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Witom Poństwo serdecznie i cieszę się,

że znoleźli Poństwo odrobinę czosu dlo
gimnostyki poronnej. Wszyscy wiedzq, że
nie jest to czos strocony - jest on bowiem
wykorzystony dlo noszego zdrowio i popro-
wy somopoczucio. Nie żołujmy więc tych
kilku minut poświęconych no codzienne, 5y-
stemotyczne ćwiczenio, które mogq przy-
nieść nom wiele pożytku, Nie trocqc więc
już oni chwili stońmy przy otwortym szeroko
oknie i rozpoczynomy.

Już storożytni mowioli: ,,tempus fugit",
czyli czos ucieko, A co oni mieli wielkiego
do roboty? Przechodzoli się po forum, czyli
rynku i filozofowoli. Wszystko robili zo nich
niewolnicy. Trudno się zotem dziwić, że tok
się im nudziło, że musieli od czosu do czo-
su, ot tok dlo reloksu, uśmiercić jokiegoś
chrześcijonino olbo obejrzeć wolkę glodio-
torów. Z czosem uśmierconie chrześcijon
wyszło z mody, ole wolko dojmy no to Go-
loty z Murzynem (niechby on nowet był
w przededniu pięściorskiej emerytury) no-
dol potrofi zobowić tłumy. Bo, nowet tzw.
czynniki oficjolne znojdq czos, oby osobiście
pofotygowoć się no widownię i obejrzeć bi-
jotykę, prowodzonq jednok według okre-
ślonych reguł. Z pewnościq zoś reguły wol-
ki bokserskiej sq o wiele prostsze I zrozu-
miołe, niż ordynocjo wyborczo, według któ-
rej wybieroliśmy ostotnio oż do trzech gre-
miów somorzqdowych.

W gminie to jeszcze było proste - głoso-
wolo się no konkretnq osobę i już, To komi-
tety wyborcze musioły się przedtem trochę
pogimnostykowoć, oby wystowić donego
kondydoto tom, gdzie mioł Iepsze szonse.
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WITBYNA ŚMIGIELSKA

Ale dolej, to już był moły horror. Głosowoło się no

osobę, ole w sumie no ugrupowonie, bo jeśli dono
osobq nie wygroło, to zyskitvoło punkty dlo u9rupowo-
nio, które w efel<cie obsodzoło mondot według włos-
nej listy. Jeśli więc jokieś u9rupowonie wystowiło np.

stu kondydotów, z których kożdy zdobył tylko po jed-

nym głosie to łqcznie dowoło to 100 punktów. Dowoło
to przewogę nod innym kondydotem, który pozornie
wygroł, bo zdobył imiennie głosów powiedzmy 98. Mo-

że powyższe nie jest prowdq (zo co niech mnie Pon

Bó9 skorze nostępnymi wyboromi i to w niedługim
czosie), ole cokolwiek by tu prostowoć, czy tłumoczyć,

to wybory juz się odbyły. Zosody ich były tok proste

i zrozumiołe, że główno komisjo wyborczo nojpierw
musioło odesłoć z powrotem ponod 90076 sprowozdoń
l6ń-isli okręgowych, zonim mogłoł przystqpić do zsu-

mowonio wyników w skoli kroju. Tempus fugit, o nodol
jeszcze nie wszystko jest podliczone do końco. ,,Noj-
woźniejsze", że joko obywotele tego kroju dowiedzie-
liśmy się szybko, jok podzieiiły się wpływomi główne
ug rupowo nio polityczne.

l
A 1rowtorzom; czyż rrie byłoby zdrowiej (nie tylko

w sensie iiryczrrym) przeprowodzić podzioł według kry-
tcrium uprowionio gimnostyki poronnej? O ileż by to
r-lprościło ordynocję wyborczq, o potem w ukonstytuo-
rvonych ciołach somorzqdowych od rozu by się wie-
dzioło ,,kto zocz". W kożdym razie życzyłobym, nom
wszystkim, oby choćby no szczeblu gminy (tok jok do-
tqd) rodni współprocowoli ze sobq, niezoleżnie od te-

90, po któr,ej stronie soli stoi ich krzesło.
A !łiedy dyskusje (merytoryczne) byłyby już zbyt zo-

jcdłe. Przewodniczqcy Rody mógłby je w prosty sposób
wyciszyc, proponujqc wszystkim wykononie kilku ćwi-
czeń 9imnostyki poronnej. Skutek dlo poprowienio
przeblegu cbrod będzie gworontowony, o zgodnie
z prowdq będzie i,i,}ozno zowsze stwierdzić, że przebie-
goły one w zdrowej otmosferze. (Noleży tylko nie zo-
pominonć o otworciu szeroko okien w soli!).

Popronuję, oby teroz Poństwo przez kilko minut po,

ćwiczyli jeszcze somodzielnie - porę prostych ćwiczeń
dlo uspokojenio tętno i wyborczych emocji. Jo już Poń-
str,rlo żegncrm i zoproszom do nostępnego spotkon'ro,

C imna styk +; ]) or annq gtr zy g otowała i pr o wadzźła@JŚ
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Swięto Edukacji Narodowej
13 października br. Burmistrz Śmigla i członko-

wie Zarządu Śmigla: Henryk Skrzyczak, Tadeusz
Wasielewski i Alicja Ziegler podejmowali dyrekto-
rów gminnych samorządowych placówek oświato-
wych. W spotkaniu uczestniczyły też: Sekretai,z
Śmigla Wanda Jakubowska i Skarbnik Śmigla Da-
nuta Marciniak.
Przybyłych dyicktorów: Elżbietę Cieśię, Mirosłarr.i
Grzelczyka, Janinę Marciniak, Jana Nowickiegc,
Wiktora Snelę i Parvła Szymkowiaka powitał Jerz;,
Cieśla stwierdzając, że są cni przedstawicielami te.1

grupy zawodowej, która zajn-.uje się wychorvatllenl
dzieci i przekazywaniem jej wiedzy. ,,tsędzieny mieli
takie pokoleilia, jakie wyedukujemy i wychowarlly".
Poplosił ich tez, by z okazji Święta trdukacji Nalodo-
r,vej przekazali wszystkim nauczycielom i pl-acorvrli-
kom administracji najserdeczniejsze życzenla olaz
wszetkiej pomyślności i satysfakcji z uczestnlctwa
w procesie ksziałcenia i rvychowania młodzieży.
Dyrektorów obdarzono okolicznościowymi adiesami,
kwiatami i pieniężnymi nagrodaini pl,zyzrlairymi
Lm przez Zarząd Śmigla.

-Po części oficjalnej , plzy kawie i słodyczaclr, wy-
wiązała się dyskusia, ktorej zasadtriczym tematem

była reforma oświaty.
Wszyscy dyrektorzy jecinoznacznie wypowiadali się

za koniecznością zmian. Zlvracali jednak uwa§ę, że

jest wiele znaków zapytania. Im wcześniej otrzymają
na nie odpowiedzi, tym rviększe będzie powodzenie

rcformy oświatowej.

i\a pvtanie cz}- \§ llaszej gminie gimnazja będą miały
ccidzlelne iludr-rlki. Bulmistrz Smigla odpowiedział,
i:e nie ma takich możlirvości i prawdopodobnie będą
l;oir-ołl-rr-atle zespoły szkół, Ale projekt ustawy nie

i,l,zeil,iciuje takich rozwiązan - 7gvy\łąlgno. Przy jed-

liv1-1-} gimnazjum - w Śmiglu - 
będzie ,,wędrówka

1 ,rlórł" 
- 

dzieci starsze będą dowożone do gim-
: lzjum w śmiglu, a młodsze ze Śmigla, by ,,zrobić"

ielisce dla przl,jezdnych, bedą wywożone do szkół
r,.ici,.]iich. Czy dzieci plzywozone zintegrują się ze
zllict,orvością szkolną? Porviedziano też, że szkoła
wie,isl.a pozbarviona dzieci 12 ietnich i starszych nie
Ledzlc ,:Llz lrriała takiego wpływ-u na miejscowe śro-
ll.;.,,,,is:l,rl .;il:i na obecnie. Burmistrz Jerzy Cieśla wy-
ilśl:,l, ze rv odpowiedzi na zapytanie poinformowano
i::iilistell.';,wo o takim - zespół szkół - rozwiązaniu
ploł;letlu. Ma on i tą zaietę, że wszystkie dzieci uczy-
ł;,,by się ..łr tym samym budynku i środowisku i dzięki
temtt uniknie się bardzo kosztownego dowożenia, któ-
re obciąża przecteż budżet gminy.
W clyskusji podkreśIono też, że mówiąc o reformie,
ilajirlrliej mówi się o sprawie najważniejszej - 

pro-
glala,ch llauczania. Zauważono też duże zaintereso-
l,.iil,llie reformą oświaty pTzez nauczycieli, które prze-
-iawia się przede wszystkim w chęci doskonalenia pe-
dagogicznego i osiągnięcia specjalizacji.
Puentą dyskusji było stwierdzenie Jerzego Cieśli:
pieniędzy jest mało, ale zaangażowanie dyrektorów
lv rozwiązywaniu problemów jest bardzo duże i Za-
rząd Smigla do dostrzega. 

