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7 rneln ?etrzakIem.-.
- Co fioże Pan powiedzieC o Księginkach ?

- Jest to wleś polożona na kcańcu naszej gminy i uojewództwa,

graniczy z woj. poznańskim.

Llczy 7 poscsJi, w tym 
' 

gospoda15tw ro}nyclr; zanricszkuje

Ją 9 rodztn, z tcao trzy nic utrzyrnują siq z colnictwa. 0-

rltllrr;l powlcrzcllnli w5i :90 lrl. Zc wzglr;du na lllską klasr;

glcU;9lórłnlo V l VI - llodłtck rolny Jcst mlrrilnclny l w

rwlązku e tynr, .Jr;go otjllis na potzrr.:|ry wsi rłynosi tylko } ,9

mln. w skali rol<tl.

!' Ksicainkach nic ma szkoly, poczly, sklupu ... nic ma nic.

- Wiem, żc do nlcdawna Księginki " administracyjnic " tłcho-

dzily w sklad sołectwa karśni,ce. co skłoniło rnieszkańcó1.1

do " usamoclziclnicnia się " ?

- Tak, samodzie}nym sołectwem jesteśmy od 2).9.19BĄ r. Prze-

dc wszystkim zainstalovlano nam telefon. Micszkańcy część

spial{ moQą załotwić na miejscu - nr:. śrłiadectvta pochodze -

nia zwierząt. ( Ctly waiczyliśmy o sołectvlo, były jeszcze

kartki żywnoŚciorve :- doda je mó j rozmć,łrca ). LiczyliŚ:iy też

na skuteczniejszą pomoc w załatwianiu spraw, które nan naj

bardziej dckuczały : do Księginek nie wiodła ani jeCna u-

twardzona droga.

- A co r:o,łie Pan o sobie ?

- To trudne pytanic. Mam ]6 lat. I1ając ich 16 życie znusiło

rrnic do sanlodziclnego proyladzcnia gospodarstwa rolneCo. l,ja

ono dziś 2} ha, w tym 5 ha dzierżawy. davlniej było to gos-

podarstvio specjaListyczne - zarodowa llodowla owiec.Oziś,po

spadku w 1990 r. koniunktury na te zwierzęta ; ogó}nokie :

lunkoHe. Gospodarstwo jcst w pcłnl zmcchanizorłane,z kombaj

nern uboźowym x}ącznie - teraz zastancwiam się , czy nie

przcinwestowałem. postawiłem Ą nowe budynki : oborę, owczar

nlęi g3raże i wiatę do maszyn. Nie zdążyłem wybudowaĆ nowe

Qo dontu, choć materiał mam tebrany.

l.laln tcż żonę, też z gospodacstwa,1 pięcioro rjziccl.

Có' j..!52cze. !,lyksztalccnie rolrricre zawodowc. A.)ak pan wl

ttllnł rr.r pot1l,łóczu, wysłużottcr;o ftata l25 p.

lłic lrlblr; l;czczynrtoCci. Jcstt-,m soł tyscm, r;:tlnym ( Już tczc

cią karlcnc.ję ), człon}<icm Zarządu, zastr)pc;i Pizt:wotlnlczące

no 11atly. Jcstr:m też plzeworJrriczącym 5pólki \,torJncJ 1.1cl lora-

cji i Konserwacji Urząclzeń !,lodnych w Ślniqlu. ( Snółi<a rrwą

rjzilłalnością obejmuje całą qminę - z wy.jątklcm zicm nalc-

żącycłl do PGR-: ),9 tys.ha, l70 km rowórł ).

^nqaźuję 
się tcź w organizacjach mających zasięo r.lojewóctz-

ki.
- -'lakie ccchy,według Pana, winien posiadać flarlny ?

- l.'u5i 9rzcdc vlszystkim pariliętać, że jcst raCnym miasta i 1.;mi

ny, a nie swojego okręgu wybcrczcgo.

ifusi mieć od.,lagę głoszenia sprarv nickiedy niepopularnych ,

ale koniecznych. 1,1 srvej kampanii wyborczej móvliłem, że rnu-

sza uzrosnąć podatki, bo to są pienieądze pozostające }J

Qrninie. Jeśli ich nie będzie, to nic nie będzie można zro-

bić. 1,1 czasie sesji, pisał pan o tyril,fiil;lo tego że jestcm

rolnikicm, przekonyvlałem roIni}<órł o zvlolnieniu z rJruqicj

raty, a nie z pierwszcj, jak oni chcieli.
llatlny powinicn też byC kont:kwcntny vl działaniu, rcalizują-
cy sn,Ó3 cel, ale róvlnocześnie " komproinisowv ''.

l,|o. i to, co myśli, winien oficjalnie wypowiaclać. ja czasem

" wyrypię ". llie wszystkim to się podoba, ale toki już jes

tem.
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A JcśIi Jest się radnym, trzcba lntcresować slę wszystkim

co się wokół dzicje.
: 

_Dyvtam na scsjach i obserwuję Pana. Jest Panjcrlynym z Rad :

- Tak powinno byC. Pomijam fakt lepszej slyszalności dla tych
siedzQcych z tyłu, ale mówienie z mór,lnicy, moim zdaniem,pod

nosi rangę prżedstawianego problemu, wzbudza większe zain:
teresovlanic. Ja stojąc przy mównicy i widząc re3kcję czu-

, ję się pewniej.

