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witr:nl poństwq serdecznie, choć może
meloncholijnie (z pourodu kończqcego się
loto) i zoproszom do gimnostyki poronnej.
Ruch potrzebny jest wszystkim. l to nie ty|ko
ruch w interesoch, ole zwłoszczo ten zdro-
wy ruch, nojlepiej uprowiony no śurieżym
powietrzu, poprowiojqcy noszq kondycję
i somopoczucie. Proszę więc stonqć w po-
bliżu szeroko otwortego okno i rozpoczyno-
my poronnq gimnostykę.

Steve Fosset spodł ze swoim bolonem
do morzo rojqcego się od rekinów. Kolejne
morzenie lkoro zderzyło się z brutolnq rze-
czywistościq. Nie noleży jednok z tego wy-
ciqgoć wniosku że powinno się rezygnowoć
z morzeń. Nie musi to być przecież zaroz
prognienie obleceniq bolonem dookoło
świoto. Jedni prognq wygronej w totolotko,
inni zoszczytów i włodzy, o wielu morzy zu-
pełnie prozoicznie oby ich to włodzo cho-
cioż nie oszukiwoło.

Pordon, włodzo nie oszukuje. Włodzo
może nojwyżej mijoć się z prowdq, lub ino-
czej interpretowoć swoje włosne posunię-
cio. W jednej chwili wicepremier mówi, że
protesty rolników sq bezpodstowne bo do
kroju nie wpuszczono już nowet jednego
sqmochodu ze zbożem, o zo chwilę inny
przedstowiciel rzqdu oświodczo, że nie rno-
żemy zoprzestoć importu, bo wiqżq nos
umowy międzynorodowe.

Mieszkońcy ziem zochodnich mortwiq
się o swój los, bo sq tylko (wieczystymi)
użytkownikomi. Rzqd zopewnio, że nie od-
domy oni guziko. Notomiost ustowo doje
prowo do występowonio o odzyskonie

PrzeczytĘ:
o prawie wyborczym,

zgłaszaniu kandydatów na radnych i kandydatów na

członków komisji wyborczych,

o podziale gminy na okręgi wył;orcze.

Wybory iuż II pazdziernika!
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swoich włosności wszystkim, którzy utrocili je przed ro-

kiem 1990. Dopiero teroz rzqd chce zgłosić popra+ii<ri,

któro tych wszystkich ogroniczyć mo do obywoteli Pol-
§ki,

Możno w ostoteczności przyznoć się do oszusj.wc,
jeśli dotyczy to sfery prywotnej. Bill Ciintcn wyroził ofi-
cjolnie żol, że oszukiwoł rodzinę romonsujqc z niejckq
Monikq L. Złożył oświqdczenie, po czym notychrniost
pojechoł rozem z żonq i córkq no urlop. l po sprowie.
Tymczosem nosze medio wydziwiojq, że już kiedy o{e-

ro było w toku prezydent pokozywoł się w różnych

miejscoch w krowotoch kupionych mu podobno przez

ponnę Monikę, A co, mioł je może wyrzucić? Czy Pori-

stwo zdojecie sobie sprowę z tego, ile kosztuje prow-

dziwie elegoncki krqrvot?!? Ameryl<o moze jeszcze w;,-

boczyć swojemu prezydentowi ,,skok w bok", ole no

pewno nie wyboczyłoby mu rozrzutności.

To u nos łotwo wyboczo się rozrzutność. Nie zdqzy-

ło Polsko no czos przedstowić progrqmu rozwojowego

w Unii Europejskiej i już nom obcięli ki!kodziesiqt mi-

lionów (oczywiście nie złotówek). l co? l nic, Pokqzoli

tylko, ci z Unii (Europejskiej), że nie sq dżentelmeno-

mi, Bo jok wyroził się ktoś z noszych kręgów ministe-

riolnych: ,,w kręgoch dżentelmeńskich, i to w okresie

wokocji, tokie drobne opoźnienie nie mo znoczenio",

Wynovliedź to dotyczyło co prowdo opóźninnio
w przedstowieniu kondydotury Todeuszo Mozowiec-
kiego do prestiżowej nogrody międzynorodowej, ole
isłoicl sprorvy pozostoje to somo.

["<li:Lllqrnie to się nozywo robić dobrq minę do złej
gry, Pclni Clintonowq też teroz musi robić dobrq minq
-- o po co żołowoło dolorów no kilko głupich kowol-
kó,.v ilroleliqłu? A rnoże to było tokie wielkie, skrywolre
nlorzenie Bi!lq? Woloł roczej zdrodzić żonę niż przyz-
noć się do swojej nieujorzmionej słobości do pięknych
.,, l<rclwotów.

Poństwo niech roczej pozostojq wierni o zwłoszczo
viierni gimnostyce poronnej. Wszyscy wiedzq, że jest
onc niezwykle korzystno dlo zdrowio, w czym nie mo
zodnego oszustwo, A morzenio? Stoicie przecież Poń-
stwo przy otwortym oknie, Wystorczy tylko spróbowoć,
0 no pewno udo się Poństwu polecieć, lm okno znoj-
duje się wyźej, tym lot będzie dłuższy, ole zo to,,iko-
rowe" lqdowonie boleśniejsze.

Może więc teroz Poństwo trochę somi poćwiczo
wzloty (i upodki), nojlepiej przy jokiejś uskrzydlqjqcej
muzyce - np. przy ,,Morzeniu miłosnym".

Jo już Poństwo żegnom i zoproszom do nostępne-
gcl spotkonio przy gimnostyce poronnej,

Gżmnastgkę poranną przygotowala i, prowadzżła mgr J.S

a\
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dla §rm§gla § okollo
Rankiem 15 sierllnia br. mieszkańcom Smig}a

mogło się wydawać, że ich miasto nawiedziły dzię-

cioły, gdyż z ol<olic Centrum Kultury dobiegały

dziwne odgłosy stukania. Sprawa wyjaśniła się po

południu, gdy o godz. 15.00 tozpoczął się festyn pt,

,,Żeńcy Wielkopoiscy clla Smigia i okolic", S,|ukarrie

pochodziło nie od dzięciołów, ale od młotków, którymi

została zbita scena, na której prezentorvali się zapro-

szeni goście, Przygotowanie festynu zaczęło się wiele

tygodni wcześniej. Pomysłodawcami imprezy byli
rodzice tacerzy ZPI'I ,,Żency Wielkopolscy", ktłrzy
postanowili włączyć się czynnie w zycie zespołu,

