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1. 8urmistrz asfaltując drogę, czę§ć ulicy Polnej do posesji

Pana Ch. zrobi} rnl prezent : mówią w Koszanowie.

Czy to iest pra!§lą 1 l- pytam sołtysa Koszanowa Pana Francisz

ka Szymańskiego.

- To, że prezent jest nieprawdą.

Już x l9B9 roku w planie społeczno-gospodarczym założono

modernizację w Koszanowie trzech ulic ; Glinkowej, Popcze-

cznej i Polnej. Modernizacja miała polegać na ich utĘar -
dzeniu i pokryciu dywanikiem asfaltowym. Prace ze względu

na brak środków budżetowych, miały być prowadzone w trzech

etapach przy współudziale społeczeństrła.

}ł 1989 r. zaczęto zwozić kamień do utwardzenia tych dr6g-

uIic.

lłl 1990 skanalizowano i wyasfaltowano Poprzeczną i pół 61in

kowej, której drugą połowę dokollczono w }991 roku.

W tym roku położono dywanik asfaltowy o długości 200 me -
trów na ulicy Polnej, przy któcej mieszkam ja i Pan Ch.

Na tych 200 m., kt6re kończą się rzeczyrviście na zabudowa-

niach Pana f,h. asfaltowanie się kończy, gdyż za nimi ma

przebiegać obwodnica i w tej sytuacji i vł tej chwili nie

jest celowe łączenie ulicy Polnej z Bruszczewską.

To tyle.

Chciałbym podkreślić, że utvłardzenie tych trzech ulic było

mozliwe gtzede vlszystkim dzięki zaangażowaniu miejscowej

1udności.

- Dzię|uję Panu za wyja§nienie.

2. czy to prawda, że zwalniane są opiekunki pkps i siostry
PCK opiekujące się chorymi w dorru ?

:-, Tak jest l odpowiada Pani, Maria Szłapka, kierownik 0środka

Pomocy Społecznej w Śmiglu.

Te zwolnienia mają raczej charakter asekuracyjny.Mają ści-
sły związek z nową Ustawą o pomocy społecznej, kt6ca mówi,

2e z dniem 1 stycznia l99] roku Świadczenia usług opiekuń!

czych vł całości finansowane będą ze środkUw lokalnych : sa

morządotłych.

Ootychczas były dwa źródła finansowania :

- " rządovle ", z których opłacano pomoc osobom

mającym rodziny, które tej pomocy nie były w
, w stanie zapewnić. 0pieka ta częściowo jest od

płatna. Z tej formy korzysta u nas J7 osób.

j " lokalne ", z ktbrych opłacano pomoc osobom

pozbawionym rodziny. Takich osób jest u nas lĄ.

Z dniem 1.1.199J Ośrodek Pomocy Społecznej w Śmiglu może

przejąć na swe barki organizację usług 
}rilii, 

on bĘdzie

pracodawcą opiekunek lub może tę czynność PCK bądź PKPS,

które na powrót zatrudnią siostry - opiekunki.

Oecyzja w tej sprawie musi następić w najbliższym czasie.

Jaka będzie : zadecyduje kalkulacja finansowa.

Vł każdym razie, te osoby, kt6re potrzebują opieki,będą ją

miały zapewnioną.

PS. Punkt Usługowy PCK w Śmiglu ( ma siedzibę przy placu

Rozstrzelanych 4, jego kier. jest p. Elżbieta Błaszkowska)

zatrudnia l7 przeszkolonych na kursach sanitarnych si6str-

opiekunek.

Polski Komitet Pomocy Społecznej ( często rnylony z 0Środ-

kiem Pomocy Społecznej ) 1 oddział w Śmiglu (nie ma sie !

dziby, jego pracę koordynuje pracownik dojezdzający z Ko5:

ciana ) zatrudnia 4 opiekunki udzielające pomocy domowej.

