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Zatząd Miasta i Gminy -,v Śmigtu w ,czasie posie-
dzelria w dniu 20 czerwca 1rr. między innymi rozpa-
trywał pism,o jednego z mieszkańców Smigla w spra-
lt,ie ,,sensu postawienia bariery na jezdni na ul. Kc-
nopnickiej w Smiglu na przeciw schroniska". Biję
się w piersi. To ja...

. Od dawna uwazam, że ul. Marii Konopnickiej
(marn przy niej ogródek działkowy) jest jedną z bar-
dziej niebezpiecznych (clla dziecil) w naszym mieś-
cie. Zarówno .rano,, gdy dziesiątki samochodów pod-
jeżdża by ,,wysadzić" ucznilw do szkoły, jak i po
południu, gdy dosiadający motorowerów i rnotocykli

-" a' nawet r,owerów, nie mówią,c o sa,rno,chodach -szarżują do kiosku spozywczego, na stadion, basen,
czy wtęcz ... do parku. Ta ulica staje się torem do-
świadczalnym, na którym bada się moż]iwości pojaz-
dów ołaz ,,p,opisuje" się brawurą i nonsza,lancją, ma-
jąc ,,gdzieś" p,rzepisy o ruchu drogowym. A przeciez
iam poruszają się dzieci wychodzące ze szkoły z za-
jęć pozalekc;zjnych, a w wakacje będą chodzic dzieci,
nawet kilkuletnje bez opieki dorosłych (!) na ba,sen
kąpiel,owy. To prawdziwy cud, że jeszcze (odpukaó!)
nie d,oszło do wypadku.

,,Ryce,rze" prowadzący dwuśIady i jednoślady
gw,ałtownie harnowali na nieutwardzonej części uli-
cy, właśnie w ob,rębie schroniska, kiosku sp,o,zyw-
czego-i wejścia: na,_basen. §przyjało temu ukształto-
wanie tej crzęści ulicy: 1ej r.ozszetzenie i żuż\owa na-
wierzchnia. Pisk opon, wiraż {ptzerażane dzie,ci -nie tylkol) i ... olbrzymie tumany czarnego pyłu
sr.,.,obodnie osiadającego na poNuierzchni wody basenu
kąpieiowego stały się'w okresie letnim pnzysłowio-
r,, ym chlebe,m povr'szedtrim. (Aby temu częściowo za-
n-biec w przyszlości. jesienią ubr, wzdłuż pŁoLtl przy
ba:en,ie'posadz,ono zywopiot). Tak więc barierka ma
płrzyczymić się d,o podnie§ie*ia stanu łlezpieczeństwa
przebywających ł, tym re3'onie mieszkańców, szcze-

gólnie clzitłci criłz oe hroIry rrliniśrorlorł,iskłl llasellu
lłąpielorvego.

lirie ,ct.,y3llzł Cna. r,.,ifulę1l1i ttrnil cO sltjj..ro-.;ał
rl, |iścitl i]o i{,a.r,zar-lu nricszkallie,c. nikornu zacln\.ch
llil tldn;..n.

Z ii:icja-ivrv]i nizcj pl,ilpi alrego - d1,-r,ekir:ra CK
.,v Smiglu, który jest ,,gospodatzem'' barierki, 10
czerwca odbylo się spotkanie opiekuna schroniska
młodzieżou,ego oraz przedstawicieli klubu spo,rtowe-
go i kiosku soożvwczego. w czasie którego m.in. rrsta-
]cilc,_ ,:e nij t.Iell za llarierka pojazdy dwuś],adolve
iiloz]i:1,t\,,puSZCZaC tviko r,v następujących okolicznoŚ-
ciacli:

-- 1:;;niec:zności ich cbecności lv czasie imprez spor-
tcx,r,-c]-r,

--- do.,ł,a:,:1_1 to,,-ąrir do pi_i:iktu handlorł,egc.
--- p]:a. tlcnr.ontt,-o-qospod_alczych na terenie stadio-

rru. palklt i basenu.

!itiefa międz.,- szlabanem a parkienl absolutrrie
iiit rnożc shiż.,-ć jako parking. Takorvy jest oznako-
-,-,-any l l.r5.,:ftt9tv?.ll_v międzr. schroniskierrr a kotło.,ł,-
:llą, Trzeba nauczyć się z niego korzy-stac,

Fiesi, csolly plzewozące lra podręcznyclr l,viizkach
płody z działek, in-waliCzi na wózkach oraz kierujący
jc.:dnośladami (po wvłączerrj.u silnikór,v i ze jściu
z nic}ri) nrają barcizo sr.voirodne przejście na pralvie
trz3,nietłor,vynr cltodniku (280 cm) od strony ogrodze-
nia terenu przy sali glmnastycznej.

}Iikt nie musi się przesmvkać przez skwerek od
:]i1,on\r schroniska a.1 przez żyrvopłot od strcn_v saii
qlmnast\rcznej, tro I'ROSTU TRZEBA P&ZYZwy_
CZAIĆ SIĘ Do FioWEJ SYTUACJI! Czas przestac
1lol1_1szać się śrocikiern i_łlic5, gdy jest przy niej bar-
tizo ,,łiygodi--l;, i bezpier:znr. chcdnik.

.tlttbert Zbierski
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wAtITE BAiTKU
Zebranie przedstarvicieli, które zostało popr7,e-

dzone zebraniami grup członkowskich - odb;,ło się
25 czerrvca br, w sali widowiskowej Centrum Kultu-
]]y w Śmig}u. Na 52 up,rarvnionych, w zebraniu
uczestniczyło 30 przedstarvicieli. Gośćmi zebrania
rrr.in. bvli: r,viceburmistrz Henryk Skrzypc,zak, pj]ezes

,,SMIGROLU" Ryszard Fornalik, wiceprezes Śmigiei-
skiej Spółdzielni Handlowo-Pr,zetlvorczcj Wojciecli
Seget. prezes GZ RKiOR Zygmunt Konieczlrv oraz
prezesi i przerł,odniczący rad nadzorcz_vch bankórv
lv Kościanie: Antoni Bobkiervicz i Mieczysłarv Ma-
słor.vski oraz w Krzywiniu: Jerzy Kobus i Nlarian
Konopczyński. Obecny był również radca pralvn__v BS
r.,, Smiglu Włodzimierz Wendland.

Zebraniu przewodnic,zył przewoclniczącv lady
naclzorczej Zbigniew Łukaszerł,ski.

Władze bankow z Kościana i Krzyrvinia zapl{;-

szono w związku z dyskują nad problemanli:

CZY SĘ ŁĄCZY0 I Z KIM SIĘ ŁĄCZYC?
Bar-r]<i obliguje do tego ustawa z 1994 roku do*

t;,cząca trójszczeblowej struktury społdzie}czości
bankowei. Wynika z niej rór,vnież restrukturyzacja
bankow spó}dzie}czych i Ba,nku Gospodarki Z),wnoś-
ciowej. Okreś}ono r,ł, niej też zasady trvorzenia, orga-
nizacji i działalności zrzeszających slę BS, banków
regiona}nych (zrzeszających spółdzielcze) oraz banku
krajowego zrzeszającego banki regionalne. Tl,ch
ostatnich rv kraju ma działać 9. Dla nas status banku
regionalnego przyjął Gospodarczy Bank Wielkopol-
ski SA, ktor1, wszedł lv struktur5r §62 SA. Bank
Regionaln;l w Poznaniu zrzesza 193 BS z 6 łvoje-
rvództw tworzących Region Wielkopolski. Bank Spół-
dzielczy lv Smigiu umowę o prowadzenie rachunku
bieżąceg,o z GBW SA pod,pisał we wrześniu 1995 r.

