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Dzień dcbryI Witom Pqństwo serdecz-

n ie i zcpi,oszcm do poronnej gimnostyki.
C,:r<;z e iemr-riej i coroz zimniej - tok moż-
no i:y pck;,otce schorokteryzowoć nodcho-
azqce dr,i. Ccź, p!,oszę Poństwo, to już li-
stopod, Jeszcze słoneczko trochę przygrze-
wo, ieszcze zda,rzcl się dostrzec w jego
prcrnieniach osic]tnie nitki bobiego lqto,
ole u^lsz,y-siko mówi c zbiiżojqcej nie nieod-
wołcInie zimie, Rolnicy siorcjq się zokoń-
czyć.łsz;.sikie proce w polu, Jeszcze przez
jakiś cz;s |ręizie v;icloć ciqgnqce drogomi
przyczepy; |ru;,cikanri, cle wkrótce zopo-
nuje w pizy1-ocizie wyciszenie, które lv no-
.urze kojorzy sią z szeiestem i zopochei-n
soodłyc|l iiś;i, z utrzymujqcymi się poron-
;i,imi pizlrłrozkorli i zoiegojqcy;ł ncld zie-
niiq c,Jłunen r.-igieł. Dlo wielu z nos sym-
boiern tej pcry raku jest dzień Wszystkich
Swiętych, kiedy przy migoczqcych zniczoch
myśiimy o bliskich - o głównie o tych, któ-
r-zy odeszli od ncs no zowsze. Ach, melon-
cholijny io wielce czcs, więc może lepiej
stoiimy przy otwariym szeroko oknie, zo-
cze:pnijrny w płuco rześkiego, jesiennego
pcwieirzc i rozpoczynomy.

jłk by;,: w zosodzie do przewidzenio,
klęsko w wyboroch prezydenckich zokoń-
czyło się wieikim sporem vl AWS-ie, Jeszcze
to wszystko odbywo się łodnie i grzecznie
i stqIe povltcrzo się, źe rzqd moźe liczyć
no poporcie wszystkich (skłóconych) pońii
provłicowych, c!e mozno dostrzec, że coś
się to przysłowicwei kupy nie trzymo, Nie-
ktore sondoże publiczne wykozujq, że gdy-
by tei,oz odbywoły się wybory do Sejmu, to

Oferujemy Państwu
}<ilkaset l,vzorów płytek
ściennych, podłogowych
i listełv ceraml,cznych
lv różnych formatach
i kolorach
oraz w},roby san,itarne,
zabudorvv do wanien

Zapraszamy do oddziałów lv:
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sCImo SLD uzyskqłoby ponod 400/9 głosów, Dodoć do
tego wszytkie portie sympotyzujqce i momy zupełnq
jcsność. Wybory w terminie też mogq nie przynieść
nic innego, Świodczy to chybo o tym, że przeciętny
wyborco coroz mniej kojorzy sobie lewicę z komuniz-
mem o bordziej z jokqś stobilnościq politycznq i dlo-
tego skłonny jest poprzeć tę stronę w wyboroch, W in-
nych krojoch już downo się utorło, że nie tyle jest
wqżne czy rzqdzi prowico, czy lewico, demokroci, czy
republikonie, czy konserwotyści. Mojq rzqdzić dobrze.
(i nie do się bez końco odcinoć kuponów od kopitołu,
jokim były ideoły poczqtków,,Solidorności").

A może juz czos, oby więcej do powiedzenio w po-
lityce mioły kobiety? Popotrzmy: Stony Zjednoczone
i Koreo Północno pozostojq oficjolnie w stonie wojny
od pięćdziesięciu lot. l kogo wysłono do trudnych roz-
mów? Sekretorzo Stonu - Modeleine Albright. W Unii
Europejskiej też nie zow§ze wszystko jest,O.K. Noj-
|epszym dowodem jest choćby lecqcy no łeb no szyję
kurs euro, Pogłówkowoli tom w Europejskim Bonku
Odbudowy i Rozwoju i zoprognęli powołoć no wice-
prezeso (myślę, że no poczqtek) Honnę Gronkiewicz-
-Woltz. l tyko potrzeć, jok euro zokosuje doloro ome-
rykońskiego !

Polestyno i lzroel nie mogq żodnq miorq dojść do
zgody. Pomimo mediocji somego prezydento Clintono
bliskowschodni przywódcy Joser Arofot i Ehud Borok
nowet rqk sobie nie podoli. A trzebo było inoczej:
Borok, wiodomo. Joko prowowierny Zyd mo tylko jed-

nq żonę, Arofot, joko wyznowco isslamu, może mieć
,ich cztery. l gdyby tok wszystkie źony spotkoły się no
konferencji pokojowej? Pogodołyby o ciuszkoch, po-
chwoliły się dziećmi, ponorzekoły no mężów i wymie-
niły kilko przepisów kulinornych. l rozjechołyby się do
swoich krojów w nojlepszej komitywie, A jeśli by któ-
roś zechcioło odwiedzić nowq przyjociółkę, to nie zo-
bierołoby ze sobq w torebce oni rokiet, oni czołgów!
(Nie trudno teroz skojorzyć, dloczego tqki kojqcy
wpływ no cioło i psychikę mo gimnostyko poronno -
przecież tokże jest rodzoju żeńskiego). Dotqd zo tokie
ponoceum zwykło się uwożoć muzykę, Ale trzebo iść
z postępem czosu. Tym bordziej, że nikt się nie kłóci
o gimnostykę poronnq, o niesnoski z powodu muzyki
jednok się zdorzojq. Niektórym np. źle się kojorzy mu-
zyko Ryszordo Wognero (wiodomo, ulubiony kompozy,
toor Hitlero). Do 195ó roku nie możno było w Polsce
groć jozzu - wymysł imperiolisiyczny. Albo decyzje
jury konkursów chopinowskich - kiedyś nie spodoboł
się lvo Pogorelić, o w tym roku Mihoelo Ursuleoso.

Och, poćwiczcie już teroz Poństwo trochę somi,
Mnie czeko jeszcze wysiłek biegowy - udzioł w do-
rocznym biegu ,,Hubertuso". Ale nie w pogoni zo li-
sem, tylko z życzeniomi do Szocownego Solenizonto

- Huberto Z.(bierskiego), który jcko pierwszy poddo-
wony jest kożdorozowo zojęciom wielce uciqżliwym
(ocz teropeutycznym) 9imnostyki poronnej.

Gżmnastgkę poranftą przggotolłała i proaadziłą mgr J, S.

