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Naszym Drogim Czytelnikom
Sympatykom i Przyjaciołom

z akaĄi
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B§

RADA, ZARZĄD
i PRAcoWNlcY

wszystkim
klientom Banku

z okazji
Świąt Bożego Narodzenia

i Nowego Roku
życzą

zdrowia, zadowolenia
orazwszel kiej pomyś l ności

MlESzKAŃcY ŚM|GLA l oKoLlcY III

KORZYSTAJClE Z NASZYCH USŁUG

szANoWNY KLlENclE !!!

Z NASZYM BANKIEM JESTEŚ
BEzPlEczNY !!!

Nasz system komputerowy jest w pełni
przygotowany na rok 2000. Potwierdzają to

posiadane przez nas ceńyfikaty.

oferuje
atrakcyjne usługi KREDYTOWE:

* oszczędnościowe
* rozliczeniowe

* ubezpieczeniowe

64-030 Śmigiel,
tel. (0-65)

ul. Kościuszki 6
5180-206

Wszystkim klientom
z oka4i

Świqt Bozego Ncrc dzenic
oroz Nowegc [?oku 200C

duzo zdrowio, szczęścio,uśmiechu

#ą
%i,rg"

wielu sukcesow,
oraz spełnienio mo rzen

życzy
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WITRYNA ŚMIGIELSKA

$ł***s§ryFe* p§gg,ww,e
Dzień dobry! lViiorn Pciistr,.vo izcproszom do gim-

nostyki poronnej. Ani się scostrzegI!śiny, o tu Boze
Norodzenie zo poserni |'iie v,,iodomo, no ile to będq
zimowe świętc, bo poczqtek grr_idnic był rccze! \^/osen-
nc-jesienny. W nojbiizszyrl czcsie się okcze -- nie tyl-
ko jckie bęcjq święio, cie iówniez joki będzie ston
noszych kos nc koi^,jec nriesiqco. Fonielł,.oż dziqtwo ro-
czej jeszcze śpi, kieciy cjaicśii juz ćwiczq gimnostykę
poronnq, to mogę z€idoć takie pyicnie; jak, zdoniem
Poństwo, roCzq sobie mii<ołoje i gwiclzdory z wydot-
komi iv grudniu? Jest to zcpevłne pytonie z gotunku
tzw. trudnych, vlięc niozeri.y uciec sie do storego jok
śr,viot wybiegu i oclpcwiec{;ieć stoncvlczyrn tonern : wy-
prostuj sle, nie gcrb sią, stoń pr;y otwortynr szeroko
cknie irozpoczynorny!

Boze i.] oi,cC;enie ic czgs ,,zniw" dio sprzedowców
choinek i kcrpio, |vjoło kcmu pi.zeszkodzo, że stworze-
nio te, zonim Ccirc no świqieczny stół troktowone 5q
tok, 1ck gdyby;uż nie;yi;v. l{ie wiem, ole roczej wśród
v,,edkorzy nie spctyko się tckich, l<tórzy by złowionq
i,ybe tronsportc,,,"o: ,,,,, sictce, ieklcr^nóvrce, czy wręcz
w popierze do c:.,,u Dcb;,ze, ze chocioz ustępujemy
jej miejsco vtr ,,,,,.:.. s, Trzebo j,-lz potem tylko dopilno-
woć, zeby dz ec, ,,, z.:J]cc sie no rekiomoch telewi-
zyj nych nie dcdcł,i c: .:Cy jckichś zupełnie rewelo-
cyinych śroik:,,,l dc k:: = |,c zmiekczojqcych wodę.
Bo to, co przeCłuzc ż,,c : -,,r.-, p:ci!i, roczej nie wy-
dłuzo zycio tym b:eCly- tc-c ] -- jeC7nle, co rzeczy-
wiście przedłużo życ = ( .: ,,,:iIs., eCzo) to gim-
nostyko poronno, oIe 1o (3c7=. -.,-lC-: ::csc,tłoć u ryb.

Trodycjo, ktoro nci-n siQ ,.,,,lac'. s:. l,: 1ct ś,,, ot
(o przecież w niektói-,,ch :<: ,cc:-l i::<, -::a:.,,szech-
niło się dopiero w latcch trzyC:ies.ycn .osze9c ,,,,ie<u !)

wymogo no te święto choinki. Nojoie<n ej bodoj lvy-
glqdojq te, które coroz częściej sooivko sie pi,zed do-
momi, Toki świerczek, który rośnie r,nl ogródku od stro-
ny ulicy, roz do roku ubierony ,iest w kolorowe lompki
i czosem cołe ulice (co rniłe szczególnie no wsioch)
rozświetlone sq w te grudnioiłle noce,

Bywojq osoby ,łak przywiqzqne do trodycji, że po-
trofiq sobie upotrzyć nojpiękniejsze drzewko w iesie
(nojlepiej jckqś jocełkę) cichcem jq zetnq, zatoszczq
do domu i postotv:o przy i<oloryierze. A jok tylko zocz-
nie gubiĆ igłv no cjy,,,,on, wyi-zucq jq no śnlietnik, Dob-
rze, że leśnikorr cc;c,z |:p e] u- -'€ :lę ivciczyć z tokq
trodycjq, ole skutkuje io r- -r: j : : !,j\,,,ly pi-zed <oromi,
niż dlotego, że rośnie ś,,vigCc:T, cś,: e;<ologicznc vr no-
rodzie. Swiodomość w ,-icrcdzie ,i=sr zoś tato, ze noj-
chęiniej wycięło by sie ,",,,"z.ysik]e c Tze!/q, 5o ic n e
dość, ze zosłoniojq |<rcjobroz ii,ozwijojccegc się kc-
pitolizmu) to jeszcze i!e opołu mczno by z nich pozys-
koć. Do tokiego wn!osku doszedł pewien po-
mysłodowco, który s,i,lłie.rdził, źe trzebc b;; wyciqć (jck

to się mówi w pień) drzewo wzdłuż drogi ze Śmiglo
do Morownicy. Bo to i storomodne i w ogóle przesz-
kcdzo. Foktycznie, stclromodne jo!< nie przymierzojqc
bożonorodzeniowq choinko. A no pr;eszkodzanie też
możno znaleźć pretekst. V/ystcrrc;y powiedzieć włoś-
cicielom przylegojqcych do Crogi gruntów, ze mogq
sobie te Crzewo ściqć izobrcć, io w kiiko dni zostc-
nq gołe poboczo. l jedni będq twierdzili, żł drzewo
rzucoło cień, drudzy ze zośmieccło ziemię iiśćmi, in-
ni, ze utrudniqło ruch no drodze, (potrzebujqcyln n]o-
gę podrzucić jeszcze kilkociziesiqt inn,,,ch lversji), A
prowdo jest jedno - v,lzbogocic się rnożno szybi<o, o!e
kulturę zdobywo się cołymi pokoleniomi. Równie; tq
kulturę, którq no kożdym kroku określomy jokc ,,eko-
logicznq",

Pozostowiom to pod rozv/og,9 Poństwq podczcs dc!-
szych ćwiczeń, które jeszcze przez kilko niinr-łt zechcc1
Foństwo vuykonywoć sqmodzieInie. Jeśli pi"zy otwortym
oknie zrobiło się zo zimno o po pokoju hulo ułiotr (bo
nie stoi mu no drodze zodne drzewo) to wyjotkowo
możno zornknqć okiro, o otworzyć teiewiz,łr. !łaz w
tygodniu mozno tonr obejrzeć stosovłny fiIm o poNskim
biznesie w polskich reolioch, co nonl bclrdzo umili
ćwiczenio,

Jo juz Pqństwo żegncim izcprcszonr o'o nostęp-
nego spotkonio. Zyczę jednocześnie zdrolvio i rniłego
spędzenio Świqt. (Oczywiście i pi,zy kcrpiu i pl-zy cho-
ince). Oroz wszelkiej pomyśiności w |'Jowym 2CG0 Roku.

Gimnastgkę paraIIłLą prz;igotait"ałcl, i p|a1,!_,aclzitl mgr J,S.
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OKNA PCV ALUPLAST KOMMtrRLING
(przE zakupźe pouEżej 7a00,00 zŁ rabai 70/o)

ROLETY ZEWNĘT-RZNE ALUMINiOWE

- 190,00+70/o VAT zł rnz z montażem

BRAMY ROLOWANE I UCHYLNE

VERTIKALNE ORAZ ROLOSY

ZADASZEN]A Z TWORZYW SZTUCZNYCH
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W mżnżonym okresie truałg źntensgtune pr{rce ,l1)

komżsjach, u którEch czgnżono przgmźurkż do bu-
dżetu. Al,e nźe tElko.
I{p. w kom,żslt. rozlnoju gospodarczego ź promocjż pa-
uźatu dyskutouano o ujednolźcenl,u u skalż pouiatu
trgbu r ealżzac ii planótu pr ze stT zenne g a za,g ospodar o -
llsa,nźu. W tym celu zastunźe zorganizou)ane spotkanże
pracozonkóus urzędólł gmźnngch, którzE tgm zagad-
nźenźem zajmujq sl,ę na co dzżeń.

Członkouże komżsjż ochrong środolui,ska, rolnźctusa ź
leśnźctula spotkalż sżę z radnEm Sejmżku Wlelkopol-
sktego Murżanem Kasperskźm,, z którym dgskutousano
n& ten,Let przastasouanża polskźego pralDa do Unżi
Europe iskiei u aspekcźe ralnżctusa.

30 lźstopada br. odbyła sźę kolejrł,a sesja Radg Po-
użatu Kościuńskźego. Ze sprawozd,anża Zarzqdu Po-
u:l,atu z clzżgłalnoścź lls okresże mżędzgsesyjrugm d,o-

lnżedzźelżśmg sl,ę mżędzg inng,mź, że:

- Zarzqd zapoznat się z Junkcjonozna,nżem gospo-
darstąlsu pomocnżczego przu ZSR u Nźetqżkawie ż zu-
akceptoluał zaproponolDane pTzez dErektora szkołg
pr opozg c j e g o spodar ou ańa nźeruchorno ścźami. b ędq-
cymż ln użytkouanżu i truałgm, zurzqdzźe szkoły. Za-
lecono dyrektoratłż, bg razuażgł możli.lnaść lźlłwidq,-
cji tego gospodarstlna. (Decgzję dErektoru o likwźda-
cjź gospoclarstlna potnocniczego zaapinźouJeno poz,a -
tgunże).