(}lz) :r 0zirjkuję Pani za wyja§nienie. (HZ )
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2. Przypońina, żeobowiązująceprzepisy za brani aj ą:

a/ Przechowywania na strychach budynk6w, pEzez kt6re
przechodzą przewody kominowe, trocin, drewna, zboża

i innych materiał6w palnych oraz pasz objętoŚcio !r

wychrjak slano, słoma.

b/ Używania piectJw z uszkodzonymi drzrłiczkami, palenis

kami 1 ramaml blaszanyml oraz palenisk do przerłodów

. wentylacyjnych.

c/ |Jżywania kominbw i przewodbw kominowych uszkodzo 2

nych lub nie zabezpieczonych drzwiczkaml wycierowyl:

mi.

d/ Pozostawiania bez dozoru włączonych do sieci elek l
trycznej przenośnych grzejników.

e,/ ustarłiania grzejnych urządzeń elektrycznych na pczed

miotach l podstawach pal,nych, wszystkle urządzenia

elektryczne grzejne należy ustawić na niepalnych pod

stawach lub płytkach w odległości co nejmniej 0,ó

m od materiałUw łatwo palnych i 0rJ m od materiałbrr

trudno zapalnych.

f/ ńozpalania piecórł :.: piecyków przy pomocy płynów ła:

two zapalnych.

3. Radzi przestrzeg4l następujących zasad przy eksploatacji

lamp promiennikowych :

a/ Kazdy promiennik lampowy powinien byĆ wyposażony w

siatkę ochronną zabezpieczającą lampę od strony kol

puły przed ewentualnym uszkodzeniem mechanicznym

promiennika, jak r6r.lnież przed przedostaniem się

szkła pękniętego na_palne podłoże.

b/ Promienniki lampowe !ą bardzo wrażliwe na nagłe zmia

ny temperatury np. przeciągi, ulegając pęknlęciu. W

przypadku braku siatki ochronnej rozgrzane szkło mo

że spowodowa8 pożar palnego podłoża np. słomy.

c/ Promienniki powinny być instalowane w odległości nie

mniejszej niż 60 cm od materiał6w palnych (kojce,ko

sze, śclany, suflty, j,tp.) na lince nośnej a nie na

przewodzie zasiIającym.

d/ zabronione jest wykonywanie we własnym zakresie pro

wizorycznych promiennikbw, ze względu na brak możli

xoścl dobrania wła§ciwych przekrojUw przewodów ele:l

ktrycznych do mocy instalowanej żarówki.

z^P^MI,_ĘTAJMY l t !

Urządzenia grzewcże w okresle Jesierno r zimowym mogą by[

rUwnież ptzyczyną pożarrr t

łĄ§t0:

SZANOl.,NI MIESZKAŃCY
MIASTA I GMINY

$łtcrel

Bezpeczeństwo życla codziennego mieszkańcUxrnas wszyst

kich a także osób przemieszczających się przez nasz teren

jest sprawą bardzo Yłażną.

Zapewnić to bezpieczeństwo m.lsi nam Policja Lokalna w Śmi !

9Iu.

Mozliwości jej sprawnego działanla są ograniczone brakiem no

woczesnych §rodków technicznych a szczegbinie sprawnego sa:l

mochodu. /łkttlalna sytuacja finansowa resortu i45W jest zła i
grozi nawet ogranizceniem stanu osobowego jednostek Pollcjl.

Tak więc społeczeństwo zostało zobligowane do udziele

nia bezinteresowrrej pomocy Policji Lokalnej. Każdy kto rozul

mie i chce bezpieczellstwa własnego, rodziny i ochrony włas :-

noŚci społecznejrmienia własnego pornoże popt zez do

browolną wpłatę pieniężną na

zakup samochodu.
Wpłaty można już reallzowaĆ na konto B.S. w Śmiglu

6miny Śmigiel ha ląL żŁll8|! ŁŁ{ - ])9 }_)Z Urząd Miasta i
sło "POLONEZ".

Społeczny Komitet Porncy dla Policji r Śmiglu apeluje

do instytucji, firm pailstwowych, sp6łdzielczych oraz prywat!

nych i os6b lndywidualnych o wsparcie poprzez upłaty.

Komitet został powołany przez Komisję Planowanta, Porządku

Publicznego i Ochrony Środowiska Rady Miasta i Gminy w Śmi-

glu.

Sekreiarz : Leszek Balcer

Przewodniczący : Stefan Klupsz
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,,miesńaniów,
w Zakładzie Gospodarki Kom.lnalnej i Mieszkaniowej

w Śmiglu.

0 ocenę stanu zasob6w mieszkaniowych administrowanych

Przez ZKGiM w Śmiglu zwróciłem się Oo łierownika zakładu pa:

na Henryka 5 k r z y p c z a k a. Oto co usłyszałem.

