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Dzierl dobry! Witom Poństwo serdecz-
nie izcpr-oszom do gimnostyki poronnej,
Brok deszczu, słoneczno, o nowet wręcz
upolno pogodo w ostotnich tygodnioch, to
prcwdziwo rozkosz dlo tych, którzy korzy-
stojo z urlopów u schyłku loto. Rolnicy od-
wlekcjq zosiewy, czekojqc oż będzie dosyć
lvilgoci w glebie. .,}esteśmy juz po dożyn-
kcch (w tym roku w Bronikowie), prognozy
pogody zcpo,,^liodojo nqwet gdzieniegdzie
Frzygruntov/e prżyinrozki, Czos byłby pomy.
ślec powożnie o schyłku lotc, o tyrnczosem
pogodo zochoivu,] e sle grzecznie,łedług
kolendorzo, 1,1 nie1 g rzeęzny jesi szoIejqcy
no ,,vschodnim ivybrzeżu usA hurogon
Floyd. Mowi sie juz o proivie 3,5 milionoch
osob, kióre opuściły swo,je domy w obowie
przed kotoklizmem. My, Polocy, pewnie byś-
my tego nie zrobili. Nie tylko w obowie
przed choosem orgonizocyjnym (vide refor-
rnyl), ole przede wszystkim, ze nojbordziej
lubimy uprowioć 9imnostykę poronnq przy
włosnym oknie, Otwórzmy je więc teroz
szeroko i rozpoczynomy.

W ostotnim czosie nogromodziło się
nom trochę okrqgłych rocznic, które moźe-
my sobie przypomnieć iprzemyśleć pod-
czos wykonywonio ćwiczeń. No więc choć-
by 10 rocznico rzqdów ,,solidornościowych"
w Polsce, Kożdy z nqs po swojemu ocenio
ten okres, przeprowodzojqc rochunek ,,co
zyskołem, co strqciłem, o co diobli wzięli",
Ośmielę się powiedzieć, że zupełnie zo-
sodnicze (o niedocenione) znoczenie dlo
tych historycznych zmion w noszym kroju
mioło gimnostyko poronno. Możno bowiem
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powqtpiewoć, czy Lech Wołęso byłby w stonie wyko-

noć swój znomienny skok przez płot, gdyby nie posic-

doł wystorczo jqcej sprowności f izycznej, A stqd już

tylko krok (olbo może skok) do zosodnego wniosku,

że uzyskoł jq dzięki systemoiycznym ćwiczeniom przy

otwortym szeroko oknie. A ze było to okurqt okno

w Stoczni Gdońskiej, o tym zadecydowoło historio,

Siedernnqstego wrześnio przypodło okrqgło roczni-

cc-t czegoś, czego nie było. Rosyjskie Ministerstwo

Sprow Zogronicznych stwierdziło bowiem ostotnio, że

w 1939 roku Zwiqzek Rodziecki nie dokonoł zbrojnej

ogresji no Polskę, Dlo mojego pokolenio to nic no-

wego. Znoczy to tylko, że koło historii dokonoło pełen

obrót i znolozło się w tym somym miejscu, co kilko-

dziesiqt lot temu. Downiej tokże, jeśli ktoś odwożoł

się interpretowoć ówczesne dziołqniq ormii rodzieckiej

to tylko joko monewr strotegiczny, mojqcy zopewnić

przedpole do obrony ZSRR przed ogresjq niemieckq,

A nojpoprowniejszo było wersjo, któro 9łosiło, że no-

stqpiio oswobodzenie ziem biołoruskich i ukrqińskich

.pod ob""go (tzn. polskie9o) ponowonio, Tylko zupeł-

nie po cichu, pozwcllono sobie no ,,wrogq propa9o 1,

dę" mówiqcq o wzięciu nos rł,dlvo o9nie, \Vszl,stko

zcleży od interpretocj i, o iok z"^ionc ,,prc ",,C; 
h s:c-

ryczno" bywo pojęciem bordzc, ole lo'cc,dz; r"z! ĘJ,
nym.

Problem ten dotyczy nie tylko tzw, dużej historii,
nroze wiqzoć się tokże z wydorzeniomi o mniejszym

zosię9u. Niedqwno gościł Smigiel ks. Leono Kontor-

skiego, który obchodził 50-1ecie kopłoństwo, Downy

błysk w oku u storszego pqno z loseczkq dowodził, że

jest to ten młody duchem ksiqdz, z powodu ktorego

kllkodziesiqt lot temu było sporo zomieszonio w no-

szym cichym miosteczku.
Dzisioj to już nikogo nie dziwi, źe możno (o nowet

trzebo) oprócz obowiqzków kopłońskich wziqc no sie-

bie procę dlo środowiskq, o przede wszystkim no-

wiqzoc kontokt z młodzieżq i dzięki temu skupić jq

wokół Kościoło, Okozuje się, że pomięc instytucji jest

znocznie trwolszq niż pomięć ludzi i dlotego może nie

\^./szyscy byli do końco usotysfokcjonowoni, Dużo zqle-

z.v od tego, z ktorej strony się no coś potrzy, W gim,

nostyce poronnej nie mo problemu, żeby stonqć po

v,,łościwe,j stronie (okno), Jeśli dodotkolvo to okno jest

szeroko otworte, to obiektywizmu spoj,zenio nie zo-

kłocq nqwet szybo,
Ter-cz Pc;s,i,,.,: pcc,.,,iczc przez k'łkq minut sOmO-

cz el^ e, _c poD e9.e eszcze sprc,l,,dzlć, ktory roz PO-

:,:żc'o pc ,,,. civ jes:eśmy jeszcze no etopie
,1 ^- ^,:€ ,!z sledemnostej podwyżki,:-=: -:.:_

Zc:,c.zc- i; .os:ępne9o spotkonio,
(G:*.::,:_-.:i _Jc-.,:,,.. p-:,"go"o",,al,a i proiicci:lłe mgr J, S,)
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eO SŁVeHAe W PowltiEclllE ?
Odporviada radny POWIATU KOśCIANSKIEGO -- RYSZARD FORNALIK,

I{ajtuazniejszyltl, lłyclarzenżem z życża Rad"y Po_ c.3ę 
.o 

zaclaniuch,naktóre mogqbyć przyznalDane do_

.użcttu Koścl,ańskźego lu minionum okresże byla XI tucje, termźn skłaclan,źa wnźoskou i uaTurlki rozlź,

już sesjatejże rg.da. 
1D 'ITLI'TL'LU'IL'q'IIL UrvI 

"ronźo 
clotacjź. Wnżoski o dotacje winng zatlszeraĆ:

Nźm pod,jęto ucllwały, najpiertu wysłuchuliśmy nuz"lJ)ę poclmiot,, ubźegajqcego sżę o dotację, szczegó_

żn,formacjż o przebżegu zugkonanl,a buclletu powiatł łowe ikreślenźe clotollsanego zadanźa, przelłździane

Ko,icźańskźego za 7. połrocze br. całkouźte kosztg zuclanŹa Ź llsEsokoŚĆ llsnŻoskowanej

Dotacje zrealżzotuanZ u: 54,870le , subuencje w 57,7201,o, cLotacjŹ z budŻetu PowŻatu,

uclzl,rLł poLDztttu us poclatku dochod,owył-- it',zyti, rrodjęto tez u.cl"tuałę u sprauie podziuL'u Środkow Po-

clac..,,ac1u wła'tle potuźattt 54,210lo. ogólem d,ochocly ,,rułi-ngo Funcluszu Ochrong śroclouisko ż Gospo-

zreul,izol"uul1.o u 56,a50lo grolncLclzq" t *ołę-uiia.ssź c]_clrki Woclnej w roktL 1999, Prz,glęto procentaLta po,

złote (na pl,anotuanq 20.651,076 zŁ). cl:ża.ł u -ctosttnku clo rzec:Ya*istgcłl' Przgchodoa' I tak:

PLan tuyclcLtl,łotu n{l konżec I. połrocza zamkrlqł sżę Czenlpżtt - 58,14t)lo; Kościan, - miqsto L gnlina -
ktuotq 20.654076 zł ź został zreulźzowq".nr-. ił",rr't, ,,1,53;io; Krzgt-riń - 93a0l'a; Śn'tigiel' - 9'300lo rua' do'

klłotq g.332.048 zł, W ,wgclatkach ogoŁem 72,470lo stu- jżlansou:arLie Lr',ciottg clretl.Cl:i.' oclcie]iótr-; (T00 ntb) tru

nrltuiq u:ycl.utlłź osobotoe i pocltoclne, u,ysypźskri ocpcLcictt komu,nalrugclt u) Kos:altoLt'ie;

Wśroclucl-ttuałm.źn,pocljętouchuałęusprawźeStcrrosircoPoutcttoueu:Kościunźe11,630lonaStll)o.
określenia trybu postępo,LDanża o ueJ,zźelenźe ctotacjż r,enie Poutl,towego Banku Dangcll, Zanżeczllszczeit

z buclzetu, potuiatu koścźqńskiego na cele publźczne, S;odor-cźskq,

Tulcźe clotacje mogqbyć uc7zźelune pod,miotittt nźe za- \te pocljęto ucltuułg (za 9, Przeciw 17, 
'*'1i';'7l;rt'jQ-

li,czanEmd'osektoraJinansowpublżcznycll'źnieclziu-cgchsię3)tłspruwiezatu:żerdzen,laprotokołupostę.
łujqcym w celu osźqgnięcia z!/sku, na iele publźczne, pou:anża o uclzźelenie zamówżeniu publ,icznego na

zzużqzane z real.źzacjq zq,clań pousżatu kośiiańsklego. bankouq obsługę bud,żetu powiatu kościańskiego,

