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Światowy Iider izolacji
lzolujemy co drugi dom w Europie
Trzy stopnie ochrony: Cieplna, SPRĘZYSTE ZŁOTO

§d}\fer
" KoŚclAN ul. Chłapowskiego 9
tel. 065 512 16 33

* SMlGlEL u!. Reyrnonta 4
tel. 065 518 01 98

l.n1 ng yvypieki i wymyślne potrowy śwqteczne. Aie nikt
już rcczej nie słyszy pytcnio: o tę szynkę, gdzie Poni
kupiło czy może no stocji Stotoil? Te kwestie zołotwio
bordzo prozoiczny element - fokt posiodonio (lub

n!e) dostotecznej ilości gotówki no świqteczne zokupy.

Wymicno informocji dotyczy więc roczej zogodnienio:
zo ile, niż jok i gdzie.

Zeby mieć kochone pieniqżki trzebo się jednok co-
roz bardziej pogimnostykowoć niż to kiedyś bywoło.

Zwiqzki zowodowe żqdojq wprowodzenio sprowy bez,
robocio pod obrody Sejmu. Ten się broni przed temo-
tem, jok przed nieświeżym jojkiem (to juź tokie typowo
przedwielkonocne skojorzenie). No bo jok tu pozwolić,

żeby wzrost gospodorczy przysłonioło widmo trzydzie,
stoprocentowego bezrobocio? (W skoli kroju, jest te

stotystyczne kiIknonoście procent). To dziennikorze
podojqc komunikoty np. o powodzi ,,przemycojq" in-
formocje, że nie dość, że donq okolicę zoloło wodo,
to jeszcze mieszkojq tom. ludzie, którzy nie będq mieli
zo co usunqć szkód, bo nie mojq procy, o więc nie
mojq pieniędzy.

Sejm z cołym oddoniem zojmuje się roczej spro-
womi ideowymi: deklorocjo w sprowie Kotynio (przy-

jęto przez oklomocję), wprowodzenie prowyborów pre-

zydenckich (pozwoli to prowicy no zyskonie no czosie
i skonsolidowonie się wobec przewogi sondożowej
Aleksondro Kwośniewskiego). Jest jeszcze możliwość

Sprzedaż na raty Transport
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Akustyczna i Ogniowa
4, Cztery do sześciu razy mniej

miejsca w transporcie i
magazrlnowaniu dzięki MPs

5. Wyroby z wełny szktanej i
skalnej na piątkę (z plusem)
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Materiały Budow|ane

Dzień dobry! Witom Poństwo serdecznie i zopro-
szom c|o gimnostyki poronnej, Dni sq już wyroźnie
dłuższe, cieplejsze i coroz bordziej wiosenne, więc
i gimnostyko może być coroz bordziej poronno. Jesz-
cze nie tok zupełnie, bo to wydłużenie dnio 'jest bor-
dziej zouwożolne ku wieczorowi. .Jednok z pewnościq
po!,onne wstowonie jest cołkiem inne, kiedy no świe-
cie robi się lvcześniej josno. Trudno się może zdecy-
dowoć, czy ten dłuższy dzień spożytkowoć roczej no
zojęcio no zewnqtrz (uprowy polowe, dziołki, ogródki),
czy też przedświqteczne,,szoleństwo" porzqdkowe
w domu. Cóż może lepiej pogodzić te dwie opcje, jok
nie gimnostyko poronno, którq uprowiomy w domu,
oie zorozem tok jokby no świeżym powietrzu. Stojemy
zotem co prędzej przy otwortym szeroko oknie i rozpo-
czyno my.

Zbliżonie się świqt poznojemy nie tylko po sku-
pieniu s!ę no sprowoch duchowych, Również po tym,

że w rozmowoch (zwłoszczo Poń) częściej słychoć ile
okien już zostoło umytych i fironek wypronych. Czy
zouwożyli Poństwo, że równocześnie zobrokło jokoś

tck ,,żeloznych" temotórv jok przedświqteczne zoo-
pctrzenie, o roczej trudności w jego zdobyciu? Ow-
szeni, rvymieniomy się jeszcze rewelocyjnymi przepiso-
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no zojęcie się Sejmu dyskusjq no temot kory śmierci
(tenrot rzeko, wdzięczny do popisów orotorskich po-
słów).

A przepis no pokononie bezrobocio jest prowie tok
somo prosty jok przepis no gimnostykę poronnq,
Wystorczy być młodym, kreotywnym, mieć wyższe wy-
ksztołcenie, znoć biegle kilko obcych języków i obsłu-
giwoć komputer, oby (podobno) nie mieć większych
kłopotów ze znolezieniem otrokcyjnej (nojczęściej
w zrozumieniu: dobrze płotnej) procy, No, więc no-
reszcie udoło mi się nopisoć coś optymistycznego.
(A w zołozeniu mioło być już od somego poczqtku po-
ronnie, gimnostycznie, pogodnie i świqtecznie).

Niech więc tokie będzie zokończenie. Krewni Eliq-
nq Gonzoleso nodaI wolczq o pozostowienie chłopco
w Stonqch Z;ednoczonych, Ze sprowy rodzinnej zro-
biło się sprow0 polityczno, Chłopiec juz mo nienor-
molne dzieciństwo (joko obiekt międzypoństwowego

przetorgu). Jeśli terqz będzie deportor,vony no Kubę,
to z pewnościq zostonie poddony odpowiedniemu
przeszkoleniu ideologicznemu, oby cołemr-l świotu gło-
sił iż jednok lepiej jest tom niż w USA.

Proponuję, żeby dlo oderwonio się od tych urszyst-

kich wożkich sprow poćvliczyli ieroz Poństwo somo-
dzielnie, Proszę przy tym skupić się myślomi wyłqcznie
no sprowoch czysto świqtecznych. Cwiczqc w pogod-
nym nostroju myślimy o czekojqcych nqs już niedługo
rozkoszoch stołu. O tych jojeczkoch, szyneczce, mojo-
neziku, bobeczkqch, o nowet o rzeżusze (ortogroficz-
nie niemol tok trudnej jak ,,gżegżołko") nieodzownej
do dekorocji wielkonocnego stołu. l czy oni tarn no
Kubie, o nowet w Stoncch mojq pojęcie o prowdzi-
wym świętowoniu !?

Zyczę Poństwu miłych ioo9odnnych Świqt ido
nojbliższego spotkonio przy poronnej gimnostyce (że-

by strocić te wszystkie nodprogromowe kolorie)!
Girnnastgkę poranną przygotowała i, prouadziła mgr J. S.

cO SŁYclHIAe W SE]|lMllllKU?
ODPOWIADA RADNY SEJMIKU WiELKOPOLSKIEGO - MARIAN I(ASPERSI{I

Praca sejmźku ,u rlinionam okresźe koncentro-
u,,ała się głótunie tu komisjach, które u:ydatlsałg opi-
nże o uEkonanżu budżetu uojeu:ództwa. Opźnie
l"oszystkich, 11 komźsji sprou:adzajq sżę do udzżelenźq
absolutot,źunl,, tgnl, ba.rdzźej, że budżet kżerolłany bEł
centralrtże i zaled**ie zabezpźeczał utrzymanie istnże-
jqcycll, substa.ncji gospodarczych, żnwestgcjż drogo-
uycll,, mel,żcracy jltgch ż innych.

Komisje przgjęły LDstępfta projekt strategźż rozulJoju
Wojeluództtła Wżetkopolskiego, a tuorzeniu którego
duży wkład usnieślź rou:nże: naukowcy z poznań,
skźch tugższych uczelnż, Ogolrtże rzecz bźorqc - do
szczegółóu urócę gdg strategźa będzie przgjęta przez
seimżk - majq zostać zacllowo,ne dotychczasotue
tłiodqce Junkcje uojetuództtua oTaz tlDoTzone noue
ognilua tuorzqce m,iejsca pracu. Do prżorgtetoąn zal,ź-

czono: rozbudouę ż modernżzucję tycłl, struktur, któ-
re słtt:q u:znlacniunźu konkurencglności naszego Te-
gżonu, rozt-uo j małEch ż średnicll, przedsźębiorstu,
uspźeranże obszcrous ugmagajqcgch aktguźzacjź to
znacza obszuraw luiejskżch oraz małych ź średnich
nl,źast, rozu:oj wspołpracy mźędzgnarodoue!.

Komisje ząttierdzżły też przEgotouJane przez zarzqd
tuojeuództwq zestauienie przedsżęzuzźęć do Jżnanso-
uąnźa z Junduszy ISPA, PHARE 2 ż inngch,. W pro-
graml.e sq źnu:estyc je dotyczqce ocll,rong uód, gospo-
darki odpadami, ochrorug poluietrza, ochrony ujęć
wodE. Z bEłego zl.:ojet_uoclzttoa Leszczy tiski.ego zudng,
grnina ź żaden pouiat nie :głos:.ły prajehtu ,- zapo-
trzeboąpania na dof źnansou::inżę slłycit, inłestac jź
z tych funduszg, Dziękź naszaln-- radnEch, pcstula-
tom uójtów, burn,tistrzou i starostów zapoznqno

ź przekazano źm, materżały datgczqce mażlźll:oścż do

Jinansousania jednostek zurzardzany ch przez IJJspoTIL,

niangch z różnEch, funduszg.

