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]lUl[E§§lLElu§ZOWlE lPAlRV
Już po raz dlugi tł, tvrn rokul 7,arząd NXiasta i

Gminy rł, Smiglu zorganizorval sirotka,nie z parami
małzeńskinri, które 50 ]at - a pp.Leon i Zotta Je-
lzvkorł,ie 55 1at - temu 73_11,3.1{1: z,,r"iaz]<i nałżeńskie,
W niezw-ykle miłej ulocz.vstcści, ktćlla cctil_r-ia sie 1E

października br. w CAI'E CLUts .,GlN" uczestnicz;;-
li: Jozef i Janina PASZKOWIAKOWIE, Frarlciszek
i Helena MAJORCZYKOWiE, Józef i Helena GU-
clŃscv. Leon i Zofig JtrR7_,YKOWIE --- ze Srr.gli-.
Jozei i Eleonor"a ROZWALKCWiE oraz Stanisłar,,; i
Pelagia KUCHARCZAKOWIE z Koszanor,ł,a, Józci t

Zofla KOŁACINSCY z Nietążkorł,a, Józet i }ylaria
ADAMCZEWSCY z Prętlrowic. Feliks i Janina TUR-
KOWIAKOWIE z Przysieki Starej II, tr'ranciszek i
Zofia GÓRI{I ze Spła.,via, Jan i Franciszka LAł{G-
}iERCWIE z Wonieścia, Józef i Anna WASZYKO-
WIE z Zegrórvka, Jall i Pelagia N,IARI{O\MIAKOWTE
z Parska. Z porvodu choro};_v l,v uroczystoścj, nie u-
czestniczyli Jeruy i Marla KASPRZYCCY ze Smi-
gla i Franciszek i Bronisława LANGNtrRCWltr z
Wonieścia.

Władze samorządorvc lep::ezclrto,ł,elj. czlonkoił,ie Za-
l-ządl-ł: Paweł Gólzn;,-, Tacieusz Wasielerłsk,i. Janina
War.ł,rzynor,vska, Henr.-..k Skrzvpczak i Aiicja ZiegJer-.
przewodnicząc)r Rł]d_)- }[jasia i Gn:ini. Sll,1iglt,1
Jan Pietrzak oraz Wanda .Jakuborvslia -- sekretalz
Urzędu.*okolicznościorł,e 

plzemorliienie rr.,,,głosii gospo-
darz uiocz}.stoŚci, bulnistlz Jerzy Cicśia. §tuLY t,,,.-_

stąpił jako Kiero,wnik Urzedu Stanir Cy-riilnego. Pod-
kreślił rolę i funkcję jal<ą mają do spełnicnia rodzi-
ce rv dziele lvvchor,vania now}rch pokolen. Małzon,
kclm złozył oodziękowanje za szlachetne 1lostari;r-- i
\\1zoIce godnego pozl-cia małzeńskiego, lliastępnic

z.vł scrdecztrc zl,czcllii]: duzu zdl,r_lrvia. ciiu!,'icj] i 1)o-
gocInych lat nrałzerislrrcgo 1_1tlz3,cia i c]oczcl<irrlja ko-
icjnego j ubi_lcuszl-ł.

W podobnl.m duchu Jubi]atom życzenia złożył też
J. Pietrzak"

].] ;..stępnie, ,,ł, imieniu Prezydenta RP, J. Cieśla
ililekoior,vał parv małzenskie medajami ,,Za długolet-
ii]L. pozvcie małzeńskie". Lampką Szampana wznie-
siono toast i odśpiervano STO LATl

Rozpoczęła się częśc tolvarzyska, w czasie której
Jubilaci dzielili sie wspomnieniami z czasów wojny,
za,,r,ierąnia zlłriazkolv małzeńskich i pierwszych nie-
7y,l1,Ę]g trudnych, lat pożycia, Władzom samorzą-
dolvym, za zorganizowanie tak sympatycznego spot-
liania, podziękowała p. Janina Paszkowiak. Po raz
drLrgi zaśpiewano STO LAT.

(H,z,)

UWAGAl Urząd Stanu Cywiinego w Śmiglu infor-
muje, ze wnioski o nadanie medali za długoletnie po-
z.vcie małzeńskie składane są z inicjatyr,vy tutejszego
urzędu dla małzeństn, zawartych na terenie nasze,j
gmin"v.

W zr,viązku z tym prosi się o informor,vanie USC (z
półrocznym wyprzedzeniem) o zbliżających się juiii-
leuszach tych małżeństrv, które zrviązki zarvarły poza
lercnem miasta i gnliny Sntigiel.

Z okaz jź

40 R}CZNICY 9LI]BU
kochanEm Rodzźcom

Burbarze ż Bogusławoui Th,źelom

dużo zdrou.lia ź szczęścźa

składa
corka Elżbźeta z męzem ż dziećmi
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TeHefogaizacja
24 pazclzierrrika ł,ir. oi.i:__vło się kolcjntl posiedz,c-

nie Społeczncgo KoiiliŁetu Telefonizacji,
Zgodnie z zapowiedzią -w rvywiadzie. }<toiy publikc-
w,aliśmy rv poprzedninr nu:netze. K"omitei zaakcc1;-
tował następu j;lce propoz..,,c je Prezl,d i urn :

- 
gf$, gl2gnie,,viasriego kcnta (dot,vcirczas picti.ie,clzc

gromadzone i:yły rla koncie UMiG). Konsek-łeiic.lii
tej decyzji było pcr-l,oiarrie Konrisji Rer,vizyjnej, c.irl

której wybrano: Romana Eorowskiego - pizeivodni-
czącego oraz Wiesława Kasperskiego (St. Bojanoivo)
i Stanisława Kostrzewę -* członkolvie;
*- podpisanie umolvy - zlecenia z p. Haliną Cleślą
na prorvad,zenie selłretariatu Komitetu i roz].iczanie
finansórv. Stało się to mozlir,ve dzięki dotacji w \Ą/,v-

sokości 3.500,00 zł otrzymanej od Zarządu MiG Srni-
gie1 na pokrycie kosztów organizacyjn;:ch,

W toku posiedzenia odczytano pisemną lez}gna-
cję p. Paw,ła Gorznego z piac w Prezydium, ,,\il
związku z nieakcepiorvaniem (.,.) sposobu pr-ac Pre-
zydium". Obecny P. Górzny odcz;,tał t-vjaśnienie do
swej decyzji. Głól.vnie chodziło mu o to, ze lrlezy-

dium rviele cecvzji ptlclejnrorłlaio rliekojekir-rr-nie i
nie mialy one oc]zi,;iercie,llenia w- do].:,.it:ieilta,cji ._
protokołach. Jan Pietrzak ptzyznał. że ioimalnie
Prez_vdium z,ł,oływane b..,ło l:ar.ri-zo lza_dko. ..l.;,-l spo-
t_:i1.,a się nic:inalze codziennie" i decyzje połejnuje
nieiako ,,na goląco". Rezygneicja P. Golznego zosta-
ła Frrzyięta i lv jego miejsce wybrano p. itIaliana
I)izclvieckiego (Si;. Bojanowo), Aby rv przr-szlości nie
było tego typu sprarv, rł,nioskowano o dokutnento-
lłranie prac prezydium.

