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Dzień dobry! Witom serdecznie ijok
zwykle zochęcom Poństwo do rozpoczęcio
dnio od gimnostyki poronnej, Zopewne kil-
ko prostych ćwiczeń wykononych zomiost
nostępnego popieroso, czy kolejnej kowy z
pięciu łyzeczek pozwoli roźniej zoczqć ten
dzień. l wcole nie musimy się zrywoć skoro
świt. Rqno to przecież może być tokże gdzieś
około pierwszej. A teroz wybieromy sobie
dogodne miejsce (nojlepiej w pobliżu otwor-
tego szeroko okno) i z pełnym zoongoźo-
wqniem rozpoczynomy.

Generolnie nie noleży budzić się zbyt
późno (o unikoniu gimnostyki poronnej już
nowet nie wspomnę!). Przekonoł się o tym
ostotnio nosz rzqd, który obudziły (obyl) zo-
krojone no szerokq skolę protesty rolni-
ków. Gdy udoło się zjednoczyć tych, których
słobościq jest, że juz z somej nozwy sq i n-

dywi d u o l n i, to od rozu nobroło odpo-
wiedniej mocy powiedzenie, że chlop jest
potęgq. Możno twierdzić, że ,,le" i ,,be"
jest blokowonie dróg i przejść 9ronicznych,
ole tokie posunięcio przyniosły notychmio-
stowy skutek: potrzeby i żqdonio rolników
zostoły zouwożone,

Czosomi, gdy się człowiek noczyto i no-
słucho o stole nowych pomysłoch tych co
no górze, to roczej trudno zrozumieć, czy
chodzi o to, oby się nom wszystkim lepiej
żyło, czy oby się nomi łotwie j rzqdziło?

Rozpędzono (bodoj czy nie ponod miorę)
mochino reformowoniq i porzqdkowonio wy-
mogo dodowonio nom przy poczciwych
imionoch i nozwiskoch jeszcze różnych,
,,róźnistych" oznoczeń liczbowych. A więc
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Cena biletu - l złoty od osoby
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od pewnego czosu obdorzeni jesteśmy PESEL-em.Wpi-
suje się 9o do dowodu osobistego (numer tegoz i noj-
lepiej jeszcze kto i kiedy go wydoł dobrze jest teroz
znoć nc pomięć). Potem jeszcze NlP, mcze to|<ze RE-
GON, numer śrłicldczenio rentowo-ernerytolnego i po-
dejrzewam, że dqło by się wyszukoć jeszcze kilkcl in-
nych. Jokoż tu się otwiero prz;,57|6§ć c.ilo v,lróźb nurne-
rologicznych | ,,Postęp" idzie tok szybko, źe pewnie już
niedługo, w jokimś moju (przeprosżorn, miesiqc nLimer
pręć) jokiś zc;kochony 991aC5a2127 oświodczy siq lwo-
jej nojdrozszej 98O71301518. l jok vrszystko pójdzie do-
brze, będq mieli ze sobq urocze numerki,

Żorty no bok! Jok zdorzały się pomyłki przy nocic.l-
woniu numerów, to wiodomo, że nostqpiło po prostu
pomyłko. Biodo notomiost przysłowiowemu l(owcrlskie-
rnu, jeśli to on coś pokręci, Przekonołq się o tyrrr pev,r-
no obywotelko, któro ur swoim zeznoniu podotkovlym
podoło zły numer identyfikocyjny. Reszto donych mu-
sioło być prowidłowo, skoro sprytni urzędnicy skqI-
bovyi doszli do tego, o kogo chodzi - czyżby sięgnęii
do nozwisko i odresu umieszczonego w tym somyln
{ornrulqrzu? Był proces - bo przeciez rnoluczcy, ,,śńia-

domi odpowiedziolność kornej" muszq wiedzieć, że to-
kie ,,numery" nie mogq ujść płozem, Trochę pomie-
szclł szyki prokurotor, wnioskujqc o umorzenie sprq-
lvy, oie poclobno nic to nie pomogło.

Dcbrze, ze chociqz broni się nos przed monopo!o-
rni. Rozmowy telefoniczne, które znowu ostotnro po-
clrczoły mojq potonieć (bo sq drozsze niz w Europie),
q!e równocześnie podrożejq, bo w strefie miejsccwej
sq zo tonie, Telekomunikocjo twierdzi, ze ustqlenie
rzeczywistych kosztów tzw, impulsu jest niemoziiwe.
(To trochę podobnie jok z prqdem, który musi być co-
roz drozszy, bo ,,ginie" po drodze, więc nejiepiej niech
te stroty pokryvlojq wszyscy uczciwi klienci). Generql-
tlie uwożojmy więc z wykręconiem numerówl

Poństwo zechcq, teroz przez ki lko minut poćwi-
czyć somi (moze ćwiczenio numer 3, 7 i 9 z zestowu
!,]umer 1998), nojlepiej przy jokiejś uspokojojqcej mu-
zyce. Jo biegnę, bo redokcjo nocisko z wydoniem iego
nun,,]eru. Do nostępnego spotkonio przy gimnosiyce
poronnej l

GżmnasLgkę porannq przagotouJała ż protctLc:::t;. ntg.r J.S.
PESEL xxx NIP yy5-

Sprawa obłvodmicy
W i:oczuciu społecznego obowiązku poinformo.wać

chciałem., że przebieg prac dotyczących budowy ob-
w-odni,cy Śmigla wg llarmonogramu realizuje Dyrek-
cja Okręgowa Dróg Pubiicznych w Poznaniu.