Si6Ó iudzi dobrej rvoli 1rracow-ało poświęcając srvój

wolny czas, a nie rzadko i rvłasne pieniądze, aby

punktualnie o 15.00 rozpocząć imprezę,

Wszystkich, kŁórzy zechcieli przybyć na festyn po-

witał dyrektor śmigielskiego liceum i jednocześnie

tancerz zespołrr - pan Tacleusz llmer. Na scenie ja-

ko pierwsza pojawiła się muzyczna rodzina Lajsne-
tów z Wielichowa prezentując własne interpretacje
przebojów. Po nich 11,ystąpił modzieżowy zespół ta-

necznly' ,,Blavo" z Pogorzeli oraz zespół dziecl.---

,,Iskra" \'łTaz z grupą wokalną,,Echo" również z P--
gorzeii. Szczególnym zainteresowaniem ciesz;-ł :_,.

pokaz tańcóu, iatyno-amerykańskich w w5zĘgllą:,.,-

i]ary tanecznej: Marty Jałkiewicz i Michała Sa:,:_-

nc..vs;}riego. Wielką niespodzianką okazał się lr-i-s:= _

Zespołu Spier.vaczego ,,Wilkowiatlie" z Wilkori,a F
skiego. Mogliśmy zanucić z nimi popularne p

śpiewki ludowe i piosenki biesiadne.
Iiównoiegle z lłystępami na scenie, w cieniu o:,-

odbywały się gry i zabawy dla najmłodszych Ka.
dziecko mogło wziąć udział w wybranym konk::,
izucanie ringo, rzutach lotką do tarczy, biegu r,,, 

",,,

ku, Niezależnie od wyniku milusińscy mogli 1icz-,-:

nagroclę.

C godz. 1?.00 r,ozpoczął się główny koncet,t. ",,, 
.,

rym obok ,,Żeiców Wielkopolskich" wziął ,iiz-,,
prz__vjaźniony zespół ,,Canti popolari umbri" z ],l

sciano we Włoszech. Tańce prezentowane piz.,
zespoły 11,ywołał} entuzjazm wśród p,-lb-,::." -

zwłaszcza dwa ostatnie, w których par1, z -'. -, -"
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Pżęknźe prezentował

wymieszały się i odtańczyły polskiego poloneza
i włoski taniec pod nazwą santarelia. Koncert zakoń-
czył się wspólnym odśpiewaniem ,,Ody do radości"
(obydwa zdspoły przygotowały się do tego występu
w czasie trwających od 13 sierpnia br. młodzieżo-
wych spotkań Nietążkowo'9B). Po koncercie występ
rozpoezęła p. Zofta Dragan, która bawiła do łez, a pu-
bliczność żegnała ją gromkimi brawami.

N-adeszła wreszcie chwila, na którą czekaii posiadacze

losów loterii fantowej - losowanie nagród, a warto
było czekać!

Jak już wspomniałam, r,vszystko mogło odbyć się
dzięki dobrej woli wielu ludzi.

SzczegóIne podziękowania należą ię spo^so.on, i.tO-
rzy wspierali linansowo całą imprezę, podarowali lub
zakupili nagrody na ioterię, udostępnili teren, po-
mieszczenia, sprzęt i wiele innych potrzebnych rze-
czy. Osobne podziękowania należą się również rodzi-
com, którzy zorganizowali festyn, tancerzom muzy-
kom, wokalistom oraz wszystkim przybyłym gościom.
Podziękowania nalezą się również członkom zespołu

,,Remix" za udostępnienie sprzętu nagłaśniającego
i za wspaniałą zabawę taneczną.

Z frekwencji należy wnioskować, że impreza po-
dobała się i w imieniu organizatorów obiecuję, że na
pewno spotkamy się za rok.

sźę zespół z Włoch foto EL!

SPONSORZY FI'STYNU

,,Żeńcy Wielkopolscy dla Smigla i okolic''
PKO BP, ul. Kościusszki 34, Kościan; Pawilon Handlowy
,,ROMARO" p. Bentka B., pl. Rozstrzelanych 10, Śmigiel; Księ-
8arnia p. J, Turkowiak, pl. Rozstrzelanych 2, Śmigiei; lvte-
!_|alsk1 Spółdzielnia Pracy, ul. Postańców Wlkp.,-śńigiel;
Wytwórnia Wód Gazowanych, ul. Leszczyńska 6, Śmigieti
,,GASTROMETAL", p. Olszewscy ul. Zdrojowa lS, śmiŚieli
Bank Spółdzielczy, pl. Rozstrzelanych 13, Śmigiel; ,,Urpol''
ASOC, p. W. Kunert, poladowo ?0, Śmigiel; PPP ,,KON-STAL" S.C. ul. Przemysłowa 1, Stare Bojanowo; PPHiU
,,ŚMIGRoL" ul. Leszczyńska 16, Śmigiel; Sklep odzieżowy
,,ANNA" ul. Sienkiewicza 72, Śmigiet; PHU ,,Foto-EIf''
p. J. Marciniak, ul. T. Kościuszki 6, Śmigiel; Sklep Przemy-
słowy p. M, Żurek, M. Nitschke, pl. Rozstrzelanych 18, Śmi-
giel; Sklep Wielobranżowy, p. St. Pieprzyk, ul. Lipowa 16,
Śmigiel; Apteka ,,Pod Wagami", p. Ciceł, pl. Rozstrzela-
nych 15, Śmigiel; Betoniarnia Śmigiel, ul. Południowa 21,
Śmigiel; Sklep Wielobranżowy ,,Ga- Ja", ul. Jagiellońska ?,
Śmigiel; Usługi Poligraficzne p. R. Łęczyński, śmigiel; Dy-
strybutor firmy ,,Oriflame", p. E. Jałkiewicz, ul. Śmigiel-
ska 14, Wilkowo Polskie;Sklep 'Wielobranżowy ,,ASTRA - 2'',
ul. Jagiellońska 9, Śmigiel; Sklep Ogrodniczo-Wielobranżowy,
p. A. Jankowski, ul. T. Kościuszki 50, Śmigiel; PH Zbigniew
Chudak, ul. E. Orzeszkowej 27, Śmigiel; Przetwórnia owo-
cowo-Warzywna ,,GIL", ul. Ariańska 5, Śmigiel; Cukiernia
p. M. Gruszecki, ul. Sienkiewicza 9, Śmigiel; Przedsiębior-
stwo Wielobranżowe ,,TOVAGO" p. G. Wapniarski, ul. Koś-
ciuszki, Śmigiel; Piekarnia Lipno p. J. Mańczak; ,,AMBRA"
S.A. Wola Duża k. Biłgoraju; ,,LECH" Browary Wielkopol-
ski S.A.; Koszalińskie Zakłady Piwowarskie ,,BROK'' S.A,;
P}lV ,,AZA" S.C. p. M. Pecolt, p. E. Grześkowiak, p. J. Kuś-
nierczak, Koszanowo; PHU p. A. Pecolt, Śmigiel; PHU
,,MARK", p. M, Kuligowski, ul. Kościuszki 33, Śmigiel; Cen-
trum Kultury w Śmiglu; Nauka Jazdy p. E. Grześkowiak,
p. H. Kachnic, Nietążkowo; Sklep Ogrodniczy ,,Bio-Chem''
Plus p. A. Nawroska, ul. Leszczyńska 16, Śmigiel; WPPMs.,
p. R. Mazurek, p. M. Smolarek, Śmigiel; Sklep Wielobran-
żowy p. Szawerdak, Nietążkowo; ARONIA S,A. ul. Lotni-
cza 6, Łęczyca; ,,Witryna Śmigielska".Jolanta Jałkiewźcz
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T. uYGM[ltIEffi t0lllEHltTill
prsaesem &minmogo Związku tolników