(H.Z,|
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WYNlKl WYBoRoW
DO BADY POWIATOWEJ KOSCIANA

C,KRĘG NR 5 (GMINA SMIGIEL) - 7 MANDATÓW
LISTA NR 1

Sojusz Lewicy Demokratycznej 1280
1. Grygier Tadeusz, Smigiel 473
2. Ceśla Józef, Śmigiel 24g
3. Przysiecki Męcimierz, Morownica 10?
4. Czwojda Tomasz, Smigiei lzt
5. Szybiak Stefan, Czacz 72
6. Starkbauer Henryk, Nietązkowo 133
7, Cichoszewski Arkadiusz, Śmigiel 50
B. Brzozowski Wiesław, Przysieka Stara Druga 75

LISTA NR 4
Przymierze Spoleczne PSI-UP-KPEiR,
1. Fornalik Ryszard, Bruszczervo
2. Dorsz Jan, Spławie
3. Krzyżanowski Tadeusz, Przysieka Polska
4. Ratajczak Lech, Wonieść
5. Płóciennik Henryk, Wydorowo
6. Skrzypczak Stanisław, Żegrówko

LISTA NR 7
Akcja Wyborcza Solidarność
1. Grześkowiak Marek, Kościan
2. Kowalski Leszek, Śmigiel
3. Lewandowski Eugeniusz, Czacz
4, Puk Arleta, Poladowo
5. Małecki Zbigniew, Nietązkowo
6. Cieśia Marek, Gtińsko

LISTA NA 8

Forum Gospodarcze
1. Klupsz Stefan, Smigiel
2. Czarnecki Roman, Śmigiel
3. Lipowicz Eligiusz, Śmigiel
4. Gruszecki Michał, Śmigiel
5. Stachowiak Stefan, Nowa Wieś
6. Nieniewski Jacek, Śmigiel
7, Marcinkowski Tadeusz, Śmigiel
8. Olejnik Maria, Śmigiel
9. Kubiak Flenryk, Chełkowo

10. Nowak Ireneusz, Bronikowo
11. Galas Jerzy, Stara Przysieka Druga
12. Kuśnierczak Andrzej, Czacz
13. Drgas Tadeusz, Śmigiel
14. Glapiak Mirosław, Przysieka Polska

LISTA NR 9

Por. Samorządowe - Ziemia Kościańska
1, Frąckowiak Kazimierz, Koszanowo
2. Grześkowiak Stanisław, Nietązkowo
3. Konieczny Wincenty, Smigiel
4, Skrzypczak Henryk, Smigiel
5. Snela Wiktor, Śmigiel
6. Zieglet Andrzej, Śmigiel

Sojusz Lewicy Demokratycznej

1084 Marian Kasperski

58 Akcja lVyborcza Solidarność

76 Andrzejewska Danuta

33 Przymierze Społeczne PSL-UP-KPEiIi
44B Wojciechowski Jerzy
37B Ruch Patriotyczny Oiczyzna
91 Kryś Henryk

W Radzie Powiatowej Kościana najwięcej manda-
tów posiada SLD _ 12, następnie Forum Gospodar-
cze i Porozumienie Samorządowe Ziemia Kościań-
ska - po 7, dalej AWS - 3 mandaty i Przymierze
Społeczne - 1 mandat.

RADNYMI POWIATU KOSCIAŃSKIEGO ZOSTALI:

Antoni Chyra - AWS, gmina Kościan
Józef Cieśla - SLD, Śmigiel
Kazimierz Dembny - SLD, Czempiń
Jerzy Dolata - SLD, Kościan
Jarosław Donaj - PSZK, gmina Kościan
Ryszard Fornalik - PS, Śmigiel
Tadeusz Grygier - SLD, Śmigiel
Marek Grześkowiak - AWS, Śmigiel (mieszkaniec

Kościana)
Wiesław Igłowicz - AWS, Kościan
Urszula Iwaszczuk - FG, Kościan
kazimierz Józefowski - 

pszk, kościan
Michał Jurga - PSZK, Kościan
Stefan Klupsz - FG, Śmigiel
Jerzy Kostrzewski - FG, Czempiń
Józef Kozber - FG, Krzywiń
Stefan Kupka - SLD, Kościan
Jan Lemański - SLD, Krzywiń
Karoi Malicki - SLD, Czempiń
Henryk Mocek - FG, gmina Kościan
Mirosława Mueller - SLD, Kościan
Tadeusz Myler - SLD, gmina Kośc;an
Alojzy Pawlicki - SLD, gmina Kościan
Mirosław Piotrowicz - PSZK, Czempiń
Krzysztof Ruszkiewicz - FG, Kościan
Mirosłarv Radoła - PSZK, Krzywiń
Jerzy Skoracki - SLD, Kościan
Henryk Skrzypczak - PSZK, Śmigiel
Stefan Stachowiak - FG, Śmigiel
Edward Strzymiński - PSZK, Kościan
Bernard Turski - SLD, Krzywiń
Miasto Kościan - 9 mandatów, gmina Czempiń - 4
mandaty, gmina Kościan - 6 mandatów, gmina
Krzywiń - 4 mandaty, gmina Śmigiel - 7 manda-
tów.

DO SEJMIKU
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
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SPR,OSTOWANIE
W WYDANIU SPECJALNYM ,,Witryny Smigiel-

skiej" nr 20(173) z 13 października br. na str, 2 my1-
nie podaliśmy 1iczbę głosujących, którzy oddali za-
równo głosy v",azne jak i nieważne w okręgu nr 16.

Pralvidłowo rvinno być: W okr. nr 16 - 507l269/530,b.

Podana przez nas liczba 3B9 (zamiast 269) jest sumą
gl.osów waznych oddarrvch w okręgu II. Za pomyłkę
przeplaszamy - red,

Podziękowania ..o
Wszystkim mieszkańcom Gminy, którzy oddali

głos na Forum Gospodarcze i na mnie serdecznie
dziękuję. Zapewniam, że godnie będę reprezentował
Ziernię SmigieIską.

Stefan Klupsz

*x*

W związku z wyborem mnie do Rady Miejskiej
Śmigla w okręgu wyborczym nr 3, serdecznie dzię-
kuję wyborcom za okazane zaufanie i jednocześnie
zapewniam, że będę pracował dla dobra Gminy, któr;'
Miasta i Osiedla.

Feliks Banasik

l**
Wszystkim wyborcom, którzy głosowali na mnie

jako kandydata do RADY POWIATOWEJ KOŚCIA-
NA, za obdarzeniem mnie zaufaniem składam ser-
deczne podziękowanie.

MICHAŁ GRUSZECKI
Lista nr B - Forum Gospodarczc

{tłę*

Tym rnieszkańcom Śmigla i okolicy, którzy w wy-
borach do Sejmiku Wojewćdztwa Wielkopolskiego od-
dali na mnie swój głos - serdecznie dziękuję.

Jerzy Wojciecholvski

**łł

Wszystkim, a szczegóInie mieszkańcom miasta
i gminy Śmigiel, którzy w wyborach samorządowych
spośród kandydatów do Sejmiku Województwa Wie1-
kopolskiego oddali na mnie swój głos - serdecznie
dziękuję.
To dzięki Wam Szanowni Wyborcy będę zasiadał
w ławach Sejmiku. Zapewniam, że godnie będę Was
reprezentował, a na względzie będę miał dobro Wiel-
potski i Ziemi Śmigielskiej.

Marian Kasperski

10

tJrzqd Stanu CEtuźlnego u Śmiglu
u,przejmie zuąniadałnia, że la tutej-
szam Urzęd,zźe zwźqzek małżeńslsż
zalpurli:

PAŻDZIERNIKA 199B R.

Pan Grzegorz Jacek Kźełczeusshi z Radomźcka
ź Pani Magdalena Korpacka z Sierpowa
Pan lśrzysztoJ l{,urzalua z Buczq, ż Pani llonoruta
B(trbal"a Ktłrasźńska ze Śmigla

1(, PAŻDZIERNIKA 1998 R,

- Pąn Ryszard Pźotr Poloch z Jezźerzgc Koścżel-
nEch ż Pani, Anna Jul,ża Adamczak z Żegrou:a

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Śmiglu
(-) źnż. Jerzy Cźeśla

CENTRl]§ii KLTLI,URY \,V sMIGi,U

zapr asza n a
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III kameraEmy korncert

iesienny
odbędzie się l,v piątek, 6 iistopada 1998 roku.

