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$r*rrstgha póaanne

Witom Poństwo serdecznie i zoproszom
do gimnostyki poronnej. Kto się pospieszy,
ten zdqży jeszcze usłyszeć jok słowiki zo-
kłócojq ciszę nocnq. A co dopiero będzie
w moju? Jok posłuchomy tokiego słowiko,
to energio powinno wstqpić w nos od sq-
mego świtu, A co dopiero będzie po 9im-
nostyce poronnej ! Stolemy więc niezwłocz-
nie przy otwortym szeroko oknie i rozpoczy-
nomy.

Czy zostonowioli się Poństwo, co moż-

no było robić pod koniec ubiegłego wie-
ku? (oczywiście oprócz uprowionio gimno-

styki poronnej). Możno np, podjqć próbę

wyprowy bolonem do Bieguno Północnego,
Możno - jeśli mieszko się w Nowy:n Jorku

z teki Romuoldo sobkowioko
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- przejechcć się v,,indq (no rozie o nopędzie pcrow;,rn)
iv dropoczu chmur. Jeśli los zowiódł n05 do i"cliyzo
mo|ily okczjq nie tyil<o pocziwoć (lub kryiykov,;oć) wie-
że Ei{elq, oie rcwnież pójść c.io pierwszego stcłego ki-
no zeby obejrzeć filnry broci Lumiere, N4ożnq ocjbyc
ó-kilornetrovlq podróż no zelektryfikowonym odcinku
linii ko!ejowej pomiędzy Bcltimore i Ohio (oltro bliżej

- londyńskim meirem o nclpędzie elektrycznym).-M;ż-
no, jok Bolesłow Prus, być pierwszym wybitnym piso-
rzem polski m piszqcym svroje utwory i,to moszynie.
Osoby bordziej proktyczne pewnie zechcq oddowcć
się szyciu (i to nowet ze sztucznego jedwaoiu) korzy-
stojqc z mosowo produko,r,lonych ,,singerek". Roinicy
coroz częściej wysiewojq sztuczne nowozy (np. supei,-
fosiot, czy tomosynę) produkowqne no skoię przemy-
słowq. A któź oprze się chęci ocibycio przejcżdżki so-
mochodem (firmy Doiirner lub Benz) i to z kołonri wy-
posożonymi \i/ opony pneumotyczne v,lynolczku Dunio-
po? Komu nie chce się podrózowqć, temu vrystorczy
uzyskonie vłicdomości :e świotq przesyłonych drogq
rociiov,,q. l,,łoże to nov,ret b7ć sprowozdonie sportowe
(choć jeszcze nie relocjo z gimnosiyki poronnej) które
po raz plerwszy ncdono z regqt żeglclrskich w lrlondii,
Cykiiści no pevfno chętnie zrobiq sobie wycieczkę no

,,roverze" z kołomi o jednokowej średnicy i do tego
vlyposozonym w przerzutkę, Nowet prototypy kompu-

terów to tokże nic rewelocyjnego - też dziołoły juź
pod koniec ubiegłego wieku,

Czy więc doprcwdy wszystko już wtedy było? No
nie było jeszcze wtedy np, nogrody Noblo. Nie rnożno
było tokże przelecieć się ,,zeppelinem", czyli udosko-
nolonym sterowcem, Somoloty były w sferze morzeń,
Zupełnie nie wiodomo, jck możno było przeźyć dzień
bez oglqdonio telewizji (o zwłoszczo serioli telewizyj-
nych), Nie przekopono jeszcze konału Atlontyk - Po-
cyfik w Ponomie, nie możno było kupić prolki elek-
trycznej do domowego użytku. Chocioż Alicjo z Kroiny
Czorów liczyło sobie już kilkodziesiqt lot, to jeszcze
długo dzieci rosły bez Kubusiq Puchotko.

Nie możno było niczego nopisoć dłługopisem (czy-

li ,,biro"), śmioć się z przygód Myszki Miki, bo, nowet
zopiqć ubronio lub torby no zomek błyskowiczny. No
więc co możno było zrobić pod koniec wieku? Możng
się było po prostu urodzić, potem żyć sto lot i być
świodkiem choćby lotów no Księżyc i no Morso.

Zechcq Poństwo teroz poćwiczyć trochę somodziel-
nie (9imnostykę poronnq możno uprowioć nowet mo-
jqc przeszło sto lot). Jo jeszcze tylko przekożę (myślę,

że również w Poństwo imieniu) serdeczne życzenio
noszej Jubilotce:

DUŻo zDRCIwlA PAN! F|ELENo!

Gź,mnastakę poranną przggotowata ź prowadzi,ła rngr J.S

eO §ŁY€tffiAe W SE}lMIlllKUt ?
ODPOWIADA ItAD}rY SE"TI,,{IKTJ łVlELiiotroLSKIEGC 

- MARIAhI I,IASPER,SKI
W minŹonym a|łresŹe najua:.nźe3szgm ugclarze- oclclźzużęku u t?jnx temacźe). Ocenżono także przygo-

nźem u pracacŁt, sejrnżlł,u b.y-łe odbgtct 1 marca br. tousq,nźe TozlnouJ Rzqd - 
Zusiqzkż z(I1xodoue Ź stulŹer-

sesja budżetowa. Ru-i:,et Samcrzqdu v',.1 ojeu;cciz'iu-:e clzono bcLrd,zo, pozu skuperfl żauJca, mźerny skuteił.
Wźelkopalskiego jest bu.dzete,rł szczełclł,łg^m dlatego, lnngm tematem, ktcrym się zaj.il1.owalżśmg, to postęp
że - 

paradaksalnźe 
- z(tsadniczy kształt ned&ł "mu bżologiczng - mgśl,ę o m,rlterl,ale h,odou;langm zusże-

nie samorzqC lecz hlinźsier Fimansóro. rzęca,ftL i roślźnngn,u. Muszę stluźerdzźć, :e po ocenie
Analiza budżetau:ct ,**skazttje, że wnnźe js:ono go w tych zjawisk przez Centralng Ośrodek Badań Uprau:
ytc3unku do 1998 roku o ohoło 3a0lo (nźedotżnansc- RośLin (Jpraunych u Słupź Wżetkżej, lnspekcjż na-
u:cnie ugnosi 47,0a0.000 zł,). agólnq kusotę dachodu sźennej. Stacji Hodotutż ź [Jnasienniania Z,wierzqt u
lu lłysolłoścż i74.955.00a sfuł"totl:źq subuencje (drogi, Tulcacll, źokręgoruej Stacji Hodaull,i Zusierzqtu Poz-
ośusiata ż u,.igrówna,łcz:,e) - 54alł, Lłclzźgł l_u padc"tkach nanźu, rnźmo uysokźego p.lazżomu tyc-n prac us hc-
od osób pruu;ych, i JźzyczngcŁt, - 260/a oraz 200lo do- clollslż rośLźn ż zuźerzqt, Rzqd, ogranźczgł bud,żet tych
tucja. Budzet zosl:ał PrzYjętY, choĆ budzŹ u:iele kon- jednostek us granźcech, 30--400lo (np.u: pracach ho-
trouersjź bo nźe jest nastaruźa;ly na inwestousqnźe d,oulanych us zqkresźe oclmźg,l roślin ogranźczono clo
i, na Pc"l':,,e;c dlcl Ludzi tej zżemź, Budzet ten s.tenoLtJi mźnźmum dośtuiudczenźu porou)nawczę.). W konsek-
z(rl,edu:że 0,1i0/o budżetu państlła ż daje ną jednego
miesz,!łaitu", 27 zł. (Iłźe mam d.angcn ae ""ri"*r""łr- :::"j'doProwadzŹ 

to do tego, Że PolskŻcll, odmŹun nie

kańcy l,;łl jłl p6flc,r1l{r1. będzŻe alcinsowane będu, zach,odnźe, nźe zawsze spra-

W tyrn i-:l::lzecze nźe zagl.uarurrtou)ano rczwoju rol,- tudzone Ż 1-krotnie droŻsze, WuPada całkotuicŹe JŻ-

nźctlua, zcłrou:ia, kultury ź oś-u:źaty - stule będ,zżemE nansaua'nŹe badań nad oclrnŹanami drzeru Ź nasŹon

zabżegaćbg te sfer_u d,ofinansou:ano. uurzalD ąls Polsce a u tEch, dziedzŻnuch bElŹŚmy wy-

TJczestnźczgłelll, u szereg.u pasiecl.zenżacłl komisjt. soko noto'uant. lls EuroPŹe. Podobnu jest sEtuacja'u,-

ralnżctua - 
głoll;,,ta, ic-rt tenaltljiłą byty: acefla pro- pracacll, hodotulż bgdła, trzodE owlec. W tej dzieclzi-

testozu i zugstql9iertźe cio Prent:i?.T{! o zarużechanźe uzy- nże ogranźczen,la sżęgajq do 650/o - 
jest to tragiczne

uanźa rolnikotu przed kolegiun,L, (po dziś dzźeń nie nlt dl,a potskiej naukż,
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W maju sejrnźk oceni. rolrtictllso uźelkopolskie --cdejmie stosoune ustalerlża us którycłl czynnie będę
,:zestniczył, Oto przykładg jak szanuje się polski
:rodukt: rolnźk na zac'l.Lodzźe za 7 kg mięsa uieprzo-
,.,:ego otl,zanluje 6,12 zł nasz 2,80 zł, Za mleko na za-
:Ą. odzże 7,30 zł z0, lżtr , nasz 0 ,54-0 ,6 4 zł.