- §tą.l u Pana te pasje społecznikowskic ?

- To chyba tradycja rodzinna.

},,lój dziadek Franciszek Pietrzak za zarobione w Westfalli
pieniądze kupił gospodarstvlo w Brońsku. Był jednym z czte;
rech za}ożycieli Związku Polakóvr w |łiemczech. Będąc juz w

Broi'lsku, dwa razy kandydował do sejmu. Nie wiem do jakiej
partii należał,ale nie był lubiany pczez miejscovlych dzie-
dzicóu.

O,icit:c Józt.f był rłicepcezescnr 6nlinncj 5półdzielni Sancpo -
moc Chlopska w Śrlliqlu.

- 
^ 

l]o r:tl tiirlC, 
'(l 

lnil r;](!n(-.Qo ?

- Kło1lot, bo ci;.1r;ltl nilnl;l!{ill r1o czyrrrl,ł sno}I]cżnych l

t'lży(]()tt]|.łJll{nly, p!zy t)omocy flnllrl:;ol,it:,j rllłilry, rlcoqq clnin-

tl;,; , t;rtltttOtł;1 lącaąc;1 liror1:;ktl r}rillż X5iljq!rr|<i e szcli,i (ir-

:1rrit:l: - |,lIl!<owo ( niwl:lac.j;r, koryttlcovły, r,rZ(jl)U."!ty, tliwit|:l
Zil_.ttit: |<;lnlirlnił ) l'o l)<rłOżt,tlia łsf lll trl.

\,i rltltlrlIlrty,.;posóil pczyr]cltowaliślny rlrorlq Z !i:;ir.,rlitrrll< rlo Kar-

Śrlic. l|.1prawiono ('ronq w Nowym Riałczu i obecnic t(ontynu -

tl.jr:rny 5g,.to,,.,. drorli z tliclaw Dczc7. Karźnicc rlo Białcza liolłr.,

q0.

ljtlo1o narn sir; tcż v,pcowirtzić rJo planu voCociOqołilnie pót -
nocncllo ccjonu riminy l l rnicjsco,.lości : Frońsko, Białcz lio

ily, Białcz Stary, Czaczyk, Kacśnice, Ksi,?9inki, Bielavly,Że

qró?/ko, żc.;rolvo, ilovla,.ricś, Śnrioic1.

- nzi,:<uj? Panu za cozmo?e.

- lJzię<u;lr;.

rozmawiał liubt,ct zbiers<i

,rlD,y7 Z ć(_L)
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lJiosenne przestawienie czasu tak mnie zmyliło, że na

llalnc Zcbranie " Harmonii '' ( 28.III ) dotarłam spoco po !łyz

naczonej aodzinie. Pospicsznie pozbywając się na schodach

warstw okryĆ, jakimi zabezpleczyłam się przed niepczyjemną,

wietrzną aurą, wysłuchałam końcówki pieśni, jaką tradycyjnie
otwiera się doroczne spotkanie Torłarzystwa. Służba to vlyCaje

5ię rnoże mało spektakularna _ ot zbierze sią co jakiś czas
parę osób, zaśoiewają kilka piosenek i po sprawie. Wystarczy

jednak odrobinę btiżej pczyJczeć się działalności ,, Harmonli,j

żeby móc zweryfikov;ać terlo rodzaju pogląd.

pozvlolę sobie przedstawić kilka obseci/acji, które po-

czyniłam na podstawie ostatnieqo Wa}ncgo zebrania oraz udo -
stcDnionych mi protokołów z kilku ostatnich lat.
IcrorT Zarząrtu lowłrzystwa ulcrtat za5nr'lliczo ninwiclkirn znlia-

non. Ollccnic 5tanowi0 ło następującc osot]y : EllqltJsz Ltno -
wicz - preec5i 5tr:farl ilnlcc - t)rczes honorowy, 1,1arian Cle{lik
i i,llłclysław ll;tj(rr - v-cc rrr|Jz(]5i, Ertntllrrt i|łćl<owi;lk - $ekrc -
tarZ, 5tt:fan J;lrtici<i - u-ca 5ckrctarza, lłieconirn ZicQlcc
sl<;rrtlrrik, l,Jiktoc Xraczt:w:;l<i, Tarlctlsz 5zrllc i.Alfrcd Filillo -
łlicZ - Czlon|<6ylig, 1ofia Bgnyskicwicz - kconil<acz,Janina Parł

lic<a - bibliotekarz, Piotr 1.1a,icc - rlyryqent oraz floqrllln

Schulz, Władysłarł Krawczyk i Janina flzym5q3 - komisja rewi -
zyjna.

Koqo zastanawialaby potrzcba bibliotekarza w towarzystrvic

śDicwaczym, ten musi lłziąć pod uwagęt źe '' Harmonia '' z.r;ro -
maóziła 44J utvory świcckic i )) rcligijnc. Ilazy }5 czyrrnych

ŚPiewakÓ,,l to Caje... ok. lr, tysięcy ( ! ) eqzemplarzy nut,

które muszą być stale " pod ręką ".