D,-rze zaskoczenie wy§,ołała informacja, iz jedna
z osob zi:ierająca q,płatv r,,, Sn:iglu po plostu na czas
ich nie odprorvaCzała do kasy. Odcz"vtano pismo tej
osoby rv;,razające jej skluclrę i dekialującej rv 6 t5r-

godnror,v"vch ratach, \jilaz z cdsetkami, spłatę tego

,,kredytu". Prezyciium staneło na stanolł,isku by
§pr:awa w, ten sposób zostala załatrł.iona. Nie w-szys-
cy jednak to stanowisko podzieiili.

A ponadto omówiono s_vtLrację lv zakresie telefo-
nizacji w l§ietązkowie, gdzie komitet się rozr.viązał,
a ci co chcą miec telefon"v, rvpłacają indywidualnie.

(H,Z,)

KRffiffi§KA POŁ§CYJNA
12 pażdziernika br. lveszło w życie Zarządzenie

Komendanta Głównego Poiicji rv spraivie iikwidacji
Posterunków Policji Lokalnej. Od tego dnia nasz pos-
terunek stał się KOMISARIATEM POLICJI W
ŚntlCr,U. O tym, jakie lł, związku z tym rrastąpiły
zmiany, napiszemy w następnym numerze. Rect,

2.10.br. * w posesji prz;l placu Rozstrzelan),ch w
Śmiglu d,oszło do nieporozumień sąsiedzkich, Są-
siad sąsiadowi odciął dopłyrv wody. Strony nie do-
szły do porozumi,enia - spralva w toku.

9.10.br. - interweniov,lano rv blokach micszkainych
przy ul, T. Kościuszki rv Smiglu, gclzie nietrzeźv,J,
mieszkaniec r;łszczą! awanturę domową zakłócając
tym samym ciszę nocną współlokatorom. Zatt,zy-
mano go fl6 1łlytrzeźrvienia.

10.10.br. * w Śmiglu na skrzyżowaniu ulic A. .]iłtrjc*

kiewicza i Jagiellońskiej kierujący samochcCetrr
STAR nie zachorł,aŁ szczególnej ostrozności rł, cza-
sie wyprzedzania (na skrzlrlc,waniul) satnoc]lrlCii
osobowego VW i uderzył w tył wyprzedzarrego po-
jazdu. Sprawcę ukaiano mandatem 25 zł.

12.10.br. * w Czaczu między sąsladami zamieszkał,,--
mi przy u1. Wielichowskiej od dłuższego czasu
trwa konflikt o ziemię. Sprawa dota;:ła do Kole-
gium i Sądu, a sąsiedzi na.cjal zycie sobie iłpi,z:,yk-

szają w rozmait3; sposób. W tym dniu jeri,cn dl,ti-
giemu zaorał pole. 17 bm. kłócili się o nrii:iizq. a

1B.bm. jeden drug'.oru irl;ł,sJpał na pole gluz.

13,18.br. 
- alvantura sąsiedzka iv b,_tdylrktt r.,.leloro-

dzinnym w Śmigiu przy ul. Sikorskiego. Uzytkow-
nicy r,r,spólnego korytalza w doclrodzeniu swych
racji posługiv,ali się rękoma. Wobec nich rvszczęto
postęporvanie przygotowawcze polegajace l]a zgro-
madzeniu materiału dowodorł,ego.

14,10.br. 
- kolejne i:ieporclzurnieriia nrlędzi, sąsiada-

dami mieszkającymi pfz), u1. J. Kilińskiego w
Śmigtu. Poiicja interlveniorł,ała rv t; nr dniu dwu-
krotnie - strony pouczono,

18.10.br, - zar.viadolvca stacji PKP rł, Starl,m Boja-
ri,-lwie zgłosił v,lłamanie do stojącego na i:ocznicy
\Ąia!-]onu tor,,,laro-nłiegoI z irtorego,skl.adziono ler,va*

rek i inłotki rvar-tości oiroło 200 zlot__vch, Sprarłla w
toliu.

tr8.18.hr, -- mieszkanka l,Iołł,ejwsi zgłosiła o doko-
naniu ptzez nieznane osoby kradzieży z mieszka-
nia,. poci r_lieobecność dolir,orł,nikow, pieniędzy i bi-
ilutlrii, Spt";tlł-a ro,, toku,

28.10.br. -- na skrz_l,żo,*,aniu dróg w Czaczu miesz-
kanka Poznania kielrrjąca FORDEM SIERRA nie
zachowała środko"w ostrozności i uderzyła w tył
skręcającego \\i plawo ;,,utobusu PKS. Kierującą,
z obrażeniami ciała, piz,er,l,ie zir:no do szpitala r.v

Kościanie. Docilotjzłi-lic it, toku.
1(orlrcrrdl nt l(t-illris ariat u l]r,l lir": j i

rł, Srni8,1u
s l,. s i, a,r z u,t tt \Y ź e sł rl l-t"l' l' e,r c ł e,tu sl ł i,
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Urzqcl, Stanu Cywilnego u Śmźg|,tł uprzejm.że za-
użadaraźa, że u tutejszgm Urzędzle zwźązelł Tfrałzeń-
skż zawarli.:

7 PAŻDZIERNIKA br,

- Pun Wojciech Sko;,ącki z ŻaErowlcct ż Pculź Jounnu
Maćkowiak z kttrśnźe

- Pan Darżusz Piotr Chudak. ze Smigla i Pani Ko.-
tarzyna Schźller ze Śmźgla

* Pan Zbignżeu Piotr Skrzypczrik z GorIłł, Ducl1,ou-
nej i Panź Katarzyna Pelcz,yńslła z Nźetqżkowa