W komźsji strategźi i rozlłoju Wźelkopolski roz-
.,_,a:alźśrny zagadnienże promocji dla tłojeuództlna ze
, : c z e g ólny łn utu zgl ędnźenżem ob c e g o kapżtału, którg
,lżałbE tuorzyć noue stanoui,ska prqca, WEsłucha-
'.,:śłly oceny sytuctcjż społeczno-gospodarczej wo!e-
,.,"odztu:a ż na tym odcinku nźe nla korzgstngcll,
:mżan - następuje ogromne zubożenie społeczeńst-
,_,:a, W najbliższEm czasie zostanie przedłożony pro-
,zkt ustalng o zasadacl"t prouadzenia politykż rozlDo-
".. regionu a szczególnźe o udzielaniu pomoca rrla-
:- 

a:-n, ż średnim przedsżębi,orstlłom,
\Y mźędzyczasże odbgło sżę ukonstgtuouanie Ko-

,.is ji Reuźzainej, ta ktorej zostałem tłgbrang na usż-
:eprzeuodnźczqcego komisiź dzięki czemu będę
-,iał uglqd na dzźałcllność uszystkżch jednostek pod-
".:głycll Sejmżkolłl, tak pod lłzględem nreratoracz-
".rm ,jek ź Jźnansougm.

Pod nq.cźskżem moźm ź posła Szczepańskiego od-
_ -iiśmy ął Lesznie z udziqłem zlnźqzkótu zallsodo-
._,ich służby zdrotuia spotkanźe z Janem KopczEkiem

wicemarszałkiem sejmżku. Chodzżło o fakt, że
,.enudżerolDże na kontraktach zarabżajq ogrorlne
:,.znżqdze, a us służbie nic się dobrego nie dzieje, Po
,_..,lelogodzirune j dEskus jż murszałek sttuierdzlł, że

-liowa menadżerski,e niczego dobrego nie przgnios-
ł. ź będo, zmienźane. Zakomunikousał róunżeż, że
'_:rcl.zo trudnE tenxq.t dotyczg Kas Chorgch.

Zgłosźłem interpelacie o odtajnieniu zarobkólls
) .1 r ektor a W ielkopolskie j Re gionalne j Kasg Chory cll
,. 'ego pracotłnżkóu, ktore sa, jeszcze tagższe aniżeli

meng,dżerótł pracujqcych la szpźtalach, Po d.zień d,zi-
siejszg nie otrzymałem odpouiedzi,. cłl,oć już uźem,
że kierownictua, Kasy Chorgch z dntem 7 u:rześnża
br. przejda, pod Zarząd Sejmiku,

Poslousie i radni Sejmźku pracujq nad, nouselżza-
cją ustawy o potuszechnym ubezpźeczeniu zd,roąnot-
ngm. Chodzż o to, że reforma zdrcuźa. jest (nie usa-
ham się tego stużerdzźć) spartaczan{L ż nat,eżg w try-
bie pilnym dokonać następujqcgcl-t zmżan:
a) ustalźć przysługujqcE ubezpieczoneTlll bezpłatn,g

lub za dopłatq ustalonq na d.ung rolt przez !łas,y
chorych - lilnit cenu za danq usługę, u za!ł,resie
którego fi.rnnsuje sżę śuźadczenie. Rożnźcę mźę-
dzy limźtem a cenq ustalonq przez śuiaclczeęia-
dawcę ponosiłbg ub ezpieczong.

b) zaopatrzenie us lekź L materiały nled,yczne przg-
sługuje ubezpżeczonernu także na pod.stauźe re-
cepta uastatoźonej przez lekarzcł. nźe będa,ceło le-
kąrzem ubezpieczenżq. zdrouotnego (to s&nia 77,ua

ilotgczyć ślnźadczeń z zakresu badań cliegnostycz-
nych, u tEm diagnostukż medtlcznej).

c) kantalct lekarzE z Kasq Chorych u:inźen repre-
zentować Zarzqd lub oddzi,ał zrzeszenża lekarzy
Kasy Chorgch.
Reasumujqc chodzi o to by p'enżqdz:e no,s,ze były

ugdatkouane na leczenźe przez dobrze opłacanych
lekarzy, a nie jak dotgchczas gros pźeniędzg ,,przeja-
da" kądra bardzo ugsoko płatna ul bźurach Kas. Po-
tlsinno być tak, że pacjent ugbiera leL;ur,:a, ten ua-
daje receptę i racll,unek zq usłlLgę, a pacjent ździe
do upousażnione j jednostk i k as,11 c|ł,ory cb,, g dzźe otrzE -
muje zwrot tls całości lub tll usta\,onej części za su)o-
je leczenźe.

Dziękuję Panu za w;,-powiedź i do zobaczenia za
miesiąc.

(H.z.')

BIURO USŁUG UBEZPIECZENIOWYCH
FRANCISZEK CIESLIK

Śmigiei, ul. Kilińskiego 37, te1. 518-04-76

te1. komórkowy 0-603 376 187.

ZAPRASZA DO PODPISYWANIA UMOW
NA EMERYTIIRĘ II FILABU

W OTWARTYM FUNDUSZU EMERYTALNYM
utworzonym pTzez|

COMMERCIAL UNION,
BANK PRZEMYSŁOWO-HANDLOWY

i WIELKOPOLSKI BANK KREDYTOWY.

- :ras od 3 roku 960/o składki inwestujemy na koncie
a,.ienta, pobierając najniższą opłatę - 40/o.

,l3}- Z&pewniĆ sobie godziwą emeryturę proponuje-
:::.,- zawieranie dobrowoirrych ubezpieczeń na życie
_ ;unduszem inwestycyjnym w kraju i za grarr,icą

lII filar). Emerytury te są wolne od podatku, a za-
-t_ało nam już ponad 1 miliorr osób.

OSWIADCZENIE
Członkowie Unii Wietkopolan Koło Śmigiel gene-

ralnie popłierają przedłożoną w czasie zebrania pro-
testacyjnego w dniu 26 marca przet ptzewodniczą-
cego komitetu protestacyjnego Leszka Balcera kwe-
stię przyspieszenia budowy obwodnicy. Popieramy
również jego zapowiedź ostrzegawczych protestów w
ra-zie przesunięcia terminu robót. Dążeniem naszym
jest jak najszybsze tch rozpoczęcie.

Z ubo]ewaniem przyjęliśmy postawę naszych rad-
nych powiatowych, z których nikt nie zabrał głosu
(wicestarosta uczynił to z urzędu) by przedstawić
swoje możliwości w tym temaclie, radny - delegat
sejmiku przybył gdy spotkanie dobiegało końca.

PRZE\MODNICZĄCY KOŁA

,,- -._^,.- - --*, J:'1,3jl,J--^
llastęFny n] 20 mafra br.
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Vm Sesja Rad5l,Mi-ejskiej Śrnigla
Odbyła się 15 kwietnia br. Obecn;rch było Zż yad-

nych, rrieobecnych dwóch: Zdzisław Żaczyk z Star.ej
Przysieki Drugrej oraz Henryk Żak z Przysieki Pol-
skiej. W sesji uczestniczyli także radni Rady Powia-
tu Kościańskiego Józef Cieśla i Henryk S,krzypczak,
sołtysi i przewodntczący komitetów osiedlołvych, Ob-
rady prowadził przewodniczący Rady Miejskiej Smi-
gla Zygmunt Konieczny.

CO ROBIŁ ZAR'ZĄD?
Sprawozdanie z działalności Zarządu : Miejskiego

Śmigla złożył Burmistrz Smigla Jerzy Cieśla. l.
W związku z wysokim poziomem wód or,az rnożii-
wością osunięcia się skarpy przy budowie kolektora
ogólnospławnego (po prawej stronie E5 na przeciw-
ko stawu przy wiatrakach) zarząd spotkał się z kie*
rownikiem budowy aby omówic wykonanie robót
koniecznych. Ustalono, w celu obniżenia poziomu
wody, konieczność zainstalowania igłofiltrów; które
umożlriwiły wykonanie wykopu i wyłania płyty be-
tonowej pod komorę przeiewową. . . . :,, .

Vr/ przetargu ustnym nieograniczonym zatiząd doko-
nał sprzedaży czterech działek budowlan5łch lna osie-
cilu Braci Polskich w Smigiu: dziatkę o pow. 0,1B.35
ha sprzedano za 11.936 zł, o pow. 0.50.000 ha za 2.293
zł, o pow.0.06.17 za 3.900 zł i o powierzchni 0.03,30
ha sprzedano za kwotę I.547 złotych.
Zatząd dokonał też wyboru oferty na renowację
części elewacji wTaz z renowacją tarasów w zabyt-
kowym pałacu w Bronikowie. Wpłynęły dwie ofęrty

- wybrano Przedsiębiorstwo Rekonstrukcji i Reno-
wacji Zabytków RETROSTYL z Rydzyny. W trybie
z wolnej ręki dokonano wyboru inspektora nadzoru
tych robót - Stefana Cieślę z Koszanou,a nrającego
uprawnienia konserwatorskie.
V/ trybie zapytania o cenę zatząd dokonał wyboru
wykonawcy na równanie dróg w mieście i gminie
Śrnigiel. Z czterech ofert wybrano firmę Usługi
Transportowe Macieja Wolsztyńskiego z Przysieki
Pclskiej.
Podjęto też uchwały o powierzeniu stanowisk dyrek-
tora gimnazjum dyrektorom szkół podstawowych: w
Śmiglu - Janowi Nowickiemu i Starej Przysiece
Drugiej - Pawłowi Szymkow-iakowi. (W pozosta-
ł5zch szkcłac]h, że wzgiędu na to, ze są zespołami, ta-
ka konieczność nie zachodzi).

UcHwAŁY, UCHWAŁY ...

