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Przeczytaj :

Dzień dobryI Witqm Pgństwo serdecznie
z poczqtkiem roku szkolnego i szczerze no-
mowiom do uprcwionio gimnostyki poron-
nej, Moze ono (no podobieństwo szkoły) być
uprowiono publicznie, lub prywotnie - byle
z rówrrym efektem. Przewogq gimnostyki po-
ronnej jest to, że możemy kultywowoć jq zu-
pełnie bezpłotnie lub przy minimolnym no-
kłodzie kosztów. Przez długie loto możemy
bowiem ćwiczyć przy tym somym oknie, lub
wręcz nq świeżym powietrzu. Stojemy zotem
przy otwortym szeroko oknie i rozpoczyno-
my.

Ci z Poństwo, którzy mojq dziecko (lub
dzieci) w wieku szkolnym, przekonoli się już
downo, ze gdyby nie zohortowonie dzięki
systemotycznym i różnorodnym ćwiczeniom
gimnostyki poronnej, trudno by było znieść
obciqżenio, jokich dostorczo nouko noszych
dzieci. Zrozumiano to juz downo tom no
górze i wymyślono, że dobrze byłoby wpro-
wodzić bony oświotowe, które lokowoć się
będzie w szkole, jokq wybierzemy dlo no-
szej lotorośli, Rodzice nie mieliby z tego
żodnej ulgi finonsowej, ole powstołyby w
ten sposób szkoły bogotsze i biedniejsze,
(Z czosem coroz bogotsze i coroz biedniej-
sze). Ale nie mo zmortwienio - wszystkie
szkoły będq przeciez ksztqłciły no tym so-
mym poziomie! l dopiero po czosie zrozu-
miemy, dloczego no zochodzie pytonie,
którq szkołę się kończyło jest tokie wożne.

Nie mortwmy się wszokze no zoposI Sto-
jqc przy otwortym szeroko oknie momy do-
bry widok no nosze dziecko (dzieci) wycho-
dzqce włośnie do szkoły. Nie przerywojqc

--- o powoływaniu obwodowych ironrisji wyborczyclt
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ćwiczeń możemy jednocześnie podliczyć wydotki, iokie
w zwiqzku z tym ponieśliśmy. A może byli Poństwo zmu-
szeni zociqgnQć w bonku pożyczkę ,,no rozpoczęcie
roku szkolnego"? Studenci będq mogli skorzystoć z
kredytów wprowodzonych przez poństwo, Nojdłuzsze
studio trwojq jednok kilko lot. Student jest dorosły, w
nojgorszym rozie moze też podejmowoć dorywczo roż-
żne proce. A ci ,,młodocioni"? Niedługo obowiqzek
nouki szkolnej będzie trwoł 9 lot. Później mo jeszcze
dojść obowiqzkowo ,,zerówko", czyli jeszcze dodotkowy
rok, Dzięki temu w perspektywie powi nno zmoleć w
Polsce bezrobocie, bo młodzież będzie dłuźej pozosto-
woło ,,tro gornuszku" u rodziców, Oby tylko rodzice
sqmi nie zostqli bezrobotnymi, olbo nqwet procujqc
nie mieli zo moło pieniędzy, żeby do tego ,,9ornuszko"
było co włozyć, Prowdziwo reformo(?) to stworzenie
szon5y ncru ki dlo wszystkich,'o nie przymu-
su uczęszczonio do szkoły. Miejmy nodzieję,
że nie dojdzie do sytuocji, kiedy młodzi ludzie prosto
z podsiowówki (przeproszqm - obowiqzkowego gim-
nozjum) pójdq prosto do poboru wojskowego. (Dobrze,
że chociqż służbo wojskowo jest po trochu skrocono|).

Nolezy więc usilnie ćwiczyć (nojlepiej gimnostykę
poronno), oby choćby fizycznie wytrzymoć to wszystko,
czego się nonl odgórnie dostorczo, No cóż, możno

mieć różne wizje, które wprowodzo się w życie tym ło-
cniej, jeśli odbywo się to no czyjś (nosz) koszt, Może
reformo oświoty przyniesie wsponiołe efekty. Może
(i oby !),

Pewnie równie korzystno będzie zmiono w systemie
podotkowym. Momy płocić niższe podotki - to wiodo-
mość dobro. A zło? Ze jednocześnie będq zniesione
różne ulgi, o porrodto wzrośnie tzw. VAT przy zokupie
żywności, ksiqżek, moteriołów budowlonych itp, (Nie-
stety, tym somym i okien niezbędnych przy gimnostyce
poronnej). Z czegoś jednok trzebo broć fundusze, oby
reolizowoć niezbędne, konieczne, obsolutnie słuszne,
fundomentqlne i epokowe reorgonizocje w qdministro-
cji, oświocie i jeszcze poru innych dziedzinoch, Rów-
nocześnie i jok nojszybciej.

Proszę jednok ćwiczyć spokojnie - jok dotqd ćwi-
czeniq gimnostyki poronnej nie wymogojq dodqtko-
wych nokłodów. Przeciwnie, kqżdo podwyżko (w ilości
1ł.;ykonywonych ćwiczeń) to bezpośrednio korzyść dlo
noszego zdrowio, Poństwo niech jeszcze zotem przez
kilko mnut ochoczo ćwiczq, o jo zoproszom już do no-
stępnej gimnostyki poronnej.

Gimnostykę poronnq przygotowoło i prowodziło
mgr J.s.

GOSPODARZE
DOZVNEK
SMIGIEL,98

ALEKSANDRA SZTAM ma 4ż lata. Z mężem Ed-
$,ardem gospodaruje na 25 hektarowym (w tym 5 ha
dzierżawią) gospodarstv;ie w Poladowie. W struktu-
rze zasiewow przeważalą zboża (15 ha), a ponadto
upraw-ia się ziemniaki (2,5 ha), kukurydzę (1 ha), i bu-
raki cukrowe (1 ha). 5 he]<tarów zajmują łąki.

Inwentarz starlowi zarówno bydło (30 sztuk, w tym
10 krów mlecznych) jak i trzoda (130 sztuk, w tym
10 macior).