,rcśli rozpisać obecne Torvarzystvło na '' głosy '', to o -
trzymamy Ą4 członków czynnych ( z których )5 tworzy s|<ład

chdru ), }9 członkćw rłspicrających i 4 honcrowych ( pp. Kazi

miera Ci,chosze,rrska - nacJal czynna chórzystka, Zofia Fęqler -
ska, Stcfar] Ilmer - prezcs honoroly i Zofia Skczynek ). tlir:s
tety ostatnio ki]ku swcich członków pożer;nała '' liarmonia ''na

zawsze. By), i to l {p.'rlo.1ciech Konicczny, tdnlund l,lorłak, Jt:rly

Gronowski u },łaria t,lie .Jziarek i Stef ania Kotecka.

Jti! njoźrla nie zi]UważyĆ, że '' l|a§moni3 '' skupia w sr.ło

ich szcreęach lutJzi rł śreCnim i starszym xieku, Jest to ż

L
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Jc('ncj strony powód do uzasadnionego nlcpokoJu ( jc<i bęcJzie

los chóru, jcśli nic zasili go młocJzicz ? ), ale jecinocześ-

nie można spojrzeĆ na to zjar.lisko z zupcłnie innej st[ony .

czyż nie jest sympatyczne,że tyle osób ( i to starszych ) po

budza do aktywności wspólne umiłowanieo czyli rvsodlnc śpiewa

nie ? Możemy tylko podzirviać umiejętności i kondycję fizycz-

ną chóru (m.in. brał on udział w przeq}ądzic kolęd i pastoca

łek w Rydzynie, w Wojewódzkim Święcie Pieśni i l,{uzyki w Koś

cianie, w 600 leciu Borku ) których pokaz mieliśmy podczas

wystepów z okazji l00 lecia " Harmonii ". Poprzedzał te wys-

tepy istny maraton prób i p§zy9otowall. }/ tym roku ( jak to

się mówi - sprawozdawczym ) odbyło się )B lekcji chóru, pro-

wadzonych przez dyrygenta Piotra Majeca. Skrupulatne zapisy

wykazują, że p. Edmund maćkowiak opuścił tylko jeclne zajqcia

(l), tuż za Nim uplasowały się Panie : Genowefa Janicka, Ja-

nina Majer i Zofia llasielewska, wypnzedzając dos}ownie o wlos

pF Janinę Pawlicką, Teresę Pawlicką, Lucję Szmatułę,Stefanię

l,/alkowiak, Władysłar.lal.łajera, Joannę Obst i |,1ariana Cieś],iXa.

Jak wyrółnana to była " stawka " śbiiadczy najlepiej fakt, że

]0 obccnoćcl ( pp Dccbara Fllipowicz, Stelan J"rricl<i t .]rni-

nl ltzyln:ka ) dar.lalo dopicro 6snrą pozyc,ję na liśclc . 1,1 Ścis-

l,:J czoiówcc znlllcźll sic rlona<jto P§(lol/ic: Plvltlł Filipovlicł,

ArltclrlI liarjovl,;l<l l Zrlrrtlll llr:tjllłcr:k. tJOrna ty}l<o pcltlziwiać i l;l

łrJrtll'|clć - ą(lyt)y to wszt;ttlic była t;l|<;t frt:k,.lt;nc.Ja | ( 1,1ytJł-

.,}rl ml glr;, że tytko nł:ji lładni tlJ Sc:jj;lch moqIiby na tyn po-

lu l<on!<uro,łać 1 " ||;1p61911ią " ).

PLANY NA I99) nOK

Ęrócz tradycyjnr:go udziału w różnych uroczystościJctl

czcka jcszcze " harmoniq " ( i to juź nicdiuno, bo 20 czcrw

ca ) rola wspólgospodarza Zjazdu Chórów i Orkiestr. Zbie.q -

llic się to z całyrn blol<icIn innycll imprcz 0niani Śmi{]la ( z

uCziałem Bractvl Kuri{owych ), Zlotcm hacccrzy - Seniorór,r.

ilędzie to znowu sprar.rdzian wydolności orQanizacy-lnej i oeł -

nej aktyvrizacji " harmonistów " - czyn vlykazali się już pod-

czas svlojeqc jubileuszu. ( },liędży innymi zebrano uólvczas co-

łjatko,łro vlśrdd członkólł krłotę 7 milionów złotych, co w istot-

ńy sposób przyczyniło się Co §prawneqo przebiegu i pięknej

opravJy tej inprezy ).

0czywiście , niez,łykle cenną jcst jak zar.lsze ponoc fi-
nanso,da innych jednostek , a zwłaszcza vlładz miasta i q:rin,/.

0i,.ecny na |.jalnyłr Zctrcaniu bucmistrz _ o. Jr:rzy CieŚla po

trłicrrJził życzlivlość i stałą 9otowo{ć pomocy ze strony w}adz

samorządor.łych. ( Czcgo już "lłarmonia" niejednokrotnic miała

dor,lody - ostatnio r.l formie ponld 28 milionów Cotacji z o(łz-

.ii lC0 1ccia ).

