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Witom Poństwo serdecznie, Okres po-

świqteczny to nojlepszy moment do rozpo-
częcio bordziej higienicznego trybu życio,
Gimnostyko poronno ułotwi nom przejście
od biernego wypoczynku świqtecznego do
wzmożonej oktywności zwiqzonej z dniem
powszednim. Otwórzmy więc szeroko okno
i rozpoczynomy.

Siodomy no podłodze noprzeciwko lo-
dówki. Polce nó9 zohoczomy pod drzwicz-
komi, nogi złqczone, kolono wyprostowone.
Ręce splotomy no korku i wykonujemy po-

woli leżenie tyłem. Nojlepiej utrzymywoć
tempo no cztery: jojeczko, szyneczko, mo-
jonez, goloneczko. l powrót do siodu pro-

stego: jojeczko, bobeczko serniczek, kiełbq-
seczko. l znowu: jojeczko.., Ćwiczenie to

z pewnościq wpłynie korzystnie no mięśnie
brzucho. lm więcej mo ktoś ,,no sumieniu",
tym więcej powtórzeń powinien wykonoć.

Tok sobie wolniutko ćwiczqc, możemy
jednocześnie myśleć o różnych sprowoch,
Po przedświqtecznym miotoniu się pomię-
dzy zokupomi, 9otowoniem, pieczeniem
i porzqdkomi (ciekowe, ile osób spodło
w tym roku z toboretu czy z krzesło podczos
zowieszonio fironek?) mieliśmy dwo dni no
odreogowonie, Zgodnie z trodycjq odreo-
gowywoliśmy się przez jedzenie, świqteczne
wizyty (teź jedzenie), czy wreszcie po prostu

leniuchujqc - czyż nie wsponiole łqczy się
to z jedzeniem?

Z sotysfokcjq oceniomy, że jok co roku
święto wielkonocne wypodły imponujqco.
Gdzieś tom jednok w podświodomości,
kiełkuje w nos mołe, buntov,rnicze ziqrenko.

WIELKIE SCIGANIE
W dniu 9 mojo 1998 roku w gminie Śmi9iel zokończony zostonie

jeden z etopów
V oGóLNoPoLsKlEGo WYsclGU Koł"ARsK[EGO

,,Po zIEMl LEszcZYŃsKlEJ"
dlo zowodników zrzeszonych w klubach sportowych w kotegorii
junior młodszy,

Przed zokończeniem etopu o godz. 10.30 odbędq się wyścigi
dlo dzieci i młodzieży w kotegorioch wiekowych:

l grupo od ó do 8 lot
ll grupo od 9 do 12 lclt

- lll grupo od 13 do 15 lot
Wszystkich chętnych do wzięcio udziołu w v,lyścigu prosimy

o zgłoszonie się u swoich nouczycieli wychowonio f izyczneg<r
oroi przybycie z włosnym rowerem w dniu wyścigu no linię mety
przy Centrum Kultury w Śmiglu.

z teki Romuoldo sobkowioko
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WITRYNA ŚMiGIELSKA

Somi przed sobq postonowiomy, że w przyszłym roku
pozwolimy sobie no pozostowienie tych kilku pyłków
kurzu, przygotujemy mniej jedzenio, wyłqczymy telewi-
zor i no pewno więcej czosu spędzimy no świeżym
powietrzu, Tokie ciche postonowienie podej mujemy
jur trodycyjnie po kożdych świętoch i nostępnym ro-
zem powtorzomy wszystko tok somo. A może nie udoje
ncm się otrzqsnqć z niewoli trodycji, bo nie wiemy cc
to rvolność? Podoję więc definicję: wolność to woiny
wybór pomiędzy tym co wolno, o tym czego nie wo|no,
Muzułmoninowi no przykłod wolno mieć jednq zcnę,
wolno mieć cztery żony, ole obsolutnie nie wolno mieć
pięciu żon. (Gimnostykę poronnq woino nom ćwiczyć
wolno, olbo wolno ćwiczyć szybko, ole nie wolno rrie

ćwiczyć).
Z wolnością łqczq się też niektóre terminy, którymi

c!ovłniej posługiwoli się wyłqcznie ekonomiści - n;r,

uwolnienie złotego, strefo wolnocłowo, wolny hqndel,

wolny rynek. Nie chwolqc się, sq to dlo mnie kwestie
tok powszechne, jok gimnostyko poronno, Weźmy
choćby ,,wolny rynek", Czy mo on jokieś znoczenie no
rłzwój w noszej gminie? Przyjrzylmy się temu zogod-
nieniu w nojbordziej chorokterystycznym miejscu, jo-
kim jest rynek śmigielski. Downiej zorówno hondlowcy
jok i klienci mogli poruszoć się w tym obszqrze sto-
sujqc róźne skróty iobejścio. A dzisioj? Ponownie
r.rpiększony, obsodzony nowymi krzewomi, obsiewony
trclvrq, Nie będzie się przecież tego deptoć, bo nie
wypodo, l teroz jo się pytom - czy to mo być ,,wolny
rynek?"

Wyszukujqc kolejne tokie porodoksy Poństwo jesz-
cze chwilę jedzq (przeproszom; ćwiczq!), o jo życzę
Poństwu (i sobie) jok nojszybszego powrotu do smukłej
sylwetki oroz (trodycyjnie) zoproszom do nostępnej
gimnostyki poronnej.

Gźmnastukę opracowała i, prousadzi,ła magister J.S.
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IESZCZE O KOLEICE
Ponizej drukujemy pismo otrzymane od Zaclrod-

niej Dyrekcji Okręgowej Kolei Państworvych w Poz-
naniu, w którym Roman Hajdrowski - Rzecznik
Prasowy tejże ustosunkowuje się do treści artykułólv
pubiikowanych w,,Witrynie Smigielskiej": Zielone
światło na semaforze (nr 4ll57) i Batalia o kolejkę
(nr 6/159). Autorem obu publikacji byłem ja,

Nie zgadzam się z Rzecznlkiem Prasowym, który
stwierdza, żei ,,.., takiego (wielkiego) problemu (Śmi-
gielskiej Kolei Dojazdowej) nie było i nie ma".
Był proszę Pana i to dla społeczności Śmigta olbrzy-
mi: Czym dojechać do Starego Bojanorva? Czym
przewieżć masowe towary? Gdzie znajdziemy pracę?
By utrzymać Śmigielską Kolej Dojazdową władze
miasta - przy współdziałantu z Zarządem Kolei Do-
jazdowych Zachodniej Dyrekcji Okręgowej PKP
q, Poznaniu - musiały stoczyć ... batalię o utrzyma-
nie kolejki. Cieszy mnie, i to nie tylko mnie, że teraz
,.takiego płoblemu (...) nie ma", Hubert zbżerskż

:B*t

W ,,Wżtrgnie Srnigielskiej" z dnia 19.02,1998 r.
ukazuł się artykuł pt. ,,Zżelone śuźatło na semafo-
rze!", z którego CzEtelnźcg douiedzielź sźę, że jego
Autor tlsszedł u posżadante kopżź pźsma podsekreta-
Tza stanu Witolda Chodakźeuźcza, skźerou:anego do
Marszałka Sejmu RP, pźsma stuierdzajqcego, że:

,.lł ob e c uzy skant a znac z,qcy ch lu E nik ólł J t nans otł E ch
nźe przeusiduje si,ę likul.dacji Śmżgźelskżej Koleź Do-
jazdouej". Według Autora uEmienźonego artykułu,
Marszałek Sejmu RP otrzgmał to pźsmo ,,lu zwiqzku
i interuencjcł ąn minżsterstusźe posła Wiesłalut An-
drzeja Szczepańskiego".

