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W nr. 10 z 22 maja br. zrelacjonowałem przebieg

posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego, Ła-
du i Porządku Publicznego Rady Miejskiej Śmigia,
którego głównymi tematami były wycinka drzew -dębów przy parkingu w Czaczu oraz stan dróg i ulic.
Do treści zawartych w relacji ustosunkowała się
Czytelniczka Helena Zapłata ze Starego Bojanowa,
która w skierowanym do nas liście m.in. stwierdza:
Moźln zdanźem jakoś do tej pory nźkt nźe zaintereso-
tuał się sprz.IDq dla naszej gmżng najźstotniejszq tzn,
ochronq uodg pźtnej przed płgnącgmi zewszqd ście-
kamż i szambamż tls studnżuch (może dlatego, że
us ziemi nic nże uidać). Przed trzerna rnźesźqcamź

zgłosiłam u tutejszym uydzźale ochronE środousźska

fakt iż m,oi sqsźedzź, z którEmź mżeliśmy usspólnq
studnię, urzqdzżli lls oluej studnt szambo. (...) Zobo-
uiqzali sqsiada do natgchmżastouego zl,,kusźdowanźa
szamba, ale do tej pory ściekz do studni płunq. (...)
Jest tajenxnicq, poliszEnela żż to nl,e jest jednostko-
u)a spTaul.a i szamb tn studniach jest ll:żele. Kto się
tgm zainteresuje l, kżedg? I\Tamy czekać do cltlłili,
kiedg nie będzie czustej uodE clo pżcia?

Srvój list Czytelniczka kończy strvierc],zeniem:

Cała cywilizou:ana Europa povlaga naln ,LD pracach
na. rzecz och,ronE środotl:żska, tylko ludzie bezpośred-
nio odpouoiedzźqlni za te spralny nie robiq nic. Do-
brze by bgło (,.,) abE społeczeństtuo, któremu leży
czgstość no;zego środousiska n0" sercu, o tanx sźę do-
u:iedziało.

Z listu Czytelniczki wyłania się pytanie: Dla-
czego ścieki płyną do byłej studni? O odpowiedż na
nie zwróciłem się do Bogdana Marciniaka - pod-
inspektora do spraw dróg i ochrony środowiska
w Urzędzie Miejskim Śrnigla.

lstotnie, przecl trzema mźesżqcami p, Zapłatu zgło-
sźła teleJonźcznże, ze jej sa,sźedzź poclłqczElż się ze
ści.ekami do źstniejqcej ilieczynnej studni. W tgln sa-
mynl, dnźu pojechałern do nżc'n ż rzeczywźścże stąllier-
dzżłem, że takolDe podtqczenźe źstnźeje. Pouczgtem
o konsektl:encjach takauego podłqczenźa ż zobotuźq-
załem źch do nutycitmiastowego odłqczenża przept,11-

ąłu ścźeków bgtoluych do studnź. O tym fakcźe na-
tych.mźast powżad,omźłem, Nadzor Budolulang w Urzę,
dzie Rejonouam us Koścżq"nźe ż ul dnźu następn?lm
dokonq.no uźzji lokalnej. Pracounźcg Nadzoru poin-

Jormotualż spraucow podło"czenia o przepisach praln-
nE:h us zakresże ochrony śroclozo;slła, zobotuźqzalź
do natEch,miastotaego odłqczenia ścżeków oraz pożn-

Jorr1.oualź o przepżsach, prausnych u przyparJku btt-

dolug nouego szamba. No hontrol,ę pa jechcłłem

z pracownźkami Strqży Mżejskżej. Stl"pierdzźliśmy, :e

odłqczenże polegało na zdemontowaniu części k{Lł,La-

lizacji odproluadzajqcej ścżekż. ZcL rlźeko,mpletne uy-
konanźe poleceil, z poprzeclnźej kontrolż, sprquc?!
podłqczenźa zostal,ż ukaranż mcmdaiein la u,gsokośc;

50 zł. W trakcźe prouadzonej kantroli zclemontatuct-

no pozostałq częśc odpłgllsu.

W dnźu 16.06,br. p. Zapłata ponotunźe zgłosiła - te-

lefonlcznźe, że ścźekż nadul płynq dc studni. W trak-
cźe kontrolż przeproluadzonej z udzźałem strażg miej-
skźej, nie stwżerdzono żadnego przepływu ścźekou; do

nieczgnnej studnż znajdujqcej się na nieruchomości
s qs źad ou żnter lls enźu j orc e j.

Tyle wyjaśnienia. Natomiast o tym, co w rlaszcj
grrrinie zrobiono dla ocixony środowiska - w na-

stępnym numerze.
(H.z,)
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We wtorek, 17 czercwa br. w sali rvidowiskow,ej
Centrum Kultury w Śmiglu odbyło się ZEBRANIE
PRZEDSTAWICIELI BANKU SPÓŁDZIELCZEGC
W ŚMIGLU. Uprawnionych do udziału w posiedze-
niu było 51 delegatów, uczestniczyło - 33 tj. 650/o

Gośćmi zebrania byli: wiceburmistrz Henryk Skrzyp-
czak, Zygmunt Konieczny prezes GZRKiOR,
przedstawiciele: ŚmigieIskiej Spółdzielni Przetwór-
czo-Handlowej - Tadeusz OIejniczak, ŚilttCnoi--u

- Elżbieta Łabęda,, _ ,, . j. _ 1 :, ,
Obecna była też Joanńa Benyskiewicz - wiceprezes
Zarządu 'Gosfodarezęgo Banku Wielkopolski SA
w Poznaniu.

Sprawozdanie z dziaŁalności banku w roku 1996
złożyŁ jego prezes Jerzy Wojciechowski. Na początku
prezes stwierdził, że dzisiejsze zebranie było poprze-
dzone zebraniami grup członkowskich, które były
naradani gospodarczo-finansowymi, na których za-
poznano członkórv ze stanem organizacyjnym banku,
świadczonych u"sługach ze szczególnym uwzlędn:e-
niem działalności kredytowo-oszczędnościowej. W d;v-

skusji na tych zellraniach poruszano istotne proble-
my nurtujące naszych mieszkańców - głółvrrie ro1-

ników: kredytowanie zakupu nawozów mineral,nych,
środków ochrony roślin, oprocentowanie kredytórv,
wkładów oszczędi-lościowych, udziałów członkorv-
skich oraz sprawy samorządowe. Frekwencja na tych
zebraniach, w zależności od miejscowości, była jed-
nak niezadowalająca.

W okresie spra,łozdarvczym zarząd ł"anku (Jerzy
Wojciechowski - prezes, Leon Burmistrzak - za-
stępca prezesa i Lttcyna l]erekietka - członek) ocl-

był 36 protokółowanych posiedzeń, na których roz-
patrywano wnioski kredytowe oraz omawiano bieżą-
cą działalność banku. Rada nadzorcza odbyła 5 po-

siedzeń łącznie z je1 prezydium i jedno wspólne po-
siedzenie z zatządem przy współudziale przedstal,vi-

cieli Inspektoratu Nadzoru Bankowego z NBP z Zte-
lonej Góry i oddziałtl z Leszna, którego tematem by-
ła ocena realizacji programu naprawczego.

