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STo
LAT

Po raz piąty Zarząd Miejski S;l,igla poiejl,ro,;;ał
uroczystym obiadem jubileuszowe }]ar)I ir:alzeil;i-lie,
które 50 iat temu w urzędach stanu cywilnego skła-
daiy rotę śIubowania małżeńskiego.

Spotkanie odbyło się w CAFE-CLUB ,,GIN" lv Cen-
trum Kultury w Śmiglu. Gośćmi Zatządu byli: Cze-
sława i Wacław DUDZIAKOWIE oraz FIe]erra i lMa-
rian URBANIAKOWIE ze Śmigla, 'Ieresa i Feliks
WIECZORKOWIE z Koszanowa, Właclysia..va i Lr-ici-
dwik SZWARCOWIE z Nietążkowa, B;,,egicił i !Vla-
dysław MARCINIAKOWIE z Bronii<ol.,a, Zoiia
i Alojzy BŁOCIANOWIE ze Starego Boja,loir-a o;az
Stanisława NADOLNA z Czacza (mąż Czesia\\. z l]o-
wodu choroby nie mógł przybyć). Nicoi:ccili l_,1-ii też
(pobyt w szpitalu) Melania i Stanisiarv Łu}iaszel.vscy
ze Starego Bojanowa.

W spotkaniu uczestniczyła też pr,zewodrlicz:ica llady
Miejskiej Śmigla Urszula Ranke.

Honory gospodarza domu peirrił kierori ilii< Urzę-
du Stanu Cywilnego w Śmiglu - burmistrz Jerzy
Cieśla, który w bardzo ciepłych słowa,ch, rv irnieniu
członków zatządu, powitał Jubilatów i Plzewodni-

czącą Rady. Dokonał tez pi,ezentacji uczestniczących
w uroczystości osób. Nastqpnie i-,_,zypomniał Jubila-
tom rotę śIubowarria ,,jaką llcwożeńcy składają
rł, urzędzie stanu cywilnego", po czym dodał: ,,sądzę,
że deklaracje złozone przez Wa,s przed 50 iaty zo-
stały spełnione i daliście dobr-,, przykład młodemu
pokolenitr. Za \Ą-s"sze sziache'u:le postawy i godne po-
życie wyrażam uznanie i skiaCam serdeczne podzię-
ko.,vanie".

Następn ie Ju bi]at oi.; ttde kclor.-,-a no przyznanymi przez
Prezydenta RP MtrDAL_\\,II ZA DŁUGOLETNIE
POZYCiE MAŁZENSKItr. (},Tieobecni otrzymają je
rv terminie późniejszym). Aktu dekoracji dokonał Je-
rzy Cieśla w asyście Urszlrli F.anke i członków za-
rządu. Jubilaci wIaz z n:ecialairri otrzymali okolicz-
nościowe adresy i bukict;l kr,l,atów. Po złożeniu przez
Burmistrza życzeń: lvszel}iiej pomyś]ności dla Was
i Waszych najblizszych, odśpiewano STO LAT. Toast
spełniono iampką szan}pana. W czasie obiadu Jubi-
Iaci dzielili się wsponrnieniami z przeszłości. Bardzo
serdeczne życzenia złożyła Im też Urszula Ranke.

(H.Z.)

foto Elf

CENTRUM KULTURY W SMIGL1J
zapr asza n a

WAKACYJNY KURS KoMPUTfl[łL}wY
(lipiec 1997 r.)

dla młodzieży i dorosłych
Zajęcia 3 razy w tygodniu (wtorek, środa, czv,;artek)
po 2 godziny lekcyjne. Cena za zajęcie (2 goclziny)

5,- zł.

Zapisy w Centrum Kultury w Śmiglu, tel. 180-273
w godzinach od B.00 do 15.00

CENTRUM KULTURY W ŚMiGLU

zatrudni w lipcu i sielpniu
energiczną osobę (osoby)

w charakterze biletera(ów)

na miejscowym basenie.

Informacji o warttnkach placy i płacy
udziela Administracja Centrum:

Śmigiel, ul. T. Kościuszki 20, tel. 180-273.
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Moment dekoracji p.p, Marcźnżakóu
Medalem przez Burmistrza Śm,żgla
J. Cźeślę.

Foto Elf

ZNIKAIĄ
Z NASZVCH ULIC

Po taz l-.iel\^/szy ustwiono je w 1947 roku, kie-
dy to Śmigie1 elektryfikowano. (Jako cieka-
wostkę podaję, że mieszkanie, które otrzyma-
liśm1, w 1945 r. prz}I pJacu Rozstrzelanych 6

jtłil rvówczas 1,-yło wyposazone w pełlrą iil:;tal:l-
cję elektrycztlą). Zrazu rvkop;,wano je bezpo-
średnio do gruntu, później -- umoco,wywano
metalowymi obejmami do bet,;nor,vych postu-
tnetrtów.

Teraz, po tnoderrrizacjr sieci elektrycznej i scho-
war-riu jej i,v ziemi, stały się niepotrzebne. Ulice
i cirodniki staną się bezpieczniejsze i - co tu
uklywać - ładniejsze. Szkoda, że jeszcze nie
wszystkie.

Na fotoerafii delrrontaż słupa rla sl<rzyżowaniu
ulic T. Kościuszki i Farnej niezwykle sprawnie
przeprowadziła ekipa z firmy Jana Chomskiego
z koszanowa.

(H.Z).

foto Elf
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10 czerlvca br. w sali widołviskowej Centrurn
Kultury w Śmiglu odbyło się WALNE ZGROMA-
DZENIE SPRAWOZDAWCZO-WYBGRCZE DBLE-
GATÓW GMI|{NEGD ZWIĄZKU RoLl\IKÓw, xo-
ŁEK I ORGANIZACJI ROLNICZYCH, Na 35 uplaw-
nionych, w zgromadzeniu uczestniczyło 27 delegatorv
(B80/o). Zgtomadzeniu przewodniczył Antorri Sliwiń-
ski. Otwarcia dokonał prezes GZRKIOR w Śmiglu
Jerzy Konieczny, który serdecznie' powitał plzył:;,-
łych gości: burmistrza Jerzego Cieślę, 1:r,czesa Wo-
jewódzkiego Związku RKiOR w Lesznie, lrandydaia
z ramienia OPZZ i WZKRiOR na senatola - R{aria-

na l{asperskiego, Józef.a Marcinkorvskicgo _- wicc
dyrektora Wydziału Roltrictwa UW w },esztite, ko-
mendanta Komisariatu Policji Wiesława,felczew-
skiego, dyrektora Banku Spółdzieiczego w S,,niglrr

Jerzego Wojciechowskiego (jak się nieoficjainiei dcl-

wiedziałem, zrezygnował on z kandydowairia clo irar-
lamentu), starszego Cechu Rzemiosł Różnych w Siiriq-
lu Jana Chomskiego, przedstawiciela Cśrodka Do-

radztwa Rolniczego Mariolę Stachowiak, Zarząd

,,ŚMIGROL-u": Ryszarda Fornalika, Genolvefę No-

wak i ł. Śtiwiństiego oraz Zbignielva Gąsiora .-- pre-

zesa Leszczyńskie j Izby Rolniczej.

