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KARY
Woje-r.,roda Leszczyński częściorvo zmienił decl.z;ę

tl zamknięciu stadionu i postanorvlł, że zamknięcie
-_ do końca br. - dotyczy tyiko meczów klubo-
wych pilki nożnej.

Nato,miast Wydział Wychowania i Dyscypliny
przy OZPN Leszno rna posiedzeniu 7 listoparla br.
podjął decyzję o ukaraniu kiubu i działaczy KS PO-
GOŃ za zajścia jakie nriały miejsce w czasie i po
meczu piłkarskim o mistrzostwo klasy okręgowej
2 listopada br. pomiędzy drużynami POGONI Sńigiei
i PIASTA Kobylin. Fragment pisma skierowanego do
Zespołu ds, Bezpieczeństwa, i Kultury Wido,rvisk
Sportowych przy Wojewodzie Leszczyńskim pozrvolę
sobic zacytowac:
P o luy jaśnienźu w s zy stkźch, okot źczno ści, tu y słucłt, all,źu
zainteresowanyctl stTon,, zapoznaniu sźę z opinźamż
sędzióus ż obserwatora zawodóus Wgd,zżał nasz poctjqł
ltastępujqce decgzje: Kl,ub Pogoń Smźgźel: Za brak
odpoużednźe g o zab e zpźec z eniQ por zqdku na staclżonie,
ll,: l-uyniku czego doszło do ekscesóąn us czasźe ż po za-
woduch (chuligańskie uybrgki, czanne znźeuażenie,
narlLsz enże nżetEkalno ścź o s obźste j s ęd,zie g o, d,zlałaczg
ż zau:odników drużyng przecźunej) - (teraz uaszcze-
gol,nione sq odpoluźednźe paragraJy regul,ami.nu clEs-
cyplźnarnego PZPN oTaz regulamźruu rozgrgtuek
OZPN Leszno - H.Z,) ukara.ć ktub - stadżon tl:
Śmźglu - zakuz rozgryuania mecza bez ud,ziału pu-
bliczności na 3 mecze n^ństrzowskźe lub pucharou:e,,
oraz karę tinansowq nałozonq na klub u: wysokoścź
500 zł.
Nałożono też kary indywidualne ,,dla członków Za-
rządu Pogoni Smigi,eJ.''. Dwom z nich nałożono karę
2 lat, a drł,om 1 roku ,,bezwzględnej dyskwalifikacji
zajnro,,vania stanolvisk i funkcji rv klubie oraz na te-

dqlszy)

renie OZPN Leszno''. Jednego d,ziałacza ukarano na-
g-.aną. Oczywiście, obok każdego nazwi,ska jest uza-
sadnienie.

POSIEDZENIE ZARZĄDU MIASTA SMIGLA
Z inicjatywy prezesa Zespołu ds. Bezpieczeńst]§,a

i Kultury Widowisk przy Wojewodzie Leszczyńskim
Stanisława Zyjewskiego, b,urmistrz Jetzy Cieśla 21
listopada zwołał posiedzenie Zarądu, w którym rów-
nież uczestniczyli: członkowie Zespołu: S. Zyjewski,
Zbigrrielv Białas, na,dkomisarz Waldemar Ratajczak
oraz zastępca dyr. Wydziału Kultury UW w Lesznie
Rafał Poprawski i Piotr Giernas. Obecni byli także;
Leszek Balcer, Bogdan Krysztof l Jerzy Grzelczyk,
Otwierając posiedzenie Burmistrz wyraził oburzenie
postępowaniem działaczy OZPN Leszno, którzy toz-
pętali ka,rnpanię w środka,ch maso]wego przekazu nie
uprzedziwszy o tym gospodarza miasta i gminy. ,,Na-
głośnienie tej sprawrv krzywdzi nasze społeczeństrvo''
-_ dodał.

Inicjator spotkania zZarządem S .Zyjewski zastrzegł.
że występ,uje w roli prze,wod,niczącego Zespołu (a nle
człorrka OZPN - H.Z.), Stlvierdził, że żIe się stało,
że taka syt,uacja rniała miejsce i na kany,,ie lvl,-da-
rzeń r.v kraju, trzeba było zastosolvać równą miarę.
Tym bardziej, że ,,po raz pierrr,szv mieliśmy p."ypr-
dek, że nie kibice, tylko dział acze z opaskami na Ię-
kach, wpisani do protokołu. Jak by-ście się zacho,wali,
gdyby policjant ni stąd r-ii zolr,ąd uderzył kogoś rv
twarz? Nie chcem;,. rvvlervać dziecka z kąpielą, ale
odpowiedzcie sobie na pvtanie: W czyje ręce po,wie-
rzacie środki? Przvjechaliśmy, by porozmawiać co
zrobić, b}, incydent tego rodzaju się nie powtórzył"
i{a pl,tanle ..co zrobic'' odpowiedzi jednak nie udzie-
lono,
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Strona gospodarzy wyrażała niezadowolenie z na-
głośnienia s,plawy (,,Narn chodzi o to, że z drobhego,
lokalnego incydentu zrobiono sensację" - L. Fai:er.
,.Jesteśmy rozgolyczeni ,sposo,bem 11, jaki spI3wa zc--
tała przedstawiona społeczeństrly11" 

- 
J, Cieśia) oraz

i z tego, że decyzję w Lesznie podjęto przed ,,wysłu-
chaniem naszych" i bez współudziału właciz loka]-
nych. (,,Decyzję o zarnk,nięciu stadionu winniśmy
podjąć wspólnie" 

- H. Skrzypczak). J. Cieśla dodał:
,,My potępiamy zdarzenie, ale czujemy się rozgory-
cZeni".

S. Zyjowski ponow.nie postav,,ił p;vtanie z:lsadni-
cze: Czy jesteście w stanie zabezpieczyć na tvle lta-
dio,n, by w nowej r,undzie było na nim bezpiecznie?
Odpowiedzi udzielił Henryk Zak: .,Nikt z nas bała-
ganu nie tolerował i nie będzie tolercr,va,ł".

L. Balcer w trakcie spotkania odczytał Ośiviad-
czenie Zatządu S,połecznej Miejsko-Gminnej Rady
Sportu Kultury Fizycznej i Rekreacji, z którego treś-
cią ,strona miejscolrnla w peł,ni się zidentyfikorł,ała.
,,Takie odczucie jest nas wszystlkich i mieszkańcór,v
Śmigla" - powiedział Burmistrz,

Spotkanie Zatządu Miejskiego Smigla z czło,nkami
Zespołu ds .Bezpieczeństwa i Kulturv Widolvisk
Sportowych przy Wojewodzie Leszczyńskim Jerzy
Cieśla zakończył słowami: ,,Spotkar'ie łr;rłc nieprz1.-
jemne ale konieczne. Gdybyśmy spotkali się przed
nagłośnieniem, byłoby inaczej".

