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WITRYNA ŚMIGIELSKA

KUI.TURA I spORT
&Ło,[vNYM TEMATEM XxxvIII

Sesja oci'i:;iła się 26 marca br. Obradom przewod-
niczyła przeivodnicząca Rady Miejskiej Smigla Ur-
szula Rarriie. Obecnych było 20 radnych, nieobec-
n;vch czterech (rvszyscy usprarviedli,wieni): Paweł
Górzny i L,farek Vlialkiewicz ze Starego Bojanowa,
Stanisłar,v Paw]a}; z Czacza oTaz Lech Ratajczak
z Vy'onleścia. W toj<u obrad sesję opuściło trzech rad-
nych: Stefan 1)obi,zvnski ze Śnrigla, Marek Janowski
z Machcina oraz Flenryk Zak z Przysieki Polsltiej.

KULT,URA I sPaR,T w 1997 ROKU
.Iako pierwszy informację z działalności Centrum

Kl:itl,ir_,i w Smiglu zŁożył (niżej podpisany) clyrektor
celtll_;_i..:l. O ciziała,iności tej placówki, zresztą jak co
lll:ii,r, nailiszIilly w następnym numerze.

C lles9ole irieśni j Tańca ,,Żeńcy Wieikopolscy"
dzlała,ącr.rtl p],źry Zespale Szkół Roiniczych im. Jana
Kasplu-,uiczćr 1! Niei,ążkor^rie usiłolrrał opowiedzieć je-
gc kierowilrir Rafał Rosolski. Osnową jego wypowie-
ctzi byłl,: ll finatlse 

- 
ja chciałbyrrr państwu opowie-

c:łieć o zespcle, l<tcry nie ma takiego szczęścia, zeby
rnóc Fcr,r,ił:.-Jr,ieć; ::la-nr nie r,vystarcza. My po prosiii
nie do.taje;ilv. 'i,-,L;,n l,;z. j,az vl przeciągu mojej pię-
ciolsiniej crriaiainości zr}arzyło się, że bodajże w 96

albo w 9ó ra,da. z ],.udżetu przeznaczyła rram 2.000 zł.
(Obrusztllly ]ju.rmistiz później vu dystr<rrsji podał, że

w latach 1991-- i99? zespół otrzynał o5;ółem 17.750,00
z tego v-; 19§7 l. 1C.000,00; 2) bardzo wysoki, w]:ęcz
profes.io;lalt;.1. pczior:-r al:t-yst7czny zespołu, który po-
zwzi]a i}tu r;1.1.-;ihle iai: spośród wielu zagranicznych
oferl ie, iitóle zespołowi najbardziej odpowiadają;
3) fal<t, ze zespói .1trz dziś jest przygotowany by wejść
Co Unii Eurłpejsiiiej 

- 
ta nasza młodzież lnoże sŁać

się jedn,vrrr z czynni}<ów, który będzie stanowił o na-
szej tożsarności narodowej.
Radny Kazirrri,erz Wasiek stwiet,dził, ze aby v,zejść do

UE gmii:ia tiil_isi jeszcze wiele zroŁ,,ić i by lemu podo-
łaó ził,iększyła -w tyrn roku podatki o 300/o. Tu nie ma
rrikogo, kto nie chciałby dac. Padło też pytanle: Ile
razy zespóŁ występował w świetiicach wiejskich? (to

samo stlvierdzenie padło tez i pod adresem centrum:
na v,,siach nie lvidać zespołóur, które w cerrtriim dZia-
łaią), 1ienr;,,k Skrzypczak strvierdził: wszystko roz-
bija się o pierriądze, ale rada dużo daje, stv,rorzyła
centltrrn, z którego wsz..Iscy rnogą korzystać.
}'lnansorvą vlvilładnię splalvy wyłożył jasno Leszek
Marcinkovu,ski, sympatyk,,Żeń,ców",. nam chodzi
o to, by pierliądze dzielió l,ówno (tzn. pomiędzy Cen-
trum, sport i Zeńców 

-? TI.Z.).
Jan No.łir:ki - kapeirrlistrz orkiestry dętej OSP bar-
dzo rvysokc ocenił pracę R. Eosoiskiegó: Rozumieił
jego rozgor;7-czetlie, lozgolyczenie osiołka, l..tóry jirź

SE§JI RADY RIiEJSKIEJ §MIGLA

clalej nie może ciągnąć. Podziwianr go, że osiągnął
taki pozionr artystl.czny, że może jechać za granicę
i tym trzymać zespół. Mnie się to (w orkiestrze) nie
udałc.
A iako szef orkiestrv powiedział: dziękuję za obec-
nośc i bi,awa gdy v,ystępujemy, a występujemy tak,
jak trmiell:y. Podziękował też sponso]:om orkiestry,

Infornrację Smigielskiego Towarzystrva Kulturai-
t-lego oclczytała, przedtem usprawiedliwiając nieobec-
ność pI,ezesa Wito]da Omieczyńskiego, U. Ranl.:e.
Niestety irie mogę przybliżyć Czytelnikom jego treś-
ci, gd.,.z pTezez ŚTK rv ostatnim akapicie napisał:
,,Powyższa informacja została przygotowana wyłącz-
nie do uż;,.tku wev,,nętrznego dla Rady N,tiejskiej
Śrrrigla i nie moze być publikowana". Siedzący otlok
irinie redakt,rr ,,I{uriera Lokalnego" Bogdan Wyrwa
rl,,estchnatł : czy żby napisał... ?

Iłon:a,n Schiller, plezes koła Polskiego Zrviązku
llTędi,;alskiego móv;ił o sportowych aspektach węd-
}<arst",.,,a 

- splav,;ozdanie z działalności koła publiko-
.,,,lł:iiiśnly rv ni:. 5/158 naszej gazety"

Leszek Balcer, przewodniczący Społecznej Miej-
s]ro-Gminnej Rady Sportu, Kultury Fizycznej i Re-
kreacji mówił o podsumowaniu sportowego 1997 ro-
ku (zob. V/Ś ni, 6/i59). Podkreślił dobitnie, że sport
to teź szkoły i masowe inrprezy, a działacze sportorr-l.
to działacze społeczni pracujący za ,,B69 zapłać".
W ircieniu radnych złożył serdeczne gratulaclł
członkorn POLONIi za olbrzymi sukces sportor,,--,-
jakim jest wejście pierwszej drużyny tenisistów i,
clr,ugiej ligi. Mówiąc o obiektach sportowych zaakcel-
torvał potrzebę kontynuacji dobudowy do don:_
działkowca zaplecza sportołvego i opracowanie kol---
pieksowego planu modernizacji basenu kąpielorve:-

O tym, że hodowanie gołębi pocztowych też 1e-:
sporteln mówił l-ienryk Żak. Zawodnikami w Pols].::.:,-
Z,łłiązku llodowców Gołębi są zwierzęta -_ gołeL_=
które walczą o mistrzostwo na wszvstkich szczeblac:,.

Tadeusz Kozłowski, trener i prezes tenisis:c,,,,
POLONII stwierdził: druga iiga nie jest dla n:-__=

oczkiern r,v głowie" }tTajważniejszą splawą jest i l=-
dzie praca z młodzieżą. Mamy sponsorów, którzr- __..
i;ędą uirzymywać. Te pieniądze, które otrzyĘa::-.,
z budzetu, przeznaczymy łvyłącznie na szko_=.__=

rnłoCzieży, której w klubie jest bardzo duzo - ::a _ 
=

zawodników, 40 to dzieciaki.

,,Kto kocha sport, ten z nami" - powieaz,.a}- :^=-

zes MAS-ROL Spławie Jan Lisiak, a ci co łatl,_.. :.,..-
ki - do nas nie należą.

Nil, korliec głos zabrał niżej podpisanr-. S:-.,,_=_ _: -

łelr:, iż dobrze się stało, że rv programie ses3:. z:.=.1:,
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się kultura i sport, a że nam brakuje pieniędzy, nie
nra się co dziwić. Brakuje ich wszystkim, tej radzie
też. Gdy doda się wszystkie pieniądze, które rada
przyznała na sport, kulturę, świetlice wiejskie, to
zbierze się niernała suma. Uczyńmy wszystko, by
z tego co mamy w zakresie kultury i sportu, nic nie
uronić, a gdzie się da - rozwijać i pomnażać do-
robek.

CO ROBIŁO FREZYDIUM RADY?
Informację zŁożyła przewodnicząca rady Urszula

Ranke.
Prezydium odbyło jedno posiedzenie. M.in. zaznajo-
miło się z wnioskiem mieszkanki ul. Szkolnej w Śmig-
lu w spra,uvie wykupu budynku - mieszkania, w któ*
rym zamieszkuje i postanowiło sprawą zapoznać ra-
dę - odczytano całą dokumentację.
Rozpatrzyło wnioski w sprawie obniżenia podatku od
środków transportu. W oparciu i opinie komisji
finansowo-gospodarczej i stanowiska zarządu udzie-
liło zainteresowanym odpowiedzi negatywnej.
Prezydium zapoznało się też z opinią komisji finan-
sowo-gospodarczej w sprawie podwyżki cen wody
oraz opłaty stałej.
Przygotorvano wniosek do zarządu w sprawie opraco-
wania programu w zakresie mieszkalnictwa. Opra-
cowany program winien zawierać wytypowane spo-
śród obecnych mieszkań komunalnych lokale socjal-
ne, a takze wieloletni plan, który okreśIałby jakie
nieruchomości byłyby wytypowane do sprzedaży
r-,, przyszłości. Celem uzyskania środków na wybudo-
wanie lokali socjalnych wymaganych ustawą lokalo-
wą zdaniem prezydium należy dokonać szybkiej
sprzedaży budynków.
Wyrażono też zgodę na zakup 5 pucharów na
v otwarte zimowe biegi uliczne oraz pucharu dla
Kurkowego Bractwa Strzeleckiego na strzelanie
z okazji piątej rocznicy reaktywowania i 540 roczni-
cy założenta bractwa.
U. Ranke ponadto poinformowała radnych, że w mi-
nionym okresie 10 razy reprezentowała radę na zew-
nątrz, a jej zastępca Jetzy Schiller raz.