W minionym roku częściowo dokonano rozliczen
z tymi członkami, którzy posiadali udziały poniżej
25 złotych. (Pełen udział ,6l1:nosi 100 zł). Ogólny stan
członków na 31 grudnia ub. roku wynosił 1048 osób,

a ich fundusz udziałowy 157.184,33 złote, co średnio
na członka przypada 149,98 zł. (W roku poprzednim,
1995 - 70,2l zŁ).

Mówiąc o polityce pieniężrro-i<redytowej banku
J. Wojciechowski podkreślił, że kredyt bankowy jest
tylko uzupełnieniem środków własnych kredyto-
biorcy.
Stan zobowiązań kredytowych na koniec grudnia
1996 r. wynosił klvotę 3.195,88 tys, zł. W porównaniu
do roku 1995 wzrósł o kwotę 1.105,11 zł. Należności

w sytuacji nieprawidłowej na koniec grudnia 1996
wynosiły 57.BB tys. zł, tj. rnniej o 53,76 tys. zł ntż
w roku 1995.

W roku ubiegłym kredytó.ł udzielano na następują-
ce cele:

- kredyty obrotowe dla rolniilow - 1.996.190,00 zł,
w tym preferencyjne 1.0i6.390,00 zł

- kredyty inwestycyjne dla rolnll<ów - 735.800,00
złotyctt

-- kredyty konsumpcyjne - 460.950,00 zł

- kredyty na sprzedaż ratalną - 46.909,00 zł

- kredyty lv rachunku oszczędnościowo-roziiczerrio-
wym - 62.400,00

- kredyty w rachunku bieżącyrn,.*,*736,ł0,i,,fił.o.,,;

Stan lokat -- pieniędzy złożonych w ba,n}ll\ pTzez
klientów i sektor budzetow;7 - na koniec ub. roku
wynosił 7.916,77 zł, w roku 1995 - 6.52|,97 zł.

Z ogóInej sumy lokat oszczędnościowych 4.720,10 tys.
złotych na okaziciela (a vista) prz;lpada 876,67 tys. zł,

a na łvkładach terminowych 3.843,23 tys. zł - iv tyr:r

na lokatach 3 miesięcznych - 2.0i4,22 tys. złct;"cil.
Na pozostałych lokatach zgromadzono 1.918,93 iys.
złotvch. Ogółem zobowiązana batlku wobec klientóiv
iokujących w nim sl,voje oszczędności wzrosł;,
w 1996 roku w porórvnaniu z rokiem 1995 o kw-otę

1.398,80 tys. zł co stanorvi przyrost o 21,40lo, Wkłady
terminowe zgromadzone są na 7776 ksiązeczkach
oszczędnościowych, a wkłady płatne na kazde ząda-
nie ulokowane zostały na 1769 rachunkaclr. Rachun-
ków oszczędnościowo-rozliczeniowyclr jest 241, a pc-
zostałych - 599,

DIa polepszenia sytuacji finansowej banku plarruje

się prowadzić dalsze rozmowy z pocirniotanri gospo-

darczymi na ratalną sprzedaż artykułóiv różnego po-

chodzenia. W roku bieżącym, aby dokot,ly\,vane prze-
lewy były realizowane w ciągu doby, bank planuje
wejść w system rozliczeń o nazwie ELIKSIR, ktore-
go realizacja będzie kosztować około 25,00 tys, zl,

Bardzo pozytywnym objawem jest to, że od 1at rosną

nam lokaty terminowe: w roku 1993 wynosiły one

2.342,34 tys. zł, a w 1996 - 7.916,77 tys, złotych,
Suma bilansowa banku za rok ]-996 zamknęła się
kwotą 9.274,57 tys. złotych. Bank po stronie dochodu

wypracował kwotę 7.762,98 tys- zł, a po stronie kosz-
tów - L672,9l tys. zł.'Wypracowany zysk brutto
za rok 1996 wyniósł 90,0? tys. zł. Netto po odliczeniu
podatku i pozostałych obciążeń - 74.62 tys. złotych.
Kwotą tą postanowiono zwtększyć fundusz zaso-

bowy.
Ze sprawozdania z działalnaści rady nadzorczej

banku, które złożył jej przewodniczący - prowadził
też zebranie - Zbtgniew Łukaszewski wynikało, że

rada zatwierdziła plany finansowe, analizowała wy-
niki, kontrolowała działalność zarządu, z kt&ym też
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wspóInie przeprowadzała kontrole u k]ientów banku.

Przypatrywała się też - i omawiała - obsłudze

klientów. Ogólnie rzecz biorąc, placę zarządu oceniła

pozytywnie i ,,nie wnosi zastrzeżeń do podejmowa-
nych ptzez zarząd decyzji". Wniosła o przyjęcie
sprawozdania zarządu i udzielenia mu absolutorium,
Uczyniono to jednogłośnie.

Dyskusję rozpoczęła, i to niezwykle sytlpatycz-
nym akcentem, J. Benyskiewicz: ,,Milo jest, gdy

bank może się pochwalić pozytywną działalnością."
Stwierdziła też, że Bank Spółdztelczy w Śmiglu nie
posiada strat z przeszłości, a progTam naprawczy re-
alizuje prawidłowo. Ztesztą: ,,w województwie lesz-
czyńskim nie ma już banków, którym grozi upad-
łość".

Ale przed bankami staje nowy i niełatwy problem:
projekt ustawy sejmowej przewiduje, że w ro-
ku 2000 fundusze własne samodzielnych banków
muszą opiewać na kwotę 300 tys. ecu (,,eki" - mię-
dzynarodowa jednostka pieniężna), tj. około 10 mi-
liardów złotych! Ten wymóg, na l40 zrzeszonycŁt
w GBW w Poznaniu banków, spełni około 50.

A reszta? Musi się łączyć| Bo niewielkie fundusze
własne ograniczają obsługę klientów, którzy po pro-
stu przeniosą się (swoje oszczędności) do banków
lepszych. Ze względu na to, że ,,miasto" do banku
wkłada pieniądze, a ,,wieś" je pobiera, ideainym mo-
delem wg mówczyni jest ,,bank powiatowy". Na ko-
niec pani wiceprezes powiedziała: ,,Gwarancją utrzy-
mania się banków będą fundusze własne i pozyskane
środki. A bankowi w Śmiglu składam gratulacje
z osiągniętych wyników i podziękowanie za wkład

Nawiązując niejako do wystąpienia przedstawicielki
GWB zebrani jednogłośnie upoważnili radę i zarząd
banku do prowadzenia rozmów na temat połączenia
banku śmigielskiego, jako wiodącego, z bankarni we
Włoszakowicach, Osiecznej i Wijewie. (,,Żaden z nich
nie posiada strat"). Co prawda wyrażano Łeż t vłąŁ-
pliwości: ,,abyśmy nie brali sobie ciężaru" i ,,czy te
połączone banki spełnią wymóg 300 tys. ecu?" Padło
też stwierdzenie: ,,Gdybyśmy poszli do T(osciaila,
wszystko mielibyśmy za sobą".

