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W,ń#łtrrł6
Torvaczystwo l.Jiłośrlików Zicnli Kościańsl<iej rozpisuje

:itlbsi<rypcję ( pczep}aty ) na cepcint ( noive, identycznc z

i:oprzr:dnin vlyołniam ) albulnu

Z KAT^KUIłB tłsporłtłIEli

;v:l,:owioneoo pod oatconatem Burmistcza |4ia5ta Kościana mgc.

in;. Aleksandra lle}leia.

Z KATAKUiVilts
\1-StroNflNntrŃ

^ltrum 
zosta} wydany w 1946 c. nakładeii Powiatowec]o Ko-

lnitr:tu Ekshumacyjncgo rv Kościanie i zawiera m.in. acty<uły -
oolacolvania : 6rcbv masowe w powiccie ltcściańskim, ';/spomnie-

nia z wiezicnia kościańsl<iego ( !: 
j.ór: l<s. Stanisław,a i,]owa](a

ze Śmrrlla ), Urnarli, aby Polsl<a żyła ( wraz z listarni loz-
:;Łrzi:larrych ), spravlozdania z prac ekshurnacy.jnych i urcczy_-

stoici pogrzcbowych.

Cena jcdrrcstkor.la eqzenplacza vlvtrosi 50 tys" złotycłl

Zamdllienia wraz z przeóp la*"ą Dto

l;iilIy składaC, iv Cł:tltruln Kul tury w Śnli,111u - Rcdakcji ''!litiyny
';rnir;ie),skiej ", ul. T. Kościuszki 2tJ ookćj nr 7 do l5 lis -
topada br. (ts7_ )

M@reW&W
Parli 6rlctcurj3 S}{czyi]czak ( z cl. l,1owal< - zol,. !,'S nr 15

z tO"X. br ) doporvicCziała, że po linii jej ojca Sylwestra

została aresztowana cała roczina.

- Brat Franciszek Nowak zamiesżkały w Żabikowie, zginął w

Dachau,

: Siostra Biblianna Brudkiewicz, zamieszka}a rł Mosinierzgi -
nęta w 0święcimiu,

- siostry Pelagia Leżała i Matyida Kasińst<a zostały areszto-

wane w Chorzowie w l94] r. Po 6 tygodniach ich mężowie, o-

świadczając, że z Sylwestrem nie kontaktowali się od po -
czątku wojny, "wydostali" je z aresztu. 1,1ojnę ptzeżyły.

- Brat Jan ( właściciel hotelu i restaucacji w Śmiglu ) nie

został zidentyfikowany i aresztowany - wy,łieziono go wraz

z rodziną do §G. Wojnę ptzeżył.

- lJajtnłodsza siostra stanisława kurpisz zarnj,cszkała w Nowej-

wsi została aresztowana 6.10.194] t. wcaz z bacdzo chorą

matl<ą i pczewicziona do Kościana. Tarn uprosiła zwolnienie

mat|<i. JQ wywieziono do Żabikowa, a w sicrpniu 1944 do 0ś-

więcimia. !ł l945 rol<u łlyła uczcstnikicm " marszu ślnierci"

- prel<tycznie zo5t3ła doniesiona przcz współwięźrliacki. Po

osvlrllrorJzct,liu pczcz Anrlli}<órł i 5 micsir;czllyrn pobycie w szpi

talu polvróciła do Novrcjr.łsi, gdzie nadal mieszka.

P5. il artykule " martyrologi.urn rodziny " S. tlowaka ( nc 1'

z l0.],0. br. s. l - 2 ) znaLazły się ) nieścis}ości :

1. Julianna wraz z czworgiern dzieci została aresztowana w

Krasinl<u koło t,iosiny, a nie.jak napisaliślny, w Śremie.

2. Julianna w 0święcimiu zginęła w I9l+) roku, a nie w 1944,

}. I,ltedy, gdy dziewczęta stały w szeregu, c z ę ś ć chłop

cdw była zamknięta ,d baraku.
Przepraszalny. (HZ )

POivIĘKSZtNIE ZEsPOLU REDAKCYJNEG0

Z, przyjelnnością inf ormr.ljcrny Czytelnikó!{,że Zespdł Re -

rJ3l<cyjny "VjitrynyŚlnioiclskicj " zasilił Pan An ton l,

S z u 1 c,. który jłóuilic bildzic wzboqacal nasze pisl:lo swvni.
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Liceum 0gólnokształcące w Śmiglu prowadzi działalność

związaną z ochconą środowiska.

l1 września br. odbyła się pierwsza akcja ekologicznarktórej

celem było oczyszzcenie leśnych tecenórv ol<olicy Poladowa.Te-

go właśnie dnia o godz. 14.00 uczniowie wraz z nauczyciela-

mi udali się do lasu.

