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KoI§CERT DLA JIoLn
W poprzednim numerze zamieściliśmy apel matki

Joli Nowaczyk o składanie ofiar pieniężnych na ope-
rację przeszczepu rł,ątrob5, jej córki.

Z wielką satysfakcją odnotowujemy, że 19.03. br.
rv saii widowiskowej Centrum Kultury w Smigiu
rórvieśnicy Joli, przy współudziale Centrum Kultur_v
w Śmiglu, zorganizowali koncert, z którego dochód
rv rvysokości 2,700.000 zł przekazano na konto funda-
cii (Bank Gdański I Oddz. Poznań 306203-72498-132-3

- plzeszczep wątroby). W koncercie bezinteresownie
udział wzięł;, następujące zespoły: Higher, Moore (of)

Bit hes i CPN - ze Smigla; Lizartl, Into the Light,
Qrrestion Nlark i Magnum - zLeszna,

Głólvn;. organizator Agnieszka Graczyk _ kole_
zanka z ławy szkolnej Joli - 

prosiia nas o złozenie
podziękowania następującym osobom: S,vlr.,vii Kacz-
marek, Justynie Nadolnej, Lidce i Eoguni Kleusch-
ner, Monice Banaszak, Bercie TvIlałkas, Syllvii Pisa-
rek, Kaśce Kozioł, Agacie Gariacz, Norbeltorvi Stęp-
czakowi, Krzyśkorł,i, NTarkorvi, ArLurolvi Gablerowi,
Marcinolvi Satora, Foxorvi --- za wszystko, Marcino-
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KOI{C§RT DT,A JGLI
Wi - ża wkład &rt5ls|y."r,-r, N-orbertoi-"r. Krzvśko l"i,
Marliovr,,i, Artiirowi za rł,i<ład si};;. cpieke oi:az
v/spar:cie ttzyczne i psychiczne. X,Iicilałoivi \rhśnier,i,-
skiemu za cierplir,vość, Piotro,wi Włodarczakowi - za
sprzęt, Pa-łłoivi Domagale, zespołom - 23 rnq2l-Ęg;.
Specjalne podziękołr,anie dla Bułv (Sebastrana;. Dzię-
lri - 

,tvszystkiirl, dzięki }rtółynr ten lronc:rt nrógł się
odbyć!!! Cczyrviście baidzc, Jlardzo dzleklrje tez Cen-
trurn Kultury za udostępnienie sali r opieke.

Niezłą \\/ sLllnie zaba,\i,/ę z uclziałem okcło l50 osoll
popslrł incyde r-rt spiotł,okolvan-i pTzez mleszka]]ca
Smigla, który bez zadnego pov/,odu rł,dał sie r:- 1ló3ke

: uczestnikami konceltu prz,vb;rłyrni z i{ośclana. }. .
wszyscy też jego uczestnic-\I slrroin .r.!,lo\1-2lr.- _,

dostoso-,.riali się do charytatywtlego celu koriceit1-1,

O;:ganizatoiom w dalszym ciągr,r z;, cz§nl-i \,,-\--

tr-łałości i uporu łv rea,lizacji ce}u - Iatowania z1--

cia I'"o1eżanki.
Redłkc ja

CZY BĘDZIE
pR"oMoCIA?

W dniu i9,02.94 r. u, Gnirrnym Ośrodku Kultury
u' Lipnie, odbył;. się Eliminacje Wojewódzkie X\I
Dziecięcego Festi-ł,aiu Pioseili:i r Tańca ,,KONlld 94".
Do eliminacji zgłosiło się 13 soiisiórv. 3 zespoł.v .yo-
kalne oraz 14 zespołów tanecznl-ch.

Z naszej gminy udział wzięŁy dwa zespoły tanecz-
ne ze Śmigl,a, oraz Natalia Sobkowiak ze Starego Bo-
janowa. W kategorii zespołów tanecznych jury u-yt;--
powało ttzy, a wśród nich - u-waga! - zespół tanecz-
ny działający pTzy Centrum Kultury w Śmiglu, w
którym tańczą dziewczęta ze Szkoły Podstawowej
nr 2 ,,v Śmiglu,

Jest to dla tego zespołu, złożonego z;ecieiiastu
d,zierr;cząt, duze osiągnlęcie, ale czeka je 3eszcze ciitżo
placy. Muszą dopracować ukłaci. taneczny 1 nagrac go

na kasetę, irtóra zostanie przesłana cio Konirra. gdzie
zapadnie clecyzja, czy zespoł ""I/ystąpi w czasie iesii-
\,,/alu ,,i{CI{IN 94".

jaka]<olrviek jeclnak ona będzie, gratulujemy zes-
połoivi i iego instluktorowi Rafałowi Rosolskiemu
dltzego sukcesu. Nie można takze pomirrąć faktu u-
zyskania v/}rlóznienia \ł grupie solistów przez l{ata,-
lię Sobko-1ł,iak.

;, nadzieję. że itl,ż niedługo mieszkańc-y Śmi-
mogli obejrzeć ."vystępy naszych clziewcząt.
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V1_ Cniu 2a"a2.91 r. .,v szkole pcdsialvo-wej lł: Śmi-
glłt oclbyło się zebia.lie l]]L,.-,,,.JCc i-c_l c.ici:rlró,,t, i{o-
ła, Pclskiego Z,,,vizlzku, Węd}<arskiego łv Smiglu. Przy-
1:;",ł ira nie, zaproszony przez zalzątl, Burmistrz Mias-
ia i Glłił;r lr, Śmiglu Pal jeizy Cieśia.