\Ą/ dr_..iu 30 czerwa br. w Urzędzie Miasta i Gmin;,
vv Smiplu odbyło się spotkanie przed,stawicieli Dyrek-
cji vz osobach: Z-cy Dyrektora Marka Bel,eżeckiego,
Naczelrlika \,Vydziału Dokumentacji Techrricznej p.
il,1żbiety Zbytniewskiej, Naczelnika Wydziału Gospo-
darki Gluntami Czesława Per]iklwicza, St, S$cja1.
Wydziału Gospodarki Grtintanri p. Glażl-n;, llolfa;
Zastępcą Zarządl_ł Dróg w Kościanie il. Januszenr Ma-
tyśkiewiczeirr; przedstawicielami Urzędu Wojewociz-
i<iego rv Lcsznie: dylektorem Geodezji, Kartogr.afii,
I{atastsru oraz tslanowania i Gopodarki Nieruchomoś-
ciami. Gminę replezentował Burmistrz p. Jerzy Cieśla
oraz Komitet Frotestacyjny p. Leszek Balcer.

Doszło cio spotkania wyżej wymienionych z 7

właści,:ieiarni dotąci niewykupionych działek, koni,e-
cznych na budo.łę obejścia drogowego rniasta Snigia
położorrych rra te-renie Koszanowa oraz Nietążkorva.

Pror,vadzon3 lozmowy i negocjacje z zaintereso-
wanymi iak Cotąd nie dały ostatecznych pozytyrv-
nych rezliltatór,v. tym niemniej jednak istnieją pod-
stawy aby sądzic, iżw 4 przypadkach negocjacje win-
ny się zakończyć pozytywrrie. W dwóch dalszych
przypadkach chodzi o zamiane gruntów, zaś w jed-
nym - być może 

- 
potoczy si.ę przymusowy wy}<up

qrtłltu (terr tryb będzie dotyczyć rówtriez, o ile irie
będzie gruntów na zamianę, w dwóch pozostaiyclr
1: l,zi-padkach) .

W dniu 15 lipca br. zwróciłem się z prośbą d_o Po-
sla Wiesława Andrzeja Szczepańskiego, który głó.,v-
tlie pomógł nam w sprawie obwodnicy, celem podję-
cia krokóu, .al ewentualnym uzyskaniu gruntów za-
nliennych z Agencji \Ąlłasności Rolirej Skarbu Pań-
strva ,ul, Warszalvie. Poseł W. A. Szczepański skiero-
wai w diliii 23 1ipca br. prośbę o udzielenie takiej po-
tllocr- ii;ri,c:'tc,iorvi tj. Dyrekcji okl,egolvej Dróg rv
Pozilallil-i. Ltcze iż trasze starania zostaną uwzględ-
il ir".lire.

Jecirroczestrie zapewnić chciałem iż wg itlwestora
w lealizacjl tego zadania poza trudnościami grunto-
wytni irrnych zakłóceń nie ma. Tą drogą w imieniu
mieszkańców chciałem apelować do zainteresowa-
nych aby nie utrudniali ,,zyciową sprawę dla Śmigla
i okoiicy", Może to wpłynąó na plzesunięcie terminu
|,, lZpoCZ(:CIo, budowy.

z szacunkiem
Leszek Balcer
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POTRZEBNE MIESZKANIE (POKÓJ Z KUCHNIĄ)
na terenie Smigla ]ub okolic

tel. 5-189-B49
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Hasi rolnicy też protestowalE

hlokuiąc tr,asę E-5.

Foto ELF (2::t)
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AGENCJA UI}EZPIECZI'NIO1VA

ANDF"ZEJ CIIrSIELSKI
Snrigie1, ul. l,it:ow-a 33, tei. 5l89-1]tjlj

te]. komórkowy 0(i0246420i
PĘZED§TAWICIEL FZU SA

polcca bezplłrtne doradzt,wo i zarł,ieriltrie utuólv

w zakresie ubczpieczeń:

ltJa Życie
-_ einerytaine 

- ,,_Po3ocitla Jesieii"

--- posagowe z lerltą

- }TW i inne

Majątkowe

- budyirki i tnielrie oci ogrria, kr,lldziezy
i inn;,ę| zywiołów

Wypadkorve

-- odpolrliedzialrrości cywilire1

- nieszczęśliwe rvypadki

I{ornunikacyjne

- OC, AC, Zie]ona Karta
] : iiZYJ]VIoWANItr OPŁAT ZA CC PoJż: 

^ 
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E}oi,I _ Cot()i{
Z,\KŁĄD U§ŁUGOWO_I,IAND I,CIWY

KRYSTYNA GÓllNA
i;"1-030 Srnii;iel, ul. Ogrodowa 5 Te1 (i]-{i5) lriii-i'?-?0

of eruje Państwu

I.

xI.

i II.

Iv.