- Pan Xlarek Zbźgnźeu; Sźeracizkź z Ol"szewa i Punż
Elżbleta Szezerbql z l{-ctrnllna

* Pan Andrzej Pźotr K,uźbiclęi z Lęsznł. i, Pą,:i,ź MaŁ-
gorzata Cugier ze Sinigla

- Pa.n Sławomir Furousżcz i Czempźłtia ż PaTń Edy-
tą Nowicka ze Starego Bojanourt

- Pan Mi,rosław Szczepan 1'o,m(Lszeu)skź ż Punż Al,la
szoman z rniasta Go,łnel

12 PAŻDZIERNIKA br.

- Pan Grzegorz Maracłl, z Lipna ź Pani AlźcjłL lia-
tarz,uno, TecłcLLD z Kosztnoua

Ią PAŻDZIER}TIKA br.

- Pąn Jąrosła,** JózeJczak z Bźskupźc ż Panż Gr,.tży-
na Maria J erzgk z Bronźkotua

- Pąn Grzegorz Jcmi.ah z Nżeta,żkou.la ź Panź i,żclia
Kasperska ze Śmźgla

- Pc"n Jł:,ef EL;,śl,ł,a ;: {}{i,ń.:!łct ź Fqvi, Ąvlyzelźną
P łirb ł.,; :.:': -: o! :: i,u z- i} ł ::,1-1 s : e'łłź łl ttLr e j I !

* Pan !:łaciej tjr|ta,:łh :e S;i,iglrr i Pur,"i Flanna
I\Ę ar źa A.7: cłźriłr s':ta ze Śrui,glci

- Pan Waltlema,r Bern,l, Szymko"wźak ze Sremu ż

Fanż l\Ęa,łr1orząta Roszak z Wonieścia

21P^ŻDZI§RNIKA br.

- Pan Henrg!ł Adam Majorek ze Śm,źgłri ź Pnnż
Barbara Ga,, czak z Kaszanousa

- Pan Robert Szym"ł{łs!łź z Przilsiekź Stal,e j li ź

Pani Anżta Iiusieclłu z Frz7;siekź ,śtłrej iI

- Pan Krzlisztof Su.rnaicig ;:e ,::!,:,i-:,,.El"ł, ź I}:;r"i .;i.aŁ,-i-

rzancL Anęt:ł Gc,erźĘ ze Śrłźgia

- Pan Macżej Ancłrze3 Gt_:!łwą: z G,r3lzgl,-t; ł Pa.nz
Ilarłkg Eejseri z Won.ceścźg,

25 PAŻT}ZIERNIKA ]rr.

- Pun i{.c.rc|, Czar.:,ecki z Wonźeścże ź i.'iłll,ż Marza
X/Iate.cka z W clnźeścża

28 
" 
!\ŻDZl5iiI{II(A br.

- Pan Zbżgnżeu Grześkou:iak z Parsku ź Pcłłi Iwo-
na Anna Stelmaszcz"gk z Woni,eścża

* Pa,n Kurol Mi.chałolłskż z Kurzejgórg ż Parł.i IIa-
lżna kozlca z czacza

- Pun nIariusz Paueł Józefou:slłi ze Starl*cwrl ź Fc.-
nż Karołźnq. WalłrzEna,uska :e Sm,źg!l,

- Pan Leszek Bartaszak z Wysl,ł*cź |ł§l|,_, l i Pani
Donata FIet z Czacza

Kiero,wnik
L;,,Ł,.Ll:L 'a. |, J L:, i,.ln.,_".-, ,,v S ,lj:,,.l

;,: l."-., t]ię"lri
{ l(^. U !, &!/ !

lElNltl tDZilAŁKOąW€A
Jednynr z punktó,w obchodórv DNI DZIAŁKOW-

CA ,; Sniglu było spotkanie Zarząclu POI] i najstar-
szych wiekiem użvtkolvnikćrv działek z burmistrzem
Miasta i Gminy Smigiel Jerzym Cieślą. Zorganizo-
wano je vr Domu Działi<owca im. Rotnana Waligóry
i7 pażdziernika br.

Plezes POD p. Leszek Balcer vritając gościa podzie-
iił się z prolrlemami, jakim bory,ka się Zarząd, a sii
nimi: duża liczba nieu.prawianych działek i ogrzerł,a-
nie domu działkorvca.

Użytkownicy działek, niesl,ety, ..tarzeją się, nie :rlaja
już sił do pracy na grządkach. Ntłodzi nie klł,apia się
do pracy rv ogóie. Stąd tyle dziełłek jest zaniedba-
nych, U nas jeszcze nie w_vkształcił się ził,yczaj spę-
clzania rtolnego czasu na działce rekreacyjnej, ale w
tym kierlłnku działki \,,/inny być przekształcane. W
zw,iązklt z naclmiarcm działek. Zarząd POD z cz,;ści
z nich (1]lzy ul. T. F"oŚciLrszkt) ztezygntłjt_, na l;1l_,CZ

miasia z pl,zeznaczeniem na ,-iziałki br.łdo-wlane.

Dorn działkor.,zca jest uzywany obecnie sporad5,g2ni6.
Siąd i rzadko jest opalany. Czuć w nint -wilgcć, gdyż
nie stać nas na ciągłe utrzymywanie choćb_y mini-
malncj tempera,tury. Idealnie byłoby, gdyby taką
można było zapeu,nić od sąsiadlijącej z domem c kii-
kadziesiąt metrów kotłownią.

Burmistrz J. Cieśla zła żyŁ n :l_.j l;t łłs,;l;,,i ł,;. r:l :ł., ą. xł, :,;
com (a najstarszą jesi p. }{q,ie;:;i Szlłu,l"iil;l,eil, 1<tł.lli,a

mimo 96 1ai jeszcze .,gcl,ziel:ie9ri:,jt ;:,ie.i:,],lo ,w._vdzia-

bie" - sercieczne ż;.,t:1.=:T,'ia: z*-;:.łie, :.l]cli;r, i '7n}.-

pocz;inku. W,vraził 1:i:zekonan1:. re zie sir{jrl,v c_vwili-
zacji i postępir dopi:o,,ła,Jzą dt; iłgc, ż,e zli,łvl bęrizie-
m__v iłciekać na łc;lo n&iu_r;r. Wi_ll,vczas ogródki rekre-
ac5,jne r,vi,ócą do 1ask.

