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$i^rostgha poeanna WEWNĄ TRZ
Dzień dobry! Witom Poństwo serdecz-

nie i zoproszom do gimnostyki poronnej,
Ani się spostrzegliśmy, jok minęły Święto
i zrobiło się połowo kwietnio, Teroz więk-
szość z nos gimnostykuje się biegojqc po
nosiono i sodzonki, kopiqc, 9robiqc, oprys-
kujqc i w ogóle robiqc wszystko, żeby to
co mozliwe kwitło, zieleniło się i rosło. By-
łoby to tokże nojlepszo poro no ,,sprzqto-
nie świoto", bo wczesnq wiosnq nojlepiej
widoć wszystkie brudy. Głównq zosodq jest
wszokże by przez okrqgły rok nie śmiecić!
To tok jok z gimnostykq poronnq - noj-
lepsze efekty uzyskuje się ćwiczqc systemo-
tycznie, o nie roz kiedyś, i to bywo że tylko
no pokoz. A zotem pełni wiosennego zo-
połu (o zorozem z mocnym postonowie-
niem cołorocznej wytrwołości) stojemy przy
szeroko otwortym oknie i rozpoczynomy.

Smutne to, że tok wielu ludzi w ,,cywili-
zowonej" Europie pewnie nie zouwożyło
nowet nodejścio wiosny. Może dlo udrę-
czonych kossowskich Albończyków był to
po prostu trochę cieplejszy dzień, w którym
łotwiej było znieść ucieczkę z ojczystej zie-
mi. l moźe tego somego dnio mieszkońcy
Belgrodu wychodzqc rono ze schronów
usłyszeli, jok w pobliskim porku ptoki wi-
toły nowy świt, A może któregoś dnio sto-
nie się tok, że ludzie dogodojq się ze sobq
bez wojen i wzojemnego wyniszczonio?
Może, Ale pewnie jednej wiosny będzie do
tego moło.

Nieszczęście nie tylko budzi współczu-
cie. Dlo niektórych to okozjo do wsponio-
łych interesów. Tok było podczos powodzi

^IUMERUwKŁADKA
ilustrująca skutki (nie wszystkie) bezmyślnej i nieod-
powiedzialnej działalności niektórych naszych mieszkań-
ców.

.iAK DŁUGO BĘDZIEMY JESZCZE UDAWAĆ: NIC
I\TIE WIDZĘ, NIC NIE SŁYSZĘ - WSZYSTKO JEST
W PORZĄDKU?
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wITRYNA sNtIcIELsK^

i dlaczego mioło by być inoczej podczos nie dotyczq-
cej nos (jeszcze) bezpośrednio wojny. Jednqk już ż-e,

nujqcym jest, jeśli wywołuje się temot wojny bołkoń-
skiej w sejmie (w kroju, który tyle zochłystywo! się
przyjęciem do NATO) i no sqli widoć bodoj tylko tych,

którzy mojq odczytoć wystqpienio. Zopewne reszto

pcrlomentorzystów uczestniczyło w tym czosie w innych

wożnych prococh (oby tylko nie były to nowe reformy!),

Gdyby wyłqczyć dzwięk w telewizoroch, możnq byą-
dzić, że obroduje się nod gimnostykq poronnq - wte-

dy zrozumioło byłoby nisko frekwencjo i niemolźe sen-

ność ponujqco no soli sejmowej, l tu ewidentnie wi-

doć wyższość gimnostyki poronnej nod politykq. Jeśli
w gimnostyce mówimy: skłon, to myślimy o skłonie,
o nie o tym, że jednocześnie wypinomy pewnq część

ciołq. Josno i szczerze, Tok jok rozbrojojqco szczerq

było wypowiedź przedstowicieli rzqdu, dotyczqco po-

mocy uchodźcom olbońskim przybyłym do Polski - że

stworzy im się tokie v;qrunki pobytu.,. źeby nie chcieli
ut nos zostoć no stołe.

Pewnie - kozdy chciołby pozostoć no stołe w kro
ju w którym gimnostyko porc!nno jest powszechnie
dostępno nowet dlo bezdomnych i bezrobotnych orqz
dlo tych, którzy vlprowdzie procujq, ole nie mogq wy-

żyć z tego co zorobiojq.
Jok zwykle, zechcq Poństwo no zokończenie poćwi-

czyć teroz kilko minut somodzielnie. l mimo wszystko
pomyślmy w tym czosie o czymś przyjemnym, O wioś-
nie już było. To nroże teroz o tym, który filor będzie
cllc nos nojkorzystniejszy.

lco? ljuż czujemy się lepiej, ljuż bcrdziej chce
się nom pędzić do prccy, źeby zorobić no tę wspo-
niołq emeryturę, Przyjdzie nom jeclnok jeszcze przed-
iem zdrowo poćwiczyć!

Jo już Poństwo źegnom i zaproszom do nostęp-
nego spotkonio,
' Gimnastykę poranną przggotowała i, prowadzźła mgr J.S,

eO SłtVcHAe W PCIWiiffieliE?
otlporviada radny POWIATU KOSCIANSKIEGc - RYSZARD F i} R, N A L t I{.

GłownEm tematenx prac zarzqdu pousiatu byłg
spruua zuźązane z projektem budżetu, Został on
przyjętg na ostatnżej sesji 27 głosaml przg dtłóch
ustrzgmujqcych sźę. Budżet uynosż 20.684,a86 zło-
tEch. Dochodg ułasne stanowźq nżecałe 60/o, a obce

- nżecate 950lo. Na docł1,ody usłasne m.in. składaiq
sźę: udzżały tu podatkach, d"ochody z mźenża - w tanx
opłatg za raleczgste użytkowarńe obżektow, Tozne

opłaty _.pobżera.ne przez starosttDo (konxunźkacgjne,
rejestracglne, za Teklan,Lu prza drogach, za zajmowa-
nźe pasa drogolaego), Docl1,odg obce to przede Loszast-
kźm dotacje celowe ż subuencle przypżsane do kon-
kretngclt zadań.

Wśród tuydatkow nalwiększq pozycję startouiq:
ośwźata ź wgchouanże - 6,658.000 zł (ponad 3a0lo

budżetu), opieka społeczna - 2.599.000 zł (ponad
120lo), admźnźstracja państwolua ż sąmorzardoloa -
2,433.865 zł (prawże 120lo), lD tum starostąno
1,951.096 zł, bezpieczeństwo publżczne - 5,565,000 zł
(prauźe 270lo), u tym pow, kom, pol,żcjż 4.051.000 zł
i kom. pau. straży pożarnei 1.514.000 złotucłl,,
Zarzqd też pozgtglunże zaopżniotuał żnźclatywę dy-
rektorg. ZSZ w Kośclanźe o polnołanźe duóch oddzża-

łóu l,źceum ogólnokształcqcego o proJilu Tnaten,La-

ty czno -źnf ornxata cznunx tł mźe js c e f unkc jonujqce g o

Iiceum zalnodowego w zuwodzźe sprzeclawca-lnaga-
zynźer.