Zekład nasz administruje 85 budynkaml, a z tego 'l3 zna3

dują się w §niglu, Eeszta r terenie : w Slerpowle 1, §tarym

8ojanouie 2, w Nietążkowie 2, w Kar§nicach 2, w Koszanowie l.
l{ tym roku przejęliśmy 4 budynki od Krotoszyllsklch Zakład6w

Ceramiki Budowlanej, : 2 rr Przysiece Po}skiej l po l rr Nietąż

kowie i Czaczu. W sumie mamy )50 mieszkań, w których zamiesz

kuje około 470 rodzin.

Stan budynków ogElhie nadal jest zły, mimo tego, 2e -
szczególnie r roku ubiegłym w większo§ci z nich dachy i opie

rzenia doprowadzili§ry do staml względnego.

Budynkom dała się też we znaki długotrwala susza . ZaczęŁy

pracować fundamenty, co spowodowało pęknięcia mur6rł nośnych

i r konsekwencji naruszenie konstrukcji. Sytuacja ta rłytrąci

ła nas z planorłanych rerrontbw. l{ budynku przy ul. Kościań :-

skiej, tzw. mielcuchu, m.lsieli§my wykonać 1 nie planowane

łcześniej ! podpory śclan szczytot{ych. Podobna sprawa wystąl:

piła w budyr*<u przy ul. Wł. Reyronta i w Sierpoyle.

Najgroźnlejszy przypadek to budynek przy ul. Jagiellońskiej

10 ( pisali§my o nim w nr. 16 Vtś,z 24 xrześnia r P2 ). Nadal

czekamy na ekspertyzę wskazującą na sposób zabezpieczenia te

go budynku. Do wymiany, ze względu na rłiek i korniki kwalifi

kuje się też dużo konstrukcji dachowych. No i elewacje.Nasze

budynki wyrózniają się złym stanem estetycznym. Chcemy ten

stan poprawić u przyszłym roku. Ale ile będzie środkUw na ten

cel ?

Starł<a bazor.ra czynszu vrynosi u nas za ml 1.200 zł. i rbśnie

w zależności od wyposażenia technicznego mieszkania. Średnio

można przyjąE, że l m2 kos_ztuje 1.500 zł miesięcznie. Z tego

tytułu inamy miesięcznie 15 milionów złotych, a głbwnym docho

dem jest najem lokali :: sklepów - ]5 miliondw miesięcznie.

Już teraz, ze względu na ogranizcenie §rodkEw nie prowadzimy

żadnych modernizacji. },fuszą to robić mieszkańcy we własnym

zakresie. Tak jak to robią lokatorzy budynku przy ul.P6łnoc:

nej ), którzy z naszych materiałUw budują budynek gospodar i:

czy t doproladzają otoczenie do estetycznego wyglądu.

el Chcę zaapelować do wszystkich naszych lokatorów, by wykazali

większą dbałość o swe mieszkania i ich otoczenie, by poczu!

li się wspdłgospodarzami. Kiedy§ modne było hasło : '' Mój bu

dynek świadczy o rnie". Nie widzę przeszkód, by i dzisiaj
byłoonozndwaktualne : Budynek, w k t6rym
mieszkam''!mieszkanie, któr e za j'-

mu ję L śwladczą o mnie t

Mamy wiele przykładbw, że użytkownicy zwalniają nam do dyspo

zycjl nie mieszkania a nory. Nazywamy je slumsami. Nie mamy

nawe$dwagi korrrukolwiek ich zaproponować. Tylko w takich przy

padkach wykonujemy niezbędny rernont. Tak było z mieszkaniem

przy ul. Adama Mickiewicza 20 l r KarŚnicach.

Sytuacja mieszkaniowa jest bardzo trudna. Mamy mieszka

nia zamieszkaŁe ptzez ] pokolenia t

Jak wiemy mieszkańcy naszego regionu nie są aż tak zasobni ,

by stać ich było na płacenie odsetek od zaciągniętych kredy:

t6w mieszkaniowych. Stąd jesteśmy ostatnio zasypywani lawij

wniosków, głdwnie ludzi młodych, o przydział mieszkania .