Grlytly wiqc jcszczc znalcźii się chętni do zasilcnia

ahd.u ooaronalnie ! Wtctjy Już całkowicir: można by zal<ończyC

te uwagi z llalnego zebrania ( w tonac.ji durowej i zc sporą nu

tq optymizmu ) hasłem : CZEŚĆ PIEŚNI' !

3. Sl<arżyńsl<a

,/]
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fr. /193 z

Vszcłe {u{n {łi{kt tiŃrń ńttur
"łte porozńyńałtyc/t nońzen konia ,

7eńze {uikl ittl<a stronwh qrir
"fr, 

pofem' - już sbńce i ńartionin l
CKńrwid

)in-§)L/ll\/

c0 ry,,P§D§TAW#$V§I " rl§Wfl,Zvtr

!l naszcj szP,olc rłiclu slę dzicjc, alc pozostajc to w

rurach naszej szkoly.

0sta tnio przcprol.ładzono r.rybocy rjo nol,1cqo SamorzacJu Sz|<olne$o-

|<tórc poprzudzi}a tlrzt:llrtlwatjzclll;l rł ićcir: zacllot|tlIln:;tylrl l<anr-

pania przcCllyborcza.

Ptzyłączvltśmy się też do a!<cji zainicjovlancj ptzez Q. Jur]<a

1.1siaka - l,/icll<iej Orkiestry Świątecznej Ponocy" 1,1 celu uzys-

kania śroCków wystawiliśny skilrbonę na korytarzu i zorqanizo.

rłaliśny dyskotekę. L?cznie zcbra}iśmy J.325.6an zł.

0stctnio zorqanizowali{my zbióckę rJla 0ornu 0ziecka. Chcemy po

nlóc przcrje wszystkim naszym rólłieśnikom,

Zbidrka jcszcze trwa, a zebcalIśnly .już vlicle tzcczy ? odzi,cż,

zabalv<i, książki. Jl:st teqo tylc, że zat]ral(ło kartonórv Co pa-

<owanin.

Hszystkich, którży ponrogli nam w realizacji tych szczytnych

celórv - dziękujemy.

!r'ir:lieniu Sa:lorząrlu Szkolncqo - Anna Pracz.



- pan kazimiecz Sieracki z Żakowa i pani Anna

Pajzert z B§ońska.

l-jnia 2].04. l99] r. :

- pan paweł klcmenski z kościana i pani Jotanta

Maćl<orłiak ze Śmigla.

nnia 24.04.199] r. l

- pan Jacek sworacki ze spławia i pani lzabela

Biała z Karmina,

Pan Ztligniew Kalitka z Kluczewa i Pani Bożena

Jnnt<owiak z Mocownicy,

_ Pan Sławomir }{enczck z Gołanicy l Pani Katarzyn.r

Jóre lcznl< z |4xch§inil t

- l)lp K:lrol Oomat;ala z Siekowa i Pani Erlytc

:;żnllll:w.;!(ir uc t'lrlrlrll;l ,

- l';ltl l':lwr:l tlrrlt!lo z0 śrniqla i Parri Bt:;lt;l

'iltlrtzl1,1<ll zc ljrnitllo.

l]rllJ Zi].ilĄ.l'j9] r. :

- l'an Ircncusz KrysmJn t Żcaró,rtka i f'ani BcrnatJct,r

Bi a łi<orłska z C?,acza ,

tlilil 29.(1,1 .1')97 c. z

- Pan liafał Jai<ui:owski z tlietąźkowa i Pani KamiIla

t'rzybyick zc Ś:niqla,

-,Pan Dariusz Roszak z Lcszna i Pani Dorota

Lan(:nlJc zc Stncerlo [lo.1;rnov:l.

tlnia 4.t)5.t99] r. o qoiJz. IB.00 orJbęrJzie się zbidrka pEzy

5trażnicy, pctc;n nastąr:i przcnarsz do 1,1ie.jsc Pamięci llarcCo-

t;cj przy l<tórych z}ożonr] zostaną wiązanki kłiatów. lta5tępnic

przciTl3csz tjo kościo}a St. Kostki na l45zę !w. za drutrów ży ,

rłych i unaĘłych.

Zcrz;;d 0.S. P. ( Ąllrcd Filipowicz ).

najbliższym czasie w o l ę

wstą9ienia w związe k

małżeński w Urzędzie Stanu

Cywilnego w Śmiolu zadeklarowali :

Kv itrYr/CIDzllp/lr,l1fl"rÓly/

l BĄI0$/A NlĄ sLlJ/ItY Zpgrllfl/l A

Panie Kieror.lniku - z!.lracam sie cio Stefana KLUPSZA -Kie

rownika Przychocni Rejonowcj w Śmiqlu -_5r!33Ł_po_!o".lch_
vlyvlieszkach można rvnioskować, że w f'rzychorlni _ rllacówce spo

łecznej służby zdrorvia działa ... pcywatna rlrzychodnia.

- To nie calkicn tak. 0 trudnościach finansovlych służby zdro

wia nie muszq chyba móvlić. Temat ten często pojawia się i na

l.iaszych łanach. l,lydziecżawianie pomieszczeń - gabinetórr wte-

dy, QCy nie są onc wykorzystyrłane przez mie.jscowych lekarzy,

jest jedną z form ratol./aniJ budżetu ZOZ rł Kościanie.