Kcłc, 1łtóle iiczy aktuainie 270 człorikórł,, plowa-
l,i.i zgi.iil.le ;e s-uvoiln statulem barclzo szeroką dzia-
łalics: :1,.,ripiającą s'ę przed.e wszystkin na racjonai-
ilej gcspcc,alc: iybacilo-wędl<arskiej i organizowaniu
imprez si,]oi,.c-\,i,o-Iekreacyjnych cila członkórv Koła
i ich rccizi,i' . lcsiałc to szczega'tnie mocno podkreślo-
i-e w spia.,ł.ozcianiach przedstawjonvch zebranym
przez j--]]eze:::_ iloj. Stefana Janicklego i kapltana spor-
'1.or,vegc iic]. l].crnana SclTillera. I{oło, które dzierżawi
na tere:lie glnlny 3 starvy (w l{ietążkovlie i rv Smigiu
przy u,1. 1]o,ilrocnej i V/ocnej) o lączne; porrrrerzchni
1,5 ha -ł;.,d_;iło ria zarybienie 1i.7E0 t,vs. zł, kupując
poiiao 500 kg lyb. Fo,rac.o prz) uilz;rnraniu tych
stałvów, tj. i.vyilorryrvaniu prac porządkowych, napra-
wie uszkodzonych urządzer' wodnych itp. pracowało
kilkudziesięciu wędkarzy przez ponad 210 godzin.
Wiele truCu kosziowało też utządzenie nowego lokalu
w- star5rm budynku ,,Pogoni" w Smiglu przy ul. Pół-
nocnej.

Pocis"i,r-io-,,,l,;ac iziałalrcsć I{oła PZW ,,t, Smiglu
:., ^!:_]3:,. l:;.e spc,,sób ilie wspomnlec o tym, Że zorga-
l:i:,,-,-;,-lo J iilprez o cli;-iakteize sircr,towo-v.;ędkar-
s"l,:-l. ,=r,ich ;ak: zar,vcdoy o tytuł mistrza Koła, o p.ł-
chal prezesa, za,,i-ody ala działaczy, zawody drużyno-
\\,e, a zv-żaszcza dia niezrzeszcnycil dzieci z okazli
Dnia Dziekca.. Te ostatnie zorganizowane razem z OSP
ri' Śmigiu ciesz;rly się ogromnym powodzeniem, a po-
łączone z drobnymi upominkami dla dzieci., piecze-
niert ]iiełbasy, pokazen wozów sirazackich, uniejęt-
ności płetvlor:urków itp. stanołviły ogromlią atrakcję
dia rł,szystlrich uczestnikó-w,

Biorąc to r,;szyslko pod uwagę zelllal:le uclzieliło
zarządoivi absolutorium za 1993 rok. \Y koricori-ej 3ego
części głos zabrał Burmistrz NTiG, ktorv dziękując za
zai:toszerlie, \yysoko ocenił dzlałalr-iość Koła i życzyŁ
pcriobnych osiągnięć w prz"rl52igści, zapervniając jed-
nccześnie o swoim poparcru dia ciziałań 1.,,ędkarzy.sla

(M.D,) Prezes : Stejłn J rtniłki
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,,HARffi{Il*§A"
W niedzielę, 27 lutego odbyło się doroczne rvalne

zebranie .,Harmonii". Ty* Iazem nie rlogłam przy-
słuchiwac się obradom osobiście, więc zmuszona jes-
tem skorzystac z lłprzejnrości p. Liilonicza, który, ud
stępnił nri prz;goioy,:ane przez srebie spra,nvozdanie.

Bogaiy, jak zar.,,sze, plan. pIaC) Torł,arzyst,wa Zoc-
tał pra.vie rr.r pełni rv;-konany. }Iie przewidziano je-
dynie, ze o|s;]ii:::,.ici,:z;l- obłiloció.,ł, różnych świąt na-
lodowych nie za-wsze będą ur,ł,zglęCniali w swoich
programach lvystęp,,Ilarmonii"", (Oczyrviście, czasa-
tni taki występ nie był zgodny z koncepcją artystycz-
ną danej uroczystości i stąd mogło wynikać ,,zapom-
nienie" o skorzystaniu z udziału chóru).

Ubiegł}, rok był szczególnie zna-czący dla ,,1larmo-
nii", która jak r,;iadoi:lo oilciroclziła jubileusz stulecia
istnienia. Pc pełuej mobiiizac;i z tej okazi (występ
galorvy i inlcrez_.i tcrvarz_v*sza,ce; c]-iór, lłczesti-riczl,ł
również \.,r takicr l,.,,,.-.,l;:.i,,-:_liacil. jaj< pośrliecenie
sztandarlt Bractil:a :{u1,1rol,,-cgo ^ 7'ioI z okazli B0-1ecia
jrarcerstwa \łr Śrrigi-r i rvreszcle vtlojerr-odzkre
Ś-,vie'lc Muzyki. liie.,tei;v, r..iczestlliczono także \§ uIo-
czystoścj.ach smut,nyci:, ;.ii<irrrj b;vłv pogrzeby długo-
letnrch członków,,Fla,rnonii": Stefa,nii, Koteci<iej, Ce-
cyli Warcry, Zoftt lię§trelskiei i Hieronima Ziegiera.