Jako radnE sejmilcu uczestnżczyłe,m, też u serrvż-

nariac'h,: ,,Rol,nictwo ź l-uźeś u strategźż 1,ozuoju regzo-
nótD" z udzźałem mźnistróu: rolnictu:a oraz praca
ź politykż socjalnej orclz 7l) selnż,narźum ,,PrzEszłość
Luźelkotousarolagch przedsżębźorstu rolnych us Unżi
E ur op e jskźe j", ktor e g o ar g unizator env b gła F eder ac ja
Zuiqzku Pracotlsnlkoul Rol,n,ycłt,. ]Vlźałem też możIi-
u,ość uczestniczenża w seminąriuln na terenźe wźel-
kopolskiej Gźełdy Rol,na-Ogroclnźczej S.A, ll: Pozna-
nżu, gdzże zapoznałem sźę z obrotem produktóu rol-
no-ogrodniczgch,,

Odbyłem też 11 spoikail z moźmi tuyborcamź in,
Jormujqc ich o probl,elngch. socjalnych, rolnEch i po-
Iźtyce rzqdu uobec wsL To co tc"r.L ułyszałem możrła
sprolładzić do następujqcych, u:nźoskótu: postępuje
coraz głębszy podzżał społeczng - żEjemg tlł duóclt
Rzeczpospolitach; tlnorzy się ogromnE obszar biedE
(42,20/o osób żgjqcyclt, us rodzźnach z czu:órkq ź lużęk-
szq iloścźq dztecż żEje pcnźżej relatg,wnego pozżomu
ubóstwa, którego gro.nica, jest miesźęcznie 263 złote
na osobę. Unla tulierdz!, że ta granżca u ruas tlsżnna

luEnosić 700 zł); następuje spadek lźczbg dzźecż ze
usź t, małEcl"t mtasteczeh kształcqcgch stę na wyż-
szgch uczel,ni.ach (1 na 140); politEcy nźe myślq o lu-
dzźach, ale o soble - 6y5!4g1l7amE sźę znóu obżetnżc,
projektólu reJorm, ale, jek sźę okaże, służEć one będq
tylko swoźm,

Dzięl.1uję Panu za r.rypowiedź i do zobaczenla za
iniesiąc (H.Z.)
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llaiważnieisze dokomanęEa w 1$§$ tr. tv gminie Śmigiel
Bronikorł,o

0 L-,ur-lorr,,i;, Ll1. Wlejslriej w krelurlliu Podsil;rglii: i,vy-
ilucioi,"ano b0 irr kanalizac.ii dcszczo\\-eJ i 2 sLudzicrrki
śctclir,rive z plzykanalikanri, za_l.,upiorro b;,aiil;"jącc
llrrru,ęż:rlriii, rv;,1totrarto kolyto dlogi na odcitiliu 200
nretrórl,, pcl obu stlonach ustawiollo 1<rali.,ęzniki, lvr.--
litlnatlcl podbudowę tluczrliorvą z zakupioireso \\,c.,,cs-

ilie j liamie ilia, "*),rówrtano ttarł,telzchnię klińcctrr
glubr,sci 5 cm i ułożorro rvalstu-ę z ll]asy rnitreralrto-
-as{aiŁr,irrrej rr gr-łbości 3 cln lla po.ł. 1.250 nr'. Yy'iłr-
tość plac 50.B95 zł.
O Zaliupiono 55 rul betonorvych ria plzeclłuzeilie 1ia-
irali;,,acji cleszczo-,vej na boisku - koszt ż"aa\ zł.
§, \iy' sz}iciel-pałacu wykoilallo leiro,,vację cze;sci cl.--
ri,,ac,ji twraz z lenowacją tarasorv od :;tl,ony półilccilc-
-lvschodrriej - ulaltośc plac 85.i78 zł.
O \il- śr,,,iei]icr,, rvieiskiej przr.spasabia,le1 .Tai.lo sa1.:
gi1I}11a-i'L-\lczrla w c,iobudowylrratl-r-in za,}-.1rr z,l \,,-,,-,.,)-,a-

nn 11,ykończc iriolve roboty ogó1llo i,rlrcio,,r-]arc, r-,-.lze]-

}rle iirsta]ac;c, roboty stolalskre r i,.lalar-si<ie oraz za-
irionto.,ł,ano oplawy oświet]eliiorve r artlaturę salll-
t;ilrlą ---- waltość prac ogółertr 238.000 zł,

Brońsko
O l{oritynuowallo remont świetlicy: w pomtesz.czc-
nirrch zmvwalnl ułożono płytki podłogolve i śrietrne,
w" kuchnl 

- 
pł;-tlri podlogowe, oba 1-,:iili,-.s2]{_,zt,l]1it

iloiiliilowaLlo, w sali zalożona rTową pods,"riitkę z plrrt
!]i;ls;c-l,,,;1,ę]1 wTaz z ocicplenietr} o]]az rlo.,łrą rnstalac;r;
eir:litt,l-czną; całośc pomalowat-ro. W r",.r;zle s:ririiar,*
il}m rrlyftgnano pl,ace ogćllrrobudo,wlatle oraz zalazo-
no iilstiiIircię clcktl,yczrrą i wod.-kalr, Wat,tość pr,;rc
żil.782 zł.

clrełkorvo
O ()czyszczotto l w}.p1,oll1orvailo l,ov,i na d1,;soścr
245 rrr, oczyszczono 31 nr 1lrzepusto.,v tliogolvvc}r ol,az
rr:zeblano i pobuclorvano g notr.ych, i_łoblrCol,,,airo 116

scianek czolowych oI3,z lvybttdr:,,vtltro 2 stlrdnLe
cilłottt,lt-. i 1 l,clvrzyirlą. Wal,tość plac 21.081 zł

Czacz
O Na u1. Wreltchowskiei przl.stąpicno do budorł,y
chodrrików: na odcrnku 12 m przebudor,vailtl },ravlr;z-
niki oraz 18 m2 chodnika, na odciilku i]50 1,1 1ł,,1riio-

narlo no\Ą,y chodnik z kostki brukolve-t o 1]o1.v. |ji2 rn!
ot"az zai]lontotł,auo obtzeża cl długości 642 n,
O zalirlńczono Toz1)oczętą w 199"/ r. iludo-,ve karla]:-
zacliL Jlltl,zowej na u1. Wlelicirowskie;: iłiozcno odci-
rrck z i,Lir O"'urrolłlych o długości 500 il:l, t.obLtcio,łail,,l
9 sl,udrli i,er.vizyinych i 9 ściekowych rvlaz z plzl,ka-
naliliarni, na co wydano 64.961 zł. Ł,ąt:znle, ocl ptl-
cząti<u rcal,izacji, w.ybudo.łano 1.23 i m lran;_tlizat: li
orilz Do 27 stl-rdni le.,vizyjrrycll i ście]<oi,vych. ł,;1czilLt:

1-1ottiesione nakłady 1l,-yniosły 153.939 złot.\.gh.
Glińsko

@ Z:lloż.tlrlcl oplotclri,arlie z sial]<i o dłL-łgości 1?0 i:l
rvoliół śrvictilc;., napr'awlui]o r)-1lll)- 1 1,uly spustor.,,e

i-ia je3 bitdyrlktt, zakl.iploi-lo klarr-ęzni.ki oraz t.ttwat-
dzr;tiQ tcrcn o porr,, 100 l-tr2 z zakuplolleJ \\- 1998 r.
ir,, ]1ll]<i rv\rkorrujiic t}-m sanl}-lrr odcirlek chodnika
o tllLlgcścl 13 tl, zakltpiono rórł-nL€z \\,},posazenie dla
Świci]icr,. \Ą7artość -- I0,437 zł.
S W czynie społecznym wykonallo \\-iatę prz_,vstan-
;.]l-l1ir,ii z lllatel,ałr-i zaku1llonego z odl;tsit rr,:ejsktego,
i{oszt: i,.867 zł.

Gnieworvo
&. i'I,:,l,v clroclrriku biegnącym przez rlres rlvkonano
|" ;ji]\. ol,itz zal<upiollo 72 krawężnlki. Koszt: 1.000 zł.

Jezietzyce
i:; |iakLrprorlo 1.t_i94 sztuk kostki bluliorł,ej na ut$,ar,-
,.i.: :;l: i;I;lcLł illzed świetlicą. Koszt 1.023 zł.
Q '1.1',':,:. ,,()ilo 20 ]<rzeseł oraz stół pingpongo..r,y z tvrl-
1,osazIiliell] cila świetlicy. Koszt - 1.269 zlotl-clr.

I(armin
* 7- rllatel,iałórv zakupiorrych lv roku ubiegłym rvv-
]i(]l-Ii,t1lo czrlściowo zatokę autobusorvą z tr.vlrrlkl o pow.
]]00 tl' olaz clrodtrl]< rvraz z wjazdami z pł"vtek chod-
liiiirlrł,yr:lt na odcinku żI4 m i pow.. 300 nr2, ustawio-
lro 110 nl ltlawężtlików drogowyc}r r 4i0 tn olrlzeży.
W;t'tośc w)lkgrru,rr"h plac 

- 32.21J złor,ch.
Karśnice

6 Na Sanlicy wylionano tymczasorł,v nlcst z płyt
i,tlioilo.,^,,r,cir. Koszt - l0.707 zł.
€} Kt;rltyłlu(),,łano plzebudowę śrvietlrcr-: zakupiono
LlrO,teIia,ły do budowv komina i t,etrlorltu kotłolvni,
1liec c.o. cll,irz płvtki podłogowe do lll,k,.,l:-,a:l,a posa-
clzcli ri-c ,,ł,:;zystliich ponieszczelliach ria i)]t_ij'ze, za-
trlr,rtltol,varro rverrtylatot,y i wykorlallo :ll_.talacJę elek-
tryczirą w kotłowni (nrieszl<aticv n- cz,r-l1ię społecz-
1lylll v/vkonal j istalac ję c,o.. rlr-biiclou-ali komin
i ti,\i].,eInontorł,ali kotłorvrlie. Kuszt: iT.l3j zł.

koszanorvo
O Zal<onęzono moclerll.zou,,a:;a od kilku lat ul. Pół-
v,rir:]si;i.}: t.lłozono I;arr-l.:l,zc]l:lle z tlyiirrki na odcin-
lili o długości 43 1l1 i Do.,\-. 23B mP wTaz z obustron-
n;rtn ]11,ąq,ężtri}ioi,,,all-erl. przebudowano chodrrik na
orlcilliru 19 rrr l po,,r. 19 lt-i'oLaz 2 nowe wjazdy ztry-
iiliki cjo niel,uchol,tlosc1 ofaz wybudowarro 1, co sta-
nrlr,vi łączilie 26 trr2,