OŚWIADCZENIE
Jest bardzo obsz,erne i m.in. stwierdza:

1. Gospodarz imprezy odlpolł,iedzialny jest za ze-
pewnienie porządku przed, w czasie i po imprezie,
odpowiedzialny jest za zaper,vnienie niet5,ką]n96"i
sportowców, arbitrów i widzów.

2. Niedopuszczalne jest aby ekscesy rł,yw-ołyrvały
osoby, a szczególni,e działacze, ktore por,vołane są do
tego, aby działać wychowa,wczo ,w pozytywnym kie-
runku.

3. Zarząd Rady Sportu oczekuje od Zarządu KS Po-
goń zdecydowanych działań na Tzecz w)Ieliminowania
z kręgu działaczy osó,b ujemnie oddział;,,wujących na
atmosferę w kluJcie, podczas imprez i powodujące
antagonizmy w ,stosunk,u do arbitrów, naruszających
dobre o,byczaje i zasady kulturalnego zachowania się.

4 Zarząd Rady przestrzega Klub KS Pogoń a także
inne kluby. że wszelkie objawy skandalicznego za-
chowania się kibiców i działaczy podczas inrprez mo-
gą negat.vrł,,nie r,łlpłynąc na dalsze finansorł,anje klu-
bórv l,v ramach budzetu Rady i\{iejskiej Smigla.
5. Zarząd Rady ubolewa nad wydarzeniarni z 2 lis-
topada ale r,ór,.lnocześnie r,vyraża swoje oburzenie ro;o-
bec działaczy OZPN w Lesznie oraz Komisji Dyscy-
plin;,, ktora nie w;.jaśniając dokładnie aspektow zCa-

rzeń wystąpiła o zamknięcie stad.iolru rv Slniglu. K:-
rnisja nie raczyła się w ogóle kontaktcwac z Eurmis-
trzem Mia,sta Śmigla.

6. Zarzą.d Rady Sportrr rv Śrniglu stwierdza, że pił-
ka lrożna lv Polsce jest ,,chora'', a główną przvczyrrź}
s;1 ;:iedolvlad;. organizacy-jne. komercjalizacja i stivo-
rzenie instytucji utrzvmującej się z klubo,wych pie-
niędzy. Jesteśmy zdania, tż czterech płatnych arbi-
tl:c,-,.l w takich klasach rozqrywko-ł.vch jakie są w
lr,ojewództwie leszczynskim jest wylaznym obciąże-
niem finansowym klubórv, sicgającl.m niema] 500/o
ich }<osztó.,i", utr-zymania . Za co main)/ Panorvie pła-
cic =- za mieine ,uł,_y-,konylł-3nie obo.,viązkólv, za pro-
rł,okowanie złych zacholł,ań przez słabe sędziowanie?

7. Dlaczego lekcewazv się życzeni e Zarządu Klubrr
trogoń od lat, jako osołry ,,non grata'' sędziego K.
T,"rrko,nłskiego. Czy przysl,ła się jego aby prowoko-
wac naszych widzów?

Oświadcze:rie koilczy się słowarli: To sq ujsz.]Jstko
aspektg tej spratuy ,,rozdmucłtgnej'' do granźcy rł,że-
przyzlłożtoścź. Zu takq cenę jesteśm?J n(u.Det prze-
ciunź, aby u takźc'n ąDclrunkach u) rozgrau)kach u-
czestnźczyły zespołu z nqszego Mźasta ż Gming. De-
cyzja nalezy do nźch, jednak środkź m,q.terżalne nąl,e-
:,q do uszystkich podatnikóu.

Zarzqd Społecznej Rady Sportu spoclzźelła się, :e
uobec zdarzeń zaistni.eje cłl,ęć spra1,o;.eclliuej ocenll,
ułaścżwycłt kar ź uniosh(llo na przyszłość. Zaś spo-
łęczeństlnu 

- mieszlę,ańcom nalezg się satEsf akcja w
postaci wgjaśnień tego, co mctss media opublżkouały,
czanx naruszono n{L szusank gościnrlość d|,a sportou-
coLrJ w śmżgl,u.

Niech uEpolłźeclzq sżę publicznie gaścźe ncLszyc!.l ma-
sowych źmprez: biegótu, trżąthlontL, lurniejótu tenisu
stołowego i szachiścż.

Nźe będq na Śmźgiel rzucclć cienźe nieoclpouieclziulni
clzżałacze, pojedyńczE kźbice oraz clzżennikcłrze. Pro-
testujemg przecżuko takźm praktylło-m, Żqctamu
przeprosźn u postaci peusnej praucly.

Cśrviadczenie w imientu Zarządu Rady Sportu poi1-
pisał Leszek Balcer -_ pr.zewodniczącv ,Komisji Pia-
nołvania, Porządku Publicznego i Oclrrorl1. Srodowis-
ka Rady- Miejskiei Śmigla.

ODWOŁANIE
W czasie posiedzenia Zarzad,u KS Pogon ri- Sniig-

lu we wtorek 26 listopada nie zgodzono sie z argu-
mentami uzasadniający,mi kary i od decyzji Wr-dzia-
łu Wychowania i Dyscypliny OZP}T Leszno pcstano-
wiono się odwołac. Do,maga,no się wręcz konfr.onta-
cji: ,,oni powiedzą swoje - 

głórvnie z tego co napi-
sali sędziowie, my swoje 

- 
przelwa i niech podejma

decyzje, ale niech jeszcze raz nas rł,ysłuchajai Po
pierwszych ,,przesłuchaniach" nic nie dali nam do
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podpi§ania, a więc mogli napisać co chcieli" - p|)-
wiedział jeden z dzialaczy.
Podkreślano równiez i to, że OZPN nie przestrzega
własnego reguiaminu, który w rodz. IV Sędzlowie, w
§ 6 p. 1 mówi, że: ,,Sędzia zatlsodóu zobouźqzan?ł .iłst
do ugpełnźenźa u; 3 egzemplarzacŁl (przez kalkę) za-
łqcznźka do sprau;ozdani,a z zatłodótn, lls którym u:y-
szczególnźa udzżelone kary (...) Sędzźa zobowiqzatl,y
jest także do umżeszczenźa (,,,) opisu i,nnych zajść
majqcEcll istotne znaczenźe tł dalszgm postępoluanżu
(,.,) Wszystko to musź bgć przedstatl:źone kźerozunż-
kom (drużgn - H,Z.) tł i.ch obecności ż wpisane clo
załqcznika którE zobouiqzanź sq podpźsać. Jeden eg-
zem,plur z zał qc zn,żka otrzymuj q g ospo dar ze zo,u od oLa,
(...). Jak po-łiedziano, sędziow-ie tę robotę najczęściej
lv;rkonują w- dotntt po meczu. 

(H. Z.)

