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serdecznie

Zvgffiląrltt e Koniecznego
za złą jakość fctografir pubiikowanych

w 22 numerze na:;zej gazety
drukarze i redakcja

{7

jł*rastasha poeanłao
Dzień dobry! Witom Poństwo jok zwykle

serdecznie i zoproszom do 9imnostyki po-
ro n nej.

Podczos mrozów, które dopodły nos
w drugiej dekodzie listopodo wielu z Poń-
stwo musioło ciepło pomyśleć o niewqtpli-
wych woloroch zdrowotnych poronnej 9im-
nostyki. Z przyjemnościq możno było obser-
wowoć, jok niektórzy ćwiczq zopomiętole
we wszelkich możliwych miejscoch (i co
szczególnie godne pochwoły - no świeżym
powietrzu) przytupywonio, podskoki, wymo-
chy romion i różne energiczne ruchy cioło,
oby pobudzić krqżenie krwi. Tylko nieliczni,
zwłaszcza niedojrzoli, próbowoli udowoć,
że nic o nic nie jest im zimno. Demonstru-
jqc ostentocyjnie gołe głowy (bo broku
ciepłych ,,niewymownych" możno się było
jedynie domyśloć) zopominoli, że zdrodza
ich,upiorno siność 9oszczqco no obliczoch,
Jednocześnie coś w ich wzroku wskozywoło

z teki Romuoldo sobkowioko
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W tTRYNA ŚMIGIELSKA

niezbicie, że chętnie dołqczyliby do grono ćwiczqcych,

sdyby nie konieczność zodownio ,,szponu", Poniewoż
nie momy jeszcze ostronomicznej zinry i noleży spo-
dziewoć się nodejścio nostępnych fol mrozów, upro-
wiojqcy gimnostykę poronnq jeszcze nie roz ,,tłumnie
wyjCq no ulice", Tymczosem, oby nobroć wprowy, sto-
jcmy przy otwortym szeroko oknie i rozpoczynomy,

leśli musieliśmy już nopomknqć o kwestiqch ostro-
nomii, to nie możnq nie odnotowoć dokononio w kro-
kowie krodzieży dziela Koperniko ,,O obrotoch sfer

niebieskich". Cry ten ktoś musioł oż krość storodruk
(wort podobno pół miliono nowych złotych), żeby prze-

czytoć ,,włosnoręcznie" to, o czym wie nowet dziecko:
że Ziemio krqży wokół Słońco? A niechby nowet było

odwrotnie - to co to mo zo znoczenie? Emerytury

oni pensje i tok z tego powodu nie będq wyższe, zoś

uwolnione ceny (ostotnio mórłli się o elektryczności)
wręcz przeciwnie, Ruch cioł niebieskich nie mo teź

prowdopodobnie wpływu no rynek procy, koszty miesz-

kcń, rzeczolvość obrod sejmowych i wiele jeszcze in-

nych sprow. Bo, nowet nie oddziołuje bezpośrednio no

gimnostykę poronnq, o więc de focto no nic. Rozu-

miem, że w momencie opublikowonio proco Koperni-

ko mogło budzić niejokie emocje, choć przypuszczol-

nie głównie rvśród ówczesnych noukowców, Ale dzi-

sioj? Może ze względu no ekologiczny (czerpony) po-

pier, no którym zostoło wydrukowono. Bo pomyśleć, że

nowet nie zowieroło fotogrofii, o skłod nie był kompu-
terowy, To choćby byle ,,horlekin" jest lepiej wydony!

O, Wielki Mikołoju, o jeśli to włośnie jest pocie-
szojqce, że komuś tok bordzo zależy no ksiqżce, że go-
tów dopuścić się krodzieży? l to w czosoch, kiedy co-
roz mnniej ludzi sięgo dobrowolnie po słowo druko-
wone, o czosem popodo nowet we wtórny onolfobe-
tyzm? (To nie sq moje norzekonio, tylko reolio stwier-
dzone no podstowie bodoń przeprowodzonych w...

USA), A może gdyby więcej z nos poświęcoło więcej
czctsu no czytonie (i oczywiście no 9imnostykę poron-
nq) nie byłoby tylu nudzqcych się, którzy dlo czczego
zobicio czosu potrofiq zobić człowieko, o jok już nie
do rody to choćby jokieś zwierzę (zwłoszczo, że to
ostotnie uchodzi bezkornie), Byle nie było nudno, byle

się coś dzioło tok jok w telewizji, olbo w kinie,

Zr,volennicy gimnostyki poronej no pewno nie znojq

tok pustego odczucio jok nudo. Zowsze mogq prze-

cież ćwiczyć i wszechstronnie się rozwijoć,

Teroz tokże mogq Poństwo poćwiczyć przez kilko
minut somodzielnie. Jo już Poństwo żegnom i zopro-

szom do nostępnej gimnostyki poronnej. l proszę po-

niiętoć, żeby jednok się kręciło (niewożne nowet co,

v,,okół czego) bo przecież ruch to zdrowie!

Gżmnastgkę poranną przggotolłała ż proouadzżła mgr J,S,

Przeplaszam, mam pytani8...iedno
Jak Pan ocenia swoją działalrrość na terenie Śmigla?

- pytam młodszego aspiranta Wiesława Terczew-

skiego.

- Samemu trudno się ocenić. Myślę, że dokonają te-
go mieszkańcy miasta i gminy Śmigiel. Do Śrnigla
przybyłem z Przemętu jedenaście lat temu, Ptzez
ostatnich osiem byłem komendantem tutejszego ko-

misariatu. Udało mi się nawiązać współpracę z wła-
dzami samorządowymi, z mieszkańcami, z zakładami
pracy, które pomagały w remoncie i wyposażeniu ko-

misariatu. Również osoby prywatne. Jak Pan wie, na-

wiązaliśmy bliską współpracę z redakcją, dzięki któ-
rej na r,vaszych łamach ukazywały się nasze apele,

Bardzo dobra współpraca z załogą komisariatu i stra-

żą miejską zaowocowała w 199? roku pierwszym

miejscem w województwie w wykrywalności prze-

stępstw * aż 900/o.

A w związku z tym, że osiągnąłem wiek emerytalny
i przechodzę w stan zawodowego spoczynku, korzy-

staląc z okazji serdecznie dziękuję tym rvszystkim,

I<tórzy wspomagali mnie w mojej pracy, okazywali
mi dużo życziiwości i sympatii.
Ze Śmiglą się nie wyprowadzam i dalej będą działp}

w komitecie osiedlowym oraz w Komisji do Sprpw

Porfilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholo-

wych.

Czy komendant będzie działał na zasadzie: ,,nowa

miotła..."? pytam młodszego aspiranta Jarosłalva
I}Iiedziarka.

- Raczej nie, bo to co robił mój poprzednik było do-

bre i się sprawdzało, Stąd będzie kontynuacja po-

przednie j,,poli.tyki".
Chciałbym jednak położyc r,viększy akcent na bezpie

czeństr,vo mieszkańców, porządek i estetykę w Śmiglu
i wsiach naszej gminy. Na pewno będą większe kary
dla nieprzestrzegających przepisów drogowych i po-

lvodujących stłuczki i kolizje,
Liczę na dalszą dobrą współpracę z organami samo-

rządowymi gminy, która winna zaowocować utrzy-
maniern komisariatu w Śmiglu. Liczę też na dalsze

dofinansowanie naszego komisariatu na zakupy pa-

lirva, dzięki czemu policjanci będą mogli docieraó do

wszystkich miejscowości naszej gminy nie tylko wte-

dy, gdy będą tam wzywani.

