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Gimnastt1ka poranna

Witam Państwa serdecznie i trady-
cyjnie zapraszam do gimnastyki porannej.
Czy zauwazyli Państwo, jak ten czas szyb-
ko leci? Dopiero co był Dzień Matki, prze-
minęły Dni Smigla (uz osme z kolei!),
przeszedł Dzień Dziecka i rozpoczął się
gorący OMWP, co znaczy: ostatni miesiąc
przed wakacjami. Wszystkie dni czenłca
miną nam przyjemniej, jeśli nie zapomnimy
o codziennej gimnastyce. Stajemy zatem
ochoczo przy otwańym szeroko oknie i

rozpoczynamy.
MĄ (ze św. Florianem) przyniosł

wydazenia spod znaku OSP. Moje okno od
gimnastyki porannej okazuje się miec w
tym względzie połozenie strategiczne.
Udało mi się przez nie zobaczyó, jak na
powiatowe święto strazackie zdążał konny
zaprzęg strazacki z Sierpowa, Nie minęły
nawet trzy tygodnie i z tego okna oglądałam
poświęcenie sztandaru w Nietązkowie. A
było to zaiste poświęcenie! Najpierw
strazacy z pełnym poświęceniem i w
pełnym umundurowaniu (niektórzy nawet
w hełmach) wytrzymali solidny upał. Widać
utyskiwania na gorąco dotarły gdzie trzeba,
bo krotko po odjezdzie ks. prob. Bańko-
wiaka uroczystośó przenruała gwałtowna
ulewa. Poświęciła rzęsiście wszystkie
sztandary i wszystkich zgromadzonych
(nie wyłączając oficjeli i orkiestry). Dla
strazakow zywioł nie nowina, więc jak
deszcz zelżal wszystko przebiegło dalej
gładko.

Mozna jeszcze po wszystkiemu pró-
bowaó odpowiedzieć sobie na jedno pytanie:
czy naszemu Burmistrzowi bardziej do twa-

Uprzejmie zawiadamiam,
że 4 czerwca br..(piątek)

Urząd Miejski Smigla
będzie nieczynny

Sekretarz Urzędu
mgr Wanda Jakubowska
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rzy jest w mundurze broctwo strożockiego, czy kurko-
wego? No pewno nie zdoło się tego łotwo rozsi.rzyg-
nqć, o szczególnie w tok krótkim czosie, jok trwo po-
ronno gimnostyko,

Swoje dwo dni w końcu mojo mieli również ośmio-
klosiści, Jok już wolec reformy oświoiy zoczql się to-
czyć, to nikt się mu nie ostoi. Atmosfero bodoj jok no
moturze i prowie jozdy łqcznie: wszystko ściśle tojne,
poufne i zokodowone. Komputery mojq to wszystko
przetrowić i bezbłędnie ustqlić listy ronkingowe, które
będq podstowq przy przyjmowoniu do szkół średnich.
A reolio? Renomowone liceo i tok zopowiodojq, że
będq ,,sprowdzoły uzdolnienio kondydotów". Te mniej
renomowone też będę musioły jokoś wybroć tylu chęt-
nych, ile mojq miejsc. Czy tym rozem wytypuje ich
komputer wypożyczony z ,,, toto-1otko?

Dlo mnie reformo oświoty przypomino no rozie ce-
bulę - co się odsłoni kolejnq worstwę, to tym bor-
dziej chce się płokoć. Ostotnie hosło reformy to ,,9im-
busy", czyli outobusy specjolnie zoprojektowone (!!!)

do wożenio uczniów gimnozjów. Mo być to pojozd no
złe drogi, bezoworyjny, bezpieczny (łqcznie z unie-
możliwieniem wychylonio się uczniów przez okno) do-

stosowony nowet do wózków inwolidzkich, Znowu zo-
mysł jok nojbordziej godny pochwoły iposiępowy.
Tyle, że oczywiście no poczqtek roku szkolnego nie
zdqży się nowet z próbnq seriq kilkudziesięciu pojoz-
dów. Chocioż możno przecież postqpić jok w wielu
podobnych przypodkoch - kupi się po prostu ouio-
busy zo gronicq, bo przetorg wygrojq firmy spozo
kroju. Szocujqc pobieżnie, ile mo być docelowo gim-
nozjów, będzie to kolejno doskonoło okozjo, żeby roz-
łożyć nostępnq gołqź rodzimego przemysłu. Ale o dzi-
wo: nie mo źodnych problemów z osygnowoniem pie-
niędzy no tę reformę (reformę, o nie oświotę, bo nq

tę zowsze pieniędzy stole brokowoło i nie wierzę, żeby

coś się zmieniło z dnio no dzień),
Jeśli już wybieroć jokieś ,,wygibusy", to zdecydo-

wonie polecołobym jednclk gimnostykę poronnq
jest no pewno zdrowszo, o jeśli juz coś kosztuje, to

tylko tyle ile somi chcemy no niq wydoć.
Pozostowiom już tercz Poństwo somych z ćwicze,

_ niomi z zokresu reformy oświoty i zoproszom do no-

stępnego spotkonio przy poronnej gimnostyce (zdro-

wej, toniej i bezpiecznej dlo otoczenio),
Gimnastykę porannq| przygotowała i prowadzżła mgr J,S,

eO SłtVcHlAc W SlE]llMllilKtul ?
ODPOWIADA RADNY StrJMIKU WIELKOPOLSKIEGO - MARIAN I{ASPERSI(I

W trakcie sesji, ktora odbgła się 8 maja br. podię-
to uchlłułę poruołujorcq Wżelkopolskq Kolumnę Tran-
sportu Sanźtarnego dziękż czerrlu utrzanxarlo ponad
3 tgsźqce stanowisk pracy,

12 mala na zaproEzenźe grupg radngcłt z bgłego
lłojewodzttła leszczyńskiego goścżł na naszgnx tere-
nie Marszałek Sejmiku Stetan Mikołaiczak. Tema-
tem spotkań z marszałkiem bgło umacnżanże samo-
rzqdnoścź poprzez stałg kontakt radngch, sejmźku
z radngmi niższgch *zczebli. Mówżono też wźele o tż-
nansach, ktorgch lak usszędzźe, także tu Wojewodz,
tlnźe Wźetkopolskźnl, brakuje. Przy czgm my Wiel-
kopolanże iesteśmy vDaraźnźe krzgtudzenż, Nasze uso-

jewód,zttuo jest drugże co do wźelkości, a 12 tls źlości
otrzarnawangch środkow. W praklgce wgruża się to
tym, że d.o skarbu państlła dajemg najuźęcej,0 śred-
nio nu mźeszkańca dostajemg 80 zł, gdy niektore
inne uojeuództwa ...200 zł.
Marszq"łek stllsierdzźł też, że Wźelkopolska wbrew
pozoron,L, jest ogromnźe zróżnźco,wo,na np. w niektó-
rych rejonach bezrobocie jest ogronxne ź iego zmnżej-

szenże jest głowngm celem ąnład,z Wojeuództlna
Wżelkopolskiego. S. Mikołajczak zlnżzgtotuuł też nże-

które inusestycje i zadeklarouał fżnansotne usparcże
na rozbudowę oczaszczalnż ścźeków u Lesznże,

Bard,zo intensyunże przagotoualżśmg sżę do ko,
lejnej sesji, która odbEła sżę 31 mala br,

Temqtem usźod,qcym bgła ocena sgtuacil społecznei

ż przgjęcźe założeń progranxo?Dgclt dla strateglż roz-

llsoju lłojewod"ztua, Ze usstępnych ocen tugni,

kuło, ze żnstgtucje gospodarcze a szczegolnźe mułe

pr z e cl s ź ęb i,o r s tlr) o" p otr z eb u j q o g r o nxn e g o,tu s p ar c ża,

Dokonaliśmg ustaleń tego co unosimy do zoojeuodz-

tua, jakż posżadamg potenclał i kondgcję, co lest
nam potrzebne dziś, a co będzźe potrzebne lutro i u
d,ul,szej przgszłośct oraz jak u przgszłości ma 1paglq-

dać Wźelkopolska.
Drugim ten,Latenx sesji, była ocenl" sytuucjż usżelko-

polskźego rolnictwa.
Bg clo niego nuleżycźe się przagotować zwołano spe,

cjulne posiedzenie komisji rozwoju rolnźctwa t, stra-
tegiż oraz d,wuclnioąne semlnurium w Sielinku z udzźa-

łem ekspertow IJnźż Europejskźej, mźnźsterstua rol-
nźctusa i mżnisterstusa gospodarkź oraz ekspertaw
zajmujqcgcłt, się produkcjq, przetuorstwem ż rgn-

kiem rolnźczgm.
Sejmik pracuje nad, modernźzacjq obszarolu wźej-

skźcll, oraz procesenx d,ostosowaniu pol,skźego rolnie-
tlpa d,o gospod"urkż rgnkoue!, czyli mól,uicl,c inuczej:

wejścźa d,o T]nźi Europejskiej, Z dośluźadczeń inngch,

krajow wgnźka, że lest to proces trudny, złożony

ż długt, Przesłunkamż tgch zmian so, dua założenźa:

- rolnżctllso lako podstauolng dzżał gospodarki na

obszarach, wiejskżch nże lest us stanże zapelnnl,ć

g.od,nego poziomu żgcźa ludnoścż lusż,

- ogranl,czenże możliwości prze!ęcźa ludnoścź ze usi
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ll) 1llieścże, uaruikajqce z bezrobocia, stusarza bcz-
lłzglęcl.nq konieczność znulezienźa dla lud,ltaści
zużejskiej za3ęć poz-a rolnictusem na ussź.

Dlu stabil,noścż syitlttcjź nu
kolrLill,eksotue i .ttstulnoąłe

jqcgch sźę negia'"i;wnyclt
paktlL dla rolnżcttlJa oraz,
rozuoju rol"nictllsu.

