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Niebawem, być może, na e-.ń?ngelickim cmerrta-
rzu przy uI. Wł. Reymonta w Śraigiłl rozpoczną się
i]rrace porządkowe i upamiętniające miejsca pochóv,r-
ku niemieckich cyrvilów na nim pochowanych.' 

Wykonałvcą tvcll prac bylaby sirclia ttiemiecka.
Z taką bow-iem propozycją cio ]:urmistrza Jetzego

'CieśIi wystąpili przedstawiciele VDK Kassei i Fun-
'd_acja ,,Famięó" rnająca słvą siedzibę rv Werszarvie

Pod pojęciern ,,nientieccy cywile" należy chyba
l rozumieć zwłoki 77 folksdojczów* (vr rzeczywistości
rv smiglu pochowano ich mniej), których urcczysty,

,manifestacyjny pogrzeb odlcył się w Śmigiu 1? grud-
, nia 1939 roliti.

Naz,wiska foiksdojczórv mi już nic nie mółvią.
Ale starszym ode rnnie - na pewno iak. Stąd moja

: cgromna prośba: o niżej -wymienionych claciałfuyrn
. się dowiedzieć: t. gdzie lrrieszkał (cbecna nazwa r,łlicy
i nr posesj1),2. czym się zajmorva,ł, jaki miał zawód,
z czego utrzymlrwał rodzinę, 3. jak liczr:ą miał rodzi-
nę - imiona, 4. iie mógł rnieć lai w 1939 r., 5, rv ja-
kich okolicznościach mógł zgtnąć, 7. w wypadku
identyczności nazwisk, jaki był stcsunek pokrewień-
stwa (np. ojciec. syn, brat).
Z E&obaczyna: Redlich Au,gi_tst, }ieinrich Pave1, Neu-
man F'riedrich, Schwarz Emil, Scil,"varz Gustaw (?),

Schwarz Ernil Fruno, Schwarz Paul.

CZy KTos
IEsZCZE
PAMIĘTA?

Ze Słnigla: Bamberger Rudolf, Langner Emil, I{ey-
r.nąnn Erich, Ni8rnann Ervlin, Schitthelm Ka::l,

*Schitthelm Otto, Halliant Ad,olf, }Ialliant Kurt, MeI-
zer Fridrich, Melzer Gerhałd, WeiB Herbert, Krum-
me Erns,.,, .Hoffrnann Friedrich, Hoffmann Gustav,
Henschel Adolf, Erner Patrl, Wurst Franz, Brat1<e
Adoif, Klirrgbeii Richard, Elsner Bruno, Flaake Rein-
hard, Kaiser Walter, lrTeumann Ernst, Zugehór
Albert, Hoffmarur Paul, Weikert Hermann, Hanisęh
Johann, Schiittker Wilheim, Langner Richard, Lang-
ner Erwin, Pfeiffer Gustaw, Scheff]er Ernst, Redll
Luise, Langner drnst. 

l
A ponadto: kim był Eugen Petrtrli? 

;,

Ktokolwiek rnógłłly nri udzielić jakiejt<olwiek in-
forrreacji o wyżej w-ymienionych osobach proszę
o kontakt listo.,.,,ny, telefoniczny (w pracy 1B0-2T3.
w dornu 180-260) lufo osobisty. ,

* foli<sdojcz (nrr. volksdeui;cir) io: ,,osoba, która w cza-
sie okupacji hitlei,crv;iliej została rvpisana (dobrolvolnie a'-ł.
pernlnych wypadkach pl,zymuso\^,o) na listę osób pochodzełlia
niemieckiegc, ;,nających znaczr\e przywileje w stosunku ,do

]ud,lości poiskiej i cieszących się zaufaniem vlładz okupa-
cyjl,ych" (Slownlk języka poiskiego, Warszawa 1981, t. lII.
s. i46. tV tyin pr;ypadkrr clrodzi o ,ludnośó narodowo§ci
nieluiecn<iej mieszkającą na naszych ziemiach przed wrześ-

i
niem 1939 roku.
P,S" S wspołnnianynr pogrzebie pisaliśmy już w ,nurne-
rze 6{19) z 2 kwietrria 1?*2 t. Jeśli ktoś z czytelnikó.w Wie
o inrrych miejscach pochówku niem'ieokich żo\nierzy i cywi-
lów - też pro,szę o iraformację. 

@.Z.)
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KoEe$ggp śmraigielenin profesoregTi!
prof. dr hab. Kazimierz Przvszczypkowski

