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- porł,iedziała przelvodnicząca Rad_v Nliasta i Gmi-
ny Śmigiel Urszula Ra,nke przekazuiąc, rv obecności
sr,vych zastępcow Stanisława Pawlaka i Romana
Schiliera, śmigielskiej służbie zdrorvia Ilo\łoczesny
ultrasonograf ECHOSON ts 100 exd.

Uroczyste przekazanie aparatu miało miejsce
16 lipca br. w Oddziale Reunatololgicznym Zespołtr
Opieki Zdrowo,tnej w Kościanie, który mieści się
lł, Śmiglu przy u1. T. Kościuszki. Aparat przyjmo-
rvali: ordynator oddziału 1ek. med. Maria Nołr,ak
i kier. Przychodni Rejonowej im. dra Stanisłaiva
Skarzyńskiego w Śmiglu }ek. med. Stefan Klupsz,
Obecny był Par.veł Banaszak, z-ca dyr. ZOZ lv Koś-
cianie do spraw ekonomiczn;,,ch.

Przekazany ultrasonograf (produk0\"van.y .,v Pu,
larvach) przeznaczon,v jest do rutynowej diagnostylri
nalządów jamy brzusznej. przestrzeni zaotrzerł,nej.
tliednicy małej olaz narządóiv połozonych prz..vL,]L)-

rvierzchnior,vo. Służ1- też do diagnostyki różnicorł,ej
małych zmian morfologicznvch (ogniskowygh; \ł, vvą-
trobie, śledzionie, nelkach; diagnostyki guzów maci-
c_,v i jajnikór.v; ocen wczesnej ciąży (do 5 t;lgodni)
płodu, jego ruchów i akcji serca.

Przejmujący ultrasonograf rv gorącvclr sloiva,_,h
serdecznie podziękowali za dar Radzie lVliasta i Cni*
ny Śmiglel oraz Jej Przerł,oc]niczącej za osol:iste za-
angażorvanie się ,,l, jegcl uzyskanie.

Paweł Banasza,k dodał, że miasto i gn.ina Sirligrł:l
jest tą, która w rejonie działania ZOZ w Kościanie
wyróżnia się niezr,vykle pozytywnym stosurrkiem do

podnoszenia stanu zdrorvotności społeczeńst,wa, czego
ciorr-o Cern j est rórł.nie ż dztsie jsza chrvila.

Urszu.la Ranke prz-.lponniała, że ,,za kadencji tej
R:.di-" szpi-talor,vi i ośr,odkom zdrorvia w Smiglu, Sta-
r_l.n i.iojanorvre i Yy'onieści,u zakupiono aparaty EKG,
zc g:,nina utrzvmuje tez ośrodek Zdrowia w Starym
l:t;;,illorl.ie. Że na rzecz słuzby zdrowia wydatkowa-
nc por:i;d 1.200 miliono.v starych złotych.

Plzekazariy aparat USG jest własnością Przy-
chcinl Rejono,łei .,r, Śmig]u, a pomleszczenia na, je,go
zairrsia1o-,;.anie uż-,.czi,ł szpital. Ma on bezpłatnie ob-
słirgilł,ać zar,ór,l,il.il pacjentrirł, szpitala jak i przychod-
ni. Cl.:-,,1111y będzie ccdziennie. z rł,yjatkiem dni świą-
tcczn1.,;fi. przez d_rr.ic godzin5. (1rędą rł,ięc zapisy),
ei o1;słiig:lł,ać go będa 1ekarze med}.cyp1.; Robert Po-
iaszej<, Aga',;i Wvi-,.l; i Dorota Zapolsl<a. 

@.Z.)

tr o D ZlĘI{ o W A N I E
W żmźeł,ł.!tt ,pracotunżkólł i pacjentóu Przychodni

Rejonou,ej us Śmźgll,ł skłcLdam sercleczne podzźęko-
usl.nie Radzi,e Xlżasta ż Gmźny Śmźgżel, Komitetom
Osźedlouym ż Sclectruom za uspanźałE gest u zqku-
l,:ie. aparatu LISG, lłtoru przycz,yni sżę do polepszenia
ciiagnostylłi pcłcjentóu n(Iszego miastu ź gmźng.

Z,u,!ł,:i.izQ1l,Lź szłrcunku dla oJżarodcL,Il)co1.1)

(--) Leic. rned. Stefan Kl,upsz
lcże r oun żk P r zy ch odnż Re j onouo e j

w śmźglu
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xxlv §ffisJĄ R.AffiY
... oclbyła się 4 lipca 'bl. l{iecbecnych b.1,-ło ? radnycll:
Jerzy Cieśla, Lech Ratajczai< i Alicja Ziegler --
usprarł,iedlirvieni oraz Jan Lisiak, Jan Pietrza_k, NIa-

lek Wa]kiewicz i Janina Wawrzv.-nowska" Cościeni
sesji był zastępca dyr. Wydziału Ro]nictlva UW
rł, Lesznie Józef Marcinkorvski, któr;l przybliż,r-l rarJ-

lrym ustawę o izlrach rolniczych (zob, WS nr 11/1iij,

str. B).

Przewodnicząca radv Urszula Ilanke składa jąc

sprawozdanie z działalności Rady -w okresie lniędzy-
sesyjnym, zdernentowała plotkę o niewykorzyst1,-
rvaniu w Rejonowym Ośrodku Zdrorvia rnr Śmiglri

,,komlrajnu ia,boratoryjfl€]8o', w którym z kropli kr,",,i

można wykonać wszystkie analizy. Z okazjt 10i]-1ecia

Ranku Spółdzieiczego w Śmiglu (zob. WŚ nr 16i51

z 16.09.1993 l. str. 3). bank ofiarował ośrodkowi ana-

lizator b,iochemiczny, który znacznie przl,spi,esza ana-

lizę krlł,i. Jest on w pełni przez ośroCek rv,,,kot,z.vst,\,-

Wany.

Zapoznała też radnych o postanol,zienili proklrra-

tury rejonorvej w Kościanie o umorzeniu doclrodze-

nia rvobec braku ustarł,or,v"vch znarnion cz},nll pize-
stępczego przeciwko Zarząd,owt Miasta t Gtnin1, S;-rri-

giel. Przypomnę, że w czasie sesji, która odbyła się
15 lutego br. sołtys Przysieki Polskiej Tader_łsz Yxrzy-

zanołvski odczytał pi,smo Rady Sołeckiej sl,vej lł,si

dotyczące spraw zw,iązanych z ciegielnią w Przysiece

Polskiej, a głównie z eksploatacją kopalni, W piśnie
stwierdz,ono, że jeśli Rada, MiG Smigie1 nie zajriie
stanowiska, to Rada Sołecka oskarży Zatząd o niego-

spodarność. Wówczas rada na wniosek Leszka Bai-

cera, postanowiła sprawę ,,od lęki" przekazać pio-

kuraturze.

Spr awozda nle z dziaŁalności Zat ządll przedst a,rvił

wiceburmistrz Henryk Skrzypczak,

Odbyło się kolejne spotkanie zarządów - wspoł-

r,vłaścicieli,, Ameryki". Wsp olne g o stanołviska j e dnaii

nie osiągni ęto, Zarząd Śmigielskiej Spółdzielni Prze-

twórczo-Handlowej zleci wycenę srłlej części temil,

samemu biegłemu, który wycenił starą częśc będąci1

własnością gminy. Wówczas na nowo zostaną pcdję-

te dalsze rozmowy.

Powołano zespół do przygotowania zasad sprze-

daży nieruchomości.
Zarząd, podjął też uchrvałę o nieodpłatn_vm prze-

kazaniu LZS w Spławiu rł,ycofanej " 
gęnflum Ku1-

tury w Śmiglu NYSY.
Wanda Jakubowska - Sekretarz Gminy *- poin-

fo,rmor,vała radnych o postanowieniu sądu, ktory na-

dał klauzulę rvykonalności aktowi notarialnenlł pod-

pisanego przez Zatząd z rvłaścicielami, a obecnie

dłuznikami. cegielni w Przysiece Polskiej.

W ,związku z ty.m, że ,sprarł,a ma chara}
dualnej polemiki dotyczącej działalności o
r.r radz,ie, nie będę czytełników rrią obar
iviem krótko: I{enryk Żak r,avr-iązując do

cizi J. Pietrzaka z nadzwyczajnej sesji rad_v. -,,v

której złażyŁ on rezyg,nację (odbyła się ż0 list
1.L)95 r,cku): ..,..żebv ,zgtyz,oi.;; rrie poc::l:r, ,,- -,,

i,ońca życia, żebyście mogli spojrzec pic:tJ -,,,,

ośrł,iaCczył: .,slłmienie mam czr-ste ", A p;n;ji-,
rając się na dokumentach. udorł,orinił. że rr-e ,",

lrich spraivac}l. o któr;-ch r.iiuwił J. Pietrzak.
zgod"nie z pTawern. u-prarvnietliami radnego i ,

nie rolriikó.v, których reprezentuje.