Odbgruały się posiedzenźa komżsji, u) którgch
uczestnźczylż tez pełnźr7cg obolłźqzkż kierousnżcg tły-
działóus starostlDg". Vl posźedzeniu komżsji ochrong
śr o d o ąn żsk a, r oirt ź c t w a i i, e śni c t w a u c z e s tni c zgł na d,L e ś -

nżczg kościaitskźego leśnicttna, ktorg przedstalużł sy-
tuację us lasach,, szczegol,nie pryuatngch, które też

należq do kompetencji pouiutu. Wgpracolłano u:spól-
ne stq,now?sko odnośnże pryusatyzowania l,asolł pań-
sttuotuy cll, u r cŁl,rLcLcIL r epra uuta zac jl. Zar ówno admź-
nistracja Leśna jak i komżsja będq przeciustauiać się
pomysłom nżektórych posłólu by prguatyzolłać lasy
państtuowe. Mou:źono też o zaśmżecanLu lasów,
n szczegol,nźe leśnyclt, ,parktngou. W tej komisjź oma-
uoiano też sprawę reguluciź uod nq. terenie powiatu,

Wnźoskousałem by sturosta udziel,źł odpowiedzi,
cllaczego trzecLr członkow Gmźnnego Zlłżqzku Rol-
nżkotu, Kołek ź Organzzacjź RotnźczEc-n u Śmtglu bgło
sr4dzonych przez kolegźum za udziuł u protestach

rolniczycll,, ktore ^przez uładze zostałg uznane za le-
gal,ne ż słuszne.

Dziękuję Parru za lT ypo,wiedź i do zobaczenia za

miesięc. (H, Z.)
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Po Taz kolejny Zespół
Szkół Rolniczych w Bojano-
rvic gościł członków ZPi'I
,,Żeńcy Wielkopolscy" na
zgt,upowalriu szkoIeniow;,m.
Do dyspozycji Zeńców prze-
znaczony zosŁał internat, sa-
la gimnastyczna, świetlica i
stołów-Iia. Liczba członków
jest tak duża, że zg]:upowa-
nie przebiegało w dwóch eta-
pach zajmując kolejrre wee-
lrendy marca. W pierwszym

etapie w dniach od 6 do 7 marca zajęcia prowadzo-
ne były z udziałem dł,zóch najmłodszych grup, któ-
re razem liczą ponad 50 osób! Warto dodać, że był
tc ich pierwszy wyjazd. Kolejny weekend należał do
grup starszych. Zajęcia odbywały się pod okiem do-
świadczonej kadry instruktorskiej: Benigny Jaskul-
sl.,iej - śpiew, I{enryka Pelli - akompaniament
oraz Rafała Rosolskiego - taniec. Celem zgrupov/a-
nia w przypadku grupy starszej było doskonalenie
umiejętności tanecznych i urckalnych, a w przypad-
ku młodych glup nauka tańców wielkopolskich.
Łącznie w zgTupowaniach uczestniczyło około 100
tancerzy. Efekty rocznej pracy wszystkich grup bę-
dzie można zobaczyć podczas zbliżających się wio-
senlrych koncertów, na które wszystkich serdecznie
zapraszamy.

Joanna Jąłkźewźcz

n.zEllGY" tw B{IIAłI{IITIE Biulg Uslug ffiaehum§qwwyeh

i Ubezpieczsmiowye h
RAFAŁ DRATWINSI(I

64-030 Snrigiel, ul. E. Orzeszkor,r,ej 23

tel 0603-221-148

Szukasz wialygodnej firnry ubezpieczeniowej,

jest juz taka, to:

TOWARZYSTWO UBEZPIECZEI{IOWE PBK SA

Biuro oferuje szeroki wachlarz usług: rn.in.:

- Nowe ubezpieczenie dla przedsiębior:cy - Wszyst-
ko od wszystkich ryzyk

- Ubezpieczenie mienia w transpor-cie (cargo): OC
przewoźnika

--. Ubezpieczenie podmiotów iub osób ftzycznych
świadczących usługi medyczne

-- atrakcyjny pakiet ubezpieczeniołvy ciia sarnocho-
dów: DAEWOO, POLONEZ, LUBLIN

- Ubezpieczenie upraw - w slrecjalnej ofercie -rzepak, cebula, buraki cukrowe i rośliny zbożowe
od gradobicia i przymrozków wiosennych

- Pojazdów mechanicznych (OC, AC, }{W, ZIELO-
NA KARTA)

- Szereg innych ubezpieczeń

- Prowadzenie ksiąg ewidencji podatkowych
Wypełnianie formttlarzy podatkowych i ZUS-u
Wypełnianie rocznych zlzftań podatkolvych FIT-y

ZAPRASZAMY!

tastępny nr ffi ffi§m§fi hr.Baty

BEuPŁAT$EE
0&Ł$stEI{!Ą

SPRZEDAM DZI AŁKĄ BUDOWLANĄ
w Nowej Wsi o pow. 860 m'

kontakt:
W. Majer - Nowa Wieś, ul. Śrnigielska 32

Ba{lBIlE

I KA§Y FI§ItAl"frE
KlIrtlPuTEaY

AKGE§8RlA
PlEczĄTfiI 0nuf;I

,,GRAFIT"
KoscIAN, oS.

tel.
JAGIELLoŃSIilE 32

5t2-21-24

0cROffiffidffiffiWfi
Sprzedaż Rozsady;

kapusĘ sałaty,
kalafiorów itp.,.
pomidorów, ogórków
i papryki

Śmlgiel, Morownicka 14
tel, 518-95-86



wITRYNA ŚMIGlIrLsKA

Budżet Smigla w 1999 roku
DOCHODY (w zł)

Podatki:

- roltty od osób prawnych

- r,olny od osób fizycznych
-- leśny

- od nieruclromości od osób prawnych

- od nieruchomości od osób fizycznych

- od środków transportowych od osób
prawnych

- od środków transportowych od osób
fizycznycln

- od spadków i darowizn

-- vl formie karty podatkowej
-- od posiadania psów
Opiata skarbowa
Czynsz za tereny łowieckie
Za śrviadectwa miejsca pochodzerria

zwterząt
Opłaty za wieczyste użytkowanie
Wpływy ze sprzedaży mienia

komunalnego
Dzierżawy i leaing
Za opiekę samorządową
Opłata administracyjna
Za mandaty
Odsetki za zwłokę
lJdział w podatku dochodowym od osób

iizycznycł,t
Udział w podatku dochodowym od osób

prawnych
Cpłata eksploatacyjna
Subwencje
Dotacje za zadania zlecone i powierzone
Prowizje za znaki skarbowe
Za zezwolenia na sprzedaż napojów

alkoholowych
cdsetki od środków na rachunkach

bankowych

Razem dochody:

WYDATI(I (w zł)

- utrzymanie urządzeń meiioracji
wodnych 2.000

- dofinansowanie spółki wodnej 37.950

- wodociągowanie wsi 223.000

TRANSPORT
Cała kwota na utrzymanie gminnych dróg

publicznych

KULTURA FIZYCZNA i SPORT
758,595 Z 1r.go między innymi:

- nagrody dla kolarzy

- kontynuacja budowy obiektu

GosPODAIit{A KOMUI"{ALNA

7 Lego lniqclzv itrnytni rta:

-- dotacje dla ZGI(iM rv Snriglu 593.8?1

- oświctlenie ulic 367.880

NIEMATERIALNB
USŁUGI KOMUNALNE 355.933

Z lego między innymi na:

- ochotnicze straże pozarne i25.600

- oplacowanie geodezyjne
i kartograficzne 107.000

- gospodarka gruntami
i nieruchomościami 1 1B.333

oŚwIATA I WYCHOWANIE 6.908.512

7, tego między innymi ila:

- wynagrodzetrie pracowników szkół
podstawowych 3.661.427

- dowożenie dzieci 247.100

- przedszkole i zerówki w Smigiu
37B,390

- przedszkola przy szkołach 407.300

- świetlice dziecięce 289.322

SZKoLNIcTwo wYzSZE 45.000

Całość na partycypację kościanskiej filii
UAM w Poznaniu

KULTURA I SZTUKA 811.457

- Centrum Kultury 417.340, (w tym Dom
Wiejski w Starym Bojanowie 5,630)

- Rada Sportu 140.415

- Swietlice i kluby 253,702

ocrIR,oNA ZDROWIA 93.600

Cała suma na przeciwdziałanie
alkoholizmowi

OPIEKA sPoŁEcZNA 1.992.616

Z tego między innymi na:

- usługi opiekuńcze ?.000

- zasiłki i pomoc w naturze 877.000

- działalność ośrodka pomocy społeczrrej
449.616

- dodatki mieszkaniowe 500.000

- zasiłki rodzinne ,pielęgnacyjne i wy-
chowawcze 114.000

982.715

289.537
604.04B
20.442

540.954
874.5B8

1B.932

l52.474
9.487

126.500
450

260.350
6.600

100
21.747

72.469
116.067
25.160
20.240
, oo9

40.?00

3.064.434

16.500
23,200

6.37B.5BB
1.2B4.148

3.162

93.600

5.000

14.087.449

282.950

2l,ó40



WITRYNA ŚMiGIELSKA

ADMII{ISTRĄCJA PAŃSTWOWA
l sAMoltZĄDowA
Z lcgo między innymi:
*- place z]ecatlc przez u,tząd wojewódzki

113.000
--- prace zlecane przcz starostwo żB.54B

-- Rada },Iiasta i Gminy Snrigiel 182,803

- tlrząd Miejski Śmigla 1.i?7.1B6
B.F.ZPIECZEŃSTWO PUtsLICZNE
Całość na obronę cywiiną
FINANsE
Całość na obsżugę skarbowych i koinu-
nalnych papieró,ł, wartościowych i kre-
dytów
RÓŻNA DZIAŁA.LNOSĆ
Całość na Tezerwy ogólne i celowe
URZĘDY NACZELNYCII ORGANOW
wŁ^DZy, KONTROLI
I SĄDOWNICTWA
Całość na uaktualniarrie stałego spisu
u,yborców

Rtrzem wydatki: L4.7t4.7lO
Na pocisiawie załącznika clo uchwały Rady Miejskiej Śmigla
z dnia 25 marca br. opracował {H. Z.)

$minnv prog]affi p]Ofilakłlti
i rozwiązywanla problemów
alkoholgwyeh !!a rok 1999

podstawowe cele
1. Zapobieganie powstawaniu nowych problemów

alkoholowych oraz zrntliejszenie rozmiarów tych,
które aktualnie występują.

2. Doskonalenie sposobów radzenia sobie z proble-
mami aktualnie istniejącymi w mieście i gminie.

1'odstarvowe kierunki działań
1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej

i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych - uła-
twianie kontaktu z placówkami typu ambulato-
ryjnego na terenie innych gmin poprzez:

- kierowatrie na badania przez biegłego psy-
chologa w celu wydania opinii w przedmiocie
uzaleznienia od aliroholu i wskazanie zakła-
du ieczniczego
kierorvanie do sądu wniosku o wszczęcie po-
stępowania w sprawie zastosowania obowiąz-
ku poddania się leczeniu odwykowemu,
prenumeratę czasopism i fachowych książek
niezbędnych do pracy Komisji, Świetlic tera-
peutycznych i grupy AA
mittingi grupy AA
zabezpieczenie środków finansowych na ba-
danie przez biegłego psychoioga, specjalistów
od uzależnień
czynny Taz w tygodniu punkt konsultacyjny

1.7tL.242

1.000

608.018

139.396

2.100

- przyjmowanie taz w miesiącu przez lekatza
psychiatrę osób uzależnionych.

2, Udzielanie rodzinom, w których występują pro-
blemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej
i prawnej, a w szczególności ochrony przed prze-
rnocą w rodzinie popTzezi

- przeprowadzanie wywiadów śr,odowiskowych
u rodzin nadużywających alkoho]u i udzie-
Ianie im pomocy

- wspieranie świetlic tcrapeutycznych nasta-
wionych na działanie }<orygujące dzieci clot-
kniętych problernem alkoholorvym

* współdziałanie z Ośrodkiem Pomocy Spo-
łecznej, Policją, Samorządem i Szkołarni

- organizację różnych fol,rrr spędzania ,rioinego
czastr np. wycieczki, biv,alr itp dla dzleci z ro-
dzin alkoholowych.

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności infor-
macyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzie-
ci i młodzieży poprzez:

- organizowanie i finansowanie szkolnych pro-
gramów prof ilaktyc zny cŁl,

- realizowane programu profilakt5lcznego,,DIu-
gi Elementarz" we wszvstkich szkołach całej
gminy

- doposażanie świetlic rv rliezbędny sprzęt po-
trzebny do pracy,

- szkolenie członków Komisji, rrauczycieli, I,ea-
lizatorów, instruktorów progl,amlł,,Drugi Ele-
mentarz" czyli ,,Program Siedmiu Kroków"
i ,,Przemoc w rodzinie"

- przeprowadzanie łvśrod dzieci i młodzieży
ankiet dotyczącyclr kontaktu z alkoholem
i narkotykami

- konkursy i baliki dla dzieci dot),g2ą.. profi-
laktyki.

Kontrola przestrzegania zasad obrotu rrapojami
alkohol,wymi - szkolenie sprzedawców doty-
czące szkodliwości alkoholu, sprzedaży nieletnim
i młodocianym:

Wspomaganie działainości instytucji, stowarzy-
szeri i osób f.izycznych służącej rozwiązywaniu
problemów alkoholowy:h.

UWAGA HANDLOWCY!
Centruul l(r-lltltly rv Śmiglu zap|asza,;,,sz.,-st}<ich

handlowców do rvystar,vienia stoisk podczas tegorocz-
nyclr DNI ŚMIGLA, które odbędą się 28-30 maja.

Zgłoszenia w adnrinstracji Centrum (i p. -uvejście C)

w godz. 8.00-15.00, tel. 518-02-73.
B.M.

4.

5.
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Wqlne Bonku §półdzlelczego
E§EEfilt

lffislbd

30 ntarca bt,. w lokalu przy al. Bohatc-
r,ów w Śmigtu odbyło się zeblal-ric
i,RZEDSI,AWICIDLI tsANKU SPOL-
DZIELCZEGo w SMIGLU. Na wybla-
nych 41 delegatórv uczestniczyło w rrim
ż4 - co stanowiło 5B0/o ogółu upralv-

lrionych. Uczestniczyli też w nim zaproszeni goście:

plzedsiawiciel Gospodarczego Banku Wielkopolskic-
go S.A. Czesław Banaszewski, Burmistrz Smigla Jc-
i,zy Cieśla, radny Sejmiku Wielkopolskiego i zara-
z€nr p]:ezes Okręgowego ZRKiOR w Lesznie Marian
I{asperski, radny Powiatu Kościańskego i równo-
cześnie plezes Spółki SMIGROL Ryszard Folnalik,
przev",oclniczący Rady Miejskiej Śmigla i jednocześ-

nie przezes GZRKiOR Zygmunt Konieczny, główny
księgowy Smigielskiej Spółdzielni Przetwórczo-
-lIalldlowej Tadeusz Olejnik.
Zebraniu przewodniczył Zbigntew Łukaszewski --
przelvodniczący Rady Nadzorczej Banku Spóldziel-
czego.