W czasie sesji przajęto też ucltuatę o utułorzeniu
u: Poznaniu państwoluej uyższej szlcoły med.ycznej
o kierunkach pźelęgniarskźnl ź położnżczgm.

lnJormuję ponadto, że zgodnie z ustauq od, 7

wrześni,a br. kasy chorych przechod,zq, pocl naclzor
sejmźkólu. W zużqzku z tanL wździm,g potrzebę utlDo-
rzenia przy kasach, źclt, oddzżałach i przy szpżtalach

rad spcłecznEch, któryclt zadaniem będzie czuąnanźe
rłud prausidłotłq działalnościq, tych jednostek,

W połousże maja spotkałem sźę z rnoinui uyborca-
nń -- załogq, Wojeu:ódzkżego Szpitala Neuropsgch,ia-
tiaczlLego us Koścźanźe, tu którgm uczestntczgła też
dgrelccja. Zostałern ż,apoznana z problemami, z któ-
rynl,ż ta instgtucja nże jest w stanźe się sama uporaĆ

-. trzeba moźm zdaniem pomoca Sejmźku, szczegól-
nźe tls zakresi,e rernontu kuchnż sanatorźum, zainsta-
latlłanźa agregatu prqdotuorczego ż koord,gnacji, z Ka-
sa,mi Cl1,orych lłoj, Lubuskiego ż Dolnoślqskiego opłat
za leczonych pacjentóu z tach usojeuod,ztlu w koś-
ciuil.skirn szpźtalu,

Dzięltuję za wypowiedź i do zobaczenia za mie-
siąc, 

@.z.)

tl:sź konieczngm staje się
r ozwźqzanźe nauar stąls żu-
problemów 

- przyje,cźe
też ustauq - kżerunkot1.1

Uroczy§ta Sesja Rady Miejskiej
Smigla ffi

@]
Odbyła się 27 maja br. w sali widowiskowej

Cerrtrurn Kultury lv Śmigiu, Poprzedziła ją msza św.
odpt,awiona przez ks. kanonika Zbigniewa Dawidzia-
kz, w kościele p.w. św. Stanisława Kostki.
Po rvp1,owadzeniu sztandarów i wysłuchaniu llymnu
I;aństwowego otwarcia sesji dokonał przcwodrriczący
Rady Miejskiej Srnigla Zygmunt Konieczny stwier-
dzając, że sesja inauguruje VIII DNI ŚmtClł i w
jej trakcie zostaną uroczyście wręczone meda]e Zr\-
SŁUZONY DLA MIASTA I GMINY ŚMIGIEL. Stąd
też szczególnie gorąco powitał: ks. kanonika Zbig-
niewa Dawidziaka - dziekana Dekanatu Smigiel-
skiego, Michała Szkudlarka i przedstawicieli Banku
Społdzielczego w Śmiglu w osobach: Jetzy Wojcie-
cho,,l,ski - dyrektor, Zbigniew Łukaszewski - prze-
rvodniczący rady nadzorczej i Lucyna Perekietką -członek zatządu. A ponadto serdecznie zostali powi-
tarri: radni Rady Miejskiej Smigla, Burmistrz Śmigla
Jerz;, Cieśla, radny Sejmiku Województwa Wielko-
pols}<iego Marian Kasperski, Wicestarosta Kościański
Stefan Stachowiak, radni Rady Powiatu Kościańskie-
go: Józef Cieśla, Marek Grześkowiak, Tadeusz Gry-
gier, Stefan Klupsz i }Ieinyk Skrzypczak, komendant
Kornisariatu Policji w Smiglu Jarosław NIiedziarek,
przervodriiczący Społecznej Miejsko-Gminnej Rady
Sportu, Kultury Fizycznej i Rekreacji Leszek Balcer,
wywodzący się ze Smigla były wybitny sportowiec
Mieczysław Fęglerski olaz,,wszyscy uczestniczący
r.v tej doniosłej uroczystości".

Prelekcję na temat KULTURA FIZYCZNA,
SPORT I REKREACJA WCZORAJ I DZIS NA TE-
RENiE MIASTA I GMINY SIVIIGIEL wygłosił Le-
szek Baicer.

P,relegent omówił olbrzymią rolę i znaczenie tężyzny
fizycznej na przestrzeni wieków, od starożytności po
czasv rvspółczesne, kładąc oczywiście akcent na or-
ganizację sportu śmigielskiego począwśzy od okresu
ir;it;dzywojennego. Mówił więc o SOKOLE, powsta-
łej w 1929 roku POGONI, Katolickim Stowatzysze-
niu Młodzieży i harcerstwie, które w międzywojniu
zajmowały się sportem rekreacyjnym. Po wojnie
powstawały nowe kluby: }Iarcerski Klub Sportowy
i ZRYW w Smiglu, a w Bronikowie, Czaczu, Przysie-
ce Starej, Starym Bojarrowie i Wonieściu - Ludowe
Zespoły Sportowe. Rekreacyjnie, a późnej wyczyno-
wo w Śmiglu rozgrywano zawody kręglarskie. L Bal-
c€r wsi]omniał też wybitnych aninratorów sportu:
Alfonsa Fechnera i Edwarda Szulca ze Śmigla, Fran-
ciszka stillera z wonieścia i Michała szkudlarka
z Przysieki Polskiej otaz zawodników - kolarzy:
Władysława Majorczyka i Romana Biegańskiego, lek-
koat]etów: Tadeusza Mulczyńskiego, Czwojdę, Euge-
tliusza Zieglera i jego siostrę Zof.ię, żużIowca Kazi-
rnjerza Bentke. Podsurnowując okres rniniony prele-
gent str,vierdzlł: Zostało nam jednak coś z tamtgch
lat do lłspomnźeń. Z naszej to Śmigźelskiej Zżemź
pocllodzq uybźtne jednostki, które chtubq zapźsały
się lu llżstorżi polskżego Sportu: Edź Tuórz ze Śmigla,
syn lekarza, u końcouych, latach trzgd,zżestgch sluoj
tqlent pźłkarskź rozwijał w poznańskźej W ARCIE
i uEstqpił u reprezentacji, Polskź. Mieczgsłalł Fę-
glerski ze Śmźgta był uEbżtnym koszykarzem KO-
LEJARZA Poznań, rozegrał u) reprezentacji ponad,
100 spotkań będqc jej kapźtanem. Marźan Jankouski
z Robaczgna był ąłicemistrzem śwźato, tu podnosze-
nżu,cźężaróu:, mistrzem Europy, olimpijczgkżern. Rg-
szard Zapłatą ź Tadeusz Wojtkowiak ze Starego Bo-
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janoua oraz Józel Ślusarek z Jezier:yc b,yli rlt,istrzu-

mż śllsi,atu u akrobatgce sportouJej. W szgscy wtLł lLpTa-

ruźalż sport lDuczallowa poza nasLamź Lciuou"rn,i, ala

zaw sze- T)ozostaTlot ch,l, ubny mi sg n,ai, nż Zie rn,ź Śl n l g Lei,-

skżej. Przypomnteć ctl,cźałbgm potoil^L,tLan7, :e pl,lJ

usżlnej l)ruca ź sgstematacznanx trenittg:l osiqgn,u,ć

możnu uyżyng sportowych skucesóu, W gm,aga to

olbrzgmżej ambźcjż, tlsolż ululkź - często z usiusicymi

słaboścżami. Pamźętać też trzeba, żż bez padsiuw

spralnnoścż nabgte! już lu szkol,e poclsauwc,,lłej, taltż

cel bgłbg trudng do osża,gnlęcźa",

W drugiej częścr wystąprenia L, Ba,cer cio,;oirał pi,ze-

glądu,,dzisiejszego sportowego si,arir,i ljosiadania"

[zob. WS nr 1(1?9), s. ?) pod wzgiędem ilościowym,
jakościowym i bazowym by stwierdzić: ,,Dzżałanźa

Śpołecznei rad,g, kl,ubóu, sekc!ź ż organźzacjż luspże,

rane sol przez samorzqclg lokalne oraz radę mźejskq,

Zapeunłć moyQ, tż lest to nullepsza lokuta kapżtału

u: człowźeka. lm wźęcej będ,zże ludzż tlo sporcie, ak-

tgwności ruchouej ź rekreacjź, tym mnżei negatau-

igch zlauźsk tuychouausczgch, Wszyscy musźmg

"iaUoe 

-g 
to, abg bgłg też od,pouiednże usurunkż do

reulźzollanźa tej Jormg wgchowanża, Potrzeba stale

rozuilać posżad,anq buzę ź urzqdzenźa, bo one służq

*rryitkr*. W ostatnżm roku zaulnażamy oddol,nq

żniciatgwę organżzac!ż zuułodów mot,okrossotnych,

aziilłt-zbud,ousanżu na własngm terenże przez Woj-

cźecha Pelca od.powżed,nżego toru, Zaruodg ż ćwicze-

ńia przyciorgalq wźelu obserusatorolł, Jeżdżq na nźm

zauod.nżcg oraz aTnatoTzu, a nawet c]zźecż, Cwlczq

też żużtoąlsca (...).W Śmźglu ż najblźższej okolżcy zct-

mźeszkulq znanż i uusźelbzani przez kżbźcótll żużLous-

cE: RaJał Okonźeusskl,, Ad,am Łabędzkź, Szgmańskż,

Łukasźeusźcz ż uschodzqca gużazd,a Jarek Hampel,

Talł samo nźe możemg nie zautnażyć sukcesótu spor-

Lrl,u:ach mżeszkańców Starego Bojalłowu - siłaczy

urttii l{opżenka, bźegaczu - Złotkoll:skźego, Szgmo-

c1-1ę i Jabłońskźego,i tol"Z" jud,okę Szwarca ze Śmlg-

i.i.". Wystąpienie L. Balcer zakończył st-"lrierdzeniem:

,,Slro"t" ksziattuie osobowość i charakter czło,nvieka,

ruyrabia ambicję i odwagę, przezlvycięża słałlości,

r,vyrabia pozytywne cechy charakteru, Rekreacja

uzupełnia fizyczne potrzeby człowieka, pozwala na

aktywny *ypo""yrr"k, wpłyrva korzystnie na likwi-
.tu"lę ,ir".ów, a jeden z dzistejsz-gch laureatórv jest

nyrrorri*"* tych cech i jest też 1rrzykładem, że sport

,*trżru uprawiać do późnego okresu życia",

Następnie przewodnic zący odczytał tekst Uchwały

naay łrie;sXiei Smlgla nr IX/BB/gg z 29 kwietnia

w- sprawió nadania honorowego odznaczenia, "(",)
§ 1 Za zasługi dla tMiasta i Girriny Smigiel, Eiada

ńri"jrt u Smigla przyznaje medal łącztlie z legityma-

cją i dyptomem - Zasllżony dla Miasta i Gminy

§*isi"t - następującym osoborn f\zycznym i osobie

pru*nej: księdzu kanonikowi Zbigrriewowi Darvi-

łziakowi, panu Michałorvi Szkudlarkolvi i Bankowi

§półdzielczemu w Smiglu i poprosił by laureaci za-

jęli honorowe miejsca na scenie,

Pizewodnicząca Kapituły meda]u,,Zasłużony dla

Miasta i Gminy Srnigiel" Alicja ZtegLer odczytała

uzasadnieniawnioskodawcórvanastępniepoprosiła
przewodnic zącego Rady NIie j skie j Srnigla Zy grrrunta

konieczrrego i Burmistrza SmigIa Jerzego CieśIę

o wręczenie medali.
W imieniu odznaczonych podziękował ks, Zbigniew

Dawidziak, który m.in. powiedział: ,,", ch,cżałem pod-

kreśli,ć, że każd,a z tych dzźedzln, którq reprezentu,
jemy służE człousiekoluż. Każda w żnny sposób, O po-