Budynki i.nwentarskie są nowe i w pełni zmecha-
nizowane. Gospodarstwo jest dobrze wyposażone w
maszyny - posiada kombajn zbożowy i ziemniacza-
ny, plasę zbierającą, rozsiewacz nawozów, wóz
zbierający oraz dwa ciągniki.

Dodatkowym źródłem dochodu gospodarstwa jest
szklarniowa upTawa pomidorów.

Jego właściciele są otwarci na postęp rolniczy
i współpracują z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego.

Dorrreną gospodyni jest dom, który ma funkcjo-
nalnie urządzone rvnętrze, oraz jego 

- wręcz przy-
kładowe 

- 
zielone otoczeni,e.

LEON OGRODOWCZYI{ ma 57 lat. Z żoną Nlarią
prowadzi gospodarstwo lolne o powierzchni 15,65 lra
(w tym I ha dzierżawią) w Czaczu. Budynki inwen-
tarskie są nowe i zmechanizowane. W gospodarstwie
łloduje się bydło (obecnie ogółem 23 sztuki) i trzodę
chlewną (obecnie 313 sztuk, w tym po 150 tuczników
i warchlaków). Struktula zasiewów jest podporządko-
wana hodowli i wysokiej klasie gleb. Przedstawia się
następująco: zł:oża 10 ha, buraki cukrowe - 2 ha i
}iukr-trl-dza 

- 
0,5 ha. Pozostała część gruntów to łąki.

Gospodarst.v6 jest wyposażone w następujący
sprzęt mechaniczny: kombajn zbożowy, dwa ciągni-
ki, prasa zbierająca, kosiarka rotacyjna, rozrzutnik
obornika.

Leon Ogrodowczyk aktywnie udziela się w ś1,o-

dowisku, w którym mieszka i pracuje - iest pre-
zesem miejscowego kółka rolniczego i zastępcą tla-
czelnika OSP w Czaczu.

Jest niezwykle przyjażnie ustosunkowany do oto-
czenia, zawsze żywy, pogodny i pełen optymizmu.

Opr. U. Bulżńska
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NOWA ORDYNACIA WYBORCZA
do rad Ernin, rad powiatów i §ejmików

województw
USTAWA Z DNIA 16

Powoł;,*,1,ąllic $lilvłltlorvyclr Komisji lVyborczych
Zgoclnie z ari. 13 r:staw;, z dnia 16 lipca 1998 r,.

Ordynacia wybol,cz: do rad grrrin, rad powiatów i
sejmilicu, v,;ojełvódzkich Obłyodowe Komisje Wybor-
cze pov;ołule Zarząd, Mieiski Śmigla spośród wybor-
ców zgloszonych plzez pełnomocników Komitetów
Wyborczych rv składzie od 5 do g osób.
W skład każdej komisji wyborczej Zarząd powołuje
po jec]nvm przedstawicielu zgłoszonym przez pełno-
tnocników urł,zględniając liolejność umieszczenia naz-
wisk lrandydatów w zgłoszeniu.
Liczebrrość Komisji
a) jeżeli zgłoszona liczba kandydatów odpowiada

liczbie osólr, które mogą być powołane w skład
kornisji, komisja iest powoływana w składzie od-
powiadającym 1iczbie zgłoszonych kandydatów
(plzykład: jeżeli pełnomocnicy zgłosili 8 osób do
komisji, to komisja iest powołana w liczbie 8
osób).

b) jeżeli zgłoszona ltczba lrandydatów przekracza do-
puszczainy skład konisji. komisja jest powoływa-
na w największ1.6 dopuszczalnym składzie w try-
bie publicznego iosowania.
Informację o miejscu, dacie i godzinie losowania
Zarząd podaje do publicznej wiadomości na dwa
dni przed losowaniem, wywieszając w budynku
Urzędu Miejsi<iego stosowane zawiadomienie.
Losowania kandydatów spośród zgłoszonych do
danei komisji dokonuje się odrębnie do każdej
komisji. W losorł,aniu uczestniczy po jednym kan-
dl dacie z każdego zgłoszenia do danej komisji.
Losowanie nrzeprowadza się w ten sposób, że na-
zwiska }<andydatow oznacza się numerami infor-
mując o tym obecnych przy losowaniu. Do jedna-
kowych kopert wkłada się kartki z wpisanymi
numerami odpowiadającymi numerom, którymi
oznaczono nazwiska kandydatów. Po wymiesza-
niu kopert losuje się ich 9. Wylosowane numery
są odczytywane i okazywane obecnym, a na-
stępnie odczytywane imiona i nazwiska kandyda-
tóvl oznaczonyclr tymi numerami. W czynnościach
losowania rłogą uczestniczyć inne osoby pod nad-
zorenr Zarządu l.{iejskiego Śmigla.

c) w przypadku zgłoszenia do składu komisji liczbę
kandydatórv mniejszą od dopuszczalnego składu
komisji cz;,ii mniejszą od 5, Zarząd Miejski uzu-
pełnra jej skład do 5 osób spośród kandydatów z
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tych zgłoszeń do kclnrisji, litó::e za.,r-iel,ają ił-ięcej
niż jedną kandydaturę.

Skład obwodowej komisji wylrorczej może być rów-
nież uzupełniony osobami połvołanymi spośr,ód kan-
dydatów zgłoszonych do innych obwodowych liomi-
sji wyborczych. W ostatecznym przypadkr,r, gdy opi-
sane postępowanie nie pozwoliło na uzupełnienie
składu komisji, Zarząd Miejski uzupełnia jej skład
powołując wyborców.
7,miany w składach obwodowych konlisji rvybol-

'czych mogą być dokonywarre w przypadku:
1) nieobecności członka komisji na pierwszynr posie-

dzeniu i nie wyjaśnienia w ciągu dwóch dni przy-
czyny nieobecności,

2) zrzeczenia się członkowstwa w kornisji,
3) niewykonywania obowiązków członka komis;i,
4) utraty członkowstwa w komisji na skutek podpi-

sania zgody na kandydowanie na radnego,
5) stwierdzenia, że komitet wyborczy który zgłosił

kandydaturę członka komisji nie dokonał zgŁosze-
nia listy kandydatów na radnych do rejestracji.
Nie można porł,ołylvać kornitetów wyborczych
tylko do zglaszania kandydata na członka komi-
sji (uchwała Państrvolvej Komisji Wyborczej z
dnia 24.8.1998 r.)