Spi,awozdairie z działalności zarządu w 1998 roku
z':ożyŁ plezes Jerzy Wojciechowski. Na wstępie spra-
wozd,arvca m.in. stwierdził: Współczesna społclzźel,,

cz:ość bankou:a stol, przed nougmż zadanżamż ugnź,
kujqcgmi z gospod,arkź rynkolłej, rosnqcej konkuren-
cjż, a takze rosnqcego uśrod społecznoścź lokalnej
zapotrzebouanża na kredgty. Ponżeusaż głótłngmż
kiżentamż banku sa, rolnźcy oraz podmżota gospocla,r-

cze działajqce na tusi, to tenxpo ź zakres przemźan ja-
lęie będ"q zqcl1,odzić u tgm sektorze, stanq sżę dla ban-
ków społd.zlelczEch u dużym stopnźu u,sgznucznikżem

zac]ań ź obowźqzkóu, (,..), Sżlnym atutem społdzźel-
czoścź bunkouej jest dobrze rozwżnżęta sieć placó-
uek, clośtoźqdczona kadra pracounźcza, aktgwny sa,

morzqd, oraz silne zwiqzkź ze środoąlsżskżem. Nato,
nrźast słabq strono, jest nźski stan posźadanEch środ-
ko,w, zułaszcza funduszy ułanych, do którgch, nuleżo,

fund,usz ud,zźałolng, fundusz zasobouy, fundusz re-
zeT?,.DouJa. W zuiqzku z tgm konźeczne iest podjęcle
przez nasz bank energżcznEcłl, dzżałań na rzecz ztuięk-
szenża tEch fund,uszu poprzez pozyskżtnanie notugch

c złonk óu, uzup ełnżanźe udzżułów, pr z ekazy w anże tu y -
prl,colJJanego zysku na Jundusze ułasne.

Spra.ła zwiększenia funduszu własnego jest tym
bardziej konieczna, że Komisja Nadzoru Bankowego
postavriła przed naszym bankiem zadanie osiągnięcia
do końca 1998 roku progu kapitałowego w wysokoś-
cl 300.000 ECU. Zadanie to przerastało możliwości
}:anku i Rada Nadzorcza wTaz z Zarządem Banku
Spółdzielczego w Śmiglu wystąpiły o roczne prze-

dłużenie terminu, Przedłużono go tylko do 30,6,1999

rokrr. F.ealizacja tego plogu będzie wiodła ptzez: ptze-

kazanie całej nadwyżki bitansowej za rok 1998 na

fuilclusz zaso|;owy, uzl-tpełilictrie zacIcklarowalrych
ir lric o1lłacorryclr udziałór^z, plzyjr;cic w lol<u bieżą-
cr.rrr 100 ilowycłr członliorv.

Zarząd batlku działa w rlastęllującynr składzie: Jetzy
Wojciecllowski - prezes zarządu, Leon Burmistrzak

- zastępca plezesa i Lucyna Perekietka - członek.
Stan cz}onków na koniec 1998 r. wynićsł 1065 osob
z ogóinym funduszem udziałorvytn 1BB.O1B,20 zło-
tych, co średnio na członka wyrrosi 176,7 I złotych.
(W ubiegłym roku ustalono, że każdy człolrek winien
posiadać trzy udziały po 100,00 zł każdy - H.Z.).
Z uwagi na ogreniczenie limitu kredytów inwesty-
cyjnych z dopłatami Agerrcji Restrukturyzacji i Mo-
dernizacii Rolnictwa do 1096 wypłaconych kredytów
rv 1999 r. sytuacja kredytowa vr roku sprawozdaw-
czl,m była niekorzystna. ze względu na mały limit
musieliśmy dol<onac na początku roku lvśród zain-
teresowanych na ten lodzaj kredytu rolników loso-
lł,ania, Niekorzystne ,uł,alrtnki w gospodarce rolnej
spowodowały mniejsze zainteresolvanie rolników
kredytami obrotor,v5,mi. Zrł,iększotro natomiast kre-
dyty na sprzedaż ratalrrą r,r,śród rzernieśIników i han-
d]owców. W roku 1998 w-prowadzono nową ofertę -
świąteczny kredyt na pół toku, z którego skorzystało
i48 klientów.

W okresie spl,awozdar,vczym ogółetrr udzielotlo kre-
dytów na ui]:ę 5.829.760,68 złotych. W tym:

- kredyty obrotowe dla roinikolv 2.33ó.970,00 zł

- kredyty inwestycyjne - 
prefe-

lencyjne 728.300,00 zł

- kredyty konsumpcyjne 7.067.307,00 zł

- kredyty na sprzedaz rataltlą 348.333,00 zł

- kredyty w ROR (rachunek
oszczędnościowo-rozliczeniowy) 430,B50,00 zł

- kredyty w rachunku bieżącym 919,000,00 zł

Jedną z ważnych dziedzin działalności banku jest

glomadzenie woln},ch środków ludności na rachun-

kach bankowych (oszczędnościowych), a następnie

korzystne gospodarowanie nimi, W 1998 r, depozyty

ogółem wyniosły 11.085.316,83 złote, Ich struktura
była następująca:
_- rachunki bieżące
_ RoR

- książeczki a'vista

- budżet

- wkłady terrninorve

909.940,77 zł

1.091,5B0,95 zł
970.549,93 zł

l.B70.2'c7,49 zŁ

6.242.987,69 zŁ

Wśród tych ostatnich najrvięcej bo 3,790,456,70 zl

zgromadłono na lokatach 3-miesięcznych, Ogółem

zJbowią"ar,ria banku rv 1998 roku w porównaniu do

1997 r. wzrosły o kwotę 2.47L,490,28 zł co stanowi
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28,690fg. Na dzień 31 grudnia 1998 roku bank prowa-
dził 4.519 rachunków bankowych w tym: 949 rachun-
ków bieżących, 1.782 książeczek a'vista i 1.?BB wkła-
dorv terminowych. W porównaniu do 199? r. ilośc
rachunków bankowych zwiększyła się o 326.
Suma biiansowa banku po stlonie aktywów i pasy-
wów zamyka się kr.votą 12.72B.O0tj,37 zł i jest większa,
w por,ównaniu do 1997 r. o 2.443.7a0,44 złote. W 1998
roku plzychód wyniósł 2.328.407,5B zł, natomiast
koszty rvyniosłyZ.161.189,89 zŁ. Po zapłaceniu podat-
l,u dochodowego osiągnięto zysk netto w wysokości
122.3ó9,69 zlotych,
W roku sprawozdawczym do}<onano lekotlstr.ukcji
ciachu na głównym budynku banku. Do odnorvienia
pozostał jeszcze front budynku wraz z tablicą - za-
danie to plarruje się wykorrać w dwóch najbiiższych
]atach.