Dyskutowano też i o zwiększeniu funduszów
własnych - udziałów. Zaruąd sugerował, by każdy
człone}< do końca 1998 r. n:iał 5 pełnych udziałc""
(500,00 zł), Będzie problem, bo z 1048 członków, 400

nadaje się do wykreślenia, gdyż nie ma nawet jed-

trego pełnego udziału. W końcu jednogłośnie uchwa-
lono, że do końca bieżącego roku każdy członek ma

mieć wpłacone 3 udziały, a do końca 1998 - 5 udzia-
łów.
Padło też pytanie: kiedy będą rł,ypłacane dylviden-
dy? Prezes J. Wojciechowski odpowiedział krótko:
gdy pozwolą na to warunki. W tym roku jest to nie-
nrożliw-e, gdyż realizujenr;" proglam napfawczy.

,,Ro}< 199? będzie ostatnitlr rokiem bez (nie obiecujt7

na 1000/ll) dywidendy".
liak w-ięc nasz bank, dzięki real,izacji plogl,atlILi

naprawczego i innym działaniom rad;z jak i zarząd:-l,

trzyra się i o pogrzebie, któr,y juz lvidzieli i-,csr.,-

rr:lści po zebraniu rv październiku ub. roku, nie ma
mo\\ly.

Cała jednak lradzieja q, palttrerach. (H. z.)

KROI§IKA PotICYJruA
17.06.br. - mieszkanka Starego Bojanowa z uiicy

Głó,,.vnej poinformowała, że sąsiad wobec niej wy-
rvołrrje ciągłe awantury. Przeprowadzono z nim
Tozmowę ostrzegawczą.

18.06.br. - kierorł,niczka jednego ze sklepów w Sta-
Iym Bojanowie zgłosiła, że młodzież wszczęła
arvanturę wobec starszego mieszkańca tej mieisco-
lvości. Ustalono na mieiscu, że jedna z wychowa-
nek, rvspólnie z innym mieszkańcem Starego Boja-
nowa, wszczęła awanturę wobec swego opiekuna,
Przeciwko mieszkańcorvi poszkodowany lvniósł
sprawę do sądu.

27.06.br. - pilnujący atei czereśniowej w Morowni-
cy zgłosił, że mieszkańcy Poświętna i Biskupic
wszczęli z nim awanturę. Po przybyciu na miejsce

- nikogo nie zastano. W l,vyniku patrolowania po-

bliśkiego terenu, zatrzvmano do kontroli POLO-
NEZA, którym kierował nrieszkarriec Poświętna,
będący w stanie nietrzeŹlvoŚci. ZaŁ,"zymano mu

pr-awo jazdy, samochód zabezpieczorro i skier,,;wa-

rro wniosek o ukaranie do }<olegium

27.06,br. - 
intellveniowano w Jezlerzycac,l, ilclzie

nietrzeźwy mąż wszczął awanturę wobec lod-zlrry,

Przeprowadzono z nim rozilowę pouczającą.

30.06.hr. W podobnej sytuacji interweniowano w jeci-

nej z posesji przy ui. J. Iwaszkiewicza w Śmiglu,
Tym Tazem awanturującego się zatrzymano do

wytrzeźwienia.

Przypominam wszystkim, a szczególnie właścicielotn
sklepów, parkującym bądż zatrzymującym swe po-

jazdy na ul. Jagiellońskiej, że jest tam znak B 36:

Z^JśAZ ZAT.RZYI.IYWANIA SIĘ, który wyklucza
zarówno postój jak i parkowanie. Apeluję do v,łaści-
cieli sklepórv, aby postój swych pojazdów ograiriczali
tylko do wyładunku bądż załadunku.

KOMENDANT KOMISARIATU POLTCJI
ml. aspźrant Wźesław Terczeusskź

3,

-rrr-rffi@



wITllY}IA

L śru§GIEH,SHq.§E
TAR,{;§

G {} § n} Ci ł,}As&CZE
Ślrrigiel,';',1-'ż?,.a5.1!9T r. 

-,

Przypomnę, że ojcem chrzestym _-- pctlrys}oda,or-

cą t. śttłtcIELsKIc H TARGó W G o S P o D A I,,CZ\I Clf
i głównym ich realizatorem-dyrektorenr był radnv
Rady Miejskiej Śmigla i współwłaścicie1 spółlii
,,GIN" w Śmiglu Leszek Balcer.

Jak sam stwierdził, idea zorganizowairia w Śn-,,ig]r-r

TARGÓW powstała w jego zamyśle po rvielu Tozmo-

wach z osobami prowadzącymi działalność gospod-,r-

czą - mieszkańcami Śmigla i okolicy. Współdzi, "ia,-

nie gospoclarcze producentów, handlow-ców a także
wykonujących usługi, jest niezmiernie potrzebne,

Burmistrz Smigla Jerzy Cieśla podkreślił, że udziaŁ

rv targach może być dla wystawców okazją nawiąza-
nia wspóipracy z naszymi partnerami oraz pozysiia-

nia nowych klientów.
W holu szkoły i na terenie pIzy basenie kąpiclo-

wym olaz w innych miejscach zaleplezentowało slę
22 wystawców (organizator: Przedsiębiorstwo Usłu-
gowo-Handlowe s.c. GIN Śmigiel liczył na l,viecej):

- Przedsiębiorstwo l-Iandlowe Zb, Chudak, Smigiel,

ul. E. Orzeszkowej 27,

- Smigieiska SpołdzieInia Przetwórczo-IIandlowa,
Śmigiel, uI. Leszczyńska 1,

- Przedsiębiorstwo Przemysłu Fermentacyjnego

AKWAWIT, Leszno, u1. Święciechowsksa 2,

- TIFFANY GLASS STUDIO T, Olszervski, Sni-
giel, ui. Zdrojo-wa 19,

- GASTRO METAL, Smigiel, ul, Zdrojorva 19,

- BIOCHEM PLUS, Śmigiel, ul, Leszczynska 16,

- DOMINO Sp, c. POLSKiE SANO Zborowsc;",

Kościan, ul. Bączkowskiego B/2,

- ZOM BUD Krzemieniewo, Zakład Obrotu \,iaie-

riałami Buclou,lalrymi, Śmigiel, uL Reymonta 4,

--_ Zakład Tapicerski Arrdrzej l{aźmierczak, Nekla,

ul. Beutlera 4,

- BUD WOD Przydomov,;e Oczyszczalnie Scielroiv
Piotr Krzyślak, Poznar-i, os, Jana III Sobiesi,;ie-

go 2|125,

- Wielkopolskie Przedsiębiorstwo Przetw-órstłva
Mięsnego, Śmigiel, uI. J. Kilińskiego 75,

*- DEKOR Prywatne Przedsiębiorstwo Celamiki Bu-
dowlanej Leszek Kowalski i Stefarr Sz;,,biłlr,
Czaez, ul. Wielichowska 41,

- MASARNIA s.c. J. M. Lisiakowie, Spłavrie 35,

- Prywatne Przedsiębiorstvro Usługoivo*Handlowe
s.c. GIN, Śmigiel, pl. Wojska Polskiego 11,

- HOHOWIT POLSKI, sp. z o,o., Walszawa, ul. f)o-
minikańska 9,

ffitrffiffisffi&w dn lnlstorit

- Ośrociek Medycyrry Nattilalnej POLARITY, Zte-
loira Góra, ul. Lisia 53,

__ Me'n]e i Wyposazenie Mieszkań Bożena Skrzl,pe}<,
Bt cz, ,lI. Boszlior,,-ska,

- Handel Suro.;,cani Wtórnyrrri Sławoilir Korł,al-
ski, Nietązkorvo,

-- Hu.rtownia NIAREX Marian Wróblewslii, Sinigiel,
ui. Północna 4,

- A1rTO-KOMIS Marek Wróblewski, Ś:rrigie},
ltl. Północna 4,

-* Zal,-ład Piekarniczy Piotr Kaczmarek, Smigiel,
u1. }T. Sienkiervicza,

__ DEALtrR SERVICE CITROtrN, Gosii-ll,
ul. Poztlańska 33, salotr - Poznańska 22,

Targi były zorganiowane profesjonainie. Dosilo-
riale działały bitllo handlowe i informacja. L"-zlle
stoiska gastrotloniiczrre oferorvały szeroką ga1]lq

przede wsz}lstkiin napojow. Jedynl,rn mankanrentenr
b},łu .,. pogoda, ale r'a nią organizatorzy nie nielt
w;l}5-ruu.