Dziękuję Panu za wypowiedź i w imieniu Redakcji
życię Panu powodzenia w realizacji zamierzeń, Czy

nasza redakcja może |iczyć na dalszą współpracę

z Komisariatem Policji w Śmiglu?

-- Oczywiście, że tak.

Putanźa zadawał (Ił. Z.)
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§wiegkie s§gu$ki
wyznQniowego

śIubrr
Od 15 listopada br. zaczęło obowiązywać nowe

plawo rodzinne w zakresie zawierania związków mał-
żeńskich. Zmiany są następstwem wchod zącego w ży-
cie Konkordatu, a d,otyczą wiernych wszystkich naj-
liczniejszych w kraju grup wyznaniowych.

Nadal moż]iwe będzie zawieranie ślubu kościel*
nego i cywilnego, tylko cywilnego lub tylko kościel-
nego, z tą różnicą, że kościelny będzie miał skutki
w obowiązującym prawie cywilnym.

Decydując się na zawarcie zwl,ązku wyznaniowe-
go, podobnie jak w przypadku ślubu cywilnego trze-
ba najpierw zgłosić się do Urzędu Stanu Cyrviinego
rv miejscu zameldowania jednej ze stron. }ia pisem-
ny wniosek osób zainteresowanych urzad rrl-daje
,,,zaświadczenie stwierdzające brak okolicztrości w1 -
łączającyc\l zawarcie małżeństwa''. Do wydania ta-
kiego zaświadczenia narzeczeni powinni okazać do-
wody osobiste, skrócone odpisy aktu urodzenia.
,.Zaświadczenie..." to dwustronna kartka, którą wy-
pełnra się w czterech egzemplarzach. Jeden pozostaje
ti, architvutrr USC, resztę otrzyrnuje para decydująca
się na ślub rvyznaniorły. Zaśwl,adczenie jest ważne
przez trzy miesiące.

Po zawarciu małżeństwa \ry-znaniorvego obowiąz-
kiern kapłana jest przesłanie w ciągu pieciu dni jeden
egzemplarz wypełnionego dokumentu zaśrr,iadczenia
do USC właściwego dla miejscowości, rv której ślubu
udzielono, (Po przekroczeniu terminu zgłoszenia
przez kapłana, kierownrk USC odmówi rejestru tego
małżeństwa).

Po odpis aktu małżeństwa młoda para musi się
zgłosić do USC. Urząd jest odpowiedzialny za posta-
wienie pieczątek w dowodach osobistych i zmianę
dokumentów.

Zawieranie związku małżeńskiego w urzędzie sta-
nu cyrvilne3o będzie się odbywać na zasadach zbliżo-
nych do dotychczasolvych.

Od dnia 15 listopada br. zostaje również wprowa-
dzony jednakowy minimalny wiek do zawarcia mał-
żeństwa zarówno kobiety, jak i mężczyzny i wynosi
on lat 18. Dotychczas granicą wymaganego od męż-
czyzny wieku było ukończenie 21 lat.

Urzqd Stanu Cylłźlnego w Śmźglu
uprzejm,ie zausźadamźq,, że ul tutej-
szun"L Urzędzźe zwźqzek małżeński
zawarlź:

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Śmiglu
(-) ini, Jerzy Cieśla,

21 LISToPADA 1998 R.

--- Pan Krzgsztot Waldemar Czech, ze Starego Boja-
noua ż Pąni Urszula Schmźdt z Zegrowa

- Pan Marek Jórdeczka z Rausiczv ź Pani Ed,gta Ma-
ria Kączmarek ze Starego Bojanoua 

_

- Pan Macźej Bźegartslłż z Morau:nźcg ź Pani Mag-
dalena Sołtgsiak z Morounżcy

28 LISToPADA 1998 R.

-. Pan Zbignietn Robert Kuraszgk z Darnou:a ź Panź
Edgtu Magdalena Luduźczak z Czaczct.

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Śmiglu
(-) inż. Jerzu Cżeślcl

BE§IAUaA$IA ,,ffiAmlA,,
64_030 sMIGIEL, AL. BOHATERoW 11

TeI. 5-180-023 lub 5-180-990

zaprasza na

BAt
SYLYVĘST${.o\łVY

l99s
SPRZEDAM DZIAŁKI BUDOWLANE

TEL. 5-180_124

LĘS#M.ąęffi #,*V-l.&ęLffi#Vr(1,l§iLr##V.&ę[ędi*śa&i§:
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lIl sE§lA RAlIY MlEIsKltl
Odbyła się 19 listopada br. NieoŁecny był radn5,

Jan Lisiak ze Spławia. Wśród nieiicznie zebranych
sołtysów i członków zarządów komitetów osiedlo-
q,ych obecny był radny Rady Powiatowej Kościana
Józef Cieś}a.

Obradom prze.vodniczył przewodniczący Rady Miej-
skiej Śmigla Zygmunt Konieczny.

ZAOPINIOWANIE
NOWEGO KOMENDANTA POLICJI

Komendant Posterunku Policji w Śmiglu młodszy

aspirant Wiesław Terczewski, w związku z nabyciem
praw emerytalnych, złożył raport o zwolnienie
z dniem 30 listopada ze służby. Raport został przy-
jęty i zaszła konieczność zaopiniowania przez radę

komendantowi wojewódzkiemu kandydata na nowe-

go komendanta. Zastępca kom, Komendy Rejonowej
Policji w Kościanie nadinspektor Henryk Kaczmarek
na to stanowisko zaproponował młodszego aspiranta
Jarosława Miedziarka, który w policji pracuje od 10

lat. Jest na etacie komendy rejonowej, ale praktycz-
nie cały czas placuje w Śmiglu, W roku bieżącym
był deiegowany do komendy w Przemęcie, w której
pełnił obowiązki komendanta, z ktlrych wywiązy-
u,ał się bardzo dobrze. Jest rodowitym śmigielani-
nem, żonaty, ojciec 3 dzieci.

Radni przy okazji dowiedzieii się, że z dokumerrtu

o zmianach strukturalnych policji wynika, że w ko-

misariacie musi być zatrudnionych 25 osób - w Śmi-
glu obecnie jest osiem. Stąd u nas komisariatu być

nie powinno. Ale jest też zapis, że ze względu na spe-

cyfikę warunków lokalnych, a takie przecleż u nas

,ą, do 31.12.2000 roku komisariaty w dotychczasowej
formie mogą być utrzymane, H. Kaczmarek stwier-
dztł też, że w przypadku zmian policyjnych struktur
jest odwrotnie niż w haśIe: władza bliżej ludzi,

Zygmunt Konieczny podziękował Wiesławowi Ter-

czewskiemu za dobrą współpracę z samorządem i ży-

czył mu dużo zdrowia, a Jarosławowi Miedziarkowi
gńtulował jednogłośnej akceptacj i t życzyŁ dużo suk-

cesów.