Stojq od lewej:

Zbźgnżeu Łukaszewskż,
L,uclna Perekżetka,
J erzE W ojciechousl<,ż,

Zggnl,unt Konl,ecznE,
Jerzg Cźeśla,
Mźchał Szkudlarelc,
ks. kan,onżlę Zbignźew

Dausżdziak

Foto ELl



.siaci lcsitlrl:a \Ąra.wrąinialca, kturg zakłądał u Smigtu
btuł,i<., nźe trzeiłtł. ws"pon"źnuć. Kościoł zq.u)sze stara,ł
się patrzeć nźe tglko na stranę ducltouq ale ź na
stronę mcłterżalnq. Gdu człoąnźek nie jest głodny, nźe
,jł:st zdolny czgnźć zło, Jest to llsażne ź u tgch trud-
nyclt, czasach,, lł których zyjemE. Żgje nam sźę caraz
lepiej ź coruz częścźej gości na naszych tusarzach

uśmi,eeh, Wszystkżm tu obecnEm życzę bE u)asz
uukład u żgcie społeczne przyczyr,.iał się d,o usszech-
stron nego rozzuo ju człou:źeka'',

.Po wyprowadzeniu sztandaró,,v przewoCniczący
raci1, lygpunt Konieczny zamknął uioczystą sesję
Rady Miejskiej Śmigla.

(H.z,)

A"D. 1999
KSIĄDZ ZEIGNIEW DAWIDZIAK

Zi:ignierv Dawidziak uro-
dził się 6 lutego 1938 roku
vy Lesznie. Maturę zdał w
1955 r. w Niższym Semi-
nalium Duchownym w
Wolsztynie. Swięcenia ka-
płańskie z rąk arcybisku-
p9 r\ntoniego Baraniaka
oirzyrlrał w Katedrze Poz-
nańskiej 27 maja 1961 r.
Pracę duszpasterską roz-
począł w Rożnowie koło

Obornik Poznańskich, a następnie posługę kapłańską
pełnił kolejno ,"v Wilkowie Folskim, Jankowie Zaleś-
nym (dekanat Odolanowo), Ostrowie Wielkopolskim,
Poznaniu (Jeżyce). W 1976 r. z rąk arcybiskupa An-
toniego Baraniaka otrzymuje nominację na admini-
stratora i proboszcza nowo powstałej parafii w Smig-
lu. W 1984 r., po przejściu ówczesnego dziekana
ks. prałata Władysła.ła Srvobody na emeryturę,
ks. Zbignierv Dawidziak otrzymuje nominację dzieka-
na- Dekanatu Śmigielskiego, w skład którego wchodzą
parafie gminy Śmigrel oTaz z Bucza, Górki Duchow-
nej, Radomicka i V/iikowa Polskiego.

Ks, Zbigniew Dawidziak tworząc wspólnotę pa-
lalialną z częścl Smigla oraz Morownicy i Poladowa
przystąpił do irrozolnej, aie systematycznej pracy
du.szpasterskiej. Jest inicjatorem powstania i działa-
nia różnych grup paraf,ialnych: żywy różaniec, mi-
nistranci, leki;orzy jak i organizacji przykościelnych:
Katojickie Stowarzyszenie Młodzieży i Parafialny
Oddział Akcji Katolickiej. W parafii dobrze jest z,or-
ganizowarry ruch pielgrzymkowy, zarówno autokaro-
wy jak i pieszy. Rocznie zorganizowanych jest kilka-
r-raście pielgrzymek autokarow)Ich do różnych sank-
tuariów religijilych i narodowycjr. Na szczegóIne wy-
różirienie zasłlrguje ol,ganizacja griip pielgrzymów,
któi'l' i_,leszo udają się na Jasną Górę.

Iroczą,i}<i pracy administracyjnej nie były łatwe,
gdyz nołvo poin,stała parafia nie n.iała swego lokum.
Z tnic1aty.wy ks. Dawidziaka w latach 1988-1992

wybudowano dom parafiainy. Przystąpioiro też do
rerrrontu i wyposazenia kościoła p.w. św. Stanisła,va
Kostki. Wymieniono posadzki, założorlo instalację
elektryczną i oświetlenie. Wymienioi:,o łai,;ki, zain-
stalowano dwa dzwony i organy olaz wytjosażono
kaplicę Matki Boskiej Częstochowskiej. }Ia balł;tl-
nach urządzono kapiice Najświętszego Serca Fana Je-
zusa i Matki Boskiej Fatimskiej. Wymieniono ."vszyst-
kie drewniane okna na nretalowe. całe r;unętize
świątyni zostało wymalorvane. W ubiegłyrn roku
otynkowano wieżę, na której zainstalovrano atrapy
tarcz zegarowych, przywrócono śrł,iątyni ozciobne
tynki. obecnie kościół pod łvezw. śl,v. stanisława
Kostki chlubnie wyróżnia się w panoramie Śnrigla
i niewątpliwie jest chlubą ks. Zb'gniewa Dawidziaka,
który systematyczną pracą i współdziałaniein z para-
fianami potrafił tak dużo dokonać zarówno w sferze
duchowej jak i materialnej.
Na podstawźe materźąłów umżoskodąwców ź llslJwźądu opTa,-
colDał (H. Z.)

MICHAŁ SZKUDLAREI{
Urodził się 14 września
i933 r. w Przysiece Starej.
Ojciec robotnik - mularz
w 1939 r. brał udział w
kampanii v,zrześniowej, a
następnie zostal interno-
wany w ZSRR, gdzie sie-
dział w łagrach na Uralu.
Wymieniony za jeńców
niemieckich znalazł się na
przymusowych robotach
w Niemczech, skąd po-
u,rócił w 1945 roku.

Michał wtaz z matką i starszym bratem mieszk;ii
w Przysiece Starej i pracował w majątku zarządza".
nym pTzez Niemca.

Po ukończeniu szkoły podstawowej rv Przysiece
Starej w 1947 r. naukę kontynuował w Girnnazjum
itllechanicznym Urządzeń Aparatury Chemicznej
w Luboniu. Pracę zawodową rozpoczął w 1950 r.,
najpierw w Bydgoszczy, a następnie we Wrocła-
wskich Zakładach Eksploatacji Kruszywa Oddziai

\\, ! TR\,]lił\ §h,r | (; i I.]i_SK 1
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w Poznaniu. W 1953 r. został powołany do rvojska,

Po odbyciu służby podjął pracę w Kościańskicb 7a-

kładach Ceramiki Budowlane j Zakład Przys;eka Sta-

ra, w którym pracował, przechodząc llczne leol§alli-
zacje przedsiębiorstwa, do przejścia na enrerytui-ę

rł, 1990 r. W 1959 r. Mic}rał Szkudlarek za:warł zwią-
zek małżeński z Felicją Nadolną, z którego zrodziło

się czworo dzieci.
Zyciową pasją Michała Szkudlarka był i iladal

jest sport. Już jako 15-stolatek zostaŁ przewodniczą-

"y- irdo*ego Zespołu Sportowego rv Przysiece Sta-

,Ó;. W 1959 r. założył sekcję podnoszenia ciężarótnr,

która działała ptzez 23 lata. ZdollyŁ kwalifikacje in-

struktora i został trenerem ciężarowców, Najw'iększe

sukcesy jego podopieczni osiągnęli w latach 1970-

-19?6, 
kiedy to drużyna występowała rv II lidze

państwowej, To Michał Szkudlarek vlychował tak

pOZ"i"; znanych ciężarowców jak bracia Andlzc,1

i Z.non Szymaniakowie, Zbigniew i Roman Wojcie -

chowscy, Ireneusz Mikołajczak, Aridrzej Latrgnei,

Ireneusz Kaliszewski, Feliks łVytyk, Eugeniusz Ja-

liubowski i Piotr Ratajczak. W 1982 r, sekcję plze-

liiesiono do Kościana, gdzie działała pod sz,,,]flg1,

,,Ceiamik" Kcścian, Michął Szkudlar,ek prowadził
'też 

zajęcia szkoleniowe z młodzieżą w szkolach

1,; NieĘżkowie i Bojanowie oraz w klubie w- Wilko-

łvicach. Pracy trenerskiej zaniechał po rozpadzie

LZS Przysieka Stara i ze względu na zaawansowa-

ny wiek.
Od 1994 T., pTzez cały czas prowaiząc sportowy

tryb życia, rozpocząŁ systematyczne treningi biego-

*!, biorą. udział w maso\Mych biegach uiicznych

i przełajowych w kategorii weteranów, W tym roku,

1..od""",VZimowychBiegóvrUlicznychWyzw.oienia^Ś,lrigla 
zaltczyŁ swój setny bieg, Do największych

csiągnięó w tym zakresie Michał Szkudlarek zaltcza

ukończony bieg maratoński w 1997 r, we Wrocłarviu

-- był to pierwszy maraton w jego życiu, W 19BB r,

, ,Ółty..* Przysieki Polskiej i przy przychyl-

ncści rady sołeci<iej Michał Szkucilarek reaktywował

lllub kulturystyczny i trójboju siłowego pod naz,uvą

'l'owarzystwo Krzew-.enia Kuliury,t|izyczne j 
"GR-YII"

Przysieta Poiska. W krótkim czasie wyrertlontowano

Swiótlicę wiejską, w której urządzcno siłownię, Obec-

nie w towarzystwie pod, kierunkiem instruktora sy-

stematycznie trenuje ponad 20 zalvoctników, a ponad-

to okcio 50 osób przychcdzi codzierrrrie ówiczyć re-

kieacyjnie.
i\,|ichał Szkudlarek nie tylko udziela się w GRY-

FItr, a.ie jest też dziaŁaczem Społecznej Miejsko-

-Gnninr'ej Rady Sportu, Kultury Fizycznej i Rekre-

acji w Smiglu.
Za spoŁeczną działalność sportolv ą został wyróż-

niony ńeloma dyplomami otaz odznaczeniami, Mię-

J"y ir"r.ry*i: Srebrnym Krzyżem Zasługi, odznakami:

ZisłuZiny Działacz Kuitury Ftzyczne3, Zasłużony

Działacz Ludowych Zespołów Sportowych, Za,służo-

ny dla Województwa Poznańskiego i Zasłużoiry dia

\,\i o jewództlva Leszc}yńskiego.
Michał Szkudlarek jest jednostką wybitną, posia-

c]a pożądane cechy osobowości: ambicję, upór w dą-

żli:niu do celu, hlgieniczny tryb życia, koleżeńskość,

Jest w,zorem do naśladowania dla irrnych, szczególnie

l:lłodych mieszkańców naszego regionu.