W toku obrad przybyli (KAMPANIA WYBORCZL|):
senator Zenon Nowak, poseł Wiesław Szczepański,
kantlydaci na posłów: Ryszard Hayn i ex:śmigielanin
Jetzy Skoracki.

Sprawozdanie z działalności GZRKiOR w Smig}u

złożył jego prezes J. Konieczny. Organizacja ta w po-

czątkowym okresie ztzeszaŁa 21 kółek roiniczych, 6

kół gospodyń wiejskich, zwlązek hodowców bydła
oraz Przedsiębiorstwo Produkcji, Handlu i Usług RoI-

niczych sp. z o.o. ,,SMIGROL". Z członkostwa zre-

zygnowały kółka z Karśnic, Bielaw, Machcina i Wy-
dorowa oraz koła gospodyń wiejskich ż:Nietążkowa,
Wydorowa i Karśnic. Obecnie związek zrz,esz;a 17 kó-

łek, 3 koła gospodyń oraz ,,ŚMIGROL".
W okresie sprawozdawczym nastąpiły też zpriany na

stanowisku prezesa. Pierwszym, po reaktywowaniu
związku, był Stanisław Szubert z Czacza, a po nim
funkcję tą przejął Jan Pietrzak z Księginek. Od li-
stopada 1995 roku prezesuje Z, Konieczny. :

Głównym organizatorem placy było prezydium rady,
które wychodząc naprzeciw oczekiwanim człolrków
m.in.:

- interweniowało w ministerstwie roinictwa w spra-
wie importu żywca wieprzowego w cenach niż-
szych od cen oferowanych w lokalnym skupie,

- przyczyniło się do wydłużenia okrestt spłaty kre-
dytów suszowych,

- protestowało u Wojewody Leszczyńskiego i Re-
gionaienej Agencji Rynku Rolnego w Poznaniu

OBRADOWAŁ GMINNY ZWĘZER
przeciwko stosowarriu niskich cen skupu żywca
wieprzowego,

- organizowało specjalistyczrre rvycieczki do Pozna-
nia i Sielinka,

- zorganizowało spotkanie z Radą Wojewódzkiego
Związku RKiOR w Lesznie, rv czasie którego wy-
słuchano wykładu przedstawiciela Agencji Włas-
ności Rolnej Skarbu Państrva na tenat: obrót
majątkiem po byłych PGR, możlilvość r-rab_vrvania

tych gruntów oraz tryb i warunki ich dzierżawy,

- organizowało szkolenia specjalist_vczne. których
tematyka była ukierunkowana na potrzebj- | za-
interesowania członków,

- zajęło się dystrybucją nrateriału siewtrego i sadze-
niaków,

- odbyło wspólne spotkania: z prezydiurn Rady
Miejskiej Smigla otaz zarządem Ceclru Rzetntosł
Różnych w Śmiglu.

Członkirrie kół gospodyń wie jsl<ich uczestniczl,ły
w wielu ciekawych i pouczającyclr imprezach. szko-
Ieniach oraz kursach organizolvanych przy rvspół-
udziale związku przez Ośrodek Doladztwa Rolnicze-
go. Dla wszystkich członkiń związku zorganizorvarro
bezpłatne badania ginekologiczne.

Godne podkreślcrria jest i to, że ,,członkowie Rady
jak i Prezydiurn Rady nie pobierają żadnych diet ani
ekwiwalentów pierriężnych - wszyscy pracują spo-
łecznie". Prezes Z. Konieczny serdecznie też podzię-
korvał jednostkom gospodalczym i samorządowym za
dobrą i stałą rvspółpracę.

G. Nowak, kŁ&a zŁożyła spt,awozdanie z dzialal-
rrości l{omisji Rewizyjnej, stwierdzlła, że ,,Komisja
Rervizyjna nie ma zasttzeżen co do prowadzonej do-
kumentacji finansowej jak również do całokształtu
działalności". (W 1996 r. dochody ogółem wyniosły
9.562,29 zł, w tym skadki 4.439,00 złotyclt, koszty
ogółem 6.772,B7 złotych).

Przyjęty plan działania na lata 1997-2000 m,in,

zakłada:

- reprezentowanie potrzeb członków wobec orga-
nów administracji państwowej i jednostek orga-
nizacyjnych i gospodarczych dztałających na tzecz
rolnictwa,

- podejmowanie interwencji w slrrawach krzywdzą-
cych członków związku,

- uczestniczenia w kształtowaniu planu społeczno-
-gospodarczego rozwoju Śmigla,

- organizację kursów i szkoleń,

- integrację środowiska wiejskiego w zakresie czyn-
nego udziału w rekreacji i wypoczynku.

W dyskusji nad sprawozdaniami poruszono tylko
splawę dystrybucji przez związek zboża, Padł za-
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ROLNIKOW, KOŁEK I ORG. ROLNICZYCFI
tzut, że sprowadzono zboże drogie (Paweł Dol,ynek
ze Starego Bojanowa) i że w trakcie ciostaw zamó-
wionego zboża jego cena poszła rv górę (Andrzej Sło-
dzrnka Bruszczewo), Z, Konieczny stwierdzlł, że zbo-
że związek sprowadza już kilka lat i kiedyś skorzy-
stali ci ostatni, którym je dostarczono, bo cerra spad-
ła. W tym roku było odwrotnie, gdyż zlsoża siewnego
było mało i jego cena, zgodnie z prawem rynku, po-
szła w górę. W toku podpisywania umowy dostawca
nie okreśIa jego ceny. Wybrano centralę nasienną,
gdyż tylko ta firma zobowiązała się bez dodatkowych
kosztów rozslieźć zboże do rolnicz;4ch zagród.
Poprawienie dystrybucji materiału siewnego było je-
dynym przedstawionym zgromadzeniu wnioskiem
Komisji Wnioskowej.

Wybory do Rady GZRKiOR !-;,ty Iormalrrością,
gdyż do niej poszczególne kółka i ilola po prostu de-
sygnują swoich plzedstawicieli wybranych na zebra-
niach kółkowych. Członkami Rady zostali: Stefan
Nowak z Morownicy, Henryk Żak z Przysieki Po1-
skiej, Piotr Kaczmarek z Żegrówka, Andrzej Wło-
darkiewicz z Przysieki Starej I, Józef llmer z No-
wejwsi. JózetKozica ze Spławia, Andrzej Stankowiak
ze Śmigla, Jan Ratajczak z Nietążkow-a,, Parveł Do-
rynek ze Starego Bojanou,a, Ja_n I(lecha z Btuszcze-
wa, Hieronirn Wysocki z Karmina, Herrryk Stacho-
wiak ze Szczepankowa Nowego, Ryszard Sliwiński
z Bronikowa, Stanisław Szubert z Czacza, Marian
Wawrzyniak z Glińska, Jacek Wasielewski z Pola-
dowa, Witold Kamieniarz z Olszewa, Urszula Sie-
ryacką z .Nlorownicy, Marianna Sthepan ze Spławia,
Urszula Matysiak ze Śmigla, Slawoirir Lewandowski
z Machcina. ,,ŚL{IGROL" do Rady desygnował: Ry-
szarcla Fornalika, Antoniego Ślirvińskiego, Z,rzgmunta
Koniecznego i }Ierrryka Płóciennika.
Do komisji reywizyjnej wybrano: Gerrowefę Nowak
_ ,,SMIGROL", Adama I'{ow-aka - Przysieka ,Stara
i Mariana CieśIika - Nietązkowo.