W myśI propozycji GBW w Poznaniu, w ramach
rea}izac ji ustarv_,v, na}eży tworz.vc mikloreglonv
\V poSZC|Zegoln_vclr rvojclł,odztwach. W l,cszczvńskienr
1yyfyporvano sześc bankó,uv wiodąc_vch rv: Kościanie,
Wschowie, Górze, Gost;lniu, Lesznie i Jutrosinie,
które winny przyjmox,ac pozostałe. Do BS w Kościa-
nie po,winny się przyłączyć: Smigiel, Krzywiń i Ka-
mieniec, W w,yniku połączenia ma por,vstać jednostka
o dodatnie j ef ekt5lwności. Musi zostac zachcwana
sieć obsługi klienta, a jego droga do banku nie może

bvc wydlużona.
W sprawie tworzenia barrkowych mikroregionów

w październiku ubr. odbyto spotkanie w BS w Koś-
cianie. Wstępnie ustaiono, że poszczególne BS lvinny
dokonać zamknięcia rocznego za 1995 r.. zlecic ba-
danie ł:ilansu jednemu biegłemu rewidentowi, odbyć
zebra,nie człon,kórv a następnie przedstawicieli, na
któryrn rvinncl nastąpić skr,,,itowanie z działalności
i podzielenie nadwyżki bilansowej. I(olejnym aktem
powinno ll.. ć zwołanie nadzwyczajnego zebrania

przeclstau,icieli rv celu omórł,ienia i pod;ec_a _.,, ,,ałr,
o terminie intcgracji bankólv.

Ale .,. Jak powiedział dy.rektor BS lv Kosclanie
A. Bobkiewicz, rnapy rejonów powstały rv Poznanlu
Pie.rr.votnie do BS w Kościanie miałv się też przl-ła-
czyc Bs w osiecznej i włoszakou,icach. ostatecznie
przydzielono je do Leszna. l,Tajbardziej do integla-
cji w rejonie kościańskim dązy BS rv- Kamieńcu (mi-
mo, że jest w woj. poznańskimj - H,Z,). Pojed_vńczc
banki rnórvca porównał do detalistori,. Ab;. utrz.l,nlai:
się na konkurencyjnym, bankorvvn-r rynku. tlzeba
być hurtownikiem. Obecna kondl-cja naszl,cir ban-
ków dziś pozwaia na łączenie się .,bez łaski"i aie czy,
za ,r,ok też? Jego z<laniem mocnej grup}- z lviodącl,m
śmigielski,m bankiem nie da się utrvorzl,c. Połączone
banki będą społdzielnią, a nie spółka - r,,,ted;, gło-
sorvałyby udziały. Decyzję o łączeniu - ]ub nie -należy podjąć bardzo szybko. ,.Tradycje odsetek nie
dają" - strvierdził na zakończenie.

Władysław Kahl podzielił sie refleksią: niedawno
lirytykowal,iśmy giganty, Dziś mamv do nich wra-
cać? ,.Nasz bank jest w dobrej kondy,cli i najiepiej
będzie, gdy nadal zostanie Bakiem Spółdzielczym
w śmiglu".

Andrzej Pecold zaproponował, b_,v zrvołać od-
dzielne zebranie przedstarł.icieli poświęcone ty,}ko

łączeniu się banków. ,,Bo takim dobr_vm bankiem to
,u,,,ca,le nie jesteśmy. Do podziału mam"v t1-lko 2.000.00
złotych".

Temat powrócił, gdy przedstalviono kierunki dzia-
łalności BS w Śmiglu, w których m,in, strvierdzono,
że do końca tego roku nie przewiduje sie zrvołania
zebra,nia przedstawicieli w spraw,ie prz5-łaczenia się
do Kościana, bo planuje się ,,proltadzenie rozmów
lv drugiej połowie roku o przyłączeniu sie cio nas BS
\\:e Włoszakowicach i Osiecznej". Zdecr-ciorł,an5,
sprzecirv zgłosił A, Pecold, którv zapropono\r,ał. bl-
rada przedstawiła trzy koncepcje: svtuacl€ n€:-ze{o
banku bez zmian, my jako wiodący z Osieczna i \Vło-
szakor,vicanri, my w kościańskim banku. ..Wteciv rcz-
ważymy i zdecydujemy]i. Wniosek foima.rt:= plze-
głosowano: 29 było za, przeciw - 1. Zebran:€ zosta-
nie zrvołane w III kwartale.

A JAKA JEST KONDYCJA NASZEGO BA\KU?
Ze sprawozdania prezesa Jelzego W; lc::,;h,:rr,-

skiego w5łnikało, że dobra.

W okresie sprarł,ozdawcz}lm pTz}-]ti-,-.i ],:s:ało 28

nowych członków, natomiast na rł-łasre z:ian:. \.\,\--

kreślono 35 osób. Na. ,koniec 199ł :-,.l: :r.l:;śn1,
2.030 członków z funduszem udziałc,,,,".,=_ ,.,.- .,.,.,.,Jci€
lĄ2,54 t;rs. złotych. W pororlnani..l dt, ^:]: j:_ii ofl
rł,iększy o 14,06 tys. złot.vch. Przeclein,,- ;":-_:, !::,.--
padający na 1 członka rvvnoslł 7r_i,2i złct,,-::
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Trud,na sytuacja pienic;zno-r"vnko.,ł,il spcrvodorva-
1a ograniczenia w korzr.ltnaitt l,:,.l :'-;il};l.;,i. 1ireC_vtc-
wych przez rolnikorv, gdyż -ł ci;il:z\-ln ciągu jest za
wysokie oprocentowanie kred.vtów rv porórł,nani.lł do
środków prodtrkcji. I§ie wszyscy też jeszcze tozlttnie-
ją, że kredyt bankou,y stanclł,i tylko l-rzupełnienie
środkóu, lvłasnych kredytobiorc.v.

Stan zadłużenia rv kredycie na koniec 199J i,o}<u

wynosił 1,812,?9 tys. złotych. W pororr.nanru z 1994
rokiem jest to więcej o 3B,19 t},s. zlot},ch. Udzielone
kredyty w okresie sprawozdal,vczi-n przeznaczone
były na następujące cele:

- kredyty o,brotowe i inwestl-cvjne clla iild__vlł,idual-
nych rolników i zakładólv us1lo1ecznionl-ch
1.958,67 tys. złotych,

- kredyty dla rzemi,osła i handlu - 307.80 tvs.
złotych,

- kredyty dia osób fizycznych - 263.50 tl-s. złotych.
Ra,zem ud,zielono kredvtólv na sllme 2.529.9? tr.s.

złotych.