UWAGAI Gdyby ktoś chciał nabyć działkę, niech
się zgłosi do prezesa p. Leszka Balcera lub do gos-
pociarza obiektu p. Andrze;a Szrnyiowicza.

(H.z.)
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ŁiLjORZĄŁ-}i{o\,V

wRffiffi
ftią]§A GO§PODARP{I

MiAsTA t GMIi{V
O tym, że ściekaitri trzeba się wrcszcie zala|, iial-

lepiej świad,czy to, że rzeczka Samica pl,zed Siliig-
lem rla 1. i 2. klase ę7r:3fą{ei, a za, rniastem jest ,,hez-
klasowa", po prostu je=i zr,vyczajnym ściekienii

Program, autorstwa p, Małgorzat;z Jan,iak, został

oparty na udokurnentcwanych ul,v3.Ltrnk,o,i"alriarlr

przyrod,niczo-społeczn"r,ch. Cne zadecyilo,łaiy też o

kole jności realizac j i pos;cze g óln__v ch zadai.

Jak podałem --,I,I pcp|zeciniln nr, (2i)li01 z d,n,a l:l paz-

dziernika, s. 3) reaii::ację p,rogramu prz:er,;iluje się

rv dwóch etapach.

liTA, It I

Obejmuje buCo,:,ę 5 ccz;.-szcl;iilri ;:r:ickó,"" ola,,

wyposażenie B rvsi 11; jnji-r,,,:ilutalne. prz1,-dcnto,,,.,t-, (z

wykorzystaniem uszcze]nlon-,-cil sz:im1;) s)-slenli, o-

czyszczania ścielrow, a rr.liano-,,sicie :

i. budowę oczyszczalni ście}iórv w KO§ZANCWiE,
do której beczkcv,,ozaili do-rłożor:,e będą ścieki zi
Śmigla, Koszanc,,;;a, 1'{ietązkcw-a, Biuszcze\,,,,a, Gliń-
ska, l{owejwsi, Zegro,,ria, Polacic-,va i TiTo,,r,ego SrviatLr,

Inwestycja .łinna }ryć zreaiizc\;-!:lna ,* laiach i996-_
199B.

2, budowę oczyszczalni ściekór,,, rv §TAliXli\[ i3GJA-
NOWIE, do której do,ł,,ozone 1ręclą ścicki il: S'taleg";

Bojanorr;a, tsarska, Z"l.dorł-a. Oiszc,,,ra, 3ieipc,",,;a., Ro-
baczyna, Jezierzyc i Zygmuntclva,. Realiza,c;a in,"res-

tyci: 1998-1999.

3. budowę oczyszcza|rri ściekó-q1, (glvałantujilca rnoż-

liwość ich odprowadzenia do zł;icrnii,ia Woni,eśi) rł,

WONIESCI{J r,vraz z siecią 1<anaiizacji sanitarnej cl

długości 2 km obejrrującą srvyrł za:_,:i]giem Wonicśc
oraz pobliskie tererry reirleac;, jne. iio tej ałzy izczai-
ni nie przewiduje się dc,nvozu ścieków. Jej realizacja

-- rok 2000.

4. budorvę oczyszczalmi ściekótv w }'RZY§tECtr
POLSKIEJ, do której ścieki doił,cżono by z: Czacza,

Przysieki Polskiej, Przysieki Star,,:j I i TI, Narjolłljka,
Karśnic, Księginek, rir;ł:'za }Jo-*elr; i Czaczvka. Re-
alizacja w 2001 -- 2002 roku.

5, budowę oczysztzalni ścieiiórv rv ild$it$lłłi}lll{)}", z
dowozem z: Moi:ownicy, Bronikolva, },'I;łi:hcina,

SzczePankorva Starego i Nor,vellcl, Sikoli,:;"11;1, Srili,iitrłr

i PodŚmigla. Reali;,:tl.c ję te j ocz3,s:::clzahri pi;li_:rvidzi;ł-

nc w roku 2003.

lnr,i..l-rvidualnc $czy§zczalnie ścieiiijrr, (pi,zvdonot'e,
koszt jednej około 50 mln. starl-ch złot;,,c}r) ll,,r:jorva-

ne będą w: Chełko,,vie -- 1998 l,, (ś:l:ki popl,ocluk-

c5 jiie rvyr.vożcne będą do ocz\-szcz^1-1i ri, St, Boja-
nowie), §tarym Białczu -- 1999 r. (ścieki popt,oduk-

cyjne do Przysieki Polskiej, Eroirsku 2000 r,,
Gniervolvie - 2000 r., Eieiarvach - 2001 l., lVy,cio-

ror,vie .-- 2002 r., Karniirrie - 2003 r. (ścieki i]orJlo-
dukcl.jne Co St. tsojanon,a). Skoraczervie .- 2003 r.

1ś.,i.kI popr,cdtrkcl ,lne d., St. iu;.lnu',r a).

U Y/ ł\ G A l Yy' zrł,iązj<u z plzervi_dyr,vaną blrdorvi1

oilrvodnicy Smigla, pclstanor^,-iono lv pielwsz.vin ciir-
pie rv;,-budclr,vać odcinek ko].eirtora (poclziemn}, r'ur,o-

ciąg głó,ł,n:,) pod przervidvwaną trasą obrł,odnic,},.

IlT-\P I[

Obejnuje lrudowę 3 oczyszczalrii ściekorłl, skana-

lizorł,anie 10 wsi i v,,yposazenie 12 y,sl r',' prz_l'ConO-

rł,e systemy oczyszczani,a ściekó11:. $g21l52gzalnie i
g]:upowe systemy kariatizacyjnc projekt przelviduje

rnagani,ach technologiczn:)ich umożliwiających odpro*

l,,,adzanie ściekót ocz.vszczcn},ch cio jeziora Jerzyc-
kiego. Kanalizacja sanitarna o dii,igości o]<oło l km,

W zasięgu oddziaływania tej inrt,est},cji ilędą wsie

Chełkowo i Zygnruntowo. Realizacja - 2004 r.