Kazimierz Przyszczypkowski urodził się 1 marca
1943 roku w Śmiglu, w rodzinie rzemieślniczej, Oj-
ciec Feliks był krawcem i cieszył się dużym v-rzię-

ciem u klientów. Po ukończeniu szkoły podstawo-
wej w Smiglu, w latach 1957 - !962 uczęszczał do
Państwowego Liceum Pedagogicznego w Lesznie. Po
jego ukończeniu, przez dwa lata, pracował jako nau-
czyciel w szkole w Bronikowie. W 1963 r. podjąl siu-
dia pedagogiczne w Uniwersytecie im. Adania Mic-
kiewicza w Poznaniu. Po ich ukończeiriu, w 1968 ro-
ku, zostaje pracownikiem naukc,wo-tiydaktycznyn
w Katedrze Pedagogiki UAM w Poznaniu. W 19?6 r.
uzyskuje stopień doktora nauk humanisi;,cza;lch w
zakresie pedagogiki, a w 1992 - doktora habiiric,,;"a-
nego nauk humanistycznycll łv zakresie andiagogiki
(dział pedagogiki zajmujący się zagaCriieniami po-

budzania, ukierunkowywania lub wspomagania pro-
cesów wychowania ludzi dorosłych). Od 1 czervrca-

1995 r. jest profesorem UAM w Poznaniu. Obecnie
pełni funkcję prodziekana (zastępcy) Wydziału Slu-
diów Edukacyjnych UAM w Poznaniu i prodziekalla
Wydziału Pedagogicznego Rałtyckiej Wyższej Szko-
ły Humanistycznej w Koszalinie.

Zainteresowania naukowe prof. Kazimiet,za Przv-
szczypkowskiego koncentiują się lvokół relacji poii-
tyka a ośwlata. Zajmuje się szczególnie zagadnienia-
mi nabywania nor,vych kompetencji ludzi dorosł"vch
uwarunkorT anych zinialą społeczną .-- np. mig,::-
cjami (przesiedlanie się ludności) czy transformacją
społeczną.

Jest autorem dwóch monografii (praca nauko,,va pc-
śrvięcona wyczeipującemu opracorvaniu jednego za-
gacinienia, faktu, zyciu jednej osoby): ,,tr'unkcje sys-
temów informacyjnych w-ieikiego miasta rł,obec mi-
grantórv" i ,,Cpozycja polit;lg2na w Pclsce - 

\Nez-
,łania dia edukacji" (1993). Jest tez r,vspółautorem
trzech ksiązek, w iym ostatnio (1995) wy,danej pt.

,,Zmiarta społeczna a kompetencje edukacyjne dcro-
sł,vch". Jako r.vspółautor napisał dwa podręczniki i
sl.:ryniy dla studentów.

:,Viipi cmo\,vał około 1 0 0 ;:ragi-<tr ów p edag o giki.

łVspćłpracuje z Kolegiun-l Edukacyjnym w Braci-
fcld rv Angiil i Międzynarociowym instytutem Ba-
dań Pcdręczników Szkolnych w Erunsz.lriku w
}.,liernczech.

Frof. K. Przyszczypko-łski praclrje nad projek-
ter:r badąrvczym pt.,,Wychowanie ob.vr,,,atelskie: stu-
dium teoretyczno-poróv!/nawcze i empirvczne" finan-
sc $ianyn1 przez K omitei Eadań }ia,"r}lo r,,,;;ch.

Czl.nnia uczestniczv tez rr. międzr:narcdo',i'vch i kra-
jo*-;,ch konferencjach r_,a,lkoi-,-vch. Za dci;,-g5.ra..-
\-,ri. dorobek naukor,,-v i dzrałainośc dl-dakt1,-czną L1.-

z;;skał nagrodę łiinisti,a Edusacji },arodorvej i Rek-
tora LAM w Poznanitt.

i]o rodzinnego miasta prz; jeżCża często, Odrvie-
d.za mieszl<ającą tu matkę i nieopodal mieszkającego
irra.ta. Także groby ojca i siostry.

opr. H.Z.

PANU INŻ. JERZEMU CIŁ,SLI
BURMiSTRZ3WI MiAST.\ i GNiINY

śttłtcIur,

SER,DE CZNE GR,A T,ULA C JE
ZA WYRÓŻNIŁNItr GO

JAKO DZI^ŁACZ,A SAłvICRZĄDCWEGC
nagroda miesięcznika

,,WIADoMoŚCI KoŚCiAŃSKIE"
ZA sKUTEcZNose W DZIAŁ"ĄN]IŁI

składają
dyrektor i pracovinicy Centrurn i(ultLliy

w Śmiglu, redakcja,,Witryn_y Sri"rigieiskiej"
aTaz drukarze z drukarni R. Łączl:i:l,"iegc

w Smiglu.

Tym wszystkim, którzy z okazlt

50-LECIA
NASZEGO POZYCIA MAŁZEIVSK]EGO
złożyli nam serdeczne życzenta i kri,iat__v

r,v szczególności: Kręgol.,ri Starszych Harcerzy,

Komendzie Hufca ZHP rv Snigl..L.

Ś rr:i g i elskiemtt To lłarzyst.io,u Ęu] titraln emu

i To.łarzystwu Śpiewu,,HARir[O](IA"

składa:ny

i,lrserti ęCzn? bocL:tekoIL,allLeI,

ANrELA i ZBLGNIEW GRlBoli,sCY

Śmigiel, dnia 16 stycznia 1996 roku
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7, o§[ffiaem nie ma żąrtów!
Z Komenci-1 Rejonorł,ej Państwowej Straży Pozar-

nej w Kościanie otizl,maliśmy informację o svtuacji
pozarorvej i nliejscor,,"vch za,grożeniach lv rejonie koś-
ciailskim rv 1995 roku. PALIŁO SrĘ I BYŁO NlE-
BnZPIECZNIE!

