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Dzień dobryi Witom Poństwo serdecz-
nie izoproszom do gimnostyki poronnej.
Nie mo to jok porzqdno, poronno gimno-
styko, zwłoszczo gdy jest rono i gdy jest po
deszczu. Dokłodnie miesiqc bez kropli
opodów o w tym czosie jeszcze przymrozki
(o w Rosji nowet zomiecie śnieżne) to tro-
chę zo dużo dlo rolnictwo. Nie wiodomo,
czy teroz nowet codzienne opody (oczywiś-
cie bez grodobicio, hurogonowego wiotru
lub gwołtownej ulewy) zdołojq wiele zmie-
nić. Czos suszy (z pożoromi wybuchojqcymi
nowet bez przysłowiowej iskry) wykozoł, jok
cenne 5q zosoby woCy. Porodoksolnie,
przesodno regulocjo rzek, z likwidowoniem
noturolnych terenów zolewowych (co po-
twierdzo sytuocjo no super-uregulowonym
Renie) to reolniejszo groźbo powodzi przy

nodmiorze wody i brok rezerwy wilgoci w

czosie suszy, Przyrodo (tok jok gimnostyko
poronno) lepiej rodzi sobie, gdy jest swo-
bodno i nieokiełznong. Stońmy zotem swo-
bodnie przy otwortym szeroko oknie i roz-
poczynomy.

Holondio zoserwowoło nom nojwiększe
i nojtrogiczniejsze fojerwerki świoto. Szo-
cuje się, że niedowny wybuch w fobryce
ogni stucznych to około tysiqco ronnych, o

zoginionych około 300 osób (co przy dzi,
siejszych środkoch mosowego przekozu oz-
noczo, że znoczno część tej liczby może
powiększyć liczbę zobitych). Dodotkowo
zburzonych jest kilkoset domów, o jeszcze
więcej uszkodzonych. To doje olbrzymiq
liczbę ludzi, którzy no szczęście zochowoii
życie, ole strocili dobytek i doch nod gło-
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Światowy lFder izataej i
IzaIujemy co drugi dom w Eurapie
Trzy stapnie ochrany: Cieplna,
Akustyczna i CIgniawa
Cztery do sześciu razy mniej
miejsca w transparcie i
magazynawaniu dzięki MPS
Wyroby z wełny szklanej i
ska§nej na piątkę (z plusem)
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Sprzedaż na raty

wq, A wydowoło się, że rozsqdni Holendrzy nie zofun-
dujq sobie fobryki bomby w środku zobudowy
mieszkolnej.

Rosjo zofundowoło sobie notomiost cołkiern no-
wego premiero. Cołkiem nowy jest on nie ty!ko ze
względu no świezq nomiocję, ole róvlniez Clotego, zc
jest on stosunkowo moło znony jokc pc!ityk, Podcbro
wiodomo o Kosjcnowie tylko tyle, że jest ,.. człovlic-
kiem. Prezydentc Putino. Noleży życzyc Ros;onom, oby
pod nowymi rzqdomi żyło im się lepiej. Cby ty:ko nie
zoczęli, tok jok my, od reformowonio wszystkiego rórnr-

nocześnie. U nos cztery reformy pochłonęły już milior-
dy złotych no somo wprowodzenie, o efekty mogq noj-
lepiej ocenić choćby ci z nqs, którym zdorzyło się
chorowoć (o nie stoć ich no leczenie prywotne, tylko
muszq korzystoć z Kosy Chorych), Myślę, że zo porę
lot momy szonse być społeczeństwem bordzo zdro-
wym. Nie dlotego jednok, że już wielu z nos uprowio
regulornie gimnostykę poronnq - po prostu powymie-
rojq ci, którzy z chorobami trofili okurot no reformę
służby zdrowio. Niedowne bodonio wśród wielkopol-
skich stulotków wykozoły, że w ciqgu swojego życio
rzodko bywoli oni u lekorzo. (l dzięki temu pewnie
przeży|,i różne kosy chorych). Wsponiole, że i wśród
nos jest osobo, którq nie tylko przetrwoło różne zo-
wieruchy dziejowe ole tokże rózne reformy czy inne
,,kotoklizmy". Myślę o stujednoletniej już teroz miesz-
konce stolicy noszej 9miny, poni Helenie Szkudlorczy-
kowej (Równo o 21 storszo od Ojco Świętego). Oby
cieszyło się jok nojdłużej zdrowiem, bo to vr dzisiej-

szych czosach skorb szczególnie cenny i pozqdony

Moj to miesiqc wsponiole rozkwitojqce.1 zielen.
(chybo, źe wypoli jq długotrwoło suszo) i reaxtyvlo-
vlol,]e9o V/yści9u Pokoju. Chocioż zwycięzcq zostcl
Polak, to juz chybo nieodwołolnie przeminęły te po-
r,.,s:cclr;rc emocje, jokich dostorczoł Viyści9 kibicom,
r,l którycir zo;nienioło się no ten czos większość polo-

l;c,,^l, niezoisżnie od płci i wieku, Moj to tokże kukonie
ku|<ułki, trele słowików, gorqczko moturolno i długie,
crepłe tlieczory sprzyjojqce szczególnie zokochonym.
(l któż tc zodedykowoł zokochonym zimne, lutowe wo-
len'rynki?). Rozumiejq to nowet mrówki, które włośnie
ten miesiqc, joko jedyny w roku, obroły no swój okres
godowy. A przede wszystkim odczuwojq to uprowio-
jqcy gimnostykę poronnq, bo kiedyż mo być przyjem-
niej ćwiczyć przy otwortym szeroko oknie, jok nie
włośnie w moju.

Zechcą teroz Poństwo poćwiczyć trochę somodziel-
nie. Jo przejdę się tymczosem do bonku, żeby kupić
sobie nowq dwuzłotówkę. Nominolnie jest worto 2
złote, o kupuje się jq zo 2,50, No jednej stronie orzeł
w koronie o no drugiej ... dudek, Po łocinie Upupo
epops. Teroz noreszcie rozumiem, dloczego ostotnio
tok często czujemy się wystrychnięci no dudko, o no-
wet wręcz.,. upupieni. No cóż, pozostoje mi tylko zo-
prosić Poństwo do nostępnego spotkonio przy gimno-
styce poronnej. RoCzę przyglqdoć się dobrze, jokie
dudki (czyli pieniqdze) momy w ręku!

Gimnastykę pororLnq, przygotouala ź prowadzźła rngr J. S.
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eO SŁYeH!,Ae VW §§Ę3lMI§lKltJJ ?
ODPOWIADA RADNY SEJMIKU WIELKOPOLSKIEGO - MARIAN KASPERSKI

W kwietnźu odbyła się sesja sejmżku, ktora m.in.
udzielźła Zarzqdouź W ojeuodztusa W źelkopol,skżeg o
absolutorium za 1999 rolc oraz przyjęła clokument
,,Stan kulturg u Wżel,kopolsce oraz kżerunkż i per-
spektglny jej rozwoju na luta najbl,źższe", Tgmź kźe-
runkomź będa.: tworzenie przyiaznego klżmgtu dla
ludzź kulturg ź promou:anie ich dorobku w kraju i za
granicą, wspierani,e Jźnansotłe i organżzacgjne kul-
turg, odbudotna tożsanxości regźonal,ne ), u,str:giny-
tłanie procesu degradacjż kulturalnej ora: tuor:enię
banku danEch o dzżałalnoścż ku|,turul,nej uojeu:adz-
tusa.
Rada przgjęła źnJormację dotuczqco. DjI -,\'IELKO-

POLSKi W BERLINLE - jest to yedrta z i|Licjatau:
promujqcgch kulturę, zdroluq żguruaśc. pr-.etLL,oi-

stlao, drobrą uytusorczość źtp. Raclni zostaii te: .o-
poznanL o udzżale Wżelkopolskż ,** Śii'.llToil-rJ 11'i--
STAWLE EXPO 2000 (30.08.-30.09.br.) tł fiJ_\O-
wERZE.
Jedno, z przyjętgch przez sejmik uchu,ał była uchwa-
ła o transporcże sanżtarnam, - stacje ratunkoue po-
wołano tp Poznanżu, Lesznie, Konźnle ź Pźle.

Jako radng sejrnźl<.u uczestniczEłem ta spotka-
nźaclt., ktorEch tem,aten,L bału kierunkź dzźqłania
lłspl,erajqce roztuój terenów uiejskźcłl,, u ktoryc'll,

rótunżeż uczestnźczglż parlamentarzgścź. Jest to te-
mat progranxalDa dla ,u;sź ż będę jeszcze do ruźego

tlsracał,
IJczestnźczgłem tez u) pcsźetlzenźu stuojej komisjż
rolnźctwa. Dokonaliśm,a oczfta społeczno-gospodar-
czej uielkopolskże"cla roln,ictąllg. ż zapoznalźśmq sźę

z propoz!/cjami rzqdu złożonEmż u grudniu ub.r.
u; Brulłselź - sżec],zżbźe LIniż Eupropejskie j.