Zarzqd, Pousźatu bęclzie ogłaszał nq tablżcqcł,t ogłoszeń Pocljęcie w te j sprawźe uchuałE jest jednullL, , e,Le_

Starosttua poużatou)ego oraz samorzqclóu gmźnngch mentóuł tuszczęcźa proced.ury o udzŹelenŻe :am')i'"ie-

na terenźe powiatu komtłnźkat zawierujqcg: Żnforma- nźa publżcznego.
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Z porz,qdku obrad uEcoJano podjęcże uchll:ałg
u.l sprawi,e zaml,aru Lźktłźdacjż Zespału Szkół Zauso-
da,wych ln Śmiglu oraz zgmżuru przekształcenia Ze-
społu Szkót Rainźczycłl, u Nźetqżkouże u Zespół
Szkół Rolnźczych ź Zau;odawych ,u) Nżetqzkauże.
W projekcże uchuały dano następujqce uzasadnżenźe:
,,ZSR u Nżetcrzkotuie posiłda centralne ogrzeuanźe,
stan budEnków jest dobry, sanżtarźatg zlłajd,ujq sźę
w szkole (sq schludne, dobrze wyposużone). Bud,g-
nek ZSZ ta Śm,iglu, by mówżć o jukimś stand,urd,zże

--,LDan"Lega kapżtalnego remontu, Nźezbędna jest wg-
mźanu sirapów, źnstalacjl elektrgczne j, źnstulacjz
gl,ze,uczej, wyrłi,ana stal,arkż okźennej. ... Nźezbędna
byłaby róąnnżeż rozbudoąła placólnkż. Ze względ,ou
fźnansotuycłł, jest to nżemożlżwe. W ZSZ w Śmlglu
(Lźceurru Handlawgm) prowadzony jest przedmiot:
,.Technikź bźuroue ż korespondencja h,andlawa''. Dq-
żg sżę do usykarzgstanźa nowaczesnego sprzętu
nźe jest to maszynapis,lecz posługi,wanże się kompu-
teren,L, ZSR u: Iłżetqżkotne dysponuje pracotanl,qkom-
puterouq z 75 stąnoąłżskamź praca. ,Iuż od usrześnia
1999 r. u: ZSR da wEkorzEstania zostaje 7 sal dy-

daktyczngch. Celem lźklłźdacji jest użęc przed.e
wszystlłźm poprq.lDa tuarunkóu nauki, - usykorzgsta-
nże tej bazy, która już jest tn posżadanżu Starostąna
ż nźe uymaga, agronLnych nakładóu finansouEch'',
JednEm z pornodólł ugcolanźa projektu uchznały u
tej spralłże była sytuacja spoteczna juka sźę lłEtlno-
rzyła tł śrnigżelskżm środoui,sku szkolnEm - pa pro-
stu ana. jeszcze nle dojrzała,

U czestniczgłem, ul lnyjuzdougm past edzenźu stlso-
jej komźsjź, którego celent bgła uizytucju gminE
Czempiń, a konkretnźe budolły oczyszczalmż ścźelłów
tu Czempinźu ż drugżej komory - n& 20a Qs. mż od,-
padóu - tngsgpżska śmiecż lls Srocku Małym. Clcatl-
u:ie inwestycje, mżmo ogromnych kŁopatóu z zcLpelD-
nźenźem środkótł finansozuych, sq u trakcźe realźzg-
cjź i, zostanq jeszcze u tym roku zq,1,<,ończone.
Zapoznalżśmy sżę róunżeż z perfekcgjnźe reałizousa-
nEm planem odbi,oru odpadkóu stałyclt na terenże
mżasta lak ź gmźng.

Dziękuję za wypowiedź i do zobaczenta za miesiąc
(Tl.Z.)

2. Ptzeznaczyć środki radnych oraz Komitetu na:

- moderniizację chodnika ukośnego na p1. Woj-
ska Polskiego

-. modernizację chodnika na ul. Reymonta.
3. Modernizację drugiej strony p1. Vr/ojska Polskiego

go rłlrkonać w 2000 roku (zieleniec, chodn7k, za-
kola).

4. Zarząd Osiedla zorganizuje w 2000 roku KCN-
KURS na najładniejszy D O M w Osiedlu (w ka-
tegorii domków jednorodzinnych oraz domów
wielorodzinnych). W tej sprawie opracowany
i ogloszony będzie regularnin konkursu i okre-
ślone nagrody.

5. h,zystąpić do realizacji modernizacji pozostałej
części ulicy Farnej aż do ulicy Szkolnej.

Inne sprawy a jest ich wiele będą przedmiotern
dalszych konsultacji z mieszkańcami i Zarząd będzie
o nich informo,wał.

Za Zal:ząd Osiedla Nr 3
Leszek Balcer

ffiffiffie§§ffiW&& ffi&ffiffi&ffi ffis§EBLA llr 3 W &m!&Łffi"-"
z :udz:'ałem radnych tego osiedla pp. U. Ranke

i F. Banasikiem w dniu 14 września br,
Podczas obrad jednogłośnie uchwalono następujące
vlnioski do realizacji po przekazaniu zarządovń
1\tiejskiemu w śrniglu:

1. Ze wzgiędów bezpieczeństwa oraz narastającego
ruchu na ulicach stanowiących drogę krajową
E-5 (szczególnie taboru ciężarorvego) doprowa-
dzić do ograniczenia szybkości na całej jej dłu-
gości od wjazdu do wy.jazdu z miasta do
40 km/godz. Zgodnie z prawem o ruchu drogo-
wym tistnieje taka możliwość umieszczając pTzy
tablicach ,,ŚMIGIEL" nlżej znak ogranicze-
nia szybkości do 40 km/godz. niżej tabliczka
E-5.
To rozwiązanie zdaniern Ko,mitetu Osiedlowego
jest konńeczne do czasu wybudowania obwod-
nicy.

PoDz,IĘI<owANIE
Kółko Rolnicze w Starej Przysiece Pierwszej skła-

da serdeczne podziękowanie Radzie Sołeckiej za
uirrożliwienie pr4eprowadzenia w trakcie uroczystoś-
ci dożynek wiejskich fantowej loterii, z ktorej zysk
pTzeznaczono na zorganizowanie dla wszystkich
mieszkańcóiv Starej Przysieki Pierwszej wycieczki
do Poznarlia na POLAGRĘ.
Dziękujemy róg,nież wszystkim ofiarodarvcom fan-
tów.

Zarząd, Kółka Rolniczego
w Starej Przysiece Pierwszej

oGŁosZENIE o i}Bi{tr,ł.AIłGU

Rada Sołecka Wsi Wonieśc przekaze w dzielzai,ł-ę
w formlie przetarglt polnieszczenie świetlic",wiejski,:j
o por,łrierzchni 270 m2 z przezilaczerriein na działai-
liość w zakr"esie rnałej ga.s1_1,onłltliii .- .i.;]i.iJ.ll'l1<a.łiar,-

nia, bar.

jłlnioski należ;' składać do srlłt_vsa l.łrs;i 1ń/'olriesc paila
Stanisława Olejnrka zamieszkałego łlz \fiionieściu 76,
'ie1.5-1B5-537.

Rada sołecka wsi v/onieść
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§ 3łiź p8 donynkach
W tym roku Gmitlr-ic Doz,r-łlkl zostały zolgariiztl-

wane w Bronikor.ł,ie,

Uroczystości dożynkorve rozpoczęł__v się korołvodeirr,
ktolv pizeszeilł ulrcą Wiejską do kościoła parafial-
llego p.\\i. św. Fl,anci.szka z Asyżu. Korołvód oti,vie-
rała kapela ludow-a, a następnie zaplezentowairo
rv nim stary (cepy, wialnia) i nowy sprzęt rolniczy.
W kororvodzie lrczestntczyły też bryczki z wiencem
dozynkor,vym i stalostami dozynek, orkiestra dqta
OSP Śmigie1 pod batutą kapelmistrza Jana Nor,vic-
kiego oraz zaproszeni goście, wśród których m.in,
byli Burmistrz Smigla Jetzy Cieśla, przer,vodnicząc;l
Rady NTiejskiej Smigla Z5,gnunt Konieczny, zastępca
Burmistrza F'eliks Rarlasik, Sekretarz Śrrrigla Vv'anda
Jakubowska, Skarbrlik Smigia Danuta },Iarcirriak
i konrendant posterunku policjr Jarosłarr, ]IreCz_aiex,
Korowód zain;-kali czlonkcrł-ie Kolr'itetu O:,gall,za-
cyjrrego Gtr-rinnr c}r Dozvlle]i rr- B:,oll.*or,,-l!: I:,.:_a _.:i
Nolvak (przervoclillczącr-). Rr-szal, j Je:,z;.-s ---; __ _ -: -

wodniczącego) ol,az R\- _.zar J S__,.,,',:-_ - .-.-. S :=_ a:l _a ],.,- -l -

lichorvska, Leon Korrieczll-'-. Al:ciize1 Sz.-,,_l;_a:,:z-,-.;.