W , wolnych głosach S. Nowak z Mcl,owlricy
stwierdził, że związek jest mało przebojor,vy. Podob-
ny zarzut, ale odnoszący się do r,vładz najwyższyci,i
(,.W senacie aillo o aborcji, albo co itrnego, a o ro}ni-
kach nic") ,,nic się nie robi" sformu.łolvał P. Doryneli
ze Starego Bojanowa, który wlęcz domagał siq:

,,Zacznilmy szanować poiskie ro]nictrł,o ]"

J. Klechę z Brttszczewa irrtelesowala spl,awa pl,y\^,a-
tyzacjt cukrowni.
Do zarzutów i splawy cukr.ovlni ustosurrkorvali sir;:
Z, \{onieczny - preze§ GZRKiCB rv Sniiglu: L{usi-
my znrienić naszą neltalność. Jeden drugienu .ły-
drapuje oczy. Pod egidą lzb3, Rclniczej powstaną
glupy producel'ckie, które będą partnerami dJa prze-
ńysłu przetwórczego (Riposta: Znów z nas robicie

kołchoźników!). Czynimy starania o eksportowanie
tuczników na Ukrainę. Tak pracowaliśiny, jak r,rmie-
Iiśmy, Błędów nie popełnia tylko ten, co nic nie robi.
Z. Gąsior - prezes Leszczyńskiej Izby Rolniczej:
Naszym zadaniem jest obrona waszych interesów.
Ale izba ma za mało uprawnień. W zasadzie tyiko
opiniujemy. Tak jest też i z cukrowniami,

Senator Z. Norvak; wiceprzewodniczący senackiej ko-
misji rolnictwa (,,Z zachodniej części Polski jestem
w niej sam"). Błędem naszym (komisji) jest to, że
nie doprowadziliśmy do opracowania programu dla
rolnictwa. Propozycja, by naszemu rolnictwu wstrzy-
mać, a ,,wschodniemu" dać wszystko, jest nie do
przyjęcia. Nie byłoby problemu, gdyby całe rolnic-
two polskie było na takim poziomie jak wielkopol-
skie i opolskie. A ponadto wieś jest skłócona. Chodzi
oto, abyście wewnętrznie się organizowali. ,,Cz"v GS-y
i SKR-y były złe? Upadły dlatego, że był. rł, niclr
przerost administracji. Zakłada się, że gospodarstrł,a
będą ulegały samoupadkowi - aby temu przeciw-
dzialać, twórzcie ,,geesy czy eskaer;,"' ale bez adrni-
nistrac3i". Dziś ważniejsza od pro*ukcji jes'l sprze-
daż. ,,Nie dajcie się dalej oszuki.,vać i uił,azajcie kogo
i do czego wybieracie. Z kt:m dzisiaj zostaliście? lVIy

icsteśmy po to, by w-atn pomagać".

Poseł W. Szczcpański: - przedstawił, począwszy od
1991 roku, pry,ru,atyzację cukrorvni, w tym głó,vilic
Ieszczyńskich. Z tych, które zostały sprywatyz!],,i/a]]e
bez udziału państ,,va, a do takich należy lll,,ściaiiska,
lolnicy-plantatorzy akcji nie dostaną, chył:it, że irri-
ilister skarbu, do ktorego z,,vrócił się V/. Szczepański
,,rvymyśli" inną formę rekonrpensaty.

W seimie przeważa opinia o tańszym farbowanym
paliwie dla rolnictwa niż przydział tańszego paliwa
lv zależności od ilości posiadanych hektal,ów. Właści-
ciei lub dzierżawca np. 500 hektarorT ego obszaru,
ir takich jest dużo, mógłby po prostu z tego paliwa
żyć pozostawiając go odłogiem.

Na koniec Z. Konieczny podał, że członkowie
Leszczyńskiej lzby Rolniczej z naszego terenu inte-
resantów przyjmują w każdy pierrvszy i trzeci po-
rriedziałek miesiąca w budynku Urzędu Miejskiego
Śrnigla. @.z.)

Ę,/

ln{ormocio:
Celrtrum Kultury w Smiglu infor-
muje, że z powodu inwentut,y bi-
blioteka w Śmiglu w dniach od 23
czerwca do 26 lipca będzie niecz]rn-
na.

;\i

n
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Tumiej wiedzy pnźnnrticzej

W ramach OrVl ŚttłiCLA w sa]i rvido,łiskor,vei
Centrum Kultury w Smiglu Zarząd Mie.jslio-Gi'linri;-
Zuliązku Ochotniczych Straży Pożal,nvcll lv Stlligltr
zorganizował TURNIEJ WIEDZY tr"E JirR}iI|ZEJ
pod hasłem: MŁODZIEŻ ztyposlEcA tr,*.fŻi\rioM
Jego celem była popularyzaqa rvś;:ód cizieci i n-,1o-

dzieży zna j omości przepisów przeci,ł,poź;21 g1l,yclt, za -

sad postępowania na wypadek pożaru oraz pra}<tycz-

nych umiejętności posługiwania się podle-c;-rll,nr

sprzętem gaśniczym i techniką pozarniczą.

Eliminacje do niego odbyły się w szliołach podstarvo-
wych wśród uczniów klas IV-VIII. Najpierw wyło-
niono 10 finalistów, z których 3 rrajlepszych zaliwa-
]ifikowało się do finału gminnego, tworząc w ninr le-
prezentację szkoły. Dla finalistów szkolnych orgarri-
zatorzy przygotowali cenne nagrody.

W finale zatem uczestniczyły reprezeiitacjc czlelcclr
szkół podstawowych, Zawodnicy odpowiadając na
wylosowane pytania, zbierali punkty zarórvno dla
szkoły jak i dla siebie. Odpowiedzi oceniało jury bę-
dące równocześnie prezydium Zarządu Mieisko-
-Gminnego OSP: Jerzy Cieśla, Roman Schiller,, Hen-
ryk Szul, Jan Józefczak i Andrzej Ziegler. W punk-
tacji drużynorvej zwyciężyła reprezentacja Szkoły
Podstawowej Nr 2 im. Konstytucji 3 \taja rv Smiglu
zdobywając okazały puchar w składzie: Agnieszka
Cugier, Andrzej Białas i Bartosz Snela. Indywidual-
nie najiepszymi okazali się: A. CUGIER ze Śmigla -
1. miejsce, w nagrodę otrzymała lower górski, Anna
Dorynek ze Starego Bojanowa - 2. miejsce - na-
miot turystyczny i A. Białas ze Śmigla - 3. miejsce

- plecak.

D]a dzieci z klas 0-III zorganizowano konkurs pla-
styczny o tematyce pożarowej. Z każdej szkoły na-
desłano po 5 najlepszych prac wykonanych w róż-
nych technikach. Jury doszło do wniosku, że wszyst-
kie prace zasługują na równorzędne nagrody
i wszystkich autorów obdarowano piórnikami z wy,
posażeniem. Prace te ekspono,wano w czasie finału
gminnego, który wzbudził olbrzymie zainteresowa-
nie mieszkańców żywiołowo reagujących na odpo-
wiedzi uczestników konkursu. 

