy okoliczności
sprzedaży jednego z ciągników były prawne.
Władysłarv Kahi z Olszewa apelował, by przy usta-
laniu ceny za kombajnowanie kierować się ceną zbo-
ża, a nie np. ceną paliwa.

Odpowiedzi udzielał pl,ezes R. Fornalik, Podkreślił,
że w siedzibie spółki są dokumenty i każdy udzia-
łowiec może je przeglądnąć, a jeśli nie będzie prze-
szkóci prawr'ych, to wypisy aktórv notarialnych kół-
kom zostaną dostarczone. Za wynajem obiektów spół-
ka locznie otrzymuje około 160 tys, złotych. Sprze-
ditno, po konsultacji z tadą nadzotczą, dwa ciągniki

- ,,Proszę przyjść do biura i sprawdzić w dokumen-
tach przebieg sprzedaży", Odnośnie cen za usługi:

,,Zrobimy wszystko, by "jechaću w cenie ubiegło-
Iocznej".

W programie działania m.in. uwzględniono wy-
budowanie dojazdu do stacji diagnostycznej bezpo-
śr,ednio z Łrasy E5 oraz - w dalszej perspektywie
czas. - uruchomić stację obsługi sprzętu do opry-
skilvania roślin.

Wśród uchwał podjęto i tą by wyplacowany zysk
netto podzieiić - po laz pierwszy! na udziały i wy-
płacić po 10,00 złotych za jeden udział. Pozostałą
kwotę przeznaczyć na fundusz lezerwowy. Postano-
wiono też sprzedać dotychczasowym najclncotrr pra-
cowniczy blok nrieszkalny (6 mieszkaii).

Wolne głosy rozpoczął członek Zarządtt Spółki
Ilenryk Żak z Przysieki Polskiej, który zwrócił uwa-
gę, że clywidenda rodzi się z zysku i zachodzi pyta-
tric: .,Czy obniżać cenę usług? A skąd pieniądzc na
pens.;c? Wszyscy chcą lvięcej. Wielkinr lukcesetlt nas
udziałowców - rvłaścicieli firmy jest to, że ona jest
i rozwija siq". Na koniec swej wypowiedzi w imieniu
pogorzelca Jana Kiełczewskiego z Przysieki Polskiej
podziękował spółce za nieodpłatny zbiól, i-,u}<urydzy
z 3 hcktorów.

Marian Kasperski wystąpienie rozpoczął od zło-
żenia w imieniu wszystkich zaproszonych gości ser-
decznych gratulacji ,,tak wspaniałej jednostce dzia-
łającej na prawie handlowym", a następnie omówił
sytuację polskiego rolnictwa. Na początek dobitnie
stwierdził, że WIEŚ, A sZCZEGÓl-Nlp JEJ MŁo-
DZIEŻ, ZA OBECNY STAN ROLNICTWA TEZ PO-
NOSI WINĘ, BO CHŁOPSKA PARTIA W WYBO-
RACI{ WYPADŁA MIZERNIE. W ostatnim czasie,
również dzięki blokadom rośnie poparcie dla wsi.
,,Gdy likwidują stanowisko pracy górnika, to on do-
staje do łapy 50 milionów, a chłop dostaje - g.....".
Rolnictwo jest segmentem państwowym i musi byc
stabilne. Chłop musi wiedzieć jak ma być. Aby
uzyskać doch& na poziomie średniej przemysłu, go-
spodarstwo nastawione na produkcję rośiinną winno
mieć 60 ha, na hodowlę trzody w cyklu zamkniętym

- 28 ha, a na produkcję mleka - 34 ha. Na koniec
poradził by nie podnosić plonów a tworzyć grupy
producenckie. Podstawowym zadaniem rządu jest
uregulowanie rynku i wypracowanie wspólnie z ro1-
niczymi związkami paktu dla rolnictwa.

Po zakończeniu obrad podano obiad, w czasie któ-
rego dalej, choc już nieoficjalnie, dyskutowano na
temat przyszłości nasz€go rolnictwa.

(H.z.)

A JEDNAK!
W artykule ,,Było czego słuchać,.." publikowa-

nym w poprzednim num€rze ,,Witryny Śmigielskiej"
(s. 11) opierając się na wypowiedzi usłyszanej,na in-
nym zgromadzeniu rolników, stwierdziłem że,. ,,(Z te-
renu powiatu kościańskiego nie będzie skierowań cl,o

kolegiów za poprzednie blokady - H.Z.)".

Jest jednak inaczej. Pan r\ndrzej Słodzinka) za-
siępca przewodniczącego komitetu protestaci,jrlcao
przedstawił wezwanie z Kolegium ds, Wykroczeń przy
Sądzie Rejonowym w Kościanie na rozprawę jako

obwiniony o wykroczenie z art. 90 kodeksu wykro-
czeń.(,,Kto tamuje lub utrudnia ruch na drodze pu-
blicznej...). Takich wezwań ponoć wysłano trzy.

5
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Męskie tozmowy o śmieciąch
Dla plzypotnnienia:

Sclii.l RP we wrześtriu 1996 roku przyjął Usta,nvt;
tl utlzl,maniu porządku i czystości w gminach, }<tór,a

to nałożyła na władze lokalne obowiązek uporządko-
lvania wszelkich spraw zwtązanycŁt z utrzynraniem
porządku i czystości na swoim terenie, w tym także
spraw związanych z gromadzeniem, wywożeniem
i składowaniem odpadów.

Iiada Miejska Śmigla w lutym ub.r. podjęła uchwałę
o ustaleniu szczegółowych zasad utrzynrania czystoś-
ci i porządku na terenie gminy Smigiel, które to za-
sady szczegółowo okreśIają obowiązki właścicieii i ad-
ninistratorów posesji w zakresie gospodarki odpada-
mi: wyposażenie nieruchomości w odpowiednią ilośc
pojemników, które muszą być opróżniane przyrraj-
tnniej raz w miesiącu i wywożone rvyłącznie na \\,y-
znaczor^e składowisko odpadów - Miejsko-Gmirrne
rvysypisko śmieci w Koszanowie.

W poprzednim nr. Witryny Smigielskiej opubliko-
lvaliśmy Komunikat Zarządu Miejskiego Smigla,
rv którym stwierdza się, że z dniem 1 mąja 1999 r
ri,prowadzony zostaje na terenie miasta i gminy Snri-
giel regularny wywóz nieczystości stałych, a wy\^,o-

zu dokonywał będzie Miejski Zakład Oczyszczania
r.,,, Lesznie. W części końcowej komunikatu stwierdza
się, że: Każdy usłaścźcżel, posesjl zobowiqzang będzźe

okazuć sźę w razie kontroli Straży Mżejskźej douo-
dem lłpłatg za przyjęcźe nźeczgstoścź na rugsypisko
lub umoluq zauartq z I\IZO luzględnl,e żnngm pod-
mioteln posiadajqcgrn zezwolenie - a rvięc można
też korzystać i z inyclr firm wywożącycir smieci albc
ciokonać tego samodzieInie.