- Leszczltrńskże Przedsźębźorsteno Robot Droguwo,
Mostougclt, odllsołcńo sźę od rozstrzEgnżęć przetargo-
lnEch dotgczqcych robót drogouych, m,.żn, na odcżn-
ku Wżlkollso Polskźe - Żegrouo. (Przetarg został u-
nźeuażnżony).

- w projekcźe budzetu na rok ZaOa określono ąłźe-
laletni progr&rn źnlaestgcgjng budolug salź spońouej
przE ZSR tl: Nźeiqżkowie. Cl,łkou;żtq uartość zacla-
nżu określono na kuotę 3.000.aa0 zł.
W raku 200a przeui.duje sźę panżesieruże ugdatkóu

CENTRUM KULTIIRY lV S\IIGLU

zapTgsza

NA ZAtsAWĘ KARNAWAŁOWĄ

rv clniu 5 iutego 2000 roku

Grazespół,,SEZAI.I"

Rezerrvacja biletów w administracji Centrum Kultury

Śmigiel, ul. Kościuszki20 tel. 518-02-?3

ru łłą.,:ał:źe 22ti.Oa0 zŁ, w ,tym środkż u:łqsne 180.a00 zł
l c'Lctac ju cel,orua 10.a00 złotyclt,.
'vli ztuźązku z poclwyższenźem z dnźem 1 l,żstopada br,
naj,nźzszego ugnagrod,zenia, ktore obecnie uynosż
6'i$ zł, pocljęto uchlłałę u spruruźe określenźa zasad
l-łsi{Łlanżit wysakoścź diet arqz zulrotu kosztolu pod-
ra:y siużbotogch dl,cL radnycll,. Dieta przeuodnźczq-
{:!:/;|.J i,ul?J ;-z:,rosła o 2B4 zł, uiceprzewodnźczqcego o
:)'5 zi, człan,kaw zarzqCu ź korrtisji o 87 złotycłl,. Za
:.łcłziilł lu sesji radnź otrzymajq o 22 z.łote rużęcej. Ro-
ci:llŁe u)szastkże dźetu zamknq sżę kwotq 290.640 zło-
tych,.

1,iłił;,:i,tźcan,l telnateni ses jż bgły jednak drogż, a
łłankretlliej 

- clrogi ,pou:.iatowe. Zaliczc{nźe clróg clo
kaiegcrii cj"róg po,-L iato Ll: gcit poszczegolnycll, pousia-
tazu r.cLs'|.ęprije tu droci.ze ucitwału ułaścżu:ej raclE po-
aźa,cu, tt poro:il-til"ienżtt z mQrszctłkźem uojeuóclztlła
1:o :uciągitięcit,l, opttiit rad gmźn, na obszarze którgch
pr:ebżege li,roga ora. po zasiqgnźęciu opźnźi racl sq-
s ie c|" ll źch pc il: lot c,,t: . Racla P owżatu Ko ścżuilskźe g o po-
:g,:gunże :.aoptniowała uch,uały rad, polłiatow: śrem-
skie g o, g o s,t g iisiłie g o, zool,sztg ńskieg o ź groclzżskźe g o.
?ccilęto te: uch,.wałę o przystqpźerl,iu do opracouanżu
il:]orii ]ie 1.5a i fl"agi poiłiatu, kaścźańskźego, jako sym-
i,-ali iclettt,§i:<ucjź ź integracjź lokatnej wspól.noty sa--łnorzqdozue j.

7 clrudnic; u.czestnźczEłem u spotkanźu z ud,zżułem
NicLrszttłlła Ń o jeu:ództua Wiel,kopot,skźego Stef ona
ivlźkołujczoka. D.liskutowaliśmy m,źn, o perspektyuźe
rozu:aju sz!łcl,nżcttl;a wazszego 

- choclzi o praune
uregulotuanźe spcsobu korzysLaniu pr: c: L- ltaersy-
tet A.It[, u Pozli.anźu z pomieszc.erl StucittLm Me-
dgcznega w l{,ościcLnże, perspekty aacn i tLtlkc jonoua-
nźa ź zulnźerzenżacl !'r-ielkopols',:iego Se jn.tiłil, Samo-
rzq,.lcu:ego Ł, siasllnii.i_ cj.c -ł, q,ei,;:,j:,;iego Szpźtala
,lieiłio;,,s:7,:':.ix.tr!,L,:-,^!tgo ,--, If,Ś,:,:"l^:e cIaz o strategŹŹ
?,o: L,,,a.':l __.,1,:2:_,;,-i, .i ::,_,_.J,

_]_ -.._ ..,- ?a:-_. _a -,. .-,_,-:,--_ęitz _ do zobaczenia.

€Fa$ę {*aa**ęęęat, i
i.,-l-il, ii,szl-slkiil, którzy z okazji rvydania 200

ilur]leIu ,,Witryny Snrigielskie j'' zŁożyli nam gratula-
cje r zyczenia składarrry serdeczne podziękolvania, a
ponadtc serdecznie dziękujemy Zarządowt Mie3skie-
mu Śmigla za przekazany telefax (numer taki, jak
i telefonu (0-65) 5-180-273)

Redakc ja,,W źtrgnE Śmżgźelskiej"

(H.z.)



WITRYNA ŚMIGIELSKA

l§wa§a xęę§esa§ąańey osiedla nr s w §ęm§w§gę
ż0 paździet,nii<a zalz;iC ostedla nr, 3 w Smiglu za-

akcepiował reguiamirr ktrilkrirsu,.Dorrr-ittister-2000-
Ioku", w związku z cz-il11 cio mieszkańcór,v osieclla
wstosołvał apei, lr,, któryrrl rn.in. czvtamy:
Zu:racam,g sżę clo ll:szgst.lł,źch mźeszkaircóLl-) naszego
Osźedl"a o god,ne ttczczenie 200a rohu ,rczpoc:ynajq-
cego trzecźe mźlenżułn zudbunźem o estetEczny
uyglqcl nctszgcl,t mźejsc zarn,źeszlłunźa tj. damóu i, ulic.
Zadbajmy o czystość i uzcrctoy parzqdek ,w naszycłl,
obejściacl"l. Chcemy aby ogłoszon,! przez Zarzqd O-
siedl,a Kortku,rs,,Doln-IłIźster-Zaa0-,raku" buł efek-
tem nlszego upelu.
Konkurs obejnruje rijerucholrrości plylvatne, komu-
nalile r społdzrelcze zabuc']riwane w obr,ębie Samorzą-
d"u Osiedia nr 3 tj. uiice: Jagiellonska, PI. Rozstrze-
Ian_vch, Szi,lojrla, }"iate;ti, Kątrra, Ii'at,na, Sienkiewi-
cza, śrt-. \i'l'ia (cc]_ Lipor,i,t,i d_o iiarnej), P1. Wojska
Polskiego , Podgór,ila, Koścl,ansira, Reymonta, Wia-

trakowa, Północna, Fechrlera, Ki:ri,;llrrickie;, },liero*
sławskiego, Paderewskiego oIaz ij],lalz.).lisiłie;c i
trwać będzie od 1 str,cznia do 30 ,"lrrześnia 2C80 roku.
Kazdy ciom będzie czterokrotnie ocenia::y {iii, 1r,
VII, iX) i w każd;,m przeglądzie ko;nis:l;_ n:Lzie
przyznawac od 1 do 10 punktó-.,v bioiłc },.,il i1,1 .-a,uq.
wygląd zervnętrzny (fasada), ziejeń i u]i-;,ll?<,,3ll ił z,e-
wnętrzne i zapiecza (podwórze), statt lirgier1.1:_lio-r"+-
nitarny wewnątrz budi.1.}<q olaz na zai:lec,zt:,.. s;rste,
matyczny wywóz nieczystości iud.oku_;le,li,i",l,.any)
oraz dbałość o czystość na ze.łilątl.z burlyll1rli (uii.a,
chodnik).

Za pierrvsze nriejsca lv każcjej .p;r,rł.!ria r1o:ll;rł i;tcir:u
1 dwurodzinne oraz rvielor"orj.zirrr:e) i:rz}.zil;,,ill bę,ją
nagrody pieniężne .- podsiarł,Ł} oc{jjl-,, i:--:iz:e suil:a
punktów uzyskana r,v czterech przegiaurcil. l-]rc:łegó-
łor,ve in{ormacie ira a.fiszirc]r.

W re§<u Pffi&t
ktlnier gvsdec§ą§mwm§§§a§gminy

Konsekrvelitnie władze samolządo1,1,e reali.zują pro-
glam rr,odocrągowania gminy. W du,óch kolejnych
miejscolvościach z kranów tr;zsnęła woda.

W Podśmiglu nastąpiło to 30 września br. (Inrvest_r,:--

cję rozpoczęto 27 lipca br.). Sieć przes5l}911,ą - z wo-
dociągu RSP Bronikowo -- nra długość 1670 tl, a
przyłącza 

- 
137 tn, Jest ich pie;ć. Całkc",vit5. }<oszt za-

dania wyniósł 54.053,94 ziote, ri, t);tii dotacja z bu-
dżetu gminy 45,053,94 zl. \Iir,:szl.,ańci- .,r-łllacl1l

9.000,00 złotych.

Wor]a popłynęła tez lv i'arsku i Z,r:tlorlie. A miało to
miejsce 30 1istopada br, (Prace rozpoczęto 19 paż-
dziernika br.), Wodę z wodociągu Przysieka Polska
poplowadzono ruroclągieitr o długości 2550 m do sie-
dmiu przyłączy o długości 150 (4 w Zydowie, jedno
indywidualne i drł-a zbiorowe w Parsku). Ogólnv
koszt robót zamknął się kwotą llt.423,34 zł, w tym
clotacja z i;ltdzetlt emir-iy 100.623,34 złote. Tjozostałą
kwotę rvplaciii mieszl.1alic.v.

Do zwodociągou,ania zostala jeszcze tylko jedna
lvieś sołecka - Zvgrliii,itori-łl oi,az w Siniglu lłlice:
Południolva, Rolna, Lloro-,-r-rlicka. lda Durki 1 Wiatra-
kowa. A ponaciro ui:ca_ illtslzcze-.l,,ska w Prz_vsiece
Polskej, Prace bedą koi-it1-llr_lo§-a.]le 1-,- 1;r,z.,.szłym 1,o-
ku.

Gminny Związei,r. ffi,ohri}ii;,lv, Kółek
i Organizacji Rołniczycłi r,; §iłriglu

- - 
,, 11T-1=::=:=:Ę

zaprasza na

ZAEA$JĘ
KARi{AWAŁOWĄ
która odbędzie się w sobotę, 29
(a nie 22 stycznia jak podaliśmy w
p,op,rz,ednim ogłoszeniu) styeznia
2000 o godzinie 19.00 w SaIi Wiei-
skiej w Nietążkowie.
Koszt zaproszenia od 1 pary -65 zł. Do tańca przygrywać będzie
zespół,,AKORD".

