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Ogłcsze_. rviCziałem t.iie-,viele, niemniej na spot-
i<anie z par-iamerr.iarzystami SLD, lrtóre oclbyło się
14 lutego bi,. rv salce klubowej CTi -,v Smiglu plzyby-
ło około 30 osób. Spotkanie ot.;zorzył p. Tadeusz Grv-gier, który powitał zebranych l gcści: posia Zllignie-
.uva Gorzelańczyka i sei,iatora Zena.c,l Norvaka.

Krótkiego rł,prou:aclzenia do spodztervan!c]l za-
pytań dokonał p. Z. Gorzelańczyk, który m.ii-l. stwier-dził, że
* niewielu ludzj ciziś s'rać, by plzeszłość ocenić po-

zytywnie,
* 4 iata ,,Solidarlrcści'' dały nam dwie zd,obycze:

swobody obywateiskie i umocnienie złotówki,
- w obecnej koalicji SLD r-rie może realizować w

1000/o tego co chce, a pod.sta."vową róznicą mięclzy
koalicjantami jest stosunek do Kościoła,

- demokracja polega na tym, by zgodrrie z r,volą wy-
borców zachować pewne p.opo.";".
Pytań do obu parlamentarzystów było duzo, a od-

powiedzi na nie wykraczały poza ich zakres.
Pytania dotyczyły następujących spralv:.,,1vojny na gótze''
},Tiepotrzebnie nagłośniono splaw\I pelsonalne. Mi-
nistrowie l{aczmarek i Borowski, nilsłusznie okreś-

lani mianem liberałcr,,., riążą d l lLl:-i.,cl.,i:_ll, ie :łotil"uvki,
zwiększania dochoc]tr naroCo-,,,e,ill i zrnilr.:jszeni:; in-fiacji. Popizednia ekipa ply.,l,-ai,yz.łjąc i zyiaiiriając
_od i:,odatku najlepsze pizecisięLiorst.ła poi-,ełnlla irłąd.
NI}- chceru-,- to cz;.,li., z najqor:z;,rni. PSL je.', ,,poclciśilieriiem rvsi'' i ,..ieśii Eorolr:s]<i je_lt ]iberałetn, tontech ode;Czie porviedzieli''. i"irva:i,:ie .,.,,ski rrie
mógł llyć plemi.eretn, bo nie byłoby kcl;i]igii, nie byłc'iakiej realnej moz]iił,ości.,.lr.ic :łCradzę tajemrricy,
o t1l6 v,Isz)/§cy wiedzą (Z. ifc, lłak)... o nanipuiacji
OPZZ, o prz.vszłej koalicji (cfll:7,eśclja,ńsko-ji_łiioi,,,eju"
o pobycie premiera rv Lubli::ie i rragł=; ,,.uygr.""ji
z rvizl.t1. na Ziemi Chełrłskie3''. ,,}iie cofanry- sie anikroku. Vri riastępnyrn konfiikcig v/irggflljerły się zkoalicji i idzienry cio opoz;.,cji -- powiedział lia klu-bie senatorskim Kl,vaśniełvski''.
. braku polityki inforril.tcyjnej rządu
lVie ma takiej poiitllĘi. a sekretarz premiera rrie speł-
nia sw-ego zadania. Jest świadoma blokacia iniolrrla-
cji w TV i prasie o koalicji. Lansuje się pi:av,,icę 

-d"ecydeł:ci środków plzekazu. .,vywodza się z poprzed-
niej e}iipy, a prvw-atne spółl._i pokazują kogo chcą.
Rząd_orv:. dzierrnik,.Rzeczpospotita'' po lvyborc;ytl

dokańr:zenie na stranie 2

Wybo!,y tuź, lu ź...

T9s PGGĘEĘĘ<+ątrĘHH€ s@@
Pałru burmistrzowi ł{iasta i Gmiriy Sinigie1 Je-

l,zelnu Creiii i Fani sekretarz tFy'andzic 
"raku}jo1,,:gk!ę"1skłaciam serdeczle podziękowanie za złażor,e nri w-

czasi e r,vrr; iza ni a nag.oc1 y ., Vy'iado'lo ści }i ościańskic i r''
gratuiacje i piękny buiiiet 1r,,,-j;|[1y.

V,/ydawca r Reciakcja,,Wi'ilyl,i Snrigieislrie;.'
skłaCają serdecz:le podziękorłlai:r:l tranu Relrnualdo_
rvi sobiiowiakorł,,i z Dusznik za bezinteresowne za-projektorvalie i rvyiazerrie zgooly iiii 1:ulrlikclvanie -tv 57 kolejnych nuinelacirl r,vilriety tytułowej.

il,Iam;. nadzieję, że lv dalszyrn ciągu zostanie Pallsynlpatykiem naszej $az,etxJ.
Iledakcja

-_--ąJ§ l-
Llltbert Zbi.erski
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WYBORY TUZ, TuŻ... dokończenźę ze strony 1

z\,vycięstwie koalic ji przestał być ,,rzadclł,5-1n",

,,Prz;pomni;cie sobie państwo ile czasu TV pośr,,,lie-

ciła pobytowi, na konferencji w Davos kilka lat ielnu
Bieleckiemu i Suchockiej, a ile teraz pobytowi na tej
samej konferencji l(waśniewskiemu - nię!" (Z, Gc-
rzelańczyk).
ę zmiany wo jełvodów
Woje-woda jesi; przedstałvicielem rządu w teiet,ie,
A jezeii się ciekiaruie, że nie jest polrtl-czr:ie riel,i-

tr-airiy, byłoby rriemoralne z-t{\uszać go do reaiizac.li
obcego mu proglamu. Poprzedni wojeu,<-,cia nie mra,

zapIecza poiit"vcznego, ,,Byłem (Z. Gorzelanczyk) za

z,wainieniem go ze względów merytorycznych. a irie
poiitycznych. Za jego czasórł, rozwalonc i'GR-_,v

i spółdzielnie",
Jailwybrano no\^v,ego? Zapropono,łallśln} FSL: r,, }-

rrracie swojego, my mamy swoJego - i1-1-bieizem;,-

o poglądach lewi.cc. l,ę}1 - pośredniego. Tak się jed-
nak nie stało.

. §ytuac ji na wsi
(,,Ro}ootnik i rolnik. ktorzy 40 1at budolvaii Polske,
dziś nie mają na chleb i trzerviki dia dziecka'', ,,Jd
też ctrciałbym col:ce kuprc wiię, nav,,et za kledyi, ale

kto i z czego go spłaci" - 
głosy z sali).

Przez ostatnie czter,v lata lvmarviano nam, ze musi-
rny dogonić Zachód. To lrył błąd, bo dogoniliśniy, aie

w cenach. Wieie torvalcr,v przelicza się na DN{. Nikt
jednak nie pomyślał dia nas o zachodniclr zarob-
kacir. ,,Jeśli chodzi o PGR, to było świadorrre, poli-
t),,czlle niszczenie Państr,vowych Gospodarst-w Roi-
nych" (Z. Nowak).