Radni vr czasie sesji podjęii szereg uchr,,-ai. }Iię-
c],zy innynri o:

-- ustalenill nolvego \łynaglcdzerria Cla Burmistrza
Miasta i Gminy Smigie1, (jednogicśnie);
brutto: 3.436,B0; netto: 2.418,30, Róznica netto
rł, stosunku do poprzedniej pens;i: 262,9J złotych;

-- wyborze, rv zlviązku z lezygnacją J. Ptetlzaka,
nowego sołtysa rł, Księgin}<ach;

- 
zamianie gruntów między Urzęderrr iIiG Srnlgrei

a rodziną pp. Zdziabków w rejonie ir1, .i. ,'riaiejki
w Smigiu. Sprarła jest związana z przediuzeniem
ul. J. Matejki do ul. dr. Stanisła-lu,a S;;ar-zr-,-skiego,
(przy .;ednl,m głosie sprzecivru) l

- 
zmianie w planie dochodów i lv,vciatxo""- b,,łczeto-

wych. Radny Paweł Gorzny 'u,*ieldzac, zc ,,,,-plaiy

za telefony sołeckie nie nrogą 1l;-c crchoianrl pc-

ira-dplanorł;"vmi, gdyz rłniedziano o nic],,,-, ::=-in,łj,
b)rł przeci,*-. Ponadto jedna osoba sie 

""-stl,z-,::la]a;
-_ zaciągnięciu poż-7czki (do 50.000,- zioti-cl, z \Tc-

jelvódzkiego Fu-nduszu Ochlon1- St,cii-,-,,,-.,la : Gc-
spodarkr Woclnej na finansorvanie ll::,ci+:,::lzacji

kotłolvni rvęglorł,ej ze zniarlą svst.lll,. "_],,,-;e-
nia na o1ej napędow),- w pałaclł lr- l]l,i,l::,<--;,_ł, Za

Swego czasu Rada pcstano-wiła, b_v rs
dej s,esj,i Konisj.a Revzizyjna składała q
ze swej działalności. Jej przervodnicząc5
tajczak odczytał protokół z przepro\vv-adzenia analizy
dokumentacji podatku od środkórv tranqlortcslch
w U,rzędzie MiG w Śmiglu. Sekretąrz Głzędu poin-
formowała radnych o przedśęn"żę§ch środkach
w celu poprawienia zaistniałej s_l-tuacji. Komisja nie
złalazŁa też podstaw, by Zatząd nle móg
odszkodowania dwom rohrikom z prz_l,sie

(jeden jest radnym) za użytkowanie drogi
płacenie na poprzedniej sesji negorvał Ja.

Na prośbę radnego Henryka Zaka rr

dodatkowy p,unkt oibrad, w którl-m mć
ustosunko,.,vać do wypo,vriedzi Jana Pieh
przedniej sesji, na której zainteresorł,a
obecny, a ,sw-ą nieobecność wcześniej us;

a po-
nie-

lł.



'l,,i l T RYNA ŚMI GIE T,S KA

uch\vałą b.;io i.1 r,aLtrn;r,clr. czteiech 1r-stIzymało
się od głosu;

- 
r,vygaśnięciu trra.niatlł lŁrdneg0 -l ana Pietrzaka.
ltTarviązując do sytuac;i z poprzedniej sesji, w cza-
sie której nrkt nie giosovlał za tą uchivałą. prze-
rł,oclnicząca rad_v poinfclntołvała, ze o rł,__vgaśnię-

ciu mandatił ciec},-rJuje .;--l;stąpienie zdarzcnia,
a ono w przy.paCku J. Pietrza.ka ił,.vstąpiło. RaCa
zaś, po otrz-imanilł zer,viadomienia o jego łv,vstą-
pieniu 

- a takorł,e otl-z.,-lłlała - str,,,ierdza rł,y-
gaśnięcie manrjatu. Tym razem 16 radn;ich było
Za, a jeden się lł,'strzymał. Rada pcstanor,r,iła rólł,-
nież nodtrzlrrcać przyjęie r-,,cześ:riej uch-wał;-,
l,v p,rzegłos,ow-aniu któr,;lch llrai i,or,,-lriez ilcział
J. Pietrzak.

Rada. na wniosek przer,,,,odniczecego lioi-nisji kon-
kursowej do r,vybrania dyrektola Szkclr- Pcd-tar,,-o-
rvej w Przysiece Starej Leszka Eacera. podtrzvmała
uzasad.nienie o niedopLlszczeniu jeir'ego z kanC,vda-
tów do drugiego etapu kcnkuisu.

W wolnych głosach i i;nicskach lfen:vk Sklzl-p-
czak poruszył spravlę braku pitnlit"r prz,-jl_.o,,-,,anla
informac ji o nagł;.ch zdaizeliach. W kollisaiiacie
nie ma stałych dyzuroiv i drzrvr często są zar-]-lknięte.

nad nim mieszkają byii - choć ucz;,-nni, jak się san
przekonał - policjanci, pań telefonistek tez ;uz nie
ma, a kartę magnet_vczną nie kazciy za\ysze ma, prrz}

sobie. Zarówno Plezydiurn Rady jak i Zarząd pono-
wią starania o zwiększenie obsady naszego kornisa-
riatu. (H.Z.)

Urzqd Stą.nu Cyuilliegc zu Śmźglu uprzejmże za-
uźadalnża, że w tuiejszym [Jrzędzźe zu:źqzek małżeń-
ski zo"uurlź:

26 CZERWCA 1995 r.

- Pap" Henrgk Kazźnl,źerz lrio,ł.uqk z Morownlcy ź Pa-
nż Teresa Olejnik z Karmźna

29 CZERWCA 1996 r.

- Pqn Tom,asz NEczlłu z Bukóuscł Górnego ź Punź
Andżelźka Teresu Mocek z Machci,na

- Pan Jacek Antonź ilelżńskż z Gnżeusowa ż Panź
Hanna Maria \Yojcźechotuska z Karśnżc

Z- P&rL Palneł Pźctr And,rzejeusskź z Wolkowa ź Pqnż
Karźnq Marźa Frqckarużak z Morounźcy

6 LIPCA 1996 r.

- Pan Jarostau XTarek Adamczak z Lesznu ź Pani,
Xlałgorzaicł Daszkżezużcz ze Śmźgla

- Pan Ilierarłźm il ur\olng ze Skarżynl,a i Pinż jffi,=a
Ji qr ict B ttcitu: ulcl z P ol,adoLu cI

13 LiPCA 1996 r.

-. PO.n },!żchał JyIcćł,.lu.i.łli --e Smiglo i Panż Monżka
Dorgneh z Koścżąna

Kierolvnik Ulzędu St;rnLi fJyr.vilnego w Smiglu
(-) źnż. Jerzy CżeśLa

REPtrRTU,AŁR
26.07.96 (piątek) gotlz. 1S"3S

,,SABRINA" -- Ę6ilięiia roi;iantyczt\a, no,,ve \\Ie]]-

sja klasycznego flln,-l ts. Wiidela z 1954 roklr.
Rodzina przem_lslorvcoir- zairudnia. kieror,r-ce, jeg-;

nieletnia córka kocha się -uv mlodym synu pl_l*n-

cypałór,v. Potem ,\,;}-jezdza na dĘa iata cio Paryża
i wraca jako piękna kollieta.

2.08.96 (piątek) goclz. 18.30

,,POD PRESJĄ" - 
Filrrr sens.i(r:{jn_v. \{łoda kc]:l:t:i

nra wziąć udział -_*, plocesie jako sędzia plz1--
sięgłv. Oskarżonvm jest członek mafii, podejrza:,r;n,

llEaalltasa§B§l B ą E D § E§§!B5E*Ęp §

SPR,ZEDAH
dom z oĘrodem 3212 rerż - cząśŁ dzialka l:ttll*rvlarla

64-030 Smigiel, ul. Farna 5

o, zabojstll,,o. Tuz przed rozpoczęciem przewodu
sącior,,;ego zjar,ł.ia się iajenniczy wysłarrnik: rna
Coprlnor,već, }r), kobieta głosol,,"ała za uniewin-
nieniern przestępc;r.

9.08. (piątek) godz. 18.30

,,MORDERSTWO 1 STOPNIA" - FiIm sensacyjny.
Koniec lat 30, więzień przebywający w Alcatraz
zostaje schwytany podcza,s próby ucieczki i za
karę umieszcr:ony rł, zimnej i mokrej separatce,
gdzre przebyrł,a trzy lata. Przeniesiony z powlo-
tem do celi, popełnia morderstwo i musi stanąć
przed sądem.