Bilety są do nabycia w biurze GZRKiCR w Smiglu,
pl. Wojska Polskiego 6, u p. Z. Ratajczak w ponie-
działki i piątki w godzinach od B.00 do 11.00.

K§ ,,P0${§Ń ę#pffi-- *§#§§ffi§HŁ

--1nr(H.Z,)lAIR UBffi§ §mffi Ł ,: *1i!B: §&

ljl-



-

ZDROWYCH, POGODNYCH
śwlĄr gożroo NARoDzENlA

or§z
WszELKlr.l polvtyśLNoścl W NoWYM

2ooo RoKU
swolM rururów

życzy

sKLEp WlELosnnNżoWy
,,ASTRA _ 2"

Śmigiel, ul. Jagiellońska nr 9

NAJLEPSZY DACH POD SŁOŃGEM:
POKRYG|A DACHOWE

rłrwośc MoNTAzU
NlSKl KoSzT ESTETYKA

SPRZEDAZ NA RATY BEZ WPŁATY
DO KWOTY 2000 zł

NlE DAJ SlĘ FlSKUSoWl!
SKORZYSTA J Z ULG| BU DOWLAN EJ !

15 LAT
GWARANCJl

Śmigiel ul. Reymonta 4,
tel. 518 01 98

TRANSPORT BEZPŁATNYZakład Obrotu Materiałami BUDowlanymi

MATER|AŁY BUDoWLANE s.A.



WlTRYNA ŚMIGIELSKA

Gd p@mrups8w do dwusefin€ffiffi ffiwffiffitrąs
21.01.t990 

- v,, trakcie l:osiecizenia Zarząd,u Miasta
l Grniny Śmigiel o;l:aivi:llo sl]i-a§-ę,,ll,,yclawania
rvłasnei gazety".
-tr.84.i991 

- radi,;- mgr 1ło.1ciec]l Ciesielskr w trak-
cie sesji zapTopono\yał, i:,v ,,'Zarząd zobow-rązał Cen-
ti:i-irn Kultut-,. do przekazy,ivania infoimacji społe-
czeństr,vu".
U6.04.1991 

- mgl. Hubert Zbierski przecistawia Za-
rządoii,j ltoncepcję ga.zety legiorra}nej, która zastała
przl,jęta, a je j autorowi powielzono reclagowanie
gazet)-.
S.G;,1991 ł.rkazuje się 1. nun}el ,,}Vitryny §rnigiet-
skiej" 

- d-,nl,itygodnika infornracyjno-spoleczno-kul-
-lulaiilego ił- i,ia_kładzie 550 egzemplarzy. Wyciawca:
Centru.n Kultur;, -w Śitiglu. Gazetę sprzeda-wano
tv i9 skiepach l,v cenie 1,5C0 zł. ZespóŁ redakcyjny
trtolzą: Ża,neta Klecha, Erika }ńaćkorviak, Bar.bara
},'1ellce1, rr:gr Jadr,viga Skarzyńska i }lubert Zbierski

- 
1ę1. naczelny.

i,Ąlinietę zaprojektował ng]] Romtiaid Sobkowiak
z Dltszllik Wiekoilo1skich,
l{iłrner, jak i pozostałe vr,_vdrukc}-wano rv fj.rmi.e ,,Wie-
sła_ii }iacio]n_v. Usl,.Lgr Pol,glaficzne", Leszno, ut, Sło-
r^lianska 55,

10.10.1991 i 24.i0.1991 
- dryą nume]]y pisma .- 9

j 10 - rozp;:orvadzono jako rekiamor,ve bezpłatnie.
16.$1,1992 - nI 14 z tą datą zarvierał ,,Dodatek do
spisu telefor-rów- śmigielskiei centiali" obejmując,v 15B
numetótł, zainstalor,vanych po iJ 07.1990 r.
l6.S1.1992 --* nakłaci zmniejszor:o clc 300 egzenrpla-
Tży, a cenę oł:nizor,ró c1o ;OO z]ci.,cj].
22.10.1992 członkiel-r.ieia*c;: zosiale Antoni,
Szulc (do 28.07.i991].
|7,t2.!Sg2 

- i-ia]-:ład ził-iekszol:o ..]r ij.lil .:_.-l:-l.; :l.z.,-,
2,09.1993 

- z okazli l,rr-danra J0 l:i.illei:. 1]t] ],az
pierwszy pojarvra się kolor. Strolla tr-i,_tłor,,-a. oila-
trzona grafiką A. Szulca rł, któr,ą l';koiir.ootlor.,-allo
głoi.vy członkól,v redakcji, jak i ostatnią 

- 11: toilacji
crenrnej wiśni.
27.Gl"i994 

- zmiana drukarni. Nl 58 z tą datą został
v,}rc1llłko,*an_y- \,v,,Drukalni" Roma"na Łęczyńskiego
r.ł, Siniglu przr- li1. Cgrodowei 31 (obecnie hm. W. Łu-
komskiego). Zmiel-riła się tez v;inieta-wysmukł;, wia-
trak (rvs. A. Szlrlc) craz inny krój czcionki Ęztułu.
Cenę podniesiono do 2.000 złotvch.

7.07.1994 
- zwiększono nakład do E00 egzempłarzy.

8.S9.1994 -* sprzedano cały nakład - B00 egzempla-
rzy.
22"'j"2.LS34 

- nakład zwiększono do 1100 egzem-
ptrarzy.
5.10.1995 - ukazał się setny numer z fotografią re*
dakcji na ostatniej stronie, Od tego numeru napisy
u,inietv dru,kovyane są vr kolcrze.
tr1"0tr:1$9§ 

- nastąpiła zmiana wiatłaczka na -winiecie
gazety -- odtąd grafika R. So}rkoWiaka.
9,i.2.1996 *- jako dodatek do gaz,ety wydano SPIS
WŁAśCICitrLI STACJi TELtrFoŃiCZNYCH W
MIEŚCItr i GMINIE ŚuiIctnl (2596 pozvcii).
16.t}1.199r 

- nakład zmniejszono do 1000 egzempla-
lzy, a cenę podlv;.ższona z 40 do 50 groszy.
4.02.1997 

- po raz pierwszy pojawiła się grafika ,,Z
teki Romualda Sobkowiaka".
8.01.t998 -_ po,dniesiono, cenę gazety o 20 groszy (70
groszy).
5.02.tr$98 - po raz pierwszy pojawiła się ,,Ginrnas,-
tyka pcranna" pió,ra Jadwigi Skarżyńskiej.
13.10.1998 - po raz pierwszy wydano dwustronico-
we WYDANIE SPECJALNE zawierające wyniki wy-
borów samorządowych.
7.01.1S99 

- cenę numeru pod,niesiono o 30 groszy
(1 złoty),
1.C4.1999 

- po raz pierwszy pojarł.iła się rubryka
,,Bezpłatne ogłoszenia drobne''.
18.03.19S9 

- po raz pierwszy pojawia się cykl: ,,Co
słychać w powiecie", a 1.04.1999 - ,,Co słychać w
Sejmiku".
1?,06.1999 

- po raz pierwszy gazeta zawierała koło-
rov,re zdjęcia. Na dwóch środkolvych stronach op,u-
bliko-r.,-ano 9 fotografii obrazującvch $III DNI SMI-
GLA, których autorami były lvtragda Dymarko,wska
i Żaneta K]echa.
21.10.1999 

- nakład zmniejszono do B50 egzempla-
rzy,któr,e rozprowadzane są w 30 sklepach.
18.1!,.1999 

- wydano dv,zusetny numer ,,Witryny
Śmigieiskiejż' - ogółem zadrukowano 1964 strony
formatu A4. średniio na nr przypada g,B2 strony.
Aie średnia jednego numeru w i99B r. wyniosła 13,68
sLrony. a w roku 1999 - 14,25 strony.

zebrał (H. Z.)

&mwfrm§ggm uuW§&wwmę §re§wx*ffimMffi**
/U ffi§re§*# §§J#ę §,ryffiry*dw§



WITRYNA ŚMIGIELSKA

ffiffiffi,em&§§K

KffiN§ffiMffiN§A
,,OZNACZETVIA i II{FCRL{ACJtr łV i,L-\Col,Ą/CE

ilAI'\rDLOłVtrj"

Vy' cilugrr:r ocicinku PORADNIKA t(Ol{SulńEi\-
TA zajmienry się ternatyltą oznako-ł,ania piacórvek
harrdJ.ow;rch oraz treścią informac;r, ktr;re pcn,inn;,
b.vć udostępnion,e konsumeni;om i:rzed za\\Ial,cjŁln u-
lnowy sprzedaży.

Dia każdego z nas nie jest Tzeczą oilojętną r,vyból
nriejsca zakupu wybranego tow-alu. Do spizedavr,cy
chcemy nrieć zaufanle co do jego rzetelności, a talize
zapewirić sobie możhwośc w przypaciku i;jar,,,rlictrra
łvad zakuponego towalu. W tym celu powirlniśnr;.
zrłłtacać ri1.ln. uvo,agę na oznai{o"łanie ,.ł;,,}:ranej pla-
córvki handlowej. Zgodnie z oilo-oi;lzującyrni przepi-
sał;ai, irażdy sklep i punkt sprzerlaży detalicznej rvi-
nien byĆ ozilaczctly na zervnątrz oLlei""u sz3,i.;ierir (ta_

bliczką) z podaniem rodzaju prorł,aiizonej działalności
gospcdarczej oraz nazwy firrrry luj: inrienia i rraz-,r-is-

ka *,łaściciela. Wyrnóg ten dotyczr- rlie i-r-jlio si-leiló.,-;
]ecz rórł,nj.eż punktów sprzedazy obnośnej lu-n ob.r-oź-
nej, np. na targowiskach. Brak wymaganego azi,acze-
nia, niezaleznie od tego iż jest wykroczeniem ściga-
nym p]:zez olgany kontroli, może w przyszlości t_łtr.id-
rirć 1tib wlęcz uniemożliu,ić skuteczne złożente przez
n&byr,ł,,cę reklamacji wad zakupionego towaru. ]v1a io
szczegÓlne znaczenie w przypadkach dckonyrvania.
zakupór.v na targowiskach, gdzie sprzedau,ca często
handluje prz"vpadkorvo 

- 
sporadycznie.