W zwźqzku z poluEższym stlłierclzgm, co nqstę-
puje.

Pan Poseł Wiesłau Andrzej Szczepańskż uEstqpźł
do MTźGM z żnterpelaclq us sprauie Junkcjonotua,
nla Śmźgl,elski,ej Kolei, Dojazdouej. lnterpelacja ta
trafźła drogq służbouq do Zarzqdu Kolez Dojazdo-
ulgch ZDOKP ąn Poznanźu, jako podmiotu zarzqdza-
jqcego Śmźgielsko, Koleja. Dojazdolaą. Informacja Za-
rzqdu była podstauq odpoużedzi, jakżej MTżGM
udzźelźł MarszułkoLDi Sejmu RP.

N żezrozumźały jest kontekst uspomnianego arta-
kułu prasowego, WEnika z nźego, że i.stniał jaki,ś

ulźelki problem Śmigielskiej Koleż Dojazdouej, pod-
czas gdE takżego problemu nźe bEło ź nte ma. Do
Zachodnl.ej DOKP nże lłpłgnęło żadne plsmo mlej-
s cotu E ch ll;ładz s amor zqdowg ch, któr e u skazy u ałob E
tstnźenie jaktegokollłźek problemu tł tEm zakresźe,
Smźgżelska Kotej Dojazdotła osźqga przyzlnoite ug-
niki. staojej dzlałalności. WpłEwy pokrytaajo, około
400/a kosztóu: jej utrzgmanża, co relatyunie jest do-
brgm uynżkżem. Nżebagatelne, choć nl,e uEstarcza-
jące znaczenże dla funkcjonousaniu te! koleż ma par-
tycEpacja usład,z samorzqdouEch Śmżgta u jej utrzg-
m,aniu, Rozumźemg, że jest to partacupacju na miarę
aktualngcłt. możl,żlt:ośct, Mźasta ż Gml.ng Śmżgźel.
Trzeba jednak lugraźnze powiedzźeć, że u 1997 roku
stc;noll)xła ona zaledtnie około 4,250/o kosztótu funk-
cjonouania Śmżgielskl,ej Kolei Dojazdouej.

Od przedstauźcżell poszczegól,nych regźonótu
w najluyższEch organach tłładzy RP, us tEm przede
u)sz?Jstkżnx u sejmźe, należałoby oczekiąnać raczej
nie upomżnania się a pozataljJne uregulouunie ja-
kźejś spralay lokalnej, szczegolnie utedy, kżedE nźe

stano7Di ona uutentllcznego problemu, ale dqżenźa do
lł om,,pl ek s o lł e g o ur e g ul o1,o an lu sposo bu f żnans o u anźa
przedsźębiorsttpa,,Polskźe Koleie Państąnowe". Jeśl,ź
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do tego dojdzże, to sprallsa Junkcjonotuunża ko|"ei

us tlkicłL mielscou:ościach, jctlc §ęłl"giet przestanźe bEć
j alłżmił ol tł ż ek pr obl em e m.

Wspomnżany artgkuł prasoLoa zaczana s?ę od
słólł: ,,Z szerokźm uśmżechem ncl t,uqrza uręczał mi
bulmźstrz (...) kopźę pźsma ..." Z tekstu artykułu nl,e

uynika, kto kry je sżę pod odk:,reśl"enźellL ,,1tLź"? - Ro-
zunl,iem, że ch,odzż tutaj o nże podpisanego Autora
artEkułu. Odpouiedź na to pytanźe zapelune zatnte-
resuje też Czytelrłźlłćslls,,W żt,rEny Śml,gielskiej".

Na margźnesże cułej sprg.lfia nasulpa się reJleksja,
że czasem znclcznl,e proścźej i szybciej byłoby zurócżć
się z zapytq,nźem bezpośrednźo clo zarzqdzajqcego ko-

le jo, d.o jazdousq, aniżeli, pr ou adzić kor es pond,enc j ę po-
mżędzg Śmżglem ż Poznunianx poprzez Warszawę ...

proszę o potraktowanie ni,nźejszego pżsmu jako
odpollsi,edzi na uspornniang artEkuł, zgodnże ż uu-
mog amż odpousi,edni,ch pr zepi,s óu P r aus a P r as otls e g o.

adpouiedź tę napźsałem dopźero teraz, ponżeuuż cze-
kałem na zupolni,edzianq publikację pt. ,,Bataltu
o kolelkę". Po jej lekturze stąłżerdzam, że to co po-
uyżej napisałem, jest u pełnż aktualne.

Do wiadomości:
Urzqd Mźasta i Gmź.ng Śmi.gżel

Rzecznżk Prasowg ZDOKP (-) Roman Hajdrouski
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FąHZYDffii§CiA SENIOROW POLONII
Rezydeilcja to miejsce stałego pohytu jakiejś waż-

nej osoby, zwykle jest to paŁac z otaczającym go

parkiem.
Taką rezydencją nreba\,vem, bo już od 21 czerwca
1999 roku, będzie pałac w Spławiu, jak już pi.sałem

wcześniei, kupionv przez Pawła Szymanowskiego.
Właściciel i jego żona Zonla Stefania Szymanowski
realizują przeobrażenie zrujnowanego obiektu w cen-

trum rehabilitacyjno-kulturalne z możliwością za-

mieszkania na stałe.
Przyszłymi pacjentami-mieszka/rcami rezydencji bę-

dą Polacy - seniorzy, a więc ludzie w podeszłym
wieku, obecnie mieszkający na Zachodzie i chcący

w jesieni swego życia wrócić do ojcz;,stego kraju,
W tei chwili cała energia właścicieli skierowana jest

na dwa obszary działania; wyszukiwanie potencjal-
nych pacjentów i odbudowa (łącznie z adaptacją) pa-

łacu.
By zaplanowane przedsięwzięcie mogło być zrealtzo-
wane, utworzono i zarejestrowano w Lesznie Spółkę
z ograniczoną odpowiedzialnością pcd nazwą REZY-
DEIVCJA SENiOROW POLONII, której siedzibą jest

pałac w Spławiu, a plezesem - 
Zonja Stefanla Szy-

nlanowski. O takiej samej nazwie jak spółka, w Niem-
czech dział a zl,v lązek-zT zeszer.re -s towarzyszenie osób

wyw-odzących się z Polonii o profesji łw:rązaneJ ze

służbą zdrowia i oświatą. Fonadto w USA zawtązała
się grupa inwestorów, która będzle materialnie spół-
kę u,spierała.