16.08. (piątek) godz. 18.30

,,Co SIĘ WYDARZYŁO w NiAI]iSoN CO,UNTY,,

- 
Film ps;ilchs],0gicziro-olł;,czajowy. Umiera star-

sza kobieta, córka i syn są zdziwieni jej decyzją:
matka pragnie by jej zwłoki zostały spalone, a po-
pioły rozrzltcone z po)cliskiego mostu, który jest
atrakcją t,,-riyst;iczną. W zapiskach zmarłej znaj-
duje się r,vyjaśnienie zagadki.

B. M.

EjAF§iĘTAJCIE: EKRltN TELtrWIZYJNY
}iicl}V l{IE ZASTĄPI Ifil{oWEGo !!!
ZAPRASZAMY DO NASZEGO KIhTA
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Inicjatorem utlvorzenia s'uraży pozalntJ n- K=._-
nicaclr }rył owczesny sołt.vs Stanisław Dubslli. ktcl,-i
22 lipca 1946 roku zrvołał zebranie r,,,iejskie.. ,u,, ::,,j l-
yvle załażelria ochotniczej straz1, pczarnej''. Jcz,eli-
niczyło w- nim 58 mężczyzn i lr,.;zy:c;, do nie; ,ivs'i3"

pili. Spośród siebie vlybrali zarząd ",v skłacizje : jlr::-
zes l(azimierz Hetmański (do stl,czlia 1:ł?6 r,.), na-
czelnik Stefan Kapski, sekletalz Pioir ivlajorek (d.o

1958 r.), skarbnik - Stanisłarv Pizybecki (dc po-
czątku lat '50). Na gospodarza w_vbrano l'i,al:.ci:zlra
\.Vojciechowskiego, a na członkorv: józefa L]trd,ziaka
i Wawrzyna Wojciechorvskiego. Inn;,,mi l,.idzlni, k'io-
l]zy \Ą/ ciągu minion"vch 50 lat kierorł,,ali kal:,niclł,r
strazą b1,1i : §tanisła-,v St.vza - na jpl.er,,-; zastępc:,,.

później naczelnik. Po nim funkcję te pizej11 :]1,ani:

słar.v Budziński, a ocl roku 1976 Fiotl §}l;7,-i-czal,.
Stanisłalł, Skoracki w latach 1946 i i91,7 bl-ł zastęprr,
naczelnika, a -w 1952 roku - naczelnikieil}-kon].-l-
dantem. W 1958 r. na sekretarza -,l;ybrai:o Kazinrie-
rza Wagnera. Po nim flrnkcję tę przeiął Ka,zimierz
Kobiałlia, w 1976 Henr5"k Grzegor::ki^ a r,,; libieg1,1-;i

roku -_ Zbignie,.v Kędziora. Flinlir:ję skari:nika po

Stanisławie Przybeckim przejął Jozef Piotro,"łski, po

nim - Ednrund Michalski. Inne funkcje w zarządach
pełnili: Jan Wasieler.vski, Franciszek Nyczka. Ju]ian
Szymański, Stanisław Domagała, Feliks Macirorviak.
Stanisław Furmaniak, Jan Ratajczak, Bolesła-ł Cle-
śIik, Kazimierz Stachowiak, Kazimierz Te],ikadz:.
Jan Stachowiak.

Straż odziedziczyła, pozostawioną przez Niencó-ł
sikalvkę na kołach oraz drvukołoł,y zbiornik - becz-
kę na wodę. Garażowały one w szkolnej stodołce.
Później, w połorvie iat pięćdziesiątygh, prar.vdopodob-
nie w 1954 roku, otrzymano z por,viatu mctcpom,oę,
a od strazy pożarnej w Czaczu wóz konny, na. któ-
fym ją zamontowano. Służą one strażakom z Karśnic
nada1.

Na j,ważnieisza sp,]:awa dla pielr,vszego zarzi]dil
straży i wsi Karśnice była budow,a strażnicy łącznie
ze śrvietlicą. W dokumentaclr pierrvsza wzlrrianka na
ten temat jest datowana l5 grudnia 1946 r. Dll,a 1ata
później strażacy otrzymali z Urzedu Ziemskiego
grunt z Państwor,vego Funduszu Zlemi z przeznacze-
niem na plac ćwiczeń i pod budolł,ę. W styczniu 1949

roku wybrano komisję, która miała się zając budo.uvą

w składzie: Stanisław ldziejczak, Jan Wasiele-,vsk1,
Ludwik Lemański. Wal,vrzyn Wojciechor,vski, Stani-
sław Du,bski. Kazimierz Kobiałka, Teofi1 Kaczmarek.
W tyrn też roku rozpoczęto wytr:"ar-zanie cementc-
wych cegieł. Magaz1,,n budor.ł,lan}., r,v którym głów-
nie składor,vano cement, był u Aleksego Bcty. W;.-
korzystyw-ano też, dzięki zabiegom Feliksa Sclty-

:ia.l:a, griiz i cegłę ,odpador",,a z cegielni w- Czaczu. Na
fr-lłdamenty \Nyhoyzy.st,ano gruz z fundameniór,v roz-
i:ieranej stodoły Stanisław-a Dubskiego.

F'undusze na bud,o,r.łę pochodził;r z tóżaych źró-
cleł. 6yły z budzetu gminy, z gminej spółdziehri ,,Sa-
n],opomoc Chłopska" skąd również otrzyrnywaĘo ce-
ment. Nirn rozpoczęto bud,oi,vę, piac u,ydzierzawiono
pod_ upr,awę zienniaków. Organizowano tez bardzo
rviele dochodow-ych letnich zabarł. ...r ogiodac1 stra-
żaków. §Ia lcud,or..rę p,rzeznaczano ró-"vnież zbiera:re
składki.

]M krvietrriu 1950 roku dokolano rvyboru scisłej
1iomisji budow-y, ,,jako ,odpowiedzialnych za materiał
i pieniadze", w skład której weszli: ólłczesny sołtys
Ludwik T,emański, Sta,nisław Dubski i Kazimierz
trIetrnański.

Fu.ndament zaczęto kopać po źlnirvach, w sierpniu
1950 roku. Ełrdo,rnrę zakończorlo pod koniec 1951,
a otwarcie rem.izo-śv",ietlic;r nastąpilo Zż czel\Ą,ca
i952 roku. Stała się ,centraln_.r-;:n miejscenr zycia spc-
łeczno-organiza,cyjnego wsi.

\ĘSFÓŁCZESNOSĆ
Obecnie pracami Ochotąiczej Strazy Pożarnej

,.ł Karśnicach kieruje zarząd rv składzie: plezes -Florian Wojciechorvski, który funkcję przejął po
pierw-szym prezesie, Kazl.mlerzu Hetmańskim, w 1976
roku, naczelnik 

- 
Piotr SkrzypŃ7ak, z-ca naczelnika

- Sebastian KozŁowski, sekretarz - Zbigniew Kę-
dzio,ra, skarbrrik 

- 
Edmund Michalski. Przed tym

zarządem,stanął ten sam pr,oblerrr, co przed pierrv-
s,zym,50 lat temu: remiz,o-świetlica. Pierwszy zatąd,
ją budował, ten - rozbud,owuje, Decyzję w tej spra-
lvie zarząd straży podjął wspóInie z ówc,zesnym soł-
tysem IJenrykiem Bieia-w,skim. Prace rozpoczęto
.r,r 1988 r. P,ierwsze pieniądze uzyskano ze sptzedaży
gruntu, Co ,roku otrzymują tez dotalcje z budzetu
miasta i gminy, które przeznaczają wyłącznie na za-
kup materiałów. Wszelkie prace wykonują społecz-
łrie. Do zakończerria poz,ostało: centralne ogrzewanie,
podłogi w nowej części, malowanie c,ałości, w:rposa-
żenie pionu kuchennego. W dobu,dowanej części bę-
dzie: rerniza, kuchnia z z,apleczern oraz cztery wielo-
funkcyjne po,mieszczenia na p ętrze. Starą strażnicę
chcą prze,znaczyć ma kotło,wnię i magazyn.