SW zw.aziiu z poszelzeniem ulicy wybtrdowano no-
ri-ą J; lie. ęllc:,get\-c,zllą o długości 13B m na 3 słupacłl
z_L_,lbetoii,r-ch. Iioszt 22.0I3 zł. KoszL łączny, od po-
czątli,_i ieallzac.lt zadania 

- 
57.290 zł. Łącznie uło-

żcno 1.069 rr-r' tr,1-1llrki na jezdni o długości 194 m.
(D Kor,tr-nuo\\-allo budowę oczyszczalni ścieków: wy-
1ll_tcio-r,,allo odcirreir koIel<tora od miejsca zakończe-
ria r-,,.r,budowallego w 1998 r. do przyszłej oczyszc,za1,-
lli c clłllgoścr 687 n] or'az kolektor odprowadzający
o dłllgoścr 4B m, wykonano zasilanie energet_vcz-
ire o długości 3B0 m, Tozpoczęto budowę bloku tech-
nologicznego, w ramach której wykonano roboty
zienttreibudowlano-montażowe,wbudowanym
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obiekcie pompowni głównej wykonano roboty budo-
wlano-mclntażowe, przeprow-adzono renowację t,owu
o długości B50 m odprowadzającego oczyszczone ście-
ki do Samicy, wybudowano przyłącze telefoniczne,
Wartość wykonanych prac - 2.707.449 zł.
C Zlecono opracowanie podkładó-w geodez5 jnvch
oraz dokumentacji geotechnicznej clotyczącą budo-
wy kolektora ogólnospławnego południowego rv ulic;.
Glinkowej za 7.200 zł.

Machcin
O Kontynuowano remont świetlicy: zakończono za-
kładanie instalacji elektrycznego oglzewania - w
małej salce zamontowano 2 grzejniki elektryczne,
panel oTaz czuji-iik elektroniczny, pomalowano
wszystkie pomieszczenia oraz ułożono podłogę z pa-
neli (sponsorowan,e) w sali główrrej. Wartość prac:
7.3I7 złotych.

Morownica
O Na odcinku 194 m po obu stronach ul. Bocznej
ustawiono krawezniki oTaz ułożono nawierzchnię
z trylinki o pow. 1.035 m'. Wartość prac. 30.696 zł.

Nietążkorvo
O Kontynuowano 2. etap kanalizacji u]. A. Dud;.cza
i Boczrrej - zakupiono materiał do rv,vkonania 155 m
kanalizacji deszczowej, zakui]iono kostkę brukorl,ą
oraz obrzeża, Na trasie 1. etapu, na od,cinku 180 m
i pow. 216 m2, ułożollo chodniki wTaz z lvjazdami do
posesji. Wartość prac: 13.985 złotych.

Nowa Wieś
e Przed budyirkarni świetlicy i remizy place utwar-
dzono trylinką na pow. 10B mź, wykonano chodnik
z kostki bl,ukowej o długości 50 m i pow, 75 m2 oraz
ustawiono 61 m krawęzników i 58 m obrzeży. War-
tość: 11.375 złotych.

Norve Szczepankowo
O Kontynuowano modernizację świetlicy: dobudo-
wano kotłownię, zamontowano stalowy komin oraz
wykonano instalację elektryczną , założono instalację
c.o. (grzejniki zakupiono w r.ub.) oraz wykonano
prace malarskie; plac przed świetlicą o pow. 224 ln'
utwardzono kostką brukową. Wartość prac: 32.696 zł.

Olszewo
O Zakupiono 2 wiaty przystankowe, zamontowano
krarvęzniki oraz ułozono płytki chod,nikowe pod wia-
tami i rv rch obrębie. Wartość: 6.85? złotych.

Parsko
a Opracorvano dokumentację geodezyjno-pojekto-
wo-kosztoryso\\,ą na budowę oświetlenia ulicznego
,,na folw,arku" oraz wykonano linię kablową oświet-
lenia u]iczrlego o długości 27 m, zamontowano słup
elrergetl.czn1- z dwoma lampami i szafkę oświetle-
niową, Koszt 6.786 złotych,

Parsko - żydorł,o
O Wlr|udorr-ano sieć wodcciąqo-*ą tr.anzytcwo-roz-
dzielczą (z r,1.odociągu Przvsicka Pols}<a) o łącznej
długości 2.550 m oraz 5 indywidualn;lch i 2 grupo-
wych przyłączy o łącznej clługości 150 m. Koszt za-

dania: Il2.492 zł, w tym,,.rpłaty mieszkańców 4.830
złotych.

Poladowo
O Kontynuowano rozpoczętą w ub.r. budowę kana-
lizacji i drogi wiejskiej; zakupiono brakujący ]:nate-
ri,ał oraz wybudowano odcinek kanalizacji deszczo-
\^/ej o długości 490 m, zamontorvano 10 studni re-wi-
zyjnych i 14 ściekowych wraz z przykanalikami. Na
długości 450 m i pow. 2.700 m' wykonano koryto
drogi, podbudowę tłuczniową wTaz z jej zaklinowa-
niem oraz ułożono dolną warstwę nawierzchni z masy
mineralno-bitumicznej o grubości 4 cm. Po obu stro-
nach ustawiono krawężniki o łącznej długości 900 m.
Wartość prac 165.537 zł, w tym: Urząd Malszałko-
wski 70.950 zł otaz mieszkańcy 30.230 złotych.
O Do świetlicy wiejskiej zakupiono Z0 krzeseł otaz
inne wyp,osażenie za 2.tB7 złotych.

Podśmigiel
O Wykonano sieć wodociągorvą 

- 
tranzytową z \Ą,o-

dociągu RSP Bronikowo o długości 1.6?0 m oraz 5
przyłączy o łącznej długości 137 n. Koszt: 54.054 zł
w tym wpłaty mieszkańców lrTietązkowa i podśmigla
6.050 złotych.
a Drogę gruntową z Podśmigla do ui. Wiejskiej
v, Bronikowie wyrównano zużlem.

Przysieka Polska
O Na ujeciu wody wykonano otrvór hydrogeologicz-
ny wlaz z obudorvą i uzbrojeniem. Zakupi.orro i za-
montowano pompę głebinor,vą oraz podłączono ją do
stacji wodociągowej. Opracowano operat wodno-
-plawny z ustaieniem stref ochronnych. Koszt:
i32.805 złotych.
C Sporządzono podkłady geodezyjne niezbędne do
opracowania dokurr:entacji projektowei na budowę
sieci wodociągowej dla ul. Bruszcze,łskiej.
O Kontynuowano budo.łę chodirikow: przy ul. Głów-
nej 

- odcinek od cegielni lv ]<ier. stacji PKP: ze
środków Starostwa F'o.,viatorvego łv.vkonano krawęż-
rrikowanie na odcinku 1B0 n, a ze środkólv gminy
ułożono na od,cinku 19? m i pow. 300 m' z kostki
brukowej chodniki i rvjazdy. Nasz koszt: I5.5I2 zł.
O Z zakupionego w 1998 r. materiału wykona ogro-
dzenie z elementów betonowych o długości 100 m bo-
iska wiejskiego, ocieplono ltyropianem ściany świe-
tlicy oraz połozono pierwszą warstwę tynku i poma-
lowano go impregnatem, zakupiono i zainstalowano
drzwi wewnętrzne. Waltośc prac: 6.739 zł w tym
v;kład ludności 5,742 złote.

Sierpowo
O Modernizowano ślvietlicę: obiekt pomalowano,
ustawiono 2 kominki z żeliwnymi wkładami, z zaku-
pionej w ub. r, kostki brukowej i z bieżącego zakupu
plac przed remizo-ślvietlicą o pow, 334 m2 utwar-
clzono. Wartość prac: 24.029 złotych.

G Utrvardzo no tryl i nką'rn"lX:' ;r"" znaczony po d za to -
kę alłtobusową o pow, 130 m2, ustawiono krawezniki



wlTRYNA ŚMIGtELsI(^

drogowe na długości 65 m i obrzeża na długości
57 m oraz położono clrodrrik z kostki brukowej ua
c.r],cinku B0 i pow. B0 m2, zakupiono i zamontowatro
rviatc przy;tlłnkorvą. Koszt zadania 19.267 zł, w tym
l,irząd Marszałkowslii: 1,996 złotych, rvkład ludności
!:.r,72 złotych.
@ Burlr.,nel< sportowy obito siatką elewacyjną oraz
ira lvir;kszej części obiektu położot-lo norły tynk, na
plarapetach zamotltowatro klirrkielowe płytki, w
:.,zczyia.c\l budynku rvykollano opaski, betonowe.
6 W budynkr-ł gospodalczym przy stadionie wyre-
montorłrałlcl Doinicszczenia dla sędziów, a na stadio-
nie wbctoriowallo stalo.łe słupki pod ławki, założono
w części 119q,ą siatkę ogrodzeniową, naprawiono dro-
.r:ę wiazdową na stadiorr. Wartość w)rkonanych pracl

na oliektach sportowych wyniosła 10.810 zł, w tym
r.,,kład ludności 1.819 złotych.

§tara Przysieka Pierwsza
@ w),]iollano podkłady geodezyjne i odtworzorlo

51rarlice drogi, oplacowano projekt techlriczrry, na je;

iłodernizację oraz zakupiono tr;,-1irlkę r-ra jej utrvar-
dzerrie -_ 2.519 sztuk. Waltośc zadarria 18.643 zł.

