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Ab3; zepa.'tr,ć zyłźcz ź zu skupienźu tru:łć
Idatł gra-}:oryzi tach, ca o:leszli

zapal łiny zniczz, yloc tLyliing głotuy
W ten czu"s Lźstapł.daulg
Zapalźmy złlicze, poclzyl"żmg głoruy,
W ten dzień zg.diLszkouly

Zł ó żn^ty tuż?l'Lc e ź k,wźaty,
Na grclie,m,inLu ... tala ..,

Wspon^ł,n,ln^ły o lr-zcłl, ź przetrzen,ty clrogę
ldącgm trlm gcłzie ja na razże żść nźe mogę

P c z c sttrr,i elng naC gr olo al^łlź zadtłrnani
Lecz nźe s,ł^:ł,tż

Switl.tlo paLące sżę na grobże ...
,.. W rnyślach będzźem,y blźscy sobże

,,SmigieIarr}ła"

P§§ffi iĘ€ffiiĘ§ffiffi§A
Ccra.z częściej dają o sobie znać oddolne inicja-

ii-rv-o zmierzające dc budcl.,,),,, odbucior.vy czy reno-
-,.,,acii. T"vm razem pctvstał komitet, którego celem
jest uparnietnie;lie nietuzinkowej pcstaci, jaką nie-
,,r,atpilrł.ie ilył

\,vACŁA§v ŁEPKoWICZ
]-Trodził się lxr Smrglu 23 r,vrześnia 1895 roklr z ojca
Juliana (syna Aleksandra), młynarza i nratki N{oniki
Łepkor,vicz, z domu Kaczmarek urodzonej w Wonieś- 

,

ciu. Ęył drugim spośród dziewięciorga dzieci małżon-
kó.,v Łepkorviczów.

Szkołę pcdsta,rorvą, porvszechną katoiicką
ukończl.ł w Śnriglu. Prawdopodobnie ukończył Łeż
gimnazjun. Pragnąc zdr:b_vć zar,vód, uczył się za de-
stylatora i zbozorvca (u Schirrrrera?). W sierpniu 1914
roku został rvcielonv Co lvojska pruskiego i brał
udział lv pierrł,sze j rvo jnie światowe j walcząc po
sticnie p;:uskiej na froncie francuskim. Zostal Tanny
iI; glclr ę odznaczono gc Żelaznym Krzyżorrt
ii l(ias_v. W 191? roki,r blrł lv szeregach strzelców kró-
1e,",,skich (Kórigs jtiger).

łY połolvił: tr9lB roku wstępuje do forn-rujaccgc się
}:ow-stariczego wojska polskiego. W styczniu 1920 ro-
ku brał udział vr rer,vindykacji Pomorza. Eędąc do-
lvodcą plutonu w 6 Pułku Strzelców Wielkopolskich
brał udział §, -vvojnie bolszerł,ickiej 19ż0 toku, w cza-
sie której, pcdczas odwrotu nad rzeką Szarą, 22 srerp-
llia 1920 r. poległ.

Pluton Wacłarł,a Łepkow,icza r,r,chodził w skład
kompanii do-wodzone j przez ppor. o nazw-i:;ku Wozi-
gnój. C tym, że był odważnym i dobrym dowódcą
olaz vv,alecznym zołnierzem świadczy fakt, że już 27
czelwca, a więc na dwa miesiące przed Jego śmiercią,
dowódca kompanii wnioskował o odznaczenie Wacła-

c.d. str. 2

Parlstlvu
Ba.nucie i R§aciejorvi Marciniakom

pracownikom Urzęciu NIiG Śmigiel

z por,;odu zgcnLl Matki i Teściowej
śp. Stefanii Rlarciniak
wyf,azy szczerego współczucia

składają
Burmistrz Miasta i Gminy Śmigiel

oraz pracownicy Urzędu.
Pogrzeb śp. Stefa,nii Marciniak odbył się 23 paździer-
nik; na ctnentalzu paraliainym w Śmiglu.
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wa Łepkotł,icza krzyżem VIRTUTI I\,{ILITARI V
KLASY, motywując swój wniosek nas,,;pująco: Dnźa

2,V1,20 zaatakou:ała komp. 3 lłźoskę C!l"c,l"oszclju,

Nieprzgjacźet, mżał bard,zo d,ogoclne pozgc je nct w:gr,-

rzu przed, uioskq; bronźqc sźę do osta,tniega, Pluto,
nouu Łepkowicz z s,wożtn plutonem pocJ"szedł skokł-
mź pojed.yńczymi -k- ognżu kurabźnow na, bartizo

krotkq odległość. Ilźeprzg jacźel bronżł sźę jeszcł,r:

uporczgtute. Pl,utonawy Łepkotłicz ugdcł roz]łaz:

,,bagnet na broń"; potem zeruał sźę napr:od ż kr:5lc-
nqł: ,,nźech żuje" - Wtenczas cały pluton poutarzLił

a nżeprzg jacźel przel,qkł sźę ż poczqł ucźekać u: popto-

chu, PLut. Łeplł,ozużcz kierowuł podczas wszgstlt,źcłl,

akcjź szaojem plutonem ku mojemu, zaclo,**olenźu

i umżał u: boju sl,uożcll, Ludzź utrzgmać,

Pozytyl,vne opinie wystawili N{u również: pc,r" P:,-

weł Thomas - d-ca I baonu (28.06.1920 r,): ,,P1, ł,ep-

i<olvicz jest barclzo clobry żołnierz i przełozony, Wrrio-

sek na stopień ord. V.\{. V kl. popieTam" i, (30,06,i92t]

roku) ppł}<. Ś].irvinski - dowódca pułku: ,,Ł(epko-
rł,icz) naclzlł,yczaj rł,aleczny żoŁntetz i przykładn,v

oficer,. \n/niosek na odcznacz. VM 5 stopnia goląco

popierarn".
Plutono-.,v_y \ri/acław Ł,epkowicz nie zdązył odebraĆ

przyznanego Mu odzn,aczenia. Nadano nru je pc-

śmierl;nie dekretem z 2I stycznia 1921 roku,

§mierć Wacłarva musiała być niepowetow-aną

stlaią dla Jego Matki (ojciec Julian zrnatł 4,4,193Ż

loku). W maju 1935 roku wystąpiła do wojska z wnio-

slliern o wsparcie. W kwestionariusztr tak napisała:

,.Ja-ko sPadkobiercz;lni po synie nie mam środków do

uirz;,nlanla i oroszę o p]:zyznanie mi jakiegokohviek

\^,Spalcia, ab; viystarczyło mi to na moje skromne

utrzymanie , Edyż nie rna mnie kto wspierać a jedy-

ną nadzieję pokładałarl t,r- i:ie'ic:,:----:-- --: ," ,,_]-,--

szłoŚci jedynie on moze nnie u:lz-,-::-_,t , -,-,- ::la

1ij,80 zł, co siarrorviło 200,6 rentv ill',"-,__:l- - : _,),

}łoni]<a Łepkorvicz zmarła 19.9.19i], :,;,; ;

Z.;vłoki rodzicó,,nr Wacława Łepkol"--c" ,_- _ - :

:-ia cnrentarzu paraflalnylf,} \^, Śmiglu, pc 
'::_,,,, 

-, : _'r-

llie kościcła w miejscu pomników- Rata;cz:,:_-", ,a-

cjeiewskich. Na rozbiórkę grobor,vca lodz l_", , ""
rłiało się je3-o zcliecie) zgode w5,,razrła coi,:, S=, "_",
}|igura Serca Jezuso\vego z tego grobc-,,-ca -.,, j

się w aglod"zie probostrł,a.