Przyjmujemy i rejestrujemy tylko te, kt6re udowadnlają,że na

1 mieszkańca przypada m n i e j n i ż 5 n2. Mamy ich 2l,

a uzysku mieszkah żadnego, chyba zJruina. Nic nie budujemy,

a po zgonie ludzi rł podesz}ym wieku ich mieszkanierzgodnie z

prawefnl obejmują zarneldowane rł nich wcześrriej wnuki sprawu-

jące nad nimi opiekę. Nie zawsze trafia się nam taka gratka

jak biura po cegielni w Przysiece Polskiej, z ktUrych po ada

ptacji zostaną wygospodarowane Ą mieszkania-

AIe mamy i taki przykład, że dwom osobom starszym, nie

pracującym L żyjącym z renty, mającym bardzo trudne warunkl

mieszkaniowe w Śmiglu zaproponowaliśmy mieszkanie w Karśni :

cach. Stanowczo odmówiły i ... nadal mnie mo}estują o przy 1:

dział mieszkania w Śmiglu. Ja rozumiem ich sentyment do tego

miasta, ale niech i one rozumieją moją sytuację i uwarunkowa

nia, w których pracuję.

Kiecownika Zakładu Gcspodacki Komunalnej i Mieszkaniowej w vł

ŚmigJ.u pana llenryka Skrzypczaka wysłuchał ... ( HZ )
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z naczelnikiem

Hieroninem
B3rbara l"lencel.

MóJ rozmdwca , }at )l z zawodu §lusarz nechanlk , pracuje w

Mleczarni w 6miglu.

t: 0d ilu lat iest pan zwiazany ze strażąl

- Zaczynałem i{ młodzleżot{ej drużynie pożarniczej w L972 a.

od L979 w czyrrrej służbie, w latach 1984 !r l9B7 byłem zas

tęgcą naczelnika, od 1987 jestem naczelniklem.

ir Rtrzymał Parr nędai " za oflarno§Ę !_qd!ą9ę_:._J99t_!e! ,

ny,n ż trzech stEażakłJw z

g15łygąLI ofJznaczenia Jr_aĘ!!qw9 z

}.ścź_t!_&ągbql§kieJ:_

:,l Jednostka OSP ze śmiqla nie barała udzla}u w gaszeniu poża

16rł u Kuźni Raciborsklej. Wyjechały jednostki z KoŚciana i

L.i5lna? ktg§ musiał pozostaĆ na miejscu.

W tym cza§re xvbuchbito po kilka po2arórł dziennie. W6wczas

,]aszn poitlcc była riiŁżbędna, również w sąslednich gminach.

0ochodziło do taki.ih sytuacji, że gasiło slę dwa, trzy pg:l

żary róxnocześnie, szczegillnie ,{ dużych korĘleksach leŚ ':

nych t,gminie Przemęt. Meclal traktuję jako wyrbżnienie dla

caŁej 3ednostki OSP Ś*igiel, bo tak pov,ażne zadania gaśni::

czolratownicze można wykonać ty}ko r xid<szym zespole do!

brze wyszkolonych i zdyscyplinowanych strażakdw.

lrl tym miejscu chcia}bym wymienić najbardzlej zaangażol{a !,:,

nych członkdw naszej jednostki : Roman Schiller, Jerzy Ra

tajczak, Piotr Mania, Janusz GrzeŚko, }łojciech Karolczak ,

Tomasz Nowak.

-[LądJ-S-Ląl-ag_qo]ŁĘd_ŁĘŁ,-gtaślrąę!sĘ-@nLqrt-g_3,

!: Nie 5ą to wyrbżnienia resortowe, tylko państwowe l na wnio

sek Prezydenta lub Ministra Spraw Wewnętrznych. Do Komen :l

danta Wojewódzkiego i Rejonowego Straży Pożarnej przysła:-

no z Warszawy pisma o wytypwanie l0 stlaźakBrł. A że rłśród

nich będę ja nie grzypulzczałem. Dla tygodnie przed wyjaz:

dem do Warszawy pracownik Komendy Rejonowej prosił o moje

darrg. 0 tlm Jak to się ma odbyĆ nikt nie wiedział. Przypu!

szeżali§my, że odznaczenia i wyrbznienia otrzymamy w rłoje-

wddztwie. Aż tu n'agle w plątek przychodzi teleks z Warsza:,l

, yy 2e mamy jechać 18.10.92 do stollcy ne spotkanie z Panią

Premier.

'.: A zatem iakie vrrażenia z Warszawv ?