Rolnikom bank udziela czter1- rotlzaje kreciytóiv:

1. Dla rolników, któr.vch -,i-iek nie przekracza 40

lat, na utworzenie 1ub urzadzenie gospodarstlv
rolnych lub podjęcie rolnrczel dz;.ałalności plc-
dukcyjnej, oploceneo\\-ane J.TJOli, \\- stosunklL
rocZnym,

2. na zakup gruntow roinych. oprocentorr-anv J.7JU'r,

w stosunku locznym,
3. na inwestycje w gospodarce rolnej, oplocento-

wany 17,250/o w stosunku rocznym,
4, na zakup środków do produkcji rolnej, oprocen-

towany 9,20/o w stosunku rocznym,

Ogólny stan dep,o,zytów 1udności na 31 grudnia
1995 r. wynosił 6.288,57 tys. złotych, w tym 4.290,44
tys. złotych stanowiły r,vkład.v terminowe, to jest
o 1.667,24 tys. złotych rł,ięcej niż w roku 1994, Lo-
katy termin]owe zgromadzone są na 1971 książecz-
kach oszczędnościow"vch. rvkłady płatne na każde żą-
danie - na 1796. Ponadto bank pror,vadzi 640 ra-
chunków oszczędnościorvo-rozliczeniorvych. Dopisane
odsetki na 31 grtrdnia l99J r. do łvszystkich 1okat
wyniosły 951,41 tys. złot.vclr.

W trosce o 1epszą obsługe klientów lv 1995 roku
dokonano modernizacji sali operacyjnej oraz uzupeł-
niono brakujące komputer.v i programy. Dla polep-
szenia sytuacji finansorvej banku planuje się w, bie-
żącym roku wprowadzić, w porozumieniu z pcdmio-
tami g,ospodarczymi, ratalną sprzedaż art_vkułolv
,różnych.

Ogólne koszty, 1y porównaniu do 1994 r., rvzrosły
o 1?,90/ł a dochody o 14.30l'l,. Wypracolł,an), z},sk

brutto za 1995 r. w_ynosi 20.897,63 złotych.

DYSKUSJA
Na pvtanie A. Pecclda, dJ.aczegc taki mały zysk,

głowna księgowa Maria Sapleta odpowiedziała, że

ustawa, po odprorłradzeniu cześci z_vsku na fundtrsz

Za:tlbor*,,,,,.. ll..lzlr,.ril_1jla r,;lilli,ilt,z_ili_l,iilctlilił c,.:]ęś]i]i j.j{.)-

d;.itlru. A na ił,zrost śi-oclkrlr,v tlrirałvcil 1r;p]ri*, trrjaił
l','.,illl'iliu:aci;r ol;ir:ktu o]]ilZ przes,7:ico,,.-iltl:,.l 1ll:;i:tll-Ll
- --,:i,eruchonlości,

j\{ariiill Dir}::1<i z\iilrlcjł Ll\t.agę, zc kredytv rolni-
cze, 11.-1soko oil1,ocentorł.anc r,.; stosrrnku dc cy}<ii,l

n1,1rllłl<c,l.il,a,:a() V,- i,ollir:,t i.;ic. r.,-cale nie są clla rolrrj-

Zygmunt Rataiczak powiedział, ze aby rvypełnić
folmularz kredytor^ry .,trzeba chvba mieć doktorat".

Zvgmltnt Koniecziry mór,vił o kred,l-tach prefei,en-
cl,jnl,cli. ,,To zadne preferencje, bo najpierw drozeją
śrorlki proclukcji". Dziwił się tez: ,,Jak to moze byc,
że inne oprocentor,r,anie ma rolnik co ma 40 lat, a in-
ne rolnik. ktor.v ma 4l lat"? Jego zdaniem rcinicy są
plzecirvni,,ślubctłii" (połączeniu bałn_l<ó.,v). bc takich
ślu]ró-uv było dr.rżo: pcszczególne spółdzleinie proiluk-
cyine łączono r.,, kcmbinaty. kółka roinicze w społ-
dzielnir: kółek rolnicz.l-ch. I to r,vszystko upad.a i na
no\r,o \ĄItaca dr pcprzednich foliri.

Fodietc też cał-y szerei{ uchl-,,ał. M,in, o zat,lviel,-
dzeniu spia rozdania rad5, nadzorczej i pi,eze:;r
z dzl-ałalraścl .,ł, 1995 roku. Jednogłośnie rł-ład,zom
banku ucj.ziejcno też ablclutol-ir]m. Z,ysrr (2a l:..ilio-
nólr, stai..,,ch złctych') pTzł:zfiĄczof|c na func]_usz zas)-
borr-r. ba rku. Gr. Z;

HAHlIAtE?
\iestet1-. im lł,iecej się robi. tym bardziej naraża

się na stratv. Gd;,-bv nre robiło się nic. straty by nie
było. rrle cz1- tylko dlatego ma nas opanor.vać ogólny
maraznr?

Na terenie lł iatrakórł,, przy pomocy spychacza.
w-znosi się górkę. To fragment prz"vszłej trasy rowe-
rowej i górka do zjazdu zimą saneczkami. W pozo-
stawionn.vm na noc spvchaczu powybijano sz_vby
i wyrwano ciśnienio,,ve przewody. Spychacz przez
pare dni nie placo-lvał,

kurkowe Eractlłlo strzeleckie rvłasnym sumptern
r,vvbudor,vało piękna 1 nov,,oczesną strzelnicę napo-
rł,ietrzną. Jest ona nie tylko ozdobą miasta ale
i przedmiotem zazcirości przyieżdżających do nas
1icznych gości. Z,deneil.;or,vani, blacia pokazują mi
powyrywane z dachlr parłlilonu strzelniczego ele-
rrrentv bitumiczn-vch dachórł,ek. Po prostu jacyś (?)

wandale weszli na dach i dla zabar,vy - bo pow5l1_,1r-

wane skł:awki na nic się nie przydadzą - zaczęli go

ntszczyć.
A napisy - niektore wlęcz rł,ulgarne -- na świe-

żo otvnkowanvch murach? A połamar;e drzervka
i paliki je podtrz-vmującc na u]. E. Olzeszkor,.,-ei?

Plz5,kładów bezm_y§|nggo i głupiegu nis,,lczenią
jcst znacznie rł iec.,j.

JAK DŁUGO BĘI}ZIEMY UDAwAe, ZE NIC
IIJIE SŁYSZYMY I }{iC NIE WIDZIMY?! @.z,)
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KoNt{t]RS
,,&EY Zffi&Sa &ąry§§ffiYffiĘ §ffinffiELŁ§HĄ>l" f

Frz.łpo;irinan}y] w nr, E (113) z 18.C,l |li" ;l oka,i.ji
piątej rocznicy q.ydalvania,,Witr;,ii;, SmigielskLci"
zapowi.edzieliśmy konkurs pod hasłem: ,,Cz1, z.r,

Witry,nę Śmigietską"? Aby w,ziąć udział rv ]csoivarl,-,,
nagrody - trzy karnet;. dla drł,och osob na ji] se:,--
sów filmorł'}.ch - 

należy pralvidłorr,o łltlptri iedzi,lli,

na 15 spośród podanych niżej ż0 pytań (pięi: cstłt-
nich drukujemy po raz pieirvszy) :

1. Podaj daty lvydania pierr.vszego i pięćdziesiąiego
nume]:u ,,Witrvny Śnigielskiej" ciaz sliład ze-
społu redakcyjnego 1. numeru.