Stara Przysieka Druga
S Zalłończol]o l,ozpoczętą rv i99B r. budowę ścieżki
rorverorvej ** od początku realizacji wykonano cirod-
rrilr o długości 3i]7 m i pow. 589 ml z kostki bruko-
-§ej oTaz ułozono obrzeża po obu jego stronach
ri łączrlcj długości 761 m, zakupiono nasiona trawy,
1<tóryi-i_.i obsiarro skarpę przy chodniku oraz zakupio-
1lo 2:]i płytek chodnikowych na potrzeby szkoły.
V/ 1393 l, poniesione koszty wyniosły 17.000 zł a ca-
łcgc zadailia 44.214 złotych, w tym dotacja z Urzędu
Woiervódzkiego 5,000 złotych.
S W ramach }]Izyznanych środków w wysokości
9.999 złotych zakupiono l<ostkę brukową, klawężniki
l ol:t:zeża.

Stare Bojanowo
@ I)okotrano nrezbędnych uzgodnień z PKP, uaktual-
t: jcilo podt<ład;, geodezyjne i dokumentac ję tech-
niczną co pozr,voliło wybudować kanalizację deszczo-
wą długości 30 m w plzepuście pod torcm oraz
w ul. Kolejowej i Kwiatowej g łącznej długości
478,50 nr. Koszt zadania - 94.575 złotych.
6 W rrl, Głównej ułożono chodniki z płytek o łącz,
llci c]1Llpości 332 rn i pow. 498 m'oraz ustawiono kra-
rrlęi:niki o długości 91 m i obrzeża o długości 236 m.
Kc;szt zlCania: 23.603 zł.
S Za\.,Lipiono wiatę przvstalrkową a pod nią i obok
nie ] iiłoilono chodnik z kostki brukowej o pow. 20 m'.
I(oszl 4.73ti złotych.

Wonieść
G 'Za 11,1,kortanie szamba przy szkole i jego połącze-
ilie z rvelvrlętrzną instalacią zapłacono 2.092 zł.
S Prz1, cmentarzu ułożono 187 m krawężników olaz
il:cclrirl.,; z płyteir vfiaz z ql3azdami na odcinku 187 m

o pow. 1B7 lr-,2. a prz\: blokaclr ułożono rł,jazd z i,:ostlii
bluko.łej Q f]0\,\:. 29 trr: olaz pl,zestarviono krer,",qżni-
l,,i ira dir;gości 73 ln t uiozotlo llo\l,__r' chod,rik ila od-
cilrku 7i] i prlw. 180 rn9, \1,-artość rr-l-kotial,;.ch prac
22.2Ió zł.
§ l]la domu przedpogrzeboltegg zaliup.cno agregat,

chłodrriczy oTaz vlykollat-io i zatllonto\\-ailo drzlvi
v",ewnętrzne do chłodni. Koszt 6 900 zi. i,, ll-rn iliesz-
l<aliei, 1.900 złotych.

Wydoro,tvo

§ l,)]a części rvsi prz1, Iladomickli oj).,iico,rial)o clok,,,l-

l erltację geodezyjrro-projektorvo-kosz'Lcr-,.soi-;a olaz
iicll;udo-łario przerł,od oświetlenicrvy o długośct 2i ttt,
zatłontorł,ario szafkę oświetlerrio\vą, a na istniejącl-ch
s}ul;acir -, 2 oplawy uliczne.
§ lrtzr. dt,odze lv ięierutlku Sierpowa dobudo-,vantl
cllva r,cictil]-li 1ir-iri oślł,ietleniowych o lącznej długości
314 rli \\-l,az z zabudo.łą 2 opraw ulicznych. l'rosz1;

8.603 złote.

Zygmuntorvo
t3 Odbudorvano przycllożn;. rórv na odcinku 500 n,
11,yr,ównano drogę żuż7ową, poobcir.ano r.ł,ielzby ciaz
zaklłpiono 35 rur betoi,lov;ych do rł.vkollałlia pl,zepu-
stów drogow},ch. Wartość prac 1.712 zł. rv tyrr-l rvklad
ludności 720 zł.

żegrólvko
@ Zakupiclno krawężniki, kr.lstkę i;r;-rkoil,ą, tlylinkę,
obrzeża, betorl. oraz i,l,rykolzystuja,c lrraterlał zakupitl-
ny w 1998 r, na ul, Snrigielskiej ,.ista,,v_lono l<r,arvęż-

niki rTa betonowej ław-ie o dłlrgośc, 930 r-n. Wartośc
wykonarrych prac 58.357 zł, t.,- tr-n,L rvkład ludności
B.2BB zł.

ży,dolvo
7,obacz PARSKO.

A ponadto:
O Zaplacono za opiacoi,,-a:ile dokumentacji projek-
towo-kosztolyso\\-e] :la buciorvę sieci ga.zorvej śred-
niego ciśnrenia rvraz z p:z5-łączami do budynków dla
iiruszcze,tva, Starego Bojanowa i Robaczyna. W 1999

roku poniesior-io ];oszt\- \il wysokości 49.000 zl nato-
miast koszt calego cpiacolvania, od początklr realtza-
cji, rv;-,niósł 61.2-19 ziotych.

G Plzeprorr-adzono badania techniczne budynków
śrviet]ic lv Robacz,t,nie, Nietążkowie, Olszervie, Gliń-
sku, Starynr Bojanorvic, Nowym Szczepankolvie, }Jo-
lvej Wsi, Żegrórvku, I{arrninie i Przysiece Polskiej.
Badania obięły inwerrtaryzację budowlaną, spraw-
dzerrie przew-odów dymowych i wentyiacvjnych,
sprawdzenie oraz zbadanie instalacji elektrycznej
i odgromowej. Koszt ,łykonanych prac 40.796 zł.

Ną podstawie ,,Tnformacji z wykonania zadań ujętych
w,budżecie Rady Miejskiej Śmigla w 1999 r." opr, (H. Z.)

A Co ZRoBIoNo w S}TIGLU? o TY}T T1, §.ĄsTEP-
NYM NUMERZE. l
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Wm§ne Bonku §półdzieIezego
... rv śmiglu odbyło się 13 kwietnia br. Uczestniczyło
w nim 28 osób tj. 680/o uprawnionych (41 osob). Ze-
branie otwarzyŁ, a następnie mu prze-,vodniczył
przelvodn,iczący rady nadzorczej Zbignierr Łu-
kaszewski, który powitał deiegatórł, i zaproszorrl,ch
gości: }fałgorzatę Głorvacką przeiista.,r-iciela
Gospodarczego Banku \Vielkopolski SA i rórvnocześ-
nie dyr. Oddziału GBW SA w Lesznie. Kazimierza
Lin,owskie go - prze dstawic ie 1a Re g i onalne go Zll;tąz-
ku Rewizyjnego BS w- Poznaniu. Fiotra Karo-
lewskiego - radcę pla\\lnego. ]rialiarra Kaspersk.ego

- radnego Sejmiku Wielkopolskiego. Rl-szarda For-
nalika - plezesa PlzecisieŁioistlva Produkcji, Hand-
lu i Usług Rolniczych Ś:,,lICROi, sp. z c.o. i rolvno-
cześnie radnegcl Rad_i,- Potł,iatu Kościańskiego, Tade-
usza Olejniczaka - członka zarządu Śrnigielskiej
Społdzielni Przetłłórczo-Tlandiowej oraz niżej pod-
pisanego,

W zr,viązku z tym, że jcank podjął nowe czynności
do Statutu m.in. wprowadzono zapisy: ,,wykonywa-
nie czynności ob,rotu dewizowego w zakresie wyni-
kającyrn z posiadanych uprawnień" i ,,wydawanie
kart płatniczych oraz wykonywanie operacji przy ich
użyciu w imieniu i na rzecz Banku Regionalnego".

Sprawozdante z działainośc,i Banku Spółdzielcze-
go w Śnliglu rv 1999 r. złożył prezes Jetzy Wojcie-
chowski.
W części wstępnej m.in. stwierdził:
,,B€tnk nasz, podobnie jak wszystkie spółdzielnie osz-
czędnościowo-pożyczkowe, jest jednostką małą, jed-
nakże bez wątprenia może i musi odegrać pozytywną
rolę w odradzaniu się gospodarki lokalnej - rol-
nictwa i rzemiosła, w ttvolzeniu tak bardzo potrzeb-
nej klasy średniej. Rola banku jest więc w chwili
o,becnej analogiczna jak w okresie zaborów i w czasie
międzywojennym. Jest jednak rzeczą oczywistą, że
warunki gospodarcze i społeczne są obecnie zupełnie
odmienne. (...) Współczesna spółdzlelczość bankowa
stoi przed now-ymi zadan,iami wynikającymi z gospo-
darki ryrrkowej, rosnącej konkurencji a także rosną-
ce§o rł:§lffl społeczności lokalnej zapotrzebowania na
kredyty".
Pracami banku kieruje zarząd, który działa w nastę-
pującym skłacizie: Jetzy Wojciechowski - prezes,
Leon Burmistrzak - zastępca prezesa I Lucyna Pe-
rekietka - członek.

Na koniec roku sprawozdawczego było 1068 człon-
ków, a fundusz udziałowy wyniósł 283.730,24 zł
i średnio na członka przypadło 265.06 z,ł. Y,t porów-
naniu do 1998 r. średni stan udziałór,,r na czł,onka
zwiększył się o kwotę B6,4a z]. W ciągu iolru przyję-
to B nowych członków, a 5 skreślono na rvłasną
prośbę.