Dziesięc z nich dotyczyło zatwierdzenia zmian
miejscori.,ych planów zagospodarowania. trolegały one
głównie na zmianie funkcji - np z roIniczej na bu-
downictwo bądż dziaŁalność gospodarczą. Dotyczy-
ły one Karmina, Bronikowa, planu ogólnego zagos-
podarowania przestrzennego miasta i grniny ŚnrigieJ
(tzecz dotyczyła innego niz poprzednió projektowa-
nego zjazdu z planowanej obwodnicy), Wydorowa,

Nietążkowa, Starego Btałcza, Koszanowa, Smigia.
Podjęto również uchwały w sprawacir:

- r,kreślenia stawek czynsz:u regulowanego za lo_
,kale mieszkalne _ jej istotne postanowierria dru-

: kujemy na stronie 6,

- opłat za wodę pobieraną z urząd,zeń zbiorowego
zaopatrzenia w wodę z terenu Miasta i Gminy
Śrnigiel. Nim podjęto tę uchwałę (,,przeszła" jed,-
rlym głosem), wywiązała się dyskusja.
Jej punktem wyjścia było zdanie z uzasacinienia

uchwały; ,,W związku ze wzlostem cen jak również
11,ydatkami związanymi z remontami sieci wodocią-
gcwej znacznie wzrośnie w roku bieżącym cena wy-
dobycia wody". (Choć w uzasadni.eniu znalazła się
też i taka informacja: ,,Zar-ząd informuje, że w roku
1998 koszt związany z utrzymaniem wodociągu wy-
nosił 1.005.2lB zł, natomiast wpływy ze sprzedaży
wody wynoslly 977.744 zł. Pozostała kwota została
pokryta z dotacji miejskiej"). Jan Józef czak z Mo-
rownicy stwierdził, że na wsiach są nowe ujęcia wo-
dy i wodociągi, ,,stąd argumentacja o remontach
mnie nie przekonuje, a środków na remonty nalezy
szukać gdzie indzie7".Z takim postawieniem sprawy
irie zgodził się wiceburmistrz Feiiks Banasik: ,,Wnie-
sienie opłaty zróżnicowanej byłoby błędem i dzia-
łaniem nrewłaściwym". Henryk Skrzypczak - kie-
rownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszka-
niowej, ktoremu podtegają wodociągi, zwrócił uwagę,
że od momentu przejęcia wodociągów ze spółki we
Wschowie straty wody zmalały z 40olo do 250lo, a fak-
tycznie to nie są straty, gdyż ubytki te powstają
głównie w wyniku płukania filtrów i rurociągów. Mó-
wił też o fatalnym stanie technicznym stacji (z wy-
jątkiem Brońska) 

- 
głównie zakładowych i sieci.

Często występują awarie - Bro,nikowo, Sierpowo i
Stare Bojanowo, ,,Gdzie zrobiono prowizorkę, za kt6-
rą płacimy wszyscy". Stanisław Pawlak z Czacza po-
dał ceny wody w ościennych gminach akcentując, że

lv niektórych z nich nie ma stałej opłaty. (Bo nie ma-
ją u,odomierzy - replikował Burmistrz). H, Skrzyp-
czak postalvił sprawę jasno: albo będzierrry tylko
pompować albo będziemy pompować i myśIeć o
pr-zyszłości wodociągów, Dziennie wypijamy trzy
Iitry wody a spożywamy kilogram pokarmów, które
też zavłl,erają wodę. J. CieśIa zwrócił uwagę, że re-
monty są i na starych i na nowych sieciach. ,,Nie
upraszczajmy, że wzrost ceny za wodę - bo remon-
ty. Gmina też partycypuje w remonty zakładowych
sieci wodociągowych". Urszula Ranke stwierdziła, że

cena wody winna być kosztem jej wyprodlłkowania.
,Ostatnie zdanie w dyskusji padło z ust Tadeusza H.a-

nyża ze Starego Bojanowa: Chodzi też o to, aby lu-
dzie zaczęll 1ą oszczędzać.
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_i,ilwalc stwierdza się:
_ Ustala się stawki opłat za wodę w wysokości:

- ].60 złlm\ na cele bytowe,

- .70 złlm' do celów produkcyjnych, w których
,,,,,oda wchodzi w skład produktu spożywczego,
',,90 złlm" do celów produkcyjnych, w których
-,-.,oda nie rvchodzi w skład produktu spożywczego.

_ Ustala się opłatę za obsługę w wysokości 3,90 zł.
: ', T-:chwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z
. _;. obowiązującą z dniem 1 maja 1999 r.

-- ustalerria rvysoktlści opłaty targowej na obszarze
],Iiasta i Gmiriy Smigiel - tabelkę opłat druku-
-.lny na stronie 6.

. Skrzypczak stwierdził, ze proponowane ptuez za-

._. z handlujących nie wnosił żadnych zastrzeżeń.
_ -,:-llliej, w wyniku dyskusji (U, Ranke i A. Pecold),

=::lllka ,,wypadła" pozycja: Przy sprzedaży obnoś-
.=, z ręki, kosza, skrzynki, wiadra, wózka loweru
., ,l zajmowanej powierzchni do ] 6i _- 2,50 zł.

_-,,-. też głosy, ze (Pozostałe) ,,opłaty są za niskie.
_._,*::lajmy]". Uchwała przeszła 12 głosami ZA przy
- ::,ZECIW (trzech radnych wstrzymało się od gło-
j-.

- rradania nazr,v ulicom r,r,Morownicy:
3 _.,lcv biegnącej od Bronikowa w kierunku Śmigla

l-adaje się nazwę ul. SMIGIELSKA
l ;_.cy biegnącej od ulicy łączącej Bronikowo ze

Slniglem w kierunku Podśmigla - ul. LESNA
O l.:cy biegnącej od ulicy łączącej Bronikowo ze

Sr:lrglem w kierunku Sikorzyna nadaje się nazwę
ul, JÓZEFA KAŹMIERCZAKA (Jego biogram
i,odamy w następnym numerze),

O _1_1cy równoległej do ulicy biegnącej w kierunku
?odśmigla - ul. BOCZNA,

O -.l,c. biegnącej od ulicy łączącej Śmigiel z Bro-
],__Ęowem w kierunku nowego osiedla - ul. NO-
\T_\,

- porvołania Kapituły przyznającej odznaczenia
ZASŁUŻONY dla MIASTA i GMINY ŚuIctnr,.

_ _ _ichr,vały z marca 1998 roku wprowadzono dwie
- --_-_,allY:

1. W skład Kapituły wchodzą: Przewodniczący Ra-
dy Miejskiej Śmigla, dwóch członków Kolegium
Rady, dwoch członków Zaruądu Miejskiego oraz
dotychczasowi laureaci - osoby fizyczne.

2. ,,Mając na uwadze zacho,wani.e prestiżu przyzna-
wanego wyróżnienia Katpituła może wybrać naj-
lvyżej 3 wnioski, tym samym ustala się Iimit
przyznawanych odznaczeń ,w ilości najwyżej
trzech w roku. Zadaniem Kapituły będzie ro_pa-
trzenie wniosków zŁożonyctl do prezydium Rady
o przyznanie ,,Honorowego obywatelstwa" lub
medalu ,,Zasłużony dla Miasta i Gminy Śmigiel"
i wybó,r w głoso,waniu tajnym, który jest wiążący
dla uchwały Rady. Za wybrany uznaje się wnio-
sek, kńry otrzymał największą ilość głosów, jed-
nak nie mniej niż 500lo{1obecnych czło,nków Ka-
pituły ucze§tniczących w posiedzeniu Kapituły.

- wprowadzenie zmiany w uchwale ,,śmieciowej"

- po, prostu zwiększ,ono kwotę kary ,,za usunię-
cie śmieci z urzędu" - jak stwierdził Burmistrz
z 10 złotych do 100 złotych.

WOLNE GŁOSY I WNIOSKI
Punkt ten został zdominowany przez, sprawozda-

nie U. Ranke z działalności Rady Nadzorczej Zespołu
Opieki Zdrowotnej, do której to wraz z Henrykiem
Skrzypczakiem zostali wybrani przez radę w 1996 r.
W roku bieżącym odbyły się trzy posiedzenia, w cza-
sie których dyrektor przedstawił: propozycję reorga-
nizacji, przeb eg sporu zbiorowego z lekarzami, któ-
ry miał bardzo spokojną formę, propozycję zbycia
niektórego sprzętu medycznego, Iimity p,rzyjęć cho-
rych (60 miesięcznie na każdy oddział). Sprzedane
zostały także aparaty EKG zakupione ze środków
gminnych dla Starego,Bojanowa. U. Ranke poinfor-
rnowała też, że decyzją menadżera lekarze pierwsze-
go kontaktu winni przyjrnować pacjentów w go,dzi-
nach 8.00 do 18.00.

Odpowiadając na pytanie (K. Wasiek) stwiełdziła, że
rada nadzorcza nie miała żadnego wpływu na wybór
dyrektora i wysokość jego uposażenia.

Po wyczerpaniu porządku obrad przewodniczący
Zygmunt Konieczny dokonał zamknięcia .urjr. 

".".

IX Sesja Rady Miejskiej Smigla
§ Zcirzqd olrzymoł qbsolutorium
O Zgstużeni dlc Miqsto i Gminy Smigiel;

"ks. kanonik Zbigniew Dawidziak
Michoł Szkudlarek
Rank Społdzielczy w Smiglu

szelsza informacja w następnym numerze)
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CZYNSZ REGULOWANY

§1
Ustala się stawkę bazową czynszl} regulowane go za
1 rri2 povlierzchni użyfĘg*,u' lokalu mieszkalnego na
kwotę t,60 zł cd 1 czerwca 1999 r.