JUBILEUSZaWE OBCHODY
Obchody 50-1ecia OSP w Karśnicach zorganizo-

wano w niedzielę, 23 czerłvca br. Rozpoczęła je po-
ranna msza św. odp,rawiona w intencji zmarłych
strażaków przez ks. Stanisława Wawrzyniaka w koś-
ciele para,fialnym w Wilkowie Polskim. Uczestniczyli
w niej str,ażacy oTaz paczty sztandarowe z OSP
w Bronikowie, Śmiglu i Wilkowie Polskim.
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O gcciz. 1+.{]0 r:a poczatl,ił il,,si, oi stronr,, Czacza,
,"tilli"illcv;a1 s;ę okolicz.i,icścj,or,.,,-r-,:.,llilli: banc].eria
lionrra. criiiestra dęta Ciri] lirnigl;i poi batutą jł.na
Norvickiegc, pcczt;. szaildaro."rle. zep]]oszeni goście,
strażac_,v. l;p.rzę1. bo jcr-,-;,-. Prz51 6]irr"ytnilx zainter.e-
so.,vanirr llielzi<ańcó-.,ł, zejrran_i pomaszerowaii clo
świetlic.v, ,i;ll kt,,'llę:j odb;..ła się głórł,na urcczysiośc.
Jej gospociarzei.r b_vł miejsko-girLinny komendant
cilr. ]!Iarian Gracz_vk, }<tór_v na x,stępie po.,ł,itał gości,
,,r,śroi ktcrych nl.in. byli: burnristrz h.tiasia, i Gmin_v
limigiei, róił.nccieśnie prezes Zarządv Miejskc-
- Gminnego Zwtązku Ochotnicz_vch Straży Pożar-
nych RP iv Sr,iglu Jei,z;. Cie;.:la, płze.,vodnicząca Ra-
dy fu!ialta i Gi:iilry Śnligiel i.'i::l_,,i. F,ri,l}:e pi:zedsta-
wiciel Woje,rody Leszczvńskie3o Fcgdan Grzelak,
p]:ezes Wojer,,,,zóclzkiego Zarządu Zr,viązku Cchotni-
czyc}r Strazy Pozarnych RP cih Jan Solak, pizedsta-
r,viciel Kornend,y Rejono-1łej Państr,vorvej Strazy Po-
zarnej ,w l{,ościanie dh l"n{arek Ka]enrba, ks. Stani-
słarł, trVawrz)nniak i kc,inerlCant rlonlisariatu Fclicji
rł, SmigIrł Yy'iesłar,v'fe::czt:-wski.

ifisiorię Oc}rotnicze; Sirazy Fozarnej rł- I{arśłri-
łltch przedstawił jej prezes Florian Wcjciecho.,lrski.
]',,Ió.łiąc o rozbltdc,wie re;:cizo-śr,vietlic_v 11,_yraził n;t-
cizieję, że,,przg d.al,szej zyczlż:_uaścź Rłciy l\Ii:,,sta
i GmŹlly ŚT nżgŹei, za{1-t1c,(1'o,L:'Lniu u,s--ysć!::,Lc|L mźesz-
lłańcoul Karśnźc, c przede LL:sz.grllr',^ st]"c--rllJ ;u,. s]]o, -
kanlg sźę tu zg duja l,atcl, bg urcczgście przecląć
ll:stęgę tego obźelif,u". S§v,e w;,stąpienie zakoncz;ł:
Ju.i:źleusz Sa-'iecia jest nże tylka olłctzjq do lt:spom-
n,,ze:,t i ltrellen!.tl plcłłl,óu:. Ta tęż okazjct, by podzlęko-
tuuć iylłz, lłtó,rzy działul,i, praccu:alź ż naszq straż
uspamagali. Nie sposób to uczEnźć z imźenia i, naz-
,tłżsktl LD stosunku d,o ułszgstkźcll. Niemnźej serdecz-
ne. podzźękawanźe skłacłam zuszEstkim druhom stra-
:rłhaln, którzy u cżqgu 50 lat dl,u tej zusź ź strazy pt,ł.-
r:ąlua!ź. Serdecznźe clzźękuję też byiemu sołtysłłi:;.
i !. t.:t:"y,yĘ6ryji Bźelau:skźemu ź Andrzejouź Łakonler,l:,,
ioit,ł go-tpocłyń u:źejs"lcźch ź nasze,i mocl:źeź.y, llio,i;s9f-
clecznie3sze jeclaak 1saCzźęlcozuallźł, zq życzii"aość
i zrazuritźęnie nłs,,r:yt:!ł potrzeb, slęłł,cl{źm p:il,u blLr-
m,źstl,zowi Jerzełn,u Cżaślż i prłe.,codłt,:i:zącej Ęn;l.",1

Lf,iasta i G"mźny Śmźgżel, panź TJrszwlż Ranke, Dzięlłż
dalszemu zrozumźenźu, poTt1,oc! ź współpruca, n(;,i!L,

strażakam z KctrśrLźc zrLacznźe łatzaźej be,dzźe ręalizo-
uać lnyszul,Dane na sztandurach strazcLckich, lrgsżo:
Rogu na ch,usałę 

- Blźźnżemu na ratunek,

§Y§TEMY
prowad,zi u

E§,trKTRo-trNsTAtr-ACYJNE i ! !

słtłgi instalacji
etre!rtryczn3,clr,
do,nof onorł,-,.ch,
antenowych,

Grzegorz }ICir/l\T(, 3}rllgie1, ul. Lipor,va 37
tel. 1B9-3{j4. \Ą/;,513ouiarn faktury \rliT.

Nastqpliil, najbarCziej zasluzcnych i o długolet-
nim stazu sii:azakor-,- odznaczono medalami Za Za-
sługi dla Fożaraict,,va, odznaką Wzororvy Strażak
ora_z oc]z:::kami" r,a lvysitłgę 1at.

Złcty,mi rneclalami ^.Za Zasługi dla Pozarnictwa''
odznaczeni zostali: Stanisłarv Adamczak, Ma,rian
Dubski, Zbignie-l", Kędziora, Edrnund Michalski i Ju-
1ian Szynrański. Srebrnymi medalami odznaczono
cztery osob\,: Ii,{ichala Ginderę, Jerzego Kozłou,ski.e-
go. Jana Rałike i Ancirzeja Skorackiego, a brązowy-
mi rnecia,lami 

- sześc osób: Edr,varda Kaczmarka,
Star:jsła.ła LTaćkor,via]ia, A.t"lcirzeja Nowaka, Jazefa
No.łai<a. Szczepa.na Ratajczaka i lgnacego Sl<orac-
kieqo,

Za -,r",ysługę 50 1at uhonorowani zostali: Stanisła.,łr
Adan-rci:a,k, Stefan Kapski, Kazitnierz Kobiałka, Sta-
nisłar,l, Skoro.cki, Brunon Szczepaniak i Piotr Za-
rabski.

pielivszyil. któły str-azakcm z karśnic zĄożył
grattilacie i życzerria b}rł lrurnistrz i rów-nocześnie
prezes il4iejs]ro-Grr:irrnego Zatządu Zwtązku OSP
Smigiel Jerz;i Cieśla, który od, Zar-ządu przekazał
ltpcrninek lv postaci prądorł,nic;; i sześciu kompletów
sporto,,,,;.,.ch diesów- dla druz;,ny młodziezo-,łej. Wiele
serCecznr-ch życzen. gratulacji, bukietó."rl kwiatór,v
i okclicznościou,-,,ch acl,resćrv oIaz wyrazów uznania
za społeczną słuzile przekaz;"-lł,air i pozostali goście.

P,.,-, cześcl ofic l..:l.ei ".tiazalrótv i zaproszonych
1 . ,, l l podjęto ccc l:_qtunkiei::r. A r,vieczorem Tozpo-
tl:,. ..1 ,1ie traci.,-c.;jiiii zaba,.,va s'trazacka.

,i i_; l:il eu.szor\/v1]: U.]:oCZ-_,-stoŚciom towarzyszyło o1-
b;:l -r-.rii.: zaintereso-...ranie społeczności wiejskiej i nie
t,.,,i1;o. lłśród .łidzó,,v b_1,,1o widać r,viele obcych til,,a-
l':,l',. ,. i';l1.,.Ll:j i;-ilplez-i- .,i; K.alśricac}r jeszcze nie było"
-- r_ill-r,,j:,:t]zilicLri ;:,r,l p:,i.nlł.1,. : |eszcze jedno: ,,}iaj-
:-,!,'S.-.lc :,i]--}:1,;].::],\l il..:ij;i;.ia, za ciganizację należą sir]
I i l;l:}_cri,r ffojcicchoi.,,skietnu".

(H,Z,)

.i',S. ,]T ;.r,. i j.,,i ij r, {:] |;].l.rca i;i" ria s, 1i pocialiśm;'
," ;_v::ii.li Grilirill-",:,-l Z.s,ri ilciow Druzyir PcŻarniczych.
Fi,ezes CSP ],liacŁlci;i Zygnun,t ]]łlocek zwrócił nanl
ui\lagę. ze rv gru"liie i - druzyny rnłodzieżowe 12-15
lat przestarviiiś,ny płeć. Zamiast d,ziewczęta nra być
cieitlpc5, i c}iiłr,rc,tBie. Zainteresorvanych pIzepIa-
SZamy. Redakcja

ODDAM ZA ]]ARt{o
MrŁTERIAŁY BUDOWLANE

1ł ZAL{TA}I ZA RoZBIÓtł,xp DOMU.