Pocljęto też uchuatę us sprauie zmźany Regulumźnu
()rganizacgjnego Starost,ua Powżutalpego u Kaścźa-
nźe. Dotychczasoua Wydzżał Sprau abgwatelskicłt,
Zdrou:ża, Promocjź ź Rozuloju podzźelono na du:ie
jednostki: Wudzżał Zdrotl:ia ź Sprau Obylaatelslcźch
oraz WEdzżał Promocjź ź Roztuoju.
Podjętq uchuałq zq,tlDżerdzono Protokół Wspolnych
Zamierzeń, który stał sźę podstaruq do nawiq:ania
formal,nej us,połpracy pomźędzg potl:tutem lęoścżąń-
skźm ź Alzeg - Worms (Niemcy). W dokumencże
m.źn. stll:żerdzono: ,,Obie strony życzq sobźe naluiq-
zanźu, roztooju i kontynuoruanźa żywych, u:zajem-
nycll, ż uielokrotnych kontuktóu, ...). Szczegolnq tro-
skq objęte zostanźe nawiqzanźe kontaktow mźęclzu
młodzźeżq obu pol-użatóu",

IYajuażniejszym jednak telnatenl sesjż bgŁa oś-
usżatu - szkołE ż placózukź oświutou)e prouadzone
przez P ozażat Koścźański,
Takźcl,ł placóuek powiat prou:adzź sześć: Poradnię
Psgchologźczno-Pedagogżcznq u Koścżanie, Lżceu,m
Ogol,nokształcqce u Śmżgl,u, Zesyloł Szkoł Zo.uoda-
uych tu Śmiglu, Zespoł Szkoł Rolnżczych u,: Nźetą:-
kouźe, Zespół Szkoł Zau;odozoych ,** Koścżunźe i Ze-

cO SłtYeHAc MV IPOWIllEclllE ?
mówi radny PoWiATU KoscIAŃsNIpcc - RYSZARD FoRNALIK

V{ drłźu 17 pctździerniku 20a0 r. odbgła sźę XXIll
sesja RadE Powźatu Koścżańskiego.

Ze spral,uozdunźu Zarzcldu Potużatu z dzźułcllnoścź
,** okresźe mźędzEsesgjngm, doluźedzźelżśmE sźę, że za-
rzqd mżędzE źnnymi postanoużł, u ramach guaran-
cji należytego wgkonanźa robót, przgstqpźć do napra-
tłl,y ul,. J. Kźlińskiego LD Śmżglu. Omóulźł też spra-
,**ę ut,worzenźu u potużecie Centru,m Poll:źadqmźanźa
Raturłkowego u) sźedzżbźe KomendE Powiatoluej
,Struży Pożarnej ąp Kościani,e. Utruorzenźe Centrum
n,La "łLa cel,u uspratunżenźe pTocesu alq,rmowanźa.

W podjętgch uchąnq,łach m.źn. polużerzono Mżastu
K.oścźu,n, w drodze porozumźenźa, protaadzenźe zadqń
z zctkrestt Poąnżatouej Bżblźoteki Publicznej przez
Lllejskrę Bźbl,żotekę Publzcznq zu Koścżqnźe.
Postclnrl,łl:oźno też przezn{]czać do sprzedażE w trybźe
b e zpr z e!. ul, g o 1I u nx l ok al e mie s zk aln e w N ietarżko tu że :

przy ul,. L,eśnej 11 - 2 lokale, Leśnej 9 - 8 lokal,ż
i Leśnej 7 - 12 lokq.lź. Pźerusszeństtło nabEci,q, przu-
stuguje dotychczasowgm najemcom. Nabyte Lokale
możnu spłacać to rutach, a prza jednorazowej zapła-
cźe lugraża się zgodę na stosol-Danże przez Zarzqd Po-
u:i,atu bonźJźkatg do 300lo.
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społ Szkół Specjalngch lls Kościanie. Ich charakterg-
stykę przedstllłiono u opTaco,wanżu: ,,Szkołg i pla-
c o, **ki, o ślls iatous e pr ou; adzone pr ze ż, P olniat Ko ś cźań-
ski",
Sch,arakterazouano us nim róllsnżeż i, nasze placóllskź:
LLCEUM )GÓLNjKSZTAŁCĄCE W ŚMIGLIJ us ro-
kzł szkolngm 200al2001 tls 10 oddziąłach uczg się 214
u.cznióu, tu tym tu klasacłL pźeruszych 78. Z budże-
tu pauiatu ąl: 1999 r, uaasagnouano 404.085 tgs,,
us roku bźeżqcgm pl,anuje slę usgdać 589,337 tEs.
]\Iankgmenty: brak salź gżmnastgcznej, aull, ź sto-
łolukż, zbyt mała szatnźa, sanźtariaty rozbudowalto
kosztem korytarza, meble szkolne nie sq dostosotuane
do u:zrostu ucznżolls,
ZESP)Ł SZKÓŁ ZAwoDoWYCH w sMlGLU obe!-
muje Liceum ilarldlolDe i Zasadnźczq Szkołę Zawo-
dotna,. 21 oddziałou, 528 ucznźótł, 1,D tanx u: klasach
pierwszgch 213, Budżet: T. 1999 - 574.a85 tas.,
r, 2000 - 751.933 tgs. Mankan-Lenta: brak sali gim-
nastycznei, szatnż, usłaścżwega zaplecza sanżtarnego,
większość klas ma ntenormatgunq wielkość, brak
C enLr elne g o o gr z e w anŻa,
ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLN|CZYCH W NLETĄŻKOWIE
cłb e jmu j e : T e ch,nżkum Rol,nźc z e, T echnżkum H o dotnlż
Konź, Lźceum, Ekonomżczne, Zasadnźcza, Szkołę Rol-
niczq, Folźcealne Studźum Zawodouse, Technźkum
Rolnicze dla Dorosłgch. W 16 oddziałach uczy sźę 330
ucztlió,w, u tgm us klasach pżeruszgch 724. Budżet:
r. 1999 - 1.170.884 tys., r.2000 _ 1.438.865 tys. zło-

tgch. Mankamentg: brak szutni ź słl,ź gin:zastycznej,
część pomżeszczeń do naukź jest nienarntatgrłna.
Opracowanźe kończg stę tlsniaskam,i, ,wśróś któryc'|,1.

m,źn. stą.oźerdzono: ,,Zespół ,Szkół Iłalnżczgch tu Nie-
tqżkouźe borgka sźę z problel,rl,enl na!:oru ucznióąls.
Mżmo uruch,omienia u: roku szkolngnz 200al2aa1 na-
wego tapu szkołg, lźczbu ucznźóąl: m,cłleje. Budyll,kź
d.EdaktEczne (u dobrEm stuni,e techniczngm) ,łł.że sq
optEmulnie ugkorzgstane, cL to jest jedna, z przuczan
tłysokźch kasztólls utrzgmanźa. Nc,torłźast Zespoł
Szkół Zauodougcłt, tn Śmi,glu to placauska i,.łp,Itcjc-
nujqca lls bqrdzo trudngch ąnarunlcacłl, lokałau:,gc.ll,,
nie spełnźajqca norm sanitarngcłl, ź bhp. Vti cł1,1 ra-
cjonalżzaciź kosztóu, popraua uarunkóui ::.;,,.:j.ź LLcz-
nźom ZSZ u Śmźglu ekonomźcznże uzasa.ł],łi"cł,e jest
przenźesźenże ucznżóus ze śmżgźelskiej szi:ałg d,o btźe-
tqżkoua. Reorganizacja nże obnźży pozźori^ł,u obsługi
mieszkańcótls gmżng u zahresie usłlLg eduitat:ą j-
ngch",

lnformacja o szkołach ź placótukac'n ośtuźutolłucll,
prouadzonych przez Pousźat Koścźańskż stała sźę pod-
statl;q do podjęci,a uchuały u sprauie kźerunkcus
dzźałanźa tls zakr e sie ośtalaty P ou:iatu" Kc ścźaiiskie g o,

w której m,in. postanou:żono ,,dokonać zu termiwle
do końca lutego 2001 reorgunżzacjź siecź szkół pro-
uadzongch przez Potłźat Koścźańskż na tel,enźe ltĘia-
sta ż Gmżny Śmigźel".