Jerzy CieśIa dziękując W. Terczewskiemu stwierdził

m.in., że ,,moje życzenta i oczekiwania zawsze były

spełniane".
i. Mi"d"i"rek podziękował za życzenla i zapewnił, że

będzie się starał spełnić oczekiwania środowiska,

Wykorzystując okazję sołtys Przysieki Polskiej

Tadeusz Krzyżanowski zwrócił się z prośbą o częstsze

kontrole pojazdów poruszających się drogą woje-

rvódzką w tej wsi. Według niego niektóre z nich

w ogóle nie powinny być dopuszczone do ruchu

Urszula Ranke dodała, by to samo robiono i w Śmig-

lu, a szczególnie zwrócono uwagę na samochody jeż-

dżące i parkujące na chodnikach,

PRowIzoRIUM BUDŻETOWE NA RoK 1999

Przedstawiła je Skarbnik Śmigla Danuta Marciniak,
Docirodóii, przew,iduje się uzyskać 14.269.4ó3,00 zło-
tl,clr, w tym subrvencja z budżetu państ,ła
ó.620.?39,00. Docirodów .,vłasnych, w których głórvną

pozycją będą podatki, planuje się uzyslrac 3.390.097,00

złotych.
W wydatkach - 14.ó26.410,00 zł ujęto wszystkie ko-
nieczne zadania. O 130io wzrosną one w zakładach
budżetorvych, a o 100/o w pozostałych. Wyodrębniono
też rezerwę ogóiną (około 150 tys. zł) oraz zaplano-
v;ano nadwyżkę - niecałe 300 tys. złotych.

UcHwAŁY, UCHWAŁY.,.

Podjęto ich kilka. Między innymi o:

O Ustaleniu składów osobowych poszczególnych ko_

misji Rady (nazwiska przewodniczących komisji wy-
tłuszczono):
Komisja Finansorvo-Goslrodarcza: Banasik Feliks,
Bartoszewska Maria Natalia, Białas Maria, Budzyński
Zygfryd,, Pecolt Andrzej, Ranke Urszula, Żaczyk
Zdzisłavł.
Komisja Rolnictrva, Rzemiosła i Inicjatyw Gospodar-
czych: Józefczak Jan, Konieczny Zygmunt, Lisiak
Jan, Pawlak Stanisław, Skoracki Zenon, Szkudlar-
czyk Andrzej, Turliński Bogdan, Wasiek Kazimierz,
Wasielewski Tadeusz, Zak Henryk,
Komisja Planowania Przestrzennego, Porządku Pu-
blicznego i Ochrony Srodowiska: Hanyż Tadeusz,

Kasperski Wiesław, Schiller Roman, Szkudlarczyk
Andrzej, Szul Henryk, Szymanski Franciszek, Wasie-

lewski Tadeusz.
Komisja Sprarv Społecznyclr: Bartoszewska Maria

Natalia, Białas Maria, Ranke Urszula, Skoracki Ze-

non, Szymański Franciszek, Turliński Bogdan, Zieg-

ler Alicja.

O ustaleniu wysokości diet oraz zwrotu kosztów po-

druży służbowych dla radnych:
W wyniku dyskusji nad dwoma propozycjami uchwa-

1ono:

- przewodniczącemu rady 125 pełnych diet przy-

sługujących pracownikom z tytułu podróży służ-

bowych na obszarze kraju (dieta 12,00 zł co daje

1.500,00 zł),

- radnym za udziaŁ w sesjach, komisjach, prezy-

dium rady i posiedzentach zarządu - 7 diet (84

złote). W razie zbiegu posiedzeń w tym samym

dniu radny otrzymuje tylko jedną dietę bez

względu nat to w ilu posiedzeniach uczestniczył,

- ""rięp"y 
burmistrza - ?0 diet (co daje 840,00 zło-

tych),

- wszystkim radnym (z wyjątkiem przewodniczą-

""go; 
,*rot kosztów przejazdu wg obowiąz"tją-

cych zasad za przejazd własnym samochodem,
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środkami koir:unikacji PKS i PKP.
C wynagrodzeniu burmistrzal
Również w ,,vyni](u dyskusji (była sugestia by wyna-
grodzenie powiązać z dochodami gminy) 16 głosami
ZA, prz! jeclnym PRZECIW i 6 wstrzymujących się
burmistrzowi ustalono wynagrodzenie lv wysokości
niecałyclr 4.400 złoŁych netto.
Pontadto burmistrzowi ustalono miesięczny limit
przebiegu kilornetrów na jazdy lokalne w wysokości
3C0 km.
O zarządzeniu lvyborów sołtysót-,, członlrów rad so-
łeckich, członków zarządów osiedli oraz przewodni-
czących samorządów osiedli.
W dyskusji nad harinonogram€m Andrzej Pecolt
zwrócił uwagę by na przyszłość wylrory w komite-
tach osiedlowych nie odbywały się łv tym samym
terminie. Fostulowal też, by harmonogram tak uło-

żyć, by burmistrz mógł obsługiwać zebrania dużych
skupisk ludności - okręgi dwumandatowe.
Wybory odbywać się będą od 31 listopada do 9 grud-
nia br.

WOLNE GŁOSY I IryNIOSKI

Przewodniczący Rady Miejskiej Śmigla Zygmunt
Konieczny poinformował, że będzie urzędor,vał w biu-
rze Rady w poniedziałki rv godz. 9.00-13.00 i środy
w godz. 9.00-12.00.
Radny i jednocześnie sołtys i\ietążkowa Tadeusz Wa-
sielewski poruszył sprawę przygotowania do akcji zi-
ma ,,Zmieniło się nazewnictwo dróg, zmieniły się
przepisy i obyśmy nie byli zaskoczeni nawałnicą".

Po wyczerpaniu porządku o,brad Zygmunt Ko-
nieczny zamknął III Sesję Rady Miejskiej Śmigla.

(H.z.)

RĄDA MIE"ISKA sMIGLA

Siedzą od lewej: Zdzżsłau żaczgk, Alżcja Zźegler, Feliks Banasik, Jerzy CŹeŚla, Zggmunt KonŹecz-

nE, Stanisłaus Pau:lak, Roman Schiller.
Rząd pierwszy - stoją od lewej: Henrgk żak, Zysfryd Budzgr*ki, Wżesłalu Kasperskt, Marta BŹa-

łas, Marża Nitatta Bartoszeusska, Kazimźerz Wasźek, FrancŻszek Szymańskt, Zenon Skorack|

Rząd drugi - stoją od lewej: Andrzej Szkud,tarczgk, Bogdan Turlżński, Jan JÓzefczak, Urszula Ran-

ke, Andrzej Pecolt, Tadeusz Hangż, Henrgk Szul, Tadeusz Wasżelezuslęź,

Na f otografii brak Jana Lisźaka,
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Jak to naiczęściej byu,a, przyczyną powstawania
organizacji włościańskich, zwanych kółkami, była po-

trzeba.
Począwszy od 1807 roku, w wyniku ew-olucyjnego
uwłaszczania chłopów, w zaborze pruskim zaczęły
tworzyó się indywidualne gospodarstr,r,a roine. Aby
nowym gospodarzom ułatwić uplawę roli, r,v ramach
realizacji pozytywistycznego Irasła pracy orgarriczlrej,

około 1890 roku zaczęto organizować różne stowarzy-
szenia, których celem m.in. miało być podnoszenie

oświaty rolniczej. Ale wcześniej, bo w 1837 t,, Dezy-
dery Chłapowski wraz z ks. Borowiczem założylt
pierwsze dla włościan pismo ,,Szkółkę Niedzielną",
Zakładanie towarzystw włościańskich nasiliła założo-

na w połowie XIX wieku Liga Poiska. Pierwsze włoś-
ciańskie towarzystwo rolnicze powstało w 1862 ro-
ku w piasecznie na pomorzu.

