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Witorn Pcrństlvcl serciecznie i zoproszom
o'o poronrrej gimncsty|<!, l{ozno powie-
ćzięi:, żę okres r-lr!+połvy (lr.łb znivlny - to
W zoleżnl:ści od iego, czy mieszko się w
mieście czy n§ wsi} pi"zekroczył półmetek.
Poniewoz w ncszej gminie nłr jedno rniqsto
przypoda 43 miejscowości, których miesz-
końcy mogq o sobie povuiedziec, że sq ze
v;si, to z pevrnościq temai żniw jest u ncs
boro'ziej rozpowszechniony. lłotemicst nie-
zoiezirie od rniejsco zornie;;konic kożdy
obywcltel nclszej grniny nią.ze (i powinien)
no zosqdzie ogó|nej desięprrości, po-
rnlszechności i równości zojmowoć się girn-
ncstykq poronllq. Dlc;rtego żOproszqm
wszystkich Pqństwc,, oby niezwłocznie sto-
nęli przy szeroko otweirtym ol<nie - i roz-
Poczynq p,]r,

Poniewgź zoroz po girnnc;siyce porOn-
nej interesuje n05 problem zniw, te no
przekór temu zajmit-my się zogclelnieniem
lotq orqz rekreocji. Myśię, ze wieie osób,
z upodoboniern (czy z konieczności) spędza
czos wolny przy d,:mu. Niosqce się wieczo-
lomi zcipochy sugerujq, że corqz populor-
niejsze stoje się,,grilornlanie". Prowie w
kożdym doln u możn0 znqleźć stosowne
do tego rodl:cl;u prz,;jęcio vryposczenie, Po-
rnysł,ru_,cŚć w tyi^ł zckresię jest równie bo-
gcltci - okczuje się, ;e clo.s!<c,noIe nodcje
się cio tych celów bęhe_.n łrd p:clki oulcrnq-
tycznej, (Oczywiś;i+ ioki, nq kioi.yr'r dzięki
stcsorłgrli,,t oC;:,clłie,:!llich, rskIelmowcrrych
rv ie!ęr,lilrji i..:lj|lór,v nie +:ac,lził siq komień,
bo ic lry znocz:ile obrliz;,fg żyi,,",otność tckiej
proiili, pr.eprcszcnl * gii!|a,) lnnq formq

urliedzieć łuinien
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życio tor"lorzyskiego mogq być ież ,,wieczorne Fo!okó",l

rozmowy". N'!oźno ccłkicm pr;yjemnie spędzić czcs
pod nomiotem ogrodcvłym, pocl porosolem, c choćby
i przy trodycyjnym płocie (może to być tokże poropei
okno, które pozostoło otvrorte jeszcze od gimnostyki
poronnej) i pogowędzić ze sqsiodomi, Przy czym nie-

koniecznie trzebo się vł tym celu odwiedzcć - kożdy

może być w swoim obejściu i czuć się dzięki temu

w pełni swobodnie W mieście podobny komfort mo9q

odczuwoć jeszcze mieszkońcy domków jedncrodzin-
nych. Nomiostki tego i-odzoju kontol<tów toworzyskicil
m09q czo5em doślvicldczać lokcitorzy niektórych blo-
ków. Worunkiem jeCnck jest to, że sq to bloki rnołe,

gcizie wszyscy się nowzojełr znajq (trochę tokich obiek-
tów, jeszcze z czqsów peereiovrskich by się no nq§z)/m

terenie znolozło) i że znojdujq się przy nich jokieś ło-

weczki. Dobrze też gdyiry rosło tom kilko drzew, żeby

znaleźć pod nimi troclrę cienic. Wożnym elementem
integrujqcym mieszkcńcórł, bloków mogq być chlewil<i

dlo drobnegc invrentoizo. Często lokotorzy wygospo-

dorowujq przy nich jokiś r-irikroskopijny o9ródek, stcr-

wiojq w pobliźu łoweczkę i doglqdojqc swoiclr kurck,

czy królików m09q pogowędzić z sqsiodem, ktci,y

włośnie odclcje się ternu 5cmemu zojęciu. Większymi

imprezomi rekreccyjno-iurysiycznymi zojmujq się prze-

wożnie no wsi Koło Gospodyń V/iejskich, W zoleż-

ności od inwencji (i funduszy) mogq to być np. impre-

zy dlo dzieci, wyjozdy typu pielgrzymkovłego (teroz

populorny jest Licheń), no wystovry rolnicze itp, Tym

,,biur-crn turystycznym" roczej nie grozi bonkructwo.
Nojczęściej cołq reklomę stonowi zwykło kortko wyło,

źclno w miejscovrym sklepiku ito wystorczo,

A co mojq mieszkońcy miost? lch może nojwyżej
intcarowcć gimnnostyko poronno, ole i to w niewiel-
kirn stopniu. Bo co z tego, że może isqsiedzi ćwiczq
w tym 50mym czosie, Zeby się zoboczyć trzebo by nie

tylko otvrorzyć okno. Trzebo by pelvnie wyjść oż no

bclkon. A czy v",idział ktoś z Pqństwo ludzi w mieście,
któr-;y mo-.o,i|g v/ylegli ncr bolkony i uprowiojq 9imno-
styl:ę poronnq? Bo jo nie widziołom, A .1ok by niby

nireli ze sobq rozmor,r,ioć - podczos ćwiczeń?

Cieszmy się zotem, że moźemy mieszkoć no wsi,

: w ncllgorszyi"n przypoc.iku rv mołym miosteczku. Że
jeszcze przez jokś czos sqsiod będzie sqsiodem (o nie
c;-ioniinor,vym o;obni|<iem, którego od czqsu do czosu

spciyko się np, w superrnorkecie) że oszczędzono jest

ncm r.vojno gongów i że nie boimy się vlyjść wieczo-
|,:.fl] 1,1Q Spocer.

Ciłccic: nq lvsi rnniej procy jest włcściwie zimq
(c w noszej gminie ó50/9 mieszkońców zwiqzono jest

z rolnictwenl) mcze znojdq Poństwo choć cllwilkę czo5u

nc ,,nic rrierobierrie", Iub no somodzielne pociviczenie
p,zez kiIko i"ninut gimnostyki pcronnej. Do czego jok

zv,;;,kie sorqco zcchęcom.
(Gżmnastykę poronną przygotolłała i prouadzźla mgr J, S,)
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oDPoV/iADl\ RADNY SI,]JN,IIKU WIELKCI,OLSKIEGO - MARiAN KASPIiRSI(I

12 tlpca u,l trukcźe Xlll sesji dokonuno m.iru, oce-

ng sytuacji społeczno-gospodarcze! zu rolnictllsże wo-
jeuoclztuct uielkopolskiego (jest ana negatywnu).
PrzgjĘto równżeż zała:enźa pTogTanLoLDe do opraco-

uania strategźź naszeg o wo jewództwa.

Powołano też społeczne raclE przg szpźtalacll, pod-

tt,głgch sejmźlcolłź. J estem członkżem następujqcyclt
r a cI : W o j e w a dzkźe g o S zpżtala N e ur ops E chiatr y c zne g o

,tls Koścżanże, Samoclzźelnego Publicznego Specjali,
stacznego Zaldadu Opźelsź Zdrouotnej dl.q, Dzźecż

i lv/Lłoclzieży u Osźecznej ź Obwodowej Lecznżcy Ko,
tejouej lls Lesznźe. Itolq tych rad jest bieżorcu uspoł-
prl"ca z dgrekcjq nud rozu:ojem tgch jednostelc.

Wreszcie też sJinatizoucLTLo potuołanźe rady Wiel,ko-
polskżej Regional,nej Kasy Chorycll, ID Poznani.u.

W 20 osobowej radzże znal,azło sżę 12 osob Z SLD,
6 - zPSL i 3 osoby z tJW. Zgłoszcno 7 kandgdatóu
z AWS, qle nźe uzyskalż onż minimum 31 głosólł
i odpadlż. Przeuodniczqcan,L radE został l,ekarz me-

d.gcEng Andrzej Masźakoll:skż. Rada rozpocznl,e dzźa-

łatność oC, i,09.br., a jej zadaniem będzźe kontrola
praca kasE c'h,orEcLl, ż zq,lDieranEch przez niq kon-
traktóus oTaz rozpetryuartie zażuleń na lej dziutal,
ność,

24 Lipca - w trgbie nadzwyczajnaTL - na prośbę

raclngcll z AWS zwołano XiV sesję, ktorej głóunym
tentateril, bytu słu:ba zdrowźa. Wnżoshodaucy jednalc

rtże przygotoualź matełżałóu: ż wnżoslłotl:. Znamżen-
ruym jest, że cż sam,ź radni na sesji, Ictora odbyła się
2E czeruscu br. bardz:o lłysolio ocerłżLi reJormę służbE
zd,rousża, u teraz - ltrgtykoualż jej eJekty. Przy ma-
łej lrekwellcjż tanioslcodau:c(lw (na 25 w sesji uczest-

nic:ytc 17 ruclnyclt, z AWS) sejmźk luysłuchał jednulc

clyrcktora kusy charyc'|ł oraz wicemarszałka sejmźku
l^LqclzorlLjqcego zclrowźe. N rdzluycza jnu komis ja,

u: prucach, ktorej rćwnżeż uczestnźczgłem, przEjęła
postulat by kasy ęi1o,ł,:JciL co kruurtał przedstauźałg
uynżki Jinansoue jednostek podległilch sejmźkowi
i by przystqpżć do prg,c!! nad restl,ulęturyzacjq szpi-
talź pocll,egłgcll, se jmżkotui. Nie przE jęto pro jektu
ucllzuuł11 ltltLbu AWS, lu ktorej domagano się zmian
u zarzqd.zanlu służbq zdrowia,

Sejmźk uźrl,zż potrzebę uźęlcszej kontrolż lłasy cho-

rycll,, a spoluodoroarue to bęclzźe ujednoliceniem przy-
szłgch kontraktóu z zakłudamt opźeki zdrolłotnej,
które obecnie sq zrożnicoąpane: 21 - 50 - 60 - 98

złotych za usługę na osobę. Usługi będq unormouclne
co d,o stauki, jeszcze nźe wi,udomo jakźej, a tu naj-
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blżższej przaszłości, kasa przeuiduje kontrolę umóu
z ZOZ-an,ń, co po7DNnno polepsz!!ć stronę Jinansowq
tgch jednostek.