Dziećml Juliana i \Toniki Łepko,;vicz j",, ,,- ,_)

byli: Jadrł,iga. Wacłarr,, Salomea, Teocloz3a, ,T_,-,-"

Czesłalr,,, Czesław,a, Fiipolit i Stefan - drva] cs,:- ,:

bracia bliźniacy.
Sp*lcczny itomitet, ktor,,v uti,,-orzył się 30 ,ie_,_-::,e

i:ież. roku clrce postać śp. Wacława Łepkorvicza ,j?a-

irlietnić pamiątkową tablica na bucl_vnku, ,w i(:,i.-,-,l

się Wacław urodził, to jest prz;- ul, J. Killn"qkiego 7

(w grtrdnru 193i r, Feliks Skorupiński ,,objął oC

p. Juliana Łepkorvicza skład kolonialny i porcelany
przy ,_iI. Kilińskiego" (zapervne tez i donr -_ H,Z,) do-

niósł,.Orędor,vnik Powiatow;"',

Tizon kon"iitet,.r tworzą: Bronrslaiv Skcrupiriski .*

plzewodniczący, Ryszard Duda - sekretarz, GTze-

gorz Michalski - skarbnik i Zdzisław Sosnkorvski
z Lasocic - siostrzeniec W. Łepkorvicza,

trnicjatywa koirritetu jest godna poparcia, Ci, któ-

rzy chcieliby ją wesprzeć, mogą rvpłacać krvoty pie""

niężne na konto: 941185-9322-286-5 rr Balr}łu Spół-

dzielczym w śmiglu.

Fs-$% @ §LF
64-030 ŚnłtctEl,, ul. I{ościuszki

te}. (0-65) 180-206

śu,iatlcz_v rou,nież usługi

KSERo
WYKONUJĄC ODBITKI

I A-4 Z MoZLIWoŚciĄ

Wykonujent_v oclbitki zarówno pojedyńczych kartek

iat i drut<ów zrvart.vch (ksiązeczek, broszur, itp,),

ffułmhmr ffiffi§,ffit§strue pszs§tgł w §miglu
6 października rozegrano czwarty już turniej pił-

karskr drużl,n oldboyovz o Puchar Burmistrza Miasta
i Gmin1- Śmigiei, W turnieju, w którym glallo sy§-

temem pucharolvyrn, wystąpiły druż;ln;,: Radia ELKA
OSA Osiec zna, LZS Starkowo i POGONI Smigiel

Pierrvsze miejsce zajęła POGO]V, któIa \Ą/},grała z

OSĄ 2 :0 (bramki strzelili: Sławomir Szarvuła i I,Iie-

ronim Ogrodor.vczvk) i LZS 3 : 2 (N{alek Zi,etkiervicz,

S. Szau,uła i Waldemar Kreuschner),
Na końcu rozeglano konkurs tz"i'Lorv k;lil-, __L ,l pu-

char uf und o,i- a,ł] }, pr zez pr ze1,sta,r"-icie ia f irnrr- " ClN"
Piotra Balcera. Jego zdobyr,vcą został zar"-odnik OSY,

Sponsorami turnieju byli: Przedsiębiorsti"-o Pt,ze-

mysłu Mięsnego w Smiglu, Piotr Balcer i Pioti Ka-

czmarek, Za naszym pośrednictwem sponsolom i

sympatvkom piłki noznej za połTloc w organizacji tur-

nie111 se.deczne pod,ziękowanie składaiir za,łcdnicr-

W },ORMATACH A-3

ICH POWIĘKSZE}TIA

B ĄDŻ PołvlNitrJS Z ENi 1l.

ZAPRASZA},{Y
W CODZII\ACII od 10,C0 DO 17,00 o1dboy. opr. (11,Z,)
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ffi §smmffięmme*nęsffiwffiw & ffimw-mąffiMm
Jak już pisałem, głównym tematem ostatniej Se-

sji Rady Miasta i Gminy Smigiel był stan bezpie-
czeństwa w pierwszym półroczu łlr. Przedstawiii go:
komendant K,omisariatu Policji Lokalnej w Śmiglu
mł.asp. Wiesław Terczewski i przedstawiciel Strazy
I\{iejskiej Roman Szmytowicz.

Ze sprawozdania p,olicji wynikało, że z chwilą prze-
kształcenia po,sterunku w komisariat wzrosły ob,o-
wiązki policji w postaci prowadzenia postępowań
przygoto-wawczych zdatzeń, do jakich doszło na na-
szym terenie. W pierwszym półroczu nasi policjanci
takich postępowań przeprowadzili 35. Wiąże się to
jednak ze zwiększeniem pracy biurow-ej 

- admini-
stracyjnej. Mimo teg,o słuzba praktycznie będzie peł-
niorra przez całą dobę. Interesantółv lv komisariacie
przyjrnuje się w godzinach 8.00-10.SS i 18.S8-20"ES.
Jeżeli zd,arzenie wyrnagające interlr,encji policji nie
wystąpi w tych godzinach, należy dzę,onić na nr 99?
(bezpłatny) lub 120-SS1, a dyżurny rł, kornendzie re_
jonowej drogą radiową wyśle patrol pod wskazane
rniejsce.

A póki co, nasza policja miała pełne ręce roboty gdyż
odnotowano 13 wypadków drogowych: ? na terenie
gminy i 6 na trasie Ponin 

- Wydorowo (E5) ata:z 21
kolizjil w mieście B, w gminie 7 i na trasie E5 - 6.
Głównymi ich przyczynami były: niedostosowanie
prędkości jazdy do warunków, nieudzielanie pierw-
szeństwa ptzejazdu, nieprawidłowe wyprzedzanie i
omijanie, niezachowanie nalezytvch środków ostroż-
ności przy włączaniu się do ruchu W q,yn,iku prze-
prowadzonych kontroli zatrzymano 42 plawa jazdy
(w ub. r. 6) i 17 dowodów rejestracyjnych.

Łącznte uja,wniono aż 62ż wykroczenia, za które w
114 przypadkach sporządzono wnioski do Kolegium
ds. Wykroczeń przy Sądzie Rejonowym w Kościanie.
Za drobne vrykorczenia, rv 369 przypadkach, udzie-
}ano poucz,eń, za ,,cieżkie" nakładano mandaty - ll2
osoborł na sumę 1860 złotych.

Policjanci interweniowali też 148 razy zatówno w
domach jak i rv miejscach publicznych. Interwencje
domorve dotyczyły przede łr,szystkim nieporozumień
niędzy małżonkami, podziału majątku, awantur pi-
jan.vch mężółv i ojcóv,,, awantur między pijanymi
rnałzonkami. Publiczne arvantury związane tryły
przede wszystkim z nietrzeż-.vyrłi wslzczynającymi
irurdy w 1okalach gastronomicznych. C 100% wzroła
1iczba nietrzeźlvych, którzy dc snu układali się na
chodnikach lub jezdniach!

Zwiększyła się też liczba drobnych kradzieży i wła-
rnań 

- 
głównie do samochodów. Coraz więcej ujaw--

nia się n§,etrzeźwyclr nieletnictr kierających pojazda-
rni!!!