Była też i druga plzycz},na organizowania się w}oś-

cian, dodajmy - polskich włościan. W latach 1886-

-1918 
na terenie pruskiego zaboru działała komisja

kolonizacyjna, której zadaniem był wykup z\em

z polskich rąk i osadzenie na nich niemieckich osad-

ników. W 1894 r. w Poznaniu powstaje Ha-Ka-Ta,
której celem było osiągnięcie przewagi ludności nie-

mieckiej i całkowita dyskryminacja Polaków, Są to
czasy, w których trwa ,,NajdŁuższa wojna współczes-

nej Europy".

Tak więc Polacy zostali zmuszeni nie tylko do obrony

swego stanu posiadania, ale i do ekonomicznego

umacniania się. Stosowano regułę: ,,swój do swego",

Po to by nie dać innym - Niemcom, tworzono pol-

skie banki ludowe (Śmigiel 1893, zob, Tadeusz Men-

del, Kazimierz Zimniewicz: Bank Spółdzielczy

rv Smiglu 1893-1993, Śmigie} 1993), placówki trud-

niące się obrotem towarów pochodzenia rolniczego

o nazwie ROLNIK (Smigiei 1906, zob, Lech Wro-

biewski: Zarys działalności ,,Rolnika" w Śmiglu

(1906-1948) (w:) Pamiętnik Towarzystwa Miłośni-

ków Ziemi Kościańskiej 1979-1980, Kościan 1985,

s, 33-43) czy wleszcie organizacje włościan zwane

kółkami rolniczymi.

W Wielkopolsce pierwsze kółko rolnicze założono

22 kwietnia 1866 roku w Dolsku, Pomocy przy jego

organizacji udzielał ks. Jan Wiśniewski - późniejszy,

..v latach 1866-1910, proboszcz w Czaczu, Na płycie

jego mogiły, która znajduje się na cmentarzu pr7y-

tŃ"iel"y." w Czaczu wyryto: ,,Założycielowi pierw-

szego kółka rolniczego na Wielkopolsce parafianie
rvclzięczni i przyjaciele". (O jego społecznikow,skiej
pasji świadczy fakt, że był też jednym z założycie|i
r., 1B?0 roku w Smiglu Torvarzystwa Czeladzi Kato-
tickiej). Kołko rv Dolsku stało się lvzorem do naśla-
dowania, dorvodeirr na to, że ,,zamierzenie zbożne,

a szczeryln selcem podjęte, porvieść się musi".
Do lvzrostu ilościol,vego kołek przyczyniła się też

ilchrvała Sejmiku Gospodarskiego, }itóry obradował
rr, 186? roku w'Ioruniu. Uczestniczył w ninr też, jako

plzedstawiciel Centralnego Towarzystwa Gospodar-
czego Maksymitian Jackowski, który całe swe póź-

niejsze życie pośi,vięcił organizacji kółek rolniczych,
(W 1B?3 roku zgłosi.ł gotowośc organizacji kółek i pa-

tlonował im).

W obecn_v-ch granicach naszej gnrirry rrajwcześ-

niej kółlia rolnicze zoi-gallizorvano w Czaczu - 10

1ipca 1892 r., Wonieściu - 8 grudnia 1895 r, i w
Srliglu - 2B listopada 1B9B roku. Na wszystkiclr ze-

brairiach olganizacyjl:ych był obecny M. Jackowski,
W 1912 r. w Czaczu prezesował J. Żółtowski, a człon-

kowie (było ich 39) rekrutowali się z Brońska, Przy-
sieki Polskiej i Karśnic; w Śmiglu - W, Mueller,
członków 72 z illorownicy, Poladowa, Glinska, Ko-
szanowa i Bruszczewa; w Wonieściu - (?) Mieieszyń-
ski, członków 4l z Żyd,owa, Spławia, Karmina i Cheł-
kowa. W tym też roku (1912) działało kółko

v,, Białczu (powstało około 1910 r,), któremu prezeso-

wał ks. Siminski. Skupiało olro 38 rolników z Biał-
cila i Krzana. Rolnicy z Bronikowa (razem z Dłużyny,

Krzycka Nlałego i Włoszakow,ic) należeli do kółka

w, Bukówcu Górnym, któr,emu przewodniczył Ksawe-

ry Speichert, ziemianin z Popowa Starego, wybrany

n listopadzie l91B roku przewodniczącym Powiato-

wej Rad.y Ludowej - pierwszego za|ążka polskiej

rvładzy w powiecie śrnigielskim po pierwszej wojnie

światowej.
Kółku rolniczemu w Barchlinie prezesował wówczas

Józef Kopczyński, ziemianin z Boszkowa, pierwszy

polski (styczen 191B) starosta powiatu śmigielskiego,

Następnie powstały kółka w Starym Bojanowie -
16 maja 1923 roku i Bronikowie (?), Temu drugiemu

v" 1938 roku prezesował ks, Jan Jazdończyk,

W 1926 roku w powiecie śmigielskim było 16 kółek,

}<tóre zrzes zały 563 rolników, Ich wicepatronem był

$,. Speichert, wyblany w tymże roku na Walnym Ze-

braniu Zwtązkv Poznańskiclr Kółek Rolniczych za-

stępcą członka Zarządu,
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STRUKTUR,A ORGANIZACYJNA
Każde kółko miało uchwalony przez siebie statut

- ,,Ustawy". Wybierało prezesa, kasjera i sekretarza.
Niekiedy wiceprezesa, ławników i bibliotekarza. Po
1902 r, wszystkie kółka zobowiązano do wzorowania
się na statucie Dolska. Zebrania odbywały się obo-
wiązkowo raz w miesiącu. Od 1912 roku składki były
obowiązkowe.
Obowiązkiem kółka było wysłanie do Związku tocz-
nego sprawozdania oraz delegowanie swych przedsta-
wicieli na walne zebrania powiatowe i związkowe
(Poznań). Na czele struktury kółek rolniczych stał
Patron, który równocześnie był opiekunem, kierow-
nikiem i łącznikiem pomiędzy kółkami oraz kółkami
a. Centralnym Towarzystwem Gospodarczym. Do
1885 r. patron jednocześnie był członkiem Zarządu
Cerrtralnego Towarzystwa Gospodarczego. Jak już
wspomniałem, pierwszym Patronem był (luty 1873)
Maksymiiian Jackowski. Miał niespożyte siły, a całą
energię kierował na tworzenie kółek. Gdy składał
swój urząd miał 86 lat. W spadku pozostawił 210 kil
łek (odziedziczył 30). Dziś aktywni działacze kołek
rclniczych otrzymują medal Jego imienia. W naszej
gminie wyróżniono nim ponad 10 rolników.
Od 1879 rok-ł lttworzono stanowisko wicepatrona,
który sprawował opiekę nad dwoma okręgami (okręg
obejn:ował kilka powiatów). Później, na skutek roz-
rostu kółek, wicepatronów powoływano w każdym
okręgu.
Tak więc władzami kółek rolniczych były: ich zarz,ą-

dy, zebranie członkolv rzeczywistych (byli też hono-
row,i i nadzwyczajni - synowie rzeczywistych), ze-
branie wicepatronów i prezesów, wicepatron i patron,
który zatlvierdzal prezesów kółek. Prezesi kółek wy-
wodzili się głównie z ziemniaństwa, duchownych
(w i920 roku stanowili prawie 500/o) i włościan. (Nau-
czycieiom władze pruskie zabroniły nawet bycia
członkiem kółka).