-.- KOSZANOWIE --- rozbudov,,a wl,iludo\vanej w I
etapie oczyszczaLnr dla potrzeb oczyszczalni ogólno-

spławnej - zwiększenie przepustowości do około

'1.0lj0 m3 na dobę. Realizacja: 2004 _. 2005 rok,

- SMIGLU "_ b,ldorva i<clektora doplorvadzającego
ścieki clo oczyszczalni o długości o}<oło 1 km oLaz l'oz-
l;udoiva sieci kanalizacvinej miasta o długości około

10,00 km. Realizacja: 2C05 - 2006 rok. Zasięg ocl-

działy,wania inr.r,estycji: Śrrrigiel, Koszalroivo, Brusz-
CZe-!VO,

"* ląii§rTĄZAiO}VtŁ ,- llltdorva sieci liatializ;rc;ljncj t-l

długości oko}o 4,U tr<m obejmującą v;ieś Nii:ti}żkorvo

i rvłączorrą lv systeln kana.lizacvjny Stnigla, Realiza-
cja: 2006 - 2007 rok.

- SlfĄĘYn,I l}t)JANOWlfl - |lLłr,loryiL sieci kłniłli-
zac;;jnej o clługt,iśr_li tlkoio 3.|j iilir cll:c;trrrłjąrą Stiue
iiojanowc.l. Realizac;a: r,L;k 200lt,
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RAM
SCIEKoWtrI
SMiGIEL (ornówienie)

__ CZ'ŁCZU _ budowa sieci k"pą]i7_ac,rlinej c rliir-
gości około 4,B km obejmującej s-wyrn zasięgiern
Czacz i Nadolnik, Realizacja rv 2|}09 loku.

- PRZYSIECE POLSKIEJ - br_tdorva sieci ki..laii-
zac;rjnej o długości około 2,0 km obejlłujac:j Pr;...--

siekę Polską. Realizacja rv 2010 roku.

- FRONIKOWIE 
- 

lludorva oczyszcz,t..lili i siec; ]<a-

nalizacyjnej o długości około 2,3 km obejniującej
rvieś Bronikowo. Realizacja: 2010 rok.

- ROBACZYNIE - budowa sieci kanalizac.yjnej
obejmujacej rł,ieś Rolracz__vn 6 cllr,lqości ckołcł i {] knl
\,łIaz z przepomporvnią Ściekórr- z il_trocji_tgie,n t.ci: ł-
n)rm o długości około 1 klrr. projcktuje się ivłączl,ie
iv s_vstem kanalizacyjny St. Bojanor-",a. Reaiizacja rł
1,oku 2011.

-- KARSI{ICACIi -_ budowa oczyszczalni i kanali-
zacji o długości około 1,2 km, Realizacja w 2011 r,c-
ku.

B ud orvę i n d y rvi du a ln y c h o c z y s z r: z alni p r z y dorrr o rv y, c }r

(zlagrodolvych) projektuje się rv: Żeglórvku - 20J4
rok. Spławiu 

- 2005 (ścieki poprodukcyjne cic !}t.

Fojanowa), Sierpolr,ie - 200'j r., Olszenie - 2007
rok, Nowym Białczu 

- 2008 lok, Frzysiece Starej I

- 2008 r.. Parsku 
- 2009 r. (ścieki poproclukcr,-jne

do St. Bojanowa), Przysiece Starej II 
- 2009 r, (ście-

iti poprodukcyjne do Przvsieki Polskiej), Czaczyl,u

- 20i0 r., Żydorvie - 20l1 r. (ścieki poprodukc;,-jne
do St. Bojanou,a). Norr,l,rn Suiecie - 2011 r.. Sirrol-
rrie - 2011 rok.

Program uporządkorvania gospodarki ściekow-ej
na terenie miasta i gmin1- zarviera iez rui,.r,u-kę: oiien-
tacyjny koszt realizacji poszczegoln,vch jego składiri-
ków. Nie chcąc zamazać ogólnego obta.,lu pi,zeCsię-
wziecia, celorvo ich nie ur-v,idoczniłem, iym barCziej,
że w toku reali.zacji cen.v materiałórv będą uiegał;-
zmianom. Dla orientacji podam t1,1ko, że bLrdci,,,a i
mb. kanalizacji o przekrojlt ruly CD ZOt:.l ci;ecnle kcs--
tuje i,il lniliona star;,.ch złot;.cfi. Realizacja ob,,,-

clrł,oci-l etapórł, Pro51ramu na stare pieniącize \vg c{]i-1

ol;ecnl-ch 11,;,,niesie okoio 250 mi 1ia.rd órł, ]

Czy nas-bęclzie na to stać? Jeśii nie chceł-łr_v 1>:,ć z,Ą""

lani ściekami -- lnusi! 
GI. Z )

P3. Zę: §/zglęiló\Ą, tec]:rniczrl1 cli za;lor.t,.i_;iti_;ł;tye|t ii iil-
pek nic opr_rblikujcmy,

SPOTKANIE Z DYREKTORAMI SZKOŁ
I PRZEDSZKOLA

18 października ..ł,, salce Urzędu Stanu Cywilne-
gc rv Śmiglu Zarząd Miasta i Gmin1, Smigie1 z oka-
zji Dilia Komisji Edukacji Narodowej zorganizolvał
uroczvste spoikanie z kadrą kierowniczą samorządo-
rvych piacoi"ek oświat61,,,__vch. \Jdział w nim wzięli:
mgl Danlrta Andrzejervska, mgr Mirosław Grzelczyk,
mgi: Jan ]Votiicki. mgr Wiktor Snela, p. Elżbieta
Cieśla oraz ilyła dyr. szkoły w Starym Bojanowie
tlgi Barbara Kasprzak.

Oprócz człoitkó,l,, Zarządu uczestniczyli w nim
',,eż: przerl-odnicząc;, RaCy Jan Pietrzak i sekretarz
Urzędu Wanda Jakubor",.ska.

§urnlistrz J. Cieśla stlvieldził, że właścil,ve r,vycho-
wanie dzieci i rr,łsdzieży spoczywa na barkach ro-
dzicóiv, ale nie wszyscy z tego obowiązku rvywiązu-
ją się naieżycie. Stąd ogromne zadania ma do wy-
},lełnj,:nia szkoła. $1 imieniu Zarządu r,vyraził wielkie
lizn:il.rii: dla piacv naucz_ycieii a d,vrektorów w szcze-
gc,Jr l,ś,ci. ..W-,,l:azem przych5r}n6ści rł,ładz samorządo-
.,--.,-cil lniasta i gnrin1, dla sprawy ośr,viaty - szkoł
jcsi fakt, ze szkoły na nasz garnuszek przejęliśmy na
dii,a lata przed ustarvowym obowiązkiem. Proszę
loulnież o przekazanie wyrazóv,z uznania i podzięko-
r,var:ia rvszr.stkirrr Waszym rł,spółpracownikom".
żrczenta złożyii też J. pietrzak i - w imieniu ko-
misji :;pi,ar,v społeczn},ch - Alicja Ziegler.