Pozytywnym objawem było współdziałanie policjan-
tów ze ,strażnikarni miejskimi, ,szczegóI,nie na targ,o-
wisku miejskim i w jego biiskim sąsiedziw,ie otaz na
nierbezpiecznych prze j ś ctach przez j ezdnie.

Straż Miejska działa,j ąca przy TJrzędzie Miasta i
Gminy w Śmiglu - dwie oso,by - w pierwszym pół-
roczu tego roku ogółem ujawniła 40B wykroczeń z
zakresu a,dministracyjno-porządkowego, za które u-
dzie]iła 254 pouczeń, 96 osób upomniała pisemnie i
58 osób ukarała mandatami na, §umę 450 złotych.
S,trażnicy brali udział w 38 interwencjach, z który,ch
22 zgłosili rnieszkańcy. W dalszym ciągu, według
nich, problemerm jest duża ilość wałęsających się bez
opieki p,sów, których właści,cieli trudn,o jest ustalić
ze względu na brak (u psów) j,akichkolwiek identy-
fikatorów. Bezpańskie psy powodują zagr,ożenie dla
ruchu, dzieci szkoln"vch oTaz - poszukując pożywie-
nia - wywracają kosz,e i zaśmiecają miasto. Straż-
nicy udzielają też pomocy w postaci asysty prac,ow-
nicom Ośrodka Fomocy Społecznej w Srniglu w od-
wiedzina,ch podopiecznych spr,awiającl,ch problemy.

Radny Leszek Balcer, przewodniczący Komisji
Planowania Przestrzennego, Ładu i Porządku Publi-
cznego Rady Miasta i Gminy Śmigiel w sprawozda-
niu komisji stwierdził, że ogólnie rz,ecz btorą,c na na-
szym ćerenie rrie ma nilepokojących i groźnych naru-
szeń p,orządku publicznego, a wszelkie uwagi społe-
czeństwa, kierowane pod adre,sem służb porządko-
wy,ch, wynikają z troski o jak najwyższy pozioł,n po-
rządku. Wniósł do Rady o przyjęcie następujących
wniosków:
1. Systematycznie nadzorować nieb,ezpieczne przej-

ścia przez jezdnie w drodze dzieci do szkoły.
2. Stosować piesze, wspólne patrole policji i straż-

ników w miejscach pubiicznych i po,rach najrbar-
dziej zagrożonych dla spokoju mieszkańców.

3. Bezwzględnie podejrnować wszeikie działania
przewidziane pra\Mem w zakresie ujawniania i
walki z wandalizmem, niszczeniem urządzeń pu-
blicznych a także mienia obywateii.

4. Przyjąć jako zasa,dę działania jak najszybszej re-
,akcji na zdatzenia zgłaszane przez mieszkańców.

5. Bezwzględnego egzekwowania przestrzegania zna-
ków drogowych,

6. Frowadzenia działań zapobiega,wc.zycłt i profilak-
tycznych w,obec nieletnich.

7. Egzekwować przestrzegania ustaw przeci,walko-
holowej i antynikotynowej.

B. Przystąpić Co działań pouczających woibec rowe-
tzysźów naruszających ruch pieszy na chodni-
kach.

9. Sciśle współpracować z lokalnymi
osiedli oraz wsi,

samorządami
(H.z,)
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Bliższych informacji udziela

Administracja Centrum - wejście "C"
w godz, B.00 - 15.00 te1, 180-273

SKLEP aDZIEZowY ,,A \ \,\"
Smigiel, ul. Srenkiewicza12 tel, i3r_l- ,-,

o{etuie gu spazedaźa7 uatatne{:

kon{ekcię dornskq @ męskq § dziecieco

S PŁASZCZE
o I{,URTKI

6 GARNITURY
O GARSONKI

Galrinet 1ekarski
WOJCIECH SKRZYPCZAK

cHIRURG
Smigiel, ul. Leszczyńska B te}, i80-3,i9

wtorek godzina 15,00

USG jamy brzusznej - rvizyty domoll,e

& Sq/,*estęa

-l6i*ąJreL* %ł§ł &ę
tTy §w §t. §Wqffitr

F ! ffi ffi & ffi Affi §§LffiW[!_[l§Łt! ff$WA
6ł_Ee8 ffiośefian, ul. A. &rątkowskle§ t5, te!, 0-65 l22-GE4

6ł-830 $mrigiel, u!, Kościańska 3

P@ttrą€ffi9a
§ pasze i koncentratu dla trzodg chleunej i drobiu firmg ,,Hendrix"

e Pasze i koncentratu firmg ,,GABOR"
e Pasze i. koncentratg firmg ,,CHV"
e preparatg rnlekozastępcze dla prosiąt i cieląt

§ Mączki mięsnokostne i soje

e Nau;ozg, cement, ruapno

§ Wgposażenie budgnkórr-l inuentarskich: koj.e Porodorr-:e' Poidła itd.

§ Materiał sieu;ng

a Pięciolistną lucernę ,,Legenda"
e Stgropian, tuełnę mineralną firrng ,,ROCKWOL"
§ ,,Karcher" - Specjalistgczne Czgszczenia u_l Przemgśle Spożguczum

e szeroki asortgment materiałóu budorulangch

Firllna &zynns: psniese. _ plątki 800 - l$ox_ qsb0tY soo - |t*
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ffiffikĘ&ffiffiW&Ł$ §{ffiffi ffi$&§&ffiffi§
l{iez.,l,z},kle ulcczysta o1]ia\:!:e mi"rłc c lainie P]"e-

narne Z elrr anie Złł lązku Kcmi: a l ant ów P} ze czTpc slJ o -
litej Polskiej i Bilł;,ch Więznicrł, Folityczn_r,ch lł'o]c
L{iejsko-Grlinne Śmigiel, które crlh-l,io się 3 paździer-
:rika br,. w sali 11lig191vi5Ęg$lej Cent,ruin Ku"iiLii-,, 1,7

Srniglu. Stoły rrakrl-io biał},lni olrrus;anri a i<ombeian-
tórv poczęsto\,,,ano kar,vą i pieczyrvenr. Tak ja}r i -,.v

czasie poprzecinich zellran. pięL:ną i lr,ziuszajarcą częśc
artyslyczną przygotorł,ała młodzież Liceum Ogóir:o-
kształcącego v,, Śniglu i Zespołu Szkół Rcinicz_1,-ch .,v

}Tietązkou,ie pcd kielołvnict\.,ien_., riig::. Vy'cjciecha Cie-
sieiskiego.
Gcśćmi zebrania m.łr. b-r.]i: pi,ez..]r] Zarząźll 'iV.ije-
wódzkiego ZKRP 1 :i-]lńIP płk Feiiks ]ried.zieiski. 'bur-

nristrz Jerzy Cieśia i prze.łoCniczatil trlri1- }!.asta i
Gminy Śnligiel 1Jrszu}a Ranke. lrg l:p13:;-ądzeli1-1

sztandalu i odśpie.łan1u Ill.mnl,i Pańsiv,,c.,,-ee c :l:i-
nutą ciszy irCZCZo}_^io patriiqc zrr,a,r,i-.-ch }:oi,l-i1l,.l.',,,i-rtor,,,

i podopiecznyclr oraz poiegi"vch l:a flo:itacŁ: :, rl,ci,,-l_.,-

Św'iatołve j i z;;lnęizon;ici-t ,,,,; obcz:.cii |lcncenilac;.,-i-
nych.