Ogółer:l pclł,stał"v 294 zdrrt-zenia: 167 pozarórłi, 12ż

rrliejsco,we zagrożeaia i 5 fa"łszyrvych aiar-mołv. Łączne
sh:at-y 1.",yniosł;l- 614.0C0 zł, l,,i t''.m: pożaiow-e 210.000

złotyclr. niejsco,;",ych zagrożen 4i]4.000 złotych. Dzlęki
dzialanionr ,;aństrł,owej i ochctniczych straż5, pożar-
n,vclr uratorł,ano mienie lr,,aitości 4.321,000 zł. Do ]i-
kvlidacii skutkórv lvsz_vstkich zdarzeń potrzebny był
r-idział 33B sekcji z obsadą 2.259 csób.

Pod.cza.s zc}ł"rzeń rv 1995 r. śrnierc poniosło ]_? osob,

rv t.vm pięcioro dzieci, a rannych zostało 37 osób,

w tyn jeden strażak-raicrvnik.

PoŻARY
Najlvięcej ich połvstało w sierpniu - 

6l. najbar-
clziej palnym dnienr był piąiek - 33 pozar._v. a naj-
rł,ięcej b}.ło ich w roi::ictwie - 60.

lV głłiinie Smigiel r,vylruchło 40 pożaróiv, l,,tóre
łącznie sporvodorvaiy straty na sumę 55.000 złot"r,cłr.

Przyczynami ich pcr,,,stania był,v:

- nieosirożność osó]: dorosłych - i03 pozary,

-- nieostrozność osób nie}etnich - 7,

- lvady i niewłaściwa eskipoatacja urządzeń i insta-
}acji elektrycznych _- 7,

- u,ady i niervłaściwa eksploatacja urządzeń ogrzew-
czl,ch _ 1l,

- wady i niewłaściv,ra eksploatacja urządzeń nrecha-
tricznych - 9,

- v"ady śroci}<ów transporttr - 9,

-- samozapa],enie chemiczne - 1,

- rvyładowania atmosfer;u,czne - 2.

** umvślne podpalenia - 11(l)

- nieustalone - 2 pozary,

MIEJSCoWE Z^i}RaŻENlA
Nairł,ięcei powstało ich lv iipcu - 

4i i w ponie-
działki - 31. W naszej gnriłłie było ich 16, Spor,vo-

clow-ały straty r,v wysolrości 138.EOS zł,

Przlrc7yną*i porr,istarł,ania rrriejscowych zagrozeń
b_vły:

- rł,ad} urządzeń nechanicznycl' - 1 zagrozerlie.

- nieprar,vidłołr,e magazyno\Ą,anie substancji niebez-
_l,ple,JZIr\, CI]. 

- 
i.

- 14lą6];1l śrc,lkórł, tlanspcrtu - 3,

- niezacholi,anie zasad bezpicczen;tv,.a środkóiv
transportu - 44.

-- wadv konsirukcji blrdorvla_n-,-ch 
- 2,

- niepraloiiciłor,r;e .,..;.l Ęgnv\r-anie i)],ac ren"rolttOlVC-
-budo,wlanycŁr - 1,

- hulagan;r, silne ,,ł,iati__v 
- 2L,

- 
gwałtorvne opady atnosferyczne - żż,

-- niewłaściwe u,trzymairie szlakórv komu_nikacyj-
nych - 1,

- nietypowe zac}io-wsłnle się z-ł,/7eTząt - 
2,

- inne plz/vczyny - 22,

- nieustalone - 2 zagi:ożenia.

WlEDZY 1.1- jCDY Zli DUZO
Wojewod-a Leszcz,,",irski i.rrz):,0onlnj.eł l.,,szystkinr

właścicielom i zarząd,ccrd o obowiązku" użytko.vania
obiektów budowlanych zgocinie z ilh ptzeznac:eniem
i 1lyma§aniami ochrorly śrcdorłli:-.;ka oraz utrzyinania
ich w należytym "qtani.e iechniczrr;rnr i estei_,-cznym.
Obiekty budor,vlane p*rvinny być w ezasie ich użyt-
koąvania poddawane okłesor-vej kontł*li:

1) co najmniej raz iv roiiu pol,egającej nł spfaw-
dzeniu stanu technicznego spra-,;",ności:

- rnstalacji gazo-vv"vch claz i,]rzewodoior komino-
rvych: dymn;,-ch. spaiinorvych, w-entyiacyj-
n_l,clr,

--- instalacii. urządzeń słitz3c;.g}i cchronie środo-
u iska,

- elemento-,r; budynku, bud,olrrl"i i instalacji na-
razoirych na szkodliule w-pływ;. ati:losfe;:"vcz-
ne i niszczące riziałanie czynnitrró-w występu-
iących podczas uzytkov,,ania obiektu.