Chcąc w peini zadorvoiic klientów zarząd clrciałby
w przyszłości zainstalować bankomat. By to się opła-
ciło, musiałooy z niego 1-orzystac 200 osób miesięcz-
nie, Obecnle jest to u rras nierealne, stąd kiienci
banku będą mogli otrzymać krajową kartę POL-
CART, która umożjiwia korzystanie z innych ban-
komatów w całym kraju. W końcu sprawozdania
prezes Jerzy Wojciecirowski stwierdził, że: ,,Wspot-
,pTqcu z Centraic4 Gospodarczego Banku Wl.el,rcopotskż
S,A. w Poznanźu i jego Oddzźałem u Lesznźe, Urzę-
dem Mżejskim Smigla, a także z żnnymż źnstytucia-
mż ż klientumż ukłuda się pozytyzunże, zu ktorc4
us żmźenżu Rady ż Zarzqdu Banku Społdz,lelczego
u Slniglu składum podzżękowanie", Podziękowanie
plezes złożył też członls.om samorządu bankowego
i pracownikom - ,,za ich ofiarną i uczcrwą pracę".

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej
I3anku Spółdzielczego w Smiglu za 1998 rok zlożył,
jej przewodniczący Zbigniew Łukaszewski.
Przednriotem posiedzeń rady były następujące za-
gadnienia: analiza wykorrania zadań gospodarczo-fi-
nansowych w poszczegolrrych kwartałach 1998 r,,
kontrola działainości zatządu banku, oprocentowanie
środków pieniężnych lokowanych w banku, kształ-
towanie się kredytów przeterminowanych i ich za-
bezpieczenie.

Rada stwierdzlła, że ,,Decyzje podejmowane plzez
zarząd były zgodne z obowrązującymi zarządzent:ami

- potwierdzająto też przeprowadzane w banku kon-
trole. Rada Nadzorcza ocenia pracę Zatządu Banku
Spółdzielczego w Śmiglu w 19BB r. pozytywnie (.,.).

,,Wnioskuję do Zebrania Przedstawicieli o udzie].enie
Radzie l, Zarządowi absolutorium za działalnośó
w 1998 loku" - 

jednogłośnie udzieiono go wszyst-
kim,

Jednogłośnie też podjęto uc}rwałę o przekazaniu
nadwyżki na fundusz zasobowy banku. W dyskusji
nad sprawozdaniami m.in. mówiono o przedłużeniu
preferencyjnych kredytów dia roInictwa (Flenryk

Skorupiński), o tym, że nasz bank musi nadal -skoro podjęliśmy uchwałę o nie łączeniu się - ist-
nieć: dzieła trzeba dokonać (Zygmunt Konieczny),
o tym że smutny jest obraz spółdzielczości, nie tylko
bankowej - jest zepchnięta na boczne tory. Ęm
bardziej, że tworzyli ją chłopscy inteligenci, a teraa
wypada z polityki rządowej. SZYLD BANKU SPÓŁ-
DZIELCZEGO W SMIGLU NIE MOZE NIGDY ZGI_
NĄĆ - powiedział Władysław Kahl z Olszewa. Pre-
zes Wojciechowski replikował: ale mamy też rolni-
ków, którzy kredyty, np. nawozowe biorą w innych
bankach, bo tam o 0,50/6 taniej. TO JEST NASZ
RANK I WSZYSCY WINNISMY ZROBIC WSZYST-
Ko - GŁOWNIE ROLNICY, BY TRWAŁ oN NA-
DAL.

W woinych głosach jako pierwszy głos zabrał Ma-
rian Kasperki, który omówił aktualrrą sytuację w rol-
nictwie i zamierzenia związków rolniczych prowa-
dzących do jej poprawy. M.in. stwierdził, że do
Unii Europejskiej winniśmy wejść od razu, a nie po
okresie przejściowym. Gospodarstw produkcyjnych
rv Polsce winno być od 800 do miliona, pozostałe

to gospodarstwa socjalne, dotowane. Na wsi
muszą być zastępcze stanowiska pracy. A rrajwięk-
szym wrogiem polskiej wsi jest ]iberalizm.
Marian Dubski stwierdzi}, że nie dotacje aie kalku-
lacje z minimum opłacainości winny być celem poli-
tyki rolnej.
Zygmunt Konieczny zgłosil wtliosek, by bank był też
czynny w soboty.

Po wyczerpaniu porządliu obrad przewodniczący
zeblania podziękował wszystkim za udział i zaprosił
na wspóiny obiad.

(H.z,l

ELEI{TR()INSTALACYJNESYSTEMY

- plzewody
instalacyjne

- gniazda i wtyki 3B0 V
-- włączniki 380 V

- tablice licznikowe
--- obudowy

-- korytka, rurki
-- puchy podtynkowe

- puchy hermetyczne

- gniazda, wtyczki 220 Y

- przewody antenowe

-, anteny
,- zabezpieczenia szerokopasmowe

-- bezpieczniki -.- anteny kierunkowe

- ]<ostki zaciskowe -- domofony

-. rozgałęźniki - osprzęt antenowy
FIR,MA HANDLOWO_USŁUGOWA

NOWAI( GR,ZEGOP"Z ,

ul. Lipolva 37, 64-030 Śmigiel i

CENY IIURTOWE, FAKTURY VAT i

tel. 5-189-364 '.

te1. 0604609371

godziny otwarcia: poniedziałek - piątek 9.00-12.00
i 14.00_17,00
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Prasa śmigielska
w drugiej Rzeczypospontte$

, (LIST CZYTELNiKA)
V,I nurnelze 5(183) ,,Witryny S;:rigielskiej" z drria 1.,50 zł. Drukowany był w Dlukarni Leszcz;,tiskiej,

4 nralca 1999 roku ukazał się ciekawy, przyczynkar,- a jego ledaktolem był Mieczysław Urbanov,,icz,
ski artykuł Huberta zbierskiego zatytułnwany_,,szki- Bardziej skomplikowane dzieje dotyczył), najstarsze-
ce o bYłYm Porviecie Śmigielskim", 

'"\,kazdY |.e,go go śmigielskiego pisma tj. ,,Orędo\Ązllika", i<tóry wie-
rodzaju materiał można i ten uzupełnić szelegielrr ; ,

dociatkowych informacji. 
-o----- lo]<lotnie zmieniał swoją tlazwę. W 1920 l,oku wy-

darvcą i właścicielern pisma był iri,emlec Robert
W okresie przedwojennym oprócz tytulorv _gazeL Scherbacir. Z jego to ręki pismo, które rrosiło łvów_

wyrnienionych przez Hubelta Zbierskiego ze Smig- czas nazwę ,,orędowni]< powiato-ł;y,, kupił Apolina_
Iem z-wl,ązane były jeszcze inne tytuły plasowe. i.y Klóskowski, o którymi pisatro, że jako człowiek
Jednym z nich był ,,Nasz kurier", który vzytlarvany przedsiębiorczy vrykupił je z rąk rriemieckich i rvy_
był od czelwca 1933 roku. Pisrno to było wydawane darvał d,o czerwca 1923 r. Zmarł 21 st,ycznia 1929 r.
trzy razy ,w tygodrriu. Redakcja mieściła się rv Smig w poznaniu. Warto w tym miejscu tladmienić, że c],o 5

