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Panl Ewa Kopczyńska łlr6clła
poniższĘo przBsłanla
Prośbę spełniarry.

Po latach spczyjaJących z6 tntereso€niu tylko. rlasnym

goórór*iem, po latacfi §zsrząqąo stę osamotnlenl,a, braku add

ptecji w §rodowlsku, krytykl rczystktego i wszystkich,za§wle

clła nam, paraftarun &rtgta l nadzieJa.

Nleclecpiące zwłokl prace naprawcze naszego Ko§cioła farnego

stwarzaJą rnożliwość udowodnienia 1 jeszcze taz'-! że Śmigiele

nle potrafią się sprężyć i uratować sw6j Dom Boży przed całl:

ko§ltym zniszczeniem,tym bardziej, że jest to zabytek miasta

Śmrgta.

l{spólnota Jaką tworzymy my, ludzie świeccy w naszej parafii,

r€ szansę odbudowania się 1 podjsia wspblnego wysiłku.

Każde przedslęwzięcle, dzi{<i ktUremu ludzle spotykaJą się,

onarłiają je i podejrrrują rłspblne zadania !1 służy miejscowej

społeczności, postawom samorządowym i pobudza poczucie odpo::

rłiedzialności za wspólne dobro.

Takie postawy zawlze charakteryzowały Polakbw, zwŁaszcza w

sytuacjach trudnych dla nasżego narodu.

Napełnienl nadzieją wzbudzenia jedności, w poczuciu odpo:-

vłiedzialności za nasz Kośclbł informujemy, że l września L992

r. zawlązałsię 5połeczny Komi tet 0dbu
dowy Ko§cloła Paraf ialnspo w

Śrnrqtu. Jego zadanlem Jost przeprowadzenle remontu wieży Koś

cioła 1, w późniejszym termlnle, remontu organi5w.

się do nas o wydrukoyanle

do paraf ian.

,|, l l

rnaZLL[^lO§C,,,

ZaŃrrrro rieża Jak l organy ń"s"Ju natychmlastonej napr.ry.

Z uwagl na bezpo§redrrle niebezpieczeństwo dla przechodniów ,

Jakle stwarzaJą spadaJące z dachu Koścloła dach6rrkil w pierw

szeJ koleJności przeprorradzi się naprawę wieży kościelnej ,
późnieJ zaś 3 organbu.

przepsoradzony będzie przez fachowcdw, na podstawie

i planu, który opracuJe Pan lEnryk Plesscar : specJallsta d/s

ŃiektUw sakralnych, polecony pczez Wojewódzkiego Konseruato

ra Zabytkbw w Lesznle. Prace remontowe będzie wykonyr.lał .Fan

Zclzlsław Zlegles. Po otrzymaniu szczeg6łowego kosztorysu pol
I

j damy go cb wiadorc§ci Parafianom.

społeczny komltet

0dbudowy Kościoła Parafialnego

w §ml91U.
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Qdobno.."

plotka r nie sprawdzona lub kłamliwa pogłoska, wiadomość pow

tarzana z ust do ust.

W Śmiglu krążą ostatnlo dwie :

! że w nledzielę }0 sierpnia w mleszkaniu p. 6. pEzy

ul. JagiellońskieJ 10 zawalił się stEop,

: żę z ulicy Elizy 0rzeszkowej zabrano 1 wywieziono

stare krawężniki.

Czy to _iest prawda ? Z tym pytaniem z}iracam się do rłicebur!

mistrza a zarazem kierovnlka Zakładu Gospodarki Korrunalnej i

Mieszkaniowej w Śmiglu, p. Henryka S k r z y p c z a k a,

To nie strop się zawalił. Po prostu na skutek nadmierll

nego wyschnięcia belek "wysunęły" się z nich gwoŹdzie, kt6ry

mi do nich przyblte były deski stanovłiące }ł§az z trzciną 1

narzuconym na nie tyri<iem sufit. Te deski r sufit obciążo!

ne były bezpo§rednlo povłalą (polepą) z gliny zmiasaanej z

trocinami. (Najczęściej po}epę kładło się na szprosy mocowa!

ne do be],ek : nie obclążała wówczas sufitu.)

t.l czasie ober,łania się czę§ci sufttu zamieszkująca pok6j by::

ła r,l nim obecna. Grtyby fotel, w kt6rym siedila}a, stał w tym

właśnie miejscu l mogłoby się to skoifczyć dla nieJ tragicz

nie. Twierdzi, że,sufit'zarysował się juz w piątek" Niekonle

cznie rrusiała przebywaĆ w tym pomleszczenlu,

Remont wykonali§my ! po zdaniu eksperta l],odwrotnie, Ale to

nie sufity są dla tego domu istotnym zagrożeniem ", ( 0 tym

i o innych spravłach związanych z naszą "mleszkaniówką" napi]

szemy w najbllższym numerze).