Godnym podkreślenia jest i to, że targom torva-
rzyszyLy liczne imprezy o charakterze kuitulalno-
-sportowym. A niewątpliwą atrakcją był, zaporvie-
dziany ,wcześniej, start balonu. Szkoda t},lko, że tak
mało widzów, a głównie przecież z natury ,,cie-
}iawskich" dzieci, go oglądało.

O ocelrę imprezy poprosiłem głóu,nego jej arrima-
toi,a Leszka Balcera.

Na tuk duzq reklurroQ oTaz propozycje żm,prez toua-
rzgszqcych stosunkollso była mała Jrektuencja. Przg-
czarLu jej sq różne: pźqtkouso-sobotnż nocTla deszcz
odstraszył uprzednźo deklaruja,cgch udział u jarmar-
ku niektórgcłt, dostawcótu, us tym też termżnie bgły
lżcznźe organźzousane us okolicy inne żmprezg. Rzucał
sźę lu oczE małE udzźał h.andlollłcóus oraz drobnycll,
producentólł, zupełng był brak zg.interesouania ho-
doąlscólls rolnźkólls ź producentóu żgwności ż - 

po-

mlmo zachętE - brak udziału rzemieślnźkotls.
WEcio,Enęliśmy też i unźoskź: źmprezę należy kontg-
nuouać, jednak ogranźczajqc jo, do jednego dnia, bez
opłaty dl,u ztl:i.e dzajqcy cll, ; tar g i należg ug s pe c jalizo -
u:ać do profźlu konsumpcgjnego oraz obsłlLgi rol,
nictusa i, usż; może (na peuno tak! - H.Z.) należg
połqczgć je z obchodamż Dnż Śmźgla?

Kolekcjonerów ,,śmigielanów" informuję, że

z akazji I. ŚMIGiELSKICH TARGÓW GOSPODAR-
CZYCH wydano JEDNODNIÓWKĘ pod tytułem
,,'I/I,RGOWA WITRYNA". (H.z).
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wlT11 YNA ŚMIGIELsKA

p§Ęffiffiffi ffiP§,§6§Ę
Często przejeżdżając ptzez Spławie rnam możność

obserwowania postęp prac plzy budowie boiska spor-
towego, zioira].izowanego tuz przy drodze obok byłej
szkoły. Wierzyć się nie chce, że jeszcze dwa-trzy
Iata telnu było tu pole. Dziś - mini stadion. Cały
teren obsadzono blzozami, ciługie boki boiska oddzie-
lono ł:arierką, od strony drogi usypano wał, który
będzie .,. trybuną -- ławki są już przygotowane.
W budor,vie jest tez t,uieza, pomieszczenie dla spi-
kera zawodów. Najnardziej w oczy Tzucają się jed-
nak usytuowane przy boisku trenilrgowym trzy wy-
sokie maszty, na }<tórych umieszczono lampy. To nie
zadne fanal:erie - móvłią rri działacze - to ko-
nieczrrość. }dasi zav,lodnicy placują, nieraz do zmrolru
i na trening mogą przyjść dopie;:o wieczorenr. W nie-
dalekiej przyszłości będzie tu też płyta - krąg ta-
neCZny.

Uirrożj,iu-iono tni. |eż obejizei,.ie dawnej zie-wni mleka.
Wybudowała ją rnleczarnia rla gruncie spółdzielni
produkcyjnej. W un:,o,nvie, którą wówczas zawarto,
postanouziono, ,że po lillrł idacji zlewni, budynek
przechodzi na tvłasność snółdzielni. Tak się tez stało.
Spółdzielnia z i<olei przelrazała go w użytkowanie
miejscowemu kiuŁcu,i sportowemu },'iAS-ROL. Zo-
stał on przystosorvany pod potrzeb;r sportowców. Ale
jak! Przestawiono ścianki działowe, założono nową
instalację elektryczną, zainstalowano centralne
ogrzewanie (elektryczne). W wyniku tych prac pow-
stała piękna (boazerie, st5z]6q7" krzesła i półokrągłe
stoły) ,,sala posiedzeń" (nie tylko dla sportowców!),
w której jest też bar obsługił.rany przez dwóch za-
wodników. Tu młodzież może przyjść kiedy chce (jak
ila l::zie iije ,cltl sŁał;.ch gcdzirr otvzarcia), r.vypić to
i o,ło, obcjrzeć plagl,ajn T\r lub z k,asety, posłuclrac
i:,"ll-izy ki.

Schorji<i vu, doł ivioda do t,czecil 1;rrmieszcze1 - 52ąf-
li dla zarvodnil<óv" i m.aqazynu sprzętu. Ale to jesz-
cze nje }iolriec. Przecl bltci-,,nkiem rozbudolvano taras,
l<tóry trzeba wvlażyć pł;,ikan'i i ogrodzić barierka-
mi. Będą też ocieplarle niektóre ścianv budynku.
Oczy,,viście to ivszl.stko k;sztuje. Jest dotacja z Rady
}/Iiejskiej Smigia, są s]]ojlsolzv - 

głównie MĄS(ar-
nia Lisiakóiv) i ROl,inicla Spółcizielnia Produkcyjna
r,,, Spłarł,iu), odpis wiejski" clbrzytni wkłacl pracy za-
r"l"6fln,,Ę[lr7 (płacą tez składki) i sympatyków klubr,r.

Cficjalne łrtwarcie ma być ]atem.

Piłkarze il/IAS-ROL-,.r Spła,,vie w miniorrym sczo-
l;ic grali r,.*, kiasie B i,;z tabeli zajeli trzeci.e, niestet;,
] 'C ,).,C,-,iou,a;:c i. ,,,iLi-,j;i-,:". :nicjsce.

j:'.S.,\[oirni przevu-odrriira l-ili po -spoitowyc}r c.rbiektach

Spła",t,ia b),rli: Jan Lisie.k i trł"1,lzerd Szczepaniak.

(H,z.)