Koncertuje J.R.L{. BAND

64.030 śMlGlEL
ul. Kościuszki 6
tel. (0-ó5) 5180-20ó

PROFESJONALNE ZD.}B]CiA:
--- śiubne,

_. komuniine,

-- rodzinne.

-- paszpolto.,r,e,

- dowodowe, Iegitymac;rjne rv 3 min ,

reportażowe,

- reklamowe.

IYWOrYilAlllE l,Fl!.MtilfiJ l zD!ĘÓ AMATOR§KI8H

SPRZEDAŻ;

- filrnów,
*- aparatórł, (2 lata grvarancji)

_. alburnórv,

- ramek,

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

akcesoriów f otograf icznych.

USłU0l KSEEt|"A3, Ał pomnieiszanae - porliQkszanis

VIDEO FILMOWANIE
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Z ojcem i synem o żużlu

W sympatycznej atmosferze, przy kawie, poto-
czyła się rozmowa z Mariuszem i Rafałem Okoniew-
skimi ńa temat żużIa.

- Panie Mariuszu dla przypomnienia kibicom
żużlowym, r,v którym roku rozpoczął Pan karierę żu-
żlową?

Moja kariera zaczęła się w 1972 roku, w wieku 16

lat. Rozpoczynałem w szkółce żużlowej. Było nas
wówczas 30 chłopakow, a zostało 4.

- Z jaki zawodnikami Pan jeżdził w barwach
Unii?

W tanrtych czasach byti to: Jąder, Piwosz, Heliń-
ski, Dobrucki, Kowalski, Sterna, Adamczak, Jan-
kowski.

- Niewątpliwie należał Pan do czołówki naj-
lepszych żużlowców?

No cóż, muszę przyznać, że miałem bardzo bły-
skotliwą karierę. Wszyscy kibice zawsze sądzili, że

byłem najlepszym zarvodnikiem na startach. A sukce-
sy? Trochę ich miałem. To już tyle lat, że wszystkich
nie pamiętam: młodzieżowy mistrz Polski, srebrny
kask. pięcio lub sześciokrotny druzynowy mistrz PoL-
ski, mistrzostwo par.

- Tak skromnie Pan wyjawił slvtlje sukcesy, a z
tt]$o co rvidzę, kolekcja pana trofeów jest bartlzo ptl-
kaźna -aż2 regały.

Na jednym są zgromadzone ntojc i to nie wszy,st-
kie, na drugim - syna.

- Mórviło się o dużych pienirldzach zaral-.iiliryclr
plzez żllżlowców, jak to wyglądało?

Wtedy żużlowcy zarabiali średnio przeciętrrą rnie-
sięczną pensję. Wydaje mi się, że wówczas nie cho-
dziło o pieniądze, ale bardziej o sport.

- W którym roku rozstał się Pan z żużl.enn?
Skończyłem definitywnie w 198B roku.

- Co wplynęło na Pana decyzję?
Stwierdziłem, że najwyższy czas skończyć. Tlrcchq

było też nieporoŻumień w klubie i niedomółvień. Du-
ży wpływ na tę decyzję miał;l wypadki na toraclr -chociażby Bogusia Nowaka.

- Czy mial Pan taki ,,monrelit", że chciał Pan
rvr,ócić na tor?

Nie, tego nie było.

- Obecnie zajmuje się Pan karierą syna. Czy mo-
że Pan porównać sytuację w żużlu za pana czasórv
z dzisiejszą?

Kiedyś były inne czasy. Wtedy kluby były dofi-
nansowywane, miały dobrą sytuację finansową. Za-
wodnik nie musiał się o nic martwić, tylko jeździć
i ,,robić punkty". Nie było zawodowstwa. Wszyscy
zawodnicy mieli kontrakty amatorskie. Kluby za-
pewniały zawodnikowi wszystko, ale też rządzily za-
rvodnikiem, nie było transferów. Dziś zawodnicy pod-
pisują kontrakty zawodowe i sami się utrzymują.

- Tak się złożyło, że syn również jest żużlowcem.
Czy myślał Pan, że tak się stanie?

Absolutnie nie. Rafał jako chłopiec nie przejawiał
zainteresowania żużlem, a wręcz cieszył się z moich
upadków na torze. To, że Ratał. 1eździ, było przypad-
kiem. Ale może on sam o tym opowie.

- Właśnie. Rafat jaki był początek?
Pojechałem do Pawłowic z wujem Romanem Jan-

kowskim, popatrzyłem jak chłopakt jeżdżą i chyba
wtedy motory zrobiły na mnie wrażenie. Zapisałem
się do szkółki. Sprzęt skompletowaliśmy wspólnie
z wujem Romanem, panem Piotrem Pawlickim i pa-

nem Henrykiem Brodalą. Skórę podarował mi pan

Pawlicki. Jeździłem pod opieką pana Śmigie}skiego
i oczywiście taty.

- Jak długo jeździteś w Pawłowicach?
3 lata. Po tym okresie przeszedłem do klubu Po-

lonia Piła. W maju 1996 roku zdałem licencję, a w
czerwcu jechałem już w meczu ligowym, gdzie zdo-
byłem pierwsze 4 punkty,
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- Dlaczego Fiła a nie Leszno?
Głównym powodem były niepol,ozumienia wśród

dztałaczy Unii. Poza tym Piła zapewniła mi sprzęt,
a żeby jeżdzić i się rozwijać -_ musi być sprzęt.

- Ale propozycję z Unii miałeś?
Tak. W pierwszej wersji proponowano mi sprzęt

i ubiór, a później k}ub rrie wywiązał się z tych obiet-
nic. Zwodziii nas pół roku. Jak długo mieliśmy
czekać?
Unia bardzo małe zainteresowanie wykazała w tym
kierunku, choć niektórzy działacze bardzo chcieli
ałlym jeżdzlł w Lesznie. Wtedy też Unia była w kło-
potach finansowych - ale gdyby zabezpteczyli cho-
ciaż silnik, Rafał na pewno by jeźdzlł 

- dodaje Pan
Mariusz. Ja bardzo chciałem, żeby syn jeżdzlł w Unii.
Pamiętam kiedy jechaliśmy do Piły podpisać kon-
trakt: przed stadionem zapytałem Rafała czy jesteś
pewien swojej decyzji. Odpowiedź była jednoznacz-
na - tak.

- I tzeczywiście Rafał jeździ w PiIe i to bardzo
dobrze. Rafał powiedz o swych dotychczasowych
osiągnięciach.

Miałem parę udanych imprez: pierwsze i drugie
miejsca w Ligach Pomorskich i w Turnie ju Zaplecza
Kadry Juniorów. Później upadek na torze uniemożli-
wił mi starty. Musiałem czekać na nowy sezon i roz-
poczynać od nowa. Zdobylern btązowy kask, drugie
miejsce w srebrnym kasku. Wygrałem też parę mło-
dzieżowych imprez: mistrz Pomorza, turniej kadry
jtrniorów. Trochę tego było. W tym roku zdobyłem
Mistrza Europy Juniorów, brązowy kask, srebrny
kask, mistrza Polski parami.
T 6"yli osiągnąłeś praktycznie wszystko co było
nrożliwe w juniorach?

Nie, jeszcze tego duzo jest; mistrzostwa Poiski
juniorów 

- ale to jest osobna droga. No i jeszcze
mistrzostwo świata juniorów.

- Rafał, jesteś bardzo skromny. Startowałeś w mi-
strzostwach świata juniorów i pomimo kontuzji bar-
ku uzyskałeś dzierviątą lokatę na szesrrastu startują-
cych zawodnikólv, Może i w tym roku dojdzie mistrz
Polski?

Aie to jeszcze daleka droga.

- Podpisałeś kontrakt zawodorvy z klubenr, na
czym to polega?

Kontrakt podpisuje się na określony okres: rok,
dwa albo i dłużej. Mój z Polonią kończy się w tyrn
roku. Ale zapewne podpiszę następny. Otrzymuję
pieniądze za zdobyte punkty, które lokuję w sprzęt.
Zawodnik sam siehie finansuje, czy kupuje sprzęt,
ubiór i wszystko to, co jest potrzebne do żużla.

- Czy te pieniądze wystarczają?
Nie, ale ja mam sponsorów i głównie dzięki nim

mam dobry sprzęt.

- Cry możesz ich wymienić?
BROWAR KROTOSZYN, ZIS HASS Piła,

GOLI_]EN DRAGON, OKAVIT Zielona Góra,
tsOLL - Zielona Góra, JAWA z Czech.

- Cry Ty zabiegałeś o sponsorów, czy oni sami
się do Ciebie zgłosili?

Sami i co ciekawe, że są to sponsorzy z daleka
i na swoim terenie mają kluby żużlowe.