A krawężniki z uticy Elizy oczeszkowej "przerzuciliśmy"

na inne ulice tego osiedla |.l Słowackiego l Kraszewskiego,

Ulicę E. 0rzeszkowej pokryjemy jeszcze w tym roku dywanikiem

asfaltowym.

0trzymaliśmy dodatkorłe środki i Zarząd postanowił przeznaczyt

je właśnie na rnodernizację ulic.

|,lybraliśmy Mostową w Starym Bojanorvie, która połączy ptzez

vliadukt osiedle "Olszewo" z-ul. Gł6wną omijając przejazd ko:-

lejoivy i E. 0rzeszkowe3 w Śńiglu.

Olaczego właśnie ją ? Jest położona w środku osiedla

kanalizację i połączy z ul. Tadeusza Kościuszki ulicę Jana

Kllińsl<iego z bezpLecznym wjazdem w tą ostatnią, Powstanie w

ten sposób "mała obwodnica". Przewidujemy,że odcląży ona ruch

w centrum miasta. ż Poladowa do l(ościana będzie można jechaĆ

ulicami : J. Kilińskiego :: E. Orzeszkowej -: T. Kościuszki :

Północną. \,l przyszłości planujemy pokryć dywanlkiem ul, Sta-:

nisła}Ja Staszica, łączącą ul. Morownicką z J. Kilińskiego i

dalej z E. Orzeszkowej ...

VJ tej sprawie z inicJatywy Zakładu dwukrotnie spotkaliśmy się

z mieszkańcami 0siedla i te sprawy uzgadniali§my.żwr6cili§my

się tez do nlch o porrw niefachową ptzy za i wyładunku sta :,:,

rych krawężnikUw ( wybranie ziemi : ulica ta poprzez wysypy'f,

wanie żużla "urosła" , założenie nowych krawężnikUwrnawiezie

nie tłuczniarFołożenie dywanika zalecamy fachowcom) l; nieste

ty nie wywlązali się z ustaleń. tloże bafdziej słovni będą

mieszkańcy ul. E..0rzeszkowej , ktUrzy zobowiązali się do u:

dzielania pofllocy przy rozładunku nowych krawężnikbw i przy

budowie studzienek kanalizacyjnych.

Im większe b4tzie rspEłdziałanie uieszkailc6rł organizowanych

w Komitety 0sledlorłe, tym większe będą efekty naszych dz7a:

łal1. A o to przecież chodrt.

Dzięku.ie Panu za rvi?§nienia. (}tr)

}{ najbliiszym czasie w o l ę

xstąplenia w związek
ma}żełlski * Urzędzle §tanu

Cywllnąro z a d e k l a r oy a 1 i:

- Pan llariusz Mlgdałel< ze S-karżynia i Pani Iwona Oorsz

ze Śmigla,

- Pan Marcin Konleczny z Przysieki PolskieJ i Panl

Oanuta Białkowska z Czacza,

: Pan Artur Goliński z Poznania i Panl Katarzyna Mać:

kowska z Robaczyna.

Onia 7.10 br.:
- Pan i,iarek Nowak z Wilkowa Polskiego i Pani 01ga '0-

lejnik z Nowego Białcza.

Dnia l0.10 br. :

: pan wojciech wieczorkowski z koszalina i pani llona

Kozłowska ze Starego Bojanowa,

: Pan Zdzisław Nadolny z l,iorownicy i Pani Halina La:

sik z GJ.ihska,

: pan llitold lJojciechowski ze śmigla i pani Barbara

Laszczyńska ze Śmigla.

Dnia 17.10 br. :

1 Pan Leszek Labiński z Przysieki Starej I i
Bogumiła Kochanek z Przysieki Starej I,

Pani

:- Pan l{it Nowak ze Śmlgla i Pani Katarzyna 0}ejniizak

ze Śmigla,

- Pan Jacek Fryclrych ze Stanego Bojano,ła i Pani Ilona

Lawniczak ze Starego Bojanowa,

(kla ].10 br. :



1 Pan Rafał §imon z ZlcloneJ Góry 1

Panl Renata Bibcowska z8 §p}awia,

ł pan iłariusz Lis ze śntgta i pani

Lidia Żuber z Le§zna,
'Ir Pan }łarek }łasłołd<t ze *nigla i Pani

Joama Chrrarrwska ze Śłnigla.