Porządkowanie trrłało kilka godzin. Choć rłszyscy starali się
ja|< najwięcej zrobić, las nadal jest zanieczylzczony i czeka

na następną akcję.

Po długiej p§acy wszyscy uczestnicy z przyjemnością udali się

do ogrodu pani magister A. Puk, gdzie wraz z opiekunami za-

siedli przy wcześniej przygotowanym ognisku. Spędzone tam mi

łe chwile z pewnością na długo utkwią w ich pamięci.Wracając

do domu w miłym nastcoju, uczniowie planowa}i już następne

podobne akcje.

Należy tu podkreśIiC, że wszystkim podobało się półączenie

dwóch spcaw : przyjemnego z pożytecznym.

EweIina Bzyl

Agnieszka Firlej

PS. Autorki są uczennicami kl. II Liceum 0gólnokształcącego

w Śmiglu.

{tru

I

t

1,1 najbliższym czasie w o l ę

wstąpienia w związek
ma ł że ń sk i wUrzędzie Stanu

Cywilncao za d ek } a r o w a l i:

Dnia 7.11 br. :

- Pan Mariusz Ruta z liielichowa i Pani t,lilena Ratajczak z

Czacza.

0nia 14.11 br. :

- Pan Krzysztof Jakubowski z Kokorzyna i Pani Jadwiga Bu-

dzyńska z Karśnic,

- Pan Karol Pryfec ze Starego Białcza i Pani Krystyna Gór

czak z Bruszczewa.

Onia 21.1I br. :

- Pan Jerzy Adamczewsl<i z Morownicy i Pani Beata Suwiczak

z i,lorownicy.

RONIKI
IcYJNEJ

6.t0 br. - w Śmiqlu i Czaczu zatczymano dowody rejestracy5-

ne samochodór,r za zły stan techniczny pojazdów.,

- w Śmiglu zatrzymano dowód cejestracyjny pojazciu

za przeterminowanie ważnoŚci badania techniczne-

90.

7.10 br. - w Śmiglu odel;cano prawo jazdy za pcowadzenie po-

jazdu w stanie po spożyciu alkoholu,

- w Śmiglu, drvukrotnie, zatczymano dowody rejestca

cyjne za przeterminowanie ważności badania te-

chnicznego.

8.10 br. - w Śmiglu odebrano prawo jazdy za prowadzenie po-

jazdu w stanie po spożyciu alkoholu.

l].10 t]t. - w Karśnicach miała miejsce kolizja drogowa ( bez

obrażeń, małe straty ). Kiecujący "dzikiem" wy -

wcócił się, 
]

- intecweniowano !J _roe.wiedzionej rodzinie rnieszka-

jącej w Śmiglu przy ul. Liporvej. By}a małżonka

zaml<nęła byłemu małżonl<or.li dopłyrv wody.

],5.10 br. - intecweniowano w jednym z mieszkań rł Śmiqlu przy

ul. Orzeszkorłej - niepocozumienia małżeńskie.

l6.10 bc. - interweniot,łano vJ mieszkaniu rozwiedzioneJ za -
mieszkującej w §tarym Bojanorvie przy ul. 6łównej,

do której przytlył były mąż i wszczął awanturę.

Kierownik Postecunl<u PoIicji Lol<alnej w Ślniolu : l,/icsław

Tcrczewsk i
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PRątD§lĘBlOR.cz{
r3uź NlE) RotNIK

0d pewnego czasu w

następująca rek].ama :

jednej z auclycji TV pojawia się

- Jak do teqo do§ąło ?

- Z łlłaścicielem firmy z Tarnowa Podgócnego spotkałem się
swego czasu w Ursusie, w fabcyce ciągnik6w i od tego czasu

wspdłpracujemy -odpowiada panl{alerian KUNE R T, wła-

ści,ciel, Autoryzowanej Stacji 0bsługi Ciągników Rolniczych

"UflPOL" mieszczącej się w pobliskim Poladowie.

- Jest Pan ieszcze rolnikiem ?