Dziękuję Panu za wypowiedź i do zobacgenia za
miesiąc. (H.Z,)

KffiNKUR§
Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża

.ł Kościanie i Rejonowa Rada Honorowych Dawców
Krwi w Kościanie po raz drugi ogłaszają konkurs
dla honoror.vych krwiodawców

,,I JA RATuJĘ ŻYcIE"
l(onkurs ma drva cel€: popularyzację honorowego
krwiodawstwa wśród mieszkańców naszego regionu
a szczegó],nie wśród młodzieży szkół ponadpodstawo-
w,ych i studentów oraz zapewnienie krwi chorym
przebywającym w szpitalu i innym poszkodowanym,
W konkursie rnogą brać udział osoby, które ukoń-
czyły 18 lat, a warunkiem uczestnictwa jest bezpłat-
rre oddanie krwi w Reg,ionalnym Centrum Krwio-
dawst.,ł,,a i Krwioleczn,ictwa - Placówka Terenowa
vu Kościanie, która mieści się na terenie szpitala.

Uczestnik konkursu, każdorazowo po oddaniu krwi,
otrzymuje stosowne potwierdzenie - kartę, która
rveźmie udział w losowaniu nagród rzeczowych.

Osoby, które po raz pierwszy oddały krew podczas
trwania konkursu, dodatkowo uczestniczą w loso-
lvani.u nagrody specjalnej.

Otrzymane karty naIeży dostarczyć osobiście 1ub
przesłać pocztą na adres: Biuro Zarządu Rejonowego

Polskiego Czerwonego Krzyża w Kościanie, Wirł;z
Zegockiego 2, 64-000 KOSCIAN.
Konkurs trwa od października 2000 do 31 marca
2001 roku. Losowanie nagród, pod nadzoreirr kotnis;i
konkursowej w obecności uczestnikór,v konkul,su, cd-
będzie się 12 kwietnia 2001 r. w sied.zib,ie tsiura Za-
rządu Rejonowego PCK w Kościanie.

NowY soŁTYs w STAĘ,YM B0JANOWiF]

W związku ze zgoneyn sołtysa śp, Tadeusza Szcze,
paniaka, 11 października br. w Starym Bojanowie,
odbyło się zebranie p,rowadzone przez ladnego Ra y
Miejskiej Śmigla Tadeusza Hanyża, k'uórego celenrr

był wybó,r nowego sołtysa. Na 261 upra.łnionych
mieszkańców udział w nim wzięło 92 -- zeł:ranie od-
bylo się w drugim terminie.

Zgłoszono 5 kandydatów lecz iylko Wiesłałv KAS-
PERSKI wyraz,ił zgodę na kandydowanie i jemu 87

głosami ZA przy 3 P'RZECIi,V (d,.ła głosy był;l nie-
ważne) powierzono funkcję sołtysa.

Przypomnę, że Wiesław Kasperskt jest radnym Rady
Miejskiej Śmigla i członkienr Zatządu Miejskiego
Śrnigta. No,wo obranemu sołtysowi gratulujerny l ży-
czymy owocnej pracy.

(H,z)
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XFr n;c; z 6 na 7.10.br. próbowano włamać się do
sklepu przy ul. Leszczyńskiej w Śmiglu. Niedoszły
włanryvracz uszkodził dwa zamki przy drzwiach
wejściowy,ch, ale nie udało mu się dostać do środ-
ka. Straty - 500 zł.

trtr.l0.br. - z zapatkowanego samochodu na ul. Zdro-
jowej rł, Śmiglu nieznani sprawcy wykręcili przed-
ne kierunkowskazy i przednie lampy zespolone.
Sprawa w toku

15.10.br. - mieszkarrka Śmigla z u]. Polnej zgłosiła,
ze jej zięć wszczął awanturę dornową. Strony po*
uczono,

15.10.br. - właściciel sklepu przy placu Wojska Po1-
skiego zgłosił, że nieznany mu mężczyzna zaczepia
klientów. Po wylegttymowaniu okazało się, ze jest
mieszkańcem Bucza. Zo,stał pouczo,ny.

19.10.łlr. -- mieszkanka Gniewowa zgłosiiłlł":
sylr straszy ją psami. Na młejscu okazało się, ze
psy były zabezpieczone w kojcu. Strony pouczono.

20.10,br. - mieszkanka Smigla z ul. T. Kościuszkr
zgłosiła, że jej zięć, który nie jest zanreldołvarry
w jej nlieszkaniu, awanturuje się. Pouczenie,

20.10.br. - mieszkanka Parska zgłosiła, że mieszka-
niec Gn,iewowa nie chce opuścić jej mieszkania.
Przybyły patrol poldcji mężczyzny nie zastał,
a zgłaszającą pouczył o dalszym toku postępowa-
nia.

23.10.br. - mieszkaniec Nietążkowa zgłosił, że na
ul, Bocznej biegają duże psy, które stwarzaJą za-
grożenie. Na miejscu ustalono, ich właściciela,
z którym przeprowadz,ono, pouczającą rozmowę.

23.10.br. w Wydorowie kierowca ciężarowego
JELCZA, mieszkaniec Konojadu, nie zachow-ując
bezpiecznej odległości między p,ojazdami, najechał
na tył FORDA SiERRY, którym kierował miesz-
kaniec Głogowa. Sprawcę kolizji ukarano manda-
tem.

,.. zebrat H,Z,

llIl!rllllIlllllllllarrllllllllllllIllaI

UWAGA MIESZKAŃCY OSIEDLA NR 3

W SMIGLU!

Konkurs MISTE,R 2000
został przedłużorry do końca roku.
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UWAGA CZYTELNICY!

W grudniu wydamy tylko jeden numer datowany

KOMUNIKAT
W rn-iesiącu październiku br. Komenda Powiato-

vra Policji w Kościanie zorganizowała badania na te-
nrat poczucia bezpieczeństwa w powiecie kościań-
skinr. W anonimowych ankietach pytano m,in. o naj-
bardziej niebezpieczne miejsca y7 mieście Kościanie
oTaz na terenie powiatu, najczęściej spotykane przez
ankietowanych zagrożenia oraz ogólne poczucie bez-
pieczeństwa.