Część pałacu jest w doł:ryun stanie. Reinorrt da-

chu i wymiana okien oraz naŁożone tynki za;cobiegł1,

dewastacji. W tej części też dztała już ł:iłrio spółki
i jej prezes. Do dysptlzycji jest telefon i fax. Cześc

druga - nie zal:ezpteczona - 
to r,,-tina. Nłektole

fragmenty murow będą musial5 byc do połow,v ro-
zebrane. Pewne liłopot;r strvarzają rvytlogi cchlon;,
zabytków, które zn:rrszaią d,a ocitv,,orzenia piel,rvoti-rej

substancji archite}<toniczne.j . Tlzeba bedzie m,in. od-
trł,orzyć zamllIo\\-al-Ie dziś oirl,iłr i ścieilire nisze. Jalio

ciekawostkę podam, że w trakcie zrywania parkietu
na jednej klepce ołówkiem została wypisana nazwa
poznańskiej firmy, która parkiet kładła oraz data: 20
lipiec 1869 rok!
Roboty budowlane ruszą z mornentem otrzymania
odpowiednich zezwoleń.

W części pałacowej będzie recepcja (od pracownic
wymĘana będzie znajomośó języka angielskiego),
pomieszczenia dziennego pobytu, biblioteka, bilard,
gabinet lekarski i pielęgniarski, sauna, Tu też będzie
mieszkała część pensjonariuszy (aby było rnożna po-
ruszać się łóżkiem Iub wózkiem, część istniejących
już korytarzyków będzie przebudowana). W parku
wybudowany będzie pawilon (połączony z 1młacem
łącznikiem w stylu ogrodu zimowego), w którym za-
mieszka główna część pensjonariuszy (łącznie będzie
43). Tu też będzie kuchnia z jadalnią.

Ogółem spółka zatrudni około 50 osób. Frzez całą do-
bq na miejscu będzie lekarz i zespół pielęgiarski, Sio-
stra przełożona będzie posiadała kwalifikacje ze spe-
cjalizacją w geriatrii (choroby wieku starczego, ich
leczenie i profilaktyka), Pozostałe siostry zostaną
w tym zakresie przeszkolone. Jak mnie zapewniła
prezes spółki (rezydencja będzie jej terenem dztała-
nia) pierwsi pensjonariusze w rezydencji zjawią się
21 czerwca 1999 roku! Widząc obecny stan technicz-
ny pałacu i mając wizję tego co ma być, tempo prac
będzie oszałamiające! ,,Byle nie przeszkodziły nam
urzędy".

Nim rezydencja przyjmie pierwszych pacjentów,
po tegorocznych świętach wielkanocnych, zostaŁa
zorganizowana odpłatna działalność usługowa w za,
kresie kompleksowej opieki nad chorym w domu. Co
6 tygodni będą organizowane (bezpłatnie) kursy dla
domowników opiekujących się chorymi w mieszka-
niach. Przekazywana im będzie elementarna wiedza
o postępowaniu z przewlekle chorym człowiekiem-
Ponadto będą (odpłatnie) świadczone usługi pielęgna-
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cyjne w domu chorego oraz w utrzymaniu i prowa-
dzeniu jego gospodarstwa domowego.

Poptzez stałą obserwację pacjenta i współpracę pie-
legniarki z lekarzem, przebywającemu we własnynr
rr:ieszkaniu choremu stworzy się warunki szpitalne.
Niezwykle ważna będzie też opieka psychologiczna
nad nieuleczalnie chorymi. Od pielęgniarek wymagać
się będzie motywacyjnego podejścia do chorego: ja-
kie jeszcze możIiwości ma chory pacjent?

Marzeniem Pawła t Zonji Szymanowskich jest by
zorganizowac drugi stacjonarny ośrodek dla pacjen-
tów przewlekle chorych, aie w tym wypadku dla pa-
cjetltow z Polski. ,,Jest dużo ludzi, którzy mają sta-
rych, zniedołężniałych rodziców i nie mają co z nilrti
zrobić, a do domu starców nie chcą ich oddac, Tu jest
luka, którą trzeba wypełnić".

Jak już vrspomniałem prezesem spółki i głównym
,,budowniczym" rezydencji seniorów jest Zonja. Pa-
rveł pisze rv Niemczech doktorat i przez cztery 1ata

jeszcze będzie tam zbierać doświadczenia, A po po-
wroci.e - będzie praktykowai w Smiglu i okolicy.

(H.z.)

nErunTl'lAn l(lt{A,,cEffiTalJllll"
23.04.98 (czwartek), 24,04,S8 (piątek) godz. 17.00

,,ANA§TAZJA", USA, 1997. Reż. Don Bluth, Gary
Goldman. Film animowany. Jest rok 1916, na dworze
carskim r,v Petersburgu odbywa się ba1, kilkuletnia
księżniczka Anastazja tańczy ze swym ojcem - ca-
rem. Pojawia się demonlczny Rasputin i rzuca kląt-
wę na rodzinę carską. Wkrótce potem wybucha re-
wolucja, car i jego rodzina uciekają z pałacu.

27.04.98 (poniedziałek), 28.04.98 (rvtorek) gołlz. 1,7.00

,,SPONA", Polska, 199B. Reż. Walderlal Szarek, wyk.
Władysław Kowalski, Krzysztof Kowalewski, Ewa
T)łaszczyk. Film dla młodzieży. Do warszawskiego Ii-
ceum zostają przyjęci trzej nowi ucznior,vie, łączy lch
żywiołołva niechęć do szkoły. Nauczyciele reagują
wzmożonymi wymaganiami i surowym przestrzega-
nienr dyscypliny. Uczniowie żądają od przybyszów,,
L,y się przystosowali. Film jest adaptacją poivieści
irTiziurskiego,,Sposób na Alcybiadesa".

1.05.98 (piątek) godz. 19.00

,,OtsCY -PRZEBUDZENIE", USA, 1997. Reż. Jean-
-Pierr Jeunet, wyk. Sigourney Weaver, Winona Ry-
der, Brad Dotłrif, FiIm fantastyczno-naukowy. Na
pokładzie wojskowego statku kosmicznego przebywa
grupa naukowców. Przywracają oni do życia kosmo-
nautkę, która przed laty walczyła z pot,vorem. Ucze-
ni pragną stworzyć hybrydę, r,v której cechy ludzkie
połączą się z cechami trrieszkańców kosmosu. Ekspe-
ryment prowadzi do katastrofy. B,M.