l(ó|ek i 0rganizacii Bolniczlch u Śmiglu
rozmawia Hubert zbierski

W poprzednim numerze ,,Witryny Smigielskiej" 1ru-

blikowaliśmy zdjęcia z blokady trasy E-5 będącej
wyrazem Waszego protestu. Nie chcą z Warni lozn}a-
wiać, skoro musicie uciekać się aż do talt drast5lę2nę;
formy?

W dniu ogólnopolskiego protestu rolników, 4 sicri:nia
bież. roku, mimo zapowiedzi manifestacji przed Urzę-
dem Wojewódzkicl w Lesznie, ani Wojewoda Lesz-
czyński ani jego zastępca nie znależIi czasu na spot-
kanie z przedstałvicielami protestujących. Petycję
przyjął Dyrektor Generainy Urzędu Wojewódzkiego
z zapow-iedzią przy jęcia naszych przedstawicieli
w dniu przyjrnowania interesantów - 10 sierpnia
(poniedziałek). AIe i w tym dniu Wojeu,ody Lesz-
czyńskiego nie było i nikt też od godz. 9.00 intere-
santów, w tym i naszych przedstawicieli, nie przyj-
mował.

Proszę zatern powiedzieć kto był organizatorem blo-
kady, kto i jak długo blokował trasę E 5 w Nietąż-
kowie?

Blokada w Nietążkowie, której organizatoreń byl
GZRKiOR vl Smiglu, a w której uczestniczyli ro1-

nicy z Nietążkor,va, Morownicy, Bronikowa, Machcina
i innych wiosek, była fragmentem ogólnopolskiej
akcji kielowanej przez Ogólnopolski Komitet Prote-
stacyjny Rolników reprezentujących wszystkie rolni-
cze związki zawodowe. Trasę E 5 btokowaliśmy pol
godziny,

Chciałbym jeszcze dodać, że 1uż w maju br. Woje-

wódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rol-
niczych w Lesznie, Wojewódzkt Związek Lustracyjny
Rolniczych Spółdzieini Produkcyjnych w Lesznie,
Niezależny Samorządny Zwtązek Rołników Indywi-
dualnych ,,Solidarność" i Zwtązek Zawodowy Rolni-
ków,,Samoobrona" podpisały porozumienie.

Co jest jego treścią?

Przede wszystkim reprezentowanie intelesów wszyst-
kich rolników naszego województwa. A ponadto or-
ganizorł,anie i pode j morł,ani e działań protestacy j nych,

opiniou,anie projektów l, zarządzeń, opracowywanie
strategicznych działań \a Tzecz poprawy życia i pra-

cy na wsi.

Czego się od rządu RP domagacie?
Opracowania i uzgodnienia ze związkami i organiza-
cjami rolniczymi trwałych zasad polityki rolnej obej-
nrujących między innymi:

- strł,arzanie sprzyjających warunków ekonomicz-
nych i plawno-organizacyjnych dla racjonalnego
i efektywnego rvykorzystania zasobów ziemi, ka-
pitału i ludzi,

-_ ograniczenie negatywnych skutków bariery po-
pytu i finansowej niewydolności gospodarstw ro1-
nych, instytucji i otoczenia rolnictwa,

-* przeciwdziałanie dekapitalizacji majątku gospo-
darstw rolnych,

- ograniczenie pogarszania się relacji cen uzyskirł,a-
nych przez rolników za sprzedane produkty a ce-
nami za nabywane przez nich środki produkc;l
i usług,

- stworzenie realnych warunków zbytu produktor.,-
rolnych oraz doprowadzenie do poprawy ich sta-
bilności i opłacalności,

- okreś]enie instrumentów i zasady funkcjonowania
rynku ro}nego i żywnościowego, minimalnych cen
na podstawowe produkty rolne oraz skuteczny in-
terwencjonizm państwa w tym zakresie,

-_- objęcie ochroną rodzimego rolnictwa przed nad-
mi,ernym importem produktów żywnościowych
olaz stworzenie korzystnych warunków dla wzro-
stu polskiego eksportu,

-- systemowe rozwiązanie zabezpieczenia ludnoścl
wiejskiej gwarantującej poprawę warunków pra-
cy i życia na wsi.

Typowy mieszczuch - upra§zczając - rozumuje na-
stępująco: tanie (z zagranicy) zboże - tania mąka -tani chleb. I odwrotnie: drogie ziarno (od polskiego
chłopa) - droga mąka - drogi chleb. Czy ma rację?
'Io bardzo duże uproszczenie, ale nie ma racji. Skró-
towo rzecz ujmując, kupując produkty rolne z zagIa-
nicy ten mieszczuch stwarza nadwyżkę płodów rol-
rrych wyprodukowanych przez polskiego rolnika, któ-