Sytuacja kredytowa w roku sprarvozdawczym była
nrekorzystna, a to z uwagi na ograniczenie limitu
kredytów inw-estycyjnyclt z dopłatami z Agencji Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Niekorzyst-
ne warunki w gospodarce rolnej spowodowały
zmniejszenie zainteresowania kredytami obrotowymi.
Zwiększono natom,iast kredyty na sprzedaż ratalną.
W 1999 r, z wpro\Madzonego w 1998 r. kredytu świą-
tecznego skorzystało 86 k]ientów, a z kredytu waka-
cyjnego, wprowadzonego w roku ubiegłym skorzy-
stało 111 klientów.
W okresie sprawozdawczyrn ggółem udzieiono }<redy-
tórv na sumę 6.868.437,23 zł (w roku 1998 na sumę
5.829.760,68 zł). Kredyty obrotowe dla rolników vvy-
niosły 1,836.515,00 zł, kredyty inwestycyjno,-prefe-
rencyjne 1.586.400,00 zł, a kreCyty na rachunkach
bieżących wyniosły 1.665.000,00 zł.
Jedną z ważnych dziedzin działalności banku jest
gromadzenie wolnych środkó.ł ludności na rachun-
kach banko!\rych, a następnie korzystne nimi gospo-
darowanie. Ogółem w 1999 r. vr banku zdeponowano
11.059.174,11 złotych, w tym cd osób prywatnych
9.769.649,73 zł. Na dzień 31 grudnia 1999 r. bank
prowadził 4.569 rachunków hankov4ych, w tym: 1.046
bieżących, 1.806 książeczek a'r.is|a i 7.717 wkładów
terminowych, na których zdeponowano ogółem
6.335.877,18 zł. W porównaniu do 1998 r. ilość ra-
chunków bankowych zwiększyła się o 50. Suma bi-
lansowa Banku Spóldzielczego w Śmigiu po stronie
aktywów i pasywów zamknęła się kwotą 73.122.856,25
złotych i jest większa rv porównaniu do 1998 roku
o 394.849,88 złotych. W 1999 r. przychód wyniósł
2.286.704,0L zł, a koszty wyniosły 2.065.708,37 zł.
Zysk brutto, wypracowano na klrzotę 220.995,64 zł
i po zapłaceniu podatku dochodorł,ego w kwocie
102.170,00 zł osiągnięto 118.225,64 zł zysku netto.
Za najważniejsze zadanie do realizacji w roku 2000
prezes uznał zgromadzenie do końca grudnia progu
kapitałowego w wysokcści 300.000 EURO. Aby to za-
danie wykonać należy zmobilizorvać 362 członkow do
uzupełnienia swych udziałów do pełnej wysokości,
,,Kończąc sprawozdanle Zarządu z dz,talalności Banku
Spółdzielczego w Śmiglu chciałbym nadmienić, że
współpraca z Centralą Gospodarczego Banku Wie1-
kopolski SA w Poznaniu L}Ta.z z Cddziałem w Lesz-
nie, Urzędem Miejskim Smigla a także z innymi in-
stytucjami i klientarrri bani<u układała się pozytyw-
nie, za którą lv imieniu rady i zatządu składam po-
dziękowanie".

Sprawozdanie z działalności Rady Nadz,orczej
Banku Spółdzielczego w Śrniglu zŁoży! jej przewod-
nic7ący Zbigniew Łukaszewski. Rada składa się z 13

członków i w swej strukturze wyodrębnia komisję
kredytową i rewizyjną, które m.in. zajmowały się
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l<ontrolą sprawozdań f,inansow1, ctr, z,abezpi ecze ń wal, -
tr.lści pieniężnycIr, zamknięcia kas i oceilą obsł,,łgi
j.lierrtów. Rada i jej komisje przy u,spółuciziale
człorrków zaiządu przeprowadzali lównież kontroie
ce]owcści ucizielarrych kredytów.,,Decyz.je podejrno-
\Ą/anc i]Izez Zarząd były zgodne z oborviązującymr
zarządzeniatni. Potwierdzają to przeprowadzon€ w
Ljanku SpółCzielczym kontrole. Rada Nadzorcza oce-
nia pracę Zarz.ądu BS w 1999 roku pozytywrrie i nie
wnosi zastrzeżeń do podejmowanych decyzji. (. .) W
imieniu Rady Nadzorczej lvnioskuję do Zebrania
przedstarł,icieli o udzielenie absolutorium za dz,iała]-
rrość w 1999 roku" - stwierdził łv zakończerliu spla-
wozdania Z. Łukaszewski.
Ał:solutoriunr głosując na każdego członka zarząd\L
oddzieinic, udzielono iedrrogłośnic.

I)odjęto też kilka uchwał.
Całą nad-,vyżkę bilansową plzeznaczono na fundusz
zasobo-,v.,.. Zatwterdzono tez uchwałą,wynagrodze-
rlic za uciział q, posiedzeniu d]a członków Rady Nad-
zorczej 1y ra,ysokośc_i 5,50/o przecie',nego rwnagrodze-
trił, W rol<u L.ieżącynr wyniesie to niecałc 95 złoi; cl"r.

\ir,I trakcie obrad rvystąpili rórn,niez goście.
X.tarian Kasperski .- pogr-atulował naszym bankorv-
com dużego sukcesu jakim jest dodatni wynik. Suk-
ces jest t;,in większy, że następuje ogromne uboże-
nie mieszkańców małych miasteczek i wsi 

- 
ilość

l,t,dzi z pieniędzm1 ogranicza się, Mówiąc o l}aszym
wejścir_r do Unii Eulopejskiej, stwierdził, że z naszc-
80 puirktu widzenia winniśmy do niej dołączyc
lr, 200i] rol<u bez okresu przygotorvawczego. Kraj<:
iJli ju_ż dziś naszym kosztem u siebie oirniżyły bez-
lobocie - zdyb5zły 40 milionowy rynek zbytu dia
srvych towarów i .,. zawiesiły z nami rozmowy!
Obecnie mamy,,konstytucyjne" gospodarstwa ro-
dzinrre (to takie, które wyzywią się same i 500/o pr.o-
cłukc ji przeznaczą na rynek i gospodarstwa socjalne,
l<tórą zywią tylko siebie. One winny plzejśc al]:o Co

81,upy gospodarstw rodzinnych albo ludzie w nich
oJ-ecnie pracujący winni szukaó innego żródła docho-
du. O tym, że nasza żywnośc jest zdrowsza od za-
chodniej świadczy nawożenie NPK na ha - u trich
600 u nas B0 kg.

M. Kasperski stwierdztł też, że ttzeba umocnić gtni-
ny i małe miasteczka poprzez pozostawienie im p,o-

datkólv. Gminy jednak też muszą się nauczyc wyko-
tzysltr.i.,-ac tendencje międzynarodowe. Żadna gnirra
z b.vłego woj. Ieszczyńskiego nie przl,gotowała pro-
gl,alTlu l)a wykorzystanie środków z funduszu
i,li,\RE ż, SAPARD i ISPA.
R},szarci Folnalik powiedział, że samorząd powiato-
\,r'y ma ntewjelki wpływ na rozwój gospodarki po-
r.r,ial,"t, Jest to snutne, środki są małe, a polityka
ri,iększa rliż w lvojewództwie. Potwierdzam, że wieś
jest ciotkrlięta biedą, a właciza od grniny do central-
l:,ej nie r.roze ltświadarniaó sobie, że w budżecie pie-

iriędzy tcż nie będzie i zróbmy wszystko b;. ,,zal:a-
nlować degradację środo-wiska rvrejskiego". A banko-
w. dziękujern;- bo z wl-sokiej ;akości gbsłrtgi jesieśmy
zadowolerri.

ł\i-vrazicie]em wszystkich zebran__vch w- ocenie dzia-
łainości l]anktt Spółdzielczego 1v śmiglu ll, 1999 ro-
l<u blri zapewne Władysław Kah1: zarządow-i, radzie
i pracor,vnikom należy przyklasnąc l

(H.z,)

}Vszyslkim Kiientom
zorowych i pogodnych
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Swiqt Wielkclnocnych

życzy

Bqnk Społdzielczy
w Śmicrlu

ELEKTRYK
FIRMA HANDLOWO_USŁUGOWA

altykułr, elektrr-czne hurt - detal
s}.stet-t-lv ident;,-i ikac j i wizualne j

biilro ogłoszeń ABC
1,1onpleksorr-e rv;, konywanie instalac ji
ele]ltlvcznr-ch. oświetleniowych i innych

Grzegorz Nowak

ul. Lipowa 37, 64-030 Śmigiel

tel, 518-93-64, 0-604609371, 0-601894159

od 15 marca HUR,TOWNIA ELEKTRYCZNA

PRZENIESIONA NA PLAC WOJSKA
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GlEŁffiA A PRoDUcffi§{T
Z inicjatyrvy GZRKiOR w Śmiglu 11 kwietnia br.

po raz drugi spotkali się przedstawrciele Wlelkopol-
skiej Giełdy Rolno-Ogrodniczej S.A, w Poznarriu
z rolnikami (niestety nielicznymi, mimo zawiadomień
wysłanych do sołtysów) naszej gminy.
Głównym tematem spotkanla był system loglstvcz-
no-dystrybucyjno-informatyczny, którym to giełda
chce objąć również rolników z naszego terenu. (Lo-
gistyka 

- wyr. poch. francuskiego - dot_vc.*- za-
kwaterowania, zaopatrzenia, transportu 1 gło\\-nle
odnosi się do spraw wojskowych).

Zeblanych rolników, Burrnistrza Srnigla Jerzego
Cieśię jak i gości z Poznania: Andrze3a Norvotnego

- 
przewodniczącego rady nadzorczej i Grzegorza

Hempowicza 
- 

pl€zesa, Arkadiusza Węglarskrego -dyr. ekonornicznego, Pawła Sydoluka - kierow-nika
działu handlowego giełdy oraz Ireneusza Fechnera
(Aifons Fechner był jego stryjem) z Instytutu Logi-
styki i Magazynowania - kierownika Centrum Wie-
dry Logistycznej oraz przedstawicieli firmy HY-
DRO-POLAND Krzysztofa Fatela powitał plez€s
GZRKiOR w Smiglu Zygmunt Konieczny.