ST,RZELAŁY PAI\IH
20 listopada. bi,. z okazji drugiej rocznicy po-tvs'i,i-

nia T{obieceqc Sto.warzvszenia Strzeleckiego w Smig-
1u Panie. p]:z-!- ponloc,v Braci, zolganizorvały okolicz*
nościorve stlze]anie do tarcz - kazda oddała po tlzy
strzał_v. Kolejno trzr. pietwsze miejsca zajęły:

Elżbieta Szl-mańska. Grażyna O1ejnik i Alicja Zieg-
ler. NagroCani br,łi. .., róze. A ponadto Komendant
Kurkorł-ego Bractrva Strzeleckiego Tadeusz Toma-
szerłrski rł-szvstkim uczestniczkom strzelania rł,ręczył
slodki lrpominek.

Po strzeialli,.i Sicstrr- i Blacia, jak każe tradycja, sie-
dli prz;- jllesiaCnr-ch stołach. Ucztę wydał.v: królor,va
Urszula Cresia L daml, - Elżbieta Tomaszer,vska i Jó-
zefina Pieplzl-k.
Gościem ]-Lono1-o.,r-vm impl,ezy b,vła Elżbieta Wozniak
z radia ZACFlOD obejmującym swyn zasiqgiem

-::::T:"::
Urząd Stąnu Cglnźlnego u Śmźglu uprzejmie za-

uiadamźa, że zt: tutejszym Urzędzźe zużqzek nxałżeń-
ski zausarli:

23 LISTOPADA 1996 r,

- Pan Grzegorz Tomasz Pźechota z Goścźejeuźc ż

Ponź El.zbietą Primel z \Yuclorow(L.

1iiero,,vni}< Urzęciu Starru Cywilnego w Smjgiu
(-) inż. Jerzy Cźeśla

RlvEllBELL...
... to nazwa krainy z powieściowej trylogll anglel-
skiego pisarza Jana Ronalda Tolkiena pt. ,,Władca
pierścieni". Jest on rórvnież autorem książki pt.
,.Hobbit". W o]:u utrłlorach autor czerpiąc n.:utr-rr,"v
głór,vnie z wczesnośredniorviecznych legend, baśni r
nritorv 

- ożyrł,ił czarodziejski śłviat fantast;.q7nl.gh
istot bvtując5-ch na zierni obok ludzi. (Operolvi me-
]llmani tytLl} pg1l,ięści i rvlrstepującc postacie nieri,:łt-
plitvie skojarzą z opefą Ryszarda Wagn,eia ,,Fier-
ścień Nibelunqa"). Obie powieści są dostepne -,ri bi-
bliotece w Śmiglu, Kto hłbi ten rod,zaj 

- baśnior.i ej

- 1iteratury, nie zawiedzi.e się,

Aie RIVEI{DELL to tez nazwa zespołu n-lllz\lcz-
nego z Lublina, który 15 listopada br. konceitc.,,va1
-,i, sali kameralnej Centrum Kultur), rł, Sriislu.
.]:]< iii,,iei:Czi1 członkowie zespcłu. mltzyka. kIore1 g1-1-
ją, określana jest jako folk irlandzki i 

- 
przez c}:res

ci:iałalności zespołu 
- baldzo el,,",aluolvała. Tak .łięt:

obc)< siarych rnelodii irian.Jzkich nrieliśmr- moznośc
ilsł,r-a;zec i inne uttł,oLy, także -*lasr:e, ktor-,-6[ inspi-
l,acie biorą z rł,ielu fuódeł w t"l,,-m i z folkioi:u irrn;,-clr
jl-ai'odÓw, czego przykładem może b5,ć wykorzystanie
ptzez zespół instrumentórł, i konpczycji 7 ftlr;qu kr.il-
tur1. południowo-amer;rkańskiej. W ich ut-wclacjr
l']1ozl]a też }ryło i usłyszec akcentr,, nasze - ,19.,,:liań-
s]rie.

Niaizeniem członków zespcłu RIVEI,TDELL jest strr,c-
rzenie muzyki uni\\,ersalnej, baśniowej, wolnej od
problemórv otaczającego nas śr,viata, M,uzyki będącei
odskocznią, kojącej, rnającej niepowtarzalny nastrój
oddziałorł,yłvirjący pozvtyrł,nie, tak jak czvni tc 1i-
teratura J.R. Tolkiena,

Tym razem r,vidownia przes;:ła nasze najśn,iielsz,e
oczekilvania. Zal,ówno pod względem ilościolł/ym -część widzów stała (i tylko słuchałal) na schodach
lviodąc;.ch na piętro. rł,iekorvym 

- Iepfeze-|.to,,vanc
bl,ły trzy pokolenia. a rł,ie]c publiczrrość w-ychcł,,r,,11,ą-
na. na zupełnie innej, \ĄI]:ęcz przeciwstalrej rnuzr-cz-
noi kuitltrze i jakościol,v},1Tt 

- 
poddająca siq nastro-

jo-,r,i baśniołvej bądź ludowej muzyce lub żyttlo rea-
gi-;jąca ,,v},klaskiwaniem rytmu granych melodii. B1-
łenr brau,a rvykonarvcom (aczkolwiek słabo rozumia-
łenr tel<st wokalistyki) ale podwójne brawa należa sie.
publiczno,ści biorącej udział w koncercie.
W5.razy uznania otrzymaliśmy też za scenografię.
W\.lłonała ją. .łedług r,r,łasnego pomysłu Magdalei-ra
Dvnlarkolł,ska 

- pracownica Centrum Kulturr- \\-

Smiglu.
Koi:celt częścio-,.,,6 sponsolorvalJ,: PPHrUR .S]riIG-
ROL" sp. z o.o. - Śmigiel, Gabinet kosr,etl,cznv
,,OT,A" l\]eir:landrv Wojciechorł,skicj - S__ligie1 i
,,DRlJ]aARi{]A" Romałra Łęcz,vńskiego - Smigre1.

Dzięku;emy.
(H. z.)
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WYNJIKI ZAwoDNIKow,,PoLoNI" s$ItGIEi,
W II WOJEWODZKICH TUR,FJIEJAC}I

KLASYFIKACYJNYCH
Seniorzy (27.10.br. Smigiel)
4 rn. Tadeusz Kozłowski - 34 punkty
? rn. Kazimierz Kowalczyk - 31 punkty

1? m. Gtzegotz Stachoin,iak - 21 punkty
20 m, Jan Nowak - 1? punktóu,
2ż rn. Ryszar,d Jokiel - 16 punktorv

32 m, Mateusz Kuciak - 6 ptrnktórv

3? rn. Artur Marciniak -- 1 punkt
40 m. Witold Wośko - 1 punkt,

Drużynowo ,seniorzy zajęli 3 miejsce (za SPOŁ-

DZIELCĄKobylin i JUNIOREM Leszno.1,

Juniorzy (9.1t.br. Śmigie1)
5 m. Artur Marciniak * 29 punkto,w

l1 m. \{iłosz Grzeiak - 23 punkt_v

ż4 m. Przemysław Kokociński - 10 pu,nktcw,

Drużynowo juniorzy zajęli 4 miejsce (za: PROl}łIlE-

NItrM Klzywiń - 113 punktów, JUNIORtrM Le:;znc

- 1l1 i TAJFUNEM Lgiń - 71 punktorv),

Kacleci (9. 1 1.br. Śmigie1)