ry nie może ich sprzedać. W konsekwencji rolnik nie

ma rvpływów - dochodów i nie ma z czego płacić

podatków, inwestować, kształcić dzieci, niekiedy na-
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wet u.trz\,]nać rodziirq. Orr 1 jego najbliżsi powiększą
liczbę bezrobotrrvclr, będą pobrerać zasiłki, które
przecież powstają z podatków- płaconych przez tego
plzvsłorv'owego,,rnieszczucha". Koło się zamknęło.
Co według Was -* rolników należy zrobió, by jed-
rrym i drugirn żyło się lepiej?
Wszyscy winni się interesot,,ać rozlvojem naszego,
polskiego rolnictwa, rniędzy inymi popTzez kupowa-
nie polskich produktów rolniczvch, znacznie zdrow-
szych od importowanyclr.
Wróćmy jednak do protestłł, Wywarł pożądany sku-
tek?
Tak. Rząd wznor.vił z nal:ni lozmowy na temat po-
stulatów zawartyclr v,l petycjach. Wcześniej niz zapo-
wiadano uruchomiono interwencyjny - z dopłatą -skup zboża, zwiększono z trzech do 13 podmioty sku-
pujące w naszym r,voiewództwie zboże. Zostaliśmy
też przyjęct przez }laszego Wojewodę. W czasie roz-
tnów uzgodniono, ze powołany zostanie ,,rolniczy
stół", przy którym zasiądą przedstawiciele wszyst-
kich jednostek związanych z rolnictwem \M naszym
r.vojewództwie. Będą przy nim d),skutowane i roz-
strzygane problemy nurtujące nas - rolników. Wo-
jewoda zadekiarował zdob}icie dodatkowych środków
na TazszeTzerne działalności służb fitosanitarnych
(zajmują się badaniern wszelkich roślinnych płodów
roInych), które badac i:ędą głównie importowaną
żywność.
Czym dla rolników będzie tegoroczne tradycyjne
Święto Plonór,v?
Tak jak zawsze - świętem clziękczynnyyn za dobre,
obfite piony, które zbieramy ,il/ sprzyjających wa-
runkach. Będą też wyrazem uznania dla rolniczego
trudu i dlatego wszystkicl. mieszkańców miasta
i gminy Smigiel zapraszam do wzięcia w nim udziału.
Dziękuję Fanu za rozmo\,vę. (2B.OB.br.)

ffimremłw
b ffiKeB{

64-030 ŚMIGIEL, IJL. KILIŃSKIBGo 10

tel. (0_65) 5-189-022

wycinanie drzew

cięcie rtrrewna opałowego

POTRZEBNE MIESZKANIE (POKOJ Z KUCHNIĄ)
na terenie Śmigla lub okolic

tel. 5-189-349

,,KfVminałki"
3.08,br. - z automatu telefonicznego przy ul. M. Ko-

nopnickiej nieustalona osoba, bez istotrre j przvczy-
ny wzywała policję. Po przybyciu na miejsce ni-
kogo nie zastano.

7.08.br. - mieszkaniec Śmigla zgłosił, że na terenie
jego posesji przy ul. Wodnej przebywa nieznany
mu mężczyzna, Pruybyły patroł policji nikogo nie
zastał.

11.08.br. - interweniowano w Starym Bojanowie
w mieszkaniu przy uI. Głównej, w którym doszło
do awantury pomiędzy braćmi a konkubiną jedne-
go z nich będącymi w stanie po spożl,ciu alkoholu.
Strony pouczono.

l1.08.br. - interweniowano w Jezterz,ycach, gdzie
nietrzeźwy mąż wszczął aw-anturę z clomownikami.
Z uwagi na jego agresywnośó i na żądanie .Jomow-
ników został zatrzymany do wytrzezwienia.
W tym samym dniu w podobnych okolicznościach
i z takim samym skutkiem interweniowano w jed-
nym z mieszkań z Wonieściu.

12.08.br. 
- w Starym Bojanowie na polu należącym

do, dzierżawcy od iskry z przejeżdżających szosą
pojazdów spaliło się na pniu żyto na powierzchni
9 hektarów.

14.08.br. - około godz, ż3.20 w Starym Bojanowie na
ul. Szkolnej zatrzymano kierującego FIATEM
126p mieszkańca Żegrówka będącego w stanie nie-
trzeżwym, Samochód zabezpieczono na płatnym
parkingu w Kościanie (odholowała go tam pomoc
drogowa), a przeciwko kierującemu skierowano
wniosek do kolegium. Okazało się też, że pojazd
nie miał ubezpieczenia OC.

16.08.br. - zgłoszono, że na ul. E. Orzeszkowej
w Śniglu leży mężczvzna, któremu nalezy udzielić
pomocy medycznej. Po przybyciu patrolu nikogo
nie zastano.

19.08.br. - w Śmiglu, w czasie targu, nieznany do-
tąd sprawca dokonał z podręcznej torby kradzie-

ży dokumentów i pieniędzy na szkodę mieszkanki
Kościana. Postępowanie w toku.

Inf ormację zebrał (H. Z.)

O instolocje elektryczne
O instolocje ontenowe

O instolocje domofonowe6
Firmo Hondlowc-Usługowo

GRZEGORZ NOWAK
ul. Lipowo 37
ó4-030 Smigiel
wystawiamy faktury VAT!

\ ll]

a1Jr

tel. 5189-3ó4

l
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NOWA ORDVNACIA WYBORCZŁ
do rad Emino rad powiatów i sejmików

województw
IJSTAWA Z DNIA

Powyższa ustawa określa zasady i tryb przepro-
wadzenia wyborów, zgłaszania kandydatow olaz wa-
runki ważności t),ch wyborów. Postaram się zasygila-
lizować tylko te zagadnierria, które interesują wv-
borcę.

PRAWA WYBORCZE
Prarvo rvybierania (czynne plawo w,vborcze) do dar:1
rady ma każdy obywate1 Polski, który naipoźniej
w dniu wyborów kończy 18 lat, stale zamieszkuje na

obszarze działania danej rady i nie jest pozbałvior-ry
plaw wyborczych orzeczeniem Trybtrnału Stanu
i ubezwłasnowolnionym prawomccilym orzeczeniem
sądowym.
Podstawą stałe_go zamieszkiwailia na c,bszarze Czia-
łania danei rady jest zameldowanie na pobyt stały
jak również stałe przebywanie w danej miejscowości
stwierdzone na podstawie faktów świadczących o sta-

ł;,m przebywaniu. Wpisanie do ,,rejestru wyborców"
wyborcy nie zameldowanego na pobyt stały, nastę-
puje na jego wniosek złożony burmistrzowi Śmigla,
który wydaje decyzję o wpisaniu do rejestru wybor-
ców bądź decyzję odmowną. Wnioski należy składać

w pokoju nr 11 ,,ewidencji ludności" na parterze
rv budynku Urzędu Miejskiego Smigla, Plac Wojska
Polskiego 6 w terminie do 28 r,vrześnia br-

Prawo rvybierałności (prawo kandydowania na rad-
dnego - bierne plawo wyborcze) przysługuje osobie

mającej praw-o wybierania do danej rady. Karrdydo-
wać można tylko do jednego organu czyli do rady
gminy albo do rady powiatu albo do sejmiku woje-
wództwa.

