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Dzień dobryI Witom Poństwo serdecz-
nie izoproszom do gimnostyki poronnej,
Rci^lno divo tygodnie temu zoczeło się je-
sień, Przyniosło wyczekitvone od downo
deszcze (niz islondzki); nojwiekszo (i podob.
nc nojsprowniej przeprowodzono) demon-
strocje ontyrzodowq (w Worszowie); ,,mi-
silzostwo" Polski w ortogrof ii (Kotowice);
llerccko nogrodę Noblo dlo Guentero
Grosso; niekontrolowonq reokcję otomo-
rvq vt zokłodoch przetwórstwo uronu (w To-
kolmuro) ico nojgorsze, zmionę romówki
telewizyjnej. Znowu trzebo będzie się przy-
zwyczoić do innych godzin nodowonio ulu-
bionych progromów ! Dobrze, że chocioż
,,Miodowe loto" i gimnostyko poronno mo-
gq być jokimś stołym punktem odniesienio.
Nie rno się więc co ociqgoć - stojemy przy
szeroko ctwortym oknie i rozpoczynomy.

7gwsze povltorzom, że worto uprowioĆ
gimnostykę poronnq, oby dzięki niej pod-
irzyrnoć zdrowie ikondycję. Po pierwsze,
jest to wszechstronny zobieg higieniczno-
-teropeutyczny, o po drugie (co nie mniej
wozne), cołkowicie bezpłotny, Profiloktycz-
nie mozemy się już co prowdo szczepić
przeciv,rko żołtqczce zakoźnej (odpłotnie)
i grypie (tokże odpłotnie), ole przecież czy,
hc no nos ileś tom róźnych poskudztw.
Wówczos, nie dość no tym, że będziemy
potrzebovłoli leki (coroz bordziej odpłot-
nie), to jeszcze w dodotku nie wiodomo,
czy udo nom się uzyskoć zwolnienie lekor-
s|<ie, czyli symboliczne L-4,

Lekcia 3. Obecny stan
posio,da,nio. str. I3-I5
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i\,!iesteiy, nie wystorczy bęc]qc złoźonym nojlł,iększq
nciwet niernocq, z gorqczkq tckq, że już skoii no ter-
rni)met|ze nie stcrczc, zwrłcic się po prostu do leko-
rzo, c;,i ie!jeśii terc,z pojcjzie bobo do doktoro, to noj-
pieirv pc,,viilnc ono zcpiltcć, czy doktor moźe. A do-
l<łoCnlej, czy doktor rnoze wystoulic zv,lo!nienie, (Bez

i:tói,ego nle uzyskc się przecież zosiłku chorobowe,
gcj, |,4o;e je ,Łeroz wystowioć lekorz upl,owniony przez
ZL-IS i w c]odoiku y,/yposozony vv nowe druki zwolrłień.

iTu 'oęd:ie musioło bobq mieć trochę szczęścio, bo no
r:koło j20 tys. lekorzy w dniu wejścio w życie tegcz
zorzq,:,1zenio, uprownienio uzyskoło mniej więcej ó5Oń),

i tcl Ii dokior wccle nie zopyto; cc Pcni jest? Doktor
zap,/tc: co Pani mo? Czy rrrq Poni swój FESIL, włosny
NilP ; NlP srvojego zokłqdu procy? Jeś|i nie, to niech
b,ebci nie zabiero mi czosu inie robi sobie tu dowci-
pow! Pcnielvgz boŁ;o ledwie ,,zipie", podo zemdlono
iw tych wcrunkoch zupełnie nie moze być mowy o jo-
kimś wypisywoniu zwoinienio. Doktoro to niewymownie
ciesz;v, bo jeśli będzie wystowicł za dużo zwolnień
(według uznoniq ZUS), to nie poieczy on dłuzej oni
!ccby, cIni chłopct, bo się jego somego zocznie iqk
prześ,wietloć, źe nqwet rentgen nie lłędzie potrzebny.

hjo szczęście PQństwo (tok boby jok ichłopy),
uc;esiniczqc sumiennie w zojęcioch gimncsty-
ki porannej pocitrzyrnujc tym prosiym sposobem
srl,,oje siły v,,itolne, jednocześnie hcrtujqc się przy

otrvortym oknie, V/szystko po to, żeby jok nojmniej
chorowoć i do coktoro zo duzo nie chodzić, bo to
rvcqle nie jest śmieszne,

Nie jest też do śmiechu ustowo, któro mo zełyoloć
no wysiedlonie osób dysponujqcych zbyt duźym, we-
dług szocownego ustowodowcy, metrożem .,Ęciowym".
Wysiedleniu mogq podlegoć wszyscy lokotorzy domów
komunolnych (nowet jeśli jok nojprzykłodniej płocq
czynsz!) chybo, że wykupiq zojmowone przez siebie
mieszkonie, A jeśli cię nie stoć, to won stqd! To miesz-
konie spodoboło się może komuś, kto Ąsponuje więk-
szq gotówkq i teroz będzie tu mieszkoł (olbo w ogóle
robił co chce), Worunek, że noleĘ tokim rvykwotero-
wclnym lokotorom zopewnić ,,lokol o równozędnym
stondordzie" (ole wszystko jedno, gdzie), grozi Ęm, że
wiele tokich wykwoterowoń odbędzie się dosłownie po
trupoch. Puste mieszkonio sq nojczęściej tom, gdzie
zobrokło miejsc procy i gdzie ,,diobel mówi dobro-
noc".

Zostonowiom się, czy w noszej obecnej rzeczywi-
stości, ,,ku człowiekowi" nie będzie już niedługo zwró-

cono tylko gimnostyko poronno?

Zechcq teroz Pqństwo poćwiczyć trochę somodziel-
nie, utwierdzojqc się z kożdym ruchem, że szczególnie
w dzisiejszych czosoch lepiej być bogoĘm i zdrowym,
niż biednym i chorym. Przypominom jednocześnie
wszystkim będqcym w ruchu, o obowiqzkowym od
pierwszego poździerniko zopoleniu świoteł po to, źeby

było nos dobrze widoć (w oknie), Zoproszom do no-
stępnego spotkonio !

(Gźmnastukę porannq'prąlgotowało i prounikźłs m$ J. S.)

e,O §łtYeHIAe W §§Ę§§Mii;iKU?
ODPOWIADA RADNY StrJ},liIKU WIELKOPOLSKItrGO - MAĘiAN I{ASPEBSIiI

Ohres uakacyjny, wbretu pazoTon7, d,|,a radnyclt,
Sejmżku Wojezuód,ztu:a \\/żelkopolskźego buł nże-
zLl.:,l1"!.;le pracoużty, TJ czestnźczEliśmy w spotkanżach
z ugbcrc:am,ż aTtLz ,w regu,lurngcl,t posźeCzenźach
sl;:cic'n kam,źs jż,

F,.:,łrużsja Rol,nźctu;a ż Obszaróu: Wiejsktch, ktort:j je-
st,ert czlomhiem. na su)a,n,L posiedzertźu us dnżu 16

sżerpnźa stl,:źer i,zżłu, z e,,s y ttl. cLc j a u sź luźellłopal,skźe j
ź rol,ruźct,tua, jak nigdy dotqd u: hżstoriż, jest tragi,czna
ż grazi r;,ieląantrr:lcLuanaln tuybuch,em społecznyln".
W celu" poplguJa s,ytuacjż, komźsja m,źn. u:,nżoskuje
o ,ł,łał,łitarollsanże prad,ukcji rolnej u Polsce, zqglDa-
Tuł,tia"J)rlnźe 7:oclm,iotont skupouym g,warancji pa'ń,-

sću,,tł, doproruudzenźe do ochrony rllnku rol.nego 1D za-
sed,ni.tzlichu sprauuch, jah proclukcjź i przetuórstu:a
r ł1.,: : ł* :lpazy u cze g o,

W ,pżerwszej połczuże sźerpnźa uczestnźczyłem u: pc.l-

sźedzenźucłl, spotecznych, rad szpitali ąn Osiecznej -sanatarhlm clzźecźe.cie, KaśckLnie - sanatorźum" ż ta
Lesznże 