Ponadto od }<azdego sprzedawcy lnozern}, zal,ysze do-
rnagać sę rvl.sta.l,,ienia dokutrentu (paragonu) po-
twierdzającego zaku1l, Taki do.łód sprzedaży musi
zawierać naz\\,ę j aclt,es purlktu splzedaz;,-, datę sprze-
ciaży oraz l]az\rę i ceirę torvalu. Należ;. lv tym miejs-
cil c-|ldać, ze l]Iz_y zakupie toi§alu o :vartości prze-
kl,aczającej ż"8ł8 zł rvl-starlienie dolvodu sprzeciaży
jest obolviązkorve, Warto ządac t-vstart.i€ilia tego c1o-

wodu oraz zacho-wać go pTzez okles i i-ok,-i, tl, c1l:,es

termj.nu rękojmi za wady ttzyczne tor,,-a:-,.i. Cc i-,la-.-,--

da zaguhienie paragonu przez kor-rsu1lle]-.:a l-_'Ę ,-,_=-

sądza bezr,.,,artrnko,wo o rriemożlirvości zioze:l_a :,-.i_a-

macli r,vad, Iecz obciąża tegoż konslinrr-llta .,o_1_=lz-

nośclą 1.1Cov,,odirietlia faktu dokonania zak,-ill,,l ..:], ]-c-
p1,],:lz l;,5iluzanie śr,viadka.

l.:1,1oą informacją. z którą konsument nltsl l-tliec
nlożijv-,ośc zapoznania się przed dokonantein zakll.l]u,
jest tekst Tczpol-ządzenia Rady Ministrów z dr-ria 30

maia 1995 I. w splal"vie szczegółowych walunkór,v za-
\,,.ielar.ia i r",1ykonyrłlania umórv sprzedazy lzeczy Iu-
chonlych z udziałem konsumentów (Dz, U. Nr 64,

poz. 32B). Rozpotząclzenie to reguluje szczegóło\^/o o-
bowiązki i uprawnienia sprzedar,vców craz nabyw-

ców, a także omawia sposob. tr,l-b i te1,lrriil5, składa-
nia reklamacji wad zakupioll;;ch torr-alou,. Każdy
sprzed"a."ł,ca jest zcl,;o-"riiązan__v do podania tekstu roz-
p,orządzenia ,,ł!-az z adresetrr i teieioilenr Trlspekcji
Fiandlowej cir v.,iadon:,ości konsullentólv, przez u-
rnleszczenie vr nrieiscu swohodnie dia nich dostęp-
ll .r,,m. Dodat]iol,vo, rv punktaclr plowadząc},-ch sprze-
ciaz tov",aróry zywnościow-ych, por,i,inierr byc lv taki
sposób udostępniony tekst rozoorządzerlia Ministra
ł]aridilr Wewnętlzrrego z diria 14 r.*łrześnra 1970 r. w
snralwie ustalerria terminórł, zaw-iadamiania o rł-adach
fjz\.czri-r-ch artrlkuiów zvr,vriościcivych (Dz. U. Nr 23,
poz. i85). Zachęcairr rvszl,stkrclr nał:ywców torvarów
dc zapoznania sie z tł:słkazanvmi rły7ęj przeprsami.
Poz,,x,,oli to pcznac il,i srlo e upra-wirienia olaz sku-
' ,,l1 U .i: t,gzekrr-orYac.

Czlstc zdatza sre 'iez, ze .,ł, s]<iepaclr napotykamy
SZeIeg iltnvclr tabirc i ila,rrsÓ,,ł, iIl1U}}llaC}rjnych. op-
r,ócz inforiracli u- si;osoll ocz;,-,rvtsi,1, ułatw-iający kon-
s,.łmeiltorli dokonallie r-;;--boiu to-uvaru, zdarzaią się
i takie, i-ltoi,e i,,-picii-aciza la go \r,i błąd. Typowym
plz-,-kiadeil, sa t1_1';a"] ]]al]1sv o skróceniu rękojmi. za
.,r-ecir- c].o cirl,esori- 1ir,ótszr-ch urż 1 rok 1ub informacie,
ze okl,eś].oll.- to.\-ar' ilie podiega leklamac;i. Te oś-
r,, ,aclczenra ,*illzeCarvcow są pia,ń/nie bezskuteczne i
r." żadeli s1-.o:ioJ] nie rvrążą nabyłvców. Przyporninam,
ze splzedarr-ca llie odpowiada względem nabywcy
t--l|:o za. ie rvaci;,. to,łaru, l._tóre konkretnie wskaze.
Ceicrl,,cl ilc,ł^,ijanr tritai za,gadnienia zw7ązane z nie-
l,tczcilvą i,ei<latlą alborł,rein będą one tematem odręb-
ilego oicinka naszego cyklu pora.dnikowego. Innym
piol.;leile:n są wszelkiego rodzaju legulaminy, wa-
rr;nki ogćine ;.tp. ,,dodatki", które l,v zalrr},-śle splze-
dawcy lub usługodawcy mają skl.rteczllie rr-iązac kon-
sr-tmentólv. Takze i to zagadnienie otr'ó*,,r,l-rr- rv jed-
n},I'lt z późniejszych odciirkóv",.

Reasunlując. rl.e przy,lmu,lern\- za \\,iazace \vszy-
stkich zamieszczoilych rv sklepach infortnac3i, doma-
gajmy się r,,; prz1,-padkaclr rlatillir,,-r-cil dodatkowych
lvyjaśni€n. a za,kupór1 Co<oil,.ljt-tlr- iozr,,-aznie i nie
pod w 1l}-.-ri,em chr,,-ilori,i-:i_ e i:lo c. l,

\\I il astep1-1-.-1;i l;,-:.-,116,,1 1,_i,,,: o :, a ill _ka'' o mowione zo-
: _ą_.., -_,_;__,.,,,., .i_, -,-_._ 

. _)'.',-.:'O\\.

P o i,, - i { . c ;r:, 
_" iŁ..ai: #8il{;r*u*ru 

r"
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- HA§Y FI$KflŁffi§
f;OHlPUTEffi§

AficE$Om!&

PIEGZĄTKI mffił!ffi|

,,GRAFIT"
KoŚCIAN, os.

tel.
JAGIELLOŃSKIE
5L2-21-24
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WITRYNA ŚMIGIELSKA

DRUKARNIA
R,OMAN ŁĄCZYŃSKI

64-030 ŚMIGIEL
ul. hm. Zb. Łukomskiego 3

tel. (0-65) 51B-05-43

Po§eea tgs§upg§ tg zaktesie:
Zoproszenio

- okolicznościowe
- śiubne
8 Dyplomy

§ Wizytówki i ic|entyfikotory
@ ulotki reklomowe

& Druki firmowe

- !istowniki
* nodruki no kopertoch

@ Broszury i instrukcje
@ Afisze do formotu A2

Dłuk no popierccir scmokopiuiqcych i somoprzylepnych

Z,akłacl Cz;lii1], ,,v godz. 8.00-12.30 i 15.00_20.30
.,,r silJ:oty \Ąr godz. 9.00--14.00

64-030 śMlGlE|.
ul. Kośeiuszki 6
tel. (0-ó5l5180-206

PIiOFESJONALNE ZD.IĘCIA :

- ślubne,

- komunijne,

- rodzinne,
-- paszportowe,

- cio-wodowe, legitymacyjne w 3

- reportażowe,
-.-' reklamowe.

WYIł{ttYWAfrlE FtLMÓt{ l zDlĘó §AItlAIllR§[lGll

§PRZEDAŻ:

- filmów,

- aparatów (2 lata gwarancji),

- albumów,

- rarnek,

- baterii (także do alarmów, aparatóu

1*:§Sri,j**o*"",icznyc...

- baterii do telefonów

US$ff,l K§ER0 A$, A{ $smnieiszanie- powię[szanil

VIDEO FILMOWANIE

§l\ż-
>>, L2 a

aŃ

CENNIK WYNAJMU POMIESZCZEŃ
W CENTBUM KULTURY W ŚMIGLU

NA 2000 RoK
(Zatwierdzony przez

ALA WIDOWISKOWA
Wesele
Zabawa
zabawa bez kuchni
Komunia
Zebranie z kuchnią
zebranie bez kuchni
Stypa

Zarząd, Mie jski Smigla)

Jubdleusze,
Spektakie

KLUBoWA
Komunia
Zebranie z kuchnią
zebrallie bez kuchni
Stypa
Jubileusz, inne

KINOWA
1. Wesele, zabawa
, Zebranie z kuchnią
, zebrarlie bez kuchni
ALA KAMtrRALhTA

Zebrania, szkolenia
, Kursy wielogodzinne
NE
Nagłośnienie
Audio - video

. Wypożyczenie obrusórv
t 

- opłata ZAiKS
Wszystkie ceny zarvierają vAT (220lo)

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Śmiglu
Zaptasza

dzieci w wieku od g do 13 1at

na zajęcia w Klubie Krzyżówkowicza
,,ŁAMIGŁÓwKA"

700,00 + 70,00*
430,00 + 70,00*
2?0,00 + 70,00*
220,00
27,}0lgodz.
20,00/godz.

140,00
190,00
160,00

200,00
20,00lgodz.
13,00/godz.

120,00
160,00

1B0,00
20,00
17,00

13,00/godz.
10,00/godz.

]

16,00/godz.
3,00/godz,
4,00 szt.

ffi ,,.r;t!fą_ilKS§{&ętr3liE

iejsce na reklamę

Twej
Firmy!

|a!

llastQpny n] 8.0{.2000 roku

9



WITR]YNA ŚMIGIELSKA

W szystkźm Klt entom ży czym,g

Pogodnycłt Śuiqt Bozega,b{ arodzeruźa

or az pomg śl,no ścż u: nach o clz ący "rn

Nouym 2000 RokLL.

ct-|clNKA,99

Nogrodo główno oporcrt foto-

groficzny MinoItq Rivq ZOe

35-70 wortość 680,-

K€§§§ilDPĘ#KVt-4ę:e;;\Emśa(ęi

V BEE F ŁAT llE ł.mł

ffimm*o$EEfrle nffi$BtrE *_%6*d4

ffiZ"Xł"a malarski przyjmie uczniów 
%ffi O-B53

:S. J. angielski - od podstaw - 1ekcje dla dzieci
V uczęszczających do szkoły podstawowej lub
* młodszych. Tel. 518-99-01.

ĄS"-"?ffiMIć-A " pi"kar"ki.*
/Ą\;1e ktryc zT|y TyL, rocznik 1 9 9 9. Tetef,on 5 1 80 27 2.

