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Dzień dobry Poństwu! Wiosenno ouro

jednych rozleniwio, o innych oktywizuje.
Oczywiście wszyscy Poństwo, którzy syste-
motycznie uprowiojq gimnostykę poronnq
zoliczojq się do tych drugich. Wystorczy
odrobino silnej woli, o już po niedługim
czosie codzienne ćwiczenio przyniosq bor-
dzo korzystne efekty. Noprowdę worto spró-
bowoć. Stojemy więc w pobliżu otwortego
okno i rozpoczynomy. :

Wykonujemy wymoch romion dołem
w lewo, jednocześnie odstowiojqc iewq no-
gę w bok i wspinojqc się no polce - roz;
dostowiomy prowq nogę do lewej - dwo;
i ponownie przestępujemy w miejscu no
nogę lewq - trzy, l to somo w prowo, i po-
nownie, i tok kilkq razy Aż stwierdzimy, że
jesteśmy już z lekko wiosenni i w ogóle
,,no trzy pos".

Mojqcy prowie no wszystko jokieś celne
powiedzonko Niemcy twierdzq, że wszystkie
dobre rzeczy zdorzoją się trójkomi, Czyż
nie jest to o wiele bordziej optymistyczne
i konstruktywne niż nosze przysłowie o kro-
czqcych w porze nieszczęścioch? Z pew-
nościq Poństwo potroficie znaleźć liczne
przykłody z życio, które potwierdzojq i jed-
no i drugie pcwiedzenie, Jo spróbuję rq-
czej podsunqć Pqństwu jokieś przykłody
z zokresu tych pozytywów, którzy lubiq sy-

stem trójkowy.

Niedowno prezydent Jelcyn udowodnił
porlomentowi Rosji, że przeforsuje swojego
człowieko no premiero rzqCu, zgłoszojqc tę
somq kondydoiurę trzy razy z rzędu, Od
poczqtku możno się było dornyśloć, źe de-

Uchwałą Rady Miejskiei §migla z dnia 14 maja 1998 roku
za zasługi dla Miasta i Gminy Śmigiel Rada Miejska Śmigla
ptzyznała medal łącznie z legitymacją i dyplomem ,,ZASŁU-
żot{y DLA MIASTA I GMINy ŚMIGIEL" następującym oso-
honr fizycznym i osobie prawnej:

- Pani Gertrudzie Skrzypczak

- Panu Janowi Nowickiemu

- Fanu Zbigniewowi Grabowskiemu

- Meblarskiej Spółdzielni Pracy w Śmiglu.
]\{edale zostaną wTęczone na uroczystei sesji w dniu 28 maja
1998 roku.
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putowoni wobec zqgrożenio rozwiqzonio porlomentu
podroczq się trochę, ole w końcu ustqpiq - tym rozem
roczej w myśl zosody, do trzech rozy sztuko.

Nosz prezydent, który nie mo tokich uprownień
konstytucyjnych jok Jelcyn (ze o prezydencie Łukoszen-
ce już nie wspomnę) musioł jednoosobowo podjqć de-
cyzję o przeniesieniu terminu wyborów somorzqdowych
no jesień. Wydotki no wybory powinny się w wyniku
tego zmniejszyć, ole koszty w postoci utroty przyjqŹni
lewicy mogq być znoczne,

Gdzie tu nowiqzonie do dobrych rzeczy występujq-
cych trólkomi? Ano w wyniku tokiej decyzji niektórzy
rodni (również u nos) rozpocznq jokby outomotycznie
swojq trzeciq kodencję, no co może już nowet somi
nie liczyli.

Wpodołoby podoć jeszcze choć jeden przykłod,
oby dopełnić pozytytwnq trójkę, Nie byłoby nojszczę-

śliwiej odwoływoć się do słowetnego reie-= - : -
w którym jedynie Powlok (nie ten od PSL) zde:,::
się głosowoć 3 X nie. Potem były np. trójki n,i.,;-:.:t
joko wykwit socjolistycznego współzowodnictwc :-:
Obecnie proponuje się nom (tym rozem PSL) ,e':";
dum no temot reformy somorzqdowej, zowiero.::= :
doj znowu trzy pytonio, (Według mnie tok s:c---
wone, że chybo tylko pozostonie odpowiedzie: j
nie),

Poństwo teroz jok zwykle jeszcze chwilę pc:,,
dowolnie, w tokt jokiejś miłej melodii. Oczywiśc :
lepiej w rytmie no trzy. Może to być np. zodz e-: :-
oberek, olbo powolny kujowiok (o tym możno zc:.:
dowoć już bez ogólnokrojowego referendum), _: -
poństwu dziękuję i zoproszom no nostępnq 9 - - :
stykę poronnq.

Gimnastukę porarlnq przllgotowała i prouadzita .r-.;-

ffin G0 wydatkowano

śro$kfr hudżetowe w l99t ]o!ru
W uchwale budżetowej podjętej przez Radę Miej-

si<ą Śmigla 30 stycznia ub. rokti planowane wydatki
określono na kwotę 10.B16.295,00 złotych. Po zmia-
nach wyniosły one 11.488.467,00 zŁ t zostały wykona-
ne w 98,360,il (Ogółem wydatkowarro 11.300.657,00 zł).

W d;zskusji nad sprawozdaniem z wykonania bud-
żctu, do ktorego szerokie wprowadzenie dał Jerzy
Cieśla, który równiez wyjaśniał jego realizację -podkreśiono, że w odróżnieniu od lat poprzednich
zanotowano duży postęp w sprzedaży mienia komu-
nalnego., Podjęto tez pierwsze kroki (rozpoznawcze)
lv zakresie budownictwa mieszkaniowego.

ZADANIA PRZYJIrTD Do REALIZ^OJI
NA li,oK, 1997

CZ^CZ

nalizacji, c}rodników i poszerzenia jezdni. Ułożono
kanalizację burzową o dł. 450 m. Wartość wyko-
nanych prac 63.457,00 zł, w tyrn budżet: 36.076,00
złotych.

BRol{IKowo

- budowa ul. Wiejskiej: ułożono B0 m kanalizacji
burzowej wTaz z przepustem przez drogę, na od-
cinku 700 m nalvieziono i wyrówna\o gruz oraz
żużel, zakupiono kostkę brukową na wykonanie
100 m' chodnika. Wartość wykonanych prac
15.297,00 zł, w tym budżet 10.017,00 zł

*- zakończono adaptację pałacu na szkołę. W 1997

roku poniesiono koszty w w-ysokości 369.699,00 zł,
w tym budżet 283.699,00 zł.

BRoŃSKo

- poniesiono koszty w wysokości 21.994,00 zł, .,,.- .=
budżet 18.015,00 zł, związane z rozbudo$lą s;.-_:-

tlicy.
BRUSZCZEWO

- na zakup wyposażenia świetlicy wydano 3 8.:
złotych, w tym budżet 2,500,00 zł

- na zakończenie budowy chodnika na ul. Gio-...-:_._

wydatkowano (budżet) 4.493,00 zł.

GLIŃsKo

- poniesiono koszty (budżet) w wysokości 1.0_=__
na współfinansowanie konserwacji Samicy St_-=.

-_ wyrelTlontorvano chodnik w obrębie świe:__:-
Wartośc plac 10,238,00 w tym budżet 8.910.L, -

GNIEwoWo
-. r.vykonano 18 wjazdów do posesji z kostki b:,--_.:_-

wej o łącznei powierzchni 200 m'. Wartość z. .-
nia 10.302,00 zł, z tego budżet 2,000,00 zł.

JE'ZLER,ZYCE'
wykonanie parkanu z siatki wydatko,;,=.__

3.875,00 zł, z tego budżet 2.000,00 zł.

I{ARMIN

- zakupiono materiał i wykonano chodnik o di::;:*-
ci 200 m, Wartość zadania 14.626,00 zł, r,,- .--_:

budżet 5.998,00 zł.

I{ARŚNICE

- wykonano tymczasowy most na rzece Sa:::_:,

Wydatkowano (budżet) 2.970,0O zł.

- utwardzono kamieniem polnym i kolejc,:,-,-
500 m drogi w kierunku Nowego Białcza. \!a::_._
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z;rciallla t]^491.0t] zł, w tyrn budżet B.478,00 zł.
-,- ],;cnlesjt}l,,l irosztv r,",r r,vysokości 12.753,00 zł,w tym

ill_ilir,.t 10.C00,00 z}. zwląeane z rozbudową świe-
tilco-reiiiizy.

i{.{i§ZĄt\iOW{}
,- na pl,J",.]t :.j,,.,,iąz,ene z budową oczyszcza|ni ścieków

r,vydatkowa.ncl (iludżet) 57.002,00 zł.
*-- il!i illwaldzenie ul. Półwiejskiej wydatkowano

1§.626.00 zł, .ł tym Jrudzet 10.500,00 zł.
Ti,sIĘsINKx

- utwa,rdzorio 66 tonani żużla drogę Księginki -Karśrriee 11a oCcinku 1 km, Wartość zadania
1.i26,00 zł, w tynr budżet 990,00 zł.

M_ĄCFICiN

- zapłł,crłllo (ł;udżet) 1.883,00 zł za naprawę w 1996
rok,; ple;rdrożnego muru.