- Na czym polega sponsorowanie?
Nie dostaję pieniędzy do ręki. Kupuję części,

ubiór, czy inne rzeczy i dostarczam sponsorowi ra-
chunki, a on je reguluje. Dodam tylko, że sponsor
chce wiedziec w co ma inwestować. Właśnie JAWA
sponsolowała mi dwa silniki. Co prawda pewien pro-
cent wartości tego sprzętu muszę spłacić sponsorowi,
aie jest to i tak bardzo duża pomoc.

- Czy ktoś z naszego terenu zwrócił się z propo-
zycją sponsorowania?

Tak, Pan Wojciech Pelec, Umowa była taka, że
jeśli wygram bieg zasponsoruje mi cztety opony.
Bieg wygrałem i sponsor dotrzymał słowa. Zasługą
Pana Wojtka jest też wybudowanie na własnym polu
w Nowej Wsi toru crossowego. Początkowo zrobił go
dla swoich synów, ale w każdą sobotę korzystają
z niego wszyscy. Przyjeżdżają zawodnicy z Poznania,
Vlirocłarvia, Lesztra. Swego czasu nawet kościańscy
policjanci.

- Życzę, aby takich sponsorów z na§zego terenu
b;,ło rvięcej, bo przecież nieważne jest, że ieździsz
rv Pile. Istotne chyba jest to, że reprezentujesz §mi-
giel.

- Jeździsz na Jarvach?
Tak.

- Ile kosztuje taki motor?
Standardowa Jawa kosztuje około 16.000,00, nato-

;rriast ta, na której ja jeżdżę 
- około 25.000,00 zł.

_ Jakie masz inne wydatki zuliązane z żażILem?
\Yiadomo, że motocykl nie starcza na cały sezon.

Po pięcil"r zawodach trzeba przeprowadzić remont.
Jeśli rrie jest to nic powaznego, to koszt zamyka się
w glanicach 3.000,00 zł, Ubiór około 5.000,00 zł.

- Kto zajmuje się trł,oim sprzętem?
Tata jest moim mechanikiem i trenerem, Jak wi-

Qać do tej pory spisuje się bardzo dobrze. Na począt-
ku tnojej kariery sprzętem zajmował się Pan Bro-
dala, a później Pan Dobrucki.

- Ile razy w tygodniu jeździsz na treningi?
\Vłaściwie na treningi nie mam dużo czasu. Jeżdżę

na zawody, a zawody są także treningiem.
* A po sezonie?
'Ireirujemy na sali w Szkole Rolniczej w Lesznie

z ivnl samym trenerem co zawodnicy Unii, Panem
Ossow-skim. \t\łyjeżdżamy na obozy kondycyjne i zgru.
powania. Całą zimę trzeba przepracowaó na sali i to
soiidnie. Praktycznie mamy tylko wolny iistopad.

_ Czy to, że jeździsz na żużlu nie koliduje
z nauką?

Nie. Ukończyłem Szkołę Zawodową w Śmiglu,
a obecnie uczę się w technikum - zaocznie.



WITRYNA ŚMIGIELSKA

- Panie Mariuszu, jak Pan ocenia syna jako
żużlowca?

Na razie syn rozwija się dobrze, oby tak dalej.
Porównując Rafała do młodych zarvodników zLeszna
zdecydowanie ich przewyższa. Ma o wieie lepsze wa-
runki. Uważam, że trochę zaniedbano tych młodych.
Taki \lazurek ,,zniknął z areny". Pewne pretensje
mam do trenerów i działaczy Unii. Zrobili krzywdę
sobie i kibiconr leszczyński.nr. Unia nie umie uszano-
rł.ać młodych zawodnikór,v, rvielu z rrj ch zrir.alnowało
l<arierę.

- Wyczurvanl w Pana słowach gorycz.
Można tak powiedzieć. Przez szesnaście IaŁ jeż-

dziłem w barwach Unii, jakieś tam zasługi miałem.
Gdyby działacze wykazali rvięcej dobraj woli, mój
si-n zapewne też jeźdzlłby rv Lesznie.

- A czy teraz, kiedy okazało się, że Rafał tak do-
brze jeździ, ottzymał propozycję przejścia do Unii?

Trenerzy owszem tak, wspominali rv rozmorvach
o takiej możliwości. Niestety nie mogliśmy dojść do
pcrozumienia z prezesem Sokołows}<im. Wstyd mó-
\ł,ić, ale on dziś nie wpuszcza mnie na stadion (park
maszylr). Na mecze gdy jeżdzi Piła - owszem, bo
tego nie może mi zabronić, ale na mecze ligowe Unii
nie mam prawa. Nawet porządkowi z zażenowaniem
przepraszali mnie ,,Panie Mariuszu, ale nie mozemy
Pana wpuścić". Chyba zbyt mało zasług wniosłem dla
tego klubu.

Żale Pana Mariusza podziela również żona Ma-
riola:

Szkoda, że nie doszliśmy do porozumienia. Zawsze
byłam kibicem Unii i do dziś jestem, choć - wiado-
mo - bardziej kibicuję synowi i jego klubowi.

Żegnając się z Państwem dziękuję za Tozmowę
Rafałowi życzę upraenionego przez wszystkich żuż-
lowców tytułu Mistrza Świata, wygrywania wielu
znaczących turniejów, a Państwu wielu satysfakcji
z kariery syna.

Dla czytelnżlęóru,,Witr,l1łiy
puństusa okonieuskźc:lł u
rozmaużajc o żużlu, gośc:!a

Śmźgiels'l,ciej", a domu
Nouej \Ysź koło Śmigla
Barbara Mence!,

!i:]i:i:!:I

,W

Konkurs plostyczny
REGULAMIN

II wojewódzkiego konkursu piastycznego dla dzieci
szkół podstawowych organizowanego ptzez Gminną
Komisję ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych w Śmiglu.
1. Konkurs polega na wykonaniu pracy o tematyce

związanej z problematyką alkoholową pt. ,,Ro-
dzina a alkohol".

2. Udział w konkursie mogą wziąć wszyscy ucznio-
wie szkół podstawowych, Prace będą oceniane
w dwóch kategoriach wiekowych I-III i IV-
--:-VIII.

3. Prace winny być wykonane samodzielnie, dowo1-
ną techniką. Praca powinna mieć format A3 lub
A4.

4. Prace podpisujemy nazwiskiem i imieniem. Po-
dajemy również adres autora oTaz numer szkoły
i klasy, której jest uczniem.
Y,ażdy uczestnik może d,ostarczyć nieograniczoną
i.lośc prac. Przystępując do konkursu, autorzy
aui;omatycznie wyrażają zgodę na wystawienie
prac bądz ich publikację.
Konkurs trwa od l października do 10 listopada
1998 roku. Prace nadsyłamy na adres: Urząd
Miejski Śrlrgla, Gminna Komisja ds. Profilak-
tvki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
pl, Wojska Polskiego 6, 64-030 Smigiel,
Autorzy najciekawszych prac zostaną powiado-
tnieni pisemnie i nagrodzeni na imprezie gwiazd-
kowej w m-cu grudniu br.

Za komżsję: Genowefa Łqczna

6.

l-
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Pieniądze na oczysuczanraię

Foto ELF
15 października br. w sali posiedzeń Urzędu Miej-

skiego Śmigla została podpisana umowa o obsługt;
emisji i r-rabycie obligacji pomiędzy Gminą Srnigiei
reprezentowaną ptzez burmistrza Jerzego Cieślę i wi-
ceburmistrza Henl,yka Skrzypczaka przy kontrasyg-
nacie skarbnika Danuty Marciniak a Pomorskim
I]ankiem Kredytowym Spółka Akcyjna Grupa FKO
SA z siedzibą w Szczecinie reprezentowanyrrl pTzez
Jarosława Steckiego - Prokurenta Banku, dyrektora
Departamentu Inwestycji Kapitałowych.
W preambule podpisanej umowy stwierd,żono:
W celu zapeunźenia Gmżnźe nźezbędnEch, środlęólls do
re,alżzacjż zumźerzeń żnlłestycg jnEch oraz zapeunie-
nia pouodzenźa emisjż obltgacjź Gmżng, u tgm, za-
p eu nźenźa nab g cźu lł s zy stki,ch usg emźtotu any clt oblź-
gacjź, Agent Emżsjż zobowźqzuje się do śusiadczenźa
usług zmźerzajqcgch do u:łaścżąlsego przeprousadzenźa
emźsjż ź lłgkupu obl.żgacjż komunalnEch gmźny,
u: tgm rótłni,eż do kompleksouej obsługź tego pro-
cesu.