Arrkiety takie przekazallo za pośrednictwem: Sta-
lostrł,a PoWiatowego ,Urzędu Miasta Kościan, IJrzę-
dóiv Miast i Gmin powiatu kościańskiego wszystkim
radnym i członkom poszczególnych komisji. Dzielni-
co.ł,i KPP Kościan i policjanci Komisariató,w Policji
w Krzywiniu, Czempiniu, Śnriglu rozprowadzili an-
krety wśród mieszkańców miasta Kościana i powia-
tli, baciania takie zostaną przeprowadzone także we
lvsz;vstkich szkołach powiatu kościańsikiego.

W ankiecie planowany jest udział ok. 700 osobo-
u-ej grupy badan;lch,

Wszr,stkj.e osob1-, ktorych nie obejmie badanie,
a są zainteieso\yane uczestnictwem w działaniach
zinierzając5-ch do poplaw,,y bezpieczeństwa w powie-
cie kościańskirn mogą otrzymać taką ankietę w Ko-
meirdzie Powiatowej Policji w Kościanie (pok. 2).

Komendnat Powiatowy Policji w Kościanie
(-) podinsp. Henryk Kaczmarek

64-030 śMlGlEt
ul. kościuszki ó

tel. 0-ó5) 5t80-20ó

PROFESJONALNE ZDJĘCIA:

- ślubne,

- komunijne,

- rodzinne,

- paszportowe,
'_ dowodowe, legityrrracyjrre w 3 min.

- reportażowe,

- reklamowe.
WYWoŁYWANIE FltMóW t zDlĘc AMAToRsKlcH
SPRZEDAŻ:

- filmów,

- aparatów (2 lata gwarancji),

- albumów,

- ramek,

- baterii (także do alarmów ,aparatów

1 ""T.:*"Łf 1;, 
" 
u.", i c z ny c h,

baterii do telefonów.
USŁUG| KSERO A3, A4 pomniejszonie - powiększonie14 grndllia 2000 rokil
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zień
Ani się obejrzeliśmy, a za parę dni, znow- jak co

roku, stanieriy przy grobach naszych bliskich i zapa-
limy śrvieczkę przy cmentarnym krzyżu tym, któ-
rycłr wspominamy, a ich mogił na naszych cmenta-
r zach paraf ialnych nie ma.

Przed cmentarzami można już kupic znlcze i kwia-
ty, na cmentarzach krzątają się kamieniarze by jesz-
cze zdążyć postawic nowe lub odświeżyć stare pom-
niki. Co się z nimi stanie, gdy za wiele, wiele lat
r'ajbiiższa lodzina też zejdzie z tego świata, a dla
odwiedzających cmentarz, z niezwkłym trudem od-
czytane nazwiska będą nic nie mówiącymr znakami.?
I]o tal":ie pomniki na naszych cmentarzach też są,
Czy podzielą ich ios? W tym kontekście należy wy-
t,azić rvlelkie uznanie dla Kręgu Starszych Harcerzy
im. ksręcia Józefa Poniatowskiego w Śmiglu, który
po doprowadzeniu do końca renowacji grobowca
i poninika Rozstrzelanych na śmigielskim cmentalzu
wziął się, przy współudziale kierownictwa i pracow-
ników Zakładu Gospodarki Komunainej i Mieszka-
niorł,ej w Śmiglu za renowację jednego z najstar-
szych grobów na naszym cmentarzu GROBU FAMI-
LIJNEGO TRĄMPCZYŃSKICH. Renowację tej mo-
gił;l paręnaście lat temu przeprowadzono z inicjaty-
w}/ ŚmigieIsłriego Towarzystwa Kulturalnego, ale
nie do końca. Nie odtworzono wówczas r,.,,szvstkicl-r
napisórv na cokole \<rzyża. Dopiero teraz, nie ukr1,--
tvam, że też miałem w tym maleńki udział, niożira
.ie - z niemałym trudem bo tekst jest staropolski,
a }<amieniarz wykuwając poszczególne literki cienio-
iłlał je (jak w kaligrafii) - odczytać.
Takie naprsy na nadgrobkach, podobnie jak trumien-

JutI-,

l$
ne portrety, były charakerystyczne dla epoki baro-
ku. To, że Aleksander Otto Trąmpczyński swą żonę
Barbarę z Chełkowskich Trąmpczynską - (która)

,,osierociwszy nie utulonego w żalu i pogi,ążonego na
całe życie w smutku prz5zwią""rrauo wdzięcznego
Ia,ęża wTaz z pięciorgiem ukochanych swych dzieci"

- pozegnał żałobnym listem, który upublicznił na
kamiennych tablicach, świadczy o wielkim przywią-
zar,ilł do ukochanej żony i rnatki swlrgh dzieci, głę-
bokim uczuciu jakie ich wiązało i olbrzymiej despe
racji po jej zgonie.
Jako, ze nie wszyscy l,,,,izytujac;r cmelrtarz będą mieli
cierpliwość odczytać ten nadgrobny tekst, przytoczę
go w całcŚci:

Najlepsza żono
Tusoje drogże zusłoki za uscześnie
pod tem spoczguajq głtze,m,
Nie ch,cźałE tego zauistne uyroki obEm żył
z tobąlub umterał razem.
Gclyby skon spóźnźć rnogłg powszechne
zyczenża, za lat sto jeszczebg tego łl.źe było
kamźenia.
Znikłaś jak kużatek gdu go rnroźny wiatr
ouieje cźężkq mężouskle serce okrEuszE żałobq.
To mź jedne po sobże zostausżasz nadzźeje,
że u Króla znowu połc4czę szę zTobq.

Pra-uvda, ze piękny i wzruszający?
lVa śmigielskim cmentarzu jest wiele grobów -pomnikó-w, które aż się proszą, by uratować imię

spoczywających w mogiłach zwłokom, które kiedys
były osobami publicznymi.

lH.z.)

Z głębokim smutkiem i żalerrr przyjęliśmy wiadomość o śmierci dugoletnie-
go Dyrektora Banku Spółdzielczego w Smiglu

ś.p.

llItROl§IfuIfi fi$frnnctttil§KIEff$
Rodzinie Zmatłego wyrazy serdecznego w§półczucia

składają
Rada, Załząd, i pracownicy Banku Spółdzielczego w Śmiglu

Pogrzeb i msza żałobna zostały ołipra.,łzione w dniu lB październil:a 2000 r,

na cmentarzu parafiainym w Śmiglu o godzinie 14.00.
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ilv,§ESIĘCIOLEcIE
Z okazsi X-lecia Centrum Kultury w śmiglu, któ-

re przypadło Z7września 2000 roku, 5 października
bież. roku odbyło się spotkanie byłych i obecnych
etato,łych pracowników Centrum z Zarządem Miej-
skirrr Śmigla: burmistrzem Jerzynr CieśIą, wice}:ur-
m,istrzem Feliksem Banasikiem, Wiesławem Kasper-
skim, Alicją Ziegler i Zdzisławem Żaczykiem,
W spotkaniu ponadto uczestniczyli: Zygmurrt Ko-
nieczny - przewodniczący Rady Miejskiej Śrnigla,
Bogdan Turliński - przewodniczący Komisji Spraw
Społecznych Rady Miejskiej §migla, Andrzej Pecolt

- przewodnicząry Rady Kultury przy Centrum Kul-
ry w Smiglu. Administrację samorządową reprezen-
towała Sekretarz Śmigla Wanda Jakubowska.