Spisywaniem rolników chętnych do skorzystania
z usług MZO w Lesznie zajęli się sołtysi w trakcie
zbierania podatku rolnego. W niektórych rejonaclr
gilriny podniesiono .,lalum" i zorganizowano zebra-
nia wiejskie, by ,,przybliżyć temat i podjąc rozsądne
rozwiązanie". Skorzystałem z zaproszenia i uczestni-
czyłem w jednym z nicir. Obecny był też ciyrektor
MZO w Lesznie Stanisław Ratajczak.
Na początku było burzliwie i na NIE, co zresztą jest
zrozumiałe, gdyż wprowadzanie czegoś nowego -w stosunku do dotychczasowych plaktyk dla niektó-
rych to wlęcz rewolucja - zawsze budzi wewnętrz-
nY oPór' : :3,,

Argurnentowano tym, że na wsi śmieci jest malo,

a w zimie nie ma ich w ogóle, ,,bo .., wszystko pali-
my"! Stwierdzono też, że,,najwięlisza głupota ze wsi
do miasta śmiec' wozić". ,,A co to są śmiecie?" -
nieoczekiwanie ktoś zapytaŁ. A i,,toś inn5r g5y7ludczył,

że ,,...w obejściu wykopie dołek i też bcdzie ,rriał ."
wysypisko".

Blonioncl się też kosztami (wywóz jednego worka
tniesięcznie : dwie butelki piwa). ,,Dlaczego syste-
matycznie co miesiąc? A może co drugi?" - sugero-
\ł,ano. Uczestniczący w zebratriu zastępca przewod-
niczącego Rady Miejskiej Śmigla Stanisław Pawlak
nr.in. stwierdził: ,,Niech nikt nie mówi, że nie ma
śmieci", a radny z tego rejonu sytuację określił jed-
noznacznie: ,,Śmieci jest od ch....y i trochę, tylko, że
tny je palimy, czego naln robić nie lvolno" !

I ta wypowiedź mogłaby posłużyc za puentę.
Śmieci palić nie wolno, tylko KTO O TYM
W I E?! Wiedza uczestników tego zebrania (i nie tyl-
ko ich) na temat ekologii, odpadórv, ich utylizacji,
dcgradacji i dervastacji środowiska jest znikoma. (Bo
niby skąd mają ją posiadać?). I w pełni się zgadzam
z wypowiedzią rolnika siedzącego w pierwszym Tzę-
dzie; (uświadamiać) trzeba zacząć od dzieci. Bo
u tych ,,starych" przyzwyczajenia zmienic jest nie-
zwylrle trudno.

Hubert zbierskż

PS. W zebraniu uczestnźczylź sum,ż mężczgźni,

Ekologia - nauka zajmująca się badaniem relacji
między organizmami żywymi a środowiskiem w ja-
kim żyią. Obejmuje wszystkie zjawiska dotyczące
rvzajenrnych powiązań i zależności nriędzy roślinami,
zwierzętami a ich żywym i naturalnym środowi-
skiem. Nauka, która powinna pomóc człowiekowi
rv poszukiwaniu właścirvego miejsca w naturze, właś-
ciwej drogi rozwoju.
Odpady - pozostałości po różnych formach działai-
ności człowieka. Dzielą się na przetnysłowe i komu-
nalne. Każdy indywidualny producent - człowiek
rocznie wytwarza ich około 300 kilogramów.
Śmieci - rzeczy wyrzucone, zniszczone, zużyte, bez-
użyteczne, zepsute, zwłaszcza resztki czegoś, pozosta-
łości - odpadki.
Utylizacja - odbywa się przez składowarrie odpadów
na wysypiskach, spalanie, kompostowanie i pirolizę
(Termiczny rozkład bez dopływu powietrza pIzy
temp. 400-?00oC.W wyniku tego procesu uzyskuje
się palny gaz, a objętość produktów początkowych
zcstaje zmniejszona).
Degradacja środowiska - procesy i zjawiska, które
powodują stopniowe pogorszenie stanu środowiska
naturalnego wskutek jego zanieczyszczenia i skaże-
nia. Wpływają na nie przede wszystkim: urbanizacja,
technizacja oraz szybki przyrost ludności.
Dewastacja środorviska całkowite znlszczenie,
zrujnowanie przyrody spowodowane najczęściej nie-
oopowiednimi działaniami człowieka,

(wybrane hasła z: Marżu Ciesźelska Słowniczek eko-

1ogiczny)



WITRYNA SMIGIELSKA

W§§ s[sIA RAIlt ]tfrlEl§f,lEl śmcn n
... odbyła się 25 marca br. Uczestniczyło w niej 23
;,lłclilvl]i Raciv Niiejskiej Śmigla (nieobecny był Jan
Lisia,l.; ze S,llarvia), radili Rad;z Powiatu Kościań-
s!,iego: Józef Cieśla i Henlyk Skrzypczak, kom, Ko-
:risa,r,iatir Policji w SmigIu Jarosiaw Miedziarek, Peł-
;lcl;rccnik Zarządu Miejskiego Smigla ds. Profilakty-
11 i i:iozlviązywania Problemów Alkoholowych Geno-
,,,,,eia Łączna, sołtysi i przewodniczący komitetów
i;;li_,tiioivyclr, nieliczni mieszkańcy. Obrady prowadził
lrlze-".rodniczący Rady N{iejskiej ŚnligIa Zygmunt
Konieczny.

Ct} BOBIŁ ZAR.ZĄD?

i:plalvozclante z dzlałaiirości Zarządu lViiejskiego
3ir,,ii; ia ilrzedstar,vił jego Przelvodniczący - bur-
nristrz Jerzy Cieśia.
)., t l,t;J ;lliędz1, innyli:l:

i-; W Ll,)rbie zi,iirytallia o cei}ę dokonał wybolu ofelty
;la il,jr,;ollail',e l::ap sytliacyjnych w celu budowy sie-
.i -,ilci.c.]iągow,ej rv Parsku i Zydolvie,
€i,, za"pozlial siq z ctziewięcioma l,;nioskatni o plzyz-
iia;lie doti,c.ji -- jederr zacilitliowairo negatywnie, je-
.l:lr -- l]ozytywl}ie, a pozostałe tozpatrzy w terminie
1.;óźniejszym.
(& roz_.iatrzył 2 wnioski o przydział lokali mieszkal-
ilyci-l -- jecien załatwiono negatywnte, rvirioskującego
o cii,i;gi io}<al rvpisano na listę oczekujących na pfzy-
il:iai t,:ieszkania; negatywnie ustosunkowano się dtl

vinioslru o zatrrianę mieszkania.

ruij;illl GMINIY SMIGIEL NA RoI{, 1999

t:'Iz}, jednynr głosie PRZECIW podjęto ucliłr,ałę
rv s.;,r,arł,ie budżetu na rok 1999, Dochody r-lstaiono
-\ł w)isoi.icśct 14.aB7.449,00, a wydatki - 14.715.710,00

zloiyłi. Deficyt budżetu gminy zostanie pokryty
z nadw-yzi<i z lat ubiegłych.
Utwoleolro ogólną lezerwę budżetow-ą w wysoliosci
i:19.39tj,C0 złotych. Szerzej o budżecio - rv nastęlr-
nyiu ni,iinerze. Dyskusji naC uchwałą buciżetową nic
l^_- i ^L-] V lJ_

IN}{E UCHWAŁY

€ ,w spiawie wprowadzenia zmian w Statucie Gmi-
. ^,,.lrigiei - 

osiedlu nr IV dopisano nowe uiice:

^-lr!]a Stefana Batorego, Walentego Szmalca, Nlarci-
na r\delta, Jana Kozielskiego i Andrzeja Lubieniec-
kiego. Są to ulice na Osiedlu Braci Polskich. Nazwy
llii,: rraciano uchwałą w lutym 1986 r. ale wówczas
',.,,.-,-:, ]eEzcze nikt się nie budował. W ostatnim jednak
i.,,.li:it-, ilr lvydzielone działki jest coraz więcej na-
i-."cci,ł, powstają nowe domy, które są zasiedlane.
l,,-, i;r.lq '"ą wprowadzono również do Statutu Csiedla
Nr IV.