IJrzqd Stanu Cylłilnego us Śmiglu uprzejmźe za-
lużadamża, że u tutejszym, Urzędzźe zlłżqzek małżeń-
skź ząu:arli:

23 LUTEGO 1998 r.

- Pan Jacek Jędrzejczctk z Poznani,q, - Stare Mźa-
sto l pani lusona Elżbleta Mźel,ocll z Bruszczeusa

5 MARCA 1998 r.

- Pan lreneusz Stanisłau: Danieletl:icz z Kokorzgna
ż Panż Justyna Anna Kubaszewska ze Śmżgla

- Pan Mźrosłaln Ratajczak z Bronikotlsa i Panż Ag-
nieszka Sgluźa Piosźk z Koszanowa

12 KWIETNIA 1998 r.

- Pan Rernigźusz Tomasz Galusik z Bucza ż Pani
lzabela SpEchuła ze Śmźgla

- Pun Darżusz Ratajczak z Czacza ź Panż Etlsa Wal,-
ter ze Starego Bżałcza

Pan Jacek Bartkoużak z Głuchólls i Pani Joanna
Kaźmierczqk ze Śmigla

KWIETNIA 1998 r.

Pan Dominik Dariusz Ławniczak z Poświętna
i Pani Marzena Masłowska z Morownicy

urzędu .r"",r€ii#il'Ło w śmigiu
(-) źnż. Jerzg Cźeśla

poLI _ CoLoR
ZAKŁAD USŁUGOWO_HANDLOWY

KRYSTYNA GÓRNA
64-030 ŚmigieI, u1. Ogrodowa 5 Tel (0-65) 518-92-;:

oferuje Państwu:
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Druki

-- wizytówki

- druki firmowe

-- nadruki na kopertach

- bloczki firmowe

- identyfikatory

-- foldery

- ulotki

Naklejki

- dow,olne kształty

-- małe nakłady

-- papier i folia
samoprzyIepna

-- ploter

Szyldy
tablice informacyjne

kasetony
napisy na samochodach

witryny
transparenty

flagi firmowe

Foto

-- skaner

-- fotografia cl-fro,r,a

- nadruki na fo]li
i koszulkach

- art. fotograficz:.=



WITRYNA ŚMIGIELSKA

JESZCZ,F, o ,,PoGoNn"
W poprzednim numerze Witryny Śmigielskiej re-

lacjonowałem Czytelnikom przebieg walnego zebra-
nia klubu.
Dziś - rozmowę, którą przeprowadziłem z prezesem
Klubu Bogdanem Krysztofem i wiceprezesem Lesz-
kiem Balcerem.
Klub ma nowych trenerów...
B.K. Tak. Po rezygnacji Józefa Szulca, ktoremu tą
drogą jeszcze raz składamy serdeczne podzięko,wa-
nie za pełną poświęcenia pracę, zarząd postanowił
powierzyć funkcję szkoleniowca pierwszej drużyny
mgr. Ro,bertowi Plewce, a juniorów i trarnpkatzy -mgr. Tomaszowi Frąckowiakowi. Obu trenerom po-
stawiliśmy konkretne wymagania.
Jakie?
f,.B. Utrzymanie się pierwszego zespołu w klasie
okręgowej, a zespołowi juniorów - ptzekazanie po

rudzie wiosennej przynajmniej trzech zawodników
do pierwszej drużyny i poprawę lokaty w rozgryw-
kach wojewódzkich. Trampkarze mają zostać ptzy,
goto,wani do gry w zespole juniorów.
Chcąc wymagać trzeba stworzyć trenerom odpowied-
nie warunki. Jakie cele postawił sobie zaruąd?
B.I(. Będziemy przede wszystkim pracować nad wy-
tworzeniem właściwej atmosfery w klubie, nie zre-
zygnujemy z żadnego zawodnika na rzeez innego klu-
bu, zapewnimy minimalne środki finansowe i zagwa-
rantuejmy zawodniko,m minimum potrzeb sprzęto-
wych, W miarę możliwości będziemy pomagali im
w uzyskiwaniu pracy. W końcu sezonu, biorąc pod

uwagę wyniki zespo,łu oraz wkład poszczególnych
zawodników, dokonamy gratyfikacji ze środków
uzyskanych od sponsorów.
Jakie warunki muszą być spełnione, aby te założenia
stały się realnymi?
L.B. Przede wszystkim wewnątrz klubu musi być
odpowiednia atmosfera. Muszą zostać też wyelimino-
wane negatywne zjawiska zewnętrzne. Mam tu na
myśli zachowanie pseudokibiców, wtrącanie się pseu-

dodziałaczy w czasie meczów do zawo,dników i tre-
nerów, uwłaszanie przez nich godności sędziom. Cie-
szy nas, że działan:ra w tym zakresie są już widocz-
ne, o czym świadczyły wypowiedzi p. Zyjewskiego
na antenie radia ELKA.
B.K. Chcielibyśmy doprowadzić do tego, jak było
dawniej, by bycie .w POGONI było nobilitacją.
Co stanie się gdy trenerzy i zawodnicy nie podołają
postawionym zadaniom i np. pierwsza drużyna nie
utrzyma się w klasie okręgowej?
L,B. 7, trenerami zawarliśmy umowy do końca roz-
grywek tej rundy. Ich przedłużenie nastąpi po oce-
nie rozgrywek w rundzie wiosennej.
B.K. Jeśli spadniemy nie będziemy rozdzierać szat
i drużyna będzie grała o klasę niżej. W sporcie bywa