Kanwą spotkania była wypowiedź: Dlaczego lł,
sklepach kupujemy holenderską marchew? Bo nie
ma polskiej. A dlaczego jej nie ma?
G. }Iempowicz r.vprowadzając w temat stwierdził, że
to co pos.lał roirrik. t-rie zawsze ;est tym, czego ocze-
kuje klient i dlaiego rolą giełd1- jest podporviadanie
producentom czego i ri, jakrch odmianacir spodzierva
się klient, r-iiekied1- odblorca bardzo duż_vch paltii
jednolitego torł,aru przez ca};- r,ok. ..Chcemy też wie-
dzieć co produkuje na dz;ś. bv mozna rvas skojarzyć
z odbiorcą towaru".
A. Węgielski przedstawił działa]l'ośc giełdy w czte-
rech płaszczyznacb,:
-_ doradztwo i pomoc prodltcentom,
-- 591f9lząnie, pakoylanie (siatki, karton\,, woreczki,

druk kreskowych kodów) i zaopatryw-anie sieci
handlowej,

- harrdlorvej prowadzenie hand]u hurtowego
rv obrocie krajowym,

- Wielkopolskiego Rynku Hurtowego Sp, z o.o,
(i.v ktolej giełda ma wysoki 0/o udziału) w handlu
eksportot5m, główni,e na rynek wschodni.

I. Fechner omorvił system prz,ekazywania informacji
od drobnsch producentów do dużych odbiorców.
Giełda to\\-al odbierze, posortuje, opakuje, wydru-
kuje kod i go sprzeda, ale musi mieć rozwinięty sy-
stem obustr-ollnej, z producentem, informacji. Winien
on przedstarviać się następująco: iolrrik sj<łada ofertę
u praco\ł,nlka rv gminie, litór,1. ilopl,zez liomputer,
przekazuje ją do baz1, daill-ch g^eidy, któr,a z kolei
umieszcza ją rv internecie, (.,bo jest 1ani, szyblii, ma
dużą poczytność, elinrirluje cirogi clokuirent papiero-

u,y i robi 
- 

internet 
- 

oszałamiającą karierę")
A gdy ma się własny komputer i jcst się w sieci in-
ternetorvej, to ofertę można zlożyć bezpośrednio.
Telefon, fax, i e-mail, to w nor.voczesnym gospr:dar-
stwie rzecz niezbędna - po.łiedział P. Svdoruk, któ-
ry omówił ankietę zawierającą podsta.łowe dane pro-
ducenta, gospodarstwa, b,onitacji gleb oraz produkcji
roślinnej. Stwierdził też, że ,,najlepszym, idealnym
partnerem dla nas jest grupa producencka".
Duzo czasu poświęcono uplalvie (i zysiru ;aki ona
przynosi) ogórka korniszona. Co prar,vda w kulua-
rach stwierdzono, że ternat jest spóźniony, gdyż de-
klaracje nalezało złożyć -w clągu trzech dni. ,,Gdy
będzie około 15-20 ha, to u was uruchomitny purlkt
skupu, Ceny gwarantu;emy"). Oficjalni,e padła jedna
deklaracja na 0,5 ha.

Przedstawiciel firmy HYDRO-POLAND K. Fatel
mówił o zaletach nawozów tej firmy, również w kon-
tekście uprawy ogórka korniszona, sposobie ich sto,-
sowania oraz dawkowania.
Ciekawa była również informacja na temat syste-
mów nawadniania i sposobie przechowywania i kon-
serwowanie sprzętu nawadniającego, którą przedsta-
wił Wojciech Ginter z Długich Starych.

W sumie było to pożyteczne spotkanie, gdyż uz-
mysłowiło rolnikom konieczność iac]rov.,ego zorgatri-
zowania zbytu niektórl,ch produktów rolnych, pro-
dukcji tego, co będzie mozna sprzedac i czego ocze-
kuje rynek. A porradto potlvierdzilo też, że bez ...

telefonu ani rusz. Dobrze, że chociaz to mamy j,rrz

za sobą.

ffi o..|!ooo§oo@§0".6'6000o"o.**"*SdśJ

Rcrdos"u"n,, ffi #:i:fil;nrodzin*u"nświqt

Wielkiej Nocy
wszystkim rolnikom,

nqszym klientom
i prcrcownikom

życzy

Zar ząd Przedsiębiorstwa
Produkcji, Handlu
i Usług Rolniczych

,,śMIGR.oL"
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OGŁOSZENIE
Zarząd Miejski Śmigla ogłasza usiny nieo-

gran,iczony przetarg na sp,rzedaż nieruchoności nie
z,abudowanej, oznaczonej Nr evrid. 904ll7 o pow.
0,99.10 ha przeznaczonej pod przemysł, połozonej
w Śn:iglu przy ul. Leszczyńskiej, zapisanej w księ-
dze wieczystej KW 39388 prowadzonej w Sądzie Re-
jonowym w Kościanie.
Cena v/ywo,łarł,cza nieruchom,ości wynosi 87.52ż zł,
Przetarg odbędzie się w dniu 8 maja 2000 I. o go.
dzilrie 14.00 w siedzibie Urzędu lVliejskiego Smigla
(pokój Nr 14).
Wadium w wysokości i7.500 zł należy wpłacić w ka-
sie Urzędu lub na konto GBW S.A. Leszno 16101045-
1179-12012-1 BS ŚmigieI 86670003-244-3800/1 do
dnia 4 maja 2000 r.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który
przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia
nieruchomości.
Pozostałe wadia zwraca się nie później niż p,rzed
upływem trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.
Postąpienie nie może wynosić mniej niż t.000 zł.
Cena nieruchomości osiągnięta .ł przetargu podiega
zapłacie nie później niż do dnia zalvarcia umowy no-
tarialnej.
Podpisanie umowy notarialnej nastąpi najpóźniej w
ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Jeżeli osoba, ustalona jako nabywca nieruchomości
rrie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i ter-
minie podanym w zawiadomieniu, organizator prze-
targu n:oże .dstąpić od zawarcia umowy notarialnej,
a v;płacone wadiunr nie podlega zwrotowi.
Zarząd N{iejski Śrnigla zastrzega sobie prawo odwo-
łania przetargu.
Dodatkowych informacji w sprawie przet,argu udzie-
Ia Urząd Miejski Śmigla tel. 5-180-003 (pokój Nr 13).
przerłodniczącyzarządu Miejskiegośmigla

inż, Jeruy CieśIa

Z LISTU CZYTELNII(A
Droga Redakcjo. Za Waszgm pośrednźcttłem

chcźałbgm sźę pożalźć nad budkq teleJonżcznq tu
Sm,i.glu na ul. śu, Wżta, (...) Jestem załamang, bo
u dnżu 28.03.2000 dzlnoniqc stracżłern 5 kwt. To
znaczu aparat nie oddał mż kartg, ka,ta została
tl: środlcu. (..,) Jeżelż stać bgło na zamontau:enie
daszkł-t ź wgmalouanże, to chgba stać by bgło na do-
brego rnntera znajqcego stę trochę na sprzęcźe, (.,.)
tEm bardziej, że ludzźe przgjeżdżajq, z rożngch stron
na groby ż nże u:źedzq, że m,anxy takź ślużetng apa-
rat. (..,).

Drogi Czytelniku. Czy nie byłoby prościej udać
się do Nadzoru Telekomunikacji w Śmiglu, który
mieści się w budynku poczty _ wejście od strony
brorł,aru i tam bezpośrednio zgłosić awarię? Wieizę,
że od rqki ten ,,1lrzeklęty naciągacz kart" zostałby
naPrawionY 

@.z.)

&Hc§* §$ę w gorę !H8HTffiY

Eiiininacje do Międzynarodowegc Festiwaiu Dzie
cięcego Piosenki i Tanca KO}TIN 2000 przeszły już
do iristorii. Odbyły się bowiem 18 rnarca br. w Sa-
morządowym Gimnazjum i Szkole Podstawowej w
Buczu, Otwarcia imprezy dokonał dyrektor Zespołu
mgr J. Zając, który jako gospodarz i współorganiza-
tor powiiaŁ i przyjął młodych tancerzy niezwykle
gościiinie. Doborem składu sędzio.łskiego zajęła się
panl Grazyrla Szulc z Centrum Kultury z L,eszna.
poriierłraz festiwaI ma rangę międzynarodo.łą, jury
1,1rł,aliiikujące do niego gromadziło przedstawicieli
z innych krajó,w.

r)rze-vi,odnictwo powierzono p. r\Tadziei Szczepaniak
ze Sk=wierzyny, a ponadto w komisji zasiedli. p. Ka-
trzyna Bryłka z Opola i p. Dobiesław Kaszubkiewicz
z Paznania.

Tra,d;lcyjnie na starcie pojau-iły się najlepsze for-
nacje taneczne z naszego regionu 

- 
Puenta, Hop-

-Top i Iskierki z Leszna, Pryzmat z Przemętu, Fe-
niks z Lipna oraz Perfekt z Miejskiej Górki.
WśróC nich znaleźli się także młodzi adepci tańca ze
Śmigla. i tym razem nie zawiedli - zaprezentowali
piętnastominutowy program składający się z trzech
części: widowiska pt. ,,Przewrotna strzała amora",
r,.,ck and rolla o,,az tańca funky. Ten plograrn, wy-
tańczony z temperamentem właściwym tego typu
rytmom, zaowocował II miejscem w el,iminacjach do
i.lo,nińskiej gali. Drugi konkurs, niecałe dvza lata ist-
lrienia r już prawo do ubiegania się o udział w tak
prestizowej imprezie jak festir,",al w Koninie! To
sttkces dzieci i ich instruktorki pani Aldony Ostro-
wski,ej.