- il.l.§jez;olia około 420 ton żużIai wyrównano dwie
cilogi grunŁowe o łączne długości około 2.000 m,
Y,iartr:śc zadarria 6.540,00 zł, w tym budżet
5.60E,00 zł.

},ż*{t*§v}ilCA
--- .ri.-iłr:lant l..analizację burzową o długości 461 m"

\Yariość ca,lania 30,221,00 zł, w tym budżet
li3.?39,OtJ sł.

i\EtrTrŁŻKowo

- z;rlcieririzo"łanł:; u1. Leśną na długości 3B1 m.
lĄiartość plac 47.816,0a zł, w tym budżet 13.090,00
złotych.

irO}&A lVlE§

- 2n6dglnizowano ośw-ietlenie uliczne
żet) 4.502,a0 zŁ.

NG§jVE §ZCZEPAI{KOWO

tową rllt odr;itikr-ł 50iJ ll,. i,,os;zl ii;l;r,l,:tl'L.) lłl.il19,00
złotych.

SPŁAwIE
*_ wykonano tlokunłerltację l;a ciobLiclorvę ośwretic-

nia ulicznego, Zapłe^cono (}..,i;dzci,) 2.'iL2,00 zL

STARA PRZYSIEI{A PlEttWSZA

- wykonano siec przesyłowo-t,ozdz\eiczą o dłr.rgości
5.410 mb oraz 42 pt,zyłącza v,,odociągo-g,,e o łącznej
długości 1.111 mb. Wartość prac w i997 roku
200.595,00 zł, środki brrdżetoive l34.881,00 zł

- wyrównano drogi grltnlorve w kierunku pol.
Koszt (budżet) 1.9l.j,jij zi.

STARA PRZYSIEI{i\ I]R{.IGA

- wyrównano clrogi gluntowe w irierunku pól.
Koszt (budżct) i,9;l5,00 z1.

STARE BOJAIYOWO

- zlikwidowano stucirlię glębinc.^/ą 
- 1.400,00 zł

(budżet)

- oplacowatro ciokunrerliację na budorvę kanalizacj1
deszczowe j i sj,eci rr.odociąqolve j ulic: Małe j,
Kwiato-rej i Kolejolvej. Koszt 4,700,00 zł (budżet)

- zmoderitizo.ł-ano ui. Szkolną: op]:aco-,,vano doku-
mentację na dobLłcirlrvq odcinlia k:iiializacji bur.zo-
wej, poszelzellie jezciilt i bltdor,-,,ę ciągu pieszo-ro-
we1,0\\Ieg,o. Ulozono 1;rarł"ężiriki rla odclnku 200 rn.
Wartośc prac (l;irdże t) 4.998,00 zł

-* zakupiono mateiiał tla l,emont cj-rodników przy
u1. Główrrc j. Vy'altośc pcniesionych kosztólv
22.859,00, l,ł, tynr bucizet 22.6Ig,00 zł.

koszt (bud- sTARy p,IAŁCZ
-- \^/_ykonano }iaila]iz;rclę cieszczową na odcinku 85 m.

Koszt 6.111,0C zł z iego budżet 3.000,00 zł.

sMIGIEL

- na ul, Skarzyiiskiego irłożorro nawierzchnię z ma*
sy aslaltorn;ej na ciiugości 206 nlb i ustar,viono kla-
wężr'ik betoilorł.y na odcinku 245 mb, a na ulicy
J. Kilifiskiego i]oszelzorro jezdrrię na pod,budowie
tłuczniowe j, ułożono asf alt na odcinku 500 r"ll

oTaz usta.łiono krawężnili tra oCcini<u 229 m.
Ogóln,v koszt zadania 99.987,00 zł, lv tym środki
budżetorve 43.987,00 zł

-" skrzyżotł,anie 'I. I{ościuszki i §i. Skarzyirskiego:
ułożono asialŁową riawierzclrnię o powierzc}ini
200 m'. }ioszt (budżet) 4.B7ż,Oa zł

- zaklłpiono i zamonto.łano na pi. Rozstrzelanych
,łiatę przystankorł,ą. }ioszt (budżet) 4.441",00 zł

- na ul. łIłyńskiej wybudowano kanalizacaę burzo-
wą. Waltośc plac (budżet) 10,000,00 zł

- utw-ardzono ti,ylinką lra odcinku 113 nr ul, Wł. §i-
korskiego. Wartość prac l35.709 ,a0 zł, rv tyrn bud-
żet 34.967,00 zl

- poriiesiono l(.Jszt"v w lv.vsokości 2.9L}0,00 zł (budżet)

na plo;el,,t budowy kornp}eks,.r garaży w rejonie
ulic Glinkorva i Półr,viejska w Koszanowie a Li-
po\1,ź! w śmiglu

- wybudr,i-łano sieć przesyłowo-rozdzielczą o dłu-
gości 2.772 mb oraz przyłącza wodociągowe w iloś-
ci i6 sztuk o łącznej długości 576 mb, Wartość
plac $, 1997 roku 96.567,00 zł, środki z budżetu
72.9ł7,a0 zł.

PoLADCIwo
-'- ,"vykonano podkład geodezyjny i zlecono opraco-

,,ł,anie cili;urnerrtacji oraz zakupiono rury kanaii-
z;:cyjne r,a lluclowę kanalizacji burzowej, Koszt
ogółcnr 3ż.963,00 złotych (budżet)

--- 1-.oniesiorio koszt5l (budżet) w wysokości 12.192,00

złotych zwlązane z placami rvykończeniowynri
i zakupenc mebli, sprzętu gospodarstwa domowe-
go i zastarvy rv świetlicy wiejskiej.

PRZYSIF]I(A POLSKA
-- na}]Ia\i,liollo i wybl.rdowano chodnik przy ul. Głów-

nej. Wartość rł,},konanych prac w 199? r. 15.201,00

ziotych, ,,v tynr budżet 14.801,00 zł.
lłOBACZYN

- na renont śrvietiicy wydatkowano 2.600,00 zł
"/r i-ylil z budżetu 2.57B,00 zł.

;:-iEEFSiYO
z:lcC.eii:iz.clr,ailo drogę Sierpowo - Górka Du-
;llo,.-ria, iia lstniejącą nawielzchnię ułożono asfal-
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wybudow-ano oświetlerrie ul. Winnickiej. Waltośc
wykonanyclr prac w 1997 r,. wyrriosła (budżet)
29.4B7,00 zł
w-ybudowano linię napowietrzną na ul. Rolnej
i części Południowej o długości 845 m i zamonto-
v,ano B 1amp. Koszt 21.308,00 zł, w tym budżet
15.500,00 zł
poniesiono koszty w wysokości (budżet) 31.343,00
związane z malowaniem konstrukcji komina ko-
tłowni szkolnej
ułożono nawierzchnię z kostki brukowej na ulicy
I(r,ótkiej. Koszt (budżet) 18.659,00 zł
po jednej stronie ul. Jagiellońskiej ułożono chod-
ni}< z kostki brukowej. Koszt (budżet) 6.822,00 zl
na ul. M. Konopnickiej ułożono krawężnik dro-

gow-y o]]az chodnik (z płytek z ul. Jagiellońskiej),
Koszt (budżet) 5.9BB,00 zł

- na pl. Wojska Polskiego ułożono krawężnik dro-
gowy olaz wykonano dwie zatoki parkingowe.
Koszt (budżet) 3.467,00 zŁ

- zakończono rnodernizację części ul. Ogrodowej (od

ul. św. Wita w kier. b. gazowni). Koszt (budżet)
35.000,00 zł

- r ozpoczęto budowę zapLecza soc jalno-rekreacy jne-
go pTzy Domu Działkowca im. Romana Waligóry.
Wartość wykonanych prac 29.984,00 zł, w tym
budżet l6,347,a0 zł.

woNIEsć

- zakupiono wiatę przystankową o wartości 3.242,00

złotych. W tym budżet 1.831,00 zł

- wyrównano drogi gruntowe. Koszt (budżet)

1.610,00 zł
-* zapłacono 13.129,00 zł (w tym budżet 3.500,00 zł)

za ułożenie w 1996 r. chodnika

- zakupiono materiał na rozbudowę domu pogrze-

bowego. Wartość 9.620,00 zł w tym budżet
9.520,00 zł.

wYDoRowo
wybudowano oświetlenie uliczne przy trasie E-5,

Koszt (budżet) 4.279,00 zŁ

na wyposażenie świetlicy wydatkowano 788,00 zł,

w tym budżet 131,00 zł.

ZYGMUNTOWO

- utwardzono drogę przez wieś popTzez nawiezienie
około 100 ton żużIa, Wal,tość zadania 1.4L7,00 zŁ,

w tym budżet 1.000,00 zł.

żncnówro
- opraco\vano dokumentację na wykonanie kanali-

zacji. burzowej i budowę chodnika otaz zakupiono
materiał na kanalizację i chodnik. Koszt (budżet)

23.488,00 zł.