CO ROBIŁ Z^F"ZĄD?
Informację złożyŁ burmistrz Jerzy Cieśla.

Zarząd odbył 6 posiedzeń, w czasie których m.in.:

- spotkał się z współwłaścicielem nieruchomości
(cegielni) w Przysiece Polskiej by dopracować
kwestię dotyczącą funkcjonowania oczyszczalni
ścieków zlokalizo,łanej przy tejże nieruchomości
i przejmującej ścieki z pobliskich bloków miesz-
kaInych,

- zat,łierdził cennik uslug świadczonych plzez
Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Śmiglu w na-
*tępujące j rvysokości:
'1) dla młodzieży szkolnej i akademickiej, nauczy-

cieli i opiekunów zorganizowanych grup mło-
dzieży - 7,00 zł za nocleg,

2) dla pozostałych obywateli polskich - 8,00 zł za
nocleg,

3) dla cudzoziemców: juniorórv - B,00 zł za noc-
leg a dla seniorów - 9,00 zł,

4) za korzystanie z noclegu w pokojach dwuoso-
bowych:

a) cena 1 miejsca z bielizną pościelową -20,00 zł za dobę, kolejne doby - 15,00 zł,
b) wynajem pokoju ł,ącznie z bielizrrą poście-

lową - 35 zł na dobę, kolejne doby -25,00 zł,
spotkał się z przedstawicielami firmy RETH-
MANN Sanitech z Poznania aby wysłuchać ich
oferty dotyczącej usług w zakresie odbioru nie-
czystości stałych,
spotkał się z wykonawcami kolektora - firmą
BUDMIX oTaz inspektorem nadzoru i wyraził
zgodę na wykonanie dodatkowych robót nie obję-
tych przetargiem,
dokonał wyboru trybu zamówienia na remonty
cząstkowe nawierzchni bitumicznych w mieście
i gminie Śmigiel, opracowanie d,okumentacji na
modernizację ul. św. Wita i Kościuszki. Moderni-
zacja będzie finansowana ze środków wojewody,
ustalił kryteria oceny na zakup zamiatarki,
podpisał umowę z Woj. Dyr. Inwestycji w Koni-
nie, która będzie pełniła funkcję inwestora za-
stępczego na budowę oczyszczalni ścieków w Ko-
szanowie,

- rozpatrzył 23 wnioski o przyznanie dotacji, z cze-
go 11 zaopiniował negatywnie, 9 rozpattzy w ter-
minie późniejszym a 3 załatwlł pozytywnie:
1.000,00 zł przyznano Polskiemu Towarzystwu
\Malki z Kalectwem w Warszawie na zakup sprzę-
tu rehabilitacyjnego, 2.000,00 zł przekazano OSP
w Czaczu na organizację uroczystości związanej
z nadaniem sztandaru, 500,00 zŁ przekazano Klu-
bowi Seniora w Starym Bojanowie na działalność,

- rozpattzył 16 wniosków o przydział mieszkania,
w ty* jeden wniosek przekazano ZGKiM
w Śmiglu celem przeprowadzenia wizji, 9 wnios-
ków załatwiono negatywnie, 5 wnioskujących
umieszczono na liście osób oczekujących na
mieszkania (wisi ona w gabiocie w Urzędzie Miej-
skim Śmigla - H.Z.), a 1 wniosek rozpatrzono
pozytywnie,

- postanowił wyłączyć z zasobów mieszkaniowych
lokai przy ul. Jagiellońskiej 1 w Śmiglu i prze-
znaczyć go na lokal handlowy.

KOMISJA REWIZYJNA
Sprawozdanie złożył jej przewodniczący Marek

Ratajczak,
Odbyła 6 posiedzeń, w czasie których dokonywała
analiz uchwał zaTządu, dochodów w 1997 r. i realiza-
cji zadań, sprawozdania finansowego skarbnika.
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Przyjrzała się też rozliczeniu finansowemu mieszkań
w blokach nauczycielskich. Jednym z jej wniosków
było: rozważyć możltwość przekazania szkolnej ko-
tłowni w zarząd ZGKiM w Śmiglu.

IJCHWAŁY, UCE{WAŁY...
Program sesji przewidywał podjęcie tyle uchwał,

ile liter w alfabecie. Ostatecznie podjęto ich 22- [,,Iię-

dzy innymi w sprawie:

- ustalenia opłaty na pokrycie kosztów związanych
z działalnością przedszkoli wykraczającej poza

obowiązkolve podstawy proglamowe - chodzi
o odpłatności za posiłki,

- opłat za wodę pobieraną z lrządzeń zbioro,"vego
zaopatrzenia w wodę. W tym zakresie uchwalono
(Za - 10, przeciw - 2, wstrzymało się 5) stawki
opłat w wysokości:
1,45 złlm'- na cele bytowe,
1,55 złlm" do celów produkcyjnych, w którycil
woda rł,chodzi w skład produktu spozywczego,
!,75 złlnf do celów produkcyjnych, lv których
woda nie rvchodzi w skład produktu spożyvłczego,
Za obsługę (za jednorazow-e wystawienie rachun-
ku) stałą opłatę ustaiono w wysokości 3,50 złotych.
Nowe ceny są aktuaine od 1 kwietnia br.

- ztnian nazw (a raczej pisowni - (H.Z.) niektó-
rych miejscowości, Uchrł,ałą,,prawnie" usankcjo-
nowano pisownię: NieŁążkowo, i{orva Wieś, Stara
Przysieka Pierrł,sza, Stara Prz"vsieka Druga.

- wprowadzenia zl:irian lv Statucie Gminy Śmigiel,
Najistotniejsze z nich to: ,,Pracownik zatrudniony
w jednostkach podległych ltadzie nie rnoze być

MŁODA PIANISTKA
W dniach 20_2I marca w Państwowej Szkole Mu-

zycznej w Gostyniu odbył się I MIĘDZYWOJE-
woDZKI I(ONKURS PIA,NISTYCZNY. Duzy sulrces

rł, postaci WYRÓZNIENIA odniosła 6-1etr-ria pianist-
ka, mieszkanka Smigla Kasia Balcer, córka Pawła
i Urszuli, a wnuczka Leszka Balcera,

Gry na pianinie uczy się od 6 roku życia. Jej
pierwszym nauczycielem, który dał jej podstawy gry
na tym instrumencie, był Henryk Pelia, Obecnie
wiedzę i umiejętności muzyczne Kasia zcloby,,,,,ą

u, 1, klasie PSM I Stopnia im. ks. Surzyńskiego
w Kościanie pod kierunkiem pedagog Janiny Per-
kowskiej.

Wiedzę ogólną zaś sympatyczna Kasia (painiętain jej
pielvszv występ który dała przed radnyrni pod ko-
niec ubiegłego roku) zdobywa rv lrlasie pierwszej
szkoły podstawowej w Śmiglu. Tu jej .łychowaw-
czynią jest pani Emilia Gabryei.

Oby tak dalej, Kasiul

przewodniczącyrn żadnej komisji oraz członkiem
Komisji Rewizyjnej".

HoNoRo§vE oBYWATELsTwo ŚMIGLA i me_
dal ZA§Ł{JŻoNy DLA MIASTA I GMINY ŚMI-
GIn§. nadaje R,ada w droclze uchwały podjętej na
lvniosek Kapituły, w skład której wchodzą: 2

członkór,r Zarządu Miejskiego, 2 członków Kole-
giurn Rady, P::zewodniczący Komisji Regulami-
novu,o-Statutowej, dotychczasowi 1aureaci i przed-
ste.,;lriciel oznaczonej organizacji.

§Vnioslri o wyróżnienia mogą składać: a) organi-
zacje społeczne, partie i zakłady pracy, b) jed-
rrostki saniorządowe - rady sołeckie, lrornitety
osiecilov;e, c) grupa przynajmniej 12 radnych,
d) grupa mieszkańców poparta co najmniej 100
podpisami.

-- v!,ynagrodzenia burmistrza - kwoty nie rvymie-
niono,

- zamiaru emisji obligacji kornunalnych _ upoważ-
r.rono zaTząd do podjęcia prac przygotowawczych
w cehr wstęprrego określenia rnożiiwości emisji
olciigacji oraz do przeprowadzenia przetargu na
wybór doradc;, przetargowego pTzy emisji.

Ponacito podjęto kilka uchwał w sprawie zrnian
w- planie miejscowego zagospodarowania przestrzen-
nego liv Śmiglu (ul. Leszczyńska), Starym Białczu,
Nietążkowie, Koszanowie.

Po r.zyczerpaniu porządku obrad Przewodnicząca
Rad;z Miejskiej Śmigla zamknęła sesję dziękując
łvszystkim za udział.

Hubert Zbi,erskź

DCTR.ZYMAŁ SŁOWA
Kto? - KAROL KOPIENI(A!
}ia Mistrzostr,vach Polski Juniorów i Junioróir,

N[łcld,szych w Trójłloju Siłowym rozegranych
:,v dniac}i 20-2I marca br. w Legnicy w rywalizacj:
juniorów niłoclszyclr w kategoI,ii do B2,5 kg wynikien:
5B5 kg (225+120+240) wywalczył pierwsze miejsce
i złoty medal.

Jego starszy brat - Krzysztof w kategorii juniorórr
starszych (75 kg) z wynikiem 625,5 kg (230*140-r
*252 )zajął trzecie miejsce i zdobyl medal brązow1.
N'ajstarszy z braci - Jacek, w lywalizacji junioro,.,,-

starszych w kategori 90 kg też wywalczył złoty oe-
dal osiągając wynik 728,5 kg (270+183,5+275). \Ta:-
io zaznaczyć, że w czwartym, poza konkursow},nl §a-
dejściu w przysiadzie podniósł sztangę o ciężar:=
2B3 kg, ustanawiając tym samym rekord Polski,

$/spaniałej trójce ze Starego Bojanorva gratul,_;=-
my i życzymy dalszych sukcesów!!| (!z(H. z.')
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Z BUDOWY KOLEKTORA
Jak już pisałem, 10 grudnia ub.r. rozstrzygnięto

plzetarg na budowę koiektora ogólnospławnego dla
miasta Śmigia przebiegającego od trasy E-5 naprze-
ciwko wiatraków do wyjścia istniejącego już koiek-
tola w Koszanowie. Przetarg na budowę wygrała
spółka cywilna BUDMIX ze Smigla. Prace rozpoczęto
już w połowie stycznia, w tydzień po podpisaniu
umolvy, od strony E 5.