§2
Za powtetzchnię uzytkową lokaiu mieszkalnego w
rozumi,eniu uchwały uwaza się powierzchnię wszy-
stkich pomieszczeń znajdujących się w lokalu bez
względu na ich pTzeznaczenie i sposób używania tj.
pokoi, kuchni, korytarzy, łazienek, spiżarni, przed-
pokoi oraz innych pomieszczeń służących mieszkal-
nym i gospodarczym potrzebonr najemcy.

§3
Wysokość czynszu okreśIa si.ę stosownie do tabeli
stanowiącej zalącznlk do niniejszej uchwały.

§4
1. Lokale należące do zasobów gminy o powierzchni

przekraczającej 80 m2 mogą być oddane w najem
za zapŁatę czynszu wolnego.

2, O przeznaczeniu lokaru do oddania w najem za
zapłaŁę :zynszn -vvolnego decydował będzie Za,
rząd Miejski Smigla.

ZAŁĄCZNIK DO STAWEK CZYNSZU
Czynniki podwyższające stawkę czynszu:

- instalacja gazowa w mieszkaniu

- centraine ogrzewan,ie

- wocia i kanalizacja w mieszkaniu

- 
łazienka w mieszkaniu

Czynniki obniżające stawkę czynszu:

- budynek bez instalacji wod.-kan.

- mieszkanie w suterenie Iub strychu bez
odpowiedniej izolacji termicznej

-- mieszkanie bez światła dzien. w kuchni

! 250lo

ł 25olo

{ 25olo

l 25olo

- 10%

- mieszkanie na wsi
_. mieszkanie w budynku oddalonym ponad

3 km od skiepu - 10%

mieszkanie bez insta]acji elektrycznej * 500,o

za przejęcie wspólne z innymi najemcami
budynku sprzątania obejść, posesji, kory-
tarza oraz innych pomieszczeń wspólnego
użytku - 2501,1

OPŁATA TARGOWA

§2.
Obowiązek uiszczenia opłaty targowej ciąży na

osobach fizycznycŁt i osobach prawnyclr wykonują-
cych czynności określone w załączniku do ninieiszei
ucil,ł"ały.

§3.
Opłatę targową pobiera się niezaleznie od należ-

ności przev",idzianych'w odrębnych przepisach za ko-
rzystanie z urządzeń targowisk otaz za inne usługi
świadczone przez jednośtkę prowadzącą targowisko.

§7.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia

rv sposób zwyczajowo przyjęty i ma zastosowanie po-
cząwszy od 1 maja 1999 r.

ZAł,ĄCZNIK DO OPŁATY TARGOWEJ
Wysokośó opłaty w zł

1. Przy sprzedaży od każdej wystawionej
na sprzedaż sztuki
a) konie, bydło powyżej 2 lat 4,50
b) jałowizna powyżej 6 m-cy, źrebięta

powyżej 6 m-cy do 2 lat 3,00
c) trzoda chlewna z wyjątkiem prosiąt,

owce, kozy oraz cięlęta, źrebięta do
6 mc-y 2,50

2. Przy transakcji kupno-sprzedaż z samo-
chodu ciężarowego, osobowego
a) powyżej 2 ton 9,00
b) 2 tony i poniżej 6,50

3. Przy sprzedaży (handlu z samochodu oso-
bowego i wozu konnego) płodów rolnych
jak: zboże, ziemniaki przez rolników 4,5L

4. Przy sp,rzedaży prosiąt z wozu konnego,
samochodrr lub przyczepy 4.ri-

5. Przy sprzedazy w ciągu handlowym do
stanowisk handlujących art. przemysło-
wymi ustala się opłatę l6.ij_

6. Przy sprzedazy w ciągu handlowym do
stanowisk handlujących warzywami i owo-
cami ustala się opłatę 9., -

7. Przy sprzedaży poza ciągiem handiowym
w wypadku sprzedaży ze straganu 1ub sa-
mochodu ustala się opłatę 11 _ _

10'| o

10t] ,l
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,,GRAFIT"
KoŚcIAN, oS.

tel.

JAGIELLoŃSKIE 32

512-21-24

UWAGA HAI\DLOWCV!
.Centrum Kultury w Śmiglu zaptasza wszystkicir

handlowców do wystawienia stoisk podczas tegorocz-

nych DNI SMIGLA, które odbędą siię 28-30 rnaja-

Zg{qszenia w administracji Centrum (I p. wejście Ci
w godz. 8.00-15.00, tel, 518-02-73.
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;i1 1997 roku Zespół Szkół Rolniczych im. Jana
:_._.;1,o-vnicza w Nietążkowie utrzymuje kontakty
- _allcl-ł_ską gmirrą Neufchateau, połozoną w Woge-
-.-__ iv Lotaryngii. Polegają one po prostu na wysy-
, ._-l i]o francuskich rolników młodz|ież na praktyki.-'' 

..-l-tl roku Francuzi, chcąc bliżej poznać nasz re-
. _ _l i Po]skę oTaz nawiązać bliższą współpracę , pTzy-
-,-_: do nas.

Oiicjalne spotkanie władz samorządowych Smigla
_:,arrcuskiej delegacj,i odbyło się 15 kwietnia br.
-:,ir posiedzeń Urzędu Miejskiego Śmigla. Gospo-

._.._zeii,l był Burnristrz Smigla Jerzy Cieśla. Za sto-
,:"]-. 113 którym ustawiono plopo(ce - flagi Francji,
:__ski i Smigla (w biało-czerwo,ne tło wkomponowa-
" _lerb Smigia) honorowe miejsca zajęli: Marie Le-

, ,.::te -- przewodnicząca deiegacji, Jerzy Cieśla ri tłu-
.,_=:zka Bronisława Kuś, którą okazała się być Polka
_ ]0 lat rrrieszkająca we Francji.

-'-_:ając gości Burmistrz Smigta podkreślił, że miło
:_:] illLl gościć przedstawrcieli gminy, w której miał
.:-.zję przebywać rok temu i cieszy się, że doszło do
_:-;.-iz!t!, choć żałuje, ze wśród delegacji nie ma me-
_ _. Neufchateau. Wyraził też nadzieję, że czas spę-
.,:,.]}- w Poisce, a od dzisiaj w gminie Snrigiel, spę-
__:. nriło, a dzisiejsze spotkanie zaowocuje współpra-
.., która została zapoczątkowa:na pTzez szkołę w Nie-
. .. zxorvie.

-.istępnie przedstaw-i.ł Francuzom uczestników spot-
:.._,:.ia z naszej strony: wiceburmistrza Feliksa Bana-
. .ła, plzewodniczącego Rady Miejskiej Śmigla Zyg-
.._,li,Lta Koniecznego, Sekretarza Śm,igla Wandę Jaku-
, 
"\\iską, 

Skarbnika Danutę Marciniak, ktierownika
_akładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
, Smiglu Henryka Skrzypczaka i niżej podpisanego

- dyrektora Centrum Kultury w Śmiglu.
_:,imacz przedstałvił delegację Neufchateau, w skład
._:órej rvchodzili: Marie Lecomte, która z ramienia

Domu Młodych i Kultury (jest jego wicedyrektork1)
odpowiada za mlodzieżowe międzynarodowe kontak-
ty, jej mąż Luc Lecomte, Alain Louis - odpowie-
dzialny za miejską gospodarkę konrunalną i repre-
zentujący prezesa Komitetu Spraw Partnersk[ch
i prezesa Stowarzyszenia ,,Wieczór na wsi" oTaz
Raymond Blicharz, również działacz stowarzyszenia
,,Wieczór na wsi". (Działa ono na zupełnie innych
zasadach niż nasze koła gosp,odyń wiejskich czy klu-
by seniora).

Po prezentacji Francuzi w irnieniu Komitetu do
Spraw Partnerskich przekazali Jerzemu Cieśli fotel
w stylu volter.
A następnie, przy kawie i ciastkach, wzajemnie się
informowano i dzielono poglądami. Wypowiedzi na-
szych gości cechowały się dążeniem do integracji, do
partnerstwa w ramach Unii Europejskiej. A. Lacomt
mówiła, jak to miejski dom kultury w ramach i czę-
ściowo ze środków UE organizuje międzynarodowe
zloty młodzieży - w tym roku odbyły się już trzy,
Robi to po to,, by młodzież tóżnych krajów rnogła się
bezpośrednio spotykać. Temu też służą wakacyjne
I zawodowe wymiany młodzieży. Chce też, by wtięcej
młodzieży francuskiej wyjezdżało do Polski. AIe
chodzi też i o wymianę ludzi dorosłych - rolników.
Z. Konieczny zadeklarował, że rodziny rolnicze z na-
szej gmlirry w każdej chwili mogą gościć Francuzów,
z tym, ze będzie bariera językowa (Po raz któryś
apeluję: MŁ)DZIEŻY|UCZ SIĘ JĘZYKÓwtlt;. ł ao
Unii Europejskiej - dodał - powinn'śmy wejść ju-
tro, bo za pięć Iat, nie będzie po co,

B, Kuś dodała, że gdyby byli młodzi ludzie w wieku
12-15 lat, posługujący się niemieckim, angielskim
no i francuskim, to mogą przyjechać do francuskich
rodzin na zasadzie rewizyty - Pląngq2i chcą prze-
by-wać u polskich gospodarzy, być blisko przyrody.
Po oficjalnym spotkaniu Francuzi udali się do Za-
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kładu Gospociarlri. Kornunalnej i Mieszkaniowej
rp Smiglu, gdzie zostaii zapoznanl ze strul<ttłr-ą i pro-
blen:arłi zakładu, z."lrj.eCzi,li wodociąg i nieczynną już
gazownię.