N a p od,st alnie mater i,ałólł wnżo skocląll:c ów opr acowal (H, Z,)

BANK SFÓŁDZIELCżY v/ sMIGilU
I3arrk Spółcizielczy w Snrigiu porvstał 15 ntaja

1t93 roku pod nazwą Bank Ludowy w Smigiu i cizia-

łał jako społdzielrria kredytcłva. Za)ożycteieln banku

było 16 osób, W pierwszym zebraniu uczestlriczył
l)atron slrółek zarobkowych ksiądz protr lvawrzy-
i,rak, litoi,ego podpis l,vidnieje rra prorokóIe z tego ze-
'brania.

Do ilierlvszego zarządu jedrrogiośnie wybrarro:

]\dama Liszewskiego ,,kapitalistę ze Smigla" na dy-

i,ektora, Józefa Abta ,,kupca ze Smigia" na kasjera,

1'acieusza Kadzidłowskiego ,,kupca ze Smigla" na

kontrolera, a do rady nadzorczej wybrano: ks, Hipo-

tita Weichmana jako plezesa rady, Vy'ładysława

t,Iuczkowskiego, krawca ze Smigla, na zastępcę ple-

zesa oraz: blacharza Bronisława Stama ze Smigia,

Teofiia Szydłowskiego - Iestauratola ze Smigla,

rrntoniego Drutkowskiego piekarza ze Smigla

i rolników z Poświętna: rrircirzeja Donaja, Wawrzyń-

ca Kurpisza i Antoniego Krystka - jako członkow,

Wówczas, gdy tworzono Bank, Smigiet był pod

zaborem pruskim, a zamieszkiwała go iudność naro-

dowości polskiej , niemieckiej i żydowskiej, Polską

własność rujnowała plaga iichwy i to właśnie ]cank

ludowy, dzięki tanim kredytom pochodzącymze środ-

ków lÓkowanych przez bogatsze warstwy, miał przy-

chodzić z pomocą poiskiemu rolnictwu, rzemiosłu

i kupiectw,r, .l"t wskazuią zachowane żtódła, zada-

.,ie to wykonywał dobrze i tym samym podniósł poi-

ski stan posiadania, w tychże, jakże tructnych dla

Polaków czasach.
Po odzyskaniu w 1918 r, niepodległości bank pro-

w-aoził normalną działalnośó: gromadził oszczędności

i udzielał pożyczek, a także wlączyŁ się aktynie do

zbieraniaodobywateliZiemiSmigielskiejlvpłatna
ptsżyczkę dla państwa poiskiego, Zajmował się także

cddłużaniem rolnictlva,
Po II wojnie światowej Bank Ludowy w Śmiglu

;]ziałalność rozpocząŁ już w sierpniu 1945 r, Było to

nlożIiwe, gdyż w ot,uii" okupacji w siedzibie banku

działała niemiecka kasa, w strukturze klientów, po-

dcbniejakwokresieprzedwojennym'pTzeważali
rolr,-icy. W 1948 r. śmigielski ba_nk przyjmuje nazwę

GminnaKasaSpółdzie\czawŚmigiupodktórą-to
działał do 195? r,, kiedy kasę przekształcono w Spół-

c-lzielnięoszcz2dnościowo-Pożyczkową.Wpoczątk.u
}at pięćdziesiątych ograniczono samodzielność pod-

miotów gospodarczy"ń, * tym także banków, Dzia-
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łalr,.ośc kredytowa została oparta na lirnitacir i,l,sl;ila-
tiych przez bank finansujący, którym począikurv,;
był NBP, później Banl< Roln5., a od 1975 r. tlank Co-
s1_1r:darki Żywnościowej. Jednostka nadrzqcl.la iniala
tvpływ rra podział czystej nad,wyzki olaz ira lvli5u-
i,i.śc Iunduszu płac. W 1975 r. SOP w Smiglu prl:llj-
nruje nazwę Bank Spółdzieiczy rv Srtigiu i pod l..,,nr
szyldem działa nadal.

Reforma państwa zapoczątkorvana lv ]at,cicil
1989__1990 wymusiła rvoiny r.ynek finai:solvy. Bairk
znórv stał się jednosiką sanroclzielną i sarrioiinarrsu-
jącą się. Działając w interesie członl;ów pr:o,,^/adzi
działalność bankową osób lizycznyclr, osób pl,at-,,lt-;;1]1

oTaz jednostek organizacyjnych tiie posiadającycil
osobowości prarvnej.

Bank Spółdzielczy łv Smiglu jest spólclzielnią po-
sradającą osobowość pl,ayr'ną, Do 1995 r. podlegał
PrGŻ w Lesznie, a ohecnie jest zlzeszony r,v Gospo-
dat,czym Barrku Wieikopolski S.A. w Poznaniu na
porlslawie ul}lowy zrzeszenia regionalnego,

Pracami banku kieruje zarząd. W jei;o skłaci
u,ciloclzą: Jerzy Wojciecirow,ski - irl,ezes, l,eon Bur-
nris;tlzak 

- zastępca prezesa i Lucyi,ra Ferekieika ^--

członek.
Orgatrem nadzorującym i kontrolującym dziaiai-

nośc banku jest rada nadzorcza, członkami l._tórej są:
Zbigrriew Łukaszewski - przewodnicząc5r, Stanisla.v
Kaźmierski - zastępca przewodniczącego, Jadwiga
Drozda - sekretaTz oraz członkowie: Jalr lJorsz,
Hieronim Domagała, Michał Gruszecki, Stanisław
Kaminiarz, Zygmunt Konieczny, Wacław Norvak,
}Ienryk Płóciennik, Lech Ratajczak, T adetłsz Samo-
ląg i Marian Skoracki.

Suma bilansowa śmigielskiego banku za 1998 r.
po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą
12.728.006,37 złotych. Przychody ri, 1998 roku wynio-
sły 2.328.408,58 zł, natomiast koszty - 2.161.189,89
złotych. Wypracowany zysk brutto wyniósł 167,?tB,69

Uwaga dzieei !
OCHOTNICZA STRAŻ POZARNA RP

KOŁO POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGC
KOMITET OSIEDLOWY NR 3

w śnłlcl-u
zap rasza ją na

FESTYN PR,ZY WIATRAI{ACH

Foto ELF

złotych. Po odprowadzeniu podatku dochodowego
Eank SpółdzieIczy rv Snrigiu uzyskal 122.359,69 zł
czvste j nadwyzki, którą to w całości, zgodnie
zl r"rclrwałą Zelłania Przedstawicie]i Banku Spółdziet-
czego w Smiglu, plzekazano na fundusz zasobowy
banku.
N a a 9 !, 1t_ył!e . !.g!:T L ń ó 1n :?! L o:]! o ąży c ó w _9!, a c :vaLJ H . Z)

_ ł"9.ł_:"ł-Ł: _r, Ł3=!_ jt*:J__PśT=:ł
Prz):sig]ii Starej Di,ugiej i Gniewowa oTaz Centrum
Kultury w Śmiglu zapraszają na festyn z okazji

Dt.TiA DZIECKA, który odbędzie się 5.06. (sobota)

przy Wiejskim Domu Kultury w Starej Przysiece
Pierwszej.
\,ńi programie:
gcdz. 16.00 *- konkursy, gry i zabawy dla dzieci
god.z. 19.00 - ognisko z pieczeniem kiełbasek
gcdz. 19.30 - dyskoteka.

Rada Sołecka wsi Karmin oraz Centrum l(ultury
w sobotę, dnia
V./ programie:

wieczorem

Przyjd

z okazji
DNIA DZIECKA

, 5 czerwca 1999 roku
konkursy i zabawy z

niespodzianek.
zabawa taneczna dla

ż-zobacz-za

o godzinie 16.00,
nagrodami, moc

mieszkańców.

baw się

w, Śmiglu zapraszają na festyn z okazji DNIA
DZIECKA, który odbędzie się 6.06. (niedziela) o go-

dzinie 15.00 na boisku sportowym w Karminie.
\'/ programie: konkursy, gry i zabawy dla dzieci.
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W walnym zglomadzeniu sprawozdar,ł,czym dele-
gatów Gminnego Związku Rolników, Kółek i Orga-
nizacji Rolniczych lv Smiglu, które odbyło się 1B ma-
ja br. w sa]i widowiskowej Centrum Kultury r,v Śmi-
glu, uczestniczyło 27 delegatów tj. 7l,2olo upra-wnio-
nych. Gośćmi zgromadzenia, których powitał prezes
Zygmunt Koni.eczny, byli; Jerzy Skoracki - Staro-
sta Kościański, Jerzy Cieśla - Burirristrz Snrigla,
Marian Kasperski - p]:ezes OZRKiOR w Lesznie, Je-
rzy Teriecki - dyr. Ośrodka Doradztwa Rolniczegc
w Lesznie, Ryszard Fornalik - ]]Iezes PPi]iUR
ŚUlCnOr- sp. z o.o. i równocześnie członek Krajo.łej
Rady ZRKiOR, Jerzy Wojciechou,ski -- ciyr,. Banku
Spółdzielczego w Śmiglu, Aleksander Wojcieci:or,vski
-- dyr. Zespołu Szkół Rolniczych im. Jana Kaspro-
.łicza v", Nietążkowie, Hubert Zbierski * dyr. Cen-
tittm KuituTy w Śmiglu, Jaroslaw }.{iedziarek -kom. K-omisariatu Policji w Śmiglu oraz Ireneusz
Nowak - przelvodniczący Komisji Povriatov,zej Wiel-
kopolskiej Izby F,olniczej w Kościanie.
Prowadzenie oi:rad powierzono Henrykowi Stark-
bauerowi z Nietążkowa.