Uczestnźczyłem też ro sympazjum,, którego tęnla-
tem buł projekt Strategźź Wojeuództua VIźelkopol-
slłźego - ltl,ólużę o tam zuźele razy, al,e jest to temat
burdzo utrznu - łt&d lcto,rq pracotuał zespclł nrlukoąls-
cclu ź praktgkóu pod hźerunkiem LucEng \Yojtasże-
t_ticz. Strategiu LDut?Jczy kźerunki rozucju nuszego
regionu na naiblizsze 2a ht. Precgzuje oncL progre-
IrLa o Straiegiczngm zntLczenŹu łączqce poszczególne
cele u sposób susi_umouu. ilclsłoLDo ugróżrłia: pro,cę,
przeclstębiorczość. ecitlkucję ż irufrasirukturę ncłdajqc
im chur akter prżor gtetotuy.

A ponadto uczestniczgterru u spotkanźach, z moźmź
uiyborcamź u: Krzgusinźu, Śnzatach, Koścżunźe, Jutro-
sinże i Wije,tuie, którgcll głóusnym teffLcńenx bułu
problemy praca sejmżku.
Dziękuję Panu za wyporviedź i do zobaczenia za mie-
siąc. (H. Z.)

ffośclliśnnw sffi §§§effBą$fiws -"- s€§ffi#mmką

delega§§ę z Fleel§gfua§eaaa
W dniach 6-8 nraja br. gośclla u llas oe.egacla

samorządowo-straŻacka z zaptzvlaŹrllol:,:]o Zt S]lllE-
lem francusklego miasta NEUFCHATEAU w Lota-
ryngii,

Jej oficjalne powitanie nastąprło 6 maja rv Urzędzie
Miejskim Śmigla, gdzie burmrstrz Jerzy Cieśla
w obecności przewodniczącego Rady Miejskie; Smigla
Zygmunta Koniecznego, rviceburtnistrza Feliksa Ba-
nasika, Sekretarza Śmigla Wandy Jakubowskiej, dy-
rektora Zespołu Szkoł Ro]niczych im. Jana Kaspro-
wicza w Nietążko,nl re aleksandra Wojciechovlskiego
oraz komendanta OSP Smigiel Romana Schillera
i komendanta gminnego OSP }Iarka Graczyka i nizei
podpisanego powitał Francuzól.r,.

Merostwo Neufchateau leplez?l1iorvalr: Jean Nutz --
pierwszy zastępca burmistrza. Janjna Soirnet -- dru-
gi zastępca burnistrza, Pierre Obrecht - 

piąt_v za-
stępca burmistrza i prezes }<omitetu do sprarł, part-
nerskich, R,ogine Gallet - 

gospodl,ni rł,rejska. kie-
rown,ik stażów rolniczych- u niej m.in. odb.vrvaLt

staz ,lczniorr,ie z l{ietążkor,,,a oraz Bronj.sława Kus --
tłuilaczka.

Straz pożarną Neufchateau ::eprezentowali: adiutant
Daniel Perry - komendant strazy i strażacy: Syl-
vain MarchanC, Cedric Catala, Pascal Humbert, Pa-
trick Lacroix. Ilrancois l\{artin oraz pielęgniarka po-
goto.łia i strazak Sylrlie Demange. Tłumaczką tej
grup} była Joanna Kasperska.

J. Cjeśia lra .,vstępie pod"zię}łował merostwu za zoT-

51atrr:zor,"-anie szkolenia śrnigielskich strażaków w
i,ieuf chatea,-l i zorganizor.vanie pobytu we Francji
Zc:;i_--clolł-i Pieśni i Tanca ,,Zency \Ąlielkopolsgy" -
,.-cl,az v",ięcej nas łącz1,, a coTaz mniej dzieli. A po-

clzątek rł,szystkienru ciała szkoła w Nietązkowie,
z ktore j nrłoclzież jechała do I-otalyrrgii na praktyki".
.] eatl ]\r;tz podzięko-,l,,ał za miłe słowa skierowane
pod ich adreser:l: ,,Jesteśmy rłrzruszeni i sprawia nam

tc prz; jemność, bo waszej gościnności doznajemy od
,wczorajszego pobytu" -- plzetłumaczyła Bronisłav,za
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Kus. Usprawiedliwiał też nieobecność mera Neufcha-
teau J. Drapier, który obiecał, że w tym roku Śmi-
giel odwiedzi i odczytał list, w którym m.in. napisał
(tłumacz,enie B. Kus):

Panźe Burmżstrzu, Drogż Kolego, Drodzy Przgjacl,ele
Polacg. i

Piszę do Was z Lotargngi,t., us której musżałem pozo-
stać aby usziqć udzźał u obchodach zatłźeszenźa bra-
nt,, z tej Lotargngżź, która przeżgła hźstorgcznze tyle
lłźęzż polźtycznych i, sentymentalngch, u tgm także
z Waszgm pżękngm krajem. Pamżętam o suojej mło-
doścż us szkole podstalłolłej, gdzże us rejoni,e Long-
tuy Palacg bglż li,cznżejsi nźż Francuzi ż Włosż ra-
zem uzżęcź. Pamźętam suoźch kolegóu Grabowskie-
go, Wźśnżaku ź żnn,l1ch.

W l,{uncy Stunżsław Leszczyńsltż pazostauźł głębokż
ślad po sll,soźm pobgci,e u LotarEngżl. A czyż Chopin
nże mżał tls sąlsożch żgłach, krtlsi. lotargńskże!?. A
tureszcie, czy konźecznl,e trzeba udatlsadnżać, że ist-
niejq użekoue użęzż mżęd,zg naszymż dllsoma naTo-
damż?

A teruz mnźej pompatEcznie. 
]

Jesteści,e zebrunż z częścżq mojego zarzqdu mieiskże-
ga po to, bg na szczebl,ach lokal,nEch nalniqzać do
tradgcjż przgjuźnż.

Składam najserdecznźejsze żgczenia, abE Wasz kruj
kontynuolaał slłojq- h,armonzjnq ekspansję z abg
Francja potrafiła intelżgentnze kooperouać u tgm
rozuoju.

Z pewnoścl,q ncLsze gm,żnE, nżeulżelkże ale chętne, mo-

słuba pogłębżć, ząłłaszcza poprzez młodzżeż, usżekou;q
przyjaźń ż z peunościq przggotować Was do usejścża

do wielkzej europejskźej rodzźng. Jest to żgczenże,
które m,ożemy Jormułouać ponieważ poprzez podsta-
tły narodóu możemE utworzyć zjednoczonq Europę

- silnq ż braterskq. Propanuję Wum bgśmg stano-
tłźl,ż iedno z ognżu tego łańcucha.

J, Drapier - Burmtstrz m. Neufch,ateau
ż Radca Regionalny Lotargngti,

J. Cieśta odpowiedziaŁ ,,Z uwagą wysłuchałem plze-
słania rnera Neufchateau, z treści któ,rego wynika, że

nasze cele i zarnierzenia są zbieżner. Mamy wspólną
historię, ale ważniejszy jest dzień dzisiejszy i to co
nas czeka w przyszłości. Wychodzimy z zŃożenia, że

nie można budować przyjaźni na siłę. Sympatia, wza-
jemne zaćlowolenie są podstawą współpracy".
J Nutz dodał, że z obecnym partnerskim miastem
portugalskim, okres narzeczeństwa trwał 10 lat. ,,Li-
czę, że ze Śmiglem będzie krótszy i to miasto, po-
dobnie jak i niemieckie, które też jest naszym part-
nelem, automatycznie staną się Wa,szymi parnera-
mi".
Larnpką szampana .- ,,musującego wina" poparto
tclast na rzecz partnelstwa obu miast.

Po części oficjalnej goście zwiedzili pomieszcze-
nia urzędu, a następnie ciekawe miejsca Śmigla: kuź-
nię Kazimierza Kicińskiego, poewangelicki cmentarz,
szkołę w pałacu w Czaczu, kościół p.w. św. Wita,
rł. których wy,słuchali tez krótkiej historii naszego
miasta.

Po obiedzie uczestniczyli w strazackim pikniku.

W niedzielę grupa strazacka zwiedzała komendę
straży pozarnej w Lesznie a glupa samorządowa była'
gościem prezesa GZRKiOR Zygmunta Koniecznego
i prczesa społki ŚlrlCnOl Ryszarda F'orna]ika.
Z,vłtedztła gospodarstwa rolne Stanisława Rybako-
w-skiego w Nietążkowie i Hieronima C,ichoszewskiego
w Poladowie oraz firmę URPOL Waleriana Kunerta
\,\, Po]adowie i spółkę ŚlłlCnOr- w Smiglu. Po
obiedzie grupa ta wysłuchała koncertu finałowego
konkursu młodych instrumentalistów orkiestr dę-
tych, który - 

jak się dowiedziałern - wywarł na
nich wie]kie wrazenie, szczegóInie na Janinie Sou-
net, która w l\łeufchateau jest prezesem... orkiestry
dętej.

Cbie grupy gości przyglądały się gminnym zawodom
o pażarniczvm i, co można było wyrażnie zauważyć, go-

rąco kibicowały,,naszym".