W połowie rnarca ponownie wybrałem się na teren
budo-ły. Dobrze, ze umówiłem się z wykonawcą, bo
tcraz budolva prowadzona jest od strony koszanowa
i przebiega, zc ,wzgiędu na głębokość wykopów (około
4 rnetrów) i ł:ardzo w3soki poziom wód gruntowych
(l..id metra do półtora cd poziomu terenu), przez naj-
tl,udnis jsz;, ccicinek.
Wciekająca do rvykopu woda mogłaby podnosić kła-
dziorr]r vz wykopie rurociąg. By temu zapobiec wy_
konawca znuszony został do wprowadzenia w grunt
o*wadniających sączkórv, które poprzez pompę zasi-
laną prądern odprowadzają wody gruntowe na zew-
nątrz wykopu. Mimo tej nieprzewidzianej przeszko.
dy (gdy robiono dokuroentację rok był suchy i na
r,vody grunto,'ve nie napotkano) prace posuwają się
szybko, nieba-wem koiektor zostanie położony pod
przyszłą obwodnicą i - jak zapewnił mnie współ-
l,vłaściciel spółki, inż, Marian Fęgierski * zostaną
zakończone w terminie, do 30 czerwca br.
PS. Przg okazjż zużedzżłem tq część Koszanousa, Uli-
ca Glźnkotlsa, do stalDu - pięknźe: astalt, czasto
i scl1,\udnie, ma usgg\,o,d mżejskź. Natomźast tdqc dalei,
ku posźadłoścć śp. Bogdana Ratajskźego, po lelnej
stronźe drogi - rozwalajqce sżQ, glżniane, kryte
strzecłtc1 domostąl:o. A tuż za nim, u stronę budo-

uanego kolektora najpratudzźwsze, śąpźeżutkże
wysgpisko śrnźeci.. l to tu odległoścż peruset metrólls
od Mźejsko-Grnźnnego Wgsypżska Śmi,eci u Kosza-
noąnźe. Ząbrakło palźwa, by je tam zallsieźć?

(H.z.)

CENIĄ BYŁYCH PRACOWNIKOW
26 marca br. w CAFE-CLUB ,,GIN" w Centrum

Kultury w Śmiglu odbyło się tradycyjne już spotka-
nie Zarządu Frzedsiębiorstwa Produkcji, Handlu
i Usług Rolniczych ,,ŚMIGROL" - spółki z ograni-
czoną odpowiedzialnością z emerytami i rencistami
w niej i jej poprzedniczkach zatrudnionych. W spot-
kaniu uczestniczył też ptzewodniczący Rady Nadzor-
czej Spółdzielni Henryk Płócienik.

Zebranych powitał prezes Spółki Ryszard Forna-
iik ... ,,myślę, iż będzie to kolejne spotkanie, na któ-
rym wsz}/scy będziemy się czuć jak w dobrze rozu-
miejącej się rodzinie".
Następnie chwilą ciczy uczczono pamięć ,,tych, któ-
rzĘspośród nas odeszli". W okolicznościowym wy-
stąpieniu R. Forna]ik m.in. stwierdził: ,,muszę z sa-
tysfakcją powiedzieć, iż byŁ to kolejny rok (1997)
z wynikiem finansowym dodatnim. Wysiłek, który
Wy włożyliście na kazdym stanowisku, potrafimy nie

tylko kontynuować, a wręcz pomnażać majątek spół-
ki poprzez inwestycje". Jako przykład podał ,,jedną
z najlepiej wyposażonych stacji kontroli pojazdów,
na którą wydatkowaliśmy w ostatnim czasie
400.000,00 złotych".
Następnie lampką szampana potwierdzono wzniesio-
oy przez R. Fornalika toast: ,,ta lampka szampana
niech będzie symbolem szacunku jakim Was da-
rzymy".

Przy kawie, a następnie i obiedzie, wspominano
dawne czasy, które porównywano do obecnych. Swiat
idzie szybko do przodu, niekiedy za nim nie nadąża-
my. Spotkanie było też okazją do... poplotkowania.
Na koniec prezes emerytom i rencistom, w imieniu
zarządu spółdzielni, złożył życzenta: ,,wszystkiego co
w życiu można zwać szczęściem: dużo zdrowia, po-
gody ducha, pomyślności i ludzkiej życzliwości".

(H,z.)

-rr-
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$i^**stqha póeanna
tzień dobry Państwu! l\{iło spotkać się znowu

prz;l gin:nastyce porannej. Cieszę się, że zdecydowali
się Państ-wo wziąć udział w naszych ćwiczeniach,
łVystarczy troclrę systematyczności, a staniemy się
silniejsi, odr,vazniejsi i bardziej pewni siebie. Proszę
lł,ięc stanąć w pobliżu otwartego szeroko okna i roz-
poczynamy.

Stoirny pewnie, ,łi dość szerokim rozkroku. Ra-
miona skrzyżowane przed sobą na wysokości klatki
piersiowej, pięści zaciśnięte. Obszernym ruchem od-
wodzimy ramiona w bok: dionie w górze, ramiona
ugięte pod }<ąterrr prostym. Mięśnie całego ciała na-
pięte, klatka piersiowa uwypuklona - pamiętamy
; r;r,,}1911ąlliu głębokiego wdechu, Jeśli mamy w po-
ł:1iżu lusilo, nrożemy kątem oka sprawdzić, czy wy-
giąclanry jak Schwarzeneger na pokazie kuiturystycz-
nym. Jeśli s}zlwetka niektórych z Państwa odbiega
nieco cd tego r,vzorca (nie rxzszystkim może udało się
v-ciągnąć ilrzuch), to nic nie szkodzi. Codzienne wy-
konytanie ć*.:",iczeń fizycznyc|t na pewno sprawi, że
w niedłLigiirr czasie osiągniemy sprężystą, smukłą
syiwellłę Polak:a -- filaru NATO. Przesada? Przy-
znaję Państwu rację, choć oczywiście nie w kwestii
znaczenia girnnastyki (również porannej) dla utrzy-
mania zdrowia i sprawności fizycznej. Natonriast
q. podbudo-łie,,ideologicznej" proponowanego ćwi-
czenia znalazŁg się ostatni.o zasłyszane twierdzenie,
że dzięki przyjęciti trolsl<i do NATO poprawi się bez-
pieczeństvizo... Stanółv Zjednoczonych! Nareszcie
mczna zLozurrlieć, dlaczego prezydent Clinton jest za!
Osobiście nogłaŁ,ym prędzej zrozumieć, że jeśIi ktoś
postal,;i płot, po-,ł:iedzrny w Prętkowicach, to dziki
będą mliiej zagrażały uprawom w Zygmuntowie.
Przynajmniej rrie robi się z tego następny p,rzypadek
,,słoń a sprawa polska".

Może r.zięc teraz szybko ,w;vkonajmy d,rugą część
ć..viczet-iia - opuszczamy lu_źno ramiona wzdłuż ciała,
bari<i rórłnteż rozlużnione (spadła z nich odpowie-
dzialnośc za Arnely}rę) i najlepiej r,v rytm jakiejś mi-
łej rytrnicznej nelodii rvykonujemy dowolne balan-
sowatrie, plzenosząc swobodnie ciężar ciaŁa z jednej
stopy na drugą - nogi lekko zginają się w kolanach.
Jest v,,skazane aby brzuch był nadal wciągnięty,
a klatka piersiowa uwypuklona| Czyż nie iepiej bęt
dzie się teraz prezentowała nasza nowa marynarka
(alĘo suknia.), którą kupiliśmy w poryrvie wiosennego
szdleństwa r_r,a śroclowym targu w Smiglu? (Bodaj czy
nie przy tym w;ztyczonym ostatnio nowyn szlaku
stoisk). Proszę, proszę - wystarczyło wysypać tro-
chę szlaki, a" jaka zm,ianal Gdyby tak jeszcze można
pomarzvć o ,,gustownych" ubikacjach - to by do-
piero była Europa - co Państwo NA TO?
Gimnastykę poranną opracowała ź prowad,zźła magi,ster J.S.

ffiPEaTtIilR lill{A,,cEilTall[l!"
17.04.98 (piątek) godz, 19.00

,,IdOS.ZS,§AR MINIONEGO LATA", IJSA, 1997. Reż.
Jim Giilespie. Wyk. Jenifer Love Hewitt, Sarah Mi-
chelle Gellar, Johny Galecki, Film grozy. Grupa
młodych iudzi wraca nocą z zabawy tanecznej. Ich
sarnochód potrąca niezrrajotnego człowieka na drodze.
Ofiara wypadku wydaje się byc rnartwa, chłopcy po-
stana-łiają utopić zwłoki w nlorzu. Nie zmieniają de-
cyzji nawet wtedy, gdy ofiara daje znaki życia.

23.04.98 (czwartek), 24.04.98 (piątek) godz. 17.00

,,ANAST'AZJA", USA, 1997. Reż. Don Bluth, Gar5
Goldinan. Filnr anirnolvany. Jest rok 1916, na dworze
carskim w Fetersburgu odbywa się bal, kilkuletnia
księżniczl<a Anastazja tanczy ze swym ojcem - ca-
rern. Pojawia się denoniczny Rasputin i rzuca kiąi-
wę na rodzinę carską. Wkrótce potem wybucha re-
,arolucja, cal i jego rodzina uciekają z pałacu.