- To pieniarlze nie zostają w Śrniqlrl ?

- llie, alc ZOZ Kościan to też placóvrl<i w Śniqlu. To budo.rlany

57Di t3l ctlirucrlir:zny w Krlćcianirl , w któcynr też br;,!ą 'leczcni

nasi mie:;zkańcy.

- ()o z tt:qo nl;lj1 p:tc.jr_.nci ?

- ly:;ktlj1 tra c?asir: - rJo stlłc.jali:ity juź niu tczctla jcclraĆ,rno

tlia l;tlrjytli<tl przyt;lrcdni t l)r,,(jłc u " 5llolccżrrrlr1o o<tllisty " mo-

|):,) 7ili:l7 utlać sir; rjo " prywatnc!]o olltyi<;l ".

- |1rajiż vlynirlrrić zatr:m zai<rc:i pryl.1atnyrjh - plntnych .:r)rłrlr|

0GLO5ZEtlIE

tl zr.liązku z cn!em 5tcażaka przy

rĘdająceflo 4.05.799' r. Zarząd OSP

rł śmiQlu orqanizuje uroczysty C^P-

sT RzYK

- r,lvlo nallincty położniczo-Qinr:koloQiczne ( rJ."lóch róż -

nych qinekoloców ) r

- kciotcrania czyli leczenie zimnem. 7a nomłcą norjtlcn

ku azotu zanraża 5ię cho§obor.ło znicnione miejscc,no.

nadźerka na szyjce r.lacicy, zmiany skórne o etioloc]ii

w i ruso,.le j,
opiyk ( czynny w czasie przyjęć ol<ulisty ),

- ultrasonoqrafia tJS6 - bacjania : ginel(olo§iczno -po -

łożnicze, .jany brzusznej , .jaln scrca,

- aal)inet lel<arza onólnego, '

- nabil]et stomatoloqiczrty,

- 0ctortonsja - lcczenie wad zQryzu.

- tlzic'lrl,ic Plltru za informlc.ię.

- Dzi r"i<ujrł.

P.S. Szczer]ćłor,łe informacje - na wywieszkcch przy wcjściu do

Przychrlrlni. ( ll. Z.)
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je

ta ).
}. Przeprowadzenia akcjt odszczurzania, zuwagi

nie się populacji szczurów mogących coznosić

kaźnc.

ł.lrzymanis, psÓ,.l w zanri<niąciu lub na ulvięzi,

s2czcpiC psy przecirv!<o wścicl<liźnie.

[!czplńskie psy bądą odławianc l umieszczane

na zrłiększe

choroby za -

obowiązkolło

w nrzcjdcio-

],yrj9!r9r,5!Ur
i)rzy1loilrina tlq o ollorłiOzku urr:ntllotłDnli potl3tl(u orJ pstJrv

w wy:;ol<o{cl 50.000,- zł. l{olnc ocl oplot 5ą psy !y ()ospo(,jJr

:rtr.l;lch rcllrlych ( 2 szt.tli<i ).

|rilr|<ollarti;l samor:hotJtlw zr;otjnic z oborłi Ozu.iącyrn! DczlpiSani.

/tll;l,.;złnia rnicjicrw których są uszkodzcrle zrlal(i drtl,,;olvc

lut] droqowsl<ózy.

7. [Jbrnia o ziclcń micjską na skwerach, placach, przy chcCni

l<ach ( ży|.topioty ). l'rosiny o podlewanic ziclcni przy Eo-

. sc5jach.

ponadto straż miejska zwraco się z aoelem o zvtracanic

il;ł;rĘi osobon czyniacym sz|<ociy lub niszczącym urzątlzcnia oraz

z i elcń.

Prcsimy o po;noc ocaz zgłaszanie neqatywnych zjawisk, ],i,k,rliCo

,,;;nic l.lszelkich miejsc służących jako doraźne "Śmietnisks".

j S'"raz |.lie_jska w śmiQlu - Konendant Leszek 8alcer.
!

!-

K§nń!/I{A p#lI?Yjfłń

).0ł.br. - intecrrcnioui}nc vJ l.1oaov/nicy, 9dzic lrietrzcŹ"ly :;vn

atlanturovlat się z rodzicatni ,

- zatrzymano nietrzeźlcao kierującccto motololierei:r.

Zatrzynrano kartę fiotocc,.Jerol.łą, skieroxanc wniosck

ćc l{olcaiun.

P n z E P I s l;

N^ 1.1^:;ZY

Ii:L. ś.,1I0ItL

JĘ
ll l E

?60

.ftraz Zlliepka

aDe Iul
Straż l,tiejska w Śmiglu zwraca się z apelem clo mieszkań

cóvl 1-|iasta i Gminy o dokonanie w ranrach wiosennych począdków :

l. 0czyszczania terenórł wszystkich posesji oraz terenó.,l vło<Ół

nich tj. chodników, trawników, parkanóvl oraz ulic do poło

rvy ich szerokości.

2. VJyskrobania tzw. cynsztoków oraz skupkoyrania nieczystości,

które należy wywozić wzglądnie zbiecać je Bądzie pojazd

Zakładu Gospodarki komunalnej ( na glóvnych ulicach mias-

6.04.br. - intccwenio\.Jcno w Białczu

kich sporóvł o granice.

dalszy ciąg s?sicdz -

B.t]4.br. - w Starym Bojanovłlc zatrzymano nicletnlcao, który

ucickł z domu rodzinnego w Pozhaniu. Przekazano

go rodzinic.