2) co najmniej raz,na 5 1at polegającej na sp]raw-

dzaniu stanu sprawności technicznej i wartości
użytkowej całego obiektu, estetyki oł-.iektu i jego

otoczenia. Kontroią tą poltrinc"o b,vó objęte rów-
niez baiianie in.lti:lacii elektrycznej 1 pioru:ro-
chroriae j.

f)waga! Fiontłole l:iogą przetr}row-adzać osoby po-

siadające odpoll,ietlilie upłarvtienia!

Pontadto,tvłaściłiele, załządc;y 1uh użytkor,ł-nicy
obielrtów ogrzelvanych paliwem stał3rrn, ciekłyxn luł-l

gazowym są obolviązani d_o r,isuwartia zanieczyszczeit
z przewodów clyrroi,vycir i slłaiinoryych:
1) od palenisk opaial-ryclr pallwern stałyrn

najmniej 4 raz}. rv roku.
2) od palenisk opalanych palilvem płynnym i ga-

zowym - co najmniej 2 razy lv roku,
3) od palenisk zakładów zbiorowego zywienia

i usług gaslrononiiczn,vch - co najnlniej raz
łv roku.

UWAGA I,TA LA1\,{PY
P R O i:,,I i E llT ]]{ 1 :( O W E

1. iiażdy prorrriennik lanrpowy por,virrien być wy-
posażony \łl siatlłę ochłonną z,abezpteczającą
lan:rpę od strotry kr;puł;r przeci elventualnym
uszkodzenienr mechanicznym Flomiennika, jak

c.d,. na s, 4

3
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również przed przedostaniem się szkła pęknię-
tego na palne podłoże.

Promienniki lampowe są bardzo wrażliwe na na-
głe zmiany temperatury np. przeciągi, ulegając
pęknięciu. W przypadku braku siatki ochronnej
rozgrzaRe szkło n:.oże spolł,odoił,ać pożar painego
pcdłoża np. słomy.

2. Frołnienrri!ąi powinny być instalotrvaĘe !v odleg-
łości nie nrniejszej niż 60 cm od rnateriałó-łv pal-
nych {kojce, kosre, ściany, suflty, itp.) na linłe
nośnej a nie na przewodzie zasi}ającym.

3. Zabronione jest w-ykonylvanie lve własnyĘa za-
kłesie prowizorycznych promier:nikólv, ze T łzg7ę*

du na brak możliwości dobrania y,;|3§3iy,lycłi

przekrojów przewodów elektrycznych do n:ocy
instalowanej żarówki.

ZAPAMIĘTAJ: }Tajczęstszą przyazyną pożaró,;z

w okresie jesienno-zimoi^,ym są urządzenia ogr-ze,ł-

"j1']*.- 
* * *.*** ***** ****.****,JT:J:

ft,ę: l.::i- T' .n'f',,,-,' , -. ,i :

ffift#;,";J ".,-,n;,li,*, ] -*",-',,

ffuH śĘ€
€\# Ł trą

64-030 Śmigie1, ul, Kilińskiego

uprzejmie informuję, że w-szelkie infcrmacje na te-

mat pracy gabinetu oraz zabiegów w nim wykony-

::":-:::::T::::"j-::::-.:,-:: j::
BOSKONA.Ł EI§A§$&€&SĆ 8ĘEYKÓW GBCVflFi

Jezeli chcesz udoskonalić ariajorncść języka c}:-

cego i pogłębić wiadomości w językach: angielskrm,
niernieckim i francuskim, to już możesz skorzystać
z tygodnikóvr: ,,Die Zeit", ,,Le Figaro Magazin",
,,Time", któł"e znajdzie,sz w czytelni Bibiioteki Pu-
biicznej w Smiglu.

Zaabonowaliśmy rór,vnież tygodnik w
syjskim ,,Rossija".

Istnieje nrożliwość wypożyczenia tych
do domu na 2 dni,

Serdecznie zaplaszamy w godzinach otu,arcia czy-
telni: pcniedziałki, środy i piątki w godzinach od
13.00 do 18.00; wtorek od 10,00 do 1.t.00.

Do§,ABIAN§E KLU{,zV
€ sanrocltod-owych,

€ trlatentowycil,
OSTR,ZEI\TIE NOŻY

Śmigiel, ul. Lipowa 6 _- tel. t80-606
rv godzinach od 10.00 do ].7.00

języku ro-

czasopism

u,:1 ,

GAffi§NET
PSYCIJOLOGICZNC-LOGOPEDYCZNY

rngr Grażyna Foiewska*Berłrl-ieh
psycholog

logopeda dyplornorvany

Śmigie1, ul. Lipowa 20 m.3

rejestracja telefoniczna :

codzienie po godz. 15.00

tel.: 1B-04-C5

() t::udności rv nauce czytariia i pisania

* wady wylnowy

* opóźnion;l roz,wój mo,fiy

Z^Y-ŁAD MALARSKI
R.o}:ert .Tankewski

Nowa Y,/ieś, ul. Poprzeczna 5

s ivEALawANIE

€ TAI'E?O'łi"i},i.
e SZP_\CFiŁO=;ł.r]iii

lio'c]ne ieit-l-tiil.- .,l- i!9t] l,.

Frz3.,j*;ę uczllióri, rr na-l<ę za,,i,oilrr.