!: Jest to moment bardzo uroczysty i wzruszaJący, 76ąleźE się
vłśród tylu strażak6w z całej Polski i otrzymaE Ęyrbżnienię

z rąk Pani Premler.

l.U_ę!o_tąŁlag_ŁLąLŁŁąśo_EŁątę_z_€lo3ąc_ego_{o]gr_Ł_m.tl3.§ą_:

dzić. że fakt ten miał wołvw na wreczenie panu nędalu " za

.o_Ęąrjs§§-L_sd3agą_':_l
1 To odznaczenie nie jest za jeden dzień, za jedną d<cję, tyl

ko za całokształt pracy v pożarnictwie.

A kobietę uratowałem, tylko że nie z płonącego doru ...
W niedzielny xiecz8r przechodziliśmy z drójką kolegUw ul.

Jagiellońską w Śmiglu 1 zauważyliśmy duże kłęby dymu wydo-

bywające się z okna jednego z mieszkal1, a w sąsiednim oknie

kobietę usiłującą bezskutecznle otłorzyć okno. 8yło to dla

nas oczywistyrn sygnrałem, że na pexno potrzebuje ponrcy.Zwa

żyrłszy na clągłoŚt zabudowy i duże obciążenie ognlovłe, by

przyspieszyE akc ję ratołniczą, postanovłillśmy sl€,nozdzie!

liE. Ja zostałem na miejscu by kierować akcją do przybycia

jednostki ratorłniczo ! gaśniczej , a Plotr Ęnia i Marek

Furmaniak niezwłocznie zaalarnowali straż l kierowcę. Ja

udałem się na 96rę 1 tam się przekonałem, że nie nastąpił

żaden wybuch i nie ma źrbdła ognia, tylko nastąpiło zerrrai:

nie podsufitdr"ki wraz z tynkiem, między sufitem I plętrara

podłogą II piętra. Na korytarzu spotkałem ) mężczyzn, kt6:

rzy poinforrorłali mnie, że w mieszkaniu znajduje się star:;,

sza kobieta, teściowa jednego z nlch. Nie namy§Iając slę

wepchnąłem drzwi do Środka i taranując sobie drogę dotar -
}em do kobietyrktUra akurat prbbowała ratowaE się otworem

okiennym. Trudno było ją przekonać do samowolnego opuszcze

nia mieszkania, chciała wyskakiwać przez okno. W tej sytul

acji wyniosłem ją na rękach.

:- AIe fakt iest faktcm. uratovłał Pan ludzkie żvcie. Czy z_;;--=-a+=ia-;;-;]-L-a;i---_-_---

.P_a:rą_lrrO_łrr_"lrą_sśo_rą:Ę_r{$]ie_Ł_qqP__.j.lgĘLs_?.

l Myślę, że to też będzie miał_o trochę wpływu na wyposażenie

naszej jednostki, tym bardziej, że oó kilku }at staramy się

o drugi samochdd straźacki. A to byłby duży sukces. Najwię

kszą jednak korzyść odniesie nasze społeczeilstwo, kt6re mo

że być pewne, że w plzypadku;3rakiejkolwiek klęski , czy za-

grożenia zdrowia ma na kogo ItcłyĆ.

Korzystając z okazji, że mogę wypowiedzieĆ się na łamań

prasy lokalnej chciałbym w imieniu strażak6w zaapelorłaĆ do

zakład6w pracy, prywatnych przedsiębiorstw, rzemieślnikUw

o pomoc rł uzupełnieniu na;bardziej potrzebnego sprzęturcho

ciażby przenośnej radiostacji, l,atarek osobistych.

l .Łriośclz_łą_r_o_ł!o_Ę_L_Łąr_qe_qłJ]Le__Łgru__srą!r1LuJę._ul{Z;]Le__:

nia" tvm bardziei. że nikt ze strażak6w śmioielskich nle
. -;;L-4---;-]:-4L--_---

o"!r_Ęy..11ąŁ_J_?! wys_ok i_eno odznac_ zen i a .

0dważnu
ofra Zak

0chotniczej Strazy Pożamej w Śmiglu

Kop1 e jevłsk lm rozmawia

l



BEZMYŚLNOŚĆ CzY KRóTKOlłzROczNOśĆ ???

l{e xrześniu grupa nłodzieży z Llceum 0g6lnokształcącego

w Śłnig}u zorganizowa}a akcję oczyszczania otoczenia drogi Ieś

neJ prowadzącej z Poladora do Żegrowa. Czego tam nie było l

Butelkl, puszki, łał'tcuchy, §tare liadra ... Niekt6re

śmiecl byiy nawet ładnie zapakowane r rorkl foliorłe po nawo r-

zach j: te było najłatrłiej sprzątnąĆ. ( lll tym miejscu należałO

by pewnie podziękować byłym właścicielom tych odpadEw za q L

łatwienle pracy l ).