S w sprarvie uchwalenia Gminiregc Prog:,atriu Plo-
lilaktyki i Rozwiąz;rrvania Problemów r\l]<olioio.łych
na rok 1999 - wydrukujemy go w następnym nu-
rnerze.

O w sprawie przystąpienia do sporządzania zniiany
planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego
gminy Śmigiel zatwierdzonego uchwałą Nr XVIlI)zt
/91 Rady Miasta i Gminy w Śmiglu z dnia 25 listo-
;lada 1991 t. z póżniejszymi zmianami. W uzasadnie-
rriu tej uchwały stwierdzono: W zlłźqzku z zamźarem
przystqpienźa do zagospodarowanźa złóż gazu ziem-
nego pod nazlDq ,,Koścżan" Polskże Gornźctruo NaJ-
tcltlse ż Gazoąpnżcttlso S.A. u: Warszalnie, Oddzżał Zie-
I,onogórski zlectło opracolaanie zmźun planu zagospo-
darousunict przestrzennego uspol,nże dla trzech gtttźn
tj, Koścżan, Kamienźec,Śmżgźel. Głuwrte złoża znuj-
d,ujcl, si,ę nu terenźe gming Kościan jeclnak ze wzglę-
du na częścżowg zasżęg zaleganźa gazu na terenie
gminy Śmigźel (okolżce Starej Przysżeki Pi,eruszej
ż Drlłgiej) .... należy podjąć uchwałę rv tej sprawie,

ZAMKNIĘCIE OBRAD
W wolnych głosach i wnioskach nikt nic nie po-

r,yiedział i Zygmunt Konieczny, po 30 minutach
tll.;r,ad, dokonał zamknięcia sesji.

(H.Z.)

PRzEIARe
Centrum Kultury w Smiglu informuje, że r,v dniu

115 kwietnia 1999 r. o_godz, 12.00 w sali klubowej
Centrum Kultury w Smiglu, u]. T. Kościuszki 20
vvejście ,,C" odbędzie się PRZETARG USTNY NIE-
OGRANICZONY na najem lokalu użytkor,vego (sezo-
nowy punkt handlowy) położonego w Smiglu przy
u]. M, Konopnickiej (przy basenie).

W przetargu mogą brac udział osoby fizyczne
l prawne, które wpłacą opłatę za udział \\, przetargu
rł rvysokości 10,00 złotych (nie podlega ona zwroŁo-
wi) i vadium w wysokości 30,00 złotych w admini-
stracji Cerrtrum (rł,ejście ,,C",I.p.) w dniu przetargu
do 1;o,1z. 11.00. Stawka wywoławcza miesięcznej
dziel,zarvy Łvynosi 85,00 złotych f VAT (irpiec, sier-
pień) z możliwością przedłużenia oklesu dzierżawy
za 500lg stawki dzierżawy.

Szczegółowe warunki. przetargu określa,,Reguiie-
min plzetalgu", który podobnie jak i projekt unowy
dzierżawnej, jest do wglądu w administracji Ce,:l-

trum.
Lokal można ogląCać w dniach 15 i 16 lrwiefiiia

bież. roku w godz. 9.00-15.00 (klucze w administra-
cii Centrum).

Dyrektor Centrum Kr,rltury rv Śnriglu
mgr Hubert Zbierski
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i'ielrvszy raz hasło to pojawiło się na zebraniu
i;rotes;tacyjnynr mieszkańców Smigla 8 stycznia ub.r.
Sprawa budowy nie wyszła jeszcze ,,z papierków''
i zaniepokojony tym stanem rzeczy Komitet Protes-
tacyjny Na Rzecz Przyspieszenia Budowy Obwodni-
c., dla Snrigla zwołał 26 marca br. po raz drugi mie-
szkańców do sali widowiskowej Centrum Kultury w
Smiglu, by z ust kompetentnych osób usłyszeli
,,prawdę o stanie Tzeczy".

Zgromadzerrie otworzył przer,vodiliczący koirrite-
tu plotestacyjnego Leszek Balcer, który po.vitał goś-
ei: posła Wiesława Andrzeja Szczepańskiego, lVicc-
starostę Kościańskiego Stefana Stachowiaka, Burmi-
strza Smigla Jerzego Cieśię, radnych wszystkich
szczebli, dyrektora Okre5lowej Dyrekcji Dróg Pub-
Iicznych w Poznaniu Kazimierza BaŁęcznego, prze-
rriodniczących ]romitetóv,, osiedlowych, bardzo licznie
zebranych mieszkat'rców niasta i okolicy oraz pr-zed-
stawicieli radia i plasy.

L. Balcer w słowie wstępnym między innymi
stwierdził:
Przedstausźci,el,e tlsładz na czele z b. Wojewodq Lesz-
czyńskźm p, Leszkźem Burzyńskźm oruz Dgrekcji
Generalnej Dróg z p, Bałęczngm na tym spotkaniu
(tł stgcznźu 1998 - t7.Z,) zapeunialź nas mżeszkclil.-
cóus, źż źnusestycja obuodnźcg dla Śmźgla będzźe re-
alźzotlsanu zgodnźe z otrzanxunanl zapelDnźenżem pź-
sem,rulJm od tlsźcemżni,stra transportu (...), Zgodllie z
tgml, zapeusnźenźamź do lcońca l ktłartału 7999 m,iał
zakończgć się usgkup dzżałek pod budotaę obuodni-
ca oraz rozstrzggnżęcie przeturgu mźędzgnarodowe-
go. Dgrektor BałęcznE stusierdzźł utedg: ,,jeżelź nże
bęclzźe problemow z lnEkupem dzźałek, to u grudnżu
2aa0 roku przetnźem,g ustęgę na obusodnźcy", Zdes-
perouanźe mieszkańcou jest olbrzgmie. Nźkt z nas
nźe może przEjqć do zużadomoścż, ze opóźnl,enźe rea-
lizacjż obuodnźcg ugnźka z ,,ja'tr<,żś taln niedorobżo-
nEcłl dokumentóus", nźeporozumżeń, luzajemnego
zrzucunźu uiny uobec aktualnego stanu, Stllsźerdzżć
nluszę, ż e,uczestnźczqc u najr o zmaźtszE cll, spotkaniach,
z usładza,,nż, dgr ekc jq dr ó g, zaźnteT e s oID anu nl,ź usłaś-
cźcżelami dziułek (.,.) zausze prezentouq,łem poglqd,
źż szgbka reali,zacja jest sprausq nadrzędnq nad źn-
dyusidualnymi ż partgkularngmi źnteresamż (,..). W
całej tej spraluźe odnoszę u:rużenie jakby ,,jakinl,ś
sżłom" zależało na cźqgłgm odu:lekanźu real,źzacji zct-
tożonego harmnograTfuu prg.c. Stl,,-,-Lerdzunl. ze ll: t,ycŁt
czgnnościach, bEłg nżeuzasadnione przestoje i uycze-
kiu:anże (..,). Zdesperozuanź nt"ieszkańcy przez cały
czas vDalki o obllsodnicę la ŚmigltL zacl1,ousg.wtiti sźę z