Sprawozdanie z ciliałalności GZRK1OR za I99B r.
r,1.o ży l Zy gmunl" Kon' eczny.
W olęresże spratuczdauczan"L gnxżnny zuiqzek zrze-
szał 78 kołek rolnźczacłL, 3 koła gospodyń. uiejskżcłl,
oraz PPHIUR sp. Śnzźgrol - ogałem d,o zu.lźqzlłu na-
leżało 271członkóąls,

Ogromnq lDagę ,LD dzźałaln,aścl zl,uiqzku przyuiqzg-
1lano do przygatoluanźa rolnźlęou; cio przEszłEcłt, glo-
IłalnEcll, zmźan naszego rolnictwa. które majq n&stq-
pźć z cll,użlq uejścźa clo TJllźż Eiłropejskźej. Temu
bału podporzqdkouJane uszystltie zorganźzouane
spotkania ź szkolenźcL, Iłźe usz.l1si.itie jednak closzłg
do skutku. Nże doszło np, do spollłanźa członkóus
gmźnnego zuźqzku i członlęóu: Kom,żsji Rolnictllsu
Rady Mźejskżej Śmżgla z poseł Etzbźetq BarEs -człon'.:żem Sejmozuej Kornżsjż Rolnźctusa. ,,Panź Poseł
tu dalszgr,z cźqgu nie uczEnźła ż:adnega lęroku bE na-
tuiqzać z nami kontakt, ct oczekżuatiśmy na żnJorma-
cię dotyczqcq "praca Sejmou:ej Y,omźsji Rolnictu:a''.
Gminny zlłiqzek suojq dzźałal,rość opierał na orga-
ni,zouanźu szkoleń, tematumż któryclt, bEły: zmżanE
dotyczqce ubezpźeczeń emergtalnych i rentougch
rolnikólu, któr e przepr o lp adzźlź pr ac ownic E KRUS-u;
usdrożenźe polskźej norma na mleko suTolłe obouiq-
zujqce u zlaźqzku z lłejściem do t]E - prze:lstau:i-
cźele Okręgowej Stacjź Hodolnli Ztłżerzqt lls Pozna-

nżu oruz Obrza"ilskźej Spółtizżeini }Li.eczarskźej u Koś-
cźunźe; upływ żEuźenźa na mięsność trzadg chlew-
nej oraz opłacalność produkcji; tworzenie grup pro-
riucenckźcil, oraz dzżqłanże giełcly roliticzej - laEkła-
clowcg Akademżż Rolnźczej w Pozn,Jtl,iu.
R,ozproluadzano kusaliJikowang m,clierżał sietung i su-
cizenźakoug, doprotładzono do promocgjnej sprzedu-
-y członkom zlnźqzku śroclkotl: ochrorty rośl,źn tu Jir-
n^,.ie BLOCHEM - PLUS u ŚmigltL.
C:łonkźnie KGW korzgstały z cżekatłych szkoleń
i. pokazóu zorganźzolłangcll, u;spol,nźe z Ośrocikiem
Daradztua Rolnźczego u: Lesznie. t,)u nżektóre z nźcLt,
:wiqzek udzielał ponxoca Jinansouej. W zebranźq.cll.
I1GW z źnżciatgwy zluźqzku uczestniczgła kżerounźk
Ośrodka Pomocy Społecznej lł Śmiglu, Przewoc]rl,i-
czqca KGW ze Spłatuia Marżanng. Stephan zostałQ.
,ugróżnźona i, otrzgmała nagrodę za aktywrtq pracę
ąl kole. Nagrodę LDręczorlo lej na źmprezźe zol.ganź-
zauanej pod hasłem ,,Foru,,lll dla kobiet" lł Bojano-

4uź€.

Zwżqzek bgł głoungrn orgaruźzatoTem, przg uspoł-
udzżale Centrum Kultury u Śmźgl,u i ŚM\GROLLJ,
gmżnngch dożynek, na organźzację którgcll, otrzymał
datq.cję Zarzqdu Miejskźeg o Śmźgla.
Prezes z cało, mocq podkreśl,ił też, że ctziałalność
zużqzkousa jest bardzo mocno tłspierana przez
PPH|UR SMIGROL, ktore płacż za najem sal na
szkolenia ż zebranźa, udostępnża bezpłatnie transport
samochodowy orqz pomieszczenżu na posżedzenża
ż spotkanża la małgm gronże jak też uykonuje tran-
sparentg ź dekoracje.
Gmźnny ztniarzek u dalszgm cic4gu utrzymuje kon-
taktg ze lasi,q Kototłżce. Wźosnq ubżegłego Toku na
źch zaproszenże złożono żm uizytę, u czasźe której
zaproszono ludou;g zespół z Murcźnkowżc na nasze
dożgnkż.

Dramatyczna sgtuacja nq. leszczgńskźrn rgnku zbo-
żotaym zmusźła zlnźqzek do radgkalnych środkous
clzżałania. Czuartego sierpnia jedna grupa rolnźków
pojech,ała pod Urzqd Wojetaódzkź us Lesznźe uarq-
zić stpe niezadou:olenźe, a źnna grupa blokowała
trasę E-5 u Nżetqżkouże. Ogołem u proteście uczest-
nźczgło ponad 100 osób,

W sźerpnźu ub. r. zcluarto porozulnźenźe ze ś"mźgzel-
skźm kołem Polskźego Stronnźcttła Ludouego. Dotg-
czyło ono zatuarcta koalżcjź celem ustalenźa uspólnej
lźsty'kandydatóus lu lłyborach samorzqdotuEch, Z li-
stg tugborczej PRZYMIERZE, z której kandgdotłalż

Gminneso ZwEEzku Ro§ni§eów, K&&e§<

§ Oog§nizecli R,oln*czych
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c:łcnkolDie zuźqzku, rldnunxź zostalź: Zygmunt Ko-
nieczny, ilenryk Żak, Stanźsłaus Pauslak, Tacleusz
Wasżeleuskź, Jan Jozefczak ż Franciszek Szgmańskź

- do Radg Mżejskżej Śmźgla ż Ryszard Fornalżk -clo Rady Powżatu Koścźa,,ń,skźego. Ila unźosek PRZY-
II!.|ERZA Zgg,munt Konźeczny - prezes GZRK\OR
u: Śmigl.u - został przeulodnżczqcunx Rad,g Miejskźej
Śmźgla.
Ważnq, uroczystości.a, która, obchodzono u ubżegłEm
roku ż ktorej organizację zuźqzelł uspomagał bgło
i}a-Lecie działalności Kołka Rolniczego u Śmżglu
ż 4}-Lecźe dzźałalnoścź lioła Gospodyń, Wźejskich
tn śmiglu.
Zygtlzunt Kcnźeczny podkreśtżł też, że nq prq.cę
zużqzku lłpłgtł miatq róu;nżeż jego obecność, tnraz
z ireneuszern Ncwakźem z BronikolDo,, uJ Leszczgń-
skiej lzbie Rolnźczej. Uczestniczqc us dzżałanżach żzbg
miał możlilność zapozrtanźa sżę z najnouszgmż zmźa-
ng,;ltż u rolnictusże oraz aktualnc7 polźtgkq rolnq, -
,, D zżel iłem się stuo irnź spostr ze żeni,ami ż pr zekazgllsa-
łenl je nqszanx członkoln", Zlłźqzek lna swego przed,-
stazoźcźelg. 1p kościańskżej cukrounź, którgm jest
ilenrgk Żak z Przysżekż Polskźej. !

Członkowie prezydżum radg jak ź samej rad,y nadal
nże pobźerajq, żadngch dźet anź ekulźusalentous pże-
nźęznych - uszałcu pracujq społecznźe, a pienźa,d,ze,
ktore upłglaajq do kasg, przeznaczone sq na utrza-
lnanźe pracotonźka ż bźura oruz na działalność zuźqz-
kowo*
Przeusodnźczqcy rady przgpomniał, że lł aniqzku
z tl,udną sgtuacjq us rolnźctllsże, nże pod,luyższono
składkź członkozlłskiej na ten rok. (W ubżegłgnx roku
ugnosżła ona 23,00 od członka KR oraz 20,00 od
członkźrtż KGW),
Na koniec sprutłozdanźa Z, Konżeczng stlpierd,ził:
,,Na,sz{i clzżałal,ność opźerała sźę na źnżclatyuaclt, usłas-
nych oraz na uspółpraca z lokalnymż usładzamź sa-
morzqdousgmż ż jednostkami zusiqzangmż z rolnżc-
tuem,, Zu tę dotychczasouq uspółpracę bardzo ser-
decznie luszgstkżm dzźękuję ź lźczę na dalszq''.,

Przewodniczący 
-,,skoro 

jestem już przy głosie"

- zapoznał delegatów z realizacją wpłat na fundusz
dla protestujących ro]ników (stan na 11 maja br.).
Na 37 sołectw wpłat dokonało 15: Gtińsko, Spławie,
Stare Bojanowo, Karmin, Przysieka Stara Pierwsza,
Robaczyn, Przysieka Polska, Bruszczewo, Machcin,
}łowa Wieś, Bronikowo, Śmigiel, Olszewo, Morov;rri-
ca, Nietążkowo. Ogółem wpłacono 2.145,00 złotyclr,
z których wydatkowano 420 zŁotycll. Pieniądze ulo-
kcwano na oddzielnym koncie w BS w Snriglu.

Splawozdanie f inanso we z działajności GZRKiOit
w minionym roku złożyła przelvodnicząca komisji
rewizyjnej Genowefa Nowak. Przychodów ogółem
było 9.261,16 zł w tyrn ze składek członkow-skich
6.4i9,00 złotych i dochód z zabawy karnawałowej
t.470,76 złotych. Kosztów zaś poniesiono na sumę
l3.0B3,33 złote, Z nich wynagrodzenie pracownika

i podróże służbowe stanowiły 82,50/o. Porvstały nie-
dobór w kwocie 3.822,17 zł pokryto z nadwyżell z 1ai
ubiegłych, które stanowiły kwotę 7.1t4,B7 złotych.
Komisja rewizyjna stwierdziła, że ,,,..nie nra zastrze-
żeń w zakresie gospodarki finansowej jak i,ównież
w zakresie całokształtu działa]ności Gininnego
Związku w omawianym okresie sprawozdawczyrri'.

Dyskusji nad sprawozdaniami i działalirością
GZRKiOR w Śmigiu nie było. Głos zabrał jedynie
R. Fornalik, który podzielił się z delegatalni refick-
sjami z XI Zjazdu ZRKiOR, który odbył sie ,ł $/ai--
szawie i w czasie którego został wybrany człoirkiem
Zarządu Krajowego. Z każdego wojelvództ-\,va głos
mogła zabrać jedna osoba. Tematy się narvarsiwiały,
a wypowiedzi były bardzo zróżnicowane .- niel<tóre
wręcz żenujące. Głosy delegatów były przep]atane
wypowiedziami gości, z których wynikała ,,polit;lg2-
na" troska o wieś. Charakterystyczny był głos An-
drzeja Leppera: związki swoje sprawy muszą ]:oz-
grywać wewnętrznie, ale na zewnąt jedność.
,,Z ust rządzących niewiele się dowiedzieliśmy". De-
legaci podkreślili jednoznacznie, że związek żąda do
25 maja wywiązania się rządu z zobowiązań, które
zostały przyjęte 8 lutego. Jeśli to nie nastąpi, to za-
stanie odwieszona akcja protestacyjna. R. }'ornaiik
swą wypowiedź zakończył stwierdzeniem:,,Musimy
bronić interesów roinika, musimy wpływać na wła-
dze poprzez uśr.viadomłenie jej, że zawód rolnika nie
jest drugą czy trzecią kategorią zawodową",

Uczestnicy walnego zgromadzenia sprarvozdaw-
czego jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie udzie-
lenia Radzie GZRKiOR absolutorium.
Do związku przyjęto KGW w Poladowie, a do Pre-
zydium Raciy GZRKiOR, w miejsce Stanisława Szu-
berta z Czacza, któty zrezygnował z tej funkcji, wy-
brano Pawła Dudziaka - też z Czacza. Uzupełniono
też skład komisji rewizyjnej, do której wybrano Da-
nutę Kozak - przewodniczącą KGW w Śmigiu.