64-030 Śmigiel
ul, Ogrodowa 5

POt$ - flffiŁffim
ZaKad Usługowo - Handlowy

l(rystyna C}órrra
Tel. (0-6§) 518-92-70
Kom. 0 603 775 270

Ra,Ca Roclzicóu-l
Somorzqdowego Gimncxzjum

i Szkoły Podsiowowej
Aw Smiglu

z,a,prasza na,

WlELKl B,ĄL

Początek inrprezy goCzrna 1,9.30.

Przewidziane liczne atrakcje.

Serdecznie zapTaszamy

l;rzedaż jabłek, Ceny hurtowe. Smigiel, Polna 7.

Tel. 5-180-363. Zdzlisław Berthold,.

Zoproszomy do wzięcio udzioł ś;i;..;;,.'+]};"..,śśall§:,ff li;i)}i)P,^śR§Ń;ii)*!_r^#.__jśę

w lll Konkursie Fotogroficznyrn
FPffiffi ,,TW§$! sTYŁ"

I{URTOWNIA ARTYKUŁÓW BHP

Śmigiel, ul. św. Wita

p o 1e c a:

odzteż roboczą

C oclziez ochronną

@ o'our.,,ie robocze

6 obuwie gumowe, gumofilcowe
(& rękawice robocze ochronne

i lviele innych artykułów.

ZAPRASZAMY
codziennie od godz. B.00 do godz. 16.00

lv soboty od B.00 do 13.00
tel. (0-65) 51-80-445 iub 0601952310

EtEf,TnYf,
B|Hrtownia Elektryezna

GRZEGOBZ NOWAK
sprzedaż artykułów elektrycznych i antenowych

prorvadzenie usług elektroinstalacyjnych

faktury VAT
64-030 Śrnigiei, ul. Lipowa 37

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

\Ę s zg stkźm l{lźentom skł ad am na jl ep s z e : y c : e n i a

z okazji Świqt Bożego Nq.rodzenźa

oraz I,{ouego Roku.

SYLWESTRCWY O2ooo x
który odĘdzie się 31 grudnia 1999 r. w sali gir.*rr-Ą
tycznej. Cena biletu 250 zł - do nabvcia *- .ekr.-$+

tariacie w godz. od 8.00 do t 5.00. X"
Gości barł,ił będzie zespól muzyczn\, ,,&IAX", 

^

.l0
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Iak deim&m§w strffipw prmdffiffiffiffiąk§e!
Istnieją cztery pTawne folrn_v organlzowania się

producentów rolnych: spółtizieiiria, dla której podsta-
wą plawną jest ,.Prawo spółdzielcze", zw,esz,enie *
,,O społeczno-zarvodorvl,ch organizacjach rolnikórv",
storvarzyszenie - ,,Pra.,r-o o sto.łarzyszsrliac]l" i

spółka z ogratriczoni1 od1lorriedzialnoicią ---,,,Kodeks
handlorł.,v i gospocialcz;"'.
Grupy prociucenckie najczęściej prz.vłliera;;ł. tornry
spółki z o.o. llądź spółki akcyjnej które, lv porólvna-
niu do pozostail-ch form, mają charakter zainknięty,
to znacz-1-. ze \\- l]fz_ypadku zmian vy jch skłaclzie, ,wy*

magalle są znrian_v rł, dokur"nentach rejestracyjncl,.
Spółka z o,o. t\yolzona jest w celach gospodarczych

1lrzez ,edrlą 1ub r,vięcej osób, }<tóre dla zanrierzonegc
celu zair-ierają nriędzy sobą urrrowę reguiującą zasa*

d;- obeii'-iujące ,,verł,nątrz spółki. Założenle spółki z
o.o. \l-\-lnaga unowy zawilrtej vr iorrnie aktu ncta--

rialrlego. wrliesienia zadeklalowanego l<apitału załc-
żl-cieisklego. powołania zarząclu i er,ventualnie rady
lladzclczej oraz rvpistt do rejestlu handlorłego,
Spółka akcyjna jest fol,ną stoso,,ł,aną Cla prowacize-

nia dużych przedsiębiorstw. Cparta jest na kapitale
akcl,jr"rym podzielonym na udziały, zwane akcjami,
Utrvorzerrie spółki \y}-maga działania przynajmniej 3

założ5rcieli - 
1l1ogą to b1,ć zarów-no osob;, fizyczrre

jak i prarvne. Kapitał akcr-itlr- jest elenenten sta-

ł_vnr. llatot,t-liast :kc.le ll]o!Q zlil,!iliac --,,-,-i;ic"l r,-:aśc_-

c] eli.
Ai,r l.;..zej. t.a koil'._:L',.-,-l'_. ,., , ,_ - _, :._a,

się z clzialanien spoi}-_l }-,ol,t--,,-r ],,, -_. ",a i';_i- _ I_= -

skiei Śmigla \\,Iaz z cz',c:,---l-.a.,- 
- ],t]-,-, -.l:l GZRli,l],P,

w Śmiglu odbyła rr-spo1lle ;:,--,,e,_-izel:,e. _]a liioi,e za-
proszono mgr. i.ilz. Klzl-szto.a Staslqa. :;r-łego szefa

firmy ,,GRUPA PROD-JCE\TO\V ROLNYCH. 1!-aź-

min Wlkp. Społka z o.o."
Pro,,ładzący posiedzenie przew-odniczący komisji ro1-

nictwa Jan Józelczak na wstępie zastrzegł, ze ce]e,r-l

spotkanla nie jest zainlcjowanie bądź powołanie gru-
pv proclucentów, tylko ,,wylł,ołanie problenlu", Do-
clał tez, że obok porvołania izb rolniczych, tworzenie
grup prodlrcenckich jest drugim wymogiem Unii
Europe jskiel.
Oto podstarlorre tezy rvypowiedzi K. Stasika:
O Celem działalnoścr społkl jest zeror,v;l bilans na

koniec loku, Społka n.e ina przynosić zl-sk;. i)l;" roi-
nika - członka silo}1rl zr-s}__tll- ]es,l oi-..iz.,;- kcs:;,,,;,
np. w postaci plorvrzji i l_i,ll-łstói, Liz\': , L v- d,l Li t-i;, rl,

rł,yniku wspólnego zal<itllil. Lalt-izo clilzel llości śroii-
ków do produkcji rolnej. oblllźe:lia ]<osztcr,,.- ir,a],lS1]or-

tu itp.
O Część uzyskanl-ch środ}lórv Eiz?zf,acza -,l, ll3 l-,ru-

l,,,adzenie biura (2 oscbl ) i ila l;oi-,olv i]leze:a iiel]e-
dzera (,,To są dtize pieniądze, ale gd_v n,iiesieczlie io-
bi się obrót w wysokości 10 rnrliald,ó,,ł,, zlotvch...").

§ Obnizaniem kosztów zairltereso,,- aiii są rolnic_v pro-
.,vadząc-"- cluże gospoclat,st-,ł-a i ciający duzą produk-
cję, ,,Malr" byli zaiiltereso\.,,atli .,.pl,acą dla zon i có-
rek. ,:tiĘ'ij

8 Bitłr,o nr.in. orgarrizuje gltL-i]o1yc uł;ezpieczenia,
gl,upov"/v trarlsport. §ILlpt]-ir,--v zbyt głównie
Lrzod5r .,T'-,,l1<o z d.uż;,6li i pel,rln"virli za]<łaCami. Prze-
r,r,oźnik, tez rvskazany plzez biulo, przy za,ladunku
każdą sztukę tatuuje. VJ razie l.vąiplil,vości, rolnika
lłiozę do zakładu, gdzie lła nożeość zaisaczenta swo-
iej sztu}<i po wybiciu. Zakłacl.y należności przekazu-
ją na konto spółki, a spółka, ze względlr na to, ze
kazdy roltlik ma ,§iel,vilętrzne korrto -,- numel, na
iego konto. Prze]e.,vy zupełnie lł}-parły gotówkę".
Zatrudnia też specjalistotł,, rp, ,weter5rną17"v od któ-
lych wyi}laga się przede łvszystkim prof ilaktyki.
Biulo proT,radzr tez spl,z:daz na zev,/nątrz spółkl. Ma-
gazyny u ro]nikó,w ocidzielna umowa. ,,Nasza
działalncść w rejonie l{oźmina do1lona.ła ::ewolucji
cenorł-ej - 

poszły one gwałto-łne rv dół".
@ Musi por,vstaó !]Iupa iniciatlrwna, która poszuka
sobie plezesa -- menedzera. ',V Kozminle było naj-
p,,,:_,,l,, 78 rolnikó.w z d-,,^"óc]l gmin. ktorzy na szefa
r,^ir-Łia,li pracorvnika ODR l1oracze-i\,o K. Stasika.
i(azc1-.. z nich.,l,piacił po c00 zł 1iapitału, a koszty re-
,'e:-t_,acll spolkl ,ccizie1l]i ;-,i,eclzv siebie. Grupa po-
, ,-.łsz-,-la SlE ao l68 r,o]lllkó-;-. 1,,:7165Ny obroty )" ..,Za-

z_l,.,,s,_ = :i:og-aciailo ,la ;'obci'v rrenedżera. W kon-
.-.,-.,,-. 

^-,C j, ,,i,\-]]o\1,,,e clzl:-,lo 1!.Li p]:acę.

€ _', .: i]loz]]a się t-ticz-,-t-il zrażać, ,,Zainicjor",,ałem
1,_--,,slaiiie ilollei frrnlr,: ..GRUPi'r trRODUCETÓW
FaLNYC|I W KCŹ],.INlE". .,rc któiei przystąpiło 19

ro1l-rikólv. Lepiej, gdy grup3- są ilałe, W poprzedniej
,.ciągnęło" 20 

- 
30 roini]<ó,w. liciin zamysłem jest

utr,vorzenie ki}ka silnvch glup ;lroducenckrch i silne-
gc, clyspozyc;rjnego zrzeszeua" .

,,'i o jest normaina firma, a nie grupa producen-
c!,a ]uzrlo ze sobą zlviązarra" --, st-łierdził Stanisław
Pawlak z Czacza.
Henr-,k Żak z Przysieki Poiskiej r;oinformował goś-
cia, że u nas dostawcy juz .lręclz_v sobą konkurują
i zamóiviony towar rolntkor,,,i d,ostarczają na podwó-
rze, ale istnieje problem zbl-cia rvyprodukowanego
io,,łarir. Potwierdził to l,ól,,-rlież Zvgmunt Konieczny
z Morownic,v.