H.z.

ilieisko-gminne zawody
spO]tOWO-pOŻa]niGze

Jak co roku, o tej porze odbyły się Miejsko-Gmin-
ne Zawody Sportowo-Pożarnicze Jednostek OSP
Miasta i Gminy Śmigiel.
W tym roku odbyły się one B czerwca na stadionie
sportowym w Spławiu. Gospodarzem zaulod,órv była
tamtejsza jednostka OSP, której prezesuje Józei Ko-
zica.

Zawody rozpoczęły się o godzinie 14.00 plzeinalszem
przez wieś, ptzy dźwiękach orkiestry OSP Smigiel,
ttczestniczących w zawodaclr drużyn. Otrł,ol,z;,ł je
preze§ Zarządu Miejsko-Gminnego Związku OSP RP
llurmistrz Jerzy Cieśla. Wśród gości był też komen-
clant Rejonowej Państwowej Straży Pożarrrej rv Koś-
cianie st. bryg. inż. Leon Mądry.

Rozgrywki odbywały się w pięciu kategoriaclr,
.',i, których swoje reprezentacje wystawiły następują-
ce jednostki OSP:
Grupa III - porvyżej 18 lat: Czacz, Bronikowo (drvie
drużyny), Zegrówko, Olszewo, Karśnice, Stare Boja-
nowo, Machcin, Sierpowo, Spławie, Robaczyn, Mo-
rownica, Śmigiel, Karmin,
Grupa II - od 15 do 18 lat: Olszewo, Żegtówko,
Bronikowo, Nlac)rcin, Spławie.
Grtrpa I - chlopcy 12-15 lat: Machcin, Stare Boja-
no\,vo, Morowlrica, }iietążkorvo, Karśnice, Sierpowo,
Robaczyn.
dziell,częta - 12-1; lat: },Iachcin, Olszewo, Stare
Bojanowo.
W zawodach stat,tolvała też jedna drużyna kobieca

- z Olszewa.

Przy pięknej pogodzie, licznie zebranej publicz-
ności, wśród wielu emocji i przy sprawierlliwej oce-
nie konkurencji przez s;ędziów, którymi byli pracow-
nicy Rejorro,,vej Państwowej Straży Pożalnej w Koś-
cianie i konrendanci gminni z ościennych gtnin, za-
wody zakończyly się następującymi wynikami:
Grupa III: 1. m. - Sierpowo, 2. m. - Spławie, 3. m.

- Morownica,
Grupa II: 1. m. - Maclrcin,2, m, - Bronikowo, 3.m.

- Spławie,
Grupa I chłopcy: 1. m. Machcin, 2. m. - Robaczyn,

3. m. - Sierpowo,
dziewczęta: 1. m. - Machcin, 2, m. Stare Bojanowo,

3. m. - Olszewo.
Zwycięzcom nagrody wr,ęczali: Jcl,zy Cieśla i Lcoir

Mądry,
P,S. Tą drogą
tury w Śmiglu
głaśniającego.

składam podziękowanie Centrum Kul-
za udostępnienie i obsługę sprzętu na-

Marek Graczuk
Komendat Gminny OSP w Śmi8lu
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Byli w
łlieltnepeefu

27 września br. ZPIT ,,Żeńcy Wielkopoiscy'' ob-chodził będzie 15-]ecie swojej dłałalności. Jak pTzy-stało na rok jubiieu."o*y, ottitu;" on mnóstrn emciekawych wydarzeń w życiu 
"..połu.Na początku roku zespół brał udziat w wybol,achdziewczyny roku organizowanych przez,,Patrolamę

l,eszczyńską". Na przełomie .i5-".rl" i lutego mło-dzież wyjechała na organizowar.y 
"o 

roku obóz nar-ciarski. Tym razem miejscem .ruar"go szusowatriabyła czeska miejscowość Benecko tJło Spindlero-
wego Młyna. Miesiące marzec i kwiecień stały podznakiem intensywnej placy. Poza cotygociniowymi
próbarni odbyły się 3 zgrupowania. Jedno z panią
Mirosławą Bobrowską z Poznania (tańce mcrotvnic-
ko-kościańskie) i dwa z panią Janiną Kalicińskii
z Krakowa( tańce Krakowiaków Wschodnich). W p;-
łowie 

_ 

kwietnia reprezentant zespołu (w osobie kie-rownika) uczestniczył jako delegat z rł,ojewództwa
leszczyńskiego w Krajowym Konlgresie Kuttuly Wsirv Częstochowie.

Maj, poza normalnymi koncertami, zaowocował
udziałem zespołu w 12 Międzynarodowych Spotka-
niach Zespołórv Ludowych w Klusserath (Niemcy).
Festiwal odbyrva się co dwa lata, zawsze w okresie
Zielonych Śrviąt. Organizowany jest w micjscowości
Klusserath położonej w dolinie rzeki Mozeli. Całyregiorr słynie z uprawy winogrona i proclukcji wy-śmienitego mozelskiego wina ResJitrg. W spotka-
niach brały udział zespoły z Niemiec, Wielkiej Br1,-tanii, Holandii, Szwajcarii, Włoch, Łotwy, Nleksvklli Polski. Wszystkie zespoły zakr,vaterowane był.l,w szkole podstarvowej. Nieopoda] stał olbrzymi na-mioj, pod którym każdego wieczoru, od piątku cl,,.lniedzieli, odbywały się występy zespolów. l{ajwa,:-
niejszy koncert czyli międzynarodowa gala odbyłł
się w sobotę. Każdy zespół pod flagą ,rarodor',ą pr,,,_
zentował folklor swojego kraju. W niedzielę, 18 mai.ldo K]usserath przyjechały zespoł} z cał5rc| idiemieci Ft,ancji aby wziąć udział w torowodzie tlairs-rrit;:-wanym ptzez niemiecką stację telewizyjną SU,_)W_EST. Według orgarrizatorów 

- 
w paradzie brałoudział około 40 różnego rodzaju gr.rp foił:,jr\rsty^,4-nych i orkiestr. Będąc w mielsc,i, gizie zaa,ł,aicbysię, że poza winogronami nic wi|ce; nie rośnie,

mogliśmy zapoznać się z zasaclami uprawy winogro-tra i produkcji wina. Rąbka tajemnicy uchylili pań-stwo Fuksowie zapraszając ,r"ś ,ru zwiedzenie swo-jego domostwa (zakład pir"t*ar|"ry * piwnice) po-łąc,zone z małą degustacją *5,t*u"rruy,ego (w kilkugatunkach) przez nich *i"r. ńozrre bukiety smako-we mozelskiego wina poznawali razem z nami nasiPrzYjaciele z zespołu ,,JUANIBA'' z Łotwy. Naglewspolną degustację i śpiewy o.r"..'"i dźwięk telefo-nu. Po chwili okazało się, ze a"wor.i Radio ,,Elka''z Leszna prosząc o relację z r<t.r..".airr.
Wracając do Festiwalu, to od sane€jo początku aż dokońca panował wsparriały nastrój przyjacielskiegospotkania ]udzi mówiącyci, ,OZr.ymi językami, alezłączonych jedną pasją 

- umiłowaniem folklorui ojczystej kultury. w-.pot,.u 
";ńi; posiłki i kon-certy sprawiły, że.zespoły mogły ,Ę'aon."" poznaći zaprzvjaźnió. Każdego *iu.rJrl po *yrtęp"ch od-bywała się międzynarodowa 

"alra.o,a 
trwająca do póź-nych godzin nocnych. Z całą pu*rroS"ią długo bę-

1"i":, pamiętać pobvt w rrrr.u.aih.''rt"rrry też na-dzieje, że nauziązei:c znajonrości bcdą korzystnieił,pływały na dalszy lozl,,,ój naszego 
"!społu.