CPR.OCZ TEGO:

-- za wydarrie wstępnych warunków gazyfikacji,
11,ykonanie matryc na folii olaz opracowanie pro-
gramu gazyfikacji gminy zapłacono (budżet)

19.899,00 zł

-_ za wykonanie 1. etapu zmian do planu mic;sco-
wego zagospodarowatria przestrzennego miasta
i gminy Śmigiel zapłacono (budżet) kwotę
t2,049,00 zł

-_ za inwentaryzację urbanistyczną dotvczącą funk-
cji użytkowania i zagospodarowania terenu, ze-
branie i przeanalizowanie materiałów źrodłowycil
dotyczących warunków przyrodniczyclr gminy
oraz podkłady mapowe do prac studialnyc}r po-
trzebnych do opracowania,,Studium uwar-unko-
wań i kierunków zagospodaro$,anią przestrzen-
nego miasta i gminy Smigiel" zapiacor-ro (bl-rclżet)
22,803,00 zł (Prace związane z opracowaniem Stu-
dium będą trwały do połowy roku 2000).

A PONADTO wykonano bardzo wiele drobrryclr plac
remontowych i porządkowych realizowanych przez
samorządy wiejskie i osiedlowe w ramach środków
budżetowych będących w ich dyspozycji (odpisy,
wiejskie i osiedlowe - z niclr też dofinansowywano
niektóre inwestycje) ot az czynów społecznych.

PoZosTAŁE NIEKTÓBE wyoATI(I

- dofinansowanie działalności zakładu
Gospodarki Komunalnej

__ zużycie energii na ulicach gminy

- ochotnicze straże pożarne

- utrz;lmanie szkół podstawowych

- dowożenie dzieci do szkół

- utrzymanie przedszkola i zerówki
w Smiglu

619.1 62,00
134.B01,00
103.326,00

4,481.823,00
193,771,00

29 1.1B2.00

- utrzymanie przedszkoli i zerówek
przy szkołach podstawowych 318.652.

- dofinansowanie Społ. Komitetu Roz-
budowy Szkoły Podstawowej w Sta-
rym Bojanowie 36.362.

- dofinansowanie działalności centrum
Kultury w Smiglu

- dofinansowanie sportu i rekI,eacji

-. zasiłki zapomogi (ziecone)

- zasiłki i zapomogi (własne)

-- utrzymanie Ośrodka Pomocy
Społecznej 1ti8.2,'

- utrzymanie opiekunek społecznych 14J..-:

- wydatki na dodatki mieszkaniowe 291 .;:

- pomoc dla powodzian 6.]-

-- wydatki związane z działainością
rady

- wydatki związane z działalnością
zatządu

- wydatki związane z działalnością
administracji samorządowej (Urząd
Miejski Śmigla)

- wydatki związane z utrzymaniem
Straży Miejskiej

- zakup inwestycyjny dla Straży
(PoLoNEZ)

303.72(
11i.B0(
7B5.87(

198.?6t
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Wg].ne ,,HARN{CNII"
Odbyło się 5 kwietnia br. a więc w tytn samym

czasie co Ogólnopolski Konkurs iVłodych Instrumen-
taiistów Orkiesir Dętych. (Zainteresowanych i Czy-
telników przepraszaln, że tak późno przebieg zebra-
nia relacjonuję),
Gośćmi zebrania byli: Burmistrz Smigla Jerzy Cieśla,
Przewodnicząca Rady Miejskiej Smigla Urszula Ran-
ke i wiceprezes Polskiego Związku Chórów i Orkiestr
Oddział w Lesznie Krzysztot Kubiak.

Sprawozdanie z działalności chóru złożyl prezes
Towarzystwa Spiewu,,HARMOI{IA" Eligiusz Lipo-
wlcz.
Towarzystwo na koniec 1997 r. liczyło 113 członków,
z któryclr 53 to zwyczajnt, 2 honorowi i 58 wspiera-
jący,

Chór 1iczył 44 osoby: 30 druhen i 14 dluhów-śpie-
waków. Odbyto 43 lekcje, w czasie których pod ba-
tutą Piotra Majera ćwiczono 40 pieśni zarówno o cha-
rakterze świeckim jak i kościelnyrn. łVe wszystkich
43 lekcjach uczestniczyli: Janina iMajer i Edmund
Maćkowialr. Znacznie odmłodziły się głosy zeńskie,
natomiast w męskiclr średnia wieku jest znaczria
i rnłodych, chętnych do śpiewania, nie widać. Chór
w 1997 r. uczestniczył w 26 różnych uroczystościach.
Śpiervał nawet w sanktuarium Matki Boskiej Faiin:-
skiej na Krzeptówkach w Zakopanem.
],Ta działalność chóru środki zabezpiecza centrum
Kultury w Smiglu. W 1997 r. 2.700,00 złotych, z któ-
rych wykorzystano 2.259,00. Centrum pokrywa też
wynagrodzenie dyrygenta.
Kończąc sprawozdanie E. Lipowicz podziękował
wszystkim członkom Towarzystwa i pr:acownikom
Centrum Kultury w Smiglu za współpracę w krze-
wieniu pieśni i piosenek dla naszej śmigieiskiej spo-
łeczności.

Przewodniczący komisji rervizyinej Bogdan Shultz
nr.in. stwierdzi), że ,,działalność Zarządu prowadzona
była prawidłowo zarówno pod względem finansowym
jak i merytorycznym i w związku z tym komisja (.,.)

zgłasza do 'Walnego Zgromadzenia wniosek o udzie-
lenie Z arządowi Towarzystwa Śpiew u,, HARMONIA"
w Sr:riglu skwitorvania" udzielono go jedno-
inyślnie.

Wvbrano (jeclnogłoślric) nowy zarząd Towarzy-
stwa, którym okazał się być stary. Tak więc
w ,,liARi{ONII" bez zmian. Prezesem nadal jest Eli-
gitrsz Liporvicz, rł,iceprezesem - Władysław Majer,
sekretarzet:r - }ldnrund Maćkowiak, skarbnikiem ._
i].,{alian Cieś]ik, bibliotekarzem - Janina Pawlicka,
lłronikarzem - Zofta i3enyskiewicz a członkami:
it,erla Scht_rlt;l, Alfred Filipowicz i dyr,;rgent Piotr
},{a jer.

W głosc,,vairi,-r (też jednogłośnie) ustalono składkę
T zŁ dla czlonka zwyczajrrego i 15 zł dla wspierają-
cego (roczllie),

Przy jed.tlynl głosi.e sprzeciwu na członków hono-
lor,vyclr Towarzvstwa przyjęto: Haiinę Ilmer, Wikto-
i:a Klaczer..;skiego, Kazimierza Małka, Wilhelma
Kreuscirnera, ifadeusza §chultza, Antoniego Sadow-
si,ic;o i iielerlę I(onieczrrą.

lly' ił,oinych głosach burmistrz Jerzy cieśla po-
cl:łiql<o,łał czlrppy* członkom za uświetnianie imprez
i st"wierdził, ze takie towarzystwo jest bardzo po-
tizebrre. ZŁożvł też podziękowanie i gratuiacje zatzą-
clow,i.

Iro wyczerpanii-t porządku obrad przewodniczący
zebrania Zbigniew Grabowski zakończył je.

Ijrz.v i;aw-ie i słod;,g2ągh rozpoczęla się część nieofi-
c;aina.

(H.z,)
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IH'{l BANK spcŁDzlnlczy w sMIGLu
53 

pLAc RozsT,RzELANycH 13

tel. (0-65) 5-180-052 i 5-180-306 oraz 5-180-186

oferuje usługi w zakresie następujących działalności:

O kredytowej

O oszczędnościowej
(Q rozliczeniołvej

C szybkiego przesyłania przelewów za

(S ubezpieczenia rolników w TUW
pomocą ELIXIRU

- Wielkopolska

Zapraszamy od poniedziałku do piątku. Kas;r czynne od godz. 8.00 do 17.00. 
l
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Wolne GZRKiOR
Oclbvło się 28 kwietrria br. w Centrum Kultury

w Snriglu. Zebranie otworzył prezes Gminnego
Związku Rolrlikow, Kółek i Orgarrizacji Rolniczych
Zvgmiurt Kor,ieczny witając delegatów i gości, wśród
klórych m.in. byli: wiceburmistrz Henryk Skrzyp-
czak, przewodnicząca Rady Mieiskiej Śmigla Urszula
Ranke, plezes WZRKiOR w Lesznie Marian Kasper-
ski, Kazimierz Książyk - 

członek zarządu Leszczyń-
skiej Izby Rolniczej, Maria Stachowiak - 

przedstawi-
c,elka Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Jerzy Wojcie-
c]lowski - 

prezes BS w Śmiglu, Aleksander Woj-
cjechow,ski - 

dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych
im. Jaira Kasprowicza w Nietążkowie, Ryszard For-
r-ralik i Genowefa Nowak - 

pr:ezes i członek zatządu
l,,ltiłlii ŚVIIGROL.
NTa plzelvodniczącego Walnego Zgromadzenia Spra-
tvozclavu,czego Delegatów wybrano Henryka Stark-
bauera.