Antoni Slilvrński, Rl-szald Błaszkol.,-sk:. ,ja:: -.sz
Dworczak, Hieronin Klecha _- członkorvie. Tlad.,--
cyjnie na końcu jechał samochód strażackr.

Mszę w kościele odprawił ksiądz kanonik Zbig-
niew Fengler, który wygłosił równiez okolicznoścro-
tvą homilię,

Po mszy uczestnicy ui,oczystości udalr srę na plac
przy świetlicy wieiskiej. rla ktolym odbyły się uro-
czystości obrzędolve. Orkiestra dęta odegrala Hynrn
Państwowy, po czym pr"zerł.odniczący kornitetu or-
ganizac5ljllego lrerleusz Norvak powitał uczestnil.,ow
ulclczystości do z_v i,t}<o r,,,y ch.

Na,jrl,,ażilieiszvili ir.lonlelltei,ir uloczystości bylo wrę-.
cze,lie rvierica r ch]eba dożr'.rlkowego. SymboIiczny
rł,iclliec z rąk ir. Lucvllv Drvorczak *- rolrrlczlil
z I cdśmigla i p. Rr-szalcla Bjaszkorvsktego - brvga-
dzisty RSP r,v Brontkorł.le oclebla} plezes Gnrlt-rtlego
Zvłtązl<u Rolnilrólv, Kolek i Clgall,zacji Roli. iczl-clr
Zygmurrt Konieczny a pielrlszv bocjlen chleila ilp,e-
czor}y z tegorocznyc}i zbrorów, z r-ąk staiosto\1- iego-
rocznych dożyiiek p. Stefanii R;dlicl-rolł,skre; r p, ia-
deusza Rę]<osia 

- odebrał tsurmistrz Srnigla Jerz1-
Creśla. Zgorlnre ze 7,wycza]em bochen chleba zostal
pokrojony i rozdzielorr1, rł,śród uczestrrikorv LlLocz\--
stości. Obrzędom towarzyszyły przyśpiewki i tańce
ludolve l.,, wykoiratliu zespołu folklolyst;ucznego z Bl-L-

kówca Górnego.
Burmistrz Jerzy Cieśla w imieniu własnym i Z_vg-

munta Koniecznego, podi<reślaiąc trudną s_vtuac ję
polskiego roirrictlłla, rv ciepłych słowach serdeczi-iie
podziękorł,ał rł,szyst]<im rolrlikom i. organizatorołn te-
goloczrrych dozynek za poniesiony trud.

W części artystycznej wystąpił zespół dzięcięco-
-młodzieżowy KONTRA ze Śrnigla prowadzony przez
p. Aldonę Ostrowską, ludowy zespół z Bukówca Gór-
nego w przyśpiewkach i tańcach 1udowych, dzieci ze
szkoły podstawowej w Bronikowie w programie
przygotc.wanym specjalnie na dożynki oraz kabaret
Zofii Dragan z Bukówca Górnego.
Organizatorzy nie zapomnieli również o najmłod-
szych uczestnikach tej uroczystości. Po części arty-
stycznej pracownicy Centrum Kultury w Śmiglu
zorganizowali dla dzieci zabawy i konkursy ze ,,słod*
kimi nagrodami" ufundowanymi przez organizato-
rów.
O godz. 19.00 w sali w-iejskiej roztrnczęła się zabawa
taneczna, na której przygr}]ł-ał zespoł ,,DIJŁO". Bar-
dzo licznie zebrani rnieszkańcy Bronikowa i okolicz-
nych miejscorł,ości bawili się do późnych godzin
nocnl-ch. Imprezie togiarzysryĘ liczne stoiska han*
dlox.e i gastronorniczne. Niewątpliwie największą
otrakcją było czeskie wesołe miasteczko, z którego
korz;"staĘ- zarót-no dzieci jak i dorosli.
Przez caĘ czas trwania uroczystości odbywał się
kcnkurs strzelecki zorganizowany przez Kurkowe
Blactwo Strzeleckie w Smigiu. Puchar Burmistrza
zclobył p. Sławomir Skoracki ze Śmigla, II nagrodę

- aparat fotograficzny ufundowany ptzez PPHiUR
ŚmICnOl - p. Jerzy Błaszkowski z Machcina,
III * czajnik bezprzewodowy ufundawany przez
BS w Śmiglu, p. Henryk Błaszkowski z Bronikowa.

B.M,
Serwis FOTO - w następnym numerze

E §(AsY FI§lnLilE
i{{IffiPUTEHY

A}iGE§$tlA
- PtEf;ZĄTKl BRuHI

,,GR"AFTT"

KOSCl,rN. OS.

tel.

.IAGiELLONSKIE 32

5L2-21-24

fiaty

ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY
Janina Gołembska

Smigie1, ul. T. Kościuszlii 12

przyjrrruje odzież do chemicznego cz}szczetlia, prania
i farłrowania

I oraz prolvadzi sprzedaż środkórv czystości.

Czynrre od porriedziałku do piątku w godz, 9.00-16,00
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ffiffiffiffi&, urśród fundw§ffiw
]],oilll:l.ła z: iJolotą L)iszewską 

- kielownii<iem Biur.a
l:,irgii:ni-,,1ilego Foivszechnego i'owarzystwa Emery-
i.aiilc,io Fi]K S.A. r,r, Lesznie
§ł:lteśł*3' nirj1:o961."r§t pow§zechnym ttrrł,arz;,5flygm
tłr*cr1.1ain1,1ł rv Folsce - mamy najrvyższe kapi-
tał-,., l..-łirsl:e, t,i. 1;o*ad 22Z rc| zł.
* - Faui I}},rqlrlor, od niecłarvna fundusze irrrvestują
;]::,_j:{}iil,i}tiuolie Śri_idki. W jaki sposób moŻrra tlceniĆ, czy
tiaily f tinc!usz inivestuje trafnie?
łli ].I1j]lplęi suoilzec rLa noi,órvllania rvartości .jedl-ro-
l. leĘ 1:1;4ęs|nictrva, Otrvart"v Fundusz trrrrelytalnv PBI{
, 7Z7Ł oti s;lir:ego począlku ;est lv ścisłei czołórvce.
,.,,l,;:r,,i,ośc 1edncsiki itczestnictw-a rvciąż utrz_,vmuie
;;,r] :l:, ;c,,1iTVnr z i:lel.,risz_-ich rnieisc.
-.- §§ łi,i dotyc}rcz:łs zainrłestorvał Furrclusz OF*ZEŁ?
{.) J]cst;.nol,-riliśrnr- 1)a sa1ll\-lll początkl-r skutljc uwagę
] aj. l.],3:jieJ]ach dil-łzn.,-ch Pozrlrei \i,- l]aSZ§il] i]o1-iielLł
l 1].]Ł],nri ,clę Co'l'aZ .łie;cei allcil. Spodzieii-al-t-t.,- ,)1,, i\-Zfo-
s,,ll jrciljl,tnktri"r,r na gielcizie. .r. rla akc.jach ilio-ila naj-
:,.,, ! l_, iie j z :ircr i-lić.

-- Ą jeśii poctjęte zostatlą rriervłaścirve decyzje in-
-,,,33i-ul4y ji1o?
{] l,iie +iei,zq .w taką ewentrtalnośc, choć w teorii jest
Ir, nlożli-łe. Gd5rb"v zaistniała taka s}rtuacja,musieli-
i:,,, śrn:"- d.opłaclć z naszlrch kapitałów. Ale jesteśmy
1- r,zecir:ż nai1,:ogatszym po\,vszechnym towarzystwem
e ]]e r-;talirym -w, Po1:-ce 

- 
ma11l)/ na;rł,yŻsze kapitały

v,]ia_l-,lle, pciraci 222 mln zł,
-* Forr.szechne 'Ior,varzystrvo Emerytalne PBK S,A.
llusi r:lieć ziłteru silnycil ałrcjonariusz1,, skoro posta-
;,t rr iis: zaj.rlrr.eslorl,ać t1,Ie pieniędzv .iv to przedsię-
:,.-ziqcie,
{,} l'alr. llilsi lłclzra io\\-c\- to ainelr-katis]iie to.,r-at zr--
i,ł-o ii];ez--ieczetl;orle AET){A I1ltel.ilat1o.1la1 o)--az
!.ill_l]:i i: tlivsze ci-ii re ą o Baiik,-ł i{le clr-toił-e g o,
*..- S,:lzie jeszcze. cprócz Polski, działa AETNA Irrtcr-
:,atioilai?
{ł Flr,nla c,jziaia bezpoślednro rv 20 krajach na call-rn
s,i,iecic, J, pJ1}7,z€z aliarise stlategiczrle iest obecrra az
.,,, 6i] j-.ar.str.,,ach. AEi'NA Inter"nationai należ1, do gr-u-
pr, .\ETiiIA. któr,a w Stanach Zjedno<:zolr_vch specia-
j,.rLrie sie łv ubez,p.eczeniach zdrowotnych i emerytal-
nyr:h. AETlVl\ RE'I'IRtrMtr1.{T Sirvices oferuje ubez-
i,_.ieczenie enrertalne i fltndusze inrvestycyjne. obsłu-
;,:1_1je 2 nln klientórv iiidyrvidualn1.,ch oraz 36 tys. pla-
iloV/ §iLł]]l_]W;/ch. Natol-njast AtrTNA U.S. ]{ea]t}rcare
c ł.la o zdror,vie i zycie 15 nln Amer.ykanów,
** Blaczego ĄETldA postanorviła rve jść na rynek
t,o i sKr a