W poniedziałek strażacy po śniadaniu zwiedzlli
muzeum pozarnictwa w Rakoniewicach i odjechali
do Francji (rve wtorek ochotnicy; pielęgniarka, listo-
nosz, student 3. roku pielęgniarstwa, stolarz meb1o-
wy, kucharz w szpitalu i telefonista musieli być
lv pracy), a grupa samorządowa zwiedzlła RyCzynę

- Leszczyńscrvl Wieczorem uczestniczyła w pożeg-
rralnej kolacji z udziałem członków Zarządl Miej-
skiego Śmigla.

(H.z:)

PS. W szkole w Czaczu J. Nutz otrzymal wykonany
uczniowską ręką wiatraczek, którym wykazał duże
zainter,esowąnie - wtedy_jeszcze nie wiedział, że zo-
baczy rzeczywisty. Nasunęła mi się refleksja: moze
któryś z naszych rzemieślników zająłby się produk-
cją takiego,,śmigielskiego" up,ominku?

Miałem możność spożycia z Francuzami obiadu. Du-
żym zaskocz,eniem było, gdy poprosili o chleb. ,,We
Francji nie ma obiadu bez chleba - wyjaśniła mi
Bronisława Kus - nim się ,,dojada", podsuwa mięso
i na ko,niec czyści talerz|" Zatem pamiętajmy: goś-
cimy Franclz,ów - podajemy chleb.

(H.z.,)

U\ryAGA l Za,pov,,iedziarry w poprzednittl 1.Llil}L]f zL- te -

rnat <l zakresie świadczonych usług nredl,cznl,ch,

z których rnogą korzystać ubezpieczeni rl Wiekopo}^

skiej Kasie Chorych zrealizuję rv następnym llum€-

ire. Przeplaszam (H.Z)
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§trożocki pikmilc
aoi gminne zowodw

W przeddzień św. Floriana - patrona strażaków,
w sobotę 6 maja bt. Zarząd Miejsko-Gmtnny Zwląz-
ku Ochotniczych Straży Pożarnych w Smiglu, kto-
remu prezesuje Burmistrz Smigla Jerzy Cieśla, zor-
ganizował GMINNE OBCHODY DNIA STRAZAKA.
Rozpoczęła je zbiórka strażaków r sprzętu przed
strażnicą OSP w Smiglu, a następnie plzemaszero-
wano, składając po drodze na cmentarzu i pl. Roz-
strzelanych wiązanki kwiatów, do kościoła pod wez-
waniem św. Stanisława Kostki, w ktor_r-nr została
odprawiona msza św. w intencji żyw,ych i umarłych
strażaków.
Po mszy udano się w zwartym szyku pod rviatraki,
przy których strażaków i zaproszonych gości powitał
J. Cieśla. Szczególnie serdeczne słowa skierował pod
adresem delegacji samorządowej i strażaków z fran-
cuskiej miejscowości Neufchateau.
Kazimierz KróI prezes Zarządu Powiatowego
ZOSP PR odznaczył: OSP Śmigiel ,,w uznaniu szcze-
góInych zasług dla rozwoju i umacnianiu Związku"

- medalem honorowym im, Bolesława Chomicza,
!'erdynanda Kniwla i Tadeusza Wasielewskiego -złotymi medalami Za Zasługt dla Pożarnictwa, taki-
miż srebrnymi: Pierre'a Obrechta - zastępcę mela
Neufchateau i komendanta tamtejszej straży Daniela
Ferry (za ich wkład w szkolenie śmigieiskic}r stra-
żaków w czasie ich pobytu we Francji). Henrl-ka
Skrzypczaka i Ryszarda Śliwrńskrego. brązorr-r-mi:
6 pozostałych francuskich strazakó\§ ol,az }Ireczl-sła-
wa Franka, Henryka Nowaka. Ireneusza Norvaka
i Tadeusza Czaplę. Damian Łuplcki : Arkadrusz No-
wak otrzymali odznaki Wzororrr- Stlazak. Najrvvższe
odznaczenie strażackie ZLOT-I ZNAK ZWIĄZKU
Zarząd Główny ZOSP rl- \Yarszarvle plz,vznał hono-
rowemu naczelnikow,i OSP rł- \ietążkorvie Leonowi
Burru-istrzakowi, któr.v z porr-odu choroby na ulo-
czystości byl nieobecn_y. 1\\'reczollo mu go w dniu
17,05.br.)
Po części oficjalnej ,,mundulolt-vm'' setwowano bez-
płatnie grochówkę i piwo. a czas wszystkim uczest-
nikom pikniku umilała Orkiestra Dęta OSP Smigiel
pod batutą Jana Nowickiego, A rł,ieczorem Centrunr
Kultury w Smiglu zolganizowało pod wiatrakami za-
bawę taneczną.

Za ptzygotowanie uroczystości olaz udokumento-
wanie zasług i wręczenie odznaczeń prezes OSP
Śmigiel Józef Rusek dziękuje:

- prezesor,vi Powiatowego Z*vtązku OSP w Koś-
cianie dh. kazimierzowi królowi.

-- plezesowi Zarządu Miejsko-Gmirrnego 7,ws,ązku

OSP w Śmiglu dh. Jerzemu Cieśli
oraz wszystkim tym, którzy przyczynili się do zoł,-
ganizowania tej uroczystości.

Strażacy z Francji kolację spożyli w strażnicy
OSP Śmigiel, gdzie gospodarzami byli cJ. stlazacy
oraz ich żony, którzv byti rv Neufchateau. Uczestn,i-
czyli też y niej prezes Jerzy Cieśla i przewodniczący
Rady Miejskiej Śmigla Zygmunt Koni.eczny z maŁ-
żonką. ,,To była rodzinna, integracyjna kolacja,
taka sama, w jakiej uczestniczyliśmy w Neufcha-
f,gąq" 

- 
powiedział mi komendant gminny Vlarek

Graczyk,
Tradycyjnie wymieniono sobie dary i pamiątki.
Francuzi przekazali poiero,waną drewnianą płasko-
rzeżbę przedstawiającą pośrodku wiatrak a po jego
bokach herby zaprzyjaźntonych miast oraz 10 heł-
mów bojowych, respirator i elektrokardiogram, skła-
dane nosze i drobny sprzęt medyczny. Nasi strazacy
podarowali Francuzom strażacką czapkę oraz mie-
dzioryt przedstawiając_v zaprzęg konny z sikawką
mknący do pożalu.

W niedziele 7 maja na stadionie w Smiglu zorga-
nizorlano zar.vodv jednostek OSP z terenu gminy
Smigiel. które sędziowała neutralna komisja z aspi-
Iantem sztabowytn Kazimierzem Królem jako prze-
rvodniczącym.

Ich wyniki przedstawiają się następująco:

Grupa I A dzieq,czyny L2-L5 lat: 1 miejsce - Stare
Bojanowo, 2 - Machcin, 3 -- Nietążkowo, 4 -* 01-
SzeWo.

Grupa I A chłopcy 12-15 lat: 1 miejsce - Żegrów-
ko I, 2 - Sierpowo, 3 - Machcin, 4 - Żegrówko II,

5 * Nietążkowo, 6 - Morownica.

Grupa B kobiety: 1 miejsce - Olszewo, 2 
- 

Mach-
cin.
Grupa III mężczyżni; l miejsce - Smigiet II, Z -Morownica II, 3 - Moro,,vnica I,4 - Sierpowo, 5 -Machcin, 6 - Smigiel I, 7 - Żegrówko B - Stare
Bojanowo, 9 

- 
Broniko-wo I, 10 

- 
Wonieść, 11 -Bronikolvo II, 12 - Olszewo, 13 - Nietążkowo I,

L4 - Robaczyn I, 15 - Karmin, 16 - Nietążko-
wo II, i7 -Spławie, 

18 miejsce Karśnice.
Nagrody sponsorował Urząd Miejski Smigla.

(E.z.)

IlastQpny lpr 08.{}&.2E80 rokll
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Wprowadzenia w temat (punkt 7 porządku obrad

stanowił: Zapoznante Rady z projektami wejścia roł-
ni.ctwa do Unii Europejskiej) dokonał przewodniczą-
cy Rady Miejskiej Śmigla Zygmunt Konieczny, któ-
ry wymientł ,,załatwiane rolnicze sprawy": paliwo,
pobór rolników do wojska, VAT w rolnictwie, uczest-
nic,two rolników w giełdzie.