tuielkq kulturq, Odstq,piono od zapousźadanej bloka-
d,,a (...). Jak dotqd nasze protestg ograniczały się do
zebrań, spotkań, uguieranźa nacisku na parltn,Len-
tarzystó,w ż radngch. Skończyła sźę jednah cżerplż-
l"uość ź o żle us dnźu dzisiejszgm nźe uzyshamg kon-
kretngch zapeu:nźeń z określenżefiL czasolDaln, to IJ)

na.jblżżs zym, c zasże pode jmźemg o str ze g atu cze protes-
ty t-u postaci: okupolłania odpoużedniclt, urzędóu ź

pi eszy cl t blolęad prze jść uliczng ch.

Nas:tt;prrie koiejrro głos zabierali:

}i1,1. 1i. Bałęczny: Dziś już n}aniy wykupionych 9B0/o
c.izia]eii. Są triidności z wykupem 7 działek od 5 u,ła-
ścir:ieli. Problemy są od -stacji benzynov,zej do Gliń-
siia. Duzc uznanie dla u,icestarosty Stachowiaka, któ-
Iy nas wspomaga w negocjacjach. Dziękuję tym rvła-
ścicielonr, }<torzy poszli na kornproiT,ts. Z3, nriesiąc
zamelduję p. Balcerowi jaka jest Ęl|uągja. Pieniądze
na obwodnicę nadal są.

Poseł W. Szczepański: Jeśli do końca trraja sprawa
nie ruszy do przodu, to w czerwcu ściągam tu rrri-
llistt,a ttalls"-oLtu. Gdy nie są załatwione sprawy for-
n,altro-prarł,nc, to nic zrobić nie można. Szczęściem
jcst to, że pieniądze tra inwestycję są z banku świa-
toł,ego, Ceny za wykupiony grunt * zgodnie z cell-
rri]łiem. L)ekiaruję pełną pomoc w zakresie kontak-
tów z ministerstwem i Agencją Własności Rolrrej
Sl<arbu Państvra w Pozrrarriu.

Wicestarosta S. Stachorviak: Zrobiliśmy wszystko b5,

ostatecznie poznać propozycje vyłaścicieli działek,
Działać będziemy szybko, rówtrież rvtedy, gdyby do-
szło do wywłaszczeń. Przyspieszymy gdy będzie no-
rł-a decyzja o rvarunkach zabudorł,y - poplzednia
została lrchylona. Będziemy jednak robić wszystko,
hy z właścicie]arrri dojść do porozumienia.
plzeląlodniczący liorrritetu protestacyjnego L, Balcer:
Apeluję do tyc}r, od których wszystko zależy, jeśli
będzie potrzeba, to przed nimi uklęknę. Również do
rady sołeckiej Glińska, która też ma swoją splawę
(.,Walczy" o pozostawienie odcinka obecrrej trasy E5
Glińsko 

- Śmigiel - H.Z,).Nic nie może przesunąć
terminu budowy. Najważniejsi są mieszkańcy Smigla
.- oni są najbardziej udręczeni.
Fiurmistrz Jerzy Cieśla: Cała procedura jest skom-
piikow,e;na. i\:ydanie decyzji o warunkach zabudowy
i:rzeszło cio glr:in. r\le jeden z właścicieli gruntów
v. ,,,i; óilł nr cl-yrel<cii ztuiant, która jest niezgodna z
p'l;lr:el'rr l;lzc.strzeri;]e!]o zagospodarowania. It{usi na-
sta;pic jego zrr. iair l 1 \,.: tvm celu 15 kwietnia zosia-
nie zu,ołana sesja itady Miejskiej Smigla. Uchwale-
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nie zmiali rv planie da początek dalszemu toliowi
czylrności admirristracyj nych.

Dyskr-lsji, oprócz paru zapytań 
- zdementowatro

pio'ukę, że pieniądze zostaną przesunięte na budowę
obr",,odnicy Bojanorva - nie było. Wypowiedzi, któ-
lc vi zasiłdzic były deklaracjami, kwitowano oklas-
kami.
Na końcu ciyr. K. I3ałeczny zl,oży! najważn:ejszą de-
klarację: Pod iioniec tego roku na budowę wejdą
rraszyny, a pod koniec 2001 - koniec budowy. Zro-
bię w-szystko, by p. Balcer był bezrobotrry i więcej
rviecólv nie złvoływał.

(H,z.)

WWAaA

§§rE§sEIi §tuil8nci!

oTwAtiTE DBZWI
15 kwietnia br. w godzinacir 9.00-11.00 w salce

kiribolvej Ceirtrum Kuituly w Smiglu (wejście C)
Wydział Studiów Edukacyjnych i Wydział Nauk Spo-
łecznych Uni-wersytetu im. Adarna Mickiewicza
w Pozrlaniu organizuje spotkanie z osobami zaintere-
sowarrymi studiami zarówno dziennymi jak i zaocz-
nymi i to rrr liościanie i Poznaniu.
UANT ,ł, Poznaniu reprezentować bęclą: Prodzielrarr
Wyclziału ljtudiow Edukacyjnych prof, dl hab. Kazi-
trrierz Prz,:szczypkov,,ski oraz wicedy rektor 1rlstyi,u
tu },]aulr Społecznych dr Tadeusz Wallas.

RIPIffiT&JAm ffi§{&,,u[fiTnuttl!"

9,04,99 (piątek) godz. 19.00

,,NlE WIERZCIE BLIŹ}.TIACZKOM", USA, 1998.

Reż. Nancy Meyers. Wyk. Lindsay Lohan, Dennis
Quaid, Natasha Richardson. Komedia rodzinna, Opo-
wieść o bliźnicz]<ach, które po urodzeniu zostały roz-
dzielone przez rozwodzących się rodziców. Jedna
pojechała do Londynu z matką, druga została z o1-
cem w Amcryce. Adaptacja powieści Ericha KAstne-
ra, rvie1o]<rotnie f ilnrowanej.
16.04.99 (piątek) godz. 18.00

,"DOKTOR DOLITTLE", IJSA, 1998. Reż. Betty Tho-
mas. Wyk. Eddie Mrrrphy, Ossie Davis, Oiiver Platt.
Komeclia będąca adaptacją popularnych książek dla
dzieci pióra l{ugh Loftinga. Mały chłopiec posiadł
niezrvykłą umiejętność, potrafi porozumiewać się ze
zwierzętami, Potem chłopiec dorasta, studiuje nredy-
cynę, zostaje lekarzem. Niezwykły dar znika. Ale
któregoś dnia Dr Dolitle potrąca psa i nagie słyszy
jego niepochlebne uwagi na temat samego siebie.