PAPRYKA l:l{ N§ZEJ KĘffiI

Papryka Jest §erzy!€,i offiof.yrn, czyll takln kt6re:;

9o częścią Jatlalną Ft ilE ro5llny. Zarlera fużą ilo§ć

t lt€[t v Cl przaryałgjqp pod tF rzgtd6U ner€t odo§e cy

ttusm, btrt(lto {n łD t€rrttBfu t sk}.*rllt§}, mlrreralnych o:l

§§t ż*ląźdi t§pogrcy{Ę r§drj§g rrepct€l, ostry snak. Roz-

rĘnlr ite trsy gnFy Fsprył(l l ostra,p6lostra t słodl€ ..

Papśyl€ Grtra u§ń8fa Ólł Frocerrt ksFelcyny 1't§€ktow6.l

na $st JEń€ rośun€ prtyprel§$tt. Paprykę należy Je§ć na

surslo. §łrr6d<t prlygotąłerre tut przed spoźyclem zańonr!,

3ą prarig cal{<orlcle warto!ff odzyrvczą surorców. Z paprykl

można r&fileż przygotory*a§ potrary go§ące oraz salatkl

do podaranla m ztmo.

sunóxa z PnpRvxI

2-] oroce papryld czerrrorreJ lub zteloreJ, 2 cebule, 2 krła

szore og6rkin sól, kwas cytryno{y, lub sot< z cytryny, cu:
kier, 2:} łyżerzkl mJonezu lub oleJu, płaska łyżeczka nu

sztardy, ulelony koper.

ttrcce papryki po rrłryctu pozbawić mslon, pokraJaó na cząŁ

sl{<l,a te r niezbyt cleri<le paski. PokraJaE cebul,ę l obra

ny kua§lwy qórek. Produkty osoli6, skropić sokiem z cyt
,ąłty lub kwasem cytrynowym, dodrać L/2 łyźki cukru.Majorree

tuU otej wymieszać z nusztardą, dodaE do surółki, posypać

zielonyrn kop§m. Z dodatkiem jajka ugotowanego n6 twardo,

czy startego ż6łte9o sera i pieczywa, surUwka filoże byĆ

snakowityn daniem na kolacJę. 09órki kwaszone można zastą

pić pomidoranl, szczególnle w zestawieniu z zieloną papryką.

SALATKA ZPAPRYKI I RYŻU

l szklaril<a lĘotowanąo na sypko tyżu, 2 o},oce pspryki zie
lonej lub czerłonej, J.Ą pomidory, l/2 szklanki zielonego
groszku, l cebula pokrajana, 15 dkg grzybbw (pleczarki ,
boczniak), ]-4 łyżki oIeju, pieprz i sdl.
Ołoce ulnyć, oczyśclcć i pokrajać w kostkę. Rozgrzać olej
i podsmażyĆ cebulę. OodaE pokro3oną paprykę i grzyby, du:l

siC mleszaJąc, pod koniec dodać pokrojone.pomidory. Po wy

stud:enlu łrymlesza§ z tYżen l gro9zklem konserHowym. 0o r

, LECZo P0 POLSKU

50 dag pomidorUw, 75 dag zielonej papryki, 5 dag wędzonej sło
niny 1ub boczku, 20 dag cebuli, ];4 łyżki oleju, sól, pieprz,
miel'lona papryka.

P'omldory obrać ze sk6rk1, pokraJać w ćwiartki. Cebulę pokra:

JaE w półkrążki, paprykę rł paski. §topi§ słoninę, dodaE olej.

Podsmaży{ cebulę, a następnie dodaó paprykę i pomidory, przy

prawić do smaku so}ą, pieprzem i mieloną ostrą papryką.Ousić

pod przykryciem, mieszając od cza§u do cza§u, gdy produkty

zmiękną i oclpatuje czę§ć soku z pomidorót{. Podawaó na ciepło

ja|<o dodatek do kanapek lub potraw z mlęsa czy JaJ.