3 m. Miłosz Grzelak -- 19 punktów
4 m. Mateusz Kuciak - 18 punktó,v

? ,m. Patryk Rata,jczak - 15 punkt,i,ł,

13 m. Marcin Lulroń - B punktów

16 m. Adam Norvosielski - 6 punkto,ł-

19 rn. Wojciech Waiigórski - 3 punkty
28 m. Mariusz ł,ączny - 1 punkt
31 ,m. Błażej Kromarek - 1 punkt
35 m. Dariusz Szymański - 1 punkt,

Drużyrrowo kadeci zajęli 1 miejsce r,vyprzedzając

TAJFUN Lgiń o 16 punktów,

NTłodzicy (16. 11.br. Krzywiń)
1 m. Mateusz Kuciak * 16 punkto,ł

24 m. Dariu,sz Szymański - 1 punkt,

Drużynowo młodzicy zajęli 4 miejsce (za TAJFU-
NEllvL Lgiń - 45 punktorv, PROMlELllEiW Krzyr,viń

- 24 punkty i LZS BODZEWO 23 puilkt1,),

WYNIKI DRUŹYNOWE
24.11.br.

III liga: USTRONIE Lubin - POLO}TIA 1 4:14,

Punkiy dla Poloni zdobyli: T, Kozłorvski 4,5 A, Du-

da i G. Stachowiak po 3,5 oraz K, Kowalcz5lk 2,5,

POLONIA II - BUDOWLANI L,ubsko 3: 15, Piun-

kty zdoł5l1i: J. Norvak 2,0 i R, Jokie1 1,0,

Po piątej rundzie nasze drużyny w tabeli zajrnuią

od,pZwiednio mlejsca: POLONIA ] - 3, POLONIA ll

-- t2, (ostatnie, nie rvvgrywając dotąd meczu),

TENI§ sToŁoWY

mec,z).

nia]< i ,I. Szczerbal po 2,5 M. Wieczorek i t,{, Grzc-

lak po Z ora,z M. Kuciak 1,0.

Po piątej rundzie Crlłż,vna ta zajrnuje 7 miejsce,

A }ilasa: LZS BoC,ze,Jio - ORLĘTA Czaez 4 :14,

Po czterech rundach stau,ce przer,vodzi POLONIA I\r,

CRLĘTA Czacz w tabeli zajmLłją 4 pozycję,

POŁFINAŁ PUCł{ARU POLSKI

Zespół POLO}qI rv połfinale Fil,cłrar,u Polslli rcz-
g]:y\łIailvix na szczeb]u oklęgu pokcnał na wyjeździe

ŚOrOł-e Wschowa stosunkien 6 : l, Pułrkty zdcb,vli:

T. Kozłowski i A. Ducla, po 2,5 i G, Stachowiak 1,0,

Z,wycięstrvo to dało nasz.vm za,łorlnikcm awans do

okręgoił,ego finału, ktory zostanie Iozegrany 29 grucl-

,ria w Osiecznej. Konkurentani POLONI będą zespo-

łv: SPÓŁDZLELCA Kob_viin. i JUIqICR Leszro (irój-
opr. (H.Z.)

,WYNII(I I,U&NIEJIJ NIEPoDLEGŁoSCIowEGo
Dnia i2 listopada br, Klub Sportc,,-nv "POLOI*]IA"

zclganizorł,ał turniej tenisa stołov;ego dla uczczenia

SW]ĘTA N,IEPODL-EGŁOSCI. Startor",ało 24 zawod-

ników i zalvoclniczek ze Śmigla, Leszna, Radclmierza

i Przemętu.
W poszczególnych grupach wiekorvych zrvycrężyli:

dziewczętaklasI-VilI
1 m. Anna Juszczak - Śmigie1
2 m. Ilona Szymkowiak -- Śrnigie1

3 m. Agnie,szka Drygas -- Smigiel
chłopcy klas I-VIII
1 m. Mateusz Kuciak - Lesznc
2 m. Patryk Ratajczak - Smigiei
3 m, Marcin Łączny - Śmigiel
szkoła ponadpodstawowa i starsi
t m. Andrzej l1erkt - Przemęt
2 m. Jan Nowak -_ Radomierz
3 m. Michał Wieczorek - Smigiel,
Wszyscy uczestnic"v turnieju otrzymali słcovcze, a

najlepsi w poszczególnych k,ategoliach rł,ieko,*1,ch -
lragrodv lzeczowe i plakietki,

Prezes K-.S, ,,Polonia" 1iLgT Taej,eusz !śozłon*slłż

GNIINNY LUDOWY KLUB SPORTOWY

Sportorvc"v zrzeszeni w Klubie Sportoivl-m "OR-
LĘTA" Czacz na zebraniu 15 listopada br,, podjęli

uchwałę o wstąpieniu w szeregi Ludowych Zespołórv

Sportowych. Przyjęto też nową nazwę klubu, ktora

oatąa brzmi: GMIN}TY LUDOWY KLUB SPORTO-

WY ,,ORLĘTA" CZACZ.
Prezesem klubu został Marek Maślak, zastępcą ---

Stanisław Kurzyński, sekretarzem - Waldemar Sko-

Tacki a skaIb,nikierrr 
- 

Plyderyk 'V/alko,,wia],, Clod-

nością honorowego członka obd,arzono Jarosława

Czerwińskiego.
Przy sekcji tenisa stołorvego ,,ORLĄT" porvstał też

§cn\ro,§isk\ 1ś\trhl Sportow5. (H.z.\Liga okręgowa: POLONIA III - TAJF'UN i,giń

:i, S P,-inXt.v zdob"v}i: T. Wieczorek Ą,§ ]ś,, \llatcr-



WITRYNA ŚMIGlELSKA

i},i,\i lgl,-ći /I ? ji A KC Y/]\,TYCfl ŚW l 1\, I E C 2:,^/ ycri T o w llRÓW
(;. ił,it;łyl\/Ę 1M|CIELSKĄ
,!, §,D.i,S STACJl TELEF)N|CZNYCH

3], ;; i, i P 3 i. s Z,ii !l/' i_] ej i{_,* _ ;PĘ7] tr : ł Ys i, ij 1Ęl l
FAWŁl'l i'iAi'DKE

Filiszczew-o, ul. Głó,",,lna 8

g,iii-,_i.ir SPCŹ Ł--- W{).-ć{]-IjĘZ il:,_i! §Ł8W ll-

T:RESY i .iÓZaFA sjzA\"\iiRDAKÓvi,
Nietążko"tio, ui. Lesrll jl;

i?" i],l.''
-:1-1*.§iI-:-,

ć,:#iVi|i§śtii;śśiffi Lę*iiVrś,r*H,ł*G;i:il-ęji:."lś;,

5§ŁEP SPo !{Y ByCc G_PB 7x _ljYSł,,iiW l
R'I'!Z,^.R i)A WlEL i_.] ).: ; F'CC
l{łszanowtr, ul. Wieiz']:o-r-ia 40

ą,lllk . \|t..:.,, f,=1,|4
llli >:, ,,, .\!