B.M,

"ffi',W

Begionalna puhfi§kmclm
Z okazji 80 rocznicy Powstatria \Mieikopolskiego

i9l8-1919 r,oku ukazała się staratriem S.połeczllego
I{omitetu Obchociów 80. Rocznicy Porvstania Wiel-
kopolskiego na Ziemi Kościańskiej. lrtórego plczesem
jest znany starszym mieszkaiicoirl Smigla Bronisław
Szmatuła, publikacja pt. Zierrria l{.ościallsita lv ,Ftxv-
staniu llrielkopolslrim (1918-1919). Jcst to i]Taca
zbiororva pod redakcją naukową pioniera l,;aclafr nad
tym zagadnieniem prof. dr. hab, Bcgusiawa i]oiaka.
Autorami poszczególnych rozdziałólł, są: Fioti- Liauer:
Konsllilacja niepodległościowa na Ziel,-li Kościań-
skiej; Bogusław Polak: Na f1,ontach Pol,.rsiania Wiel-
kopolskiego; Jan Basiński: Słlrżba sanitalno-medycz-
na w powstaniu; Jerzy Zielonka; Prześladowania
powstańców w latach wojny i okupacji 1939-1945;
N{arian Koszewski: Tradycje i miejsca pamięci po-
wstania, Czytelnik otrzymuje zwarte kompendium
rviedzy o warunkach w jakich to jedyne polskie
zwycięskie powstanie się krystalizowało, jego prze-
biegu, losach powstańców i powstańczych rrrogił.
Niezwykle cenne dla regionalistów są aneksy zawie-
lające m.in, wykazy powstańców.

Autorzy poszczególnych rozdziałów rviedzę czerpali
z różnych, najczęściej rozproszonych druków, doku-
trtentów i wspomnień. Bibliografia zawiera ponad 90
pozycji,, a wśród badaczy dziejów powstania wymie-
niono i śmigieiskich regionalistów: Franciszka Cie-
ś]ilra. Witolda Omieczyńskiego i niżej podpisanego.
Godnym podkreślenia jest fakt, że publikacja ta po-
wstała sumptem władz samorządowych Ziemi Koś-
ciańskiej, w tym i śmigielskich oraz dzięki sponso-
rom, wśród których m,in. też był Bank Spółdzielczy
rv Śmiglu.

Pubiikację na na§zym terenie w cetrie 18,00 zł
można kupić tylko w bibliotekacir w Czaczo,l,Tietąż-
kowie, Starym Bojanowie i Srniglu. Ą kupić warto.

_1,jiŁ;l&ix**4Ęl ., Hubert Zbżerski,

JES.ZCZF. O WŁADYSŁAWIE KIJOWSKIM

Jego biogram zamieściiiśmy rv nr. 4 (182), str. 7.

Była pracownica banku Pani Danuta Ratajczak przy-
pomniała mi, że Władysław Kijowski, będąc człon-
kiem zarządu, udzielał się też w Barrku Spółdziel-
czym. Rzeczywiście: w latach 1957-1960 był człun-
kiem zarządu banku, a w latach 1960-1967 (d.l

śmierci) był prezesem tegoż zarządu. \i/ okoiiczill;lii-
ciowej publikacji wydanej z o\<azlt i00-1ecia śiniglcl-
skigo banku pod jego fotografią napisano: ,,Di.igu,iet-
ni członek Zarządu przed i po II Wojnie Światowej".
Tak więc Władysław Kijowski swoją społecznikowską
pasję dzielił między kółka rolnicze, koło pszczelarzy,
1spółdzielnię ogrodniczą, koło gospodyń, ogródki dział-
lko*" i ,., bank spółdzieiczy
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/ Krystyna Górna
64-030 Śmigiel Tel. (0-65) 518-92-70

,:'_:*ooo*11,,,,_,,r"i,,1*,1*T
Oferuje Państwu :

REKLAMĘ WZUALNĄ

ZwYCI=ZCY
KONKUR,SU FOTOGRAFICZNEGO
I nagrodę główną - aparat fotograficzny
wygrała GABRIELA SZYMANOWSKA ze Smigla

dwie II nagrody - ramki do zdjęć

wygrali:

AGNIESZKA BALCER ze Srnigla
\MALDEMAR KRZYŚLAK ze Smigla

trzy 1II nagrody - albumy do zdjęć
wygrali:

KRZYSZTOF WŁOCHAL ze Snrigla
SŁAWOMIR SEKULSKI ze St. Bojanowa
KRZYSZTOF OBIEGAŁA Ze BUCZa

WSZYSTKIM UCZESTNIKOM ]]ZIĘKUJEMY
I GRATULUJEMY!

Wszgstkim Klientom

zdrougch,, spokojnEcll Śluiqt W iel,kart ocng cit

zacza

Z,U.H. PoLl CoLoR

KRYSTY]V A GÓRN A

f^ P0tl = fl0ŁOfr
' ł zawłaa u,:1_1y::-rj a nd lówy

II.

- szyldy
- tablice
informacyjne

- witryny sklepowe
- napisy na
samochodach

- transparenty
- tablice ślubne

DRUKl
- wizytowki
- druki firmowe
- identyfikatory
- etykiety ślubne
samoprzyłepne

- kasetony
podświetlane

- flagifirmowe
- iluminacje
świetIne

- grafika
pzestzenna

- napisy z folii

FoTo
- fotografowanie
- skanowanie
- nadruki na folii

i koszulkach
- ań. fotograficzne

Otwarty Fundusz Emerytalny PBK

WYBIERZ OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY
PBK ORZEŁ POWOŁANY PRZEZ POWSZECHNE
TOWARZYSTWO EMERYTALNE PBK SA, KTÓRE
STWORZYŁA S|LNA l NOWOCZESNA GRUPA
KAPITAŁOWA POWSZECHNEGO BANKU KRE-
DYTOWEGO ORAZ POTĘŻNE AMERYKANSK|E
TOWARZYSTWO UBEZP|ECZENIOWE A ET N A
o 15o-LETN|EJ TRADYCJ|, KTÓR.E z^RzĄDzA
FUNDUszAMl EMERYTALNYM| MILloNoW LU-
Dzl NA CAŁYM ŚwlEclE.
Bliższych informocji o reformie ubezpieczeń spo-
łecznych i funduszu udzieli Poństwu nosz przed-
siowiciel:

EUI.{ DU sZU EMERVT At^rEGo

ZAP RASZAMY !