REPF]RTUAR
KlllA ,,GEllIRUJt"

10.07.-12.0797 (czwartek, piątek, sobota) goilz. 19.00

,,IMPERIUM KONTRATAKUJE", USA, 1980/1997.
Rez. Ilr.in Kershner. Wyk. Mar IIamiIl, Carrie Fis-
her, 1{art,ison Fold. \t-idowisko r-f . Bohaterowie
,.Gwiezdnych -,vojen" nadal walczą z Impetium. Mię-
dzy Leią i Ilairem roz}<wita uczucie. Luke pobiera
kosrr:iczną edukację u rnędrca Yody przed rozstrzy-
gająi-ym pojed5zn]<ig::r z Lorclcnr Vaderem.
18.07.97 (piątek) godz. 19.00

,,DŁUGI POCAŁUNEK NA DOBRANOC", USA,
1996. Reż. Renrry Harlin. Wyk. Geena Davis, Samuel
T,. -Tackson, Brian Cox. Filrn sensacyjny. Młoda ko-
'bieta practrje jako nauczyci.elka lnr niewielkim mieś-
cie. O s,,,,-ei pl,zeszłości nie wie prawie nic: uległa -pl,awdopodobnie v,,ypadkorvi, straciła pamięć
i r,,,sze1].iie cloktimcni;-v. Pcwnegc dnia w jej życie
."r-kracza nieznaiom;. człolviek - i próbuje ją zabić.

24.07.S7-Z5.07.97 (czw,artek. piątek) godz. 19.00

,.POWRÓT JEI)I". USA, ] 982/1997. Reż. Richard
X,!all],.ratrd. \łi;,,k. l,{ar,]< }i;rn;ill, Carrie Fischer, }{ar-

rison Ford. Wiclowisko s-f. Rebelianci jednoczą siły
by zntszczyć planr:tę Snrierci. Nastepuje rozstrzyga-
jąc;, pojedyrrek międz1, L,.tkiem Skywalkerem i Lor-
dern Vaderen ol,az samym Inrperatorem.

(B.M.)

PODZIĘKOWANIE
Zarząd, Koła PZW w Ś:rliglu pragnie serdecznie

l_,cd:_iqlioił,ać osobora i fiinrom, litóre wsparły nas

firiansorr;o v\r zoTgar-lzowaniit obchodów Dnia Dziec-
}ia rv ciL:iu 1 czerrvca 1997 roku. W swoim i dzieci
irr-licniu chcenry wyrazić wdzięczność właścicieiom
i ]<ierownictwu: WielkopoJskiego Przedsiębiorstlva
Przemysłu Mięsnego, Meblarskiej Spółdzielni Pracy,
Obrzańskiej SpółdzieIni MIeczarskiej, Społecznej
Mieisko-Gminnej Radzie Sportu, Kultury Fizycznej
i llekreacjl oIaz Panom: Piotrowi Baranowskiemlt
i piotrorvi kaczoro."vi. Dzięki nim każdemu dziecku
mogliśmy coś ofiarować.

Jednocześnie przepraszamy wszystkich, którzy
oczekiwali poiawienia się zapowiadanego baionu. Ze

względu na pogodę z tej atrakcji musieliśmy zrezyg-
nowaĆ' Roman Schil],er - 

prezes Zarządu

Jak się dowiedzieliśmy, w zawodach wędkarskich
d}a dzieci z okazjl, ich święta udział wzięło 28 uczest-
ników. Wśród dziewczynek najlepszymi okazały się:

Monika Karolczak - l20 g, Eliza Ratajczak - 
54 g

i Karolina Obiegała - 54 g; a wśród chłopców: Mar-
cin Łukaszewski - 551 g, Marcin Baranowski -
533 g i Zbigniew Waligóra - 355 g.



WITRYNA ŚMIGIELSKA

SKLEP Z TRADYCJAM!
przy Spółdzielni Ogrod niczej

w śmiglu

oGRoDNlczo
-WlELoBRANżoWY

ul. T. Kościuszki 50

tel, (0-ó5) 180-274

P O L E C A;
a NAS|ONA KRAJOWE iZAGRANICZNE:

worzyw - kwiotów - buroków - trow łqkowych,
gozonowych .,.

C NAWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE z:
lzroelo - Finlqndii - Holondii;

O NARZĘDZIA: dlo ogrodników i dziołkowiczów oroz:

- szeroki wybór środków chemicznych

- folie o różnych wymioroch

- grzybnię

- popier
- torf

- trzmiele

- nowodnionie kropelkowe

ZAPRASZAMY OD PONlEDZIAŁKU DO PIĄTKU
w godzinoch od 8.00 do 17.00

w soboty od 8,00 do 13.00

W sprowoch pilnych tel, domowy 180-498

aao.aao.aaaaaa})aaaaaaaa..aaaa.)a{aaaW

SPRZEDAM

- Fiat 125p rok produkcji 1989 - składak

- Magloprasowalnicę
Informacja:

64-030 Smigiel, ul. Iwaszkiewicza 1, tel. 180-170

)a.}łaaaaaa<)aa.}aa.a<}a..ał)a a

SPRZEDAŻ
UZYWANYCII oKIEiv ZACHODNICII

(plastik)
64_030 Smigiel, pI. Wojska Polskiego 17

Przy jdź, zoba cz i kup -a cena atrakcyjna!

PODARUJIVIY IM POLSKIE WAKACJE!
A chodzi o zaploszenie do naszego kraju, na wa-

kacje iub święta, polskich dzieci ze Wsclrodit.
1il<c,lę tą kcorciynuje Towarzystwo Przyjaciól Grodna
r łVilila {,ddział w Gdańslru.
CsoLy zainteresorvane zaproszenien ciziecka zza Btt-
ga do swojego domu rnogą się zgłosić do Ośrodka Po-
moc5. Społecznej w Śmiglu, gdzie można uzyskać
\^,zorcowe formularze potrzebnych dokumentów, Ak-
cję tą trrożna tez wspomóc wpłacając dowolną kwotę
na konto: BANK GADŃSKI S,A. IV oddział w Gdań-
sku ].0401211-663814-132, Z zebranych tą drogą środ-
kó,v opłacane są podróże dzieci ze wschodu do po1-
ski i z powrotem. (H.Z,)
i}}}.§.9*raaaaaa..aa<}aa<}..<)ał).aW

Z^WIADOMIENIE
Zarzącl Woler.vódzki STOWARZYSZE}JIA POLA-
KOW I,OSZKODOWANYCH PRZEZ III RZESZĘ
,ov Leszrrie zau,iadamia, że 16 lipca br. o godzinie 10.00
w sali widowiskowej Centrum Kultury w Smigiu -v,,ejście A odbędzie się zebranie członków rejonu
Snrigiel. W programie m.in. wybór delegatow ila
ItrI Zlazd Wojewódzki.
I]o lłd.ziału rv zehraniu zaplaszamv człotrków, którzy
pcsiadają aktualną legitymację SPP. Zarząd
łraiai}aaiaaaa<aaa.i)<aaWaaaoi}aai)aaałr

INFoRMUJĘ,
że z dniem 1 maja 1997 roku

FIRMA MATRONIK
wznov",iła działalność w zakresie napraw

TELE_vIDEo.
Zaklad jest czynny od poniedziałku do piątku

w godzinach od 9.00 do 17,00

siedziba zakładu:
Śrrrigiel, u1. J. Kilińskiego 69, tel. 189-317

Przyjmę ucznia w zawodzte mechanik RTV.
Technik eiektronik Bartłomiej RATAJCZAK

SPRZE'DAM TANIO
okno clwuskrzydłorve, podwójne,
długość 153 cm, wysokość 160 cm
otaz
okno typu szwedzkiego
długość 151 cm, wysokość 144 cm.