2. Pod jakim hasłem organizorł,aJ.isnr1- u,r,cieczki
rowerowe? Jak naz_vlvał się przer,,,-odnri<? Do
których miejscor,vości były one oigarltzorr-ane]

3. Kim jest Romuald Sobkow-iak?

4. Podaj nazwy zakładow poligraficzn_vch. rv kto-
rych bvła i iest drukowana .,Witrvna Smrgre1-

:)^d.

5. W ktorvm nLlmel:ze reklamolr,aliśry fiJ.m vicleil
o Smiglu, jaki ma on tytuł?

6. Jak każdej redakcji. tak i nam zdalzaj:1 się
wpadki. Podaj trzy przykłady,

7. Kto redagorvał ,,Kącik jarosza"/ 
- 1yy5|ąlg75l

rozszyfrowanie jednego inicjału. W 1itóll-n ru-
tTlel,ze kącik pojarvił się po raz piei-,ł,sz"v?

B. O czym były artykuły syg,norvane herberii S:Tri-

gla usytuolvanym pionowo na otrł,a.lte; ksiązc.,?

9. W nume,rze 13 (4B) z 29.07.1993 roku Centr"um
Kultury w Śmiglu ogłosiło przyjmorł,anie zgło-
szeń kandydatek do lvybororv Miss Lata 1993.

I1e dziervczyn się zgłosiło?

10. Co znaczy łacińskie ,.pro memoria"? Co 'ilvlo

treścią publikacji ukazujących się pod tym ha-
słem? Podaj jeden prz,vkląfl qlymieniajac numer
gazety i tytuł art_vkułu.

11. Wymien osoby odznaczone medalem ^Zaslużc-
ny dta Miasta i Gmin.v Śmigie1" r-,- la.tach 1995-

-1996 
i podaj, rv któr,vch numelaclr :ąmiesz-

czon,o ich ż,vciorysy.

12. W jednym z artykułórv z c;,lĘ},,, ,.Wvc]a,łnictii-o
regiona}ne" p. Jadrviga Ska.rzyńrka rekcrnenduje
przewodnik tur_vstl.czn1, dotyczącv naszego Ie-
gionu. Podaj t"vtuł przerł,odnika. (Da ułat-,r"ienia
podajem_1,, ze jego autor ma na imię Włodzi*
mierz).

ł,łe.ł}t*ć + §Ą^ t<Ęi+ą§.*.*.ą&.§ą,.Lr'§ Ęl§9ą

13. Przejrzyj nr 20 z 1993 r. i odpowiedz na pl,ta--
nie: Czy gen, Józef Haller kiedykolwiek odwić.
dził Śmig,iel?

14. Z oxazji świąt Bożego Narodzenia 
j 
składaliśrn}

Czytelni:lrom życzenia, dedykując piękny, qa;
strojowy wiersz. Kto był jego autore,m? Jłki
miał tytuł?

15. W ktorych numerach zamieszczono sondłż: ,,Cc
sąd,zą rla temat WS nasi Czybellicy?" Odpowiedz
na pytania w nim zaiwarte-

16. W który,m ,numerze WŚ zarnieszłzłIlo arty-kuł
pt. ,,Witryna Śrnigielska i jej poprzednicy"?_Po-
daj nazwy dwóch innych gelz,et*. wydaw-anyeh
prz,ed ,,Witryną" oraz nazwiska osób je redagu-
jące.

L7. W którym numerze za,mieszczono materiał doĘ,-
czący Ko,ncertu je,siennego, który odbył Tę 29

Iistopada uhr. w sali Centrurrr Kultury w Smig-
Iu? Pod jakim hasłem odbył się ten koncert?

18. Jakie organizacje zostały o,d,znaczone medalenl
,,Zasłlżony dla Miasta i Gminy Smigiel" i w, któ-
rym numerze podan,o rrr,rrą§nignią dot;,cące
tych organizacji?

19. W maju 1992, 1993, 1994 i 1995 roku odbyły się
w Wojewódzkiej Bibli,otece Pub-licznej w Lesz-
nie iko,nku,rsy ,czytekricze, w których udeiał bral{
uczni,owie szkoły podstawowej ze Śmigla. pod
jaką nazwą były one organizowane?

20. Podaj jaki jubileusz obchodziło Smigielskie To-
war,zystwo Kult:ur.alne i w którym numerze uka-
zała się na ten temat publikacja?

podpisane odpoĄviedzi w:az z adresem nadawc;i
prosimy w zamkniętych kopertach z napisern KON-
KURS przesłać lub dostarczyć na adres: Bibio,teka
Pubiiczrra, Miasta i Gmniy Śmigiel, 64-030 Śńigiel,
uI. T, Kosciuszki 20 do 20 sierpnia br. Dla ułatwie-
nia inf,ormujemy, że w bibliotekach znajdują się
cprarvio,ne roczniki 1991-1994 oTaz nurnery z 1995

loku i bieżące. Redakc ja

@ffil@(ffi]/Ji]l:]@(:@ffi:alw(:@ffi@ffi

UWAGA MIESZI(AŃCY STAREGO tsOJANOWA:

W dniach ocl 22 1ipca do 3 sierpnia br. z pcrł,ocl,.t

inrventltt1. bibiioteka rł, rł-aszej miejscorvości będzie
nieczvnna. P r ze p r' a s z a rn,v.

l§astĘpply nfiitter ,,T{itryng SmigielskEe§" 2§ liBca hr.
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Walme ffigęę§g§§Bmffe Hą*Ęn;:lir*q ffiw§m§kw,eg §flw§mfu § ffir§axę" ffiw§nę§enyeh

30 delegatów, trta 55 uprawnionych, uczestniczyło
w Walnyrn Zgron.radzeniu Deleg,atów GZR,KiOR
w Śmiglu, które odbyło się 26 czeTwca. br. w sali v,zi-

dowiskowej Centrum Kultury w Smiglu. Zgrornadze-
nie zost,ało popl2edlzorl}e zebraniami w kółkach rolni-
czycll i kołach gospodyń wiejskich.

Walne ,otw,orzył prezes Związku Zygmurrt Ko-
nieczny, który powitał ws,zystkich zelrranych,

a .szczególnie g,ości: prz,ewo,dniczącą Rady Miasta
i Grniny Śmigiei Urszulę Ranke, sekreiarza Urzędu
Wandę Jakuibo,wską, zastępcę dyrektora Wydziału
Rolnictwa UW w L,eslzrrie Józefa lVlarcinkowskiego,
prez,esa WZ RKiOR w Lesznie Mariana Kasperskie-
go, pr.ze,dstaw ciela Banku Spółdzielczego w Śrtiglu
Lucvnę Łączną, pł:zedstawicieia Ośrodka Doradztwa
Rolniczeg,o w Lesznie Mariolę Stachowiak.