'Iancerki i tancerze cieszą się z odniesionego sukcesu,
ale zdają sobie sprau,ę, że txzeba jeszcze wiele pra-
cy i wyrzeczeń, by pokusić się o udział w imprezie
o międzynarodov"ej randze, tyrrr bardziej, że związa-
ne jest to ze stosorvnymi do charakteru konkursu
kosztami, a zespoł finansowany jest tylko przez ro-
dzicórv.

ilmocje konkursolve minęły, Jeśli znajdą się fun-
dusze na organizację ogólnopolskiego festiwalu w Ry-
dzynie, to Kontra się pewnie na nim pojawi (tym
bardziej, że tutaj koszty akredytacji są znacznie niż-
sze). Wszystkich sympatyków Kontry zapraszam już
dziś, w imieniu zespołu, na wszystkie imprezy ple-
neTowe, na których zespół wystąpi.

Joanna Pąwlźcka

€;;.l
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O ochronie procy lekcii ld!§<o
Temat IX. Swiadczenia z tytułu wypadku przy pracy

i choroby zawodowej

Szkoda materialna na skutek wypadku prz}- plac.v
lub choroby zawodowej polega na utracie plzez pla-
cownika zdolności do zarobkowania (lub ;e3 ogiani-
cz,eniu), a w razi,e śmierci na utracie ż;,rviciela ro-
dziny.
Swiadczenia przyznaje się na wniosek placorvnika.
a w raz,ie Śmierci pracownika 

- 
na r\.l-1iosek człon-

ków rodziny ltprarvn,ionych do t_r-ch ślr-iadczeń.

Jednorazorve odszkodołvanie
Praco,wnikor,vi, który na skutek ril-padku pizy plac}-
lub choroby zav.zodow,ej doznał stałego uszczerbku na
zdrowiu, plzysługuje jednorazorve odszkodorvanie
pienięzne,
Za stały uszczerLek na zdrorł,iu uważa się także na-
ruszen,ie sprarł,ności organizmu, które powoduje upo-
śledzenie czynności organizmu nie rokujące poprawy.

Renta inrvalidzka
Pt,acownikowi, który wskutek wypadku przy pracy
lub choroby zawodowej został zaliczony do jednej
z grup inrva]idów, przysługuje renta inwalidzka.
Ustalana jest na ogolnych zasadach - ustawa z dnia
I7 października 1991 roku.
Renta rodzinna
Czlonkom rodziny pracownika ,który zmarł rvskutek
rvypadku lub choroby zawodowej, przysługuje renta
rodzinna. Reguiuje to ustawa z dnia 12 czerrł,ca 1975

roku.

Świadczenia wyrównawcze
Są to świadczenia o charakterze przejściowym mają-
ce na celu wyrównanie zarobku pracownika w okre-
sie adaptacji do nowych warunków wynikłych z doz-
nanego uszczerbku na zdrowiu.
Zasady 1]Izyznawania dodatku rvyrównawczego re-
gulr-rje rczporządzenie MPPiSS z dn,ia 14 listopada
1974 roku.

Zasiłek choroborvy
tlstalra z cil::a 17 grudnia 19?4 roku o świadczeniach
pienrężnych z ubezpieczenia społecznego w razie cho-
roby i macierzl-ńst,*,a przewiduje zasiłek chorobowy
q7 11zysokości 1000,"o rvynagrodzenia, począwszy od

pierwszego dnia lliezdolności do pracy. Zasiłek ten
przysługuje przez całl- okres niezdolności do pracy,
nie dłużej jednak niż 6 miesięcy. O przedłużeniu dal-
sz.ego oklesu otrz.vmania zasiłku decyduje komisja le-
I<arska.

Odszkodolvanie za przedmiot1, utracone lulr uszko-
dzone wskutek rvypadlru przi, pTacy

Pracownik, który w-skutek ,,,,,r-,;adi;u i;t,zy pracy po-

niósł utratę lub zniszczenia przeC-miotow niezbędnych
do wykonywania prac,v, otlz; muje odszkodowanie za

te przedmioty. Określa to usta-lva z dnia 1ż czerwca
1975 roku. __-lj

Temat x. odzież oclrronna i lobocza

Pracodawca obowiązany jest do dostarczanii nieod-

płatnie odzieży roboczej i ochronnej oraz obuwia ro-
boczego w przypadkach:

1) kiedy odzteż własna pracor,vnika może ulec znisz-
czeniu lub znacznemu zabrtidzeniu,

2) ze względu na wymagania technologiczne, sani-
tarne ]ub bezpieczeństwa i higieny placy (art;z-

kuŁ237.7 § 1K.P.).

iPracodawca nie może dopuścic pracownika do pracy
l,
[bez środków ochrony indywidualnej oTaz odzieży
!i ob uwia roboczego , przewidzianych do stoscwania
na danym stanowisku (art. 237.9 § 1 K.P.). Muszą
spełniać one rolę ochronną i użytko,łą.

Wszelkie koszty związane z praniem, czyszczeniem
i odkażaniem ponosi pracodawca. O ile pracodawca
nie może zapewnić prania odzieży, rnusi wypłacic
ekwiwalent za te place pracownikowi (pracownik
musi wyrazić zgodę na planie odzieży). Niedopusz-
czalne jest pranie odzteży pl,zez pracownika, ki,edy

odzież w wyniku uzywania plzy placy uległa skaże-
niu (np. w zakładach mięsnych).

Odzteż ochronną wydaje się rórvnież organom inspek-
cyjnym w przypadku wystąpienia prawdopodobień-
stwa zabrudzenia odzteży rł,łasnej. Pracownik ponosi

odpowiedzialność za użytkowan,ie odzieży przydzi€-
lonej pTzez pracodawcę na określone stanowisko
pracy.

Wyposażenie ilościowe i rodzajowe odzieży roboczej

i ochronnej, ich gospoCaLowanie określa tabela norm
przydziału odzlleży roboczej i ochronnej oraz obu,uvia

rob,oczego opracowana indywrdualnie na potrzeby
cianego zakładu pracy. Ww. tabeię ustala pracodaw-
ca w po,rozumieniu ze związkarrii zawodowymi lub
z przedstawicielami załogt (rv przypadku n,ie lvystę-
powania zwlązków zawodowych na terenie zakładu),

Pracownik nie może zapolrinać, że uzywana odzież

robocza i ochronna jak i obuwie robocze jest włas-
nością zakładu.

Roman czarnecki
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Wszystkim Klientom
Radosnych Swiąt

Zmartwychwstania Pańskiego
oTaZ

§macznego jajka

życzy

CUKIERNIA M. Gruszecki
Srnigiel, ul. H. Sientłiewicza 9

k*#,Ń#;rcfu

ZESP OŁ SZIKOŁ ROLNICZYCtI
irll. Jana Iiasprorviczłr

rr, \ietążkorl-ie
r tt f,_l l.tlr u i c

zł r:rawadzi nal,ór, do tlastepiriacr-ch typów szkół
1;łatt-rr-ch:

1. Fcliicealrre Strrlliurn 0rganizacji l_Isług Gastrono-
1,1licznyclr
(2 lata --_- tcchtrili orgatrizac;t usłlrg gastronomicz-
r1-1,cli)

11 l,ł.,k -- specjalista ds. ol,ga.riizacji usług gastro-
i ltli,] jCZllych)

::1. i' iil:cirlrro Studiunr 0hslrłgi Turl,stycznej
i.. lala *._- tcc],lLrik obsługi tur;-stvcznej)
ii l,:l1l --- sFeł:iali-qta ds. obsłu§i turvstycznej)

:j. l',;l ir:,,:altre §ituelirłrn Inf ornratyczne
1':i 1:ilir - tecilnjk ltTformatvli)
(1 1,1,i, -- specjalista ds, infol,malvki)

.1. i'rlliccalnc Studiunr Administracyino-Prarvrre
t] l,i,lr spcc.lali-<ta ds. adininistracyjrlo-plaw-
l ir-t,r: )

I il f o 1,tI a c j e:

Sckl,etat,rat Zespołtr Szkół
tel.: 51-80-027 hrb 51-89-660

System §przedauy ratalnej
dla rolników imdywidualnych

eLA
dki ochrong roślin

ateriał sieung
naWoZU

$ miał uJęglouJu

Dokumenty, które należy dostarc zyćzdowód osobisty, drugi doku-
ment ze zdjęciem, fuódlo dochodów

BI{§C§#ffiEĘ Pltl§
HA,Wffi8tT§lt[-

Śmigiel, ul. Leszczyńska 16 tel. fat 065 5l8 0S 4l

§Br§edoŻ no roly

do 2000 T,ł

środl
óm

ó
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RtPEfiTl,§fifi KlF*&,,cEI{TRIIful"
28.04.2000 (piątek) godz. 19.00

,,DIAMENTOWA AFERA", USA, 1999. Reż. Les
Ma;zfield. Wyk. Martin Lawrence, Luke Wilson, Pe-
ter Greeene, Dave Chpelle, Nicole Ari Parker, Ko-
media sensacy jna. Włamyv,racz uczestniczv \\i ra-
bunku diamentu w wieżowcu w centrum Los Arrge-
les. Trafia do więzienia, ale rvcześniej udaje mu się
ukryć łup na trenie budov,y. Po odsiedzerriu 2-1et-
niego wyroku postanawia odzyskać cenn,v kamień,
Okazuje się jednak, że na miejscu, w którym go
ukrył, stoi teraz posterunek polrcji. lVłanyrvacz po-
stanawia rvięc zostać policjantem. Jego kryminalna
plzeszłość czyĄi zeo ciosl<ci,iałego ietekt;,-rva.

5.05.2000 (piątek), godz. 19.00

,,I STA]VIE SIĘ KONiEC", USA, 1999. Reż. Peter
I{yan"s. Wyk, Arnold Sclralzenegger, Gabriel Byrne,
Roł:in Tunny, Kevin Po]lak, Renee Olstead. Thriller.
Zbltża" się koniec tysi;lclecia. Do Nowego Jo,rku Przy-
byrva Ksrążę Ciemności o imieniu Człowiek, który
przewodzi tajemrliczej sekcie. Jej ofiarą pada młoda
kobieta. Na ratunek spieszy jej Jericho, niedawno
poznany były poilcjant, dorabiający jako prywatny
cietektylv. Okazuje się, ze to od niego zależy teraz
ocalenie świata. Ale Jeriho jest t5r]}g przegranym fa-
cetem... B.M.