Informacj

Smigiel, tel. 180-606
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W dniach 21-30 cze]:wca rv Centrum Krt}trli,.-
w Smiglu rozegrano Otwa,rte Ind_vr,vidualne Nlistr.:,l-
stwa Okręgu Leszczyńskiego Seniorek i Senioro,..,
w Szachach. Uczestniczyło w nich 10 miłośnikorv t,:j
kró]ewskiej gry. Nie wszyscy do Smigia z rożnvch
względów przyjechali, stąd obecnych nalezy określic
mianem prawdziwych sportol,vcc-lw, ambitnie rł,alczą-
cych o t5-tuł mistrza.

A zdobył go Tomasz I(ONOPKA reprezentując1,
Kiub Szachowy .,Wieniawa" z Leszna. Rozgrywając
9 rund zdobył B,5 pkt. i uzyskał równocześnie pierrv-
szą kategorię szachową. Otrzymał okazałv puchar
i dyplom. Drugie miejsce zajął Robert Tęgi. trzecie

- Adam Wójtowicz, a czrł,arte - Piotr Rirtkorvski

- 
wszyscy z ,,Wieniawy". Nasi zarvodnic1-: Parł,eł

Primel, Łukasz Primel i Symforian Larek za;eli od-
powiednio 7. B. 9 miejsca.

NIistrzem seniorek została lVlałgorzata Ał-i]I-
CZAK z ,,Wieży" Smigiel. Grając z panamr (br-la le-
dyną kobietą uczestniczącą w turnie ju) zdo1l1-ia

5 pkt. i również otrzymała puchar i dyploll,
Turniej sędziował sędzia szac}rorł,y Ę]ą5_1: iran-

stwowej Waldemar Kopydłor,vski. Organrzatolem rni-
strzost,,v była Sekcja Szachowa ,,Wieża" Centr,.rn-t

Kultury w Śmigiu.
W zakończeniu turnieju uczestniczyli: rvrce}llrl-

mistrz - były szachista. swego czasu mistrz Polski
Ma,rynarki Wojennej i kilkakrotny mistrz Smiglal -
Henryk Skrzypczak, przewodnicząca Rady }Iiasta
i Gminy Smigiel Urszula Ranke i niżej podpisan1-.

W czsie podsumowania, p,rzy rvspolnej karr-ie. rł,laz

z zawodnikami dyskutowaliśmy o aktualnl-ci,L pro1l1e-

mach sportu a w szczególności szachow. Od sędziegc
głównego i prezesa ,,Wieniawy" usłyszelisn-iv rt,rele

pochwał za organizację mistrzostw oraz ..za \\-s}]a-

niały klimat, który d]a szaclróu, stwa,rzamy". Eardzo

ffioaoa)oaaaooaoaaaoaaaaaaoaaaotaaaaaaatałooaaoaOłałaaaaOO+ataclałł eBo&§ś+}§€+€§et}e§§+&§$+sł'<}eł'<'+ł

BAsEll KĄPlEt8tTY
CENTRUM KULTURY W SMIGLU

czanna codziennie
w godzinach od 11.00 d,o 19.00

oraz tylko dla dorosłych 20.00-22.00

Ceny biletów; dzieci O,Ba zł. dorośIi 1,- zI

ZAPRASZAMYl

pcchlebnie wyrazano się o naszyn:l instruktoTze sza-
chowym p. Romanie Borowskim, podkreślając jego
oiŁlrzyrnie za,angażow,anie, zapał i wręcz poświęcenie
się idei propagowania sza,chów -_ gTy uczącej logicz-
nego myślenia.

MÓwiliśm5, też i o tym, czy stać nas na w_yczyn
czy tylko na sport masov/y. Podkr;ślano olbrzynrią
rolę wychowawc,zą szachów. Wstępnie uzgodniliśnry,
ze jeśii będzie taka propozycja,, to w przyszłym rckr-t
podejmiemy się oł:ganizacji półfinału mistrzostw
Polski seniorów. Jeśli do tego dojdzie, zobaczymy
grę stu naj}eps,zych sza,chistów Polskil

Mistrzyni Okręgu Leszczyńskiego w szachach na
rok 1996 p,ani 1Vlałgorzata RAEIEGA-ADAMCZAK
miesizka w Śmigiu. Jest abs,olwentką technikum ro1-
niczego w Nietążkow-ie. W szachy gra od 12 lat. Roz-
poczęł,a pod okiem R. Borowskiego będąc w 6 klasie
szkoły p,odstawowej w Śmiglu. Jest niezi,v,vkle uzdoi-
niona. Pier-wsze miejsce w województwie wśrod ju-
niorów zajęła juz po dwóch latach gry! Zajmowała
czołow-e miejsca w maklolegionie dochodząc do pół-
finału mistrzostw P,olski, w którym zajęła 9 miejsce.
Przez 3 1ata była w kadrze juniorów w grupie do
15 lat zdobywając w niej 3 miejsce! Ucze,stniczyła
też w kilku turniejach międzynarodowych.

Zamążpójście i macierzyństwo spowodowało sześ-
cioletnią przerwę w gtze w szachy. Wróciła d,o nich
!!. tym roku i, 1uż jako senionka, rłczestnicząc
rv pierrvszym turnieju, zdo,była tytuł mistrza okręgu!

W sierpniu p. Małgołzata Adamczak przebywać
będzie w Toruniu na kursie instruktorów sz,acho-
łvych stopnia podstawowego. Od rvrześnia będzie
pomagać panu Romanowi Borowskiemu w szkoleniu
dzieci i młodzieży w Sekcji Sza,chowej ,,WTEZA"
C§fuum Kultury w Śmiglu.

(H.Z.)

Gabinet 1elrarski
WOJCItrCH SKRZYPCZAK

cHIRURG
Smigiel, u1. Leszczyńskl B tei. it30-349

rvtorek godz. ].5.00

USG jamy brzusznej - 
-wizyt1- <]oiłolle

)Ooaa<*}aaaaaałraaaacaaaaoaeła.)++iał}a+łl)ał+a+,ł+ł++s+Jr* łó+ó€
panie wo iciechoirski!

Jeśli Pan będzie mrał odw-age podpi::ae si1 naz,,i-
skiem, pełnvm imienietn 1 poda srr,ój aclles zanrj.esz-
kania. to ia bede miał odlvagę i Pan;; 1i:,t o;lLli;liklrjci

HUBERT ZBIERSKi
red. naczeilly,,\'/iti;,t,;, S:rli3i_,i,,.,ej"llastęilny numer ,,W§" 15 sierpnia hr.
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16 czerrvca Zatząć,. ]].;S ,.iJOGON 1929" tv Dotliu
Działkorł,ca in. Ron-.a;:a Waligóry lv Smiglu zaiea-
nizorvał r.łl.ocz;,,ste zakończenie sezonu piłkarskiego,
rv którym rrczestniczyli zawodnicy (seniorzv i iunio-
rzy), trenel-z.v i działacze klubu.

Wyniki spoltorł,e przedstawił wiceprezes Bernard
Jagodzik.

Pierr,vsza drużyna trczestniczyła lv rozgryrvliach
k!.asy okręgorvej. lrTa 14 drużyn lv tabeli zajęła 10

miejsce. Zdobyr,i,ając 60 branrek, straci,ła 52. Tak jak
zapow-iadano na spotkaniu .ł grudniu ub. r. na pcd-
sumorvaniu rundy jesiennej, utrzymano się lv tej
kIasie rozgrywek. Klasyfikacja, za",,vodnillc\v sl,i.J:]-
cych w sezonie 1995/96 prcrvadzona pTzez zarząd
kiubu, przedsta-wia się na,stępująco:

Lo- | ,-,- , ,-,"r*,,oo u9,u i#ślikatll rmlęt 
Dlinr(tu\Ą-|l l-__- ,|F.1eczo,.,.

1 Daniel Kaminiarz
2 Michat Franek
3 Krzysztof Pelec
4 N{arek Sowa
5 Łukasz Ogrodo,,.;czi k
6 Robert Grzelczvk
7 Artur Skurpel
B Wiesław Palr,lak
9 h{ari.usz Jankolviak
10 l'Iaciej Strzelczyk
11 Robert Chudak
12 Tomasz Oliupniczak
L3 Janusz Olejnik
L4 Adam Olejnik
t5 Michał Cichoszewski
16 Dariusz Ma,rciniak
i7 Karol Piotrorr-iak
1B Krzysztof Dr.vorczak
19 Slawomir Grccki
20 Dariusz Dobraś
21 lTubert Ratajczak

Pierwszych tl,zech z irst_v rankingow-ej otlzyrnaio
puchary, dyplom1. olaz nagiod_\, Izeczcwe. Otrzl,n;1
je także na.jlepsz;- str"ze].ec Wiesłarv Pawlak, który
trzellł 13 bramek. Dalsze mlejsca na liście strzelcoi,i
zajęli: 2. Maciej Strzeiczl-k - 11 bramek, 3. Łukasz
Ogrodolvczyk i Nfariusz Jankow,iak po 7 bramek,
4. Krzysztof Peiec - 6, c. Robelt Grzelcz;,Ę 4 bram-
ki. Po trzy bramki strzelt]"i,: ]ilarek Sowa, lvlichał
Franek, M chał Cichoszerr,ski. Adam Olejnik, Dariusz
NIarciniak. Dwie bramki strzelił Janusz Olejnik. a pc
jednej: Robert Chl-idak. Danre1 Kamieniarz, Karo}
Piotrowiak i Dal,iusz Dobraś.