_ Pozs pobytem w l(h.rssel.at]r zl_;,.,,:., jiśrny zwiedzićLuksemburg, Mogul,cję, Koble,:cię, Marburg orazport lotniczy we Fl;;,trkfurci. ,.,. łn"l,"r.. Jak na pię-ciodniowy wyjazd i,o całlriem niezły rvynik. Do Nie-tązkorva wróciliśmy tłe rvtcre]<ow;, 1"rruĘ (20 maja)ogromnie zado..vo]eni i tlrclrę lliewyspani. Obserwu-jąc_postari,ę riaszei r:,icdz;e .,y ." Kl,rrŚera th sąd,ze, żespołeczeństr.vo porviiriro 1,1i-c clurnile, że posiacla takwspaniałych ambasacloró".v ;olskiej kulti_łl,:,. Swoimkultl;ralnym zaclto,uilai-riein i jednoczcśnie nlioclzień-
cZĘ z5l1yi6}6wością i fanfa,zią sz;yblio zieciill..vaii sobie
pt zy i aźń wszys+"}rich i:iorą c;- clr,-idział w Spotkaniach.

W okresie letnim czeiiają zalpć:ł festiwale naV,/r:gl,zeclr i }Io]alldii, },ll.śic, Zn ,.-.r',iu lvspaniałe jaklctt lv Niemczech.

r*ĘT%.*,#
l{§l#Ł§bTs#§fi $,§ffiEfrL&W§E PAŃ!

Wfu"lfuł;"*i#:;l*"":",::*Ę:T
W5§§*q1 zrzeszonych w Kobiecym Towarzy_*_;.i' 

;.; 1trvie_Strzeleckim o tytuł królowe;.
&Jń 8 Została nią Danuta WAWRZY-

}IIAK.
Picruvszą Darną zastała Urszula CIESLA a DrugąDamą -- Geno-wefa DCBRAŚ.
Bezpośrednio po strzelani,-i, które przepror,vadzi]i Pa-nowie - Bracia Kurkowi, nastąpiła intronizacja kró-lowej, a tradycyjna biesiada 

- Z,S 
""".*"".

Alżcja Zi,egter
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DwósH; zABzĄmrinw
Zarząd, Miejski Smigla spotkał się z Zarządenr

Cechu Rzemiosł Różnych w Smiglu. Te-,,:atem była
ustawa o zamówieniaclr publicznyc}T i plob}elnach
jakie rodzi w życiu codziennym. Os'lateczllic ii:,|alo-

no, że Urząd wystąpi z zapytanlen,e d,,_l l'lezl,sa ( l,zę-

du Zamówień Publicznych, czy czlo;"icl< Cechri ]:izc-

miosł może brać trdział w pracach I(orisji i';:zctal,go-

\^,e j.

Zarząd zaploponował także członkorn C : c h Lł Puze ili ios i

przeprowadzenie szkolenia dla wszyst!,i,:1-r t,zeir;icś1-

ników na koszt Urzędu Miejskiego S ig,a, i't,oilclz;,-

cja ta nie została przyjęta.

W toku dYskusji uczestnic), spoll<airi,;r doszlt dtl

jednego wniosku: iż ustawa o zamor,vicili:rci-l pui,iicz-
rrych nie zadawala rzemieślnikow i nie ułatwia 1ll-ac}

urzędnikom.

Ponadto wyjaśrriam, że Koinisja Przetai,goivtt jesi
Komisją Rady Miejskiej Śmigla, a jej członkorvie tak
samo jak inni radni biorący udział w posiedzeniach

innych Komisji otrzymują diety. Powołana została
do określonyclr prac, w toku ktorych nra oborviązek
przestrzegania przepisów ustawy o zamówieniach
publicznych. Nie może dowolnie interpretowac plze-
pisów. Przeprowadzona przez Regionalną Izbę Obra-

chunkową kontrola nie rvskazała żadnych uchybień
w pracy tej Komisji, a pozytywna ocena dokonana

została na podstawie przedstarł,ionych do}<umentow,

a nie domysłów.

Biorąc powyższe pod uwagę uważam, ze w przyszłoś-
ci wsze]kie niedomówienia będą rozstrzygane na

wspólnych spotkaniach, a nie na łamach plasy.

Przewodniczący
Zatządu Miejskiego Śmigia

inż. Jerzg Cieśla

0$ŁtlszElllE!
Urząd Miejski Śmigla informuje, że Zakład Pro-

dukcji Ozdób ChoinkowycŁl z Krzywinia organizuje
szkolenie dla kobiet w wieku do 35 lat, które po po-

myślnym ukończeniu szkolenia zostaną zatrudnione
przy produkcji ozdób w powstającym zakładzie we

wsi poladowo.

Zebranie informacyjne z udziałem przedstawicie-
la firmy odbędzie się 23 czer\^/ca 1997 r. w sali wi-
dowiskowej Centrum Kultury w Smiglu o godzi-
nie 1B.00.

Burmistrz Śmigla
źnź, Jerzg Cźeśla

Urzqd Stanu
uiadamia, że u
ski zaąnarli:

Cguźtnego w Śnl,iglu uprzejmie za-
tutejszgm Urzędzie ztnźqzek mał:,eń-

14 MAJA 1997 r.

- Pan Adam Boroń z Przysżeki Polskiej ź Pani
Joanna Adamczak z Czacza.

28 MAJA 199? r,

- Pąn Jarosłau Wojciech, Szpoper z Kośclana ź Pa,
nż Monika Gorlas ze Śmigla.

31 MAJA 1997 r.

- Pan Joacłl,im Witkierlsicz z Brofl,ska i Panż Bar-
bara Pżetrzak ze Smżgla

7 CZERWCA 1997 r.

- Pan Maciej Artur Kulski z Szarnotuł t, Panż Lu-
cyna Dworczak z Czacza

- Pan Sławomir Ch.omski ze Śmigla ż Panż Anlta
Joanna poślednżk z czqcza

- 
pan Robert stanisław kucłnarek z kqmżeńca
i Panź Lidża Trousska z Robaczana

14 CZERWCA 199? r.

- Pan Krzysztof Władysłazu Glinżak z Ryczenźa
t. Pani Lidia Szabel z Czacza

- Pan KrzysztoJ Zbźgnźeu Glapźak z Leszna ż Panź
Kg.rol,ina Marża Witkżeu:icz ze Śmźgla

Kierownik USC w Śmiglu
(-) Jerzu Cieśla

{aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa..aa9aa.aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaad

PODZlĄKOWANIE
Centrum Kuttury w Śmiglu clziękuje za sponsoro-
wanie nagród rzeczowych na VI DNiACI{ SMIGLA:

- Wytwór,ni Wód Gazowanych, Społka z o,o,

w Śmiglu

- Masarni Malii i Jana Lisiaków w Spłarviu

- sklepom:

- ,,ADRIAN" Mariola Skoraclia, Srnigiel, ul. Li-
powa 2

- ,,GA-JA" Spółka Cywilna, Smigiel, ul Jagiel-
Iońska 7

- przemysłowy, Spolka Cywilna, Śmigiel, plac
Rozstrzelanych 1B

- galanteryjny, Dorrata Parvlal<, Smigiel, plac
Rozstrzelanych 23

- ,,ASTRA-2" s.c. M.J. Aclamczewscy, Śrnigiel,
ul. Jagiellońska 9

Zakładowi Fotograficzr]emu,,FOTO-ELF" T. Mar-
ciniak, Śmigie1
,Cukierni Michała Gruszeckiego, Śmigiel, ul. Sien-
kiewicza 9|-
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Sportotvs

Ul. llni Śmisla

W dniu 31 maja odbył się IiI Krajowy .Bieg Prze-
łajowy ŚttłICipl- - 1997, na starcie którego Żebrało
się 342 uczestników, którzy biegali na dystansach od
200 m do 10 km w różnych kategoriach wiekol,vych.
BIEG cł,ÓwNy KOBIET na dystansie 5 km oraz
Puchar Burmistrza Śmigla wygrała zrlana biegaczka
LKS SANA Kościan Magdalna Gronostaj przed Pa-
trycją Szymanowską z Barchlina.
BIEG GŁOWNY MĄŻCZYZN,,OPEN'' rra dystarrsie
ok. 10 km wygrał mieszkaniec Stal-ego Bojanowa re-
prezentujący LKS SANA Kościan Łukasz ZłoŁkow-
ski - wielka nadzieja biegów (lat 18), przecl Andrze-
jem Śrviętktem z Bukówca Górnego, a trzecim był
Henryk Tomczak z PiASTA Wrocław.
Najstarszym uczestnikiem BIEGU GŁOWNEGO byi
64-1etni Michał Szkudlarek z Przysieki Polskiej re-
prezerrtujący PPUH GIN Śmigiei, IrTajlepszym za-
wodnikiem gminy Śmigiel, a zaTazem najmłodszyn
biegaczem w BIEGU GŁOWNYM był 16-1etni miesz-
kaniec Starego Bojanowa, reprezentujący LKS
SANA Kościar' Łukasz Szymocha.
W pozostałych kategoriach wiekowyclr zwyciężyli:
do 29 ]at - Ktzysztof Tumko z Leszna
do 39 lat - Roman Talikadze z SANA Kościan
do 49 lat - Zygmunt Marcinek z LESZCZYNKA

Leszno
do 59 lat - Ryszard Janeczko z PIAS1A \Ą/i.ocłarv
powyżej 60 lat - Henryk Jakubiak - N{ETAL-

PLAST Leszno

W biegach młodzież<rrvych zrvyciężyli (szkoły średnie)
na dystansie 2000 nr dziewcząt: Adrianl-ra I)omańska

SKS Kluczewo przed Marią Wendelt ZSi1 Smigit,l
na dystansie 3000 m chłopców: Jabłoński Arkacliusz

ze Starego Bojanowa LKS SANA Kościan nlze..i
I(arolem Świętkiem z Btłkówca Górnego LKS Sr-, -
NA Kościan

W biegach dziecięcych wśród dzierł,cząt i cłrłopcór,v
zwyciężyli:
rocznik 1989, k]. I, 200 m - Kasperska Julia - I(lil-

czewo, Piskorz Łukasz - K]uczewo
19BB, kl, II, 300 m - Wasielewska Kinga - Srriigie 1,

kaźmierczak Hubert - osowa sień
1987, kl. III, 400 m - Augustyńska Alicja - Srni-

gieI, Skorupski Arkadiusz - Kluczewo
1986, kl. IV, 500 m - Kobuszewska Daria -- Kluczc-

wo, Majorczyk Tornasz - Kluczewo

1985, kl. V, 600 m - Majchei,ek Danuta - Klucze-
wo; B00 m. Zandech Robert - St. Bojanowo

1984, kl. VI, 800 m - Budzińsl<a Milena - Klucze-
wo; 1000 * - Mrug Łukasz - Przysieka Stara

1983, kI. VII, 1000 m - Ochocka Grazyna - Klu-
czewo; 1500 m - Mikołajczak Przemysław - Śmi-
gie1

1982, kl. VIII, 1500 m - J6l1gzak Patrycja - Klu-
czewo; 2000 m - Gołembiowski Łukasz - S:nigiel

Zespołowa klasyfikacja szkół podstawowych przecl-
stawia się następująco:
1. Kluczewo
2. Szkoła Podstawowa Nr 2 Śmigiel
3. Stare Bojanowo.

Klasyfikację szkół średnich wygrała Szkoła Zawod,o-
wa Śmigiel.

PIŁKA NOŻNA.
Piłkarski Turniej Trampkarzy wygrali zawodnicy

LZS N{ASROL Spławie przed SKS Krzycko N{ałe
i KS POGOŃ Śmigiet.

Mecz piłkarski o mistrzosh,o l.1iasy okręgorvej
pomiędzy KS ,,POGON 1929'' Ś;l:igiel a WIELKO-
POLANKĄ Szelejewo zakończyŁ się zwycięstwem
gospodarzy 3:0.

Organizatorem bloku imprez s1loltowych była
Społeczna Miejsko-Gnrinna Rada Slortu, KF i Re-
kreacji w Śmiglu, będąc iednocześ,lie największym
sponsorem a duży wkład \Ir' sporisoiowanie wnieśli:
Obrzańska Spółdziellria Mleczarska w Kościanie,
Wielkopolskie Pi.zedsiębiolstlł,o Przetwórstwa Mies-
nego w Śmigiu, Zakład lr,rlięsno-Wędiiniarski tv{.J.
Lisiakowie Spławie, Roziewnia łVód Ga:,lclva,irych
Sp. SA LECH w Srniglu, Księgarnia p. T]"j.r1.owiak,
Sklep GA-JA sp. cyl,ł,ihla Sn:igiel. społl<a lLCVAGO
i TOVAGO-BIS Śmigiel, Zairład lriekarniczy F. Kacz-
tnarek, sklepy tekstylne p, Jct"dano.vskie-i i ,,ANNAl'
p. Włodarczak, sklep spożywczy l:. 7j,qrczaka i sklep
p. Baranowskiego, Ilurtownia,,C,\ZI'"", kawiarnia
I)PUIi GIN oraz inni. Wszystkim oiiarociawcom skła-
daią serdeczne podziękowania w imieniu sportowców
ol,ganizatorzy.

PODZIĘI{,OWANIE
Specjalne podziękoviania złoż5,ć należy całemu

Komitetowi organizacvjneinu, Komisji Sęciziorvskiej,
Zaruądowi Działkorvców im. Wł. Piocha za udostęp-
nienie Domu Działkolvca i Zarządowi KS PCGOŃ za
pomoc w przygoto."vanitt boiska sportowego.

Było wszyst}<o: frel<vrencja, sportowa walka na
trasie, dobra zabawa, v,,soaniały posiłek i nagrody.
Rrakowało jed5,ni" doblcj, ciepłei pogody.