W wolnych głosach i wnioskach jako pierwszy
wystąpił Henryk Żak, który poinformował zebranych
o sytuacji w kościańskiej cukrowni. ,,Jeśli rric się nie
zmieni, to krach. Na pewno nastąpi renegocjacja
umów: nie ta cena i nie ta fornra zapłaty. V,,l cu-
l..rowni nie ma pieniędzy na nic, a jej zadłużenic jest
olbrzymie". Cukrownia nie może sprzedać cukru ta-
niej niż \,70 zŁ, cukrem płaci np. kopalniom za vłę-
giel, które tym cukrem handlują.
Nfarian Kasperski na wstępie wypowiedzi stwiei,dził,
że ,,to co dzieje się na polskiej wsi, to trage;ria,
a działania nie są takie, jakie powinny być". Fo-wie-
dział też, że na polską wieś musi być spojrzenie diu-
gofalowe, gdyż sytuacja na wsi jest złożona: ,Ly!r-o

30/o badanych rolników swą przyszłość v,,iąże z roil.-
nictwem, a SF/o chce się wysprzedać. ,,Polska vlieś
łatwo zostanie wchłonięta i będzie przejazdem na
rynki wschodnie,". Związek pilnuje dwóch spla.v]/:
likwidacja wysokiego szczytu podaży wieprzowiny
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i inirycłr produktów poprzez itrtei.i,,errcyjl,y skup
oil]7- wyliegocjovzania ptzez rząd korzysti-ii-ch :!iod-
j,łcrv fi:-,ansow;;,,cir na lnodernizację roinictr*;a
--* choc]zi przecie v,I.jzystkim o uno\,;ocz€śnienie 'Le::i:,-

ilr)icgi.i. Prociu,kc.ja i zllyt }l}uszą mieĆ 1,ralłrlc uis1,,ł;ucl-

it"alr-,e. i;,cr:iik musi wietizieć co i ile ma protlul<cr-

\vać olaz gcizic bęclzie ten torvar zllyvłaŁ -_ i za ile.
l:IaCrłiar produkcji będzie ograniczany lJrzez opłaco-
lie oclłogcrł,anie ziemi. ]{cwe stano.łiska placy str,vo-
t,./ zalesianie, które obejmie obszar około 10 milio-
:lć,ł hektarów. Dużo mórvi się też o tym, by rolnic;,
i;io,ł,,aCziii v!;evlnętrzną księgoivośc Llczą tego
CilR-y 

- 
ale po co się w tc ]:arvić, gdy nie n:a rell-

tcl,,ilności?
L,!ówiąc o roli złviązków rolniczycil stw-ierdzi,ł, że za-
daniem najwyższych szczebii jest llollsuitacja i i:ne-

diacja, szczehle nizsze mają inforn:orł,rać i przekazy-
wać. Niez,,ł_vĘle wazną rolę pełnr skiaclka członko-w-
sJra, która o]<reśla przyrrależnoś: i jednoczy. ,,Do
związkli należymy, bo mamy z tego iiorzyść," - za-
kończył lM. K.asperski.
Osta.tnie zdanie tego u,ystąpi,enia sprov;oko,,,lalo Pa-
r,vła Dorynll.a. ze Sta.rego Bojano,wa. ,,Obiecali (...),

a na clrleb nie będzi.emy n:ieii. Co zrobicie jak rolni-
cy nie spłacą kredytów? Zrnieniiiśmy ustrój i co z te,
go mamy? Ceny rosną i żadnej reakcji - dav,lniej
SfJLIDARNOSe organizowała strajki generalne.
Takich zmian polski naród się nie spodzi,ewał".
Wątek ten kontynuował Andrzej Słodzinka z Br-,.!z-
czewa. ,,Za czasów gierkowskich wszędzie i na wsi
i w mieście żyło się dobrze, bo pracy było w bród.
Wszystkiego chcieli więcej: zboża, rn:ięsa, ziemnia-
kórv, gęsi, jajek, a dziś nic od nas nie chcą kupió..
Nie wiem co mamy robić, do kiedy rnamy czekać?
Skąd brać pieniądze na opłaty? Mór,vi się o grupach
producenckich, a czy pegeery i spółdzieln,ie produk-

cvjne nimi nie były?"
w dyskusji pojarvił się tez ti,ątek w,€zwania przecl
!,lolegium trzech rolników z naszej ginilry, lrióry pod-
ji11 Stefari Nowak z Morownicy, Miano żal do tych,
liiórzy zape-wniali, że nikt nie będzie karairy, Staro-
sta Jerzy Skoracki stwierdził: .,to tylko się tnó-vi, że

ircllicja powiatovr,a podlega staroście". A ogólnie rzecz
biorąc... ,,o rvszystkich sprarvach tylko siq mówi.
}'ieniącize z zachodu to p,ieniądze na progratrly, które
przejedzą zagraniczni eksperci, I<tórzy następnie bę-
cii1 przekszkrłcac polskie ro].nict.,vo. vV najbliższyrrl
czasie rtie zmieni się nic. Powiat łv bud.:ecie na ro1-
l:ictlvo, Ieśnictwo... dostał 13 000 z|toLyd,.. Od l]alce-
lowicza rolnik nie dostanie ani zlotówki".

,f,,,onrendarrt Komisaliatu Poiicji rv Snligitt Jarosłarv
'"viiedziai-ek swe stanowisko r.vyjaśnił krótko: ,,Ja lvy-
korruję rozkazy".
W dyskusji głos zabrał również Zygnrunt l(onieczny,
l<,tór,y zwrócił uwagę na powstający nowy projekt
poboru rolnrków do wojska. Plzewiduje on, że służbę
r,vo;skową będzie on oclbyr,vał 1lzez okres trzech i pół
rniesiąca przez kolejne trzy lata (3 \ po 3,5 miesiąca)
przv likwidacji produkcji zr.ł,ierzęcej. ,,'1'ym w War-
szarvie trzeba uświadornic, co to znaczy wcielac ro1-
nika do wojska przy likwidacji produkcji zwierzęcej.
rl kto będzie za rolrr;ka spłacał pożyczki i długi?"
Jako przewodniczący GZRKiOR w Smiglu wyraził
zadou,olenie z przebiegu walnego zgromadzenia,
ireliq,encji, dyskusji, przybycia iak licznego i dostoj-
llego grona gości, ... którzy widzą problemy roinikow
i chcą uczestniczyć w ich rozwiązywaniu".

Po wyczerpaniu porządku obrad Henryk Stark-
bauer podziękował wszystkim za uczestnictwo i za-
prosił na wspólny obiad, w czasie którego również,
choć już nieoficjalnie, dalej dyskutowano.

(BM|

ftEPfraTtlAR I(INA ,,ffE§{Tmljfill"

4.06.99 (piątek) godz. 19.00

,,BLADE WIECZNY ŁOWCA", 'USA, 1998. Reż.
Stephen Norrington. Wyk. Wessley Snipes, Stephen
Dorff, Kris Kristofferson, Filrn grozy. Rok 1967: ko-
bieta umiera po ataku niezidentyfikowanego spraw-
cy, przed śmiercią rodzi dziecko. W trzydzieści lat
później ckazuje się, że urodzony wtedy chłopiec jest
istotą łączącą w sobie cechy człowieka i wampira.
Służ,7 l,.rCziom, zwaLcza \.,/ampi]:y. Jego opiekunem
jest sędziwy uczcny, rnistlz wiedzy tajemnej.

11.06.99 (piątek) godz. 19.00

,,CUDCTWĆ}RCA", USA, 1998. Reż. Stephen Herek.
W;;t<. Eddie Murphy, Jeff Goldi:lum, Kelly Preston.
§(ormedia. Jeden z dyrektorów komercyjnej stacji te-
leivizyjnej ma kłopoty zawodolve: jego dział przyno-

si straty finansowe, nowy dyrektor żąda natychmia-
stowego uzdrowienia sytuacji. Bohater podejmuje
ryzykowną decyzję: angażuje wędrownego kazno-

dzieję i każe mu występować na szklanym ekranie.

14.06.99 (poniedziałek) godz. 19.00

15.06.99 (rvtorek) godz. 19.00

16.06.99 (środa) godz. 11.15

17.06.99 (czwartek) godz. 11.15

18.06.99 (piątek) godz. 11.15

oGNIEM
I MIECZEM

,,OGNIEM i MIECZEM", Polska 1999. Reż. Jerzy
I-Ioffman. Wyk. Izabe]ia Skorupco, Michał Żebro-
wski, Krzysztof Kowalewski. Adaptacja porvieści hi-
storycznej H. Sienkiewicza. Wiek XVII, kresy
wschodn,ie: poseł wracający z Krymu jest świadkiem
potyczki na stepie, włącza się do walki i ratuje życie
pułkownika Kozaków. Ten jednak przygotowuje po-

wstanie przeciwko Rzeczypospolitej.
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Sztandar dtra OSP w Nietązkowie
Wielki dzień rriieii 22 tnaja br. nietążkowscy

sirazacy.
A ,,ł,sz.,.,stko rozpoczęło się zbiórką strażaków i gości
plzeci nriejscową strażnicą i plzemarszem na rozstaje
drog pod figurę Najświętszego Serca Jezusowego,
przy której ks. proboszcz Zygmunt Bartkowiak od-
p:,ar.vił mszę św. rv intencji strażaków i poświęc ł
ilor,,,y sztandar OSP Nietążkowo.