. c tr zaŁatrviliście dla 1eszczyńskie-
go?

,,Senator i poseł lvinien twotzyć takie pra,:",o. by nie
trzeba było niczego załatwiac" (Z. l'trc-,vak;.

Cboje parlamentarzyści w swych r,vypo,łied-ziach
kiikakrctnie strvierdzali, że,,IJstępujemi-, tracrrny
ale czynimy to dla dobra kraju. Chcemv najpierrł,
doJrrze gospodarzyć, na resztę przyjdzie czas późnle1"

{Z. Gorzelańczyk) oraz ,,Moim malzenieln jest b_i,

znikły pcdziały na my t wy" (Z.I'[olvak),

Kto następny zawita na nasz teren?
(H. Z.)

0głoszeEIi8
ŁIłząd Miasta i Gminy w Śmiglu poszukuje chęi-

nego do wykonywania obor,viązkór,v chwytacza lva-
łęsalących się bezpańskich psów.

\I/ynagrodzenie na zasadzie umovr'y - zlecenia,

mgr Wanda Jrtku.botłslłtl,
Slkl,r,tarz Miłstl i Cmirly

List do ffiedakcii
t{llBlffi śM!OlELsKlEl"

Cttcżałbym sżę usł,osull,kollsać do urtykułtt , którg
ukazał sźę w WaszEm pźśmże z dnża 27,l.br. (nr 2158).

Od trzecl1,\at na Sesjach RadE Mżusta ż Gmżtty zgła-
szałen1 potrzebę odbudotl:y, renolłacjż, odttou:żenia

Fon,l,nżka Rozstrzelangch, Za każclEm TcL.em llie o-

trzEmyuałen,t poparcla. Rada ttłżerdzżła, że tq sprawq
majq sżę zujqć rodzżny pon1,ordouanych. Moja oripo-
usżedź była, że te osoby nie zostałE pomordou;ane dl.a

chruały ż słalłE rodzżnE a dla polskoścż ź tyl.ho dlute-
go, że bylż Polakamź, I ten a.rgument nle skutkowuł.

No sesjź RadE z poczqtkźem tego roku, gdy roz-
dzżelano nadlnyżkę budżetotnq znów zwrócżłem uuscL-

gę, że znou)uz pomźnięio potrzebę reno;*acji Połrrń-
ka Rozstrzelan"g cb,(...).

Obojętnźe kro sżę tym zalmże - 
IDqzne, abg bEło

to zrobźone. h'osutła sżę pytanie: Czy było konieczne
potłołEuaruże Komitetu uJ iej kuestźż? CzE tego ro-
clzaju sprau:y ,nże noleżq do staiutotlsgcłl, obotuiqzkóus

Rady }4.żasta i Gmżllu? W rclzie nźepollsodzeniu, nźe

RadcL winna, ale Komźtet.

Iła konLec osobiścże zlDracanL stę do spałeczel1-
stua mżasta Smżgla ż okolźcy o Jinansolue ,uspurcie

u tym zamżerze Komżtetu u mżarę stlsożch możtż-
llsaścż, Pomnżk Rozstrzela,nych jest naprulłdę ll: bar-
clza złEm sto,nże technżcznym ż nieztłłoc:nie rugnlaga

renotuacjź,
Bronisław Skorupiński

Tej prośbie
nie mogliśmy odmówić...

Apeluję do tłszgstklch lucizź o dobrym seTcu o

wsparc,Le JżnansoLae, ponteważ m,oja córka Jo|anta
Nou:aczyk a]J,a 1i1.ogła żEć musż tnźeć zrobiolla przesz-
czeD uqtToby. Operacja ta jest bardza kosztolunu
:l. wglłanujq jq tg],ko tu Europże Zacl1,odniej, uJ przu-
padhtt Jolki będzże to 1De Francjż tu Strasburgu.
Przypuszczahy Ęoszt operacjź to 3 mżlżardg złotEcll,.

Jest to s,uma bqrdzo duża, ale ja jako matka zrobię
,i.tls:glstko, żeb21 n,inja córlłu mogła żyć. Jolka ma 17

l,at, jest u.czenn|cq l Lźceum Ogólnokształcqcego u
Lesznźe. Proszę o ,polnoc ąn rutol/Janżu tak n^rłodego

życźc.
Matka Ewarysta lrTorvaczyk

Leszno, dnia i994.

Furidacja ,,ŻR-oDŁa"
i X{łod,zieży Os. Jana
Nr kcnta:

Bank Gc]ańsi.:i I

--pr

0ż.żl

da R.zecz Promocjr Zdrorvia Dzieci
1II Sobieskiego ?/i?9 60-688 Poznan

Odriz. Poz-nań 306203-72498-132-3
z.sz?zęp wątroby *-
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Porządek obrad XXXI Sesji Rady N[iasta i Gmi-
ny w Śmiglu, która ocibyła się 17 1utego ],.r. w sali
Centrum Kultury r,v Śmiglu (mimo licznych ogłoszeń
przy nikłym udziale społeczeństrł,a) przervidywał
l,,,jele sprawozdań i informacji z działalr,iości w ubie-
głym roku.

Na pierr,vszy ogień poszła.., ochrcna przecirvpoża-
rowa. O jej stanie piszemy rv odiębnym artykuie. To
lł,ielce pouczająca lektural plawdopodcbnie lv smig-
lu powstanie kolejny spc}eczrry kon:itet budor,vy.

Podatek rolny _* o jego r,vysokości pisaliśmy w
poplzednim numeIze,,przeszed-ł bezboleśnie". Za-
rząd, Komisja Rolnict.ła i RaCni, iiie rvszyscy, bo
ieden od głosu się wstlzymał, byli zgodni: trzeba
obniżyć.

Ze sprarvozdania Przer,t,odniczącego Racly Miasta
i Gminy Witolda Omiecz}.n5Ęiego wynika. że nie
\,vszyscy Radni jednakowo uczestniczyli 

- i chyba
też pracowali 

- rv posiedzeniach Rad,v i Komisji.
,,Aktywllość poszczególnych członków na posiedze-
niach Rady w 1993 r. była zróżnlca-,łlana. F'rekrvencja
na sesjach wynosiła 790lo i b"vła gorsza rv stosunku
do 1992 o 60/o. Średnio łv sesji uczestniczyło 19 - 20
radnych. W 1993 r. 9 radnych nie opuściło sesji Rady
ani razu, 8 - 

jeden raz, 3 - 2 razy, 1 - 3 razy,
1 
- 6 razy i I - 7 razy (nazwisk nie podano 

- L{,.Z.).

Natomiast Waldemar Wieczorek (Stare Bojanorvo *
H.Z.) nie był lv ubiegłym roku na zadnej sesji i ani
razu się nie usprarł,iedliwił. Od początku kadencji do
końca 1993 r, nie opuściło sesji tylko trzech radnych:
Leszek Balcer, Jerzy Cieśla i Witold Omieczyński(...).
Wśród Komisji najaktywniejszą była ponoir,,nie Ko-
misja Planowania, Porządku Publicznego i Ochrony
Środowiska. Komisja pod przewociriictwem radnego
Stefana Klupsza odbyła 11 posiedzeń protokółorva-
nych oraz dwa spotkania wyjazdowe".