Świadkami tej historycznej dla gminy Śmigiel
(jedyna w Leszczyńskiem i jedna z nielicznych
r,v Polsce, która zdecydowała się na tą formę uzyska-
nia gotówki) uroczystości byli radni poprzedniej ka-
dencji oraz radni nowej kadencji.
Oprócz przedstawicieli PBK w Szczecinie ohecni byli
też przedstau,iciele firmy INWEST CONSULTING
z Poznania z plezesem Jackiem Mrowickim na czele,
Ireneusz Nołvak - zastępca dyrekto,ra Wojewódzkiej
Dyrekcji Inwestycii w I'r.oninie (inwestor zastępczy
inwestycji) oraz Wojciech Pawlaczyk - wiceprezes
Przedsiębiorstr.va Inżynieryjno-Budowianego HY-
DROBUDOWA 9 w Poznaniu (wykonawca inrvesty-
cji).

T'e 1:otipisy są warte 4.5C0 ty-
sięcy zlct-.,,cli (4li nriliardów sta-
r},ch rlcl:,.ch).
Z Le,**aj: Bur:nistrz Śmźgla Je-
rzE Cżeśla, lu głębź - Proku-
ręnt, I}gn!ęu Jql"osłau Stecki.

Otu,ielłjąc l_il,oczvsiość I_-jurn:istrz Śnriqla Jerzy
Cicś ] a i-.o rvie d.:iał :

I,Iilż Puństu,;o. Dobiegty kciica truające przez kźLka
1ł^LiesięclJ prace zm,i.erzcijri::e clo enńsji oblżgacji ko-
nlu,ncLlnEch G:,,llr"y Śip.źgżel. (...) Zanim dojdzźe do
podnźsanla u: Poń.si;l,url cl!,ecnoścż utnów, clt cźałbym
poinJol,łnotuać jal: u ogole doszło do tego, że zdecy-
ci.owcslźśm,ł sźę no. emisję abl,źgacjż kom,unal,ngch.
Powcclem, bEł11 zalnźerzcrłia inuestEcgjne łuiq:lane
;:, Iluclaulq acł7lszczalni. Zclcvjqc sobźe spralnę z, tego,
że bttdzet nże ut!źuźgnże tak dużego obcźqżenźa -zzułaszc,za, że źnwesigcja ml bEć zrealizou)ana tls nże-
spełna dtua l,atu, śradlłź potrzebne sq od zaraz a kre-
clyt komercging jest zbut kosztolona - zrodzźła sźę
mEśl, aby ilozEskać pźenzqdze poprzez luyemitousanie
oblźgacjź. Kiecly już zapadłE decyzje poparte uchlpa-
łamż Radg poprzednźej kadencjź, postanousźlżśmg sko-
rzystać z doradztu;q f acl1,ouscóu. Wgbór padł na spółkę
II,IWEST CONSULTlNG z Pozn&nźa ż muszę przaz-
nać, że Jźrma ta speł,nźła uszystkże nasze oczekźlna-
nża. (..,)

I\,Iażemy pouźedzźeć, ze realźzacja źntuestgcjż już na-
siqpiłu. 22 usrześnźa nastqpiło podpżsanźe ostatecznej
umolDa na uEkońal,ustllso, W cll,wźLż obecnej truajq
prqce przagotoualncze 

- dokumentacyjne. Jak już
tuspomnżałem, źntaestgcju TrLa bać zrealźzowana
u k,rótkżm czqsle - 

niespełna dusa latu. A ll:żęc bać
m,oże, że za dllsa lata, o tej porze, na tej salż będzie-
mE móuźć o zakończenżu źnlnestgcjż, inuestycjź, któ-
rą zrealżzujemg dzźękż pozEskanym środkom z oblż-
gctcjź komunalngch,

Prezes J, Mrowicki rvypowiedż rozpoczął. od gra-
tulacji - 

chcźałbym, bardzo serdecznźe pogratulousać
Państzuu, szczególnźe Radzże Mźejskiej Smigla zg,
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podjęcie tak niełq,tlDej decEzjż. PrzEpontnźjmu sobźe
ile czasu, lle spotkań, ile było LDqtplilDaści, żt,e bgło
putań i kusestżż, które trze}cu było ugjeśnźać abEścźe
Państuo z czastanx sumźeniem mogti podjcłć tak usaż-
nq dla Waszego mźusta i gmżnE decyzję. (...) Można
stuierelzżć, że Puństua mźasto ąncl1,odzź do peu:nej
grupa rniast ź gmin u Polsce, które już en,_źs!e prze-
prouadziłg. Jest to na peuruo bcirclzo u)azne, cltoćbg
dlatego, że o takżch mżqstach, si,ę nlóuź. TAKIE MlA-
STA POKAZUJĄ, ŻE MYŚLĄ W SPCSÓB NOWO-
CZESNY 1 GOSPODARIfY (podlcr, ILZ.).MEślę, że
następna Rada, która będzźe podejmouać decyzje cc
do spłaty żacźqgnźętego zobolużązania przez poprzed-
nia, Radę, będzże to czgniła ze spakojem, ponźeważ
budżet został sprawdzong. Jest u stanże udźwżgnqć

zr>boruiqzanźa fźnansowe ź myślę, że Państwo będ,zźe-
cte mogli się cżeszEć z szybkźej realźzacjź zaplanoua-
,ił,ej źnlłestgcjź.

Po części oficjalnej przedstawicie]e banku, inwe-
stora zastępczego, wykonawcy otaz wŁadz samorżą-
dowych odpowiadali na pytania licznie zebranych
dziennikarzy prasy, radia i teiewizji. Pokłosiem tego

- ]iczne pubiikacje w mass mediach. O myślącym
nowocześnie i gospodarnie Śmiglu jest głośno, Przy-
ciągnie to inwestorów?

Przypomnę, ze wyemitowanych zostanie 4,5 ty-
sięcy obligacji komercyjnych, o zmiennej stopie pro-
centowej, o wartości noneinalnej 1000 złotych każda.
Będziemy je mogli nabywać juz od 15 grudnia br.

(H.z.)

,,p,{rŁVM ji N AŁKI,,
16.09.br. - w ]esie w Wydorowie kierujący samo-

chodem dostawczym LUBLIN z rvoj. poznański,ego
nie dostosował prędkości jazdy do łvarunków at-
mosferycznych - padający deszcz - wpadł w po-
ślizg i wywrócił się do przydroznego rowu powo-
dując znaczne uszkodzei'ie pojazdu. Kierowcę uka-
rano mandatem.

W nocy z 25l26.09.br. w Koszanorvie nieznani rloł;ąci
sprawcy dokonali włamania do hurtowni OAZA
i skradli papierosy, kawę i alkohol o ogółnej \vai,-
tości 1nnad 13 tysięcy złotych. Sprawa vr tokrr.

2?.09.br. - mieszkanka z ul. św.Wita w Śmigii-i zgio-
siła policji, że mąż nie chce ją i,izpuścić do rnicszlilr-
nia. Ze stronami przeprowadzono rozmowe.

29.09.br. - w Śmiglu w godzinach pracy rvlama l l
się do pomieszczenia biurowego Urzędu }Iiejskie; ,

skąd dokonano kradzieży na szkodę |)l?.cowlr]J
torby damskiej, w której były pieniądze l cztlL
o wartości 1100 złotych.

W nocy z 29/30.09.br. w Koszanowie trii ;;a.,klngu
stacji paliw, nieznani dotąd sprawcy, po uprzer:inli.'l
zerwaniu plomb urzędu celnego, rł,łatnali się do
naczepy samochodu ciężarowego z;igraniczrlL.§o
właściciela, z której skradli 150 kalto1-1ći.^i pł;,rrit
PRONTO. Sprawa w toku.

8.10.br. - na trasie Bronikowo - Niachc;.,l tliezila,i),
sprawca dokonał uszkodzenia n;.dw-ozia zaparko-
wanego na poboczu drogi FIATA 126p na sz}<odę

mieszkańca Machcina. Sprawa rł, to],u.
8.10.br. - pracownicy placówki PKO rv Slniglu za-

trzymaii mieszkańca Słupska, który posług,,rji.lc i,ie
fałszywym dowodem osobistym usiłovrał,po1-1ltl,,
gotówkę na zastrzeżony czek. Spravlcę z-atr-;;"; i.l. al,:
i osadzono w areszcie. Sprawę prowadz;i l_{oilor,,',,l

Rejonowa Policji w Kościanie.
W nocy z 9ll0. 10.br. policyjny patl,cli zau-,r,:lżyl pc-

dejrzanie poruszającego się FI;\'fA 1ż6l::. Ijo ie6r.l
zatrzymaniu okazało się, że teir saillcchócl, tej sa-

mej nocy, został skradziony przez jego pasażerów
(pochodzących z okolic Wolsztyna) w Lesznie.
Sprawę przekazano do KRP w Lesznie, a na nie-
trzeżwego kierowcę malucha sporządzono wniosek
do kolegium.