Pun.kte;n }rr-l lniir,acvi n-,-iłr zel.;,, :,: l i :, i-.. 
-] :-, 1\'i,:i t;],.]-

nie odznaki WET':!:RA}J T,VAŁ:§ O .'il]Ł.PO"Ł,}I-,;j-

GŁO§Ć. Oirzl-rnłli je: Dr\CRC7,},K Jtze,t z Fit]:l,r,,
MARCI}TIAI{ Vdiaci__vslarv i SZ'l ]: ; ]: _i]Ai.i Winc:;li"q
z Broni.korł,a, PAYv'LAK Józef z Bi,:nlk:,, ,i"Ć-rR1,Ir

Antoni z Chełko.,va, PICTRCWiAK l3-i::l,L:: i ,VC.jT-
KOWIAK Adam z Czacz,a, BIAŁY Kai:iirlisi"ll i CilŁA-
POWSKI Franciszek z Karrnina, S]iORć\CKT Stgni-
sław i WASTAKOWSKI l(onstarrt"v z liarśnic, KU-
BIAK Wincent;,r z Kościana, CItrSIjlLSK,I lgnacy i
KACZMAREK Stanisła-w z l1"cszancv,-a, JC7EF -

CZAK Jozet i URBANIAK WaCŁAW z l,lecircina,
LEŚNY Piotr z Morownicy. K}Ti\iv'EL Vliojcicch z
Nietążkorva. KUSNIERCZAI< Flanciszeil z F'claC,c-
wa, ZAJĄC Brilnon z Poznanta, WŁCD_ąil;'"";i!\łiCZ
Józef i ŻAK Kazimierz z przysieki. ]'";:iCZ,],,,,,i,l,,Ri]I{

Alfons i OLEJiilK Edrł,ard z Robaczrlla. }TAIJCL]ITY

St:lni;la..* ze Staregc Eojai:,o,,.la. GB]CRCZYK Jarr,
.Trl,R,a iK l,e ori, },].C],.CCliiisi',1 i-ranciszek, KOST-
Rra i]lrA },i;:.l:ci:r;, TiCZAii Szczepan, KR trUSC:{I{ER
Eritnon_, KU'l]lrLA ]i,!ai,i;,ir,, ŁĘCZYNSKi Jan, NIA-
CjE;CZr:!i,i, S'ta::li;ja-,,,,. },,!AĆIśoWSKI Sylr,vester,
PP,I]l,i:lt. Elnest, FiT,j_,,iiii;ISi{I Ignacy, SPYCHAŁA
Maria" SZł;,I-AP\S1,iI Stanisłarv, SCI{ILLER Jan i
V/llWP.ZY]l"l i ĄĘ Tienryk zc Śmrgla, SKRZYPCZAI<
Jan i Wl.r.SilYK józef z Żegtówka.
Okclicz"*cśl:c-.,v. leferat odcz;,tał r,liceprezes Koła
&Ial"jan K_ul;ai;i. S-we l.;\,si,ąpier:lie zakcńczył słołvami:
,,{}ii tl,agiczaego ."vrzł§łlia tr§3S łoku teija 5? lat. W
o1or"cii* i;,'ii3 1"J,g5g};, p6il,g poirolenia. One przejęły
stel-, ii;lł:iłią,;li-ria naszyrrr pai:e'llvem i, narodern. Garst-
ka i;ete;:*nl'1,l.a z aliei:oi:;ojertr śleclzi łat.,vość zaporrri*
ne,:i,ł, ł narłeć bogate.[izo,wania polsiłich dośr,viadczeń
ir i :. i il 1,1, g 6 -,,i 

3, c Xt, r ó lv rr i e ż ł a rłr t y c h z t r a g i c z n e g o ---W-r 
e e ś -

ilii,,., A prtl*łież kto zap*min3 ,,wcz8łaj" jest śX,epy
Ęii. ]:1.lj}że ,rĄziś" i .,3utro".

iilla,"n;czdanic z tizialiiinorici Koła przedsiar.viła
,--i_,le","'l.ocj,l:iicząta Ger, truda Sk::z;r,l]czak. Podkreśliła
l'; :.,. iii: c ti,lbil :1 .r, : i-l ół_pi" ac ę z w łaozai:li s aintl1 zą do rv_lrmi
.,,iialt; i G:.nitl.,- €.}nrigie1, crgat:izacja.tni społecznynri,
:-.,:1cclzlezą ol:.:z Cśrod1^-ienr Po::r,oclr Społecznej, z któ-
r;"n: ieiliizi;je spra-,"vy i:l,tc,,ve kamhatantÓ],i/ i podo-
łłieczn..,ic]r,,,P arr;,ag amy sabźe ł_u zaj enl,nźe u pr z?J g Oto-
ll:unźl.t ą,t niaslł.ól,u ż nl,zeprauud,zanźLL tlsEusźaclóu, co
ria przujen,łnaścź nte nalezg, gdyż nźejedna ubliżenźe
tr z eb a znie ś ć-T ł,źe o d, iłanl,b atantóu i po dopże c z,nE cll,,
gle ari źtl,L. rai.z|:n, ktare tuźerdza,, że pomoc rrluszq
otrztlm"ać. Pracł t(L n,źe jest le'tcka ani przE jemna, Ale
lłtaś rnu,sź sźę jej paśu:źęcźć, gdyz dotEcz.!/ ona sprau)
lildzź st,i"łszlił:łt, iciól,zy lłżele przeżylż ź usgcierpźelż,
l:7i "mtode pł?:c-i,e,łł,;l,e .rnagło godnle żgć".
G. Skrz"vncza.k zaapeiorą,a.ła do spcłeczeństw,a, a szcze-
góhie do rnłcrlzieży: zlaŁiza się DZIEI§ ZFIARŁYCBI.
Iroch;,-inry się nad rnoglłami vuojennymi, uporządkuj-
;.:,:;r j:, zapalmy S}rnlboliczny znicz. (H.z)

§B§ffieffiffi§
7 paźdzl,etnika ma]owano jeden z zakładów usłu-

gowych przy u1. Lipowej w Smiglu. Rze,cz t,o chwa-
lebna, gdyby stosowano zasadę: naJirudziłem *- po-.
sprzątam. Właściciel firm;z - lub malarze - odpad-
ki powstałe .v wyniku skroba,nia ścian, po prostu
łvrzucili do stojącego nieopodal ulicznego kosza na
śmiecie, po:tarł,ionego przecież yv, zuFełnie innym ce-
Iu! Zrobiono to tak niechlujnie, ze resztkami kredy,
wapna i farby zabrudzono chodnik,

Tak więc właściciela 
- 

lub malaTz.v 
- 

\^/yTęcza pra-
cownicy ZGKi.lvt, ktćrzy odpaoki z kosza vrywiozą i
... przechodnie, którzy pozosta.łiorre na chodniku re-

;,:1iĘi 
- 

lozdepcza, W tej firnie rem,ont części.orvo
..cci-+;alono" cudzynr kosztern. Oj nieładnie, nieładnie

*łi<

1Ąr pieriłlszych dniach października, w sklepie
sprzeca3ącl,m lrlł.iaty pizv u1. śrl,. Wita, wrd,ziano ta-
},li oto clrrazek: L{łodzieniec Llrosi o trzy róże. Otrzy-
lurje je, aie hard_zo długie (są drozsze od krótkich).
F'losi o ich prz.,-cięcie, co L].cz},niono nie informuiąc
go o i_l,ia. ze zaciact ;ak za długie. Pada cena. Ku-
pu ja,c.,- cz:l lvienie je. iirvota chyba przerosła jego
nloziii,cści. j:o żadar:ej su.my dłr-igo szukał po kiesze-
niach.
.Jz..-żl-r r.,, tej fiirnie stcscr,vanym pla\,vem ekon,o-
nllczllvil-t lrvł z-rsj< ze \\:szelką cenę? Redakcia



1^/ITRYNA sMIGiELsKA

i,i$T $Ł} CZYTEŁ}dIS{A

i}o ffierłaiłcji,,W!r.l1-!l3 Snrigielslła"
Clrciałbyin się ustcsun]iox,ać do treści za.nie]r:

czonych v,r ,,\,Ior§" rrr 19i 124.