6) powiadomienia Miejskiej Komisji Wyborczej o

rozwiązaniu komitetu wyborczego, który zgłosił
kandydaturę członka komisji.

O wystąpieuu pIzyczyny uzasadniającej dokonanie
zmiany w składzie komisji prze-wodniczący komisji
jest obowiązany powiadomić niezwłocznie Zarząd
Miejski Smigla. Uzupełnienie składu koinisji wybor-
czej następuje z nadwyżki kandydatów zgłoszonych
przez pełnomocnika, który zgłosił kandydaturę od-
wołanego członka. Jeżeli nadwyżka taka nie wystę-
puje, skład komisji uzupełnia się tyiko wtedy, gdy
liczba pozostałych członków komisji jest mniejsza od
pięciu.
Warunki ważności głosu
a) do Rady Miejskiej Śmigla

Wyborca stawia znak ,,X" w kratce z lewej strony
obok nazwisk najwyżej tylu kandydatów ilu rad-
dnych jest wybieranych w danym okręgu wy-
borczym.
Mozna głosować na okreśIonych kandydatów bez
względu na to, na jakich listach umieszczone są

ich nazwiska. Można głosować na mniejszą liczbę
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kandydatów,. .Ieżeli lla lr;llt:ie do głosorvania pos-
tawiono znak ,,X" łv kratce z icrve.j strony obok
nazwisk ,. _.,,,,.,, lvir,;cej kandyda-
tów niz radnych jest wybielanych ]ub nie posta-
wiono znaku ,,X" w kratce z lervej strony obok
nazwiska żadnego kandydata, wówczas głos uzrra-
je się za nieważny.

b) do Rady Powiatu Kościańskiego i Sejmiku Wo-
j ewództwa łVielkopoIskiego
W wyborach do Rady Powiatu i Sejmiku głosuje
sie tylĘg na określoną listę kandydatów stawiając
znai< ,,X" w kratce z lewej strony obok nazwiska
jednego z kandydatów z tej listy, przez co wska-
zuje się jego pierwszeństwo do uzyskania manda-
tu.
Jeżeli na karcie do głosowania postaw-iono znak
,,x" w kratce z ]elłrej strony obok nazwisk dwóch
lull większej liczl,y l<andydatów z różnych list lub
nie postalviono tego znaku w kratce z lewej stro-
rry obo}< nazwiska zadrrego kandydata rvówczas
glos uznaje się za nieważny.
Jeżeli znak ,,X" postawiono w kratce z lewej stro-
ny obok nazwisk dt,óch lub większej liczby kan-
dydatów, ale z tej san:ej listy głos uznaje się za
ważn;, i oddany na ws]<azaną listę z plzyznatriem
pierwszeństr,va do uzyskania mandatu temu kan-
ciydato.,vi przy którego nazwisku znak ,,X" jest
umieszczony w pierwszej kolejności.
W prz;,padku gdy kolejność na liście była ustaio-
na zgodnie z porządkiem alfabetycznym, o uzys-
kaniu mandatu rozstrzyga losowanie przeprowa-
dzone ptzez przewodlriczącego komisji w obecnoś-
ci członl<ów komisji i pełnornocników.

W następnym numerze siedziby obwodowych komisji
wyborczych, ich skład oraz granice obwodów.

SEKRETARZ SMIGLA (-) W. Jakubowska

MIBJSKA I(OMISJA WYBORCZA
w SMIGLU

w składzie:
1. JAN NOWICKI
2. JERZY RUCINSKI
3. ZOFIA RATAJCZAK
4. NĄARIA STACHOWIAK
5. ANNA GRYGIER

- Przew. Komisji

- Z-ca Przew.

- Członek

- Członek

- Członek
6. IRENA SOBiERAJEWICZ - Członek
7. WOJCIECH SOBIERAJEWICZ - Członek
zawiadamia, że pełnić będzie dyżury w siedzibie
Urzędu Miejskiego Śmigia, I piętro, pokój nr 14 w
następujących dniach i godzinach:
1. 4.09.1998 r. od godz. 8.00 do godz. 15.00
2. 7.09.1998 r. od godz. B,00 do godz. 16.00
3. 8.09.1998 r. od godz. B.00 do godz. 15.00
4. 9.09,1998 r. od godz, B.00 do godz. 15.00
5. 10.09.1998 r. od godz. B.00 do godz. 15.00
6. 11.09.1998 r. od godz. 8.00 do godz. 24.00

Przewodniczący Komisji (-) Jan Nowicki

29 SIERPNIA

IJrzqd Stanu Cytuilnego us Śmiglu
uprzejmźe zall:źadamia, że u) tutej-
szarn Urzędzźe zulźqzek małżeński
zausarli,:

1998 R.
Pan Mariusz Piotr Młcżejewskź z Wżtkollsa Pol-
shi,ego ż Pani Alźna Kasztelan ze Starego Boia-
?LoIDa

-- Pan Zygmunt Bżałg z Popowa Starego t Panź Ju-
stgna Przgbylska z Czacza

5 V/RZEŚNIA 1998 R.

- Pan Przemysłalł Danźe! I{amź{tski ze Starega Bo-
janowa i Puni, Syltuźa Roszak z Wanźeścia.

- Pun Pau:eł Rzanng z Wid.ziszellsa ź Pani Barbara
Zeiske z Żegróuka

- PcLn Cgprian Stacl:"awźak ze Śmźgl"a ż Pani Ellsq
Barbara Kqźmierczuic ze Śmigla

- Pan Murek Skrzgpczak ze Ś,m,igla i Pani Jounna
Cieślu ze Śmźgla

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Śmigiu
(-) źnż. Jerzu CźeśIa

§*§
WOl,},[E TER,MINY!!!

Cetltruiil Kultury w Śrrriglu informuje, że posiacla

jeszcze wolne terlniny na organizację uroczystoścr

rodzinn),ch - wesela w dużej sali: 17 października

oraz 7 listopada. Wszelkich informacji o wynajmnie

sali udzie]a sekretariat centrum:
ciuszki 20. Informacli można też

nie: 5-180-273.