"Tan T,isiak ze Spłarvia ilorviedział. że jeśli władze -
dec_l.denci, z góry nie z1,o';lą porządku.., ,,Zamknęli
r,Vschód, któr1- teraz ci,słlil;Lł;ą }Iiemcy przez Czechy".
Dyskusię }<tóra zaczęła z'L:aczaŁ z tenratu i objęła po-
irtr.ke rolną państl,,a. za.mknął dość szokującym
st-,ł,ieldzenrem gośc lyspólnego posiedzenia 

- Krzy-
szrof Stasik: ,,Rolnicy, by zrozltmieć konieczność
zr;lian, b}, lł,}-zb_yć slę star;.ch na.r.vków i mentalnoś_
ci, najpierłv muszą gr,vźć kamieltie", (H,Z)
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W sc'bcl;, ż7 iisl,cpada 1;r. w Gmirrnyrir Ośr,o,;iiru
Kultury w Lrpnie ccloyła się lioiejna ed;v-cja }ionkui-
su tańca disco. Fatroirat trad irrrprezą, jak co roku,
spra.łorł,ało Ceiitrrrrn Ku.itu;,y r §ztui-.i r,v Lesznie.
Organizatorzy r:rprezy, pod okiein p. Rafała Fuosol-
skiego, dyrektora GOI{, s'uanę}i ria .;1l56,il9ści za;la-
nia. Konkurs został pl,zygoic\rarl}" $.i-soce profesjo-
nainie, a w koni..ul,§ol,ve szranki stanęłc i2 sciistow,
5 dueiów oTaz 20 fclmacji tarreczny*cłr z byłego vlo-
je.olództlva leszczyrisai€go, e ta'<że z llv'oisztyna.

Nie za'nrakło najiepszych, ioteż o,J sai;ego po-
czątku wiariornlril bvło, że poziolri konkursu i:ęcl:zic

wysoki. Tak się tez stałc, jury przyznałc t1",;;ie ro,ł-
norzędne pier.łrsze nagrorty soiistcrł i jecina, nagrocię
w kategcrii duetór,ł". Flawdziwie ,*,ysoi<i poziorn tań-
ca prezentowały jedna.lr fcrinacje, v",śr-ć;d któiycir na
pier"lvszym miejscu znaiazły się l,siiierki (zespół is'i-
nieje od B lat), tańczące f Link7, złTaz za n,ili Fiyz-
mat z Przemęiu (gilłpa tancz1 cC ? iat). speclaiizu-
jący się rv tancu jazzorvl,rn i ,i,iiicrviskacil ianecz-
nych, natomiast trzccre tilic.lsct- ]--Iż\-z.iano ].eszczvtl-
skiej Puencie (zespół clziała oci tJ iat). r-,-.,-s,;er.-=1,;c-

wanej równiez w y",idorviskacir ta,neczllr-cil. P-ieil:a
przez ostatnie trata repi:ezenio.łała \-,,c.]-]iU.iZi\\,C

Ieszczyńskie na ł,"{iędzynarodowym FesrtrvaiiL Tańca
rv Koninie.

Na tym właśnie tie - nasi dei..,ii.ttanci - zespcł
Iśontra zajął IY miejsce i otrzyrnał naglodę pienlęz-
ną. Dziewczęta i chtopcy ze Ś^ligia znależli się iii
czołówce, r,vśród rrajiepszych i najbarcłziej znanych.
Staz naszego zespołLł ;esi irrótki .- tanczą borvlem
niecałe półtola roku. i\ie brakuje in cłręci i ambicji
doró,wnania najiepszyiil. Wytrwale ćlłłiczą di,va razy
w tygodnlu po półtcrej godzlny w sali gimnastycznej
naszej szkoły pocl l.:ielurikiem absoirvent}li Studiun
Tanca V/społczesl'ego - p, Aicion-y Ostrov,lskiej.

Slrrlgrelsiia ]:_ontra jest sironsoiov,/ana pTzez ]r3dzi-
ców dzieci, i,,tóLz,l wspielaja 'canceiki i tancerz;,, rv
rea:lz,aclt teg,o pięknego i rr,iilclr-isko-ive§c hc1-,b_r,.

.Test io cioŚć liczna grupa, bo c];ociaz -*- k!li1]1_,.iIsi!

w-ystąpił3 12 cl,ziewcząt i 4 clrłopcori-. t] r-,,.;]_-.,_ _ _,_

nalcżlr, :,ż tą ił:szcze cl"łie sekcje tailce]:z-,- --,,..,_ ,__- _-_.-

cując.,.tl:l z zesiicłem i skupiające łączil.e c.loło 5.;

dzieci.

Pozc-;i,o,;e zaletn rtieć rradziąę, że i{cniia", clz,a!.)ac?,
ptzy s::'.;..;':.ł w Sillgiu, i_lświeiiri niejeC_ną r-liocz\ j:o:.
śrocl,cl,,,iskową i nie tylko.

IrTiebar,.rern kolejne elirnilracje do festir,r,aiu Kol,iin
20aa" Życz,1ć nalezy dziecion ivytrwałości i ciaisz_vch
artystycznvch sukcesów.

1i,'3lr6igulL;or1ą w tytule kwotę otrz},irrała z budżetu
Ea,Ca §ołecka lrTor,vego Szczeparrkorra ila centralne
ogize-v,lanie świetilcy wiejskiej 1 jej pomalowanie.
i{a prace nie ogłoszono przetargu bo spra,,vę ,,w swo-
je łęce" lvziął sołtys Marek Kunert, któr1- postanowił
.,ła te }"ieniądze zrobić coś więcej. Aby b;ło taniej,
s:a.rc, ,zaiął się zakupern materiałów. Płacono ti,lko za
iacj:c.,",ą robociznę. Dzię}<i takiemu sposobow-i reali-
za.ji ż&dania, pobudowano kotłołvnię i zainstalowa-
ric cen"ira].ne ogrzew,anie (15.636 z1), pomalorł,ano
s,.".;ll-iicę (6.0i3 zł), plac przed nią utwardzono l,;ost-
i,ą brukor,-rą (9.967 zł), a za pozosta}ą irr,votę zakupic-
ilc gaśnicę,

,ł;;ilonane prace zostały odebrane pTzez Zarzącl,
.ili,e;:-..ui 5migla i przewodniczącego Rady Miejskiej
Sinig_ia Zygmunta Koniecznego w trakcie uroczyste-
ga - z Pąrllą i kolacją - zebraiiia wiejskiego, które
oci}r;-łg się 2 grudnia br.
3uliii,siiz Srligla ,jerzr- Cieśia ivyraził uznanie za
c1,ize zaai,gaZo\\-a]lte s1lołecznosci wlejskiej i stwier-
iłż-';. z€ ..to chl-ba rra;ladnre3sza srvretlrca w gminie".
Oj-.ec:losc ri-ładz sal:rorząColv;.ch r,vvkorzvstano clo

i-,co.zielenra się pianami zmierzającyirri do dalszej roz-
b,uciorr,i- infrastruktury wsi. A chodzi o boiskg spor-
Lo-we. W tym celu planuje się sprzedać 1,5 ha gruntu
qloinaCzkiego i szkolnego połozonego za \Ą,sią i kup-
i,c gruiltu na przeciw Świetlicy.
Przvdałac-;- się tez nowa walstwa asfaltu na drodze
z J,iororvnicy do Nowego Szczepankowa...

Gcii, spytałem sołtysa Marka Kunerta, jak to
jest, ze w tak małej wsi (15 numerów, niecałe 100
mieszkańców) mozna tyle zrobić, usł5,szałem:
Przecle uszystkźm trzeba ustal,i,ć co sżę ch,ce zrobźć:
utąDurdzona droga u: latach '70, budotua śwźetlźcg ru

i982 r. teleJonźzacja tu 1996, ruodociqgotuanże 1997,
Teraz unotuocześrtźenźe śll:ietlźcy, cL u: przgszłoścź -boisko dlq dzźecź ż młodzżeży,
]Wusź tez bgć ruspółpTaccL ncl linżi: sołtgs - 7clclg 3g-
teckq, - 

,lnieszkaitcg. U nas Jest ona bqrdzo dobra,
szc:egalnźe z.e slłarbruźc:q Jolantq Łqczrtq t, sekreta-
i,:e,n raci.,q soieckie j Jąrcsłąuem Kasperskim. I{źe mq
j;.is sii|. ,- ..,, J/sir l,",. iŚnrr- reprezentac ję do turnŹe ju
,,,.,, P i:.:.,:l: r|:idlaia te: kobietg zorgarl,źzol,uclne Lc

,, .:lc,,,,r^t,:t,:t.,;:,l, łole gospodyń uiejskźch. To dzięlłi
.,ll i;iicil |1lę śuletl,ica mclnla uJaposa:onq tu patelnię
tie;irlc:ilcp i zastauę stołouq na 120 osób. To one

]]i"--:.,gotouiLjq ulszell,łże przEjęcża 
- usę3g7q js:€ te--

tTo.nlou)ę przeprouadziłem 3 grudni,a br.). A na na-
sze :abau:y - dochodotue! przgjezdża te: ,|1l:o-

clziez ź ze Śmźgla ż nie sprawia żadnyclt pTableiJ7rLl:.
już dziś zapT(Iszclnl qnlatoróID tańca nu .abql,:ę L:or-

nclt:ałauą 19 lutego 2000 roku. Wstęp z kotlsunlpcjq
40 zl otl Paru. lu 7 \

ffie*efl:§ #*ru§ax§

.loanna Pctzul,źcka
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Pamiątkowe zdjęcie mieszkańców
Nowego Szczepankowa
i gminnych władz
samorządowych.

Zespół KONTRA
w całej okazałości.

W niedzielę 5 grudnia
śmigielskich strażaków
wizytował WaIdemar Pawlak-
prezes Zarządu Głównego
Związku Och otni czych Straży
Pożarnych.

Foto: ELF

Foto: ELF

Foto: R. Górny

Wffi i
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,,KRVMINAŁKI ca.

2§.11.br. - mieszkaniec Nietążkowa zgłosił, że ucz-
nigwie ZSR przez płot przerzucają różne przed-
mioty, Przybyły patrol policji przeprowadzll z ni-
mi rozmowę,a o sprawie poinlormował dyrektora
szkoły.

26.11.br. - kierujący FORDEM SIERA mieszkaniec
Wąsosza wjeżdżając na skrzyżowanie ulic H. Sierr-
kiewicza i św. Wita w Smiglu z drogi podporząd-
kowanej, nie udzielił pierwszeństwa przejazdu cię-
żarówce MAN i doprowadził do kolizji, Jej spraw-
cę ukarano mandatem.