Główny referent dyr, Wydziału Rolnictv,ra
ul wielkopolskim urzędzlie wojewódzkim w pozna-
niu Jacek Grabowski na wstępie p,orównał nasze ro1-
nictwo z rolnictwem krajów europejskich, głównie
z holenderskim. Ckazuje się, że tóżnice obszarowe
(u nas małe, u nich duże) wcale nie są istotą sprawy,
jest nią produkcja - u nich 12 krotnie większa i za-
trudnienie -_ u nich 5 tazy mniejsze.
Następnie mówił o konieczności wspólnej, wszystkich
opcji po}itycznych, polityce rolnej w tym i g syste-
mie dopłat do polskiego rolnictwa (18 miliardó,w zŁo-
tych) podobnie jak to czynią na Zachodzie, z tym, ż,e

muszą to być dopłaty bezp,ośrednie - do kieszeni
rolnika.
Dobrą (dla roinika) cenę zbóż da utrzymanie barier
ceinych, dopłata i rozło,żenie skupu w czasie - inr
roinik później sprzeda, tym zyska większą cenę. Ce-
na zboża w tym roku będzie uzaieżniona od sytuacjl
(plonów), a na pewno będą dopłaty do rzepaku.
Zagrożeniem dla polskich producentów zyl^/ca są du-
że fermy z udzi,ałem kapitału zagranicznego - 18

tysięcy tuczników hoduje spółka duńskich rolników,
którzy w Pilskiem wydzierżawiii 3000 hektarów.
Na rynku mleka obs,erwuje się stabil,izację z tenden-
cją wzwyż - na jego produkty zapotrz,ebowanie
wzrasta.
Jeżeli chodzi o paliwo rolnicze, to J. Grabowski jest
zwolennikiem bezpośredniej dopłaty od hektarów
a nie bonó,w.

Przewiduje się, że faktury vatowskie będzie wysta-
wiał kupujący, oryginał gtrzyma sprzedający rolnik.
I od razu pytanie sołtysa Grzelczyka ze Spławia:
a co będzie jak na przykład na giełdz,ie lub w skle-
pie klipujący o,de mnie towar mi go nie wystawi?
Urszuia F,anke spytała gdzie mozemy zwróció się po
środki na ewid,encjonowanie zwietząt. Będzie nowe-
lizacja ustawy o sarnorządzie teryto,r{alnym, który
przejmie ewidencję zwletząt, roli i gospodarstw. To
wymóg lJE. Za tymi kompetencjami pójdą środki.
Rudzet c,entralny utrzvma 600 klasvfikatorów - in-
spektorów, którzy będą pracować w ubojniach. (W
związku z dużvm zaawansowanienr u nas prac ewi-

dencyjnych, być moź.e będziemy wdrażać krajowy
pIogram pilotazowy).
Andrzej Pecolt zwróclł u\^,agę, że zamkntącie granic
Cla importu żywności spowoduje ,,vzrost jej cen, a z
vaten:, nie nalezy się bawić - rolnikom np, dać po
3 złote od udokumentowanej lvartości sprzedaży.
,,U biednego wyzsze ceny niż u bogatego"' - 6flp6-
wiedział J. Grab,owski, a obnizka cen spowoduje
wzrost dopłat.

"Tan Lisiak zadał pytan,ie retoryczne: dlaczego mówi
się, ze u nas pro,dukuje się drogo, skoro z 6 hektarów
r-łtrzymuje się cała rodzina?
Roman Sclriller stwierdził, że Utr wysoko podnosi po-
yirzeczkę jakcściową, by nasze produktr,- wyelimino-
lvać z europejskiego rynku. ,,Nie produkujemy dro*
go, t;llko mało a zapotrzebowanie jest na to..var dob-
ry, wyselekcjonowany i w duzych partiach" .- Ie-
plikował J.Grabowski.
Feliks Banasik zallważył, że nie ma jasnej polityki
_- programu państwa w stosunku do rolnictwa, In-
formacj,e są szczątkowe, działania - przypadkowe,
Brak konkretów. Skoro jest jak jest, to doraciztwo
jest mało skuteczne.
Tadeusz Wasielewski spytał, kied.v wreszcie ruszy
pakt dla rołnictwa i obszarów w-iejskich obejmujący
stabilizację produkcji rolnej, spla\ły społeczno-cywi-
lizacyjne i infrastrukturę wsi - chodzi o wyrów-
nanie cywilizacyjne wsi z miastem.

Marian Kasperski wysĘpienie tozpoczął od
stwierdzenia: ,,rząd wie go mówi, ale nie wie co
robi". Stwierdził też, że błędem wszystkich rządów
było pójście ,,na mechanizm liberalnościowy". Brak
jest właściwego programu, który określałby: co i za
ile. Polska wieś potrzebuje 25 miliardów zlotych.
Unia Europejska ,,jako ptzyszĘ przyjaciel, teraz jest
wrogiem". Rynek w=schodni mamy zablokowany -gdy będziemy w UE, może nie będzie.
Brak nam klimatu finansowego - 

jesteśmy pań-
stwem biednym, a ptzyznanych funduszy w tym
roku nie wykorzystamy - Wielkopolska jest na
końcu w ich otrzymywaniu. ,,To jest urągające, by
na trzy lata rolnik zostawił go-spodarstwo - sprzedał
zywiec, nie obsiał roli - i odbywał służbę wojsko-
wą".
Wystąpienie zakończył refleksją: ,,rv Polsce żyje
okoł6 60/o ludzi bogatych i 940lt 1udzi biednych.
W euforii przemian zgubiliśmy człowieka. Najpierw
postawiliśmy na państwo".
IJ. Ranke powiedziAła, że obecnie najistotniejszym
problemem, nie tylko rolników, jest zbycie towaru
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- musi być klrent, a pope}nione błędy się mszczą.
,,Aibo dostosujemy się do r"ynków świator*r,vch, aibo
bęriziern}. zyĆ w zwiększającej slę biedzie".
Kazitlierz Wasiek, nawiązuląc do w-yporł,iedzi Ulszl-t-
ii Ratike stwierdził, że głorvnym zaCaniem jest lr,al,ka
o rynki zbytu.
A. Pecolt, stwierciziwszy,,pona]]zekaliśi1]\- sobie".
doclał: nad roirlictrvem jesl brak parasoia i to nas
boli. Górnrcy iiostali po pół uriliarda. tei-az otrviera
się parasol nad hr,rtnikami...

Za puerrtę dyskurs;i moz€ posłuz__vc 11-. po,,r,iedź

Stanisława Parł,laka: dyrektor mórł,ił lak telerr,lzia
i rząd, llasperski 

- 
irlaczej. I gdvb"v cl 1;,elrł-si usł;.-

szeii to co morvił Kasperski, itoze zeszill.i- :la zjerlrie.
(H,z.)

ffiM
ZKRP i BWP

§P

wśróM ffiornnbatentów
Miałem możność uczestnicze-

czen.ia w ulocz}-stvrn. krvaltalnym
posiedzeniu Zat zącltł śmi g ielskie go

Kr:ła Zw-iązku Kombatantow RP
i B5lłych V/ięznió,ł Po}itycznych,
któremu przervodniczyła prezes
Gertruda Skrzypczak.
Akcentem podniosłym było odzna-
czenre Woiciecha Lorenca ,Józeta
Mikołajczaka, Jozefa Olesia i Ed-

r.varda Skrzypczaka Odznaką za Zasługi dla ZK RP i
BWP. W trakcie ceremonii G. Skrzypczak wyróżnio-
nym kombatantom ży czyla,,wszystkiego naj lepszego,
dużo, zdrowia i dalszej wspołp,racy z zaTządem".
A następnie mówiono o sprawach biezących, wśród
któr;lch ptzeważały bojesne. Do tych ostatnich na-
1eży odbieranie kombatantom przywilejóv,, ,,a prze-
cież żołnierze wo,lność i swobodę nieśIi rvszl,stkim.
Teraz traktuje się ich jak śmiecie. Takich pnypad-
ków rv naszym kole jest 19. (...) Jeśli b,vł wezwany
z poboru do czerwca 1947 r. - a do u.ojska przecież
mu,siał iść - to,ma prawa kombatanckie, ale tak nie
jest, mirrro tego,, że ustawa tak przewiduje".
Jeszcze boleśniejsze sĘ sprawy podopiecznych
wdów po kombatantach, którym po prostu przywi-
leje się odbi,era, bo, nie mogą udowodnić, że mąż był
kombatantem. ,,To, że należał z teJ racji do
ZBOWiD-u, się nie liczy. Z naszego koła niejasny
jest los 33 wdów. Dokgmenty w Warszawie 1eżą (do

weryfikacji - H. Z,) dwa 1ata, a staruszka czeka
i łudzi się".

AIe jest i druga strona medalu - do zwlązku
przyjmuje się dzieci, które byĘ przesiedlane tylko
przez oboz przejściowy w Łodzi, navret r,rlrstarczy,
że się w nim urodził. (Obecn,v prezes związku był
u, tym obozie mając dlva 1ata). ,,Te ówczesne dzieci
dziś sob,ie nawza,iem poświadczają pobyt w tym obo-
zie, bo słyszeli o tym od swych rodziców,., Gdy
w koie pracuje się kilkanaście lat...".

(H.z.

ó4-030 śMlGlEL
ul. Kościuszki 6

tel. 0-65) 5t80-20ó

PROFESJONALNE ZDJĘCIA :

- ślubne,

- komunijne,

- rodzinne,

- 
paszportov"e,

- dowodołve, iegtt,yr}}acyjne w 3 tnirr,

- reportażowe,

- rek]amowe.

WYWoŁYWAN|E FlLMoW ! zDJĘć AMAToR§KlcH
SPRZEDAŻ:

- filmów,
-- aparatów (2 lata g,,,,,ararrcji),

- albumólv,

- 
pąrugĘ,

- baterii (także do aiarnólv ,aparató,o.i

=1".: 
;'"'łu irlo r)", 

" 
r. 