lrył Czesław Kaczor, a drukowany był w Drukarni łryły drukowane w języku polskim i niemieckim. od i
Nakładowej Jana Skorupskiego. W artyku}e redak- *]r"eś.ria 1920 zmieniono nazwę tytułu na ,,Crędow_
cyjn;lm zamieszczonym w pierwszynr nunlerze pisma uik śmigielski,,, a po czterech miesiącach na ,,Dzien_
inforrnowano, że decyzję o podjęciu druku powzięto nlk śmlgielski,,. po następn;,,ch trzech miesiącach na
z uwagi na to, że w tym czasie brak b)zło w Śmiglu podstawie decyzji wojewody, nastąpił powrót do po_
r;liejscowego pisma. Pismo to miało wedlug redakcji przedniej nazwy tj. ,,orędovlrrika Smigielskiego,,,
oblazow-ać przejawy życia obywatelskiego w nrieście od 1ipca 1923 roku właścicieiem i wydarvcą pisma
i powiecie, a nadto bezstronnie informowaĆ o kształ- był N{. Rychliński. po nim druk podjęła d,rukarnia
towaniu si.ę stosunków politycznych i społecznych Jana Skorupskiego ze Smigla. od 1 stycznia 192? ro_
w kraju oraz podawać aktualne wiadomości z takich ku orędownik był r,rydawany w objęi.ości 2 stron i 2
dziedzin jak: kościelna, naukowa, kulturalna i gospo- razy w tygodniu Wynikało to z braku abonentółv
darcza. W jednym z numerów gazety zarnie,szc_z.ono i wysokich kosztórv. povłyższe względy, a także
nap. informację o aresztowaniu szpiega sowieckiego aresztowanie w 192? roku redaktora Juliana Tyczki
v,i Holandii, o postawieniu garnizonu rviedeńskiego i kierownika drukarni Gutowskiego, spowodowały
w stln ostrego pogotowia, o porządku pr:":.li chwilowe zawieszenie wydawania pisma. Ww. oso_
iv Śmiglu, o 30 leciu Stowarzyszenia llIłodych Polek bom ząrzucano nadużycie związane z drukiem ,,Wia_
rv Śmigiu. W gazecie znajdow-ała się stała ,y.br{kl domości Urzędowych,, dia Krajowego Ubezpieczenia
Ruclr w Towarzystwach. ,,Nasz Kurier"'. w;clrodził ogniowego. Druk,,oręd,ownika śml§ielskiego,,wzno_
bardzo krótko, bo ostatni numer ukazał się 25 sierp- *iorro od 3 lipca 1928 roku i plowaózono go do paź_
nia 1933 roku, dziernika 1929 roku. W zrł,iązku z umową zawartą
Kolejnym pismem wydawanym w Śnriglu był ,,Ku- między władzami powiatu grodziskiego i śmigielskie-
rier śmigieiski". Śladową informację o tym piśmie go od listopada 1929 roku do 31 grudnia 1931 roku
można znależó w kościańskiej ,,Gazecie Polskiej" wydawano pismo o nazwie ,,Orędownik Powiatowy",
z 9 listopada 1933 roku. Redaktorem odpowiedzial- olgan na powiat Smigiel i Grodzisk. Orędownik ten
nym był Czesław Kaczor, a pismo ukazywało się trzy był wydawany w Śmiglu przez Jan,a Skorupskiego.
Iazy w tygodniu. Ukazywał się we wtorki, czw-artki i soboty. Poza

śmigla dotyczył także wydawany od 1 września 1936 działem urzędowym wolno było wydaw-cy zamiesz-

roku ,,Głos śńlgiet.łi,,. pod. tytułem widniało hasło czaĆ artYkułY PrYwatne, kronikę mieiscową, wiado-

,,a1czyznę buduje się spełnianiem obowiązku". Głos 1o^Ści Potoczne, PowieŚci i anonse, Od 1 stycznia

wychodził codziennie z wyjątkiem niedziel i świąt, 1932 roku do 31 marca t932 roku ukazywał się zno-

Objętość pisma wynosiła od 6 do 14 stron. W piątek wu ,,Orędownik Powiatowy", i wreszcie od 2 kwiet-

ukazywały się bezpłatne dodatki jak np. ognisko do_ nia 1932^roku do końca tj, do 6 łvrześnia 1939 roku

rnowe, przyjaciel Rolnika, Arkusz powieściowy, No_ znowu ,,Orędownik Smigielski", Tytułem ciekawost_

winySportowe itd. Zarnieszczano wiele zdjęć. Przed- ki warto nadmieniĆ, że od 1926 roku bYłY w Orę-

ostainii strona była w całości poświęcona sprawom downiku zamieszczane zdjęcia dobrej jakoŚci. Obję-

śmigla i najbliższego regionu. Cena pojedynczego tość. pisma była róŻna i wYnosiła od 2 do 4 stron.

egzemplarza wynosiła 10 groszy, a cena miesięczna Cena miesięczna w t927 roku wynosiła 1,13 zł.



Wandale dali ztlaó...
"Ofiarami" ich dziŃalności staty się wiatraki - jeden z symboli naszego

miasta. Zatrrymują się przy nich przejeżńżający obok szosą podrózrri,
ktÓrzy zamlastzabraó ze sobą mile wspomnienia, z niesmakiem izłąopinią
o nas, mieszkancach Smigla, udają się w dalszą drogę.

Komu przeszkadzaly drmvi w ubika-
cji przywiatrakach?
"Ofiarami" stały się tez ławki w par-
kach - ostatnio przy uI. Leszczyn-
skiej i na deptaku łącrącym ul.
Północną z uI.T. Kościuszki.
"Ofiarami" stały się równiez muro-
wane, parkanowe słupki przy al.
Ignacego Paderewskiego.
"Ofiarami" stały się nawet spocąrwa-
jące w spokoju wiecznym (?) zwłoki
na byłym crnęrltarzu ewangelickim,
na którym przeprowadza się prace
porządkowe. Wykarc zowar:o samo-
siejki, wytyczono alejki, rtaurieziono
ziernię, zasiano trawę. Przybyli rano
do pracy pracownicy ZGKIM ze
zdumienia przecierali oczy - zoba-
czyli ślady wirażującego samocho-
du!!!

Nie potrafię zrozumieć motywów
ich dziŃalności. NISZCZENIE - w
imię czego? WyĘcia się? Demon-
stracji siły i negocjacji? A rnoire
popisywanie się przed rówieśni-
kami? Czy wreszcie bezmyślność
p ołączona z brakiem wy obr łżni?

ZGKLM w Smi§lu na remont i
wymianę elementów małej archite-
ktury (ławki, kosze, zrlaL<t drogowe
itp.) w ubiegłym roku lvydał około 12
tysięcy ńotych. Te pieniądze mogły
być wydane na zupełnie inny cel.