Po sprawozdanich i informacjach rozpoczęła się
dyskusja, w której głos zabierali radni; S. Kj.upsz,
Jan Nowicki, Wojciech Ciesielski, F'ranciszek Kamie-

niarz, Vy'c jciech iiajon, I{enryii iillrz;,pczak ()l-a;

Wancia Ja]Llubowska i N{aria Szłapka, |_Iele",ą Wi:ób-
leił,ska. Jaii zlvykle chctizilc o pieniąd^ze, kiórych po

;clostu nie rna. i{a zakr,;.p opaiu dla poó.opiec;,,.-i;vch
zabra.kło 450 nilionół,;.

Za udz1ele;riern absoiu,i:crillin Zalządo:rri }iiiasta
i Giniiry Śmlgie1 głosc.łałc J 3 raclnyc_l, e _ człotli<o_
wie Zarzą,Ju 

-.uvstizyrnałi 
się oc gicsu.

Pcdjętc ucilr1,;.,i,,., o splzed_aży clctychczaso,,,vei 1o.,

katorce cześci budyrrku szkcinego ,y,. i\,Tachcinie oiaz
o zmianie opłat cila przedszkoia prz:v :zkole .,,; S|a,rynl
Bojanor,vie. Radny A. Loryiiek: Cieszę się, ze ;esł
e.[eki z t.; Teol,gallizacji.

W illtel,pelacjach, vzoi_..rych głcsach i u,nioskaclr
poja"i,vił się... buinerang. Temii'l, iiióly i]owIaca na
każdą sesję. Jest nim sprzeiiaiia ce;ie}nia ,,v P;zylle-
ce Polskiej. By nie zanudząc i-zi;"itlirl..l;,ł ]ic.'bami
stwierdzę krótko: właściciei tr|} i]1,;]ejś.jio-we i.,łopoi).
finansowe (kreci;r:y) i powsi;lł ,:,l:,+i:ieli: ;ak ,vyjść
z irnpasu, by nie iopuścić Co zailir,lięcia zakłaCu, któ*
ry zatrudnia, ponad 80 osób. \iii bard_zo czv-wronej dys-
kusii uciział ił,zięii: J. ,^{orł,icki., S, ii],u,csz, Fl,a_.:-,ciszek

Szymański., .ian Pietrzak, Jai-r Ai:,ii;lcz.-. i.i{amieniarz.
Jacek Jurga, Stefatl Cieśia, L. Balcel,. i:. 3inieczyń-
ski, A. Dor,vłlek i W. tsa;on. jlar].ni. r,;);.;.,_oiząc z za-
łożenia, ze lepszy wróbe1 w garści niz ka_nalek lra
ciachu, i6 giosami za, przy .,e,-1-r:.-ll. przeci..v i cłłvócil
rąrstrzymujĘcych się postano,vr,iii rł,le"ścirieii-łi,,pójść
na rękę" i 91]g3or,vać płatnoś,; z i991 ic-,k-"t na 1at;i

na.stępne.

\:t/ osla|nim punkcie plzel.vo,J.niczący, F,ar-ry p. Wi-
told Omleczyliski poinfci,tno-uvał raclrlyi:r' (ni,elicznei
publiki juz nie było) o tyrrr, że na sesje, był zaproszc-
ny b"vły Wojen,ocl.a Leszczy.rski p. Er;geriiL;,sz },{a,l,y-

jas, któi;r z powodu choroby nie mógł przybyć. LTda

się do nlego delegac;a R,ady z okolicznoścror,v.r,;l ad-
Iesem i bukietem kvliatółv.

(H. Z.)

Zapra§ząmy
do

W ,,Witr},nie Sneigielslriej" za łek}arnq płaci się
ocl pow-ierzchni, ktilrą ona zajrrruje. Jełien crn' kosz-
tuje 2 tysiące złotyc}r. Najmnieljlza pou,vierzchnia to

13,5 cm'(1,5)<9) - 27 tys. złoty,ch. Fłzy re!,;lanracłr
zajmujących por,vierzchrłię pói i ę,ięcej siron.r,, ist-
nie je możIilvość neg,tlc jac ji ceny.

Przy rvielokrotn,v-rrr po,;t tółze-nitl, pocu a1\,3z3, od

tłzeciego Tazu, żamal,;iający uzysłruje 18'/o ra}:atu.
Reklarna tłmieszczoila na stlonie tytułorvej jest

o I50lo droższa. Treść re!łlanry łraieży zgla§zać o§0-

biście w Redakcji. Reklaina jest płatna płzy zgło-
szeniu.

Rcdakc ja

reklamy



w1,IRYNA sMl,GltrLsKA

Coizry iEe zTo
In{o.rmccio

z wykorrania zadań przyjętyclr do realizacji przez
Radę Miasta i Gnliny Snligiel za 1993 rok

CZĘse I
I. moLi{ICTwo
1. Budowa sieci rvot{ociągorvej w r§ietążkox,ie
we -;rrześniu cddano do eksploatacji wodociąg o ci.
4.215 rnb v]Taz z 52 przyŁączami o łączr,ej dł. 1.285
mb, Koszt budorvy 1yyniósł - 793.39? arys. zŁ, przy
czym w 1993 r. ł.rartość wykonanyclr prac ivyłliosla

- Ą87.847 tys. zł lv tym: - doiacja z i:ucizelrr --
Ą7.08ż tys. zł - dotacja z tJrzędu Woje-,,,,. i0O.ult_)
tys. zł - vlkład, }uciności 340.76i il,s. zł.

Z" Budowa rvodociągu zbiorowego rr,, ErolisŁ;u
Plarl początkorv;; 

- i.J00.000 tys. zł, Zacianie zostało
odciane do eksp,loatacji rł- ciniu 30.i2.i993 r. Nakład;
finanso-we dotyczyły: pobuclow,ania iinii S}.t-i5 i sta-
cji transformatoroviej. q,y}lonania trzech studni głę-
bino,".r5.cfu, budowv stacji i.,-odociągolvej craz o'csługi
geodezyjnej. Do pełnego zakończenia in"westyc3l
przez fitmę WODROL pozostaje utwardzenie drtlg
dojazdowych i terenu v,okoi siacji. Na poczet powyż-
szego została zabiokor,.,,arra kwota 530.000 tys. zł.
Wartcść wykonanych plac rv 1993 r. - 

I.824.584 tys.
zł, w tym: - śrcdki budzeto*-e -^ 7.274.5"84 tys. zi

-- dotacja zUtzędu Wojelt,. - aJi].000 tys. zł.