27.04.98 (poniedziałek), 28.04.98 (lvtorek) godz. 17,00

,,SPONA", Polska, 199B, Reż. Waldemar Szarek, rł,1-1.:,

Wład;zsław Kowalski, Krzysztof Kowalewski, Err-a
Błaszczyk. Film dia nrłodzieży. Do warszawskiego 1:-

ceum zostają przyjęci trzej nowi uczniowie, łączy ici
żywiołowa niechęć do sz}coły. Nauczycieie reaguja
wzmożorrymi wymaganiami i surowym przestrzega-
niem dyscypliny. Uczniowie żądają od przybyszóv.-"
by się przystosow-ali. FiIm jest adaptacją pow-ieśc-

Niziurskiego,,Sposób na Alcybiadesa".

1.05.98 (piątek) godz. 19.e0

,,OtsCY -FRZEBUDZEI.{IE", USA, 1997. Reż, Jea:_-

-Pierr Jeunet, wyk. Sigourney Weaver, Winona R-.--

der, Brad Dourif. Film fantastyczno-naukow,;,, l..
pokładzie wojskowego statku kosmicznego przeb,.-;:
grupa naukowców. Przywracają oni do życia kos::_:-
naut}<ę, która przed laty walczyła z potworem. L-::=-
ni pragną stworzyć hybrydę, w której cech,v luaz--:_.

poŁączą się z cechami mieszkańców kosmosu, Eł.:=-
ryment prowadzi do katastrofy.
ro6@0o3€6aaaoaaaooo3rcaffi

hWontaż sy§telnótlu antywłamaniowych

do mieszkań, |sklepów i samoohodór:
e outoolormy
C blokody sprzęgło,

skrzyni biegów i inne

l(rótkie terminy.

Nilli,e ceny- iuż od 300 d
JER,ZY FETBBOD

64_030 Śńigiel, ul. J. Kilińskiego 3c
tel. (0-65) 5180-189
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80 KG NoWoRoDEKwiadomość o niecodzien-
i:ych narodzinach spowodowa-
ła, ze wybrałam się do Wonieś-
cia z aparatem fotograficznym.
'fo ccl zobaczyłam w gospodar-
stwie pana ANDRZEJA ŚLO-
TAŁY nawet mnie, osobę nie
mającą pojęcia o hodowli krów,
,uvprawiło w zadziwienie.
Jak dowiedziałam się od pana
Ślotały naroclzinv bjiźnial<ów
z,darzają się dość często (co 3-4
lata), zdarzają się też cielaki
pięćdziesięciokilogramov,e, aIe
żeby cielak miał ponad 80 lrilo-
grarnórv __ tego nawet miejsco-
wi weterynarze nie parniętają,
a było ich pTzy porodzie aż
trzech.
Nic w tym cizirvnego, poród był
bardzo trudny (cesarskie cięcie),
a na dodatek cielakowi wcale

Czteroclmźotuy cźelak

nie spieszyło się na świat biorąc pod uwagę, że urodził
wzbudzlł sensację, dla gospodarzy jednak naj.,ł,zażniej sze
i wraca do zdrowia. Gratulujemy więc, ale nie życzymy

Fot. M.D.

się miesiąc po terminie. ,,Mały" swoimi narodzinami
było to, ze jego matka ,,Siwa" dobrze zniosła zabieg
pobicia tego rekordu.

M ag d,ol, ena D ymark ow ska

AGENCJA UEEZPIECZENIOWA.

ANDRZE.J CIESIELSKI
Śmigiel, ul. Lipowa 33, tel. 5189-365

PRZEDSTAWICIEL PZU SA

poleca bezpłatne doradztrvo i zawieranie umólv
w zakresie ubezpieczeń:

I. l.{a Życie

- ernerytalne - ,,Pogodna ,Jesień"

- posagowe z rentą

- NW i inne

II. Majątkowe

- budynki i mienie od ognia, kradziezy
i innych zyr,viołów

III. Wypadkowe
-_ ocipo.ł,iedzialności cywilnej

- nieszczęśJiwe wypadki

IV. I(ornunikacyjne

- OC, AC, Zielona Karta

PRZYJMOWAI{IE OPŁAT ZAaC POJAZDÓW

OKNA, DRZWI, Ron ETY
PCv i DREWN§AhIE
żu-uzJE pozlofr,§E
I PIONOWE
ROIETKI MATEffiIAŁOWE

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

Z głębokim ża7em zawiadamiamy, że 14 matca
1998 r. zmarł

śp. STANISŁAIV SKORACKI
długoletni były sołtys wsi Karśnice.

Rodzinie Zmarłego składamy wytazy szczetego
współczucia

A . ! PrzewodniczącaburmtsTrz §mlgra
(-) Jerzy Cieśla RadY Miejskiej

(-) Urszula Ranke
Pogrzeb śp. Stanisława Skorackiego odbył się 17 mar-
ca br. na cmentarzu parafialnym w Wilkowie Polskim.



WITRYNA ŚMIGIELSKA

Kronika ps!§cyina
22.02.br. - w Czaczu na zabawj,e mieszkaniec Łusz-

kowa w wyniku pobicia spowodował obrażenia cia-
ła mieszkańca Śmigla. Sprawa w toku.

24.02.br. - w godzinach popołudniowych na stacji
paliw w Koszanowie pracownik wykonywał swe
obowiązki będąc w stanie nietrzeźwym. ZostaŁ
zmieniony i tłszczęto przeciw niemu dochodzenie.

27.02.bt. - interweniowano w Starym Bojanowie
w mieszkaniu przy ul. Głównej, w którym mąż
wszczął awanturę wobec żony nie chcąc jej wpuś-
cić do mieszkania. Pouczenie nie poskutkowało,
gdyż parę godzin później interweniowano ponow-
nie.

28.02,br. - interweniowano w mieszkaniu przy ulicy
Il, Sienkier,r,icza w Śmiglu, w którym nietrzeźwy
mieszkaniec, będąc w stanie upojenia alkoholowe-
go, był agresywny w stosunku do rodziny. Prze-
prowadzono rozmowę.

28.02.br. - olrsługa przydrożnego baru w Czaczu po-
wiadomiła policję, że przed barem leży nieznany
mężczyzna.. Po przybyciu na miejsce nikogo nie
zastano.

2.03.br. - iirterweriior,.łano w klubokawiarni GIN
w Centruln Kultuly w Smiglu gdzie doszło do kon-
fliktu pomiędzy clirsługą a klientem, Przeprowa-
dzono l,ozmo\vę. Gcldzinę później właściciel zgłosił,
że nietrzeż-*,y mieszkaniec Smigia nie chce opuścić
lokalu. Uczyirił to po przyj eżdzie patrolu.

4.03.br. - intelweniow-ano w Karminie. Mieszkaniec
tej wsi zgłosił, że przybyŁ do niego mieszkaniec
Parska i bez powodu wszczął awanturę wybijając
szybę w jego samochodzie. Postępowania nie
wszczęto, gdyż zgłaszający nie złożył wniosku
o ściganie.

5.03.br. - mieszkanka Przysieki Starej Drugiej zgło-
siła, że bezdomny mieszkaniec tej wsi zaczepia
dzieci szkolne i je wyzywa. Przeprowadzono z nim
Iozmowę ostrzegawczą.

5.03.br. interweniowano w posesji pTzy ulicy
J. Iwaszkiewicza w Śmig}u, w której doszło do
nieporozumień pomiędzy właścicielem a lokatorem
o zamykanie okna na korytarzu. Pouczenie.

9.03.br. - interweniowano w mieszkaniu przy ulicy
J. Iw-aszkiewicza w Smiglu, w którym nietrzeźwy
mąż i ojciec wszczął awanturę wobec rodziny. Po-
uczenie,

13.03.br. *-- interweniowano rv mieszkaniu przy ulicy
T. Kościuszki w Śmigtu, w którym awanturowało
się nietrzeźwe małżeństwo. Pouczenie.

16.03.br, - w trakcie występu zespołu Acid Drin-
kers w Centrum Kultury w Śmigiu na ławce przy
obiekcie leżała ntetrzeżwa młoda dziewczyna z Koś-
ciana. Z komisariatu odebrali ją rodzice,

14.03,br. - interwencja domowa w Wonieściu, Nie-
trzeźwy mąż wszczął awanturę w stosunku do żo-
ny i dzieci. Przed przybyciem patrolu oddalił się
z miejsca zamieszkania.

14.03.br. - mieszkaniec Starego Bojanowa zgłoslŁ, że
po jego posesji chodzi nieznana mu osoba. Po spe-
netrowaniu terenu nikogo nie zastano.

16.03.br. - anonimowy rozmówca zgłosił telefonicz-
nie, że przy ul. Ogrodowej w Smiglu leży nieznany
mężczyzna, który może być pijany. W czasie pa-
trolowania terenu nikogo nie znaleziono.

KOMENDANT KOMISARIATU POLICJI
tnl. aspi,r ant W źe slalp T erczewski

ROLIMPEX-PAKO
SPÓŁKA z o.o. W LIKWiDACJI

§tare Bojanowo, ul. Polna 2

PoIeca w stałej spIzedaży:

- mieszanki i koncentraty paszowe dla trzody, dro-
biu, bydła

- komponenty paszowe

- śruty wysokobiałkowe: sojowa, rzepakowa, sło-
necznikowa

- mączki zwierzęce

- dodatki mineralno-witaminowe

-_ nawozy

ZAPRSZAMY DO ZAKUPÓW

Ceny konkurencyjne
laaoaaaaoaaaaaaaaaoaaa{raaall'aoaooaoaaoaoaaaaaoaaaoaaoaaa}a,ar

PRZYJMĘ UCZNIA (CHŁOPAKA)

tll zauodzie sprzedauca
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe,,DAREX"

Śmigiel, ul. Kilińskiego 9

Mżłych, spokojnych ź zdrotnEch

§ttticpt 'T/lta.ćlean&( łLt}c lL
C zgtelnikom,,W źtrEnE Śmźgletkie j"
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REZYDENCJA SENIORÓW POLONII §p. z o.o.