Sprav;ozdanie z działalrrości GZRKiOR w Śmiglu
rł, l99? r. złożył prrezes Z.Konteczny.
Zwtąze\< zrzeszał 1? kółek, 3 koła gospodyń i Przed-
s;ębiorstr,ł,o Produkcji, Ilandlu i Usług Rolniczych -
spółkę SMIGROL.
Działa]nośc opierano na organizowaniu kursów i szko-
lcn z udziałem firm obsługujących rolnictwo w za-

kresie zaopatrzenia i zbytu produktów rolnych oraz

iechnologil produkcji roślinnej.

Przykładern może byc kurs chemizacyjny, w wyniku
ktorego jego uczestnicy uzyskali uprawnienia do za-

kupu i stoso,uvania środków ochrony roślin. Tematyka
szkoleń itr.in. obejmowała następujące zagadnienia:
komputerowa ocena mięsności trzody chlewnej z po-

kazem komputera przystosowanego do badania zwie-
Iząt, nowa technologia żywienia trzody chlewnej, ba-

danie przeżyciowe oceny mięsności aparatem ,,Pig-
Iak", drobna wytwórczośc oraz obrót produktami ro1-

nymi, zmlany dotyczące ubezpieczeń emerytalnych
i rentov,zych rolników.

Zwtązek rozprowadzał też w-śród rolników materiał
sielvny i sadzeniakowy. i)oprowadził do promocyjnej
sprzeclazy w firmi.e BIOCHEM - PLUS środków

cl-wastoboj czych na chwasty jedno i dwuliścienne
dla członkow kółek rolniczych zrzeszonyc|l
w Związku.

Członkinie KGW korzvstały z ciekawych i pouczają-

cych szkoleń, pokazów oraz kursow organizowanych
przy udziale związku przez ODR.

Związek zorganizował też zabawę karnawałową oTaz,

w związku z przedłlżającym się trybem załatwiania
§plawy cegielni w Przysiece Polskiej, skierował pro-

test do Rady Miejskiej Śmigla.

Solidaryzując się z ofiarami pornodzi Prezydium pod-
jeło decyzję o rezygnacji dożynek oraz turnieju so-
łectw, a pieniądze pTzeznaczone na ten cel postano-
wiono przeznaczyc dla powodzian ze wsi Kotowice
r,r, gminie Święta katarzyna. By akcji pomocy nadać
organizacyjne ramy, wspólnie z Zarządem Miejskim
Śmigla, powołano Komitet Pomocy Powodzianom.
Apele skierowane do społeczeństwa, a w szczegliności
do roiników o konkretne dary w naturze, znalazły
bardzo pozytywny oddźwięk. Część darów, które do-
starczano powodzianom została zakupiona z pienię-
dzy, które zostały wpłacone na konta. Do końca 1997
roku wpłynęło 50.193,54 złotych. Prezes podkreśIił,
że zebrane dary jak i pieniądze były wynikiem du-
żego zaangażowania członków Prezydium Rady i Ra-
dy Związku. Wspomagano również powodzian w gmi-
nie Niechlów w naszym województwie, do której
dostarczono siano, zboże, warzywa oraz przekazafio
na ich konto 3.000,00 złotych.
Z. Konieczny dziękując wszystkim jednostkom go-
spodarczym i samorządowym za dobrą i stałą współ-
placę wyróżnił spółkę ŚtvIlCnOL, która nie tylko
mocno zaangażowała się w akcję pomocy powodzia-
nom, ale i rzeczowo i finansowo wspomaga działal-
ność Związku.
Mówiąc o finansach prezes stwierdził, że pieniądze

,,które wpływają, przeznaczone są na utrzymanie
pracownika, działalność związkową oraz biura.
Członkowie Prezydium Rady jak i Rady Związku nte

pobierają żadnych diet ani ekwiwalentów pienięż-
nYch".
Wpływ na placę Związku miała też obecność Z, Ko-
niecznego w Leszczyńskiej Izbie Rolniczej. ,,IJczest-
nicząc w działaniach Izby mam możliwość z,apozna-

nia się z najnowszymi trendami w rolnictwie oraz

aktualną polityką rolną. W miarę możliwości dzie]i-
łtrn się swoimi spostrzeżenianri i przekazywałem je

naszym członkom".
I}yły też i błęcly ,,...ze strony niektórych członkólv
naszej rady (...) że nie przekazywali postanowieri

i decyzji Prezydium Rady oraz terminów organizo-

\^/anych pTzez nią szkoleń członkom kółek rolni-
cr.ych".

Po sprawozdaniu prezesa M. I(asperski Ryszarda

Fornalika, Zygmunta Koniecznego, Józefa Kozicę,

Zofię Rata jczak, Henryka Starkbauera i }Ienryka

Żaka odznaczył odznakąZA ZASŁUGI DLA KOŁEK
ROLNICZYCH, W imieniu odznaczonych podzięko-

wał R. Fornalik.
W dyskusji głos zabrał tylko Andrzej Słodzinka,

który stwierdztł, że nic mu nie było wiadomo o upu-

siach przy zakupie w BIOCHEM - PLUS,
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Uchrvalir; vr sprawie udzielenia Radzie absoluto_
i:tlin, zaiwielrizenia sprawozdania Rady oraz tozlt-
:zenia {inanso.wego przyjęto jednogłośrrie. Przy pod-
-e ciu uchwał;, w sprawie przyjęcia w poczet
CZI:,KiOR liółka Rolniczego z Brońska - jeden
z cielegatów się wstrzymał.

W wolnych głosach wystąpił Marian Kasperski,
który przedstawił obecną sytuację polskiego ro1-
:l,ctw-a. ISa wstępie jednak podkreślił, że ,,dzięki lide-
:oirr GZRKiOP, w Śmiglu pięknie prowadzi działal-
:lość - jest ona wzorcowa".
Pieruvszoplai]owyln zadaniem rolniczych związków
zar,"-odowlrch i izby jest działalność informacyjna -chłop musi wiedzieć co się dzieje i co go czeka.
\Y naszym województwie tylko 400/6 gospodarstw
produkuje na rynek -- pozostałe 60% to co wypro-
ciukuje - zjada. Przy ogromnym wzroście nośników
enelgii, koszty utrzymania wzrosły automatycznie
o 300,16. Z badan wynika, że zysk kształtuje się w za-
ieżności od_ wielkości gospodarstwa 

- dochód średni
l:etto na 1 ha użytków rolnych wynosi 977,87 zł. Go-
spodarstw o pow. do 10 ha - 3.558 zł, o pow. 10-
-ż4 ba 1.07b zł, ż5-40 ha - 1.595 zł i powyżej
ł0 ha - 1.001 złotych.
Dia v,zsi staje się konieczne, by sejm uchwalił między
lntlyrni ustawy o gospodarstwie rodzinnym, paliwie
r-oiniczym, o cenach rolniczych i okreśIił preferencje
nad twolzeniern rynku producentów zbytu. Tworze-
l:le grup producenckich napotyka na trudności na-
tuiy mentalnej - brak zaufania do wspólnych form
ciziałania i rezerwa w stosunku do współpracy z in-
rsmi producentami.
Frzy ciostosowaniu polskiego rolnictwa do standar-
ciów Unii Europejskiej irzeba będzie uwzględniac in-
sirumenty o charakterze ekonomicznym i socjalnym.
Pierw-sze będą nacechowane na gospodarstwa rozwo-
;cwe, drugie - dla tych, co nie podołają standardom
europejskim, a jednym z nich będzie system rekom-
pensat dla tych, co będą rezygnować z pracy w rol-
nictwie. Byłby to zasiłek rekompensujący stratę do-
cilodu z tytułu zaniechania produkcji. Swe wystąpie-
nie M. Kasperski zakończył stwierdzeniem: ,,Europa
nas chce, bo 3 miliony polskich chłopów będzie
w Europie szukać pracy i stanowimy 40 milionowy
rynek zbytu. Rząd będzie mediował, a związki roi-
nicze muszą ich przebieg obserwować".

K. Książyk wystąpienie Tozpoczął od pochwały
tych, którzy nasz związek prowadzą. ,,Potrafili wokół
związku roiników skupić a nie, jak to jest w irrnych
gminach - skłócić". Później mówił o roli izby rolni-
czej, To jest izba gospodarcza, w ni,ej nie może byc
konfliktów i układów polĘcznych. Jej podstawo-
1ilym zad&niem jest doradztwo technologiczne i eko-
norniczne, pomoc prawna ptzy zawiązywaniu się go-
spodarstw producenckich. Stwierdził też, że jeśli
rząd będzie pilnował zawieranych umów, to Unii nie
rlusimy się bać.

U. F,ankc przcde rv:z;lsi,i,litrl ]lcgr,;_ttulcr.,ł.aia od-
znaczonym - ,,przyjmuję to w l-,-ymi;rl,ze sźj.Iszym:
oddanie szacunku dla nasz-r,ch roltrjkólv. Gmina jest
rolnicza i z tego wszyscy musiiri}. zdawać sobie spra-
wę. Ubolewamy, że nie możeny .;rsponragać Was tak,
jak na to zasługujecie. Będziemy robić wszystko, by
o to rolnictwo dbać. Życzę Wam dynamiczego loz-
woju i siły jednoczącej Was do vrallii o to, by byt
rolniczy nie upadał". Podzię}ro-w&ła też GZRKiCR
w Śmiglu za ,nvspółpracę \^,, rnijającej kadencji i ży-
czyła wszystkim rolnikonr gruiny zdrolvia i wytrwa-
łości.