- 
,plzllch,acir,,źl kclejowa, którycłt celem by-

ło zatu:ierclzenie regulgmż,{Lau tgch rad oraz stcŁtu,tóu
s clma dzielny ch, p u,bltc złt,y ch sp e c jalżstg c zny ch zukł c!-
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bcrgkajcl, sżę z trudnoścżarnż finansousEmż. Na dzień
dzl.siejszE ten ntedobór taynosż 71 mil,źonóuł złoiach.
W praktyce oznacza to, że u:zęźnżousźe - krEmźna-
liścż majq zabezpieczony byt ź opźekę (mżesżęcznże na
więźnża 6 tgs, złotych), a ludzie żujqcu us ubóstwie
otrzymuja, od 15 do 200 złotgch mźeszęcznźe. Pomocq
objęto róusni,eż 8,900 rodzźn, us których wgstępuje
uzależnżenże od al,koholu. RodzinE uźel,odzżetne sta-
noui,łE 320lo ogółu rodztn korzEstajqcgch z pornocu,
rodzźng nl.epełne - 730/o, rodzi.ng jednoosoboLDe -
230/o ż rodzżnE emergtóln t, rencistóąn - 280/o, (Co
cz,lDclTto. rodzżna z tej grupE bgła abjęta pomocą!!!).
lnnym uażnEm temlatem, sesji były zadanin ż kom-
petencje Oddzi.cLłu Wielkopalskżego Państtłou;ego
Funduszu Reh,abi.litacji. Osób Niepełnosprau;nych.
Mimo żstnżenża tego Junduszu satuacja, żnualźdóu;,
szczegóLnle mźeszkaja,cEch na usi,, jest tragiłnn. Bg
jq poprauźć, kżerunkż dzi,ułanźu tego fund.uszu bęĘ
zmżerzać m,lrł. do doJźnansouanźu u:ytwgrodzeń asób
nźepełnospra1.1snEch zutrudnionych ll: zakładaclu pra-
cg chronżonej, u którgVh stuierdzona chorobę psy-
ch.źcznq, chorobę urnysło,**q lub epilepsję, dofhnnso-
ąnunle lźktłżdacjż barźer grchźtektanżcznych ź urbani-
stycznych, doJżnar*otłanźe rehabźlitacjż lecznźczej,
społecznej l, zau:odawej d,zźecż ź rnłodzieżg ntepełno,
spralunej, W trq.kci,e dgskusiż zusrócono uuagę, że

rzqd nie panuje nad tymź funduszamż - podalnano

szereg przgkładóln nadużyć u dEsponouanżu nżmi,,
Sejmźk zajarŁ róunźeż stanolllbko lll spralnże ulutuo-
wanża usojelnódzkżch, ż rejonouyclt urzędów praca
opouźad,ajorc si,ę, bg zgodnże z ustausq - podtegały
one sejmżkouź lłojeuódzklemu.,,J esteśmg zdecgdo-
uanie przeciunl projektom (..,) zakładajqcum utrzy-
rnanźe rzqdouEch scentrali,zollsanEcll, struktur służb
zatrudni,enia i g ospo dar ow unl,a J undus z em pracE" .

Na skutek żnterpelacjż, u tym ż mojej, na 40 pod-
ległgch sejmikolłi szpżtalż, tu 14 stuźerdzono zalJJar-
cże niepralnżdougch umóuł menadżerskżch, Siedmtu
metwdżeróln z tych umóul zrezagnolrała, a z pozo-
stnłyruż sź.e,dm,iomł z dnźem 1 paźdzżernźka umouE
zostały rozusźorzanc.

Korzystajqc z możlitlsoścź chclałbgrn, poźnforn1,o-
uń, że Okręgoulg ZuĘzek RKźOR us Lesznźe na
monitesta,cjź 24 ułrześnia ąn Warszauie reprezento-
wołn 430 rolnikóu, a, usśróil nźch około 30 z gming
fuąUt. Manifestantóu, którzu do Warszuusa prza-
bgli bg pokoiotło zamnnźJestotl:ać o tragediż polskźej
to§, ttł ragatkech przgjęto kontrolq polźcEjnq, goto-
ugmi do akcjź or-młtkarni uodnEłnź ManżJestancż
nźe dali się sproluokg1llg( - na hasłach ugpisalż nie-
dollsład. rzqdu, bi,edę na ussi ż u rnieścże - domagali
sźę uprouad.zenża społecznej polżtgki państua.
Dziękuję Panu za rozmowę i do zobaczenia za mie-
siąc. (H. Z.)

§,K§ąViMlI§AŁK§.u,§J
17.09,br. 

- 
w Morowrri,cy kierujący ciągnikierlr ro1-

niczym mieszkaniec tej wsi nie zacholvał nalez;,-
tych środków ostroznośc1 p]:z:\, rvvlnliar-irii slę
z FORDEM TRANSITtrN{, którr-rn krerc-,r-ał llliesz-
kaniec Wschowy i udelzył 1locirvieszolivtrlr biona-
mLi w bok samochodu dosta\yczeqo. \,\'niose}i do
kolegium.

19.09.łlr. 
- mieszkanka Koszallo\łla zgiosila, że .1ej

mąz, będąc po spozyciu alkojlolu v,szcząi a\yantlli,ę
domo-wą. Strony pouczono.

W nocy 19/20.09.łir,. nieznarlr sl]r,awcy tiokonali
w Starym Bojarro,uvJ.e włałlania c1o FIATI|I]NO,
z którego skradli radioodtlvaTzacz l kasety magne-
tofonowe. Sprawa rv toku.

21.09,br, 
- nieznani splawc:}, clokonal,i rvłamani.a do

sklepu AGD i RTV prz,v pl. Rozstrzelan;vch r,v Sini-
glu. z którego skradii sprzęt RTV. Spra.ła lv toku.

22,09.br. 
- w szkole podstawowej w Smiglu przy

lr1. ],I, Konopnicki.e1 załączył się al.arm. Przilbył1,
na rr-riejsce patroi policji spenetrorł,,ał obiekt w,-^-w-

nątrz oTaz jego najbiiższe otcczenie i nie st-,rrieldził
f aktu pope1llienia nlzestępst-,-;a.

23.09.br. 
- nieznajll ciotąd spIa\i,-c\"rJ rl"y1<orz;,.stlłjąc

nieuwagę sprzedair-c-v z kas"v flsi<alnei sklepu przi.

pl. Rozstrzelanych w Śntiglu dokonali kradziezy
pieniędzy.
To kolejna kradzież tego typu. Za naszyltl pośred-
nictwem komendant Komisarlatu Folicji w Srniglu
apeluje do właścicieli sklepór,v by spowodowali
aby ich pracownicy byli bardziej czujni i nie
umożliwiali klientom dostępu do kas.

24.09.br. 
- nig7nąpy kierowca zgłosił telefonicznie,

że-w Czaczu na skrzyżowaniu leży mężczyzna. Po
przybyciu na miejsce ustalono, ze jest nim miesz-
kan,iec Góry przebywający czasowo w Czaczu.
Przewieziorro go do Policyjnej lzby Zatrzymań
w Kościanie i skierowano wniosek do kolegium.

29.09.br. 
- mi,eszkanka Starego Bojanowa zgłosiła,

ze jej konkubin, będąc w stanie po spożyciu alko-
holu wszczął awanturę. Strony pouczono.

UWAGA!i!
... zebrał (H.Z)

UW^ĄGA!!!
Dyżur w Komisariacie Folicji w §miglu policjarrci
pełnią codziennie w goćłzinaclr rannych (z wyjąt-
kiern niedziel) od 8.00 do 10.0S i wieczornych (rów-
nież w niedziele) od 18.00 do X,9.00, a w sobotę od
19.00 do 20.00.
W NA.GŁYCH PRZYPADKACH należy dzwonić pod
numer 997 (bezpłatny) lub 5-127-001 (płatny -- Ko-
rnenda Powiatowa Policji w Kościanie).
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{§Wffiffi puBL§ffi&§§ffi
Muzeilnr ]Valodorł,e Rolili.ctrva i. Przem"vsłit Ro]no-

-Spozywczego rv Szreniawie l,v; dało kole.lrry, piąty
tom z cy}<lu iv{A.TĄTl{I WIELKGP{_.ói,SI{iE ollejlnu-
jtlcy majątki ziemskie porviatu kościańskiego w gTa-
cłłch do 1975 roku. Autorką tego tomu jest Joianta
Goszcz; ńska.

Jes-Ł to kapitalna pozycja dla ludzi interesującycir srę
łustorią nriejscol,vości, jej właścicielami, architekturą,
parkanri, hodowlą i uprawą zie' ,i oraz przemysłenr
lo1no-spozywczym, Jednym słowem jest to kopalnia
,łiedzy dla regionalisty.

Hasłern wywoławczym katalogu jest rraz\n3 miej-
sr:owości (w podtytule jej dawne nazwy, takze nie-
mieckie). Następnie autorka daje krótki rys histo-
Iyczny majątku (pierwsza wzmianka, kolejni właści-
ciele, areał, uplawy i. hodowje, 1iczba zatrudnionych).
Jest on ilustrowany wycinkiem mapy topograficznej
,,It{esstischblat" z przełomu XIX i XX "wieku. Po
nim - opis kompozycji zespołu rezydialnego (repre-
zentacyjrra sieciziba, zwykle pałac z otoczeniem,
w-łaściciela) i folwarcznego. W prz;paci1<lł zaclro,r-a-
nych 

- 
jeszczeIl! 

- ciekawych zespolóir r buclr-l^-
kó,ł-, są ich fotografie i rzut.v obieittó,-., l-r- -,.,,_=_,l

przypadkach 
- 

zdjęcia ],otrricze. k,ci. __-,]:_.-.-.-
sposób ilustrują kompozr-c3e za:ożę:,.,a i.,, c:.._-__== -,
Yvracając do fotograf ii - ciokui'lle]:.-,-a c],c ;_::--,. j
budownictr,va folwalcznego, Nie tviko palacórr-. cl,,,,,ol.-
kow czy budynkorv, rv ktorych rnieszkajr pi.aco\.,-rllc_\-
folwarcznl, ale także obór, stajni, stodoł a nawet pło-
tów, bo i one b;vły tak budowane, by ,,zattzymać na
sci:ie oko". Niektóle zdjęcia są w-spółczesne i obra-
zttią, jak popTzez bezmyślne zamurowanie okna czy
oi,zwi, dobudowanie ,,czegoś tam"' do bryły obiektu,
1lokrycie dachu eternitem itp. popsuto ten dawny,
i"i;rvnie piękny, dl,vorski styl budowy. V,/artość ser-
li,isu fotograficznego podnosi to, ze dokumer-rtrrjc orr
obiekty juz nie istniejące, jak na prz_vkład clrł,orklł
w Koszanowie. (Wstrząsaiące lvrażenie tolii zd;ęcie
przedstałviające spichleTz w O1szev,ie). Zasadniczą
część hasła tworzą opisy poszczególn;,,-ch obiektow
składających się na dany zespół dworski. Hasło za-
tl:vkaią skromne przvpisy.