* AET}iA jcst zarvsze tam, gdzie r,,9pl9y,ląd2ąny iest
rlcl,v); s.,,stem ernerytainy. Stąd iei obecność m.in.
.,ł l\ntelyce Południor.ł,ei. Jej furrdusze emerytalne
.,.,, Chile, lVleksl,ku i Peru b.rłv pierwsz\-mi w lno-
lllencie rozpoczęcia reformv i do dziś odnoszą spek-
talrulalile sukces1, na tamte jszych ryrrkach. Proszę nle
z:i1.;ot-ririać. żł polski system ernerytalny korzysta
z clcśrr-ia,d,c:ucrr p-cłlrdnior.voamerykańskich, a AtrTNA
,,,llie na ten tcnat r,,,sz_ystko, Dlatego cieszynry się, że
.; ",i z nen ' rr Polsce.
-* Czy rł, tyclr krajach rrz;rskano r,vysoką rentowność?
@ l'ak. rveźrn.v za przl,klad fundusz Santa Maria, któ-

ry AETNA utworzyła w Chile w 1981 r., czyli w rno-
mencie wejścia reformy emerytalnej w życ,ie. Średnia
rentowność przez 18 lat wynosi 120Ą ponad inflację.

- Cry w Polce też ud,a się uzyskać taką rentowność?
§ Mamy taką nadzie ję. Zaczęliśmy ł:ardzo d.,rna"ryricz-
nie, wciąz jesteśmy na czołowym miejscu, jeśli cho-
dzi o wartość jednostki uczestnict.wa. Bardzb chcieli*
byśmy po,wtórzyć sukces chilijski AETNY. Polska go-
spodarka rozwija się tak samo dvnamicznie iak chi-
lijska, wręc wynikt z zatządzania aktyw&ini n.]szt
fttnduszu p,owinny być równie wysokie._ Polskimi udziałowcami, jak pani -tvspomniaia,
trzy instytucje grupy FBK. Co nroże pani ;:or,vier!z
na ich temat?

go

O Są to Powszechny Bank Kredytowy, Górnośląs}ri
Bank Gospodarczy oraz Towarzystwo Ubezpieczenio-
r.ve PBK. Powszechny Bank Kredytowy, który posiada
ponad 560,Ą akcji PTE PBK, jest jednyrn z naj.,ł,ięk-
szych polskich banków. GórnośIąski Eank Gospodar-
czy jest silnym bankiem regionalnym. natomie,st TLT
PBK to jedno z najhardzdej dynamiicznie rozrłijają-
cych się towarzystw ubezpieczeniowych w Polsce.

- Jakie prowizje pobiera Gtwarty Fundusz Ernery-
talny PBK OF.ZFŁ?
O Przez pierwsze dwa lata uczestnictwa p,obiera
8,90f 0, przez trzeci t czwarty rok B,50/6, natomiast po-
czą\^rszy od 5 roku 

- 
jedynie 7,90/o.

- Cry prowizje powinny być ważnyrn czynniltiem
przy wyborze funduszu?
O Owszem, jednak najważniejsza iest rentowność,
jaką osiągną fundusze , czyli wzlost wartości jednost-
ki uczestnictwa w ciągu roku. Róznica rentorłlności na
poziomie zaledwie 10/6 ma o wiele większy r^zpływ rra
w-ysokość przyszłej emerytury niz nawet kilka pro-
cent róznicy w prowżjach.

- A jaką rentowność uzyska F'undusz $RZEŁ?
O W pierwszym roku działalności chcenv u.z-llskać
rentownośó na poziomie 5-60,Ą powyżej inflacji" W
późniejszym okresie płanujemy zwiększenie Llczby
akcji w portfelu, a zatem rentor,vność powinna się
zwiększyć.

- Gdzie w pani regionie można przystąpić do 8ttvar-
tego Funduszu Emerytalnego PEK $RZEŁ?
O W naszych biurach legionaln)Jch. Zaptaszalrt-r tak-
ze do p acówek Powszechnego Banku Kredytoi,vego,
Pierwszego Komercyjnego Banku, Bałtyckiego Banku
Regionalnego, Towarzystwa Ubezpieczeniowego PBK
i Towarzystwa Ubezpieczeń na Zycie Royal PBK.
Można także sko::zystać z naszej bezpłatnej infolin,ii
0 800 200 300, abv umówić się na spotkanie z przed.-
stawicielam OFtr PBK ORZtrŁ.

Szczegółowvch iformacji udzielą Państwu nasi
p,rzedstawic,iele:

RAFAŁ DRATIVIŃSKI
Śmigiel, ui. Orzeszkowej 33 tel. 0603-221-148

TATIANA SKRZYPCZAK
Stare Bojanowo, Główna 5 tel. 518-52-i7

Zapraszamy d,o naszego Biura Regionalnego w Łesz-
nie przy ul. Śnadeckich 3, tel, (0-65) 52S 50 42, te!.
kom. 0 603 175 063.

sa
rec

Beupłatna inlolinia 0 800 200 3&&
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28.08.br. 
- mieszlianiec Glrńska zgłoslł, ze jego szwa-

gier bez jego zgody kol,zl sta z ptzejazdu i w-y-
puszcza zw-ierzęta domowe na telen jego posesji.
Strony pouczono,

28.08.br. 
- mieszkanka posesji przy ul. Głównej w

Staryn Bojanowi.e zgłosiła, że jej konkubin, będąc
w stanie po spożyciu alkoholu. wszczyna awantu-
l,ę. Pouczenie.

29.08,br. 
- na parkingu w Czaczu leżał nietrzeźwy

mieszkaniec Nado]nika. Przewieziono go do miej-
sca zamieszkania, oddano pod opiekę donrowni.kom
i skierowano wniosek do kolegium.

30.08.br. 
- mieszkanka posesji przy ul. T. Kościusz-

ki w Śnrlglu zgłosiła, ze jej mąz utrudnia jej do-
stęp do telefonu. Pouczenie.

2,09.br. 
- mieszkanka Norvego Białcza zglosrła. ze

psy jej sąsiada biegają po rviosce. Z rv]asc:ciejet-r:
psów przeptort adzot-to lozmo\rę.

2,09.br. 
- 

plię52iąllka pose.'i ll:,z,,-,_i], Po]'l,i::_c.,,,,-.,
w Śmiglu zgioslła. ze jej t-:laz. i:eiac ,,,,, .:a:lić ,,,-

spozyciu alkoholu. rvszcząi a\,,-al_:,_i:-e, Rozilori,a.
3.09,br. 

- rv Spłalviu kierując5, \:OLKS\\:AGE\E],,1
GOLFEM nie zachował naieżyt;..cir środkolv ostloz-
ności i uderzył w tył prawidłowo jadącego FIATA
126p. Sprawcę kolizji ukarano mandatem,

6.09.br. 
- mieszkanka posesji przy ul. T. Kościuszki

rv Śrniglu zgłosiła, że jej mąż, będąc w stanie po
lłzyciu alkoholu, \,\]szczął awanturę. Pouczenie.

8.0l].br. 
- właściciel sklepu spozywczo-monopolowe-

go pl,zy pl. Wojska Poiskiego zgłosił , że nieznany
rĄężczyzna rvyr,voluje awanturę przed sklepem.
Przed przybyciem policji awanturnik oddalił się.

§1 rrocy z 9/10.09.br. 
- nję2pąn,i dotąd sprawcy do-

1,1cnali rvła.nlania do hurtowni chemicznej BIO-
CFltrM PLUS pl,z1, u1. Południowej w Śmlglu, skąd
s':r"ad]i lóżnego rodza ju środki ochlony roślin.
5 ,-.l-arva w tol<u.

10.i}9,br. 
- glupa irrłodzieży z Wilkowa Polskiego

usiłowała lvszcząć arł,antul.ę rv Bronikowie. Prze-
pro-wadzoilo skuteczną lozmowę.

10.09.br. 
- będący pod wpływem alkoholu mieszka-

niec Snigla kierolł,ał FIATEM 126p i na ulicy
Podgórnej w Śmiglu udelzył rł, prawidłowo zapal-
kowailego POLONtrZA. Wniosek do kolegium.

1i.09.-br. -- mieszkanrec posesji przy ul. J. Kilińskie-
go zgłosił, że jego szwagier, będąc pod wpływem
alkohoiu, wszczął awanturę. Pouczenie.

12.09.br. 
- mieszkanka posesji przy pl. Rozstrzela-

nych w Śmiglu zgłosiła, że jej były konkubirl do-
bija się do okna i zakłoca ciszę nocną. Przed, przy-
byciem policji oddali} sie. Po godzinie nastąplła
ponowna interwencja 

- ar.vanturnika zatrzyilano
w policyjnej izbie zatrzyman w Kościarrie. V/nio-
sei< do i<olegium.

15,09br. - właściciel sklepu spożywczego przy ulicy
T, Kościuszki lv Smiglu zgłosił, ze jeden z klierr-
tów, będący pod wpłyr,vem alkoho]u, wszczął awan-
turę, Rozmowa.