Druki
lł,izyi;orr,ki

- ciruki firmowe
nadiulii na kopeltach

- bloczki iirmowe

-- identyfikattlry
-foldery

-.-- r,rlotki

Naklejki

- - .1o-,;ciiic i:szia}ty
-- trrałe nakłady
,- papier i folia

samoprzylepna
,-- ploter

Szyldy
--- talrlice in{ornacyjne
-- l<asetony

-- napisy na sitnrcclrgtlacir

--. witryny
- - transparenty

- - flilgi firmowe

Foto

-- skaner

- fotografia cyfrorva

- nadruki na folii
i koszulkach

*- art. fotograficzne
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W ww. olrresie rra teretrie lejonu llościailsiiicg,t.l
pc,visl,łio 97 zdat,zeń; -w tym: 62 pożaty, 32 i::iejsco-
,,ye zagrozenia i 3 alarrny fałszywe.

Stre,ty spc,uvodo.ł,ane tymi zdarzeniami vr)lrli95};,
313.000,00 zł; z, czego 161.000,00 zł przypadło na po-
żary a 152.000,00 z} na miejscowe zagrożenia.

W ji]<rvidacji skutków wszystkich zdarzeń trclzial
brało 95 sekcji z C]środka Szkolenia PSP w Kościarrie
z obsadą 3-1B strażaków-ratowników oraz 61 sekcji
Ochotniczycl-r Stlazy Pożarnych z obsadą 309 osójl,
latując sw-oi,lri cłziałaniami mienie o wal,tości
i..419.000,00 zł.

Podczas wszystkich zdatzeń 4 osoby poi-riosły
śmierć, a 11 zostało rannych, najtrudniejszynr mie-
siące ln b5,ł rllai,zec. kied,rl po,"vstałv 24 zdatzenla, naj-
czarniejszyrn staiystycznie dniem tygodnia była nie-
dziela, kiedy to nowstało 19 zdaruen.

Sl,tuac.ja pożarowa na tercnie 1loszczególriych
gllli,l plzedstał.riała się następująco:

-- Miasto Kościan - 2ż pożaty o stratach 9.000.00 zł
*-- Gmina Kościan - B pożaróvr o stratach 1.000,00 zł

-,- l,,,Tiasto i Gmina Krzywiń - 8 pożarów o stratach
32.000,00 zł

---- Gmina Przetnęt - 15 pożarów o stlatach 35.000,00
złotych

-- N{iasto i Gmina Slirigiel - 9 pożar,ów o stlatach
84.000,00 zł
I)r,zyczytlami powstawania pożarów b;,ly:

0 Nieostrozność osób dorosłych - 32 pożar,y
@ Nieostrożność osób nieletnich - 1 pożar
6 wadv i nieprawidłowa ekspioatacja urządzeń i in-

stalacji elektrycznych - 3 pożary
8 waci;, i nieprawidłowa eksploatacja urządzeń

oglzewcz)/ch na paliwo stałe - 4 pożary
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O Podpaierria --- 11 pożarów
@ Nieustalone--lpożar
€ Wady i niewłaściwa eksploatacja elektrycznych

urządzeń grzewczych 
- 

1 pożar
S Wady środkóv,l transportu - 1 pożar
O Wyładowania atrnosferyczne - 

1 pożar
8 Inne przyczyny - 5 pozarów
O Pozary jako następstwo miejscowego zagrożenla

- J. pożar
6 Wady koIrstrukcii budor,vlanych - 1 pożat

I1ość rniejsctlwyclr zagt,ożeń i straty nimi spowo-
dorvane ira tereirie poszczególnych gmin przedstawia-
ją się iislępująco;
-- Miasto Kościan |7 miejscowych zagrożeń

o stratac]r 103.000,00 zł

- Gmina Kościair - 4 miejscowe zagrożepia o st#
taclr 10.000,00 zł

*t Miasto i Gmina Krzywiń - 4 miejscowe zagro-
zenia o stratach 1.000,00 zł

- Gnrina Przemęt - 4 miejscowe zagtożenia o stra-
tach 32.000,00 zł

- - Miasto i Gnrj,na Srnigiel - 3 miejscowe zagroże-
nia o stratach 6.000.00 zł

Porórvnanie ilości pozarów i miejscowych zagrożeń rv
grniny;

Pl,zyczynami powstaw-arria miejscorvych zagrożeń
były:
O Wacly i niewłaściwa eksploatacja środków tl,an-

sportu - 5 miejscowych zagrożeń
,3 Niezachowanie zasad bezpieczeństwa l,uchu środ-

kól,v transportu - 14 miejscowych zagrożeń
O lIuragany, silne wiatry - 2 miejscowe zagrożetria
C Nietypowe zachowarrie się zwierząt - 2 miejsco-

\ve zagrożenia
O Irlne przyczyny - 3 miejscowe zagrożenia
{9 Nieustalone - 1 miejscowe zagrożenie
G ]]ziałania terlorystycz,ne - 4 miejcowe zaglożc-

tlia
O Niewiaściwe zabezpieczenie lrodowanyc}r zwie-

rzą - 1 miejscowe zagrożenie

Wykaz sekcji OSP wyjeżd:żającyclr do zdarzen:

1. OSP Śmigi€l, -- 17 sekcii
2. OSP Przemęt -- 13 sekcji
3. OSP Krzywiri - 10 sekcji
4. OSP Mochy -, 7 sekcji
5. OSP Kaszczot - 4 sekcjc
6. OSP Czacz - 3 sekcje
7. OSP Gryżylla -- 2 se)<cje

B, OSP Zegrórł,l<o, OSP Stare i]oial-iolvo - po 1

sekcji

I półroczach 1997 i 1998 rł, iozbicitl na poszczególne

Różnica
-|- wzrost

- spadek

Rejorr

Miasto kościan

Gllrina kościan

Miasto i Gmina Krzywiń

Gnina Krzywiń

Miasto i Gmina Śmigiel

-29

por.ówrranie strat powodowanych pozalami i miejscowymi zagrożeniami w I PÓłroczu 1997 i 1998 (w tY-

siącach złotych):

61

22

23

o

11

-L4
_1

_3

4

4

.i

1B

5

7

10

15

9

1 półrocze 199? r.