SPRZEDAM SUKN1Ę SLUBNĄ
t70 cm

telefon 780-327

ZMiANA W§N§ETV
Jak Czytelnicy zauważyli, od 1 numeru A.D. 1996

nastąpiła częściowa zr.niana_ w-iniety naszej gazety.
W tyn roku będzie ,,na zielono". rTadzieję trzeba
mieć zawsze - ktoś powiedział. Zrnienlż się też wia-
traczek. Poprzedni pochodził z dyplomu opracowa-
nego graficznie ptzez p. Antoniego Szulca. Serdecz-
nie dziękujemy Panie Tolku. Oł:ecny jest dziełern
n]gi. Romualda Sobkowiaka (ROM ,96) z Du,sznik
\iJlelkopolskich, sympatyka Śmigla i naszej gazety.
Był on już autorem całej winiety ,,Witryny Smigiel-
skiej", gdy była drukorvana metodą ksero - od 1 do

57 numeru.
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§ffiŁffiff#HBHAfi§.Ą
tpF}O§§Łi.§§I\€V N§flsC§§ŁĄ §NF,ORMAC3Ę}

}V poprzednim nurnerze,,Witryn;z Śmigieiskiej"
nr 1(106) w artykule ,,Obradował Komitet Telefoni-
zacj|" zamieściliśmy informację: ,,Ci przyszli abonen-
r:i, którzy rozliczają się z TJrzędern Skarbowym,
wpłaconą krł-oię na telefonizację rcogą od}iczyć od
poii_stawy pcCatku". Inforrnacja ta okazała się nie-
dckładna. Kwotę wpłaconą komitetowi telefonizacji
jako daro.łiznę rtrogą odliczyć wyłąeznie r*ieszlrańey
vłsi, !łtórzy rrzyskali doehedy w 19S5 roku. O do-
kładną informację zwróciliśmy się do Urzędu Skar-
'bo.łego r,,r Kościanie. W myś1 przepisów o Podstawie
obliczenia r,vysokości podatku Art. 26 Ust. ], pkt. 1"a,

odliczeniu pod}egają clarowizny na cele naukowe,
naukowo-techniczne, oświatowe, oświatowo-wycho-
-war.^/cze, kulturalne, kultury fizycznej i sportu, ochro-
ny zdro=,.łiia i pornocy społecznej, rehabilitacji zawo-
dowej i społecznej inr,vaiid-ów a także -ff zakresie bu-
do,v,zy dróg i sieci telekołnu*ikacyjnej na wsi cra_z

zaapatrzenia razsi w wodę - Łącz:nie do rvysoiłości ;tie
przekraczającej },50/o dochodu tsG€znego.

Czyii każdy podatnik razLicza.jący się sarn iub
l,",zsp ólnie z trlalżonką może o dlicz y ć pt zekazaną darc -

,wiznę nieprzekraczającą 150/o dochodu i:ocznego.

U VJ A G A! Odlicza ten z małżoirkó.,łr, na którego
wystawione są dowocł_y wpłaty. Zeby Państwu to zo-
brazawać podajerrry przykład: OsoJra rozliczająca się
sama (FIT-30) która uzyskała dochód 6.50G,00 zł mo-
że odiiczyć 150/o tej sumy (rlochodu) tj. 975,00 zŁ.

'W przypadku, griy rriałżonkowie tozliczają się
wspólnie €ir-31) z uzyskanych dochodów podajemy
nst. przykład: rnąż lv ciągu roku uzyskał dochód
w wys. 3.00C,00 zł, a żana 2.000,0G zł, '}Jąż może od-
Iiczyć 150/o swego dochodu czyli 450,G0 zł, natomiast
żona 300,0a zł. agół.em odliczają -/50,00 zł. Tylko
rv przypadku posiaCania dowodów r.ł,płat na ołlojga
rłrałżonków (dv,,a imiona!}. Dov,iody "łpłaty łależy za-
chować ptzez 3lata.

Reasumując: kcszty telefonizacji rnoże odliczyć
mieszkaniec wsi, na któłego zostały wystawione trro-

kłą,itorvareia

informacji udzielił p. Włodzirnierz Pa.łlik, kie-
rownik Działu Podatku Dochodołvego w Utządzie
Skarbow-ym -ł Kościanie B.In1

Kffi#ffi€§K& ffiffiŁ§ffiw§ffie
22,72.96 -- W Starym Bojanowie rv mieszkaniu przy

ul. Szkolnej doszło do awantury między szwagra-
mi, Strony pouczono.

29.12.95 - Yr' Śmiglu na wylccie v, kierunku Miorow-
nicy mieszkaniec Śrnigla kierujący FIATEM 125p
na prostym cdcinku drogi zjechał na środek jezdni
i rv trakcie mijania prawidłowo jadącego FORDA
zahaczył o niego lusterkiern. sprawcq ukarano
mandatem 10 złotov",ym.

3CI.12.95 - Nietrzeźwy mieszkaniec posesji przy ulicy
H. Sienkiewicza rv Smiglu wszczął awanturę inro-

bec domowników. Odwieziorro go do wytrzeźwie-
nir-.