Za współudział i l)l.acę wszystkim społecznym
dzialaczorc,

podziękowanie składa
kierownik zawodów

Leszek Balcer
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KR{}NWW6. Ą &B,,Ii,:t,]T,:i_] W #ruA
1.06.br. nietrzeżwy mieszkaniec Blo;tillł:\,l;l-

wszcząŁ awanturę wobec żony i synów, jjizcii
przyjazdem patroiu oddalił się.

1.06.br. - w Śrniglu przy ul. Sikor"sllie3o, iriizitł-,",,

sprawca, po uprzednim wybiciu szyby w słrltocilc-
dzie osobowym OPEL ASCONA, wszeclł ciul il;c
wnętrza i dokonał kradzieży: radioodt-łaTzacza |,?,-

mochodowego, dwóch taśm mierntczych, pi,zelrłś-
nej latarki, kwarcowego zegarka samochodo-*cg;,
okularów w etui oraz kosmetykór,,,, samoclicdcr,vy-clr

na szkodę mieszkańca Śmigla.
1.06.br. - anonimowy rozmówca z3łosił ie]eio-
nicznie, że przed ,,CAFE CLUB ,,GI}i" plzy 1-liiłrl

T. Kościuszki w Śmiglu toczy się bó.,l,l, i i;,:1,1 1 ,.

patrol na miejscu nikogo nie zastał,

3.06.br. - w Wydorowie, kierujący sr_moci-icj,,-_

ciężarowym LIAZ mieszkaniec l\iemczyna {1,ii-

skie), jadąc na prostym odcinlrrr dl,ogi rlie olJal)c-

wał pojazdu i zjechał do przydrożnego totvl-t, i'c-
jazd przewrócił się na plawy bok, w -nvyiriku cze3c

częśó jego ładunku - sól wysypała się cio ],olvlł,

5.06.br. - na drodze pomiędzy Wonieścieią a Fai-
skiem kierujący FIATEM 126p ti:ieszkaniec 3inig-

la, na prostym odcinku drogi, z niewiadonlycir li",
tychczas przyczyn, zjechał na 1ewą czqśc jei,,,,i;i,

i uderzył w przydrożne drzewo, Z ol,laże:lral,:-li

clała został przewieziony do szpitaia r;,; li"ośtil,tl-:lł:,

Przyczyna wypadku zostanie ustalona rv |c],,ii |,_,-,,,, e-

jącego postępowania,
9.06.br. - mieszkaniec Zegrowka o 23,-J zg,;sii ,e-

lefonicznie, że zostaŁ pobity przez sąsiacia, Pc pi,;;--

byciu na miejsce, nikogo nic zastarlo,

9.06.br. Starym Bojarrowie ira ui, 3zi,;,;ir-:,ej

nieletni mieszkaniec tej wsi jadąc rorvelerc, ;la,5l -

skręcił w lewo wprost pod nadjezdżający z pTzi,-

ciwka samochód AUDI, którym kierował tnicjzll;,,-

niec Widziszewa. Dziecko z obrażerriarlri l:,:,;:,

przewieziono do szpitala w Kościariie,

10.06.br. - mieszkaniec z u}. Głównej w L',tai,;,l,r -"_-
janowie zgłosił, że sąsiedzi zakłócają nitt s,;"li,.,:_,."

Przeprowadzono z nimi rozmowy pouczajilcc,

l1.06.br. - w Śmiglu doszło do niepoi,czL1,:",1|].i , ",
między teściową a zięciem zamiesziitrjący;:,li i;,c,s:-

sję przy ul. Polnej. Strony pouczono,

11.06.br. - na stacji paliw w Koszanowie przyjezdni
wywołaii awanturę niszcząc m.in. wyposazenie l:,!--

ru, Przed przyjazdem policji straty uleguiowaii,
z barmanką i odjechali.

11.0,6.br. - w Starym Bojanowie kierującym I|ii',,-

TEM 126p mieszkaniec tej wsi na ul. Szkolnej riic
zachował należytych środków ostrożności,,tTzy
włączaniu się do ruchu i uderzył w samochóci PO-
LONEZ TRUCK, którym kierował mieszkairiec

Lcszlla. Przeciwko sprawcy s]<ierowano wniosek
do kolegiuni.

1l,.06.br. - ini.erlveniowano w posesji przy ul. Giin-
j;.orł,lej r.,l i-"oszlallo-,vie, gdzie doszło do nieporozu-
mieii nrir;clz), blaćmi o uszkodzenie foliowego tu-
ne],u. Strony pouczono.

11.86.1rr. 
- 

3.ir3nip,lorł,y rozmówca telefoniczny po-
v,zia.Conrił o 23.00 komisariat, że przez Wydorowo
przervożctre jest siano, a przewożący je są pijani
i ."vy1<::zyl<trją. Po udaniu się w wskazany rejon,
ilil<ogo nie zastano.

i2.06.bl. - rnieszkaniec posesji przy uI. A. Dudycza
Y/ Ślriigiu, bedąc w stanie nietrzeźwym, wywołał
arvalrtuiq r.,-obec rodziny, której nie chciał wpuścić
cio clo;tlu. Pr,zeprowadzono rozmowę.

X,3.SSbr. -- rrieszkanka posesji przy ul. Głównej
.v Ster_),nl Eojanowie po raz kolejny zgłosiła, że jej
sąsiaci, i;crr:iil;o obictnic przeniesienia kojca z psem

\i, inrl\- i,ejoir podrvórza, do chwili obecnej tego

nie ucz"l,ilił. T;,:l Tazem sprawa trafi do kolegium,

" 
o**T",tJ;"I'ff,T:?#'rlTu P.LI c JI

SKLEP Z TRADYCJAM!
przy Spółdzielni Ogrodniczei

w śmiglu

oGRoDNlczo
_WlELoBRANżoWY

ul, T. Kościuszki 50

tel. (0-ó5) 180,274

P O L :j C A:

C] i,,§"Ą§l§j',! i l{l?AJOiYi i ZAGRANICZNE:
li,Ji?yy,| -- lll:iłiów - buroków - trow łqkowych,

g_;*zonowycll ...

S hiiiTi$Z:,f EiRAjClĘrE i ZAGRANICZNE z:

!;r$e!q - Finlgłldii - l{olondii;
,§ ;"{;ltRZ[iDE!A: cllo ogrodnikóvl i dziolkowiczów oroz:

- szeroki wybór środków chemicznych
-- iolit-. o różnych wymioroch
-- Erzybnię
- popier
* torf
-- trznniele

- nawodnionie kropelkowe

Z/iPRASZA}4Y OD PONllEDZIAŁKU DO P!ĄTKU
w godzinoch od B.00 do 17.00

w soboty od 8.00 do 13,00

W sprowoch pilnych tel, domowy 180-498



WITRYNA ŚMIGIELSKA 1],

przedsiębiorstwo ptodukcii Handlu i llsług Bolniczych

,,śMiGRoL" sp. z o.o.
64-030 ŚMIGIEL, ul. Leszczyńska 16

tel. (0-65) 180-070, 180-3t8, tel.ifax (0-65) 170-290

zatrudffii na okręs axg§w

kombajnis,tóęv
., zgłoszenio

DZIAŁ KADR PPHiUR
w godz. 7.00-15.00

Śmigiel, dnia 11, czerwca t997 r.