" 
l i c z n y c h,

- baterii do te]efonólr,.

USŁUG| KSERO A3, A4 pomniejszonie - powiększqnie

Zaktad
Usługowo-HandŁowy

|aninu Goternbska
SMIGItrL, UL. KOSCIUSZKI 12

of eruje usługi:

- czyszL,zenie chetniczne

- pranie

-- farbowanie

-- rel]o\\,acja odzieży skórzaneJ

- czyszczeilie pierza i szycie kołdet,

PfiąACA
Zatrrrdnię na terenie §ruigla:

-- rł,ulkanizatora

- 
11ęgł-]ąnika satnochod,o,łego

- placownika obsługi myjni

informacja
64-100 LtrSZl§o, UL. SPOLDZIELCZA

tel. (0-65) 529-93-55 0 603 30B 47B
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O echron§e p§-tr§w §ekc!§ ldlkg
Temat XI. Prawo pracownika od powstrzymania się

od wykonywania pTacy

Jedrrym z podstawowych praw pracownika jest pra-
wo do bezpiecznych i higienicznych warunków pra-
cy. Pracownik jest równo,cześnie zobowiązany do
przestrzegania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa
i higieny pracy (art, 15, 100 § 2" pkt 3, graz art.2!L
K P.).

Ni,evlywiązywanie się przez pracodawcę z obawiąz-
ku zap,ewnienia bezpiecznych i higienicznych warun-
ków pracv, z,agrozone jest sankcją karną.
Pracownik w razie nieprzestrzegania przepisów BHP
ptzez pracodawcę maże zwrócić się z wnioskiem
o interwencję do państwowych organów nadzoru nad
warunkami placy (Państwowej Inspekcji Pracy, In-
spekcji Sanitarnej).

Jeżel! warunki placy nie odpowiadają warunkom
pracy i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdro-
wia lub życia, pracownik ma plawo do powstrzyma-
nia się od y7ykonywania pracy. Jezeli pov,zstrzymanie
się od wykonywania pracy nie usuwa zagrożenta,
pracownik n]a plawo oddalić się z miejsca z.agtożenta
(art.210§2K.P.).
Powstrzymywanie się od wykonywania pracy może
trwać tak długo, jak utrzymuje się stan zagrożenia
zycia i zdrowia. O fakcie powstrzymywania się od
wykonywania pracy naieży powiadomi ć ntezwłocznte
pracodawcę.

Za czas powstrzymania się od pracy z \vw. pTzyczyn,
pracownik zachowuje plawo do wynagrodzenia (§ 5

rozp. lM.P. i P.S. z dnia 29 maja 1996 r. Dz. U. Nr 62,
poz. 2B9).

Istnieje jeszcze druga okoliczność, kiedy pracownik
może powsttzymać się od wykonywania pracy.
W przypadku, kiedy daną p,raca wyrnaga dużej
sprawności psychicznej, a stan psychiczny pracow-
nika nie gwarantuje bezpiecznego wykonania pracy
i stwarza zagrozenie dla innych osób pracownik rna
pł"awo do powstrzymania się od wykonania pracy
(art.210§4K.P.).
Minister Pracy i Polityki Socjalnej ustaiił wykaz
prac v,/ymagających szezegółnej sprawności psycho-
tizyczne1 (Dz. U. Nr 62, poz. 2B7 z 28 rnaja 1996 r.).
Nalezą do nich między innymi prace przy obsłudze
zurałvi, prowadzenie samojezdnych ciężkich maszyn
i inych pojazdów (kierowcy) oraz obsługa utządzeń
ciśnieniowych. Pracownik w tym przypadku, po
uprzednim zawiadomieniu przełożonego i bez prawa
do wynagrodzenia, powstrzymuje się 6d wykonywa-
nia pracy, ale przez cały czas pozostaje w dyspozycji
praco,dawcy i moze być skierowany do innych prac.
Decyzja ta nie musi lryć konsultowana z lekarzem.

'Iemat XII" Oclrrona Pracy Kobict
!]at,l,iidllianie kobiet opiei,a się geileralnie tia zasa
dac1l cloIr,cząc_vch zatrudnlar-ria lvsz.vstkrch placowni-
i1o1v, gdzie placorł,riicy maią rórvne plawa z tytuł,.ł
jednakolveg6 11,_ypelniania takicir sarrrych obolviąz-
i<órł,, lównego traktowanta lnężcz),zn 1 kobret oraz
zakazu al,skryminacji w stosun}<ach placy ze wzglę-
ri r :ll pieć.
--lV sios,-lilku do wsz;,stkich kobiet zakazane jest ich
zait,l_;ilriianie pIz) pracach szczególrrie uciążliwyc}r
i szlir;dlilł,ych d]a zdlow-ra (równiez dolylł,czo), na*
,i-..:'i r,,lorvczas, gciy rł,5rrazi na to zgodę.
-i--,-i; ;rz plac r,.,,zbroniorrych dla kobiet, uwzględniaiąc
,.l:li.-i:-;iike ciziała]rlości zakładu, powinierr byc zawar'*
t1, -,,; :.,r.Eularrlinie pracy.

Wykaz prac
.,l,złrroniony ch dIa ko biet

Frace z,*l,ii}zane z rv;lsiłkiem tizycznyrn;
- .. l,ęczlle pc,Jlrtlszeirie ciężarów: 12 kg plzy placy

stai--;" 20 kg plzv pracy dorywczej,
,- i eczne i]Izenoszenie cięzarów pod gorę (kąt na-

cliylenia 30", tł,ysokość 5 m): B kg plzy pracy sta-
łe3, 15 kg przy pracy dorywczej,

--- pl,ze\Ąrozenie ciężarów na wózkach:
** jer]rrokołolvych 

- do 50 kg
-- ci-..o,,u* i czterokołowych - do B0 kg
*- SzYiiov/ych do 300 kg.

(Lrol,.uszczaiile ci,ęzary dotyczą ciężaru wózka -j- ła
d,"tll1,1: ] ] |)

Plz_v plzeu,ozeniu cięzarów po drogach nierówrrych,
ij]asę plze\\,ozon),,ci-l cięzarów nalezy obniżyc o 400/o.

Dla kobiety rv ciąży i rv okresie karmienia:
--- podrroszenre ciężarów 

- do 3 kg

- zakaz placy rv pozycji wymuszonej,

-- za|<az piilcy rv pozycji stojącej ponad 3 godz,
.ar cią6lu zmiany ioboczej.

-- za,blarria się pracy w środowisku, w- którynr r.vy-
siępują nagłe zmiany temperaturv powic.trza
rł, zaktesie przekraczającym 15"C,

- zabrania się pracy w hałasie pow. 65 dts.

I{cbiettrm rv ciąży zabrania się lvylrorrywać prace.

- w nal,ażeniu na działanie pól elektromagnetycz-
nych, promieniowania jonizującego i nadfioleto-
rvego (przy obsludze monitora eklalrowego -- cio
4 godzin na zmianę roboczą),

-- pod ziemią i na wysokości,

-, rv podwyższonym lub obnizorlym ctśnierrilt,
*- rv kontakcie ze szkodliwymi czyrrnikami broit-l-

gicznymi,
..- w llalazeniu na działanie szkodliwych substarrcji

cherrricznych,

- gIozącymi ciężkimi urazami fizs,cznytni i psy-
chicznvmi (dotyczy również akcji ratolvniczo-gaś-
rricz;lgh, klęsk źywiołowych itp.), Rolnan Czarnecki
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Po raz trzeci, po rocznej przerwie, Centrum Kul-
tury w Śmiglu wraz z Oddziałem Leszczyńskim Pol-
skiego związku chórów i orkiestr oraz centrum
Kultury i Sztuki w Lesznie było wspołorganizatorem
IV OGÓLNOPOLSKIEGO KONI(UR,SU MŁODYCH
INSTRUMENTALISTOW oRKIESTR DĘTYCH, któ-
ry odbył się w dniach 4-7 maja br.
Nasze Centrum przy3ęło na siebie oborvlązki iogi-
styczne (zjechało się ponad 50 osób): zakw-aterowa-
nie, wyżywienie, udostępnienie pomieszczeń, prowa-
dzenie koncertu, sekretariat.
Czwartego maja, po zakwaterowaniu i odprarvre ka-
pelmistrzów i uczestników, chętni zrł-iedzilr rvtatraki
i oba rynki, na których zostali zapoznani z historią
naszego miasta; w pozostałe dni l,r, czasie lvolnym
byli w kinie i na dyskotece.

Piątego maja dla uczestników konkursu i wy-róż-
rriających się młodych instrumentalitów z orkiestr
rejonu Ieszczyńskiego zorganizowano zajęcia war-
sztatowe, w czasie których doskonalili swe umiejęt-
rlości i utworzyli jedyną w swoim rodzaju orkiestrę
-- ,,SNTICiEL 2000".