] śii, Ę!n' :_ :.,\..: L ii]

P.H.P. ,,EEDEN"
Roł/lANA NIJAKI

Fłzysieka Pelska, ul, Głoiłłla 59

.}iffi ;;=i;iż}Ę;ś=i;.;,lż-':Ę;.5;]].;;iiT,};i,#[ś§EłĘł, j'#"fiT

P,!I_1*j .,3ARTOSZ"
RO! TlRTA .i]iDRZEJC!A]i,ll

,ń onieść 78

sKLEF
§P OŻYWCZ o-M cNoP s0,0w s- FRu iill_{YsŁo lĘ/V

**3"',-.?i§ł'

;iiiĘ*śH;,.żć;€,j;.;DYĄ*K}il;r_-i!Ę{P;ł§},l!),n##Sl

S,l{LaP SP OZYWCZ C-PBZE-/{YSŁOWV
}iRYSTY]{Y SA}TCL

Spłarł,ie 55

;i;;rilł"i#"3iJ';;;liG,:-ł .=:i)iĘłś#,,1;ij;tż)Ę#§,,,:il"§;)D%"g"i.?tłT

§I{LEP SPOŻYWCZ G-FRZEr*§V$Ł$WV
,,Dw6JKA"

SNELA - TOMASIrK
Stałe Bojanows, ul. Głó.wna 34a

#i.$'T3r;$YĘ#,Kffi §LĘ+^ffi hM#Kffi ;ffim#^ęffi

SKLEP SFOŻYĘryCZO-PBUEMYSŁOWY
MA-R,II SZYCHO,WICZł

Stare tsojaltolĘio, u1. Główłna 56

#ii],,,,:.--*-ii,lś',_-#.tSli:i#,:iri§,{#}iylR{§

tT - §ffiffifi ffi §$fiKTA$ffi ffiWF§$§ ;

s KLEP sP OŻVWC zo -PF".ńF.yĄYsŁowY
A]GATY SKCRACI{ItrJ

Glińsko 22

[śH§§aKTi§&!"Ę$#Vttęiiś**trśa.4,#ffi*łś*ii{ęŁffi iiśaŁ!Xi:

PPLI§{ ,,,,[i I N"
§n:igiel, p1. Wcj:l1ia Polskiego i1

il,Ę##Vt{t§b##ś{l.R{§ś;J#yttlł:;S§śYl('.';;Łq*-':k§:;;
§Ii!,EP sPoŻYwCZ s-PRZfiryIYSŁoWY

Al,{}i'Y I-IAŁ,\S
Srnigiel, p1. Wojska Polskiego 13

i!§,śa{ffi M#FY.Ri|:Lę#gt§_U§FVl(ś;§;B##śa§
SI(LEP FIRMOWY,,G oPLA NA,,

MICHAŁA GA.BRYELA
§rr:igiel, pl, Rozstrzelanlłgh 24

i$*ViKi§;L{#itVliś,-tilq##ś.tś§ś§§*,.dli;[4i;iiil.ę
DOM FIANDLOWY .,f}v,,u_d zicstka"

JAI,iA \YiTlrSZK.A i spółki
§nrigiel, pl. Roz: Łrzr.ianr-c]r 2{j

i§;;i*vaK§ffi*wś#Ł§d§ulK&,:ł*vtiśtu(:";il|rjii;
I{I06I{, ,,}tIJC}!"

KRZYSZ'|OFA J.'" :l,,_,, {.',
Śnrigiel, lł1. Fartla

l,d,i#u.ąęffi.)l$vl(§"Lęft śaK:L€)#śfuą€Le$Kvk3ię
SKLEP CGÓ]'Nfi§POŻYWCZY

LO}IGT]\TA R] CilliŁA
Smigiel, ul. }ii]inslriego 1E

sKLEP §PoZ YlVCZ CI- tr}Bf; ]ai\{YSŁowY
TFR E g,Y FCR ]_- itti Sł( ] ]l-.]

Eronikorł,o, ul.,\,{oro-.łnic}<a 22

ffi)iiWillsL-Ę,);f V{(§#")i,tśiff i-Ęs#Vir3{§,*iiJ;!.]ć,:

§KLEP sPoŻ YwC Za -PF,ZEntrYSŁOWY
WIo{,ETTY DASZKIEWICZ

Machcin 48

ffi#Vaąęffi d§VŁłł§ffi #,i,*Vł.4§tĘł,*Wii§:L€).śt
SKLEP §POŻYWCZO-PRZEMYSŁOWY

E i G NADOBNIKÓW
Bronikowo

ffi
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WlTRYNA śurcIELSKA

F'IRj§,{A,,ZYGMąj},TT"
ZYG-l.{ UT{TA KONIF]CZiN EC C

Mororł,rrica 20

SKLEP SP OŻYWC ZO -PR ZF.FAYSŁOWY
LUCY|{Y KASPERSKIEJ

Morow-nica 42

SKLEP §POŻYWCZO-PRZEMYSŁOWY
lVIARII GRUE,Sfr<IEJ

Poladowo 46

PRZĘD§IĘ i., troRSTwo t{At{DLo}vtr
ZIlGNiilWA CI{UDł\I(.1\

Punkt Sprzedażv
§rrrigiel, u]. Wodna ij

SKL!aP wiELol]RAI{ŻowY ,,A S T R, A 2"
|v1. i .T, ADA,NICZEWSKICFI
Sirrigiel, ul. Jagiellońska 9

,,FoTo ELF"
JERZirGo iĄARCII{IAKA

S:rrigiel, u]. Kościuszki 6

SKLEP SPOŻYWC ZO -PR ZE§AYSŁOWY
B. SicZYŃSKiEJ i M. MAKOWSKIEJ

Smigiel, ul. Orzeszkowej 3

śtś§
SKLEP Z ARTYKUŁ,ĄNiI sPoŻYWcZYW$,

I PĘZEMYSŁOWYMI
TADEUSZA SZCZEPANIAKA

Smigiel, ul. Kości,u,szki b2

SKLEP SP OŻYWC ZO -PB,ZEN'IYSŁOWY
ANDRZEJA BOBOWS,KIEGO

Nowawieś, ul. Śmigielska 1

Zroew*ww uda?ea}cłL ee*e§epó{er§

SKLEP SPGZYWC 7,a -PR ZENTYSŁ*WY
M]RoSŁ,AvlY SZKUDLAR C2_1,i-i.,

Żegróirlto, u1. Poprzeczna !0

SKLEP SPOZYWC Zo-PRZtrh{YSŁowV
ZoFI] SZ Yl.Li.lSK],.,J

Karśrrice 7$

SKLEP SPoŻYlVC;i s-PRZE}§YSŁswY
trLZBiETY r,jlĘT,K]EWICZ

Brońsko 22a

SKLEP SPOŻYWCZ o-PRZE}§YSŁaiv g
E. i B. LEWA,iDowSK]Cij
Czacz, u1. V/ieiic]lcrlsiia 5