H. Skrzypczak rrr.in. 1:tlłviedział:,,Niezrozumiałe
jest dla mnie to, ze ralni},l lv Polsce przegrywa (...),

Rolnicy nie umieją się zorganizou,ać, są rozbici, Gdy-
by było inaczej -- rviociło by się irn 1epiej".

R. Fornaiik po stwierdzeniu, ze ,,nie ze wszystkim
co tu było pov,ziedziane inozna się zgodzić" zaapelo-
\łał o łamanie nronopolistó,"v i zapow-iedział powsta-
nie w Smiglu cluzej llttrtowni części zamiennych
i ,,dopiero u,tedy zobaczycie ile zarabia.ją pośred-
nicy".

Dyskusję zamknął Z. Konieczny prosząc delega-
tów by rolnikorn, którzy pomogli pclvodzianom prze-
kazali serdeczne podziękowania. Zaclręcał też rolni-
ków by korzl,stali ze szkoleń crganizowanych przez
GZRI,(iOR, Na, sz1<oleniu na temat grup producenc-
kich na i060 ro]nilró-w lv gnrinie było tylko 20.

(H.z,)

pcŁI - Ccto&
ZAKŁAD USŁUGOWO_IIANDLOWY

KRYSTYNA GÓRNA
64-030 Śrnigiel, ul. Ogrodowa 5 Tel (0-65) 518-92-70

of eruje Pal'lstwu:

Druki
-_ rvizytówki
._ druki lirmowe
-- nadruki na kopertaclr

--- bloczki firrnowe

- identyfikatory
--- foldery

- ulotki

Nalrlejki

-- dowolne kształty

-_ małe nakłady
-_. papier i folia

samoprzylepna

- ploter

Szyldy

- tahtice informacyjne

- kasetony

- napisy na sarnoclrodach

-- witryny

- transparenty

- flagi firmowe

Foto

- skaner

- fotografia cyfrowa

- nadruki na folii
i koszulkach

- art. fotograficzne
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Wqlne,,§MGROLU-
Walne Zgromadzenie Udziałowców Przedsiębior-

stwa Produkcji, Handlu i Usług Rolniczych ,,ŚMIG-
ROL" Sp. z o.o. w Smiglu odbyło się 2 maja w Domu
Działkowca im. Romana Waiigóry w Śmiglu.

Zgromadzenie otworzył l{enryk Płóciennik - przew.

Rady Nadzorczej. Powitał też gości: burmistrza Je-
rzego Cieślę, przewodniczącą Rady Miejskiej Śmigla
Urszulę Ranke, Zygmunta Koniecznego - prezesa
GZRKiOR w Smiglu oraz Mariana Kasperskiego -prezesa WZRKiOR w Lesznie, który medalem
im. MAKSYMILiANA JACKO\MSKIEGO, patrona
kółek rolniczych w Iatach 1873-1900, z napisem ZA
ZASŁUGI W ROZWOJU KÓŁEK ROLNICZYCH
udekorował Henryka Żaka i Czesława Żurczaka.
Zebraniu przewodniczył Antoni Śliwinski.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok
1997 złożyŁ jej przewodniczący,
Rada oclbyła 6 posiedzeń w czasie których m.in.:

-, analizowała sytuację gospodarczo-finansową: kosz-
ty, należności, obroty,

- analizowała front robót w zakresie zapotrzebowa-
nia na usługi meclranizacyjne,

-, zaopiniowano zmiany cenników,
*- dokonano oceny stanu dzierżawionych obiektów,

- analizołvano stan zatrudnienia, płace pracowni-

ków, absencję chorobową i dyscypiinę pracy.
Pnada Nadzorcza oceniła też ptacę zarządu,. ,,Zatząd
czyni wszelkie starania dla zapewnienia frontu ro-
bót oraz uzyskania najlepszych wyników finanso-
wych. Zarząd ma wytyczony cel działania, stale in-
westuje poprzez zakup maszyn. Dużym osiągnięciem
jest oddanie do użytku drugiej części stacji kontroli
pojazdów. Zarząd zrealizowaŁ plogram działania na
199? r. Biorąc pod urvagę trudności jakie zaruąd na-
potykał, jego pracę oceniamy pozytywnie, Wnoszę
o udzielenie absolutorium dla Zarządu Spółki".

Sprawozdanie zarządu złożył prezes ŚttłICnOr,-u
Ryszard Fornalik. Spółka działa juz 5 1at zgodnie
z przyjętym Statutem opartym na prawie handlo-
wym. Jej działalnośó skupia się głólvnie na produkcji
i usługach warsztatowych -. usługi zl,viązane z upra-
wami i zbiorami płodów rolnych stanowią pozostałą

działalność.
[_]działowcami Spółki jest 25 kółek rolniczych i 36

pracowników. Kapitał zakładowy wynosi 2708 udzia-
lów po 100,00 zł każdy. Wartość środków trwałych
w cenach ewidencyjnych brutto na koniec roku wy-
niosła 1.3B9.500,00 złotych. Spółka m.in. posiada: 12

ciągników, 19 przyczep, 20 kombajnów zbożowych,
2 kombajny buraczane, 4 opryskiwacze a ponadto:

beczkowozy, rozrzutniki obolnika i wapna, prasę ]]o-

lującą, inne prasy, sieczkarnie, kosiarki rotacyjne.

Przychody spółki w 1997 r. wyniosły 2,296,400,00 zł
i w stosunku do 1996 nastąpił wzrost o 30,20,{. Było
to konsekwencją wzrostu produkcji warsztatowej
oraz rozwijającej się współptacy z kontrahentami:
INSTAL Poznań, JEDYNKA Poznań, TESKOMONT
Poznań i REMOPAP Poznań.
Na dochody złożyły się: usługi i produkcja warszta-
towa - 72,60f0 ogólnych dochodów i usługi traktoro-
wo-maszyn 27,4llo, Z obawą należy patrzeć na
rozwój usług traktorowo-maszynowych, które w sto-
sunku do 1996 r. zmalały o 9,40fg. Koniecznością sta-
nie się zmiana koncepcji wykonywanych usług me-
chanizacyjnych.

W ubiegłym roku Spółce udało się podpisać umo-
wę na wykonywanie ramek klap koszy na eksport.
Uruchomiono też drugą część stacji kontroli pojazdów

- na realizację tego zadania Społka zaciągnęła kre-
dyt inwestycyjny.
'W minionym roku Spółka poniosła 2.253.70a,00 zl
kosztów. Największą pozycją było utrzymanie pra-
cowników - średnie zatrudnienie wynosiło 83 osobl
i było o 12 osób większe niż w 1996 r.
Spółka wypracowała zysk bilansowy brutto w wyso-
kości 42.734,78 zł, który był wyższy o 37.447,00 ntż
w roku 1996. Zysk netto w kwocie 3,939,78 Zarząd
i Rada Spółki proponuje przeznaczyć na dalsze
umocnienie firmy w postaci funduszu rezerwowego.
Mimo tego, że finanse były niezwykle napięte, Za-
rząd dofinansował niektóre organizacje i przedsię-
wzięcia w kwocie 9.000,00 złotych - powodzian, ko-
mitet wodociągowania Poladowa, harcerzy, pogo-
rzelca z Bruszczewa, GZRKiOR, bib]iotekę szkolna
w Starym Bojanowie, OSP Nietążkowo i Śmigiet,
Na koniec sprawozdania prezes R. Fornalik zŁożył po-
dziękowania: Radzie Nadzorczej Spółki, wszystkir-rl
r-tdziałowcom, przedstawicielom władz i instytucj:.
A na koniec: ,,Pozwólcie, że osobno podziękuję Pan;
Burmistrzowi za przychylne ustosunkowanie się dc
naszych wniosków, co pozwoliło nam rozwiązać wiei;
splaw gospodarczych znacznie szybciej".

Dyskusja, ze względu na to, że walne zgromadze-
nie poprzedzone zostało spotkaniami środowiskowr--
mi, była krótka.
Władvsław Kahl z Olszewa podniósł sprawę sprowa-
dzania i rozsiewanla przez Spółkę wapna nawozo\re-
go - wapno sprowadzają już inne jednostki znajd,:-
jące się na terenie gminy, rozsiewać je jednak lc;-
żemy - odpowiedział R. Fornalik.
Jerzy Ruciński z Czacza wyraził wątpliwość, c.,
slusznym jest wydzierżawienie przez zarząd p,: -

mieszczeń innym użytkownikom: ,,Widocznie ten .;: -

wydzierżawia, umie więcej od nas...". Prezes z ta';.'_-,-,-

poglądem dyskusji nawet nie podjął,
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Uchwaly w slxarvie udzielenia slrlvitowania Za-
rządrrwi i Radzie Nadzorczej Spólki podjęto jedno-
głośnie.

Wybory Prezesa i Zarząd,v Spółki też przeszły
spokojnie. Już ze spr.awozdania Rady Nadzorczej
Spółki mozna było sie domyśleć, że zrntan nie bę-
dzie. I tak się tez stało. Prezesenr nadal został Ry-
szard Fornalik, a członkami Zarządu: Genowefa No-
v/ak i Antoni Śliwinsti 

- innych kandydatów po
prostu nie b;,|6.