Smigiel, tri. T. Koś-
zasięgnąć telefonicz-

Osoby, które zarezerwowały salę a jeszcze nie podpi-

sały umow prosimy

tychże.

o przybycie celem spisania

dyr, H. Zbierski

,-;; *-'

I nĘKODZIEŁA
Ośrodek Doradztwa Roiniczego w Lesznie organizuje
w terminie 6-9 pażdziernika 1998 roku w Leszni.e
lrurs z zakresu agroturystyki.
W plogramie:

- przepisy p]]awne do podatkorv

- wymogi sanitarne
obowiązki administracy jne

przygotowanie kwater agroturystycznych
otaz w Bojarrorvie

kurs z zakresu rękodzieła - wikliniarstrva.
Termin kursu 22-25 września 1998 roku.
Zainteresowanych kursami prosimy o kontakt teiefo-

niczny - 5180-003 - ODR p. Urszula Bulińska.



Y,IITRYNA ŚMIGIELSKA

IJROCZVSTOSC W ROB hCZYNIE
30 sierpnia br. w Robaczynie odbyła się uroczys-

tośc 6S-lecia działalności CSP Flobaczyn i 50-1ecia na-
darria tej straży sztandaru.

W uroczystości nr.in. udział wzięli: Burmistrz Srnigla
i równocześnie prezes Zarządu Miejsko-Gminnego
Związku OSP w Smiglu Jerzy Cieśla, przedstawicie-
le Komendanta Rejonowego PSP w Kościanie i Pre-
zesa Zarządu Wojewódzkiego Związku w Lesznie,
komendant Miejsko-Gminny OSP w Śmiglu Marek
Graczyk, Naczelnik OSP Smigiei Roman Schiller,
proboszcz parafii farnej w Smiglu ks. Zygmunt Bart-
kowiak, Komendant Komisariatu Policji w Smiglu
Wiesław Terczewski. Obecni byli też członkowie Ra-
dy Sołeckiej Robaczyna z sołtysem iViarkiem Ratajcza-
kiem na cze7e otaz zasłuzeni dla tej jednostki druho-
wie: były długoletni prezes Franciszek Jankowski,
byli naczelnicy Bernard Wa]kiewicz i Włodzimierz
Bukowski otaz Jan Wojtkowiak, Alfons Kaczmarek,
Edmund Olejniczak, Feliks Bukowski, Edmund Boja-
nowski, Seweryn Haremza (były skarbnik) i Henryk
Popiołkiew icz (l:yły przervodniczący komis j i rewizy j -
nej).

Jubileuszową uroczystość rozpoczęto Mszą świętą
w kościele farnym w Śmiglu. O godz. 15.00 zapro-
szeni goście, poczty sztandarowe OSP ze Śmigla, Nie-
tążkovła, Morownicy, Bronikowa, Żegrówka, Czacza
i Starego Bojanorva otaz sttażacy przy dźwiękach or-
kiestry dętej OSP Śmigiel przemaszerowali przez
wieś na plac przed strażnicą gdzie odbyła się główna
część uroczystości. Rozpoczęło ją wciągnięcie pań-
stwowej flagi na maszt, któ,rym tradycyjnie już jest
samochodowa drabina strażacka.
Gospodarzem uroczystości był prezes miejscowej
OSP Antoni Jędrzejewski, który przedstawił histo-
rię tej organizacji.

OSP w Robaczynie powstała w 1933 roku. W
skład pierwszego zatządu weszli; prezes Frydrych
Nojman, naczelnik Kaztmtetz Rejer, zastępca naczel-
nika Paweł Szwarc. \M 1936 roku wybudowano re-
mizę, w której zgromadzono sikawkę konną i pod-
ręczny sprzęt gaśniczy. Odbywano w niej również
zebrania. W 1948 z inicjatywy Józeta Chmielewskie-
go jednostce ufundowano sztandar, na którym wid
tliał orzeł w koronie (wówczas godłem Polski był
otzeł bez korony). Strażakom poradzono by koronę
po prostu odpruli. Nie uczyniono tego i sztandar
przekazano ,,na przechowanie" do kościoła farnego
w Śmiglu, skąd trafił do Katedry Poznańskiej. Do
Robaczyna wrócił w 1980 roku.
W 1992 roku rozpoczęto budowę remizo-świetlicy,
którą ukończono w następnym roku (starą rozebrano
w 1994). Przewodniczącym społecznego komitetu bu-
dowy był sołtys wsi i równocześnie członek zarządu

CSP Robaczyn Marek Ratajczak. OSP lv Robaczynie
llczy 72 członków. Od 1984 roku na r,vyposazeniu po-
siada motopompę. Członkowie tei jednostki są dob-
lze wyszkoleni o czym świadczą tokat;l zajęte na
gminnych zawodach strażackich w roku biezącym;
2--młodzieżi3-starsi.
Obecnie działaniami OSP w Robaczynie kieruje za-
rząd w składzie: pl]ezes __ A. Jędlzejewski, naczel-
nik -_ Bernard Witkiewicz, sekretarz - Zenon Mać-
korvski, skarbnik - Bogdan Figlarz, gospod,arz
Józef Stróżyński oraz człon]<owie Jerz5z Kaczmarek
i M. Ratajczak.

Następnie sztandar uciel<olorł,a.no srebrnyr"."ń"]
dalem ZA ZASŁUGi DLA POZARNICTWA.
Takie medale otrzymali też zasŁużeni strażacy. Złote:
Flenryk Ranke, Bronisław Drozd, Andrzej Marach,
Ryszard Olejnik; srebrne: Zdzisław Bojanowski, Ed-
ward Kaźmierczak, Czesław Smoczyk, Ryszard Szud-
ra; brązowe: Marian Drost, Marek Lester i Marek
Ratajczak, Ponadto czterech strażaków wyróżniono
odznaką WZOROWY STRAZAK 

- Edmund Andrze-
je."vski, A]fons Kaczmarek, Andrzej Mikołajczak i
IJenryk Popiełkiewicz.