Na tej sesji rnarszałek sejmiku pointormousał, ze na
1 4 zaul ur ty ch, u y s okopłatny clt, umó w nlenadż er skich,
sejmik rozlłiqzał cztery - ID tanl oduołano za nże-
gospodarność jednego z dgrektoróu), a pozostałgm
menadżerom jednostek leczniczgch tostępnźe uDapo-

uliedziano tucześniej zauarte urnoua.

Z mojej inicjatyug zorganlzouno spotkanie staro-
stow z byłego woj, leszczyńskiego, na którgm akcen,
tolDano: rozuój małgch przedsiębiorstus i nźesienie
im, pom,ocy, sprauJę zbilansolnania produkcii rolnej
i nakreślenie kierunkóus działania u tgm sektorze,
Dokonano róunźeż analizy bezrobocl,a, które jest
jednalc duże.

Komisja rozusoju ź strategii, której jestem człon-
kiem, zatwźeTdzi.łu dokument pod nazuq ,,Prźorytet
uspołprucy zagranicznej Wojeuodztu:a Wżelkopol-
skźego", us którgm do uspołpraca z ngszami jednost-
lcami aclmżnistracy jngmi wgmienźono regżong 7D:

\fielkiej BrEtanźi, Szllsecji, Niemczech, Rosjź, LIższ-
panlż, Belgii, Holandii i we Włoszech.

19 Lipca ul Sźelinlcu sejmik zorganizouał spotka-
nże przeusodniczqcych, komisjż rolnźctua i obszarów
uiejskiclt z całej Polski, tł lctórym uczestnźczyli też:

usicemżnist,er r olnictw a, dy r, departamentu prawneg o

K omt t etu lnt e g r ac ji, Eur ope j skie j, eks p er t P r e zy denta
RP do spralo rolnźctlna, przedstawźciele śwźata naukź.
Bardzo krgtgcznże mówźono o sgtuucji u polski,rn

rolnictu;ie ź o opieszałgch decgzjach naszego rzqdu
majqcych przggotouać nasze usejście do Uni.ź Euro-
pejski.ej. Ekspercż potusierdzilź spadek rentounoścź
naszego rolnictua do 400lo i prauie że zerousy budżet
dla rolnictusa. (Na rok 2000 proponuje sźę 3,020/o,

7D tam 7,70lo to rentg rolnźcze - praktycznie zostuje
1,320/o, Uniu Europejska na rolnźctllso przeznacza
około 730lo suego budżetu. Przel,iczajqc to na zło-
tóuski, polskż , olnik us suożm gospodarstluie od pań-
stua rocznie otrzgmuje 128 zł - ąn tym renta, a rol-
nik z tJnii Eu,ropejskźej - 30.700 zł,otyc|t). Obecnźe
Polska dostosowuje sLDe prauo rolne do unżlnego.
Nos.:;c opóźnźenie usynosź około 30 lat,
|lajLltl,:sze prace u) przastosolDanżu nas do UE to
qlakt dl,u llssi, ktory u praktgce zostaŁ dla nus podjętg
u, grudnźu 1998 r, lu Berll,nie, ale nasz rzqd dopiero
jest u f azie dEskusjź, nże nl,ajqc ysokrycta Jżnansousego
na realżzację tego zadania,
W praktgce musźmy ustalźć kuoty produkcyjne, płat-
ności kompensacyjne (dopłaty) i strategżę _ pro
graln pomocg UE dla naszego rol.nicttna, Jeśli tego

nie zrobimg, to Polska może stracźć 6 m1,\źonous zło-
tych na restrukturyzacię polskiej tusż.

Dziękuję za u:gpotuiedź ź do zobaczenża za mże-

sio,c, (H,Z.)

)aoaaaaaaaaałaal).

luż euyltne.
REPERTUAR NA STRONIE 10

Lato w (emtrum fran§frfiwrw

8 sicrprria od godz.

22 sierpnia od godz.

Letnie oglódki

zabatra plzy filuzyce:
J.8.00, gra zespół SEZAM

18.00, gra zespół REMIX

Basem kąpielowy czynny codziennne

W goilz. 11.00 - l$.00
Bilet rtstępu - l złoty oil o§Ohy.*
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ffiffiwrw§Efi w Polgfre!
W 1ipcu br. rv filtl-ric URPOL Walct,iarra Kttnerta

rł, Poladowie otwarto -- jak podkrcślano - 
pierrvszą

i.,, Polsce Stację Kontroli Opryskiwaczy.
Zc wzg),ędów organizacvjrrych uroczystość zorgarli-
zowano ,,rv dwóch odsłoirach"

15 lipca do sicdziby iilnry zaproszol}o głównic
uzytkowników tego sillzętu, a więc rolników i ludzi
w różnorodny sposób związanych z obslugą roi-
tiictwa.

Gości powitała rvspółwłaściciclka filrrry l-Ialirra Ku-
nelt stwierdzając, ze iako pierwsi w Polsce rvype}-

nili warunki ustawy o ochronie roślin i w zrviązktr
z tym stacja może już działać. S},mboliczną rvstęge
przecinali: Jerzy Terlecki - szef Ośrodka Doradz-
twa Rolniczego w Lesznie, Grzegorz Doruchowski
z Centrum Badalvczo-Szkoleniowego Techniki Ochro-
ny Roślin w Instytucie Sadownictwa i Kwiaciarstrł,a
vr Skierniewicach i właściciel stacji - 

Walet,ian I(u-
nert.

Następnie G. Doruchowski wygłosił krótką prelekcję
o konieczności badania opryskiwaczy. W Europie jest

tendencja do zmniejszania użycia środkow chemicz-
nych zarówno ze względów ochrony środowiska jak
i zmniejszania kosztów. Aby te cele osiągnąć, nrusr

być używany do tego dobry, wydajny i spt,arvrly

splzęt. Pod tyni rvzgiędem Polska jest jednylrr

z ostatnic}r krajów w Eulopie. W Nienrczech rocznie
ciokonuje się 70 tysięcy badan opryskującego sprzętu,

Podkreśiił też, że stacja w Poladowie spełnia wy-
tnogi europejskie, a Stefan Pelczyński i Jacek Sza-

frański po B kursaclr przeprowadzonych w lrrstytu-
cie, nadal są jego prymusami. Po pokazie ulządzenia
kontrolującego p]]acę dysz opryskiwaczy (zob. WS
nr 9/1B? z 6.5.br,, s. 9 POKAZ W ,,URPOLU") i omó-

rvieniu wizualnego badallia opryskiwacza, nastąpił
pokaz pracy opryskiwacza ze strumieniem polvietrza,
Strumień powietlza penetruje roślinę, dzięki czemu

ciecz clokładniej dociera na powierzchnię rośliny,

20 lipca do siedziby firmy zjechał świat rrauki,

Gości, wśród któr,,-ch m.in. byli: wiceminister ro1-

nictwa Teresa Stachowicz, wojewódzcy inspektorzy
ochrony roślin, dyrektor Instytutu Ochrony Roślin,
przedstawiciel dziekanatu i pracownicy wydziału ro1-

nego AR w Poznaniu - powitał W. Kunert.
-rFr"
'ffiirrlrter T. Stachowicz powiedziała, że otwarcie
tej stacji jest historycznym momentem dla krajowoj
ir:spekcji ochrony roślin i producentów sprzętu opry-
skującego. Stacja ta rozpoczęła realizację ustawy
o ochronie roślin. ,,Cieszę się, że stało sźę to w Wiel-
kopolsce, która jest najbltżej granicy z Zachodniq
Europq. (...), Ochronu roślin jest nieztngkle uażnq

sprtuq - 
zdrouy i bezpźeczny rnateriał jest usażng

cll,a konsunl,entol,D. ZEczę Panu dużo klientow". Wiel-
kopolski Wojewódzki inspektor Ochrony Roślin Lech
Różański m.in. powiedział: ,,Wżellsopolska jest dum,
na ze suojego rolnżctusa ż z wźellą rudościt1 tłitamy
otusarcże jednostlci barlujqcej sprzęt ocltrony rośLin,

Jego kontrola jest niezllęclna na: bezpieczeństtuo osob

tt: ylłonu jqcy c'h, zall ie g, ckonotttżc :nq kor zy ść roln żku,

lł,orzyść cll,a śroclotuisku ż na u,alnogi Unżi Europej-
sltiej. Dziękź inicjatgtpie ż dzielności ułaścicieli tej
stctcjź, tert clo|lry przytcłucl będzźe pronl,ienżował. Ży-
czę sukcesou i sutgsfalccji",

},iarck \iy'achorviak z Instytutu Oclrrony Iloslin lrt.irl.
l,,,spomiiiał, że ,,procedurę nad ustawc1 o ochronie ro-
ś"l,in rozpoczęto 6 lat temu, u dziś jest poczqtek jei
fźnału. Mocnq stronq tei stacjż jest jej lokalizacja -
7ir:l1 firm,źe Telnonto7Dej. To gruurantuje Leps:e ua-
rtLnliź pracy, niż przg budutłczych, stacjucll, objazdo-
u. gclt.