],ti.10.br. 
- na uI. N{orownickiej ,,v Smiglu przed

przejazdem kolejki wąskotorowej w wyniku nie-
ostrożnego cofania samochodu dostawczego doszło
do zderzenta ze stojącym za nim AUDI A14.
Sprawcę kolizji ukarano mandatem.

W' nocy z t3ll4.10.br, - nieznani sprawcy włamali
się do sklepu odzieżowego przy ul. Jagiellońskiej
w Śmiglu i dokonali kradzieży odzieizy o znacznej
wartości. Sprawa w toku.

1 ],10.br. 
- w godzinach rannych na skrzyżowaniu

,.l1. T, Kościuszki z ul, Północną w Śmiglu kieru-
iący VOLKSWAGENEM mieszkaniec Nowej Wsi
lrie ustąpił pierwszeństwa przejazdu prawidłowo
jadącemu maluchowi (od strony rynku) w wyniku
czego doszło do zderzenia obu samochodów. Kie-
rowca i pasażerka FIATA 126p doznali obrażeń
ciała i zostali odwiezieni do szpitala w Kościanie.
Sprawę prowadzi KRP w Kościanie,

zebrał (H. Z,)

@ instolocje elektryczne

O instolocje ontenowe TV - UKF

O instolocje domofonowe

I'l,,:,ncx Hondlowo - Usługowct
GRZEGORZ NOWAK

t,|, Lipowo 37

54_030 Śmigiel tel. 5189-3ó4

,l,,r,"ta,§iamy faktury VAT!
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t!tryAffA!
zmialta orgalllzacii rilGhu

Pod korriec siet,pnia br. nastąpiła znliana organi-
zacji ruchu na ul. 'I. Kościuszki w Smig}u. Odcinek
od pl. Rozstrzelanych (rynku) do ul. Północnej stał
się ulicą jednokierunkową z wjazdem od strony ryn-
ku (Zdjęcie FOTO ELF przedstawia instalorvanie
odpowiednich znaków drogowych). Natomiast nie
wszJlscy kierowcy, jadący u]. T. Kościuszki w kie-
rutrku rynku, przed skrzyżowanienr z u1. , Północną
d_ostrzegają odpolviednie znaki drogorve i ,,ładują się
pod prąd" stwarzając duże zagrożenie. Tym bardziej,
ze w-ielu, szczególnie młodych kierorvcórv jadących
z rynku wierząc, że z przectwka ilic rrie jedzie 

- 
nie

rospektuje znaku o ograniczonej pręclkości. Oby nie
doszło do tragedii|.|.|. (Zobacz,,kryrninałki")!
Chodzących ul. T. Kościuszki cieszy fakt remontu
chodnika i poszelzeiria go w rejonie kościoła. Re-
mont jak i z,r.,liaira organizacji ruchu znacznl,e popla-
łr,ia ł:ezpieczeństwo pieszych. Nowe chodniki, podob-
rrie jak i na ul. śr,r,. Wita, układa firma ALAM tsUD
Lutosłarł,a Włodarczaka.

(H.ż.l

REPEnTll[a ffiilA,,0EI|IR[|M"
ffiÓ.g8 (pątek) godz. 19.00

,,DZIKIE ŻĄDZE , USA, 1998. Reż. John McNaugh-
ton. Wyk. Kevin Bacon, Matt Dilion, Neve Campbe1l.
Film sensacyjny, Uczennica szkoły średniej kocha

się w przystojnym nauczycielu, on bagatelizuje jej

ostentacyjne zachowanie. Pewnego dnia dziewczyna

skarzy się matce, Źe nauczycie1 napastował ją seksu-

alnie. Wybucha skandal, nauczyciel traci placę,

30.10.98 (pitąek) godz. 18.00

,,DRUGA KSIĘGA DZUNGLI", USA, 1997, Reż,

Dupcan Mc Lachlan. Wyk. Jamie Williams, David
Paul Francis, Gulsham Grover.Film przygotowy na-

wiązujący do słynnych książek Kiplinga, Koniec XIX
wieku, w indyjskiej dżungli mieszka dziesięcioletni
chłopiec, zaprzy1ażniony z rodziną wilków i niedź-

wiedziem. Podczas swych wędrówek wychodzi na

tory kolejowe, tu po laz pierwszy styka się z cywili-
zacją,

B.M.

KUPlĘ BIURI(0

tel. 5-189_973

- OKNA, DRZWI, F,OLETY IrCV

- ŻALUZJE POZIOME I PIONOWE

- RoLtrTKI MATERIAŁOWE

- SIATKI PRZECIW OWADOM

Pn{lH{IG!A !

PPHU ,,E D A"

64-030 Ś mi g i e I, ul. Farna 3

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

Czynne w godzinach od 10.00 do 16.00

HastĘpny numer ,,Witryny Śmigielskie!" 5 listopada br,
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§ffiW§tT o§P€pffiF
I(LASYFII{ACYJNE T{JBF{IEJE TENIsrsTÓW
I. V/ojerr,ódzki Turniej I(lasyfikacyjny Seniorów

(Kobylin, 5 rvrześnia br.)
Na lji skiasyfikowanych zawodnikórv, senrorzy PO-LONII-ARSEl\AŁ Smigiel zajęli następujące lokaty:
Tadeusz Kozłowski 

- 6, Jan Nowak 
- 9, Kazimierz

Iiowaiczyk 
- 11, Ryszard Jokiel - 17, Witold Woś-

ko - 20, Tornasz Wieczorek 
- 22, Artur Marciniak_ 27.

Druzynowo POLONIA-ARSENAŁ zajęła 3 miejsce
zdobyl,vając 100 punktów. (Pierwsze zajął SPÓł,-DZIELCA Kobylin - i59 punktów).
I. Wojervódzlri 1urniej I{lasyfikacyjny Młodzikórv

i Młodziczek (Dzieci do 12lat)
(Krzylviń, 12 września br.)

POLONIĘ-ARSENAŁ reprezentowało 11 chłopców
i jedna dziewczynka.
Chłopcy, na 35 sklasyfikowanych, zajęli następujące
miejsca: Dariusz Szymański 

- 1, Wojciech Waligór-
ski - 2, Pa,reł Zbyrad - 4, Michał Bednarczyi 

-12, Piotr Błaszkowski 
- ],3, Piotr Ciesieiski - 22,

Jarosław Lemański - 23, Kamil Szłapka - 25, Mar-
cin Waligóra - 26, Daniel Kaczot 

- 29, Łukasz Szy-
mański - 30.

Nasi młodzi zawodnicy ponownie potwierd zi\i, że są
najlepsi w województwie. Zwyciestwo w turnieju
rozstrzygnęli między sobą Wojtek Waligórski i Dare1<
Szymański. Minimalnie lepszy okazał się ten drugi,
który mecz finałowy wygrał ze swym koiegą k]ubo-
wymwstosunku2:1.
I)rużynowo tenisiści POLONiI-ARSENAŁ gr.ol;adząc
52 punkty zajęli zdecydowanie pierwsze nriejsce wy-
przedzając JUNiORA Leszno o 24 pkt.
Wśród 32 sklasyfikowanych dziewcząt tvIarta WaIi-
góra z POLONII-ARSENAŁ zajęła 5 lokatę, a zawod-
lriczki ORLĄT Czacz odpowiednio: Ryszarda Rogo-
zińska - 9, Paulina Maślak - 11, Malta Janicka -17 lokatę.

I. Wojervódzki Turrriej tr{lasyfikacyjny Kadetów (do
14 lat) i Jtłniorów (do 17 lat)

(Leszno, 19 września br.)
Kadetów sklasyfikowano 37. Nasi zawodnicy zajęli
następujące lokaty - POLONIA-ARSENAŁ: Woj-
ciech Waligórski (jest jeszcze młodzikiem!) - 2, Ma-
teusz Kuciak - 3, Dariusz Szymański - B, Łukasz
Szymański 

- 17, Paweł Zbyrad - 37. ORLĘTA
Czacz: Krzysztof Garsztka - 19, Paił,eł Jacyna - 31.
Drużynowo POLONIA-ARSENr\Ł zajęła 1 miejsce,
a ORLĘTA - B.

Spośród 28 sklasyfikowanych kadetek Katarzyna Ro-
gozińska zajęła 12 miejsce, Ii{arta Ratajczak _ 7t
a Ilona Tajchert - wszystkie z ORLĄT - 18 miej-
sce. Jedyna zawodniczka POLONII-ASENAŁU Marta
Waligóra zajęła 16 miejsce.
Juniorów sklasyfikowano 24, Patryk Puatajczak zajął
9 miejsce, Adam Nowosielski 19, Marcin Łączny t5
- wszyscy POLONIA-ARSENAŁ, a Krzysztof l(oz-
łowski z ORLĄT - 20 miejsce. Wśród juniorek skla-
syfikowano tylko jedną naszą reprezentantkę; Dag-
nrarę Szefier z ORLĄT na 2 miejscu.