Jak zwykle w trakcie takiej uroczystości nie oby-
łc się bez gratulacji i życzeń. Burmistrz Śmigla złt-
żył townież wyrazy wdzięczności i uznania za ,,otiaT-
ną i owocną działalność w zaszczytnej i społecznej
słuzbie pozarniczej". Komendant Rejonowy w prze-
kazanych życzeniach stwierdził:,,Wspaniałą okazją
do złożenia serdecznych gratulacji w imieniu stra-
zaków Ziemi Kościańskiej jest fakt posiadania przez
Waszą jednostkę sztandaru organizacyjnego już od
50 lat (...). Sztandar jest także symbolem wartości
etycznych, gotowości do rzetelnego i ofiarnego wy-
konywania zadań, wierności wobec Ojczyzny Rzecz-
pospolitej Polskiej i społeczeństwa".

W adresie podpisanym przez plezesów Zarządu Wo-
jewódzlriego ZOSP RP w Leszrrie stwierdzono: ,,PIa-
gniemy przekazać gorące podziękowania za bezinte-
resowną, społeczną działalność na Tzecz niesienia po-
mocy bliźniemu, w przypadku zaistnienia takiej po-
ttzeby oTaz za tworzenie warunków do poprawy bez-
pieczeństwa wewnętrznego naszego kraju. Niechaj
obchodzony w dniu dzisiejszym jubileusz 50 ]ecia
wręczenia Waszej jednostce Sztandaru będzie kolej-
nym potwrerdzeniem tradycji strażackiego trudu i
służby O1czyźnie".

A po części oficjalnej, jak się już w naszych stra-
żach przyjęło, wszystkich uczestników uroczystości
podjęto tradycyjną grochówką.

(H.z)
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lZBA WSPÓtPRACY GOSPODARCZEJ

B UDOWN lCTWO SZKlELETOWE
w technologii lekkiego ocynkowonego szkieletu siolowego

RYSZARD GLAP]AK
ó4_030 smigicl
ul, Powstońców Wlkp, 1'l € (0_ó5) 5180_649

OFERUJĘ:

- DOMY JEDNoRoDZlNNr

- DoMKl LETNISKoWE

- PAW|LONY HANDLoWE

- PAWILoNY BIURoWE
_ LEKK|E N|ERDZEWNE KONSTRUKCJE DACHOWE

p o n o d t c:

- DociEPLANlE BUDYN!,.óW
_ ZABUDOWA PODDASZY

_ lNNE PRACE W./t(OŃcZENloWE

aa.+aa.aa}.r+a+9a.-i}i}€*.ałraałaałraaoaa}aaoaaaiFa'aaaaał.

ZESPÓŁ triESj§I I TANCA

,,żEŃcY wIELI(oPoLscY"
ogłasza

ZAPISY DO SnI{CJI TANECZNEJ I KAPELI
(skrzypce, klarnet, trąbiła)

Wszystkich chętnych (od 12 roku zycia)

zapra§zamy na spotkanie organizacyjne

W DNIU 17 WRZESNIA br. (czwartek) o godz. 17.00

w auli Zespołrr Szkół Rolniczych w Nietążkowie

SERDEC ZN lE ZAPRASZAMY ! !!

OoooaaaaiDc aaaal)aaaaaaocaa..a]raaoaaa9ooaoaa.a,}o },t"t}"ott

- oKNA, DRZWI, ROLETY PCV
_ ŻX.UZJE POZIOME I PIONOWE

- ROLETKT MATERiAŁOWE

- SIATKI PRZECIW OWADOM

ff§§ffi&&ffi$fi& §

PPHU ,,E D A"
64-030 Ś mi g i e I, ul. Iiarna 3

tet./fax (0-65) 5183-687

Czynne w godzinach od B.00 clo 16,00

ffi

REP[nT[Ińffi fi{§r#&,,fififfiTa['!Mn,

12.09.98 (sobota) godz. 19.00

,,FAKTY I AKTY", USA, i997. Reż. Barry ],evison,
Wyk. Dustin lloffman, Robert De Niro, Anne l{eche.
I(ornedia satyryczna. Kilkanaści,e dni przed wybora-
mi prezydent USA zostaje zaskoczony w niedwu-
znacznej sytuacji z nieletnią clziewczyną. Zanosi się
na wielką kompromitację popularnego poliiyka. Do-
radcy zaczynają rozmyślać nad sensaclą zastępczą,
która odvzróciłaby uwagę pubiiczności od skandalu
obyczajowego.

1B.09.98 (piątek) godz. 19.00

, KASAMOVy'A", USA, 1997. Rez. Rrett Ratner. Wyk.
Chris Tucker, Charlie Sheen, Fleather Locklear. Ko-
media sensacyjna. Autobus policyjny odwozi do wię-
zienia grupę aresztantów. Wśród pasażerów jest
drobny oszust i głoźny przestępca. Obydwaj są skuci
kajdankami. Współpracownicy gangstera urządzają
zasadzkę, uwalniają szefa - i chętnie pozbyliby się
oszusta.

25.09.98 (piątek) godz. !.9.00

,,BARWY KAMPANII", IJSA, 1998. Reż. Mike NI-
chols. Wyk. John Travolta, Emma Thompson, Kathy
Bates. Film polityczno-społeczny. Trwają przygoto-
wania do wyborów prezydenckich w A,meryce, naj-
vliększe szanse ma kandydat, który demonsiruje swe
przekonania polityczne. W jego ekipie pracuje młody
idealista, który ma pozyskiwać syrnpatię czarnoskó-
rych wyb,orców. Młodzieniec stopniowo przekonuje
się, że jego szef jest konformistą.