Te?dz Ty
decyduie§z

Twoj a pr zyszłośc zateży
od Ciebie i Twoiego

RAFAŁ DRATWlŃ
ul. Orzeszkowej 23

SKl-ó4-030Śmigiel
tel. 0ó03-221-148.
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srtEP RllLll0_0Gnl!lllllGzY

,U;'' i P. 'BALGER

SMIGInL, pL, WoJSKA poLSKIEGo 11

, . ,,TEL, , 
(0 .62) 118-92-9?

p o l e c a: 
]

) rlasiona

).> środki ochlony roślin

)nau,ozy . . :

) folie

) trzmiele i biologiczne środki oclrrony roślin

) rralzędzia i sprzęt ogrodniczy

) kosiarki

)) cebule i kłącza kwiatowe

) szereg irrrrych towarów

ZAPRASZAMY tv GODZINACII OD 9.00 DO 17.00
W SoBoTY Do 14.00

11

R0 WERY
szeroki wyhor

sUper ceny
Śmigiel, pl. Wojska Polskiego 11

tel. 518-92-97

w godzinach 9.00-17.00

ZAPRA$ZA14Y
SYSTE..YIY DLBI(TROI NSTAL ĄCY JNE

- przervody instalacy j ne

- gniazcia i rvtyki 3B0 V .- puchy poCi,yi1[91,,,g

s,łączniki 380 V ,

tablice licznikowe
obudorvy
zabezpieczenia
bezpieczniki
kostki zaciskowe
rozgałeźniki

,- puchy hern:etyczne

- gniazda, wtyczki 220 V

- przewody antenoive

-. anteny
szerokopasmowe

--- anteny kier.unkowe
--- domofony

korytka, rurki - osprzęt antenowy
FIR M A H A N D L O W O _ U SŁU G O WA

NOWAK GRZEGORZ
ul. Liporra 37, 64-030 Smigiel

CENY IIURTOWE, FAKTURY VAT
tel. 5-1B9-364

tel.0604609361
godziny otwalcia: poniedziałek-piątek 9.00-12.00

i 14.00-i6.00

llastQpny nunel 15 łwietnia b].

0enODNłGTWO
Sprzedaż Rozsady:

Fapqsty, sałaty,
kalafiorów, itń.,.
pomidoróĘ ogórków
i papryki

Śmigiel, Morownicka 14
tel. 518-95-86

- ln§Y FISInHE
IIIIMPUIERY i

AIGE§ORIA | ffiaty
PIEczĄTl(l BRUl(l l

,,GRAFIT" I

I

KoscIAN, oS. JAGIELLOŃSKIE 32
tel. 5t2-21-24

__..*_*.-j
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ffiTENl ll s sllołtcwy
WVNII(I ROZEGRĄNYCH MECZOW

13 marca - II liga
POI.OI{IA-AR§ENAŁ _ NORDIS Zielona Góra 1 : 9.

Jedl,ny punkt dla POLONII zdobył Gtzegorz Kaniak.
lfacleusz Kozłowski, Kazimierz Kowalczyk Jerzy
l(ozioł _ bez zdobyczy punktowej.
Rezeruy l. Ligouego Nordźso z Zi,elonej Góry oka-
zały się zbgt sźlne dla naszych pźngpongl.stóus, którzg
Lźczyli przgnajmnźej na remżs, tym bardziej, że grali
u sżebie. W Zielonej Górze przegrali najniżej jak
można 4:6. Niestety, goścże u ianx dniu bglż bardzo
dobr z e dy sp o t1,ou ani, p odc zas tu E r ó u nang clt, po j e dy n -
lcou potrafili u: decgdujqcgch momentach szalę ztug-
cięstua przecl"tElźć na susojq stronę, Tak było np.
u: pierluszej grze, u ktorej G, Ranźak przy stanźe 7 : 7

tll sctach, trzecl set przegrał 27 :29, Wgróunangclt
pajeclgnków llyło lłięcej, ALe ostatecznźe przecież li-
czq się zwycźęstwa, Lźczymy, że us następnaTrL meczu
b<idzie lepiej,

Tadeusz kozłowski
A klasa - 14 marca br.: ORLĘTA I| Czacz -IjPARTAKUS Kąkole 14:4, Punkty zdobyli:
ł,fichał Skałecki i i\{aciej Nowak - po 4,5; Krzysztof
Zandecki - 3,0 oTaz Paweł Jacyna i Krzysztof
Garstka - po 1,0.

Planorvany na 7 marca br. mecz pomiędzy BODZtr-
WO II - ORLĘTA I Czacz nie odbył się.

14 marca - klasa okręgolva
POLOI{IA-ARSENAŁ II - TAJFUN Lgiń 11 :7.
Punkty zdobyli: Witold Wośko - 4,5; Paweł Gliwiń-
ski -- 3,5; Jan Nowak - 2,0 oraz Ryszard Jokiel

- 1,0.
FOLONIA-ARSENAŁ III PR,OMIEŃ l{rzywiń
1l : 6. Patryk Ratajczak - 4,5; Artur Marciniak -
2,5; Mateusz Kuciak i Adam Nowosieiski po 2,0 oraz
Marcin Luboń - 1,0.

14marca-Aklasa
POLONIA-ARSENAŁ IV - JUNIOR, III Leszno
7 : 11. Marcin Łączny - 4,5 i Darek Szymański -
2,5. Pav-,,eł Zbyrad, Michał Bednarczyk i Łukasz Szy-
mański -- bez zdobyczy punktowej.

21 marca-Aklasa
SPÓŁL,}ZIELCA III Kobylin - ORLĘTA |I Czacz
5 : 13. Punkty dla ORLĄT zdobyli: Maciej Nowak

- 4,0; Ktzysztof Zandecki - 3,5; Michał Skałecki
-- 3,0 oraz Fryderyk Walkowiak - 2,5.

21 marca 1999

Liga okręgowa: LZS BODZEIVO - POLONIA-AR-
SENAŁ III 2 : 16. Patryk Ratajczak i N[ater-rsz Ku-

ciak po 4,5 otaz Wojtek Waligórski i Darek Szymań-
ski po 3,5.

A klasa: SPABTAKUS KĄKOLEWO - POLONIA
ARSENAŁ 6:12. Marcin Luboń i Adam Nowosielski
pc 4,5; Marcin Łączny 2,0 otaz Michał Bednarczyk
__ 1,0,

23 marca 1999

LIGA okręgowa: START GosTYŃ - PoLoNIA_AR-
CENAŁ II 8 : 10. Witold Wośko - 3,5; Paweł Gli-
u,iński 2,5 oraz Piotr Muczyński i Jan Nowa po 2,0.

GLKS ORLĘTA CZACZ WZMACNIA SIĘ!
Jak zostaliśmy poinformowani ptzez prezesa tego

klubu Marka Maślaka, od marca br. klub zasilili:
Grzegorz STACI{OWIAK i Jan SZCZEPANEK z PO-
LONII-ARSENAŁ Smigiel oraz Tadeusz PRAŁAT
z JUNIORA Leszno. ,,Gdyby to nastąpiło na począt-
ku lurrdy,.." - \^/ę5fgtlnął prezes.