}ia końcu opracorvanra umieszczono: bibliografie,
incies.r, nTieiscowoścl, osób i gospodarcze. Z tych
csti;tllich dowiedzieć się mozna gdzie co hodowano
(n,;, ;_-illivsza rł, Wrelkopolsce hodowla pstrągów była
w Zegrowie) i uprawiano, gdzie był zlokalizowany
przenrysł rolno-spoz;.,wczy oTaz inny (W Morownicy
b;vła fabryka cemei'tul) oraz iakie techniczne wy-
posażet-rie miały niektóre maiątki. Jedną z wkładek
jest niertiecka mapa powiatu śmigielskiego (Kreis
Schmiege1).

Mieszkańców naszej gminy zachęcam, by przede
wszystkim zapoznalt się z historią byĘch majątków
ziemskich leżących w granicach gminy Śmigiel. Pu-
bl,ikacja przedstawia ich 29 (ogółem 165):

BB,OI\IKOWO (ss. 19-22). Przedstaw-ono: dwór, (fo-
to), kaplicę (foto), zespół folwarczny, oborę, stajnię,
spichlerz (foto ściany szczytowej oraz tzut przyzie-
niia), stodołę, koionię domów pracowników folwarcz-
n)rch a ponadto zdjęcie lotnicze założeńa dworskiego
oraz foto budynku przemysłowo-mieszkalnego i sto-
doły,
EXIiUSZCZEW0 (s. 22) - folwark roztrrarcelowany
po 1. wojnie światowej pomiędzy trzy gospodarstwa.
CHEŁKOWO -_ niem. KELKE: (ss. 2G-28)" Pfzed-
,stawiono: dwór: (foto), oficynę, zeslńł folw.arczny,
'spichlerz (rzut ptzyzierłia), stajoię, budynek inwen-
tarski, stodołę i kolonię domów prac. folwarcznych.
Całość hasła dopełnia zdjęcie lotnicze założenia dwor-
skiego,.

CZACZ (ss. 39--44). Przedstawiono: pałąg (foto 2)(:
stan przed 1911 i przed 1939), oficyny zachodnią
i wschodnią, parĘ zespół folwarczny, podwórze pół-
nocne, stajnię ze foebięciarnĘ i wozownĘ (foto oraz
rzut przyziemia), podwórze południgpg, stajnię koni
roboczych i wolarnię, spichlerz (foto), kuźnię, gorzel-
nię, domy mieszkalne prac. folwarcznych, dom rząd-
cy i biuro (foto oraz rzut ptzyńemia). A ponadto zdję-
cie lotnicze podwórza trrcłudniowego i foto frag. pie-
rzei q/schodniej podwórza trńłnocnego.
GNIEWOWO (s. 62) - opis zespołu folwarcznego
związanego z Wonieściem.

ciem. Przedstawiono: dwór administratora (foto}, ze-
spół folwarczny, kolonię mieszkalną prac. folwarez-
nych. Są tez zdjęcia: piwniczki i obory oraz lotnicze
przedstawi ające założenia dworskie.
KARMIN 

- nalezący do Chełkowa (s. 100). Przed-
stawiono budynek inwentarskL oTaz, gouelnię" wraz
z jej rzutem przyziemnia.

KAĘŚNICE 
- 

nalezały cl,o Czacza t:, '

l,viono zespół folwarczny zilustroi,,-al-.-.,
1otnicze,

MACHCIN (ss. 136-137). Przedstarł.iono: dwór (fo-
to), oficynę, park (foto budynku w parku), zeąńł fol-
warczny, kuźnię i kolonię domów prac. folwarcznyctr
(foto). Całość dopełnia zdjęcrie lotnicze.
MOROWNICA (ss. t42-746}. Przedstawiono: pałac
* budowla odwołująca się do form architektur5r an-
gielskiej (foto elewacji ogrodowej i d*-och detali oraz
rzut parteru), oficyny, park, zespół folwarczny, staj-
nię (foto detal) z wozownlą, owczarnię (foto), spich-

: j. ta-
-,-=:,.
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lerz (Ioto i lzut przyziemia), golzelnię (rzut przyzie-
lria), i<olonię do;tiów- prac. foll.,,arcznych. A ponadto
futc ogrodzeriia z branra v,,jazdovlą r deia1 obory.

Przecistar,lz]ono: stGdcłę (fcto) 1 lrudynki inrł,entarskie,
Zesi:óŁ folrłrarczny przedstawia zdjecie lotnicze.
NItrTĄŻI{OWO (ss. 153- i55), Przedstarł,rono: dwór
(fcto), oficyr-rę północną (foto) i południolr,ą, zbiorrrik
r.,,oiny (foto), park, zespół iohł-ar,czn-r, 'i,r_tdvnek go-
sr]ocial,czy. Całość dopełilia mapa i-,-si z ].B38 r,oku.
_\*O\ryY §Wlar (s. i5?). Pizedstalvicno zespół
,,., arczr)}, rlajcżąc;- do Zeglo,,, a.

GLgZEXryO - na}ezało do Starego Bojanowa
15B-i59). Frzedstarviono: budyn]<i inrventarskie
tc) l spichlerz (foto).
PAEgt{8 (ss. 162-164). Przedstawiono: pałac (foto
y;r-az z rzuterri i;arieru), cficynę przy wjeździe (foto),
ofic,r, nę, kapiicę-muzeul-n (foto), park, zespół fol-
\\lalczny, owczarnię ({cto), kolonię domów prac. fol-
-salcztrych.

POi}§MlGiEL - fo]vlark z\ł]7ązany ze Starym Boja-
nol§enl i l{ietązkcr,rlenl (?). S, 1B3, ,,Obecnie folwark
ni.e zacholv&ny" - 

sląd tylko onó.,t,ienie historyczne,
PRZYi;I§KA POL§I{.A zrn,iązana z Czaczem, (s. 1BB).

Plzećlstawiono tylko zespół folrł,arczny. Foto: dom

1;laco-,łi lików f o1warcznych.
Ęatr.ĄCZYt{ - z\ł{Tązeny ze Starym Bojanowem
(s, 204). Frzedstawiono zespół folw,arczny, ,,obecnie
ilie zaclrouran]\I, rozparcelowany pomiędzy kilka in-
d.-ir.,idlraln}, ch gcspodaIstl,,,",
SiEIiPC}VO (ss. 218-219). Plzedstalvior-io: obore
i Corn (foto), Byio zr.,-iąz3l-Ie ze Starl-rrr Boiar:oir-em.
SiKOBZYI! zl,viązanv z ],Ioror,,-nica S. 219-220,
Frzedsta,rl,,iono: zespoł fo1l,r-aiczrlr-.,,lucir-tlek i:-rlesz-

kalny, stajnię i oborę (foto detai).
SPŁAWIE (ss. 225-22B). Przedstal.rtot-lo; paiac (foto
plu; dwa deta]e oT&z Tzut parteru), palk. oficl-rlę,
zespół folv;arczny, vuolarnię, stajnie i wozownię, sto-
dołę (foto), kolonię dotnów prac. folrvarczllych. A po-
rladto foto ogrodzenia podwórza folwarku.
IJak się nieoficjalnie dowledziałem, pałac zmienił
-,vlaścicieia] 

.

STARA FTiZYSXEI/"A (ss. 231-236) Przedstawiono:
cir,rór (foto \łJTaz z frag. domu odźrłzielnego oraz foto
eie.łacji ogloCc."liej), kaplicę grobową (foto), oficynę
rl schodl-rią (icto) craz zachodrrią (foto projekt elewa-
cji fc,nto,o,-ej), ćlon oc].źrł,iernego (foto oraz rzut), bra-
iłę i ogiodzenia, -stajnie koul cugowych z maneżem,
park (foto hrariia 1:.jaz.do-wa do parku), dom włodarza
(foto), spichlerz (rzttt przyziemia), stodoły, gollzelnię,
kolonię dornów prac. folrvarcznych. Całość uzupełnia
zdjęcie 1otnicze założenta dworskiego.
STARE tsOJAN8WO (ss, 237-239\. Przedstawiono:
dwór (toto), park, zespół folvuarczn1,-, domy prac. fo1-

rvarcznych (foto). Całłść uzupełnia zdjęcie lotnicze
założenra dnorskiego.

rownicą, Przedstawiono zespół folwarczny,-ldoliu-
mentowany zdjęcren loti. iczym.
STARY BI^ŁCZ (ss. 247-251) związany z Czaczel"l.
Przedstawiono: rządcówkę, budynek mieszka1llc-go-
spodarczy (foto), stajnię, oborę, spichlerz (foto i rzut
przyziemia), budynek inwentarsko-lnagazynowy, stc-
dołę, magazyn, kolonię domów prac. folwarcznych
(foto, rzut prz.vziemia jednego z nich). Całość uzupeł-
nia zd;ecie bramy wjazdorł,ej oraz zdjęcie ictnicze
zespo}u f o1,,ł-arcznego.

fo1- SmrcIrl-xoszANowo (ss. 260-26I). Przedsta-
wiono: zespół folrvarczny i budynek gospoclal:,cz-,,.

(ss. Foto: ,du,ór obecnie nle istniejący, stan z 198i r,.",
(fo- budynek gospodarczy, i spichlerz.