Delegację miasta l{aufchateau żegnano uroczystą
kolacją 16 kw-ietnia br. w Centrurn Ku]tur;- w Snlig-
1u. Przed nią francuscy goście uczestniczyli lv próbie
Zespołu Pieśni i Tańca ,,Żeńcy Vl'lelkopolscy" - ,u-
prosiii zespół do tr'rancji -w 2000 roku, na placu Roz-
strzelanych zapoznali sie z krótką historią Smigia,
zwiedzili wiatraki, wystarvę krzyży w kapiicy ewail-
gelickiej i Centrum Kuitury gdzie dovriedzieli się

o zasadach funkcjonowania tej instytucji.
Gospodarzein pozegnalnego spotkania był Bulmistrz
Smigla iZarząd Smigla. Burmistrz przedstawił człon-
kom delegacji tych członków zarządu, którzy nie
ucz,estniczyli w spotkanlu rv diriu poprzednim: Wie-
ława Kasperskiego, Aticję Ziegler, Zdzisława Ża-
czyka i Henryka Zaka. l\1arie Lecomte podziękowała
Polakom j, vlładzom Sinigla za wspaniałą gościnę i za

to, co zobaczyli. Stwierdzlła, że pozrlali drizo polskiej
kultury na wielu szczeblach. Poznaii gospodarstwo
agroturystyczne, kilka szkół rolniczych, byli w Ra-
cocie, Rydzynie, Wilanowie, Warszawie.,,Wszędzi.e
gdzie byliśmy, byliśrny bardzo serdecznie goszczen1.

Foii cy są w,spaniali". Raymond Blicl.arz, już v,, trak-
cie kolacji, mówił o francuskim rolnictwie, o tyin, żc
zmiany ]<oniurtktury zmuszają ii francuskich rolni-
]<ów do przekształcen swych gospodarstw. It{ówił też
i o ro]nikach-romantykach, którzy są blisko natury,
utrzymują konie, prowadzą gospodarkę sanrowystar-
czallrą, A w Polsce poszttkuje chaty ze strzechą, 'bo

rve Francji jest ona dowodem ... bogactwa".

Na kotriec burniistrz Jerz,v Cleśla wręczył gcś-
ciom pamiątkowe wydar,vnictw-o albumowe, a mał-
żeństwu Lecomte 

- 
widoczek Smigta pędzla Anto-

niego Szulca. Wzniesiono tez toast, szampanem przy-
r,viezionym przez gości, za pomvślną v,spółpracę.

Hubert Zbi.erski,

- działalności na rzecz ochlony środowiska poprzez
technologie produkcii przy]azne środowisku,

*- podnoszenia cstety}<i rv donru i otoczeniu, estety-
zacji zagród wiejskich i otoczenia,

--, rr,spółpracy z oddziałami KRUS, ośr,odkanr1 po-
mocy społecznej, urzędami pracy oraz innymi 61-
ganizacjami i instytucjami o podobnym zakresie
działania,

-- mobilizowania kobiet wiejskich do podnoszen,ia
zawodowych kwalifikacji vl dąż,eniu do zaspoka-
jania zawodowych i społecznych aspiracji, wska-
zywanie im perspektyw zatrudnienia.

P. Bulińska w Smiglu - siedziba Urzędu Miejskiego
Smigla interesantów plzyjmuje w 1. i 3. tydzień mie-
siąca; w poniedzi.ał}ii w godz. B.00-15.30, a w pozo-
stałe dni tvgodnia w godzinach B.00-9.30.

Specjalista doradztlva ogólnorolnego p. Maria
stachowiak w dalsz5,m ciągu zajmuje się doradzt-
wem technologiczym (produkcja roślinna I zwlęfzę-
ca), ekonomicznym, rachunkor,vości rolnej i kredy-
towania.

Interesantów przyjmuje rve wszystkie dni tygodrria z

wyjątkiem środy w godz. B.00-9.30.
u.a,)

KURS KOMBAJNISTOWI!!

Zespół Szkół Rolnicz;lgh im. Jana Kasprowicza

w Nietążkowie organizuje kurs komba jnis-
t ó w. Rozpoczęcie 10 maja. Koszt: 2B0 zł Ą- 20 zł eg-

zamin (dla uczniów 200 * 20 zł). Bliższych informa-

cji udziela mgr inż, Stanisław Grześkowiak,

tei,5-180-027.

Zmiomg w derqdztwie rolniczyffi
W związku z reorganizacją administracji dokona-

no też zmiany rł, organizacji Ośrodka I)oradztwa Rol-
nlczego w Lesznie. tsyłe wojelvództr,vo, leszczyńs}<ie

podzielono na rejony, którym odpowiadają powiaty.
W każdym z nich porł,ołano Powiatowe Zespoły Do-
radztwa Roiniczego, które jednak w daiszym ciągu
podlegają ODR vl Lesznie.

Pani Urszuii Bulińskiej, dotychczasowemu spe-
cjaliścle wlejskiego gospodarstwa domowego, obej-
mującej swym zasięgiein teren Sinigla. Liplra t Prze-
mętu zmieniono stanowisko i obecnie jest specjalistą
do spraw doradztvia socjalno-bytowego i s,wym dzia-
łaniem obeimuje Śmigiel i Czempin. Jej działainośc
doradcza i szko]enior,va lealizowana bęcizie poprzez
organizowanie szko]eń, kursów, pokazów, pogadanek
i doradztwo indywiduaine m.jn, w zakresie:

-- mozi,iwości podejmowania dodatkowych przedsrę-
wztęć po,zarolniczych mogących stanorvić dodat-
kowe źródło dochodu, m.in. wspieranie agroturys-
tyki i turystyki wiejskiej,

* doradztrł,a socjalno-bytorvego dla rodziny rolni-
czej i mieszkańców wsi na rzecz rł,j.elofunkcyjne-
go rozr,łloju wsi i poprar,vy walunków pracy oraz
stanctartu życia mieszkańców,

- inicjo,vania działan l1a Tzecz akty,wnego zwalcza-
nia Łczrobocia na obszarach wiejskich,

- doractziwa ekonomiczno-prar.vnego i kredytolvego
mającego na ce].u zwiększenie dochodowości w
gospodarstwie roInym,

- 
profllaktyki zdrowotnej w rodzinre wiejskiej,

- elin'rnow-ania błędów lv zywien,iu rodziny,

-. proekologicznych metod pozyskiwania żywności
w gospodarstlł,ie rolnym i domorvyirr,

o
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PoK^z W ,,URPoLU"
,_:-,i]l br. Minister Rolnictwa i Gospodarki

-:__",-,-ej v;ydał rozporządzenie w sprawie szcze-
-,:_-_ zasad przeprowadzania badań sprzętu do

1, :.-._a środków ochrony roślin. Sprzęt ten po-
- :,:iaó dostarczony do wyspecjalizowanej jed-
, ,: :ailizacyjnej, upoważnionej przez wojewódz-

_ .-..:lektora ochrony roślin do przeprowadzenia
_ . ] ]puszcza się tez możliwość przeprowadzenia
;. : _ , ::adania u właściciela sprzętu, ale przy za-

:._,. lvalunków umożIiwiających wykonanie
::,,:,__: tsadanie będzie miało charakter dwufazowy:
: :],,,,- badanie ogólne * wizualne, później 

- ba-
,,. ,: _.]aliLl technicznego poszczególnych urządzeń.

_ :::,zeprowadzania badań technicznych oprys-
, :-, stacje będą musiały być wyposażone w spe-

: : .-'JZtl}r sprzęt.
] ., 'ego działania 22 kwietnia br, zorganizował

1_:_- .]] Kunert - właściciel Autoryzowanej Stacji
, ..., C.ągniików Rolniczvch URPOL w Poladowie.
,=._l-__czyło łv nim ponad 200 rolników! Byli też
, __._=:,lcl i dystrybutarzy tegoż sprzętu: dyr. ds.

, ]-:]'azv firmy KONGSKILDE POLSKA Stanisław
: - _,.s.it. konsultant ds. opryskiwaczy i urządzeń fir-

,-._:,ąDi Grzegorz Doruchows}<i, właściciel firmy
]_SIYNY i IJRZĄDZENIA ROLNICZE z Kropko-

-_ ],,libert Suchy, prz,edstawiciel firmy KURKO-
-__-_K z Rdecza Krukowego koło Brześcia Kujaw-

. -aJ Było tez małżeństwo z Belgii sprzedające
,:_=, llodobny do tego, jaki był użyty w pokazie.

* ,.. :eż przedstawiciele banków (stoisko z dotadz-
- 

=::: kredytowym), ,inspektorzy ochrony rośIin, pra-
, ,,.,_,c\- doradztwa rolniczego.

:;c 1B metrową beikę spryskiwacza zalinstalowa-
_ j:-nuchany basen, na którego dnie położono alu-
,_.-__..l\\,e szyny - tor pom[arowy. W nie są wmon-
_ ,,r:le czujniki, które co 800 mm zatrzymują samo-
._i::e urządzenie SPRAY SCANER badające kolej-
= _,jcinki belki opryskiłnzacza.
',-:.:zono opryskiwacz, ciecz wydobywa się z dysz

, ^:ządzente się przesuwa. W 18 rynienkach groma-
-,_. ciecz, która następnie przepływa do cylindrów
: _::liarowych. Zmlerzone wartości zbierane są w mo-

-_._. pamięci, aby następnie wyznaczyć rozkład cie-
__,,- dla całej belki oraz stopień jego równomierności

! r,. Kalibrację (sprawdzenie przez porównanie ze
,.-..1ą wzorcową, absolutnie prawidłową) przeprowa-
_a stę według iinstrukcji podawanej w formie ko-

,,--=,-id na wyświetlaczu jednostki sterującej. Tylko

= j]rzyciski pozwaiają uzytkownikowi wprowadzić
_.::e potrzebne do kontroli pomialu, który odbywa
j - automatycznie według zadanych parametrów.
] l_erzone pTzez uTządzenie wartości gromadzone są
- elektronricznym module pamięc:. Po wykonanym
,,,,tniarze moduł podłączony jest cio seryjnego kom-

putera, a dane przesyłane są do programu poz,\Mala-
jącego na [ch graficzną prezentację.
W taki sprzęt, zgodnie z obecnymi wymogami, musti
być wyposażo,na każda stacja kontroli. Kosztuje on
około 20 tys. marek (koszt badania, taz na dwa lata
-- około 100 zło,tych).