§URÓVJKA Z PAPRYKI Z JABLKAMI

21] owoce papryki słodkieJ ezarwoneJ lub zleloneJ, 2-13 Jabłka,
naĆ pletruszki zieloneJ, 2 cebule, §61, cukiet, sok z cytry:
ny lub krłas cytrynorły, pieprz, l/2 szklankl §mieiany.

Paprykę umyć, oczyścić i pokraJaE rv paskl. Jab}ka zetrzeE na

tarce o grubych oczkach. Wymlesza§ produkty ze §ńietaną i do

Brawić do §fiaku solą, cukrem i pleprzem. 0odać pokrojoną ce::

bul,ę i natkę pietruszki.

PAPRYKA NAOZIEWANA ttARZYllAMI

50-100 9 papryki, 90 g włoszczyzny,5 9 koncentratu pomidoro
wego, 3 g oleju sojowego, } g zieloneJ pletruszki, majeranek,
561.

Słoszczyznę oczyŚcić,opłukaón zetrzeć na tarce o dużych ocż:_

kach l, i udusić z częścią oleju sojowego. 0o miękkich warzyw

dodaĆ koncentcat,, majeranek, drobno posiekaną zietomą pie ;l

truszkę i sdl do smaku, wymiesza6. Paprykę oczy§cić, urfiyć,u;

sunąć gniazda nasierrne, opłukać, napełnić nadzieniem, ułażyĆ
w rondlu, polaĆ olejem, dusić pod przykryciem. 0d czasu do

czasuPolewaĆwodą. 5MAczNEG0l

tromcqaicl ...
Na naszych łamach rłielokrotnie apelowaliśmy do naszych

Czytelnikóv i Mieszkańców o pomoc rł rozwiązywaniu trudnych

spraw, głównie w służbie zdrowia. Cieszy nas, a szczególnie

pacjentów i piacowników tych jednostek, że ich prośby spotka

ły się z pozy*ywnyn odzewem,

Kierownik Przychodni Rejonorłej w ŚŃglu, dr Stefan

Klupsz w inieniu pacjentUw i personelu skł ada, s e rl
deczne p o d zi ęk otł a n i e pp. Ryszardowi MA :.

ZURKOIJI, Stanisławowi PIEPRZYK0|II i Symforianowi LARKO}II za

zakup materiałów na odmalowanie Przychodni.

0 Z I Ę K.U J E M Y.... i czekamy na następnych,
zem l sol

5



Lubisą budcuae ynńela?
Tak ? - Zgłoś się do sekcji dziąŁaiące.j przy Centrum

KulturywŚmigluwOomu Wie.jskim w Starym Bo.ianowie.

Zajęcia odbywają się we wtorki i piątki od godz. 15.C0

cio godz. 19.00.

, drogowej. Wszceęto pościg. tJclekaJący, jadąc w

kierunku $nigta dwrrkrotnie nie zatrzymał się przed

zanakiem STOP l!.Zatrzyrnano,go w Nietążkotłie. 8yi

źtzeźiy, ale nie posraiał pt6wa jazdy i dot{odu re

JestraćyJnego Ea,recr,odrj : rojazd był niesprawrry.

hlniosek do Ko}egium. 
]

21.9 br. ; mieszka}lcy Bronikora infołruJą, że od poprzedniego

, dnia między zabudowaniami §trażnicy a kolńinatu

leźy nieznany mężczyzna nie dający &akirtt życLa.

(kezało 5tę, że §§t to 4' lgtnt ntleszkanlec Kotu

sze, nałogoly elkolplik, nte pgmiętający Jak do l
tarł & Brcnlko§a. § bardzo złyn stanle zdrowla

wieszczgto go rł szpitalu r Śmlglu,

:;, uj*nigro sprarcę "kradzieży' xr§ltkór r reJoole

ulicy iłorołrrickiej. ()kezał się nim być ... pie9.L

przybłęda;

Starszy sie§żent Andrzej lbrc61.

KRONIKI POLICYJNtJ

].9,br. ! ujawniono, że mieszkaniec Ko5ciana zameldowany tam

na śtałe od 5 lat zamieszkiwał vł śmiglu bez zarrel

dowania. Wniosek do Kolegium,

- nietrzeźwy mąż awanturował się w Przyslece Po1 !
cLiał
Jl\ 

^9_} 
|

: w godz. nocnych grupa nietrzeźrłych osób dobijała

się do jednej z meJ.in przy ul. Kilińskiegc.