różnie: raz się wygrywa, taz pTze1rywa. Na pewno
w razie spadku, zwiększymy wysiłek na szkolenie
i wychowanie młodzieży.
Starsza generacja działaczy, co uwidoczniło się też
w trakcie waszego zebrania, upadek FOGONtr widzi
w rozdrobnieniu organizacyjnym i finansowyln spor-
tu na terenie gminy. Marzy im się jeden duży klub
wielosekcyjny.
L.B. W obecnych rvarunkach samorządności i ekono-
micznych takie rozwiązanie jest nie do przyjęcia,
przeczyłoby zasadom demokracji. Mówi.ę teraz jako
radny i działacz spońowy: zawsze będziemy wspierać
inicjatywy oddolne. Tworzyć klub ma prawo każdy
i nie mamy prawa kogokolwiek w tym ograniczać.
It.K. Na sport w gminie nie patrzymy tylko oczami
prezesów POGONI, chodzi nam o rozwój sportu na
zdrowych zasadach w ogóle.
Jakie przedsięwzięcia planują panowie Prezesi w naj-
bliższej przyszłości?
B.K. Przede wszystkim tworzenie dobrego klimatu
do pracy w klubie i wokół klubu. Potrzebni są ofiar-
ni działacze. Obecnie jest nas garstka: Edward Bent-
ka, Sławomir Grocki, Stanisław Kamieniarz, Stani-
sław Kostrzewa... Tym bardziej, ze klub w ptzyszŁym
roku obchodził będzie jubileusz 70-1ecia istnienia.
Zamietzamy zotganizowaó klub kibica. Jego fani bę-
dą, za niewielką opłatą, rnogli wyjeżdzać na mecze
rozgrywane poza Śmiglem, w autobusie nie wszyst-
kie miejsca zajmują przecież piłkarze.
L.B. Potrzebne są pieniądze, a więc - sponsorzy.
Udostępniamy siedem tablic na boisku, sponsorów
będziemy reklamo,wać przez gŁośniki - potrzebny
jest nam dobry spiker, trochę znający się na piłce.
W daiszym ciągu będziemy ściśle współpracować
z OSP w Śmiglu, której członkowie w czasie rneczów
pełnią funkcje porządkowych.
A ze spraw piłkarskich - mamy zamiat zorganlzo-
wać turniej dzikich drużyn w oparcj,u o szkoŁy z na-
szej gminy. Finał - w Dni Śmigla.
Dziękuję Panom za rozmowę, ale mam też i prośbę:
czy redakcja naszej gazety mogłaby otrzymywać
krótkie informacje z tozgrywanyc}n przez piłkarzy
meczów? Chętnie będziemy je umieszczać na na,
szych lamach.
B.K. To jest do załatwienia.
L.B. Zobowiążemy do tego trenerów. 

1 
{a.z.l
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PRZYJMĘ UCZNIA (CHŁOPAKA)

tu zauJodzie sprzedaluca
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe,,DAREX"

Śrnigiel, ul. Kilińskiego 9
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8ff{BtH{IPEt§ff! K{BF§K§§ffi$
W ubiegłym roku byliśmy współorganizatorarni

I1 Wielkopolskiego Konkursu Młodych Instrumenta-
listólv Orkiestr Dęt5lgh. W tym roku impreza objęła
swym zasięgiem całą Polskę i byliśmy głównyrn
olganizatorem pierwszego OGÓLNOPOLSKiEGO
KONKURSU MŁODYCH INSTRUMENTALISTÓW
ORKIESTR DĘTYCH,,ŚMIGIEL,9B".
Konkurs odbył się 5 kwietnia w sali. widowskowej
Cen'urum Kultury. Uczestniczyli w nim przedstarvi-
ciele rrastępujących orkiestr: Dziecięco-Młodzieżowej
Orkiestry Dętej w Koninie (B uczestników), Dziecię-
cc-iviłodziezowej Orkiestry Dętej w Krobi (5), Orkie-
stry Dętej Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo
i Psychicznie Chorych w Kościanie (4), Dziecięco-
-Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Ponieca (4), Orkie-
strlr l(6pąlrri Węgla Kamiennego ,,MURCKI" z Kato,
v;ic (2), Orkiestry Dętej OSP w Zagórowie - koniń-
skie (1), Orkiestry Dętej Ośrodka Górniczego ,,ADA-
MÓW', z Turku (1), Orkiestry Dętej CSP ze Smigia
(1), Orkiestry Dętej Cukrowni Kościan (1), Orkiestry
Dętej OSP w Osiecznej (1), Orkiestry Dętej OSP
łv Łabiszynie - bydgoskie (1), Orkiestry Dętej PKP
w Jaśle koło Krosna (1), Orkiestry Dętej OSP w Ko-
Lylinie (1), Młodzieżowej Orkiestry Dętej ZHP i OSP
r,,, Uniejowie - konińskie 4), Orkiestry Dętej OSP
w Dobrej - konińskie (2), Młodzieżowej Orkiestry
Dętej CSP w Dąbiu - konińskie (1).

Kotrkurs przeprowadzono w trzech kategoriach
wiekorvyclr z podziałem na instrumenty blaszane
i drev,uniane.

Jury w składzie: Władysław Baiicki - dyr. arty-
styczny Zarządu Głównego Polskiego Związku Chó,
rów i Orkiestr w Warszawte, Franciszek Suwała -dyr. Wojskowego Liceum Muzycznego w Gdańsku
oraz Karol Muszkieta - muzykolog mieszkający we
Włoszakowicach przyznało nagrody i wyrózrrienia
rrastępującym uczestnikom konkursu:

Grupa rviekowa do 12 lat:

instr. b I a s zane - 1. m. Tomasz Taciak -- Koś-
cian (szpitai), 2. m. Tomasz Janiak - Uniejórv,
3 m. Jakub Donaj - Kościan (szpita1). Wyróż-
niono Marcina Krzywickiego - OSP Śmigiet;

instru. dr e wniane - 1. m. Piotr Kawczytiski -Krobia, 2. m. Agnieszka Siwińska - Poniec, 3. m.
Hubert Walendziak - Poniec. Wyróżniono Michała
Kurzeję - Katowice.

Grupa wiekowa 13-15 lat:

instr, blaszane - 1. m. Patryk Budzianowski -Krobia, 2. in. Wojciech Lisiecki - Katowice, 3. m.
Jarosław Taciak - Kościan (szpital). Wyrózniorlo
Piotra Sikorę z Kościana (culirownia).

irlstr. clrewniane - 1, m, Anna Foks - Poniec,
2. m. Krzysztof Wróbel - z Dobrej, 3. m. Anna
Duda - Turek. Wyróżniono Agatę Witliowską -Kcścian (szpitai).

Grrrila wiekorva 16-20 lat:

insir. blaszane - 1. m. i dodatkowe wyróżnie-
nie Michał Olejnik - Krobia, 2. m. Marek Gawron
Łabiszyn, 3, m. Grażyna Smierzchała - Poniec, Wy-
różniono Jakuba Pacholczyka z Uniejowa.

instr. drewniane - 1. m. i dodatkowe wyróż-
nienie Paweł Pietruszka - Jasło, 2. m. Daria Sprut-
ta - Krobia, 3. m. Grzegotz Makówka z Dobrej. Wy-
różniono Airdrzeja Piotrowiaka z Krobi.

Absolutne GRAND PRIX przyznano występującemu
w tej grupie wiekowej Pawłowi Majdanikowi
z Osiecznej.

O poziom rł,ykonawczy konkursu zadbał przede
łvszystkirrr główny organizator konkursu: Polski
Z,wiązek Chórów i Orkiestr, który w wykazie utwo-
rów obowiązkowych (każdy uczestnik wykonywał
dwa utwory: obowiązkowy i dowolny) m.in. dla fle-
tów umieścił ,,Rondo Russo", dla klarnetów ,,Don
Giovani" czy ,,La Bohemę". Puzoniści wykonywali
m.in. ,,Chór studentów", a trębacze ,,Rigoletto" albo

,,Carmen" lub ,,Bolero". Saksofoniści m.ln. ,,Orfeusza
lv piekle". Tak więc było czego posłuchać. Dla miłoś-
ników tego rodzaju muzyki prezentacje uczestników,
a przede wszystkim popisy laureatów były prawdzi-
wą ucztą duchową, tym bardziej, że jak stwierdziła
komisja konkursowa w protokóIe - ,,poziom kon-
kursu był bardzo wysoki".