zGŁ^sz^NIE KANDYDAToW NA R,ADNYCH
I CZŁONKÓW XOWrrSJI WYBORCZYCH
Prawo zgłaszania kandydatów na radnych przysłu-
guje:

ffiartiom politycznym - pełnomocnik dokonujący
zgłoszenia list kandydatów na radnych przedkła-
da właściwej komisji u-"lrierzytelnioną kseroko-
pię wyciągu z ewidencji partii prowadzoną przez
Sąd Wojewódzki w Warszawie oraz dokument
stwierdzający ustanowienie pełnomocnika,

b) stowarzyszeniom oraz o}-ganizacjom społecznym

- pełnomocnik dokonujący zgłoszenia 1ist kandy-
datów na radnych przedkłada właściwej komisji
uwierzytelnioną kserokopię wyciągu z rejestru
stowarzyszeń i organizacji społecznych prorvadzo-

16 LiPcA 1998 ROKU

nych przez Sądy Wojewódzkie oraz dokument
stwierdzający ustanowienie pełnomocnika,

c) wyborconr - którzy w celu zgłoszenia list l<ari-
dydatów tworzą,,komitet wyborczy". W skład ko-
nritetu wyborczego powinno wchodzić co naj-
trrniej 5 osób. W celu utworzenia przez wyborców
,,komitetu wyborczego" konieczne jest pisenrne
oświadczenie woli wyborców powołujących komi-
tet, które winno zawierać nazwę komitetu, okle-
ślenie jego adresu, nazwę rady do wyborów któ-
rej komitet wyborczy jest tworzony, a także imio-
na, nazwiska i adresy osób wchodzących w skład
kclnritetu wTdz z numerem ewidencyjnym PESEL.
Vfzór oświadczenia woli można uzyskać w Urzę-
dzie loiiejskim Smigla pokój nr 3 ,,informacja".
Pełnomocnik komitetu wyborczego dokoriujący
zgłoszenia list kandydatów rra radnych przedkłada
właściwej komisji imienny wykaz członków ko-
mitetu wyborczego wraz z ich dokładnym adre-
sem zamieszkania, numerem ewidencyjnym
PESEL oraz dokument stwierdzający ustanowie-
nie pełnomonictwa.

r]) koalicje wyborcze utworzone przez partie poli-
tyczne oraz organizacje w celu zgłoszenia wspol-
nych list kandydatów - pełnomocnik koalicji do-
konujący zgłoszenia list kandydatów na radnych
przedkłada właściwej komisji uwierzytelnioną
kopię z wyciągu ewidencji partii, uwierzytelnioną
kopię z rejestru organizacji i dokument stwier-
dzający utworzenie i<omitetu wyborczego oTaz
t]okument stwierdzający ustanowienie pełno-
mocnictwa.

ZgŁoszente odbywa się w formie listy kandydatów,
która nazwę i formę zachowuje również w przypad-
ku zgłoszenia jednego kandydata. Druki list można
r-izyskac w Urzędzie Miejskim Śmigla pokój nr 3 ,,in-
f orrnacja".
Komitet wyborczy może zgłosić w każdym okręgu
q,;rborczym tylko jedną listę kandydatów, która może
zawierać najwyżej tyle nazwisk kandydatów iiu rad-
nych jest wybi.eranych w danym okręgu. Kandydo-
wać można tylko w jednym okręgu i tylk6 z jednej
listy.
Podziału Gminy Śmigiel na okręgi wyborcze dokonał
Zarząd Miejski Śmigla uchwałą nr 139/98 z dnia 18

sierpnia 1998 r. Zgodnie z tą uchwałą grnina dzieli
się na następujące okręgi wyborcze:

l
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Grilrrice okręgu
Liczba
wybiera-
nych
radnych

N{iasto Slnigiel ulice:
Aleja }3ohater,ów
Kędzierskiego
I{ilińskiego
Łepkowicza
N{ickielvicza
Młyrislia
liTolorł,r-ricka
Na ]Jurlri
Polna
połtldniowa
Poprzeczna
Porvstańcólv Wlkp.
Rolna
Staszica
27 Stycznia
Winnic}<a
Woclna

2 Miasto Srriigiel uiice:
Bronielvskiego
Ilvaszkier,vicza
kościuszki
Kraszelvskiegcl
Ojca Swiętego Jarr;r Pawla II

Olzeszkowej
Rirdnickiego
Generała Sikolskiego
Słowackiego
Doktora witaszka
Wyspiańskiego

3 Miasto Smigiel ulice:
Farna
Fechnera
Jagie1lońslia
Kątna
Konopnic}<iej
llosclailska
Krótka
Matejki
Mierosławskiego
Aleja Padelewskiego
plac Rozstrzelanych
plac Wojska Polskiego
Podgórna
Północna
Reymonta
sienkiewicza
Doktora Skarzyńsklego
Szkolna
św. Wita od nr 1 do nr 13

wiatrakowa

4 Miasto Śmigiel uiiee:
Ariańska
Boczna
Dudycza
Dworcowa
Krasickiego
Kręta
Leszczyńska
Lipowa
Harcmistrza Łukomskiego
Ogrodowa
Osiedle
Podgórze
Prusa
Szmalca
św. Wita od nr 14 do nr 48
Zdrojowa
Zielona

5 Wieś Glińsko
Wieś Nowa Wieś ulice:

Akacjowa
Krótka
Leśna
Polna
Poprzeczna
Śmigielska

wieś poladowo

6 Wieś Bielawy ulice:
Główna
kościańska

Przysiółek Nowy Jwiat
Wieś żegrowo
Wieś Żegrówko ulice:

kościańska
Leśna
Polna
Poprzeczna
Śmigielska

7 Wieś Brońsko
Wieś Nowy Białcz
wieś karśnice
Wieś Księginki
Leśniczówka Prętkowice

Wieś Czacz ulice:
Ogrodowa
Parkowa
Polna
27 Stycznia
wielichowska

Wieś Czaczyk
Przysiółe§ Nadolnik
Przysiołek Skoraczewo
wieś starv Białcz
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10

rl : -l-_1--*
9 Wieś Przysieka ]]ois}.la ulice:

Bruszczewska
Główna
Piaskoy,,a 1

Przemysłowa
Wieś Stara Przysieka Druga od nr 3{Jł

do nr 39d

Wieś Stara Przysieka Druga
Wieś Stara Przysieka Pierwsza
wieś Gniewowo
Wieś Jezierzyce
wieś wonieść
Wieś Zygmuntowo

12 Wieś Chełkowo
wieś karmin
Wieś Spław-ie

ulice:

t4 Wieś Olszewo
Wieś Robaczyn
Wieś Sierpowo

11

13 Wieś Stare Bojanowc
Dworcowa
Główna
Kolejow-a
Kręta
Krótka
Kwiatowa
Lipowa
Łąkowa
Mała
Miodowa
Mostow-a
Nowa
Osady
Polna
Poprzecrna
Przemysłowa
SzkoIna

wieś parsko
Wieś Zydowo

15 Wieś Bruszczewo ulice:
Główna
Nowa
Okrężna
Przysiecka

wieś koszanowo ulice:
Bruszczewska
Dworska
Glinkowa
Końcowa
Krótka
Łąkowa
Poina
Poprzeczna
Półwiejska
wierzbowa