Szóstego maja po obiedzie odbyły się przesłucha-
nia konkursowe, które oceniało jury w składzie:
prof. Berredykt Konowalski - przewodn|czący oraz
llgr 'Iadeusz Mroczek - kape}mistrz Orkiestry Ko-
rr.endy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu i mgr Ta-
deusz Paprocki -- plezes Zarządu Głównego Po1-
skiego Zwtązku Chórów i Orkiestr oraz Oddziału
Leszczvnski,ego tego związku.
l)o przesłuchań przystąpiŁo 24 uczestnikow - Ieple-
zentatów 9 orkiestr dętych ze: Słupcy, Ponieca, Kol-
buszowej, Płonska, Sompolna, Kóz, Krobi, Kościana
(,,TON") i Smigla w trzech grupach wiekowych i w
clwóc]r rodzajach instrumentów.
Wyniki przedstarviają się następująco:
r. GRUPA WIEKOWA (do 12 lat) instrumenty bla-
szane; złote paski: Radosław Zgut - Dom Kultury
Kozy, Przemysłarł, Walenciak - Centrum Kultury
Poniec i Maciej Krz;,rvicki - OSP Śmigiel,
instrumenty drervniane - srebrny pasek Krzysztof
Sztuba,z OSP Sompolno.
II. GRUPA WIEKOWA (13-14 lat) instrumenty
b]aszane: z}ote pask): Mario]a Nycek i Marcin Sta-
rzec 

-oboje 
z Ośrodka Kultury w Kolbuszowej oraz

Jakub Donaj ,,'l'ON" Kościan; srebrny pasek Arka-
diusz Giłlter _ Centrurn Kulturv Poniec; brązowy
pasek Adarrr Typek - \'Iłodzieżol,vy Dom Kuitury
Kozy,

I

instrumenty drewniane: złote paski: Piotr Krawczyń-
ski - M-G Ośrodek Kuitury Krobia, Hubert Walen-
ciak - Centrum Kultury Poniec i Agata Witkowska
,,TON" Kościan; brązowe paski: Bartłomiej Płasz-
czyński i Krystian Wróbel - oboje DK Kozy oraz
Krystian I{yżak - OSP Sompolno.
III GBUPA WIEKOWA (16-20 iat) instrumenty
blaszane: złote paski: Patryk Budzianorvski - CK
Poniec t Grzegorz Hyk - OSP Słupca, srebrny pa-
sek Jarosław Taciak - ,,TONT" Kościan, brązowe:
Patryk Owcarz i Grzegorz Krawiec - oboje MDK
Kozr. oraz Jerzy Hyk - OSP Słupca.
instrumenty drervniane: złote paski: N,iagdalerra Mar-
gańska - WDK Kolbuszorva i Alina Foks - CK Po-
niec, srebrn; pasek otrz,vmał Sławomrl Sobczak -OSP Sompoino.
Jury GRAND PRIX przyznało PATRYKOWI BU-
DZIANOWSKIEMU z Dz:ecięco-Młodzieżorvej Orkie-
stry Dętej z Ponieca działającej przy Centrum Kul-
tury w Poniecu.

Jury w protokóle m.in. stwierdziło, ,,:e uczestnż-
cy lV Ogólnopolskźego Konkursu Młodgcll, lnstru-
menta.listólD orkiestr Dętycłt ,,yMLGIEL 2000" za-
prezentoual,ż ugsoki pozżom artastaczna u) grze
na żnstrumentq,ch dętych. lch zaangażousunie w prza-
gototuaniu prezentoLDang ch, utusorous doąlsod,zi dużei
dEscgplżng i. tuEsźłku Jźzycznego. Ponqdto juru
stuźerdza, że organżzousanie Jestiualż tej rangź daje
możlżluość konf rontacji artystyczngch uczarce j sźę

młodzżeżg, uzajemnego poz,nania i przgjaźni. Kon-
kursg takie dajq szansę zaprezentoLDanla sżę utalen-
towanej młodzieży jak rorunźeż rnożlżuoścź uczest-
nżctlła ,**e usspol,nym muzgkowaniu. Jurorzy dzięku-
jq i gratulttjq organizatoroTl osźqgnźęcża zamżerzorle-
go celu i zEczq dalszych sukcesóu u rozuijanźu
qmator skże g o r u chu n,Luza czne g o.

Zdobycy zŁotych pasków zostali zakwalifikowani
do Dziecięco-N[łodzleżowej Europejskiej Orkiestry
Dętej,,ŚWIERADÓW 2000".

Siódmego maja o godz. 13.00, przy bardzo ma-
łym zainteresowaniu naszych mieszkańców, odbył się
koncert laureatów, w czasie którego wlęczono pu-
char, upominki i dyplomy oraz jedyny - w tym
składzie już nigdy nie zagrają -_ koncert orkiestry
,ŚMrGrEL 2000" pod batutą Andrzeja Rżysko. OWA-
CJA NA STOJĄCOl Kto nie był, niech żałuje. @.z;

O gwarancji jakości w POBADNIKU KONSUMEN-
TA w następnym numerze.



10 WITRYNA ŚMIGIELSKA

W §rrtigielskim']
Towqrzy§iwie Kulturolnyrn bez zmion

Jedenastego maja br.
w sali klubowej Centrutn
I(rrltury w Smiglu odbyło
się !'t/ALNtr ZEBRANIE

SPIi,AWOZDAWCZo-
-wYBolicZE sMIGIEL_

sKIEGo TOWARZY-
STWA KULTURALNE-
GO, któr,emu plzervodni-
czył Zbigniew Giabowski.
Torvarz"vstwo zcstało za-

łożone 27 stycznia 1984 r. i od tego czasu prezesuje
mu Witold Omieczyński, ktory zebranynr przedstawil
sprarvozdanie z działalności w okresie od 16 lrwietnia
1998 r. do 10 maja br.

Na dzień 31.12.199B r. towarzystrł,o liczyło 79 człon-
kórv, w tyln jeden honorowy -- Władysław Krawczyk,
W okresie sprawozdawczym zmarła Marianna Swo-
rowska, której pamięć lczczono chwilą ciszy.
Do najważniejszych wydarzeń z życia towarzystwa
w okresie sprawozdawczym plezes zaltczył". autoka-
rową wycieczkę do Kieic l, Gor Swiętokrzyskich (maj
1998, 30 osób); imprezę pod hasłem ,,Pow-rtanie lata
98" odbytą w lipcu 199B rv Sokolorvrcach. rvy,cieczkę
d9 }3rskuprna (wrzesl,eń 199B, żB osoo1 na F'estr-n Ar,-
clreoiogtczny oraz piknik w lJębcu _\o,,vvtt-l 1\i,fzeslell
1999, 40 osób).

Sprawozdanie W. Omiecz,vńskr zakonczi.i:,,!Vszyst-
kim Członkom, którzy zaangazoi\-ani b;rli w sprawy
Towarzystwa w okreste sprarvozdatrrczyn, a szcze-
gólnie wiceprezesowi Stelanowi Klupszowi, który
prowadził Towarzystwo w czasie mej choroby, skła-
dam serdeczne podziękowania".

Ze sprawozdania skarbnika wynika, że w okre-
sie sprawozdawczym przychody wyniosły B.670,57 zł,
w tym 2.108 zł ze składek, a rozchody B.235,9B zł.

Komisja rewizyjna ,,... strvierdza, że wydatki do-
konyrvane przez zarząd torvarzystrva są celowe, właś-
ciwie udokumentowane, podpisane ptzez skarbnika
i zaakceptowane przez prezesa. (,.,) Stwierdza zgod-
ność działalności zarządu ze statutem i. zwraca się
o udzielente absolutorium zarządolvi", Udzielono
lednogłośnie.

Dyskusji nad sprawozdaniami nie było, a przez
aklamację wybrano nowy - star,v zarząd oraz ko-
misję rewizyjną.
Tak więc pracami Śmigielskiego Torvarzystwa Ku1-
turalnego nadal będzie kierował zarząd rł, składzie:
prezes - Witold Omieczyński, wiceprezes - Stefan
Kiupsz, sekretarz - Edmund Maćkowiak, skarbnik

Wojciech Skarzyński, członkowie: Władysław
Krawczyk, Ryszard Sobierajewicz i Marian Szymano-
wski.
Komisja rewizyjna: Bogdan
c1,, Zbigniew Grabowski -q:jąĘ 

- członek.
W rł,olnvch głosach i wnioskach skarbnik poruszył

spla\\.ę od kilku lat nie płacących składek olaz ape-
1orr-ał, by ił. rłl,ieezkach udział braii głównie człon-
korvie torvarzystwa.
Bronisław Skorupiński i Barbara Skarzyńska poru-
szyli sprawę obchodów 100-1ecia Śmigielskiej Kolei
Dojazdowej i jej dalszych ]osów.

Jednogłośnie na członka towarzystwa przyjęto
mieszkańca Śmigla Dariusza Górskiego. Część nie-
oficjalną spędzono przy kawie i smacznym drożdżo-
wym placku. E.z.)

Schu]z - przewodniczą-'
,sekretarz i Jan Frącko-

SKLEP
sP o ŻY w c Zo -PR,ZEMY §Ło wY

,,LEIryIATAN"
PPUH s.c. ,,GrN" A. P. BALCER

zapt a sza
do tarrtch zakupów codziennle, r,o.,vniez w rriedziele

oferuje
szeroką gamę ąrtykułów ogólnospozywczych

w atrakcyjnych cenach
tlWA(iA: NOWE GODZINY OTWARCIA:

oD 7.00 Do 22.00
Wypiłeś? _ Nie jedź! - Dowiezierny!