3. Fludowa sieci rvoclociągor.vej rv lĘrońsku
W cir:iu 30.12,1993 r. inlł,estycja została przekazaria
ciO tlzl.t}lu. PoCstau,orł,e parametry: uługość sieci .-_

1.29J mb, ilośc przyłączy - ż+ szt., długośc pL"zyią-
cz__y - 6iB mb, Wartośc całego zadania y;"llni65ią --
- 147.437 tys. zł, w tym: - dotacja z b,-łdzetu }iiG

- 2,+8.8ż0 tys. z1 - dotacja z Urzędu iiło;e-lv. ---
5C,t]00 t.vs. zł - odpis wiejski B.00[l tys. zł --- r,"kłaci
ludności - l40.617 ty-s. zŁ.

4. BĘcjow-a sieci wodociągorvej "* }iowyl.*t Eiaiczti
W 1993 r. Społeczny Komitet zlecił aktuai_zacie ,r:ra,o

geodezyjnych i opracowanie p;:ojektti rechnlczrrego.
iratomiast Urząci zakupił podstałvor,vv niatelia.ł dc bu-
do,oy sieci. W zuriązku z tym połriesiono koszty rrl

wys. - 648.95? tys. zł, rv tym: - śro,iki J:tic,zeto.,ve

- 610.823 tys. zł - wpłaty finansorve iudncści *-
38.134 tys. zł. Jecinocześnie Społeczny lionriiet r,vpła-
cił na konto Urzędu kwotę 78,000 tys. zł jako zr,vrot
za zakupione rury.
5. Fudowa sieci rvodociągorvej w Karśłlicach
Zaki.ipiono 1,C02 mb rur PCV C 225 ze środkórv bu-
dzetowych za kwotę 250.B81 tys. zł, natomiast Spo-
łeczn1. Komitet wpłacił na poczet zakupu k\^io|ę
60,000 1,ys. zł na rachunek Urzędu. Porladto ]ionri-
tet zlecił wykonanie poillrłaclólv geoclezyjti;,-cil.

G. Budowa sieci wodeciągowej ul. Drvołska l,v Ko-
lzano,,r,ie

Ze śrocików i;udżetowych za kwotę 35.438 tys. zł za-
l;upicno 600 mb rur PCV. Z łvpłat finar-rsowych
r:lieszkańcórł, 

- 
społeczny komitet zapłaclł za mapy

geodezvjne.

7. Oclł;ud_orva. starvu rv Fctradowie
Zadanie to rlie zosia.ło -;vylionane z por.r,ociu braku
śrcc-Lkór,v finansov;ych. Reąlizacja planowana Jest na
1994 r. Prze-.".,,idyrł,any kcszt remontu y,,yniesie 6C,C00
tys. zł, lv tyn 30J/o (v,, fcrmie dotacji) jest rł.stępnle
zagwararriow-ane p]:zez IJrząd. Woje,olódzki.

8. Butlowa studni rr, Morownicy
Opracowano plojer:, badań hydrogeologicznych i plo-
jeltt likividac;i stucini r,vierconyc}r ctia F,SP N,Iorow-
nica oraz wykonano 2 stuinie rviercoile na terenie
Spółdzieilri dla potrzeb całei wsi. Wariość zaCania
siina:rsowail€§o z bucizetu miaslar i gminy rvynlosła
i75,500 tys.zł.
9. OCŁudorva §tawu .ł Olszer.vie
Pcgłębiono i powiększono staw craz w;,konano punkt
czerpani.a woćiy. Wartość wykonariych prac wyniosła
15.559 tys. z\,. r,v tym: *- środki bud.zetowe - 9.000
tys. zł - odpis rł,iejsi<r - 4.684 tys. zl - łvkła.d lud-
ności - 1.675 tys. zł.

lCI. il}otacja dla Spółki Melioracyjnej
1rrzyznana ciotacja - 1?0.000 tys. zł została wyko-
rzystana w i00 ł1,1 t przezr]aczona na konserwację
urządze:l melioracv;r,vch na tereirie całej gminy.

11. §,udowa sieci ,,-.c;lociągorvej rv Bruszczewie
W 1993 r. -w;u-kcnalio drva kr,ótkie odcinki sieci oraz
zakcńczoiro budolr-ę prz;-lączy. W związku z pol,vyż-
szynl coniesiono koszt_v ,ł rr,,ysckości -- 198,826 tys.
zł, lr,, Iym: 

- oclpis l,ł,ieJski 
- 5.000 tys. zł 

- 
dotacja

z Spćłcizielni lI],eczarskiej - 5.000 tys. zł - wkład
iuc],.lości 

- 1BB.B26 tys. zł.
27 marca 1993 l. została oddana do użytku sieć wo-
iociagc-,va o cił.łgości 6.798 mb wtaz z 76 przyłącza-
mi o łącznej dł. 1.484 n,ib. Całko-wita .łartość budorr,,v
sieci w-::az z łrzyłączanri rvyniosła 1.329.330 tys. zł.

12. Erłcł.o"wa sieci rvoclociągowej w Glińskir
Poliesione kosztv w 1993 r. dutyczyły wykonairia
pt-z,v'iączy oraz zapłaty za nadzór inwestorski i rvy-
nicsły one - 56.559 tys. zł, w tym: - odpis vviejski

- 6.700 tys. zł - ,;kłac ludności 
- 49.859 t,vs. zł.

W dniu i2.03.1993 r. zosiała oddana do ekspioatac;i
sieć wodociilgo§ir, ,ł\rTaz z pl,zyłączami c łączrie; wal-
tcścl -- 412,0l]4 tys. zł Podstawol,.re partsmetry: ciłu-
gasc sieci - 2,545 nrb, cilugość przylączy 

- 795 mb,
ijczlra pr;:,yłącr:y *- 37 szt.
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blono w 1993 roku
13, Budow,a sieci rvodociągorvej n, Starym Białczu
W 1993 r. z odpisu rł-ieJsktego 11,5lCatkowano kwotę
7.749 tys. zł rta, zakilp pieczątki r paliwa, a kwotę
7.400 tys. zł przelano na konto Społecznego Komitetu.
tr(omitet opraccr,,,ał poclkład.v geodezyjne niezbędne
do wykonania pro;ei<tu iechnicznego budowy.

14. odbuclorla staivu rv koszanowie
llada sołecka przel<azała k,,votę 1.000 tys, zł z odpisu
rvie;skiego - dzierzarvcy stawu zlokaiizowanego przy
u1. GlinkorveJ. Starr, został odmulony i zarybiony.

It. OCFIRCNA sRoDoWISIiA

1. Eudowa rvysypiska nieczystości w stałych łv Ko-
szano$,ie

Flar począt"kowy 
- 2.4a3.76C t,vs. zł. We r"rrześniu

odciano do eksploatacji wysypisko, a koszty z,Niązane
z jego budo.łą w 1993 r. rvyniosły - 3.iB2.984 tys. zł,
-ł tym: - z bucizetu - 2.570.109 tys. zł - dotacje
z Urzędu Wojew. - 612.875 tys. zł.