Program działania Społki na rok 1998 przedstawił
R. Fornalik. Ninr to uczynił, podziękował za wybór
i zadeklarował, że: ,,Zrobimy wszystko, by lv nowy
wiek wprowadzić firmę w dobrej kondycji i by zaw-
sze decydorvał rachunek ekonomiczny a nie senty-
ntenty".

W programie m.in przewidziano: szukać dodatko-
wych usług poza działainością t,nechanizacyjną, do-
kończyć w"wposazenia stacji diagnostycznej w bra-
kujące urządzenia oraz doprowadzić do niej wjazd
z ul. Leszczvńskicj.

W wolnych głosach wystąpił Marian Kasperski,
Na wstępie stwierdził, że w Spółce wykonuje się
ogromną pracę organizacyjną - jest w niej dosko-
nałe zarządzenie, stosuje się pozytywne rozwiązania,
nastąpił wzrost zatrudnienia i odrvażnie się inwe-
stuje. Na rozwój firmy ma też wpływ prezes, ktory
jest osobą niezwykle operatywną, która wszędzie sta-
wia probiemy do rozwiązania. Stąd Spółce i jej kie*
rownictwu należą się ogromne podziękowania i ży-
czenia by za rok było jeszcze lepiej.

A następnie prezes WZRKiOR w Lesznie przedstawił
ogólną sytuację polskiego rolnictwa w przeddzień
wejścia do Unii Europejskiej. Z calą mocą podkreślił,
że polscy rolnicy muszą walczyć o ceny rekompen-
sacyjne i muszą się zrzeszać w glupy producenckie,
spółdzieInie i spółki.

Burrnistrz Jerzy Cieśla -łłyraził. duże zadow-oleirie
z istnienia zakładu, któ,ry daje }udziom pracę i wpły-
wy Co gminnej kasy. Złożył też gratulacje i podzię-
kowanla Zarządowi za dobre gospodarowanie, a}cso-

lutolium i za:fanie, czego wyrazem jest ponowny
wybor, Filn.re życzył wszystkiego najlepszego,
a przede wszystkim wytrwałości.

W. KahI wyraził obawy o brak poszanowania dla
drobnych rolnikórv. ,,Oni też przecież muszą żyć i ist-
nieć". J. Ruciński ustosunkował się do art5l[g1,
w Rzeczypospolitej mówiącym o zatrutej żywności
produkowanej przez polskich rolników. Zadał pyta-
nie retoryczne: Gdzie są obrońcy połskiego rolnictvra?

Po wyczerpaniu porządku obrad pio-wadzący
Walnego Zgromadzenia Udziałowców A. Sli,",,,i.lrl:i

zamknął obrady. Następnie wspólnie spożyto obiad.

Zdrowo
W Zespole Sz}<ół Rolniczvcit in. Jana Kaspro-

wicza w Nietązkowie realizcwany jest przedmiot
,,rołnictwo ekologiczne". Widocznie z dobrym skut-
kiem, skoro doradca-metotiyk zajmujący się oślviatą
rolniczą w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowi-
ska Urzędu Wojewódzkiego w Lesznie, wskazał fir-
mie Agrar Service - Doradztvuo Rolnicze w Jeleniej
Górze właśnie Nietążkowo jako miejsce do zorgani-
zowania warsztatów szkoleniowych na temat ZDRO-
WEGO łVYTWARZI\hIii ZYWNOSCI. Głównym or-
ganizatorem warsztato.ar b;,,ła Katedra Doradztwa
Rolniczego Wydziału F]konon:iczno-Roiniczego Szko-
ły Głównej Gospodarst"ła Wiejskiego w Warszawie.
\Ą/arsztaty prowadziło małzeństwo Don i Lois Sobko-
rziak - wybitni specjaliści-praktycy z Międzynaro-
dowego Instlrf uf Lł Społeczno-Rolniczego Roztł,oju
Obszarów Vliejskic}r SA}ID z Milford (USA).
Zorganizowano je dla d-,,v,óch grLrp; 15-17 kwietnia
dia nauczyciel i uczniółv ZSR w Nietążkowie oraz
w dniach 22-24.04. dla 15 nauczycieli z różnycIl
stron Polskl, którzy realizr-rją tą teirratykę w swoich
szkołach,

Uczest,:.icy r,r,,alsztatów zapoznalt się teoretyczn_ie
t pral<t5,czrric z takimi zagadnieniami jak; wpro\Ma-
dzeirie cio zdrowego wytwarzania żywności, kompo-
sio,"u,anie, bio intensywne ogrodnictwo, ogrodnictwo
i rolnictwo bez przekopywania ziemi, ogrodnictwo
ł:ezgiebowe, integrowanie w gospodarstwach rolnych
plodukcji zwierzęcej z naturalną produkcją roślinną
oraz zasady i metody efektywnego upowszechniania
1 wdrażania zdrowego wytwarzania żywności w go-
spodarstwach małych i średnich przystosowujących
się do irrtegracji zUnią Europejską,

W czasie podsumowania zajęć uczestnicy ottzy-
mali międzynarodowe świadectwo ukończenia kursu
specjaiistycznego dotyczącego zdrowego wytwarzania
zy-'wrroŚci.

(H.ż.)

;fr! ,,,-:+:,,:sm
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64-030 Snnrcr
tel.

E L, UL. KILrNSKIEGO
(0-65) 5-189-022
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{ł wycinanie drzew
8 cięcie drewna opałowego

?aBr.*?(H.z,)
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Tln milsi siq zahzymaĆkażdy
W irjedzrr:ii: ],U ;lla.ia bL., r,v samo południe nastą-

pri.l rL1,oczysle otrvarcie poiączone z poświęceniem
punktu si:rzec]ażv firi:ny Beaty i Jędrzeja 'Iomcza-
korv PEAMI{O i\,IATtrRi,\ŁY BUDOWLANE Sp. C.
I)utlki, a r,r,łaściwie salon, mieści się w 1rompletrrie
zlrrodel,tlizorł,anej bylei nrieszaini pasz przy ul. Jana
i(ilińskiegc - tuż plzeC torem kolejowvm, przed
iilól5,nr postarvioiro znak STCP w Smiglu. Prace re-
liorvacyjne rozpoczęto rv początkach stycznia br., kie-
dr to obiekt - ruinę obecny właścicie], odkupił od
Sil iigieiskie j Spółdzielni Przetwórczo-Handlowe j,
L;rniłje]ski punkt sprzedazy jest początkietn tworze-
iiia siecl.

il,,laśr_,ictclerrr całości,1esI rnałzeństwo J,eszczynian
i_;eaia r Jedrzej 'Ionrczakov,,ie. Punktem w Smiglu
]itelolł,ać będzie brat Jędrze,ia *- lfonlasz z żortą (też)
}ieaią.

"[,jrtl.a i'EANIKO na rynku istnie,le już 5 lat. Star-
'uol1,ala l,,, dtvuosobowym skladzte z kapitałem 10 tys.
ziotyc;-i. iLziś zatl,udnia 75 osób (w Śmiglu pracę
zrra;cizie około 10), oferuje ponad 10 tys. pozycji asor-
'r,yirieiitowl-ch. Jej specjainością są rrowoczesne tech-
rroiogie. brała się specjalistą w systemach dociepleń
rla bazie st;lr9niu,r,u i v,lełny minelalnej, gotowych
l<lejach cio glazury i zaprawach budowianych, pły-
ta.ch kartonowo-gipsowych i systemach ich montażu,
7,al:iecze teclliriczne i logistyczne umożliwia sprawne
i terinitrowe realizacje l<azciego zamówienia. System
pt,efelcncji przy rł-iększych zakupach pozwaia klien-
toin negocjorvać zarówno ceny jak i terminy płat-

taaaoaaoo3osaoa9aaooacaaoaeoaaaaaoaw
woLNE TERMIl§Y!!!

centrultr kultuiy rr snriglu informuje, że posiader

Jeszcze woltre terminy tla ol,ganizac ję uroczystoścr
l,cłdzinnych - rvesela w- duzei sali: 6 czelwca, 11, 18
iipca, 17 paździel,nika olaz 7 i 21 iistopada. Wsze]kicłr
infolmacir o w-ynaimie saii udzie],a sekretariat Cen-
trunr: Smigie1, ul. T. I{ościuszki 20. 1nformacjr moż-
na tez zaslęglląc teteforiicznie: 5-180-273.

Osoby, l<tole zarezeruvowały salę a jeszcze nie podpi-
sały urnów prositny o przybycie celenr spisania

tvchże. H. Zbierski

}JAJTANSZtr W WIELKCPOLSCE
LADY CHŁODNICZE

clĄGl _ NARoŻNlKl ZEWNĘTRZNE, WEWNĘTRZNE
dt. 1,20; 1,50; 1,75; 2,0; 3,0 - mb,

szofy, regoły, chłodziorki, zomrożorki
LEASING, RATY BEZ ZYRANTÓW

Motrico Chornęcice k. Poznonio, ul. Poznońsko 92
(przy trosic Poznoń-Wrocłow), tcl. a-61 1a7-717

ności. W najbliższej przyszłości PEAMKO zamierza
rozszerzyć ofertę o osprzęt elektryczny i stal budo-
u,laną.