6.9 br. ! grupa nieletnlej i nietrzeźrłej młodzieży awanilro

wała się rł rejonie "Arieiyki" j, !'0azy" " Nie].etnich

pouczono,

j nocĘ odłieziono do prłdĘtu kompletni.e pijaną t

śpiącą na pczystanku PKS i siejącą zgorszeni.e pu::

bliczne, o§oĘ. Kolegium za sianie zgorszenia "

10.9 br. :j przyjerrlny ze Śnlat, nietrzeźwy, wszczął awanturĘ

uderzaJąc x tx*rz mieszkai'lca ul. Kościuszki. Był

na tyle śtiadony, że poszkodowanego pĘzeprosił"

11.9 bc. tr w Żegr6,;ku Ą0 letni syn awanturował się z 70 lei:
nim ojcem o majątek,

j 70 letnia mieszkanka Przysieki Starej I1 zgłasza,

że sąsiad organizując nocne dyskoteki zakłóca je]

i domownikom spok6j. Wniosek do Ko).egium za zakłó

canie ciszy,

- w godz. nocnych interwencja w iilieszkaniu przy ui.

Kościuszki, w którym nietrzeźwv mąź ,ł5zczął awanj

turę. Otrzymywaną rentę i - ostatnio zapomogę -:

przepija. lVniosek o skierowanle na 1eczenie odw,y-.

kowe,

I?,9 br" - interwerrcja tvobec uczestnikĆ,,l spofu o granice w

Robaczynie.

19, 9 bc. :- koliz ja drogotva, przy ui . i"loinłłnick j.e j. wy je źCźa ją

cy z drogi polnej ciągnikieln nie uczielił nirlrw:
szeiJstua przejazclu l<ierującej IjIlłI[i'1 126 p. Ciiar
nie było,

,!- noc, przed Poladovłr:m l<ierujący SYRtilĄ, lat 18 mie

szkaniec Przemętu, nie zatrzymał się cJo kontro}i

óKĄUCI
lq45 - l9fo

T$orzy się grupa tnicJatywna organlzacJi spotkania har!:

cetzy ': skautłJw z lat 1945 !l 50. tJ zllązku z powyższyn prosi

stę zainteresowane osoby o kontakt z p. tlenrykiem Bajonem ,

§migiel, ul. 8tuszcza,{ska 20, tel. 136.

Wakacje nary Juz za sobą. Pozosteły wr6żeńló i wspomrie

nia.

Nie wszystkie jednak dzleci wyJechały na wakacje. Te, które

pozostały rl mieiścle mogły korzystać codżiernie z basenu ką!

pielowego, a w przerwach międey kąpietą pograć w tenisa sto|

łowegol lub pilkę siatkouą.

Codziennie też dzieci mogły korzystać z przygotowanych

w czytelni Bibliotel<i Publicznej dw6ń stanowisk oler kompu

terorvych, któFe były wręcz "oblegane'l. Ta forrna rozrywki do-

starczyła im dużo atrakcJi, gdyż wielu z nlch zetknęło się
po raz pierw"ay a " mini komputerem "..

DUżą rac'oŚC sprawiałodzieciomto, że same rnogły wybierać do::

wolną grę ze L96 gozycji. A że dużym powodzeniem cieszyły slę
gry komputerowe świadczy to, źe skorzystało z nich 400 dzie:

ci.
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Ich ocaanizatorami są : LZS POLONIA Śmigiel, Centcum Kultury

Śrnigiet i 0ZTS Leszno.

Mistrzostwa odbeda się l7 paździelnllG ( sobota ) o qodz.

9.]0 w sali qirnastvcznel.

Zgłoszenia zalnteresowanych przyJmuJe Centrum Kultury w *ni:-

glu i p. Kazimierz Maślal<, Śmigiel, ul. Leszczyńska 16 m .l
w godz. popołudniowych.

Regulamin turnieju zostanie przedstawiony przed zawodami.

Wszystkich chętnych Z A P R A S Z A M Y l ! !

Swi ar,VG,.,
lłl czasie minionych upałów, wleczorową porą ze szczElin

w tynkach lub z wgłębleń wydobywał się donośny,rytmiczny

głos.

Nl to cykanie, ni wołanle, ni gwlzdanie, ni ude§zanle, ni

śwlergotanie. Ćwierkanie ?

: co i w Jaki sposób wydaje ów dźwięk ? z tym pytanien ayró-

clłem slę do p. ĘE inż. TeodozJt R A T A J C Z A K, blo-

loga w Zespole Szkół Rolniczych lm. Jana Kasprowlcza r Nie l.

tążkołłie.