I półrocze 1998 r.

Różnica (* wzrost)

Miasto
Kościan

10B

|I2

Kościan
Gmina

254,B

].1,0

_243,8

Krzywiń
iasto i Gmi

+ 11,5

Gmina
PrZemęt

56

Miasto i Gmina
Śmigiel

2L,5

33,0

68,6

90,065

-1.9

Ilość pożarów
I1ość miejscowych

zagrożeń

I półrocze
1998 r.

I półrocze
1997 r.

+44 +21,5

Komendant Rejonowy
Państrvowej Straży Pożatnej

(-) sź, brag. mgr inż. Leon Mądrg

Różnica
{ wzrost

- spadek

aą

l7

_15

_1

+4

0

_14

_1
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Ty§ko & ptrfficerrt
Panuje rlość powszechne przekonanie w naszvm

społeczeńsi.łvie, i:e piłrro to nie aii<olrol. Jest to gloźny
Iałsz. }:ikt nie u_pija siq pirveln czy lvoclką - Irłcz
ailroho"lem rł, nich zawartynr. Btr'uelka pir,.ra ma i}rie
satno ali<oilo1u, co szkianka wina i kielisze}< wódxi.
MłoCzlez częściej pije piłvo ale za to pije go r,vięcej,
Pi"werlr można się nie tyliio tak samo upic jak wodką.
Pijąc piv,lo inozna się rówiriez uzaleznić od alkolroiu.
,,Upżja sżę około 76 proc. dzżeci ze szkoł podstct,wo-
tuEch.., Jedgnźe 10 proc. m,łod,zieży nźe uzEwa al,ko-
holu,., W ostl,tniclt latacn obnźżgt sżę wżel.c żnicjacjź

- rozpoczynanźa pźcża 
- ź usynosi obecnie 9 - 

1a
łtit..." Są to ciane z "lriura pełnrrmocnika niinistraizdro-
ti ia ds. profriaktyki i i,ozwlązylvania probj,eniórłz al-
1o1,g1g\Arych.

]J;lieci l ftńodzież upi3ają się z tyclr samycil poivo-
tió,,v co <iorośli. Aikohol pomaga nawiązać kctrtakt,
uaje poczucie przynal.ezności cio grupy, spraivia rłra-
żerij,c przyjemnego spędzenia wolnego czasu. Piciu
si:rzyja też observracja ciorosłycir, którzy czas woln;,
cząs'ło spędzają przy alkoirolu. Wśród dorastającej
u:łoci:;ieży picie alkoholu i palenie papierosów są naj-
łairvie;szym sposobein zanranifestowania samodziel-
ności i dorosłości. Tyle, że a}kohol zupełnie inaczej
działa na organizm ciziecka niż dorosłego. Alkoilol za-
burza rozwój młodego człowieka, u którego kształ-
tują się organy, połączenia neuroiralne, sprarvność
funiicjonowania centralnego układu nerwowego. Ai-
kohoi zaburza i hamuje te procesy rozwojow,e
często rv sposób nieodwracalny. A jednocześnie w
illłocl,ym organiźmie mechanizmy odtruwające nic są
jeszcze w pełni wykształcone i sprawne.

jeszcze silniej alkohoi zaburza rozwój psyclrou-
czuciołvlz. W wieku dojrzewania wszelkie problemy
uczuciolve s;1 spotęgowane, silniejsze niz kiedykoi-
wieir irrdziej. iiilkunastolatek silniej odczuwa wszyst-
kie uczucia: wstyd, nieśmiałość, smutek, Ięk i wiele
inn;,cii. Musi i-iauczyć się radzić sobie z tymi uczu-
ciami -_ bo v,łaślrie w ten sposób, w bóiu 

- dojrze-
wa. N{oze jed,lak uciec od bólu. Wystarczy piwko --
które przyniesie ulgę, pozwoli przezwyciężyć nie-
śmiałość, dctli ociv;agi, pomoże nawiązać więż z in-
nymi - zaciręca clo dalszego korzystania z tego ,,le-
karstl,va". lr,'tło,jy człowiek przestanie dojrzewać. Na-
uczy się tłcie]<ać oc1 zycia i jego problemów. Moze się
uzależnić ocl aiiroirolu, a nawet jeśli się nie uzależni

- pozcstanie nieCcjrzały.
Nikt nie upija się piwem czy wódką, Iecz alkolro-

Iem r,v nich zirr,valtym - piwo ma tyiko 4 procent.
Tylko?

Buteikłl i:i"va, szL,lclnlta vvina, kieiiszek wódki za-
r,vieraj;i 1rJg czyscego alkoj:olu ...