Wiadomość: tel. 189-317

8ń§EH HĄPIEL(IWY §uYHlłY GllllzlEllHlE
W GoDZlNAcH

Ceno bileiu; dorośli 1,00 zł,

oD 11oo - 19oo

dzieci i młodzież 0,B0 zł



WITaYNA ŚMIGIELSKA

HANDEL SUROWCAMI WTÓRNYMI
i ARTYKUŁAMI PRZEMYSŁOWYMI

SŁAWOMIR KOWALSKI
Nietążkowo, ul. Arciszervskich 22, tel., 189-622

oferuje
po promocyjnych cenach gazy techniczne:

(ceny brutto)

- tlen 6,5 m3
* acetylen 5,5 g

-C0-20kg
Ponadto skupujemy złom
nach za tonę:

- stalowy - blacha

- stalowy

- maszyny roln. itp, - od 125,00 do 190,00 zł

- stalowy - wsadowy - od 190,00 zł

- żeliwny - od 140,00 zł
Przy większych ilościach 1ub stałej wspołpracy

możiiwośc negocjacji cen.

Istnieje możliwość odbioru złomu własnym tran-
sportem.

Ważenie u Pana Stróżaka ,,Rolnik Polski".
Punkt czy nny:

od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00
soboty w godz. 8,00-12.00

- } } }.} } }(>a/ } } } r> } l} }'} } }'"'/ } }'ż ir, }''ź'ź }''

lllEzAWlllIllE lIAlllE
o HuRT l DETAL .

- Systemy rynnowe 125 mm i 150 mm

typ,,GAMRAT"zPCV
- Rury PCV i PE do zimnej wody

Przedsiębiorstwo Usług R,olniczych

SYLWIA CICHOSZEWSKA
6,t-030 Śmigiel, ul. T. Kościuszki 32

tel. (0-6ó) 1{]0 53B

Poszukuję lokaltr

na sklep w Srniglu
oFERTY tel. 189-340

64-CI30 śMlGlEL
ul. Kościuszki 6

tel. t0-65} 180-206

swiad czy rowniez usługi

9,9L zł

- 75,8ż zł

- ż1,96 zt

stalowyiżeliwnywce-

- od |20,00 zł

Wynajrnę §okal
na dzfiąłalność

usługową
0 powisrzehmi ryrtm§up ffiffi §§!2

Cmi§Tffi&]ffiffi

§M§6Ł&
Te§m§mnt:

l2-2B-Ą0- §ufu tff*frż*fiffi

1v

zGuBIONo
Podczas I. Targów Smigielskich zgubiono

rv etui (dwuogniskowe).

Informacje: redakcja,,W.Ś."-iel. 1B0-273.

KSErąo
WYKoNUJĄC oDBlTKl W FoRMATAcFl A-3
l A-4 z MoZLlwośclĄ lcH PcWlĘK§ZENJlA

BĄDź PoMNlEJSZENlA.

<.;,ś::- - ...

Wykonujemy odbitki zorówo pojedyńczych kortek

jok idruków zwortych (ksiqżek, broszur, itp.).

ZAPRASZAMY
W GoDZlNAcH oD 1o.o0 Do 17.00okulary

liastępny nr ,,'u$' " - ?"Ą Enpem [Br.



WITRYNA ŚMIGIELSKA

PODSUMOWALI

PIŁKAffizE ,,Pfi}GlIffiI"

W dniu 15 czerwca br. rozeglany został ostatni ir:ecz

piłkarski klasy okręgowej (1eszczyńskiej) sezonu

1996/9?, w któryr KS POGON 1929 pokonała KRO-
T]IA],IKĘ Krol;ia (trzeci zespół klasy) 1:0 mając

zclecvdowaną plzewagę. Tym samym POGOŃ unil,l-

r:t,,la spadku i utlzymała się ,y tei }<lasie rozgrywko-
rvej rrz;l5];11jąc 28 pkt. (w- tym 1B punktolv w rrtndzie

wiosennei), zajmując 11 rniejsce. Biorąc pod lrłvagę

lł,szystkie okoliczności, nie było łatwo. Drużyna PO-
GONI rokuje naclzieje rra przyszłośc, bowiem jej

trzon stanorvią stosunkowo młodzi wiekiem piłkarze,

W tym §3lnym dnitr cdbyło się podsl_łinowalrie se-

zoillt piłl<arsliiego 1996/9? przy uroczyste j karvic

i poczęstul'ku |)ecyz ją Zarządtt Klubu wyróżnieni
i nagrodzel-ri zostall wsz)/scy piłkarze stanou,iący

}iadrę I zespołu.

Pucl,iar Przecircclni ufundowany plzez Pana Ber-
narda Woinlka dla :rajlepszego piłkarza sezonu plze-
jął z rąk Daniela T{amieniarza KRZYSZTOF PELEC

-. jeden z seniorólv zespołu, Najskutecznie jszym

strzelceit zostaŁ I(alol Piotrowiak. Inne wyróżnienia
to,. za zaangażowanie na treningach oraz w czasie

kazdego spotkania - Dariusz Dobraś, za równą for-
mę oraz postarvę sportową - kapitan zespołu Michał
Franek, jako lv,l,różniający się junior w pierwszei

clrużynie - Krzysztof l(aminiarz, za skutecznośc

i godną przykłaclu teclrnikę - 
jeden z najstarszych

zawodników Wiesław Pawlak olaz za róił,ną i dobrą

formę - bram]<alz Sławomir Grocki, Nagrody wy-
mienionym ufundowali ivg swoich życzeń sponsolzy,

7e:,pć.ł pcd kict,or. nictrvem instruktora Józefa
Szulca i kierownill a zespołu Edmunda Bentke pre-

zentował wiosną róv;ną i dość v.iysoką formę, chociaż
trafiały się ,,pecl'owe porażki". Podziękowanie za grę

i w5;niĘi należą się też pozostałym zawodnikom: Łu-
kaszowi Ogrodoi,vczykowi, I]anielowi Kaminiarzowi,
Tom.aszowi Oklrpniczako-łi, Michałowi Cichoszew-
skiemu, Krzysztofov,ri Dr,vorczakowi, Dariuszowi Kon
radowskiemu, Mariuszor,vi Jankowiakowi, Sławomi-
rowi Szawule, Robertowi Chudakowi i juniorom:

Karo}owi Kuśnierczakowi, Grzegorzowi Tamczako-
wi oraz Januszowi Olejnikowi, aktualnie odbywają-
cemu służbę wojskową.

Pomimo wieiu niesprzyjających okoliczności za-
istniałych po pamiętnym dniu 2 listopada 1996 r. in-
cydencie i kampanii nieprzychylnej klubowi w środ-
kach masowego przekazu, zespół pod względem mo-
ralnym przezentował się wlęcz wzolowo, czego -

J,.i i' :

niest,ety - nie zawsze można powiedzieć o nieodfo-
wiedzialnych kibicach szkodzących opinii klubu i pra-
cy rve,wrrątrz klubu (niecenzurowane - rvulgarnć
okrz;,ki, groźby pod adresem sędziów i oŁserwato=
rów, próby lvtargnięcia na płytę boiska podczas gry).