Gcl;-'oy baldzo la].lcnicznie poc'i,sumować ubiegły
roli ,,I{armonii", zrobiłabirlr-t to ,uri ten sposób: bardzo

ciężka praca i odrobirla relallsu. Do p|2 '"iennośc;
mozna niewątplirvie za)iczii: -lvycieczkę a.utoi(arową
do Kotliny Kłodzkiej. Jedno 7e \:il3j]o1nnień z tej d,w,li-
dnior,vej wyprawy l-.lędzie z pe,,łncsc:ą .1ci;,.czrlło si-li,e-

lvania w kościółku Niif Sriezne1 i,,olliz,ej szczytu Ig-
licznej. A praca? Od'o;,ło się 40 lekcji cliólu - 

jak
złvykle przy bardzo r,vysokiej i;,el.:,,i,,el-ic;i, Ari jed-
nych zajęć nie opuścili np. p. S|.efani::, Wa],kor,.riak i
p. Edmund Maćkowia}<! Najleplej ,.s§ls"v-i-".a.ły się" al-
ty: pp. Genowefa Janicka i Janina R,zymslia (pc 1 nie-
obecności, dalej pp. Janina Majei, Bari:ara F'ilipor,vicz
i Łucja Przybyła; lvśrócl sonla,-iórol: pp. joanria Cbst,
Małgorzata Maćkorviak, Jariina Far,vlic}ra i Nl:cja
Szmatuła; tenorór.il: op. Zbignierv Kiec]ia, Zenori Bec1*

narek, Władysłarł, iviajer, Marian Ciesii}r i ifa-weł }-i-
lipowicz; i z basór,v: pp, Stefan Janicki i l\iiar,ial Ku-
biak.

Nic dziwnego, że perspekt.l,rła tai._ cięż;.,iej i sys-
tematycznej pracy działa,,otlstl,:l3za,ląco" na €i,lv,ei-}tlł-

alnych adeptów szr,łki śpie-wac:e;, l{a ;;zczęście zne-
1azło się kilkunastu od.rvażn_r-clr. iriĆ.,;,ly -\,v!i::locnili

szeregi chóru. Są io: Dez,vclerius: ;.jlysxie.,,,l:cz, T,,łlo-

na i Izabela I(azmierczai,. Lucja Frzr,5yła, Doroia Ra-
tajczak, Joantla i Lucr-na Soboi, Justyna Ziegler oraz
tlori-o przvjęci: Karrriia Grocka. Tad.ellsz trirner i Ka-
ziniera Stachorviak. Po cichu dcc].an. że .u flgczei
członkórv,,Harmo.-lii" został takze prz.vjęt;l, burmistrz
Jerzy Cieśla 

- szlroćia, ze nie łv clrai,ai,-j.e:ze c}rórzys-
ty. Może rvynika tc z obawy, ze nI tyi:r przypadku
musiałby ,,śpiewać jak mu każą"?

cztrść pitrśNii
(J. s.)

Mogło być gro;&m§m§
Wtorek, lmarca br. Poźne popołudnie. Z balko-

no$/-ego okna mieszkania nie rvidac ani potężnych lip
prz5 J. De,browskiego ani budvnku szpitala, Mgła?
Tak nagle? Ale patrząc z przecil,vnej strony widzę
narvet kornin szkolnej kctłorvni. Wychodzę. Skrzy-
zolł,atlia ul. T. Koścjuszkl z Cra. S. Skarzyńskiego nie
rvidać. Wszystko zasnute gęstym, białym dymem. Pa-
li sie? Z bardzo niskich koninólv budynku, w którym
lirieści się hu_rtownia JEM, kłębi się dym, który jest
znoszcny przez r,viatr w kierunku zabudowan szpi-
tala. Ktoś jesi na dachu, Mieszkańcy są dziwnie spo-
kojni i ja}<by zdurnieni. U nas? Słychać dźwięk syre-
ny. Zjav,liają się drva u,oz), lrojowe śmigielskiej stra-
żr--. Z ttudem przeci,skają się przez dym i... jadące,

3ak gdyby nigdy ilic, samochody. Pojazd straży koś-
ciańskiej (na trvarzach ,,r,vidzów" pojawiają się uś-
mieszki) nie ma gdzie stanąć, bo klient hurtowni nie
odjechał maluchem. Nie uczynił tego takze właściciel

Żuka. Kościaniacy są z,jziwieni. A d;;m ,,naCal -wali".

Jak się później do-łiedziałem, w kcili:lie zapalilv sir1

sadze. Ale dlaczego dym był biały?
Sprawcą zamieszania był kicś ze szi]itŁ,il3. Wiclząc

z okna białą ścianę dyilr,;,, zarviadonrił stra,z kościań-
ską informuiąc, że pali się stocloła i ząS,lozonv jesr
lrudynek mieszkalny. ]§ie na].ez,u-- się clzirvić, że koś*
cianiacy, drogą raciiorvą, za.,r,iacLcn,iili naszych.

A tak na rrrarginesie sprawy. G.cl;.b;- .i:l.,l 1lył slc-
neczny i wraz z dymen v".yleciałc na d.ach pokryt_v
papą palę iskierek,.. 'Iuz ollok stotioła -- tez pokryta
papą, po drugie; strorlie ulicy 

- nasi.i]pna, obck drew-
niany kiosk. A to rvszystko w bezpcśiednim sąsiedz-
trvie szpitala!!! Zdziwiony byłem tym, że nikt nie
zamknął dia ruchu kołorvego ,.ilicy l'. Kościuszki, nie
kierował ruchem i nie zairzymylvał ,,iręiając;.,ch się"
między wozami bojowymi strazy pojazdów.