- I tak i nie. Posiadam 0,52 ha ziemi, na której rniałem pobu

dowane szk}arnie, w których do i990 E. z żoną upravlialiśmy

warzywa przyspieszone. Konstrukcje rozebrałern i teraz wy -
}ącznie poświęcamy się firmie. Ziemia jednak nie }eży odło

9iem.

- Jakie bYłV poczatki URPOLU ?

- Z zawodu jestem mechanikiem samochodorvym . ?rzez 10 lat pra

cowałem vt Spółdzielni Kółek Rolniczych w Śmiglu jako mecha

nik obsługując warsztat pogotowia technicznego. l,,loją głótl-

ną " specjalnością" już wtedy były ciągniki. ll pierwszych

miesiącach stanu wojennego poszedłem na swoje. W dalszym

ciągu uprawialem warzywa i otworzyłem mały warsztat napraw

czy ciągnikórv. lla brak roboty nie narzeka}em i musiałem fir
mę rozbudowyvlaC.

lł sierpniu 1990 roku podpisałem umowę z URSUSE|4 na obsługę

tcchniczną ciągnikóx, ich sprzedaż i sprzedaż części zamien

nych do nich.

!,J tej chwili zat§udniam ) pracowników umysłowych,6 mcchani

kórv ! 5 ucznidw. Ponadto odbywają u lnnie pral<tykę uczniowie

TĄRNOIYO pODcóRNL

Zespolu Szkół Rolniczych im. Jana Kasprorłicza w Nietążko -
wie.

- .jak z pozycii firmy sprzedajace_i sprzet ro}niczv (ponad g0

pozvcii ! ) widzi Pan kondycie naszelro rolnictwa ?

- Taką, jaka ona jest. Są bogaci l biedni.

Ale my jesteśrny firmą dla jednych i dla drugich.Sprzedaje

my za gotórvkę i na raty, w formie leasingu ( dzierżar.ly-HZ).

- Jak to przebieoa ?

- Kupujący wpłaca 60 ? wartości. Resztę w ratach -; od ) do

24 miesięcy - opcocentowanych na 1,5 ł w stosunl<u miesięcz

nym.

Wszystko załatwia się u nŁs na miejscu, bez pośrednictwa

banl<u. Płacić można gotdwką i przelewem.

Można też przyjechać używanym ciągnikiem, a po dopłacie -
wyjechać nowym. Można też używany pozostawiĆ na placu zle-
cając nam sprżedaż konisową. Za niektóre remonty można też

p}acić ratami.

Klientów mamy z różnych stron Polski. Używane ciągniki ku-

pują głórvnie z sierackiego i piotrkowskiego.

- Co rjalei ?

- Bqdziemy się rozwijaE !

Już-r: czym mało kto wie: regene§ujerny glowice do wszystkich

tvpórv ciągnikórv. ll nicdługim czasie, dzięki podpisanej na

POL^6IłZE ulnowie z jedną ze znanych firm niemieckich,szcze-

gó}drv jcszcze nie zdradzę, będziemy mieli wyłączność na

sprzedaż sprzętu rolniczcao przez nią produkowanego.

- |lidzą,że ficma jest sl<omputeryzowana, telefax działa pra l-

wie bcz przerwy. co ieszcze moqłoby pana "uszcześliwić" ?

- To jest śmieszne, ale brakuje mi normalnego,leszczyńskiego,

sześciocyfrowego telefonu !

- Dziękuję Panu za rozmo\łę L życzę dalszego rozrvoju firmy.

- Dziękuję. ( HZ)

Pcrnapdją oooo
-Przychodni RejonowejwŚmigluPanAdam \,l AllłRZY N I AK

rłłaścicieI Huctowni A|,IAX przekazał nieodołatnie karton śrvie

tlówek.

-Zespołowi Pieśrli i Tańca " Żeńcy llielkopolscy " działające

mu przy Zespole Szkół Rolniczych im. Jana Kasprowicza w Nie

tążkowiePanJerzy M^ RC I N I ^K-właściciel 
za!<ładu

FOT0 - ELF przekazał do rozlosowania wśród nabyr.łców cegie -
łek na Koncercie Jubileuszowym w Śmiglu - apacat fotografl-

czny ( wylosowała go Macta Musiał ze Śmigla ).

0ZIĘKUJE1.1Y !!!