METODY PIiACY I KIERUNKI DZIAŁANIA
Podstawowym celem - określał go statut - koł-

ka włościanskiego było ,,podniesienie rolnictwa we
wszystkich gałęziach gospodarstwa" (U schyłku XIX
wieku plon ziemniaków wynosił 60-80 qłra a zboża
6-10 q/ha). Stąd kółka miały charakter oświatowy.
Cel główny realizowano przez: referaty i dyskusje
na zebraniach, zwiedzanie gospodarstw, biblioteki,
czasopisma i gazety (kółkowym czasopismem był
,,Poradnik Gospodarski", którego pierwszy numer
ukazał się w lipcu 1889 r.), wykłady i kursy, lvysta-
wy rolnicze: lokalne, powiatowe i okręgowe. Głów-
nym| tematami - zagadnieniami, nad rozwojem któ-
rych w kółkach pracowano były: uprawa roślin, me-
lioracja i marglowanie (nawożenie gleby marglem:
wapń, magnez i minerały ilaste) łąk, zakup nowo-

czesnyclr narzędzi rolniczych (a wówczas nimi były: 2
i więcej skibowe pługi, siewniki, brony, opielacze,

wa}ce, parowe młocarnie,..), stosowanie nawozów,

drenowanie pól, hodowla koni, bydła, owiec, trzody
chlewnej i drobiu, sadownictwo i warzywnictwo, do-
brze zagospodarowane podwórze, a ponadto: ubez-
pieczenia (szczególnie od 1870 r.), rachunkowość (pro-
pagowano dla każdego gospodarstwa książeczki ra-
chunkowe), sądy polubowne, opieka iekarska.

w NIEPODLEGŁEJ (1918-1939) PoLscE
Po uzyskaniu niepodległości uaktywniła się spol-

§zczona Wielkopolska Izba Rolnicza, która przyjęła
ponoszenie kosztów związanych z działalnością kółek.
W 1920 roku Patronat został przemianowany na Za-
rząd Główny Związku Poznańskich Kółek Rolni-
czych. Od związku odłączyły się koła włościanek
(pierwsze powstało w 1910 r. w Miłosławiu), któ e
stały się oddzielnymi stowarzyszeniami przy Wielko-
polskiej Izbie Rolniczej.
Wrócono do dawnych form działalności: kursy
pszczelarskie, przędzenie na kołowrotkach, zwiedza-
nie gospodarstw i wystaw, kursy oświatowe - też
przy pomocy Wielkopolskiej Izby Rolniczej, która
na przełomie 1919/1920 uruchomiła 7 szk6ł rolniczych,
a w 1926 było ich już t2, w tym dwie dla dziewcząt,.
w Tuchorzy i Nietążkowie (zob. H. Zbierski: Szkol-
nictwo rolnicze w Nietążkowie 1912-1987. Zarys,
wyd. w 1991 r., s. 13-24). W 1926 roku powołano
Wielkopolskie Towarzystwo Kółek Rolniczych. Do
jego wybitnych działaczy należeli m.in. Czesław Wró-
blewski z Sączkowa (położył olbrzymie zaslugi w or-
ganizacji ,,samopomocy leczniczej") i Jan Nosek
z Brońska.
W 1928 roku rozpoczęto szkolenia w ramach Przy-
sposobienia Rolniczego Młodzieży Wiejskiej. W 1930

roku w Śmiglu zorganizowano 10 grup szkolenio-
lrrych, w ktorych uczestniczyły 74 osoby.
Do pracy oświatowej zaangażowano zdobycze tech-
niki: film i radio. O bardzo wysokim poziomie nasze-
go Wielkopolskiego rolnictwa świadczy fakt, że tu
zorganizowano praktyki rolnicze dla synów gospoda-
rzy z innych regionów Polski.

LATA 1945_1956
Niektóre kółka rolnicze wznowiły działalność na

przedwojennych zasadach. W maju 1945 r. powstaje
Zvłiązek Samopomocy Chłopskiej i prawie w każdej
wsi organizowano koła Z.S.Ch. Do tego związku w li-
stopadzie 1946 r, włączono też Wielkopolską Izbę
Rolniczą. Do życia powołano Koła Gospodyń Wiej-
skich Samopomocy Chłopskiej. Tworzono też Ośrodki
Maszynowe Gminnych Spółdzielni ,,Samopomoc
Chłopska".

DALSZE PRZEMIANY
W 1956 roku nastąpiła polityczna odwilż i zaczęły

wznawiać swą działalność niektóre kółka rolnicze.
Wśród zadań, które miały realizować m.in. były i te
,,przedwojenne": rozwój gospodarski, organizowanie
i'prowadzenie fachowego ooradnictwa agronomiczne-
go, rozwijanie różnych form oświaty rołnicze; dia
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dorosłych i przysposobienia roIniczego młodzieży
wiejskiej. Do kółek wróciły koła gospodyn wiejskiclr.
Kółka rolnicze, podejmując działainość mechaniza-
cyjną, organizowały zespoły maszynowe. Do ich dys-
pozycji przekazano też służbę rolną.
W 1959 r. powołano Centralny Zwlązek Kółek Ro1-

niczych, a w ślad za tym związki wojewódzkie i po-
wiatowe. W tymże też roku utworzono Fundusz Roz-
woju Rolnictwa, któ,l,y przekazano kółkom do dys-
pozycji.
W 1966 roku dla większej koncentracji działalności
gospodarczej i mechanizacyjnej tworzono międzykół-
kowe (dla kilku wsi) bazy maszynowe. Taka dzia-
łała w Śmiglu (ul. Wł. Reymonta), a jej kierowni-
kiem był Marian Bzyl. W Czaczu (?) i Starym Boja-
nowie działały bazy Panstwowego Ośrodka Maszy-
nowego.
W 1973 roku następuje reorganizacja administracji
i powołano jedną gminną jednostkę mechanizacyiną:
Spółdzielnię Kółek Rolniczych. Rozwój tych spół-
dzielni nasilił się po 19?5 roku kiedy to nastąpiła li-
kwidacja por.viatów i związków powiatowych.
W Śmiglu prezesami SKR kolejno byli: inż. Jozef- Ja-
kubowski, Zenon Motała i Ryszard Fornalik. W 1992

roku SKR przekształca się w Plzedsiębiorstwo Pro-
clukcji, Hahdlu i Usług Rolniczych ,,ŚMiGROL"
sp. z o.o., które działa na zasadzie prawa handlowego.
Od początku i nadal spółce prezesuje Ryszard For-
nalik.
W 19?5 roku odbyło się założyciejskie zebranie Rady
Wojewódzkiej Związku Kółek Rolniczych w Lesznie.
Wybrała ona zarząd, w którym funkcję wiceprezesa
powierzono śmigielaninowi Marianowi Kasperskiernti
(od stycznia 1982 - prezes), Ustawą sejmową powo-

łano izby rolnicze. Wybory do leszczyńskiej izby od-

były się we wrześniu 1996 roku. Reprezentantam_
rolników z naszej gminy są: Zygmunt Korrieczlly
i Ireneusz Nowak.
W maju 1992 roku w Śmiglu reaktywowano Gminny
Z,wiązek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych,
którego prezesami kolejno wybierano: Stanisława
Szuberta z Czacza, Jana Pietrzaka z Księginek i Zyg-
munta Koniecznego z Morownicy, który funkcję tą

pcłni nadal. Obecnie GZRKiOR zTzesza 18 kółek rol-
niczych, trzy koła gospodyń wiejskich i spółkę SMIG-
RoL.