Pt,aco,uvrricy UIiIJOL-u S. Pelczyński i J. Sz;rfrariski
ns lionkretnym przykłaclzie zademonstroivali pracq
t, l,z:i lzclria }<ontrolująccgo.

(H.z,)

AGENCJA UBEZPIECZliNIOWA
ANDF.Zr.J CIESIELSKl

Smigiei, ul. Lipou,a 33, tel. 5189-365

tel. i<om. 0602464201

I,RZEDSTAWICIEL PzU SA

poleca bezpłatne doradztrvo i zarvieranie umów
członkowskich

DO OTWARTEGO FUNI)USZU
EMERYTALNEGO PZIJ ,,ZŁ0TA JESIEN"

oraz w zakresie ubezpieczeń:

I. Na Życie

- emeryta|l1g - ,,Pogodna Jesień"

- posagowe z rentą

- Nw i inne

II. Majątkowe

- budynki i mienie ocl ognia, kradzieży
i innych żywiołów

III. lVypadkorve

- odpowiedzialności cywilnej
-- nieszczęśliwe wypadki

IV. Komunikacyjne

- OC, AC, Zielona Karta

PRZYJMOWANIE OPŁAT ZI\OC POJAZDOW
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,,KRYMINAŁKL..,I
7.07.br. - mieszkandec Kościana posiadający dom

przy ul. św. Wita w Śmiglu zgłosił, że jego loka-
tor usiłował dokonać kradzieży jego mienia i uży-
rval wobec niego słów wulgarnych. Strorry pou-
cZono.

8.07.br. - czterech nieletniclr mieszkariców Śmigla
dolrorrało uszkodzerria mienia w ten sposób, że
z basetlu kąpielowego, wchodząc do studzierrki
i otwierając zawór spustowy, wypuścili B00 mB wo-
d;, powodując straty co lrajmniej 2.000 zł na szko-
dę Ccritrum Kultury w Snliglu. Zcbrane w powyż-
szcj sprawie tnateriały zostaną plzekazane do Sądu
Rcjonowego i Nieletrrich w Kościanie.

8.07.br. - mieszkaniec Poznarria posiadający działkę
w Jezierzycach zgłosił, że mieszkaniec tej wsi do-
liollał uszlrodzenia w jej ogrodzeniu. Wniosek do
kolegium.

8,07.br. mieszkatrka Srnigla nrieszkająca przy
ul. J, Matejki zgłosiła, że z mieszkania sąsiada na
lrorytarz wydobywa się nieprzyjemny zapach, któ-
ry jej przeszkadza. Strony pouczono.

9.07.br. - mieszkanka Smigla zgłosiia, że jej ojciec
będąc w stanie po spożyciu allrohoiu wszczyna
awantut,y domowe. Pouczenie.

9.07.br. - mieszkaniec Smigla z placu Wojska Pol-
skiego zgłosił, że mieszkaniec z ul. Wł. Reyrnonta
awanturuje się przed jego posesją. Przybyły patroI
policji awanturnika już nie zastał.

10.07.br. - w Koszanowie nieznany splawca kiet,u-
jący samochodem ciężarowym nieustalonej rnalki
z plzyczepą podczas manewru wyprzedzania ude-
t,zyŁ w lewy błotnik prawidłowo jadącego NISSA-
NA MICRĘ, który wjechał do przydrożrrego l,owu,
Sprawca oddalił się z miejsca kolizji. Postępowa-
nie w toku,

10.07.br. - tnieszkanka Śmigla z ul. J, Matejki zgło-
siła, że jej sąsiad zanieczyścił kałem korytarz oraz
dlzwi do jej mieszkania. Wniosek do kolegium.

10.07.br. - mieszkaniec Kościana posiadający doin
przy ul, św. Wita zgłosił, że lokator otworzył bra-
mę posesji i sprzedaje jego mienie, Na miejscu
stwierdzono, ze brama jest otwarta lecz nie ujaw-
niono faktu sprzedaży rnienia właścicieia. Strony
poucZono.

11.07.br. - micszkaniec Śmigla z p1. Woiska Polskie-
go zgłosił, że grupa młodzieży przed jego posesją
zachorvuje się bardzo głośno, a gdy zwrócił uwagę,
młodzież zaczęła się awanturować. Przybyły patrol

policji wylegitymował ją i pouczył,

12 07.br. - mieszkanka Śmigla zgłosiła, że jej mąż
wszcząŁ wobec niej awanturę domową. Strony po-
lłcZono.

l2.07.br, - nig2rrąna osoba zgłosiła, że na pI. Roz-
strzelanych po chodnikach,,szaleją" rowerzyści.
Zatrzymano jednego z nich i ukarano mandatem.

14.07.br. - mieszkanka Śmigla z pl. Rozstt,zelanych
zgłosiła, że sąsiad będąc w stanie po spożyciu al-
kolrolu zabrał jej dziecku rowe|, lrtórego nie chce
oddac. Po przeprowadzonej z nim rozmowie i pou-
czeniu, row€r zwrócił.

14.07.br. - w Smiglu na ul. Leszczyńskiej kierują-
cy MERCEDESEM nie dostosował prędkości do
wat,unków dlogowyclr i najechał na tył prawidło-
rvo jacląccgo AUDI 100. Sprawcq kolizji ukaratro
Ilratrdatem karnym.

l5.07.br. - nieznana osoba zgłosiła, żc przy ul. Ska-
rzyńskrego w budynku wielorodzinrrym jedni z 1o-
katorów spożywają alkohol i bardzo głośno się za-
chowują. Przybyły patroI policji stwierdził fakt
głośnego zachowania 9ię i osoby te pouczono.

15.07.br. - mieszkaniec Starego Bojanowa zgłoslł, że
sąsiad wchodzi na teren jego posesji i używając
lvulgarnych słów - wyzywa go. Strony pouczono.

16.07.br. - kierujący samochodem OPEL CORSA
na drodze z Poladowa do Smigia nie dostosował
pr,ędkości jazdy do warunków panujących na dro-
dze i najechał na tył prawidłowo jadącego MATI-
ZA. Sprawcę kolizji ukarano mandatem.

17.07.br. - kierujący ciągnikiem rolniczym ciągrrą-
cym ORKANA na drodze ze Starego Bojanowa do
Spławia r-rieprawidłowo wykonał manewr wymija-
nia i doprowadził do bocznego zderzenia z POLO-
NEZEM. Sprawcę kolizji ukarano mandatem.

1$.97.br. - mieszkaniec Morownicy zgłos,ił, że jego
syn wszczął awanturę wobec swych rodziców. Stro-
lly pollczono.

19.07.br. - mieszkanka Machcirra zgłosiła, że jej
ojciec wszczął wobec uicj i jej nratki awatrtur,ę do-
lllową, Strony pouczono.

20.07.br. - nię2pąna osoba zgłosiła, że mieszkaniec
Gniewowa wylewa nieczystości na drogę. Przybyli
policjant i strażnik miejski splawcę ukarali man-
datem.

20.07.br. - mieszkani,ec Czacza zgłosił, że jego są-
siadka składa drewno pod jego domem co po-
woduje uszkodzenie elewacji. Na miejsce udali się
strażnik miejski z policjantem, którzy plzeprowa-
dzlli z sąsiadką zglaszającego Tozmowę i pouczy-
li ją,

20.07.br. -- nietrzeźwy mieszkaniec Śmigla nie chciał
opuścić terenu basenu kąpielowego. Na miejsce
udali się policjant i strażnik miejski, którzy w cza-
sie. przeprowadzonej z nim rozmowy nakłonili go

do pójścia do domu.



sierżanta.

UwAGA!!!

28.07.tr. 
- mieszkanka Bronilrowa zgłoslii,r, ze ir:i

mąż Lqdący pod wpływem alkoholLl ,vvszcząl awarl-.
turę dornową. Awanturnika przer,vieziono do poli-
cyjnej tzby zatrzynrań celem wytrzeżwierria, a pc-
krz.r;.,yfl2oną pouczol-to o dalszym toku poslępovril-
nia.

tebrał (H. Z.)

24 lipca, w rocznicę powołania POLSKIEJ POLI-
CJI obchodziliśmy Ś'ńlIĘTo PoLICJI. Z te1 okazlt
wszystkim policjanton l{omisariatu Policji r.,, Smis-
lu składamy serdeczne życzenia: zdrowia, lvszelkici
pomyślności i spokojnej pracy. Byłemu sierżantor,vi
sztabowemu Bogdanowi Różańskiemu gra,tultrjern;;
awansu na stopień młodszego aspilanta, a bylenu
posterunkowemu Rafałowi Kałkowi -- lle stoi.ljcrt

Rcdakcja,,Witryn1, Śmigiclsl<ic,i"

UwAGAllI
Dyżur w Komisariacie I'olicji w Smiglu policjarll:i
pełnią codziennie w godzinach rannych (z rvyj::l-
kiem niedziel) od 8.00 do 10.00 i wieczorrrych (rórl,-

nież w niedzielę) od 18.00 do 19.00, a rv sclbotę uii
19.00 do 20.00.
W NAGŁYCH PRZYPADKACII należy dzrvonić potl

numer 997 (bezpłatny) lub 5-127-001 (płatny * Ii.r-i-

menda Porviatowa Policji rv Kościanie).
APEL POLICJI DO RODZICOW

Policjanci Komisariatu Policji w Smighr z& trŁ-,,

szym pośrednictwem apclrrją do rodzicórł, i optc-iu-
ttów, aby w okresie wakacji i wzmożon;,ch plac poi-
lrych byli niezwykle czujni na bezpieczeńst,ł,o dziect.
Częsta kontrola miejsca ich zabaw i częsty z nitrri
kontakt może zapobiec rrieszczęśliwemu r,vypadkorvi,
Szczególnie na bezpieczeństwo dzieci rvinni zwróció
uwagę rolnicy. W czasie dłuższej nieobecności doro-
slych w domu, dzieciom trzeba zapewnić maksimuln
bezpieczeństwa. Należy też zachować szczcgólr.ą

rozwagę przy powierzaniu dzieciom wykonyw-ania
prac polowych.