Uroczystość rozpocząła się przed budynkiem (Kto
by pomyślaŁ, że jeszcze parę miesięcy temu była to
ruina!). Gości, wśród których m.in, byli: Burmistrz
Śmigla Jerzy Cieśla, Przewodnicząca Rady Miejskiej
Śmigla Urszula Ranke, Wiceburmistrz Henryk
Skrzypczak, rodzina właścicieli i pracownicy firmy
powitał Jędrzej Tomczak. Po krótkim przedstawieniu
działalności firmy, symboliczny klucz wręczył bratu
i bratowej, która poprosiła Burmistrza o przecięcie
wstęgi. ,,Czynię to z satysfakeją i zadowoleniem.
Wiem co tu niedawno było i zastanawialiśmy się co
z tym zrobić. Dziś ten wspaniały obiekt jest wizy-
tówką i firmy i miasta. Firmie życzę dużych obro-
tów i zadowolenia, a mieszkańcom - udanych zaku-
pów". Po odmówieniu stosownej modlitwy ks. dzie-
kan Zbigniew Dawidziak obiekt poświęcił. Następnie
właścicie]e poprosiii gości do wnętrz. Prezentują się
nadzwyczaj okazale! W pomieszczeniu sklepu iampką
§zampana wzniesiono toast za pomyślność firmy i ich
właścicieli.

Rozpoczęły się luźne rozmowy. Burmistrz m.in. zau-
ważył:,,Cieszy nas, jeśli ktqś na miejscu, w Śmiglu
inwestuje. Ta znaczy, że chce się tu na stałe zako-
twtczyć".
Na ścianie dostrzegłem dewizę firmy: BUDUJĄC
Z NAMI BUDUJESZ TANIO, EKOLOGICZNIE
I NOWOCZEŚNIE.

(H. z.l
l.i

OGŁOSZENIE
Dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej

i l]rzedszkola w §tarym Bojanowie
ogłasza

PRZETARG NIEOGBANICZONY
na wykonanie drenażu odwadniającego budynku Nr 1

w Starym Bojanowie; ul. Szkolna 6

Termin składania ofert: do 5 czerwca 1998 roku
godzina 13.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu B czerwca 1998 roku
o godzinie 12.00 w gabinecie Dyrektora Szkoły.
Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z do-
piskiem ,,OFERTA NA DRENAŻ BUDYNKU".
Reguiamin przetargu oraz preedmiar robót do naby-
cia w cenie 50,00 zł w sekretariacie szkoły - telefon
(0-65) 5-1B5-143.

Dyrektor Szkoły mgr Mirosław Grzelczyk

Stare Bojanowo, 11 rnaja 1998 r.
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Foto:
ELF (2X)

Tradycyjnie już dwa Tazy w roku Zarząd Miejski
Srnigla spotyka się z parami małżeńskimi, które prze-
żyły z sobą 50 lat. Ostatnie takie spotkanie miało
miejsce 7 maja br. Oprócz członków zatządu uczest-
niczyli w nim też: Przewodnicząca Rady Miejskiej
Smigla Urszula Ranke, Sekretarz Śmigla Wanda Ja-
kubowska i Skarbnik Smigia Danuta Marciniak.
Ilonory gospodarza d,omu pełnił kierownik Urzędu
Stanu Cywilnego - Burmistrz Śmigla Jerzy Cieśla,
który na wstępie powitał zebranych, a szczególnie
serdecznie Jubilatów: 'Ieresę i Stanisława MOCZYŃ-
SKiCH oraz Pelagię i Władysława ŚLIWINSKICH
z Brorrikowa, .Taninę SZYMAŃSKĄ z Olszewa (mąż
Miclrał nie przybył z powodu choroby), Agnieszkę
iKazimtetza ZAKOW z Przysieki Poiskiej, Mariannę
l Seweryna HAREIVIZOW z Robaczyna, Walerię i Bo-
iesława BIAŁYCH z Sierpowa otaz Zuzannę i Ro-
marra BOROWSKICH, Irenę i Tadeusza CIESLOW,
Irenę i Ludwika HAŁUPKOW ze Śmigla, Z powodu
choroby na u]:oczystość nie przybyli Teresa i Stefan
.PAWLAKOWItr z Przysieki Polskiej,
Burmistrz podkreślił, że spotkanie to ma szczególny
charakter, gdyż nie wszystkim parom dane jest prze-
żyć 50lat w związku małżeńskim.

,,Dla mnie jest to szczególna uroczystość. Wśród Ju-
bilatów są i moi Rodzice, którym zawdztęczam bar-
dzo wiele - to wszystko co w życiu osiągnąłem.
Jeszcze raz Im za wszystko dziękuję".
ldastępnie Jubilatom przypomniał Rotę Ślubowania
rnałżenskiego, którą składali przed 50 1aty. W imieniu
Prezydenta RP, w asyście Urszuli Ranke i członków
zarządu poszczególne pary udekorowan? przyznanym
irn medalem ZA DŁUGOLETNIE POZYCIE MAŁ-
ZEŃSKItr. Były też bukiety kwiatów i okolicznościo-
we laurki. Jubilatom odśpiewano STO LAT, a toast
poparto lampką szampana.

,,Za szlac|tetne postawy i wzorce godnego pożycia
małżeńskiego składam Wam serdeczne pdziękowanie.

Życzę Warn długich, spokojnyclr lat życia ur pokoju
i radości" - powiedział na zakończenie części ofi-
cjainej Jerzy CieśIa.
A w czasie spożywania obiadu, a następnie i kaw;r,
wspominano dawne czasy.

(H.z.)

Matka ź sgn

aoaaaaaoooaaaaaaaaaaaaaoco3eaoaoacaooa@oaoooooaaaaaoaaeacoea

IJrzqd Stanu Cywźlnego u Śmiglu
uprzejmże zausiadamźa, że tł tutej-
szarft Urzędzie zwiqzek T,oałżeńskż
zawarli:

Prze*g{.ł z so(ą 50 ł"at,

I2

l,

MAJA 1998 r.
Pan Marcżn Marach, z Rabu"czyrua i PcLrLi Ewa
Maria Szczepanżak z Czqcza
MAJA 1998 r.
Pan Roman Adrian Sobkolt:żak z Leszna ż Panź
Dagmara Anna Derużch ze Śmźgla

Kierownik USC w Śmiglu
(-) inż, Jerzg Cź.eśla
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22.05.98 (piątek) godz. 19.00

,,ADWOKAT DIABŁA", USA, 1997. Reż. Taylor
ilackford. Wyk. Keanu Reeves, Al Pacino. Film sen-
sacyjny. Adwokat z Florydy broni przesĘpcy, który
dopuścił się czynów nieobyczajnych. Podczas lozpra-
lvy sądowej prawnik wychodzi do toalety, próbuje
przełamać swe wątpliwości moralne, Po powrocie
gładko wygrywa proces. W jakiś czas potem otrzy-
muje korzystną ofertę od nowojorskiej firmy praw-
niczej.
26.05.98 (wtorek) godz. 16.00, 20.00

27.05.98 (środa) godz. 16.00, 20.00

28.05.98 (czwartek) godz. 19.00

29.05.98 (piątek) godz. 16.00, 20.00

30.05.98 (sobota) godz. 16.00, 20.00

31.05.98 (niedziela) godz. 16.00, 20.00

,,TI'I'ANIC", IJSA, 1997. Reż. James Cameron. Wyk.
Leonardo l)iCaprio, Kate Winslet, BilI Paxton. Film
o wielkiej katastrofie morskiej, która wydarzyła się
15 kwietnia 1912 roku. Grupa nurków bada wrak
statku pasażerskiego. Poszukują cennego klejnotu,
który - wedie zachowanych materiałów - powinien
znajdować się w kasie pancernej. Odkrywają ryso-
w,ane portrety, które pozwalają im nawiązać kontakt
z pasażerką, uratowaną z katastrofy.

TEN FILM KONIECZNIE TRZEBA Z0B^CZYC|.
5.06.98 (piątek godz. 19.00, 6.06.98 (sobota) godz. 19.00

,,ŻOŁNIERZE KOSMOSIJ"", USA, 1997. Reż. Paui
Verhoeven. Wyk. Casper Van Dien, Diana Meyer,
Denise Richards. Film science_ficton. Cywilizacji
ludzkiej na ziemi zagraża inwazja wielkich pająków
z kosmosu. Grupa młodych ludzi kończy szkołę śred-
nią w Buenos Aires, postanawiają rvstąpić do wojska.
Ćwiczenia w obozie szkoleniowym są trudne, jeden
z chłopców chce się wycofać. Ale wtedy następuje
desant kosmitów,

STUDIO VIDEOGBAPH
VIDEOFILMOWANIE I OPRACOWYWANIE

WSZELKICH UROCZYSTOŚCI

[Rtr}dWVSZ NO\\r'AK
Bro,nikowo, ul. Morownicka la 64-030 Śmigiel

tel. (0-65) 518-97-40

POGOŃ DZIELNIE WALCZY
W dniu 3 maja br. rozegrano koleiny mecz o mi-

strzostwo klasy okręgowej pomiędzy POGOŃ Śmi-
giel a POGOŃ Wschowa. Po bardzo ładnej i ciekawej
grze, stojącej momentami na wysokim poziomie,
zwyciężyli śmigielscy piłkarze w stosunku 5: 0. Na
wyróżnienie zasłużyła cała drużyna. Pierwszą bram-
kę zdobył przepięknym strzałem z rzutu wolnego
pośredniego Robert Chudak. Drugą - również pięk-
ną - po rzucie rożnym strzałem głową zdobył To-
masz Okupniczak. Trzecią, po podaniu z prawej stro-
ny od Karola Pio,trowiaka - Adam Oiejnik. Dwie
dalsze _ Krzysztof Dworczak.