W nocy z 15/16.09.br. niezt-iatll spl,awy dokonali wła-
mania do punktu sprzedażv PH CHUDAK w Smig-
lu przy ui. Wodnej, skąd - po splądrowaniu po-
mieszczeń - dokonali kradziezy gotówki. Sprawa
r,v toku.

lV nocy z l"5/tr6.09.br. tlleznatli splawcy w Wyd61,o-
rvie skradli samochód dostawczy PEUGEOT BO
XER, który był rł,ysta,,ł,iony przy posesji na skrajlt
sz-os\- lla splzedaż. Sprarva lv toku.

zebrał (H. Z.)

,,KRVMINAŁKI ..."

Twej
Firmy!

P.P.u.H.
CZACZ ul. \ł'IELICHOIYSI<A 65

SI{LEP FIRlvIowY
CZYNNE W GoDZ. 1o.17-15.37

w soboty l nledzle|e 10.1 3-16.13
(uwaga w plątkl nlecrynne)

J§kp.§ggciq!Ęggig-
_ ligmery no budynki zvvykle i świetlne
Tobhce urzędowe
Numerki iwizytówki no drzwi
Druk wizytówek
Reklomy, sryldy z plexi
wycinonie liler i zn. qrof. z plexi
Toblice nogrobkowe Ż plexi '

(no krzyze i no pomniki)
pioskowonie szklo i luster
Pieczqiki
Toblice no poiozdy weselne
Reklomy no poiozdoch
Tobliczki ostrzegowcze "PlES"

Tlą szgtDg, łefttelmg
uDzietąną ;est $ruar{łrlcic, !

Miejsce na reklamę
-.łi-i*ł' -'

r,"}J'1,-r' \l' ]'ł '
! ,..,

"Ę-*,/
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WffiffiŁffi§ FE§§wffi
Z OKAZJI ZA}dOŃCZENIA BOCZNEJ SPnZUnaŻY PEEMIOWEJ

P"aZPaCZĘCIE FESTYNU: GODZINA 16,00

MIEJSCE: ,,K O Ł O" PRZY CENTRUM KULTURv W śMIGLU, UL. KOŚCIUSZKI
W programie przewidziano:

* Iosowani,e nagród (samochody osobo.,ve, telewizory kolorowe, rowery górskie)
Warunkiem otrzYmania wYlosowanej nagrody jest okazanie drugiej części uprawnionego bonu oraz
dowodu tożs,amości

- gry i konkursy dla dzieci
_- występy zespołów artystycznych

-- zabawa taneczna 
- oprawa muzyczna zespołu ,,Debeściaki''

- stoiska gastronomiczne

UWAGŚ: Frz3'Poriri:l'-t:aY, Żc sPrzerlaŻ 1rrcluitlrł,a jeszcze trwa 
- zakończy się l}0 r,,,rzęśllia 1999 riiktł,

na

ZAPRA

wszystkich moich Xr,Inrł:rÓW oraz mićszkańców z

SZAM

glliny Srnigiel, Liptro, Przetnęt, Włoszakowice



Pneedsiębiorstwo
Handlowe

Eb§grtiew

Vv'łaściclel firmy, mąz mój Zbigniew Chudak, clzra-
]?li?U: q":poL-ialczą v,, zai<resie h"ancilu opałeiłr r ob-51ugt l'tr-lrl].1\va rozpcczął W wieku ąg ]at, cltlla1 czerrvca 1$91 r, jai.o ,,ir.zea.i|lrio.ut*.o }ianrllolr-eZbiglrierv Clrurlak _ Erłcz, ul. Kasztanorva 2'', gd.;z
1-szl-stkic-Ęo poczatki był_v rvlaśr,rie rv Buczu, ]]a .,\,\--
tlz]erza\Ą lone; od GS Pr.zemet bazie,
JaKO cle]<a-,vust^, ;,o,Ja i Zu \\. L\.]l. .o,1 ll, }miał rnie jsce rozła.i,.rl,-k .ol.go.'r",,..o.',-,"r.l" '.'- 

.|_-;-riiej tvahadla r,,, 1'ą. ,, .r", p],p :. ; 
- 
j " , .

i o 
^dz.,,vo 

-- i"ló.',.,. .,,..;. ,';' ,] ,, , - '] ],
I4[u.zę pOłk:.sil(,. z- .a,d . .: . ,. ., :,.::-.,]__-tcł-,ic wslept.a ziłatt,..3L t,],cJ ,,. .,].]', u -'

Iii"yll"_^r:talemnttza.iac \\. to ,,"ii., .)ro,.lo.,. . 
"Ul]ZSZe.] roclzln\-_

Firlne ul,uchoiilrł całkowicie samodzieltlie i lla trłaslir-lachunek, inrł,estując niespozytą ;";.;i"' i' .ł.#"a;
Łr^.]:i ,:.r" ,ścisly ,umvsł realnego ekononlrsty.
],a,{ wlęc calr ka1;-taI początkowv to:
-- znajoność ludzi w kopaini,
--- i]?_Cii| poż5-czonl, od zalrzylaźnionł..gcl r.olrril<;l,

- -{],eclyt Lidzlelolly przez Bank SpółclzielĆzy rv Smi-
__ 91, na opłacer-iie przer,voźn"go ńXe.Dziś ieszcze włos mi się ieżv -na -glorr,,u 

nł_ł wspoi}}_llienie 
.rr9k,_,, jakiego,ioŻ,.,aiarrr jo*i"dri"r";"i ;ięt 

,, -.clęost,! owego i..redytu.
\Vsz;s|], wlemy jak trudne b;,ły to czasy. Niby]lt]-:ia Ptl]sl<a. 11owa rzeczywistość", samodzielłrośc,rł,olrly 

''vneil i ,.zlclorle śńiatło'' ,il"- pr""ari$;;.li :| ,I cCr,vażll-,.cil. Ifrezydent Wałęsa nawołyr.vał:. \']1.1e i'o],j,: ir ,sly6ję ]:ece''. ]Yowe firmy rosłł, iak
,., l.: F) d,."sz,-'l-' 

.1'"'nl 
. . , i.ń p"-r" \\-zapulj]lllę-tlie, gdl.ż.*klćtce zl:ltl jll.uilli-alv. Lecz rr,ówcŻas. nie-ś.,vradomi leqr,ił t.,var-dc.] e.r- .ko,-romiczne1, 1udziemaso_wo zaclągali kredr-tv A J:anki iak gdvli czeka-łi ?: clzisiaj rvie]tl. 

'zrłła-,,zcza 
,-o1"i"1-, cclczur,i-a.li]_skutki rch bllrtalrre j pclitr-kl f irlailsorr]e; i pułailek, t,cr]r,toi,.,.,ch.

l,irEI.TCZiri]NI SrFl JtrDT.IAK UDAŁO Z DU]TĄ_-lfirSZii sTlviERńZIć, zn--nó-Ńrcn N-ALEZYNIÓJ l{ĄZ.
Umiał r.,;1 cią_gać blyskałvicznie 1,y-n195[i ze wsz},stlilegoco sle -,1-o1ićł cjziało, ,z zalc,lżen polit1.l<r u}.o,.o*,.r,,il
t"zą.Jii. z każde1 lviatlomoścj ] plogIlozr. irrecjiórł,, ta]ro sytuacii społeczno-gospodal,czei j"ak i'meteolo1ogicz-
tle j.

ZŁBYZYI{OWAŁ I WYGRAŁ
l\ieskronrnie ricdam, ze z L,lorm i calei r.odzilly rrclzia-
łel1-1, pldl-z nie tvl}<cl ,_lbdal,zaLiśmy g; glÓ;kil'.;;-
cun}<lenl i zaufanlieitl, z.gaclzają""się ń zastarriałliepod kolejne kl,ed;.ty bańov,e"rvr"yŚtki*go co ]]osra-

IvITRYNA ŚMlGiEL sKĄ

ffiffiffiwffiwffiffiWffi&§'ffi§|

j|1nl:]::" przystaliśny rra ]ata_ l,vyrzeczen i rvytęzo_.eJ ore,cy. Ja sama,na przykład, przez kiik; e;;;;;-kow-;,ch la,t prowadzilam Śamoa"ińi" 
"ułą Ó-ńrł"ięfinansowc-i<sięgorxzą, kadrową_ ilp.;li;-y poszerzanej

o co],az to lrowe punktv sprzełażv
-Ą F]R.Ii,[A P"oZlv,lJAŁA SIĘ NŚSTĘPUJĄCG:Już,4.listopada 1991 r. u.t,Ónorni-oń działalność narł;dzierżalłionej ł:azie SKR Włoszatowice. Była topcczątko-,vo spółka c;l:iln_a pod ,,aiv,rą ,,ąOŃen{;ia jeCi:5-m z trzech jej udziało","Oii bvi'r.:ó: nląt.Działa rr- tej for:rnie pónad trzy, 1.1". 