: To świerszcz, należący do rodziny świerszczowatych z rzę r

du szarańczaków. Kledyś był pospolltym mieszkańcem domór.

0sią9a 20 rrrn długości i jest barwy brunatnej. Można go l,eż

spotkać w piel<acniach, młynach, browarach gdzle wybiera naj-

cieplejsze miejsca. Prowadzi nocny tryb życia, w dzień ukcy-

wa się w szparach podłóg, ścian. 0dżyvtia się różnymi odpada-

mi żywnościowymi, chętnie zjadając owoce i uaczyva. Żyjąc w

ciepłych pomieszczeniach Ęozfrnaża się przez cały rok. Jego

nocne ćwierkanie bywa uciążliwe dla ludzi nerwowych.

Oźwięki wydają samce tl ten sposób, że unoszą się w tym celu

i poclecają o siebie pokrywy skrzydeł, na których znajdują

się żyłki o swoistej mikrorzeźbie.

Więl<szym od świerszcza domowego jest świerszcz polny ,

o barwie czarnej, nitkowatych czułkach, długich tylnych no -
gach, które umoż),iwiają skal<anie. Już od maja samce wydają

dźwięki - ćwierkanie rozbrzmiewa od §witu do późnego wieczo-

ru. Samce wydają dźwięki siedząc u wylotu nocki zbudowanej w

ziemi..

Ćwierkający samiec zwabia sarnicę, oznajmia o swoim terytorlum

przepędzając innych rywali - stacza z nimi często walki na

śmierć i życie. Zapłodnione samice znoszą jaja, z których po

trzech tygodniach wylęgają się 1arwy, które zapadają w sen

zimowy- Z nastaniem wiosny pojawiają się postacic cJorosłe .

Pczcchodzą przeobraż€nie nlezupełnc. ( l1Z )

reqiffią ,:J.: 
'^J,:;,:,,

l\_ ) 
'ŁNIJA

Pontżej podaJenry terminarz plerwszej rundy rozgrywek z u]_

działem LZS " POLONIA '' śmigiel,.

Klasa Mledzvrvojełódzka ( rccze r Śmiglu : sala gimnastyczna

SP nc 2, godz. 12.00 )

27 lX t}rsus ZłotoryJe r Pff_ONIA

4 X POLONIA : ZSR Porodowo

11 X Spartak Żagal{ ;: POLONIA

25 X AZS t{SI Zielona 66ca :, POLONIA

7 XI POL(}|IA :: 6órnik Polkowlce

],' iI BuruaD§zeczko*o - POLONIA

28 XI POL$.IIA : Pogol{ 6óra

l] XII łlnior Leszrp :; Pn_$lIA

20 XII POL()NIA j Start Gostyń

t}waga ! po pierwszej rundzle drużyny, które zaJmują mlejsca

;', 1 !' 5 graJą o a$ans, pozostałe : o pozostanie w kla

sle. (lo klasy niższeJ spadaJą trzy zespoły.

Klasa A ( rnecze w Śrnlgtu : sala girnastyczna SP nr 2, godz.

zmienne )

4 X POLONIA II : 0SIR Wschowa (godz. 9.00 )

1l X Znicz II Lgiń : POLONIA II

25 X POLONIA II - SET POL Krzycko Wielkie ( godz.

10.00 )

19 XI Bodzewo : POLONIA II

28 XI POLONIA II : Kopernik I Leszno (godz. 9.00)

1] XII POLONIA 1I i Budowlani Leszno (godz. 10.00)

20 XII Kopernik II Leszno :- POLONIA II

Terminarz rundy rewanżowej, po której awansują do klasy o -
kręgowej dwie drużyny, podamy w gcudniu.

TURNIEJ KLASYFIKACYJNY

12 września w Borku Wlkp. odbył się Pierwszy V/ojewódzki

Turniej Klasyfikacyjny Seniorów, vr ktdcym I miejsce zajął za
wodnik POLONII Roman J A N K 0 ll S K I, B - Grzego.z Sta :
chowiak a 12 Adam Duda. 1ł turnieju sklasyfikowano J5 zawodni

ków.

0TWARTE MIsTRZO5TWA
M I A s T A ś ł,ł r c L A ...

... połączone zostaną z drugim turniejem klasyflkacyjnym (u-:-

czestniczyC w nich będzie cała czołówka wojewócJztwa !).
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