B.M.
,',C<}<}<Y'ź<}'r,4}_^}

@ instolocje elektryczne

E instolocje ontenowe TV - UKF

G instolocje domofonowe

oRz NoWAK

tel, 5189-3ó4

ulystawiamy faktury VAT!

aź-/-/-ł-/-żłł,-,ła,3'/*'/3,_,-,3t/§,ł,_,3'r,',łż_,łźł

Firmcl Handlo.Mo - Usłuetowo
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a iri* 
PoGoRzELA MAS_ROL sPŁAwIE 

; t1?,""NIAK 
RYDZYNA

\Ą/ drriu 23 sielpnia br,. zespół ze Spłarvia roze-
grał pierrvszy w historii swego istnienia mecz w kla-
sie A. Przeciwnikiem MAS-ROLU był nie byle kto,
bo spadkowicz z ,,okręgórvki" LEW Pogorze]a. Gos-
podarze przystąpili do tego spotkania bardzo spięci,
ale też żądni zwycięstwa. Siinie wiejący wiatr w
pierwszej odsłonie sprzyjał gościom, którzy zmusili
zawodników ze Spławia do gry w głębokiej defensy-
wie. I§a szczęście linia obrony naszego zespołu jest
jedną z lepszych formacji, dlatego do przerwy było
0:0,
Prawdzilvy wiecz rozpoczął się po zmianie stron.
MAS-ROL ruszył do ofensywy a dłl,unastym ich za-
r,vodnikiem był nadal bardzo silnie wiejący wiatr. Aie
jak się chce, to właśnie nie wychodzi. Na domiar
złego ,,wyszło" gościom, któtzy przeprowadzili kon-
trę łvywalczaląc rzut rożny. W*ykonali go skutecznie
r od 55 ninuty prowadzili 0 : 1. To ]eszcze bardziej
zmobi]izowało gospodarzy, którzy ryzykując,,nadzia-
nie" się na kolejną liontrę, jeszcze zdecydowaniej
zaatakowali. Cfensywa opłaciła się, gdyż w 65 min.
Ifanie1 }/Iarciniak pięknym strzałem głową w ,,długi"
róg strzelił wyrównującą bramkę. Do samego końca
mecz był wyrównany, gospodarze napierali a goście
groźnie kontratakowali. Przełomowa minuta to 89,

kiedy na 18 metrze od bramki gości faulowany był
Robert Grzelczyk. Skutecznym wykonawcą rzutu
woinego był niżej podpisany, którego goł dał ,,benia-
minkowi" ze Spławia bardzo ważne 3 punkty i udaną
inaugurację rozgrywek w klasie A.

W drugiej kolejce rozgrywek o nristt,zostwo i<Ia-

sy A MAS-ROL Spławie podejmował orugiego ,,be-
niaminka" RYDZYNIAKA Rydzyna. Tuż przed spot-
kaniem obie drużyny zostały naglodzone pucharami
z okazji awansu, które wręczy.l,i przedstawiciele
OZPN z Leszna, Ale nriłe i przyjacielskie chwi]e
skończyły się razem z gwizcikien sędziego rozpoczy-
rrającym mecz. RozgorzaŁa t,warda i męska waika o

każdy metr boiska a intensyw-nie padaj ący deszcz i
grząska murawa sprawiły, ze siyl nie był najpięk-
niejszy. Wie]e było kiksów i przypadkowyclr zagrań.
Od 15 min. lekką przewagę rlzyskali gospodarze, ale
cóż z tego, jak nie wykorzystaii znakorlritej sytuacji
z 20 min. w której na czystej pozycji znalazŁ się Wło-
dzimietz Rogacki przestrzeiiwuJąc oraz nie strzelili
gola z rzutu karnego w 40 min, Goście rrie potrafili
,.rozwinąć" skrzydeł, gdyż dobrze grała defensywa
MAS-ROLU. Po zmiante stron mecz byŁ podobny jak
do przerwy aż do 65 min., w której Włodzimierz Ro-
gacki przeprowadził indywidualną akcję i strzałem z
20 m pokonał bramkarza gości. RYDZYNIAK ruszył
do odrabiania strat aie tez odkrył się i w 75 min. Ro-
gacki podwyższyŁ na 2 :0. Trzecia bramka, która pa-

dła (znów Rogackiego) przypieczętowała zasłużone

zwycięstwo drużyny ze Spławia i dała im kolejne
punkty i wyższe miejsce w tabeli.

Marek Sowa

WYlllKl InffiTe§§"ffiffiW
W rrieCzielę, dnia 23 sierpnia na pięknych obiek-

tach rekreacyjnych Srnigia ]:ozegrany zostal, pomimo

riiesprzyjających warunków atmosferycznych - było
chłodno, IV już z ko}ei MiNI TRIATHLON,

Na starcie stanęło 35 uczestników, z których za-

wody ukończylo 32.

W kategorii OPEN mężczyzn zwyciężyŁ SŁAWO-
MIR PŁONKA z Poznania (dzień wcześniej był 9
w Mistrzostrvach Poiski) przed Piotrem Zielonką oraz

Romanem Taiikadze z ,,SANY" Kościan, a w katego-

lii kobiet zwyciężyta MARIOLA KOSIŃSKA z Kasz-
czoru przed Małgorzatą Wlekły z Kościana.

Wśród młodzieży do lat l5 zwyciężył MICHAŁ
LEGIERSKI z Widziszewa przed Arkadiuszem Bo-
bowskim i Krzysztofem Kucharczykiem oboje ze Śmi-
gla.

Najmłodszym uczestnikienr był 11-1etrri Piotr
Błaszkorn ski ze Śmigla, a najstarszym Michał Szku-
dlarek z Przysieki Polskiej (65 lat).

Zawody cieszyły się olbrzyrnim zairrteresowaniem
mieszkańców Śmigla. Odnotować trzeba coraz ltcz-
niejsz;, udział dzieci i nrłodziezy, szczególnie z terenu
Śmigla i okolicy.

p,-łchary i nagrody wręczał Burmistrz Śmigla inż,

Jerzy Cieśla. Sprawna orgalrizacja zawodów jest za-

sługą działaczy Miejsko-Gminnej Rady Sportu, KF
i Rekreacji w Śmiglu oraz Centrum Kultury w Smi-
glu przy wsparciu strażaków z miejscowej OSP. Or-
ganlzaŁorzy dzięku j ą nadto spol]sorom : Wieikopolskie -

mu Przedsiębiorstwu Przetwórstwa Mięsnego w
Śmiglu, Zakładowi Piekarskiernu p. Piotra Kaczmar-
ka ze Śmigla i PPUH ,,GIN" ze Śmigla.