P.S. W opracowywaniu powyższego materiału m,in,

korzystałem z ptacy Zbigniewa Nawrockiego pt.

,,Leszczyńskie kółka rolnicze w roku 1Z0-iecia 1862-_

-1982", 
wydanej w Lesznie w styczniu 1983 r, i syg-

nowanej przez Wojewódzki Związek Rolników, Kółek
i Organizacji Rolniczych.

nErufiTtJeffi K!$§A,,0[$|TRU[|"

4.12.98 (piątek) goilz. 19.00

,,GaDZILLA", USA, 199B. Reż. Roland Emmerich.
Wyk. Matthelv Broderick. Jean Reno, Hank Azaria.
F'ilm sensacyjny. Nowa wersja klasycznego thrillera
o japońskim potworze. Podczas prób atomowych na

atolu NIurulas v/ latach pięcdziesiątych zostają na-

1rronrieniov,,arre jaja żyjących tam gadów. Cztery de-
had;, później na Pacyfiku pojawia się ogromne zwie-
rze atakujące statki japońskich rybaków.

11.12.98 (piątek) godz. 19.00

, REWCLV/ER I MELONIK", USA, 1998. Reż. Jere-
niah Clrehlik. Wyk. Uma Thurman, Ralph Fiennes,
Sean Conrrer5l. Pi1* fantastyczno-naukorvy. Agent
,.vyw,iadu brytyjskiego prowadzi śledztwo w sprawie
niezrvykłych zjawisk atmosferycznych. Skoki tempe-

ratury budzą podejrzenie, że istnieje tajemniczy nau-
kolviec-terror5,sta, który próbuje wywołać nastroje
katastroficzne na świecie. Agent współpracuje z mło-
dą i uroczą koleżanką.

17,12.98 (czlvartek, godz. 17,00, i 18,12,98 (piątek)

godz. 17.00

,-1\,IAGICZNY MIECZ", USA, 1998, Reż. Frederick
i)rr Chau. FiIm animolvany nawiązujący do legend

staroangielskich. Król Artur panuje nad swymi zie-

miami, źródłem jego siły jest magiczny miecz, Jeden

z notabli przygotowuje zamach stanu, porywa miecz,

zabija wiernego TyceTza. Miecz ginie w lesie, na jego

poszukiwanie \^/yrusza córka zamordowanego ryce-

tZa.

18.12.98 (piątek) godz. 19.00

,,ARMAG-EDDON", USA, 1998, Reż, Michael Bay,

Wyk. Bruce Willis, Ben Affleck, Liv Tyler, Film

."i"rr"" fiction. Naukowcy odkrywają, że do Ziemi

zbltża się wielki asteroid. Katastrofie może zapobiec

,ypr"*" plomLl kosmicznego, którego zaLoga dokona

c]esantu i zdetonuje ładunki nuklearne, Szefem misji

zostaje geodeta, specjalista wierceń naftowych, 
B.M,

SPRZEDAM DoI\[oFoN

tel. 518-93-64O uroczystościach jubileuszowych 100-1ecia Kół-
ka Rolniczego i 40-1ecia Koła Gospodyń Wiejskich
lv Śmiglu - w następnym numerze.
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ó,|-030 śMlGlEL
ul. Kościuszki 6
tel. (0-ó5) 5180-206

Wszystkim Klientom
z okozji

Swiqt Bozego Norodzenio
oTc;z Nowego Roku 1999

duzo zdrowio, szczęscio,
wielu sukcesów, usmiechu

1l,,orO,Z Spe{nlenlq morzen

ZyCZy

FoTo-ELF
śt{B§

KASY FlsKALNE, PlEcZĄTKl, DRUKl

KASY FlSKALNE
SPRZEDAŻ - SERWIS

- atrakcyjne ceny

- szeroki wybór

- rabaty
Zapraszamy do naszej piwnicy

,,GRAFIT"
64-000 I( ościan, os. Jagiellońskie 32

We!ścże od, szczytu bloku, pod wypożyczal"nźo, uźdeo

KAsY FlSKALNE, PlEcZĄTK|, DRUKl

ffi#Ynffi ffi#śuŁe§:ffi#śa&|i§LĘ#,Fvffi ffi §vŁąię

Gminny Związek Rolników, Kółek i Organizacji
Rolniczych w Smiglu

organizuje

Zobc.wę KornowCIłowq
która odbędzie się 16 stycznia 1999 roku w sali

wiejskiej w Bronikowie.
Zapelvniamy konsumpcję, atrakcyjny program oraz

bezpłatny dojazd i powrót gości.

Koszt zaproszenia od pary 60,00 zł

ffi #Fśa.&€ffi,,KYaF,ęffi #FY&ęffi ;FYĄ(ęffi #,§śd{gę

,,KRYMINAŁKI"
12.1l.br. - kierujący ciągnikiem rolniczym na ulicy

Szkolnej w Starym Bojanowie nie zachował bez-
piecznej cdległości między pojazdami i najechał na
tył pra,widłor,vo jadącego VOLKSWAGENA POLO.
Sprawca kolizji był w stanie nietrzeżwym - wnio-
sek do kolegium,

13.1l,br. - nieznany mężczyzna telefonicznie powia-
domił komisariat, że do jego posesji przy u1. Glin-
kol,;ej w Koszanowie dobija się nieznany triu męż-
czyzna. Przybyły na miejsce patrol nikogo nie za-
stał.

19.11.br. - mieszkaniec Starego Bojanowa z ul. Mo-
stor,vej wszedł na teren posesji s\,vego sąsiada
i wszczął awanturę. Strony pouczono.

Zż.lt.br. - zgłoszono, że na ul. Północnej w Srnigiu
na chodnikl-r ]eży nieznany nężczyzna. Nietrzeźwe-
go przybyły patrol odwiózł do doi:iu i przekazał
żonie.

zebrał (H. Z.)

Łffi ##ś{(ąęi,#dfr ś&{.{ęffi FśaO!ęLĘFś4(ąęLę#,Fśa{tę
SYSTEMY INSTALACJI

- elektryczne

- czujniki świetlne

- lampy ogrodowe

- anteny TV UKF
Wystawiamy faktury VAT.
Firma llandlowo-Usługowa

64-230 Śmigiel, ul. Północna 37

tel. 518-13-64

Podziękowania
Centrum Kuitury w Śmiglu serdecznie dziękuje

Państwu Zofii l Bronisłalvowi Waligórskim za prze-
kazanie wspaniałej 21-letniej palmy, która zdobi po-

mieszczenie czytelni w Bibliotece Publicznej MiG
u,Smiglu.