5.81.96 - Interłveniowano w bud"vnku przy ul. Ja-
giellcńskiej w Śmiglir, gdzie doszło do nieporozu-
mień na temat utrzyraania psa.

5.81. - W Śmiglu na ul. Połrrstańców Wielkopol-
skich cofający ŻUł<teM mieszkaniec Osiecznej nie
zacho-wał należ;,tych środkó-ł ostrozności i uderzył
rnz pra.łidłor,ło zaparkowany inny pojazd. }"{an<iat

20 złotowy.
8.E1. - W pomieszczeniu gcspo*arczym przy ulicy
Wł. Reymcnta w Sniglu zaułvażono nieletłią, która

opuściła swych opiekunów. Odwieziono ją do miej-
sca pcbytu łor Starym Bojanołvie.

18.e1. 
- Interwencja domowa r,v mieszkaniu przy uli-

cy T. Kościuszki w Śmiglu_, gdzie nietrzeźvły mąż
l,vszczął awaniu_rę. Strcny pouczono.

l"ż.&].. - Tego sarnego typu interwencja w Karśni-
cach.

1ż.fiX. -- W Poladowie mieszkaniec Świerczyny w cza*
sie gęstej mgł_ł, i przy oblodzonej jezdni nie zacho-
wał należytych śrocików osirozności i w irakcie -wy-

przedzania ciągnika zjec'rtaŁ na 1ewy pas jezdni i do-
prorvadził do czołov,,ego ziierzenia z jadącyflrl z Tlz-
przeciwka cięzarowym SUZUKI. Kierowcę i pasa-
żera tego ostatniego z obrazeniaml ciała odrviezicno
cio szpitala w Kościanie. Postępowanie -w toku.

W tym samym dniu_ i czasie, na odcinku Śmigiel -Poladołvo, Coszło do kilku innych kolizji, których
przyczyną było niedostosowanie prędkości do panu-
j ących ."varunkólv atrnosf ełyc zny ch.

Komendant Komisariatu Policji w Śmiglu
si,er ż. sztabo,:Dg W iesłau T erczellsski,
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ffi§ffi&A§ W, ruAB§§

Społeczna Miejsko-Grninna Rada Spci,iu., Kultury
Fizycznej i Rekreacji oraz Centruin KuJ,ttii,y w Smig-
}u zapraszają na III Otr,varte Eiegi Uliczne z okazji
rocznicy -wyz."r;o1enia Ś:nigla, i;"ior., oc-ireci_ą się 3 1:r-

tego 1996 roku (sobotg 1al gcdzinaclr l,j 11,0C clo j 6.Ci}.

Sekretariat za,,vodór,v r.ł, holl-: Centii-ir,i liiliirti._r
uI. T. Kościuszki 20, -"vejście A ---cz-in;:,-y oc| 3cC_zin-r,
11.00 do 11.45.

warunki uczestlrictrva;

- Zgłoszenie ekip szkoillvch r:a !,od,§:?.-n,ie ]jsL ,,]-c

dnia 30 st,vcznia"irr. w Ceiri.riirn Ku1'iui;; -,,.- Si_:ig-
lu, ui. T. Kościuszki 20 "ł,rejśclł C -* iłr] ,łtorkL;" tio
piątku łr, godz. od 8.00 Co 15.00, pise,_-rinie lilb te*

lefonicznie (tel. 180-273) 1ub w d"riiu za,n,cdó,,łi,
* Zgłoszenia indywidualne r,v dnir-ł zawodó,,,,, 1ub ie-

lefonicznie jak wyżej.

- Każdy uczestnik wj,nietr posiaoać dokurnei_-,t tczs::"-

mości (dorł,ód osobisty 1ub iegityrnację szk-ci;rą).

a nieletni muszą posia.dać ośT,,liac]czenie r-ccizicciu
zezwalające na- start rv za,,vodach. Osob_v pełnc-
Ietnie winy posiad,ać akiualne lrac].a.lia le}iarsl,1ie.

DYstanse: , sie w artykuły spożywcze (odpłatnie).

- 300 metrów - chłopcy i dziewczynki oddzielnie ___ _

klasy III_IV, 
" "-J ---^- ZIMowE BIEGI ULICZNE W ŚMIGLU ----

- B00 metrów - chłopcy i dziewcz;rnki oddzielnie TO BIEGI PO ZDROWIEIII

klasyV-Vl, Komitet Organi4acyjny

- 1000 metrór,v - chłopcy i dziewczynki oddzielnie
klasy Vii-VII],

1500 nietrórv - młoCzież męska i żeńska cc]_-

dzieinie do lat iB,
-- Bieg Głó-,vny - otwart,v (nie cł:clviązujc gla:,iic;l

wieku, Iecz nie nricdsi niż l-ilroirczone 16 1at:

i500 nr - kobiety, 3000 rn - 
mążczyżnl,

- Lrieg dla Starszych (porł,yzej 30 1at). Oddzielna
iiias5,fikacja do 45 iat i płl;,z__vżej 45 1at: 1500 rn -
i<obiei;.,, 3000 m - mężczyzri.