Prowadzący spotkanie dyrektor Centrum Hubert
Zbierski witając pracowników i gości między innymi
stwierdził:
Nlepocluażalnq prawdl. jest to, że szeTokż zakres, pa-

zźam ż użelofunkcglność naszego dzźałaniq jest ,**y-

nikźem uskładu uźedzg, praca ż zaangażouo"nża nas

lłsz,gstkżch i. każd,ego z osobn&, praculqcycłl, u; Cen-
trum d.aunże! ź teraz w cżolgu 10 Lat, (..,) PrzesŁan-

kt. pouałania Centru"m Kultury lł Śmżglu, które zo-

stało utlnorzone |Jcltusała, Rad,g Migstu ź Gminy Śmż-

giel, ąl: usynżku połorczenia Miejsko-Gminnego Ośrod-
ka KulturE us Śmigl,u ż Btbliotekź Publżcznej Mźasta

i Gmźng Śmigi.el,, byłE: koncentraclu środkóus Jźnan-
sowgcl^t , jed,noosabolne adminźstrowanże obźektami -
abże żnstEtucje mżeścźłg sżę tu tgm sanxaln b,-l,danku

- QrcLz s,pratDne kord"gnouanźe życźem kulturalnym,
O tym, że podjęia uówczas decgzja była stuszna,

śuiad,czy1 ź nasza d,zźałalność ź działalność centrów
kulturg u inngch gminach, u niektorgch uręcz na

nas u)zorou)ana.

Nastepnie przypomniał wyłonienie w drodze zam-
kniętego konkursu pierwszego dyrektora Centrum,
któryrn zosŁała llelena Wróblewska oTaz najważniej-
sze wydarzenia z życia Centrum do których m,in,

zaliczyŁ

@ maj 1991 - wydanie pierwszego numeru ,,Witry-
ny Śmigielskiej",

s maj i992 - pierwsze DNI ŚMIGLA,
(D czerr,,/iec 1992 - pierwszy piknik pod wiatraka-

ffii,
grudzień lS92 - otwarcie, po przebudowie, no-

wego obiektu,
czerlłiec 1993 Wojewódzkie Święto Pieśni
i Muzyki,

@ styczeń 1994 - współorgantzacja pierwszego bie-
gu ulicznego z okazji Wyzwolenia Śmigla,

6 wrzesień 1994 _- pierwsza współorganizacja do-
żvnek gminnych,

@ październik 1994 - pierwszy koncert jesienny,

€ sierpień 1995 - współorganizacja pierrvszego mi-
nitriathlonu,

C 28 grudzień 1995 - w stulecie projekcji pierw--
szego filmu, y7 nie do końca wykończonyrn kirlie
CENTRUM zorganizowano dwa bezpłatne poka-
zowe seans€ filmowe,

S grudzień 1995 - pierwszy Koncert świąteczr-ro-
-No.voroczny,

O luty 1996 - systematyczna działalnośc kina CtrN-
TRUM, fu ,, *.ł{,ni

S l<wiecień 1J96 - pierwszy Ogóinopolski Konkurs
Modych Instrumentalistów Orkiestr Dętych,

S grrrdzień 1996 - pierw,szy publiczny BAL SYL-
WESTRoWY,

€l maj 1997 - wystawa: Śmigiel w starej fotografii,
e 1997 - rv okresie ferii i karnawału organizacja,

przy rł,społudziale rad sołeckich, DNI DZIECKA
i balikorv karnarvałorvvclr ,

€ nlaizec 1998 - kolicert zespołu ACiD DRIN-
KERS.

e maj 1998 - 50-1ecie biblloteki w Śmiglu,
3 krł,iecieii 1999 - pierwszy turrriej wsi,
O rvrzesień 1999 - 50 lat bibliotek w Czaczu i Sta-

rym Bojanowie,
@ grudzień 1999 - zakup ze środków własnych

komputera,
O kwiecień 2000 - wystawa fotogramów z pleneru

filmu OGNIENI I MIECZEM,
C lato 2000 - koncerty orkiestry dętej i chóru na

w,siacir, przeniesienie letnich imprez rozrywko-
wych na teren przy wiatrakach,

O vrrzesień 2000 - ws,półorganizacja powiatowych
dożynek.

Zvłróclł też uwagę na to, że ,,,.,nQszQ 7l-cźoletrtźu
dzźałq.lność, głóusnże imprezoua, skteroua.na była
ź jest nadal na uczestniczenżu u niej szerokźch rzesz
społeczeństtła. Śuiadomie, poza. jednym przypad-
kiem, zrezEgnouano z żmprez z udziałem gui,azd pol-
skiej estradg, przedkładajqc nad nźe znacznźe tallsze,
ale za to llsżelokrotne żmprezu z masolt)gm udzżałem
zarówno dzżecż jak i dorosłgch. WEszLźśma też poza
opłotki Śmźgla - coTaz częścżej usźdać no,s n0, lllsiacll.
W końcowej części wystąpienia zwrócił się do Gości:
Panźe Przeu:olniczqcE, Panźe Burmźstrzu, Członko-
wźe Zarzqdu Mżejskżego Śmźgla,
Najlnźększgm kapitałem Centrurn Kul,turg us Śmźglu
byli ź so, zatrudnźeni u nźm ludzże: o uie!,oletnim
stażu, dośtniadczenżu, tu pełni, sqmodzżel,ni, usszech-
stronnź, zaangażouani ż dEspozycyjnż, Jest to ruźe-

zwgkle rozumźejo,cg się zespół, ktory su;q uiedzq
ź umźejętnoścźamź organi.zacyjngmi daje gwarancjQ
nie tElko kontynuacjź, ale i u:drazq.niu notuych Jorm
u rozlłój śmżgźelskl,ej kultury. Pamiętajcźe, że kul-
tura jest najtańszq i najeJekto,*^niejszq promocjq

(E

@
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CEl§TRtjM Kt]LTIJ RY
nl,iasta ż gn,łżng. Zatem pozwalam sobże wnźeść to-
Cl,st - ZA PoMYŚr-rooŚĆ ŚMIGIELSKLEJ KULTU-
ltY/ (Wsparto go iarnpką szampana),