UWAGA, RoZwAG.Ą, RoZTRoPNosĆ
I PRZEWIDYWANIE

PoZwoLĄ UNII(NĄĆ TRAGBDII|!!
re"

I tA§Y FlStALllE,
!(0],|PUIERI l

A[cEs1;RlA I ffiaty

I

PlEGzĄIrl llRuII
.,GRAFIT"

Ko§cIAN, os.
tel.

JAGIELLOŃSKIE
512-21-24

qq

P0til=O0m&
Zaldad Usługowo - Handlowy

Krystyna Górna
64-030 Smigiel Tel. (0-65) 518-92-70
ul. Ogrodowa 5 Kom. 0 60377527a

$fernxje Faństwtł :

RffiKkAF-ĄĘ W!trŁJALNĄ
- szyldy
- tablice
informacyjne

- witryny sklepowe
- napisy na
samochodach

- transparenty
- tablice ślubne

DRUKl
- wizytówki
- druki firmowe
- identyfikatory
- etykiety ślubne
samoprzylepne

- kasetony
podświetlane

- flagifirmowe
- iiuminacje
świetine

- grafika
przestzenna

- napisy z folii

FoTo
- fotografowanie
- skanowanie
- nadruki na folii

i koszulkach
- ań. fotograficzne

-ż4}_'D

ó4-038 śMlGlEL
ul, kościusrki ó
tel. (0-ó5) 5t80-206

PROFESJOI\IALNB ZDJĘCIA:
-- ślubtte,

- konrunijne,

- rodzinne,

- paszportowe,

- dowodowe, legityrrtacyjrle w 3 min ,

- reportażowe,

- reklamowe.

sYH8ŁYwAfilE r!LMó|{ l zDlĘÓ AtńAIOR§IIGH

§PRZEDAŻ:
-- filmów,

- aparatów (2 lata gwarancji),

- albumów,

- rarnek,

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

- akcesońów fotograficznyc._.

- baterii do telefonów

USł l!ff l lilS ElR $ &3, A4 pomnieiszanie - powiększanle

VIDEO FILMOWANIE

i'Ji,*,,",
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Plzect 1l;:zystąpielliem do wypalania słomy i pozostałości
rośIinil}-{rh z.lpoznac się z rrchwałą Ilady Miasta i Gminy
(Clnlny) clot3"czącą wypal,arria słorny i pozostałości ro-
śli n Lrycl;.
Palenie tytoniu_ i użylvarrie ognia otw-artego nie powill-
no rvystępować w oClcgłości mnicjszej niż 10 m od ma-
ter,iałóvł podłiinych nit zapalenie.
Rllztliecanie oglrisk w odległości nrlliejszej niż 100 m od
lasó-v, toi,forvisk lub wrzosowisk jcst niedozwolone z wy-
jątllicln il,]icj];c do tego celu rvyznaczorrych.
Itoz;lrzcrvailic smo}y lub irrnych mas bitui-nicznych prcl-
w,ad;.ić ilaieży w ociległości nie mnniejszej niż 5 m od
Lliici.-l.,l:}ill i 10 rn od nrateriałów podatllych na zapaletlie.
Podcz:rs zbioru plodów rolnych, transportu i onrlotach:

- obsługa masz}ri i urządzeń powinna przebiegać zgod-
tlie z itrstrulicja.ini ich obslugi z uwzględnieniem za-
rvartyclr rv: j;:.,,zań }:1rZeciwpożaf orvych,

- silniki elcktryczrre służące do lrapędu maszyn i urzą-
dzeń porłlilny być odpowiedrrie do w-arunków pracy,
w lrtóryr,:h l:ędą pracować,

- utr,:::l,ti-lyvlać odległośó min. 5 m od ulrładu napędo-
wcgll, stc,t, stogów i budynków o konstrukcji pal-
nej,

lsiinii<i spalinowe ustawiać rra podłożu niepalnym w od-
iegłcści co najmniej 10 m od stert stogów i budyrr-
ków o konstrukcji palnej,

-- utządzenia wydechowe silnikÓw spalinowych zabez-
pieczyć prrzed wydostanienr iskier,

-- rnateriały pędne w iiości max dobowego zużycia
przechowywać lv zamkniętych, nie tłukących się na-
czyniach w cdległości min. 1C m od punktu omłoto-
wego, Steriowania słomy, zboża itp.,

--- .przestrzegaĆ 2asady, aby nie używaĆ ognia otwar-
tego i nie palić tytoniu w odległości nrniejszej niż
10 nr od prowadzonych onrlotów lub stogowania sło-
ln;, i zboża,

- lvyposażyć miejscc omłotÓ,ł, kombajtrowania lub ster-
towania w podręczny sprzęt gaśniczy oraz w razie
potrzeby w sprzęt służący do wykonywania przerw- hainujących rozprzestrzenianie się pożaru (pługi,
brony),

- przestrzegać zakazu palenia tytoniu przy obsłudze
sprzętu i ma,szyn podczas zbioru palnych płodów ro1-
nych i ic}r transporcie.

Aby- zapobiec powstawaniu pożarów od
nicznych należy:

- przeprr\../łdzać obsługę maszyn i
z iir:tir,ikcj:tlni ich obslugi,

urządzett mecha-

urządzen zgodnie

-,- :l;lrzęt i ma-.z},n./ rolnicze przed rozpoczęciem siano-
licsćl.,ir i żrri-w porld.-r.łać })rzeglądovvi or;rz konserwa-
cji. Szczególny nacisk r-r:rleży położyć na wymiallq
tlsz',-.or_Jzcn;7ch łoŻysk oraz smarowatrie cZęŚci, które
tego rvylnagają,

.'- rv tral;r:j; wyiionywania prac polowl,qh rvykonywać
niezbęcirle p]:zerlv)/ \v pracy w celu oczyszczenia cząści
obrotolvych maszyn z nawinięte8o siana lub słomy,

przeprowadzania niezbędnych nap-,.,;Lw czy Łłż ccz! -:z-
czania i wystudzania plze{lzan"1,1:h silni}:ów,

-- cksploatować mąszyny o napędzic spalino-lvym tylko
ze sprawnym urządzeniem odislricrnym,

- g:rrażować pojazdy silnikowe tyll;o w obiektach i po-
trricszczeniach przeznaczonych do tcgq ceiu. W przc-
cirrłlym razie pojazd powinien pcsiadać opr:óżniony
zbiornik paliwa i powinien mieć odiączoone rra st:rle
zasilanie akutnulatorowe.

Ąby zapobiec powstawaniu pożłrrów od instalacji eici<-
trycznej należy:

- nie przeciążać instalacji i urządzcli clcktri,cznych,

- rric stosować do napędu inaijz}.Ł} i rirzildzelr elelt-
tr),cznych zbyt małej mocy,

- lrie stosować niewłaścirvych lub trapra,lviairyclr b,_.z-

piecznilrów elektryczny ch,

- nie użytkować niesprawnych teclrtricznie urządzeń
i instalacji elektrycznych,

- nie stosować niewłaścivlych przel,,,oclów clcl<trycz-
nych w stosunku do rvynragi:ir tec'arricznycll.

- łączyć w sposób właściu,y przervo.-ly eiekti,ycznc (ilie
skręcać),

- trie użytkować instalacji prolvizorycznych,

- poddawać okresowej kontroii i kotrserwacji utządze-
nia i instalacje elektrycznc,

- wszystkie punkty świetlne lł, stodołacb, clrle,łniiich
itp. pomieszczeniach mu.szą byc zlbezpieczone k1o-
szami ochronnymi.

Podczas składowania słomiastych produlitó!v rclrrjrch
przestrzegać następu jłłcych zasad :

- nie przekraczać §,ielkości 1000 nr2 pcwielzchrri 11_1l:

5000 m3 kubatury siert, stogów 1iib brogów,

- zachować podstarvc,we odległości stert, stogów iub
brogów:
od lasów i tercrrór,v zadrzewiorrych - 100 m; od
budyrrków palnych ,- 30 m; od budynlrórv niepal-
nych - 20 m; od torów kolejowych i dróg pubiicz-
nych - 30 m; od urządzen i przewodów linii eleli-
trycznej wysokiego napięcia - 30 m,

-- ustawione sterty, stogi i brogi zabezpieczyć pasein
terenu pozbawionym materiirłów palrrych i pozosta-
łości roślinnych o szerokości 2 m i w odległości 3 tn
od ich obrysu,

- w przypadk,.l składorvania niedoluszcnych płodów
prowadzić okresow,ą kontrolę tel,nperatury, aby nie
dopuścić do iclr sarlozai:alenia.