Otwarcia konkursu dokonał Burmistrz Śmigla
Jerzy Cieśla witając serdecznie uczestników, ich
opiekunów i akompaniatorów oraz zaproszonych goś-
ct, u,śród których m.in. byli: Dyrektor Generainy
Urzędu Wojewódzkiego w Lesznie Wojciech Torn-
czak, poseł Wiesław Szczepański, dyr. Wydziału Kul-
t;ry, Sportu i Turystyki UW w Lesznie Eugeniltsz
Iili..viliski, dy.. Wojewódzkiego Domu Ku.ltury
v", Lesznie Zdzisław Adamczak i Prezes Zarządu Wo-
jewodzkiego OSP Andrzej Szwarczyński.

Po przesłuchaniach konkursowych miał odbyć się
koncert zespołu ,,CAMELEON" z Gostynia, który
iedrlak w ostatniej chwili, ze względu na niedyspo-
zycję jednego z członków, musieliśmy odwgłać. Za-
wiedzionych - przepraszamy. Koncert za tb dali --
i to jaki! - laureaci, którym puchary wręczali:
J. Cieśla, przewodnicząca Rady Miejskiej ŚmigIa
Llrszula Ranke, W. Tomczak, E. Śliwiński i A, Swar-
czyński. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dy,
plomy uczestnictwa.
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Niestety, podobnie jak w roku poprzednim i tym
razem nie dopisała publiczność. Rozumiem, że w tym
czasie odbywało się walne HARMONII, ale aż trudno
uwierzyć, ,,że w pięciotysięcznym mieście, z trady-
cjami zarówno chóralnymi jak i orkiestrowymi,
w którym aktualnie działa chór i orkiestra, w któ-
rym uczy się wychowania muzycznego, nie można
zapełnić (...) miejsc na widowni." A była to impreza
ogólnopolska! Ci z Jasła i Łabiszyna przyje-
chali już rv sobotę rano, zamieszkali w schronisku
i podziwiali nasze miasto. Ta impreza nas r e k l a-
muje i promuje! Zadarmo!!!

Naszą orkiestrę reprezentowały trzy osoby: kapel-
mistrz Jan Nowicki, Władvsłal,ł Każmierczak oraz

tłczestnik konkursu Marcin Krzywicki. Były też dzie-
ci z klasy IV D uczące się grać na instrumentach.

Już dziś zapraszam mieszkańcó\,ł/ miasta i §miny
na II Ogólnopolski Konkurs Młodych Instrumentali-
slów Orkiestr Dętych,,Smigie1'99".

(H.z)
l aał}aa.Faal}aaaaaaalr{aal)a
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64_030 SMIGIEL, UL. KILIŃSKIEGO 10

tel. (0-65) 5-189-022

E wycinanie drzew

O cięcie drervna opałowego

ffiffi

zAltUPltY KAŻDĄ ltoŚĆ zŁOltlu
Odbiór własn;lm transportem.

Termin odbioru do uzgodnienia.

Adres:
SKUP MET.ĄLI Żu.azrlyCH sp. c.

64-030 Śrnigiel
ul. J. Słowackiego 14

teiefon: (0) 601-576-122

(czynny całą dobę)

aa!.oaaaoaaaaaaaaaaaaaa

sPa,osToWANIE
Relacjonując spotkanie Zaruądu Przedsiębiorstwa

Produkcji, Handlu i Usług Rolniczych ,,SN,IIGROL"

- spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z emery-
tami i rencistami (WŚ z 9.04.199B) dwukrotnie uży-
łem wyrażenia ,,spółdzielnia" zamiast ,,spółka". Zain-
teresowanych i Czytelników plzepraszam.

(H.z.)

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 12 kwietnia
1998 r. zmarła

śp. Władysława Sołtysiak
odznoczono medolem

,,Zoslużony dlo Miosio i Gminy Śmigiel"

Rodzinie Zmarle! składamy wyrazy szczerego
współczucia

Rada Miejska Śmi8la.*,
Pogrzeb śp. Władysławy Sołtysiak odbył się 16 kwiet-
nia 1998 r. na cmentarzu parafialnym w Śmgilu.

Pogrzeb śp.
1998 roku na

Pani Annie Bajon

wyrazy szczelego współczucia
z powodu zgonu Męża

śp. HENRYKA BAJONA
składają

pracownicy Centrum Kuitury w Śmiglu.

Henryka Bajona odbył się 20 kwietnia
cmentarzu parafialnym w Śmiglu.

POTF"UDŻ SIĘ
Nagrodę za prawidłowe rozwiązante
przedniej krzyżówki otrzymuje Do
Różańska z Przysieki Polskiej. Gratul,
my. Nagroda do odbioru w redakcji.
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po-
rota
uje-

pani Eiżbiecie cieśli
dyr. Przedszkola Samorządowego

w Śmiglu
z powodu zgonu Ojca

śp. HENRYKA BAJONA
składają

Burmistrz Śmigla
oraz

pracownicy Urzędu Miejskiego Śmigla

Pogrzeb śp. Henryka Bajona odbył się 20 kwietnia
1998 roku na cmentarzu parafialnym w Smiglu.
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KnmmffiM-m ffiffiffimwwffiffiBffi
16.03.br. 

- irlteilveniolvatro v; jednr.m z nrieszkań
rł, Czaczu, w któr}ln Łez r:owciiu mąż i ojciec
zntszczyŁ ścił,rię l,v pokoju, pt}io;rzlicał znajdujące
l;ię w ninr spizęt;, i z1ttszczy| ,_.^leble. Sprav,a
w toku.

17.03.br. 
- niet,rzeź-wy mleszkeniec }iadoinika ieźał

na pcboczu drogi E 5 na rvi;soll,ości stacji paliw
w Koszanovłie, ZaŁrzyriano 8o do wytrzeźwienia.
Vr-niosei< cio kolcgiuln.

18.03.br. 
- w Śmiglu na ul. T. Kościtiszlri nietrzeź-

wi kupujący nie chcieli opuścić skiepu. Po przyjeź-
dzie patrolu 

- wyszli.
25.03.br. ntetrzeźrvy mj.eszkaniec Smigla leżał

w stanie upojeilia aikohoiowego na chodniku
pl. Rozstizelanycil. Odwieziono go do donlu i sptl-
tządzono łvlriosek do kolegium.