Prowadzący pokaz sugerował, że z punktu finanso-
wego,, stację należałoby umiejsco,wić w kooperacji z
inną działalnością, np. remontern, konserwacją, sprze-
dażą części zamiennych.

Pokaz sprrzętu S,PRAY SCANER nie był jedy-
nym. Po przerwie (ki,ełbaski, napo,je, kawa, ciasto)
prezentowano i inne urządzenia - np. dynarniczny
przeładunek zkrc.ża przy pomocy dmuchawy o wydaj-
ności 44 ton na godzinę.

Ładna pogoda, gościnność gospodarzy, ekspozycja
szerokiego zestawu maszyn |l urządzeń i pełna info,r-
macja spowodowały, że przybyli do Poiadowa rolni-
cy czuli się bardzo swobodnie. Wielu z nich pytało o
cenę, a niektórzy poprzez telefony koirró,rko,we p,ro-
wadzili ko,rrsultację: kupić? Nie kupić?

(H.z,)

aUWAGAs
PRzETARB

Centrum Kultury w Śmiglu rinformuje, że w dniu
21 maja 1999 r. o godz. 12.00 w sali klubowej Cen-
trum Kultury w Śmiglu, ul. T. Kościuszki 20 wej-
ście ,,C" odbędzie się PRZETARG USTNY NIEO-
GRANICZONY na najem lokalu użytkowego (sezo-
no\My punkt handlo,wy) położorrego w Srniglu przy
ul. M. Konopnickiej (przy basenie).

W przetargu mogą brać udział osoby tizyczne i praw-
ne, które wpłacą opłatę za udńał w przetargu w !vy-
sokości 10,00 złotych (nie podlega ona zwroto,wi) i
vadium w wysokośc,i 30,00 złotych w administracji
Centrum Kultury (wejście ,,C", I.p.) w dniu przetar-
gu do godz. 11,00.

Stawka wywoławcza miesięcznej dzierżawy wynosi
85,00 złotych + VAT (lipiec, sierpi,eń) z możliwością
przedłużenia okresu dzieńavly za 50alo stawki dzier-
żawy * VAT.

Szczegółowe warunki pł:zetargu określa,,Regulamin
przetargu", któ,ry, po,dobnie jak i umowa dzierżaw-
na, jest do wglądu w administracji Centrum.
Lokal można oglądać w dniach 20 i 2l maja br. w
godz 9.00-1 2.00 (ktucffi,J 

&1H*'ffili"T*:fl
mgt Hubert Zbi,erski,
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Pr zedstąwic iel p in@iF tt lt@lp ltAS1I
r rrmy

wilkowice
Zapraszamy od 10.00 do 16.00

64-030 śmIctnl, ul-. rłnme,s
tel./fax (0-65) 5189-687, tel. (0-65)5180-515

tel. kom 0 601 572-3ż4

Edmunrl człlrłleclii
FĘ,zED§rĘ§loRsTwo
PRoDUKCYJN& HAl! DLowG- U §Ł UGorry P

- adaptacja pomieszczeń

- instalacje wodne, kanalizacyjne i co

- usługi ślusarskie i tokarskie

--- naprawa pomp hydroforowych
*- dekarstwo blacharskie

- studniarstwo
_. sprzedaż okien i drzwi PCV

- rolety t żaluzje

7.05.99 (piątek) godz. 19.00

,,WRÓG PUBLICZNY", USA, 1998, Reż. Tonv Scott.
Wyk. Wi1l Smith, Jon Voight, Gene Ifa,ckman. F'ilm
rensacyjny. Młody prawnik u plogl] wielkiej kariery
przypadkowo spotyka bliskiego znajomego. Konse-
kwencją spotkania jest oskarżenle o morderstlvo.
Istnieje tylko jedna szansa, by udowodnić rrzłasną
niewinność: Iozmowa z tajemniczym osobnikiem,
lltóry wie wszystko o operacjach służb specjaln;lcil.

14.05.99 (piątek) godz. 19.00

,,DŁUGO I SZCZĘ9LIWIE", USA. Reż. Andy Ten-
nant. Wyk. Drew Barrymor, AnjeJ,ica l{uston, Dou-
glay Scott. Baśń filrnowa, osnuta na motywach
,,Kopciuszka"., Ojci.ec ośmioletniej dziewczynki ż,eni
się z baronową, kilka dni później umiera. Ptzez
osiem następnych lat dziewczynka jest służącą maco-
chy. Pewnego dnia spotyka księci.a, który ma zenić
się z córką hiszpańskiego króIa.

B.M.

FIRMA HANDLOWO_USŁUGCWA
NOWAK GRZEGORZ

ul. Lipowa 37, 64-030 Smigiel
CENY HURTOWE, FAKTURY VAT

tel. 5-189-364

teł.0604609371

godziny otwat,cia: poniedziełek - piątek 9.00-12.00
i 14,00-17.00

SYSTEMY

- przewody
ELEKTROINSTALACYJNE

- gniazda i wtyki 3BOV

- włączniki 380V

- tablice ]icznikowe

-- zabezpleczenia

- bezpieczniki mocy

- kostki zaciskowe

- żarówki

- rurki instalacyjne

- puchy podtynkowe

UWAGAl MEBLE!
Zaptaszamy do nowo otwartego

sklepu mebIowego
w Smiglu, ul. Zdrojowa 25

CENY PRODUCENTA - sprzedaż rataina
, te1. 0-604 61842I

AGENCJA UBEZPIECZENIOWA

ANDF"ZE.J CIESIELSKI
Smigiel, ul. Lipowa 33, tel. 5189-365

tel. kom. 060246420l
PRZEDSTAWICIEL PZU SA

poleca bezpłatne doradztwo i zawieranie umów
członkowskich

DO OTWAR,TEGO FIINDUSZU
EMERYTALNEGO PZ|J ,,ZŁ0TA JESIEŃ"

oraz w zakresie ubezpieczeń:

I. Na Życie

- emerytalne - ,,Pogodna Jesień"

- posagowe z rentą

- NW i inne

II. Majątlrowe

- budynki i mienie od ognia, kradzieży
i innych żywiołów

III. IVypadkowe

- odpowiedzialności cywilnej

- nieszczęśliwe wypadki

IV. Komunikacyjne

- OC, AC, Zielona Karta
PRZYJMOWANIE OPŁAT ZAOC POJAZDOW

- puchy hermetyczne

- gniazda i wtyki 220V

-- przewody antenowe

- anteny

- gongi bezprzewodowe

- przedłużacze ogrodowe

- konwentery

- domofony

- osprzęt airtenowy
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,,KRYTMINAŁKl,
]5.03.1-.r, 

- rrrieszkaniec Przysiek' Polskiej zgłosił,
ze na pl,zeciwko jego posesji przejeżdżające dwa
:]ainochody cięzaro-łe uszkodziły chodrr,ik. Po przy-
ilvciu policji ustalono sprawców zniszczenia, ktÓ-
ll,ch pouczorro. Zobowiązali się oni do naprawlenia
szkociy -- uczynili to w wyznaczonym termrinie,

-7,03.ł;r. - mieszkaniec Bronikowa zgłosił, że jego
zclla" bqdąc ,w stanie po spożyciu alkoholu wszczęła
arvanturę. Przybyła na m,iejsce policja strony po-
uczyła.

:]1.03.br. 
- w Czaczu mieszkaniec Poznania kierują-

c1- FIATE]\[ DUCATO nie zachował należytych
slodków ostrożnośc.i i najechał na tył skręcającego
r,,, 1ewo FIATA 126p, którym kiero,wał mieszkaniec
}Iorownicy. Spawcę kolizji ukarano mandatem
Karąym.

]103.ł:r. 
- mieszkanka Śmigla zgłosiła, że jej syn

,,r,vrvołał awanturę domową. Przybyła policja stro-
llr- pouczyła.

. C].br. 
- mieszkanka Śmigla z ul. Leszczyńskiej

zglosiła, że jej mąż będąc w stanie po spożyciiu al-
.lonolu wszczął awanturę domową wobec niej i
jzreci. Strony pouczono.

: 0l.br. 
- w Śmiglu na u1. Lipowej kierujący MER-

CEDESEN{ mieszkaniec Koszanowa, podczas wy-
<oilywaili.a manewlu cofania, uderzył w stojący za
:--illl samochód PEUGEOT rnieszkańca Smigla.
P:zeciwko splawcy kolizji skierowano wniosek do
..oiegium.

ńł.U.. - straż firmy KPK PASZE w Szczepanko-
,,,,-ie Nowym zgłosiŁ, że przy zakładzie znajduje się
,;odejrzany samochód. Przed przybyciem policji
cri3echał.

:"Oł.Ur. - mieszkanka Karśnic zgłosiła, że dwaj za-
_::askowani w kominiarki mężczyźni weszli do jej
_l-rieszkania, przejrzeli wszystkie pomieszczenia i
,.,-r-szii. ZgŁaszalącą pouczono.

l l_}ł.br. 
- mieszkaniec Bronikowa zgło§ił, że jego oj-

-:ec będąc w stanie po spożyciu alkoholu wszczął
:r,"anturę domową. Pouczenie.