Decyzje \Iorai:ł:,-:go Zebrania B.S. uw-azam za siu:s:,l-

ną. Jeśli !\rzg1ęd_y e}-cncltric:.re, olgenizac5rjne i it:nc
przema-wiają za 1.:oi:ieczricścią zjednoczenia ban,kc '

b.vlegc porłliatu kościańskiego. to cz,v musr to b; .:

F'ank Spóidzielczy rv Kcścianie, a nie któr-,r§ ilri:;,,l
Niechby vu,iod.ąlv:ll był Bank Spółdzielczy w §miEi.r
lub inny bal}< {trKO, WBK itp.). Z doświadczeń. pl-
r,vojennych rł,ynika, że łączenie zakładół.", śrligie1-
skich z ,wiorJącymi zakładaml -w Kościanie, J.ub in-
nymi, <ila Slrigla vr konsekrvencji kończyło się riie-
powodzenianii (...). Na dzień dzisiejszy, mimc prze-
szł"vch trudności, czysto śmigielskim zakładein po:,.:_;-

stała N{ebiarska Spółdzieinia Pracy, a odzys}:ai s,,,,,1,1-

je miejsce Cech Rzemi,osł R óżnych. Dlatego niech Ral_1i

Spcłdzrelczy u, Śrnigju skirtecznie się broni. a jezcii
już będzie musiał, to z i<imś innym: PKO, WBK ,Lp.

Apel kierownika Koiei Dojazdowej s- Sm,l3il,ł o
ratol,;anie ,,Śmigielskiej Ciuchci" jest bardzo zasad-
n,. Z propozycją o rato,łanie ,,Ciuchci" już pizeC
trzema laty zr,vracałem się do władz N{iasta i Gtniny
Śmigiel oraz Śmigielskiego Towarzystvv-a Kultural-
nego, ale Ne zfialazlenr zioz,-łmienia.

Z POZDROWIENIEM

.. .r)o}9ło+99..}.ł.ł."...*.""ffi §*§§.".

,,mlffisffiffiffi PB"ą§s"
64-030 Smigie1, ui. Łeszczyńska 16

tel. (0-65) iB0-8,i1

o 1e r u j e:

SR O DI{I O C iI F{ ONY R, OSLIi,[
IIURT - DETAL

pełna garr, ir pestycydórv
(r^r małvch i duzycir opakoil alrił-ch)

- nalvozy dolistne

- odżylvki do krliatółv

- folia ogrodnicza
_ 11ą5ign3

o kukurydzy
" zbóż
. waTzylł, i kwiatórv

- YffiXXk,ol,,i."y
- opryski"§acze Ięczne

Zapt a sz amy od poniedzialku do piątku
lv godzinach od B.00 -- 16,00

lv soboty od B.00 - 14.00

64-030 SmigieI ul. Leszczyńska 16

na terenie Przedsiębiorstwa Produkcji, llandiu
i Usług Rolniczych ,,§ rrr i g r o l"

sGŁosZThItA
Zarząd.I*iTiasta i Gminy Smigi.el

OGŁASZA pubiiczn,v przetarg ustny na sp::zed.aż nie-
ruchomości zabltclorłranej pcłozonej w O1sze.,n,i2 .j7-

naczonej i[l erł,iC. 14/1 o porł,. 0,26,00 ha.

C ena,w__vr,vcła.,vc z a r.,,yn o si 3 0. 4 44,- zł.

Pizetarg od'oędzie si.ę rv dniu 5 listopada 1996 r"oku
o gccizinie 10.00 rł- siedzibie Urzędu ,l,{iasta i G_nl :;,.

Śmigiei (saia Nr 14).

Wadiu.m w- .,v},sckości 3,000,- nalezy 1,,,płacić rł, ka:ie
Urzędrr l,v C,;liu przetargu do godz. 9.00.

Dodatkoi,łll-ch j.niormacji w sprałvie przetargu ud.zie-
la Urząd Mia.sta i Gmin1- .,v Smiglu tel. 180-003 rv. 17

(pokój Nr ii;).
iiieruchom,ośc n:c;zna oglądać we wtorki i czw-artki
-,v goclz. od B,00 do 15.00 po uprzednim skontaktcl",,a-
r:iu się z Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Star;rm
Iiojatror,vie tel. 185-143.

Zastrzega się pra.,vo unielvaznienia przetargu bez po-
dania przyczyn.

PRZEWODNICZĄCY Z ARZ ĄDV
(-) Jerzu Cźeśla

Poszuliuję ri S:r:iglu mieszkania (pokój z kuchnią)
dla starszegc inałzeństwa (2 osób bez dzieci). Oferty
p]:oszę zgłaszać ielefonicznie na numery: 180-082 1ub
789-27l 1ub 189-297.

Sprzedarrr lub oddam w kilkuletnią cizierzałvę rrie-
ruchoi'rość (dom, zabudowarria gospodtrrcze, ogród)
rl, starym Bojanorvie nadającą się na działalność gos-
pcdarczą 1ub gospodarstwo rolne.
Inlorrnacje poci iele{onem Snrigiei nr. 1B0-0B2 lub
] d,J-:7 1 l ub iE9-297.

PL)D:ZiĘKOWAI\* jE
PP, L)an,-łcie i Stefanorvi TH]ELOM ze Smigla za o-
kazanii ,,]oillcc finansową TIa Izecz Prz;"chcdni Rejo-
nor,,,e.j ,* Śmiglu u, imieniu personeiu i pacjentow
skłacia jej kielorvnik lekarz Stefan Klupsz.

Panu mgr. I-Iubertowi ZBlERSKIEMU
,15,r ektoroli-i Centrum Kultury w Smigtu

z clr-azit 11.5,,roznienia na rvniosek Tor,,larzystwa

}{iłośnikor,v Ztemi Kościańskiej odznaką

ZASł,UŻO}JY DZIAŁACZ I{,ULTURY

serclecznc gratr,rlac je składają
rł-spólplacortnicy

La}aĄ,
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KRONIKA Pot_lCYJNA
20.09. br. - W stosunku do 4 mŁodych mężczyzn z

Biskupic i Pośrviętna, którzy zakłócali spokój i po-
porządek publiczny u, CAFE - CLUB ,,GIN" łv
Smiglu, sporządzono rł,niosek do Kolegium o uka-
ran,ie.