Zatząd,.Tś_lubu apeluje do sympatyków i kibicórv
ał:y dostosow-ali się srvoim zachowaniem do piłl<arzy,'
o kulturalny doping i wsparcie w chwilach słabsze i
gry poc',czas lozgTywek w nowym sezonie 97/98.

Zarząd apeluje też do zarvodników o solidny tre-
i,iin1-1, pozostanie w drużynie i klubie porrierł,az ostat- ,

tlle r:,ecze clowiodły, iż ten zespół, rv tym składzie
stac na lepsze wyniki i dalszą poprawę poziomu gl,y,

I(OLEDZY! SMIGIEL NA wAS L|CZY\i
I. Drtrżyna wznawia po krótkiej przerwie tienirlgi

z dtrieiir 1ó lipca br.

Zarząd, Klubu dziękuje wszystkim sponsorom za
pomoc i rvsparcie, bez tego trudno nam egzystowac
(rvvtl ierrimy w następnej Witrynie).

O drużyrrie juniorów, o trampkarzaclt, o szkole-
niu i, zanierzeniach organizacyjnych klubu, poiirfor--' '
mujemy w następnym numerze Witryny. 

.

Za Zarząd
Prezes Klubu - Bogdan Krysztof
W-ce prezes ds. Wychowania i Dyscypliny .- I,eszek
Balcer.

Licencjonowany agent ubezpieczeniowy
PzU SA

ANDF.ZF.J CIESIELSKI
Śmigiel, ul. Lipowa 33 te1. 189-365

poIeca bezpłatne doradztwo
w zakresie ubezpieczeń:

I. Na życie , j] " ,-

* emerytalne - ,,Pogodna Jesień"

- posagowe z rentą

- NW i inne
II. Majątkowe

- budynki i mienie od ognia, kradzieży
i innych żywiołów

III. Wypadkowe

- odpowiedzialności cywilnej

- nieszczęśliwe wypadki
VI. Komunikacyjne

- OC, AC, Zielona Karta
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W cz.,łzartek, 19 czerrvca br. rv saji klubo.ł,ej Cen-
rutn Kultury łv Śrnigllt od'n"vło się uroczlzsie podsu-
rcowanie sezonu rozgrywliowego 1996/97 .ł Lenisie
stołowllrn. Uczes'Lniczyli w nirn zarvodnicy
w rviększości to jeszcze dzieci - i ich rodzice. Goś-
cien: był burmistrz Jerzy Cieśla.

ii,Iub POLO}iir\ po.łstał przed dwoma 1aty,

26.06.1995 roku. Trenuje w nim pod ol<iem trenera
II klasy rngr. Tadeusza Kozł.owskiego, który jest też
plezesem klu.bu, 55 zav",odników. Pocieszającym zja-
w,iskiem jest to, że aż 38 z nich nie przelłroczyŁo
jeszcze 15 lat.

W n:inionym sezonie lilulr clo rozgrywek wysta-
wił 4 drużyny: dwie walczyły w III lidze i po jednej
w lidze okręgołvej i w A klasie.

W III lidze PCtr CI{IA X na |2 drużyn zajęła 4 miej-
sce, tracąc do tridera (SK§ Raszkóu) 10 punktów,
a do trzeciej drużyny 3 punkty. Najlepszymi zawod-
nikami tego zescołti byli: T. Kozłowski, który uzys-
kał ślednią za nlecz 3,81 pkt., Kazimierz Kowalczyk

- 2,56, Adam Duda - 2,5 i Grzegorz Stachowiak

- t,76. Ogółem grało w niej 7 zawodników.

POLONIA II w tej samej lidze zajęła ostatnie miej-
sce zdobyv,,aja,c zaledrvie 3 punkty i spadła do ligi
okręgowej. Godnym poclkreślenia jest jedna}i to, że
jej działalność w całości była sponsorowana przez
zawodnika R)rszarda Jokiela.

W lidze okręgowej POLONIĘ III reprezentowało aż
15 zarł,odni}ró,ł. To bardzo dużo i śiviadczy o prarvi-
dło.;,,ej polityce kadrowej _- wszystkirn z długiej
ła,v}ii i:ezerv.zolvej dgje sie pograć. Z tej I} cztereclr
zawodrrików łryło kadetami (13-15 lat) a 6 juniora-
mi (16-17 lat). Najskuteczniejszymi za,,vodnikami
tej drużyny byli: Jan Szczepane}< - 2,5 pkt., Tornasz
Wieczclrek - 2,33, jun. Artur Marciniak - 2,0a,
jrrn. Karol Marciniak - 1,64, i iun. Przemek Koko-
cinski - 1,5 punktu średnio na mecz. Na 9 d,rużyrl
uczestniczących w tej klasie rozgryv,rek, POLONIA III
zajęła ? miejsce tracąc do najlepszej (SCKOŁ
\x,/schorva) 20 pkt., a z5rskr"rjąc nad najsłabszą 7 purrk-
tó.,łz. Ogółem rozegrała 16 m.eczó\,/, w tyln: 4 ,.vy-

grała, 2 zremisowała a 10 przegrała.

POLONIA IV rezprezento,.vała nas w rozgryrvkacla
kiasy A. i na 7 drużyn zajęła dru,gie miejsce. Jeśii
w,y'gra baraż z ostatnią dl:ltż;,ną ligi okręgo-wej, trr

do niej awansuje. Uzyslii:ła tyle sarno dużych punk-
tów, co lider grupy GOK \r"ije.łro. W tej druzynie
w"vstęporrrało 9 zawodników. 1,1ajiepszymi z nich byli:

,,WfrBL[§mII"

Andrzei llerkt - 4,25, jun. Artur Marciniak - 3,43,
wystepujący we rvszystkich 12 m,eczach młodzik
(11-12lat) Miłosz Grzelak - 3,16, mł. Mateusz Ku-
cl,ak 2,72 i jun. Przemek Kokociński - 2,7t punktu
średnio na mecz.

!V r,voffiółzkich turniejach intlywidualnych: klasy-
fikacvjnvch i. mistrzowskich, w których brało udział
44-22 zawodników, w pierrvszych dziesiątkach z ne-
szych zavlodników uplasowali się:

T. Kozłowski - 4 razy, K. Kowa]czyk - 25az,,,.
Mjłosz Grzelak - l2 razy, Adam Nowosielski -- taz,
Patryk Ratajczak - 2 razy, Mateusz Kuciall *-
la taz\r, Artur Marciniak - 2 razy, Marcin Luboń

- taz, Karol Marciniak - Taz, Wojciech Waligórski

- ż razy, Paweł Kopczyński - taz i Darek Szymań-
ski _- raz.

W generalnej klasyfikacji na 12 klubów tenisowych
województwa leszczyńskiego K.S. POLONIA plasuje
się na 3-4 miejscu. Jak na dwuletnią działalność,
to doskonałe miejsce,

W czasie uroczystości podsumowującej dorobek
sezonu, najlepszym zawodnikom wręczono puchary,
upcn-,inki i dyplomy. Prezes klubu T. I(ozłowski zło-
żllŁ serdeczne podziękowanie sponsolom i przyjacio-
łom sportu: władzom miasta i gminy, szkole łrods'Ła-
\^7olń/ei, która jest bazą klubu, społecznej rniejsko-
-gmilnej radzie sportu, spółdzielni pracy sl,ilai:z;,,
roziewni wód gazowanych, centrum kultury, Rysza::-
d,owi .ickielo,-łri i księdzu Andrzejowi Flelk1,o,,,lri

z Leszna.