- lnterwcniov/ano na dvlorcu PKP w Starym Dojanovlie,

gdzie na łar.lce peronovlej, po spoźyciu więl<szej

ilości denaturatu, bez oznak życia, ],eżał miesz-

kaniec tej wci. Dzięki zainteresovlaniu podrdż

nych i szy,b!<iej akcji po0otowia ratunkowego ura-

totłano mu życic.

- mieszl<aniec Śmi9la w stanie upojenia alkoholovle:,

go leżał n3 chodniku pczy placu Rozstczclanych.

0drłieziono 1ro do dornu.

14.0Ą.br. - przepror,ladzono kontrolę bronl rnyśliwskiej i spor

torvej. Uchybień nie stwicrdzono. P R Z Y P 0 14 I

N A się jcdnal<, że ]0 kvrictnia mija termin dol<o

nania przcdlużcń zczwoleń.

l5.04.br. - mieszi<aniec Śmigla, będąc vl stanie nietczeźwyn,

Ieżał na pohoczu torolłist<a koIe;ki vłąsl<otorovłej

tl cc.jonic ul. J. Kiliń5|(I(.1llt}. 0rlr,liczlony został

rlo tJoInu.

l6.0ł.llr. - w Koszanot,lic alvantuca nrir;dzy syncln ar rotjeicatnl .

5trony rJotlczolto ( ponot,lłlic ).

- micszl<onirlc [}rtl:lzczłlvla br)tii)c w stlrtic rrictrzcź -
vym zaklóc;rt ruclr rro sl<rzyżoil;lniu al. Rolratucór,l

i u1. J. Kilińsl<icr1o w ilnriqlu. ';łliost,:k rJo i(o].r:-

9iun. Otlwicziono Qo do domu.

l7.0§.bc - bczdorilly, trcz stcicqo zanelr,|oivarlia, bęr|ąc w sta-

nie nictrzcźvlym vlszcdł hcz znody r,lłaściclela na

tcren JeQo posesji rr |,lororvnicy. Strony pouczono.

- tł 5taryrn 0ojanotlic zatrzymorro l<icrująccqo noto-

cyi(luln 1.1Z, l<tóry nic posiatJnł uilrevlrlicń rjo kirlro

tłania, a rjonadto pczerloził dru:lą osobę bez kasl<tl.

Trasa vlycieczl<i r,łiocJła do ... cijalni pir,ra.1,1nio-

s.:k Co (oIegiuri.

Kicrc:tnil< Postcrunl<u Poiic.ji Lci<alncj r.l Ś-riglu - st. sier.

liics}a}l Terczct,isi< i.

A
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Społeczny Komitet P01,10CY POLICJI LOKALNEJ w Śmiglu,

zrłraca sią z ponownym gorącym 
^PELEM 

o wsparcie finansove

na zakup POLOIIEZ^ dla POLICJI miejscorvego posterunku.

Do dnia 25 marca l99] r. na konto wpłynęła krvota 21.215.000,-

z}. z czago wp}aty od samorządów tłiejskich oraz osiedli mias

ta vlyniosły : l0.860.000,- ( wioski : Koszanowo, 1.1ietążkowo,

Zy9nuntollo, Stare Bojano,,.lo, Przys!.eka Polska. żatząd 0siedla

nr l vl Śniglu po milionie, wieś Żcgrówt<o 1.400.000,- zl oraz

5trry Bialcz, czaczyk po 500.000,- z}. Żegrouo 460.000,- tlo-

1.1łwicś 1.000.000,- zł. ).

0c osób pryl.,itnych i pryr,latnych firm r,łpłynęło : B.279.000 ,-
;, ł {lrrż R;ln}<u 5pólrjziclczeqo l lłKS flroni!<ovło po t.00(1.000,-.

Zi] pDl./yższc w1l}aty Komitct składi serdcczne porlzir.,i<owa

;ttrl i |lltlsi o rl;llslc lvlll;lty or! łnnyclr slnrorlłrjórł mll.szi<ańcóvl,

.,:ll<.,ltJó1,1 , ln:itytrlc,Ji t ol;ól; pcyrłatnycll, tror.lir:m rryznaczorly tt:f

:liil l;l!.ltll;tl lr0l.(]ill:i'^ t.J. t:zt:cvlirlc ztlllżł lir: coraz hnadżltl,j.
j'r.ayi,(l;i!irlJn]y, żr.: lrn l;t ty moi,rta rlokorlłc nn lrcs lo "l'0LOil[Z'' rl0

;:(rlltf] {}ilfli(u SprJidzir.:lczrl!lu nc 
'4ll05-2ĄĄ-D942 

UcząrJ M i 6

l1;;rir;icl, vtzĘlqrlnic aotól,rką vł kasic Urzr;Cu i!iasta i 6,niny 1./

:il;l1 .1 1 9.

ajU5t Jc,Jzcze cz35. K^ŻDY KOilU Z^LEŻY tlĄ sPnAi.lilt)ścI DZlALAllI;1

l'l)L,lCjI nożc doi<clnać oclpowiednicj vlpłaty.