Bądżmy plzezgrni ho z ogmiem nis llia żartów!!| (H.z,)

Ęn Ę{e!ffi
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1r) Karmin
Wykonano place splzętenr mechairicztrynr zrłr4-
zane Z upol,ządkowaniem nielegalnego WySypiS](a
ziokalizowanego na terenie wsi. Za pov/yższą
usługę zapłacono krvotę - 

5,000 tys. zł, w tym -odpis rviejski. Karmin - 3.98i tys. zł -* odpis
i,vrejslri Chełkowo - 1.019 tys. zł.

i) Chełlłowo
W 1993 r. mieszkańcy y,si w czynie społeczn),-n]
wykonali prace zr,viązane z wyrównanien drogi
gruntowej na odcinku 1.000 mb, oczt,szczenietll
Iorvii na odcinku 200 mb, pomalowanien sr,viet-
licy. Wartośó wykonanych prac 11,,vniosła - 2.0J0
tys. zł.

j) Remcnty przystanków autobusowych:

- 
}'|q191ynięa
Za p]]ace z-wiązaire z ponalowanien rvial,,r,

pi,zystan!{owej zapłacol\o z odpisu r,viejslriego
klvotę -- 718 tys,zł;

- 
Karśnice
Remont pr:z),stanku polegał na naprarvie dachu
poplzez załozenie r,oulych płyt eternitor,vych.
Wartość wykonanvclr prac, 570 lys. zł, r,v tym:

- cdpis wiejskr - 410 tys. zł -- rvkład 1ud-
n65ęi - 160 tys. zł.

k) Gniewolvo
Za materi.ał niezbęclny do ir,;,-konatlia f etilolll t;.

zbiornika p.poz. zapłacono z odpisl-L rr-ie;skiego
}rwotę - 4.178 tys. zł.

Iv. OSWIATA

1. Rerrront budynku Liceurrr Ogólnokształcąccgo
lv Smiglu

W rainacb remontu vn,ykonano: -- opielzenia rnurkórr,_
ogniowych z blachy cvnkowej, -- Ę6n5ęllyację rynieil
i rul spustow,ych (wkład rzemieślników: Jerzego Wie-
czorka, Ka.zimierza tsuchwalda i Macieja Kenkela na
L,zecz rniasta ), -- skuto stare tynki zewnętlzne o]]az
połozclto nowe na 3 ścianach. Pozostaie wykonanie
Lynku na ścianie od strony boiska. Wartość dotych-
czas wykonanych plac \Ę,ynosi -- 86.250 tys, zł.

2. Wykup oraz rnodernizacja pałacu w Bronikow-ie
Plat-r począlkowy 

- 700.000 tys. zł. Wydatki ponie-
sione w 1993 r,. dotyczyły: wykupu pałacu, zlecenia
rvykcnania dokumentacji na adaptację obiektu oraz
realizacji prac dekarskich. Ogółem poniesiono koszty
-- 1.459,681 tys. zł, w tym: - środki budzetowe *-
559.6lJ1 |;ls. zł -- dotacja z Kuratoriunr oświaty _
900.000 tys. zł.

Co i x& iHe zrn&
3. Remont dachu na obiekcie Szkoły Podstaw-owej

w Bronikowie
Za naprawę dachu oraz wykonani.e uzupełnieri opie-
rzenia zapłacono ze środków budżetowych kwotę -3.700 tys. zł.

4. Eudynek szkolny rv Mac}tcinie
Wykonano prace malarskie inr klasie i korytarzu, po-
ma].ov,,ano stolarkę okienną zewnętrzną, parkan,
sprzęt zabarł,olvy oraz napia-,riono okna, Za pawyższe
prace zapłacono z ocipisu wie;skiego - 

,+.2ź0 ,i,ys. zł.

V. KULTUEA ISZTUKA

l. Bemont Domu Kultury rv Smiglu
Plan początkowy -- 508.000 tys, zł. Poniesione kosz-
ty dotyczyły w większości prac wykonanych w 1992
roku: - wykonania stropu nad sceną i mechnizmu
rozsuwania kotary, - prac stolarskich i malarskich,

- prac sairi.tarnych. Ponadto w r:amach planowanych
środkór,,l zairupiolo fortepian. l{a realizację porvyż-
szego zadania poniesiono koszty u, wysokcści -174.369 tys zł. Poza tym p. D. Dobraś wykonał prace
malarsl<ie ,"v sia.rej części Domu Kultury oraz jedno-
krotnie pomalował parkie,i -.ł sali. Wartość tych prac
wynirsła i5.309 tys. zł i została przekazana jako
wkład :rla Tzecz miasta.