Druga drużyna brała uclział rl rozgrywkacir lilasy
jriniorów starszyclr i zajęła rł, niej ostainie J liriej,,ce
uzyskując tylko B punktołv. 2 mecze wygrała i c}-w:ł

10; 7i
98 ż0
72 15

zremiso-;;ałł.'Z ti.-1 ciluzytlv ..vyr.ózniono: Krzysztofa
I'ramieniarze. Iiuberta Ratajczaka i Huberta Wal-
czaka. Spcśrói i,.l.niorói:,, c1o pierr,,,,szej Cruż; ny a,,,/an-
sowano: Kiz1,-sztofa I{airieriiarza, l;1ai:iarra u'asinskie-
go, Krzysztofa Le;rlańslkrego i Tomasza Zurawskiego.

Dla trarłlpliałz;y', którzy z braku funduszó-w nie
ltczestr-:.icza -r,,zolganizor,vanych" rozgrywkach, za-
koiiczelie zcigarłizt-}$,ano 22 czer'!vca w obiektach
klubir. Dla rrich piłka nożna to jeszcze zabawa. Roz-
gryy,,ają rn€cze tor,tarzyskie bądź uczestniczą w tuI-
nie jach organizorvanych przez Społeczną Mie jsko-
-Gmiłlła Radę Sportu, Kultury Fizycznej i Rekre-
acji. Jerzg Grzelczyk

& 6@
Jecl.vll;,.r:il plłk;irsl.^ir-n rł,iej:kinr klubem sporto-

wym rla naszym terenie jest tr Z§ Spławie. Jako cie-
kawo:;tilę lilcTna pocl:rc to, ze pilkarze tegc k],ubu r:,ie

mają 1y srł-ojej rł,si... boiska, które jest w tral:cie
budoro,,-r,. Zjr:a trenują rv sali gimnastycznej szkoł;r
podstal-,-o,we j \Ą/ Staiyn Bc janolvie, latem
1,1ciikach -,i, T{arri,,inie i Wonieściu. Mecze rozgr;,r,,l"rją
tez r.,,Wonie.cilr.

Dluzr-n.l tri-crzą za-;odnicv nTieszirającI .uv o1ro-
ilcztivch .,r-siach.

§etricl,zt, ł-,,.,-stii_,ujii -\łi 1,o,.g]jii\;,'kaci-l li,oje-wóciz-
}<icj kJłli, R. Wśrcii i.i 7ąllr;q]fr; z:rjt ii 9 miejsce. Ich
t:,,.;,l :lcln jest Rys,:;;ici Szczl:pariak.

-Ł,irtrżyna i,nłodziężłlla (tra,:,nplcarze), trenor,,zana

i,;:;;cz R-,,szarda Jagcdzińskiego. \,v zolganizorvarrych
roż!I-{,\vkach nie u"czestniczy. Aie, jak juz pisałenr
(zob. W3 nr 1?/116 s. 11) odr:iosła olb,rzymi skuces
zajrnl,rjał dru5;ie miejsce v", -,vojer,,cciztwie w impre-
z:ie pod ,} :iz\,,,., ..F'l}ilIrska k;,.dra, czeka". Wygrali tez
ti;lniej zol:F.].]-liżc!,,;il.-v :i r]<ai:ji ,.Dnl Śmigla'96". Tak
,oięc o i:l,r,iępcć,.r.*; l,,]<1ul:ie r-rie będzie trzeba się
tloszczyć.

2 c:retlł,ca br, rv czasj.e zebrariia wyborczegc pod-
jętc ucilrvałc o :llrria.nie _il,azwy k]r,rlru. Juz nie Ludo-
rł,y Zespoł Spcr'to-,vy \,/ Spła\łiu, a]e Lutło,ry Kiub
§n:ortcrvy ,,R[,Ą§-lłOŁ," lul Spla,lłi1,1" Domyślam się, że
nazwa nla u\łyp1-1.kJ"ic głor.ur:rlch. sponsorów klubtł:
},,TASa::nię }/ia_rii i Jatra l,isia,ko,,v oraz ROlniczą
Społdzielrrie Ploiukc;,jną -.;; Splaiviu, które j prze-
r,,-cdniczy P;lł; eł łiopie;:ka.

Zarząd klr,ibu i:rzei]stal,,,lia się następującc: prezes

- Jan Li:jak, .;i.ceprezes Pa.;veł Kopienka. który
ró-wnocześ"cie nełni iunkcję kiero,vnika druzyny, se-
l,iletarz -- Fai,:ara F'lacko,,l,,iali, która jest też skarb-
nikiern. ]:rei:el i. Cruż"vny - Ryszard Szczepaniak,
1r,Lór-,, ;es1. tei ]<l;lii]iaIzeii]j trenei młcdzieżcrł,có-;:-
-- R;r-,.,:,a,:,,| Jagotizrń ki. Czlonkanri bez prz., r]ziai,,.
]]:on]il€tilvclr f .rnkcji rą: i'rlzysztof VV'alachor,vski, I{,.-
.:,itilir:r,; J,i:,zkiervlcz, Si;r.łomir Grzelczyk i Andrze_i
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WlTRYNA ŚMIGIELSKA

Kffi$N§KA tr&§,ffitY§rue
W olrresie czerlvca br. mieszkaniec ul. T. Kcściuszlri

rv Śmiglu drvukrotnie włanrał się do polllieszcz,.,-
nia gospodarczego przy ul. Re__vmonta r-" Srni;_iil,
skąd skradł ro\Ą7€]: i itlne dlobnc pl,z, ,imie ' ".

W tym rejonie dokonał kradzież_v kr,viatolł, donic:l-
kowych. Całość mienia odzyskano i zrvrocono pc-
szkodowanym. Sprau,a w toku. Ten sam s1]]:a_11,ca

przez pewien czas pro.,vaciził nielegalną ,.. tek-
sówkę.

W nocy z tlŁ lipca w Smiglu na r,tl. śłv. Wita niezna-
ny splawca dokonał kradzieży samochod,,-r osobo-
wego PEUGEOT 605 na szkodę mieszkańca Sn-rig-
la. Sprawa rv toku.

5.07.br. w godzinach południoił,5,gh miesz}<aniec
Smigla z u1. T. Kościuszki wszczął arł,anturę z są-
siadami, którym ubliżał. Ze względu na jego agre-
sywność, został odosobniony.

5.07.br. w godzinach wieczor,nych ojciec z Nor,r,ejrł,si
zgłosił policji, że pełnoletni syn nie chce lvrócic
do domu. I,nterwencji zaniechano.

6.07.br. na tresie Zegrówko-Karśnice patrcł pollcji
zafuzym.ał mieszkańca gminy Kamieniec, który
kierował FIATEM 126p w- stanie nietrzeźr,vcści.
Zattzyma,no mu plawo jazdy i skierorvano lł-nio-
sek do Kolegium.

Ten sam patrol i na tej samej trasie zatrzymał też
nieletniego mieszkańca Bielaw, który kierorvał ro-
werem będąc w stanie po spożyciu all<oholu. Za-
trzymano mu uplawnienia, a splawę, w celu roz-
patrzenia, skierowano do Sądu do Spla-w Rodzin-
nych i Nieletnich w- Kościanie.

8.07.br. kierująca na placu Wojcka Polskiego Cit{-
QUECENTO mieszkanka Wrocłalvia nie zachowała
bezpiecznej odległości miedzy pojazdami i -uderzyła

w tył jadącego przed nią ,,malucha". Sprarł,ę od-
dano do Kolegium.

9.07.br. I,nterweniowano w Bruszczervie, gdzie ilie-
trzeżwy mąż wszczął ar,r,aniurę z żoną i rodziną.
Zatrzymano go do wytrzeźwienia.

10.07.br. w godzinach popołudniolv.vch otrz,vmano
informację, że w Nietązkor,r,ie na u1. Leśne j trrł,a
bójka między trzema mężczyznami. Po plz-,-bvciu
patrolu nikogo już nie zastano.

10.07br. mieszkaniec Morownicy zgłosił policji. że

bez powodu został uderzon;, przez sąsiada kijeni
w rękę. Sprawa w toku.