30.11.br. - nieznana osoba zgłosiła, że przy Cbńtr:.i*
Kultury w Śmiglu na ławce leży mężczyzna, Był
nim mieszkaniec Śmigla t przez przybyły patrot
policji został odwieziony do domu.

30.1l.br. -- mieszkanka posesji przy ul, Zdrojorvej
w Smiglu zgłosiła, że na ulicy leży pot,ozlzucane
drewno opąłowe, które zagraża bezpteczeństrvu ru-
chu. właściciela drewna ukarano matrdatem.

30.11.br. * nieznani spTawcy wykorzy5fLljąc nieuwa-
gę sprzedawcy w jednym ze skiepów przv pl. Roz-
strzelanych w Smiglu otworzyli kasę fiskalną, z
której skradli pieniądze. Sprawa w toku.

30.1t.br. * mieszkająca przy ul. Głównej w Starym
Bojanowie córka zgłosiła, że jej matka, przy uży-
ciu wulgarnych słów została \^/yzwana przez byłe-
go konkubenta zgłaszającej. Przybyły patrol poii-
cji awanturnika nie zastał, a obie kobiety pouczył
o dalszym toku postępowania.

1.12.br. - mieszkanka posesji przy ul, Palkowej w
Czaczu zgłosiła, że jej mąż, będąc pod wpł1,,wem
alkoholu, wszczął arł,anturę domową. Została po-
uczoną o dalszym toku postępowana.

2.12.br. - mieszkarrka posesji przy ul. 2? Stycznia w
Czaczu zgłosiła, że na jej terenie przebywa trzech
mężczyzn. Przybyły patrol policji nikogcl obcego
nie zastał.

2,L2.br. - mieszkanka Machcina zgłosiła rriepolozu-
mienia sąsiedzkie. Ze zgłaszającą plzeplo\t,adzotro
rozmowę.

1,L2,br. - sołtys Nowej Wsi zgłosił, że na pfz\rstan-
ku PKP, jest nim towarowy wagon, od kilku nocy
śpi mężczyzna. Ustalono, że jest to b5 ły mieszka-
niec N{orownicy, którego oddano pod opiekę rodzi-
n)-.

1.12.1:r. - mieszkanka posesj: przy ul. Wodlrej rv
Śmiglu zgłosiła, że jej sąsiad z ul, J. Kilinskiego,
po uprzątnięciu terenu przed swoją posesją, śmie-
ci wyrzuca na ul. Wodną. Wniosek do kolegium,

5.12.br. .-- około godz. 0,20 nieznani splawcy po u-
przednim wyłamaniu kraty i wybiciu szyby w kios-
ku RUCH przy ul. Farnej w Śmiglu, włamali slę

do jego wrrętrzil i skradli r,óżne tołvary. Sprarva w
toku.

5,1Z.br. *- mieszkarriec Wonieścia zgłosił, że jego zięć,
bez porvodu, wszczyta aw-antury domowe, Strony
poucZono.

6.1Z.br. 
- 

policjailci wspóltrie z dylektorem szkoly
podsiawowej rv Śmig}u udali się do jednego z
mieszkań przy ui. S. Kędzierskiego w Śmiglu, z
którego matka od wrześtlia tlie posyłała swego
dziecka do szkoły (klasa pierrvsza). Przeprowadzo-
rro z nią r'ozmowę r uprzedzono o odpowiedzialnoś-
ci karnej.

6.12.br. 
- mieszkaniec z u1, Głównej w Starym Bo-

janol,vie zgłosił, że został rvulgarnymi słowami wy-
zwany przez sąsiadóył, Zę stronatni plzeprowadzo-
no IoZmOWę,

6,12.br. -* nrieszkanka z u1, Leszczyńskiej w Śmiglu
zgłosiła, ze jej siostrz€ni€c, będąc w stanie nietrze-
źwoścl, wszczyna w-obec niej arvanturę. Ze strona-
lili przeprowadzono I,.JzlnoWę.

8,12"br. * w sarno południ,e w Śmiglu rra ul. Lipo-
l,vej młod,v mężczyzna r.vyrrvał idącej starszej ko-
biecie z reki torebkę, rv któej b},ły pieniądze i do-
ll,ód osobisty. Sprau,a rv toku.

PS, Dochocl.:o, clo mnże głosg, że ruasl. policjanci ba-
wźq się u,) TLatLcz.ycźelź ź tglko ..,pouczajq, Pouczenźe
też jest forir,a, represji, co prauda łagodniejszq od
mandatu, ale czy od ruzu, ,,bić po kieszenź''?

W s zE stkżm Klźe7Ltbm
z okazjż

Śu:źr4t Bo:og o N arodzenl,a

oraz

Nau:ego-2000-Roku
na jleps-e :yczenia

z d r o t"- ża, u s z elkźe j p omy ślno ś ci,

z,odowolenźa i roztłoju

skłqda fźrma

,.. zebral (H.Z,)

B|CCHEM PLUS
mająca swe oddziały:

ŚmIGIEt , ul. Leszczyńska 16 tel./fax (0-65) 51-80-841

LESZNO, ul. Święciechowska 3 tel. (0-65) 52-99-289

NOWA SÓL, ul, Składowa 2 tel. (0-68)38-?20-41 rr,. 47

śli€W];;i;i[-ĄlHSW(ę!7i;itĘĘYńK€§il#DmK



WITRYNA ŚMIGIELSKA

§P&RT

K,IŁKAIiZE }i,\s-RoLU SPŁAWIE Po RUNDZIE
jESiI:{:";E,r w OCENIE TRENERA

RI SZĄĘD,ł SZCZEPANIAKA
I}ierrr,sz}. zespół setrioLórv, który gra w lidze okręgo-
rvej po ru1-1iizle ,esieilrle; uplasował się na 10 pozycji.
Tlenu.ie u- llltl,i ']2 zarvodirików.
łV ii:eczac]1 -,-,,r-ią2gl61y;,ch brało udział 750f1. zawod-
kórl . co spc-,,,-crio,,ł-aile b"v1o tym, iż wielu z nich pro-
rvacizi go,.1locia_,st.,r-a lolire i po prostu nie ma czasu.
\i,1 ine rzal]l _,CZ:_,i-\\-all:),ch w Spławiu, zespół wystą-
1.,.1 ", .:.,' :'I'. ..:_.ciz:e.
S]absze ]],z .cze]i]\i-ailo lvyniki spowodowane były
bt,akre-rl .,,,--l-,,],i]_;-:\-3i-ria i zbyt pewnością siebie, Jest
to z-e-sl;oj cil_,lrel-i-czltv, potrafiący grać zespołowo, jak
rót-,,ni.z l]slic illecze pt,zez brak dyscypliny gry i nie
ciosto_.oi,,ail,e sle cto mych poleceń. Śmiało można
si.,,l-te_Li]]c. ;t 2...pó1 potrafi grać, jednak w okresie
pl,zvgoto\Ia\\-cz\-tll do rundy wiosennej należy te
mankalllent1- i,,1-elin' rnować. Zeby uzyskiwać dobre
rezultair- tla,ezv - niestety * podporządkować się
szkolerrlc,,i-com i realizować ich założenia.

Dru3-i zespół seniorów gra w k]asie B i w tabeli
zajtlrje T icirate. Trenuje w nim 25 zawodników.
Ten zesi,.ol lezelw porvstał po głębokich analizach

lez-.- strl-reidzić, że decyzja była trafna. Juniorów nie
1r,,.-io zttci.alł,alająco dużo, a seniorow klub posiadał
rvięcej, niz b;l|6 pctrzeba rv ;ednej drużvnie. Połą-
czenie tycir kategcl,il za,rvodnikorł, dało efekt rv pos-
taci du_żej ry-*,,alizac;i -,v zespoie.

Trampkarze,.iczestirlczvli w Ori-óci' tultliejac}-l
oIaz loze€|ali kilka spotkań to.,i,alz-,-sk_ch. Jest ich
halcizc cir_lżo, ilo aż 38 i zmuszetli b;,1lśrł1, do utrr.o-
lzeilia ci.,vóch grl-rp. Młodzi plłkarze rekrutują sie z
t,l,]e' . r,.,,illl,. tt l; nl rorvnież i ze Smigla.

Olci-Eo3,. Starsz5.m panon} nalezy się nagana. Sła-
ba ci,gariizal3a inprez, brak zaangażowania zawod-
liikć-,i- do spctkan i trrrniejów, Zarząd klubu 7iczy, że
lł, ro}<lt 20CO-r-ivi-i-l zespół ten się zmobilizuje.

TREXi}*GI ocib5r,vają się dla seniorów I i II dru-
ż;rriy r;g .";iolki. środy i piątki. Dla trampkaruy -v" 1:oniedziaiki, Wsz;,stkie rozpoczynają się o godz
i7.00. Od 5 st;-czilia - w sali szkoły podstawowej w
Starym Bcjanolł.ie od godz. 17,30 (raz w tygodniu).

,,WITRYNA ŚMlGlELsKA" REDAGUJE ZESPÓŁ: Hubert Zbierski (redokior noczelny}, Żoneto Klecho, Eriko Krysłof, Borboro Mencel,
Jodwigo Skurżyńsko. ADRES REDAKCJ!:9enirum Kullury ó4-030 Śmigiel, ul. T. Kościuszki 20, p.7, iel./fox: 5180-273. Redokcio
nie ponosi odpowiedziolności zo treść ogłoszeń i nie zwroco moleriołów nie zomówionych. Zostrzegomy sobie prowo skroco-
nio, poprowioniq tekstów oroz lisiów, Nokłod - 1000 egz., ceno 1,00 zł, reklomo cm' _ 30 gl * VAT.
,,Dlukornio" Romon Łęczyński Śmigiel, hm. Zb. Łukomskiego 3 - lel. (0-6§) 5130-643.

WYNIKI ROZEGRANYCI{ MECZOW

II liga
27.Il.br, SPÓJNIA J.J. PASZEL Śwldwirr - PoLo-

NiA-ARSENAŁ 4:6. Punkty z,lobyli: Bartłoniej
Glinka - 2,5; Robert Bartosz i Dawid Bartoszkie-
wicz po 1,5 oraz Tadeusz Kozłowski - 1,0. Daleki
wyjazd do świdwina w 1, kolejce rundy rewai:żo-
wej okazał się dla naszych zawodników zwycięskr.
Ekspierwszoligowcy ze Swidwina nie przypuszcza,
li, że jakiś tam Smigiel moze z nimi wygrać. I\asi
zawodrricy wznieśii się na wyżyny swoich uniejęt-
ności i ograii faworytów. Po zaci.ętym meczu nie-
którzy kibice pytali się gdzie ten Smigiel lezy. Na-
leży pochwaiić wszystkich zawodników za to, że
nie wystraszyli się gospodarzy meczu.