Świetne miejsca naszych zawodników zaowoco-
rł,ały udziałem w turniejach strefowych. I tak: Da-
riusz szymański i wojtek waiigórski walczvć bęclą
I7 pażdziernika w Lubsku, a Wojtek ponadto 25 paż-
dzirnika w Strzelinie. Wystąpi tam tez i Dagmara
Szefler. Wszystkim ży czymy polvodzenia l

WYNIKI PIERWSZYCH MECZOW

lI liga
19 września br. NORDIS Zielona Góra - POLONIA-
-ARSENAŁ 6 : 4. Punkty zdobyli: Jerzy Kozioł i Ta-
deusz Kozłowski po 1,5 oraz Grzegorz Kaniak - 1,0.
(Kazimierz Kowalczyk - 0 pkt.).
Mecz był debiutem naszej drużyny w tej klasie roz-
grywek. Jak nam powiedział T. Kozłov",ski mecz mógł
s e zakończyć znacznie lepszym wynrkiem. Na 10 gier
$ zakończyło się minimainymi wygranymi gospo-
dzrzy.
!i, q7l2ę§llią br. POLONIA-ARSENAŁ - trJOBItY Je-
ienia Góra 2 : 8. Punkty zdob)zli: Gtzegorz Kaniak
i Tadeusz Kozłowski po 1,0 (Jerzy Kozioł i Kazimietz
Iiowalczyk - 0 pkt.).
N{imo wyraźnie niekorzystnego wyniku mecz był wy-
równany i zacięty. Pięć pojedyni<ów zakończyło się
rvynikiem 2 : 1.

Liga okręgowa
29 -września br. POLONIA-ARSENAŁ III _ START
Gostyń 7 : Ll. Punkty zdobyli: Patryk Ratajczak
i Wojciech Waligórski po 2,5 oraz Mateusz Kuciak
i 'Iomasz Wieczorek po 1,0.
A klasa
2i ,zlześnia br. TAJFUN Lgiń -- ORLĘTA,I Czacz
1,i : 2. Funkty zdobyli: Marek },{aślak i Sławomir Ka-
r ,i,iski po 1,0.
!'Ii,ONIĄ-ARSENAŁ IV - ORLĘTA II Czacz !3 :5
l'l:l'iy dla POLONII-ARSENAŁU: W, Waligórski
,1,5: iJ. Ratajczak 3,5; Marcin Łączny 1,5 i Marcin Lu-
! oń 1,0. Dia ORLĄT Maciej Nowak 3,0 oraz D. Sze-
ilcl i Krzysztof Kozłowski po 1,0.

11
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Liga okręgowa
29 września br. ORLĘTA Czacz - BURZA II f)rzcez-
kowo 15 : 3.

A klasa
4 pażdziernika br. ORLĘTA II Czacz - TAJFUN II
Lgiń 7 : 11. Punkty dla ORLĄT zdobyli: Krzysztof
Kozłowski - 3, Maciej Nowak - 2, Michał Skałecki
i D. Szef]er po 1.

NAJBLIŻSZE ZLWODYZ

24.10.br. - II 1iga: POLONIA-ARSENAŁ 
- GÓR-

NIK Polkowice, godz. 17.00. opr. (H.z.)

KŁOS Garzyn _ MAS-ROL Spławie 2 :2 (l : l\
Spotkanie to rozegrane w niedzielę 20 września

bież. roku miało bardzo wyrównany przebieg. Gospo-
darze prowadzenie objęli juz w 5 minucie i zmusiii
gości do otwartej gry. Tuż przed przerwą MAS-ROL
zdobył wyrównującą bramkę - na czystej pozycji
znalazł się Daniel Marcinrak lecz bramkarz gospoda-
rzy jego strzał sparował. Dobitka Włodzimierza Ro-
gackiego była skuteczna.
Po przerwie MAS-ROL objął prowadzenie - gola
strzelił z rzutu wolnego z 30 metrów Paweł Mania,
KŁOS jednak nie dał za wyglaną i po rzucie kar-
nym w 75 minucie wyrównał. Mimo osiągniętego re-
misu, który należy uznać za wynik przyzwoity, po-
został pewien niedosyt,

MAS-BOL Spławie - SARNOWIANKA Sarnowa
4:2 (2:l)

Obiektywnie nalezy stwierdzić, że w niedzielę,
27 września br. MAS-ROL rozegrał jeden ze słab-
szych meczów, jednak z:wyc\ężył. Goście ,,wysoko po-
stawili poprzeczkę" a mimo to Spławie w 10 minucie
spotkania objęło prowadzenie po golu strzelonym
przez Macieja Strzelczyka. W 20 minucie było już
1 : 1. Dobrze wykonany ruut wolny zza bocznej linii
poia karnego nie obronił kontuzjowany bramkarz
MAS-ROL-u. Po tej akcji w naszej w naszej druży-
nie nastąpiła istotna zmiana - bramkarza zastąptŁ
zawodnik z pola, Tomasz Marciniak. Napastnicy od-
ciążylt defensywę i zdobyli bramkę dającą naszej
drużynie prowadzenie 2:1,. Sprytne zachowanie
M. Strzelczyka i Roberta Grzelczyka sprawiło, że

obrońca gości popełnił błąd i strzelił samobójczego
gola,
Po przerwie SARNOWIANKA wyrównała w iden-
tyczny sposób jak w pierwszej odsłonie. Od tej chwili
mecz się zaosŁrzył i nasi zawodnicy ujrzeli żółte kart-

ki, cbociaż fau]e mnoż),ły się z jcdnej jak i drugiej
strony. W 75 minucie w potrł,orilyut zamieszaniu na
polu karrrym M. Strzelczyk zdobył trzeciego gola dla
Spławia. Dziesięć minut później Włodek Rogacki
przypieczętcwał zwycięstwo Spławia strzelając goś-
ciom czwartego gola.

MAS-ROL Spławie -_ PIAST l(obylin O : t (O it)
Bardzo dużo emocji dostarczył kibicorn i zawodni-

tri}<om mecz II rundy Pucharu Polski na szczeblu
okręgu rozeglany w środę 29 wrześnj.a br. pomiędzy
I'IIAS-ROL Spławie a czwartoligowym PIASTEM
z Kobyiina. Goście, bardziej ograr:i na licznych bois-
kach, dyktowali warunki gry, lecz kontry gospodarzy
I-lyły bardziej groźne i stwarzały dllże zagrożenie pod
bramką PIASTA. Jednak w 30 rninucie rutyniarski
upadek zawodnika z Kobylina w polu karnym spra-
\^Iił, że arbiter w dziecinny sposób dał się na to ,,ku-
pic" i podyktował, jak większość kibicór,v stwierdziła,
bardzo problenatyczny rzut karny. Został on zamie-
niony rra bramkę i goście objęii prowadzenie, którego
nie oddali do końca.
Nie ulega wątpliwości, że w przekroju całego meczu
PIAST był zespołem lepszym i bardziej dojrzałym,
jedrrak zespół ze Spławia nie przyniósł wstydu na-
szej gminie, a gdyby Jeszcze sędzia dostosował się
cio poziomu spotkania, mecz mógłby być jeszcze bar-
dziej emocjonującv t zakończyć się rzutami karnymi.

PIAST Belęcin _ MAS_BOL Spławie 1 : 5 (1 : 2)

Nasza druzyna zagrała z determinacją, bardzo
wa]ecznie i ambi.tnie, pTzez co nie pozwoliła gospo-
darzom na zbyt wiele. Juz w 1 min. po wrzutce piłki
na pole karne przez Damiana Pieśniaka bramkarz po-
pełnił błąd i Włodek Rogacki strzelił gola na 0 : 1.

Wyjątkowo złe ustawienie obrony PIASTA sprzyjało
do przeprowadzania przez gości bardzo groźnych ak-
cji. W 30 mirr. Daniel Marciniak ce]nie dośrodkował
i Maciej Strzeiczyk dopełnił formalności. Kiedy pod
koniec pierwszej połowy mecz się wyrównał, sędzia
u, sytuacji, w której powinien podyktować r,zut wol-
ny za faul na bramkarzu MAS-ROL-u, wykonał gest
całkiem przeciwny i zarządziŁ rzut karny. Nawet go-
spodarze byli zaskoczeni takim obrotem sprawy, ale
bramkę kontaktową zdobyli. W 70 min, Włodek Ro-
gacki znalazł receptę na bramkarza gospodarzy
i pięknym Iobem zdobył waznego, trzeciego gola.
Chwilę później po składnej akcji i zamieszaniu pod
bramką najskuteczniejszy okazał się Darek Kopczyń-
ski i z bliskiej odległości podwyższył na 1 : 4. Mimo
kilku niewykorzystanych sytuacji bramkowyh, Wło-
dek Rogacki udowodnił, że potrafi strzelać jak snaj-
per i w B0 min. ustalił wynik na 1 : 5.