]'oii<reślri:y że r.J naszej akcji ró.,lnież uczestniczy młodzież

..:'<tltlr;l a w;lloty rJo]<oltll}o liccr"lrn {}qóllloi<5ztałcącc w Śnliqlu.

lii]żda 9U:]a !.1z5oqaci konto, każdy gest ma swoją wynovlę.

a lipo}uczriy Konitet Pomocy Policji : Przc,łocniczący-, Sli§an

1upsz, sel<ietacz - Leszek Balcer.

\/,

,§Ą ńlttJ&§Nafut
W ppŻBttĄt/f l,!/aśe/ "

Dnia l5 lutcao odbył się tv Lcsznic rł k.!,nie ''Panora[la''

|lojevlódzl<i Finał Konkursu na scenariusze ''5ą niejasności . rv

problcmie miłości". Konkurs został zorganizovlany przcz 0d-

dział Oświaty Zdror.lotnej |,Jojer,lódzkiej Stacji Sanitarno Epide

miologicznej w Lesznie.

ZcJodnic z rcclulaminem sccnariuszc pisali ucznio,.lie, ktdrzy

też vlystawiali scen|<i. Tematyka była zrłiązana z vlalką z AI05.

Jury oceniało zgodność sccnariusza z tcmatcn kon|<ursurvłalory

actystyczne wystavlionych sccnek.

łl tym roku w konl<ursie rłzięla udzia} mlodzież,z Liceum vł Śmi

glu. Grupa uczniótv : Bogumiła Tonor.liai< - autor|<a scenariusza,

Anna Barti(olriak, Agata Karaśt<icr,licz, Justyna Nadolna,Anna Przy

drCżna, Karo1 §icjak - al<torzy , orzyg;oto..lała sccnkq, . którą

zl.jqln III micjlcr:.

,1!:ltl:;ft",§a lx]t'cżit:i lrotr!<ucsu bylil t)łr(,'zo

vlyrrit:ni;ll i nlir;tlzy srl!l? r.lr:lź.nrlil.

l,,l;lrt;] p()(,j:(ccślr:nił jr:tt ftlpnll l:ont<ltr:iu, któro poztrolo mlotlzirl

ży bilvić się i uczyć.

llo.iuni ła Tonor,liak

l1itlj:cL: I za,Jclo Licr:u:tl 0qólrlokszlcłcłce nr

ttl:;r!31;1 II rnle.j:;cc L!cr.lum t}(,idIl){)|($utałci)ce z

|rlYX0lllJJE 
:

l,;Sż!L{Ii Pn^r[ F0I06n^Ftcziji,
(t],:PiiI.-il0:.,lł o:lt:lii],4q 0l]nITiK Z FJL,:ći{ :

Ft jJI , (t)tli {^, 1U[)0lł, InlJI , I1EVUc , PCllsI
TEcli'lnL0nli : C - 41, Cll - 11, 

^P 
- 70.

} w |csznie, no-

§dcy.

mill, uczcstnicy

(0D^K, 
^cr^I Il]ilYC|l

,
,t

fi'''
-!iu

.l
lt

{1

Pn0l,J^DZI SPn7tn^Ż 3

- nP^i,,1IÓl.l tD]n6n^FIcZllYcli i FILl{Óir,

- ,]^1ti]II l 
^!_nlj:.i(il.,i,.- l{^5ET ntj[)Jl] - Vlnt0.

ll 0 l'J 0 ś ć llr - ś1.1lnoczy USLIJGI KsEROGRrFIczilE l

ZAPRASZ^llY l Ś:lliĘiel , ul. T. '{ościuszłi nr 6.
iii

6§lNtłŁ ,
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WYZNACZ{C łllPtSZrlE GPĄrY/CI
|lięl<szoCĆ ludzi żywl się zwicczqtami l nie jcst moją lntcncją otjwodzić lch od tt:oo, choć w}aśnlc uslyszałam w televlizji,

żc tłuszcze zvlierzęce i wieprzorvina 5ą tak rakotwórcze , jak papierosy. llie wolam : "bądźcie jaroszami !", uważam natomiastrże

zlłicrzęta rzeźnc rrtlszą być tral<torvane inaczej niż to się dziś dzieje.

"l'l naszych czasach pojawiły się nieznane dotychczas miejsca udcęki zwierzqcej" - napisał ojciec Jacek Saalij ( "Tygodnik Soli -
darność " nr Ą7). Wymienił transporty bydła i wieikie rzeźnie. Z tyrr łączy się tzvl. produkcja mięsa, któca zastąpiła hodow}ę.

lłdźne nowe techno}ogie , czyli novle formy udręki. "Chćw klatkor.ly" chcciażby. Trzymcnie zrvierząt vl klatkach tak ciasnych,że opi-

rl;lją boki dwid. Upchniqty rł klati<lch drdh. 0la oszczqrlncści bra< poCdciółl<i., Świnie pot§zDbują ryć, kucy qrzchać, wir;c ranią

lir; o lłrlty .1,1 innych pomieszczeniach " pcorJukcyjnych " ur,lir;zione orlce rytrrlcznie uderzrją 9łowami o ścianki. 0dłę.czonc od ma-

tr:l< cil:I{'lł ::sq tlo'l<rr,ri orlony cir:ląt z 5ąsic(lnrcrj |<ojcóvl. fila oszczr;rlności l1krlirlu_jr: się śr.liatlo elcktrycznc lub oqraniczc c'o

l]il l'rrlltli. l-tt|l 1lor,! rtte f :tclrovlo ltaJcrr;ścicJ Używóny f|dż. l,]l)ó.) tzl*. 5po:ollr::n rlolr:otJ;lrczyn trv/ł rllr:raz vłirllr-. r}rlrlzlrt.