27.11.br, KTS KOSZALINIA^TIN Koszalrn - TjOLO-
NIA-ARSENAŁ 2:B. Podbudowani rł,ynikiem ze
Świdwina po połuclniu nasi zawodnicy grali w Ko-
szalinie bardzo pewni,e. Mimo. ze wynik wyraźnie
wskazuje na wyzsze umiejętności naszego zespołu,
to jedtlak połowa z 10 gier kończyła się wynikiem
trzysetowym,

Następna kolejka rundy lewanzowej rozpocznie się
15 stycznia 2000 roku.

III liga
28,11.br, POLONIA-ARSEIVAŁ II - ASTRA Kro-

toszyn 2: t0. Po jednym punkcie zdob,vli: Piotr
Mulczyński i Witold Wośko.

5.12.br, POLONIA-ARSENAŁ II BURZA iI
Drzeczkorvo 10 : 7. Punkty zdobyli: P. Mulczyński

- 4,0; W, Wośko - 3,0 oraz Jan Nowak i Rl,szard
Jokiel po 1,5,

IV liga
GLKS ORLĘTA Czacz - UKS Bodzewo l0 : 3. Pun-
ktl- zdob.vli: Grzegorz Stachowiak 3,5; Jan Szczepa-
nek r \Iaciei Norvak po 2,5; Tomasz Wieczorek 1,5.
28.11.bl POLONIA-ARSENAŁ III HELIOS II

Czel-t-iptń 10 : ó. Punkty zdobyli: Patryk Ratajczak
i \\'oitek Waligórski po 3,5; Artul N{arciniak 2,0
ol,az \Iateusz Kuciak 1,0.

5.12.br. LZS UKS I Bodzewo - POLONIA-ARStr-
NAŁ IIi 3: 10. Punkty zdobyli: W. Waligórskr i
P. Ratajczak po 3,5 oraz A. Marcinj.ak - 3,0.
Zarząd, K,S. POLONIA-ARSENAŁ Smigiel

sekcja tenisa stołowego wszytkim zar.vodnikom oraz
sympatykom klubu życzy spokojnych, rodzinnych
Śrviąt Bożego Narodzenia a rv Nolvym Roku 2000
szczęścia, pomyślności oraz sportowych sukcesólv.

Tadeusz Kozłoąl:skż
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Ę .u' J EB?CDY ["CZNA}{ gi{iEG{.}
u clnia }.2 grudnia },"995 r.

tv sprar,r,ie; olrrotu ntatełiałanri i ari;.,i;6,}3rni 1:irotecil-
riicźn}rix! ofez icla uży,ją1;6"
}de_ poclsti:,rvie art. 22 ust. 1 i 2 us_ts.rvy z dnił 22

rcalca 19-q0 r. r: terenołrrych crgana.ch i,ządc;-wej ,:-d-

tlinistiacji og,uiinej (Dz. U. iir 21 rJcz. iż3, z i|}3t r.
1{r 75 poz. :j2B; z 1995 r. Nr 74 i;oz. ,36B) zerząĄz?,, się
co następuje:
§ 3,. Podnrioty gcspodarcze (osoby Lii'a\:.,i]e, lcCrniotj)r
nie i:osiiadające csobc,łcści pialvne.j, oscli-7 iizvczl::,ei
prol..,adzące oŁ::ó'i rrrateriałami i a,ri7xuła,lni ;:,irotelir-
nicznymi naieienie ."łroje-wództrva poznaiisi<iego zo-
L.;o"*;iązr-łje się do rvłaŚcirvego magazyllo y\ ar.ia ol:;z
sprzedaż1. z r,iv",zględ.nieniem 1]cstan o-."vieii rril, l,:1 szt,go
rozpcł:ządzenia.
§ 2" Cbrót :,l::atei,jałarni i ałilrki_iłami j:jrctec] ,nrczry-
mi rłiirieil od,by.,,vać się lvyłączni.e z zachc-,,ianietł
Viytl:iogór,li Łez]:ieczenstrł-a i obc.;iązując-,-cil 1rzell,-
sĆ i,.,- prze c ilvp czaiorłrvch.
§ 3. Cbrót artykułarni piroiechilic2n,l.iii ceicl::l si;el-
nienia 1o,,alLlnkó-,lu, okreśionych .,ii § ż i,iliien cC'u1-;,-ac
się lłl sta_łyc}i punktach sprzedaż;,, z,ły!ączenieln i'la-
cÓ,lv i targcrłrisl< oraz handlu obv,,oźnego.

4. Za}<azuje się sprzedazlr rnateriałó.,v i art,ykułó-,ł
uirctechniczn]v-ch łscl;om, ponizej 18 ioku z;,cia.
§ 5. Cgianicza się tl.zyrvanie (ellsplcd.olł,an,ie) mate-
riałów i. ariykułó-vr, pirotechnicznych l,/;l{ą"rrriu da
di:ia 3i grudnia i i st;lcznia danego roku.
§ 6. Postanoln,ienle zawarte w § 5 rozporządzenla nie
doty czy organiz atoró"w imprez filtssc \.i,l-v"cll.

§ ?. ]. Materlałórł, i artykułórv piloteci,iniczt-tvch uzy-
wal (cksplcdorvac) mogą rłlyłącznie osobv pełnoleinie,
2. Dzieci t,młodzież poniżej 18 roku życia lnaze uży-
wać (ek-splodować) rrateriałów i ąrtykułor,v prrotech-
lliizr-;łir wyłącznie poC opieką rodziców (opiekunów)
,łzgle,cln.e inn;rch osób pełnoietnich upowaznl,onych
,.;t zez, .,, u cl.zic ów (cprekunóvł).
§ 8. T-i:Łlry7ąnle (eksploclov,-anie) winno odbywać się
iii}.,]ąez]iie y7 iniejsca.ch nie stanowrących zagrożeń dla
', .i l 21,i,ięlzat l rnieuia.
§ $, Za nie,przestrzeganie postanowień rozporządzelria
i..i,l]zi kara p_Izy-tvny nakładana w trybie i na zasa-
l :.ł]l r;]li,eś]onych w Kocj.eksie rwliroczeń postępowa-
-,iii-: li, :l';ra,,vach o wykioCZenia.
Ę 18. RczporząCzenie oł;o.*iązuje do czasii usta\Ą,owe-
go i:regr,llowania obrotu oraz używ-ania materiałów i
a,rt_vi<ułólv piro te chniczrr"vch.
§ 11, 'l':rr-}<on1,1iie iozilci,zacizenia powierza się prezy-
dentorn. L,;.rltstiz ol,t-t. -,,,c j ton' z telenu r,vo j ewództwa
Lroznańskiego. Konenc]airtorvi \\iojervóCzkiemu Poli-
c j i -,.,. Poz tlailil-i. Iiotie ldaiitow-i Woi err,cdzkiemu Pan-
s't-r-c\\,ej Stlazr- Fcżarnej rv Poznaniu, Okręgov,emu
Tilspekioio-,,,-i Panstr.vorł,ej Inspekcji Hand1olvej rv
Pozllaniu or-az dyrektorcm: Wydziału Sprarv Ob-;.rva-
t.]];liicr] -ljv'}-działu Działalności Gospodarczej UrzeCu
\],',rJe,,,,-cC;,.'+:"_l w Poznaniu.
§ 12. Rozporziidzenie rvchodzi w życie z dniem ogło-
szenia łi, śroikach masowego przekazu.
§ t3" Rozpoi,ząCzenie podlega ogłoszeniu w Dzienni,ku
TJrzędorvym Wojewćdztwa Poznańskieo.

WOJEWODA POZNA}.ISKI
włodzimżerz Łeckż

ZGqTa"SZG- na

3}{F'ORł-,€/ŁC§H i BI§,H,TY w pUts u,oK,, Centrum Kultury
w §lnig§ł; tel" 0-604-675-898

UWAGA| Oferio speciCIlno-do 12 grudnio-lO proc. robqtu

Hmfuswry §;l,itv*strfiwą
3{ grud"ziia 1999 roku godzina 20.00

Ceł,ła i80.,0{} zł ad pl,ry
.łZCPenVniGmy, pełire M/!7z}-vvienie-szcrnpon-lcsowCInie



GEtlTRlIM KUITURy w śmlctu

zoproszq no

Ecztl0 l tlOWOnOGztlY
KOtlGERT

ktory odbędzie się 27 grudnio 1999 r o go dz, l B,OO

w soli widowiskowej (wejście A)

W progromie:
* kolędy
* muzyko lekko, łofwo i przvjemno

Wykonowcy:
* zespół DE PROFUND|S ze Śmiglo,
* TR|C TAKLAMAKAN zOpglenicy,
* ORK|ESTRA DĘTA OSP ze Smiglo,

Wstęp: 3 złote od osoby,
Przedsprzedoz biletow w odministrocji Centrum

od 14 grudnio br,

KONCERT wspÓtFlNANSUJĄ: Bonk Społdzielczy w Śmiglu
Śmigietsko Społdzielnio Przetw órczo-Hondlowo w Smiglu



5Trrrc
Pilarki spalinowe i elektryczl7e
Pilarki dcl zlzwopłotu
Kosy spalinowe
IJtządzenia do cięcia stali, betonu,
asfaltl-r. kamieni
Wys oko ci śnieniowe urząd zenla myj ąc e

otaz wyroby firmy VIKING
Kosiarki trawnikowe : elektry czne,
spalinorve i samojezdne
Elektryc zne rozdrabntacze gałęzi
Elektryc zne nożyce do zywopłotu

SKLEP FIRMOWY: ASOC ,,URPOLon
śulolEL, UL. KILlŃsxlEGo 7,

'{ 
UĄ, § fiT

;i:t§:._3oNt
)0eo@UU

WALER|AN KUNERT
TEL. 51 8 00 54

.ĘTl-
{}-o'

pł&ĄĘ$?ffi#F
,SFĄŁŃ;

OFILaPI-A§T " wilkowice
* rolety zewnętrzne zabezpieczające

* siatki przeciw owadom
* żaluzje

* roletki tkaninowe

Zasłonimy każdy kształt okna
profesionalnie ! szybko ! tanio !

PPHU "EDA" EDMUND CZARNECI<I
SMlGlEL, ul. Farna 3

iei. s1 B-gó-B7,51 8-05-1 5

konł. 0ó01 57932Ą

zAPRA§zAMY od l0.0O do 16.00

SPRZEDAZ 0Kt§N I bRZ{,Ui ł7CU