_1_ _i
16 \\lieś l§ietążkowo ulice

Arciszewskich
Roczna
Dudycza
I(rótka
Leszczyńska
Leśna

Wieś Wydorowo

!7 Wieś }ńorowrrica
'V7ieś Nowe Szczepankowo
Przysiółek Sikorzyn
Folwark Stare Szczepankowo

18 Wieś Bronikowo ulice:
kasztanowa
Leśna
Machcińska
Morolvnicka
Wiejska

wieś Machcin
Csada Podśmigiel
I-,eśniczówka Smolno

|okoniliąc pol_iziału Gminy na okręgi rvyborcze Z;.-
rząd Gn:iny kierował się przepisami ustarł,y - Ot,ci. -

n,acje wyborcze do rad gmin, rad powiatów i sejrrl_-
kóro,. ,+rojewództwa i zgodnie z tą ustawą a w szczeqó_-
ności z art. 89 przy twotzenitt okręgów wyborczr-c:-_
r,v mieście Zarząd uwzględnił utworzone iednos:.:,
pomocnicze (osiedla) i nie dokonywał podziału s:-
łectr.v na 2 okręgi, gdyż taki podział byłby możlli,,",
jeciynie wtedy, gdy liczba radnych wybieran1-:._
u, tym sołectwie byłaby większa od 5 radnych.
Biorąc porvyższe plzepisy pod uwagę Zarząd Mie;s.:.
utr,vorzył 6 okręgów dwumandatowych i 12 okregc,.
jednomandulgq,ych.

Siedzibą Grninnei Komisji Wyborczej jest Uiz.:
Miejski Smigla, Plac Wojcka Polskiego 6, pokój nl _=

- I piętro.

Slrład Gminnej Komisji Wyborczej oTaz godz::."
urzędowania podane zc:staną po powołaniu Kor-rl_.,,

i jej ukonstytuowaniu w formie informacji.
tr isty kandydatórv wTaz z pisemnymi oświadczenia::-__

kandydatów o l,ulzrażeniu zgody na kandydo\1-a]1_,j

oTaz o posiadaniu biernego pTawa wyborczego do ca-
nej rady (druki oświadczeń można uzyskać lv Urz=-
dzie Miejskim Śmigla, pokój nr 3 ,,informajca") ola:
odpowiednimi kopiami dokumentów można zg|aszać

do dnia 11 września 1998 r. do godz. 24.00 lv siedzi,
bach:

1. Gminnej Konrisji Wyborczej w Śmiglu - -,s:-.,

kandydatów na radnych do Rad;l Miejskle' Si:,:--

gla poparte co najnrniej podpisami 25 lr-i-co:,:c,,,.-

-
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2, I)owiatowej l(o:lisji Wybolczej rv Kościanie -1isty lrandydatów, na radnych do Rady Powiatu
Kościańskiego poparte uodpisami co najmniej
200 wyborców.

3. Woje,wódzkiej tr(onrisji Wyborczej rv Poznaniu -_
liSty kand;zdatów na radnych do Sejmiku Woje-
rł,ództwa Wieikopolskiego poparte podpisami co
najmniej 300 wyborców.

Prawo zgłaszania kandydatów clo Ob-łoclowyr:h Ii'o-
lnisji Wyborczych mają:
a) partie polityczne,
b) stowarzyszenia i organizacje społeczne,
c) wyborcy, którzy utworzyli komitet wyborczy,
d) koalicje wyborcze.
Ustawa nie przewiduje niożliwości zgłaszania kandy-
datów przez zak,łady pracy, sołtysów, rady sołeckie
czy osoby fizyczne.
Zgłoszenia kandydatów do Oblvodowych Komisji
Wyborczych dokonuje się na drukach, J,rtóre uzyskać
można w Urzędzie l,,{iejskim, pokój nr 3 ,,informacja".
Zgłoszenia kandydatów do Obwodowych Komisji
Wyborczych dokonują pełnomocnicy }<omitetów wy-
borczych przedkładając takie sam,e dokumenty jak
przy zgłaszaniu listy kandydatór,v na radnych. Zgło-
szenia przyjmu;e Zarząd lt/Iiejski Snrig}a - z siedzibą
w, Urzędzie Miejskim Smigla, PIac Wojska Polskie-
go 6, pokój rrr 19 do dnia {4września 1998 r. godzi-
na 24.00.
W następnym numerze o zasadach powoływania ob-
wodor,vych komisji wyborczych i warunkach ważnoś-
ci głosu.

(-) Wanda Jakubowska
Sekretarz Śmigla

ó4-030 śMlGlEt
ul. kościuszki ó
tel. (0-ó5) 5180-206

PROFESJONALN§ ZDJĘCiA:

- ślubne,

- komunijne,
-- rodzinne,

_- paszportowe,

- dowodowe, legitymacyjrre w 3 min,
reportażowe,

- reklamowe.

tttltOtIlłAHlE ;r!tMótT l EzDlĘÓ AilAIORsl(lcll
SPRZEDAŻ:

- filmów,

- aparatów (2 Iata gwarancji)

- albumów,
__ raruel<,

- baterii (także do alarmów, aparatów
słuchowych itp.),

- akcesoriów fotograficznych.

U§tUSl l(SERO:A3, Ał pomnleiszanie - por.aększanio

VIDEO FILMOWANIE

ZARZĄD MIEJSKI SMIGLA
oGŁAsZA

ustrry rrieograniczony przetarg na sprzedaż następu-
jących nieruchomości nie zabudowanych przeznaczo-

: n)rch pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne,
;położonych w Smigiu przy ul. Ogrodor.vej, zapisa-
rrych w księdze wieczystej KW 2159 plowadzonei
w Sądzie Rejonowym w Kościanie:
'- działka Nr ?46/10 o pow. 0.08.55 ha

c€na wywoławcza 3.340,- z1

,- działka Nr 746/11 o pow. 0.06.82 ha
cena wywoławcza 2.664,-- z1

, Przetarg odbędzie się w dniu 10 u,rześnia 1998 r.
c godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego Snrigla
(pokój Nr 14).

Wadium w
, należy wpłacić
:1998 roku.
l Dodatkowych informacji w
,udziela Urząd Miejski Smigla
Nr 13).