Zakupy na telefon 518-92-71

,,LEWIATAN" - TWÓJ DOBRY SĄSIADI
Z tym kuponem ogłoszerriowyrn 50/o tanie j

Życzymy przyjemnych zaktłpólv.

BEzPŁAItE
tlGŁll§ZEilIA llROBtE
Pożyczki gotówkowe w domu
klienta, bez żyrantów.
Tel. 518_97 40, kom. 0 601 911 603

ORIFLAME praca dodatkowa lub stała - Promocja
tel. 061 8575643, 0601935676

Sprzedam MULTIKAR. Tel. 518 92 32

Przyjmę uczniów w zawodzie sprze{awca, I rok nau-
ki. Tel. 51_89-2?1.

Sprzedam FSO 1500 co,mbi, biały, stan dobry.
Tel. 51-89-399.
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.W dniu.11 maja br. te]efonicznie zostałem poin-
formowany ptz,ez Posła na Sejm RP Wiesława An-
drŻeja Szczepańskiego, ze ze Stanów Zjednoczonych
do 'Warszawy dotarła wiadomość, iż Bank Światowy
zaŁwierdził wynik przetargu na wykonawcę OB-
WODNICY SnłrCr,e, W ciągu 7 dni będzie podpisa-
na umowa z wykonawcą koncern niemiecki.
W ciągu 30 dni od podpisania umowy wykonawca
ma przejąć plac budowy (tj. trasę przyszłej obwod-
nibY). '

Zdaniem posla jest to ostateczne potwierdzenie,
iz termin wejścia wykonawcy na budowę obwodniey
nastąpi zgodnie z uprz,ednimi ustaleniami: czerwiec
2000 r.

.: Przewodniczący
Komitetu Protestacyjnego na Rzecz Przyspieszenia

Budowy Obwodnicy dla Śmigla
Leszek Balcer

,,DEMfiN-,
Zaprasza do

NOWO OTWARTEGCI

§l(ttPlJ nfi[ffittrw§[ffffi

W ŚMIGLU PRZ\ ULICY KRL)TK]EJ

(łączącej ul. H. Srenkrervicza z L},'l. Liporvą)

o MtrBLE NA ZA1,IÓWIH1,,]"IE

a SZtrRoKI ASORTYN{E}TT

o KORZYSTNI] RATY

P.P.ll.}l.

Nowo otwarty sklep

,rM I x,,
Srnigiel, u1. Porvstańców Wlkp. 4 (obok straznicy)

Oferuje:

vIDEoFIL},IolVANlE
Smigie1, u]. Porvstańcorv \\ilkp. 4 (obck stlcażrri_cy)

Srviadczy tlslugi lv zakresiei

- 
profesjonalna obsługa uroczysttlści weselnych

* efektowne czołówki video

- skanowanie i obróbka zdjęć

- opracowywanie amatolskich fi]mólr, video

- filmowanie wszelkich uroczystości

Boazerie drewniane
Panele boazeryjne z PCY
Kaset.ony sufitowe
Pergole (projekt, wykonanie, montaż)
Architekturęiogrodową (ławki, studnie, altanki.,
kwietniki .- projekt, wykonanie)

EE}&ĄąJND CZARNEcl<l EmA
64 - Óso Smigiel, ul. Farna 3
Tel, tFax. (065)5189 - 687 Tel. kom. 0 603 572g24
"; , USŁUGI

OGOLNOBUDOWLANE
SPRZĘDĄZ OKIEN l DRZW: Z PCV

ZA L,,}ZJ E, RoLETY, S |ATKl PRZEClW o\ĄlADcfu4
pRzEE§TA\fuic!E,i: Flląi!4v PRCIFlLOPLAST Wilkowice

Geny producenta, s przedaż ratalna
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23.04.br. - mieszkaniec Bielaw zgłosił, że jego brat
wywołując awanturę uderzył go w głowę. Przy-
były patrol policji przeprowadzlł z braćmi rozmo-
wę i pouczył ich,

27.04.br. - mieszkanka Koszanowa zgłosiła, że jej
mąż będąc po spożyciu aikoholu wszczął wobec
niej awanturę. Strony pouczono.

29.04.br. - mreszkaniec Glińska zgłosił, że jego są-
siad awanturuje się i obraża go wulgarnym:. sło-
wami. Strony p,ouczono.

30.04,br. mieszkaniec Czacza zgłosił, że inny
mieszkaniec tej wsi wybił rp sklepie szybę. Przy-
lryły patrol policji strvierdził, ze do ll,y'r:icia sz.vily
doszło wskutek nieumyślnego zachwiania równo-
wagi i w związku z ty:m przeciwko sprarvcy nie
sporządzono wiosku o -.lkaranie i strony pouczono.

W nocy z ll2.05.bt. nieznani sprawcy przy Centrum
Kultury w Śnligiu włamalj. się do ttzech zapar-

kowanych pojazdów, z których, po uprzednim wy-
biciu szyb, skradii radioodtwaTzacze, Sprawa
w toku.

2.05.br. - mieszkanka Czacza zgłosiła, że jej raąż
wszczął domową awanturę. Ze stronami przybyły
patrol poticji przeprorvadził rozmowę i pouczył je.

6,05.br. - r,iieszkaniec j'ładoinika zgłosił, że sąsiedzi
zakłócają mu ciszę nocną. Wniosek cio koiegium.

10.05.br. - lvłaściciel baru w Śmiglu przv ul. Po-
przecznej zgłosił, że mieszkarliec Srnigla. bęciąc

pod wpływem aikoholu, zakóctł spc}.,oj r porządek
w barze a następnie, ),eżąc na chociniku, zachował
się nieobyczajnie. Wniosek do koiegiurn,

10,05.br. - mieszkanka Śmigla z ul. J. Kiiińskiego
zgłosiła, że 1ej :nląż, będąc pod -uvpływem alkoholu,
wszczął awanturę domową. Przybyły patrol poiicji
zastał go śpiącego, a z córką przeprot,adzono Toz-

mowę.
11.05.br. - w Starym Bajanowie kierujący POLO-

]\EZEM CARO mieszkaniec Widziszewa nie zacho-
wał należytych środków ostrożności i najechał na
słup ogrodzeniowy przy u1. Głównej. Ukarano go

mandatem karnym.
11.05.br. kierujący samochodem ciężarowym

JELCZ mieszkaniec Czeluścina (gmina Pępowo)
nie zaclrowując środków ostrożności (znak STOP:)
w Śnliglu na ul. J. Killńskiego najechał na prze-
jeżdzający wagon kolejki lvąskotorowej. Obrazeń
ciała doznał pasażer kolejki - mieszkaniec Bie-
1aw. Sprawcę koiizji, który był trzeźvły, ukarano
mandatem. Ruch przez godzinę odbywał się drogą
okrężną.

11,05.br. - mieszkanka Staregg Bojanowa zgłosiła,
ze sąsiadka wobec niej użyła słów wiilgaln],ich.
Wniosek do kolegium.

12.05.br. * mieszkaniec Mo,rownicy zgłosił, że jego
syn wszczął awanturę domową. Przybyły patrol
policji awanturnika, nie zastał, & 7-e zgiasuającym
przepr,owadzono rolzmowę.

13.05.br. - ki,erujący samochodem MATIZ mieszka-
niec Kościana niedaieko Karśnic uderzył w wy-
biegającego na drogę dzika i znaczn,ie u§Ekod,ził
przód samochodu.

13.05.br. - mieszkaniec Bukówca Górrłego bę,ąc
w stanie nietrzeźwości i kierując samochodem
FORD CAPRI nie zachował należyĘrch, środlńw
ostrożności i uderz ł w słup trakcji elektrycznei
przy ul. A. Dudycza w Śmiglu. Wskutek uderzenia
nasĘpiło przepięcie prądu, które doprowadziło do
pożaru mieszkania przy ul, Ogrodowej oraz iicz-
nych uszkodzeń sprzętu zasilanego energią elek-
tryczną w okollcznych mieszkaniach. Wiriosek do
kolegium.

14.05.br. - mieszkańcy Śmigla z pL. Wojska Poł-
skiego zgłosili, że spod jednego ze sklepów docho-
dzą do nich hałasy, które im przeszkadzają. Przy-
były patrol połicji nikogo nie zastał.

15.05.br. - w mieszkaniu przy ul. Połnocnej w Śmig*
glu w godzinach wieczornych wybuchł pożlar, kt+.
rego przyczyny dotychczas nie ustalono. Spaleniu
uległo wnętrze mieszkania.

18.05.br. - mieszkanka śrnigla,z ai, Bohaterów zglo-
siła, że między nią a, ąsiadami dochodzi do niepo-
rozumień, Strony pouczono, 

.,. zebrał H,ż.