Po mszy w tyrnże miejscu tozpoczęła się uloczy-
sl-ośc (plzerwana uiewtrym deszczem) przekazania
sziarrdaru. Orkiestra Dęta OSP Smigie1 pod batutą
Jai:a j§ol,vickiego odegrała Hymn Państwowy, a na-
stępnie gospodarz uroczystości - prezes Zarządu
i,;iejsko-Grninnego Zuliązku Ochotniczych Straży
ijczarnych y Śmigiu, i zatazem Burmistrz Śmigla
Jelzy, Cieśla podkreślaląc, że maj jest miesiącem ty-
pr,rvo strażackim bo dokonuje się łviosennego prze-

3iątiu straznic, organizuje zawody sportowo-pożar-
nicze i obchodzi się Dzień Strażaka w święto patrona
śr,ł.,. Floriana powitał zebranych strażaków
i itczestniczącycŁt w uroczystości gości: wiceprezesa
\,'r/ielkopolskiego ZOSP w Poznaniu i zarazem Powia-
tov;ego ZOSP Kazimierza Króla, zastępcę Komen-
dar-rta Powiatovrego Państwowej Straży Pożarnej
,w l(ościanie Hieronima Szwatca, przewodniczącego
Raci,v Miejskiej Śmigia Zygmunta Koniecznego, Se-
kletarza Smigla Wandę Jakubowską, Skarbnika
Smigla Danutę Marciniak, komendanta Komisariatu
Poiicji rv Śmiglu Jarosława Miedziarka, dyrektora
Zespołu Szkół Rolniczych im. Jana Kasprowicza
iv Nietązkorł,ie Aleksandra Wojciechowskiego, sołty-
sa }iietązkowa i zatazem przewodniczącego Społecz-
nego Komitetu Fundacji Sztandaru Tadeusza Wasie-
1evzskiego, Zarząd M-G ZOSP i komendanta gmin-
nego Marka Graczyka oraz orkiestrę, delegacje oko-
licztrycir straży, a szczególnie - mieszkańców Nie-
tążkowa.
Ilistorię sztarrdalór,v OSP r.v Nietążkorvie przedsta-
v,;ił członek społecznego komitetu fundacji Aleksan-
der Wojciechowski.

achotnźcza Straż Pożarna uJ Nietqżkotłże poussta-

ła us czertucu 1927 r.

W klnietnl,u 1945 T. nou)o potuołany zarzo,d wy-
stqpił z propozacjq uJundouanża sztandaru. Pomgsł
ten został zaakceptoLDanE i tnspartE fżnansoLao przez
mźeszkuńcólls ussź. Sztandar został ugkonany przez
sżostry zakonne z Poznanźa. Jego poś,więcenźa doko-
nano 29 czeTlłca 1947 r. Pźerwszyltl, oJźcerem sztan-
darolls1trm został JazeJ Stel,meszgh, nqtomiast poczet

tworzElż. Teodor Zintmer, i,:{ojcźech Knźu:el i Albżn
Ratajczak.

Sztandar, niestety nźe mogt ofźcjalnże uastępo-
uać na uroczystościaclt, państluolugch ż koścżelngch.

IlIależg domnzemguać, źe pouodem zakazu bgło wy-
haftotlsane hasło: ,,Bogu na chuałę - Bliźnl,elnu na
ratunek" oraz uźzerunek patrona straży św. Florża-
na. Po raz pźeruszy, bez przeszkód, sztandar uczest-
niczgŁ ID uroczastościach Bożego Cźuła ąn 1981 r.

W bźeżorcgm roku zrodził sźę pomysł ut,lndo,wunia
nowego sztandaru. W celu realżzacjż tej źT,źcjuLau?J
pouałny został Społeczng Komżtet, ktory ul odez,wie
do mieszkuńcóll: Nźetqżkoua i Wydorowu nuylżsał
Tru.ż11,. ,,.,. Starg sztandar służgł przez 52 lata ż jest
znźszczong, Jego renouaclu bgłaby zb,yt kosztausnu,
usźęc zdecgdouatźśmg zakupżć nouu. Ogrornnźe li,
czarrla na Państllsa hojność ż ofżarność". Społeczeń-
stlao odpowźedziq.ło na ten apel. Dzżęlcujeri."g!.

D zźsiaj ucze stnżczymu u ur oczE s to ścź po śtuźęc ert żu

nouego sztandaru Ochotniczej StrazE Pożarnej
tu Nietqżkouie. Nźech służg długie lata. Nżeclt, jedno-
czg uszgstklch nżetorżkolllskich strażakóu spieszq-
cych, w razźe potrzeby, z ponxocq - Bogu na chtuc],-

łę, bliźniemu na ratunek.
Następnie J. Cieśla odczytał akt nadania ptzez Za-
rząd Wojewódzki ZOSP w Poznaniu OSP w Nietąż-
kowie sztandaru. Z zacllowaniem ceremoniału woj-
skowego K. Król sztandar przekazał prezesor,vi miej-
scowej OSP Henrykowi Starbauerowi, a ten z ko]ei

- pocztowi sztandarowemu: ,,Brońcie go jak źrenicy
gĘą" 

- ,,Ku chwale ojczyzny". K. Król udekorował
sztandar OSP w Nietążkowie przyznanym przez Za-
rząd Główny ZOSP w Warszawie złotym medalenr
z^ Z^sŁuGI DLA POŻARNICTWA.

Poczet sztandarowy dokonał prezentacji sztandaru.
Wyróżniono też zasłużonych strażaków. Złote medale
Z^ ZASŁUGi DLA POZARNICTWA otrzymali:
Flenlyk Kołaciński, Michał Kozak, Janusz Napierała,
Andrzej Woźniczak; srebrne: Andrzej Frąckowiak,
Czesław Łukasiewicz, Roman Ratajczak, a trzech
dl,uirów: Zbigniewa Chudzińskiego, Andrzeja Glapę
i Zygmunta Koniecznego uhonorowano odznaką
WZOROWY STRAŻAK.
r\iadszedł czas na życzenia. K. KróI m.in. powieciziai:

,,Niech ten sztandar służy waszej jednostce, ale właś-
ciwa praca strażacka jest uwarunkowana placą sa-
rrorządów lokalnych. Śmigielski, za co mu dziekuję,
c]ziała bardzo dobrze". H. Szwarc zaakcentował, ż,e

sztandar jest wyrazem uznania społeczeństwa, miesz-
kańców wsi, które swej jednostce go ufundo,łe.ło.

,,AIe to też symbol jedności w służbie dla społccz;ii-
Stwa".

W imieniu władz samorządowych, w tym i przewod-
niczącego Rady Miejskiej Śmigla Zygmunta Ko-
niecznego, nietążkowskim strażakom i ich rodzinom
gratulacje t życzenia złoży! Burmistrz Śmigta Jerzy



t: \,,/ I T RY N A s ilI i C I lj !-Łi li :\

Cjeśla. A następnie życzenia składały delegac;c CSP
ze Śmigla, Bronikowa, h{orownicy, Robaczyna i Sta-
rego Bojanowa.

Orkiestra uczestników uroczystości popro,,,,^,,ariziia

do świeiiicy wiejskiej, w- której - strażackim ził,y-
czajem - przy stołach spożyto przygotowaoy przez
organizatorów posiłek. A wieczorem rozpoczęła się
strażacka zabawa,- 

(H.z.)

EtEKTmYK
Firma llandlotwo-§§słng8owa

ł sprzedaż artykułów elektrycznych i antenowych

ceny hurtowe

} prowadzenie usług elektroinstalacyjnych

faktury VAT

GP"ZEGOBZ NOWAK

64-030 Śmigie1, ul. Lipowa 37

tet. (0-65) 518-93-64, 0604609371

Tel, (0-65) 518-92-70
Kom. 0 603 775 270

Oferuje Państwu :

\
SpmngEeEslra §Róldzielnia
Frp mtw ór cz0-1|a tł d Iowa

w §mislu
ui. lana ililińskiego 

-ll,

oferuie §ffi§ęwp '*ftfęs!§ z K.W. Wirek:

,,oRffiffi§H GRUBY"
0 patrmffiBeftgaeh: 30,1ł7l5,łtl|8,36

Gen€! - 260 złlr
Dowoz bezpłcrtny

Oferta wo.żnt do wyczerplnia się towarLJ,
(065) 5180}67

5180267

Z.akład Usłtlgowo - i{andlowy
Krystyna Górna

64-030 Śmigiel
ul, Ogrodowa 5

REKLAMĘ WIEUALNĄ
- szyldy
- tablice
inforinacyjne

- witryny sklepowe
- napisy na
samochodach

- transparenty
- tablice ślubne

DRUKl
- wizytowki
- druki firmowe
- identyfikatory
- etykiety ślubne
samopzylepne

- kasetony
pcdświetlane

- fiagifii"mowe
- i!uminacje
światlne

- grafika
pzestzenna

- napisy z folii

FoTo
- fotografowanie
- skanowanie
- nadruki na folii

i koszulkach
- ań. fotograficzne

Kontokt: tel,
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,,KRVMINAŁKI"
11.05.br. - dyżurny ruchu na stacji PKP w Śmiglu

zgłosił, że w poczekalni śpi rrietrzeźwy mężczyzna,
Przybyła policja wylegityn:or,vala go - okazał się
być nrieszkańcem Miejskiej Górski, pouczyła go

i spowodowała, że opuścił teren PKP.
].7.05.br. - mieszkaniec Bruszczewa zgłosił, że sąsiad

chodzli po terenie jego posesji bez zezwolenia i nie
chce jej opuścić. Przybyła policja stwierdziła, że
sąsiad nie przebywa na posesji zgłaszającego. Stro-
ny pouczono.

20.05.br. - mieszkaniec Przysieki Starej zgłosił, że
sąsiad wybił kamieniem d-łie szyby w jego oknach.
Wniosek do koiegium.

21.05.br. - z ulicy Szkolnej w Sn-liglu skradziono
MERCEDESA załadowanego skarpetkami i rajsto-
pami.

ż2.05.br. - mieszkaniec Starego Bojanowa zgłosił,
że jego siostrzenica wszczyna awantury domorve.
Strony pouczono.

23.05.br. - mieszkaniec Śmigla z ul. J. Iwaszkiewi-
cza zgłosIł, że został pokąsany pTzez pszczoły są-
siada. Strony pouczono.

23.05.br. - mieszkanka Spławia zgłosiła, że zostala
uderzona przez mieszkańca tejże wsi. Pokrzyw-
dzoną pouczono o konieczności udania się do leka-
tza i o toku dalszego postępowania.

24.05.br. - mieszkanka Robaczyna zgłosiła, że jej
brat będąc w stanie po spożyciu aikoholu wszczyna
awantruę domową chcąc wejść do jej mieszkania.
Przybyły patrol poiicji awanturnika nie zastał,
a pokrzywdzoną pouczył.

26.05.br. - w godzinach wieczornych w Śmiglu rra

ul, Południowej kierujący samochodem osobowym
OPEL ASTRA mieszkaniec Leszna zjechał na Ie-

lvy pas drogi i uderzył w pravridłowo jadącego

F'IATA 126p, którym kierował mieszkaniec Kosza-
nowa, Wnliosek do kolegium 

zebrał ILZ.