21.09. br. - Interweniowano w Wonieściu, gdzie je-

den z mieszkańców, będący pod wpływ-em alkoho-
lu, wywołał awanturę domową.

22.09. br. - Wszczęto postępowanie wobec nieletnie-
go mieszkańca Śmigla posądzonego o kradzież wa1,
ca ogrodniczego.

27.0S. br. - W Przysiece Starej I nietrzeźrvy miesz-
kaniec tej wsi leżał na drodze.

29.09. br. - Interweniowano w czasie uroczystości
weselnej rv Przysiece Starej I, gdzie nietrzeźw,y

uczestnik wywałał arvanturę rl,obec rł,społbiesiad-
ników.

29.09. Irr. - W Bruszczervie nietrzeźrr,.v mieszkaniec
Starego Bojanowa leżał na poboczu drogi. Kole-
gium,

30.09. br. - Nietrzeźrvy mieszl<aniec Śmigla wszczął
arvanturę domową r,vobec żony. Przed przybyciem
poiicji opuścił mieszkanie.

1.10. br. - Nietrzeźwy mieszkaniec Smigla leżał na

placu wojska poiskiego,

1.10. br. - Nietrzeżwy mieszkaniec Śmig}a wszczął
.awanturę wobec żony. Przed przybyciem policji
oddalił się.

1.10. br. - W Wydorowie mieszkaniec Głogowa,
kierujący ZUKiEM, z bliżej nieustalone j przyczy-
ny zjechał na prawe pobocze i dalej do przydroż-
nego ro\\rlr po drodze przewracając słupek z na,zwą

miejscou-ości i n,jechał do ogrodu uszkadzając o-

grodzenie i dt,zerł,a owocowe. Zatrzymał, się na

orzechu,

4.10. br. - \ietrzeźr,i,1, zięć - mieszkaniec Śmigia

- lvszczął arvantule rvobec teściowej.

4.10. br. - \ietrzeźrr,1- mieszkaniec u1. W. Reymon-
ta rv Sn-rrgiu 1ezał przed Centrum Kultury,

5.10. br. - \ietrzeźrr,1, mieszkaniec u1. Ogrodorvej w
Śmiglu rr-szczał arvanture rvobec rodziny.

5.10.br, - \V Sniglu ncdczas kontroli drogowej
strł,ierdzo:ro. ze kierorl,ca FIATA 126, mieszkaniec
Poznania. 1esi nietrzeźlly. Zatrzymano mu plawo
jazcly i skiero,";ano r,;niosex do Koiegi1,lm,

5.10. br. - Nietrzeźr,vy mieszl<aniec lr],. J. NIatejki
w Smiglu v\l§zczął air,anturę iirobec teścioviej miesz-
kającej przy ui. A Mickie.łicza. Przed przybyciem
policji udał się do s-łcgo mieszkania.

5.10. br. 
- 

Nietrzeźrvy mieszkaniec NIolorł,iricy za-
kłocał spokó.i tntcszkiiic,lm SmigIa.

7.10. br" -- l{ieznanv przechodzień zgłosił, że na
ławce przy p1. Rczstrzelanvch lezy mężczyzna. O-
kazał się nim byc rrrieszkaniec Mororvnicy, który
był nietrzeźw,y.

9.10. br. - Mieszkaniec llistązkowa zgłosił, ze na
ui. A. Duciycza leżv nieznan__v mężczyzna. Przyby-
były patro1 nikogo jed.nak rtie zna'Lazł.

9.10. br. - 
'W-szczęto postępowanie przecirvko mie-

szkańcou,i parska o kradzież alicesoriów samocho-
dowych na sz.kode mieszkańca Smigl"a.

10.10.br. - h{ieszlranie]C r\OSZanorł,a ,wyłącz:ił pTąd

uniemoz].irvi;rjac trrn,, sam}-rr.l s\Ą,-vm rodzicom ko-
rz;.stanie z 1od.ó-,vkj. Póź:niej 1,1,szczął rł,obec nich
alvantLtrq. ktcrej pl,.-1yczy:lą było korzystanie z ku-
chni i łazien]<i.

10.10. br. -- L,Iieszkaniec u1. J. Dąbrol,;skicgo rv Śmi-
glu zgło:ił, ze nieztlani mu męzczyźni przybyli do
jego mieszkania w celu pożl,czenia pieniędzy. W
trakcie patroio-,vania sąsied"nich ulic ich nie odna-
1e,ziono.

10.10. br. - WszczęŁo postępolvanie przeciwko miesz-
kańcowi Parsl<a w spra."łzie oszustlva jakiego do-
puścił się wobec mieszkańca Nietążkowa.

11.10. br. - 
Drózniczka PI{P rv Starl,m Bojanowie

zgłosiła, ze grupa młodzieży bardzc głośno zacho-
wuje się na dworcu PKP. Przybyły patrol nikogo
nie zastał.

12.10. lrr. -- Ti{ieszkaniec Starego Bojanowa zgłosił,
że na terenie Kalmina poruszają się dw-onia samo-
chodami DACIA obywatele rumuńsc5,. Zaftzyma-
no ich w Sierpowie. Okazało się, ze b_vłc ich sied-
miu i chcieli zakupic samochod;,, tej r,vłaśnie marki.

13.10. br. 
- 

Nietrzeźr,vy mieszkaniec Nietążkowa le-
żał na pl. Rozstrzelanych. Odrł,iezicno go do domu,
Kolegium.

16.10. br. - Nieznana kobieta zgłosila, że na ul. T.

Kościuszki 1ez1 pobit1- -mężczyzna. Przylr;,ły 1ekarz
pcgotorvia str^,,ieldził. ze leząc-1- mieszkaniec Ir{o-

rolvnic,v nie tna zadnvch cbrażeń.

sżer ż. sztab owg J al osław Mżedzźar ek

l{astę$ny numer ,,tTitryny Śmigielskie!" 1 l§stgpada hr,
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Urzqd Stanu Cgzłźinego w Śnzigll; i.r:)l_L jlruźe z&-

uiadamia, że l"u tutt:jszym iJrzędzźe zuiązeh m,ałżeń,
ski zawarlź:

2E WRZEst{iA i996 r.

- Pan Robert LlL"t|,wiczak z Czucza i Panż lluc,,",:t

Duda z Rzelat-l

- Pan Pa,uleł Wo.Llcoluiak z Leszna i Par,,ź D:nźej,ł,
Kal tLr : yna T. at u. jc,:.ak ;e Smigla

- Pctn Pźotr Szymański z Popazua Starega i Pani
Ju-styt-cl, Dawaj z Wydcroua

- Pan Cezclrąl Jun Lisouskż z Olszeu.ru i Pg.ni Sglt,is
kasztei,art ze starego Bajanolua

|} PAr.,1)ZiT)R|,IiKA 1996 r,

- ParL Walclemłr Czesław Suszka z Gorkź i,tlił,c,**-
nej ź Panź Iu:ona Dolatu ze Starego Bojancu:tł

- Pan Właclzźrruźerz Rogacki, ze Spłatuźa i Panż Jo-
lu,ni,a Stl,nlsłrłLou WźIk z Parska

-- Pam ]Warciłi. Urban z Jezierzyc ż tranź Anlr"a Ma-
rzena i3iałkou-ls/co z Wonźeścźa

- P(ty.. C,rzegorz janboąłżak z Sźkorzynu ż Panź Do-
ral"a l{apźerała z |{ietqzkoua

- 
Pan hlarcżn Poluk z Kaścźąna ź Panź Bożenct Wa-
s:yk z Nołłejusi

iż PAŻDZIERNIKA 1996 r.