Wydatki dotycz-,lły:

- lobót ziemn.vch. \v}\-;ozu ziell,ti, ,,vykonanie dre-
naZy,

- dodatko,wych badań geologicznych,

- obsługi geodez;,-;nej i vzykonania inwentaryzac;i
powykonaw-cze1,

- założenia ośr,vietlenia rvysypiska i doprowadzenia
instalacji eiektrycznej do barakowozu,

- prac wykończeniowych zvviązan.vch z rvykona-
niem wiaty, zadrzewianiern oznakowaniem itp.,

- wyrównania d,róg, odszkodawań za zajęcie gruntu,

- opracowania koncepcji programowej kanalizacai
i oczyszcza}ni ściekow-.

Zakres lzeczo\Ą,y: powierzchnia wysypiska - 
2,65

ha, pojemność efektywna - 121.450 m'.

Koszt całkorł,ity zadania: 4.519,695 tys. złotych.
',

ilI. GGSPODARI{A KOMUNALNA
1. Eudorva stacji transforrnatorowej i sieci energe-

tycznej na Osiedlu Eraci Polskich rv Smiglu
Plarr począti:crvy 

- 700.000 tys. zł. Inwestycja była
rcalizolvana drvuetapowo i została zakończona v"7

grudniu. Wartosó zadania zamknęła się kwotą -1.238.758 tys zł, rv tym: środki budżetorve
{,1:]8.?58 t}.s. zł - c1o-iacja z Urzędr: Wojew. - 6CC.000
tys. ;l,ł. W ramacii tej inwestycji v",ykonano, - stację
transfoinl::iorową, 

- przebudowano iinię SirT i ułczcl-
no liiirę ke,blorvą SN] - 605 mll, - 1inię kalriolvą nn

- 1.J91 irr}_l, '- iinię kablo-ii"rą nil ośrł,ietleniowa *
9ż7 mb. - ziącza kablorve 

-'ż2 szt.

2. Modernizacja uX. Orzeszliowej w Srnigltr
Plan początkowy - 349.000 tys. zł. Zadanie zostało
w-ykonane rv 1992 r., natomiast v,l 1993 r. zapłacono
ze środkó,,lr budżetowych zobor,viązania w kwocie *
349.000 tys. zł.

3. Remont ul. Północnej łv Smiglu
Remont dotyczył położenia dywanika asfaltowego na
pow. 2.840 m', wbudowania krawężników o łącznei
długości 376 mb oraz wykonania chodników i wjaz-
dów na pow. 694,70 m'. Wartość zadania wyniosła --
329.388 tys. zł, w tym: - zbudżetu - 219.3BB tys. zł

- dotacja z Urzędu Wojew. - ii0.000 tys. zł.

4. Ujęcie wodne w Smigltł
Opracowano projekt badań hydrogeologicznych i lik-
widacji nieczynnych już studni wiercor:ych oraz wy-
konano nowe odw-ierty dwóch stuclni głębinowych.
Wartość wykonanych prac wyniosła - 160.000 tys.
zł. Koszty związane z ich uzbi:cjeniem i włączeniem
do eksploatacji poniósł Międzygrninny Zvłtązek Wo-
dociągów i Kanalizacji Wiejskich we Wschowie.

5. Modernizacja drogi Bielawy - Karśnice
Modernizacja została rozpoczęta rv 1991 r., natomiast
w br. remont był kontynuovr'any w Karśnicach od
skrzyzowania z drogą wojewódzką __ w kierunku
Bielaw. Wzdłuż połowy drogi na odcinku ca 400 mb
wyrównano podłoze i nawiezionc kamień polny. Dru-
gą część z zakupionych 1,.229 ton kamienia -- złozono
na pryzmie. Materiał drogowy rrzyskario bezpłatnie
z Cukrowni Kościan. Wydatki w kwocie 32.458 iys.
zł dotyczyŁy wyrównania drogi i tranportu kamienia.

6. Budowa kanalizacji burzowej w uI. Osiedle - KG
nr 4 w Smiglu o długości 26S rnb.

W br. opracowano dokumentację techniczną, uzvska-
no pozwolenie na budowę oraz zakupiono podstawo-
wy materiał (rury wipro, kręgi, zwężkt, włazy żeliw-
ne, abizol). Na realizację zadania poniesiono koszty
w wys. - 57.757 tys.zł., w tym: 

-dotacja z buriżetu

- 38,046 tys. zł - odpis z budzetu - KO nr 4 -19.711 tys.zł.
7. Bemont cząsikowy ulicy w Smigltr
PIan początkowy - 40.617 tys. zł. Remont został wy-
konany w 1"992 r. i dotyczył poszerzenia ul. Kilińskie-
go oraz uzupełnienia masą asfaltową dziur na terenie
rniasta, Za powyższą usługę zapłacono - 40.617 tys.
zł.

8. Punkt czerpania wody Smigiel : Poladowo
Przy ul. Kilińskiego w Smiglu wykonano punkt czer-
pania wody dla rolników wsi Poladowo. Zadanie zo-
stało wykonane przez MZWiKW we Wschowie, a wy-
datki z budżetu miasta i gminy wyniosły * 445 tys.
zł i dotyczyły zakupu kręgów i zwęzki betonowej.
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9. Eównanie clróg gruntowych ,lv rnieście i gnrinie:

droga Machci;i - Skarzyir na ccicinku 1,4 krri - ża-
płacorlo z budzetu 810 tys. zł; droga Poladowo .- N,ic-
rownica 

- 2,4 km i dloga Poladowo-j}ui,xl-Zegro-
v/o - 1,'7 ktn, zapłacono z budzetu 7.2C0 tys. zł; ul.
ż7 Siyczl^,ia. Polna, Wrnnicka - KO nr ,] vl Sluig1.1.
zapłacono z odpisu osiedlor,vego 3.060 tys zł,, ui, Kę-
d-ziersi<iego, NTłl,*1rsl<a - i.:C nr 1, zapłacono z odpisu
samotzerc1.owego 2.160 tys, zł; drogi gruriiowe zna;clu-
iące się ria terenie i,O rrr 2 w Smiglu, zapłacorro z od-
pisll samoj:ządorł,ego - ż.?ł20 iys. zł; u1. Duclycza,
Csiedle, Prusa, iirasickiego, Boczna - KC nr 4 .,ł,

Sirrigiu, zapłaco.to z cdpisu samorząCowego 1.B00 tys.
zł; tlra§i glunto\,ve łv Mor,olvnic;r, zapłacor-ro z cdpisu
wsi 3.060 tys. zł; drogi gruntor,ve lve ro.-si l,'ola,.1u,;c,
zapłacono z oCpisl-L rviejskiego - 5.2ża ty::. zł; ciit-lga
Zegrc.;o-1rTolvy Ś-..viat na odcirrku 2 kni l,ai);acoilo
z oclpisu wielskiego - 2.700 Łys. zł; drogi gluntowe
iv Chełkol,vie, zapłacono z odpisu r,vsi - 

i,019; droga
Zygrnuntowo-Jezierz"vce 

- w krvieiniu wylównanc
i 11.yprofilołvarro cirogę na pow. 9.500 n', natomiast
w cli<resie jesiennym narvieziono oclcinek drogi o cił.
100 mb żużIętn. Wartcść wykonanych prac -uvyniosła

** i.425 tys. zł, -ł iynr: - odpis rł,ie;ski 1.105 tys. zi

- v.rkład 1udności 3ż0 tys. zł; arogi gruntorł,e w- Księ-
glnkaclr w kieruriku: Blońsko--Wilkowo Palskie i
Karśrric o łącznej cłłLrgoścl 4,5 km, zapłacono z odpisu
rviejskiego - 1,980 tys. zł: ctrogi gruntowe w Broni*
ko"uvie: ul. Wiejska, Kasztailoi,va, rv kierunku Snolna
o łącznej ciługości 6 km, zapłacono z od_pisu r,r,iejskie-
gc -- 5.040; drogi gruntor,ve r,i. i(aisnicach, zapłaco-
rro z oclpisu wsi - 1.980 tys zł.