25.03.br. 
- interweniowano w rni.esz}<aniu ił, Nadob-

ni,ku, rlu którym nietrzeźr,vy Tr,ąż viszczął awanturę
wobec żony i cizieci. lrol-łczenie.

26.03.br. 
- ponownie interweniowano w posesji przy

uL J. I,waszkiewicza w- Smiglu, gdzie doszło do
awatltury pomiędzy r,,złaścicieIami a lokatorem
o zamykanie okna na korytarzu.
\Ąl tej sarrrej sprawie interwenlov,zano 28 marca,

W marcu ujawniono, że w iutym w Starym Bojano-
,uvj.e do]<onano włamania do }-1ATA 125p, z którego
spla\.vca str<radł raciioodtwarzacz samochodowy
wartości. 40 złcltych. Sprarł-cę ustalono a skradzio-
ny splzęt r;cizystriano. Sprarva w toku.

1.04,br. -- itlterrł,enjorvano w ;ednym z mieszkań
w \iionieściu, -,v klcl3,,m niettzeźwy syn wszczął
awanturę wol:ec iodzicór;. i]'lze,ptor"l/adzono z nim
os tlzegarvczą i,ozil1o1vę.

2.04.bl. 
- mieszkańc:i. l:lr-li..i.i przy u1, r. ii_tściuszki

w Śirriglu zgłosiJi, ie rra ]ł]aice sc}ii:dorłlej ]ezy
mężcz1lz,la. I.1a irricjsclt i.irialo1,ltl, ze ies'l, t'; nie-
trzeźvły i-ir]esz},;ailiec Il{oroi,viriu-i,, który z klai:ki
sc}rociorł,e j z1,oJlił so}:ie sy,i,i:lriic;. \Vniosek do iro-
1egiurri.

2.04.br, *- ilriei:r,r,elioi]"-;lno l,; leci:ll-1,ił z ;:,i,ir_,, zkań
.w- S-tai,;ll:rl Eojanołi,.ie, lv l,,t.ór,-,,m iliet-rzez-,.r-i ]|:]i}ż

,,yszc,zął ail,,;ii-iturę lio'nec l:.ojr} i rrie]etrrlc]r cizieci.
Plzcd pizirl;-ł,cicrr patroir.i,,datl,:slii ilo.irser," ocldi-
1ił sie z mrejsca zallietlzkania.

lt"04.br. -. intei::l;e:rrio,,l"..l,no -ńi Sia1,1.tri Eojanor.,rie,
g dZie ill Cl i,rze il.,łii, ko n ku i,r; ; l 1, -ł,: :;żc7Ął a ",;ałl'i l_łtę lvo -
bei: S\,I,ei l.irSpClioi{ato]ii.;i, F,r.,zel_;l,,o.;"ul,irjzclrc IoZ-
m,o,.;ię.

3.04.}rr" --- iliet;c,zeź.;,.l-,,,..ies;kenjec S .,igla rł,tei,gnilł
do ieiirego z n,,,e:;zkrł,it łi Czaczu i rire circlał go
{jo u] )lis(,iC. (.:dv, i, ".,.',g-,,tl 3() :,,., e,_o l,, ;ajsca zamic,.ł-
kairia.

4.04.br. 
- interweniolr;ano w mieszkaniu przy ulicy

T. Kcśc;uszki w Srniglu. Nietr-zeżwy mąż wszczął
ar,vanturę wobec żony i lvypędzał ią z mieszkania.
Stlony pouczono.

T.04.br. 
- interuveniowano na ul. Reymonta w Smig-

lu. Nfieszkańcy zgłosili, że nietrzeźwy rrrężczyzna
z ul. W. Sikorskiego wałęsa się w tym rejonie. Po-
t-i r:z,;en j e.

KOMENDANT KOMISARIATU I,OLICJ]
mł. aspirant Wi.esław Terczeusski

WoLNE TERMINY!!!
Ceritrum Kultury w Śmiglu informuje, ze posiacia

jeszcze u,olne terminy na organizację uroczystośc_
rcldzinni,ch 

- wesela w duzei sali: 6 czerwca, 11, 18

i 25 1ipca oraz 7 i 21 listopada. Wszelkich informac-,
o ,łynajmie sali udziela Sekretariat Centrunr: Snr'-
giel, ul. T. Kościttszki 20. Informacji można też za-
slięgnąć telefonicznie: 5-1B0-273.
Csoby, które zarezerwowały salę a jeszcze nie podp,-
sały urnów prosimy o przybycie celem spisan_.
iychże. dyr, H. Zbiers.:_

WAHEBfi[E
Z nledzieli na wielkanocny poniedziałek niezna:,_,

sprawcy 
- chuligani swą agresję r,vyładowali na ła,,,--

kach usytuowanych na promenadzie łączącą ui::.
'I. Kościuszki z Północną w Śmiglu. Część poodr;-,,,,,"-
nych listew wyrzucili za płot na teren kościejr.-,
część pczostawili obok. Jest Ło czyn naganny! Jak ::-
wiedzieii nam strażnicy miejscy przykre jest rórr,:-__=_

i to, że są osoby, które widziały sprawców lecz t: .

się mówić.

Na naprawę zniszczonych ławek ZGKiM stracił c:.,
materiał i pieniądze. Chyba nie o to winno nall} c"._-
dzić w naszym gospodarnym mieście.
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cNI ,%WYWALCZYLI il LIGĘ
Od leuej: Andrzej Herkt (ksźqdz), Grzegarz Stacho-
u:źak, Pźotr Mulczyńskż, Grzegorz Kanżak, Danuta
Str zelczyk (tr ener mło dzieżE ), Kazźmier z Kotu alc zyk,
Tudeusz Kozłowskź (zalaodnik, trener ź prezes PO-
LONI/. (Na zdjęcżu brqk Adclma Ducły).

Awans do II ligi rvyrvalczyła kadra w składzie:

Grzegorz Kaniak - ur. w 1954 r., górnik w KGHM
v,. Lubinie, gdzie też mieszka, żonaty. Gra 34 lata,
\Ą7 tym w zespołach pierw-szo i drugoligowvch,
rv 1983 r. pokonał Andrzeja Gruklbę. W POLONII
pieTwszy sezon, średnia punktów zdobytych \,v meczu
-- 4,4 (na 4,5 możliwyclr).
adam Duda - ur. w 1952 r., elektromonter w Poz-
znaniu, gdzie też mieszka. Żonatv. Yy'ystępował -w ze-
społach drugoligowych (m.in. w HELTCSIE Czetnpiń
i SAN Poznań). W POLONII od 1991 r. Średnio
\^I meczu zdobywa 2,0 pkt.
I(azimierz l(orvalczyk - uI. w 1956 r., właścicie1
firmy stoiarskiej w Mórkowi.e, rnieszkaniec Leszna.
Żonaty. Gra 30 1at, w POLONII od 1996 r,, debiut
u, II ]idze, średnio zdobywał 2,0 pkt.
Grzegorz Stachowiak - ur. w 1958 r., pracownik
Urzędu Skarbowego w Lesznie, mieszka w Smiglu.
Żonaty. Gra 26 lat, w II lidze zadebiutuje. Wycho-
wanek POLONII, średnio -- 1,5 pkt.
Tadeusz Kozłowski - ur. w 1968 r., nauczycie1 (mgr
wychowania tizycznego) w ZSZ w Lesznie, gdzie też
mieszką. Żonaty. Gra 16 lat - kilka sezonów w II Ii-
dze w Gorzowie Wielkopolskim. W POLONiI od
1994 r,, średnio 4,0 pkt. Jako trener (druga klasa te-
nisa stołowego) po raz drugi wprowadził zespół do
II ligi pierwszym była POLONIA Słubice.
W Śmiglu wychował już kilku mistrzów wojewódz-
twa leszczyńskiego w kategorii młodzików.
Piotr Mulczyński - ur. w 1976 r., pracownik Śmi-
gietskiej Spółdzieini Przetwórczo-Handlowej w Śrni-
glu, mieszkaniec Śmigla. Kawaler. Wychowanek PO-
LONII, zadebiutuje w iI lidze, średnio zdobyrvał
1,5 pkt.
Artur Marciniak - ur. w 1979 r., uczeń Zespołu
Szkół Technicznych w Lesznie, mieszkaniec Śmigla,
kawaler. Wychowanek POLONII, w drugiej 1idze za-
debiutuje.

Jak się dowiedziałem od plezesa klubu, zarząd
POLONII czyni starania o pozyskanie sponsorów dla
drugoligowego zespołu - jak i pozostałych drużyn.
Są już zaawansowane lozmowy z jedną z firm księ-
garskich z Poznania, której właścicielem jest śmigie-
lanin. Jeśli rozmowy zakończą się pozytywnie, wów-
czas do nazwy POLONiA dodany zostanie drugi

KAtEllI{lstOP §PtIffiIlItTY
Świetnie rozpoczęli rewanżową rundę rozgr;zwek

w klasie B Okręgowego Związku Piłki Nożnej
r,l, Lesznie piłkarze MAS-ROL Spławie wygrywając
w Gryżynie z tamtejszym LZS 5 : 1. Bramki zdobyli:
Kazimierz Rogacki i Maciej Strzelczyk po dwie oraz
h,Tarek Sowa - jedną.

Jak powiedział nam terener zespołu Ryszard Szcze-
paniak, zwycięstwo było wynikiem poprawnej gry
całego zespołu oraz realizowania przez niego założen
taktycznych.

MICHAŁ SZKUDLAREK NADAL BIEGA - W POZ-
naniu wokół jeziora Rusałka na 10 km w kategorii
powyżej 40 lat był 22, a w Sulęcinie, w mistrzo-
stwach Polski rv kategorii 60-65 lat, na 10 km był
szósty. A MIKOŁAJ SZWARC uczen 5 klasy śmi-
gielskiej szkoły WALCZY NA MACIE - w Woje-
wódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Lesznie
w turnieju judo w kategorii wagowej do 50 kg zajął
drugie miejsce.

DOBRE MIEJSCA TENISISTEK
Czwaltego kwietnia w Kąkolewie odbyły się mi-

strzostwa wojewódzkie LZS w tenisie stołowym,
,w których dobrze spisali się zawodnicy ORLĄT
Czacz.

Zofia Krystianc była druga wśród juniorek, Katarzy-
na Rogozińska - czwarta wśród młodziczek, Dag-
mara Szefler - dziewiąta wśród kadetek a Krzysztof
Kozłowski wśród kadetów był dziesiąty.

opr. (H.Z.)/
człon. Ale o tym po fakcie. (H.z.)
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PROFESJONALNE ZDJĘCIA:

- ślubne,

- komunijne,

- todzinne,

- paszportowe,

- dowodowe, legitymacyjne w 3 min.,

- reportażowe,

- reklamowe.

wtw0tYltAll|E Flt!fiÓH l zBlĘÓ AfiAl8Bs[lcll
SPRZEDAŻ:
_ filmów,

- aparatów (2 lata gwarancji)

- albumów,

- ramek,

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

- akcesoriów fotograficznych.
U§tl!ffl K§Efi0 A3, A4 pomnleiszrllie- powiQkszanie

VIDEO FILMOIVANIE

ó4-030 śMlGlEL
ul. Kościuszki 6
tel. (0-ó5t 5180-20ó

1\OWOSCtr:
PoRTRETY
NA PLCTN|E

oraZ

- ZDJĘCIA CZARNO-BIAŁE:
dowodowe, legitymacyjne, dyplomowe itd.

Potrzebujesz wizytówkę?

Zapraszamy!

REZYDENCJA SENIORÓW PoLONII §p. z o.o.

Spławie _ Pałac, 64-030 Śmigiel Tet. (0_65) 518-55-08

§l{lffi{§WA ffiPlEffiA ffi EllYczlIA
ZespóŁ pielęgniarsko-terapeutyczny
zapTasza do skorzystania Ze swych usług

O Pielęgnacja i kompleksowa opieka nad pacjentem
w domu

O Wsparcie dla rodziny chorego

O Prace w gospodarstwie domowym

NASI WSPfiŁE'RIłCOWNICY GWAR^Ą,NTUJĄ UczcIWoSĆ, PUNKTUALNOSĆ, CZYSTOŚC

ZAPF]WNTAMY WZOROWĄ, FACHOWĄ OPIEKĘ NAD CHORYM.

CHĘ:,:N]Ia §,RZYJEDZIIIMY Do DOMU PACJENTA I W NIEZOBOWIĄZUJĄCEJ

ROZMOWIE WYJASNInłY SZCZEGÓŁY I CELE NASZEJ PRACY.

Następng nr ,,Witrgng Smigielskiej" 7 maja t99B r.

,,WITRYNA śMlGlELSKA" REDAGUJE ZESPóŁ: Hubert Zbierski (redoktor, noczelny), Żoneto Klecho, Eliko Moćkowiok, i:,::,:
Mencel, Jodwigo Skorżyńsko. ADRES REDAKCJl: Centrum Kultury ó4-030 Śmigiel, ul, T. Kościuszki 20, p.7, tel. 5180-273, P:::,: :
nie pcnosi odpowiedziolności zo treść ogloszeń i nie zwroco moleriołów nie zomówionych. Zostrzegomy sobie pro,!,,] !.,:::-
nio, poprowionio tekstów oroz listów. Nokłod - 900 egz.r cen o 70 gr, reklomo cm' - 30 gr f VAT.
,,Drukornio" Romon Łęczyński Śmigiel, ul. Ogrodovro 39 - tel, (0-65) 5180-543.

10