Młodzi ludzie *ykonali kawał dobrej roboty.Jakież było

moje zdzlrienie i oburzenie, gdy w niesiąc pUźniej okazało

się, że nieznani sprawcy w tych samych miejscach ( o ironiol)

znowu wyrzucili swoje §mieci. czy żaL im było tych kllku ty :':

§ięcy za wysypanie odpadów na Emietnlsku ? Na perrro było łat!

rleJ wyrzuctć to wszystko łr 1e5ie, bo las nte może krzyczeĆ i
protestoiaĆ l

8ądźmy " Iudzcy " 1 dalekowzrocznl. Pony§}my o tym, co

będzie za lat kilkadziesiąt, gdy zmieniny las r wysypi,sko

§mieci.

Pomyślmy o nas sanych i naszych dzieciach.

Zostawmy 1as vl spokoju l

oo
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Z poslEDztnn ZĄRzłlDu
ńĄnsrł l C,ttllly §ątarc.r-

Onia 2) października br. odbyło się posied7enie Zarzą-

du Foświęcone sprawom cegielni, które gmina przejęła od Krqi

toszyńskiego Przedsiębiorstwa Ceramiki Budowl,anej w Krotoszy

nle.

Zastanawiano się nad tym, jak ten majątek zagospodaro r
rraE. Najmniejszy pcoblem stanowią cegielnie w Czaczu i Nie i
tążkowie, bowiem wcześniej zostały rłydzierżavłione przez KZ€$

Jej byłym pracownikom. Kontynuowanie w nich produkcjl poztl9s

liło utrzymać kilkadziesiąt miejsc pracy. Zarząd postanowił

podtrzymaE te unowy dzierżawne.

Najwięcej problemów stwarza cegielnia w Przysiece Polskiej.

P6ł roku temu zaprzestano w niej produkcji, dokonywana była

tylko sprzedaż wyrobów ceramicznych przywożonych z Krotoszyna.

Po przejęciu tej cegiel,ni przez Samorząd, organizacyjnie pod

porządkowano ją Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkanio

wej w Śmiglu.

Członkowie Zarządu zastanawiali się nad najbardziej dogodną

i ekonomiczną formą jej zaqospodarowania. Po długiej dysku -
sji postanowiono obiekt ten przeznaczyć do spczedaźy lub

dzierżawy. Korzystniejszą formą byłaby jednak sprżedaż.

Drugim problemem związanym z przejętym majątkiem jest

sprawa efektywnego wykorzystania biurowca w Przysiece Po} :

skiej, który w nowej sytuacji nie będzie spełniał swej pier

wotnej roli. Zarząd zdecydował o przystosowaniu go - po ada:

ptacji przez nowych użytkowników- na mieszkania. Tym sposo -
bem 4 rodziny otrzymają przydziały mieszkań. 0ferty przydzia

łu zło2one zostały wszystkim, których wnioski o przydział

mieszkań zarejestrowane są w MP8KiM w Śmiglu. 0o chwili obec

nej na oferty pozytywnie odpowiedziało ] zainteresowanych.

Do złożonych przez kierownika Zakładu propozycji podchodzą, z

rezerlvą, bowiem czynsz za te mieszkania ( o §rednim standac

cie : co, ciepła rłoda ) będzie wyższy od czynszu w typowych

domach komunalnych.

Jednak wszyscy:ągadzamy się-tzytym, że za Hygodę trzeba płacić.

Arleta Puk
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OgĄwlnó §!§.
#§t' §To§owAópopnĄsf*

!{arunki atnr,osferyczne nie sPEzYjają kierowcorn i nie

i.y,Lk*, ta saina spr§!,ła dotyczy mieszkaHc6w, właŚcicie}i pnse!

s.;i, ktsrzy będą mie}i dużo p§acy w okresie jesienno|lzimowyrn*

ia nieprzestrzeganie prawa jednym i drugim grożą mandaty do

5fi* tys. ułoiych.

Na_lnzq§ciej poiicja karze manCatami za :

.: patkcwanie pojazd6w w miejscach niedozwolonych ( zakaz

trzymyrvania, postoju ),

28.10.92 .' W śniglu zatrzymano nietrzeźwego kierowcę motocyk-

la. Zatrzymano prawo jazdy, wniosek do Kolegium.