11.07.br. mieszkaniec W;-dorowa zgłosił, że jadąc do
pracy w Nietążkowie został zatrzymany pTzęz
mieszkańca Nietążkowa, który wszczął z nim awan-
turę. Przeprowa,dzono z obydwoma rozmo\ł-ę
ostrzegawczą,

12.ST,Łr. ,,,". S:r,iil;ilr na ui. A. Dud;",cza patlo1 zatrzy-
r:la,l i;ieruj;,cą ,ń stani,e lrietrzeźrr,cści j: ]ATI-\.{
, 26p i::lie szkar;lłe Foil_,jo.,,;a, Za+urzy,Tr3.1,,c ;c, j

lrp:rar,vtlie:^ii3 i .qkiei:o.;ła;:c r.vniosek o ukaralrre do
K,o1egi,-iin.

'iV nocy z 1Zl 13 lipca .v Przysiece Stalej nie;l:a:l)-
clotąr1 sp]]alĄlc3 lł,-,-rlt.:,l fiagirent dieu-nianeg,l
opłotol,;ariia piz__vdono-.rego ogródka. i zniszcz1-1
losnace tanr krviat"v. S;oial.,,a rl,, ioku.

14.87.br. interr,.renioivAno §- S;uigl,r -,v mieszkarritr
przy ui. Reymon'ia. gcizie b;,-ł_v mąz, będąc nie-
ttz,eźr;ry .łszc;ął ai,,anti,łrę ciomor.r:ą. Przed prZ;--
byciem patroiu - ccidalił się, Sviuacja porvtorzvła
się następnego dlria, Przepror-r,adzona z nim i,oz-
mowę ostrzega.,vczą.

}.7.07.br. o pierr,vszej w nocv ctrr-ócli nietrzeźr,vych
mieszkaficorv Śmigla rv rejonie pi,ekar-ni przy pla-
cu v,iojska polskiego rv smigiu pobiio mieszkankę
tego rniasta. Sprair,,a -w toku.

l7.0?br. lv godzinacb, ]]anll"\-c]] uległ całkorvitemu
spaleniu przydrażny bar lł Czacztt. Piaii ciopodob-
r!ą pTZlCZyną poŻaru_ bylo zr,,ralcie rv instalacji
e 1ektrycz,ne j.

KOIvfEi.iDANT KOI'vTISAF,IATU PCLiCJI
mł. aspi,rant W ie stal-D T er czewski

Si<.LtrP Z TRADYCJA}{I
przy §półdzielni Egrodniczej ,,.,, Smiglu
OGR,ODNICZO_WIELOBRANŻ OWY

T. I{.ościuszki 5S te}. (0-65) iB0-27+

P o 1e c a:
}JA§IOI{A KB.Ą"TOIVE i ZAGBANICZ_'I*E :

lvarzyw, kwiatóv.,, lruralcór.l,, trari, łąkorr,l-ch.
gazonowych ...

i{AXryOZY KRAJO1'I'E i ZAGRA§ICZ\F z:

Izraela, Finlandii, Haiand.ii,

§.\RZĘDZI_ł:
dla ogrotinikórr i działkolr-iczórv

€ Szerolri rr,l-bór środkóri,
chemiczn} ch,

€ Folie o różn;.-ch
rv_vinierach,

€ Grzy-bnię,
S Fapier,
& Torf,
& Trzmiele.

Zapraszatny oil poniedziałku do pląt}:_r

\v godzinach od B,00 do 17,U0

,ł soboty oti B.00 do 13,00.

1V sprawach pilnych te1. domoir,y 18O--iS'8,
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§AK §nĘ B&Wfi€ B
Jako jeden z czternastu aclresatorv otrz;,nlałenr

2 iipca do wi,adomości .,List otwalt_1, do Pana Woje-
rvody Lesz:czyliskiego Szanownego Pana mgl tnż.
Zbignielva l{aupta rv l,esznie" podpisan;- plzez piqciLł
młodych 1udzi. Przekazało mi go osobiście d,",,óch

młoclzieńcóly 2 9r,r,ej piątki. ,,Przerzuciłem go u,ó'w-
czas wzlokiem" i od razu pewne SpIa\v,Y sobie u,_y-

jaśniIiśmy.

O co chodzi?

Młodzież Śmigla (do 1istu dołączoi-ia jest iista ze
175 podpisami osób popierającl,ch il:t otlvarty dcl

Wojewod;,) zwraca się do Wojeił,odv. b;"- .,l§IE ZE-
ZWALAL NA TAKitr ZAŁATWIENIE SPRAW"
przez dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska
Andrzeja Malatyńskigo, który rv,vstosou-al do ,łsz_vst-

kich jednostek adnrinistrac.vjn5 ci-i rl rr-oje,łl6q]2|i1,1]g

pismo, w którym:

,,W związku ze zbliżając.vr"rr sie sezonem turvst,vcz-
no-w-ypoczynkowym (...) prosi o dokonanie r-"er;,,fi-

kacji wydanych dot;,chczas pozrvolen ira dzlaialnośc
rozrywkową". I dalej : .,Informu;e się. że (..,) na te-
renach parków krajobrazow-ych, obszaru chronionego
krajobrazu oTaz dzielnic zabytkor,vych obolviązuje
dopuszczalne natęzenie hałasu: do 40 dB( decybeli)
w godz, 6.00-22,00 i 30 dB w godz 22.00-6.00".
Pismo kończy się zdaniem: ,,W przypadku stwierdze-
nia przekroczeń dopuszczalnego poziomu dzwięku,
Wojewódzki Inspektor Ochrony Środołviska będzie
naliclzał jednostkom prowadzącyrn taką działalność
kary". W związku z tym, że obiekty Centrum Ku1-
tury w Śmigiu są położone w dzielnicy zabytkowej,
Burmistrz pismo przesłał mi, jako dyrektorołvi tej
placówki, do wiadorności. Ja zaś ptzekazałem je do

PPUH s.c. ,,GIN", który w obiekcie Centrum plowa-
dzi CAFE CLUB. Podkreślam: pismo przekazałem,
a nie jak pisze młodzież do Wojewody ,,...wyda,je sto-
so\^/ne poiecenia u, dół, a organizatorzy imprez re-
zygnują z tego rodzaju działalności".

MłodzLQży l.
Przepisów w sprarvie oclrrony środowiska przed ha-
łasem i wibracjami nie q,},dał ani wojew,oda ani
p. Andrzej Malatynski, W;-dała je, w formie rozpo-
rządzenia (30.09.1980 roku). Rada Ministrórv.

Nasze obiekty są rv strefie ochlonnej i te przcpi-
sy u,inniśmy przestrzegać, a wszyscy r,viem;r. Le

r,v niektórych sytuacjach nre cz__vnimy tego. Gd"vb"v

miały być - należałoby zaplzestać organizcwania
w Centrum i na przyległych terenach wszelkich iirr-
plez rozrywkowych. Wpadniemy z jednej skrajnoś::i
w drugą. Obiektorv przeciez nie przewiezienry rv od-

luclne mle;sce, bo jest to flzyczną niernożliwośclą
i takich miejsc po prostu jtrż nie ma. Stąd należy za-
chovzac prz_vsłcwiorvy ,,ZŁOTY SRODEK" jakim
jest uniiar ze strony organizatolów i wyrozurrriałośĆ
ze strony mieszkaii.cór,v. Umiąr. Tych implez nie mo-
ze być za dużo (np. co tydzień dyskoteka, a o to rnłc-
dzież5r ch"vba chodzi) i nie mogą być zbyt głośne.
Każde ulządzenie nagłaśniające ma regulator natę-
żenia głłosu, plzy pomocy którego można je ściszyc.
Wyrozumiałość. Z całą odpowiedzialnością strvier-
dzam. że okoliczni mieszkańcy są tolerancyjni!
W ciągu połtorarocznego dyrektorowania nie dotarła
do mnie zadna skarga na działalność Centruml

Ośrviadczam Yy'am jednak, ze na ,,...nieskrępow-a-
ną mozliwość (organizowania 

- H.Z.) imprez rv Cen-
trum Kr-rlti-iry i na jego zewnętrznych obiektach"
nie pozri,o1ę. Obiekty i tereny przyległe do Centrum
I(ultury w Smiglu są po to. by służyły ludzicm
w t-.\.Ii] i l_-łrłodzież.v i nic nie stoi na przeszkodzie, by
o,rganizatorem imprez nie tylko było Centrum. Aie
reguły glv l]]uszą być zachowane! Kto ich nie prze-
stlzega. z nlej -wypada (1ub bije się rv pier:ś i przy-
rzeka poprarvę),

mgr Hubert Zbź,erskź
ciiyr. Centrum Kultury w Śmiglu

ł{} *gpl&Aivy

iiai,a.,"vcy lisil_r do p. Wojervody nie podali sylego
ii,_li...,u, stąd odpołr,iedz rvojerł,ody Zbigniewa Haupta
c]1,1.o-,,.;ana ii.0?,i996 została przesłana na adres Cen-
trulil. Ocz,vrviście przekazałem ją zainteresowanym.