Zgromadzeniu przewodniczył wiceprezes gmin-

nego związku Henryk Starkbauer.

Sprawozdanie z dziaŁalności w 1995 toku złożył
Z. Konieczny. Związek z:rzesza 21 kółek rolniczych,
4 koła gospodyń wiejskich oraz Przedsiębiorstwc
Pr,odukcji, Handlu i Usług Rolniczych ,,ŚMIGROL"
sp. z ,o,,o. Pracą związku kierowało prezydium rady,
Udziel,ało orro pornocy przy ,organizacji uro,czystości
jubileusz,owych, organizowało specjalistyczne ł\ry-

cieczki d. szkołenia wtaz z pokazami, nozprowadzało

materiał ,siewny i sadzerriaki. W imieniu rolnikó,w
wvstosow,ało d,o Wojewody Leszczyńskiego pr,otest

w spir,awie ,stosowania w ,skupie rriskich cen żywca

wieprzowego. Ważnym rnomentem w życiu zrviązku

było wspólne posiedzenie Prezydium Rady Zxuiązku

i Prezydlum Rady Miasta i Gminy w Śmiglu, Posta-

nowi,ono ściśle współpracować w zakresie realizacji
z.adań na ,Tze|cz, rolnictwa onaz konsuitować i opinio-

wać podejmowane ządania dotycząc,e wsi, Związek
nad,al ma swego płzedstawiciela w Cukrowni ,,KOS-
CIAN" w Kościanie, któ,ry bierze c,zyny udział w ne-

gocjacjach ceny bu,raka ckurowego,

Przewodniczący z naciskiem podkreślił, że

w ubiegłym roku związek nie otrzymał żadnej dota-

cji, a, głównie był wspierany przez ,,ŚMlGP.OL", Za,
.znaczył też, że,członkowie rady i jej prezydium nie
po ierają żadnych diet pienięż,nych - wszyscy pra-

cują ,,czyst,o sp,ołecznie". A pieniądze, które wpły-
wają do kasy, przeznaczone są na opłacenie pracovl-
ników otaz utrzyirrtanie biura.

Sprawozdanie finałrsio we zŁożyŁa przewodnicząca
Komisji Rewizyjnej Eugenia Nowak. W 1995 roku
wpływów było ogółem 5.256,80 złoiycŁl, w tym skład-
ki: 4.856,00. Wydatków: - 4.53?,1l zł, w tym płace

i p,ochodne od płac zatrudnionego pracownika oraz
utrzyman.e biura: 3.837,11- z\,

Komisja rewizyjna wniosła o udzie]enie Radzie
absolutorium. Otrzymała je jednogłośnie.

Dyskusję zd,ominowały wystąpienia zaprosz,onych
gości.

Prezes WZ RKiOR -*z Lesznie Marian Kasperski
m.in. mówi} o:

- gosp,odarstr,va.ch rodzinnych,

- złrywaniu płodów rolnych: agencja nynku rolne-
go obecnie musi zastęp,ować rolnika w wejściu na
giełdę, bo ,o,n jest za biedny i mały, by rnóc na nią
wejść,

- tym, że w Unii Eur,op,ejskiej nasze rolnictrvo jako
całość może repł:ezentować tylko izba rolnicza,
gdyż poszczególne organlizacje b,ranżowe i zwtązki
reprezentują określone grupy rolników.,,Trzella
zrob ć wszystko, by do niej (izby -lF.Z) wejśc'.,

- pr,opozycji koloroweg,o paliwa dla rolnictw.a sprze-
dawanego w wyznaczonych,,rolniczych" stac jach,

-- funduszu s,ocjatrnym dla wsi, nowym sy,s,temie

ubezpieczeń roiników i najczęstszych chor,obach
rolników: serce, Teumatyzm, kręgosłup.

Józef Marcinkowski bardzo wysoko ocenił dzia-
łalność naszego, gminnego związku. ,,Tak wino być
wszędzie". Mó\Mił też t o tym, że:

- jest tragedia w nasienrrictwie i sadzeniakach
ziemniaków,

- chcąc utirzyrnać się na rynku, należy produkowaó
duzo,, tanio i dobnze oraz zw,iązać się z t;rmi, co
skupują. W wolnym rynku rołnik w pojedl,nkę
nic nie zrobi,

- w tym r,oku w województwie rnoże być probiem
ze sptzed,ażą żvŁa, stąd agencja jego skup winna
r,ozpocząć równocześnie ze żniwami _- gdy ona
wchodzi na rynek, je,st on zły, nieustabilizowany,

- tzba rolnicza będzie jedynym reprezentantern ca-
łego rolnictwa. Jej p,owstanie a,bsolutnie nie ko-
iiduje z działaniem istnlejących zw,tązków i o,rga-

nizacji. Nie będzie między nimi antagonizmu. Już
przed, wojną obie formy lmają stu- (i ponad)
letnią tradycję -lH.Z.] 

istniały i działały rówłTo-
1egle,

- 
,musi zos:tać zreforrnowane kształce,nie rolników.
Rołnik powinien posiadać urniejętność odpowied-
niego znalezienia się na rynku. Stąd położony bę-

d,zie nacisk na przedmi,oty ,o,gólne (rnatury! -H.Z.).Kształcić się będzie w trze,ch kierunka,ch:
technik agrobiznesu - tu 11 specjalizacji, tech-
nik żywienia i g,osp,odarstwa d,o,rnowego, technik
urządzania terenów wiejskich i śnoCłowiska.

Swe wy,stąpienie J. Marcinkowski zakończył:

,,Wszystkiego najlepszego rolnikorn Zierni Smigiel-
skiej". c. d. na str. 6
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dokończ. ze str. 5

A ponadto. w toku dyskusji --r,ó,"r,triez 
r,,, jrlr,llic

zapytań - 
poruszono splawy;

O odrębneg,o pomieszczenia na biuro z,wiązku (dc-
magał się Wawrzyniak z Glińska) - będzie, gd1,

zostanie plzepTowadzona modernizacja ponriesi:-
czeń na zapleczu Urzędu,

O badania ciągników w stacji diagnost1,,czriej

,,SMIGROL-u'" (proponow-ał Leoi: Ogrodcr,vcz,-}<)

- koszt oddanej wynosi 3,5 miliarda star.,*ch zło-
tych, w tym 1,5 to fundusze własne fiTm,v. B},

dzieło skończyć potrzeba daiszego 1,5 miliarda.
,,ŚMIGROL" ze środkór.v własn5rch w t"vm roku
tej części stacji nie zbuduje i nie w\/posaż\-.

O wyboru delegata związku do izby rolniczej. Wal-
ne powinno podjąć decyzję, by w"vpromou,ać jeci-

ne§6 ftąpflydata (postulował Henryk Zak).

O chorób zawodowych rolników i opłat na flrndusz
emerytalny. Dlaczego rolnik nie ma choro1l za\\-o-

dowych? Dlaczego wojsko i policja nie placi. na

fu,ndusz emerytalny? (zapytytvał się Pau,eł Dor1--

nek).