ZARZĄD.

l a}aa+}aaaaaaaał)aairł}aa

sPoRT
,.lji, _ ,, MAKR,OREGIONALNE

W BBZEGU DOLNYM
B czerrvca br. młodzicy (do lat 12) rł,zięli udział

rv Makroregionalnych Mistrzostwach Mlodzików rra

lok 1997. W gronie 64 zawodników z 6 województw
(Wroclarv, Leszno, Zielona Góra, Legrrica, Jelenia Gó-

rą. i Wałbrzych) zawodnicy POLONII zajqii nastę-

pujące miejsca: Miłosz GRZELAK - 5, Mateusz KU-
CIAK - 9, Dariusz SZYMAŃSKI - 32, Przemy-
sław KoPCZYŃSKI - 48.

W rozegranym również turnieju deblowym, rv któryirl
udział wzięły 32 pary, nasi zawodnicy uplasol,vali się

na następujących pozycjach: M. Grzelak i IVL Kuciak

- 6, D. Szymański i Marek Cholewa (I(onfeks Leg-
nica) - 13, P. Kopczyński i Marek Garvczyński (Ju-

lrior Leszno) - 28,

: " ZAPROSZENIE' 
Zarząd K.S. POLONIA" w Śmiglu ma zaszczyt

zaprosió wszystkich zawodników, zawodniczki, ro-
dziców na uloczystość podsumowania sezonll Tozgry-

wek w tenisie stołowym 1996/97. Spotlranie odbęiizie
się 19 czerwca (czwartek) o godzirrie tr7.C0 rv seice

klubowej Centrum Kuitury rv Sl:rigiu. Vejście C.

Prezes K.S.,,POI,ONIA"
nlgr Tadeusz Kozłowskż

Wlodzimiera ,,i,,

KOSZANOWO
ul. Bruszczewska B, te1. 180,3-r.,

wykonuje usługli

KSEFąo
WYKoNUJĄC oDBlTKl W FoRMAT,ĄCH A-3

l A-4 z MożLlwośclĄ lcH FcwiĘKSZIi\jlA
BĄDż PoMNlE.JSZENlA.

Wykonujemy .db|tki ;;ojedyńczycił kłrtek

jok idruków zwortych (ksiqźek, broszur, itp,),

ZAPRASZAMY
W GoDZlNAcH oD 10,00 Do 17,00

I noprowo inslolocii elcllirycz,:yclł
w poiozdoch mechonicxi"lych

I noprowQ rozruszników i oliernotorów

64-030 §MlGlE!-

ul. Kościuszki 6

tel. (0-65) 1E0-206

swiad czy ró,*l niaz usługi

AUToEtE§.t



1-2 WITRYNA ŚMIGIELSKA

,,B$[}tF{Hi\/$ 
p$,tj§"

64-030 Śmigiel, ul. Leszczvlislłł l6
tel. (0-65) 1BO-B41

64-030 Śmigiel rrl. Leszczyńska 16

na terenie Przedsiębiorstwa Produlicji, }Iand]u
i Usług Rolniczych ,,S nr i g r o l"

oferuje:
sRoDKI oCHR,oNY Rd.);I- l N

HURT - DETAL
,- pełrra garna pestycydów

(w małych i dużyclr opakowaniach)

- nawozy dolistne

- odżywki do kwiatćlw,

- folia ogrodnicza

- nasiona
. kukurydzy
, zb6ż

:§tł*1;:,,
-- oprvslti11]acze ręczne

Zapr aszamy od pclnictizia}ku do plątxu
w godzinach od B (i0 16.00

w soboty od 8.00 - 14.00

Wo,}aa

HIEzAWOBffiE E TAffi!Ę

$ IIUBT l IIĘTAI $
- Systemy rynnowe 125 lrrrn i 150 mm

typ,,GAMR,AT"zPCV

- Rury PCV i PE do zimnej wotly

Przedsiębiorstwo Usług ftolniczych

SYLWIA CICHOSZEWSKA
64-030 Smigiel, ul. T. Kościuszki 32

tel. (0-65) 180 59S

Waaaoaaoo}rtaaaołaat*.+..aaaaa(}aaair.

Poszukuję lokalu
na sklep w Smiglu

oFERTY te|, 189-340

REPHffi§,UAR
KlllĄ ,,$EHTnUJ["

20,06.97 (piątek) godz. 20.00

,,KŁAMCA, KŁAMCA", IJSA, 1997. Reż. Tom Sha-
dyac. Wyk. Jim Carrey, Maura Tierney, Justin Coo-
per. Komedia. Historia adwokata,, który odnosi suk-
cesy zawodowe i zaniedbuje rodzinę. Pewnego dnia
otrzymuje trudne zadanie, ma bronić żonę, która re-
gularnie zdradza męża. Sprawa jest do wygrania, ale
\\,ymaga nieuczciwych chwytów prawnicz5lch. Ro-
dzina się sprzeciwia.
20.06.97 (piątek) godz, 22.00

,,SARA", Polska, 199?, Reż. Maciej Ślesicki. Wyk.
iiogusław Linda, Cezary Pazura, Agrrieszka Włodar-
czyk. Film sensacyjno-psychologiczny. Polski oficer,
speciaiista od misji specjalr-rych, przyczynia się do
s.,l,ierci własnego dziecka. Jest zrozpaczot]y, popada
rr, allioholizm, tLaci placę, W rok później otrzymuje
ofertę od garrgsf,ela: tlialoy b;,ć uzbrojonym opie-
kunein jego córki.
27,06.97 (piątek) godz. 19.00

,,CZIJŁE SŁÓWKA - ciąg dalszy", USA, 1996 r.
Reż. Robert Harling. Wyk. Shirley Maclaine, Jack
Nicholson, Bill Paxton. Film obyczajowy. Starsza
pani straciła przed laty córkę, musi sama opiekować
się icj dziećmi. Jest apodylrtyczna, wnuki właśnie
stai;, sie nastolatkatrii i zaczynają się buntować. Bab-
cia jest ciągle jeszcze atrakcyjrlą kobietą i zrvraca na
siebie urvagĘ mężczyzn.

4.07.97 (piątek) godz. 19.00

,,JAGUAR", Fratlcja, 1996. Reż. Francis Veber. Wyk.
Jean Reno, Patric Bruel, Flarrison Lowe. Komedia
senacyjna. Trzej mężczyźni spotykają się przypad-
kowo w paryskim hoteiu: Indianin, przybyły właśnie
z. BrazyIit, iego tłumacz Francuz olaz paryski play-
boy - aferzysta. Indianin ma zdolności parapsycho-
logiczne, dociera do myśii paryżanina - i zleca mu
tajną misję.

10.07.-12.0797 (czwattek, piątek, sobota) godz. 19.00

,,IMPERIUM KONTRATAKUJE", USA, 1980/199?.

Reż. Irvin Kershner. Wyk. Mar Hamiii, Carrie Fis-
her, Harrison Ford. YYidowisko s-f . Bohaterowie
,,Gwiezdnych wojen" nadal walczą z Impetium. Mię-
dzy Leią i Hanem rozkwita uczucie. Luke pobiera
kosmiczną edukację u mędrca Yod5, przed rozstrzy-
gającyrn pojedynkiem z Lordem Vaderem.
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