§plawie - Pg|ąg, 64-030 Śmigiel Tel. (0_65) 518-55_08

lItlMOrTA 0PlElm ilEDtGzllA
Zespół pielęgniarsko-terapeutyczny
zaprasza do skorzystania ze swych usług

O Pielęgnacja i komplekswa opieka nad pacjentem
w domu

O Wsparcie dla rodziny chorego

O Frace w gospodarstwie domowym

NASI WSPÓŁPRACOWNICY GWARANTUJĄ UCZCIWO§Ć, PUNKTUALNOŚĆ, CZYSTOŚĆ.

ZAPEWNIAMY WZOROWĄ, FACHOWĄ OPIEKĘ NAD CHORYM.

CHĘTNIE PRZYJEDZIEMY DO DOMU PACJENTA I W NIEZOBOWIĄZUJIICEJ
ROZMOWIE WYJASNIVrY SZCZEGÓŁY I CELE NASZEJ PRACY.

W!$§EHfiY ffiAlll
JUŻ WIOSNA I WYBIERZ SIĘ NA RAJD!

Zarząd Oddziału PTTK w Kościanie 18 kwietnia
biez. roku organizuje pieszy i rowerowy rajd pod ha-
słem 43 TURYSTYCZNA WIOSNA NA ZIEMI KOŚ-
cIAŃSKIEJ.
Trasa piesza: Lubiń - Wygano Brzeziny -Krzywiń.
U W A GA! Wyjazd do Lubinia podstawionymi przez
organizatora autobusami sprzed dworca PKP w Koś-
cianie o godz. 9.00.
Trasa kolarska: dowolna (do Krzywinia), minimum
15 km.
ZGŁOSZENIA: należy przesłać niezwłocznie na kart-
kach pocztowych na adres Zarząd Oddziału PTTK
w Kościanie. 64-000 Kościan, Wały Żegockiego 2,

opłacając jednocześnie wpisowe w wys. 3 zł od osoby
na konto Oddziału PTTK: WBK O/Kościan, nume]:
10901274-1384-00-0. Opiekunowie drużyn młodzieży
szkolnej powyżej B-osobowych nie płacą wpisowego,
W ramach wpisowego uczestnicy tras pieszych zo-
staną przewiezieni autokarami do Lubinia oraz z rr^e-

t.v- w Krzywiniu do Kościana.
Każdy uczestnik rajdu winien posiadać ... menażkę
i łyżkę do spozycia tradycyjnej grochówki oraz od-
powiedni ubior, dowód osobisty lub legitymację
szkolną.
ZgŁoszenta mozna też dokonać telefonicznie pod nu-
merem telefonu: 5-12-16-96.

Biulo Uslug frachunkowych

i Ubezpieczemiowych
EAFAŁ DnATWIŃSKI

Śmigiel, ul. E. Orzeszkowej 23

of eruje usługi w zakresie:

prowadzenia ksiąg i ewidencji,

wypełniania rocznych zeznań podatkowych
PIT_y

Szukasz wiarygodnej firmy ubezpieczeniowej,

iest iuż taka, to:

TOWARZYSTWO UBEZPIECZENIOWE
PBK s.A.

które of eruje:

- ubezpieczenia majątkowe

- ubezpieczeąią obowiązkowe

- ubezpieczenia osobowe

ZAPRASZAMY!!!
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poLI - CoLoR
Z 
^KŁAD 

UsŁUGowo_IIANDLo}vY

KRYSTYNA GÓRNA

64-030 Śmigiel, ul. Ogrodowa 5 Tet (0-65) 518-92-70

oferuje Państwu:

- bloczki firmowe

- identyfikatory

- foldery

-- ulotki

Naklejki

-* dorvolne kształty

- małe nakłady

- papier i folia
samoprzylepna

- ploter

Druki
rvizytówki
druki firmowe
nadrtrki na kopertach

Szyldy
tablice informacyjne
kasetony
napisy na samochodach

witryny
transparenty

flagi firmowe

Foto

skaner
fotografia cyfrowa
nadruki na folii
i koszu]kach
art. fotograficzne

aaoaaalacaaaeaoaaaoaacaaaaaaaaaaaaaoaoao(roaaacaoaaoaaaaaaaiaa

^łfr§* ZAKŁAD FOTOGRAFICZNY

ffirW ut oe,oao*XołA, il,łrłł śr,ligiel

Nagro§y w konkursie r,'oto ,,CFICINI(A'0?"

I. Ryszard Siczyński
II. Ryszard Wieczorek

ItrI. §:itefan Pelczyński

Gratulujemy
W szg stkim naszanx Klientom

składam14 se,rdeczne życzenźa Śzuiqteczne.

hił on Annę l"(cszutske,, cór}rę właściciela Głuchorł,a
i przeprowaciził się do norłego, więitszego majątkr,i
i pałacu. Ju"ż w 184B r. jako ,właściciel Bronil<or,va fi-
guruje }iiieiniec Karol Foerster. Według inriej hipo-
tezy dwór tnusiał blrdor,vać już K. Foerster, jako ze
inne źródła podają iż obiekt pochodzi z cz,warte3
ćwierci XIX w., a więc z |at 1875-1900, a wtedy Ja-
raczewskich w Bror-rikowie już nie było.

Julian Jaraczewski działał społecznie w różnych
stowarzyszeniach poznańskich, m.in. był radcą Ziern-
stwa Kredytowego, współtwórcą Towarzystwa Pomo-
cy l{aukowej i Bazaru Poznańskiego, gdzie nawet
przez pewien czas pełnił funkcję jednego z dyrekto-
rów. Był posłem iV i VII Sejmu Krajowego (1837

i i845 r.) oraz dwóch połączonych sejmów w Berli-
nie (1847 i 1B4B r,). W 1844 r. w Poznaniu przy ulic1-
Strzeleckiej wybudował dwupiętrową kamienicę.
w której zajmował pierwsze piętro, Rozległe interes1-
wymagały bowiem posiadania mieszkania w mieście.
pałac w Głuchowie odwiedzał w tym czasie rzadko.
Być może ołvą kamienicę wybudował za pieniądze
otrzyrriane ze sprzedaży Bronikowa, wszak wszyst-
kie te wydarzenia miały miejsce w połowie XIX rv.

Być nroże majątek bronikowski został przejęty przez
władze pruskie za długi i wykupiony na tzw. subha-
stacji (postę,potłanże egzekucajne majqce na celu
sprzedaż dóbr dłużntka tn drodze licytacjż) ptzez
Foersterów. Trudno dziś jednoznacznie wyrokować.

pod koniec xlx u,. majątek miał powierzchnie
ok. 600 ha, w jego skład wchodziły folwarki w Bogu-
szynie i Podśmiglu, a także młyn w Błotkog-le.
W Brorrikcvrie działała gorzelnia, a w całym majątk-.
zyło wted;z 34B mieszkańcó,,,v, w tym 54 ewangei.-
ków.

Materiały uzyskane oci Wojewódzkiego Konse:-
watora Zabytków w Lesznie pozwalają na opis drl c:-
ku. Zbudowany on jest na pianie wyciłużonego p::-
stokąta, frontem zrvrócony na wschód. Jest bud-.-:_-

kiem piętroviym z parterową przybudówką od ;:_-
nocy. Elewacja frontowa, g-osiowa (l,iczba osź : ź] :i_
ottlsoróus akźenno-drzu:iougcł,l) poprzecizona jes: !-

PAŁA8 W BB0I{!§{ffiHUIE
Wieś położona jest 6 km na południowy zachód

od Śmigla przy drodze do Włoszakowic. W źródłach
historycznych miejscowość ta pojawia się po raz
pierwszy pod koniec XIV w. Wtedy to, w 1397 r.
Wojciech Barkliński procesował się z Ramsztykiem
o czwartą część Bronikowa i całe Je],eniewo, to ostat-
nie do dziś pozostaje osadą niezidentyfikowaną,
prawdopodobnie była to część dzisiejszego Broni-
kowa.

Na przestrzeni dziejów Bronikowo było wsią szia-
checką, w dawnych czasach dziedziczyli tu m.in. Ram-
szowie - ród liczrrie rozrodzony w okolicach Śmigia.
W drugiej połowie XVII w. właścicielem wsi był
Franciszek Zbyszewski, który lv historii miejscorł,ości
zapisał się jako fundator miejscowego kościoła, który
niestety spłonął. W połowie XVIII w. ówczesna właś-
cicielka w-si, Apolonia z Raczyńskich Jaraczeu,ska,
przeprowadziła jego przebudowę. W rękach rodziny
Jaraczewskich Bronikowo znajdowało się przez około
100 lat, m.in. w 7784 r. właścicielem wsi był Tadeusz
Jaraczewski, starosta solecki i konsyliarz konfede-
racji barskiej, po nim wieś otrzymał syn Hieronim,

Po dalekim krewnym Hieronimie, Bronikowo
odziedziczył Julian Jaraczewski, kapitan Wojska Poi-
skiego, uczestnik powstania listopadowego. Prawdo-
podobnie był on fundatorem bronikowskiego dworu,
budowa miała miejsce przed 1850 r. W 1827 r. pośIu-

---
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-osiowym poltykiem (Jrontoua część bud,owl,ź przed
głousnEm wejściem, ztłEkle ugsunźęta ku przodoui
z rzędem kolumn - tilarou), wspartym na czterech
filarach. Wnętrza w układzie dwutraktowym (to

dom, którego dach spoczaua na dwóch ścianaeh zew-
nętrzngch i lednej useunętrznej, równoległgch do

siebie, prza czuftL unętrze traktóus jest ośuźetlone
jed,t1,ostronnie). Drugie wejście do dworu znajduje się
od strony północno-zachodniej i w tym obrębie
obiekt został przebudowany (prawdopodobnie po

1945 r.). Na południowy zachód od dworu znajduje
się kaplica grobowa Foersterów.

Po II lvojnie śrviątowej majątek został rozparce-
lcxvany, a później powstała tu spółdzielnia rolnicza,
która również przejęła dwór. Dziś znajduje się w nim
szkoła poclstawowa, sam zaś obiekt od niedawna jest

własnościąśmigielskiej gminy. Magd,aleno Laiszner

ELIMINACJE
MISTRZOSTW OKRĘGU LESZCZYŃSKIEGO
JUNIOREK I JUNIORÓW W SZACHACH

W dniach 13-15 i 27-29 marca br. w Centrum
Kultury w Smiglu zorganizowano turniej szachowy,

który był eliminacją mistrzostw okręgu leszczyń-
skiego juniorek i juniorów.