- Pan Wżesłau Przybylski z Przgs,,eki Starej Il ź

Puni Magdaienc, M(rńl:.o1.Dska. z Prz,gsźekź Starej Il

- PtlL I,f ac:ej Pżotr Vlikowżcz ze Srużerczyny ż Panż
Renaia El,"bźeta A,pcluinarska z Bielalls

- Pan lreneusz lłIaloleps:y :c Śmźgla ż Pa,rl,ż lllsona
Bgledbał z Koszz,naLac

Kiero,wnik Ulzi]ciii -§tiillu Cylviillego w Sniglu
(-) żnż. Jerzg CźeśIa

i 8 §§§e3t§ pffiĘ§ K&W§E

f, , ,-ii trac|),-'l. ,":li,, się, z ol,az;i l}iiiA ĘI}TJI,,]:i['3I

§ n.iit,3i;8i-, l.:, -li,]iatlia czlonjrór,ł, Zarząd.u _\;iiasta i

I Gnrinv Srrigrel i plzerr-ociniczącei Rad;i j.,,!ia,,tl 1

! G,"rr,.r.., Srnigie1 z d1-1ektcrami samorząclor,"-;ci,i pla-
cóv,;ek cświatowych. Ostatnie odbyło się 9 paździer-
nlka iJcr. w salce Urzędu Stanu Cywilnego w Śmiglu.
Zapro,szonych gomi: dyr przedszkoia w Śmigl,u --
triżbietę Cieślę oraz dwektorów szkół: Mirosława
Grzeiczyka 

- 
Stare Bojanowo, Jana Nowickiego .-

Smigie1, Wiktora Snelę 
- 

Czacz i Pawła Szymko-
r.iiaka 

- 
Frzysieka Siara serdecznie pow-itał p,rze-

wodniczący Zarządu burmistrz Jerzy Cieśla. Na ręce
dyrektorów, wszystkim zatrudnion)rm w przeds,zkolu
i szkołach pracownikom, złożył serdeczne życzen,ia
zdrorł,ia i z,adowolenia z wykonywanej pracy. Po-
dcbne w ti:eści, równiez serdeczne życzenta złażyla
prze-,vodnicząca Rady Urszula Ranke. Następnie dy-
iektorom lvręczono nagrcdy pieniężne (była też i dla
byłej dyrektor w Przysiece Starej Danuty Andrze-
jewskiej) i kwiaty.

Po krćikiei części cficjainej, plz,,- kalr-ie . s.li.,-czacii,
\t,rr.,.,iązała się srvobodna dyskusja. któr,a. iez ziotl-Li-
ilol§ał}- §pfal,łlv:zkcły, Mórvionc o tl-m jak plz-,cl".-
a_ć rl).sokokł.,,a.lifikorvane kadr5r, kogo i jai:ilnl filctl-
clan'i r'l.cz,vć jęzvkół., olrcych oraz jak. lv t_lch \\:alun-
kach jakie lTia:.tiv, realizoi,vać progiam w_vchor,,'ania
f izvcztlego.

,,l.Tie chcę Wan karjzić" rozpaczał na koniec spłtiia-
nia st",e .łystąpienie Jan T{orvic1<1, 1łtćr.,- ,;,, i.rr,ienru

cl,vrektorow lvładzorrr 5ąp131:ądo:,;y,cl zilż,-1 pcdzię-
kowanie za dotyc}iczasowe! },roftou i o,oiekę aTaz za
przejęcie szkól poci ski:zydła sanrorząclu. ,,Szkoły na-
sze nrają się ,ru.yl"aŹnie lepipj od -krłratoryjnrych" 

-strvierdził. 
@. z.)

Rnpnrtwaą, Kr*o,,tnńł€&*§ę"
29.10.96, godz. 15.00, tC.3S, 18.00
30.10.96 (śrocła) godz, 15.00, 16.30 ,1ti.OB
31.10.96 (czrvartek) goctrz. X.5.00, }.6.30

,,GCOFY NA WAI{ACJACFI", USA 199J r. Rez. Ke-
rlin Lima. Filnr ar_ni.lpoyre!r!}-. Pies - ojciec ma psa

-- syna, który udaje glł.iazciola rnuzyki liijodziezo-
.ł-ej. Wstep podczas szkolnej .i|ccz-istości -ll"ywołu-

je zachrł,yt koleżanek - i obulzerrie cl;,"iektoia.
Pies - ojciec rv__vmyśia su]]owe san,kcje.

31.10.96 (czr,varteli) goctrz. 18.30

,,ROZRABTAKI W \\/AS7YI{GTOI{IE". IJSA 1995.

Rez. Ke1l.v Mąkin. i,o{.in. glają: Matt FreT er,

Tommy Chong, -- Komeclia. Niewielkie rniastecz-

ko na srodko.vym zachodzie. irTajstarsza klasa
w szkole średniej skŁada się z rozrabiakó-w 7 sza-
1eńców. Dyrektor wymyśla karę: młodziez musi
napisać iist do prezydenta z plopoz}zcjami refor-
my systemu oświatowego. Prezydent zaprasza ca-
łą klasę do Białego D,omu.

8.11.96 (piątek) goilz. 18.30

,,CENA NADZIEI". USA 1995. Reż Bruce Bersford.
Wyk. Sharon Stone, Rob Morro,.v, R.andy Quaid.
F'ilrtr sensacyjno-psychologiczny. MŁody plav/nik
otrzymuje pracę w instytucji, w któ,r,ej przygoto-
wuje się wnioski o ułaskawienie ludzi skazanych
na śmierć. 1\,{a rozpatrzyć akta kobiety, która prze-
bywa w celi śmierci; przed laty zamordowaŁa dwo-
je rówieśników, 

@.M.)
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TUEI,IIEJU KLA.§YFIKACYJNYM
Dla juniorórv i kadetów odbył się on w Kąkolewie

21 rł,rześnia llr.
Wśród junicró,o tenisiści POLONII sklasyfikowani
zostali: na B miejscu Artur N{arciniak, 10. m. Łukasz
Grzelak i na 13. m. Przemysław Kokociński. Druży-
nowo POLOI'{IA Smigie1 zajęła 3 1okatę zdobywa-
jąc łącznie 71 punktów.
Wśród kadetórv: 1. m, Miłosz Grzelak, 6. m. Adam
lrTowosielski, 9. m. Patryk Ratajczak. 14. m. Ma-
teusz Kuciak, 15, m. Marcin Luboń, 20, m, Mar-
cin Łączny i 29. m. Błazej Kramalek. Druz,vnowo
kadeci POLONII zajęli pieru,sze miejsce zdobytł,ając
łącznie 58 punktów.
Turniej dla seniorórv zorganizou,ano w Kobylinie
22 rvrześnia.
Nasi tenisiści sklasyfikorł,ani zostali na: Kazimierz
Kowalczyk - 3 miejscu, Tadeusz Kozłowski - 7,

Słar,vomir Krar,vczyk - 18, Ryszard Jokiel - 20, Wi-
told Wośko - 29 i Jan Norvak - 30 miejscu. Dru-
żynowo seniorzy sklasyfikorvani zostali na trzecim
miejscu. Łącznie zdobyii 104 punkty.