Obie strony czas przy kawie rvykorzystały na wy-
i:liane poglądóiv. J. Pietrzak nawiązał do Zjazdu
łlufca ZtiP Śmigiel i spral.,,.v harcerstrł,a lv szkołach.
D;.i,, r,V. Snela m. in. strłrierdził: To, ze harcerstwo
upadło, jest vliną samych harcerzy 

- brak inicjat;,-
."vy. }Iarcerze rnuszą zacząć sami od siebie, a m;, dy-
rektolz1. im pomożem5.. Drugirn tematern dyskusji
b_vł remont i termin oddania szkoły w Broniko,wie.

(H, z.)

PRZEPRSZAb{Y
W poprzednim (Jubileuszovlvm!) nunlelze przytra-

iiio się nam palę wpadek:
1. V/;,,rviad na temat telefonizacji z Janem Pietrza-

kiern przepror,vadził GI.Z.), a nie - 
jak napisaliś-

m}, - (B.N,{ )

2,. Sołtysem Zygmuntor,va, któly zrezygnował zc
5plawo\"I!/ania tej funkc;i jest p. Józef Wilczko--
-łiak, a nie - 

jak r;apila}.iśrrry - Hieronim Wol-
s.T t_,vński, który jes'i soit;..sem Zydowa.

3. Dluzyna Harcerek im. Emilii Plater jest ,w Sta-
i).m Bojanolvie, a nie - 

jak napisaliśmy - w
Śmiglu.

w SZYSTKICiI Zl\INTERESOWANYCH
I CZY]]Ei,NlKÓv/

Sl,]R]]ECZNTiii PRZnPRASZA}{Yi l !

Redakcja
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5 i,i|; lii .istop.ar;.l:: ii;'ii; r:, społeczeń:tl,vc zadeły-
duje c iyi;:, 1:i.l: ]:t:ci;:e F;,.zycicniem Rzełz;,rpcsptlii*
it,j ,?ci..kie;. ,'_1ilt'..', kcn,;,i :,iie są obcjrżtne 10§-,. svvc-.

3.:j ojczyzn}: irijr. l,,j,,,,:] ,,:,.;] 1 się do iokallr rlr,l|919rę-
go, ai:;; ldil::ć :.+,,';j sji;: r.a l".ar:ciydata, l,;tórego d;-lz_v
naj,,.lięk:,r.,,\ l,},.1_' :,: jCii..

Państlv,: i.., a Kł,.ini.- j -.f, W_vi:o rcza za;e j es irc ;,,i, }a 1 7

k*,i:ciyti*iórv na Prez;;de:"rta, I§aziłiska posz;zegói-
n}rc}r karrjyciató,w .;,iai:s;:czc:-l.: ::a jeł:;:cj }<ar^l.ł: dc
głoso.łrartia są rozdzielcl:e linian.-;i iloz;iont;,vl-i:i. Roz-
dzieienie nazr,.lrisk kand_;,,datór..; iiniarni pczioł_.ymi
pozl.roIi ną v;yelimino-łl::ie ",vsze]kich ti.,3fpł1;.,.ilo§ii,

cc dc ccidanego głc:u. I{ażdy q,yhcrca oilz;,rna ty}kc
jeCną k;;ltę do głosovrai:ia. Głos jest 1x7ąlnr,r, ieżeii
wyborca unrieści znak ,,X" i;o prawej stronie p]:z},

nazwisku tylkc j+dnego ka"ndydata.
j\,{oże się zda.rz;ic, ze rv okresie od dnia zareje-

stro-wa:.i:" kendydati;,,,,, rirl cl:iia głosowania Państwo-
vca Kcnisja §?yborłra skreśli z 1lsty r,.,}.l;crcziłj ltair-
dydató-,v, k'iórzy -!ir},-coiaji zgoci<; Ęa kent1;l,-ric-v;:ir;ie
lub utra,cą l]]]&$/o wybieralności. 1"Y takim prz;,-ped-
ku Pa.ństro",orł,a Kołnisja Wyllorłza noda_je do v",iado-
mości publicznej ir;ioirnację c ikreśieniu kand-yCata
z iist3r wyi:orczej. Ponad"to obtvie:.:zczenie Państr,r,o-
wej Korni..jl Wyborczej w iej spiii\I,,ie będzie unriesz-
czone w lokalu .r,z_ybcrcz}rrr:, W z="viązkts z tyrl, że
karty di:rrkornlane są z \,,,yprzedzeniell, na karcle do
głosowania będzie urnieszczone nazwis]ic kandyciata
skreślonego.
Jeżeli wyborca na karcie d,o gi.osc-+.lania ;łaa}< ,,X"
postawi z prawej strony przy nazwisku csoby nie-
kandydującej, to taki głos jest niewaz:i;., Tyik* i rvy-
łącznie postarvienie znaku ,,X" z plal,x/ej siłiin}, naz-
wiska jednego lrandydata nie skreśloitego z iist3,, jest
głosem ważnym.
UV/AGA! O tyn:, w kiórych 1ckalach lą,ybcr-
cz,ych -- s:ełlzibach OJ:u,otior.vyc}i Iioinisjl Wybor-
c zvcli b ę,ią g icscl.vać r. llierzkańc;,, Foszcze gói;rych u_lic,
iłrforłnują +gi,;sz+lrra.