W turnieju uczestniczyii zawodnicy z siedmiu klu-
bów szachowych reprezentujących Kościan, Wscho-
wę, Leszno, Bucz, Radomierz i Śmigiel. Ogółem star-

towało 21 juniorek i 38 juniorów.

Turniej otworzył wiceburmistrz Henryk Skrzypczak,
Młodym szachistom zwycięstwa i dobrych partii ży-
czyli: Roman Schiller -z-ca 

przewodniczącej Rady
Nliejskiej Śmigla i Leszek Balcer.

Sędzią głównym turnieju był sędzia klasy państwo-

wej Waldemar Kopydłowski. Nad ogranizacją i p,rze-

biegiem turnieju czuwał Roman Borowski - instruk-
tor sekcji szachowej WIEZA działającej przy Cen-

trum Kultury w Śmiglu.

W klasyfikacji generalrrej wśród juniorek zwy-
ciężyła Agnieszka Rutkowska z WIENIAWY Leszno,

a wśród juniorów - Wojciech Szymanowski z TĘ-
czy kościan.

Szachiści WIEŻY w turnieju zajęIi następujące

miejsca:

Juniorki: w grupie wiekowej 1981/82: Alicja Łupicka

- 3, a w grupie 1985/86 Malwina Primel - 4, Mag-
dalena Judek - 5.

Juniorzy - w grupie 1983/84: Łukasz Primel - ż,

Marcin Woźny - 3, Robert Woźny - 5, Artur Ha-
drysiak - 7 i Michał Drzewiecki - 11. W grupie
1985/86 Mateusz Linke był 5, a w grupie 1987/88 Bła-
żej Kuśnierczak był pierwszy a Paweł Judek -
trzeci.

W klasyfikacji generalnej wśród juniorek najwyżej
została sklasyfikowana Alicja Łupicka - 6 miejsce,
a wśród juniorów - Łukasz Primei - też szóste
miejsce.

O PUCHAR PREZESA
Coraz głośniej o klubie Towarzystwa Krzewienia

Kultury Fizycznej ,,GRYF" w Przysiece Polskiej.
W sali, w której ongiś trenowali mistrzowie Polski
w podnoszeniu cięzarów, zgromadzono pełny zestaw
przyrządów do ćwiczeń wyrabiających mięśnie i siłę.
Są więc małe i duże sztangi, zespoły hantli, suwnice,
wyciągi, drążki, stojaki i ławeczki. Część sprzętu po-
zyskano od ćwiczących, część zakupiono z funduszy
budżetu, część wreszcie wykonano własnym sump-
tem. Jest też zestaw ATLAS, który zakupiony kiedyś
przez centrum kultury, w 1994 r. został przekazany
POGONII. Ta zaś, na zasadzie użyczenia, przekazała
go GRYFOWI.

Nic zatem dziwnego, że przez salę dziennie prze-
wija się 20-30 ćwiczących. A przyjść już można o B

rano i ćwiczyć do 22.00. Korzystanie ze sprzętu jest
odpłatne: mężczyźni - 3 zło,te, kobiety - 1,50. Moż-
na też sobie wykupić miesięczny karnet za 25 złotych.
Część obiektu - ubikacja, natryski - 

jest w trakcie
remontu i modernizacji.

Po półrocznej działalności klubu 30 marca br. zor-
ganizowano lokalne za,wody w wyciskaniu szangi le-
żąc na ławeczce o puchary prezesa klubu Michała
szkudlarka.
W poszczególnych kategoriach wiekowych ttzy
pierwsze miejsca zajęli (kg w przeliczeniu na wagę
ciała):

Kobiety (open): 1) Marzena Waligóra - 45 kg, 2) Do-
rota Róż-ańska - 40 kg, 3) Agnieszka Grześkowiak -
25 kg,

Juniorzy młodsi (do 19 lat): 1) Łukasz Grześkowiak

- 100 kg, 2) Jarosław Kunc - 70 kg, 3) Tomasz
Ławniczak - 85 kg.

Juniorzy starsi (do 23 lat): 1) Tomasz Wojciechowski

- 130 kg, 2) Jacek Szymanowski - 110 kg, 3) Artur
Drgas - 90 kg.

Seniorzy: 1) Ireneusz Waligóra - 165 kg, 2) Konrad
Skorzyk -- i30 kg, 3) Przemysław Szymanowski -i00 kg.

Wszyscy trenują pod okiem Tcmasza Szymanowskie-
g;o - społecznego trenera klubu.

Gospodarzem turnieju był sołtys Przysieki Polskiej
'fadeusz Krzyżanowski, a puchary i dyplomy wrę-
czali: Burmistrz Jerzy Cieśla, Przewodnicząca Urszu-
}a Rarrke i Prezes Klubu,
Na koniec Jerzy Cieśla w imieniu własnym, Urszuli
Idanke i Leszka Balcera pogratulował wszystkim
::portowcom i wyraził uznanie i podziękowanie orga-
r-rizatorom zawodów. @.z.)

|--:
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WA§,NE ,rP&Gd}N§9,
Cd"b;,.ło się 12 malca br. w sali Dornu Działkowca

im, Romana Waligory w Smiglu. Na 46 członków
uczestniczyio w nirn 16 zwykł;lch i jeden wspierają-
Cy. Obeciia ł:i.ła także przewodnicząca Rady Miej_
skiej Surigla Urszula Ranke. Burmistrz Jerzy Cieśla
nle mógł przybyć, gdyż w tym czasie trwały jeszcze
obrady Zarządu Miejskiłgo Smigla.

Sprarvozdanie z działalności klubu złożył wicepre-
zes Lesze]< Baicer, który też zebranie - na wniosek
prezesa Bogdana Krysztofa - 

plowadził.
W i997 r. zaszły zmiany w zarządzie klubu. Zrezyg-
norvali: Michał szkudiarek - członek i stanisław
Woźny 

- skarJrnik. Pod koniec jesierrnei rundy
z funkcji trenera zrrezygno\,vał Józef Szulc - Tezyg-
nację przyjęto.

Zarzqd Klubu Pogań stlłżerdza, że potrzebuje
sympatgkólu, kźbicóu:, sponsorów, dzl,ałaczE pod ua-
runkźem, bezźnteresoulnej pracE, pol"nocu 

- łożenźa
materżalnego nu Tzecz klubu, zq.l]Jodnźkól.D, Zarzqd
Klubu lźczy na pon,Lac ofźarnych, kulturalngch ludzi,
zakładóu lub firm, poparcźe i pomoc Radngch, Za-
rzqdóu: Osźedli. Mżqsta Śmigla bousiem potrzeby sq
bardzo duże, a tu szczególnoścź potrzeba nam środ-
ków muterźatngcll, nQ Tzecz Klubu z przeznq,czenźem
1-1.ą szkalenie, sprzęt, urzqdzerLźa, ponxoc dla najbar-
dzźej za,służonych zau:odnźkóus lugkazujqcEch, sźę

spartolDq pasteuq, arrubżcjq, zeangeżoIlJanlem. Te ele-
mentg sq bardzżej przydatne anźżeli tnqtplitue trans-
lera.
Zarzqd Kl,ubu zu)Tacl, sźę szczególnźe do zauodnźkóu,
a t&kże do dzźałaczy, do sympatgkólł aby nam po-
mogli w u;,gel,ż:nźna"uanźu zachoąnań tgcłt, osób, które
szkodzq ,** oczach sędzźou. Zyskajmy żclt" zaufante
postauq kulturE tak ząwadnźkólll jak ź kźbźcóąls,

a szcze g ólnźe dzżałacz _u .

J eżelź zgskamy przycłl,El,ruość uszystkżcll,, którgm
na seTcu le;y cpźnia pozytyl"uł"ta naszego mżasta to
ź łcttzuiej bęcizźe zawadnźkom.

Apelujemy po raz kolejn;1 o lculturalny doping,
elźmźnowanźe cll,g.lnstwa ż protuokoulanle do złgch za-
chotlsań..

Zarzqcl u: źmźeniu zawodnźlłauł zwraca sżę abg ten
apel, pam(lgł 1,o uzgslłilucłniu korzystnych uynl,kólł.
sportouych.

Aby zapewnźć z{J,u.)cdnźlcom dobre usarunki. tre-
nźngu, korzystne u:arunkź upraużanźa tej ulubionej
dyscEplźnu spcrtu, dobrych uynźkow u rozgrgwkach
ZarząrL TrLcL u) pl,cLnie suej działal,noścź:

1) uzyskanie dodatkal,uyr:lł, środlcólu materialngcłt
pazu da+,acjq GhIIIu\l,

2) pozgs!łanże spansoróu cel,em uzgskania środkóu
na zakup nźezbędnego sprzętu,

3) stlnorzenże z meczóus piłkarski,ch kulturalnEch
lłidotłisk,

4) przgciqgnźęcże d.o pżłki nożnej d,użej źloścż d,zźecź
poprzez razgruukź dzikich drużgn na tererur,a

, ntŹa,Eta,
', fl zańgażowanie do sportu organżzacjż społecz-
, nEch o szerokżm spektrum,
6) utąnorzeni,e Klubu Kibica - lanóu POGONi,

'. Kończqc suoje u:gstqpźenźe us d,nżu d.zżsźejszym
zapetuniam luszgstltich naszych sympatgkóu iż tugz-
będzźemy sźę ,,roz,rabźaków", tudzż którzg nam szko-
dzq. TJznajemy, źż sport musż się cechousać uysokźn-t
stopnźem kulturalnego zachousanźa się, być sposobem
wa żgcźe ź rozwój tężyzny Jizycznej.