WONIESĆ (ss, 290-293). Przedstawi.ono: palac (fctc
2X), park, zespół folr,varczn,v, sta;nię (foio) z !i],3ga-

zynem, oborę (foto, rzut prz.vmienia), stodołę (rzut
przyziemia), kolonię domów prac. folrvarcznych. Ca-
łość uzupełnia zdjęcie lotnicze założenia pałacolr",egc.
ŻEGR,OWO (ss. 307-308) pierwotnie zlviązane z Po-
powem Starym. Przedstawiono; dwór (tctcl), ł.,ili<
(foto brama wjazdowa), zespół folwarczn1,,.
ŻYOOrVO (s, 309) związane z Parskien, Przedsia-
wiono zespół folwarczny.

Z powyższego zestawierri" q,r,,nika, ze .;ubiikacja

,zawiera ogromny materi.ał poznawczy i z tej racji
winna nie tylko zdobic półki domoq,ych biblioteczek.
Jest jedr'ak droga - u w; dar,vcy kosztuje 40,00 złc-
tl.ch. Ale można srę z nią zapoznać w czytelniach bi-
b]iotek r.v Śniglu i Starym Bojanowie.

Życzę przyjemnej 1ektr"rry. (I1 Z)

RtFtBTlJf,R ffiIru&,,ffiffiF-fr§ffiWmĄ,*

8.10.99 piątek godz. 19.00

,,żYCIE JEST PIĘKNE", Włochy, 1998. Rez. Roher-
to Benigni. Wyk. Roberto Benigni, Nicoletta Braschi,
Giorgio Cantarini. Komedia, której głór,.,,n;rm terra-
tem jest .,. holocaust. Błaznowaty wieśniak przyby-
wa do dużego miasta w Toskanii, za,kłada rodzinę,
Wybucha wojna, wkraczają I'Tiemcy. Wieśnialr, ja}<c

poł-Żyd, trafia do obozu koncentracy jnego -ń,]]az

z. najbliższą rodziną. Próbuje jednak pi:zekonać s..,na,

że pobyt w obozie jest jedynie pewną formą zabawy
dla dorosłych.
15.10.99 piątek godz. 19.00

,,GLORIA", USA, 1998. Rez, S,idney Lumet. W;,il
Sharor-r Stone, Jean-Luke Figtłeroa, Jererły IVcii,-
ham, George C. Scott, Cathy Moriarty. Drarnat sen-
sacy jno-psychologiczny, nov,/a weIsja f ilmu sprzed
kilkunastu lat. Kochanka gangstera wychodzi z rvię-
zienia na Florydzie, wlaca do Nowego Jorku, tu
pTzez przypadek staje się opiekunką sześcioleti'iego
chłopca. Ale dzieciak dysponuje informacjami, które
mogą ujawnić przestępcze knowanj.a mafii. Gangste-

STARE SZCZEPANI(OWO (s. 245). związane z Mo- rzy clncą chłopaka zabić. B.M.
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ó€-030 §M|G!E!-
ul. Kośgiuszki 6
§ąl. t0-65} 5l80-206

PR.&'FE§.} ONALI{E Z D.I Ę L_' Lr ;

-- śiubne,
-_ ko;łit-tnt;ne,

-, rodzinne,

- paszportowe,
-* dowodow,e, legitynacyjne w 3 tirril ,

reportażowe,
-_ reklamowe.

t§YE§$ŁYw&$EiE FitM6W I Illl[ć &M&TOn§K!tłl

§PF§ZHDAŹ:

-, fllmów,

- aparatów (2 lata gwaranc;i),
-- albumów,

.* ramek,

-- baterii (takze do a,la:,ll,iorr,. ącaiail-,v
słuchowych itp.),

akcesorió,*, io:" ^,r,a: :,zl-.r-t..

- baterii do telefonó,";

$§Ł ffi fi I Ki8 fii§łE:,eS, §S $omnEs;§zanits - FolTięfuszani€

vi{}E;c FILMOWANIE

S ZAi'"jO W}JI PAI,]S T\VO l

Upl,zeimle inf orrnuję
o Nowo OT\,VAR,TYĘI

ffie§ffi§{8§§

w§§§ffi§ffi&ffiy§ffiyffi
rv Śrniglu przy ulicy }Yodiiej 20

i'ii,rna p,-t,owadzi usługi w zakresie plofrlal:-'L.,-1ri

lecznii:tv,,a z\NieTząt clużych i mał5 ch ora,z Crobiu.

IV1-1..orii_rjeiłry usługi plzez całą dobę.

Ko ilt a1.,t t e 1ef o n iczny:

i3_65) 518-92-4i GSM 0 601 07B 705

lek. wet. GRZEGORZ SZUL

Miejsce na reklamę

Twej

2.

Dd.

ffi,ffiffiWŁ§*.§Ę=§€
III KGI{K{,JTi,§U FLASTYCUi\{EGO BŁ§ BZIEC{

GRGANIZOWANE&O PRZEZ" Gl1flN\Ą iio_;ttsJĘ
R OZWIĄZYWANIA PBOBLEI}IOiY

.ĄLKOHaLOWYCE{ w SMIGLU
i. Konkurs połega na wykonaniu pracy o tematyce

zwl,ązanej z problematyką alkoholow-ą, pt. ,,Ra-
dość bez alkoholu".
Udztał w konkursie mogą wziąć uczniowie klas
I-_VIII. Prace będą oceniane w dwóch katego-
riach wiekowych I-III i IV-VIII.
Prace winny być wykonywane samodzielnie,
technika dowolna. Praca powinna mieć forriiat
A-3 iub A-4.
Prace podpisujemy nazwiskiem i imieniem. Po-
dajemy również adres autora oraz nazwę szkoły
i klasę, której jest uczniem.
Przystępując do konkursu, autorzy automatycz-
nie wy-rażają zgodę na wystawianie prac bądź
ich publikację.
Konkurs trwa od 15 października do 20 listopa-
da 1999 r. Prace nadsyłamy na adres lJrząd, Miej-
ski Śmigla, Gminna Komisja Rozrviązywania
Problemów Alkoholowych, p1. Wojska Polskie-
go 6, 64-030 ŚmigieI.
Autorzy najciekawszych prac zostaną powiado-
mieni pisemnie i nagrodzeni na imprezie gwiazd-
kowo-noworocznej.

Genowefa Łączna

A

5.

7

Pełnomocnik Zatządu Miejskiego Śmigla
ds. Pofilaktyki i Rozwiązywania Probieńów Ańoholowych

ffiffiffi§ffiffiffi§ ffi&ffiffiFś§§§
Centrum Kultury w Śmiglu zaprasza wszystkich

chętnych do udz;iału w spotkaniach i zajęciach:
-- KLUBU SZACHOWEGO ,,WIEŻA'' w poniedział-

ki, ś,rody, piątki w godz. 16.00-18.00 (wejście A)
- TOWARZYSTWA ŚPIEWU ,,HARMON]A'' w po-

niedziałki godz. 19.00 (wejście C),
-- KLUBU SENIORA we wtorki w godz. 15.00--

-iB.00 wejście A),
-.SEKCJI PLASTYCZNEJ we wtorki, środy,

czwartki w godz. 13.00-18,00 (u.ejście A),
- SEKCJI MODELARSTWA LOTNICZEGO rv śro-

dy i piątki w go,dz. 15.00-19.00 sala wiejska
w Starym Bojanowie,

**{.
Centrum Kultury informuje, że prry-jmuje rezer-

wację na zabawę Andrzejkową w dniu 2? Iistopada
1999 roku i zabawą Sylwestrową w dniu 31 grudnia
1999 r,Firmy!

B,M,
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ZAFąJiSZĄi,,IY DC NoV/o OTWARTEGO

sffiŁffiffiŁ§ ffiffi§tffiWEff0
W SMIGLU, UL. ZDROJOWA 25

}itćrynr sprzedajemy tez kuchnre na zallorł,ienie
w 300 kolorach,

Ijonllar u kuplrjącego bez opłatr..

Celry producenta - sprzeclaż ratalna,

tel,518-B4-44

Tel. (0-65) 518-92.70
Kom.0603775270

*fenujc Faństwu :

- ffiesY Fl§§{fiŁt€E
ffi$ffiPą3§§ffiY

&ffi&§s§}ffi§A

§§§fra&§ffi§ §ffiEjHl

.,GRAFIT"

KOSCIAN, os. JAGIELLoŃ§KIE
tel.. 512-21-24

taty

P#ffi-O0m&
Zakład Usługewo - Handlov,ly

Krystyna Górna
64-&30 Śrnigiel
u§" Sgradowa 5

RĘK!_AF*3Ę WiZUALNĄ
- szyidy
- tabiice
infornlacyjne

- witryny sklepowe
- napisy na
samochodach

- transparenty
- tablice śiubne

DRUKI
- wizytowki
- druki firmowe
- identyfikatory
- etykiety śiubne
samoprzylepne

- kasetony
podświetlane

- flagifirmowe
- iluminacje
świetlne

- grafika
przestrzenna

- napisy z folii

FoTo
_ fotografowanie
_ skanowanie
- nadruki na folii

i koszulkach
- art. fotograficzne

SKLEP ODZIEZOWV

(ANN&>}
zapra§za do srł,oich punktórv rv §migil,ł:

u1. Sienkiervicza - te1. 5iB0-0B4

ul. Jagiellońska - tel. 51B9-5?0

poleca odzież darnską, rnęskt1 i

płaszcze

- kurtki
-_ garnitury

- garsonki

- spodnie

- bluzki

dziecięcą:

- szeleg iitllych tolvalol,z

Protł,adzimy
SPRZEDAŻ RATALNĄ BEZ ŻYRANTOW

KOMUNIKAT
Zarząd Pracowniczego Ogrodu Działkowego irn. W1,
Piocha w Śmiglu inf ormu je, że:
1. Dom Działkowca po remoncie i modernizacji pu-

siada wo]ne terminy na organizację imprez
o charakterze otwartl,m bądź zamkniętym na
uroczystości rodzinne, społeczne 1ub lozryrvkc-

we. Stosujemy niskie opłaty olaz znrzki dia
DZIAŁKOWiCZÓW.