SKLEP sPoŻYwCZo_PRZEMVsŁt] WY
A},trDRZEJ,,t KcŹLiliA
Srnigiel, ul. Kościuszki 35

PUNKT DoRABxAt{iĄ i{ŁUCZY
AN DRZEJA KLTJCZ\,_iiSKIEGo

Smigiel, ul. Leszczl,ńska 9

L r%.4ii,il,Lqfiłivirś$;

P.W.,,AĘES"
MAR]ANA ZDZI|\BKA

Srłrigiel, u1. Szkolna B

,Lę,itYtąęM##Śżrąl§tuLĘ)",l*śa,.Bięffi#ś{ LęłiiVlliś§

SKLEP OGOLI§OS? OŻYW CZY
MARKA WALKIEWICZA

Stare Boianowo, ul. Główna 23

SKLEP ,,JoMiR"
},,IIROSŁAWA R/,TAJCZAKA

Smigiel, u1. Li.polva 6

[*ż§Vtś#,ffi.;śURś.ęK)#{iŁęLgr:



WITRYNA SMIGIELSKA

64-030 f;l,nlcIni,

ui. ]iościuszki 6
tc1. (0-65) 180-206

swiadczy rownież usługi

KSEFąC
WYKONUJ,\C ODI]ITKI W FORMATACH A-3
I A-4 Z jIcZLTWoScIĄ ICH POWIĘKSZENiA

n.lnź POMNIEJSZEI,TIA.

wykonl"ijen..- odjlitki zarówno pojedyńczych kartek
jak i crukóii- zl,vartych (książeczek, broszur, itp.).

ZAPRASZAMY
',V GODZINACH od 10.00 DO 17.00

,ElIiltHEVI PLt]§"
64-030 Śmigiel, uI. Leszczyńska 16

te1. (0-65) iBO-B41

o I e r u j e:
SRODKI OCHRONY R,OSLIN

IIURT - DETAL

- pełna gama pestl,cydórv
(rv małvch i duż.vch opakolvaniach)

- Farvozv dolistne

- odżyrvki do krviatórv

- folia ogrodnicza

- nasiona
. kukur},dzy
. zbóż

:";1,#,;:wiatów

- sznurek rolniczy

- opryskiwacze ręczne

Zapt a sz amy od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8.00 - 16.00

w soboty od B.00 - 14.00

64-030 §migiel u}, Leszczyńska 16
na terenie Przedsiębiorstwa Produkcji, Handlu

i Usług Rolniczych ,,S rn i g r o l"

§migielskie Targi &os$oda§,GEe
DO PRZEDSIĘBIORCOW, HANDLOWCOW,

RZEMIEŚLNIKÓW, PRODUCENTOW,
oGEoDNIxoW, ROLNIKoW : ! !

RADA M]EJSKA SMIGLA o"az pr:.crl.rf3lyjligil.
osó,b prowadzącvch dziaialność gospodarczą na ter-e-
nie miasta i gminy za,lr,l,er7-ają w i997 rokli zr;rgani-
zowac,,Smigielskie Targi GO§Ę'ODRCŁa'' (połą-
czone z .vystalvą). Proponor,vany jest m-c illaj. Cza.l
trwania - 2 dni. Celem targów jest zalrezentl.;,a-
nie się firm, zakłaclcw plac;,, hari,Jlu (:k1..:p.,," hrri-
townie), rzemiosła, rolnictirra, ogrodnictu a i u.a]ri_v.w-
nienie gosp,odarcze naszej gminy. Przewiduje się ró.n,-
nież udział uczestnikow z sąsiadujących gmin i miast
craz zep]]oszonyclr firin z teienu Pol_ski.

C::ga,nizatorzy przewidu;ą szeroką reklałrl i:ilci;,:r:,-l-
dualną dla, ucz,e,stników oTaz cpracołvanie iolcleru
gospodarczego naszego Mie"sia i Gniny,
Uczestnicy 

- wystawcy będą szczegoło.,ło poirrfoł-
tl:olvatti po wstępnych zgłoszeniach. Aby ;::róc przy-
stąpic do realizacii TARGCW konieczny jest sondaż,
Prositny o wypełnicnie poniższej ankiety j złczenie
jej tł, BIURZtr RADY },,{IEJSKIEJ Sj,{ICi_,Ą. .,\-

tcl:millie do tr5 grudnia 1996 r.

z up. PRZtrWODNICZĄC0J RliDY LiiEJsi\,iia"
Leszelt Baicer

ANKIETĄ
Nazwa zakładu, firmy, producenta itp. Mcże b;ic

pieczątka 1ub nazwisko i imiq, adres

I1e m2 przewidl_rje się na rvysta.łę lv tynr:

na powiet,rZLl ._..,...,...,..----.-,, w pomieszczentu

lvzględnie pcd namiotem

Czy uczestnik skorzysta z reklam}. organi,zatorólv

(wpisać tak, nie)

Czy uczest,i_iik chce utrrieścić s\voją fii.mc -,,v foi-
derze: ta!:, nie (odp. podkreśiić).

Czy firrrra przewiduie promocję rvl,tr,i-ot,or,l, iiri_l

degustacje, wydanie reklamowych gadżetól-.r (np.
długopis_v, 1rreioczki itp.)?

Własne 1uł: reflektu;t, Ir3 1,of.-or_ organizator,óiv
(podkreślić właścir,ve).

Czy firma dokona stcso:.,-nej opłaty (rł,edłirg us'ia-
1onej tarvl')- ])J zay,-al,ciu l-tnor.,r5. z al.3aT;iz:.tora-
m. (zape.",;ilir si,ę failturr,, \lAT) tak, nl:. (odp.
pcclkl,eślić)

1.

2.

ó.

.}.

5,

6.

(podpis oraz pieczęć imienr-ra)



WITRYNA ŚMIGI§LSKA

§\I A YVE$TRAsYt
SPOSRÓD WIEi,U oI|trRT

WYBIERZ }iASZĄ:

(rrfuu^ Kwftuu,a!!!
Bliższych informacji udzliela

Administracja Centrum - weiście ,,C"
w godz. B.00 - 15.00 tel. 180-273

Cena biletu 120,00 zł (od pat,y).