'pot3Dotv0



zĄ W/KRoczf,NlĄ-
- Po KIŁsz€Nl !!t

W czasie ostatniej l XX : Sesji Rady Miasta i 6miny śmi

giel, zaproponowano by, jak zanotowała w swej relacji z Sesji

J.Sk. " wywiesić rł widocznych miejscach "cenniki" mandatów ,

jakie przysługują Strazy Miejskiej". Zatem :

STRAŻ MlEJSKA

podaje wszystkim do wiadomości wysokość mandatów karnych sto-

sowanych wobec sprawcórv wykroczeń

1. Za wyrzucanie przedmiotów, wysypywanie nieczystości o§az

, wylewanie w miejscach nie wyznaczonych do tych celdrv - man

dat w wysókości 500 tvs. zł. ('artykuł 75 Kodeksu liykro

9Łźll ).

2. Za nieostrożne obchodzenie się z ogniem - mandat do vlvso-

kości 500 tys. zł. ( art. 82 Kl,l ).

J. Za samowolne ustawianie, usuwanic i niszczenie znaków, u -
tządzeń ostrzegarvczych lub zabezpieczających albo zmienia-

nie ich położenia, zasłarlianie lub czynienie nićwidocznylni

- 500 tvs. zł. ( art. B' Kli ).

4. Za zanieczyszczanle dcogi publiczncj, pozostawienie poJaz-

du lub innego przedmiotu 1ub zwicrzęcia w okolicznościach

mogących spowodować niebezpieczeństwo lub stanowić utrudnie

nie tv ruchu drogowym - do 500 tvs. ( art. 91 KlJ ).

5. Za tamowanie }ub utrudnianie ruchu na drodze publicznej

.do 200 tvś. zł. ( art. 90 KlJ ).

6. Za uchylanie się od obowiązku utrzymania w należytym sta -
nie zjazdów z drćg publicznych do przy],e§łych nieruchcmoś-

ci - do 500 tvs. zł. ( art. 102 Kl/ ).

7. Za uchylanie się od obowiązku oczyszczania i usuwania z

odcinkdw dróg publicznych o twardej nawierzchni, pnzechodzą

cych przez obszar o zabudorłie ciaglej lub skupionej poza

miastami i osiedlami b ł o t a, k u r z u, ś n i e g u,
lub l o d u - do 500 tys. zł. ( art. l0l Kl,J ).

B. Za nie .wykonanie obowiązku utrzynania w czystości i porząd

ku w obrębie nieruchomości i nie zastosovlanie się do wska-

zań i nakazów ,ilyCa,łanycn przez właściwe org3ny w celu na],e

żytego zabezpieczcnia sianu sanitarnego i zwalczania cho:

rób zakaźnych - cc 500 tvs zł. ( art. lt7 K\,l ).

9. 7a niszczenic lub uszkodzenic roślinności albo dcptanie

trawnikórv lub zieleńcdlv, lub tcź dopuszczanic do niszcze -

nia ich ptzez zwierzęta znajdujące się pod nadzocem - do

2(lt] tv:.;. 7ł. ( art. l44 § l KlJ ).

Za usuwanie, niszczenie, ],ub uszkadzanie drzew lub krzewórv

stanowiących zadrzewierlie przydroźne }ub ochronne olaz ży-

wopłot przydrożny l 500 tvs. zł. ( art. IĄ4 § 2 Ktv ).

l0. Za zanieczyszezanie lub zaśrniccarrie miejsc dostępnyctl dla

publiczności : d169, ulic, ogrodótv, parkótl, trawnikórv lub

zielcńcórv, tal<źe przystanl<órv PKS i PKP - l0t] tys. zł.
( art. l45 Kll ).

Jednocześnie pook§eśla się, że powyższe sankc.ie bedą stosowane

plzede VJsZystkim wobec osób. które byłV iUż pouczane i Upolnina

ne.

W razie odmowy zapłacenia mandatu, sporządzane będą wnioski o

ukaranie do Kolegium do Spraw Wykrocz'eń przy Sądzie Rejonowym

w kościanie.

Śmigiel, dnia l5 października L992 t.

Komendant straży l,|iejskiej w Śmiglu :_ Lesżek Ba].cer.