! 0ł,br. - mieszkaniec Smigla z ul. J. Kilińskiego
::iosił, że w opuszczonym budynku przy tej ulńcy
::,zebywają nieznane mu osoby. Na miejscu zasta-
._c śpiących dwóch mężczyzn i kobietę, bez stałego
::,i:ejsca zamieszkania. Strony pouczono.

r ,.l].l;r. - mieszkanka Koszanowa zgłostła, że jej
_:iąż będąc w stanie po spożyciu alkohoiu wszczął
;,,,,-atrtrrrę domową. Strony pouczono.

1r_1,0-1,br. - mieszkanka Leszna zgłosiła, że przeby-
,.,.-ając u krewnej w Czaczu w stosunku do krewnej
_ l:iej pijany sąsiad wszczął awc.;rturę. Strony po-
;CZono.

12.04.br. - mieszkanka Starego Bojanowa z ul. Krót-
kiej zgłosiła, że na terenie jej posesji znajduje się
nieznany jej mężczyzna, który chce wejść do mie-
szkan,ia. Legritymującemu go patrolowi policji oś-
wiadczył, że chciał pożyczyć klucz, by naprawić
swój rower. Pouczenie.

12.04.br. - sołtys wsi Wonreść zgłosil, że młodzteż
zanieczyszcza przystanek PKS. Pouczenie.

13.04.br. - mieszkanka Wonieścia zgłosiła, że jej
mąż będąc w stanii,e po spożyciu alkoholu wszczął
awanturę wobec rodziny. Strony pouczono.

14.04.br. - włościcielka sklepu przv pl. Rozstrzela-
nych w Śmiglu zgłosiła, że do sklepu weszła miesz-
kanka Śmigla, usiadła za Iadą i ni.e chciała stam-
tąd wyjść. Przybyły patrol policji odwiózł ją do
domu.

15.04.br. - mieszkanka Śmigla z ul, Północnej zgło-
siła, że nieznany jej mężczyzna przebywa w jej
mieszkaniu. Przybyły patrol poiicji nikogo nie zas-
tał.

16.04.br. -* mieszkan,iec G]ińska zgłosił, że jego dwie
sąsiadki zabrały mu dwie kury, których nie chcą
oddać. Po przeprowadzonych rozmowach drób wró-
cił do właściciela.

16.04.br. - mieszkanki Glińska zgłosiły, że na pose-
sji w Glińsku, której właścicie]em jest mieszka-
niec Śmigla, biega duży pies bez kagańca. Po prze-
prowadzonej z jego właścicielem rozniowie, pies
został zamknięty w kojcu.

16.04.br. - mieszkaniec Śmigla z uI. Dudycza zgło-
sił, że pracownlicy szkoły rolniczej w Nietążkowie
w trakcLi.e robót polowych ,,nawieżIl" na ulicę z,ie-
mię. Po przeprowadzonej rozmowie z kierowni-
kiem gospodarstwa, ulicę oczyszczono.

lł nocy z L7 na 18.04.br. nieznani sprawcy, po up-
rzednim wyłaman,iu zamka w drzwiach ubikacji
sali gimnastycznej przy basenie, a następnie wy-
łamaniu otworu w drzwiach z ubikacji do sali, we-
szli do wnętrza sali, w której rozerwali zamki w
drzwiach pokoju nauczycielskiego by z jego wnę-
trza dokonać kradzieży piłek, rakietek do tenisa
stołowego i koszulek na szkodę Zespołu Szkół Za-
wodowych w Smiglu. Sprawa w toku.

21.04.br. - mieszkanka Starego Bojanowa zgłosiła,
że jej konkubin wszcząŁ wobec niej i dzieci awan-
turę domową, Strony pouczono.

zebral H.Z.

Zapraszamy do

SKLEPU SPOŻYWC ZO -PRZEMYSŁOWEGO
mieszącego się przy ul. św, Wita 25.

Zawiadamiamy, że rachunki powyżej 10,00 zł będą

brały udział w lo.sowaniu atrakcyjnych nagród.

Losowanie odbędzie się w miesiącu lipcu.
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ół.030 sMlGlEt, ul. Kościuczki 6
tcl. (0-ó5l5t80-20ó

PBOFESJONALNE ZDJĘCIA:

- śIubne,

- komunijne,

- rodzinne,

- paszportowe,

- dowodowe, legitymacyjne w 3 min

- reportażowe,

- reklamowe.

HYil{ltturAillE FItMÓlT l zDl[Ó A&tATOR§Klcll

SPRZEDAŻ:

- filmów,

- aparatów (2 lata gwarancji),

- albumów,

- ramek,

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

- akcesoriów fotograficznyc_..

- baterii do telefonów

U§tU8l lfi§ElBE A3, A{ p$mnieiszenle - powiększanig

VIDEO FILMOWANIE

UWAGA WŁĄSCICIELE

NOWYCH STACJI

TBLEFONICZNYCtI

Centrum Kultury posiada jeszcze oglaniczoną ilośc
egzeinplarzy: Spis właścic'eli stacji telef onicznych
- dodatku cio Witryrly Smigielskic,1.
Cena 5,00 złotych.

0fiRff&tr$#FWs
§przedaż Rozsady:

kapusĘ, sałaty,
kalafiorów itp...
pomidoróĘ ogórków
ipapryki

Śmigiet, Morownicka 14
tel. 518-95-86

P; i'[] liLliKTI{ON S.C.
ó.]$-038 snłlc;llil, ul,, xlltŃsKIEGo 70

N (] \},{} { )T\ł A ItTĄ l { U i{,t,owN rA SERDECZNlE ZAPłłASZA

$F,ER.UJEMY:

Szcrcłiłi lł,3,!;tii" łrt. biurolyl-ch i szkolrr,vch

i)llilicr lisercl. s1<]ltiliinka lioil,ipilicroti,L. r,riiii r]o klr"c idiukarck liskairryclr. zesz},t\,. segregatory, teczki, koszulki
]i,litlrl,c.r_,ilLrqollisv iliai-kci,r,. pi:liii,:i t,ic,.i ki iit,llz,..

§zt:ł,r.l lłi lr v b rir ał,t. clelrtroin stal :rcl.i nl.clr

1]ilt.l,ic (]fal,..

Z łł;|At,l 1, i j,l i| }1\, KAZ l} E i,ł Ństwł ZA NIOW ! E N |A
Z ;\ }' i{,riSZ.,\ M }' !}(} \ł'Sl}Oł, PląAC- \'

l,]. FtR.i\,'!Y i|LIiKTOINS'IALACYJNi,
i;:

UI§AGA: KAZDY I(T* n{i},/"Ci},§A zAKLTFsxxJ Pos/Yźru zs FLIJ lTf oKR.&sIE
oD Gx-38.CI.+ 1999 $TR?}3.{A §AGR.{)DĘ §iEsP' sstANKĘ

i UWAGA! Termin przedłużono do 31 maja 1999 r.
l

Telefon (0-65) 518-99-80
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SKLEP ODZIEZOWY

(Ah[hIA)
zaprasza do swoiclr punktów w Śmiglu:

ul, Sienkiewicza - tel 5180-084

r.r1. Jagiellońska - tel. 51Bg-5?0

poleca od,zież damską, męską i dziecięcą:

;=:'tiitury

- garsonki

- kurtki

- bluzki

- spodnie

- szereg innych towarów

Prow adzimy też:

SPRZEDAŻ RATALNĄ BEZ ŻYR"^NTÓW

ROWERY
szeroki wybor

sUper ceny
Śmigiel, pl. Wojska Polskiego 11

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

w godzinach 9.00-17.00

ZAPRA$ZĄl.4Y

-Oferuje Państwu :

REKLAMĘ WIZUALNĄ
- szyldy
- tab|ice
informacyjne

- witryny sklepowe
- napisy na
samochodach

- transparenty
- tablice ślubne

DRUKl
- wizytowki
- drukifirmowe
- identyfikatory
- etykiety ślubne
samoprzylepne

- kasetony
podświetlane

- flagifirmowe
- iluminacje
świetine

- grafika
przestzenna

- napisy z folii

FoTo
- fotografowanie
- skanowanie
- nadruki na folii

i koszulkach
- art. fotograficzne

SLEP R(Itll0_llGBlll!llIGzY

U. i F. EĄŁ§EH

śMtclnl, pL. WoJSKA poLSKIEGo 11

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

p o l e c a:

) nasiona

) środki ochrony roślin

) nawozy

) totie

) trzmiele i biologiczne środki ochrony roślin

) narzędzia i sprzęt ogrodniczy

) kosiarki

) cebule i kłącza kwiatowe

)\ szereg innych towarów

ZAPRASZAMY w GODZINACH OD 9.00 DO 1?.00

W SoBoTY Do 14.00

POt[ " 00h0&
,-7l Zakład Usługowo - Handlowy
' Krystyna Górna

6ł{30 Śmigiel Tel. (0-65) 518_92-70
ul. ogrodowa 5 6om. o sog 77527a
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WYNIKI ROZI]GRANYCH MECZOW

JUNIOR LESZNO - ORLĘTA CZACZ 9 : 9. Punkty
dla Orląt zdobyli: Michał Skałecki 3,5, Ktzysztof
Garsztka i Krzysztof Zandecki po 2,5 oraz Paweł Ja-,
cyno 0,5 punktu.
Końcowa tabela tej grupy rozgrywek w sezonie 1998/
99 przedstawia się następująco (o awansach i spad-
kach zadecydują nowo powstałe OZTS, do których
poszczególne drużyny należą):
1. Relaks Tylewice
2. PoLONIA _ ARSENAŁ Iv
3 ORLĘTA CZ^CZ I
4 Junior III Leszno
5. Spartakus Kąkolewo
6. Tajfun II Lgiń
7. Spółdzielca III Kobylin

92

17 kwietnia - II liga
POLONIA-ARSENAŁ _ GRANIT II Strzdin 10 :0.
Punkty zdobyli: Grzegorz Kaniak, Tadeusz KozŁo-
wski Jerzy Kozioł i Kazirruierz Kowalczyk - wszys-
cy po 2,5.
BEł to ostatnż TrLecz rozgraIDanu w naszej salż w tym:,
sezonie, Cźeszg nas uysokie zuycżęstlno, WszEscy za-:,

gralźśmg na susoźm poziomie. Do końca rozgrgtoelc
pozostała duie rundy - oba n,Lecze na wyjazdach ze
ZRYWEM AZS us Zielonei Górze oraz. ą_GÓRNI-
R(EM tl: Polkotnicach.