2. Posiadamy wolne działki do objqcia przez chęt-
nych. Zapraszarny.

3. Przl,pominamy DZlAŁKOWICZOM zaiegają-
cym z opłatami do ich uregulor.vania zgodnte
z otrzymanymi (doręczonymi) wezwanianr płat-
niczym,i.

Wszeikrch informacji związanych z ww. sprawanri
udzielą: Gospodarz Domu Działkowca p, Zb. Szy-
mański ul. Podgórna 4 tel. 5-1B9-47B lub Plezes Za-
rządu tei. 5-1B0-0B2 w godz. od 8.00-9.30 1ub oci
19.30 do 21.00 codziennie.

Prezes Zatządu POD im. Wł. Piocha w Śmiglu
Leszek Balcer

llastępny n] 21 wżdziernika fur"
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Oiiręgowy Zvliązek Tenisa Stołowego WojewóOz-

kiei Federa,cji Spcrtu w Lesznle opublikorvał komu-

l,.ik;it clotyczący rł,spółzawodnict.ia L<lubo"vego i iil-
Cr,,-łidrralnego za sezon 199B/99.

Współzav",oclnictwem objęto 15 l"lubów, Frzelvo*
l.izi in: F{}Łł!{iA-AR§ENAŁ §Ił,TIG§EŁ, która zgro-

i]ja.'].ziła 3"i 30 punktó,,ł7 wyprzedzając JUNICRA
L,liSZt\O o 2!,46 pkt.l Na siódrnyln nriejscu sklasyfi-
ko-,vano e§,E ĘTA t7,A.c7, -- ].5i9 punktó-w.

\&śłórt s e n i o r ó lv sklasyfiko,wano 56 zarł,cdnrków"

F]rzewoclzi im Darilłsz Gaworski z PiASTA KCBY-
Li},T, l<tór;, zglomadził 213 punktów, ZA1VODI{ICY
F${,Gldi{-AFłS§NĄŁąJ zajęli następujące poz3,cje:

1,1 - 
TaCeusz Kozło=wski (91 pkt.). 2r -- Jan liorvak

({i3), 21 - R;iszard Jc}iie1 (J3), 33 - 
Kaziir-rieiz Ko-

vu,aiczyk (21), 41 -- trąiitold Wośko (iB), 43 ,- fiaieitsz
Kuciak (i6), 44 -- Tonasz Wieczcrek (16), ói - At'-

tul i{alciniak (l1), 55 - Adarn }ioi,ł-osielski (7),

§ un i o rów sklasl,flkołvano 36 Nawyżei Mateusza

h,tiillera z JUNIORA LESZ1',TO, który zdobył 134

p,,],i}kty. Zarvodniey PSI,G}rII-AB§ENAŁU zajęli na-

stępująr:e lokaty: 11 * Patryk Ratajczal( (40), 15 ,-
Ad.am Nowosielski (3B), 17 - Marcin Łączn;z (30),

lE - 
Wojciech Waligorski (24), żl 

- 
Mateusz Ku-

ciak (22), 35 - - N{alcin Luboń (1). Na 23 miejscu
:}ilasyfiko,r,van;,, zosLa,ł zarvodnik aĘi,ĄT CZhc-a
F. l,z-tsztof Kozłorł.ski (19).

§ tl il i o r k o rn przel,r,odzi zarvodniczka OELĄT
C'..ĄCZ I}agmara Szefler 135 pkt. Z tego kiubr-i r.a

)1:, pcz;vcji si<lasyfikowano N,[artę trata;czak (] 9)

i.j:.,.,:łei-n sklasvfikowano 1B zar,vodniczek.

Ę§śród }r rt d c t ó rv na 63 sklasyfiko,,ł,an},ch za,.vod-

ników az 15 jest z FCLS}{II ARSEF{AŁU: 1 ,- ,-,[a-

ieusz I{uciak (156), 2 - Wojciech Waligórski (84),

3 - Dariusz Sz;,nianski (B3), 27 - Miłosz Grzeiak
(9), 32 - 

Łul<asz Szymański (6), 34 - Konrad Chu-
dak (5), 35 Damian Wieczorek (4), 46 

- 
Priotr Błasz-

ko,,vski (3), 3? - Pał.reł Z'aytad (3), 38 
- 

Michał
Eeiiria:cczyk (2), 50 -- Kamii Szłapka (1), 51 *- Bar-
tosz iiromarek (i), żż - Adam Mazurek (1), 56 --
l{.r-r,i,ill 1Ą/aligóra (1), 5? - Daniel Kaczor (i). Zarvod-
ilicy {lR§,ĄT {'żA{7, zaięii następujące lokaty: 10 -j?a.vleł Jacyna (30), Krz,vsztoi Garsztka (17).

K.adetek sklasyfikor..,,arro 47. Przewodzi im Ale-
ksandl,a Klupś z Liłli"S ECI]ZEWO, która zgroma-
dziła 140 płnlrtów. Zarł,odiriczki ORLĄT Cż$CZ za-
jeły następlrjące lokaty: B - Katarzyna Rogozińska

(37), 15 - Ilona Tajchert (16), 29 - Er.relina Grzyl-
misławska (7), 33 - Marta Ratajczak i6), 34 - Pau-
lina l\{aślak (4), 35 - Anna CichoszelItiska (3). Skla-
syfiko.,.xrano też trzy zawodniezki PGL*i{i1-AE§E-
}iAŁU: 24 - Monika l\{azurek (11), 25 - Agnieszka
Budzianowska (11), 31 - Marta Waligóra (7).

KiaslzfiĘąglę mł o d z ików otwierają d-waj zalvod-
rricy FGLO}§II_AĘ§ENAłU: 1 - \Ą,lojciech 'Waligćr-

ski, który zgrornadzlŁ 137 punktó-ą i 2 - Dariusz
§z;rn:e.nski (83), Pozostali z tego lriubu zajęli lokaty:
5 - Farą,eł Zbyrad (29), 8 - Piotr Błaszkor,r,ski (25),
9 - Łukasz Szyrnański (20), 17 .- }alłian Wieczc-
rek (9), 22 - Danie1 Kaczor (7), 24 - łr{arcin Waii-
góra (5), 25 

-h{,ichał 
Bedrrarczyk (6), 30 - Przemy-

sław Kopczyński (3), 32 - Jąlg5}ąllr Lernański (2),

41 - Piotr Ciesielski (1), 42 - Karnil Szłapka. (1),

4J - Marcin Szczepaniak {1). Na 2i ,§cza,,cji sklasyfi-
kowan5, został zarvodłik CIĘLĄT CZĄIZ Da::rian
Szymkowiak (7).

Młod zie zek sklasyfiko$7arro 38. Pierwszą lokatę
zajęła Iwona Zalvadzka z UKS BODZtrWO - 70
prrnktów. Marta \Maligóra (21) zajęŁa 7 poz,vcję, a Da-
nuta Szczepaniak (1) - 35 i Róża Kopka (1) - 36.

Wszystkie trzy z POLONII-AB§EFIAŁU. Sklasyfiko-
wano też cztery zawcdniczki OR§,ĄT tZ,HCZ; 14-'_
Ryszarda Rogozińska (9), 19 - Faulina hĄaśIak (7),

29 - Marta Janicka (1), 37 - Anna Clichoszewska (1).
opr. (H, Z.)

LOKATV NA§ZYCH TENISISTÓ§V §ToŁOĘryVC§{
NA TUH,NIEJACII KLA§YF-IKACYJNCII

I. Okręgowy Turniej Klasyfikaeyjny Seniorów
Leszno 5.09.br.

POLONIĘ-ARSENAŁ reprezentovlało aż 12 zawod-
nńków, ktltzy zajęli następując,e miejsca: 1 .- Bar-
tłomiej Glinka, 3 - Tadeusz Kozłłv,rski (oboje za-
kwaiifikowali się do turnieju wojełvódzkiego), 9 -Jan Nowak, 10 - Wojciech Waligórski, 17 * Ry-
szard Jokiei. 19 - Dariusz Szymański, 21 * Marcin
L,uboń, 23 - Marcin Łączny, 24 - Witold Wośko,
ż7 - Adam Nowosielski, 28 - Patryk Ratajczak,
29 - Mateusz Kuciak.
Ogółem sklasyfikowano 29 zawodników.

I. Okręgorv1,

Juniorki --

Turniej Klasyfikacyjny Ju_niorów
i Kadetów

Leszrro 12.09.br.

3 m. Marta Ratajczak, ORLĘTA

Juni orzy * 1 m. Mateusz Kuoiak, POLCNIA-
-ARSENAŁ, 2 - Maciej Nowak GRLĘTA (oboje za-
kwalifikowali się do turnieju wojeu,ódzkiego), 3 -
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Dariusz Szyrnański, 7 *- I\{arcin Łączny, 10 - Pa-
tryk Ratajczak, 1,1- I\Ąarcin Luboń *- wszyscy PO-
LCNIA-ARSENAŁ.
Kadetki - 9 rn. iMarta Janicka, 10 - Paulina
lVlaślak, 15 - Anna Crichowska ..-. wszystkie ORLĘ-
TA.
K a d e c i - 4 m. Łukasz Szymański (arr.ans do tur-
nieju wojewódzkiegc), 5 - Paweł Zbyrad,15 - Mi-
chał Bednarczyk.