Ze sprawozdania finansoswego za 1997 r. wyni-
kało, że po stronie dochodów klub dysponował kwotą
25.359,93 złote, z których: I.544,99 było saldem z ro-
ku poprzedniego,, 20.500,00 było dotacją Rady Miej-
skiej Śrnigia i 3.315,00 było dochodami własnymi.
Vfydatkowano 25.357,00 złotych. Z tej sumy rn.in. na:
ekwiwalenty sędziowskie 5,268,42, na zwroty
kosztów podróży zawodników, posiłki i wynajem au-
tokaru na przejazdy 

- 4.B69,00, zgłoszenie zawodni-
ków, badania lekarskie, ubezpieczenia itp. - 2.375,50.
Na nagrody dla zawodników wydatkowano 638,00
z}otych.
] nyskusję zdominował problem zwiększenia Iiczby
członków klubu. Marian Zdziabek, dziękując zarzą-
dowi za opanowanie sytuacji w klubie, zadał pytanie
,1vprost:, Co ma zarząd zamiar zrobić, by pozyskać no-
5vych członków? Prezes B. Kryszto{ stwierdził, że ,,do
ludzi jest bardzo trudno się dostać. Może lan club
FOGONI?" L. Balcer powiedział, że brak czynnego
wspałcia jest probJ.emem wszystkich organizacji. Sy-
,tuację może poprawió praca z dziećmi i ich rodzica-
pi, wspołptaca z ko,misją rozwiązywania problemów
alkohołowych. Józef Marciniak przypomniał, że klub
już nie raz się rozpadał, np. w 1953 roku, ale wów-
czas radni zadecydowali o powołaniu jed,nego, wielo-
sekcyjnego klubu. ,,Gdyby teraz było wszystko
w jednym zarządzie, byłoby łatwiej organizować
pracę i wspołpnacować". U. Ranke (usprawiedliwia-
,jąc nieobecność Burmistrza) oświadczyła, że jest jej
niezwykle miło, że rnoże się spotkać z młodzieżą.
;,Wielt<ie ukłony dla tych, co do klubu należą i w
him pracują. Łza się w oku kręci, że ta grupka z ro-
,}ru na rok maleje".
Bernard Jagodzik zwrócił uwagę, że nie dokonano
inwentaryzacji pucharów - ,,zachodzi obawa, że

rnogą ginąć, gdyż pomieszczenie jest niekiedy ogó1-
inodostęp,ne".
jJózef Szulc, były trener, wytaził żaI, że nie otrzymał
paproszenia na podsumowanie 1997 roku sportowego:

72
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,,To mnie boli i mam żaI w sercu" - ,,To moje nie-
dopatrzenie i serdecznie przepras7gyy1" 

- odpowie-
dział L. Balcer.

Ponadto przyjęto rezygnację J. Szulca z członka
zarządu POGONI, a na stanowisko skarbnika propo-
nciwanej ptzez L. Balcera kandydatury nie przyjęto.
Na koniec \Ę, Zdziabek przypomiał, że w przyszłynr
ro}<u przypada 70-1ecie klubu i ,,byłoby pięknie, gdy-
by Pani Przervodnicząca przecięła wstęgę otwierającą
i.vejście do bu_dowanego przy domu działkowca bu-
dynku zaplecza sportowego,'. (H.z.)

komunikat
Zarząd Miejski Smigla informuje, że Rada Miej-

ska Śmigla uc}rwałą z dnia 26 marca 1998 r. posta-
nowiła, że ,,Honorowe Obywatelstwo" i medal ,,Za
Zasługi dla Miasta i Gminy Smigiel" przyznawane
będą na wnioski złożone ptzez:
a) organizacje polityczne, partie polityczne i zakłady

pracy,
ł]) jednostki samorządowe (Rady Sołeckie i Zatządy

Osiedli),
c) grupę przynajmniej 12 radnych,
d) grupę mieszkańców popartej co najmniej 100

podpisami.

Y9nioski z dokładnym uzsadnieniem należy składać
clo Prezydium Rady Miejskiej Śmigla w nieprzekra-
czalnym terminie do dnia 20 kwietnia br.

W latach następnych termin ten upływa 31 marca
każdego roku,

ZgŁoszone wnioski rozpatrywane będą przez Kapi-
tułę.

Przewodnic zący Zarządu Miejskiego
Burmistrz Śmigla

(-) inż. Jerzy Cieśla

}

!}mru
D EKAll

64-030 sMIGIEL, UL. I(ILIŃSKIEGO 10

tel. (0-65) 5-180-022

USŁUGI MONT/.ŻOWE
6 więźb dachowych

O płyt G-K
8 paneli *- boazerii

C parkietów
(s podłóg szwedzkich

6 sufitów podwieszonych

ffiffi

{Ig8osu 8n§e
Zarząd Miejski Śnigta ogłasza pisemny przetarg

nieograniczony na sprzedaz nieruchomości nie zabu-
dowanej, położonej w Snriglu pomiędzy ul. uI. Lesz-
czyńską i Południorvą oznaczonej Nr ewid. 904/15
o pow. 1.65.96 ha zapisanej w księdze wieczystej
KW 30948 prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Koś-
cianie,

Zgodnie z planem m,iejscot,ym zagospodarowania
przestrzennego miasta i gnrin;. przedmiotowy grunt
przeznaczony jest pod przemysł.

Cena wywoławcza wynosi 97300,- zł.

Przetarg odbędzie się u, dniu 28 kwietnia 1998 roku
o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego Śmigla
(pokój Nr 14).

Wadium w wysokoŁci 19.500,- zł należy wpłacić
w kasie Urzędu lub na konto v,r Banku Spółdzielczym
w Smiglu Nr 86670003-244-3600 do dnia 23 kwietnia
1998 roku.
Oferty w formie pisemnej rnożna składać do dnia
23 kwietnia 199B r. w Urzędzie }Ąiejskim Śmigla (po-
kój Nr 13).

Dodatkowych informacji w sprawie przetargu udziela
Urząd Miejski Smigla tel. 5-180-003 (pokój Nr 13).

Zastrzega się plawo zamknięcia przetargu bez
wybrania którejkolwiek z ofert.

Oferta powinna zawierać:
1) imię, nazwisko i adres oferenta lub nazwę oraz

siedzibę firmy,
2) datę sporządzenia oferty,
3) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warun-

kami przetargu i przyjn. r-ije te warunki bez za-
strzeżeń,

4) propozycję zagospodarowania nieruchomości,
5) oferowaną cenę i sposób jej zapłaty,
6) do oferty należy dołączyć dowód wpłacenia wa-

diurn oraz zaświadczenie o niezaleganiu w opła-
tach lvobec ZUS i Urzędu Skarbowego.

Przewodnic zący Zarządu Miejskiegrr Śmigta
(-) inż. Jerzy Cieśla

Pani Krystynie Zbyrad
wyrazy szczerego współczucia

z powodu zgonu Teściowej

śp. TERESY ZBYRAD
sK{aqaJą

Burmistrz Śmigla
otaż

pracownicy Urzędu Miejskiego Śmigla

Pogrzeb śp. Teresy Zbyrad, odbył się 18 marca 1998 r,

na cmentarzu parafialnym w Przemęcie.
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§TRAT., PRZYP$IVIHNA
Komendo Rejonowg Stroży Pożornej w Kościonie, w zwiqzku

ze zbliżojqcym się okresem proc polowych zwiqzonych z wypo-
loniem trow i pozcsiołości roślinnych, podoje glówne uworunko-
wonio prolvne w zokresie ochrony środowisko i zosobów przyro-
dy przed niepoirzebnq degrodocjq wynikojqcq z negotywnego
oddziolywonio tych proc z użyciem ognio otwortego.

1. Wynikojqce z razporzqdzenio Ministro Sprow Wewnętrznych
w sprowie ochrony przeciwpożorowej budynków, innych
obiektow budowlonych i terenów:

o) w loscch i no terenoch śródleśnych no obszorze łqk,
iorforryisk i wrzosowisk, jok również w odległości do 100 m
od gronicy losów jest zobronione wykonywonie czynności
mogqcych wywoiyrvoć niebezpieczeńsiwo pożoru, o w
szczegó| ności :

- roznieconie ognio pozo miejscomi wyznoczonymi do
tego celu przez włościcielo lub zorzqdcę losu,

- wypolonie wierzchniej worstwy gleby i pozostołości ro-
śl innych,

- polenie tytoniu, z wyjqtkiem dróg utwordzonych
i miejsc wyznoczcnych do pobytu ludzi,

b) wypolanie słomy i pozostołości roślinnych no poloch iest
dopuszczolne w odległości co nojmniej 100 m od zobudo-

, woń, rniejsc ustowionio steri i stogów, losów, przy zo-
pewnieniu stołego nodzoru miejsc wypolonio oroz w spo-
sób nie powodujqcy zokłóceń w ruchu drogowym,

c) szczegółowe zosody wykonywonio czynności, o których
mowo w ppkt, b, ustoliły orgony somorzqdu terytoriolnego
wydojqc stosowne Uchwoły w uzgodnieniu z Komendon-
tem Rejonowym Stroźy Pożornej.

2, Wynikojqce z Usiowy o drogoch publicznych:
o) zobronio się dokonywonio w posie drogowym czynności,

które mogłyby powodowoć niszczenie lub uszkodzenie
drogi i jej urzqdzeń olbo zmniejszenie |ej trwołości oroz
zogrożoć bezpieczeńsiwu ruchu drogowego. W szczegól-
ności zobronio się rozniecoć ognisk w pobliżu obiektów
rnostowych oroz przejeżdżonio przez nie z otwqrtym og-
niem.

3. Wynikojqce z Usiowy o losoch:
W losoch oroz no terenoch śródleśnych, jok również w od-
ległcści do 100 m od gronicy losu, zobronio się dziołoń
i czynności moEqcych wywotywoć niebezpieczeństwo, o w
szczegól ności :

o) roznieconie ognio pozo miejscomi wyznoczonymi do iego
celu przez włościcielo losu lub Nodleśniczego,

b) korzystonio z otwortego płomienio,
c) wypolonio wierzchniei worstwy gleby i pozostolości ro-

śl innych.