EP.KA -

Pm*an,y § kraMnież
lltr O?.br. 

- 
.1z §f. Bojanowie na polu od z,uvarcia in-

:lialacii e].clltryczne,i przy kombajnic ilowstał po-
;:iit,, w- lvyniku którego częściowemu spaleniu u-
,Legł i<oir,bajn oraz spaliło się około 5 ha zboża rr;r
;irrili. Kolt-tł:ajnistę straz pożarna til<arała manrla-
tcm. Ponacito paliło się zboże na pniu rv No,uvyrn
.]ra]czrt i ?o]adowie.

ż;1.07.hr. - - paliło się zboże na pnitł w rejorric Sir,igla.
ż7.i]? br. -- rv Smiglu r,v posesji przy ul. Jagiellori-

skici rv mieszkaniu na parterze porł,siał pożar.
Spaleniu uległa spiżarnia oraz część 1,,,".,,posai:enia
mieszkania. Pos'r,ępowanie w toku.

ż8.S7br. ,- lv Smiglu w posesji prz;, ul. Powstanców.
lVielkopoisi;ich miejscowa stlaż pozal,na usunęia
gniazdo szerszeni.

31.07. br. -- w lr,Ąo;:ownicy na poiu należącym do Rol-
iliczej Spółclzielni trrociukcyinc.j Morolvilica spali-
la się ila i:lniu pszenica na o]:szarze 5 ha. Postqpo-
,łanie rv toku.

i'.Olj]lr. -- \^/ lrocy ,"v czasie gwałtownej burz;, od ,,vy-

iado-uvań a'imoslerycznydn zapaliła się s'uodoła
iedrregcl z roln;kórv w Przysiece PoJskiej.

i; Oii.br. 
- 

i:-licszkaniec Śmigla z ul. Leszczyilskiej
i:;głosił, źe dot),gl,Ig2as nieznany splawca, pod nie-
obecność dcmowników dokonał krad:łieżv 1'/5 ka-
set video. Sprawa w toku.

Inf ormacje zebrał (H.Z.)

§§WAftfr!
ZAP'ZĄD

i'BACO\,YNICZIIGO OGRODU DZIAŁKOWEG{.)
im. Wł. Piocha

poclaje do wiadomości:
1. Posiadam}, ki]ka wolnych działek i chętni rnogą

się zgłaszać do p. Józefa Ciesie]skiego (teren II
l-rl. Kcści.uszki) oraz do p. Zbigniewa Szynlańskie-
go (teren I u1. h{ierosławskiego).

ż. Z drriem 1 sierpnia obowiązki GOSPODARZA
DCNIU DZIAŁKOWCA im. R. łValigory w Śmi-
glu przy ul. Konopnickiej objął p. Zbigniew Szy-
irrański zam. Smigiel, ul. Podgórna nr 3. Wszelkie
sprawy dot. ttżyczenia Domu Działkowca na im-
p]:ezy należy załatwiać u wyżej wymienionego.

3. Ostrzega się nieuprarvnione osoby cio przebywa-
nia na terenie działek oraz dokonywania kra-
dzteży.

Jednocześnie tą drogą Zarząd pragnie serdeczirie
podziękować dotychczasowemu gospodarzowi p. An-
cirzejowi Szmytowiczowi, który funkcję tę pełnił
pTzez szeleg lat i zrezygnował z uwagi na wiek i zdro-
wte. Życzyrnu Panu Andrzejowi dużo zdrovlia i dłu-
giego wypoczynku na działce.
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iJl^:ll,r! Stutt u C,y,w1,\nego w Śrl,iglu
uprzejnl,źe zauiadamia, że u) tutej-
szarn TJrzędzźe zuio,zek małżeński
zalparlż:

i]j SIERPNIA 1998 R.

- Pan SteJan Chudzźńskź ę Nźetqżlcoua ż Pani, Mał-
gorzata Dudzżńska z Bruszczeusa

- Pan MaksEmżLl,an Kreuschner ze Śmżgla ż Pąnż

Gannu Tsgganok z Charkousu -Ukraźna
- Pqn Kanrurl Trgjanolłskż z WżI,Iłoua Polskiego ż

Panż Julżta Maćkowiuk ze Starego Bojanowa
07 SIERPNIA i99B R.

- Pan Zbżgnźeu Kotectęi z Koszanowa ź Panż Domź-

nżka Marcżnżak ze Śmigla
08 SIEjRPNIA 1998 R.

- Pan Tomasz Cźelebqk z Wźl,koll:u Polslcżego ż Pani
Marlena Bródka z Pr,zgsżekt Polskl,ej

- Pan tr'rancźszek Jart, Panasżk z Rudgerzoll:żc ż Pa-
nż Agnźeszku Szklarz ze Starego Bojanoua

- Pan ,Iacelę Kussy z Przgsżekż Polskźei ż Pani Ma-
rżolct Wolska ze Śmźgla

kierownik urzędu starru cywilnego w śn-riglu
(-) źnż. Jerzu CźeśIa

.łł*raał}aa}Fa}cr)aoaaar}oaaa }aaoao}",++łc."ł"*'}"}orłO}l
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- żeulzJv pazIoME I pIoNoWE