LUDZIE! oPAIVIIĘTA"ICIE sIĘ! ! !
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WITRYNA ŚMIGIEL§KA

\ł/ maju 1927 roku pojawia się by zapełnić prawdo-
podobnie powstałą lukę nowe pismo tj. ,,Dziennik
Śmigielski", który był wydawany codziennie od wtor-
ku do niedzieli, a od 3 maja 1928 do 30 czerwca 1928
roku trzy tazy w tygodniu. Pod tytułem zwyczajem
ówczesnym zamieszczano różne hasła jak np. ,,Infor-
macje wszystkich o wszystkim" lub ,,Kto z Bogiem

- Bóg z nim". Cena miesięczna kształtowała się od
1,50 do !,84 z. W gazecie zamieszczane były wia-
domości polityczne z kraju i ze świata, komunikaty
urzędowe, policyjrre, leklamy, a także rubryka lokal-
na ,,Co słychać", nekrologi, ogłoszenia, powieści.
W dniu 16 czerwca 1928 roku ukazał się w Dzienni-
ku następujący komunikat: ,,Donoszę niniejszem, że

postanowiłem z dniem 1.7.1928 roku zmienic nazwę
naszego pisma na ,,Orędownik Śmigielski" z tego po-
tvodu, niż nieraz zachodziły nieporozumienia pomię-
dzy nazwą,,Dziennik Śmigielski", a,,Orędownik Śmi-
gielski" i diatego wielu z Czytelników życzy sobie
aby właśnie gazeta nosiła tę nazwę tak jak dawniej
i jak we rvszystkich okolicznych powiatach". Wy-
dawcą i redaktorem był Jan Skorupski.

Ocerriając całokształt działalności prasy śmigiel-
skiej rv okresie przedwojennym naieży stwierdzic,
że popTzez swoją różnorodność, bogatą tematykę,
przyczyniła się cementowania tokalnej społeczności,
jej integracji 1 rozwoju. Na zakończenie warto przy,
bliżyć sylwetkę Jana Skorupskiego, który urodził się
3 lipca 1882 roku w Sosnowcu. Z zawodu był górni-
kiem. Wrócił do kraju w 1920 roku. Pracował jako

introligator i początkowo drukował różne formularze
za pomocą ręcznej maszyny drukarskiej. Był człon-
kiem Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem,

Jan pąwźckź kościan

Dztękujetłty...
Serdecznie dziękujemy za nadesłane życzenla

świąteczne:

- zespołowi pp-country ZAYAZD,

- Dyrekcji i pracownikom Zespołu
rvych w Śmiglu,

- firmie POWIETRZNY ZAMEK :

- Pani Ewie Gucińskiej ze Śmigla,

- Panu Romualdowi Sobkowiakowi
Redakcja ,,Witryny

i pracownicy Centrum

Rt llM"

23.04.99 (piątek) godz. 19.00

,!ABI1 SEKALA", Czechy-Po]ska, ilcz Viadirrrrr
Michalek. Wyk, Bogusław Linda, Olaf Lubaszenllcl,
Vlasta Chramostova. Dramat psychologiczny. Czc-
chosłowacja, rok 1943, rolnik ścigany !_.rzez (iestapo
ukrywa się we wsi, w której irie n-ia niemieckic}i
wojsk. Jest za to były wyrzuteii społeczr-ry, który
związaŁ się z Niemcami i wykolzystltje srvi1 i)czycjt.
n iby-namiestnika. Mie j scowi gospodaize 1-.ostatia ii",ia-
ją go zabić.

30,04.99 (piątek) godz. 19.00

,,MIASTo ANIOŁÓW", UsA*-Nierncy, 1998. }iez.
Brd Silberiing. Wyk. Nicolas Cage, Meg Ryan, l)eir-
nis Franz. Film psychologiczno-baśniorvy, ilowa wel-
sja ,,Nieba nad Beriinem" Wendelsa z roku 1987.
Lekarka - kardiolog z Los Angeles przeżywa de ple-
sję po śmierci pacjenta na stole operacyjnym. Obser-
wuje ją anioł stróż, który zlawlł się r,v szpitalu Ly
wesprzeĆ i pocieszyĆ umierającego ,;nężczyznę. Jego
uwaga zwraca się ku zrozpaczonej kobiecie.

B.M.

Z 
^W 

I A D O M I E N I E
Zawiadamiam, że ZEBBAI{IE MIESZKANCOW

OSIEDLA NR, 4 odbędzie się w piątek 23 kwietnia
bież. roku o godzinie 18.00 w Domu Strażaka przy
ul. Powstańców Wielkopolskich w Smiglu.
Porządek zebrania:
1. Powitanie i przyjęcie porządku obrad,
2. Informacja z prac Przewodniczącego i Zarządu.
3. Ustalenie splaw inwestycyjno-remontowych tra

rook bieżący i całą kadencję.
4, Podjęcie uchwał.
6. Zakończenie.

Przewodnic zący Zat ząćłu
Osiedla Nr IV

(-) Włodzimierz Drótkoi,vsi,:i

Wykaz ulic należących do Osiedla Nr trV: I(ręl,ą, i,i-
powa, Ogrodowa, Zdrojowa, Podgór,ze, św. vVrta, Zie-
lona, Ariańska, Boczna, A. Dudycza, Dworcowa,
J. Krasickiego, Leszczyńska, Osiedle, B. ltrrusa,

hm, Zb. Łukomskiego, króla Stefana Batorego,
W. Szmalca, M. Adelta, J. Kozielskiego i A. Lubie-
nieckiego.

lilA ,,frElt

, Szkół Zawodo-

z Ptły,

, z Dusznik.
Śmigielskiej"

Kultury w Śmiglu



WITRYNA ŚMIGIBLSKA

64.030 śMlGlEL
ul. Kościuszlri 6
tgl. (0-ó5} 5t80-20ó

PROFESJONALhTE ZDJĘCIA:
_ ślubne,

- komunijne,

- rodzinne,

- paszportowe,

- 1Ti:L}]*"*J:,**,jne 
w 3 min,

- reklamowe.

wYltOtlHAtlE rltMóH l zDlĘó AIńAIORsK|8H

SPBZEDAŻ:

- filmów,

- aparatów (2 lata gwarancji),

- albumów,

- ramek

- baterii (także do alarmów, aparatów
słuchowych itp,),

- akcesoriów fotograficznrlc_-.

- baterii do telelonów

U§ŁU8l l(i§EiB0 A3, Ał pomnioiszanle - powiększanie

VIDEO FILMOWANIE

UWAGA WŁAŚCICIELE

NOWYCH STACJI

TELEFONICZNYCH

Centrum Kultury posiada jeszcze ograniczorlą ilość

egzemplarzy: Spis właścic'eli stacji teleforricznyclr

-- dodatku do Witryny Śmigielskiej.

Cena 5,00 złotych.

Z^IśŁAD FR,YzJER,sKI
DAMSKO_MĘSKI
Śmigiel, ul. Podgórna 6

zaprasza do

NIOWO OTWAETEGO SOLARIUM
ERGGLINB TUEBO POWEE

poniedziałek: od 13,00 do 17.00

wtorek _- piątek: 9.00 do 17.00

sobota: od B.00 do 13.00

PHLr ELEKTRON S.C.
64-030 Śnłlctnl UL, KtLlŃsKlEGo 70

NOWC) OTWARTA I,1URTOWNIA SERDECZNIE ZAPIł.ASZA

oFERUJEMY:
Szerolri wybór źrrt. biurowych i szkolnych

l)lrpicr ksero. siłladaŃakonputcrclrva. r,o]ki do kas i drukaręk tiskalnyclr, zęszyty, segregatory, teczki, koszrrlki
1b 1 iorr c.dłr-rgopisy Ill arkery. pisalt, i olówki orez...