O DOŻYNKACH GMINNYCH
Nie odbędą się, jak pierwotnie planolvano lv Bro-

nikowie. Rolnicy tej wsi są mocno rozżaleni z powo-

du nie otrzymania od Rady Miasta i Gminy w Śmiglu
funduszórv na dokończenie budowy rozpoczętego od-

cinka ul. Wiejskiej w ich miejscowości. Przysłowio-
wej oliwy do ognia doiała mleczarnia, która odmó-

wiła odbioru mleka z zagród mieszkających przy tej

drodze rolnikór,v. TJrszula Ranke stwierdziła, że jest

to wina radnych. którz1, częśc budżetu podzielili tak
jak podzielili: każd"v z nich otrzymał ,,na swój telen"
po 235 milionow starych zł. Na zakończenie budo-

wy planor,vano fundusze z TezeTw1, budżetowej, ale

,,,wszedł" komin szkolnej kotlowni w Śmiglu. Jeżeli
wygł"ywający przetarg na budowę dróg w gminie
zgodzi się budowę w Bronikowie skredytorvać, to
niezwłocznie przystąpi się do prac.

Doż.vnki zostaną zolganizortane u, Nietązkorvie
(25 sierpnia bt,.).

Podano ror,.,,nie ż komutrikat_v :

1. Nie wszystkie kołka (Czacz, Kar,śnice, Oiszervo
i Wydorcrł,o) zapłaciły składki.

Należy bardzo szybko dostarczyć 1isty z zapo-
trzebowaniem na materiał sier,vn5,, i na,,łozy.

Rolnicy, któ,rz;r chcą lł,.vjechac na lł,_vcieczkę do
Budapesztu (a dni) mogą się zgłaszać w biurze
Gminnego Z:,vtązku Rolnikor,v, Kółek i Organi-
zacji Rolniczych w Śmiglu.

PS. W czasie posiedzenia Plezydium Związku
uzgodniono r.vytypowac dlvóch kandlrdą1$\^/ w wybo-
rach do izb rolniczych. @.z;

2.

,d.

Eu§ef;ffi§§§ffiu [&§m{§PY
!A8EK KIIP§EI|K&

...Społecznej Ir,{iejsko-Gnrinnej IlaCzie Sportu, Ku1-
ti,rry Fizycznej i Rekreacji za finansorł,a pomcc na
r,v;.jazd na mistrzosiwa Eulopv do Pragi.

P. Jacek Kopienka, mieszkaniec Starego Bojano-
r'la, ma 21 lat i studiuje na Akademii Rolniczej
rł, Poznatriu, Od 2 lat uprarł,ia, pod okiem trenela
Jacka Urbaniaka, lv ,.OBRZE" Kościan trójbój siło-
r.ł;y. konkurencja ta składa się z trzech elementórł,

- bojó.v; przysiadu ze sztangą. rr-yciskaniu (pcd-
łiesieniu ną 11zyprosto\ĄIan)-ch rękach) sztangi w po-
zr-cjr lezącej (na ławce) i martrv"vm ciągu (rv poz,vcji
sicjacej rr.vciąga się sztangę porv5,zej kolan).

Lista jego sukceorv jest niezrł,r-kle bogata:

)1:. listopad 1994, Pultusk: 1II m. w NIistrzostlvach
Polski Juniororv N,lłods-r,ch \v wr.ciskaniu
(120 kg),

) czerwiec 1995. Bieisko-Eiała: V m. lv NIP Junio-
rór"", Starszych w trójboju (120 

- 130 - ż15 kg),

) iistopad 1995, Chorzów: IV MP Junlorów- Star-
szych w wl.ciskaniu (135 kg),

) marzec 1996, Chorzór,v: ]II m. MP Seniororv
w trójboju (2l0 

- 145 - 250 kg),

) *aj 1996, Tomaszóił, Lubelski: I m. MP Junioror,v
Starszych w trójboju (ż20 

- 155 -- 240 kg;,

)) czerrviec 1996, Praga (Czechy): I1 m. rł- Nlistrzo-
stwach Europy Junioiów rł, Trojboju Siłolvym
(225 

- 155 - 255 kg),

Najbliższy start naszego siłacza to Mistrzostrva
A.Swiata w Trójboju Siłorv5 m, które odbędą się
łv sierpniu br. rł, Finiandii rv miejsccrvości Vassa.

Za naszym pcśrednictr.r,em wicemistrz Eur-opy
Jacek Kopienka z\vlaca się z prośbą: gdyby ktoś
zechciał go rrspolnćlc finalrsorł,o, to,..
...poda ję adres: Jacek Kopienka, 64-040 Stare Bo-
janor,vo, u1. Głólvna 90. @.z.)
}ooo,}oł}aaaaia$<,.}ał}taao.łl.ał}a<łł{aq}ał}a.}a})+aa+iraaa..aacaai..

t!uEĘHw§E"..

EA$EH f;ĄP§EŁ{}WY

CENTRUN{ KULTURY lV SMIGLIJ

czuwna coclzjennie
w godzinach od 11.00 do 19.00

Ceny biletów: dzieci 0,B0 zł, dla dcrosłych t.- zł

ZAPRASZAN{YJ
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Gdy w'racą
Z Oboz17:,.

W tynr lokl_r Komenda T{1-lica ZLIP .,v Śmiglu
organizu je oilóz harcerskj. w Po,bierorvie nad nc*
rzem. W' d-"vóch indylviduainych turnusach u, lipcu
rłreztlie udział 76 harcerek, }ralcerzy i. instrlrktcrów.
Mimo kłopotor,v finansowych, dzieki sponsorom pr-y-

rvatnyclr śmigielskich firm, akcja. zaporviada się do-

brze. W programie obozu przer,-,,idziano ll.iele atrak-
c5,jn5ch zajęc programouych. a takz. impL,ez sporto-
rł,ych i rekracyjnych. Zakoriczenie I turnusu ocloc-

dzie slę 13 lipca (niedziela) przy Centrunr l{uittłr;r,

w §miglu. Na ognisko harcerskie o godz. 2t).00 za-
praszają rodziców i s;lmpatykórv ZIfP organizatorzy.

(4, li,)

q NAq

W,,ffAzEGIE §Zeffi$T[!Ł§K§f;I"
W nr. 25 (120) t5,godnika ,.Gazeta Szamotu],ska"

z 23 czerrł-ca br. ukazal się arivku] piora Romualda
Sobkorviaka będący relacją z XX Jubi]euszcr,vch
WIELKOPOLSKICH DNI MUZYKI, które odbyły
się rv Dusznikach w niedzielę 9 czerwca, Wzięłc
rł, nich udział 2I chorow! Gościnnie wy,stąpił tez
chol miesza[1r 2 holenderskiego Lemmer CANTE-
]iUS DO\l]NUNI. ktol,y dwa dni wczesniej koncer-
torł-ał lr- Smig}u.

\v teliście R. Sobkolł,iaka jest tez r,vznrianka i o

naS.