Zasady magazyno\łrania cieczy painych:

- ciecze o temperaturze zapłan:l poniżej 55oC (benzy-
na, olej napędowy, nafta, rozcieńczllnl)i) przechorvy-
wać rv zamkniętych szczelnie, nietlukących się za-
bezpieczonych przed gromadzeniem ładlrnków elek-
tryczności statycznej naczyniach,

- nie gromadzić więcej tliż 60 1 cieczy palnej w gara-
żach wolno stojących, wykonanych z rrlateriałów nie-
palnych o pow. do 60 mz,

- nie gromadzić więcej niż 20 7 benzyny iub 60 l oieju
napędowego w innych garażach,

: nie przelewać paliwa oraz nie napełniać zbiorników
w garażach,

Wyrycune
g§otyceące heepieczeń§trrla p@źmtr&ww@gffi

BlA obszarash wieisk§cla
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* ilie gromadzić w mieszkaniach więcej niż 20 1 olcju
I}źrpędowego 1ub rrafty i 5 1 benzyrry lub rozr:ici'lczai-
nika.

10 Wyposażcrrie w podrQczlly splzęt gaśuiczy:
--- samochody osobowe - g;lŚrrica o sylnbolu 1_} i nrasi,:

sL,odka gaśniczcgo lnin. 1 kg,

- sal}lochody ciężarowe i ciągniki -- gaśllica o :;i,tllbrjlu
B i proponorvanej masie środl<a gaśniczego tiiirl. 2 kg,

- l<ombajny - zgodnie z instrukcją obsłlrgi (DTR) tr l,v
przypadku braku określenia wymagancgo 1lodręcztlc-
go sprzętu gaśniczcgo llależy wyposażyć w girśnicę
o symbolu B i masic min. 2 kg środka gaśtliczcgo oriLz
gaśnice o symbolu A min. 6 kg środka gaśniczego.

- pullkt omłotowy - gaśnica o symboiu B i nrasii:
min. 2 kg środka gaśniczego oraz gaśnica o symbolu
A i masie min. 6 kg środka gaśniczego oraz becz](a
z wodą o pojemności min. 200 1 wtaz z wiadrern,

-- sprzęt powirrien być poddawany badaniom tcchrricz-
nym i konserwacji zgodnie z zasadami o1<reśloir:l,i,l-ri

w odrębnych przepisach - jednak nie rzadzicj rriż
raz na rok, kornenda pwźatowa

Państwowej Straży Po:arncj
,tł kościanże

tlBUOfiillGA !
LIST z GENERALNEJ DYR,EKCJI D[iÓG

PUBLICZNYCH
ODDZIAŁ ZACHODNI
(datowany 17.07.1999)

Pan Leszek Balcer
I'rzewodniczący Komitetu Protestacyjnegrr

Generalna Dyrekcja Dróg Publicznyclr Ocl,lzial
Zachodni w Poznaniu informuje, że zakonczyła spl,ei-
wy folmalno-pTawne rriezbędne do dysponowania te-
Ienem dla potrzeb pozwolenia na budowę. Pozostałc
sprawy formalne z dwoma właścicielami zostaną za-
itoticzonc w najbliższym czasie.

W dniu 19 maja br. Dyrekcja wystąpiła do Ulzę-
du Miasta i Gminy w Slniglu o aktualizację decyzji
lokalizacyjnej i o wydanie jej w form,ie decyzji o ,wa-

runkach zabudowy i zagospodarowaniu tel,enu. Po
wydaniu wymienionej decyzji przez Gminę i jej
upl,awomocnieniu wystąpimy niezwłocztrie o ciccyzję

i;ozwolenia na budowę. Z-ca Dyrektora Oddziału
mgr inż. Marek Beleżeclii

BEzPŁAIllE
0GŁll§zE!llA DR8BI§E

Splzedam Mercedesa 50B D. Tel. 518-00-89.

SPRZEDAM DZIAŁKI BUDOWLANE
TEL. 5-180_124

Potrzebna opiekunka do 6 miesięczrrego dziecka.
Te1. 518-99-50

Firma Handlowo-Usługowa. Sprzedaz dmuchaivek
kominkowo-grillowych. Tel. 51B-93-64, 0604609371,

illemorial

$tefana
lanicltiOgc

Zat,ząd, iioła PZW Smigiel zorganizował Towa-
l,zysliie i)Lrtz;,i1911,g Zawody Wędkarskie o ,,Mcmo-
riił_l Stefaila .Ianiłlriego", Zawody zostały rozegranc
oa :-i.arvach l:ędących u, uzytkowaniu Koła PZW Srni-

Llczesiiliczy1o w nicir 9 trzyosobowych drużyn.
i lniejsce vr k]asyfikacji dlużynowej zajęła drużyna
Koła I}ZW l,}cianowo, która złowiła 15,300 kg ryb,
.v.", sjiład.zi.e: Eugeniusz lt{yika, Eugeniusz Urbano-
ivsi:r, L,Iariusz Jurga, II miejsce zajęła drużyna Ko-
ia PZłV ,,Pe]]koz" Poniec w składzie: Edward Brin§,
},Iaciej L{olc}ie, Mieczysław Matuszewski 

- 12,100 kg
l;1l. III miejsce zajęla Kadra Okręgu PZW Leszno
,.,, :-],1a.r,lz_e: Piotr Kaczor, Przemysław Brandt, Rafał
.i(acz:intrlek - 10,100 kg ryb.

1 ;ll'c jsce r,v sektolze A (5,500 kg ryb) zajął kol.
Zlliglriew Janlrowiak z Koła PZW Bojanorvo, w sek-
i.crzc l] (7,800 kg ryb) zajął kol. Eugeniusz Mylka
z Flol:t i]Z\lV l_łojanowo a w sektorze C (2,300 kg ryb)

-- zajiil kol. Malian Musielak z l(oła PZW Bojano-

Vii li]asylikac.li na ,,Najrvi,ększą lybę zawodów" zWY-
cięzi,l liol. Słarvonir Mackowiak z Koła PZW Miej-
siie. Cćl,lla, któr,y złowił karasia srebrzystego o ma-
sie 230 g i długości 24 cm.

Zarząd Koła dziękuje sponsorom za pomoc w or-
ganizacji zawodórv: p. Bolesławowi Burladze zl*szna
i \n/ielkoi;olskiemu Plzedsiębiorstwu Przetwórstwa
§tięsnego u' Smiglu' 

Roman Schiller - prezes Kola

ZAKŁAD USŁUGOWO-IIANDLOWY
Janirrla Gołembska

ul, T. I(ościuszlri 12Śmigiei,
prz3,jrrrujo odzież do clremiczneg o czy szczenia, prania

i farbowania
oraz prowildzi sprzedaż środkórv czystości.

Czyilrle od poniedzralku do piątiru w godz. 9.00-16.00

eaGcoo8a@oaoooo3at llcaltcaooolDoaaoaoaa{xraaalF*roaafix

K\Ą/ARTET MUZYCZNY

PRo MEMoliIA
opt,awi muzycztlie

crtlcntalną ul,oczystość pogrzebową

. 7,głoszenia: tel. 5-180-695, 5-180-390

acaocaaoaaoecoaaolDoaaaoaaaaooaaaffi
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@
W 1994 r.z inicjatywy Jana Lisiaka i Pawła Ko-

pieńki w Spławiu powołario do życia jednosekcyjny
-- piłka nożna - 

Ludor,r,y Klub Spoltowy NIAS-ROL
SPŁAWItr.
Pięcioletni dorobek kli-ibu omówiorlo w trakcie Spra-
lvozdawczo-Wyborczego Zebrania, które odbyło się
24 1ipca br. w sali wiejskiej. Gośćnri piłkarzy i dzia-
łaczy m.in. byli Burmisti,z Smigla Jerzy Cieśla, prze-
lvodnicząc5, Rady Micjskiej Smigla Zygmu"nt Ko-
nieczny, członkowie Zarządu Miejskiego Smigla Wie-
siarn, Kasllerski i Zbigniew Żaczy\<, przewodniczący
Społeczrrcj Il,Ticjsko-Gtninlrej liacly Spcrtu, Kultury
tr'izvczricj i Turvstyiri Lcsze].ł l}aicer, kielor,,znik Wy-
c]ziału Gier Okrqgowc;1o Związku l]iłki Nożnej
iv Lesztlie rivszard Szpui,ka, sekre+,arz OZPN Bogdarl
I]tas:zyńslri, ]<on-,cllc]ant }ioilisaliatu Policji,,ł, Srniglu
Jalosław Miedzialek, i]rezcs S}"[IGROLU Ryszard
Fol,nalik, I)t,ezes RSP Chełkorvo iJenryk I(ubiak,
byłv sołtys Spiawia - ,,na.jsialzy iiibic" Stairisław
Górny olaz członkor.vie delegacji zaprzyjaźnionych
kltrbów sp,ortor,vych.

Klub piaki),cznie pow-stał z niczego, a jego doro-
bek rr:aterialny w postaci staclionu i budynku socja1-

nego jest wyriikiern olhrzy-n:iego zaangażowania spo-
łeczr:ości wiejskiej i mądrego, racjonalnego gospoda-

rcl.,vania pieniędzmi.
W czynie spolecznym w liiia:h 1996-1999 niiędży
inrrynri:
*-, zarnontowano ławki, spikeiikę, iarnpy lia l:oisliu

treningowym i dwie ł,iiaty dla zawodrrików re-
zerwowych,

- usypano wał ziemny na 1,r,ybuny i pt,sadowiono
rra nim ławki,

-. posadzono 100 hrzózel< wokół boiska,

-- wbetorrolvano wokół płyty boislia ogrodzenie od-
dzielające zarvodników rld kibiców,

- pomaiowano ła.,łrki i pozostałe boiskolve urządze-
nia,
wybudolvano mostek - 

przejazd rniędzy drogą

a boiskiem,

- zdrenowano płytę stadionu,

- remontowano bu.dynek socjalny klubu, a w szcze-
gólności śrłzietlicę, która nie tylko służy sportow-
com.