2. Budowa świet§cy lv Przysiece Starej I
Plan początkowy - 100.000 tys. zŁ. W 1993 r. były
wykon;rwane place: - szambo bezodpływowe, po-
sadzki cementorve gładkie w pomieszczeniach na pię*
trze, roboty murarski-- wyprałvkowe, - lv kotłowni

- roboiy elektryczne wykończeniowe, -- instalacja
odgromowa. Zakupiono: 10 stolików i 40 krzeseł, a z
Urzędu przekazano 17 stolików i 50 krzeseł, * 2uP,r-
piono regały, stoły, szafy, _- wyposażenie do kuchni:
pateirrię elektryczną, serwisy obiadowe, sztucce, garn-
ki, artykuły szklane itp. Koszty związane z w/w pra-
cami i zakupami wyniosły * 722.743 iys. zł, w tym:

- dotacja z buclżetu - 105.?82 tys. zł __ wkład iud-
ności 15.961 tys. zŁ

3. Eudowa remizo-świetlicy w Robaczynie
Plan początkowy - 130.000 tys, zŁ.

W 1993 r. wykonano:
-- prace murasko-tynkarsko-posadzkarskie tj. osa-

fu dzenie stolarki okiennej i drzwiowej, tynki wew-
nętTzne, podłoża betonowe i posadzki z płytek 1as-
triko, trzon kuchenny, taras betonowy przed wej-
ściem do świetlicy,.

- podbitkę sufitową wraz z ociepleniem, ławki przy-
ścienne, bramę garazową,
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fu&mmęm w §S93 rolcu
- instaiację odgromołvą, elektrycz:ną wtaz z oświet-

leniem oraz instalację wodno-kanalizacyjną,

- prace ruala::skie: ściany, siolarka okienna i dtz-
wiow-a, ławki przyścienne, podbitka drewniana
ze.,"lnętrzna,

- zamontowano rynny,

- wyposazono o]:iekt w: ogrzewacze pomieszczeń,
kuchnię elekiryczną, lodówko-zarnrażarkę, zas-
tawy stołowe, garnki, firany itp.

Wartość wykonanych prac - 205.446 Łys. zł, w tym:

- dotacja z lcudżetu - 157.213 tys. zŁ *. odpis wiej-
ski - 9.645 tys. zł - wkład ludności - 38.586 tys. zł,
Budorłza została zakańczana i od.dana do uzytku 29.05.
.l993 r.

4. Budowa remizo-świettricy w §ierpowie
Plan początkowy - 100.000 tys. zł.
W 1993 r. wykonano:

- podbicie sufitołve z płyt 1aninatowanyclt wraz z
ociepleniecr r.v świetlic;. i w pomieszczeniu gospo-
darczlmr oiaz iv pokojach na piętr:ze,

- podłogę d::ervrrianą rr, śr.rietlicy, rł, pokojach na
piętrze ora.z schody z desek,

- 72i7gnę7ono place z,,lrrązane z założeńem instala-
cji ocigromołvej i elektrycznej,

- założono rynny i rury spustowe, parapety blasza-
ne oraz wykonano obróbki blacharskie,

- wybiałkowano świetiicę, pokoje na piętrze oraz
klatkę schodową,

- podłoze betonowe rv korytarzu,
Przelano kwotę 23.000 tys. zł na konto Społecznego
Komitetu. Wartość wykonanych prac - 107.474 tys.
zł, vv 1r^ - dotacja z budzetu - 103.184 tys. zł *
wkład ludności - 4,290 tys, zŁ.

5. Bozłludowa rexnizo-świetlicy w Karśnicach
Plan początkowy - 100.000 tys, zł.

W 1993 roku:

- zaku,pionc stolarkę okienną i drzwiową, bramę
stalorvą garazową, stal, żwir, cegłę wełnę mine-

, ralną, \:iapno, tarcicę eternit,

- oszklono stolarkę okienną,

- osadzono część stolarki okiennej i drzwiowej,

- wykonano place murarskie związane z wykona-
niem piwnicy i ścianek działowych,

starej części obiektu od strony frontowej zało-
żono rynny i rury spustowe.

Wartość wykonanych prac - It3.772 tys, zł, w tym:

- doiacja z budżetu - 103.286 tys. zł - odpis wiej-
ski - 2.700 tys. zł - wkład ludności 

-7.786 tys. zł.

6. Rozbudowa świetlicy w- Brońsku
Plan początkowy -- 150 tys. zł. W 1993 r. postałviono
ruury ze:.vnętrzne i w części mury wewnętrzne do

stropu oraz opracow-ano projekt technologiczno-bu-
do.łlarly na wykonanie sklepu i zaplecza kuchenrrego.
Wartość r,vykonanych prac - 15.51? tys. zł, w tym;

- dotacja z budżel,u - 1IJi6 tys. zł - wk]ad ]ud-
ności - 3.741 t5,s. zł,

7. Buelolva śr,ł,ietlic_y w Nor,v.yrn Szczepłrnkou,ie
W 1993 roku wykonano:

- 
podwyższenie na scenę r.", świetiicy,

- schod-y drewnja,ne na piętro,

- 
pcsadzkę z pł_vtek ]astriko lv kucłrni, spiżarni i lv
korytarzu,

-- uzupełrriono instalację elektryczną oraz zaitrsta-
1owailo 1ampy,

- instalację odgron' olvą,
-- zakupiono rnateriał Co wykonania sząitrba i legału

do spizarni craz płyty rvióro-,ve cic r,vykoirania po-
dłóg na trięirze,

- zakupiorro lr;vposażenie: patelnię elektryczną i
galliki.

\r,Iaitośl rl-t-kotleilvch prac 
- 78.ż44 tys. zł, rv tym:

- dotac;a z budżetu - 68.553 tys. zł -- odpis wiejski

- 8.4i3 tvs. zł - rvkład ludności -- 1,278 tys. zł.