III STREFOWY TUR,NIEJ_KLASYFIKACYJNY
KADETow

Złotów, 10 kwietnia br.

Z naszego klubu prawo gry w tym turnieju wy-
walczyło 3 zawodników, którzy zajęii następujące 1o-

katy: Mateusz Kuciak - 13, Wojtek Waiigórski -i25 oraz Dariusz Szymańsld - 28. Dwaj ostatni sąj
jeszcze młodziikami. Ogółem startowało 32 zawodni-i
ków z dwóch województw: Wielkopolskiego i Za-:
chodnio-Pomorskiego. 

i

DBUŻYNOWE MISTBZOSTWA WIELKOPOLSKI
MŁODZIKÓW

Poznań, 17 kwietnia br. i'
lW niistrzostwach uczestniczyły 22 dwuoso,bowei.

drużyny z tB klubów. POLONIĘ reprezento,wały],
cztery: l

1. Dariusz Szymański i Wojtek Waligórski - 4 miej-l
sce i awans do eliminacji na szczeblu strefowym,'

2. Daniel Kaczor i Łukasz Szymański - 11 miejsce,
3. Michał Bednarek i Paweł Zbyrad - 17 niejsce,
4. Marcin Waligóra i Kamil Szłapka - 19 miejsce,

MISTRZOSTWA OKRĘGU LESZCZYŃSKIEGO
KADETÓW I JUNiORÓW
Leszno 17 kwiecień 1999 r.

CRLĘTA CZ^CZ do tych mistrzostw wystawiły pięć
zawodniczek i dwóch zawodników. Zajęli oni nastę-
pli.jl;ce lokaty: ll.*.i

ind3,i7yido"1nie _ kadetki: Katarzyna Rogozińska --
16, Paulina MaśIak - 18 i Anna Cichowska - 19

mńejsce; kadeci: Paweł Jacyno -7 a Krzysztof Gar-
sztka - 9 miejsce; juniorki: Dagmara Szefler - 12

a Marta Ratajczak - 11 miejsce.
W grach deblowych Dagmara Szefler z koleżanką z
Relaksu Tylewice Karoliną Golirnołvską zajęły pier-
rvsze miejsce wśród juniorek, a Katarzyna Rogoziń-
ska i Marta Ratajczak zajęły trzecie miejsce wśród
kadetek.
Krzysztof Garsztka i Paweł Jacyno zajęli p,iątą loka-
tę wśród kadetów,

INDYWIDUALNE
MISTRZOSTWA WIELI{OPOLSKI MŁODZIKOW

Poznań, 18 kwietnia br.
Ogółem startowało 65 młodzików oraz 42 mŁodziczki.
Reprezentanci POLONII zajęli następujące lokaty:
Wojciech WALIGÓRSKI wywa|czył brązowy medal
a Dariusz Szymański był czwarty - obaj zakwali-
fikowali się do elirnrinacji strefowych, Paweł Zbyrad

- !2, Łukasz Szymański * 14, Michał Bednarczyk

- 14, Daniel Kaczor - 26, Marcin Waligóra - 29,
Kąmil Szłapka - 40. Jedyna młodziczka, (iII klasa)
Marta Waiigóra zalęła 25 miejsce,

MISTRZOSTWA
\troJEWÓDZTw 

^ 
WIELKoPOLSKIEGo

INDYWIDUALNE KADETÓW OraZ DR|JŻYNOWE
JUNIORow

Poznań, 24 kwietnia br.
Ogółem w zawodach startowało 14 drużyn, a w grze
indywidualnej - 46 kadetów.
Drużyna POLONII w składzie: Patryk Ratajczak,
Adam Nowosielski i Marcin Luboń zajęła 5 miejsce
a Mateusz Kuciak w turnieju kadetów był jedenasty.

$zAfrffi§

SEKCJA SZACHOWA ,, WIE Ż A "
działająca przy Centrum Kultury w Smiglu

zapT asZa n a

OTWARTY TURNIEJ SZACHOWY
Z DK^ZJI VIII DNI Śnnrcr,ł

Zgloszenia codziennie w adrninistracji Centrum
Kultury, od godz. 8.00 do godz. 15.30.

Termin przyjmo,uvania zgłoszeń upływa 26 maja br.

pkt. 20
18
t2

10
9

9

t)

:98
:72
l99
t24
118
ll7
l2B

11B
t44
117

98
99

BB
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WYNIKI PIŁKARZY

Pogoni Smigiel - klasa okręgowa

I{orona Piaski _- Pogoń 2 : 0.

Pogoń - Pogoń Wschowa 0 : 0

Kania Gostyń - Pogoń 1:0

Mas-Rol Spławie - A klasa

Lew Pogolzela - Mas-RoI 1 : 3. Bramki
zdobyli: Włodzimierz Rogalski, Mateusz Ci-
szak i Paweł Mania.

R},dzyniak Rydzyna - Mas-Rol 1:0
Mas-Rol - Jantar Strzyżewice 3 : 0. Bram-
ki zdobyli: W. Rogalski _ dwie i Maciej
Strzelczyk - jedną.

Korona Czernina * Mas-RoI I:2. Bramki
zdobyli: M. Strzelczyk i W. Rogalski.

25-M.br. Mas-Rol- Kłos Garzyń 0 : 1.

Ł05-br. Sarnowianka Sarnowa - Ras-Roł 2: 0

Obźekt us Spłaużu tu dalszym cźqgu jest rozbu-
bcytaany, W marcu na stadionie zażnstqlowano sta-

Ę aparaturę nagłuśniajqcq. W zźemź położono 720

rctróttl kabli głośnżkowgch orąz postausźono trzg
fupg pod głośniki. Montousane 8q też ławki, dla kź-
licrirł ulokół stadionu. NątoflLźalt prza stadźonże

sltzgtl,tousano stolikż i łatl:kż oraz przagotowano miej-
re pod ognisko. Ta część bożska będzże służyła do

d,fu) rekreacgjngch,
ft boisku pżłkarskim przeprowadzono modernizac ję

1Ętg nalnożarc darń pod bramki i. miejsca niezadar-
Jfune. Na płgtę rozsapano też naąlsóz i trawę, Raz u
Ęgad.niu płyta b ędzi,e u alc ous ana.

BEzPŁAIl{E
0GŁll$ZEilIA B§B§}ffiB#E

SPRZEDAM DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ
w Nowej Wsi o pow. 860 rn'

kontakt:
W. Majer - Nowa Wieś, ul. Snigielsira -t2

Młode małżeństwo poszukuje ml.esztr<ania clo wyrra-
jęc,ia. Tel. 5iB-91-53.

Sprzedam FSO 1500 Cornbi, biał;r, ig69, sŁan clcbly,
po remoncie, silnik 1500 Polonez. Te1. (0-602) 55 76 Ą0

Przyjmę ucznia w zawodzie
CHODOWY od września 1999

LAKIERNIK SAMO-
Te}. 5i8 04 86.

Sprzedam działkę budowlaną, tel. 5i3C-]2z1.

Z^PR,osZENIE
8 maja pod patronatem Starcsty Powia,tu 1icś-

ciańskiego otaz Zarządów Powiatcłvego i Miejsko-
-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarrrych
w Śmiglu zostaną zorgarrizorvane Fowiatowe Gb-
chody Swięta Patrona Strażaków z następując;um
programem,
godz. 14.00 zbiórka straży pożarnych przed remtzą

OSP Śm,giel przy ul. Powstaircó-w Wiel-
kopolskicl', a następnie plzernatsz do ko-
ścioła p.w. św. Stanisława Kostki,

godz. 15.00 Msza święta rv intencji strażaków
godz. 16.00 przemarsz na stadion K.S. PCGOŃ przy

ul, M. Konopnickiej,.na którym odbędzie
się impreza strazacka, w czasie której
zostaną \Mręczone odznaczenia i koncer-
tować będą orkiestry dęte z Kościana
i Krzywinia,

godz. 19.00 dyskoteka ,,na kole" przy Centrur: Ku-1-
tury w Śmiglu.

Społeczeństwo miasta i gminy do licznego udziału
w strażackiej imprezie zaptasza

Komitet Organizacyjny

U W A G A! UWAGA! UWAG

VlIl ilNl SMIGLA od 28 dę §ffi ffiffiE§
Szczegółowy program w następnym numerze ,,'WS" oraz na plakatach.
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Pilarki spalinowe i elektryczne

:§r

ffi
Pilarki do zyłvopłotu
Kosy spalinowe
Urządzenia do cięcia
asfaltu, kamieni
Wysokociśnieniowe

oraz wyroby fir*y VIKII{G
Kosiarki trawnikowe : elektry cznę,
spalinowe i samoj ęzdne
E l ektryc zne r o zdr abntacze
ElekĘcznenożyce do zyv

SKLEP FIRMOWY: ASOC ,,URPOL"
śulclEL, UL. KlLlŃsxleco 7

Kos

WALER|AN
TEL. 518 00

K Ui, €

stali" betonu.

KUNERT
|54
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stolaika
poltrycia dłchOlmg

materiały iunlra#§in8
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