WykonaIle place v/ latac]r 1396-i999 wycetriono rta

24.900 zł, a w latach 1994-1999 na 38.900 zł.
Działalnośc lrl .'łbu opiera się głównie na dotacji bud-
żctov;ej. Np. i,n 199B r. N{AS-ROL otrz5,1131 na inłve-
stycje 10 t5,5., a na działalnośc 22 tys. złotyclr, Po-
nadto od spoirsorów do kasy v,płynęło 2.700 złoŁych.

Imponujący jest dorobek sporto.ły lilr-rbu. Pilj;a-
rze zaczynali w klasie ,.B", awansor,vali do klasy ,,A"
i po rocznym'w niej pobycie at,railsowali do k}irsy
okręgowej. Ten olbrzymi sukces jest w5rpiĘiem c],ł.l-

brej pracy trenerów: Ryszarda Szczepaniaka i Ry-
szarda Jagodzińskiego (szkoli juniolów), zai,ządu klu-
bu, samych zawodników i, co kilkakrotrie podki,e;li;-
rlo, kibiców

Po awansie do okręgówki przed działaczaini
MAS-ROL-u stanęło nowe wyzwanic, z którego juz
dziś zd,ają sobie sprawę. Prezes Jair Lisiak w sple-
wozdarriu m.in, stwierdzlł: Zarzcid klubu orcrz zuiłcrJ.-
nicg muszq sobi,e zdallsać spra,wę, że następne Lł-łtil.

bęclq truclniejsze, " przynajmnże j sporLowo. GrtLjr,.c

u, klasie okręgousej trzeba niesteiy pewnycLt, Irarze-
czeń (.,.). Stale żdqce zmżany u reg,u,lam,źnacil,, pod-
noszenże dEscyplinE sportouej, ruźęit,sze u,gr,l,ugunla
co do obżektólls sportotuyclt i sociulnEch,, skramne
ś1,odkź Jżnansoue będa, zmztszały c}.zźałaczE ki.uLlw do
7pytężonej prg.ca.

Sprawozdańiu prere, klubu za|<ończy!: Zarzr4cl lł!,ubu

oraz zaluodnicu składujq podzźę'lcouanźe lpładzom,
Mżasta zo, uzgskane środkż Jźnansoue, zarządolnź
ŚM\GROL-v za. sponsorouJanże wy3azdou ncL łrLecze

senioróu, poblźskirn, .łpółdzźelnżom pradulłtc,!}jnam
ul Spłalnźu ż Chełkotuie za u:kład praca ż udostęp"nźe-
nźe specjalźstycząlch, lrno,sz,!Jl,L, rolnźkom - za d,uży

u:kład pracu przE budclwźe płytE baźska oTaz nasuplJ
pod łalłki, mieszkańcom Spławia za lałożong wkład
praca przy tEch obiektach oTaz wszastkżm spanso,
rom, któryeh, spraua klubu nże jest abojętna. Padzźę-
krlusanża należq sżę rórunźeż lcżbźcom u Spłaił'l,u zu
lżczne uczęszczanźe nu lnecze sugclt, dru:yru TLa wy-
jazdach iak t u sżebźe u Spłauitl..

Jubileusz jest okazją do składarlia ptlur,ziękcwail
i życzeń. Tak też było i tym razen. L. Balcer i:rze-
kazując prezesowi J. Lisiakowi puchal i lozdając cly-
plonry stwierdził, że ,,to rzadki jubileusz z takimi
os;iągnięciami, (...). Życzę sukcesów i apeluję o przyj-
nrowanie porażek z honorem i pokorą".

Burmistrz Śmigla'J. Cieśia składając i}a l,ęce 1llezesa
klubu puchar i okolicznościowy adres tnin. powie-
dział: ,,...składam na ręce pTezesa, który ma najwięk-
szy,udział w rozwoju klubu -- to jego bardzo ltzdol-
nione dziecię"., Członkowie Zarządu Miejskiego
Smigla podarowali klubowi nową piłkę, ,,...która
zawsze u,inna wpadać do brarnkri przeciwniką'' -
,,zA§TdTIĘ; nią p,ierwszy f,oecz w Spławiu", zadekia-
rował J. Lisiak.
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R. Szllurl<a stwierdził, żc ,,...1ro pięciu latach jl"rż

pq okręgowce, to ewenetltetlt w sliali b. rvtljewódz-
twa leszczyńskiego". Zgodnie z tradycją OZPN, pu-
char i gratulacje zostarlą złożone na boisku, przed
pierwszl,m meczem. Zawodnikom życzs,| wallii
lv myśl zasady: niech wygrywa lepszy

Spoślód 12 kandydatów, przy 23 ważrryclr glosach
,i/ głosowarriu tajnyrn wybrano llowy zalząd w sliła-
dzie: Jan Lisiak - pr€zcs (23 głosy), Sławomir Grzcl-
c;:yk (21), Dariusz Stepl'an (20), Grzegorz Kazubs]<i
(17), Ilenryk Kasperek (1B), Włodzimierz Rogaclri
(23), Andrzej Marcirriak (1?) i Krzysztof Walaclro-
rvski (13).

W wolnyclr głosach sekretarz OZPN B. I]taszyri-
ski zrvr,ócił uwagę ,,tra małą usterkę", którą jcst brak
bczpośrednio na boisku zaplecza dla sędziórv.
Jeden ze sponsorów - prezes RSP Chełkowo II. Ku-
biali powiedziaŁ, że lvidać ogromne zaangażowanic
młodzieży, która znajduje swoje miejsce. ,,ChyIę czola
prezesowi, bo głównie dzięki niemu ten klub powstał.
Cieszę się, że nasze drobne pieniądze, na któle ttas
stać, nie są marnotrawione".
Życzenia i gratulacje składali też przedstawiciele za-
plzyjaźniorlych klubów pilkarskich, w tyrn i śmigiel-
skiej POGONI (Bernard Jagodzik).

(H.z.)

RtPtRIlJtR l(ltł ,,0EIITRlltlll"
6.08.99 (piątek) godz. 20.00

,,TOTALNA MAGIA", USA, 1998. Rcż. Grifin Dutr-
l}e, Wyk. Sandra Bullock, Nicole Kidman, Diane
Wiest. Filrn baśniowy. Dwie siostrzyczki tracą rodzi-
ców, ich wychowaniem zajmują się ciotki, które opa-
nowały tajniki czarnoksięstwa. Stopniowo odkryrvają
\\ sobie różne ponadnaturalne moce. Jednak ciąży
nad nimi klątwa: mężczyżni, których obdarzą miłoś-
cią kazani są na niechybną śmierć,

13.08.99 (pirltek) godz. 20.00

,,MASZ WIADoMoŚc", USA, 1999. Reż. Nora
Ephron. Wyk. Tom Hanks, Meg Ryan, Parker Posey.
I{omedia. Manhattan, czasy współczesne. Dwoje nie-
znajomych sobie ludzi pracuje w tej samej branży.
On jest właścicielem sieci księgarń, obejmującej całe
miasto, ona jest właścicielką niewielkiego lokalu,
gdzie sprzedaje się książki dla dzieci. Zgodnie z za-
sadami konkurencji są wrogami. Ale któregoś dnia
nawiązują przypadkowy kontakt poprzez Internet -
tak rodzi się wzajemna sympatia.

,B, 
M,

SKLEP ODZIEZOWV

(ANIh[A>
zapra§za tltl srł,oicl. purrktórv rv Śnriglu:

r-r1. Sierrliic.,vicza *- te1. 5l80-084

ul, Jagiellotislta - tel.5189-570

1roleca oelzież darrlską, rrręslią i tlziecięcą:

- - garlrituly
-- garsottiri

-- kurtki
-_ bluzki

-_ spoduie

- SZe |eg inrl,r,clt tou,a t,ilri,

I) r,cl lva c1 z i ttry Łe ż:

SPRZED,\Ż RATALNĄ I3Iiz ŻYR^NTOW

UWAGA WŁASCICIELE
NOWYCH STACJI
TELEFONICZNYCH

Centrum Kultury posiada jeszcze ograrriczoną ilość

egzemplarzy: Spis właścicieli stacji telefonicznych

- dodatku do Witryny Śmigielskiej.

Cena 5,00 złotych,

llastępny n] 1$.88 b].
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Ilgs. Antoni Szulc

NIECO HISTORII O MIELENIU ZIARNĄ
Pierwsza wzmianka o urządzeniach do mielenia

ziarrra poruszanych wiatrem pochodzi od Harona
z Aleksandrii, który żył w 1, wieku naszej ery. Opi-
sał on wiatrak o skrzydłach podobnych do chorą-
giewki wiatrowej.
Podrnuchy powietrza do poruszania urządzeń mielą-
cych ziarno powszechnie wykorzystywano w Persji.
I(onstrukcję wiatraków udoskonalili Chińczycy dając
tym obiektom pionor,vą oś obrotu i bambusowe
skrzydła, które same ,,szukały wiatt,u".
S- Europie wiatraki pojawiły się w XII wieku.