I. Wojewódzki Turniej Klasyfikacyjny Juniorów
Poznań 26.09.br.

POLCNIĘ-ARSENAŁ reprezento\,yało d wóch zawod-
ników: Mateusz Kuciak - 21 m. i Dariusz Szmański

- 23 miejsce,

RŁi§ZYŁY ROZGRYWKI w TEi{ISIE SToŁowYM
KS,,POLONIA_ABSENAŁ'' Smigiel

V,/ sezonie 1999/2000 do rozgryrvek klub wystawił
trzy drużyn;i, które będą grać lv II (Polonia-Arse-
nał I), III (Polonia-Arserrał II) i IV (okręgowej) lidze
(Polonia-Arserrał III),
IX iiga obejmuje obszar V/ielkopoiski oraz wojewódz-
twa zachodnio-pomorskiego. Startują w niej 24 dru-
żyny. Barrv POLONII-ARSENAŁU bronić będą: Ta-
eleusz Kozłorvski (ur. 1968), Bartłomiej Glinka (19?B),
ławjd Eartoszkielłicz (lg77), Robert Bartosz (1981),
Ariur Marciniak (1979), Patryk Ratajczak (1984).
IiI liga o'bejrnuje obszar Wielkopotski i grać w niej
będzie 1C zespołór,v. Zawodnicv POLONII-ARSENA-
ŁtJ: Fiotr Xluiczyński (1976), Ryszard Jokiel (1947),
Witold \\iośko (1962), Jan Mocek 1942), Paweł Gli-
.viński (196ó), Tomasz Wieczorek (197B).
trV liga (okręgowa) obejmuje obszar powiatów: Koś-
cian, Wolsztyn, Leszno, Gostyń, Rawicz -.- 8 drużyn.
POLONIĘ-ARSENAŁ reprezentować Ędą: Wojtek
Waligórski (19B7), Dariusz Szymański (1987), Mate-
usz Kuciak (1984), Pa.łzeł Zhytad (19B7), Marcin
Łączny (1983), Marcin Luboń (1983), Łukasz Szy-
mański (1989), Michał Bednarek (19B?), Michał Wie-
czorek (197B).

GLKS ,,ORLĘTA" Czacz

W sezonie 1999i2000 klub do rozgrywek wystawił
jedną drużyne, która grać będzie w IV tidze. Jej
barw bronió będą: Grzegotz Stachowiak (1958), Jan
Szczepanek (1954), Marek Maślak (1960), Maciej No-
wak (1983), Fryderyk Walkowiak (19?B), Krzysztof
Garstka (1985), Michał Skałecki (19B0), Mirosław Za-
rabski (797S), Krzysztoi Kozłowski (1984), Rafał
Gbiorczyk (i970), Maciej Kozłowski (1979). Ponadto
kiub stara się o pozyskanlie z POLONII-ARSENAŁU
It{ichała i Tomasza Wieczorków,

WYNIKI ROZEGRANYCH łIECZOW
II liga

11,09.br. 
- POLONIA-ARSENAŁ 

- 
BUl]Z,li Dl,z.etz,-

korvo 9 : 1. Punkty zdobyli: 'l. Kozłorvski, FJ. Glin-
ka i R. Bartosz po 2,5 oraz D. tsar.ioszkie-,łtcz i,is.

18.09.br. przed południem * POLC}{1A-ARSEIIAŁ
SPOŁDZIELCA Kobylin 7: 3. T. I{oz}ołys]<i

i B. Glrrrka po 2,5 oraz R. Bartosz i D. iiarili:;llit]e-
rvicz po 1.0.

18.09.br. po południu 
- POLONIA-AR:atrtiAi,, -*

JU^TIOR Leszno 9 : 1. D. Bartosz]<iełr,icz. i.,. i-_;r-
tosz i B. Glrnka po 3,J oraz T. Kozłowskj i,3,

25.09.br. 
- TAJFUN-SKRA Ostróvv Wikp. -,- '?\-..-

LONIA-ARSEIVAŁ 5:J. B. Glinka 2,5, .I'. t-:l:ził.
wski 1,5 oraz D. Batoszkrervtcz 1.0.

25.09.br. 
- 

MKS Ostrzeszórr. 
- POLOl.j.i,r ..l,j.*jl; -

NAŁ 4: 6. T. Kozłowski i B. Glinka oo ż,.J or.az
Bartosz 1,0.

III liga
25.09,br. 

- POLONIA-ARSEN;\Ł Ii - !_i_1-1;.l]. j {]ł-
styń 3 : 10. Punkty dja POLCNI]-.}:P.,;]l],, ...',,. i
zdobyli: P. Mulcz;v,ński 2,0 oraz Marcii1 ł,,]czri-,., _1,ij.

NAJBLIŻSZE MECZE
lv śmigltr

9.10,br. POLONIA-ARSENAŁ I -- RASZKU-i'łi,l.:.}i,
KA Raszkórv, godz. 11.00

9.10br. POLOIVIA-ARSEI{AŁ I - ZAKI TaczIl.tlł-.łł.
godz.16,00

KOSZYKARSKI TURNiEJ
W niedzielę, 19 września r,v sali. girrina,sil.c::ilei

Szkoły Podstawowej Nr 2 w- Smigiu i:ozeglano t:_ii.-
niej koszl,kówki ,,dzikich drużyn", lł. który.i] ,,,,.,zi*'l,

udział 7 zespołów. Trzy pieri,",,52ę rr:iejsca za.leii..
CZ.\R]VUCHY 

- 
gromadząc komplet 10 pu.:kió,; -

w składzie: Marek Brzeziński, Klzysztof Sz.,,l:}l.-
rł,iak, Robert Kucharski i Pr.zemysłarv Yy'itaszek.
KASZALOTY 

- 7 pkt. 
- w składzie: Łukasz Szcz.:-

paniak, Artur Wasielewski i Seł:astian Srvorclł.
GWIEZDNE WIELBŁĄDY 

- 6 pkt. 
- w skia_iiz.e.

Szymon Szczepaniak, Piotl Snela, (kontuz;or-,;a.ni- ir*
clrugim meczu), Andrzej T).czervski. Adr,ian S|:t]_
racki.
}Tajbardziej zacięcie walczono o drugie mie,sce, ,;l
uwidaczrrra różnica jednego punktu.
Organizatorami zawodółv byli: Toł-nasz Frąciic.,:lii:_ii
(sędzia zawodów), Marek Brzeziński olaz Sz1, -,rlln
Szczepaniak.
tr'irmie GASTROMETAL dziękuie za dofirranso-wanie
nagród.

Szgmon Frąckowżak

_,\YiTii'/\]Ą §i."{iG!ĘLS]t,Ą" iji:.lśa:i_i Jt ZF'_-:PÓŁ: Hubert Zbierski (redoktor noczelny), Żoneto Kleeho, Friko Moćkowiak. Bclrhr:rę
fuleąc€i, jłdwi';c §k§rŹlińj:<r. ADR[S iEDAKC,ll: Centrum Killtury ó4-030 Śmigiel, ul. T,Kościuszki 20, p,7, tel, 5l80-273, Redclreiania r:oncsi cdpcwieCzi,-ir:o9l:! żc: treść i]glosżeń i nie zwroco moteriolów nie zomówionych. Zosirzogomy sobie prcwo gkrłi;{],
nio, popravvionio teksicitry c;roz listów. Nokłod - 1000 egz.l ceno 1,00 zl, reklomo cmr _ 30 gr * VAT.
,,Drukarnia" Romon Łgczyr,ski Śmigiel, ul, hm. Zb. Łukońskicqo 3 - tel. (0-ó5) 5180-543,
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WYNIKI ROZEGRANYCII MECZOW
PIŁKARSKICH

POGOŃ I * klasa A, POGOŃ II _ juniorzy starsi
MAS-ROL I - liga okręgowa, MAS-R,OL II - kl B.

22.09.br. POGON II - RAWIA Raw'icz 2: 1. Bramki
strzelili: Artur Czapla i Przemysław Szkudlarek.

25.09.klr. POGON I - PIAST Belęcin 2: 2. Obie
bramlri dla POGONI strzelił Ktzysztof Kurzawa.

26.09.br. REWIR Racot - POGON II 0 : 4. Bramki
strzelili: Przemysław Mikołajczak dwie oraz Artur
Czapla i Norbert Kraczervski po jednej.

ZOOTECIfNIK Pawłolvice - NIAS-ROL I 2:2.
Brarnki dla NIAS-ROL-u strzeiili: \,1aciej Stl,zei-
czyk i Włoclzimierz Rogacki.
MAS-ROL II - P]AST Sp.vtkor,vki ,ł: 0. Łu}iasz
Frąckowiak strzelił trzy bramki, a Jacek Golrrrski

13 października 1999 r,

LtrW Pogorzeia - POGOŃ I 2:0

POGON II - KROBIANKA Krobia 2: 1. Brarnki
zdobyli: Miłosz Grzelak i Przemysław Skrzypczak.

IvTAS-ROL - KOROI,TA Piaski 3:2. Dwie bramki
strzelił Włodzimierz Rogacki, jedną Paweł Mania.

I(ASZCZOR - MAS-ROL II 2:2. Bramki strzelili:
Sebastian Pietrzykowski i Danrian Lisiak.