U1,1^l]A ROLNICY -

- |żY iKOl.lNICY CIĄGt]IKó,/ lll

V/ związku z jesicnno-ziino,,lyrni wacun]<ami poqcCovymi vł

celu zapewnienia tnal<sytnalneqo bczpieczcństwa na drcr]ach fir-

ma " UtiPOL " - Autocyzowana Stac.ja Obsłuąi Ciąonikdrv Rolni -
czych !,Jaleriana Kuncrt,r o § 9 a n i z u j e w sobotę

]1.10. br. w sierjzihie firlny w Poladovie rv qodzinach 8.0()

l].00 t]e zD}atrlr; przeglądy ui<ładu ha-

mulcow,:Qo i śliatr:ł wszystkich tynów ciąflllików.

nOLN 1Kl.j ! *sK l.]RżY5T 
^J 

7. 0,4ĄZ J I !!!



tały wycięte stare pędy, to należy je jak najszybciej wycięĆ
i na3lcpiej spalić. Podobnie należy postąpiC z pędami jeżyny/^ l lldJ.vJ' cJ spiltlu. lUUUUille naIczy post

E bez"oiconej, które owocoijały w tym roku.

?r'

WARzYWA

1,1 październiku zbiera się większość warzyw korzeniowych
i późne wafzywa kapustne. Harmonoglam zbioru rłarżyw powinien

uwzg}ędnić ich wrażliwość na przymcozki. W pierwszej kolejno
ści trzeba zebrać seler, burak ćwikłowy i marchew.

Seler jest }łarzywem tĘudnoprzechowującym się, dlatego tez je
go zbiór powinien być bardzo staranny. Korzeni, dla usunię -
cia zie,mi nie należy otrząsać obijając o siebie, ani też ka-
Leczyć przy usuwaniu drobnych l<orzeni i liści. Najlepiej
przechorłuje się korzenie średniej wie].kości. Selery dUże o-
raz najrnniejsze najJ.epiej pczeznaczyć na bezpośrednie spoży-
cie. Marchew i buraki zwykle lepiej się przechowują.
l{arzywa bardziej wytrzymałe na mróz, takie jak piet§Uszka ,

chczan czy skorzone§a mogą być zeb§ane w drugiej kolejności.
j,iiekiedy f3lzywa te pozostawia się na zimowanie w gruncie.
lerirrin zbloru kapusty późnej trzeba ustal-ić zależnie od stop
lia dorcŚnięcia g}Ówek i przebiegu pogody. DłUżsZe sp;cki
ierrpecatury moqą wp}yn?ć na rozpad wewnętrznych liści <apus-

ty i z}e pfzecho,dywanie. Z tego powodu zaleca się zebrać ka-
custę do przecho|.lariia w październiku ( a nie w ].istopao:ie).
(lpusta do kwaszenia może być żbicrana w druqicj kolejności.
iJrzed wir;l<szymi spadkami temperatury trzeba zebraĆ pozostają

ac na uaqonł§n kalafiocy.
lł dfu.]j,e,j pOłowie póździernika wysadza 5ię ząbl<i. czosnl(U. Do

:;;rJzenia trzcba przeznaczyć tylko ząbl<i duże, a głębol<o:ić sa

t1zsni.a oowinne rynosić oi<oło 5 cm. Wszystkie zagony vłolne oC

upraw powinny być przccl żimą przel(opane.

ROśLINY 0ZOOBNE

llaleźy zakończyć sadzenie tulipanórv i krol<usów. lłożna jeszcze

vlysadzaĆ kłącza konwalii. Lubią one gleby lekkie i wilqotne,

zaś stanowiska os}onięte i cieniste. Pąki po posadzeniu po-

wirrny być przykryte 2 cm warstwą ziemi.

Jcżeli nie wykopaliślny pod koniec września to najpóźniej po

przylnfozkach na),eży wykopaĆ karpy dalii i butwy begonii bul-
wiastcj.
i?ozsady roślin rjwuletni.ch fosn?ce w j,nspektach 1ub na zago -
nach noleży okryć ściółką z I!ści lub gałązkami drzew i9las-
tych.
!,J październiku nalcży pEzystąpić do oczysżczenia v/ykopanvch

rłcześniej buIw mieczykól./. UsUWa s!ę stare, chole bUIWy oraz

fesztki pędórv, a oczYszczoae bulwy przechowuje się w piwnicy

w temperatu|ze ok. 
'' 

C.

sAD0llNICT,il0

i/ październiku tcvłają jeszcze zbiory p6źnozimor+ych oo-

nian jabłek i gruszck. Zbiory polvrnny być zakończcnc do ?0

poźrlziernika, po tym bowiem tcrminie można 5iQ spoclzicwać

przyrnrozkórvn ktdre mopą uszkodzić owoce.