Burmistrz Jerzy Cieśla, dziękując za zaproszenie,
rł, okoiicznościowym w;,stąpieniu skoncentlował się
na początkach pori.ołania Centrum, na przełamylva-
niu barier, na z3ednywaniu sojuszników dla nowo po-
iłrstaiej inst,vtucJi. Bardzo ciepło wyraztł się o współ-
pracy z ólvczestrą dyrektor Heleną Wró,blewską,
szczegclnie ,w okt,esie kończenia i wyposażania no-
wego obiektu. Wyraził też zadowoienie z całokształtu
pracy Centrunr, jego działalności i zaangażowania
pracor"n,ników, co potwierdza, że decyzja podjęta
przed 10 1aty była słuszna, a ,,o tym, że Centrum
placuJe dobrze, świadczą ludzie, którzy uczestniczą
v; orgaluzowanych przez was imprezach". Wraz z ży-
czeniami i gratuiacjami, dyrektorowi centrum wrę-
czył blrkiet kwiatów, a uczestniczącej również
w spotkar-iiu l{elenie Wróblewskiej MEDAL
oi.roLICZ}ioScioWY Z }KAZJI X-LECIA SANIO-
P,ZĄDC TERYTORIALNEGO - 1990-2000.

Głos zabrał rownież (po opuszczeniu uroczystości
ptzez człor'ków Zarządu Śmigla, którzy udali się do
Ulzędu b5 kontynuować posiedzenie) Andrzej Pe-
colt. iłicr.r- nr.in. strvierdził, ze obecna działa]nośc

Centrum, szczególn,ie na terenie wie jskinr, silełnia
oczekiwania naszych rnieszkańców - ,,w tym za-
l.,resie zrobiliście olbrzymi postęp". Ustosunkował się
również do restrukturyzacji Centrum --- ,,nie cirodzi
o rozbijanie, dzielenie tego co jest, ale na ol,ganiza-
cję Centrum trzeba też spojrzeć inaczej, Np. irie ruo-
ze być tak, że Centrum, dzierżawiąc porrrieszczenie
na bibliotekę w Starym Bojanowie, utrzym,-rje pół
domu wiejskiego".

A następnie, przy kawie i ciastkach, rvs;;onitlalio
dawne czasy, przypominano zabawne sytuacje, a nie-
które zdjęcia z fotokroniki kwitowai'o sahrrarni
śrniechu.

lł*

W związku z dużym zainteresowaniem naszvm
świętem mediów, 13 października zorganizolvaiiśnry
konferencję prasową. Jej pokłosiein były ljczne, nie
tylko prasowe, publikacje.

łl*

Dziękujemy p. Witoldovli Omieczy,lrskielnu. prze-
wodniczącemu ówczesnej Rady L{iasta i Gi-rriny Śmi-
giel, która to podjętą uchwałą powołała Centrurn, za
przesłane nam serdeczne gratulacje i ż1 czenia.

(H,Z.t

Flmn zaięó w obiek€ach Gentrumn w $nmEglu

AEEORlit: rł,torx:. godz. 18.30-20.00
CHOR IIAR}iU}iIA: i:o:lledzrałki, godz. 19,00-21.00
KLUtt KRZYŻClvI(olvICZA: piątki, godz. 17.00-

-1B,30
{,(LUB SEiJIOR,\: rvtorki. godz. 15.00-18.00
KLUrt SZACHOWY: rr-tol,ki i czrvartki, grrdz, 16,00-

-1B.00KLUB ZBIERACZY MAG:{ETYCZNYCH KAR,T
'f;ilLEF"tłNICZNYCII: co drugi piątek, godz. 17.00-

-1B,30
tdI}JO CENTRUM: piątki, godz. 19.00

§EKCJA PLASTYCZNA: wtorki, środy i
w godz. 14.00-18.00

GłłUPA RAPPER,OW: ponledziałki, godz,

-19.00MŁoBZIEŻo}vY ZESP Óz wuzyCZNY : poniedział-
ki, godz, 19.00-21.00

ZESPÓŁ MUZYCZNY SEZAM: czwartki, godz.
17.00-21.00

SnaIcrnlsNIn TOWARZYSTWO KULTURALNE:
czwartek (raz lv mieśiącu), godz. 18.00-20.00

}{AUKA PRAWA JAZDY: poniedziałki wtorki i śro-
dy, godz. 16.00-17.00

ZAJĘCIA DLA DZIECI w swIETLIcY Śnonowr_
SKOWEJ: poniedziałki, wtorki, środy i czwartki,
godz. 13.30-16.30

I(LUB AA: poniedziałki, godz. 18.00-20.00
KLUB DIABETYKÓW: czwartki, godz. 1?.30

§ $tary§fin ffirugmunffiw§e

SEKCJA TANECZNA: piątki, godz. 13.00-15,00 -czwartki szkoła podstawowa

SEKCJA MODELAIiSTW.Ą: środy i piątki, i;odz,17'00- 15.00-19.00 - świetlica wiejska

UWAGA! Szczegółowych inforn'a.cji na temat zajęc

organizo,wanych przez Centrum Kultury rv Śmiglu
udziela specjalista ds organizacji iinprez i działalnoś-
ci sekcji Barbara Mencel.
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ffiffipnnTufiffi ilIffif, ,,$EilImlJm"
3.11.2SOS (piątek) godz. 19,00

,"IŁ{JTC PUSTYNI", USA, i999. Reż. David C. Rus-
se1. W;.,ii. Geoi,ge Clooney, Mark Wahlberg, Ice Cube,
}icra l;uirn, Spike Jcnze. Filrn wojenny. Malzec 1991

.lillr1_1, 1,\iojna rv Zatoce zrnietza ku końcow,i. Czterech
:,lołnlerzy anlery}<ańskich stacjonując3lch w Iraku po-
:l,|6ng,nl,ig zdobyć kuwejckie złoto, ukradzione przez
:;:altijcz,",kó*,. Zadan'ie wydaje się być dzlecinnie
;,,r-csie - 

żałnircrze zamierzają wvjechać o rvschodzie
słc;tica i. v,,rćcic rra ]unch.

1{}.!,1,?G38 (piątek) godz. 19.00

,,ż()}TA AS'i'tr"oNAUTY", USA, 1999. Reż, Illand Ra-
flrr, Arija Breikls, Oded Fehr. Komedia. Bigalow --
tcn, CJ.ea LiuVall, Donna Murphy. Horror science
frctir;il. B-iii idealną palą. On bohaterski as'r.ronauta.
Ona 

- 
jego piękna ń wyrozumiała żona, z zawoclu

lLaułzycielka. Pociczas rutynowego 1otu przytrafrłc-l
iTiu si,..] ccś tajernniczego. Odchodzi z NASA i prz,v.1-

lnuie luiilatyrvną posadę w pIywatnym pt,zecisrębior-
stil,,it. N,Iałżeństłvo przeprowadza się do hłksuso,,r-ego

apaltatientił, Jednak od powrotu męża ona odczulł,a
fl7jll,;nri riieirokój. Dręczą ją nocne kosznrar..,-. A może
tcl nie jcj mąż rvrócił z k,osmosu?