Za Komitet Organizacyjny - Leszek Ba]cer

/10Lł
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I)o laz dlugi rnstruktorowi sekcji szachowej WIE-
ŻL działającej przy Centrum Kultury w Śmiglu
p. Romanowi Borowskiemu udało się zorganizowac
obóz i wczasy rodzinne dla najmłodszych szachistów
i ich rodziców w Przesiece koło Jeleniej Góry. Cei
osiągnięto, jak powiedzlał p. Roman, w wyniku do-
brej v;społplacy leszczyńskiego i kaliskiego okręgu
szachowego. W obozie, który trwał od 17 do 29 sier-
pnia uczestniczyło 15 szachistów (w tym juniorka z
GAI/,I3ITU rjucz) oraz 12 osób dorosłych. Rozpiętość
wieku była barcizo duża: 7 - 77 lat|

Progranr pobyirr Lył niezwykie urozmaicony.
Zorgantzowano wycieczkę autokarową do Polanicy
Zdroju, gdzie nasi szachj.ścj, obserwowali międzyna-
rodowy turniej szachow-y im. A, Rubinsteina, w któ-
rym uczestniczył też Anatoli Karpow. Kilkoro uczest-
ników wyciecz}<i niało szczęście zdobyć autografy.
23 osoby (za clodatkową opłatą) uczestniczyły w wy-
cieczce autokarowej do stolicy Czech - Pragi, gdzie
nieoczekiwanie spotkano uczstników wycieczki zor-
ganizow-ane j przez śmigielsili chór HARMONIA.

Praw-ie kazdego dnia plzemierzano szlaki turys-
tyczne Karkonoszy, Popołudniami grano w siatków-
kę, piłkę ręczną oraz śpiew-ano przy ogniskach.

W trakcie obozu zorganizowano też turnieje dla
juniorek i juniorów. Wśród juniorek, w dziesiątce
(na 1B startujących) najlepszycŁt znalazły się: Alicja
Łupicka (2 m) i lVlagdalena Judek (4). Duży sukces
odniosła, plasurjąc się na 15 miejscu, Małgorzata Łu-
picka zdobywając V kategorię szachową. Wśród ju-
niorów (na 42 startujących) 5 miejsce zaląŁ Marcin
Wożny a B Łukasz Primel. Piątą kategorię zdobyli:
.Takub Józefczak (2B m), Maciej Linke (33) i Marcin
Woźniak (34 miejsce).

Za nasz3,111 pośredirictwem p. Roman Borowski
ser-deczrrie dzięku;e p. Wandzie Judek i p. Ryszardo-
wi Dyrnarkowskiemu oraz pp. Leśniakom, Linkom
l Błaszkowskim, którzy ,,zQ szczerym sercem" opie-
kowali się naszyml uczestnikami. Ponadto składa po-
dziękowanie Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Smi-
gtu za częścio-we pokrycie kosztów uczestnictwa
3 młodvch szachistów. 

@.z.)

Filnie potrzebrra OPIEKUNKA DO DZIECKA pół-

torarocznego,

tel.51B0-486

Przyimę ucznia w zawodzie LAKIERNIKA.

SPARING ORLĄT
Gilrirrny Ludowy Klub Sportowy ,,ORLĘTA"

Czacz w tym roku do rozgrywek w tenisie stołowym
lvystawia dwie drużyny: ,,pierwszą", która walczyĆ
będzie w klasie okręgowej i ,,drugą" w klasie A.

iSy rrależycie przygotować się do sezonu, obie dru-
żyny rozegrały mecze towarzyskie z UKS ,,WINIA-
RY" Poznań - to drużyna pań, które walczą w II li-
dze. Konfrontacja zakończyła się ,,planowanymi" po-
razkami 7:11 (pierwszy zespół) i 3;13 -- drugi zespół.
Mimo niezadawalając;ych rezultatów, sparring wzbo-
gacił umiejętności zawodników ORLĄT.

CRLĘTA chcą się też wzmocnic i starają się o wy-
pożyczenie z POLONII - ARSENAŁ Smigiei dwóch
zarvodnikórv: Grzegorza Stachowiaka i Jana Szcze-
panka,

Pierwsze il]ecze zostaną lozegrane 2? wrześnią i
obie drużyny ORLĄT wystąpią w Smiglu. Pieiwszą
drużynę - klasa okręgowa - tworzą: Stanisław Try-
bttła, Sławomir Kamiński, Przemysław l(amiński,
Fryderyk V,/alkowiak, Marek Maślak, Maciej Ko-
złowski. Drugą _- A klasa - Dagmara Szefler, Krzy-
sztof Garstka, }iatarzyna Rogozińska, Marta Rataj-
czak.

N{arek Maślak

usluqi lłuchmistrzowslcie
i obsluga uroczystości

PA\YEŁ SMIiLK()wsKI
Slarc l}o,junowo

ul. Kręta 4a

Polecamy smaczne
i eleganckie:

* wyroby garmażeryjne
lt przekąski w galarecie

ię dania gorące
{e surówki i sałatkl,

Golowe dania dostarczamy do domu klienta.

- :",;,.]i:.:;,ljl;:.l:l .-Te'li 518-53.21

CECH INFOR,MUJE

Cech Rzemiosł Różnych mający swoją siedzibę w
Smiglu przy ul. Północnej B informuje, iż czynne bę-
dzie biuro porad prawnych z zakresu BHP i p.poż.

Porad prawnlzgll udzielać ł:ędzie specjalista w/w
dziedzin mł. aspirant pożarnictwa Roman Czarnecki.

Biuro czynne będzie w pierwszą środę każdego mie-
siąca w godzinach od 18.00 - 20.00.