-_ I,ioLETKj IVIATERIAŁOWE
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64-030 Ś nri g i e 1, u1, tr'allla 3

te1./fax (0-65) 5189-687

Czyrrne rv godziuach od B,00 do 16,00
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PAvYEŁ SMlil,Koll,sKI
Slare I}Ęutto*,o

ul. Krękt 1u

Folecamy smaGzne
i eleganckie:

* wyroby garmażeryjne
it irrzekąski w galarecie

* dania gorące
* surowki i sałatki,

ffifri}EnTilAffi [il$§&,,t;fi§w§§§ffim"

,,KRZYK 2", LISA, 1997. Iteż. Wes Craven. Wyk. Ne-

ve Campbell, David Arquette, Courteney Cox. F'ilrn

grozy. Młóda kobieta kończy pierwszy rok studiów.
Przecl dvroma 1aty niemalże zgtnęła. z rąk rnłodycłl

ludii, maniakalnych ivielllicieii }rina grozy. l{a miej-
scowe ekarany wchodzi filtri, rra-wiąztrjący cio tam-
tych rvydarzeń. Podczas plenriery clochcdzi c)_o skry-
tobójczego zamachut.
21.08.98 (piątek) godz. 20.00

,,DZIEŃ ZAGŁ.\DY", USA, i99B. l-ież. ],iilrri Leder,.

Wyk. Robert Duval], Tea Leoni, }ilolgan -!'r,eerrtalr,

Fil rnsensacyjn},. Młocia lepolterka zostaje polwa:Oa

ptzez utze.dnikor,i, rządowyclr - 
i w rlajwiększej ta-

jetrrnic1, spotyl<a się z l,,rez5,dentem Stanów Zjedno,
czotlych. Ten plzekazuje jej sensacyjną infornlację:
Ztetlli grozi zdel-zenie z kometą, rząd planuje misję
28.0898 (piątek) gotlz. 20,00

.,LEKCJA PRZETRWANIi\", USA, 199?. Ileż. Lee
Tamahori. Wyk. AlTtony Hopkins, Alec Baldwin, Elle
}.,Iacpherson. Film sensacyjny. Piękna modeika i jej

mąż - 
milioner pl,zyby,łają ila Alaskę, dziewczyna

ma pozować do zdięc wśród śniegów Północy, !'oto-
glaf zaprasza milionera na sai. ,olotow-ą wycieczkę,
samolot ulega )ratastlolie na bezlucl"ziu, Pasązerowie
pr,óbują pieszo u,r,ócić do bazy.

ACII TA K{}RIritTA!

Wilrą za biędy r,,, te}<staci,t rrajczęściej ol,ialcza się

chochlika - tc taki złośiiwy, psotny duszek, sklzat,
W ostatirich nttrnerach parę ,,plam" dała korekta,

W nr 13/166 w wypowiedzi komentanta Koruisai,iatu

Policji v, Śrniglu schody przekształciła w ,,schód",

Ten 1apsus (omyłka popełniona przez roztargnienie)

uwypuklił redaktor ,,l\BC" J.R. cytując za ,,Witryną
Smigielskii" rv;;powiedz koilcndanta, lv czyn} -_ mo-

im zdaniern - 
przesadził.

A w rrr |4tI67 rł, relacji Magdaleiry Dyttralkow-
skiej z pclbytu ,,Ż e ńc ó -w" we Wioszech wirrnc,l

być: lunapark ,,PrateT" oTaz,,...po noclegu w czes-

kich Pasohlovkach".
7,a por,vstałe zniekształcenia zainteresowanych

P{'ZePTaSZan'' 
O'ubert Zbierski
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Miei§c§ nq§zygh tenisistów
w woiewódekim

współzqwodn§etwie
Lltlz3,maiiśmv konrunikat Okr,ęgowego Związku

Tenisa Siołowego Wo,iewódzkiej Federacji Sportu w
Lesznie clotyczącego r,vspółzar,vodnictwa kitłbowego
i ind;:widuglrrego .ł sezonie 1997/98.

]\ia 12 sklasyfikowanych klubów POLONIA SMI-
GIIrL, zajęła drugi,e miejscc (w 1996i97 - 4, w
1995/96 - 6 a w sezonie 1994/95 - 7 nriejsce) groma-
clząc 4755 pkt za LZS Ui(S Bodzewo, a OIiLĘTA
aZ^CZ - 10 miejsce gromadząc 1219 pkt.

Lokaty naszych terrisistorv l.",e współzau,odnictlvie
indylvidualnym przedstawiają się następująco:
SENICIiZY (ogółenr sklasyfikowano 59 zawodnikólv)
Kozłowski Tadeusz - 4 iokata, Kow,aiczyk Kazi-
mterz - 9, Jokiel Ryszald - 23, Nowak Jan - 31,
Wieczorek Tomasz - 36, Glilviński Paweł - 41, Ku-
ciak Mateu;7 - Ą§, Nowosielski Adam - 53 i Wie-
czolek }tichał - 56. Wszyscy POLONIA.
"IUNiOREK sklasyfikowano 10 i na tym miejscu upla-
sowała się Drygas Agnieszka - POLONIA.
JUNIOi3ZY (sklasyfikowano ich 37): T,ączny Marcin