Przewodnic zący 7-atządu Miejkiego Smigla
inż. Jerzy Cieśla

OGŁOSZENIE O PR ZETARGU
Centrum Kultury w Śmiglu oglasza pisemny oferto-
wy przetarg nieograniczony 11a dzierżawę lokalu

, użytkowego położonego w Śmiglu przy ul. T. Koś-
iciuszki 20 (dawniej Cafó Club ,,GIN") o powiełzchni
iogólnej 148,00 m',
iPrzetarg odbędzie się w dniu 14 września 1998 roku
]o godzinie 10.00 w sali klubowej Centrum Kultury
jw Śmiglu (wejście ,,C") u1. T. Kościuszki 20.
'Oferty w zamkniętych kopertach z adnotacją: PRZE-
:T'ARG NA LOKAL W CENTRUM KULTURY, moż-
lna składać do dnia 10 września 1998 roku w admi-
nistracji Centrum Kultury w Smiglu.

, oferta winna zawierać:
1. Imię, nazwiko i aclres oferenta 1ub nazwę oraz

siedzibę firmy.
' 2. Datę sporządzenia oferty.

3. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z wal,un-
: kami przetargu i przyjmuje te walunki bez za-

strzeżeń.
4. Rodzaj plowadzonej działalności wraz z propo-

zycją zagospodarowania lokalu.
5. Oferowaną cenę i sposób jej zapłaty.

Dodatkowych informacji \,v sprawie przetargu
i przedmiotowego lokalu udziela administracja Cen-
trum Kultury (tel. 518-02-73).

Lokal można oglądać codziennie w godzinach od

9.00 do 14.00.

Zastrzega się prawo zamknięcia przetargu bez wy-
brania którejkohviek z ofert.

Dyrektor Centrum Kultury w Smiglu
mgr Hubert Zbierski

wysokości 200,- zł na jedną działkę
w kasie Urzędu do dnia 4 września

splalvic 1ll,zetargu
tel, JlBO-C03 1pokój
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Urzqd Stq.nu Cglł1,\nego u Śmiglu
uprzejmźe zausżadamia, ze u) tutej-
szaln Urzędzie ztaiorzek małżeńskl
zaułarlż:

13 SIERP}{IA i99B R.

- 
pan Leszek Iwaślanka z koszanoua i pani
Agnźeszka Rozusąlka z Koszqnoula

19 SIERPNIA 1998 R.

- Pq,n Marek Grochouy ze Skarżgnia i Pątl,i Wancla
Zalższ ,z Żegróuska

22 SIERPNIA i99B R.

- Pqn Lucjan Walenty Walnrzgniak ze Śmigta i Pa-
ni Lucgna Marta Kuczmarek z Żakowa

- Pan Marźusz Bartkoąnżak z Nźelęgolła ź Pani Ce-
lestgna Magdalena Nadolna ze Śmżgla

- Part Jacek Watarzgnowski z Przgsieki Polskiej
i Pani Anźta Maria Szul z Przgsieki Polskżej

- Pan Zenon Pżeśni,ak ze Śmigla i Panl Bogumiła
Eua Laskowska z Leszna

Kierownik Urzędu Stanu Cywiln€go w Śmiglu

--_
WoLNE TERMINY!!!

Centrum Kultury w Śmiglu informuje, że posiada
jeszcze wolne terminy na organizację uroczystości
rodzinynch - wesela w dużej sali: 17 października,
oraz 7 i 21 listopada. Wszelkich informacji o wy-
najmnie sali udziela sekretariat Centrum: Śmigiel,
ul. T. Kościuszki 20. Informacji można też zasięgnąć

telefonicznie: 5-1B0-273.

Osoby, które zarezerwowały salę a jeszcze nie podpi-
sały umów prosimy o przybycie celem spisania

tychże. dyr. H. Zbierski

,*; *

I RĘKODZIEŁA
Cśrodek Doradztwa Rolniczego w Lesznie organizuje
w terminie 6-9 października 1998 roku w Lesznie
kurs z zakresu agroturystyki.
W programie:

- przepisy pTawne do podatków

- wymogi sanitarne

-- obowiązki administracyjne

- przygotorvanie kwater agroturysty czny ch
oIaz w Bojanowie

kurs z zakresu rękodzieła - wikliniarstwa.
Termin kursu 22-25 września 199B roku.
Zainteresowanych kursami prosimy o kontak telefo-
niczny - 5180-003 - ODR p. Urszula Bulińska.

ffiPEnTuAR l(ll{A,,c[l|Tnl|[t,,

4.09,gtl (piątek) godz. 19.00

,.KoCI{AJ I RÓB Co C}ICESZ'', Polslia, 1997. Reż.
Robert Gliński. Wyk. Rafał Olblyclrski, Jerzy .l.reia,

Moniki Kwiatkowska. Komedia muzyczna. Młody
człowiek mieszka w miasteczku na Suwaiszczyźnie,
ma się żenić z córką miejscowego bogacza. Jest jed-
nak absolwentem konserwatorium chciałby zostać
kompozytorenr. Zatrudnia się jako akompaniatol po-
pularnej piosenkarki, która przybyła do mi,asteczka
na gościnne występy.

12.09.98 (sobota) godz. 19.00

,,FAKTY I AKTY", USA, 1997. Reż. Barry Levison.
Wyk. Dustin Hoffman, Robert De Niro, Anne I]eche.
Komedia satyryczna. Kilkanaście dni przed wybora-
mi prezydent USA zostaje zaskoczony w niedwu-
znacznej sytuacji z nieletnią dziewczyną. Zanosi się
na wielką kompromitację popularnego polityka. Do-
radcy zaczynają rozmyśIać nad sensacją zastępczą,
która odwrociłaby uwagę publiczności od skandalu
obyczajowego. 

B, M.

NAGRoDA 100 ZŁoTYCH
W dniu 13 sierpnia br. w rejonie ul. Powstańcórł
Wielkopolskich zaginąŁ czatny, kudłaty terierek wa-
biący się Karo. Za znalezienie względnie wskazanie
miejsca pobytu 100,00 zł nagrody.

lViadomośó: tel. 518-06-57

- oKNA, DRZWI, ROLETY PCV

- ŻALUZJE POZIOME I PIONOWE

- ROLETKI MATERIAŁOWE

- SIATKI PRZECIW OWADOM

PR0[I0G|A !
PPHU ,,E D A"

64-030 Ś mi g i e 1, ul. Farna 3

tel./fax (0-65) 5189-687

Czynne w godzinach od B.00 do 16.00

ffi
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,,fu§oją pasią jest żużel"
Na łarnach naszego cza-

sopi,sma nie pisaliśmy jesz-
cze o żuż|u, a przecież z
naszej gminy wywodzi się
kilku zirżlowców i to nie-
lvątoliwie utalentowanych.
Clrociażby Kazimierz Bend-
1<a, Rafał i Mariusz Oko-
nie,uvscy, Adam Łabędz-
ki, Tornasz Łukaszervicz
i ostatnio odkryty talent

- Jarek trIampel. Właśnie
jego sylwetkę chciałabym czytelnikom przedstawić.
Jarek jest uczniem II klasy Technikum Samochodo-
wego \Ą, Zespole Szkół Teclriricznych w Lesznie.