Dziękuję również Panu Jerzemu Wieczorkowi za

przev,,iezienie ww. palmy z apteki Państwa Waligór-
skich do Biblioteki Publicznej w Śmiglu.

Danuta Hampel, - kierolpnik bżblźoteki

Komżtet Wyborczy ,,GOSPODARNI" składa seT-

d,eczne pod,ziękouanźa uszEstkżm W Eborcom Gmżng
Śmźgzel zu uclział u uEborach oraz oddane głosg,

W ybr ant, kandg daci b ędq r ealżzo ta ać pr ze dstausio -

na progralrl przez Komżtet ż dołożq uszelkżch starań

ze suej strong ru pracach dla dobra GminE,



WITRYNA ŚMIGIELSKA

W TIGH PUil!(IAGH
wiele otrokcyinych świqtecznych loworów

Wiirynę Śmigielskq

SKLEP SPO ŻYWC ZO -PR'ZF'MYSŁOWY
PAWŁA HANDKE

Btuszczewo, u1. Główna B

SKLEP SPG ŻYWC ZO -PRZEMYSŁOWY
TERESY SZAWERDAK

Nietążkowo, uI. Leśna 36a

P.H.P. ,,REDEN"
ROMANA NIJAK]EGO

Przysieka Polska, uI. Główna 59

PH-U ,,BARTOSZ"
RoBtrRTA ANDRZEJCZAK^

Wonieść 78

sKLEP
SP OŻYWC ZO -PF"ZEMY SŁOWO _ MON OP OLOWY

W. BEISSERT
Karmin 39

SKLEP SPOŻYWC ZO -PRZEMYSŁOWY
KRYSTYNA SAMOL

Spławie 55

SI(LEP SPO ŻYWC ZO -PRZF]]MYSŁOWY
,,DWoJKA"

SNELA - TOMASIK
Stare Bojanowo, uI. Główna 34a

SKLEP SPO ŻYWC ZO -PR'ZEiMYSŁOWY
\{ARII SZYCHOWICZ

Stare Bojanowo, ul. Główna 56

SKLEP SPOŻYWC ZO -PR'ZE.iMYSŁOWY
AGATY SKORACKItrJ

Glińsko 22

slł
=r,Łl.-

KllFI$Z:
0

$

SI(LEP SPO ŻYWC ZO -PF"ZEMYSŁOWY
ANNY I{AŁAS

Śnrigiel, pl. Wojska Polskiego 13

SI{LEP FIRMOWY GoPLANA
N{icHAŁA GABRYELA

Smigiel, pJ, Rozstrzelanych 24

DOM HANDLOWY,,D,łudziestka"
JANA WITASZKA i spółki

Śrrligiel, pl. Rozstrzelanych 20

IiIoSK ,,RIJCH"
KRZYSZTOFA JASNIAKA

Slrrigiel, uI, Farna

SKLEP SPOŻYWCZY I HURTOWNIA
PIOTRA BARANOWSKIEGO

Smigiel, ul. Kiljńskiego 18

SI{LEP SPOŻYWC ZO -PR,ZEItrYSŁOWY
JOANNY FOREMSKIEJ

Brorrikowo, u1. Nlorownicka 22

SKLEP SPO ŻYWC ZO -PRZEMYSŁOWY
Sp.C. S. MAKOWSKA R. MAKOWSKI

Koszanowo, uI. Wierzbowa 40

SI(LEP SPO ŻYWC ZO -PR.ZE:]§[YSŁOWY
E. i G. NADOBNIKÓW

Bronikorvo, u]. Morownicka 16

FIRMA ,,ZYGMUNT"
ZYGMUNTA KONIECZNEGO

Morownica 20Smigiel, u1. Wojska Polskiego 11

PPUH ,,G I N"

10
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§KLEP SPOŻYWC ZO -PR ZF-MYSŁOWY
LUCYNY KASPERSKIEJ

Morownica 42

SKLEP SPOŻYWC ZO -PR ZF,M'YSŁOWY
MARII GRUBSKIEJ

Poladowo 46

SKLEP wIELoBRANŻowY ,,A s T n, A
M. i J. ADAMCZEWSKICI,I
§migiel ul. Jagiellońska 9

,,FoTo ELF"
JERZEGO MARCINIAKA
Smigiel, ul. Kościuszki 6

SKLEP SPOŻYWC ZO -PR,ZEM.YSŁOWY
B. SICZYŃSKIEJ i M. MAKoWSKIEJ

Smigiel, ul. Orzeszkowej 3

FIRMA HANDLOWO_USŁUGOWA
TADEUSZA SZCZEPANIAKA

Śnrigiel, ul. Kościuszkt 52

SKLEP SPO ŻYWC ZO -PBZEMYSŁO WY
ANDRZEJA BOROWSKiEGO
Norva Wieś, ul. Smigielska 54

sK LEP SP o żYwc Zo -P&zEM.YsŁołyY
MIROSŁAWY SZKUDLARCZYK

Żegrówko, ul. Poprzeczna 10

§KLEP MoNoPoLowY,,MACIEJ,,
MARII i I]IERONIMA KLECHÓW

Smigiel, ul. Kilińskiego 36

a

SKLEP SPO ŻYWC ZO -PR,ZEMYSŁO WY
ZOFII SZYMAŃSKIEJ

Karśnice 79

SKLEP SPOŻYWC ZO -PRZEMYSŁOWY
ELŻBIETY ZIĘTKIEWICZ

Brońsko 22a

SKLEP WIELOBRANŻOWY
DARIUSZA LEWANDOWSKIEGO

Czacz, ul. Wielichowska 5

SKLEP SPOŻYWC ZO -PF''ZEMYSŁOIVY
ANDRZEJA KOŹLIKA
Śmigiel, ul. Kościuszki 35

PREZDsIĘBIoRsTwo HANDL0WE,,I{RAM,,
E. B. LEWANDOWSKICH

Czacz, ui. 27 Stycznia 3

P.w.,,ARES"
RITY ZDZIABtrK

Śmigiel, ul. Szkolna B

SKLBP SP0ŻYWCZO-PRZEN{Y§ŁOWY
REGINY WALKIEWiCZ

Stare Bojanolvo, ul. Główna 29

SKLEP ,,JoMIR"
MIROSŁAWA RATAJCZAKA

Śmigiel, ul. Lipowa 4

arr'

Z,l1Cz,vłlru
Jrdcrfrucl

z,crkJ, IDÓw!
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KOIWPUTER
na gwiazdkę

PROMOCJA: FAX MODEM GRATIS!!l

ZAPRASZAMY DO NASZEJ PIWNICY

,,GR,AFIT" Os. Jagiellońskie 32, rOŚCIAN
Wejście od szczytu bloku, pod wypożyczainią video

,ffi,'V{ąęL##ś&&ęffi )#śar(ęlffi)#VttKęffi $,irśaąię:

Biuro l§sług Saehunkowych
i Uhezpieczeniowych

a,AFAŁ nnłrwrŃsxr

Śmigiel, ul. E. Orzeszkowej 23

tel. kom. 0-603-221-148

of erlrje usługi w zakresie:
prowadzenia ksiąg i ewidencji,

wypełniania rocznych zeznań podatkowych PIT-y

Szukasz lviarygodnej firmy ubezpieczeniou,ej,

jest już taka, to:

I0WARzYsffill tlBEzPlE&zEl|lCIvfE PBK §.A.

które of eruje:
_- ubezpieczenia majątkowe

- ubezpieczenia obowiązkowe

- ubezpieczenia osobowe

ZAPRASZAMY!!!

ffi #Va.ffi ffi }$śd.B-ęLę#Yaąi§gę)#śaBęffi ditśt.e€

tlsEugi ltu
i obsluga uroczystości
--) PAWEŁ SMIrl,Ko\YsKI

Starc Bojunowo
ul. I{ręta 4n

Polecamy smaczne
i eleganckie:

iF wyroby garmażeryjne
* przekąskiw galarecie

* dania gorące
it surówki i sałatki.