Dla członków Cechu porady udzielane będą bez-
płatnie.

tel. 5180-4B6

o
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AGENCJA UBEZPIECZENIOWA

ANDR7,EJ cIEsIEtsKI
Srrrigiel, ul. I,ipor.va 33, tel. 51B9-365

tel. kclnórkowy 0602464201

i,RZi]i]§TAT3ICIEL PZU SA

polcca hezpłatrlt cloradztrr,rl i zawieranie umów
rv zaktcsie ubezpieczeń:

t. Na Życie
-- ciije!,\-i.il!lttl _-- .,f)ogorlna,Icsieri"

- posaS{)t,,/C ; r,errtą

*-- NW i ii.ne

Mająi1,ort,e

-- budyrlkl i tliienie cld clgnia, kladzieży
i iirirycil zyl.viołow

lVypadkorlc

- - o(li]owiedzialrlrrści cvwilnej
--- tlicll zcz€,śli.,łre wypadki

iV. Idorrrunikac;zjne

- OC, AC, Ziclona Karta
irTiZY.i}t(]W,\NlE oIrł,A'l] ZA oC PoJAZDÓW

ó4-030 śMlGlEL
ul. kościuszki ó
tel. (0-ó5} 5180-20ó

PROFESJONALNE ZDJĘCIA:

- ślubne,

- komunijne,

- rodzinne,

- paszportowe,

- dowodowe, legitymacyjne w 3 min,

-:,::Łl""il?".
UYWOIYITAH|E FILMóW l zDlĘó AilAronsillGll
SPRZEDAŻl

- filmów,

- aparatów (2 lata gwarancji)

- albumów,

- ramek,

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

- akcesoriów fotografieznych.

U§ł,Uffl K§ER0 A3, A{ pomnieiszrnic - ponięk§zanl3

VIDEO FILMOWANIE

Il,

III"

li,]Ę

§{astqFny nr łT§ 24 wrześniA br.

64-030

poLI -- CoLoR
ZAKŁAD UsŁUGoWo_ItrANDLolvY

KRYSTYNA GoitNA
ul. Ogrodolł,a 5 Tel} (il-tiii} 5iiJ-92-?0

oferuje Państ,wLi:

Druki
wizytówki
druki firmowe
nadruki na kopertach
bloczki firmowe
identyfikatory

Naklejki

dowolne kształty
małe nakłady
papier i folia
samoprzylepna
pioter

Szyldy
tablice inforinacyine
kasetony
nłpisy na samochodach

witryny
ti"arrsparenty

flagi firmowe

-* skaner

- fotografia cyfrowa
--_ nadruki na folii

i i<oszulkach

-- art. fotograficzne
FaaaaaaaaaooaaalDaaoaanaaaaaao99aoacaao3a€§§oo3€.ae@aae9aaao

BL§ŻEI f;ffiffi§§

22,09. br. (wtorck) na terenic Cenlrtrrrr l{,ultury rv
Śmiglu odbędzie się FESTIWAI, KULTURY I}JI}Ii.
Impreza będzie miała charaktel i_,,lene row\i a iej or-
ganizatorem jest nriędzyna1,odorva. gt:Lipa, artystów,
członków Tolvarzystwa Sw-radonrosci l(lysznł-, Jest
to ta sama grupa, która r-ra Przystanku Woodstoci<
Jurka Owsiaka w Żarach organizowała Pokojową
Wioskę Kr,;.52rrr. W trakcie Fesl.jwalrr prezerrtorvane
będą różne aspekty i<ultury, życia i obyczajów Indii.
Wśród wykonawców będzie n1.1n. grupa ai,tvstów z
miejscorł,ości Manipur w Indiach. W jej -ł,ykonarril,ł

zobaczl,my ko]orowe i dynamiczne tańce, tarriec z
bębnami, pokaz starożytnei sztuki waiki plzv l.lzi-cłu
mieczy i innej białej broni. Wystąpi takze Agnleszl<a
Winczor. ktora jako jedna z ni.elicznych tailcelek
spoza Indii osiągnęła wysoki pozi.om w tym tańcu.
Usłyszymy też koncert muzyki '1ndta-Jazz,-Rock. 

}da

zakończenie Festiwalu r.v;,stąpi grrupa regae Village
of Peace, znana w Polsce między i.nnymi z kilku tras
koncertowych i występów na rł,relu inlplezach Jurka
Owsiaka. Ponadto w trakcie irrrprezy goścle łlędą nio*
gli oglądac wystawy pi,ezentujące rózne aspekty in-
d;ljskiej kultury i mądrości. Plzewiduje się również
degustację potraw indyiskrei kuchni r,vegetaliańskiej,

Impreza trwać będzie od godz. 17.00 do 22.00.
ZAPRASZANtY:

L'



10 WtTR\NA ŚMIGtEL§}iA

DOZVNKI
GMINNE
SMIGIEl.,,98

Gminny Zwiqzek Rolnikow Kołek i Orgronizctcji
Rolniczych w Smiglu

zOprCISZCI

Społeczeństwo Miasta i Gminy Smigiel na

Un,oczy§tości Dożynkowe
które odbędą się 13 września t998 roku

\
na stadionie sportowym tr Smiglu

Program: tO.50-otwarcie uyoczystości
t1.00-uroczysta, polowa Msza święta
IL.}}-obtzęd: Wieniec Wielkopolski
t5.00 - część artystyczna w wykonaniu

kapel i zespołów
t8.00 - zabawa ludowa
Gentrum tultury rrl §mislu

UAWGA! W czasie trwania uroczystości czynne będą stoiska gaslronomiczno-handlowe. Clrętni do ich wysta-
wienia proszeni są o zgłoszenie w biurze GZRKiOR w Śmiglu (budynelr Urzędu Miejskiego Smigla, pl. Woj-
ska Polskiego nI 6, pokój nr 9) w piątek w godz. od 8.00 do 12.00.

W rozie niepogody obrzęd, część orlystyczno izobowo w soli widowiskgwei Centrum Kult

,,WITRYNA sMlGlELsKA" REDAGUJE ZESPÓŁI Hubert Zbierski (redoktor noczelny), Żoneto Klecho, Eriko Moćkowiok, Borboro
Mencel, Jodwigo Skorżyńsko. ADRES REDAKCJ|: Centrum Kultuly ó4_030 Śmigiel, ul. T. Kościuszki 2O, p.7, t€l. 5180-273. Redokcjo
nie ponosi odpowiedziolności zo treść ogtoszeń i nie zwroco moteriolów nie zomówionych. Zostrzegomy sobie prowo skroco-
nio, poprowionio tekstów oroz listów. Nokłod - 900 egz.l ceno 70 9r, reklomo cml - 30 gr $ VAT.
,,Drukornio" Romon Łęczyński Śmigiel, ul. Ogrodowo 39 _ tel. (0-ó5) 5180-543,

1udowych

Tt pa]ku $zy