MAS-ROL Spławie - DĄB Boguszyn 5 :0 (3 :0)

Mecz do jednej bramki. MAS-ROL nie dał szans
gościom i zwyciężył zdecydowanie. Już w 10 min. po

składnej akcji Daniel Marciniak z 11 metrów strzela



KURIER PRZEMĘCKI

ładną blan:kę. 'l'eu sain zawodnik chlviię późiricj, po

indyr.r,idualrrej akcji, 1_1udrvyzszył rra 2 : 0. Piłkarze
z Boguszyna ograniczali się wy}ąlznie do pr,óby pr-ze-

szkadzania gospodarzom i nie stworzyli zadnej sytua-
cji brarnkowej. W 40 min. z rzuŁll karnego Paweł
N'Iania zdobył trzeciego gola dla MAS-ROL-u. Po
zmianie stTon, mimo że gospodalze grali pod wiatr,
nadal zdecydowanie dominovyaii na boisku. Jeszcze
dwukrotnie umieścili piłkę w bramce gości. Na listę
strzeiców wpisali się Maciej Strzelczyk oraz Damian
Kopczr,,ński.
Nadal trwa ślvietna passa rlaszej druzyiry. Siedem
zwycięstw i jeden remisl

Mąrek Sowa

$UPER 0FERTA DLA nililltotT
TYLKO W FIRMIE

,,BI[)DHEM PL[]S"
do nabycia po norł,ej, niskiej cenie G L E A N, który
jest wyjątkowo skuteczny z zwalczaniu miotły zbo-

żowej oraz innych chwastów dwuliścienych.

Szczególną gratką jest otrzymany gratis - ptzy za-

kupie dwóch opakowań GLEANU - super praktycz-

::1'"r 
chwastów.

Zapraszamyll!
q, 

,,

ZAKŁAD MALARSKI
BOBEĘT JANI{OWSKI

I.iou,ą Wieś, ul. Poplzeczna 5 - tel. (0-65) 51BO-B53

- malowanic

- tapctotvatric

- szpachlowanie
montaż płyt gipsowych

IJIOCHEM I'LUS inż. Ir,vona Nawrowska

ul. Leszczyńska 16

64 0:]0 Smigiel, tel. 5-1BO-B41

INFORMUJE

o tlprocentowaniu lokat termino-

wych w stosunku rocznym

Stan: 7 sierpnia 199B r.

llIllIl
lB§lb,

OFERUJE I INNE
KREDYTY

- obrotowe

- gotówkowe

- w rachunkach
oszcz.-rozliczeniowych 250lo

- ratalne B-I4,50f0

- przeterminowane 490lo

J

]illEsztAllGY
,
sillffLA

! 0It8LlGY !

25-280l0
23-300l0

1 miesięczne

2 miesięczne

3 miesięczne
4 miesięczne

5 miesięczne
6 miesięczne

9 miesięczne

12 miesięczne
24 miesięczne
36 miesięczne

Oprocentowanie

Rachunków bieżących
RoR
AVISTA

10%

\20lo

15,5%
15,750f 0

15,750f 0

16%

170lrl

t7,50f6

18%

780lo

5%
t00lo

60lo

BAffiK §PliŁDzlEtczY tT Śmmtu
Od 15 października do 15 grudrria

bież. roku będzie udzielał
bez żyrantów i w trybie przyspie-

SZonym

I(REDYTY Swląrnczxn
według stałej stopy oprocento-

wania:

5,00% przy spłacie do trzeclr mie-

sięcy

8,50% przy spłacie od trzech do

sześciu miesięcy.

l(0RzYsIAl8IE 7. llAszYGH U§ŁUG
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INDYWIDU.ĄLI"JE M[sTRZosTwA JUNIoR,ow
W SZACH.ĄCH OKRĘGU LESZCZYŃSKIEGO

rv Centrurn Kultury w Śmiglu

W ciniacir 4-6 i 11-13 rvrześnia 1998 r. odbyły
się Szachorve iiĄistrzostvra Juniorów do lat: 10. 12. 14.
16 i 18. Turniej lozeglano systeinem szwajcarskim:
9 rund z czasem 30 n:in. na 30 posunięć i na zakoń-
czenie -- l godz. dla każdego zawodni}ra. Kojarzenie
par - komputerowe. Sędzią głównym był sędzia
państwowy inz. Waldernar Ko;cydłowski. W turnieju
uczestniczyło 31 jtrniorów i 18 juniorek z Okręgu
Leszczyńskiego.

Mistrzynią okręgu juniore!,r została Alicja Łupic_
ka, która uzyskała 8 pkt. (rv 9 partiach), WIEŻA SMI-
GIEL; II miejsce Agnieszka Rutkowska, 7,5 pkt.,
WIENIAWA l-eszno; III m. Magdalena Sadowska,
7 pkt., HETMAN Wschowa.
Miejsca pozostałych jiiniorek WIEZY: B. Magdalena
Judek, 11. N{a_łgorzaia ł:irpi.cka, 14. Maiwina Prime].

Mistrzem okręgu został Marcin Dę}:owiak, 9 pkt.,
WIE]'{iAV/A l,eszno; II m. Janusz Bartkowiak,
6,5 pkt., KOTWICA Leszno; III m. Łukasz Dębowiak,
6,5 pkt., WIENIAWA Leszno.
Miejsca juniorów WIEŻY:6. Artur Hadysiak, 10 Ma-
teusz Linke, 11. Marcin Woźny, 12. Błażej Kuśnier-
czak, 13. Michał Drzewiecki, 16. Robert Wożny,
18. Paweł Ju_dek, 21. Maciej Linke, 22. Paweł Dy-
markowski, 25. Jakub Jóź.łiak, 26, Szymon Droż-
dżyński, 28. Mariusz Leśniak i 29. Krzysztof Błasz-
kowski.

W trakcie turnieju IV kat. szachową uzyskała
Małgorzata Łupicka a V kat. szachową uzyskał Szy-
mon Drożdż),ński - oboje WIEZA Śmigiel.

W czasie o51łoszenia wyników zostały wręczone
puchary i dyplomy z rąk prezesa okręgu Romana Bo-
rowskiego. Impreza - turniej został przeprowadzony
w- sportowej atmosferze. Wszyscy młodzi uczestnicy
turnieju wykazali się dużą ambicją. Ze względu na

to, że w dniu 13 września br. również odbyły się do-
żynki gminne, w zakończeniu turnieju szachowego
nie uczestniczyły władze lokalne.

Instruktor Rornan Bor oąłskź

BIEGLI FO Z,Dfd-OVVIE
(i ŚWINIĘ!)

W jubileuszowyrn XX I|{ARATONIE I,VARSZAW-
SKIM, który odbył się 4 października br. w deszczo-
wo-wietrznej pogodzie trasę 42 krn i 195 metrów,
wśród 1100 uczestników (bieg ukończyło 865) prze-
biegło czterech mieszkańców naszego województwa.
Miło nam dcnieść, że jednym z nich był mieszkaniec
Przysieki Poiskiej MICHAŁ SZKIIDLAREK, który
rv swej kategorii wiekovlej - powyżej 60 lat - za-
jął 6 miejsce. BRAWO PANitr MICHALE!l!

Pan Nlichał nie tylko biega , ale organizuje _ ja-
kc prezes TKKF GRYF w Przysiece Polskiej - za-
wody dia innych,
W I. BIEGU O SWINIĘ, który odbył się 2? września
bież roku w Przysiece Polskiej na dystansie 10 km
zwyciężyŁ zawodnik z Yłałbrzycha Robert Zając,
drugie miejsce zająŁ zawodnik reprezentujący Poznań
Marian Kapitańczyk, a trzecie - Osową Sień Andrzej
Świątek.

W kategol,iach wiekolvych z nasz€go województwa
zwyciężal:l.
79-29 lat: Jacek Walczak z Bojanowa był drugi,

a Tomasz Napierała z Racotu trzeci,
40-49 lat: drugie miejsce zajął Roman Talikadze

z Kościana,
50-59 lat: Zygmunt N{arcinek zajął trzecie miejsce,
pow)/żej 60 lat: plezes i fundator Michał Szkudlarek

zajął drugie miejsce.

Najstarszym zawodnikiem był Edward Kusik z Błot-
nicy.
Wśród pań ftzy pierwsze miejsca kolejno zajęły:
Eiżbieta Czerniak z Kołaczkowa, Ewa Napierała
z Racotu i Małgorzata Wlekła z Kościana,

opr. (H.z,)
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wycinanie drzew

cięcie drewna opałowego
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