I(OLEJKĄ DO WIELICHOWA
Sinigielska Kolej Dojazdorł,a zapr asza 1maja na
przejazC poclągiem turystycznym na trasie Smigiel

- łViellicho\ń/o -- Śmigiel.
Szczegółowe informacje - te1, 5-180-010.

BEzPŁAT$§Ę
0GŁtl§zEIllA DR{IBtf;

Sprzedam działki budorvjaric.
Zegrówko ul. Poprzeczna 2,:I.

Sprzedaż iglaków. Smigie}, ul. Dudycza ?
tel.5180284.

Sprzedam tanio meblościankę, stół, fotele, krzesła.
Tel. 518 03 45.

Korepetycje, nauka gry na pianinie. Tel. 06037558147
po godz. 18.00.

ORIFLAME praca dodatkowa 1ub stała - Promocja
te]. 061 857ó643, 061 1935676

Sprzedam telefon konróri<owy ALCATEL ONE
T,UOCII CLIJB-]-, sta" Ua.aro aoĘ, 

"t.u 
g."tis. ĆE

na do uzgodnienia. Tel. 0-604-791-582.

Kńł r,., ,i",rr,. okoljcc Snirgla. r'ei. OOOiSa6939.

BIL]RO RACHUI',IXOI,VE. r5,czałty. kp i n err-yr -
M. Lemańska, Nowa W]ieś, tel. 51B 0B 52,

Sprzedam RENAULT l9 (1991 -- składak)
tel. 5-185-475

Wydzierżawię garaże te].518-93-93

Sprzedam pomieszczenia
tel.518-93-93

ira działa]nośc budowlaną

Wynajmę pomieszczelria na działalność gospodarczą,
sklep t€l.518-93-93.

[emffiffiffiem flultury w §mnffi§m

zaplasza na
I(ONCERT ORI(IESTRY DĘTEJ oSP SMIGIEL 

- 30 kwietnia br. godz. 12.45 - 
boisko lv Spławiu

MAJOWI{A ,,DOZWOLONE OD LAT 40" 
- 1 maja br. godz, 16.00 - 

koło plzy Centruin w programie:

nuzl-ka 1at 60- i 70-tych, biesiada z chórem ,,Harmonia", konkulsy rodzinne, dyskoteka.
MAJÓWKA ,,]VIAŁOLATY, NASTOLATY" 

- 3 maja br. godz. 16.00 
- 

koło 1ll:zY Centrunr w programie:

muzl-ka dzlecięca i młodzieżolva, występ zespołu ,,Kontra" ze Śmigla, }--.irkL:.rsy dla dzieci i młodzie-
;-- l--^]-^l ^]--ZV. u \ 5śU -L Ąa

Iv oGÓLNoPoLSIiI I{ONKIJRS MŁoDYcH INSTRUMENTALISTOW ORI(IESTR DĘTYCH - 6 maja br.

sala rvido-.riskorla cetltrum Drzesłuchania konkursowe

- ? maja br,. godz. 13.00 sa]a rvidorą,iskor.va Centrum koncert laureatów i orkjestrv ,,Smigiel 2000"

Oczekujemy ofert na obsługę gastronomiczną (,,mała gasf,ronomia", napoje) naszych imprez. Pisemne plo
pozycje należy składać w edministracji Centrum.

lltltllrlEnlElilfĘalt[iln§[lfrrlrtllrllllt ttllrllrltlllllrlllI!l!lllllIIlIllllrllt
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SPoRT
PIł,I{A NoŻNA

POGOŃ I _ klasir A, POGOŃ Il * jurriorzy rnłodsi
I\{AS-ROL I _ liga olrręgorva, MAS_ROL II - kl. B

WYNIKI RCIZEGRANYCH MECZOW

5,tj4lll, RAWIA Rawicz POGON II 3:4.
\ł,rszy5fkig brarnki dla POGONI zdobył Przemysła.,l,,
],,^ikołajczak.

tj.04.};i, _- PoGoŃ I - WIEWItrRZANKA Wie-łierz
3 : 1. j]ramki zdobyli: Karo1 Piotror.viak, Krz;;sztot
Kurzawa i Łr,rkasz Ogrodowczyk.

B.04.br. 
- 

SoKÓŁ Niechlów - MAS-ROL I 6: 3.

Branki dla MAS-ROL-u zdobyli; Włodzirnierz Ro-
gaclii d-* ie i Maciej Strzelczyk jedną.

9.04.}lr. N{A:j-ROL II - LZS Gryżyna 0 : 1,

9.04.br. POGON II 
- 

POGOŃ Wschowa 2:0,I3r,am-
ki zdobyli: Przemysław Mikołajczak i Artur Cza-
pla.

16 kwietnia br.

JANT',IrR Stlzyżewice __ POGOŃ I 0:4. Bramki
zdobyli:'l'oinasz Okupniczak, Włodzimierz Rydle-
wski, kalol piotrowiak i Michał cichoszewski.

POLONIA Leszno - POGON II 3 : 1. Bramkę zdo-
był Norbert l(raczewski.

MAS ROL I - Pogoń Gora 2 ; 2. Bramki zdobyli:
WłodzirrrieI,z Rogacki i Mactej Strzeiczyi<.

LIPKA Koirorzyn - NTAS-ROL II 1 : 3. Bramki zdo-
b;.,li: Darlusz Kopcz5-ńskt, Łukasz Frąckowiak, Se-
bastiarr Niszczak.

I]ERIUTY CIĘŻARowCow,,GRYFA"
Z PRZYSIEKI POLSIilEJ

\\i lozegrarl),clr 26 marca VII Otwartych lviistrzo-
stłr,ach N[iasta i Gminy Gostyń w wyciskaniu na ła-
weczce 1eząc uczestniczyli również debiutujący za-
w-odrlicy ,,GRYFA", którzy zajęli niezłe lokaty.
W kat. juniorów młodszych trzeci był Krzysztof Mi-
siacz,vk - 160 kg, czwarty Dawid Flomski - 150 kg,

SZACHI Ś CI WIEŻY... piąty Roman Ławniczak -- 115 kg.

Sc:;itlłzy 9.04.br. przegraii z LKS PIAST śrem W kat. seniorów do 40 lat czwarte miejsce zajął

w Stosunku 5 : 1. Jedyny punkt zdobyła Alicja Łu_ Adam Mazur - 150 kg.

picka. A prezes GRYFA Michał Szkudlarek? Przygoto-
Juniorzy 16,04.br. też przegrali z WIENIAWĄ Lesz- wuje się dc wrocławskiego biegu maratońskiego,

no rv stosunku 4:2. Punkty zdobyli:. Łukasz Pri- który odbędzie się 30 kwietnia br. a w czerwcu bę-

mel i Paweł Judek po 0,5 oraz Magdalena Judek dzie brał udział w n,ocnym supermaratonie (100 kml)

-- 1,0. w SzwajcarIi. Życzę powodzenia!

TENIs
WYN|I{I R,OZEGRANYCH MECZow

II liga

8 04.br,. LKS SPOł-DZIELCA l(ollylirr - POLONIA-
-A]iSlr}TAŁ I ij:7I Punkty zclobyli: Rob,ert Bar-
tosz 2,5 oraz: l]artłomiej Glinka, Dawid Bartosz-
lriew-icz i Tadeusz Kozłowski po 1,5.

III liga
9 04.Łr. POLONIA-ARSENAŁ II EKO-TEC}I

Żych|ln 6 : 10. Punkty zdobyli: Piotr Mulczyński 3

oraz Witold Wośko, Jan Nowak i Ryszard Jokiel
po 1,0.

IV liga
9.04.br. I'OLONIA-ARSENAŁ III - UKS I Bodze-

wo 10 : 3. Punkty zdobyli: Wojciech Waligórski,
Mateusz Kuciak, Patryk Ratajczak i Dariusz Szy-
rnański - po 2,5.

ZE STAREGO BOJANOWA
NA MISTRZOSTWA EUROPY! !!

Na odbytych w Puławach mistrzostwach Polski
junioi,ów w trójboju siłowym w barwach kościań-
skiej C]jRY, która druzynowo zdobyła tytuł Mi-
STRZA POLSKI, startowali też bracia KRZYSZTOF
i K/rltOL KOPIL]NKA, mieszkańcy Starego Bojarro-
v;a. Obaj spisali się świetnieI Krzysztof w kategorii
B2,5 kg wywalcz}.} złoto dżwigając 732,5 kg (przysiad
280 kg, rvyciskanie tra ławeczce leząc 165 kg, nar-
twy ciąg 287,5 kg).

Karol w kategorii 100 kg też ,,jest zŁoty" i osiągnął
,,v],nik 792,5 kg (305+150+337,5), W martrvy-m cią-
gu - 337,5 kg - poprawił rekord Polski ... senio-
rów!l]. Ten wspaniałv rezultat zagwarantował mu
również zwycięstwo w kategorir OPEN.
Uzyskane przez braci rłyniki dały im nomirracje na
mistrzostwa Europy, które odbędą się w Bułgarii.

GRATULUJĘ I oBY TAK DALEJll!
lH.z.t
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tel- O-ó5 5l 8-02-06

Wszgstlam Rientom
z okazji

Swiqt Wielkanocngch
dużo Szczęscia, wielu sukcesow, uśmiechtl,

dużo zdrowia
oraz "such ego clgngusa"

Z\/CZ\/
FoTo-ELF

Następny Numer "Yl§" 11 maia 9'OOO f.

'l,UklJ,*^nŁ' 2000