29"L0.92 l interxencja w rniejscu publicznym łł Śmiglu !.] dw6ch

mieszkaficów wszczęło mĘdzy soUą awanturę. Strony

pou§zono.

! interwencja dornowa * śmiglu l nieporoztrnienie mię _

dzy małżonkami :: strony pouczono.

- interrłencja w Żegrdtłku L bracia dochodzili spraw

majątkowych. Strony pou§zono.

]0.10.92 l1 zatrzymano kobietę kierującą Fiatem tr25 p bez u !

prarłnieł'l. }lniosek do Kolegium.

l- interwencja donnwa vi l,iyderouie, nietrzeŹvly mąż }Jg

szczęŁ awanturę z donowntkaml.

Klerownik Posterunku Policji Loka}nej w Śmiglu :

§ nie zastosolranle slę do znaku *' stop " przed przeJazdaml

kolejowymi i skrzyżowaniaml oznakotłanymi tym znakiem,

! tłyprzedzanie na przej§ciach dla pieszych, skrzyżorvanlach,

|: jażdę w niezapiętych pasach,

ll kierr:wanie pojazdami w stanie po spożyciu a}koholu"!ł tym

przypadku odbierane są uprawnieni,a do kierowania pojazdami

i kiergwane są r*nioskl o ukaranie do Kolegium do spraw wy:l

kroczeń,

L bałaEan przed poses3ami,

* rłyrłóz nieczysto§ci 1 §mieci w miejsca niedozwolone ,

1,1 nle oznakowenie posesji.

lnformacje zebrała B.M.

st. slerźant l{iesław Terczexski"

KRONIKA POLIcYJNA

22"10.92 ! koliżja drogowa na uI. J. Kllii{skiego, kierująca

sarnchodem Fiat 125 p najechała na tył prawidłoło

wykonującego manewr skrętu uł prawo Fiata 126 p"

?].10.92 l nietrzeźwy mieszkaniec śmigla awanturował się z

mieszkańcami Nowejwsi przy Remizi.e OSP.Wniosek do

Kolegium.

2Ą"10,9? !r ko}izja drogowa w Nietążkowie. Kierowca r* stanie

po spożyciu alkoholu" Zatrzymano prauo jazdy,vłnio,

sek do Kolegium"

23.10.92 |.l kolizja vł Wycierowie t niedostosowanle prędkości

do warunkUw atmosferycznych'x zjechanie do przyll

drożnego rowu. 
.

25"L0.9Z 1l interwencja publiczna w Barze na parkingu w Cza :

czu. Nietrze[wy nrieszkaniec Czacza zdemo}ował }o1

ka].. Zatrzymano go w areszcie da wytrzeźtvienia ,

wniasek do Kolegium.
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JEsT TMA LAwEczKA ...

... w parku w Śmiglu, na jego skraju, niedaleko płotu ogra l
dzającego boisko sportołe.

Fełni funkcję baru pod gołym niebem.

Wokdł niej widać pozostałaści po '' libacjach ''.6łSwnie są

to puste słoiki : zape}Jne po ogdrkach lub innych '' zagrychach''

i butelki, których zawartość opróżniano na owej łałeczce.

Pobliski krzaczek pełni funkcję ociekacza naczyń. Na jego u:

lamanych gałązkach vłiszą, dnem do góry, trzy '' rozdzielniki''
: różnej wielko§ci i kształtu słoiczki. Pełna kultura :: każ-

dy pi,je z własnego naczyńka ; i gościnność l '' Kieliszek wi:

szący na krzaczku zaprasża : usiądź spragniony ...a§zku ''"

Między gałązkami opadające liście odsłoniły papierową toreb:

kę. A w niej ? Może zakupiona na '' zagcychę '' sucha bułka ?
A może drugie śniadanie zabrane z domu ?

Ostatnio musiało się tam co§ nagłego wydarzyć, gdyż pazo

stawiono ciernrrogranatowy worek-torbę( co rł nim jest ?) i
w dobrym stanie pł6cienny męski pantoleI świdczą a}bo o na :
głej ucieczce biesiadnika lub o takim jego stanie, w którym

się zapomina ...
Ciekat< jestem, czy ta ławeczka zimą też będzie pełniła §wą

rolę ?