1?,1r,2{l8 (łliątek) godz. 19.00

,,i{U}/jfEL DO BICIA", USA, 1999. Reż. Ron Shel-
icir. \§.,,.]1 V/ood,v tlar,leson, Antonio Banci,eras, Lolita
j,ra.,:iar;,,vic}i, Lucy Liu, Robert Wagner. Obyczajorvy.
Dilai 1;,,z_vjacieie jak co dzień boksują w sali gimna-
:;t;,c::lej na przedirlleściach Los Angeles. Kilka iat
i.:nl.ł i:yii w ścisłej czołówce rankingów, ale ich ka-
r,;el;, 231urrał.7 się. Oprócz niepowodzeń i treningov"
cbu paróry łączy kobieta. ]rTieoczekiwanie pojawia się
s:zalisa po.łrotu na bokserski top - nagłe zastęp-
strno: _.łrvstęp przed walką Tysona. Po raz pierwsz;,
sl;,iiią ,w ringu naprzec,iwko siebie. Biorą dzieu,czyllę
i r,,,vrilszają jej sanrochodem do Vegas.

B.M,

łWgpncswdę wurłg!

BEzPŁAIIlE
lI&ŁlI§uEHlA lIROBllE
\Iłoce nla}7gn5l.ff6 poszukuie do w.v-
najęcla ririeszkania lub małego dom-
]<,-i ly Smrglu 1ub okolicy. Telefon:
05 02 566 687

Praca w domu na etat lub 1/2. Tel. 0502566687,

Sprzedaż ciętych chryzantem. Wieczorek, Nowa Wieś,
Leśna .1

Iglaki Smigie1. ui. Dudycza nr ?, te1. 518-02-84

Spizedam trabanta, tel. 51B-B9-1B

Pt,zl.jmę uczni.a w zalvodzie lakiernik samochodowy,
te1.5-180-4B6

Czr:s,zczenre chemiczne odzteży,
Zakład Usługolvo-F{arrd]orvv J.
ul T. Kościuszkr 12.

czyszczetlie pierza.
Gołembska Śnrigiel,

Sprzedam wózek głęboki. Tel. 5-180-174.

iivlAlRATOlNl
\ii poprzednim nttmerze pisaliśmy o udzratre Mr-

chała Szkudlarka w super n-iaratonie lv Kaiiszu. Oka-
zuje się, że parę dni później 15 października popu-
iarny pan M'ichał uczestnlczył w kolejnym rnalato-
rlie. 11,m lazem w Poznaniu.
W tvin biegu , rozeglanyrrr na trudrrej trasie, tol,ł,a-
rzlr52r1 mu syn Sławek, którego celem było ukon-
czenie pierwszego w życiu maratonu. Udało się i to,
jak trvierdzi ojciec, z dobrym czas€m 3 go-
dzin i 51 mitrut, Dodajmy, że syn był lepsz_v od ojca.
l{iedaleko pada jabłko od jabłoni..,

Pan Michał za pośredlrictwem ,,Witryn;, Smrgtel-
skie3" składa serdeczne podziękowania za pomoc
rv prz1,,6oto,uł,aniu się do rnaratonów panu Romanowi
Niiakiemu z Leszna, u], NarutoWicza, właścicielowi
Spółl<i l]andlowo-Usługowej LIDER oraz Pani r\dam-
czak z Gronowa koło Leszna, właścicieice apte}<i.

lNastQpny nume] 23 llstonaila 2000 ]oku

ffiffiw§eltlE ,,!frIlTRYl{E §![lGIEt§Kfi"



WITRYNA ŚMIGlELSKA

pllłtKA INloZlNlA
WYNIKI ROZEGRANYCH MEcZoW 22.10.br.

klasa okręgowa - GMINNE DERBYII!
MAS-ROL Spławie - POGOŃ Śmigiel 1 : 1, Bram-

ki strzelili: dla MAS-ROL-u Arkadiusz Jabłoński,
a dla POGCNI Michał Cichoszewski.
Jak sźę dousźedzżelżśmy od dzźałaczy MAS-ROL-u,

pseutlokżbżce śmźgielskźej POGONL nie popi.salź sżę.
Spalilź - prawdopodobnże przgużezżonq ze sobq --
Jlagę NIAS-ROL-u,, lls trąkcźe n"Leczu na boisko uTzu-
calź puszkż po piuże ź połamalź kźlkanaścźe łau:ek,
lch zachowaruźu nie usprausźedl,źluźał przebżeg meczu,
Gra bgła ..!jsta, uynźk spraużedlilła, o, praca sę-
dziouł - prau:idłou)Q, co pottłżerdzilź obseruutorzg
OZPN Leszno.
Zauodtticy, dzźałacze i mźeszkańcy Spławża, ktorzE
us czgnże społecznEm stadion budoualź, takżm zacłLo-
uunżenl sq oburzeni.

B klasa, grupa I
MAS-ROL II - LZS Gryżyna 2: 1. Bramki dla

MS-ROL-u strzeli]i: Rafał Kaźmierczak i Mateusz
Wyrwa.

juniorzy starsi
DĄB Kębło\Ąlo - PoGoŃ II 1 :4. Po dwie bramki

dla POGONI strzelili: Miłosz Grzelak i Przemy-
słarv Mikołajczak.

]!"iElNlils ST OłtcMlY
II liga

15.10.br. POLOI\TIA-ARSE}TAŁ 1 -- JUNiCR Leszno
7 : 3. Punkty dia POLO]'{Ii zdoby}i: Tadeusz Kozło-
wski 2,5; Robert Bartosz 2,0; Bartłomiej Glinka 1,5

oraz Dawid Bartoszkiewicz 1,0.
ZZ,LO.br, POLCNIA-ARSENAŁ - TAJFUN-SKRA I
Ostrów Wielkopolski 6 : 4. Punkty dla POLONII zdo-
byli: Tadeusz Kozłowski 2,5; BartŁomiej Gtrinka 1,5

oraz Robert Bartosz i Dawid Bartoszkiewicz po 1,0.

POLONIA-ARSEbTAŁ MKS Ostrzeszów 5: 5.

Punkty dla POLONII zdobyli: Tadeusz Kozłowski
2,5; Bartłomiej Glinka 1,5 oraz Dawid Bartoszkie-
wicz 1,0.

III liga

8.10.br, PCLONIA-ARSENAŁ II - SKTS Słupca
10: 3. Punkiy dla POLONII zdobyii: Patryk Rataj-
czak 3,5; Piotr Mulczyński 2,0 oraz Wojciech Wali-
górski, Tadeusz Kozłowski i Dawid Bartoszkiewicz
po 1,5.

14.10br. TAJFUN-SKRA II Ostrów - POLONIA-
-ARSENAŁ II 7: 10. Punkty dla POLONII zdobyli:
Wojciech Waligórski 5,5; Patryk Ratajczak 3,5 i Ma-
teusz Kuciak 2,0.