- 19, Grze]ak Miłosz - 22, Grzelak Łukasz - 24,
Marciniak Karol - 26, Kokociński Przemysław - 27,
Ratajczak Patryk - 28, Nowosielski Adam - 33.
Wszyscy POLONIA.
KADETKI. Wśród 46 sklasyfikowanych Szymkowiak
Ilona z POLO},TII zajęła 24 lokatę, a zawodniczki OR-
LĄT: Szefer Dagmara - 13, Rogozińska Katarzyna

- 29, Ratajczak Marta - 31, Krystian Zofia - 40
i Janicka Marta - 41.
KADETÓW sklasyfikowano 63: Grzelak Miłosz - 5,
Ratajczak Patryk - 9, Kuciak Mateusz - 13, Szy-

triański Dariusz 
-14, ]§owosieiski Adam - 15, Wa-

ligórski Woiciech - 17, Luboń Marcin - 25, Bed-
irarczvk Michał 42 lokata - wszyscy POLONIA oraz
.: ORLĄT: Prz5,byl.tr' Miclrał 

-50, Jacyna Paweł -52, Kozłowski Krzysztof - 54.
MŁODZICZI{.I (sklasyf ikowano 46 dziew czytrek) : Ma-
zurek Nionika - 18, Szczepaniak Danuta - 2I,
Strzelczyk Jorrrna - 25, Jarosińska Barbara - 26,
Domitliak Katarzyrla - 29, Waligóra Marta - 31
(wszystkie PCLONIA) oraz h{aślak Paulina z ORLĄT

,A
-- dT.

MŁOI}Zic}a (sklasyfiirowano ich 61): Waligór,ski Woj-
ciecir - 1, Szymański Daliusz - 3, Zbyrad Paweł

- L2, Bla,szkowski Piotr - 19, Kopczyński Przemy-
sła.lv -ż0, Wieczorek Damian - 22, Bednarczyk Mi-
chal -23, Jcz:fczak Piotr 

-33, Szłapka l(amil - 34,
l,iazui,ek Adam - 38, Kromarek Bartosz - 4I,
Szczepaniak Nlalcin - 43, Waligóra Marcin - 44,
Kozak Piotr - 46, Szymański Łukasz - 57. W tej
grupie zawodnik ORLĄT Grochowy Adrian zajął 48
Iokatę.

Ogółem w klasyfikacji wojewódzkiej na 322 za-
wodników z POLONII znalazło się 47! Stanowi to
74,6alo wszystkich tenisistów uprawiających ten sport
\^/ naszym województwie !!!

Jak nam powiedział prezes POLONII Tadeusz Ko-
zior,vski, już w sierpniu klub rozpoczyna przygotowa-
nia c]o nowego sezonu. W dniach 2|-27 sierpnia 14
zalvodnikórv: 6 z pierr,vszego zespołu i B z grupy ka-
cietórv i m}odzikórv rveźmie udział w obozie sporto-
wytT} w Lginiu.

fiw
D EKeffi

64_030 ŚnarcIEL, UL, KILiŃsKIEGo 10

tel. (0-65) 5-189_022

USŁUGI MONTAŻOWE

S rvięźb dachowych
O płyt G-K

@ paneli - boazerii
O parkietów

e podłóg szwedzkich
O sufitów podwieszonych

PRZEDSIĘBIORSTWO IiANDLOWO_USŁUGOWE

;3"*ffii*""
śnnIctpl- - NIETĄzKoWo

ul. Leszczyńska 1

tcl. 5189-051, 51B9-340 tel. kom. 0-601-70-73-i3

p o l e c a:

Superkoncentraty Paszowe
Firmy CE{V Holiand

w promocyjnej cenie:

T(T 
- 100/u 'I'ucznik w cenie 39 zł za 25 kg

PłV -- 100/o Warchlak w cenie 42 zł za 25 kg
PP - Prestarter dla prosiąt grairulowany
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xV MINI TRIATHI,ON SMIGIEISKI
§998 roku

Chętnych i odwaznych zla pras zamy!
REGULAMIN

T ornrin: l,1ic,zitlla, 2i.i sielprria 199B ro}ru, goclzirra 14.00.

łIiejsce zarvo*órv: baserr Cerrtlum Kultury, boisko KS Pogoń, park, wiatraki.
7lgłoszcnia do zart'odólv: se}<retaliat czynny przy basetlie od godziny 12.00 do 13.30. plzedstawic riależy
waŻną }<artę PłYu'acką, a r-rieletni pisemne zezwo]enie roclziców na udział w zawodac]r. Zttwodnicy po-
siadać muszą stosorvny s':rój sportowy oraz rowely.
I{onkurencja rvsPÓlna dla rvszystkich zarvodnikórv i zarv<rtlniczek niezależnic otl rviektr (nrirrinrł,łm 10 lat).
Płyu,arrie 100 rn (cztery długości basenu) na czas;
jazda lowerenr 10 km: start z boiska przez park, wiatraki, meta na ];cisku (6 pqtli) ;

bezPoŚrednio Po ukończeniu jazdy rowerem bieg 5 km: boisko, park, rviatraki, meta rra l:oisi<r.r (li pętie).
O clstateczrrei lokacie decyduje suma czasów z pływania olaz jazdy rowcretrr i bicgu.