Jubileusz bgł okazją do,kalejn,ljcil, odwżed,zźn. hc-
lenclerskiego choru, Ten cl1,or ż cittsznicku ,,Ha!lttt" l;o

jt.L: jak 3ecina użelka śpieuacza rodzżna. Proj. Kl;J.-
czytiski chu,alił śuietng pozźom ,,Canternus", {! Lla-
lendrzg - doskoncrła organźzację pobgtu. Dociajmg

- podzitl:ial,ź PanorQl1.-ę Racłcu:ickq, zaci,zll:gcalż sżę

barokolnq RyCzgnq i Zulnkiem Sułko;*shicl,t, dalź
koncerr w Sm-źglu, nże:.lpoln tlianże pr: glłnawani
przez dyrektora tamtejszego Centrtnn Kuitury, Hu-
berta Zbżerskżego ż śmźgżelską pubiiczność. So|:otę
uclanŻe spęc/:ŹlŹ w PoznanitL. tl,i.,1c - miq,uzg j::,: ;i]i j

połutlnżoug koncert na stopniach, Ratusza.

Od siebre drlclarn iy,lko, ze Celltrunr Kultl_rry
rv Śmiglu opiekę nad Holeł:clrami i organizację ich
pobl.tlr przejeło oc1 ircmentu przvjazdu do Rlrdz1,.n;r.

(r] Z,)

Urzqd Stanu Cylłilnego u: Śmigl"y uprzejmźe za-' 
ąlsiadamkL, ze "a tutejszg"m IJrzęd,zże anżązek małżeń-

: skź zcururl,ź:

i CZtrRWCA 1996 r.
' - Pan Bogusłaus Piotr Ratajczak z Radomźerza ż Pa-

nź ilałżnu Lelnl.ndouska z Mach,cina

-- Pan Talnasz Bqczyk z Pecnu ź Panź Aneta Kaź-
mźerczak z Morounżcg

- Pan l{rzysztaf Wajcźech, Kozak ze Smi.gl,u i Panź
M&rźa Łausniczgk z Koszanoua

, Pan Krzgsztof lĄżeczysłau Walskź ze S"mi,gla
l, Pani KcLrolźna Kucłlarczak ze Śmigla

15 CZERWCA 1996 r.
, 
- Pan Artwr Lźs z Leszna ź Panż Anna Michalak ze

Śmig'l.a

- Fan Danźei Wżlttor Marszał z Leszna ż Panż SEl-
uża Karpacka z Sźerpou:a

2,2 CZEP'WCA 1996 r.

- Pan Wojcźech Spłalnskź ze Śmżgla ż Panl Roma.
Rybczgńska ze Śmźgla

- Pan Rafał Marian Szgmkousiak z Mźqskoua l Pa-
, ni liulźwa Bźeguńska z Bruszczeu:a

I{iero-1ł,ni]< Urz9clu St:lnu Cyvlilnego w Smiglu
(-) żnż. Jerzg CźeśLa

,,BIO CHEM" sp.c.
64-030 Srnigiel, uI. Leszczyńska 16

tel. (0-65) 1B0-31B

§P"oDI{I oCFIR aNY R,o ji,IN
HURT - DETAL

- pełna gama pest;"cydó-w
(r,v mał,vch i dlizych op:ko.,vaniach)

- nalvozy dolistne

- oclżyr,;ki cło krviatór,v

- folia ogrodnicza
_ ną5i9l1ą

o kukur},dz,y

" zbóż
. '{v3lzj/-1,1, i i,i','iatin'

- fornralina

- sznurek rolniczy
_ opł;r5!iilĘ,,acze ręczne

Zapr a s z a Iny od poniedziałku do piątku
rł, gcdzinach od B.00 - 16.00

rv soboty od B.00 - 14.0C

64-E3S Smigie1 ul. Leszczynska 16
na tere:iie Przedsiębiorstr,va Produ_kcji. FIancl}u

i Usług Rolniczych ,,S rn i g r o 1"



WITRYNA ŚMrGIBLSKA

tfiT[$uT w W§&Tffi&K&frffi
W okresie lata zapraszamy do odwjedzeula sni'-

gielskich rviatrakorv i ich rlieszkańców.
W pierr.,,szytn zrrów będzie mozna zwiedzic gale-

rię n-ialai,st-wa p]]owadzaoą pTzez Toika Szulca i cl;-
rł,redzieć siq iak właścirvje porvstają obrazy.

W drugim, rv lipcu, zamieszka Piotr Rogalińsiii
współzałozr.ciei znanej juz rv Snii3iu Gi:irp-v Tc'Lr,.-i ,

nych Doświadczeń z Poznanta. Jak san określa ce-
lem jego pobytu będzie działanie ai,tystyczne o c]ra-

rakterze plastyczno-teatralnvm,
Prace, które porł,staną lv wiatiaku będzie pre-

zentorvał rł, Toruniu na kolejnym spotkaniu Twcr-
corł, organizo\Ą/anyn przez !'undację Prakt;,k Arty-
stycznych. a. K.)

CENTRUM KULTURY w ŚtviIcl-u
,o,rganizuje

w dniu 21 1ipca br. {niedzieia)

zABAtTĘ IAtEcztĄ
na Kole przy Centrum Kul;tury
w go,dzin,ach od 18.00 do 24.00

Wstęp w,o1lny
W razie niepogody, zaba,wa w sali widowiskowej

SKLEP Z TRADYCJAMI
przy Spółdzielni Ogrodniczej w Smiglu
OGR ODNICZO-WIELO§RANŻOWY

T. Kościuszki 50 tel. (0-65) t8O-ż74

P o 1e c a:
NASIONA KRAJOWE i ZAGEANICZNE:

warzyw, kwiatów, buraków, traw łąkowych,
gazonowych...

NAWOZY KRAJOWE i ZAGB,ANICZNE z:

Izraela, Finlandii, Holandii.
NARZĘDZIA:
dla ogrodników,i działkowiczów

O Szeroki wybór środków
chemicznych,

(E Folie o różnyeh
wymierach,

G Grzybnię,
6 Papier,
G Torf,
€ Trzrniele.

Zaplaszamy ocl ponieclziałkl_r clo piątku

rv godzinach od 8,00 do 17.00

rv sobotl, od tj.00 do 1!i,00.

W spli.,;"ach piln"vch te1, domoiv5, 1B0-49B.

RaPtR,r U Aft
l9.07.96 (piątek) godz. 18,30

,,TAJNA rROŃ" - 
Film sensacyjny. Dwaj ,oficero-

wie lotnictwa wojskolvego biora udział lv prób-
nej walce bokserskiej, ktora ujarvnia ich wzajern-
ną niechęć. Tegoż wieczora piiotują nowy model
bonrbov,ca i w czaiie lotu ich skryrvana niechęć
przekształca się w otwartą rł,rogośc.

26.07.96 (piatek) godz. 18.30

,.SAERINA" - Komedia rornant}-czna, no\\la w,er-
sja klasvcznego filmu B. Wildera z 1954 roku.
Rodztna przemvsłorvcorł, zatrudnia kierorvcę, jego
nieletnia corka kocha sie rv młodl,m svnu pryn-
cl,pałorv. Potem 11,1.jeżdz3 na drr-a ]ata do Paryża
i wraca jako piekna kobieta.