Kronika psl§eyillfi
Z.],l".br. trasie Wydclrowo 

- 
Nletążko\vo w go-

dzinach rvieczornych doszło do kolizji POLONtrZA,
którym kierował mieszkaniec Głogowa z przebie-
gającym przez drogę dzikiem,. Uszkodzenia doznała
prawa strona pojazdu, a lanne zr,r,lerzę zasirzelono.

11.11.br. 
- w godzinach wieczorn;,,ch nietrzeźlvy

mieszkaniec Starego Bojanowa 1eżał na ul. T. Koś-
ciuszki rł, Smiglu. Odrł,ieziono go do clomu. Kole-
giunr.

12.1l.br. 
- interweniorł,ano rł, Przysiece Star-cj. aclzie

r.Ęodzlnach nocnych d,r,vaj nietrzbźrvi bracia rvsz-
częii arł,anturę. Zostali pouczeni,

W nOcy z 12 na 13 listopada plz)I ir],, Połircinio,,"\,cj \t,,

Smigir-r, na telenie betoniarni, nieznattr. dct,ącl
spra,wca po wyrwaniu w drzlł,iach zailkórv clostał
się do pomi,eszczeń biurorł,vclr skąd. po ich splą-
drowaniu i zniszczeniu dokonał iiradzieżs,
faxu PANASONIC KX F 13090. telefonu CYFROL
z klarviaturą w słuchawce oraz katkulatora CITI-
ZE}i. Gotórł,ki. której zapewne szukał. nie było.

25.1l.br. 
- mieszkaniec Brońska po Lłz},ciu alkoholu

rvszczął ar.l anturę. Zastał pollczon}r.

"'*ŁT?t#;,f $T:i# ł,t 
TU PokLI C J l

l\astępng numer
19 grudnia

,,\Ą/§"
br.

ODPOWIEDŻ 1\A A},i{ihiIh,{
Anonintórv rł, zasadzie nis uznaję. aie .ł jeclnl.i1

z nich poi:l_lszono splawy, ktrlre interesuja szcls/:i
krąg społeczeństrva. Stad anonimowemLr nadav,,cy o:r.-
p rlv,,i,irlanr publicznie :

1. Asfa]torva płr-ta pizv ul. T. Kościuszki w Śmiglu,
ż;-Nana popularnie ..lodoił-iskiem'' ze rł,zglc;dow tecil-
nicznlrch nie nadari.ała sie i nadal się nie nadaje c1._l

uiządzenia na nie3 ]odoir-rska, Po prcstu jest niesz-
czeina i rvoda z niej ucieka,r,,,szp,li-,r. a nas,tęp,nie po-
rvoduje rozsadzanie pł:,t:-. Ol,.ecnie iai:o teren do jaz-
dv na łlrl11lągi,t doskonale nroze sł,lrż"r,c mały starve,Ll
pt"zv lviatra,kach.
2. Dotację 70 milionórł. siair-ch zlct.vch otrzymało
Kurkor,ve Bractw-o Strzeleckie ri- Śn:iglu nie na dzia-
łalność ale na remont zluii-loii-ancgo obiektu prz;- ul,
Połnocnej.
3. Topole prz;, ul. Połnocne; zostałr- ii vcięte za poz-
ivoleniem i w iclr miejsce nasadzono nowe, młcde
Crzervka, któle 

- niestety 
- zostałr, częściowo przez

chuliganóiv znlszczone. Wiosł:a :-rasaclzenia zostana
uzupełnione.
Zryracalr się do mieszkańcoii, miasta i grniny z ape-
lem: jcśli zgłaszacie jakiekoirviek uu,agi, rł,nioski cz-,.
propozycje, miejcie odrł,agę się podpisać.

Pr zewodnicz?,lij#"" jffj skie j śmi gla

*,f*

OG.ŁOSZENIE
W zrviązku ze zbliżajac;,,m sie ol<tescirr zinloi., l-.rl

Zakład Gospodarki Konunalncj i iuiie:szkalricrvej lv
Smiglu przypomina mieszlłaircot;.t, aritlinis,tr.łtcrom
i rvłaścicielom lokali i btrdl,nlłórv o olror,;iaz]iti:
-- utrzymania w należvt_l,m sia]lic pcnie;zcz:ń, u-

których znajduja się rvodomierze,

- ocieplenia i zabezpieczenia plzed przemai.ztlięi:icirr
rul,. pl'zc\\,odr_.,.,r i armat ur\. \\ odociagl,r ej ofaz
lvodomie rzr,.

W przlpadku niezabezpieczenia pl.zecl działanictn rva-
tunkoit, atmosleltczn.,-c}r a}bo uszkodzeń mechanic,i-
tlvch. pokrl-cie kosztow naplaw o]lciaż_v osoby oclpo-
iviedzia]r-rezazabezpleczeni,e. 

kierorłmikzakładu
Henrglł Skrzypczalc

§.-,-

ililasz kłopot 7 pociĘcisnt dlewna ?

zgloś slę
plło rpolinowo Ę§

64-93C Śmigiel, ul.
SZYBKO - TANIO

Kilińskiego 10

- SPRAWNIE



\,VtTRYNA ŚNtIGlELSKA

6.12.96 (piatex) godz. 17.30

,,DZWO};].IK Z ]§OTRE DAME". USA 1996 r. Rez.
Gar;- R:cusdaie. Kilk Wrse.
Filrrr ai.ilrc\t,an\l. St^,,obodna adaptacja sl"vnnei pl-
lł,ieści \,-lctora_ iiugo. Paryz, r,viek XV. X{iejsco,.ł,y sę-
dzia probuje pcr,vstrzymać imigrację Cyganow r]c
rniasta. Prdczas akcji zbrojnej pou.oduje śmierć m.,z-
czvzn\- l jego żony. Ich kalekie dziecko zostaje odci:.
ne poi c:;iekę księży ,w- katedrze. Po ]atach chłopiec
zostaj. ta:ll dzrvcnnikiem.

12.12.96 (czlrałtek) godz. 18.30, 13.12.96. (piątel,}
godz. 17.30, 11.12.96 (sobota) godz. 19.00, 15,12 (nie-
dziela) goclz. 18.30

..DZIE]i ];iEPODLEGŁOSCI". USA 1996, Reż, Rc-
1anci E:-i-.i:l:,:cil. W__vk. Bi11 Puilman, Jeff Goldblum,
Nlalr- ]i: Donnell,
Filnr iantastl-czny. Do ziemi zbliżają się ogromne
statx, .: ::i-.,tzne. 1udzie pragną po,witać przybyszórv

Ylśi;::.---Yi'y53vxli§:,17

zyczliwie. Matematyk -- amatol, z Nowego Jorku -dochodzi do wniosku, że kosmici zaatakują. Dzięki
niemu prezydent ogłasza powszechną rnobilizację.