Na ziemiach polskich zboże mielono najpierw
w żarnach - IX-XII wiek, w których można było
zemleć około 30 kg ziarna na dobę.
W XII wieku pojawiają się pierwsze młyny wodne,
a w XIII - wiatraki. Pierwsze wzmianki o nich po-
chodzą z I27I roku, Szczytowy okres ich rozwoju
przypadał na połowę XIX wieku. Na doĘ mieliły
olioło 1000 kg. W 1729 roku wiatrak na ziemi koś-
ciańskiej kosztował 130 złotych. W tym czasie owca

--- 2 złote, a ćwiertnia pszenicy (około 132 kg) - 12

złotych. W okresie międzywojennym młynarstwo
było dobrym kawałkiem chleba - dawało tyle co 50
morgowe gospodarstwo.
Wprowadzenie napędu parowego, spalirrowego i eiek-
trycznego całkowicie przeobraziło technikę młynar-
sl<ą. Obecnie wielkie młyny dostarczają 200-250 ton
mąki na dobę.

A w SMIGLU ...

.. wbrew temu co głosi legenda nigdy nie było 99

wiatraków, choc od zarania dziejów tego miasta były
z nim zwlązane.
Ze żródeł pisarrych dowiadujemy się, że w 1415 r.
był jeden wiatrak i stał w rejonie obecnego pl. Roz-
strzelanych, w ].5B0 - 5, pod koniec XVII w. - 50,

w 1860 - 42, w 1892 - 48, (na mapie z tego roku
w samym Śmiglu naliczyłem ich 41), w 1913 - 28,

lł, 1925 - 20,w 1936 - 16, a w 1940 - 2t,
Charakterystycznym było to, że stawiano je blisko
srebie.
W 1913 r. tylko w rejonie wieży ciśnień naliczono
ich 13,

Na niemieckiej widokówce z napisem Schmiegel
i Mtihlenansicht wykonanej po 1900 r. (widoczne są

0 wiatrakachkażdy śmigielaltin

wiedzieć winien
Lekcia 2

MŁYŃSKI KRAJOB,RAZ Śnntcr,ł
CZĘŚC PIERWSZA

na niej też tory kolei dojazdowej) rraliczyłerrr ich 13,

Na innej, wykonanej z wieży kościoła farnego, mię-
dzy dzisiejszymi ulicami Bruszczewską i A. Dudycza
jest ich 6 i jeden, tuż ptzy kościele św. Wita w bu-
dowie. Na pocztówce z 1910 r, jest ich 7 a na foto-
grafii z 1936 r. - 4. Pocztówka z czasów okupacji
wykonana zza muru cmentarza ewangelickiego
w stronę Czacza przedstawia 4 wiatraki.

Ale to przeszość. Wiatraki stały w Smiglu jeszcze
i po drugiej wojnie, niektóre z nich jeszcze pamiq-
tam. W wyniku wielu rozmów z ludźmi związanymi
niegdyś w bardzo różnorodny sposób z wiatrakami
ustaliłem, że po 1945 roku na terenie Śmigia stalo
ich jeszcze 11 lub 12.

Przy szosie w kierunku Czacza były cztery. Po lewej
stronie nieczynny Wandy Elsner (mieszkała przy
obecnej ul. H. Sienkiewicza 3). Dziś pozostało po nim
zabudowanie gospodarcze przerobione na mieszkanie.
Po prawej stronie byly trzy: dwa nieczynne - Gu-
stawa Elsnera - roinika mieszkającego przy ul. Pod-
górnej, który wykorzystywał go jako śrutownik
i Gerharda Sttiermera (drugi posiadał przy brusz-
czewskiej szosie), który mieszkał przy ul. św. Wita
oraz Adama i Magdaleny Cichoszewskich, którzy
byli również właścicielami wyróżniającego się dwo-
ma filarami budynku nadającymi mu charakter
dworkowy przy placu Wojska Polskiego. 'I'uż po

rvojnie jego gospodarzem był syn Adama i Magdaleny
_- Marian, który jednak w wyniku rodzinnych waśni
opuścił go na przełomie Lat 1946147 i podjął pracę
w wiatraku przy ,,starej drodze". Wiatrak Cicho-
szewskich czynny był do 1959 r. (?), W 1965 r. żona
trlariana - Marianna (dziś Kurowska) od rodziny
męża odkupiła działkę z nieczynnyrrr już wiatrakiem,
który w międzyczasie uległ całkowitej dewastacji.
Został rozebrarry w 1969 roku. Na działce pobudo-
wano szklarnię,

Przy ul. Bruszczewskiej stały jeszcze dwa (Iub trzy)
wiatraki. Właścicieiem jednego z nich był Gustaw
Heinze, który mieszkał przy ul. J. Kilińskiego 16/1B.

Po wojnie, do 1955 (?) r., dzierżawił go Franciszek
Rvgusik, który przepracował w nim całą okupację.
Stał w miejscu, w którym nowy właściciel działki
Czesław Kuśnierczak pobudował fermę kur. Roze-
blano go po 1965 .r r'

11
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Przy ul. A. Dudycza -- ,,si,arej drodzc" stal ,i,iatt,alr
Walter;i flollego, któr,y lnieszkał przy ul. Kriiliskic -

go 2. Po wojnie dzierzarvił go Łukasz Grzegorz, a na-
stqpnie Antoni l3iegaiiski, ktory go 1,,,yrentotrtował,
plzeltll il rra napęd clektryczny, ale z braku uzysl{a-
tria korrccsji go nie uruclrotnił.
I)o pravrej stronie ui. Leszczyńslii.ej, 1,uż za vi_,ucrtl,tir
Laretrr stał lviatlak Enrnry Elzner, która mieszkała
przy ui. Matejki 3. W 1936 r. działkę wTaz z rlieczyl.-
trym już wtedy r,viatla}<ienl wydzierżawil Malisynri-
lian Bolowiak. Nieczynny obiekt popadał tv ruinr;,
a]e władze kclnserrvator,}<ie nie dawały zgody l]a jego
lozbiórkę. Uczyniono to dopiero tuż przed organizo-
wanymi w Lesznie w i977 r. dożynkami. Syrr Ma-
lisytniliarra - Andrzej pamięta, że rra belce głórvnej
-- mącznicy był wyryty rok ,,tysiąc osieml;et i ilcś
tatrr, ale blisko początku wieku", a na belcc bocznej

- 1782. ,,Ta data bardzo mi utkwiła w pam,ięci".
Dziś po tym wiatraku pozostał jedynie murowa1])-
fundament. Mimo, że zrujnowany, rrajdłużej sr,vynr
Irikutem wytrwał w panol,anie miasta.

W rejonie ul. Młyńskiej były dwa wiatrakr lllariarla
Olejnika, który zmarł w 1925 r., a następnie - od
1929 Jana Joźwiaka, któly ożenił się z wdową po
Marianie. Pierrvszy z lrich został odkupiony od Ju-
liana Łepkowicza - juniora (brata Wacłarva). Po
śmierci Jana Jóźwiaka w 1950 r. drugi wiatrak, l<tó-

ry miał chalakterystyg2r. żaluzjowe wypełnierrie
skrzydeł, do marca 1968 r. dzierżawił brat Jana -Ludwik i wprorvadził do niego napęd elektryczny.
Obie działki (z u,iatrakarrri) odkupił w maju 19?0 r.
Teofil Pieśniak, który je rozebrał przed 1972 rokiem.
(Ten po Łepkowiczu był już ,,zrujnowany" - zbudo-
w-any był rTa futrdamencie składającym się z potęż-
nych kamieni, a na jednej z belek miał napis WŁA-
DYSŁAW (?) ŁEPKOWICZ (dziadek Wacława ?)

i datę, prawdopodobnie _- 1830. Był przystosowany
do produkcji jagieł i śrutu).

Między ul. Morownicl<ą a J. Kilińskiego, tuż przy
torze kolejki, w miejscu, gdzie obecnie znajduje się
stacja paliw, stał wiatrak Jana Cichoszewskiego, któ-
ry odkupił go jeszcze przed wojną od Gustawa Schórr-
felda, lrtóry mieszkał przy ul. Nlatejki 6. Od właści-
ciela odkupiła go b. Gmirrna Spółdzielnia ,,Samopo-
rnoc Chłopska", która w (?) roku go rozebrała.

Wiatraki ze śmigielskiego pejzażu znikały w n-}a-

jestacie prawa - za zgodą władz konserwatorskich

- na przełomie lat '60 i '70. Te nie używane, ,,ni-
czyje" - bo poniemieckie na skutek technicznej de-
gradacji i nielegalnej rozbiórki na drewno opałowe,
a te prywatne? ,,W związku z tym, że nie posiadam
u-arunków na remont (...) oraz że warunki ekono-
miczne dla tego rodzaju przedsiębiorstwa nie są efek-
tywne (Prowadzący wiatrak zrezygnował przed upły-
wem terminu ważności wykupionej koncesji) proszę
o zezwolenie na rozbiórkę wiatraka." - uzasadniała
swe pismo jedna z jego właścicieiek.