22.10.br. żxI<l Taczanów POLONIA-ARSE-
NAL II 10:4, DIa POLONII Patryk Ratajczak zdo-
był 2 punl<ty a Mateusz Kuciak i Wojciech \Maligói-
ski po 1.

IV liga

1.10.hr. POLONIA-ARSEI{AŁ III - POLONIA-AP"-
SENAŁ IV 18:0. Punkty dla PoLoNII III zdobyli:
R;zszard Jokiel, Nowak "Tan, Witold Wośko i Giinski
Paweł - wszyscy po 4.5.

8,10br. - JUNIOR II Leszno - POLONIA-ARSE-
NAŁ III 18:0. Walkower ciia JUNIORA.
UKS I Bodzewo - ORLĘTA-TERRA II 13: 5. Pun-
kty dla ORLĄT zdobyii: Tomasz Wieczorek 3,0 oraz
Michał Skałecki i Krzysztof Carsztka po 1,0.

ORLĘTA-TERRA I - POLONIA-ARSE]{AŁ IV
16:2. Punkt;z dla ORLĄT zdobyli: Marek Maś]ak
i Grzegotz Stachowiak po 4,5 oraz Jan Szczepanek
i Maciej Mruk po 3,5. Dia POLONII - oba Mateusz
KucLiak.

13.10.br POLONIA_ARSEjTAŁ iil .- CRLĘTA-TER-
RA I 0 : 18. Drużyny umówiły się by mecz rozegrać
awansem (15.10.br.) jednak gospodarze nie sta:,vili slę.
Walkower?

15.10.br. ORLĘTA-TERRA II - HtrLIOS II Czempin
5: 13. Punkty dla ORLĄT zdobyli: Michał Skałecki
2,5; Tomasz Wi,eczo,rek 1,5 i Krzysztot Garszttrra 1,0.

PCLONIA-ARSENAŁ IV - UKS Bodzewo 7: 11.

Dla POLONII po 2 punkty zdobyii: Marcln Łączny,
Łukasz Szymański i Paweł Zbyrad, Mic]rał tsednar-
czyk- 1 punkt.

22.10.br. UKS Bodzewo I - POLONIA-ARSE-
NAŁ III 12 : 6. Witold Wośko zdobyŁ 4 punkty a Jan
Nowak i Ryszard Jok'iel -- po 1.

HELIOS II Czempiń - POLONIA-ARSENAŁ IV
12 : 6. Marcin Luboń zdobył 4,5 pkt., Łukasz Szy-
mański 1, a Marcin Łączny 0,5 pkt.

BURZA II Drzeczkowo - ORLĘTA-TERRA II 16 : 2.

Po 1 punkcie dla ORLĄT zdobyli; Michał Skałecki
i Krzysztof Garsztka.

JUNIOR II Leszno - ORLĘTA-TERRA I 6:12.
Punkty dla ORLĄT zdobyli: Grzegorz Stachowiak
4,5; Jan Szczepanek 3,5; Marek lVlaślak 3 oraz lfaciei
Nowak - 1.

IElllEGll
O por,viatowych

kach napiszemy w
biegach przełajowych
następnym numerze,

i ich r,vyni-



1ll WlTRYNA ŚMIGIĘLSKA

AGEI{CJA UBEZPIECZENIOWA

ANDWZEJ CIESIELSKI
Śmigicl, ul. Lipowa 33, te1. 5189-365

tel. 0602464201

PBZnD§TAWICIEL PzU sA
poleca bezpłatne doradztwo i zawieranie umów

w zakresie ubezpieczeń:

}. Majątkowych

- budynki i mienie od ognia, kradzieży i in-
nych żywiołów

II. Wypadkowych
-- odprrwiedzialności cywilnej
_- nieszczęśliwe wypadlri

fiI. Komunikacyjnych

- OC, AC, Zieiona Karta
oraz spisyw,anie umów

DO OTWARTEGO FUNDUSZU
EMERYTALNEGO Yzv ,,ZŁ0TA JESIEŃ"

BEZPROWIZYJNIE PBZYJMUJE OPŁATY ZA OC
PoJAZDÓw

KOREPETYCJE
JĘZYK NIEMIECKI

inIormacja
tel. 5-180-124 lub 0 602 3B4 383

Po GODZINIE 17.00

USŁUGI POGRZEBOWE

PRZF.WOZ ZWŁaIK, SPRZEDAŻ TRUMIEN

CZYNNE CAŁĄ DOBĘ

MAtsIAN RYBAKOWSKI

64_030 Nietążkowo, ul. Leśna 35

tel. 5189-627 tel. kom. 0 602 360 339

PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCJI, HANDLU
i USŁUG ROLNICZYCH

,,SMIGROL" Sp. z o.o.

w SMIGLU

tel, (065) 5180290, (065) 5180070

informuje,
że swoim klientom -- rolnikorrl

nEaFŁATfiIE Pft{Iery&nut

fr[vltlEffie$Ę ryeT
a ponadto

codziennie w godz. od 7.00 do 16.00

w soboty w godz. od 7.00 do 13.00

PRowADZ| SPR,ZEDA.Ż

OLEIU NAPĘDOWEGO
(wjazd od ulicy Południowej)

ZAPRASZAMY!

tl §lu §ł Kunłłfu| ł §Tp-Z #W§ f{ł §
Waweł Ełnelkau;ski r-

sfare Bajanowa ;";;u;-l'+, śf
tel. {0-65) 518-53-21 tzgrn

b<,f e_e a: W
,** garmażerkę 'E*
%ł*"! stlrówk! i sałatki"W {" dania genące
Kompleksowa obsługa przyjęć i bankietów,

ffigtm§zfiimfre §ię w ,,Wn§rymie'n
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§KtĘP F§RMOWY
A§Gffi ,,URP@n-u, §TI§-§tr
ĘJVglenion Kunert

E§f;. Kilińsklego -§, 
&6-CI38 bmigiel

te§. {S$5I S18-[I[B-${

PRO !"I O C-I Autrukcyjny pakiet prolnocyjny przyzakupie
wybranych modeli pilarek spalirrowych

OG!ąĄN! | CeO ri Y 
""uu 

promocji

Oferujemg Państuu:
pilarki spalinotue i elektrgczne
pilarki do żgwapłotu
kosg spalinoue
urządzenia do cięcia sta},i, betonu, asfaltu, kamieni
oprgskiu;acze, dmuchar;-lg, zbieracze rozdrabniające
śuidrp glebou;e
podkrzesaluoarki
myjki-u]ysokociśnieniowe urządzenia mgjące

oyaz uyrobg firmy VIKII\G:

kosiarki trarlnikou;e elektrg czne i spalinoue
kosiarki trau;nikou_le sarnojezdne
elektrg czne nożpce do żglaopłotu
elektrg czne rozdrabniacze gałęzi
elektraczne dmuchauu i zestaug ssące do liści

§pRuEB§z RRIRINfi