10. Rerłlonty oświetlenia w nrieście i gnrinie
a) n]Lodeinizacja sieci energetycznej rv iVyttorowie

rJp;:acowano dokumentację na i:loderr,Llzecję i bu-
cio.,,;ę 1inii ośw-ietlenior,vej. Za wykonaliil projek-
lu zapłacono kwotę - 75.000 tys. zł;

lr) Luclo-"va iirrii oŚ-wietleniovYej rv Sneigl-rl prz1,- ui.
Ł,ep}lowicza i ul. Konopnickiej. Za cplacorł-anil.
podi<ładór,v geodezyjnyclr niezbędnych do spcIzą-
dzenia dokumentacji technicznej zapłacono i<rvo-
tę - 22.3B0 tys. zł;

c) hudorł,a ośw,ietlenia ulicznego przr. u1. Kretej lv
§tarym Bojano,,łie. Za w.vkonanie ; dc],.-unentacjr.
1inii kablowej nn r,vraz z 2 lampaili i obsługe ge-
oclezyjną zapłacono kwotę-Z4.381 t5s. zł, i,,, t;,,n:

-- środki budzetowe - 1B,1l0 tys. zł - odpis
r.,,iejski * 6,27| tys zł;

il) konserr,vacja ośrvietlenia. Koszty zvi:'ązane z kcn-
:;I,\yacją oŚrvietlenia ulicznego lv mieście r gminie
z-a okres pięciu miesięcy wyniosły - 42.434 t;,.s.

zł;

e) rcmonty ośr,vietlerria ri- Slli3l,t. 7,a rł:l.Ęgr."rr1"
ośr,vietlenia przy sali ginlnastycznej i irrstalacji

elektrycznej -ł szaletach zapłacono k,votę _
5.280 tys. zł Wymieniono stare zużyte 1anrpy ulicz-
ne na lanpy wiszące ozciobne na budynkrr Urzę-
dtł, przy ul. Farnej, na deptaku przl, ul. Kościusz-
ki lv ilości 5 szt., 2 1arnpy przy u1. Dąbror,r,,skiego,
dopror,.radzono linię elektryczną do szaleton, przy
ul. Kościuszki oraz wykonano szafkę oświeilenio-
-łą na lodowisku. Za wykonanie powyzszych prac
zapłacono - 28.916 tys. zł;

f) zakupiollo materiał do prrac elektrycznych tj,
oprawy rtęciowe ,,250" - 4 szt., element,v lamp
lł,iszących .- 10 kp1,, opravuę rtęciową ,,I25" -do zamontowania prz,v ul. Akacjovrej w Nowej-
tł,si, żarór,vki na choinkę - 40.772 tys. zł;

s) rerriont ośrvietjenia ulicznego w Starym Białczu.
Założano 9 opra-,,,, rteciowych ,,2óa". przy czym
łv 1992 r. zakupi.ono 7 szt. iamp ze środków bu-
dżetołvych - D.Cr3 t,vs. zł. Koszt całkowity za-
dania wyriiósł - 16.721 tys. zł, r,v tym: -- odpis
wiejski - 11.708 tys. zł;

h) remont oświetienia uiicznego rv Bronikow,ie przy
u1. Moror"",lrickiej. Zakupiono 1 zamontowano przy
kościele 1 1ampę uiiczną. Za oprav.,ę zapłacono
z orlprsu i,;iejskiego krr-oię - 1,,115 tys. zł;

i) bud,owa ośrvietlenia ulicznego rv Nietążkolvie ,-
Pr:dśrniglu. Za wykonanie transparentu nrapy sy-
tuacyjnej zapłacono z odpisu w,ieiskiego kw-otę

- 2.200 tys. zł.

11. Buclor,va kanalizacji burzowej przy ul. Słowac-
kiego, Bronielvskiego i Dąbrorvslriego rv Sn:iglu

illv,lestl,cja była realizowana przez ZGśiNI rł, Smi-
glu, natomiast I(O nr 2 przekazał na tzecz tego zada-
nia środlri fii:ansol*,.e z odpisu samorządorł,ego w wy-
sokcści - 20.000 tl,s. zł. Długość rvykonanej kanali-
za_cji vu,yrrosi 650 mb. a koszt całkorvity zadania *
251.873 tys zi.

12. Różne place lemontorr,o-prrrządkowe z zaliresu
gospoCarki korłunalnej wykonyrvane n& terenie
niasta i gtniny:

a) ],]azervnict.,i-o ulic i nadanie nttrlerów porządko-
rl,vc]-l riieiuchomościom \Ą,e \ł,Siach Eruszczewo i
]iol,:-a,,iieś. ila r,vr.konanie tablic z nazwami ulic
i 'iabliczek z numelami poniesiono koszty w wyso-
kości - 

j..§5 t"vs, zł, r-u tym: - środki budzetor,e

- i,i80 t],,s. zł - odpisy wiejskie - 2.085 t},s. zł;

I l (ła]llol.) ogloszenlc\\ e:

-- zawai,tc umowę na wykonanie gablot alutni-
nio-wych oq]oj;reni.o\,v}ch lrl iiości 2 szt. }ia po-
czet rv5,l<onaiiia zlecenia zapłacono _ i,7.000
tys. zł:

- Konlitet Osiedlor,,,)r ni. 1 w- Smiglu: za wykc-
nanie gabiot drew-nianych zamontowanych
prz;r ul. L{atejki, śrv. V/ita i Lipowej zapłacono
z odpisu samorządowego "- 1,767 tys. zł;
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c) Remonty chodników

- budowa chodników w wonieściu
W 1993 r. kontynuowano rozpoczęte w 1991 r.
Ułożono chodnik z płyt betonowych na odcin-
ku ?3 mb i polł,. 109 mż oraz rvykonano 3 wjaz-
dy z płyt O"ronolł,5,ch o łącznej pow. 81 m'
Wartość -wykonanych prac .ł 1993 r. wyniosła

- 11.109 tys. zł. rł, tl,m: - odpis wiejski -10.129 tys. zł - rvkłaci }udności 
- 9B0 tys. zł.