ZESPÓr SZKOŁ ROLNICZYCH
im. Jana Kasprowicza

w Nietążkowie

informuje,
ze prowadzi nabór do następujących typów szkoł

płatnych:

1. Policealne Studium Organizacji Usług Gastrono-
micznych
(2 1ata - technik organizacji usług gastronomicz-
nl,ch)
(1 rok - specjalista ds. organizacji usług gastro-
nomicznych)
Polieealne Studium Obsługi Turystyczuej
(2 iata - technik obsługi turystycznej)
(1 rok - specjalista ds. obsługi turystycznej)
Policealne Studium Informatyczne
(2 lata - technik informatyk)
(1 rok _ specjaliista ds. informatyki)
Policealne §tudium Administracyjno_Prawne
(1 rok - specjalista ds, administracyjno-praw.
nych)

Informacje:
Sebetariat Zespołu Szkół

tel.: E!,-80-027 lub 51-88_t60
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MI§TRZSSTIVA IMiELKOPOLSKI I POLSKI
Indywidualne Mistrzostrva Wielkopolski Kadetów

i Juniorów
Poznań, 15 kwietnia br.

Do grona, 32 zawodników z POLONIi-ARSENAŁU
zakwalifikorvało się 2 kader,óu, i 2 junrorow, którzy
osiągnęli r:astępujące 1okaty:
ka de c i: \Ą-ojciech V/aiigórski - 5 'l Dariusz Sz-l-
ir:anski 10,
j un i a r zy. Patryn Raajczak --. 19 l l\{ateusz Ku-
ciak * 23.

Dłużynowe Mistrzostwa Wielkopolski Kadetóvq
i Juniorów

Poznań, 16 kwietnia br.
POLONIĘ-ARSENAŁ reprezentowała drużyna kade-
tów w składzie $I. Waligórski i D. Szymański, która
zriobyła srebrny medal i tym §amym zakwalifiko-
r,..,ała się do półfinału mistrzostw polski oraz drużyna
juniorów w składzie P. Ratajczak, M, Kuciak i Mar-
cin Luboń, która zajęła B miejsce.
Drrrżynowe i Indywidualne Mistrzostwa Wielkopolski

Młoilzików
Wyrzysk. 29-30 kwietnia br.

POLONIĘ-ARSENAŁ reprezentow-ało 2 młodzikólł,:
Łukasz Szymański - 9 miejsce i Pawel Zbyrad *
10 miejsce araz 2 młodziczki: Weronika Żurek - 18
miejsce i l1arta Waligóra 17 miejsce,
Drużynowo chłopcy zajęli 5 a dziewczęta 8 miejsce.
Sklasyfikowano 12 drużyn.
Półfinały Drużynowych Mistrzostw Polski Kadetów

Swidwin, 2 maja br.
W turnieju startowaŁo 16 drużyn z 4 województw:
Zachocinio-Pomorskiego, Wielkopoiskiego, Kujawsko-
-Pornorskiego i Pomorskiego. Drużyna POLONII-AR-
SENAŁU w składzie W. Waligórski i D. Szymański
ostatecznie zajęła 9 ńniejsce przegryłvając z MKS
Chełmno 1 : 3 (jedyny punkt zdabył W. Waligórski)
i IVITE Kwidzyń 0:3 oraz wygrywając z WICHREM
Polkowice 3:0 (po 1,5 pkt. zdobyli W. Waligórski
i D. Szymański).

LIGOWE OSTATKI
Il liga - 6.05.br.
POLONIA-ARSENAŁ KTS KOSZALINIANIN
Kcszalin 6 : 4. Punkty dla POLCNII zdobyli: Robert
Bartosz 2,5 (komplet), Robert G]inka i Tadeusz Ko-
zło.łski po 1,5 oraz Dawid Bartoszkiewicz 0,5.

KKS STELLA Gniezno POLONIA-ARSENAŁ
B:2. Punkty dla POLONII zdoi;yli: Bartłomiej Giin-
ka 1.5 t Tadeusz Kozłowski 0,5.

PIŁKA NOŻNA
POGOŃ I - klasa A, POGOŃ II - juniorzy młodsi,
MAS-ROL I _ liga okręgowa, MAS-ROL II - kl. B

WYNIKI R OZEGRANYCEI MECZOW
13 maja br.

RYDZYNIAK Rydzyna - POGOŃ I 3:1, Bramkę
strzelił Krzy sztof i{urzawa.

14 maja lrr.
MAS-F,OL I * POGOŃ Wschowa 0: 1.

MAS-ROL II SOKOŁ Kaszczar 1 :3. Bramkę strzelił
Lesłav,, Domagała.

20 maja br.
WIELKOPOLANKA Szelejewo * MAS-ROL I 3: 1.

Bramkę strzelił Włodzinielz Rogacki.
POGOŃ I * WISłyA l}orek 2: 1. Bramki strzelili:

Karol Piotrowiak i Krzysztof Kurzawa.

21 maja br"
OBRA Kościarr - POGOŃ II 1 : 1. Bramę strzelił

Artur Czapla,
LZS Oborzyska - MAS-ROL Ii i:0.

MICIiAŁ SZKUDLAIiEK MARATONCZYKIEM!
Jak postanowił tak zrabt! i wystartovJał w MIL-

LENIJNYM MARATONIE z OKAZJI 1000-LECIA
WROCŁAWIA, który w grupie wrekowej powyżej
60 lat - był najstarszym zawocinikiern -* ukończył
na jedenastym miejscu! ! !

Bral,ź udział zallodnicy z sżedemnastu państln.
Jak na n"LaTaton, usurunki fatalne: 30" upał, dzlurawg
asfalt, kocie łbg, kcstku brukollsa ż te szyng tramlna-
joue. Do 30 kźlo,rnetru t-,źegłem na rekord życiotny,
ale uEsoka tenxperatdrc dgwqła się tue znakź. Opa-
dąłem z sźł ź za cel r^ołtauJ?łeln sobźe ukończen,le ma-
ratonu, Ze stauki 52a zqlDodnźkolu uycoJało sżę 51.

Tera.z pazostał jeszcze SUPERMARATON 100 KM
W SZWAJCARLL. Bieg w noca z 16li7 czerąpca, start
o 22.00 ze stadianu'l,adouego w Biel. PrzEdałbg sĘ
sponsor,

A może zdecyduje się pomóc popularnemu Mi-
chałowi ktoś z naszych Czytelników?

§§PĘHT§,!effi H"§§*-ą,,*Ł§€THffim"
26.05.2000 (piątek) godz. 19.00

,.ZAGUBIONE SERCA", USA, 1999. Reż, Sydney
Pollack. Wyk. Harrison Ford, Kristin Scot Thomas,
Charles S. Dutton, Bonnie l{unt, Peter Coyote. Me-
lodramat. Policjant z Waszyngtonu wiedzie szczęśli-
we życie u boku swej żony. Pewnego dnia kobieta
ginie w wypadku lotniczym. Mąż odkrywa, że jego

żona była w samolocie z kochankiem.
POZOSTAŁE TYTUŁY I.{A A.FISZACH!
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,,REMIX"

oo
2 CZERWCA 2000 B. - PIĄTEK
godz. 19.00 - zabawa przy muzyce zespołu (płyta ,,lodowiska")

3 CZERWCA 2000 R. - SoBoTA
godz. 10,30 - Msza Polowa (,,na kole" przy Centrum - w iazie niepogody w kościele pod

wezwaniem św. Stanisława Kostki)

- po Mszy Św. uroczysta sesja Rady Miejskiej Śmigia poświęcona X-leciu odro-

dzonego samorządu lokalnego (sala widowiskowa)
godz. 13.00 - koncert zespołu ,,ORFEUSZ" (pŁyta ,,lodowiska")
godz. 16.00 - spektakl ,,TEATRU 112" z Kościana,,Jak pan uczniem został" (głównie dia

widowni dziecięcej, płyta,,lodowiska")
godz. 1?.30 - występ kapeli podwórkowej ,,PIASKOWIANIE" z Piasków (płyta,,1odowiska")
godz. 19.30 - zabawa taneczna plzy muzyce zespołu ,,TIC _ TAK" (płyta ,,Iodowiska")

4 CZERWCA 2000 R. - NIEDZIELA
godz. 15.00 - Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczzej ,,Mod,zież zapobiega pożarom"

eliminacje gminne (saia widowiskowa)
godz. 17.00 - prezentacja ,,ukrytych talentów (płyta ,,1odowiska") Szkolna Orkiestra Ka-

meralna - SP Śmigiel, zespół raperów ze Śmigla, dzieci z SP żegrówko, sekcja
taneczna ze Starego Bojanowa, zespół {ńuzyczny ,,The Kiler§", sekcja modelar-

stwa CK
godz. 1B.00 - występ zespołu tanecznego ,,KONTRA" ze Śmigta (płyta ,,Iodowiska")
godz. 19.00 - zabawa taneczna ptzy muzyce zespołu ,,SEZAM" (płyta ,,lodowiska")
godz. 21.00 - W przerwie zabawy - Ęonggrt zespołu ,,AKORD" z Poznania, pod hasłem

,,Gdzie się podziały tamte prywatki''
W razie niepogody _ imprezy w sali widowiskowej.

,,DNIOM" towarzyszyć będą stoiska handlowe.
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