13.12.96 (piątek) godz. 16.00

,,MAŁPA W HOTELU". USA 1995. Reż. Ken ltlva-
pis. Wvk. Jason Alexander, F'aye Du,na]rł:ay. Repert
Er.,erett.
Komedia. D).rektor wielkiego norvojorskie,go hotel,u
jest wdowcem, nie ma czasu dla sr,vych du,óch synórł,.
Sarlotni chłopcr,- starają się spenetrorva.ć rł,szystkie
ta,jemnice r,vielkiego budynku. Gcly meldują dvrekcii,
że r,ł, hotelu zamieszkała małpa - nikt im nie rvie-
r7,y.

13.12.96 (piątek) godz. 20.00, 14.12.96
(sobota) godz. 17.30

,,QU]aST". USA l996. Reź. Jean Ciaude Van Dam:oe.
Vł'vk. Jean Claud Van Damme. Roger Mcle, James
R:il ar.
Filrn przygoclowy. Ameryka, 1ata '20. Młod1, akroba-
ta uliczny krad:nie walizkę z banknotami nalezącą
Co gangstera. Ścigany przez bandytorv dostaje się na
:'l,atek 11,ypływający właśnie z portu, ale statek na-
1cż_v do przemytnikow i płvnie do Azji. Pasażer na
ga,oę tlafia do Tybetu.

2S.X2.96 (piątek) godz. 18.30

,,Sź]AMAI\KA" Polska 19t}6. Reż. 1indrzej Zuła,ivs}<i.

W,vk. Irvona Petr5., Bogusław Linda, Agnieszka Wag-
ne]:.

Filrn obyczajolvy. Docent antropologii spctyka rnło-

dą dzlelvczvnę. pomaga jej wynając rrrieszkanie
gdzie natl.chmiast doclrodzi do zbliżenia, erotycznego.
Wzajemna fasc5,,nacja zmienia obojgu życie.

(,B.M.)

SKLEP WIELOBRANZOWV,,ASTR A - 2" s.c.
Snmcrnr,, UL.JAGIELLONSKA 9 TEL. 189_309

ZAPRASZAMY NA ZAKUFY GWIAZDKOIVE:
--,- - :,
- - 
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C CHOINKI SZTUCZNE
C t AMPKI CHOINKOWE - 2q,ykle,
a GIRLANDY SWIERKOWE
C ŁAŃCUCHY CHOINKOWE
C WIEŃCE ADWENTOWE
e MIKOŁ ŁJE.Z POZYTYWKĄ
O BOMBKI I DEKORACJE CIiOINKOWE
O SERWETKI, SWIECZKI
O T()RBY, FAPIERY SwtĄgnczNn
e GWIAZDY BETLEJEMSKIE

poniei,_;;łgji -_ piątek
SCbota

niedziela

płynące i z pozytywką

8.00 - 18.00
B,00 - 13.00

10.00 -_ 13.00

Z^PRASZAMY CoDZIENNltr
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27 lisiopada br. po raz koleiny Bui,mistrz Miasta
SmigIa. Członkorł-ie Zarząd,u Miej.ki( go Srlligla i
Przerx;-odnicząca Rady lVliejskiej Sr;iigla spoiiiali się
z grupą Jubi]atow, którzy przed 50 laiy za-warli
zvłiązkt małżeńskie, Slcotkanie, plzy obiedzie i ka.vie
ar&z pTz! dzłviękach star.vch melociii, zoi,ganizorvatlo
w CAFE - CLUB ,,GIN" w Cerrtrum Kultury r..,,

Snl iglu.

Honory gosporlarza domu peli:ił kielo."vnik UL.zęul.i
Stanu Cyrviln,ego, buitrristrz Jerzy Cieśl,a. ,,1riagnę
u,ylazić zadowolenie i poCziqkc-łac Warn za pTz.\.-1ą-
cie mego zaproszenia. do r,r.,spólnegc uczczel}ia Wa_
"qz]l.clr Jubileuszy" 

- porviedział, po czyin przt-,ilsta-
wił przer,r,odnlczącą Rady Urszulę Ranke i człcnk,_;,-*,
zarządu: Janinę Wawrzynowską, Alicje Ziegier, 1Ie n-
ryka Sklzypczaka, Tadeusza Wasieler.".skiego i Hetl-
r;,ka Zaka oraz zastępcę USC Tadeusza L{arci:iiaiia,
J. Cieśla powiedział też, że to spotkanie ma podnics-
ły charakter. Jesteśmy śrviadomi, ze nie r,vszvstkim
małżeństwom jest dane przeż5.ć półrviecze. .,Slubując
sobie rvzajemnie przed 50 laty, s-vvym dotvchczaso-
v;ym życiem rvykazallście zgocinośó i trwałość sr,l,ych
rna-łzeństlv, Zrobiliście wszystko b1. dobrze rv"vchorlrać
Wasze potomstr,r,o i rozr.vijać jego char-akter. i umysł'',
Następnie Burtnistrz prz\.pomniał Jubilatorn rctq

ślubowania małzcńskiego. i<'rórą 1yrl.pcw,iaclali pr.z:eci
pół,.,vieczem, i w imieniu Frez;,denta Rzeczy-
pospolitej Polskiej Janorvi i },{arii BA.ISZTOKOM
i Kazimierzowi i Zofii KOtsIAŁKO]r,,I z l{arśnic. Ma-
rianowi i Janinie DZIUBAŁO},T, Agnieszce i Kcrne-
lowi NOWAKOM, El,ykor,vi i }da.riani:ie SZ..,VARCON{
ze Snrigla wręczył MEDALE ZA Dł,L'|GOLtrTNIE
POZYCIE MAŁZENSKIE. Alfonsori l i Vy'alentynie
KOII]-IECZNYM ze Smigla ol,az Sianislat,,,orvi i Bro-
nisłałł,ie NIAĆKOWSKIN{ z Vlionieścia, któr-zy \Ą/ uro-
cz5,stości nie uczestniczyli, triedale wlęczcno vi, clomu.
Oczyrłriślcie łr.vły też i parniąikorł,e adres_v ol-az kwia-
t_v. Burmistrz złożył Jubj.]atonr podziękr.-".,,ania za
szlaciretne pożycie. Do gra_tulacli rlołączl.ła też Prze-
r,,,odnicząca Rady, która Jubiiatom ż,v-cz;l]ą zdrcrvia
i doczekania do następn;,ch jublleuszy. Członkor,i:ie
zatządu odśprelvali tlacJ_";.cl.jne STO LATI Toast ,.pc-
parto" lampką szamp3na.

Jubilaci zrvrócili się do U. Ranke, by lv ich imie-
niu złożyła podziękorvanie organizatorom za \ł,spa-
niałe przyjęcie. J. Cieś]a odpowiadając stwierdził:
,,Pokole,nia mają obowiązek odda-wania szacunku. To
jest nasz społeczny i obywatelski obowiązek b"v spot-
kać się z ludźmi, }<torz"v pr:aco\\,ali na to, co tlziś ma*
mY". 

{H.Z.)
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