}itrgrody i dyplonry:

djłóv,zira OPEN za nliejsca od 1do 6 dla mężczyzn L liobiet.
1{las','fikacja w gTul]ach wiekolvych za zwvcięstwa;(oddzielr-rie kobiet t tneżczyztl,):

{S do 15 iat

@ i6-30 lat
E 30-45 lat
@ powyzej 45 lat

Clganizatolzy zai]ewniają posiłek.

Na miejscrł bufet z napojami, słodyczami i lodarni za odpłatnością.

UWAGA:
W t'azic osielgrrięcia l'Ór.vnych czasórv 1li,zcz kiiklt zawocltrikórv o ostatccztrcj 1o1;acie tlccyclujc czas rv pły_
waniu, . ..: ]

Zawody odbędą się bez rvzględu na pogodę.

Wszelkie informacje oraz wątplirvości wyjaśrria kierorvnictwo i -qekl,etal,iat zawodow. ZasŁtzega się moż-
lirvość zmiany regulaminu ,"v dniu zawodów.

Kierownik zawodów: Leszek Balcel,,.

Kierowrrik Sel<r,etariatu: Jerzy Grzelczyk.

Organizatorem zawodów jest Społeczna Miejska Rada Sportu, Kultury tr,izyczriej i Rekreacii o,az Cen-
trum KulturY w Śmiglu, u1. Kościuszki 20, tei. 5180-273, gdzie l,eż tnożtla przekazywać zgłoszeilia grupo-
we i indywidualne (także w sekretariacie przed zawodami).

ZAPRASZAMY
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Poziomo: 4) werniks chiriski; ?) częśc
kartki; 9) rurka szklarra; i0) grubv sznur;
11) świętuje 2,05; 14) antonirl rtajoratu;
16) jadalnia na statku; 17) człov.zie]< rniło-
sierny; 1B) natarcie; 19) atrybut nrinistra:
20) brat Abla; 21) hazardorva gla vv karty.
Pionowo: 1) skubica; 2) składrlik gazu
ziemnego; 3) zasobnik, pojemnrk; 5) mi-
łośnik filmów; 6) słuchowy 1ub partyjny;
7) dział mechaniki; 8) rodzaj obiektyrvu;
10) spis, wykaz; 12) żona króla Latinusa;
13) gatunek topoli; 15) koń czystej krwi.

Rozwiązanie - plzysłowie polskie utrvo-
rzą litery od 1 do 16 numerowane w pl,a-
wym dolnym rogu.

Na rozwiązanie czekamy do 20 sierpnia.
bież. roku, nagroda -- karnet dla 2 osób
na 2 seanse w kinie ,,Centrum".

B.M,

ó4-030 śMlclEt
ul. Kościuszki 6
tel. (0-65) 5180.20ó

PROFESJONALNE ZDJĘCIA:

- ślubne,

- komunijne,

- rodzinne,

- paszportowe,

- dowodowe, 1egitymacyjne rv 3 min ,

reportażowe,

- reklamowe.

UrHOtYlTAtllE irltMÓt{ l zDlĘĆ AMATORsKlG!l
SPBZEDAŻ:

- filmów,

- aparatów (2 lata gwarancji)

- albumów,

- ramek,

- baterii (także do alarmów, apar.atórv
słuchowych itp.),

- akcesoriów fotograficznych,
UstUGl l(stRO:A3, A4 pnnieiszanle - $oryiększanie
VIDEO FILMOWANIE

P o T RU D Ż SIĘ

insto|acje elektryczne
O instolocje ontenowe

O instolocje domofonowe

@ v vYYvwVv9-V vvvwvvvvg,v vvwgvv.v VttvVv\

.lTllPrji :19: 11 :,91y]i*1._"
,,WlTRYNA ŚMlGlELsKA" REDAGUJE ZESPÓŁ; Hubert Zbierski (redoktor noczelny), Żoneto Klecho, Eriko Moćkowiok, Borboro
Mencel, Jodwigo SkorŻyńsko. ADRES REDAKCJl: Centrum Kultury ó4-030 Śmigiel, ul. T, Kościuszki 20, p. 7, te .5180-273, Redokcjonie Ponosi odPowiedziolności zo treść ogłoszeń i nie zwroco moteriołów ńie zomówionych. Zostrzegomy sobie prowo skroco-
nio, Poprowionio tekstów oroz listów. Nokłod - 900 egz., cen o 70 gr, reklomo cms _ 3o gr f vAT. 

-

,,Drukornio" Romon Łęczyński Śmigiel, ul. Ogrodowo 39 : tel. (0-ó5) 5i80-543.
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Firmo Flondlowo - Usługowo
GRZEGORZ NOWAK

ul. Lipowo 37
ó4-030 Smigiel
wystawiamy faktury V,\T!

woLNE TERMINY!!!
Centrun Kultury r.l, Śmiglu informuje, że posiada

jeszcze wolne terminy na organizację uroczystości
rodzinynch - wesela w dużej sali: 17 października,
oraz 7 i 21 listopada. Wszelkich informacji o wy-
najnrnie sali udziela sekretariat Centrum: Śmigiel,
u]. T. Kościuszki 20. Informacji można też zasięgnąć
telefonicznie: 5-1B0-273.

Osoby, które zarezerwowały salę a jeszcze nie podpi-
sały umów prosimy o przybycie celem spisania

t),chże.

!_/{L,-

tel.5'l89-3ó4

dyr. H. Zbierski