TERMII\TARZ TURNIEJÓW I MECZOW
R,OZGRYWANYCH !V LISTOPADZIE W SMIGLU
9.11. II Wojewódzki Turniej Klasyfikacyjny junio-

row i kadetów, godz. 9.30.

10.11. IiI liga: Po}onia I Śmigiel - LZS Raszówka,
godz. 12.00.
A Klasa: Polonia IV Smigiel - GOK Wije-
rł,o, godz. 9.00.

24.11. III liga: Polonia II Smigiel - Budou,lani Lub-
sko, godz, 12.000.

l,iga okręgorł-a: Polonia TTI Smigiel -_ Tajfun
III Lgiń, godz, 10.00.

POLONIĘ I SMIGIEL r-eprezentują: Adam Duda,
Tadeusz Kozłolł,ski. Gt-zelorz Stachowiak, Kazimierz
Kowalczyk oTaz - rv zalezności od potrzeby - Ar-
tur Marciniak i Miłosz Glzelak.
I'OLONIĘ II reprezentują: Ryszard Jokiel, Jan No-
.".rak, Witold Wośko. Sławomir Klawczyk.
POLONIĘ III reprezentują: Artur Marcirr^iak, Jan
Szczepanek. Słarvomir Kamiński. Tomasz Wieczore]<

oraz Mic}lai Wieczorek, Karo} Marciniak, Miłosz
{_}rze]ak. Andrze j Herkt.
r]OI-0NtĘ IV reprezentuja: },Iiłosz Grzelak, Walde-
mar Walkor,viak. Przemvsłarv Kokociński, Mateusz
K_uciak oraz Pair}-k Ratajcza}i. Adam Nowosielski,
Nlarcin Luboń, Marcin Łączny i Łukasz Grze]ak,

, (opr. H.Z.)
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Społeczna X,tiejsko-Gminna Rada Sportu, Kuitu-
ry Fizycznej i Rekreacji rł, Smiglu przy współudziale
K.S. ,,Pogoń 1!'}2.t]" zol,ganizorvala 5 pażdziernika tur-
niej tranrpkat:zt,, v,, ktorynr rł,zięły udział trzy dru-
żyny: Centrum Ku]'iur1. z Wielichotva, NIas-Rol ze
Spławia i Pogoni Srr-ligie1.

Najlepszymi okazali się chłclpcy ze Spłarvia, którz;.
wygra}i z Pogonia 3 : 1 i ztelnisot.,ali z Wielic}rowem
3 : 3. Drugie miejsce zaii;li trampkarze ze Śmigla,
którzy r,v5lgrali z \lrielicho,,xlem 2 : 1.

Wszyst}rie clrtlzyn./ otlz;,.,rra1-,- pucilar \vl,dz z d_./IJ-

Iomem oraz toibę n: ;iplzęt spor'io"wv,
opr. (H, Z)

lĘ!};llr xl,§ł,{}Łii;t,iC.i
'W dniach 4 - 6 pazdzielnika bl. ."v Śmigiu goś-

ciła po raz Ósm1. delegacja ririeszkaticor,l, miasta Rei_
1en (Holanc}ia_) z pomocą ghąrllfaf:,,tłpą. Delegacja
składająca się z 5-ciu oso}: piz"vwiozła po laz kolejny
odzież do punkt,.r Pomocy Społecznej (na u1, Mickie-
wicza) a takze ubiory sportor.ve dla piłkarzy KS Po-
goń lv Smiglu i LZS-UIas-Rol Spławie.

Częśc delegacji była tez olrecna na lozglywanyil}
Turnieju Tranpkarz;- oiagnizoi-,-anym przez Społecz-
ną Miejsko-Gminną Radę Sportu.

W dniu 5.10.]1]96 r. o,.]odz. iB.00 s.c. GILT rv Śrni-
glu wydała pr,zv pomocy p. Lisia}<a kolację dia de-
legacji, w której lrczestniczyli takze członkorvie Za-
rządu Rady Sportu z jej przewodniczącym L. Bal-
cerem no czele. plzedsta,wiciele Zatząd, KS Pogoń
Śnrigiei z jej Prezesem Bcgdanem Krysztofem.

Podziękowano za darolvany sprzęt i omórviono lvieie
innych sp]raw. I.ia lvniosek clelegac;i holenderskiej,
w 199? r. dojdzie do rł,ymiaii)- 31,Llpy sportorł,ej (ok.

50 osobor,vej) przede -ł-szystkirri piłkarzy i tenisistów
stołorvl,ch. Wizyty wzajemne będą tr-łały po 5 dni,

Dokładnie wszystkie szczegoły zostaną dopracowane

listor,vnie oraz omówione podczas kclejnej wizyty Ho-
lendrów lłl }istopadzie br.

Zorganizoi,r,ana kolacja b),ła orvccna rv ustale-
n],a. Za doprowadzenie do tego spotkania oraz u-

czestnictu,a w rrim. ]{ięlg-.vnict-ło Rady Sportu i KS
Pogoń serclecznie dziękuje Panu Burmistrzo-łi Je-

Iz€1}1g CieŚli i Państrvu l(i:alvczykom.
Leszek Balcer

Srligie1. dnia B.10.1996 r.



CmENTAffiffi §&?
Idąc torami kolejki od Robaczyna w

stronę Śmigla patrzymy w prawo i widzi-
my dwie kapliczki o kopułach w kształ-
cie dzwonów kryte łuskowatym gontem.

Cmentarz to? Pod mul€m tablice: jedna

zakazuje grzebania zmarłych. druga pod-

nosi cmentarz ewangelicki ufundorvan,v

przez Bojanowskich do rangi zabytku. Ale
jakże dziwne to miejsce! Rdzewiejący
krzyż oparty o skrz"vdło drelvnianej bra-
my niepokoi i, napawa lęl<ier:r. Może nie
powinno się tu wchodzic? Słońce wślizgu-
jąc się do środka, dodaje odw,agi i pociąga

za sobą. Tuż rr wejścia, rvokół kapliczek,
bujnie kr,zewi się zielsko. Travla porasta

cme,ntarz tak, że nie sposob odszukać gro-

bów. Jest jeden: jama grobowca, z ktorej
sterczy krzyż. Wokoło suche 1iście i mnó-

stwo czerwono-czarnych orł,adow biegających ch_vzo

po kamieniach, Lewy narożnik cmentarza to śmietnik
jego historii: poniszczone nagrobki zwalone lv bez-
ładny stos szpecą w językq niemieckim modlitwy ja-
kieś czy skargi .,.

Jedynie grób Karola Aleksandra Bojanowskiego oca-
lał. Naprzeciw, wewnątrz kaplicy, pod rozbitym pom-

nikiem, klęcząca bezgłowa postać. Lament tego miej-
sca?

Małgorzata Figura

Fot. 2X Piotr Rogaliński

P.S. Autorzy tekstu i zdjęć są mieszkańcami Pozila-
nia Wakacje, na twórczej pracy, spędzali w śmigiei-
skim wiatraku, Są zauroczeni Śmiglem, okolicą i

ludźmi, których tu spotykali. Widzieli tez i to, czego

:r, 
* codziennej ,o"rr*_-]",nie dostlzegamy. 
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