W latach ]991-93 rv,vkonano chodnik przez
wieś o łącznej po.,l.. 1.042 mż i wjazdy-494 rrr2.

Wartośc całego zaciani,a wyniosła "- 121.696
t"vs. zł.

- budowa chodnika przy ul. Dworskiejw Kosza-
norvie. Poiozono kraweznik na odcinku 130
mb. Ponadto zabezpieczono kra.,vęznik na ca-
łość zadanra (16C mb) oraz płyty chodnikowe
na 100 mb. Wartość wykonanych plac wynios-
ła - i7.B29 tys. zł, lv tym: - odpis rviejski .-
15.7BB tys. zł - wkład Iudności - 2.041 tys.

Zł;

- budo,,;,a chodników rv Nietążko..r,,ie pizy ul.
Dudycza, Bocznej i Leśnei, Zakupiono kra-
rł,ężniki na całość zadania oraz częściowo płyt-
ki chod,nikorve. Za zakupion_v materiał zapła-
cono z od.prsu rr-ie;skiego kił,otę - 29.991 t;;s.

zł.

d) Remont sklepu rl Spłarłiu
Wykonano norve pokrycie daclrorve z onduliny,

naprar,viono dach na magazynie opałowym, rvyko-
nano ptzyłącze rvoacciągowe i sieć r.v sklepie.
Wartcśó wykoiianych prac-17"029 tys zł, w tym:

- fundusze wiejsiiie - i6.909 !ys. zł --- vrkład
ludności 

- 120 tys. zł.

e) Glińsko
Wykona"no szambo. }<anaiizac,ę i d,opro.łaizonc
wodę cio skiepu. Ponadio napra,,viono v,zpusty
uliczne. Z,a pov,lyzsze .o]:ace zaplaconc z ocipisu
wiejskiego kwotę 1o7 11,ysokości 4.8?7 tys. z1,

f) Stary Eiałcz:

- wykonano nap]]awę iynkó,,v zewnętrzrrych
oraz pomalowano farbą erruls-yjną 4 budynki;

- łv śrvietlicy wykonano no\ń/ą pos:ld.zkę betono-
\Ną oTaz zakupionc cłytę piecołvą.

Wartość l,vyko:ranych pr:ac 
- 8.651 tys. zł. l,v tym:

- odpis l,viejski - 7.ż57 tys. zł - 
,wkład ludnoś-

ci -- 1.400 t.vs. zł.

g) Nowawieś
Wykonano 4 przepustv dlcgcv,re p:,zy clroC"ze w
kierunku Glińska oraz uzl1l,..ilienia 2 przejazdólł-
przy drodze v,, kierunku liarśnic. V,/ą;:iość wyko-
lranych plac -- 2.659 tys. zł, r,y iy11,- od"pis l,łiej-
ski - i.369 tys, zł - r,r,kłaC luCncści - i.291 iys,
zł.

Burnli,stiz
Srnigie1, ci.lla li].1_r1.1994 },lii;,sta i Cminy Smigiel

(-) J erzp CieśLa
cżqg dalsz1; ,l ncLstępnym nl,L,irLeTze

A topoli żgln..
- Takie piękne drzewa! Nie szkoda ich?

- Komu te topole przeszkadzały?

- Ja je sadziłem w ramach ,,Służba Polsce" i teraz
;e wycięli!
Takie głosy można usłyszeć na ulicach miasta. Jedna
pani spytała mnie wprost; ,,Komu się tan szykuje
clziałki" ?

Wl-po-1viedzi dotyczą wyciętych topoli rosnących
na skara;u parku przy ul. Północnej w Smigiu. To,
ze topole rvycięto jest faktem oczywistym, ale d 1 a-
cze g o ? Odpowiedź jest bardzo prozaiczna. Ottzy-
małem ;a ,,v Urzedzie Nliasta i gminy lv Smiglu, gdzie
uclostępniono mi pismo podpisane przez Wjewódzkie,
go Konserrvatora Prz;,rody mgr, inz. Waltera Wilka
datowane 30.3,1993 r. (Tak| to nie pomyłka) znak;
OS-VI-6134-14i93. C;,,tuję 3e w całości: ,,Wojervóclzki
Iionserr,vator Przyrod.v rv Wydziale Ochron;r Srodo-
rviska Urzędu Wojełvódzkiego w Lesznie na podsta-
rvie lustracji przeprowadzonei ,w dniu 17 marca 1993
1,oku opiniuje pozytylynig 1vycinkę 18 sztrrk topoli
karradyskich losnących przy ul. Północne.; iv Smiglu.

Drzewa rvnicskow,ane do rv5,cinki sli -ł lvieku ręi:-
ności z rozpocz;ętym procese]n cbu_mierania (rnursz
wewnętIzny), silrrie ugałęzior.e i ulistnio_1e, zagl,a-
żające bezpieczeństwu przecŁiodniom i 1inii €]lelge-
tycznej.

Wnioskuję ponadlto, aby lvyciniię -w/w c'].Izew

przeprowadzić rłl okresie spoczynku -lvegetacyjnego

(w jesieni) oraz, ab1. uzupełni.: zacllzeviie lloj^/ylnj na-
sadzeniaili drzew 1ub krzer,",ów o.:Cobnych",

Mogę tylkc clodac, ze jak sie rioiviedziałenr oci

prze,ł,odniczącego }lcrrris;i Plano.r:Lnla. Porządku Pl_r-

blicznego i Ochrony Sroclov.ziska pana Stefana Klup-
sza, wycinający zobolriiązany iest do posaclzenia za
kazde w.vcięte drzervo czterech nor,vych. Pan
Szczerba1, bo to on lyycinał, .7n,płacił na konto Rady
Sportu 3 miliony zŁotych.
P.S. Juz w 1atach 70, ótn,czestle v,,ładze usiłowały
skarpę parku przy u1. Północnei zalllienić na ciziałki
budowlane. Może l,,larto do tej i.-cncepc ji lozrócić
i .łykorzystać u^zbro jerrie ulic;,?

(H. Z.)