2.08.96 (piątek) godz. 18.30

,.POD PRESJĄ" -- Film sensacyjny. N{łoda kobieta
ma wziąć udział w procesie jako sędzia przy-
sięgły. Oskarżonym jest członek mafii, podejrzany
,o zabójstwo. Tuż przed rozpoczęciem przel,n,odu

sądowego zjawia się tajemnicz;, wysłannik: ma
dopilnować, by kobieta głosorvała za uniewin-
nieniem przestępcy.

PAMIĘTAJCIE: EKRAN TELEWIZYJNY
NIGDY NIE ZASTĄPI I{INowEGo !!!
ZAPRASZAMY DO NASZEGO KII,TA

B.M.
)aa

SZKOŁA PODSTAWOWA rV CZACZIJ

ui, Parkowa 2

ogłaSZa

PRZETARG NIEOGRANICZONY

na przebudowę werandy rv Brońsku22.

Odbiór specyf,ikacji i zapoznanie się z dokumen-
tacją technic,zną w szkole do dnia 12 lipca 1996 roku.

Oferty należy składać do dnia 19 lipca l996 roku
godzina 10.00, w sekretariacie sziioły z dopiskiem
,.Weranda".

Dyrektor §zko}y

mgn Wiktor Snela



V/;TB,YNA ŚMiGIELSKA

sPoŁl:CZNA &{.{E.ISKE_{}F,Ęl§];:1 ilAFJA §i}QR!l,U, i{{Il"TŁ--liY FIZYCZND.I I ĘEKĘ§ACJI
Oraz CENEB,UM KUŁY§JRY w sMIGLU

zapraszają żt lipca 1996 roku

11 a

ll llItTAnrY ffi§ffi§ Fffi§&§*€Łffiffi grcgffi§frŁ§K§ E3 t$$$
który zostanie zorgirrrizsllrźlil]l: i;a l:l;iel-,,ial-1r :]*rtę,.:,;,,ch pr-_z3, ul, Il§. Konopnickiej w Srrriglu

ZGŁoSZEi\{IA:
*_grup-pisemnedoc]iri;t lTllillr::i 1;l',: . ,,,, iiii::.el,. {]ciitr.tarrąi;.iłiii.i;:;,,, fi.ł-t}}{3 Sririgiel. uiica

T. Kościuszki 20

- indywidualne 
- telefoill....]_,. i.e;,.ii:uili..].-ł-:i.GT1.w S]ili§i,ł tti. idG-3?3 cio gorl,;:iir.,. 15.t}0 oprócz

sobót i niedzie1 1u1: .,l- sckl e t;i:-llll.:- ]i... ,li:ćl,- pi;l*,,i irripi:ezą

WARUNIiI UCZESTNICTtr1rA :

- aktualne bad-ania 1e}<al',-i,l.-. rj],r:l-,_j(i_. .c:,,-llltsie ll-ii_.' J,.:iiit;.,iltacje :;:l"}loine

-_ aktualna kalta pł_r-ri,actia

_. nieletni mLlSZŁ'i łll'c Poo oi,:le,<a cirl.'o:]', uir (ru i,,,i,-:e , i_raurz,;t::i:.1.l, 1.11,1rel,i:v) or.:i,: i]osiaclać zez.;,o,1,;-
nie rodzicór,v na start r,,. tr-c},i zarr-ocl,ac|r

- strój spo,rtorvy or'az ol.;..L-,-, le -lilcilr.,-,.e. l_;ipir:1ćrr.i";i

- rower górski, sportorvv liLi1 i1_,.., stl-cztl.;

KONKURENCJE:
O wYniku decYduje łącznY czas płyr,vania, jazcii- i-,.l ll;-;I,,ii,.;.(:] i bieglł. Orjrlzielne konkur:encje dla
dziewcząt i chłopcórł, oraz kobiet i męzcz^;zr..

- dzieci: roczniki 19B3-19Bi
pływanie: dziewczęta 25 m (1\ basen), chłcpcy i;C n: (2\ base,,)
jazda tereno\Ą,a rowerem: 1000 m i 2500 m
bieg na stadionie: 400 m i 800 m

- młodzież: roczniki 19B0-197E
pływarrie: dzier,vczęta 50 m (2\ *hasen). chłł,.pcy 100 m (4X lrasen)
jazda terenow-a rowerern: 2500 nr i 50C0 nr
bieg na stadionie; 800 m i 1".00 n

- seniorzy (konkurencja głór-"-na) 
- ko}riety i rnężcz:rź,ni 

- porł,yżeli i3 iat
pływanie: kobiet,v 50 m. mezcz,r-źni 1C0 m
jazda tereno\vQ 1glyęlęm: 5000 i 10,000 nr
bieg rra stad.ionie: iriil ,.l i lli]l:i) :-,:

WYROZNIENIA:

?]:Y1:-r i nagt'clcir-tlia r.,:ili-l,,:s.,:;ii:li ,"" iri,i:rjli l:l:i:kiiiencji araz ioz;;_-ie llagi-,,,ri},..i;cr:jalrre cd spcln_SoIoW

§PRAWY ORGANIZACYNjI{E :

UczestnicY otrzl-maja Posiłek olaz iai;r,ij. l'T:. lniejscLt zawodóiv czvnn-,, bedzie bufet z artykułanispożywczytni za cdpłatlcścią.
Ogłoszenie wynikórr- .c1,az -lyleczelri-. r"".;-ić,:nień nastąpi po zakończeniu zawoclórv.

Z awody od bęc] ą się_łł c Ł :, i.c.Ę 
=_:: 

a pi*. ł": ;;,_1.

ZAPRĄSZAłI1] ;{ii]iaJW CĘ;::,7j }.!ii!:izKĄIiCOY,I ililASTA T Gl,,{i}Jy SNIIGTDI,
Do WSPOLi]LJ L1,,::l,',,-y' i -Do MIŁE;O SPĘDZENlA CZASU

Kierownik zau,odó,ł
(-) Leszek Balcer



P RzE Ds I Ę g loRsTWo P Ro DUKcJl,
HANDLU l USŁUG ROLNICZYc'H

,
"SMIGROL" sp. z o.o.

64-0so śMIGIEL, UL. LE SZCzyŃSKA 16

Telefon (0-65) 180-07a, 180-318,
Tel./faxlB0-290

INFORMUJE

iż od dnia 25 maja br. dokonuje przeglądów

technlcznych poj azd,ów samochodowych do 3,5 t.

Stacj a diagno styczna czynna

"WITRYNA ŚtrłtcIpt sxa" REDAGUJE zrspÓr: Flubert Zbiergki (redaktor naczelny) Żaneta Klecha, Erika Maćkowiak
Bęr!qa_Sen_ce1, Jadł'iga Skarżyńsiła. ADitE§ B,E§AKCJI: 64-030 Centrum Kuitury w Śmiglu, ul, T. Kościuszki2a, p.7,
tel. .180 273. Redakcja nie ponosi otipowi.edzialności za_ treść_ogłoszeń i nie zwraca matóńałów ńe zamówiqn ych, Zaatrzegr-y
sobie prawo skracania, poprawiania tekstów oraz listów, Nakład - 1100 egz. cena - 40 gr. rekiama .*'-'30 cr.DRUK: "Drukarnia" Roman Łęczyński Śmigiel, ul. Ogrodowa 39 - tel. (0-0tl rSO 543.