'

3i grudnla 1994 r. łastąpiła likwidacja spółki, zaś1 stvcznia 199J r. punkfien ,..łą""o,ro łv struktur,vfirm5. PH Zbignie*v Chudak.
|.::_,ra.o"* 17 lutego 1992 r. rozpoczęto działalność na
r1 ..,uzlerzawione; baze GS Lipno.
)1' ty3_ s&fitlzpl roku z_akupióno na kredyt 3 ciągniki(po jednEm dla punktóó ,fu)łaiig Bztcz, Lź7lna
',,Y.!?r.r,o 

O o * 
:? " 

) 
? :?v samochód c iężaiwy t FA.w pazdzlernil.:u 1993.r. nastąpił wykup bazy od GSSmigiei prz;. ul. Wo_dnej 6 i';";ń;Lienle tam no-.r"99, punkiu sprzedaży. Na marginesie podań,--Zeoso,biście mam do niej ,oa"i.rr,}- r""tv"i""t, gavZprzed rvojną właścicielónr pta".'-,'*.au z zabud,owa*niami był mój dziadek 

"" ,tro.,y Or"; * Sym|irl.i,I,,aTek, 
.którego zmuszono pod koniec lat czterdzie-pty"!, do przekazania majątk" 

"u l"r.ńS nierealne zo-Łlowiązania podatkowe.
W czelwcu 1994 r. od likwidatora ,,Budostal-u''Leszno dokonaiiśmy 

.zakupu. lq"u-; ffi;l,;;;;yu]. św. Wita 35. Pónieważ obiekT ten w efekcie li-kwidacji spcłdzielni stał pust} i "i"""Uu"pi;;;;yprzez kllka ]at, w chwili prŻe;ęóia go przez nas znaj-dował się w- stanie.krytvcznyń. ir"rir"t bramy nien:ożna było otworzye, §dyZ wŚzystko nvło 
"".oSi.ięiu,a .chwasty i gąszcze przewyższały swym wzrostemczłowieka, Zastal;śmy po*yńllarru"rryny a nawet po-u,yrywane okne, drzwr i podłógi, 

"arwarre aacirv, irÓ-y],Irywane przewody elektryczne, wod.-kan. " iti.,.* |"j sytuacji, baza ta słuz3,-ń początkowo jako placopałowy d zaplecze magazynowe innych puntnlOwsprzedaży.
Obiekt zagospodarowano szerzej dopiero po plzepro-
:,*"x: 11lrb:{"y"h prac r"ńo,rfo*o-ńor,Ś".*Ęą-
cycn. Ud września 1996 r. działa tam samodzielnypunkt sprzedazy.

*:_:1r.: y międzyczasie, w ]atach 1993-1996 pobu-dowahśmy nowy dom .jednorodzinny wraz z Źaple-czem^biurowym w Smiglu przy ul. "Etizy 
Orzeszko-wej ż?, do którego p."eprówa-dziliśmy iię w lipcu
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1996 r, i gdzie oficjalnie od 1 stycznia 1997 r. mieści
się siedziba firmy.
TAK WIĘC lV CHIVILI OBECNEJ NA STUKTURĘ
F}BMY SKŁADAJĄ SIĘ:
1. Biuro Handlowe w Śmiglu, ul. E. Orzeszko-

rvej 27 
- siedziba firmy. Urzędują w nim:

Właścicie} i szef firmy - Zbżgnieus Chudq,k
Pełnomocnik 

- Mżchuł Ch,udclk

W sumie zakład zatrudnia 25 osób,
Podkreślę jeszcze, ze jednym z najstarszych pracołv-
ników jest brat męża, Mźeczgsłatn Cll,udak, który na
początku pracował w Buczu, a od 1992 roku nie-
przerwanie pełni obowiązki kierownika punktu
sprzedazy w Lipnie.
Jeśli juz o rodzinie mowa, to dodam, że nasz starszy
syn, dziś 24-1etni Michał Cll,udak, ściśle współpracuje
z Ojcem od 1 stycznia 1995 roku, a młodszy, ol,.ecnie
l8-letni Wojclech, Chudak, w chwilach wolnych od
nauki, chętnie pomaga Tacie jako.kierowca i.lqra_ jq?
spore lozeznanie w zawiłościach prowadzenia intere-
sów. To bardzo obiecujące, gdyż mąż - niestety -zbliża się_do wieku emerytalnego i przy iak stresują-

,l--
cej pracy g._Ęazaęj chwili wtoże potrzebor,vać następ-
ców do kontynuowania działalności. A firrna mr,łsi
działać daiej. Świadczą o tym wvsokie obroty i duże
zainteresowanie wśród klientów, których serdecznie
zapraszam do zakupów i dalszej łvspółpracv, gd"vżbez
was szanowni klienci działalność w zakresie handlll
nie miałaby racji bytu,

Anna Chudak

Główna księgowa
Referent lrandlowy

-- Aruetq Matuszulę

- I{qmźl,a Adumcz().lc

]l i'riliki sllrzetlirży rv Srrriglrr, trl. Wodna 6
,<ie1,o-,i-,liil p. Dt:l,żtlsz Frqckouźak

l'] ) lrt;irki sprzedaży rr- Srrriglu, ul. ś.rv, Wita 35
,<ie ioii-rllk p. Jurostaw Waszkouli&lł

+) F-.rrllit sprzcdaży rv Buczu
!iltiolr,nri< ys. J erzy KlLrzuu;a

il) Pil,;rkt slrrzeilaż}, rv Lipnic
i<,.elc.,vt-iik p. MieczystuuJ Chtlcl,uh

ij) Frilikt spłzedaży lve włtlszakorvicac1-1
l.,ltror.ł-ilik p. Pul.ueł Stosilc

§s§lEany nl śmigielskiei służbie zdrmwxm
(Z iiiei,orr,irrkLetn Plzvc]-rodni Lekarza Rodzinnego

..- Zmieniła się firlrra na budl-rrku przl-chodni,,.

8 Tak. Z Cniem 1 lr-iześrl a 1999 r.o,iu llasiapiła
z;iodnie z dr-tchem refoltlir- sł,.rzbi- zdioi,,-,a - zllr.a-
na w olganizacji plac}- tlaszej pl,zr-ci_ci::l Lexa:ze
tr:jże illstytucii zal,viąza}r społke j]l,a\,,,,a c..,,,,;_-:..]c
o1:ejmlrjąc całodobcwą opieką nieszkar-icórł,. któ:.z.;
zioz,;1i do rrich deklaracje. Od tego dllia lekal.ze sa
w pełrri odpol,l,iedzialni za swoich pac;entórł-,

- Jak zorganizor,vano pracę?

a Od godz. B.00 do około godz. i3.iiO rł,sz,vsc}, lc-
kirlze i_lrz"vjilują w swoich gabinetach w bud5,nĘ11
plz-;cjloclni. a następtlie do 15.00 załatwiaią wizyt},-
clonor-,-e.

Po plzerlvie obiaclowei od godz. 16.00 do 18.00 przyi-
nluje ieden lekarz, codziennie inny: w poniedziałki
cLi Stefair Klupsz, we lvtorki dr 'Iadeusz Derwich,
rr, ś1,ocji- dr Flanci.szek Nelke, w czlł,artki dr Barbara
Kasperska-Stankowiak o]:az w piątki dl Grzegorz
Sanlbolski.
\ir- tr-ch godzirrach przyjmowani będą wszyscy pa-
c;eilci rTiezalezrrie od tego, do którego z lekarzy się
zapisair. 1lod rvarunkiem, ze splawa, z którą się zgło-
sze, 1lec'łzte ll-r.*aPała pllnego załatrł,ierTia, Przyjęci bę-
dą r,or,,-lriez ci pacjenci, nawet z błach;,-rni schorzenia-
lr-lr. litorzr. \v godzinach przedpołudniou,vch pracuią.
\\' tr-ch przvpadkach jednak porvlnni się zgłaszać
-"v dll jac]T . r,,, których pracuie ,,ich" lekarz.
\,V qocizirlach nocrryclr od 18.00 do 8.00 d,vżuruie ie-
cletr leiialz, najczęściej ten, który pracował po połud-

S..C. Stefanem Klupszem lozmawia H. Zbierski)

niu, ale nie musi to być regułą. Codz,iennie na
drzwiach budynku przychodni będzie wywieszona ill-
formacja z nazwiskiem dyzurującego lekarza r spo-
sobie skontaktowania się z nim.
Informację taką będzie można równiez uzyskać tele-
fonicznie w Kościańskim Pogotowiu Ratunkowym.
Pomoc nocna może połegać na p,oradzie udzielonej
telefonicznie, a w uzasadnionych przypadkach 

- 
na

przyjęciu chorego w gabineciie bądż udzieleniu po-
mocy w jego domu.
W tym miejscu plagnę gorąco zaapelować o razważ-
ne korzystanie z lekarza w nocy, ponieważ nawet po
bardzo pracowitym dyżurze będzie on musiał stalvić
się rano do normalnej pracy w przychodni. Dyżury
będą również pełnione w dni wolne od pracy. Będą
to dyżury całodobowe i informacje o tym kto je peł-
rri będą upowszechnione w podobny sposób jak w dni
p,owszednie.

_ Czy będzie też można, jak dotąd, wzyw-ać po-
gotowie ratunkowe?

O Wypadki i na nagłe zachorowania w miejscach
publicznych będzie nadal załatwiało Pogotowie Ra-
tunkowe.

- Jak się mamy zachować, gdy nasz lekarz bę-
dzie miał urlop?