Ijczr,,-o1ę scblc jecinak plzytoczyc z niej dwa frag-
n:entv:,,...il,łai_ii iiierov,ane pod adresem dyrektora
Malatyrlskiego są niestosowne i pozbawione jakiej-
}<oh,vrek racji" oraz: .,...takie sprawy, o których pisze
r:_iłodzież rl", 1iście, jak łvyzlraczenie miejsca s-łobod-
nej zaba,wv. pcla i czas trwania imprezy należy uz-
gaiiniac z Uizc;dem Gininy rł, Śmiglu".

WOBEC POY/YZSZŁiGO: zapraszanr nrłodzież na
s1:otkanie dc sąli kinolvej CK rv Smiglu (lł,ejście D)
rr. śrocl.ę 7 sierprria br. o godzinie 17.00.

HUBERT ZBIERSKI
16E§tEgEnllaĘ9Ilral

ZARZtĄD
i,RACoWilTICZYCt{ oGRÓDKÓW DZIAŁKOWYCH

p],z},pomina
ztl L,.:,taiecz;rv terrnin uregulowania zaległych i ]lie^

ząc):ci} na]e:lności r,rpł5,lva 30 sierpnia br.

p],ezes Zarządu POD rł, Smigl.r
(-) Leszek Balcer



lVlTRYNA śnrrcTELSKA

3 lipca odbyło się kolejrle posicdzctlie Społecznt:{łl
Komitetu Telefonizacii Miasta i Gminr- Smigiel. Nie
cieszyło się dużym zainteresołvaniem 

- obeclrycil
było tylko 26 członków. W posiedzenir,t uczestnicz.,,i
rviceburmistrz Henryk Skrzypczak.

I znów ,,person,alne zawirowania". Wieslarł, Tia-
sperski. ze Starego Bojanowa zlrlż5,! rezygliac,].1
z członka Korrrisji Rewiz;,jnej z poi.,oclu -- jalr trapi
sał '- utrudnionej współpracy z pt,zewilcltliczłic./in
Komisji Rewizyjnej Ronlanem Boro.łskim, ktor,;. cle-
cyzje podejmuie sam. R, Bolowski sko,mento\i,,a1 ten
fakt krótko: ,,Jeśli ktoś nie chce pracorł,ać, nit:clr nie
zgania winy na innego człorł,ieka", W mie jsce V/. Ka-
sperskiego ,,vybrano Wład;rsłarł,a KaŁrla z Olszerł-a,

,,Rozleciał" się tez komitet lł, Robaczvnic, Jegl
przewodniczący zaprzestał zł:ierania pierrlędzi- (,,Ilł-i-
cet ma telefon i rzucił robotę" -_ ktoś skonentll-;,.ał).
a na zwołanym zebraniu, nikt nie podjął srę tego
niewątp}iwego trudu. W tej sytuacji prezvciru,m pod-
jęło decyzję, by przyszli właściciele telefonórv r,r,, Ro-
baczynie wpłat dokonywali rł, kasie urzędu.

Przewodniczący konritetu And"rzej Słodzinka pc-
informował, że dotychczas, zgodnie z podpisaną
z TP SA 29 ma,rca 1996 roku umową, rł,płacono
400.000,- zł. Daisze lvpłaty muszą nastąpić: 31 lipca

- 200.000,- i 31 sierprria - 600.000, 
-złot,vch. 

W tei
sytuacji niedopuszczalna jest (mogą grozić odsetki!)
postawa niektórych rvsi: ostatnią latę rł,placirri1,.-
wtedy, gdy u nas zaczną roŁlić. Wszystkie pieniądze
muszą być wpłacone w ustalonych terrninach! Do-
puszczalny jest 

- w wyjątkdwych przypadkach -miesięczny,,poślizg".

A. Słodzinka poinformor,vał też, że prezydium
podjęło uchwałę - obowiązuje ocl 19 czer.wca - że
ci, którzy teraz się decydują na telefon (niektorz,v
r,vtedy, gdy rvidzą jak kopią u sąsiada. a inni
rvet po ... zasypan,iu wykopu), rve r,vsiach rvpła_caji-i
1.400,- a rv mieście B00,- złot1,-ch. Decyzję tę zaak-
ceptowano 21 głosami. Nie takie były piervrotne us-ta-
lenia, ale zycie idzie naprzód i musimy być elasir.cz-
ni *_ stw-ierdził H. Skrzypczak. A ktoś dodał: ,,Za
dużo odstępstw od przyjętego regltiaminu. Kołom,via.
że się w głowie nie mieści". Z naciskiefr, po raz ko-
lejny, podkreślano, że ci,,nowi", rł,płacający jecino-
tazowo, nie będą brali udziału rv końcorvvm rozli-
czeniu odsetek.

Komitet zwraca się z apeiem do tych alrtlrlentór,,.,
u któr;zch rvykonywane są place zietnne: pr:zvcz"vń-

lifi[ $ffi Il§it $ffi IllillF(Dru\\Y
cie się do p,rzyspieszenia zakończenia inu,estycji po-
pTzez wykopa.nie w swoich ogródkach krótkich od-
cinków r,owków. Nie musicie tego robić, ale ... szyb-
ciej będziecie mieli telefon! -Wykonawcy 

najpierw
kopią długie odcinki, później wra.cają, by doko,nać
wykopów na krótkich

Każde odszkodoinąnie, które Wam wypłacą, idzie
z naszych pieniędzy. Bądźcie w tym zakresie wstrze-
mięźiiwi.

Franciszek Sz;,mański zadał pyiarrie: Kto będzie
ukŁadał płytki po wykopach na chodnikach? Spra.-
wę wyjaśnił wice,burmistrz i zatazem kierown'k
ZGKiM w Smiglu H. Skrzypczak. Na Smigiel otrzy-
maliśmy zlecenie i r,obotę wykcrraliśmy, choć jeszcze
namza nią nie zapłacorio. Jeśli Telekomunikacja Pol-
ska SA do nas się zgłosi, nastąpią ustalenia ,,ge,ogla-
iiczne" i fians,owe 

- p,race wykonamy.
A jak wygląda realizacja inrvestyeji? {Informacje

uzyskałe,m B lipca br. od A. Słodzinki i R. Borow-
skiego).

Ze wzglę,du na zimę, pr]ace są opóźnione. Teraz
nastąpiło ich wyraźne przyspieszenie. Do centrali
lv Śmiglu podłączono 326 nowych abonentów, w tym:
z Nietążko,wa 2I, K,oszano,wa 38, Bruszczewa 3? (tu
uro,czyście przy kawie z udziałem pracowników
TP SA i. przew,odniczącego ko,mitetu A, Słodzinki,
ktoremu wręczorrio dro,bny up,ominek, dokonano
,,zamł<nięcia sp,rawy"), lMoł.ownicy 47 i Polado-wa 36.
Do p,odłączenia czeka dalszych 26 abonentów.

Do centra],i w Starym Bojanowie już podłączono
124 abonentów i pr,oces ten d,atej trwa. Na ukończe-
niu są place w Stary,m Bojan,owie, Nietążkowie
i Śmiglu. Do końca lipca winny z,ostać. zakcńczone
prace instalacyjlne w Br,oniko,wie i Machcinie.

Roboty ziemne trwają w Olszewie, a później ta
ekipa uda się do Robaczyna i Sierpowa. Inna grupa
pracuje lv Spławiu i Wo,nieściu, później w Kąrmi-
nie, Chełkowie, Jezie"rzycach i Zygmuntowie. Trzecia
grupa pracuje w Zegrowie, Zegróvrku, Bielawach.
Nowy Świat teleion będzie rniał d,o końca lipca,
W sierpniu rozpoczną się prace w Czaczu, Czaczyku,
Karśnicach i Glińsku,

Obaj panowie, za naszym pośrednictłr;em, zwla-
cają się d,o przy,szłych ab,onentów z prośbą o cierpli-
wo,ść, mozumienie i współpracę z wykonawcami, co
spowodu je przyspieszenie zakończenia inwestyc ji.

PS. Przymierlamy się do wydania spisu abonen rurr. 
g;:"::

gor' W rftz'szl'fr numerze' 
Redąkcja

:;'l;';#inS._':_,,.!,*'ąu Skarzy'ńsk_a. ADRES REDAKC,II: 64-0.]0 Centluin Kuitury.* Śmiglii, ul.'I. Kc,ściuszki ]0. i.,.
il!",1,o9_:.1,'^*:_u^i\:J:ni;Poliosiodprowię6.i*lnclści.za.treść,^g]oszeńrnjezr,,,racamateriałólviiezamóuion1.1l Ż.,,i..g_.1soU}. r,r3wo skracania, poprawianiir tekstów oraz listów. Na[łeci - 11tiO egz. cena _ 40 g...;.i]ń;.,rr- :0 _r. 

-'---'---'-
DR-UK: "Drukarnia" Rorlan Łęcz,yński Śrnigiel, ul, ogrodowa 39, te1, (0-65) i80 543

i0