Loka],.: ,ł,ybclcze czynne będą -+r godzinach: tj-_-20.
SEK}IETRZ MIASTA I Glr,IIir]\'

1łgr ;,Ą/ ąnllą J gklLb owskcL

t/§.łĄ.ą..ą-<Ł?ąż*i/.ą,-,+&-Ąr+.ą, ą,€r-q/._Ł&.ą-ą/ę"§,jŁ ą,§.,ą.ę- ą

Fiajiańsze w ĘVielkopolsce
LADY Cl;ŁoD:d iCZg,

długości 1,20; 1,50; i,?0; :j,00 2,óij ., - ii,l;
szafy@chjotiziarki@zar,:-:rgżar!;i

RA1]-Y i:iEZ 
'.\a],t 

i]iTail?
},{atrico Chonręcie trilPcznaąia, ul. Poz;iań:;k; t]ż

(Frz;, 1r*.re Poznaii -- 1Vtoi-ł:.;.,:i l;1. C-f 1 ]ll'i-?].;
U\Iy'r.liGA] dysponujcn:y tiansplrten ;.;i;:r:j::iisil.r,,.l-

1.1vtn Co j]0 lrrc -* grał;is.
}§.ł§-ąą.ąr,ą,,$/ą/ę§.tź-/rćf a§<--"]€.ą"&/Ę "§,*-+,*-t.Ł€ -*+*_,

1VYNIKI IilECZÓw

i5 pazdzierniila br. oclb,vła sie cir.ii(ii lutlcia roz-
gryi,rek III }igi i ligi okrqgo-,l,ej męzcz]!,zlf w tenisie
stc--],,cw.,,rn.

Flerrisry zestr;ći ,,Pelonii" Srłligiel (III liga) gra-
jąc u siebie -* osłabieniu bez Romana jankorvskiego
(choroba) po zaciętrvn: spt-.tlianiu zr.ernisował z AZS
WSI Zieior:a Góra, (b;,i;, III ]igorviec) 9 : 9. Punkty
C.la rniejsco,"vych zdolr},li: Kozłowski TaCeusz - 4,5
pkt,, Duda Adam -- .1,5 plrt., Siachowiak Grzegorz
i,0 pkt., Wieczorek Niichał - 0,0 pkt.

Rezerwy ,,Polonii" (liga okręgowa) glając na \vy-
jeździe zren:isołvały z Junior iII Leszno 9 : 9
Purrkty dia .,Polonii" wyr.valczyli: Szczspanek Jan -_
2,5 pki., }.lamiński Słar.r,omir - 3,00 pkt,, Mulczyń-
ski Piotr - 2,5 pkt., i.,{arciniak Artur - 1,0 pkt,

ZAPEA§ZANIY I{A TURI{iEJ
4 lrstopada br. rł- Smiglu, sala gimnastyczna SP

r-r1. Konopłickiej 5, o godz. 9.30 odbędzie się II Wo-
jeą,Lldzki Turniej Klasyfikacyjny §eniorów rv tenisie
stołcrvym. Zapraszamy rnieszkańcór.v ni.asta i gminy
Śmigiel Co gry i kibico.vania. Organizatorem Turnie-
ju jest SP w Śmiglu, K.S. ,,Polonia'' i OZTS Leszrro.

Kozłoluski Tąd,eusz

PUCHAR PBzBCIloDl{I I{0MENDAI{TA
I{OMISARIATi] W SMIGLU PoJECHIAŁ

Do KO§CIANA

14 paździetnika br, ]]ozegrano w Szkole Podsta-
-,ł,owej Nr 2 w Smiglu trzeci Turniej Piłki Siatkowej
o ?uc}rar pr.zechodni komendanta komisariatu w
Smiglu. Po zaciętej ry,.valizacji na rok puclrar wy-
,,valczy-ia drużyna ,,Di.rrozaury'' z Kościana. Drugie
rnrejscc zajęło LZS Perkorvo, trzecie drużyna Cen-
trurir Kititury, cztl,arte ZSR Nietąźkolvo, a piąte *-
lvlłodziezorva drl-tżyna,,Szerszenie'' ze Śmigla.

Ti-irniej sęclzio,v,-ali jak złvykle pp. Zygmullt Ra-
tajcza}< i lr{Ia_lelt Sł.va. W t5,m roku rozegrany zosta-
riie jeszcze Turniei Piłki Siatkor,vej o Puchar Prze-
chodni }iclrłendarita" fiminnych Straży Poża.rnych,
C telnrinie sympai.;ko.7,. piłki siatkowej poinfolmtł-
jem;,.

(B.M.)

I|A§TĘPHY tr$B§§§ ,,T$Ś,,- 3s Ll§IllPAllA l09$ R.
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12.G0 - 22.G0

12.00 - 2.00

12.00 - 22.00

Zatrudnimy otl zaraz ts} krlr,:liiikolvane szlvaczki

Zapewniamy dobre walunki Diacy i piacv, bezpl;Ltrr_1-

dowoz autobusami z Pozr,ania i Koścj.ana,.

lnfolmacja: Puszczykorvo. 1-1.i. Czalnecklegc 6ilA
tel. (0-61) 133-4?2

PPUH B. §ADOWSKI

ŚMIGIEL, plac Rozstrzeianych 14,

oferuje
rl sprzcdaży i na zaruórvicl;ia:

c SCHŁADZIARKI DO R,xŁEi{A
2_3_4 I{oNwłOWtri,

O AUTO}IATY P'I,SZOWF] * ST,!1,,{}iĘiii,
ALUłIINIolvE. S}ioCZKI.

e PIECE C.o.

o \VYKOI{UJI! Ę_iSŁŁ-$I Si]AlĄ/,ĄNl&, Fii}VNIĆjii
ALUNIINIO§VE i §{WASG{L,DPO1iNE,

]iISKIfl CE},TY -- GOTOWiz,,_Ą, l,_i].; RAli]Y

ZAI)RA:jZAlit

zaprasza
Organizł; i*rny przyjęcia, stypy, łrailkiety, jtrbileusze, osienrrrastki, itp.

Zpraszanry na dyskoteki lv piątki i sołroty - prezenter D.J.FCX
W niedziele w,ieczory - muzyka lat lrrinionych

@ Co drva tygodnie piątki --* }<łlncerty

€ Ul.vaga! Na rą,szystkie inrprezy wstqp wolny!
a }Ę+żlirvaść rezer,"vacji stoillrórą,!