BYŁY JESZCZE. MŁYNY
()prócz wiatraiiów po 2. wojrrie ś,viatowc; w Śrnig-

lu pracol.;ały cztcry rnłyny. PÓlst<i Młyn t)arowy
Walerrtei;o Czvżorvskiego (rozstrzelairy w 1939 r.)
pTzy rrl. J. Kiliriskiego, Najpier,,v prolvaclziła go
Gmitllra Spółdzielnia,,Samopotnoc Clrłopska", później
bvł rrieczynny, a. pd 196?"(?) .był nrieszalnią pasz.
Olrccnie po lnodertr;7,apii - liliu.idacji 1liqtia .- jest
siedz ibą pryrvatnycir Śiilcpórv.
N{łyrl Motororvy Arlolfa l{enrrigera przy ul. śrv. Wi-
t,: i 1 zoslri ul,zcblidor\iai}l/r J]a rrieszkarria, któr.c: ltr-
k;;tcrron prz'ekazano lv stytznir_ł i964 r. A łIerrniger
llr,ł wła'c clc;;t ilosesji obok -- rrarożtlik ul. ś,,lz, Wita
i Lipolvcj clraz posesji ptz,;7 tłl. Lipoił,ej 20, w lrtórej
lnicszkał.
Młvr, 1lł:rorv), braci }Ioffanrr przv u]. Rritszczerł,skiej
po r,-..oinir: clzicr,żalvił (?) Stelrrrasz;.k. i)ćlźuiej ttlł\.rr
furlkcjoilował jako mieszalnia pasz, a tlastęilnie, po
złomowaniu rvyposażenia, pełnił roJ,ę l1la8azynu.
Obecnie jest u,łasnością Ilyszarda Waligór1,. Zhu-
tlov,-atrv został rv 1936 ro]iu, a pieniądze na iego
buclou,ę blacia uzysl.:ali ze sprzedaży clwóclr działek
(z wiatrakami ?) przy ui. Bruszczews}<iej.
Młvn przv ,,weterynaLii" u zbiegu u]ic T. .K,llścittszki
i I. ]]ar]erewslriego, po którym dziś nie nla śladu, to
iecl\,,lly na naszym tereriie olbrzymi, sair:o:lastawia-
jącv się przy poil]ocy dodatkot-ej pary śmig - ho-
iender. Skrzydła jednak utracił juz przed wojną. Po
q,ojnie prorvadził go Józef Stelmaszyk, który po jego
unieruchomieniu (lv ? roku) podjął pracę w mieszalrri
pa:^z GS. Przed rvojną jego właścicieletn był Gustaw
(iub Ernst ?) Rintsch, który mieszkał w budynku
przy ul. Kościuszki B. Młyn, jak na órvczesne czasy,
był szczytem technki - najpierw napędzan1, był ga-
zern drzer,vnym, późniei - miejskim. Zaznaczono go
na mapie już w 1892 roku.
V/ 1958 r, praco\^,ał), z nich du,a: pl,zy ul. Rruszczc-
rvskiej i Czyżowskiego przy ul. J. Itiiińskiego.

UW.\GA CZYTELI{iCY! O ,uviatlakaclr i młyrraclr po
wojllie trapisałenr na podstawie skąpych wiadomości
oraz na podstawie -wywiadów z Marianną Kurowską,
Marią Rygusik, Reginą Stramik, Teofilern Pieśnia-
kiem i jego zoną Zofią, N{aksymilianem Bolowiakiem
i jego synem Andrzejem, Marianem Kubalą, Eligiu-
szem Lipowiczem i innymi - wszystkim tą drogą
serdecznie dziękuję. Nie wszystkie fakty jednoznacz-
nie udało się ustalić, stąd .- być może niektóre z po-
danych są nieścisłe. Jest też wiele znaków zapytania,
Liczę zatenr na Czytelników -_ ploszę o uzupełnia-
jące lub korygujące informacje. Zwracam się rów-
nteż z apelem; ploszę o zdjęcia, dokumenly, jak,ieś
nikomu dziś niepotrzebne przedmioty, pamiątki zwlą-
zane z wiatrakami. Ocalmy od zapomnienia jeszcze
to, co się da. W jednym z u,iatraków ploponuję ze-
brać i wyelrsponować to, co Państwo nam przekażą.
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CECH MŁYNAaZY

Rzemieśhricv łączyli się w organizacje zwane ce-
chami. W Śrniglu pierwsi uczynili to krawcy -1530 r,, mielcarze - piwowarzy - 15?6 r., garnca-

1591 r., szewcy - 1583, a w 1625 r. - mły-
narze. Zapewne rviatracznicy i młynarz€ ,,wodni" -jedna z pierwszych wzmianek o tych ostatnich po-
chodzi z 1580 r. i mówi, że współwłaściciel Koszano-
rva W. Rozdrażewski posiadał dwa młyny wodne,
O clużej iiczbie ludzi parających się produkcją mąki
świadczy fakt, że na przełomie XVII i XVIII wieku
,.v smiglu oprócz ceclru tnłynarskiego istniało jeszcze
storvarzyszenie czeladników młynarskich.

W alc]riwum w Lesznie znajdują się dokumenty
śmigielskiego cechu tnłynarskiego z końca ubiegłego
rvieku: 1BB7-192B. Do Statutu z 4 maja 1BB7 r. do-
łączono dwie listy: pierwsza z 44 nazwl,slrami mły-
lraTzy ze Śmigla (wśród niclr m.in.: Car,l Rintsch,
A]eksander Łebkowicz, Carl Rolla, Kar1 Zugefór,
I{arl Hoffnran) i druga - z ż0 nazwiskami młynarzy
spoza Śmigla. Na liście z 1899 r. widnieje ogółern 60
nazwisk,

Szóstego stycznia 1925 r. do ustaw głównych - sta-
tutu dołączono dodatek ,,O u,zajemnym się popiera-
niu w razie nieszczęścia wiatraka". Podpisało go 20

młynarzy: Gustaw Heintze, Emil Fechner, Rudolf
Holfmann, Julian łrepkowicz jn., Heinrich Rolle,
Gustarv Scirmitt, Adolf Elsner, Robert Elsner, Adolf

Hoffman, Gutaw Rintsch I, Gustaw Rintsch II, Rein-
hold Rolle, Gustaw Schónfeld i Wawrzyn Łuczkowski

- wszyscy ze Śmigla oraz Walenty Cieśliczek i Ber-
nard Stopa z Kluczewa, Anton Welz ze Starego Bo-
janowa, Józef Karpiński z Bucza (?), Karl Feyer zKo-
tusza i Stanisław Schultz z Lipna.
Dla historii odnotujmy również, że pierwszy doku-
ment cechu młynarskiego spisany po polsku jest da-
torł,ally 31 grudnia 1923 roku, a wiqc 5 lat po odzys-
kalriu rriepodległości.

Po raz pierwszy pieczątka cechu pojawiła się na do-
kumencie z 7 maja 1925 r. Była okrągła, w środku
nriała rysunek rviatraka, a wokół niego napis: CECII
MŁYNARSKI w ŚMIGLU. Nad wyrazem,,w Śmiglu"

- .,tok zał. t625." (L. Gomolec w DZTEJE MiASTA
SMIGLA podaje 1644). W księdze kasowej pod datą
LL.2.1,925 po stronie wydatków zapisano: ,,Za stępel
Cechowy od Pana L, Kapeli z Poznania 6,90 złotych".

Wielu młynarzy było członkami Towarzystrva
Przemysłowców Katolickich w Smiglu -_ kryterium
przynależrrości był katolicyzm: Potr Oiejnik - wst.
1887, Bronisław Borowczak .- 1892, Antoni Drót-
kowski - 1883, Antoni Kubowicz -- 1874, Włady-
sław Kubowicz - 1890, Antoni Łabiński - 1890,

Aleksander Łebkowicz - IB74, Jan Łebkowicz -
1874, Jan Pawlaczyk - 1879, Władysław Prałat -
1895, Jan Sibilski - IB7Z, Jan Jóźwiak - 1933 roku.

wubert zbierski

tr'ot. 1. Fot. 2

Iłat. 1 Wi.rttra|ł cl.zierża,u:iony przez Luclwźka Jóźwżaka. Po Lewej słup energetuczna - z podpórkq stoŻ do dzŹŚ: Foto:
2 a7ęfuit'tLnl Marżttnrt Jóźużaka. Fot. 2. Pocztótokę rozpozaszech,nźąno lł czosże okupacjŹ. Do Śmigla przg'wiozła ją u: 1945

roklt z Bau:arii Czeslaua Szkud,Larczyk (ob. Patucłt). Fotografżę loykonano zza nllLru cmentarza euagelickiego i, przedsta-
l_tia u>iatraki przu szosie n kierunku Czacza. Foto: z archźtlsum hlarżź Szkudlarczgk.
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SPRZEDAŻ
r ciągników i maszyn rolniczychr oryginalnych części zamiennych

NAPRAWA
r ciągników rolniczych
l wózków widłowych

REGENERACJE
r silników, głowic, korbowodów
l pomp wtryskowych
r skrzyń przekładniowych
r alternatorów, prądnic, rozruszników
r szlifowanie wałów korbowych
r wytaczanie kadłubów (bloków) silnikal sprawdzanie szczelności głowic
r szlifowanie cylindrów

KREDW, MuDy ROtNtK
AOR1llNlA 2000

czĘŚct ZAltltENNE
NA RATy

NOWOŚ? -

sTAaA KONTR1\\ lPRysKlWAcZy

K a il E ń,

ASoc "URPoL,, WALER|AN KUNERT
POLADOWO 70, 64-030 SmiqielrL.rLf\IJL/VVLJ / U, o4-UÓU §mlglel

tel. 51 8-03-8 4,518-97-22, e-mail: urpol@atomnet.pl

alna ryPł&!€ - ftizsze c€łljl - oclłtór tatyc/,łłzia"tłow)}}|

Firmy " PROFILOPLA§T "Wilkowice

* siatki przeciw owadom 
* rolety zewnętrzne zabezpieczające

* żaluzje
* roletki tkaninowe

ZASŁONIMY KAŻDY KSZTAŁT OKNA
PROFESJONALNIE ! SZYBKO I TANIO I

PPHU "EryA" EDMUNT CZARNECK|
SMICłIEL, ul. Farna 3

tel. s1 B-9ó-B7,51 8-05_15
kom. 0ó01 57%9.4

'RASZAMY od l0.0O do 16.00

_SPVĘDAZ - NAPRAWA
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