9 maja POGOŃ Śmigiel grała niezwykle ważny
mecz na wyjeździe z zesp,ołem LEW Pogorzela, W 76

minucie gospodarze objęIi prowadzenie, ale dobrze
grająca drużyna POGONI, której gra podobała się
obiektywnym kibicom Pogorzeli, w 84 minucie wy-
równała. Bramkę zdobył Łukasz Ogrodowczyk- Zwy-
cięskiego gola zdobył dobijając silny strzał Włodzi-
mierza Rydlewskiego w 88 min. Robert Chudak.

Prezes Zatządu Bogćlan Krasztof

ZAPROSZENIE
Ktub Sportowy POLONIA ŚMIGIEL

z okazji
VII DNI SMIGLA

organizuje
TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO

w kategoriach wiekowych (chlopcy i dziewczęta):
młodzicy, kadeci, juniorzy i seniorzy

który odbędzie się 29 maja 1998 roku o godz. 16.30

u, sali gimnastycznej szkoły podstawowej w Śmiglu.

Prezes K.S, POLONIA mgr Tadeusz Kozłowski

Księdzu Proboszczowi, władzom samorządo-

wym Śmigla, delegacjom państwowej i ochot-

niczych straży pożarnych, braci drukarskiej,
pocztom sztandarowym, wydawcom lokalnych gazet,

kombatantom, członkom,,Harmonii", Orkiestrze Dę-

tej OSP Śmigiet, pracownikom Centrum Kultury
vr Śmiglu, krewnym, przyjaciołom i sąsiadom za

zlożone kwiaty, kondolencje oraz tym wszystkim,
którzy odprowadzili na miejsce wiecznego spoczynku
mojego drogiego Męża, Ojca, Teścia i Dziadka

ŚP. JANA ŁĘCZYŃSKIEGO

składam serdeczne podziękowanie

żona z rodzźnq
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PROFESJONALNE ZDJĘCIA:

- ś).ubne,

- komunijne,

- rodzinne,

- paszportowe,

- dowodowe, Iegitymacyjne

sot1 ź

w 3 min.,
reportażowe,

- reklamowe.

UYtOttWAlllE FltrtlÓH l zltlĘÓ AnnAIOB§l(lGH
SPRZEDAŻ:

- filmów,

- aparatów (2 lata gwarancji)

- albumów,

- ramek,

- baterii (także do aiarmów, aparatów
słuchowych itp.),

- ąĘcę56l,iów fotograficznych.
U§ŁllEl K§En0 A3, A{ ponnioi§z.nie- powiększanie

VIDEO FILMOWANIE

ój1-030 śMIGIEL
ul. Kościuszki 6
tel. (0-65) 5t80.206

Fjt.}\ĄioS CI:
P C IąTrł §TY
r!,Ą PL(}T l.j|tr

OTaZ

-- ZI]JĘCIA r]ZAl3}]O-BIĄŁE:

r-lolvodclł,cl, iegityrnac-y,jne, dy plorllowe itd.

Potrzebu jesz rviz,r,tórvkę?

Zaprłiszaniyl

§!.

REZYDENCJA SENIORÓW POLONII

§pławie - Pałac, 64-030 Smigiel Tel.

§p. u {}.o.

(8_65} 5xE_55_08

ffiffiffiffiffie ffiffiffiffiffie ffiffiffi§§Y&afiA ../i

Zesp ół p ielęgniarsko-terapeutyczny
zaprasza do skorzystania ze Swych usług

O trielęgnacja i kompleksowa opieka nad pacjentem
w domu

C Wsparcie dla lodziny chorego

(s ]]rece w gospodarstwie domowym

NA§I WsF,oŁFBAfisWN§CY GWABAN§,Ł]JĄ UCZCIWOSĆ, puruKTUALNo§Ć, czYSToŚĆ.

ZAP§WNfAMY ĘĄiZ&EtsWĄ, §.ĄCF§$WĄ 8PiaKĘ NAB CHORYM.

CHĘ§,NIE PRZYJ§$ZEmH{Y Bs DOMU FACJENTA { W NxtrZoBcWIĄZUJĄcEJ

ROue{OWgE WY§A§ruxiąav sgfiZEGÓŁY § CEŁfr NA§ZEJ PRACY.
UWAGA!!! 13 czerwca br. o godz. 15.00 w sierizilric Rezyciencji zostanie zorganizowany kurs dla osób
opiekującycl: się przewiekle chorymi - BEZPł,ATNY, Zgłaszać się lnozna codziennie w biurze Rezyden-
cji w godz. 9,00:15.00 iub tetrefonicznie.

,,WITRYNA śMlGIELSKA" REDAGUJE ZEsPóŁ: Łlubert Zbi9r§ki (redoktor noczeiny), Żoneto Klecho, Eriko Moćkowiok, Borboro
Mencel, Jcrdwigo Skorżyńsko, ADRES REDAKCJl: Centr,_:m Kultury ó4-030 Śmigiel, ul, T. Kościuszki 20, p.7, tel. 5180-273. Redokcjo
nie ponosi odpovriedziolności zq treść ogłoszeń i nie zynio.o mcteriołów nie zomówionych. Zostrzegomy sobie prowo skroco-
n|o, poprowionio teksiów oroz listów, Nokłod - 900 egz., ceno 70 gr, reklomo cm' - 30 gr $ VAT.
,,Drukcrnio" Romon Łęczyński Śmigiel, ul. Ogrodowo 39 - tel. (0-65) 5180-543.
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W§§ §BHl

§ffilfiLI
28 MAJA 1998 R. _ CZWARTEK
godz. 16.00 - Uroczysta Sesja Rady Miejskiej Smigia -- sala widowiskowa Centrum Kultury
godz. 19.00 - seans filmowy ,,'Iitanic"
29 MAJA 1998 R. - PIĄTEK
godz. 16.00 __ seans filmowy ,,Titanic"
godz. 16.30 - turniej tenisa stołowego - sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej Nr 2

godz. 20.00 - seans filmowy ,,'Iitanic"
godz. 20.30 - biesiada przy ognisku z zespołem ,,REMIX" - park przy Centrum Kultury
30 MAJA 1998 R. _ SoBoTA
godz. 10,00 - otwarcie IV Śmigielskich Biegów Przełajowych - stadion: wypuszczenie gołębi poczto-

wych, biegi dziecięce i młodzieżowe

- turniej trampkarzy z udziałem reprezentacji szkół podstawowyclt z gminy Śmigiel
godz. 14.00 - Bieg Główny IV Śmigielskich Biegów Przełajowych - stadion
godz. 15.00 - pokazy Trójboju Siłowego - stadion
godz. 16.00 - uroczystości związane z 60-1eciem Pracowniczych Ogródków Działkowych i 75-1eciem Pol-

skiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych

- występ kapeli góralskiej ,,WAŁASI" z Istebnej - muzyka i gawęda góralska

- ognisko z pieczeniem barana

- imprezy na terenie Domu Działkowca
godz. 16.00 - seans filmowy ,,Titanic"
godz. 19.00 - zabawa taneczna przy muzyce zespołu, ,,TIC - TAK" i kapeli góralskiej - koło przy Ce:_-

trum Kultury
godz. 20.00 - seans filmowy ,,Titanic"
31 MAJA 1998 R. - NIEDZIELA
Imprezy: koło przy Centrum Kultury
godz. 15.00 - prezentacja artystyczna przedszkoli ze Starego Bojanowa, Czaeza i Śmigia
godz. 16.00 - seans filmowy ,,Titanic"
godz. 16.30 - Teatr ,,Trakt" - kabaret dla dzieci ,,Brawo, brawo, brawo"
godz. 1?.30 - występ zespołu tanecznego ,,PRYZMAT"
goclz. 18.00 - koncert zespołu Pieśni i Tańca ,,ZEŃCY WIELKoPoLSCY"
godz. 19.00 - zabawa taneczna przy muzyce zespołu ,,DUŁO"
godz, 20.00 - seans filmowy ,,Titanic"
Imprezom towarzyszyć będą stoiska handlowe i gastronomiczne.
W hoiu i na piętrze Centrum Kultury (wejście A) będzie można zobaczyć i kupiĆ wytwory arĘ-s::;
amatolów z naszej gminy oraz artystów górali z Koniakowa: obrazy, tzeżby, koronki.

Do UCZESTNICTWA w vII DNIACH Śtlłtcr-ł
ZAPRAsZ^JĄ

0RfiAlllZATllRzr

§§astqpltil nr,,ltfitryny Śmigielskiei" { cze]flct br_