O Z odpowi,ednim wyprzedzeniem lrędziemy in-
formować o planowanych urlopach poszczególnych
lekarzy i prosimy, szczególnie tych, którzy ieczą się
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1996 r. i gdzie oficjalnie od 1 stycznia 1997 r. mieści
się siedziba tirm__v,

TAK WtĘC W CHWILI OBECNEJ NA STUKTUB,Ę
FIBMY SKŁADAJĄ SIĘ:
1. Biuro §andlorł,e w Śmiglu, ul. E. Orzeszko-

lł'ej 27 - siedziba firmy. Urzędują w ni.m:
, szei fllmy - Zbźgnlezu Cll,uclak

|,Iźchqł Chuclak
Aneta MuttLszalł
kctmilu Aclamczalł

W sumie zakład zatludnia 25 osob.
Pcd}<reślę jeszcze, ze jednym z najsial,sz\-cll pl,.lttl i,-

nikórv jest brat męża, Nlźeczysltru: Chriciilł. j,liór,r, 112

początku pracorvał w Buczu, a od i9!i2 icjilu nie-
plzerrvanie pełni obor,viązki kier:olvi:iika p,;llkt,,ł
sprzedażl- rv Lipnie,
Jeśli juz o rodzinie rrlowa, to dodam, ż.e nł,-,:z si;,i,sz-lr
syn, dzrś 24-1etni Micllał Cl,tuclalł, ścisl.e ,,łs1,,ó}1:rali"ł lł:
z Ojcem od 1 stl-cznra 1995 roku, a młod-.z1.,. oLec:lir_:
1B-letni Wojciech Chtt.clcLlł, lv chwi]aclr 11,,3]n-,,gn oi:i

nauki, clrętnre ponaga Tacie ;ako }rlłroitf .x j il:lc ., ;
spore rozeznanie lv zarli}oŚciach pio,*:aclze i] ja ] r]] :,.]i-a*

sów. To bardzo obiecujące, gci5,z liraż -- i1|.5i.i,1: ,-,
zb1iŻa siglo wieku emer_vtaine go i iirz-,"-'. :, 1,^ .-i'i l:.1,:, l l ii,
cej pracy gŁardej chwili może potiz,.l]t - , - .,-
ców do kontynuowania działainosci. ,1 il:-,,,,l1 _,1,1,1l1

działać dalej. Swiadczą o tym 1v-;"-5g}tie i]]-lt,,_],i_l- , l,i-tz:
zainteresowanie wśród klierrtów, któr:-,,,cii sel::i-r;:z,,,.,
za_praszam do zakupów i daisze j współplec\, _ ,;,,1.-.;1 i::-.:

Was Szanowni Klierrci działalność r,,, za',.ll,:..;j., |l,,:lrlii
nie miałaby racji bytu,

Anna Chudak

.l S il:8 C§'ł
Referent lrandlowy
Punkt
kierorn

Punkt

splzecłaży u, Słrriglrr, ul. Wodna 6

]]i.i i]. DcłriiLsz Frqckou:Żak

splzedaży rv Smiglu, ul. śrr,. Wita 35
llik il. J urosłu,*^ W ctszhotl:żalł

silrzedaży rv Bucztr
nik p. Jerzy Kurza,taa

3)

4)

Pii;rl._t sprzetltrż;, rv Lipnie
ii,Lelc-i-tlik,p. I\Lieczgsłuw Chtldulę

li) l'urrkt s1-.lzedaż,y lve Włtlszakorvicilclr
,ii1. o-,-,,ilik p. Paueł Stgsik

§m§amy tt śmigielskiei slużbie zdrmw§m
ii,ei,olł,rrjkiem Plz\rc}lodni Lekalza Rodzinrrego S C. Stefarrem Klupszem lozmarvia Ii. Zi_];,Jl':,]i,i_j !

- 
Zlt-rierriła firnra na bud; nku przl,chodni,,, niu, ale nie musi to być regułą. Codz,iennie lla

drzwiach budynku przychodni będzie wywieszona in-
formacja z nazwiskiem dyżurującego lekarza i spo-

sobie skontaktowania się z nim.
Informację taką będzie nażna równiez uzyskać teie-
fonicznie w Kościańskim Pogotowiu Ratunkorvym.
Pornoc nocna może połegać na poradzie udzielonej
telefonicznie, a w uzasadnionych przypadkach - na
przyjęciu chorego w gabinec,ie bądż udzieleniu po-
mocy w jego domu.

W tym miejscu pragnę gorąco zaapelować o Tozważ-
ne korzystanie z ]ekarza w nocy, poniewaz nawet po

bardzo pracowitym dyżutze będzie orr rnusiał stawić
się rano do normalnej pracy w przychodni. Dyzury
będą również pełnione w dni wolne od pracy. Będą
to dyżury całodobowe i informacje o tym kto je peł-
rri będą up,owszechnione w podobny sposób jak w Cni
powszednie.

- Czy będzie też można, jak dotąd, wzywać po-
gotowie ratunkorpe?

O Wvpadki i na nagłe zachorowania w rniejscach
publicznvch będzie nadal załatwiało Pogotowie Ra-
tunkowe.

- Jak się mamy zachowaćo gdy nasz lekarz }oę-

dzie miał urlop?

O Z odpowi,ednim wyprzedzeniem będziemy in-
formować o planowanych urlopach poszczególnych
lekarzy i prosimy, szczególnie tych, którzy leczą się

O Tak. Z dniem 1 września 1999 roku nastąpiła
zgodnie z duchem reformy służby zdrowia - zrrlia-
na w ofganizacji pracy naszej prąvchodni. Lekarze
tejże instytucji załviązali społkę pra\ł-a cywilnego
oi-rejmując całodoborvą opieką mieszkańców, którzy
zŁażyli do nich deklaracje. Od tego dnia lekarze są
w pełni odpowiedzialni za swoich pacjentów.

- Jak zorganizotvano pracę?

C Od godz. B.00 do około godz. 13.30 wszyscy le-
karze przyjmują w swoich gabinetach w budynku
przychodni, a następnie do 15.00 załatwiają wtzyty
domowe.
Po przerwie obiadowej od godz. 16.00 do 18.00 przyj-
muje jeden lekarz, codziennie inny: w poniedziałki
dr Stefan Klupsz, we wtorki dr Tadeusz Derwich,
w środy dr Franciszek Nelke, w czwartki dr Barbara
Kasperska-Stankowiak oraz w piątki dr Grzegorz
Samborski.
\i' tych godzrinach przyjmowani będą wszyscy pa-
cjenci niezależnie od tego, do którego z iekarzy się
zapisali, pod warunkiem, że sprawa, z ktorą się zgło-
szą będzie wymagała pilnego załatwienia. Przyjęci bę-
dą również ci pacjenci, nawet z błachymi schorzenia-
mt, ktltzy w godzinach przedpołudniowych pracują.
W Ęch przypadkach jednak powinni się zgłaszać
w dniach, w których pracuje ,,ich" 1ekatz.
W godzinach nocnych od 18.00 do 8.00 dyżuruje je-
den lekarz, najczęściej ten, który pracował po połud-

5)
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}lrzo.ł]elrle ilIJ. cukl,zyce, I1adclślliel}ie klv.,i, chorob;y,
se]]ca itp., zaopatlzyli się w 1eki u srł,oich ie}lal,z"q
przed iclr 1-1r!opem, tak aby ilośc zapisanych lekó..r,
rv;,starczyła na cał;. okres ich nieobecności.
Frzez innego 1ekarza pacjeirci będą przyjn:urł,iiili ,lc-
dyllie ,,i, pilnych przypaclkach.

- C"y możtra z lekarzałlri korltalitować się tcie-
f onicznie.

& Ta}<, Inforiuacje telefoniczne można uzyskać
pod tlumerami: Por. Ogólna - 5-180-013, Por. Dzie-
cicca - 5-1B0-299.
Dyzury lekarskie: tel. komórkowy 

- 0-606-12-12-17.
A ponadto tygodniow1, czas placy rejestratorek, le-
karzy i pielęgniarek pra}<tyki (gabinet zabiegor,r,y
i punkt szczepień)jest uwidoczniony na tablic;, 69}9-
szeń w naszej przychodni.

- Dziękuję Panu za rozmolvę.

SKLEP ODZ{EZOVVY

{{/ąhTiĘA>>
zapra§za do srvoici: purrlitóu, lv Smiglu:

ul. Sienkiervicza - tel. 5180-084

ul. Jagiellońska - tel. 5189-570

poleca odzież damską, męską i dziecięcą:

płaszcze
l_.,-r1_]

- 
Kut LKI

_ 621"ai,t 1, a1"
- 

ćiąr-lrLL!!j

- 
garsonki.