8. Budor.va śrvietlicy rv Bronikorvie
W i993 roku:

-- pornalowano elervację, stoJ.a.rkę okienrrą i drzwio-
wą od strony frontowej,

- zakupiono i połozono wykladzinę podłogową w
nomieszczerriach na piętrze,

- zakupiono wvposażenie do kuchni: gal,nki, bryt-
fanny, art_vkuł;v szklane ltp.,

- rvykonano plzvkrycia stucizi.ene},, sciekcl,vycir ortrz
uporządkorvano tereii -,vckół oblektu.

\\raltość 11,.r,,konanych prac 2|.482 i;rs. zł, rł, tym: -ciotacja z lludżetu - 10.000 tys, zł - dolacja z bu-
clżetu (OSP) 

- 3.100 tys, zł - odpis wie,lski -- 3.600
tys, zł - rvkład ludności - 

4.782 tys. zł.

9. Budorva śrvietlicy w Poladowie
W 1993 r. r.vykonano:

- przyłącze energetyczne oraz irrstalację elektrycz-
ną \ł,Iaz z zainstalowaniem lamp w salr i w po-
mieszcze.iiac}-r gospodarczych,

- tinr. .,.;etl",nętr:zny r,ii świetlicy, a ."r, trakcie reali-
zacji są dalsze prace tynkarskie.

- zagrunto\ł,ano farbą podkłacr.o,łą część stolarki
okiennej,

- osadzołro 4 drzwi tvettrl:tęttzn,e,

._-- zirkupiorro płytki ścienne.
c[oko,ńczenie IL( st,},o,nie 6
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dakoltczente ze stron.J 5

Wartość wykoi"iailych prac 
- 48.363 tr-s. zł, 1,v tym:

-- ,:ii.lisy -t.,-iejsiii.e z 1993 r. i pc.or;,cdnic.l ia1---43.B23
i.ys. zł - i;-llłe.,l_ ludnosci -- 4,5,,i0 tys. zł.

1{l. fi,emonty vr, ś,,";ietlicach i remizach:
a) reiriizo-śv",ietli.ca v,, Olszeu,ie

W i993 loku wykonarro:
-- pornalorł,ano ściarly, stclai,lrę oiiiellną i drzr.;itl ,vt)

rłl śr.ł,ietlicy i nozostałych pomieszczeniaci-r,

- położono pi;,tki lastriko na k}atce scilocilrvej,
Zal::i..jnio1lo natei,iał7 co rvykorrariia stolikÓ-lv o]]az ma-
|criai ira zasłori\,. V,ialtcść wyi<onanycii prac---l1.492
tys,:,ł, w tyrn: - clci.pis wiejski - 9.652 1y:;. zł .-
rł,irład ludrlości -- 1.340 tys, zł.

b) l,ernizotśivietiica w Karrrrirrie
Za -rvylrcnanie i osadzeirie 5 szt. krat_ okle:lnlcir i
cirzrł".iowych zapłacono z ociprsu i,,-iejsi<lego li\,,-J.t ,-
3.303 tys. zł.
c) ś-,^,,ietlica ,lv Frzysiece Polskiej
Za c,dkucie srarych tynków, q,ykonante llatll-sku. po-
malołvanie ryrrien i ru;: spustorvych zapłacollo z oc-
pisu wiejsiriego k-łotę 

- 
2.i00 i"vs. zł.

ct) śil,.ietlica łv Flruszczewie
Z odpisu wiejskiego zakupiono zlelvozrlyrvak c1o

kuchni 
-7.347 

tys. zł.

ltr. fienront r.,- kapiicy poervangelickiej lv S:uiglu
Plan początkoviy 

- 30.000 tys. zł.
W i993 r. tozpaczęto remortt w obie}<cie i<aplici,.
Wykonano: rvytlianę części belek drerł,nialiych oraz
za}cżono now,;", str:op - podłoge na poćldaszu. Zakon-
seIv,lov/ano środ.kiem cherni.cznyin element-,- irer,r--
niane, zamoniowano kraty sta1olve rr. c]<na-ch oraz
odkuto znisz,czone tynki na ściarrach. Wariosc rt,vkc-
nanych pIaC -- 36.980 tys. zł, \r- i}-ln: - s;ociki bu-
dzetowe - 6.98C t;.s. zł - dotac;a z Urzeiiu \,VoJer,,,.

-, 30.000 tys. zł.

vi. PoZosTAŁE

i. Ren:ont szaletólv przykościeln_vclT rr- \ł"oirieściu.
Za lł,ykonane prace dekarskie, murarskie i sto].arsxo-
rnalarskie zal_iłacono z budżetu k-wotę - 6.213 tl-s. zł,
2. Budovya sieci telefonicznej rł,e r,vsiach Prz1,,sieka
§tata I i Ii, Flzysieka Polska, Widziszerł,o i Poniir.
W 1993 roku: -- zamontowano i odc,ano do uz5-tku
centralę telefonj.czną wTaz z rozbudołvą na 1J6 ilu-
merórv we w-si Widziszewo, - założono rł, 7ó c/o sieć
telefoniczną kablową .;rraz z przyŁączarnt. Zadaoie
powyższe jest realizowane plzez Społeczny Komitet
Telefonizacji rł, Przysiece Starej I. Zakońc,zenie in-
r.r,estycji. i pełne rozliczenie finansowe nastąpi w 1994
rak1]. Z budzetu nriasta i gminy Smigiel ud_zielono
dotacji na lealizację zadania w kwocie - 163,866 tys.