/rlyl<iy 7,J;11136z kutlutdw nic c}lcc o tyrn nryćicć. Po co m.r sollił,. niuć alltltyt ?
" ,ZtJiorvlc " nr l(5?5)9]

Ji]iT lll05N^ , 1,1t[C cOŚ o TrWjJyrłrll
POpularrłue ąlną/lyn łnlc.ęzclttl_

|.lni:;zr:k z;lvlicra bogactvlo klvasów or!]anicznydh, żytłice substarr

c.jt: oorzkie, cukry ( wraz z insuliną ).Obfituje lcz w sole

;;ritlr.lp,}11,,,, nn. młr]nczt pota3, żclazo, kr.ucm ocaz witaniny C,

z qrupy 0 i 0. lłśród witamin z §tupy 8 vtystępu.je rzaCki kwas

ioliovly ( acidurn fcll1cum ). 1,1 XwiatXach nrriszka są także fla

rlunoitJy, tro;hr; olc.jku 1otncQo l prowitamina A.1,1y!<ryto lv nim

}"akźc pc,rricn zvliązek o nazwie ktlas cerotynowy, który działa

ilaktcriostatycznie (ogranicza rozwó.j bakterii) na prąi<i

nrtlźlicy p}uc.

SYROP 7. MNlSZKA

iioiu jeny Ś1,1ieźe, przebrane i czyste koszyczki kwia tclvc (mi,e j

llięccj }00 - ]50 sztuk ) u syropie z l kg cukru.

ai-gJęnng ba/rdtn uattńuoua"

;rlffi s^L^T(^ z LIścI

#|,F/t* 
l,ilłlszK^ I pOKnzyt,Jy

L\lIrŁ.§pokrojeniu 1iści rnniszka i poI<t7yvly trzc|ra .jc spa-

rzyć vlrzątliir-,n, nastqpnie odcedzamy vlodę i studzimy.

Tcrsz każdy dorJa.jc to co lubi. 1,1o9ą to łrięc być jajka qoto-

vlanc pokrojone, kukurydza, oqÓrck l<iszony 1ub śvlicży, papry-

ka, rzodkiew<a, majonezrPrZY?raWY .

l,ijZy5t<o razcm mieszamy i sałatka jcst potowa .

u,]rGA ! !

Liście r,.,jliszka naIeży zryvraC mlcrie przed kwitnieniem.Spat7c-

nie 1iści por.loCu3c vlytracanie goryczki.

Jłłiłuk uąłrłrr;rb ,opr*oąi ł*płąrbą , ńlnuuv ąą
ąbbw, dzjala ż,óiciDpramU ! wnkąa' iną pruztł\L, :
,nł*ltJ ,U'ulĄ ŁrąŁtu'(- mTprjuuńcń , ąnłlłoł,i+itlt flll'worru;
urą i w'ał| , dfulta Lnł.alulbruól, zatsoburla oł,,'|-oĄcn , rn:
plaulia pahiĄĄ lrnaleni ,ońżia |oziłłh utaiu łt L\ul

S,łrcil Łn urlrnauniŁ ui[u m.
.-.:l.rł, , Stprtlił ,lt ąo nnł un
su'iłlx;ru1 1..lla,xźał! ł*r*ł.h
irqp Lt u(/maun;Jl mla,

uPOrCn

'' Zdrowie '' nr Ą(52t)9]
'@Ll|^]7ym Ranhł i chr,lllu.
ł1 !,dŁLłyn i d,:ltct ultil.

t"1 T RYllA

5ł1l 0 itLsKĄ

rłe,lnslu:" zespól : llLltjert ZE}iersl<i ( rei:l, naczclny ), ?aneta Klccl]:lr E,rrka t,,1arlkcwi3k, []Jrbaca },'l{-rncclt Jadwillł

Skarż,;ńska, Tolek SzuIc.

^dre5 
Rcdakcji ; 64-0)0 Ccntrurrl Kultł.liy w Śrriqlu, ul. ]" Xości,lszki 20, rl. 1, tel. 27!.

tletlakcja nie ponosi odpowiedzialności,zł trnść nł}osreń i nił zviracn matL:ficłów nic zl:nówionych.Zastrzcaamy sotlic

prawo 5kracania 1 popcavłiania tgkstó,d cr:i; listdw. ti;lkled {,]0 eqzenr;lar?y, cena 1.000,-.t?ekIai:a O.?- 1.000,-

Druk l |'liesław llaćolny ! 1j5iuqi i'oiiqr:lf ic:rre, 6Ą-l03 L(::izno / rl], 5łovliańska 55,

lK