€ Jarek, jak zaczęła sie Twoja przygoda z żuż-
1em?

Przeczytałetn ogltlszenie o nabclrze chłopców
do szkółki żuzlowe,i w Pawłowicach. Pojechałem
uiTaz z rodzicami, popairzyłem i to mi się spodobało,
Zapisałem się i zacząłem uczęszczać na treningi dwa
Iazy w tygodniu. N{iałem -łtedy 11 lat. Pierwsze kro-
ki stawiałem wspólnie z Rafałem Okoniewskim pod
,,okiem" jego ojca Mariusza, któremu bardzo wiele
zawdzięczam. Pierwsze treningi odbywałem na sprzę-
cie z Pawłowic, z biegiem czasu rodzice musieli wy-
posażyć nrnie w-e własny sprzęt.

O Kiedy zakończyłeś eduleację w Parvłowicach?

- Regularne treningi zakończyłem w kwietniu
1997 roku.

O Co było dalej?

- Ptzez następne dwa miesiące trenowałem na
torze ,,Unii" Leszno, na własnym sprzęcie, nie będąc
związanym z klubem żadną umową. Tam też do-
strzegli mnie działacze klubu ,,Polonia" Piła, było to
w końcu czelwca. Wówczas też zaptoponowano mi
opiekę, pomoc szkoleniową i sprzętową.

O Jaka była twoja reakcja?

- Bardzo się ucieszyłem, przede wszystkim tym,
że ktoś się mną zainteresował. Nie chciałbym być
w tym momencie zarozumiały, ale najbardziej cie-
szył mnie fakt, że będę miał nolvy sprzęt, bo mój był
już zużyty, a możliwości finansowe rodziców były
dużo mniejsze - nie mogli mi kupić nowego sprzętu
(nowy motor kosztorł,ał ok. 14,000,- zł).

O Czy nie żałujesz, że jest to Piła, a nie Leszno?
-""'*- 

I tak i nie. Tak, bo straciłem kontakt ze wspa-
niałymi kolegami z ,,IJnii" i możliwość startów dla
leszczyńskiej pubiiczności. Nie, bo w przeciwieństwie
do ,,Unii" w Pile panują bardzo rodzinne i ciepłe

stosunki zarówno między zawodnikami jak i na linii
zawodnik - dzlałacz. Młodzi zawodnicy, tacy jak ja,
są traktowani na rówrri ze starszymi.

O Czy§ jesteś już zawodnikiern ,,Po},łlnii" tsiła?

- Tak, od momentu zdania licencji zuzlowej
w maju br.

O Powiedz krótko na czym polega zdanie 'łal_ł,iej

licencji?

- Najpierw jest egzamin praktyczrry: zawo.inilt
startuje sam, musi pokonać 4 okrązenia .,li określo-
nym czasie, bez upadku. Następnie staltuje 4 za"łład^
ników w 4 okrążeniach, później jest egzamin teore-
tyczny.

O Czy podpisałeś już kontrakt?

- Tak, wieloletni kontrakt amator-qki.

O Czy startowałeś już w zawodach?

- Największym wyróżnieniem było pow-ołarrie
mnie jako zawodnika rezelwowego w lneczu ,,Poio-
nią" - ,,lJnia" Leszno. Startowałem lv Indvwidual-
nych Młodzieżowych Mistrzostwach Pomorza Par.
Klubowych, Turnieju Zap\ecza Kadry Na"rodowej
Juniorów.

O Zanotowałeś już jakieś sukcesy?

- Może nie sukcesy, ale wygrałem Tttrnte1 Za-
plecza Kadry Narodowej Juniorów w Witnicy - 30
lipca br., a wraz z kolegami klubowymi wywalczy-
liśmy wejście do finału w zawodach eliminacyjnych
Młodzieżowych Drużynowych Mistrzostw Polski.

O Kto jest twoim idolem sportowym?

- Zdecydowanie Roman Jarrkowski.

O Są wakacje, jak spędzasz wolny czas?

- Czasu wolnego nie mam za dużo. Często wy-
jeżdżam na zawody, a po powrocie czyszczę sprzęt
i robię drobne naprawy przy motocyklu.

O A lv roku szkolnym jak gotlzisz częste
dy z nauką?

-- Jest ciężlio, ale jakoś sobie radzę,

O Dziękuję za Tozmorł,ę i życzę bautrzo
fornry i zdobywania jak rrajrł,ięcej konipletórv
tów,

wyjaz-

dobrej
punk-

B.M.

ROZWIĄZANIE KRZYŻOWKI
Prawidłowe rozwiązanie krzyżówki z nr. 15(168)

,.WŚ" - przysłowie polskie brzmiało: KTO NIE MA
NIE TRACI.

Nagrodę, karnet dla 2 osób na 2 seanse w kinie
,.Centrum" otrzymuje ELTZA CICHOSZEWSKA,
zam. Smigiel, ul. T. Kościuszki 32. Gratulujemy. Na-
groda do odbioru w administracji Centrum Kultury.

Ąo)
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Gminny Zwiqzek Hclnijącw Kołekii ; r§l.cxnizcrcji
R.olniczychr w Snr:iElu

Zc-'U* r §SZcx

Społeczeństwo Niiasta i Gmiily Smigiel na

Unęgffiws§@6qfi ffim;&pmBgowe
które odbędą §ię 13 września 1998 roku

§

na stadEomie spsrtolil§l§fi w §mlglu
Prognam: 10.5C - otwarcie iltrGczystości

tt.00-uroczysta, potrorł,a Msza swięta
t2.00-obnzęC: Wieniec Wielkopolski
t5.00- część artysty czna w wykonaniu

kapel i zespcłcw ludowych
t8"00 - zdba,wa luCowe w pail(u przl

l

Genptruppl figr§tułr$ vrl §rmig§tl

UWAGA! W czasie trwania uroczystości czynne będą stoiska gastrononriczno-handlowe. Chętni do ich wysta-
wienia proszeni są o zgłoszenie w biurze GZRKiOR w Śmigtu (budynek Urzędu },{iejskiego Śmigla, p1. Woj-
ska Polskiego nr 6, pokój nr 9) w poniedziałki i piąt}li w gociz. od B.00 do 12.00.
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