Szcroki ivybrir art. elektroinstalacyjnyclr

I)i-zctttlt|,r,. kab]c. t,Lrrv ill:;ialacl,jnc. zirrórvki " halogelly, śrł,ietlórvki, o1lralvki, gniazda. przełticzIril<i- rvylączniki
bitI,JI i\j t)rilz...

ZREALIZtjJ IiMY KAZD ll PAŃSTIVA ZAMOWIEN IA
ZAPRASZANlY DO WSPOŁPRACY
FIIłMY EI-E KTolNSTALACY.lN E

IIWAGA: KAżDY KTo $cItoNA ZAKUFOW lJCIwYżr^v zs pi.t[ W oKRĘ§IE
oD o1-3o.olt 1999 oTRzYa{A !{AGRoĘ}Ę NIn§P{}i}ZIANKĘ



WITRYNA ŚMIGIELSKA 11

S
ł.llW

lPOlRlr
IEllI§ §I{l

WYNIKI ROZEGRANYCH MECZOW
27 marca - II liga

FOLOI{IA-ARSENAŁ - AZS FOUR,MEN II Wro-
cław 5:5.
Punkty dla POLONII zdobyii: Grzegorz Kaniak, 1['a-

deusz Kozłowski i Jerzy Kozioł po 1,5 oraz Kazi-
mierz Kowaiczyk - 0,5.
: ł=l"ocławźanie w tabeli plasujq sźę tuż przed ngszq
rirużynq. W pierwszej rundzie, lpe Wrocłalażtl,, mecz
tęz zakoilczgł sźę remlsenl,. W Śmźglu po pźerlłszgch
dusoch grach. był rem,is 7: 7, a po następnych dwócłt
arach pojedynczgch goścże protładzżlż 1 ;3. No szczę-
ście nasi zauodnźcE ,tuEgralź obEdtnźe grE deblowe
ż tuyróunalż na 3 : 3, W następngch gracll, pojedyn-
czych na przemian uagralDalź raz goście, raz nasi
zauodnicg, co tu eJekcie dało rernźs 5:5. NależE ża-
łouać. że Kazźmźerz Kowalczak, us dtlsócll grach po-
jeclynczgclt", prz! suej przeuadze nie potraJźł tEch
gźer po prostu wygrać - przegrał 1:2. Gorę uszżęła
słaba odporność psEchźcznu. Wgnźk remźsotłg nźe za-
cl ow olżł nas zg cłl, zaln o dnżk ów,

28marca-Aklasa
TAJFUN II LGIŃ - POLONIA_ARSENAŁ IV L:17.
Punkty dla POLONII zdobyli: Adam Nowosielski,
N{arcin Luboń i Darek Szymański po 4,5 oraz N{arcin
Łączny - 3,5.

III WIELKOPOLSKI TURNI!]J KLASYFIKACYJNY
JUNIoRÓW

Poznań, 28 marca br.

W gronie 69 juniorów z całej Wielkopolski pięciu
zawodr' ików POLONiI-ARSENAŁU nie odegrało zna-
czącej roli zajmując odległe miejsca: Mateusz Ku-
ciak - 36, Adam Nowosielski - 39, Patryk Rataj-
czak - 40, Marcin Luboń - 41 i Marcin Łączny -48 miejsce.

OGÓLNOPOLSKI FINAŁ TURNIEJU O PUCHAB
,,PRZEGLĄDU SPORTOWEGO"

Po wcześniejszych eliminacjach wojewózdkich
i strefowych, w których udział wzięło około 3000
młodzików z całej Polski do ścisłego finału dostało
się tylko 24 zawodników, w tym i POLONII_ARSE-
NAŁU Śmigiet - Dariusz Szymański, uczeń piątej
klasy śmigielskiej podstawówki. W tym doborowym
towarzystwie nie zdołał wygrać żadnej gty i zajął
24 miejsce

Tadeusz kozłowski

PlŁIil t0zlłA

WYNIKI PIŁKARZY,,PoGoNI,, ssIIGlliL
(Klasa okręgowa, runda wiosenna)

21.03.br. - Sparta Miejska Górka - Fogoń 3 : 0

27.03.br._Pogoń - Zjednoczeni Fudliszki 3:0.
Bramki dla Pogoni strzelili: Daniel Ka.ir:iniai,z,

Adam Olejnik i Wiesław Pa.łlak
3.04.br. - Orla Wąsosz - Pogoń 3:0

10.04.br. - Pogoń - Zootechnik Pa.riłrr_lr,ice 0 : 3

BIEG z CZEMPINIA I}o IJRUi{§§LI
30 kwietnia br. przez Śmigiel pr.zebiegną zaivod-

nicy - uczestnicy Biegu z Czempinia do Brukseli,
Bieg został zorganizowany dla uczczenia wejścia
Polski do NATO. Wśród biegnących zobaczymy też
Michała Szkudlarka z Przysieki Poiskiej.
W Śmiglu zawodników spodziewać się nlożna około
godziny 15.50.
Przebiegających obdarzmy bla.,vami.

SKLEP ODZIEZOWY

(ANNA)
zapra§za do swoich punktów w §nriglu:

ul. Sienkiewicza - te1. 5i80-084

ul. Jagiellońska - tel. 5189-570

poleca odzież damską, męską i dziecięcą:

garnitury

- garsonki

- kurtki

- bluzki

- spodnie

- szereg innych towarółv

Prowadzimy też:

SPRZEDAŻ RATALNĄ BEZ ŻYF"LN?ÓW



ZAPROSZENIE

ASOC "URPOU, WALERIAN KUNERT
PoIl\Dowo

S e r d e c znie zapr asza w szrrs tkich zanntere s owanych n a p okaz p racy "

- urządzertia do obowiązkowego badania opryskiwacąl IIARDI
SPRAYSCANNER

- pr zeno śników s są c o - tł o c?Ących d o zb o ża KO NGSKILDE

W czasie pokazu zostanle zaprezentow€rna równie ż szęroka gama
agre gatów up rawowo - s iewnych firmy KONGSKILDE

Pokaz odbędzie się:
2Łkułietnia 1999 r. (czwartek) w siedzibie firmy w POLI\DOUrIE
Początek o godzinie: 10.0O.

BLiższych informacji możmauzyskać pod nr telefonu:
5l89-722lub 5180-384

lllraIlllIllllllllrlrlIlIIlllrlrltllllll lltllallltalllltllalllllllrlaltrllllllll

sKtEP a{ltilo_l!ffRllDlllGzT

ll. i P. BAIGER

R 0 \MERY
śMtGInl, pL. WoJSKA poLSKIEGo 11

TEL. (0-65) 51B-92-9?

p o I e c a:

) nasiona

) środki ochrony roślin

) nawozy

) tolie

) trzmiele i biologiczne środki ochrony roślin

) narzędzia i sprzęt ogrodniczy

) kosiarki

) cebule i kłącza kwiatowe

) szereg innych towarów

ZAPRASZAMY w GODZINACH OD 9.00 DO 17.00

W SoBoTY Do 14.00

szeroki wyhor

sUper ceny
Smigiel, pl. Wojska Polskiego 11

tel. (0-65) 518-92-97

w godzinach 9.00-17.00

1APRASZAt4Y