Naglod 5, i y,,yróżnierria:

W Biegu Głó-wnym i Biegu dla Starsz_vch za
tr rnrejsca puchary. l{agroci_v rzeczo\i/,e r,.., każdej kon-
kurencji od i clo IiI niejsca. Dla szkół od I do I1I

mie jsca nagrody zespołowe (pcdstarł,ę klasyfikac ji
stanrl-wią pr.rnkty łączłe najlepszych zawodnik<ivr
rł kazdej konkuleircji cio 30 miejsca -,vłącznie).

U,i..,agi olganizacyjne:
Organizatorzy zabezpieczalą dla łvszystkic}r

uczes,inj.kó.; i:ezpłatny ciepły posiłek i herbatę. },1a

rlieiscu bęcizie czynnly i:t,rfei, gdzie mażrta zaopatrzyć

K.§.,,poŁONIA" Sni§§GTEt
6 stycznia br. w 1{ąkoie,o,,,ie został zotga.i,tizolł,atl1,

II WoJEWÓnzxt TTJRjqltrJ i{lvALitr,iKACYJi{Y
KADETEK I KADETÓ\łT. Ogćiein ."v za.tvodach stal-
towa}o i18 osob. PCI,C;\iĘ Sj.{iGlEL rąplczt,n.c,,ia-
ło 1? osób.

Sklasyfikor,vani zostaii na irartęilu jących poz}--

cjach:
Kadetki (drużynowo zajęły Vtr rmiejsce):

Anna Juszczak - 13

Sylwia Bartkorviak - 19

I1ona Szymkc-,viak - ż0
Agnieszka Drygas -- 35

Kadeci (drużynorvo za;qli §tl nlicjsee);
Karo1 Maiciniak 2

Ryszard Wagi,er - I7

aał}a,raaqraaaaałrai]łaaaasaaaa}a}+a.łr.}9§oł{r+łax9aaaa§a+a+a+aał+}+ą}ł++a+o}łrałxaa{9aaało+oa }eó+łtłata+ąaa] łąałł}+.+}ła.aaałx

.}l;rłT n
ć-ł 1. L,z"[;-l

Łukasz Grzelak
Dariusz Urb,aniak
Miłosz Grzelak
Patryk Ratajczak

Juniorzy (drużynowo zajęfi II miejsce):

waldemar walkowiak
Artur Marciniak
Tomasz 'Wieczorek

przemek kokociński
Karol Marciniak
Michał wieczorek
Michał skałecki

Ja

óó

31
t:Dd

6

7

12

li
n1

,D

.):

W kla.slilkacji ogólnej klubcv.r (uczestnicz;;ic icil
9) PoI-or.liA ŚiVIIGIEL zajęła IV miejsce.

Sóastęprły Et-Łtffile:] ,,"-.*,u,ditryłay §migielslłiej" 8 iu,ty tESS r.
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Guści§i u AggąfuasańGr& Nierrrriec W6,
A mow-a o członkach ZarząrJv'Zjed"nołzenia Kur-

irowych Bractlv Stlzeleckich Rzeczytlcspolite j Po1-
::kiej, kióregc człon1..aini m.in. są: JAI.J CFtOĘtSKI,
który \r, ZieCr:.oczeniu pełni f unkc ję ska,ibnrka
i ZfrZISŁ&lV Z{EGLER, -- sekretarz Kornisji Rer.,,i-
;ri ji:cj Z;,;dir;czenia.

§ Jak cio tego doszłc?

- Wszy5;ęo zaczęło się r,ve .,vrześniu i994 roku
lv niemieckim miasieczku ivledebaclr, -w którvm od-
był się X Eurcpejsiri Zja_z.d Bractrv Kurko,łych,
(Z naszego Blactiva w nj,m uczestrricz;,1i: .ian Chom-
s}<i. Michał Gruszeckl. Eugeniusz }{anirc].. Stefan
Kiupsz. Jan Lisialr, Kazinrierz Pe]ec i ZdzisŁalv Zieg-
1er - H.Z.). Gościem Zlazdu bl,ł Kancelerz Fede-
Iainy lqiemiec ljeimut Koir1. W czasie s\ĄIego goclzin-
ilego pfzei}-}Ór,vienia 

- bez kartkil - 16 le.zT rł,-uit,ic-
nił Pciskę i Polakow jako tvch, którzy już są -w, zjed-
noczonej Eurcpie. (Polskie kurkowe bracirva sirze-
1eckie stanowią jed"vny ruch społeczny w Poisce,
l<tórv rna pełnoprawne członkostwo w federacji sku-
piającej państw-a EWG - 

H.Z.). W czasie rrlizvtrl
Kanclerza łi, Warszawie w 1ipcu i395 r. prezes Zjeti-
noczerria dr Tadeusz Jakubiak l,vręczył Koh].o,,ru,i

pisino infornrujące go o nadalriu mu Flcncro-iiego
Orcieru Eractrv Strzeleckich R,P. Do oc]bioru odzns-
czenia Kanclerz upo"nvażnił swego ambasadora
r,y \iy'ą15791yie p. .Tohannesa Baucha. I w ten sposób,
4 stycznia br, o godzinie 12.00 wraz z Zarządem
Z j e dno c zen ta zrta]eźliśmy si ę r.r aml. a-s adzie.