Burrnistrz
Miasta i Gminy Smigiel

(-) Jerzu CżeśLa

ffirffi§T§km ffiffi§icy|ila
fi.*1,1,.r. 

- rłociociany mieszka,niec il,Iachcina kie-
ru_;i,ic łloicrr-]l.ielrr V,y'Sj{, n1,: mając do t cgo
ill]1,ą-,;lj,:-i.,.r.lerz5rł w prarvidłori,-o 1adącego for-
iie. S|r,aty wyi)oszą około 10 milionów, Przeciwko
siJia-,rcy gkiero-uvano -lvniosek o ukai,anie do sądu
Cia nielel;nich rv Kościanie.

6.83.br. h'iłocłociany rnotoc"vkiista. ni.e posiadając
upla.,ł.riieri, ivłączając się do ruchu lv Machcinie
spo,woCor-,lał kolizję z samochcCem osobolł,ym.
Sporzącizcno rłlniosek cic Sąciu dla Nieletnicn.

T,83,br,. li.",er*"enio,,\-ano \\- Czaczu, gdzie pijany syn
r-.-szczal a-., ał,}tule r-,-obec maiki, Strony pouczono.

-ł,B3.br. il,it".,,.,e;.io]),ano §- Spiaii,lu. Do mieszkania
jeone; z ir,e szilanek przl-bl-ł jej b__vł1, mąż i wsz-
czai a.,..-antljie ila tle majątko\ł;vm. Strony pou-
CZono.

1l.ti3.i;r. Awantura domołva łv Przysiece Starej Ii.
Teśc r,u;.rczął (koiejnąl) awnturę z syno\Ąrą. Strony
pouaZoI1o.

@ Z*ajoiny -łtar6;nął pod nieobecność przyjaciółki
clr: jej tniesz]rania (Srrrigie1, u1. Kościańska) i wsz-
czął arł,anturę z dorriownikami. Strony pouczono.

15.03.ix. W Srniglu rłl buci)rnku prz;, u1, T. Kościusz-
ki pijany rnąz arvanturorł,ał się z żoną, Strony po-
uCZono.

1G.03.:r. Dv,,ukrotnie interr,veniow,ano w- mieszkaniu
pizv ul. Zcilojo"wej lv Smiglu, gdzie pijany ojciec
ar.,.anturoyr-ał się z rodziną. Stronv pouczono.

i1.03.ł;r. W nocy z |7iLB nieusta].eni dotąd spr:awcy
dckonaii tvłarnania cio skiepu spJzywczo-i]rzemy-
slo.,,,,ego lv Białczu Siaryrn. Skradziono wodkę,
papierosy, arty}iuły spożywcze i słodycze. Właś-
ciciel straty wycenił na 3.40C tys. złoytch.

O Zno,,,v odwieziono do domu pijarrego mieszkańca
_t-lorori,nicy, ktory leżał na uiicy J. Kilińskiego
,", Smiglu. Wniosek do Kolegium.

!Y lut;-m:

- 5i;tę1,91,1 ano 16 r,vniosków do Kolegium,

- 11g}97gno 2J mandatółv na sumę 2.6J0 t"vs. zł,

- pouczonc 5? kiero-wcóv,l,

- zatrzymano 2 prar,va jazdy i 6 do.łoCór,; rejestra-
cvjnych,

- interrłleniowan,o 29 lazv.
Sinilqiei, cinia i9.01.i994

sier ż. Roman Gzylkowiak
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§ UJ{CES ŚtwtcIELsKIEI IVil IY IKo sZV Kow KI
\Y ostatnlch miesiącach coraz więl<szą popuiartrosć

wśród młodzieży zyskuje trio basket, czyli koszvkóri--

składach 1 polegająca ila grze rra jecien kosz.

W czasie feiii zimołvych od 2 do B lutego \§ iui-
nieju rozglyv/anym w 1eszczyńskim,.TR_\PEZIE''
wzięli udział chłopcy ze Sz]<c]v Pcdstarr-orr-e; ni 2

rv Śmiglu. Dwie d,ruz;:llv \\i kaiegorll kias \-1I - 
-\-i]i

oraz dwie kategorii ktas V -V1. Zr-n,eiz.,-łv się z diu-
żynami z clziervięciu szliół Leszlra 1łącznie uczesini-
czyło 30 zespołów).

W kategorii klas Vii - VIII drużyna A zaięła -VIII miejsce, drużyna B 
- V miejsce.

skład drużvn:
A - Maciej Ciesielski, Adam Skowroński, Damian
I(aźmierczak, Tomasz Łukaszerł,icz, Marcin Ajchler.
B - Grzegorz Kubiak, Krzysztcf Lemański, N{aciej
Larkievlicz, Daniei D-wolcz:k, Janusz Tomowiak.

Natomiast w kategorii klas V -- VI zespoły ze
Śmigla, pokonały wszystkie zespoły z Leszna, spot-
kały się ze sobą w finale. Po zaciętej grze druzyna A
pokonała druzynę B w stosusnku 6:5.