Gotowe Óamia dostarczamy do domu klientą.
,{j,..l-::..::; ;;*;§§§s s§ę §t§spsr,łł a *ę**ixstl!* psa§§ąr§1

- §si;§;;{§;:3 -Tól; st 8-53-2t

'?)

Bal Sylwesfrowy
w Bronikowie

gro zespoł .,DcGMAT"
Cena biletu 90,00 zł

ZAPEVVNiAMY POWRÓI OO DOMU
TEL. 51-89-624

ffi ;Fśeąęffi ),ft śa{ąęffi FVa(i§:ffi )#VłJ&ęffi +,FVa-ę
ZAPR,ASZAMY
do nowo otrvartego sklepu

z używaną odzieżq
- bardzo dobra jakość

- dostępne dla wszystkich ceny

- codziennie nowa dostawa

WSTĄP. NAPRAWDĘ WARTo!

Czynne w godz. 10,00-17.00,, w sobotę: 10.00-13-00.
Śmigiel, ul. T. I(ościuszki 42 - PAWILON

tĘ)#YŁT{#ffi ;§9rRęKĘśgl&1ęffi);+.%(§ffi #ł§ltffi
fi:rem**
DEKeffi

64-0:}0 SnłlclEl-, tlt,. Kll,tŃsKIEGo r0

tcl, (0-65) 5-189-022

POLECA USŁUGI NIOi\TT AŻOWE
6 więźb dachowych

@ płyt G-K
C paneli - boazerii

O parkietów
O podłóg szwedzkich

O sufitórv podwieszonych

ffi #,#v&i€ffi)#V.&ęffi#śa(ęffi }#gdeęi#*ft gks§

.- OKNA. DRZWI, RoLETY Pcv

- żeuuzJv pozloi\{E I pIoNoWE

-_ IIOLETKI \IATERIAŁOWE

- SIATKI PRZECIW OWADOM

PnlIffi8GlA !

PPHU ,,E D A"

64-030 Ś mi g i e 1, ul. Farna 3

tel./fax (0-65) 5189-687

Czynne w godzinach od 10.00 do 16,00



PUB ol( lAPRAslA PUB ol(
ZABAWA

SYtWĘsTRo\ł/A
slffi"lffiZ.ffiqq$

B!LEIY W GEillE PRlIMlIGYlllEl 00; zł. ,*
OD PARY DO NABYCIA W PUBie OK

przy Centrum Kultury Śmigiel ul. Kościus zki 20
codziennie w godzinach od 18.00 - 22.00

* Cena PromocYjna oborviązuje do 15.12.98. W cenie 40 minut solarium dla pań gratis
UWAGA! UWAGAl UWAGAl UWAGAl UWAGA!

TYlko do 15.12.98 moŻliwość zapłaty za bilet świadectwem udziałowym (2 szt. od pary).
Szczegółowe informacje PUB OK tel. 0-604 809 233

AGBNCJA UBEZPIECZENIOWA

ANDRZEJ CIESIELSKI

Smigiel, ul. Lipowa 33, tel. 5189-365
tel. komórkowy 060246420t

PRZEDSTAWICIEL PZU SA
poleca bezpłatne doradztwo i zawierenio umów

w zakresie ubezpieczeń:

I. Na Życie

- enrerytalne 
- ,,Pogodna Jesień''

- posagowe z rentą

- NW i inne

II. Majątkowe

- budynki i mienie od ognia, kradzieży
i innych żywiołów

III. lVypadkowe

- odpowiedzialności cywilnej
* nieszczęśliwe wypadki

IV. Komunikacyjne

- OC, AC, Zielona Karta
PRZYJMOWANIE OPŁAT ZA OC POJAZDÓW

!!!!!

UWAGA!

POLI _ CoLoFi
ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY

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

oferuje Państwu:

Druki

- wizytówki

- druki firmowe

- nadruki na kopertach

- bloczki firmowe

- identyfikatory

- foldery

- ulotki

Naklejki

- dowolne kształty

- małe nakłady

- papier i folią
samoprzylepna

- ploter

Szyldy
-- tablice informacyjne
--- kasetony

- napisy na samochodach
* witryny
-- transparenty

- flagi firmowe

Foto

- skaner

- fotografia cyfrowa

- nadruki na folii
i koszulkach

- art. fotograficzne
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l

§wiE$ecEffiy

Od 15 października do 15 grudnia

bież. roku będzie udzielał
bez żyrantów i w trybie przyspie-

szonym

KREDYTY ŚWIĄTECZNE
według stałej stopy oprocento-

wania:

5,000f0 przy spłacie do trzech mie-
sięcy

B,50% przy spłacie od trzech do

sześciu miesięcy.

10%

720lo

15,50f 0
75,750l6

15,750fg

16%

170lo

17,50f g

18%

lB0lo

50lo

10%

60lo

KCImktlrs
w F§nmiem

z otrs§*cv§nvffi?i n§srodqrmi !

Iest to kontynuocjo u}riegłorccznego konkursu.
Kozdy, klo zokupi Środlri oehrony roś!§gl odigrudnio 1998r.

do 31 stycznio 1999 r,oku zG sumę rninimum 100,00 zł,
;wezmie udzioł w losowclniu ncQród-niespodziCInek.

Z^PRASZhefrY!!!
,T1""T, 

JlIi;, TIT:T- :,T:;l,, o - u n,

' vlśęff;-§ż]ng(iś§§ił,3.--o8lĘ"iK§%((i+:Ż.;r-,§ śżśst;,.,i;:}%]K§v{ :e3#żt]r,.^śa1lt1ęńqiiłiitiii*,*i§

§ffilGtt!
INFORMUJE

o oprocentowaniu lokat termino-
wych w stosunku rocznym

Stan: 7 sierpnia 199B r.

BAfrt §PI}Ł$ZIEIOIY W

OFERUJE I INNE
KREDYTY

- obrotowe 25_280l"

- gotówkowe 23-300f0

- w rachunkach
oszcz.-rozliczeniowych 250lo

_ ratalne B-l4,50lg

- przeterminowane 490la

,
ffiIEsu KA§{GY

1 miesięczne
2 miesięczne

3 miesięczne
4 miesięczne
5 miesięczne
6 miesięczne

9 miesięczne

12 miesięczne
24 miesięczne
36 miesięczne

Oprocentowanie

Rachunków bieżących
RoR
AVISTA

IlIIlIl
lBslbd

,
sffilffLA

I CIH8[IGY !

I(0RzY§IAlOIE v tAsZYfiffi UsŁUG
K€i§;-;§Dfą§' ś%e_a€tr;§W]ĘVeę§,ąWl6K.§vitr#ś§;i;iDYĘiKv.ffitr;§Dr^Yaffiś§.#,Em**<