Birrmistrz Jerzy Cieśla z kolei podziękował zarząclo,
wi klubu, a szczególnie jego prezesowi, którego za-
sługą jest to, że potrafił skupić wokół siebie liczne
grono działaczy, którzy równocześnie są rodzicanri
za,,iyodników.,,Rodzina miłośników tenisa stolowego,
staje się coraz liczniejsza, a wyniki - znaczące. h|e
sarn talent nie wystarcza, trzeha go poprzeć pracą"

- stwierdził Burmistrz.

W imieniu rodziców podziękowanie władzom miasta
i zarządor,vi klubu za to, że umożliwili dzieciom grę

w tenisa stołowego złożyŁ Andrzej Ciesielski.

P171rpomnĘ Jeszcze, że obecnie klubem kieruje
zarząd w składzie: T. Kozłowski - prezes, Broni-
sław Waligórksi - wiceprezes, Piotr Biały - sekre-
tarz i Eugeniusz Grzelak - członek. Funkcję sl<arJ:-

nika po odejściu Marka Maślaka przejął na siebie
prezes. &.z.)
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CIEKAWY FESTYN WIEJSKI
Połączone Rady Sołeckie wsi Przysieka Poiska

i Widziszewa (gmina Kościan - I1.Z ) zotgailizov.rr.-
ły 15 czerwca, wzorem ubiegłego roku festyn v,,iejski
dla mieszkańców swoich wiosek.
O godz. 15.00 przed salą w Widziszervie roziloczęły
się zawody rekreacyjne dla dzieci i doroslych. Zma-
gania odbyły się w następujących konklirencjach:
rzut ringo, łowienie ryb, bieg w workach, bieg z pi-
łeczką pingpongową, przeciąganie liny, skoki ze ska-
lianką. Tą ostatnią konkurencję rozgrywano roCzin-
nie - zwyciężyli Żurczakowie z Przysieki Polskiej.
W tym samym czasie trzyosobowe drużyny siatkarzy
walczyły o puchar przechodni. Zdobyła go, podobnie
jak w roku ubiegłym, drużyna z Przysieki Polskiej.
Zmęczeni zmaganiami sportowymi mieszkańcy, z ,Ny-

piekami na twarzy, czekali na wyniki ]oterii fanto-
wej, w której co drugi 1os wygrywał. Zabawy było
,,co niemiara". Później była dyskoteka dla dzieci
i młodzieży, a wieczorem, do północy - zabawa dla
dorosłych.

Festyn minął w przyjacielskiej i rvesołej atn-iosic-
rze. Obsługiwaii go członkowie obu rad sołeckich,
którzy składają sel,deczne podziękowania tym rvszyst-
kim, którzy pomogli w organizacji imprezy oraz ją
sponsorowali. Do tych ostatnich naieżeli: Jolanta
Gidaszewska, Ewa Nijaka, Krzysztof Kaźmielczak,
Jarosław Mocek, Ryszard Patelka, Teresa Skrobała"
oraz spółdzielnia z Chełkowa.
7.apr aszamy za rok!
Sołtys rł,si Widziszewo: Daniela Zurek
Sołtys wsi Przysieka Poiska: Tadeusz Krzyzanowski

TJrzqd Stanu Cgui.tnego u Śmiglu uprzejmże zu-
wiadamia, że tn tutejszgm Urzędzźe zwżqzek małżeń-
ski zaularlź:
18 CZERWCA 1997 r.

- Pan Hubert Franek ze Śmźgla ł Panź Elna Ngczka
ze Śrnżgla

21 CZERWCA i997 r.

- Pq.n Puuseł Sptauskź z Moroąpnicg ź Panź Etua
Żurau:skcl z Czacza

- PcLn Roman Ratajszczak z Jarognżeuźc ź Pani Ka-
rżna Bernacka ze Starego Boianoua

28 CZERWCA 199? r.

- Pąn Jerzy Walerźan Matyaszczgk z Górki Du-
cl1,ozunej i Pani Jolanta ŁQbenda z Przysieki Sta-
rej I

- Pan Słal,pomlr Zdzżsław Serbo ze Starego Boja-
nollscl x Pani, Alżcja Sobźerajetuźcz ze Śrui,gla

Kierownik USC w Śmigtu
(-) Jerzu Ci,eśIa

JUDoKA
JUDCKA MIKOŁAJ SZWARC z Nowejwsi nadal
walczy i odnosi sukcesy!
W turnieju dla dzieci i młodzików zorganizowanym
pTzez Okręgowy Związek Judo we Wrocławiu
14 czerwca br. w kategorii wagowej do 50 kg zajął
drugie miejsce. Gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesówl

POCZ,TA

Poczta Polska uprzejmie informuje, iz w ramach ob-
chodów 200. rocznicy powstania Mazurka Dąbrow-
skiego zostanie zorganizowana w dniach 13-18 1ipca
1997 r. POCZTA KONNA na trasi.e: Kostrzyn
Wielkopolsk_i - Poznań. Jednvm z 6 etapów tej pocz-
ty będzie Smigiel, do którego dyliżans pocztowy
przybędzie 15 lipca. Odjedzie 16 1ipca o godz. 9.00
sprzed poczty i zatrzyrna się na placu Rozstrzela-
nych, gdzie ł:ędzie czynne stoisko pocztowe z oko-
licznościowym datownikiem. GRADKA DLA FILA-
TELISTOW|.|1, Z ol<azji tak niecodziennego wydarze-

P.§. Podobng dylżżans pocztoua do tego, jakż zoba-
czlJrla 15 ? 16 lżpca br. przez Śmźgiel, po raz pieruszy
przejechał us 1772 roku,kźe_dy to uruchomi.ono pocztę
konnq z Wrocłattsia. przez Śmżgiel ż Poznań do Toru-

PotSH(A
nla, IJtząd Pocztowy w Śmiglu stosowac będzie 16
1ipca okolicznościowy datownik o treści: POCZTA
KoNNA - 200. ROCZNICA MAZURKA DĄBROW-
SKiEGo - BARBARA Z CI-IŁAPOWSKICH DĄ-
tsROWSKA. Ponadto stosowane będą nalepki ,,R"
z okolicznościowym dodrukiem o treści: 200. ROCZ-
NICA MAZURKA DĄBROWSKIEGO, a także kart-
ki pocztowe, tematycznie związane z tym wydarze-
niem.
Poczta Polska Urząd Pocztowy w Smiglu zaprasza do
odwiedzeni stoiska w placówce pocztowej.

Naczelnik 
\ffii,Ł#ł:ffir:;, 

w śmiglu

nżu Inźeco sto lat późnźej,. bo ąn 1876 roku urucłto-
mżono u) Śmżgtu placóukę pocztolDo.: Dglżżanse
pocztolle przeusźozłE u tEm roku 257 pasażerów,

(H,Z).

W 200 LECIE MAZURKA DĄBROWSKIEGO

re