NAJBLIŻSZE :MECZF.

w śmiglu

!.i0. POGON I -_ Rydzyniak Rydzyna, godz. ló.00
1?.10. POGON II * Rydzyniak Rydzyna, godz. 11.00

w Spławiu
10.10 N{AS-ROL II - Oborzyska Stare, godz. 10,00

17.10. MAS-ROL I - Wielkopolanka Szelejewo,
godz, 14.00

PIŁKARSKI TURNIEJ OLD BOY

W rliedzielę 29 września na stadionie w Śmiglu
IozegI"ano kolejny, już siódmy, turniej piłkarski,
v:, iliil,iyrr uczestniczyli ,,starsi panowie" o PUCHAR
BURMISTRZA ŚMiGLA,
W pojedynku finałowym KS ,,POGOŃ 1929" poko-
nała zespół z Kębłorva 1 : 0. Bramkę strzelił Hiero-
nim ogrodowczyk. Trzecie rniejsce zajęii piłkarze
z Osiecznej, a czwarte z Ponieca. Okazały puchar
zwycięzcom wręczył Burmistrz śmigla Jerzy Cieśla.

P" MICHAŁ NADAL BIEGA I ODNOSI SUKCESY

26 wlześnia w M,vszkolvte odil_vły sie XiI Mi-
silzostwa Po]slii Weteranów l,,, Biegach Pl,zeła jo-

rvych na dystansie 10 km. Ogółen startor,"ało lv nicłr

90 zarvodnikólv, .,,7 tym czterech z byłego rvojerrodz-
twa leszczyńskiego. Wśród nich był i Nliclrał Szkud-
larek z Przysielłi Folskiej, który rv sr,vej grupie wie-
korvej 65-69 1at zajął trzecie iłiejsce, GRATULU-
JEMYl

AGENCJA UBEzPi ECZ llNIOWA

ANDRZEJ CIESIELSKI

Śmigie1, ui. Liporva 33. tei. 5189-365

tel. kom, 060ż164201

PRZEDSTA\{ICIEL PZl] SA

poleca bezpłatne doradztrt, o i zarvieralrie umólv
członkorr skich

DO OTWARTEGO FUNDUSZU
E}IERYTALNEGO PZu,,ZŁDTA JESIE}J"

oraz § zakresie ubezpieczeń:

I. Na Życie

- emerytalne - ,,Pogodna Jesien"

-- posagowe z rentą

-- NW i inne

II. Majątkorł,e

-- budynki i mienie od ognia, kradziez-i,

i innych żywiołów

III. Wypadkowe
._ odpoi,viedzialności cywilnej
-- nieszczęśtirł,e l,v_vpadki

IV. Komunikacyjne

- OC, AC, Zielona Karta
PllZYJMoY,,ANTE OPŁAT Z^ oC PoJAZDÓW

ELEtTnYK
llurtowmia Elektr§s[lta

GR7,EGoR,Z I\TowAK

sprzedaż artykułów elekttyeznych i antenowych

prowadzenie usług elektroinstalacyjnych

faktury VAT
64-030 Śmigiel, ul. Lipowa 37

tet. (0-65) 518-93-64, 0604609371

+

+
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Co każdy śmlgielanin $ uuiatrakach

wiedzieć winien

Rgs. Antoni Szulc

Lekcję trzecią - ostatnią - l,ozl]oczyriam lite-
racko -,,Fraszką o wiatrakach"

DLa turystE
prataźe Jżgźel
czg to nadal
ten sam Śmźgżel,?

Gdzźe oduźeczne
u nim usżutrakź?
Odbudujcźe je
bez drakź!

Utlvór ten skreśliła ,uv klonice Biblioteki Pu.bliczrrej
Miasta i Gminy ŚmigleI pisarka Łucja Dan,ielewska
w trakcie spotkania poetyckiego 30 n.laja 1979 roku.
Aie to nie ta fraszka była zaczynem odtworzenia
w Śmiglu wiatraków. Moda na wiatraki przyszła
w Leszczyńskie niespodziervanie, iak wiatr, przed
olganizacją cerrtra.lnych dozylrek l-v 19?B r., których
gospodarzem było órvczesne mia.sto wojewódzkie ._
Leszno. Z inicjatywy ówczesnej r,vicewojewody Jo-
atrny Krurnrej i ówczesnego konserwatora zabytków
Wawrz},ńca Kopczyńskiego, juz nieżyjącego, opTaco-
\Ąlano plogram rewaloryzacji wiatrakór,v na terenie
województwa.
Nie wszystkie gmin;,, głorvnie ze rł,zględu r-ra blak
fachowcó..r, do ich starł,iania (pra}<tr-czn;,e b1 1o lch
dv,óch) i brak środkórł- finansorr.},ch zCazr ]v iia czas,

uruchomiono małą gastrorlot-rlie - podari,a1lo \\, l._nl
nawet pyzy.
W Śmigiu przed dozl-niiarn. zoążo,r,o postarvić drvie
miniatury wiatrakorv - 11,1-}i6pgl]e i)l,zez i,:eblarską
Spółdzielnię Pracy ir- Smiglu - lla placu Wojska
Polskiego (poprzednio lł, tl,m miejscu stał miniatu-
rovly wiatrak z żetdzt 1ł:l,konany przez harcelzy na
obozie) i płacu Rozstrzelanl,ch (foto). Ich fundarnen-
tami są autentyczne kanienie ruły,ńskie zabrane
z młyniska przy ul. A, Dudvcza.

W związku z brakiem -,ł,iatraków na terenie
Śmigla, nalezało je po prostu kupić, przewieźó i po-
stawić. Órvcześni naczelnik \'Iiasta i Gminy Śmigie1
(niżei podpisany) i inspektor do spraw budownictwa
urzędu miejsklego Stefan Cieśla, który całą operację
koordynował, wraz z Franciszkiem Krzyżoszczakiem
dokonali penetracji terenu i namarviali właścicieli
nieczynnych wiatraków do ich sprzedaży. Zakładano
zakup trzech wiatraków (nadano juz irn imiona: Bo-
nifacy, Pankracy i Serwacy) - zak^upiono dwa:
vl Bronikowie i kltlczervie. w jednym z nic}r miała
być mała gastronomia, rv drugitn - muzeurn, a trze-
ci miał pełnić su,ą dotychczasową rolę - mleć zbożc.

Lekcja 3

OBECNY STAN POSIADANIA

Nad ich loliallzacją długo się nie zastarra\}lallu --
była oczl.rrrsia: odsłonięte l,vzgórze plzy traste E-5,
tam, gdzie kiedl-ś stały. Lokalizacja ta miała t tą złl-
lctę, że posialł,iotle r,,.iatraki będą widziane z niiq-
dzynarodorr-ej trasv komur-rikacyjnej.
Jesienią 1977 roku, rv cz_lnie społecznym zal.łacly
}]]:acy, głór,vrrie betoniarnia. przygotowały trzy so]id-
ne fund.amenty.. \\iiosną 197B r, zakupione wiatraki
zaczęto lozb;erać i ich elenenty przewozić na plac
budowy. CryginaliTr-mi elen:.erltami obu vziatra_}<ó.,^,,

są: kozły, sztembl,_r.,, tlacznice, kamienie mł;rnsllie,
wały, palczaste koła 1 t-rlektóre beiki _- te ostatnie
uzupełrriano bądź słuparrli po nadziemne j trakcji
e]ektrycznej 1:ądź rTou,ymr elemerrtami. V/iatraki łvy-
posazono w no\\:e śmigi (po raz drugi wynrieniono je
oraz dyszel rv 1995 roku), dl-szle, stropy i opierze-
nia, Niestety, zaden, rviatrak irie wyposażono w urzą-
dzenla do mielenia - po prostu, te które zakupiont-l
już ich r-rie posiadały. Pod koniec 1981 (lub 1982) oba
r.,-iatrakr przl-stosowano do zarnieszkania. zeleklyfi.-
korł,ano. ri,erł,nątrz ocieplono drewnianą o1<ładziną,

a r,,- lch poblizr-r zbudorvano ubikacje i ujęcie ,,łrody.

O1}:l,zr-nli rvkład placy w demontażu, transporcie
t nontazu wiatraków wniosły zakłady pracy, które
g}ó,,vnie użyczały ciężkiego sprzętu. Eierlenty nieia-
1owe, między innymi okucia drz.łi v,rejściowych,
zamki, klamki, obejmy, ,,na zawołanie" głównego bu-
downiczego Franciszka Krzyżoszczaka ze Sląskorł-a
rvykonywał kowal Kazimterz Kiciński.
Wznoszone z pTzelwami wiatraki \Krzyżoszczak ,,ob-
sługirvał" kilka budów równocześnie) w obecriynr
kształcie stanęły w lipctł w 1980 roku,
W roku 1984 (?) zakupiono w rejonie Pelikana trzeci
wiatrak 

- 
mniejszy niż stojące, przenośny, mając,l,

zamiast czterech śmigieł sześć i przystosorł,arry do
śrutowania zboża. Posadowiony na trzecim funda-
mencie, spalił się w 19B7 (?) r.
Wiatral< z Bronikorva 

- to ten drugi patrząc od stro-
ny stalvu (na foto w głębi) zakupiono w kwietnii-t
1978 r. od Stanisława ]§owaka, sylla Wacława. Ten
o_qtatni pochodził z rodz\ny posiadające j wiatra}<
v", Boguszynie, a po ślubie z Józefą Dworczak odku-
pił wiatrak od Mateusza Pawłota, który stał na
dzlałce, której właścicielem jest Czesław Sroczyński.
Pracor,vał ]eszcze całą okupację. Spalił się w 1345

loku.