- spodnie
__ bluzki

szeleg trrn,vclr towat,órv

Prorvadzim,v

si,iłllEi}AŻ RATALI{Ą BEZ ŻYRANTÓW

24.09.SS (piątek) godz. 19.00

,,CPERACJA SAI,[UM", Polska, 1999. Reż. Włady-
sław Pasikowski. Wyk, Marek Konrad, Anna Korcz,,
Bogr_rsłavz Linda. Filrn sensacyjny. Emeryt,owany as
v;1,,wiadu polskiego \Myrusza do lraku, by szukać syna.
rawni przełozenl próbują wykorzystać jego podróz
dla lvłasnych celów. Zbliża się wojna. Amerykanie
przygoiov,,ują operację ,,Pustynna buTza", licząc na
pomoc Poiaków,

1.10.99 (piątek) godz. 19.08

,,PATRIOTA", IJSA, 1998. Reż. Dean Semler, Wyk.
Steven Seagal, Gailard Sartain, Camilla Belle. Fitrna
sensacyjny, Znany lekarz porzuca środowisko me-
dvczne, przerrosi się na farmę. Nieopodal mieszka
przywódca grupy ekstremistów, który wl,kradł z Tzą-
dowego laboratorium broń biologiczną. Mieszkańcy
miasteczka maso\ń,o zaczynają zapadać na nikomu
nieznaną choroĘ. X{iasteczko zostaje otoczone przez;
rł-cjsko i objęte kwarantanną- Nikt z mieszkańców
n,e nroze w7dostać się na zewnątrz. Lekarz musń więc
znależć lekarstwo na wirusa. A stawą w tej walce
jes,t nie tylko zycie nrieszkańców, ale także córki
lekarza, 

p I/

ffifuffi§{Tffiwffi
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PiltY PIĘKHE| PtlsllDzlE...
odb_vl srę rł, rTlecizie]e. dnia 29 sierpnia br. V MINI
TRIATIILON S}IIGItrLSKI, który dostarczył wielu
r,.idzotn 

- 
t-lrieszkanconr Śmigla i okolicy atrakcję po-

l)Izez zniagarlra jego uczestników. ŻaŁować tylko na-
1ez1-. rz iączri:e uczestrrików było 15, z tego duża grupa
rlaszej śtliglelskiej lrrłodziezy.

Po pir-ri,aniu tla basenie zawodnicy przejechali na
t,orr-erach prękrią trasą od boiska poprzez ul, Konop-
rlickte;. Padele,uvskiego, nową drogą lowerową do wia-
tt,akórv olaz pIzez park. Taką samą trasą następnie
zarvodl-itcr- przebiegli kończąc triathlon na stadionie.
Poztom sportolłly rywalizacji był wysoki, a w biegu
o1-.e1l wsz\-stko rozstrzygnęło się na samym stadionie
pomiedzv zawodnikiem SANY Kościan mieszkańcem
Stalego Bojanowa Łukaszem Szymochą a Hubertem
Flatajczakiem ze Smigla. Jeszcze na 300 m przed me-
tą ploli-adził Hubert, ale Łukasz, lepszy biegacz, wy-
1.,r,zedzi1 go na stadionie.

Zarł,odv przebiegały sprawnie i w duchu sporto-
rł-ej lr-rł-alrzaclt. Za sprawną obsługę oraz organiiza-
c]ę składam serdeczne podziękowanie Komitetowi
Crgarrizacyjnemu tj. sędziom na czele z p. Z.Rataj-
czaliien. grupie strażaków z OSP Śmigiel, Społecz-
nej Radzie Sportu i pracownikom Centrum Kultury
z p. Barbarą N'iencel na czele, a także służbie me-
dyczr:e; z p. dr. Glzegorzem Szamborskim.

ItTlpleze uśq,ietrii]i sll-oim udziałem przedstarvi-
creie lr-ładz. kiorzv ri-ręczali ufundorvane pucha11-:
p. Przelr-ocir-riczącl- Rad}, \Iie3,sĘlę; Zvgmunt Ko-
ntecznv. \\;icebuln-rLsirz p, Feiiks BanasLk oraz D1,-
rektor Celtrul-tl Kulturr- p I{uberl Zbler.ski

Specjalrle podzrekorł-an:e skiaciam rvsz-;stkim kl-
bicom i obserrvaiot,om zarvodou- i zapraszam do
udziału rv t-iastępnr-ch rmprezach.

Z poważaniem
Eiulll,njk Zatrodołłr

Leszek Bątcer

WY!{IKI ZAwoDÓw
W kategorii do lat 15 (startowało trzech zawodrri-
ków): 1 m. - Norbert Kraczewski, 2 m. - Przemy-
>\ą-lv B\ouląrr, '} :n. 

-.lvrną>z 
Ylą:rrirns)ir. -tiszyscy ze

Śmigla.
W kategorii open kobict (startowały dwie zawodnicz-
ki): 1 m. - Katarzyna Jon, Wscholva, 2 m, - Gra-
ż1.-na Adamin, Kalisz.
W kategorii open mężczyzn (startowało 10 zawodni-
k6li,1: 1 m. - Łukasz Szymocha. Stare Bojanowo,
2 m. - Ratajczak Hubert. Smigiel i 3 m, - Woj-
ciech Niebylski, Lubiń. Następne miejsca kolejno za-
jęli: Sławomlr Szkudlatek - Przysieka Polska, Mi-
rosław Sztafka 

- 
Smigie1, Plotr N{ulczyński 

- Smi-
giel, Wiesław Prozowski - Leszno, Łukasz Szklar-
ski 

- Śrnigiel, Michał Szkudlarek - Przysieka Pol-
ska, Jan Flusiatyński 

- Włoszakor.vice.

WYNIKI ROZEGRANYCH MECZOW
PIŁKARSKICH

POGOŃ I - klasa A, POGOŃ II _ juniorzy młodsi,
MAS-ROL I - liga okręgowa, MAS_ROL II _ kl. B
5,09.br. WIEWIERZANKA Wiewierz 

- POGOŃ I
0 : 5, Bramki strzelili; Adam Olejnik i Krzysztof
Kurzarva po 2 oraz Krzysztof Kaminiarz 1.
KANIA Gostyn 

-POGOŃ II 3; 1, Blarnke stlzelił
Przenrysław N,{ikołaiczak.
MAS-ROL I - Sokół l.{iechlów 4 : 2. Blanlki str.ze-
lili: Dariusz Kopczyński - 2 oraz V/łodzlmrerz Ro-
gacki i Piotr Mielcarek po 1.

GRYŻYNA - MAS-ROL II 3 :2, Bramki stlzelrli
Michał Kaźmierczak i Tomasz Marciniak.

B.09.br. POGOŃ iI - WISŁA Borek 1 : 1, Blarirktl
strzelił Miłosz Grzelak.

11.09,br. - POGOŃ Góra - MAS-ROL I 5:0.
12.09.br. MAS-ROL II - Kokorzyn 4: 1. Branki

strzelili: Maciej Srzelczyk - 2 oraz Danliair Lisiak
i Sebastian Pietrzykowski po 1.

POGOŃ I - JANTAR Strzyżewice 7: 1. Bramki
strzelili: Krzyszof Kurzawa - 3, Krz5,sztof Fciec

- 2 oraz Michał Cichoszewsk,i i Adarn Olejnik
po 1.

19.09.br" KORMOBAN Święciechowa * POGOŃ i
1 : i. Bramkę strzelił Krzysztof Pelec
POGOŃ Ii - POLONIA Leszno 2 : U Obre blarnki
strzeli Przem.vsłarv Mikołajczak.
LUBOSZ - NiAS-ROL 11 2:0.
IIAS-ROL I - ZJEDNOCZE]VI Pudllszki I:2.
Bramke strzelił Plotl \Iielcarek.

NAJBLIŻSZE M,ECZF.
rv Smiglu:
25.09. POGOŃ I - Piast Belęcin, godz. 16.30
3.10. POGOŃ II - Krobianka Krobia, godz. 11,00

rv Spłarviu:
26.09. MAS-ROL II - Spytkówki, godz. 11.00

3.]0, hIASłaL I - Korona Fjag]tj, gab. 1ł.OC
}}a.taaaaaa ataO aa a aaaaaaa&@ffi

SZANOWNI PAŃSTWO:

AGENCJA
R-e_tŁL L\(§ \śi a, - \(\\ .Lrd ą.a_\\ §t

-ASS_
Dariusz Górski

Oferuje Państwu oprawę muzycznq.

- lvesel

-. imprez okolicznościorvych (np. jubileusze 25-lecia)
cena za ww. usługi - 400 złotych

- 
OSIEMNASTI{I 

- cclly pronlocyjrle!
zespół dęty ,,ART D{JO"
(obsługa uroczystości ślubnych w kościołach)

tel. 5-180-392, te1, kom. 0-603-237-005
64-030 Śnrigiel, u1. dr,. Skarzyńskiego 4

l



SPRZEDM
r ciągników i maszyn rolniczych
r oryginalnych części zarniennych

NAPRAWA
r ciągników rolniczych
r wózków widłowych

REGENERACJE
r silników, głowic, korbowodów
r pomp wtryskowych
r skrzyń przekładniowych
r alternatorów, prądnic, rozruszników
r szlifowanie wałów korbowych
r wytaczanie kadłubów (bloków) silnika
l sprawdzanie szczelności głowic
r szlifowanie cylindrów

KREDWY: lvll1DY ROlNlK
A€ROtlNlA 2000

czĘŚct ZAlvttENNE

NA RATy

NOWOŚ| -

sTAcJA KONTR1\| 1PRysKlWAcZy

ASOC "URPOL" WALERIAN KUNERT
POLADOWO 70, 64-030 Smigiel

tel. 51 8-03-8 4,518-97 -22, e-mail : urpol@atomnet,pl

l( a n, E 8r

&

* siatki przeci\M owadorn

* roIetki tkaninowe

* rolety zewnętrzne zabezpieczające

* żaluĄe

ZA§ŁONIMV KAŻDY KSZTAŁT OKNA
pRoFEsJoNALNlE ! szYBKo ! TANIo !

PPHU "EDĄ" EDMUND CZARNECI<I
Śr"tlqlrl, ul. Farna 3

tel, s1 B-9ó-B7,51 8-05-1 5

kom. 0ó01 572324