JUBILEUSZOWY TURNIEJ
Z okazjt trzeciej rocznicy założenia Gminnego

Ludowego Klubu Sportowego ,,ORLĘTA" w Czaczu
st,kcji tenisa stołowego 13 marca br. działacze klubu
zorganizowali czwarty z kolei otwarty turniej teni-
sowy, w którym uczestniczyli nie tylko mieszkańcy
rvsi. Głównym organizatorem zawodów był trener
i przewodniczący klubu - Marek Maślak.
\V poszczególnych kategoriach trzy pierwsze miejsca
zajęli:

Dziewczynki, kl. I-V: Ryszarda Rogozińska - L,ub-
nica, Marta Janicka i Paulina Maślak * obie z Cza-
cza.

Dziclvczynki kl. VI i starsze: Dagmara Szefler, _-
(iradowice, Katarzyna Rogozińska i Ilona Tajchert

-. obie z Łubnicy.
Chłopcy kl, I-V: Szymon Kozłowski _ Wielichowo,
Jakub Legierski - Widziszewo i Piotr Kozłowski -wielichowo.
Chłopcy kl. VI-VIII: Krzysztof Garsztka, Paweł
Jacyna, Marcin Nowak - wszyscy z Wielichowa.

Seniorzy: Grzegorz Stachowiak Smigiel, Jan
Szczepanek - Sierpowo, Tadeusz Prałat - Leszno.

Klasyfikacja poszczególnych miejscowości, z których
rekrutowali się zawodnicy przedstawia się następu-
jtlco:

1 1-1:. Wielichowo - 22 punkty, 2 m. Czacz - 16 pkt.,
iJ m. Łubnica - ].2 pkt.,4 m. Smigiel - B pkt., 5 m.

Gradowice - 1 pkt., 6 m. Sierpowo - 4 pkt,, 7 m.
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Widziszelł,o - 4 plrt., 8 m. Leszno - 3 pkt., 9 m.
Kiełczewo - 2 pkt., 10 m. Przysieka Polska - 2 pkt.
i 11 miejsce Przysieka Stara - 1 punkt.

OGOLNOPOLSKI TURNIEJ KLASYFIKACYJNY
MŁoDZII{ow

14 marca - Piaseczno

Po raz pierwszy w historii naszego klubu, nasz
zawodnik zaklasyfikował się po dwóclr rundach kla-
syfikacyjnych do turnieju ogólnopolskiego. Prawo
gry w nim ma 32 zawodników z całego kraju. Wy-
czynu tego dokonał IVOJTEK WALIGÓRSKI, uczeń
V klasy śmigielskiej podstawówki. W turnieju osta-
tecznie zajął26 miejsce -26 mlejsce w Pol-
s c e!!l Wygrał dwa pojedynki, trzy przegrał. Należy
podkreślić, że w turniejach eliminacyjnych bierze
udział około 300 młodzików z całego kraju.

ELIMINACJE STREFOWB NAJMŁOD§ZYCH
TENISISTÓW MAKR,OREGIONU DO TURNIEJU

,,PRZEGLĄDU sPoRTowEGo,, i PZTS

Poznań, 21 marca 1999

POLONIĘ-ARSENAŁ reprezentowało 5 zawodni-
ków: dwóch młodzików (10-i2 lat), dwóch żaków
i jedna żaczka (6-9 iat),
Bardzo dobrze w, kategorii rnłodzików zagrał DA-
RIUSZ SZYMAŃSKI, który zajął drugie miejsce
i zakwa]ifikował się do finału centralnego, który zo-
stanie lozeglany w Ciechanowie - 

jest lv gronie 24
najlepszych młodzików w Polsce! Golzej wypadł -spadek formy? - Wojtek Waligórski, któt,y w kate-
gorii młodzików zajął 6 miejsce (do linału kwalifi-
kolvało się po trzech najlepszych,
Marta Waligóra zajęła 10 miejsce, Łukasz Szynranski
13 i Daniel Kaczor - 22 miejsce - wszyscy żacy.

Tadeusz kozłowski

UWAGA WŁASCICIELE

NOWYCH STACJI

TELEFONICZNYCH

Centrum Kultury posiada jeszcze ograniczoną ilośc

egzemplarzy: Spis właścic'eli stacji teIefonicznych

-- dodatku do Witryny Śmigielskiej.

Cena 5,00 złotych.

k,.,#,Ń#,"d*-

64-030 Ś\4IGIEL, Ur,. FARNA 3

tel./fax (0-65) 5189-687, tel (0-65)51B0-515

tel. korn 0 601572-324

Edmund Czarnecki f3

PRzEI\9lĘ5loB§Two
PRoD U KCYJ HGnAn D Lowo - U §Ł U oowE

- aclaptacja pomieszczeń

- irrstalacje wodne, kanalizacyjne i co
_- usługi ślusarskie i tokarskie

-.. naprawa pomp lrydroforou,ych
--- dekarstwo blacłrarskie

- studniarstwo
-- sprzedaż okien i drzwi PCV

- rolety i żaluzje

Przedstawiciel pmopilfi"olpltAsT
tlrmy

wilkowice
Zaptaszamy od 10.00 do 16.00

AGEiiCJA UBEZPIECZENIOWA

ANDF"ZEJ CIESIELSKI
Smigiel, ul. Lipowa 33, tel. 5189-365

tel, kom. 0602464201
PRZEDSTAWICIEL PZU SA

poleca bezplatne doradztwo i zawieranie umów
członkowskich

DO OTWARTEGO FUNDUSZU
EMEBYTALNEGO PZIJ ,ZŁ0TA JESIEN"

oraz rv zakresie ubezpieczeń:

l. Na Życie

- emerytalne - ,,Pogodna Jesień"

- posagowe z rentą
.- NW i inne

Majątkowe

-- budynki i mienie od ognia, kradziczy
i rnnych żywiołów

Wypadkowe
.- odpowiedzialności cywilnej :

- nieszczęśliwe wypadki

IV. Komunikacyjne
OC, AC, Zielona Karta

PRZYJMOWANIE OPŁAT ZA OC POJAZDOW

u.

III.
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,,KRYV{INAŁKI"
4.03.br. 

- mieszkaniec Morownicy zgłosił, że w Smig-
gu na ul. T. Kościuszki leży nieznany mu męż-
czyzna. Ustalono, że jest to ,,mieszkaniec" parku
w Śmiglu - bez stałego miejsca zamieszkania.
\Ą/ komisariacie przeprowadzono z nirn pouczającą
Iozlnowq i zwolrliono.

5.03.irr. -- mieszlianka Starego Bojanowa zgł,osiła, że
jej zięć, będąc pod wpłpwem alkoholu, lvszczyna
r,v domu awantury. Awanturnika zatrzymano w po-
licyjnej izbie zatrzymań do wytrzeżwienia.

6.0l}.br. 
- stołtys wsi Przysieka Polska zgłosił, że

ltiertijący LIAZEM uszkodził płytki chodnikowe.
Ustalono, że kierującym był mieszkaniec ljoznania,
i<tóry zobowiązał się powstałą szkodę nairrawić.

0 03.1ir. -- n-iieszkanka Wonieścia zgłosiła, że 1e1 rnąż,
będąc pocl l.vpłvwem alkoholu, wszczął v;ol:ec iriej
awanturę cloinową. Strony pouczol}o.