14 1łi,I i,ItI1 Y N A Ś M I G I E L sK A

Wacław Nowak, chcąc kontynuować rodzinną trady-
c.lę vl 1947 roku kupji wiatrak vr ... Smigiu. Rodzilia
pamięta, że jego właściciel mieszkał przy ui. J. Ki-
iińskiego, a w transakcji pośredntczyŁ Ludwik .]óź-
wiak. Gdzie on jednak w Śrnigiu stał _- nie wiado-
mo. Po jego przewiezieniu do Bronikowa i postawie-
niu na działce przy ul, Leśnej 10, -właściciei ciężko
zachorował i miimo nalszczelszych chęci, wiatraka
nie uruchonrił. Nieczynny niszczał i chył:a to skło-
niło spadkobiercę do jego sprzedazy. (Dodatkowym
argumentem hyl przydział ciągnika - takie to wów-
czas były czasy). Tak więc, po 31 latach rvrócił do
śimigta.
Do dnia dzisiejszego żachowały się jego najstarsze
elementy: kozioł, szternber i mącznica, na której łvy-
ryto ,,Hoffmann 1726". Niestety, na skutek wycięcia
części mącznicy i zastąpienia jej zdrowym pła"tem

dębiny, wycięto też imię ow-ego Hoffmanna. Szkoda.
Na bocznych belkach rvyryto nas'uępujące inicjały,
nazwiska i daty: S A II 1809, J.G.Ló]relt, Ernst
Brondi ].831, L W R 1832, Carl Gessier, NI. Kuntz
1862, ?, R. Krarner 1871, R. Krarner 1874, Erst Keitel
1855. Zadne z tycll nazwisk wTaz z inicjałami irnion
nie jest odnotowane ani w spisie młynarzy ani w spi-
sie uczniów rnłynarskich. Kto zatem uwiecznił się
,.dla potomności"?

Wiatrak z Kluczewa (na foto na pierwszym planie),
a właściwie jego szkielet, kupiono od Marty Ciorgi,
córki Andrzeja Bajona, który z§tnĄł łv czasie pierw--
szej wojny świaiowej. Wdowa powtórr'ie ,łłyszła za
mąż za Bernarda Stopę, który egzamin rrłistrzowski
zdał w Inarcu 1925 roku w Kwilczu. Obecnie z tej
rodzinv w Kluczew-ie już nikt nie rtieszka.
W wiatraku, większynr niż ten z Bronikołva, równiez
zachowały się oryginalne najstarsze elementy kon-
stri-łkcyjne. Z trudem, na jednej z belek (po prawej
str^onie na wysokości piątego stopnia schód) udało mi
się odcz"wtać fragment wyrytego napisu: E. Nuoe... (?)

i datę 1857. Innych znamion odkryte belki nie uwi-
eEaczniają,

Wiatrak w Erońsktł (dawniei był to No]^,y !}tałcz)
na tym miejscu stoi co najrnnej od 1892 r. Ten obec-
nv został - na jednej z belek wyryto J. PREOF
i datę 1849 - przeniesiony z Rakoniewic, gdz,ie ku-
pił go \Mojciech Ctorga urodzony w 1889 r. Pochodził
z V.Iilailo.,va i w Białczu ożenił się z Zofią Gtycz. Za-
wod_u młynarskiego uczył się w Grodzisku. Do ce-
chl," młyna.rskiego w Smiglu wstąp ł w styczniu 1925

roki;,, Zn:arł w 1961 r. Wiatrak przejął jego syn An-
toni, a po jego śrnierc,i (1989) - syn Wojciech, któ-
remu imię dano po dziadku.
W 1946 r. wymieniono jedną śmigę (wypłeniały się
żaluzjanai) i r.vprawiono no]vy dyszel. W latach '70
dach pokryto nowyrn gontem. W 1962 r., gdy do
Brońska dopror,vadzono linię elektryczną, wiatrak

wyposażono w metalowe urządzenia do mielenia zbo-
za napędzane enelgią elektryczną.

=tviaiłak lv Czaczu (plzei:.leslo:^,-,- z Wilkolva Poi-
skie6o) na tynr l,,riejscu stoi cc r-.a;lllniej od 1892 ::o-

L:u. i\i paźcizierniku 1842 r. pt,zeszecii repereację wy-
1.1cna,r,ą przez Franciszka r\dal-ncze,-,-sr]eśc, co udo-
lrun: e,lto.-ł,ane jest stoso-ul,n} m. c z.lc i: r,-.,ll, wyrytym
iia irącznic;., napisem. Na nrej tez iai':1 napisano:
..] S9tj i<-cbiałka". }iielł,ątpiiri-:e :ioi..-tz-,- tc Marcina
Iic,i;illi, który egzamin mistr-zo,1,,,s]:- la mł;inarza
zi;;-i 1i].04.1684 r. i rvtedy tez rrsia;,,_: do cechu. tsyć
i:,:loż:e rviatrak ten .,v 1896 r. kup_.l {Jd października
]9tl3 do paźclziernika i906 I. za\\-oc].-. -l-.r-naiza.ł t)m
.,,,l:.tl,akl,t ucz5lł 5ię syn Marcina ig.:ac"; lul,. 22.07.18B9
-,v lJzacz:"ll), który egzarnin czeladrliczv zdał 9.10.1906
lo]lu. C egzar,iinie mistrzor,vskitn ,,,l,al.: a:Lllctacji. Do
cechu łvstąpił jednak dopiero 6.Ci.i9]J i, r do tego
,zasu niewąiplilvie pracov",ał Tazem z ojcein, który
zglnął tragicznie łv czasi,e l.,onseltvacjl iloia palcza-
siego - 

jak oporviadali naoczni obset, lvatorzlr, ciało
nieszczęś:lrka .łprar.vione \v ruch obrotorr;r lr,ybijało
;oi-rty z dachu.
Oprocz rl iatraka 1gnacl Kc'L,iaika posiaciał Jeszcze
gosilcdaist-*o rolile. Gd1- zaczęło illr_l sie gorzej wieść,
,,-,lairaii sill,zedai Ton:iaszoir-i Szujco.,vi, ktory naj-
i ,_]1,-!it- .,,,-r-,,,,-_elC.ł al nit;r corkę Leoxadię, która wy-
,.':a za Sza,rieEo. a po _ci-L rvl-jezdzle rv l933 r. do
l-1,ar_c;L _\nne. któr,a li-.vszła za Marcelego
]rlocka 

- 1lracującego w i,vm rviatraku. Pan Marceli

- 21ą]311 go osobiście - lvratrak prowadził do 1941

roku, }ried;, to oblęła go Niemka Wilhelmina (?) i pro-
r,i,adziła do końca wojny. M. Mocka zatrudniono
v,, n:łynie Rlntscha w Śmiglu (Rodzina twterdzi, że
r,,,}yn l,y czasj,e okupacjr śmigi posiadał). Po wojnie
.n,iatrak jego właścriciel prowadził najpierw do 1954
loku. 

- ,,IJomiary były tak duże, że się nie opłaca-
łł". Ponor,r,nie został uluchomiony w i957 r., a rok
późniei \ł).lposazono go rv napęd elektrl,czny i meta-
1or,,,re ,-rrządzenia do mielenia. Dzieki zastoso-łaniu
dcdatkor^,,ego stożkolvego koła zębatego, napęd elek-
ti-;czny nógł też obłacać koła mł;.-ńskle. Wiatrak
i-.r"acol,;ał do poło,;v1, lat 70, pełniąc pod koniec swej
Cziałalności funkcję śrutownika.
}.iarcelr lv[ocek lvyłviallc-wał rl iatrakiem córkę He-
1enę. która wyszła za N{arcina Apollnarskiego, a ten
z koiei przekazał go córce Kryst,vnie, która rvyszła za
'i'a_deusza Botę.

łviatrak z zelvnątrz jest bardzo zniszczotry. Bort-
nica śmigła jest elementem nov,ego śmigła zakupio-
nego po v;ojnie z przerł,róconego rłriatraka rv Mach-
cinie. Śmigła wypełniał;, się zaluzjami, którymi ste-
]]owano z tłnętrza -wiatraka.

\Mewnątrz r,viatral.: posiada komplet .łszystkich, acz-
kolwiek znlszczonych zębem czasu, urządzeń.

IIUBERT ZBIERSKI
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§PRZEDAZ
w eiąnikow i nraszyn rolniczych
w oryginalrrych częśei zamiennych

hlAPRAWA
u ciągnikow rolniczych
g wózków widłowych

REGENERACJE
x silników, głowic, korbowodow
E pomp wtryskowych
x skrzyń przekładniowych
r alternatorów, prądnic, rozrusznikow
n szlifowanie wałów korbowych
a wytaczanie kadłubow (bloków) silnika
w sprawdzanie szezelności głowic
w sz|ifgwanie cylindrow
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ASoC "URPOL" WALERIAN KUNERT

POLADOWO 70, 64-a30 Smigiel
tel. 51 8-03-84,51 8-97-22, e-mail: urpol@atomnet.pl

'.O,iffit EN;=,l'',.,D|KZOVI, PC
- niźsze ciny - odblór naĘcńmiastotł!

::
Firńy " ffiOFIEOPLA§T "Wilkowice

* rolety zewnętrzne zabezpieczające
u siatki przeciw owadom

* żaluzje
* roletki tkaninowe
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