lla zagonach ol]sadzonych malinami jeżeIi do trj pory nie zos-

W październiku możemy .jUż Uzupełniać naszą ocjrody nowymi drzc
walni i kczewalni owocotłyłni. Należy pamiętać, że drzewa i krzc
wy posadzone jesienią wymagają wiosną odporviedniego przycię-
cia. Z nowych orJrnl,an .jall}orli polccarlych do nasadzcń s oqro -
dach przydomowych na szczngólną uwagę zasługuję odmiany cał-
kowicie odporne na parcha jak : Priam, Freedom ( syn Pułaski),
Novomac czy Primula. 0dlniany tc osiągają dojrzałość zŁ]io§czą
przeważnie w koficu września, jedynie Primula jest wcześniej-
sza i należy ją zebrać w tczeciej dekadzie sierpnia.
Jeźe].i planujemy posadzić w ogcodzie młode drżewka ś].iwy to
polecane są przede wszystkim odmiany ze zwiększoną odpornoŚ-
cią na groźną chorobę śiiw - szarkę (osporłatość). Są to ta-
kie odmiany jak : Fryga, Opa1, Reni<loda Ulena, |,1ęgiefka !,lcze

sna, Anna Spath i Stanley.
Z krzewów owocowych ze względu na snaczne, słodkie owoce na:
dające się również na wina warto posiadać w oqrodzie przydo-
mowym odmianę poczeczki białej - Biała z Jutccbog. Z roślin
sadowniczych mniej znanych na ułagę żasługuje czarna malina.
Odniana BFistol jest najbardziej przydatna do ucrawy w n3-
szych warunl<ach. Zaletą pos?dżonych krzewórv czarnej maliny
jest bral< odrostóił korzeniowych. Mallny czarne dojrzewają w

lipcu wtaz z góźn,yni odmianami maliny czerwonej. Krzewy ma-

lin czarnych sadziny rzadziej niż maIiny cze.wone. Najwłaścirł

sza jeSt rozstawa w rzęczie wynosząca l metr.

Jarosław Górs]<i

Przedruk : biuletyn informacyjny nr 10/92 0 0 R w Lesznie.

Rr:dagu;e zespćł : Żancta Xleeha, Erika |,iać}<owiak, i]łrbafa
Hubcrt Zbierski ( kir-,r. red. ).

jarjrviqa Sl(arży.15l(a, Antorli Szulc

ilitrYrra Adccs Rcdakcji : 64 - 0]0 Centcum kultury w Śrliqlr_r, ul. iarJr:usza (ościusz<i 23, p" 1. tel. 2j].
!1'niqiclska Recakcja nie ponosi orJ;lowiedzaIności za trcść oqtoszlń i nie z,łrlca rnoteriald* nie zarnówicnych. Za5tfż.r]amy sObrc

orav/o skracarlia i pcprawiania tckstćw oraż Ii5td|{. |]al<łrJ 4i.]0 cilzr:mplarzy.ccna 5t)U,- ilel<1ama .- ciłr " 5l]U,- złctycii.
Druk l i'liesłav/ l'ladolny - Usługi Polipraficzne, 64 - lriO Leszne, ul. Sl,cwiańi2a |i.

!V minioną sobotę l7.10.1997 r. w Szkole Podstawcwej 1,1r

2 im. Konstytuc;i ) i4aja rł Śmiglu z udziałem ]B zawodników

odbyłV 5ię 1 0trvartc Ilistlzo5twa Śmiqia w tenisie stoło,rym,

będące zarazem II lłojcwódzkim Turniejem Klasyf ikacyjnvll.

0rqanizatorami mistrzostw byli : Cerltrurn Krl]-tury w śr,rqiu,

Sekcja Tenisa Stołoweqo " Polonia " Śmigiei"

Zdecydorvany sul(ces odnieśli zawodnicy " Po].cnii. " Śmiqiel

Puchar Burmistrza i",lia5ta i Gniny dla najIepszego zawodnika

ze Śmigla przypadł Grzegorzowi Stachowial<ovii.
.ll klasyfikacji indyvłirlualnej 1 miejsce i Puchar 0yrektora
Centrun Kultury w Śmi.c]}u rvywalczył Pan Roman Janl<ovlski "Po-
].inia " Śmigicl, II m. Adan Duda "Polonia" Śinigiel, iII m.

Sławomir Stańczak "Start'' Gostyń, IV n. Tclnłsz Sawic](i "Su -
lza" DrżeCZkowo, V m. Grzegorz Stachoiviak t VI n. Mieczysław

ł,s.łzlczyk zawodnicy " PoIonii " §lniqitt.

R=r$,-7=o

#Ę
il =Jf§re