Skład druzyn:
A - Karo1 Marciniak, Piotr Gładysiak, Paweł Waw-
rz5mowski, Michał Kasperski, Artur Sadowski,
B - KTzysztof Kanikowski, Przemysław Kokociń-
ski, Krystian Kreuschner, Piotr Mikołajczak, .Taros-
ław Sieracki. Wszyscy są uczniami klasy VI f.

Zlvycięzcy otrzymali w nagrodę piłkę kosz;lkową,
dyplomy i koszulki. Wyjazdv finansował Komitet Ro-
dzicielski. Wyniki chłopców udowodniły, ze warto w
nich inwestować, diatego szukamy kogcś, kto ufun-
dowałby koszulki i spodenki d_la tycil młociych pasjo-
natów piłki kcszykcwej, aby mogii godnie repTezen-
tować swoją szkołę i miasto.

Toft'LCLs. Frąckato!ł,k ź Atidizej \A/r:ber

ProszĘ się ln§e anfrepwk&§ć"".
W związku z ukazaniern się .ł ..Panolanie Lesz-

czyńskiej z dnia 6 l-r,jalca br.. nr 10 (?36) art5,-kułu pt.
,.Kredytolva choro-iia'' v,, któr-:.rlll 1.Ą.}-iłiel)iCno Bank
Spółdzielcz1, ,ł. Smiglu jako uil.-.:leiający kred.l-tr,ł ..pa-
nu KAROLOWl", pragnę tłspłlkoić llaszjilch członkćlr,v
i klientów, §dyż l,vyllienlon}, kied;rtobicica naleznoś-
ci wobec naszegc Banku urcgLrlorvał rru, całości łv lis-
topadzie 1992 r-okLł.

(-) Jerzy Wojciechorvski
Ci;,rektor

Bant<Ll Spl,irj. i_ l:z,_.go r, snligiu
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SEĘDECZNTE ŻYCZEFJiA

sWii!TECZtr]E
," iłCZYTaLNIKO},T i SYBF1".Ą1.YKO}q

,.IĄ/ITRYNY SMIG§ELFiKlEJ,,

składa
Wydawca i Redakcja

\Y najbl"żższym czusie wolę tustqpienia u: Zwiqzek
Mgłzeiislcź u Urzędzie Stanu Cg.**żinego w Smiglu
zadelcl arouo,Iź:

1,01,1or, 
- Fan Darżusz Wżśniewski z.e Śntigia t Pani

Lucyna Rata czak z KoszunoLDa.

9 al.br. 
- 

Pan Marelc Czaju z Rclkontewic t PcLni
Małgorzata Kobżałka z Cz(Iczcl,

- Pun Robert Konżeczny ze Smigla ż Pąni
Ewa Bqk z Kaszanoąlsa.

- 
Pun Wal,demq.r Wq.l,Drzunźak z Leszna i
Panź Magdul,ena Gołembska :e Slnźglcł.

16.04.br, 
- Pan Piotr Clejnżk ze Starego Bojanowa

i Pani MurzencL Pelczgńska z I'łźetqżko-
wa.

Zastęl:ca I{ierownika USC w Śmigltr
Barbara Firlej
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Zwracam się do Was z gorącą prośbą o składanie ofiar pieniężnych narzecz Społecznego Komi-
tetu Renowacji Pomnika Rozstrzelanych,

l1fogiły rozstrzelanych, ta pier-r-,-otlla bc.daca

dołanii, do k]"orych w.rzucano ociekallr_t j...,:--
tarzu rzymsko-katolickim, w którl.n z naiezr-i..e

tniasta i okolicy złożyło ich doczesne szczątkr -
R§I I,AMIĘCI N.ĄRoDowEJ.

wykopanymi na byłym cmentarzu żydowskim

krwią ciała jak i ta druga - grobowiec na cmen-

czcią i szacunkiem w 1945 roku Społeczeństwo

BYŁY, SĄ I ZAWSZE POZOSTAF{Ą MIEJSCA-

Pamięć o rozstrzelanych synach, braciach, męza.ch i ciziadlrach musi się utrlvalić na zawsze,

zarólvno jako akt barbarzyńskiego tełroru jak i m,artyrolcgii naszego na::odu.

Miejsca te muszą być utrzymane \n/ iakim stanie, łry rł łlicz"lrlł. nie trchybiały t"vm, któtzy zgi-
nęli tylko dlatego, ze byli Polakami.

Badania inżynierskie grobowca i płyty nagrohnej wykazaly, ze uległy one korozji i ze wzglę-
dów bezpieczeństwa wymagają natychmiastowej renorvacji. Jej koszt będzie lrardzo duzy.

Dlatego też, zdając sobie sprawę z trudnej sytuacji ekonomicznej, apeluję do każdego z Was o

przekazanie na konto Komitetu takiej sumy, na jaką Was staó.

Rerrowacja grobowca i pomnika rozstrzelanych jest przedsięwzięcienr kosztownym, ale równo-
cześnie winna być sprawą honołu każdego mieszkańca zierni śrnigielskiej.

Honorowy,Przewodnicący
Społ,ecznego Komitetu Renowac ji

Pomnika Rozstrzelanych

BURMISTRZ
(-) Jerza Cźeśla

ĘVpłat l]ro.1zę cłaląorryv.vać na iłonto:
, r.; rłiejsclł: :3S Slllig,iel l26726-i32-4
G pcza Srrigiełn: tsGŻ Leszno Bł-1007-185-i620
" cTaz w Sekretąriacie Ulzęii.l },{iG Smigiel, pokoj nr 19
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