& .}aki przebieg nriała l"vizyta?

- Wedlug protokółu dyplomatycznego. Oficjalne

porvitairie, prezentacja uczestników. Głownym punk-
tem Jryłc przekazanle oCznaczenia, Jest to srebrn;r
meca.1 Zjedncczetiia c,pravviony w srebrne liście i żo-
łedzie ciębor..,e za-.łieszolly na slebrrrym łańciłchu.
Y/znieslcno toast ,,Za i.lrz;ljażri i u,spółpracę między
Po]akar:li i ]§ieincanri".

€ Cały czas cŁoir,iązy."vał protolrół?

- l{ie. była tez i c:eśc tlieoficjaina -- obiad.
NI.in. brat Jan Chcir:tski Ti-piał .,,,; klapę r:rar__vnarki
ambasaciora i)r_rzego Srebrnego Kura - symboi na-
szego Sractwa oraz r,vlęcz5.ł nru statuetkę naszego
Elacir.;a.

Atmosfera była 1::ldzc prz;rjacielsl<a i ciepła --
poz.wolono sobie l.a.;et i:źi cpori,-i,adanie .jo.n-cipow.

DzienniLiarze z Polsirie j Agenc ji Praso.,xre j, kiórz;i
obsługi-waii naszą wi.zlrtę u ,']rl:,li:ai;adoia. która triłiała
i,.rie gcciziny. po.nieCzreii nan. że nie zna;ą w- hi-
si.orii dyplorracii, zel:;, csolla_ pełniąca obor.viązkj
L]ło-+,,y Pańsiiva, przr.jęła hcnorc-*e odznaczenie ocj

i akie j i<oi-lr,liek crg an iz;.ci i pozarządorve i.

€ Słysza}.ern, że sz;,kuje się li'/am następna rvi-
zyta ,,na ",o,ysokinr szezebłu"?

-- Tak. U Przełr,odniczącego Episkopatu Polski.
ks. karci;,nała Józefa Glempa. Prawdopodobnie na
przełomie iutego i marca.

& Dziękuję Panom za przekazane informacje i z
góry proszę o udzieienie vuywiadu po spotkaniu
z iie.rclvnałen_l.

-- .]eśli iyiko tanl będzierny, to nie ma sprawy.
(H.Z.)

Z ZVCIA E{.§. ,,POLOiąJ§;\" §łv?.3GIEL
IiI LTGA PO PIERWSZEJ R..-riDZiE

Zakonczyła się ona w- grltdniu ub.r, Tenislści
POLOIVII doznali w niej tylko jedłej porazki, rvy-
rvalczyli jeden remis a wygraii 11 rrreczow. Zdobyli
19 pllnktów. Vr' tabeli zajmujii dlLrgą poz;lcję - za
SPOŁDZIELCĄ Kobylin (22 pkt.) łj drugiej rundzie
6 piei,;szycir zespołów (z Ko]jrlina, Snrigla, Zielonej
Gór,r-. Leszna, Po].ko-;,lic i Lubinia) .ralczyć będzie
o pier,,l-sze niejsce, a pozostał_,vch 6 - o utrzymanie
się rv iiCze, Po zakończeniu tej r.lirld,,v, d,r.ra pieru,sze
zespołv l:.cl: -,l,alczvć .,v i:arazach o "wejście do II iigi.
Czy zr,o::- ia::l zagraj3 nasi?
tiGA o.iRrGc,.JA Po FiIR-§SZE]J RUI{DZIE

Drugi zesi_;c: PCLO]'{]I d,oznał lv nlcj ,1 pol,azek,
r",,5-lr.alczvł jccien r:nls o]]az c;,;a z,;-,-ciqstrr,a. I{a 8

startujących c]i,-tz,,-n POLO_', IA ii z 5 punktalr,t zai-
rnuje 6 poz;-cje za STARi]]_r,I Ci c:l',.,, l-L - 14 pki.

TER}{INARZtr ROZGRYWEK
(meczóił, iozgiywanych na -własnym parkiecie)

iil L{GA 
- lvsz; stkie mecze o godz. 12,C0

2fl.a2. - PCLC.\iA - Ai'v{ICO Lubiń
10.03. - POLOi\TIA .TUl{iOR I Leszno

Iii.fąSA OKRĘGOWA - v"szystkie n]ecze o go-
cizinie 10.00

ŻB.Oi. - POLOI\iA Ii - JUi\TiOR T]I Leszno
3.03. - PCLO}TI1\ ]T - l,ZS Bodze-,ł,o

i7.03, - POLOI{iA Ti -- BUDCWLAI,TI Leszno

\Msz_vstl<ie n]ecze obtr druzyn POLOi\Ii l:ozgly-
wa]le Sa r,v saii szkołv podstar,",row,ej prz,v ui. Marii
Ii,oncpnickiei.

ZAPRASZANlY:!:
(opr. H.Z.)
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ńasady. Pierwszy z lewej - Z. Ziłg
T. Iakubiak.
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