UWAGA! MEBLE!

l\iskie ceny
Zaptaszamy do nowo otwartego

skl"epu meb'{-owego
W Ś}{IGLU, vL, ZDROJOWA 25

Ceny produęęnfą - sprzedaż ratalna

tel. 51,8-84-44 TELEFON 518-02-69

AGENC.IA UBEZPIECZENIOWA

ANDR"ZF.J CIESIELSKI
Śmigiel, ul. Lipowa 33, tel. 5189-365

tel. kom. 060246420I

PRZEDSTAWICIEL PZU SA

poleca bezpłatne doradztwo i zawieranie umów
członkowskich

Do oTWAa,TEGo FUNDUSZU
EMERYTALNEGo PZIJ ,,ZŁOTA JESIEŃ"

oraz w zakresie ubezpieczeń:

I. Na Życie

- emerytalne - ,,Pogodna Jesień"

- posagowe z rentą

- NW i inne

II. Majątkowe

- budynki i mienie od ognia, kradzieży
i innych żywiołów

III. Wypadkowe

- odpowiedzialności cywilnej

- nieszczęśliwe wypadki

IV. Komunikacyjne

- OC, AC, Zielona Karta

PRZYJMOWANIE OPŁAT ZAOC POJAZDOW

J- ltA§Y FlstAtHE
I(oMPUIERY l
AK0ESORIA I ffiaty

PlEGzĄTKl aRUfrl

,,GRAFIT"
KoscIAN, oS. JAGIELLOŃSKIE 32

tel. 512-21-24

Przyjmę u.czniow

w zawodzie

maIarz-tapecEera

HIERONLM MATVSIAK
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sPRzEDp.z-§ERWI§
SPRZĘTU RTV

roiy bez zyrqntów
dwo loto gworcrncji
nqprowy worsztotowe i u kliento

nqprowo pilotow, mqgnetowidów, tunerów SAT
i sprzętu AUDIO

moniqz crnten scrtelitornych, cyfrowych
oroz noziemnych
- noprowo i uruchomionie kodowonych

odbiornikow sqmochodowych

-MATRoI§IK-
BARTŁOMIEI RATAJCZ^K

ul. Kilinskiego 69
64-030 Smigiel

tel. (0-05) 5-189-3IT
kom. a-502-I2-79-65

64_030 śttłIGtEt, UL. FARNA 3

tel./fax (0-65) 5189-687, tel. (0-65)5180-515

tel. kom 0601572-324

Edmund Czarnecki ..
PRzDI\§lĘBloRsTwo
PRoDUKcYJn(>nAnDLowo-UsŁUGowE

- adaptacja pomieszczeń

- instalacje wodne, kanalizacyjne i co

- usługi ślusarskie i tokarskie

-.. naprawa pomp hydroforowych
-- dekarstwo blacharskie

-, studniarstwo

- sprzedaż okien i drzwi PCV
_. rolety i żaluzje

ół.030 śMlGlEt
ul. kościulrki ó
trl. (0-6515180-20ó

PROFESJONALNE ZDJĘCIA:

- ślubne,

- komuni3ne,

- roclzinne.

- paszportowe,

- dowodowe, iegitymacyjne tv 3 nrirl ,

reportażowe,

- reklamowe.

tlt8tltAllE rlLHÓll l zDlĘÓ AtllAIOR§[lcll

§PEZEDAŻ:

- filmów,

- aparatów (2 lata gwarancji),

- albumów,

- ramek,

- baterii (także do alarnrów, aparatow
słuchowych itp.),

akcesoriów fotograf icznyc_-.

- baterii do telefonów

U§tU8l [l§qnll ffi, Al pomnieiszrnie - powiększanic

VIDEO FILMOWANIE

Przedstawiciel pngpil1olpltAsT
Firmy

wilkowice
Zapra§zamy od 10.00 do 16.00
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Przetarg ofertowy
Ccrttrum Kultury w Smiglu ogłasza pisemny oferto-
lvy przetarg nieograniczony na dzierżawę lokalu
użytkorvego (sezonowy punkt handlorł,y) położonego
r,v Smiglu przy ul. M. Konopnickiej( przy basenie
l.ąpielowym) o pow. 70 m2.
Przetarg odbędzie się w dniu 17 czet,wca br. o go-
dzinie 10.00 w sali klubowej Centrum Kultury w Śmi-
glu trl. T. Kościuszki 20 - v7gj§gig ,,Q".
Oferty w zamkniętych kopertach z adnotacją: PRZE-
TARG NA LOKAL można składać do ].7 czerwca b.r.
gtldz. 9.00.

Gferta porvinna zawierać:
1. Imię, nazwisko i adres ofererrta lub nazwę oraz

sledzibę firmy (wyraźnie odciśnięta pieczęć),
i att; sporządzenia oferŁy,
Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warulr-
kami przetargu i je przyjmuje bez zastrzeżeń.
Oferowatrą cenę netto (+VAT) i sposób jej za-
płaty.

Dodatkowych irlformacji w sprar,vie przetarglł olaz
pl zcdmiotowego lokalu rrdziela administracja Celr-
i,i,unr Kultury w Śmiglu - tel. 518-02-73.
Lokal można oglądać codziennie w godz 9.00-14.00.
Zastrzega się prawo do zamknięcia przetargu bez

wybrania którejkolwiek z ofert.

Dyrektor Centrum Kultury w Smiglu
mgr Hubert Zbierski

BEZPŁATHE
ofiŁtlszE§{lA BB§BBffiE

Taltio sprzedatn meble i wypoczyrrek.

Tel. 518-52-20.

Sprzedam działkę budowlaną w Smiglu 0,24.55 ha,
możliwość rozbudowy. Stare Bojanowo, ul. Głów-
na 13a/1.

Firma Handlowo-Usługowa. Sprzedaż dmuchawei<
kominkowo-grillcwych. Tel. 51B-93-64, 0604609371.

Młodzi bardzo pilnie poszukują mieszkania do vzyna-
jęcia. Tel. 51B-91-66

Hastępny ffir l7 euorttrCIa hr.

SPORTCSPORT
MIKOŁAJ TYM RAZEM ... TRzEcI

Z okaz1l, DNI LESZNA zorgan,izowany został po
raz ósmy turniej JUDO, w którym startował też
uczeń szóstej klasy śmigielskiej podstawówki Miko-
łaj Szwarc z Nowej Wsi. W swej kategorii wagowej
do 55 kg był tym razem trzeci.

WYNIKI PIŁKAF"ZY
poGOŃ ŚnnrcInl -- klasa okręgowa

2z.05.br. Pogoń Góra - Pogoń Śmigiel 2 : 0
29.05.br. Pogoń Smigiel - Dąbroczanka Pępowo 5 ; 1
tsr,amki (nareszcie) zdobli: Przemysław Mikołajczak,
Krzysztof Pelec, Marek Sowa, Krzysztot Drvorczak
i Sebastian Pietrzykowski.

MAS-ROL SPŁAWIE - A klasa
23.05.br. Mas-Rol Spławie - §lęngv/ia Wijewo 0 : 2
30.05.br. Wisła Borek - Mas-Rol Spławie 4: 3.

tjrarrrki zdobyli: Daniel Marciniak, Paweł Bajsert
i Paweł Mania.

O PUCHAR, LZS
22 maja bl,. w Lipnie lozegrano turniej tenisa

stoiorvego o PUCIIAR ZRZESZENIA LUDOWYCII
ZEStrOŁOW SPORTOWYCH. Do rywalizacji stanęli
tcz zarvodnicy GLZS ORLĘTA Czacz. W kategorii
do ]at 18 trzecie miejsce zajął Maciej Nowak, a w
kategorii powyżej 18 lat Tadeusz Prałat był czwarty,
piąt5r 6u1 Marek Maślak a szósty Michał Skałecki.
Nie powiodło się paniom - }V[ąrgie Ratajczak, Pauli-
nie Maślak i Annie Cichorł,skiej, l<tóre zajęły miejsca
r-,r dlugiei dziesiątce' 

Marek Maślak
Wy NIKI R oZEdiit A],TYCII MEC Zow

15 maja - II liga
GÓRNII{ POLKOWICE POLONIA-ARSENAŁ
6 : 4. Punkty dla POLOI\Ii zdobyli: Jerzy Koz,ioł
i I'adeusz Kozłowski po 1,5 oraz Grzegorz Kaniak 1,0.

Kazilnierz Kowalczyk bez zclobyczy punktowej.
Był to ostatnż n,Lecz naszej drużynE 1,D tum, sezonie.
Wgnźk tego meczu nże n,uiał żadnego tupłEwu na koń-
coug uktad. tabeli, luźęc mecz przebiegał w bardzo
s1lolcojnej atmosJerze. Nasza drużgna ostuLecznże
,L,t) rozgraukach lI ligź, nu 12 startujqcgch, druzyn,
zajęła 10 mźejsce z dorobkiem 9 pkt. Czy u przE-
szłEm sezonie u,l1stqpimy w rozgrgukach Il lźgż Wo-
jeusództua Vli,elkopolslłżego douiemg się lD czeru)cu,

DziękujemE naszaIn kibicom za sportolDy dopirvg

podczas rozgral.Da.n!.Jch przez nas n,Lecza.
Tadeusz kozłowski

Cl pozostałycb dlużynach POLONII-ARSENAŁU --
r,l, następnym nulnelze. Red.
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5TIHc
Pilarki spalinowe i elektry Qznę
Pilarki do zywopłotu
Kosy spalinowe
Urządzenia do cięcia stali, betonu,
asfaltu, kamieni
Wys oko c i śnieni o w e urządzęnla myj ące

oraz wyroby firmy VIKII{G
Kosiarki trawnikowe : elektry czne,
spalinowe i samoj ezdne
Elektryc zne r o zdr abniacze gałęzi
Elektryc zne nożyce do zywopłotu

oąĄ§óHffigwv
-:,*ivś§2gUĘ

ffi§ttp-owv

SKLEP FIRMOWY: ASOC ,,URPOL" WALER|AN KUNERT
śulclEl, UL, KlLIŃsxlEGo 7,TEl 518 00 54

R u rv € §r

ffi

.#, §woie marzenia budui,żri n,łfii

MATERIAIY BUDOWIANE l WYN=OlilElENlOlłlEr|fril t, '
m.ln:
stolarka
porlU,cia dłchowe
matetiały izolacyjne 

,-]:1rrPOBT BEzPtAilt ypłytki cłami9.zńó DOBADZTW1 
TEOHil, Gzllrarmatur' '::::'-:1^-. 
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