- 

Bre§uEM



V,ilT,RYNA SMlGiELSKA

Z, osmfiem m&e ffi§@ źgn&ów§!!
Vy' czasie ostainiei Sesji Raclni v,lysłuclrail iri-;l-

macji o stanie ochrony przeci-wpozarcv"ej ita te]:ejlie
rniasta i gminy, kiórą zlożył lr,cmenciani Re;oncwcj
Państworłej Strażlr Fozarnej w Kośc;,a.rrle st. bll,g,
nrgr irrż. Leorr iv'Iądry.

rl/ r,ejonie i<cściańskim w 1993 r. zanotowa;ro U6

pozar,órv o łączlryctrr stratach 1.936.,55C Lys. złolycil.
Na naszym tei,enie pozarów byio 20, a sif3iy w,viiicl-
sły 3T3,500 i;,,s. złoi.ych. Ich przyczynanli b"vły: nie-
osirozirość osó'b cioroslycn - 6 pozarórv, wacly ulzą-
cizel eiektrycznycir -_- 3, r,va,;iy urządzen mechanicz*
nych - 1, vnacły urządzei ogrze\,yczr-cir - 2, p,:,rl r,a.-

ienia - 6, niespia.v,,,noŚĆ pojazoórr -- i, ril3tl-S[Ła1l, ..

prżyclyna - l 1;ożar.
Strażacy przeplo,ładzlli E4 kontrole ,ł 161 cbiet-

ta-cn stłvierC:a;ąc 62 usterki, \.n l_],,m: 11,yposażetrie
w Splzęt - 16, zaopatrzenie wodile -- 4, cto]azci5l
pożarowe 

- ż, buciowlane - 11, instala.cyjne - 1,

pozostałe 
- 28.

l,ła telenie gtlrili-v, zna;cl"ują się J miej;cotł,osci tli:
pos;.ada;ące Zacrrego zaopat,,zenia,lv v,,odę; Czacz3-\:.
Przysieka Stara I i Zygm,linto-łc, Wieś Gllielvo,t-c
posiada sieć wodociągową, 1ecz nie zamontc-wai]o na
niej hydrantó,,l,, przecir.vpożarowych. Są rniejscowoś-
ci, które nie posiadają łączncści telefoniczlrej: Staie
Szczepankovła, Btzezlny, Pręti<orvice i Skoraczewc.
T1,-iko 3 budynki iła.lą pcllrycie łatlvopalrre.

ł,ziala u lias i9 jednostek OSP. W tej iiczbie 5

ciysocnuje 6 sanochocia_ni: Sniigiei. Slare Bo;anov.",o,
Brclnikov;o, Czacz i Żegróvłku. W zar-;odach gmił-
iillcl |.r1, ucjział 2J, sekcje, ale iyiko i1 st;l,:Lc.,liałc
mfiĘli§-Ęilij ffisi!&Ę!.r]

Knwn§kw p@§&cw§ffiffi
li:.Eż"hl,. - w- Snriglu. prz.l ui. L. },4ierosła-*:kiego

<io:;zło do nieporozumien rc.iędzy matka a córką
, o... wylervanie rł,c.ciy na scl,tociy. SŁroa,r, iJo''l.zi]:.,.;
& nietrzeźwy mj.eszkaniec Starego Bojai:cv,-e, ieżai

.,,,, Srniglu na ul. śrv. Wita rv rejonió cmeritalza.
Wnicsek clo I'lciegiuin.

22Jł2.ł:t. - nietrzeźr.,,y mieszkar'li:c Smigla leżał na
Lla ul. Du,dycza. Odrvieziono go do don--,"l. V,I:;;,iosek
łio Kolegium,

& nietrzeźr,vy mieszkaniec l,;,[oro.łnicy lezai -n, śmi-
glu na ul. },Ąickierł,icza. Od-wi.ezionc go do szpiia-
la ,,v Kościanie. Wnicsek dc Kolegit.l.

@ interwenior,vaifo -JI Starym i3ojancrvie, gjz,le d,osz-
ło d.o nieporozumień międzr. małzonkami na tle
ll:lajątkowym, Sirony 

- 
pc raz ktor_vŚi - nouczo-

rla.

vz giupie pocistawowej. Wogóle w za.woCach r:ie brało
uciziału 6 jednostek: Karśnice, Karinin, C:iszewo,
Parsko, Wcnieść, Przysieka Stara. ,, W pizypaciku
Starego Bcjano-,,,,:. 1est niedopuszcza.Lrre, b,v jednostka
typu ,,S" nie brała udziału w grupie podstav;or.vej.
Po raz pierwszy oći vrielu lat lv zawodach zabrakło
Młociziezorł.ej Druzyi-iy Pozarniczej z OSF Sinigiei1.,.).
Nie mozna iego dorobku iak beztrosko zaprzepaścic''.

ł]iysiłkiem l.,,łaciz Mjasta i Gminy Śmigiel w os-
tatnill; czasie sfrilansowano koszty związane z budo-
v,,ą rrołvych straznic rv Karminie, Zegrówku, Roba-
czynie. J3aza garazo\-ia w terenie ulega systernatycz-
i,ej pcpra,wie, czego 

- niestety 
- nie można od,nieŚc

clo sarłlego Śmigia, gcl,zie r.vaiunki garażowe są naj-
gorsze. Piei:wszą 1edi-rcstkę iv gminie nie można wzbo-
gacic sprzętc.,vo. i.,lc po prostu nie ma gdzie rego
sprzętu wstarł,ic. Straz to 3uz nre tylko gaszenie po-
żaró.r. a]e d.zi.ałanla l.atownictt-a technicznego, dro-
gowegoJ e,<ciogicz.,egc. r,,-odnego, chemicznego, bu-
cior-,.lai,iego". Czas lviec cl-ryba na;-,;,lyższy pocljąć ja-
kieś o.zia,ła.li:,, do czego Szanorvrlą iiacię serdecznie
nakłalilanrl-".

F.,q, iJ_o złozon;.gli iilfoi,macjach i dyskusji powołac
konlitet spcłeczriy iru,Jowy straznicy w Smigiu) Prze-
,wodniczący Raciy zar-ząciził przer-;lę, by F,adni mogti
c}:ejrzeć dwa samochoCy, które zajechały przecl Cen-
trum l,łultury; sanrochód ratownictwa wodnego i ra-
torvnjc'i,,"va drogowego. To juz Europal Sprzęt i .,v;.-
posazenie samochodów demotlstio-waii stIazacy 

-zro,,ycię;cy sirazackiej olimpiady z Ber]ina.
(H. Z.)

Zii.t]2.ior. 
- i.:olejtra ar,"-antura -lv Star,vm Bojanowie,

rórvnreż na ti-e =ajaii<crr.-1,n, i1.1n"i,ązem" rniędzy
bracrrii, którl,ch też pouczono.

28.S2.i;r. 
- r., Karśnicach, r,r, czasie gęstej mgły

mreszkaniia Sniat kierująca fiatem tŹÓp Ź;ecnół"a
:a le-,tą_stroirę jezdni i uderzyła -w stojący ciag-
1;llii<. Oi_la pc ja.zCv został5, usr:kcdzorre. §traty
v,,r-cenionJ ła o milionórv złotvcli. Kierującą uka-
Iailc 200 i-;sięczr-iym mandatem.

5.Slj.br, - nietrzeźwy nrieszkaniec Śmigla na ul.
Leszczl,ńskiej 

- vłszczął awanture wobec żony.
Zł,ta7 puJczoni-.

W styczrriu hr.:

- 5ląię1,61;lano 11 -łniosków do Kolegir-rm, - 23 oso-
b3. uka.rano l:a_ sume 2.150 tysięcy, - Ij osób pou-
czcnoj - 37 raz;, ii-itelwenior,vano, 

- zatlz)lmano 3
prawa iazdy i 'i cio.r",cció-ł lejestracy;r.r,ch,

st. sźerż. Wżesław Terczewski
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