7.03.hr. 
- mieszllaniec Olszewa zgłosił, że jego blat

zOSta} pobit;, rra stacji PKP r,v Starym I3ojanor,,,1e.
Pouczcnic.

10,03.hr. 
- :,ł Czaczu kieri.łjący sanrochodein cięża-

]:o.,vym lv{iLR{JIlDtrS ,łicszkanic Siekowa, nie za-
chorł,ał należytych śr,ocików ostrożności lv trakci,e
wykonywania lirirtrelł,ru cofania i uderzył w pla-
widłowo zapar1<owan), samochód marki TICO, któ-
Iego rvłaścicielem był mieszkaniec NadoInika.
Sprawcę ukarano mandatem.

13.03.Lr. - mieszkanka Vv'onieścia zglosiła, że jej
mąż, będąc pijany, wszczyna arvantury rvobec rriej
i dzieci, Tyn lazerir zati,zymano go do rvytrzeżwl,e-
nia w policynej izbte zatrzymań.

15.03,Iir. 
- mieszkanka Smigla zgłosiła, że jej nrąz

w- nieszkaniu wyłączył prąd i nie circe go rvłącz.yc,
Dokonał tego dopiero u, ,i.rakcie interwencji policji.
Pouczenie.

l7.03.br. 
- 

mieszkanka Starego Bojanowa z ul, Mo-
stowej zgłosiła, że jej zięć, będąc pijany wszczą}
a,łanturę. zatrzymano go do rvytrzeźwienia w po-
ricy j ne j izbie ziatrzymań.

18.03.br. 
- 

były mieszkaniec Smigia bez stałego
miejsca zamieszkania zgłosił, że wraz z konkubiną
zostali zaczepieni przez mieszkańca Smigla z ulrcy
S. Skarzyńskiego, który lvobec nich wszcząŁ awan-
turę. Strony pouczono.

18.03.br. - mieszkar-rka Machcina zgłclsiła, że jei są-

siad r,vtargnął do jej domu i wszczął awantltlq,
Strony pouczono.

20.03.br. -- właściciel jednego z barów rv Srnigir-i

zgłosił, że w jego lokalu trwa awantura. Prz;,były
patrol policji awanturników już nie zastał,

20.03br. - 
mieszkanka Szamotuł zgłosiła, ze plzy]e-

chała do swego dziecka miesz]lai;}cego \\/ Sirrigllr

z ojcem, z którym ona zyje l,,, sepracji i który nie

umoż}iwia jej kontaktu z dzieckiern, Stroiry potl-

czono.

20.03.br. - mieszkaniec Śmigla zgŁosił, że na ul. Pod-
górnej w Śmiglu na chodniku leży nłężczyzna. Pa-
trol policji pijanego mieszkańca Śmigla z ul. Kra-
szewskiego odwiózł do domu i oddał pod opiekę
matki.

22.03.br. - mieszkanka Starego Bojanowa z ulicy
Głównej zgłosiła, że jej syn wszczął awanturę do-
mową. Pouczenie.

ffiiurm fr§s&mg ffiaehumkowych

i [|heap§eezentouuych
RAFAŁ DRATWtŃSKI

64-030 Ślrrigicl, ul. E. Orzeszk<lrl,cj 23

tcl.060l]-221-148

iizi-ik asz u, i a lygo c]rr e j lii,iil v tr i;cz pic czen iowe j,

jest jttż taka, to:

T0YRZ§:ry__Uj!?_T9ZE"IOWE PPK sA

Biuro oferuje szeroki waclrlarz usłttg: m.in.:

- Norve ubezpieczenie dla przedsiębiorcy - wszyst-
ko od wszystkich ryzyk

- Uł:ezpieczenie mienia w transporcie (cargo): OC

1,ize-uvoŹrrika
i,''bezpieczenie podmiotów lub osób Iizycznycll
świadczących usługi medyczne

- atrakcyjrry pakiet ullezpieczerriowy dla samocho-
ciów: DAEWOO, POLONEZ, LUBLIN

-- Ubezpieczetlie uplaw - lv specjalnej ofercie -
rzepak, cebula, buraki cukrowe i rośliny zbożowe
od gradobicia i przymrozk:ólv wiosennych

_ Pojazdów tnechanicznych (OC, AC, NW, ZIBLO-
}TA KARTA)

--- Szereg innych ubezpieczeń

--- I'rowadzenie ksiąg, eiwdencji podatkowych

--- Wypełnianie formularzy podatkowych, ZUS-u

- W_vpe łnianie ro czn y cŁl zeznań podatkowych PiT-y

ZAPRASZAMY!
wv V/vav}v\aY Ęyv v v *v vv rytv\..!}

Z 
^K 

Ł A D F R Y Z J E R S K I

DAMSKO-MĘSKI
Śmigiel, ul. Podgórna 6

zaptasza do

NOWO OTWABTBGO SOLARIUM
ERGGLI}{I] TURBo PowER,

poniedziałek: od 13,00 do 17,00

wtorek - piątek: 9,00 do 17,00

,:1] so]:ota: od B.00 do 13.00 *ł;grył"t1
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6 marca w Bydgoszczy, w wypełnionej po brzegi publicznością saii

kinowej odbyły się Mistrzoslwa polski Debiutów w kulturystyce. olbrzymi
sukces odniósł mieszkaniec widziszewa trenujący w GRyFIE w przysiecepolskiej 

w kaiegorii
do 70kilogramów.

Pan Konrad ma 26 1at, pracuje w lJrzędzie Skarbowym w Kościanie, jest
żonaty, ma dwoje dzieci, ''Pracę'' nad własną sylwetką rozpoczął mając 1 3
Lat. Cwiczy codziennie po dwie godziny, Nic tylko pogratulować i
zazdrościc.

Konrad Skorczyk

W dniach I2-1 4 marca w Puławach lozegtano
Mistrzostwa Polski Juniorów w Trójboju Siło-
wym. Wspaniałe sukcesy odnieśli dwaj miesz-
kańcy Starego Bojanowa, trenujący w OBRZE
Kościan. Karol Kopienka wśród iuniorów
młodszych zdobył złoto. a wśród juniorów
starszych - srebro. W trakcie walk ustanowił trzy
rekordy Polski: w trójboju - 712,5 kg. rł,

martwym ciągu - 302,5 kg i w przystadzię - 27 5

kg. Tymi wynikami wywalczył sobie prarvo
startu w Mistrzostwach Europy Junioróru które
odbędąsię w maju w Tomaszorvie Lubelskim.

Jego starszy brat - Krzvsztof Kopienka w
kategorii juniorów starszvch zdobvł meda1
brazowy uzyskując w trójboju 705 kg. W Torna-
szowie będzie zawodnikiem rezenr,olvym.
Za naszym pośrednictwem Karo1 składa serdecz-
ne podziękowanię Panu Wojciecholvi Pelcowi za
finansową pomoc w przygotowaniu się do
ml§trzostw'

Karol Kopienka - Przysiad 270 kg

Krzysztof Kopienka - Martwy ciąg 285 kg
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z okazji
SwiqtWielkanocngch

dużo szczęścia, wielu sukcesów, uśmiechtl,
dużo zdrowia

or az " suchego dgngLtsa"
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