6 Potrecamy clania gorąće * także ]]3. wy;lo§

* Tylko u nas słlejrzysz program TV

CANAL +
LOKAL CZYNII{Y:

lvtorelł - czwartek
piątek - sobota
niedziele - święta

NA{T4§_IFŁ,*W3C-ZNLĘJ-_y,,§l&:{],"

r, @GŁOSZiElNl llA 
-

Obradowął Kogg}itet Reraowacji
Pomnilła Rozstrzelanych

Praroiie rok temu, bo 10 listopada ubiegłego roku,
"w czasic posiedzenia z udziałem wykonarr-cy pomni-
ka, w,obec 1icznie zgłaszanych usterek postanowiono
rł,vpłacic nalezność za wykonane p]:ace umniejszoną
o 8 milionórv (starl,ch) złotych jako rękojmię usu-
nięcia usterek.

lda kolejnym posiedzeniu Kornitetu, 20 pażdzier-
nika br., w zrr,riązku z nieusunięcietrr usterek, posta-
nol,t,iono zrez:rg0o\^,ać z dalszych usług t zattzyrciaĆ
kr,votę rękojmi. Ze wzg|ędtlłv technicznych, jak ra-
dzą innr kamieniarze, nie jest rł,skazane odr;riiranit:
ał,wt i ich szliforł,anie. Tai< ivlec pomnik pt;zos'iar:ie
bez zmian, a kasa Konite_t,l poł..,iększrrła się o or",.e

ti rriln. i obecnie rvyr'osi 3.200,()rJ z}.

Zlecono p. Stanisłalvgr,r"li }zrigin5kieinu ze Sirtigla wy-
konanie ozdolrnego łańcucha, a p. Gr; sior,vi z Kościa-
na, który też wygrał przetarg rra remont pomnika
Por."stańcórv i Wojaków, przygotowanie z powielzo-
tlego materiału granitolyych słupków ów łańcuch
podtrzymujących. Całość ma być wykonana wiosną
prz;,-szłego roku. Jeśli zostaną pieniądze, to tylna
ściana pomnika otrzyn-ia szlachetny tynk.

(H. z.)

tel" 518
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ŁJWAGA!
TVIKO w PZU §.A"!
NoWoSCI

Kompleksowe ubezpieczerrie majątku ruciromcgtl
gospodarstlv rolnych

PZU S,A. na 1rodstarvle walur'ko.ł, szcze§]óln},ch
kompleksowego u}rezpieczenia majątku lucl-romego
gospodarstw rolnyc}r lł,proivadził z ciniem 15 rvl,ześ-
nia 1995 roku możlin-ość ubezpieczenia, w sposob
kompleksowy, majątku ruchomego gospodarstrv ro1-
nych.

Celem tej formy ubezpieczenia jest uatrakcvjnienie
oferty ubezpieczniowej PZU S.A. dla gospodarstw
rolnych i poptzez up]]oszczenie formalności związa-
nych z zawieraniem umórv ubezpieczenia olaz maso,
wą sprzedaż tego produktu 

- 5|11z9l2ęnie pou,szech-
nego systemu ochrony ciia maiątku gospodarst,,v rol-
nych, poprzez oferorł.anie loinikcim dobrowoln_vch
ubezpieczeń rolnych.
Ubezpieczenie to z uwagi na jego stosunkolvo niską
cenę oraz zakres udzieianej ochrony ubezpieczenio-
wej oferujemy w szczego].ności rolnilrom, którzy- rł,1,-

kupili w PZU S.A. obow-iązkov,,e l_łbezpieczenie bu-
dynków i ubezpieczenie OC rclnikór,v.
Ubezp_cczający stosownie do życzenia, rna n:lożliwośc
ubezpieczenia całego majatku rucŁ:.omego gospociar-
stwa i od wszystkich ry-zyĘ przeividzianych w r.va-

runkach lub tylko wybran.vch grrrp od okrcślon;,,ch
ryzyk,
Ustalono następujące warianty sum ubezpi.eczenia dla
poszczególnych grup mienia:

Grupy mienia Sumy ubezpieczenia (w zł)

Wariant ubezpieczenia

Mienie ruchome 5.000,-
Uprawy 2.000,-
Zwietząta: * konie 800,-

- krowy 500,-

Ponadto na terenie działania llrspektoratu PZlj
S.A. w Kościanie, dla rolnikólą, posiadając.vch mienie
o wyższej wartości niż zapropon(Jwal)e 1y 1y/ly ]|]
r,r,ariantach, wprowadzotrcl rł,aliant tV z naslęl;r-ł,ją*
cymi sumami ubezpieczenia:

- mienie ruchome

- uprawy

- zwierząta:
6 konie
O krowy

15.000,- -- 50.000,- zł
6.000,- - 10.000,- zł

2.0aa,- zŁ

1,.000,- zł

10.0 c0,- 1 5.0 c tl,--

4.000,- 6.1]C0,-

1.20 0,- 2.0 0 0,-
B00,- 1.000,,-

Star,vki taryfowe rv omalvianym ubezpieczeniu kom-
pleksowl,m przedstawiają się nasl"ępująco:

1. nrienie ruchome od ognia i innych zdarzeń
losorvych 0.30/rl

2. uplawy od gradobicia oraz ognia w tlakcie
trrł,ania mechanicznegcl zbioru 0.50/tl

3. zlvierzęta od padnięcia i uł:oju z konieczno-
ści na skutek choroby lub ,,ł.-5.padku:

a) konie 5.00/rl

b) krowy 5,00/tl

4. ruchomości domorve od kradzież}, z r.r,łanra-
niem i rabunku ja1<o ubezpieczenie doclat-
kowe 0,50lo

Dla rolników zawierających ubezpieczenia na rvyższe
sumy ubezpieczenia (lł, granicacłT podanych r,varian-
tow) oraz wszystkich lub prawie l,u,szystkich glup
majątku ruchomego udzielamy następując,,vch obni-
żek składek:

- 100/o za ubezpieczenie i^,,sz\,stkic}r glup maj;ltkr-r,

- 100/o za ubezpieczenie rł, I1I lub IV ir-allancie,
'* 100/o za opłatę składki z gór;- za cały rok,

Składka roczna może zostać tozłożona na raty.

tsliższych informacji odirośnie ubezpieczenia kom-
plelisorvego mienia, a także innych mozna uzyskać
,.ł naszlrch pośrednikór,l, re j onorv}rclr :

1) Urszula Piosik zam. Smigie1, u1. Kilińskiego 54
tel. 4B0,

U Andlzej Ciesielski zam. Snrigiel, u1. Lipor,va 33

3) Zdztsław Miltuszer,vski zam. $/idziszewo
te1.129-?0B,

1ull rv sicdzibie 1nspektoi,atu PZ|] S.A. rł, l{t_l§giąllrr-,

ul. Pr;,masa Wyszr.ńskiego 6 tel. 121-7J7.
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