4. Wynikojqce z Ustowy o ochronie przyrody.
Zobronio się wypolonio roślinności no łqkoó, postwiskoch,
nieużytkoch, rowoch, posoch przydrożnych, szlokoch kole-
jowych lub w strefie oczeretów i trzcin.

5, Wynikojqce z kodeksu wykroczeńl ,,kto nieosirożnie obchodzi
się z ogniem lub wykroczo przeciwko przepisom dotyczqcym

, zopobiegonio i zwolczonio poźorów, o w szczególności:
o) w lesie lub no terenoch śródleśnych olbo w odległości

mniejszej niż 'l00 m do gronicy losu:
] - używo ciqgniko lub innej moszyny bez noleżytego zo-

bezpieczenio przed iskrzeniem,

, - rozniecq ogień pozo miejscomi wyznoczonymi do tego
celu,

] - pozostowio rozniecony ogień,! 
- korzysto z otwortego plomienio,
_ wypolo wierzchniq worstwę gleby lub pozostołości ro-

ślinne,

] _ porzuco nieugoszone zopołki lub niedopołki popie-
roSÓwl

niebezpieczeństwo pożoru,
b) roznieco lub pozostowio ognisko w pobliżu mostu drew-

nionego olbo przejeżdżo przez toki most z otwortym og-
niem lub z niezomkniętym poleniskiem

polego korze oresztut grzywny olbo korze nogony, o w rozie
popełnienio wykroczenio możno orzec przepodek rzeczy sto-
nowiqcych przedmiot Wykroczenio.

Komendo Rejonowo Poństwowej Stroży Pożornej w Kościonie
i ZWroco Się z prośbq do urzędów odministrocji Somorzqdowej
o umieszczenie powyższego moteriołu informocyjnego w prosie

]: lokolnej, poruszenie tych temotów przez przedstowicieli somorzq-
dów no zebronioch sołeckich oroz wywieszenie no toblicoch ogło-

] szgń; do prcsy lokolnej o zomieszczenie moteriołu informocyj-
nego w cołości no łomoch czosopism.

: Komendant Rejonowy
Państwowej Straży pożarnej

st. bryg. ffLgr inż. Leon Mądry

PHU ,,AUTC_RADlo"
,Frfl:ń_
ffi poleco

O usługi przewozowe - mikrobus 9-12 osób
tD sprzęt nagłaśniający do samochodów

- radioodtwarzacze

- radioodtwarzacze CD

- zmieniarki płyt CD

- wzmacniacze mocy

- piloty

- głośniki samochodowe
sPR,ZED^Ż o MoN,I^Ż c §ER,wIs o nATY.

64-030 ŚMIGIEL, ul. Kościuszkt 42a - tei. (0-65) 5-189-206
Zapraszamy od poniedziałku do piątku 10.00-17.00, w soboty 10.00-13.00

Wszgstkim klźentom żgczymg zdrowgch ż spolcojngch, Sużqt WżelkanocnEch!

- anteny, zwrotnice, akcesoria

- subwoofery, twetery
sprzęt elektroniczny: wieże, radiomagnetofony,
walkmany,..
autoalarmy
samochodo\,ve zestawy głośnomówiące GSM -BĄDŻ BEZPIECZNY PODCZAS JAZDY

P o1eco

9

a
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WYNIKI R,OZEGRANYCH MECZÓW
15 MARCA BR.

POLOI{IA I - Meteor Żagań - 10: B. Punkty zdo-
byli: T. Kozłowki - 4,5; G. Kaniak - 3,5; A. Duda

- 1,5 oraz K. Kowalczyk - 1,0.

Meczy był bardzo zacięty. Poloniści do końca nie
mogii przechylić szali zwycięstwa. Zgromadzeni ki-
bice ogiądali rviele pięknych zagtań. Na końcowy
sukces zapracowali wszyscy zarvodnicy - wznieśli
się na wyżyny swoich umiejętności. Zespół POLONII
tym zwycięstwem nad wiceliderem tabeli praktycz-
nie przypieczętował awans do drugiej ligi.

POLONIA II - Junior Leszno 6: IZ. P. Gliwiński

- 3,0; W. Wośko - 2,0; J. Nociak - 1,0.

POLONIA l{I - Start Gostyń 8 : 10. P. Mulczyński
-- 3,5; M. Marciniak - 2,5 oraz T. Wieczorek i P. Ra-
tajczak po 1,0.

ORLĘTA Czacz Burza II Drzeczkowo 6 : 12.

S Kamiński, P. Kamiński i M. Maślak po 2,0.

22 MARCA BR.

POLONIA I - Junior Leszno 14: 4. G. Kaniak -4.5; K, Kowalczyk - 3,5; P. Mulczyński i T. Koz-
łowski po 3,0.

Tym zwycięstwem POLONIŚCI zapewnili sobie defi-
nitywnie awans do IIIigi!

,,Jest to chyba h,źstorgczne ugdarzeni,e sportoue
lł dziejach, Smźgla. Żaden klub sportoua ze Śmźgta
nże uczestnźczgł u rozgryukach sportowach na tak
wgsokźm pozźomźe. Zarzqd K.S. ,,POLONlA" za po-
średnictwem,,Wżtryng Śrnżgźelskźej" składa gra.tu-
lucje za aluans uszgstkźm zaąłodnżkom z pierwszej
drużgny. Tuż po zakończeniu ztłgcięskźego z Junio-
reTft nl,eczu, taEstrzelił korek z butelki, sząnlpa.na, po
czam zauodnżcy ż dzżałacze żgczyli sobie utrzgmanża
sxę u) przEszłorocznyclt, rozgrgwkach na drugżm
froncie" - powiedział nam prezes, trener i zawodnik
w jednej osobie mgr Tadeusz Kozłowski.
POLONIA III - LZS LKS Bodzewo B : 10. A, Marci-
niak i T. Wieczorek -- po 3,5 oraz M. Kuciak - 1,0.
Junior Leszno - POLONIA IV 3 : 15. P. Ratajczak
-- 4,5; W. Waligórski - 3,5; D. Szymański i M. Lu-
boń po 2,5 oraz M. ł,ączny i A. Nowosielski po 1,0
punkcie.

LZS Bodzewo - ORLĘTA Czacz - 8: 10. Punkty
dla Orląt zdobyli: S. Kamiński - 4,5; M. Maślak -3,5; P, Kamiński - 2,0.

29 MARCA BR.
POLONIA I - AZS Politechnika Zielona Góra 10 : 8.
Punkty zdobyli: T. Kozłowski i G. Kaniak po 4,5
oraz K. Kowaiczyk i P. Mulczyński po 0,5.
POLONIA II - Promień Krzywiń 9 : . W. Wośko 3,5,
P. Gliwiński - 2,5; R. Jokiel - 2,0 i J. Nowak -1,0.

POLONIA IV -- ORLĘTA 7 : lI. Dla POLONII:
P. Ratajczak - 3,5; W. Waligórki - 2,0; D. Szymań-
ski - 1,0 i M, Luboń - 0,5. Dla ORLĄT: M. Maślak

- 4,5; S. Kamiński - 2,5; P Kamiński i K. Kozłow-
ski po 2,0, Jak stwierdził trener ORLĄT Marek Ma-
ślak, ,,nie wynik nas tak zadowala, co gra kadeta
Krzysztofa Kozłorvskiego, którzy przyczynIŁ się do
zwycięstwa".

NAJBLIŻSZE }IECZE 19 KWIETNIA BR,:

Zryw Zielona Góra - POLONIA I, godz. 12.00

Spółdzielca II Kobylin - POLONIA II, godz. 10.00

Burza II Drzeczko POLONIA IV, godz. 9.00

ORLĘTA Czacz - Junior III Leszno, godz. 10.00

III OTWAE,TY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO
MIESZKAŃCÓW WSI

Odbył się 14 marca w Zespole Szkół Rolniczych im.
Jana Kasprowicza w Nietążkowie. Uczestniczyło
w- nim 34 zawodników.

Wśród pań zwycię żyła Katarzyna Rogozińska z Łub-
nicy. W kategorii chłopców do lat 15 zwycięży\Ktzy-
sztof Kozłowski, też z Łubnicy. A w kategorii powy-
żej 15 lat - Marek Maślak z Czacza,

Organizatorem turnieju był Gminny
Sportowy,,ORLĘTA" Czacz.

Ludowy KIub

(H.z.)

Teni§ stołml,a/ęf,

§zybkie opalanie zapewni Gi

rly§tlkiei klasy §Olarium-turbo
Z^KŁAD FRYZJER,sKI

IWONA MAŚLANKA
Koszanowo, uI. Bruszczewska 17

tet. (0-65) 5-180-752
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ó4-030 §MlGlEL
ul. Kościuszki 6
tel. (0-65) 5t80-206

WSZYSTKI|V KL_ltrNTCM
z okazli

Swiąt Wielkanocnych
dużo szczęścla, wielu sukcesów,

,,SUchego dyngusa"
żvczv

FoTo-ELF
'@ui@gvvv.v

P o T nv o Ż s I Ę
1) prawy dopływ dolnej Odry; 2) siedziba bogów

greckich; 3) grupa wysp hiszpańskich na Morzu Śród-

ziemnym; 4) plan podróży, trasa wycieczki; 5) pro-

fanacja, zbezczeszczenie; 6) nazwisko posła ziemi
leszczyńskiej z SLD; 7) lokalizacja; 8) brak witamin;

9) nazwa zakonu zaŁożonego w XIII wieku; 10) nau-

ka badająca zjawiska sterowania i informowania;

11) basen; 12) intensywnie tuczona kura lub kaczka
przeznaczona na ubój; 13) spis, iista; 14) dawny stu-

dent.

Na rozwiązanie (tylko) hasła czekamy do 16 kwiet-

nia br. Nagrodą jest karnet dla 2 osób na 2 seanse

rł, kinie ,,Centrum".

Otrzymaiiśmy 6 prawidłowych rozwl.ązań z krzyżów-
ki nr 6/98. Nagrodę wylosowała Maria Karniniarz ze

Smigla. Karnet do odbioru w redakcji. 
B.M.

]lastQpny n] ,,WŚ" 23 kwietnia br.

-
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