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KOMITET TELEFONIZ^CJI SIĘ ROZWIĄZ^Ł

W środę, 9 lipca br. w salce posiedzeń Ur.zędu
Miejskiego Śmigla odbyło się ostatnie posiedzenie
Społecznego Komitetu Telefonizacji Miasta i Gminy
Śmigiel. Było uroczyście ale skromnie: kawa i ciastka.
Posiedzeniu przewodniczył ptzewodniczący komitetu
Andrzej Słodzinka, który powitał też gości: wicebur-
mistrza Henryka Skrzypczaka i przewodniczącą Ra-
dy it{iejskiej Śnrigla Urszulę Ranke.

Historię telefonizacji przedstawił sekretarz komi-
tetu Henryk Grzegorski. Nie będę jej tu przytaczał,
gdvż podobna jest zar,varta na ostatnic]r stronach
SPiSU V/ŁASCICIELI STACJI TELEFONI:ZNYCII

ledakcję naszej gazety i znajdującego się u około
dwóch tysięcy abonetrtó,w - sporadycznie jest jesz-
cze kupowall;..
Sprawozdanie finansowe przedstawiła }<sięgowa ko-
nritetu Halina Cieśla.

Przewodnicząca Urszula Ranke w r,vystąlrieniu
podkreśliła, że telefonizacja miasta i grniny była du-
zym przecisięrvzięciem i została doprorł,adzona do
końca tylko dzięki dużej przezorności i niez,wykle
trudnych negocjacji z PT SA wszystkich członków
komitetu, niektórych radnych i członków Zatządu
Miejskiego Śmigta. To, ze rv gminie dzwonią te]efo-
ny, jest zasługą całego społeczeństwa. Swą wyi]o-
wiedź zakończyła słowami: ,,SERDECZNtrE WAa/tr

DZIĘKUJĘ _ DZWONI.&fY Do SIEBIE,,.
komitetoinzi podziękowanie za duży wtiiad pracy

zŁożył l,ównież w imieniu własnym t Zarządu niiej-

skiego Śmigia wiceburmistrz Heirryk Skrzypczak.
,,To było zadanie dla całej gminy. Ci, co chcieli, mają
telefony. Z^ Ta WAM CHWAŁA''. Przypomntał, że
do zarządu z inicjatywą telefonizacji wystąpiła te]e-
kołrunil<acja. Mirno tego, że nie dysponowano żad-
nytt:i środkami na ten cel - ,,Telefon to jeszcze tro-
chę luksus. Dla społeczeństwa ważniejsza jest wo-
6]ą.,." - propozycji nie odrzucono i sprawę zaczęto
drąz5,[. Dla jej dobra trzeba było niekiedy być ela-
stycznyn:, u,szak inwestycję telekonrunikacji kredy-
towaliśrrry. ,,b,llMo RoŻNYCH KŁoPoTow, z -
sTAŁo zRoBIoNE WIELKIE DZIEŁO,,.

Ze swymi wrażeniami i wspomnieniami dzielili
się również: Stanisław Górny ze Spła-łia, Stanisła"ł
Kostrzewa ze Śnigla, Zygmunt Mocek z Machcina
i \Tlładysław Kaiil z Olszewa, który m.irl. stwierdzii,
ze ,,praca społeczrra jest trudna, ale ktoś ją dla do-
bra wszystkich musi podjąć".
Wszyscy występujący byli zgodni co do jednego:
z Telekomunikacją Polską SA, jak na razie monopo-
listą na naszym terenie, pracowało się niezwykle
trudno, a koiicó,wka - podłączenie ostatnl,ch 24 abo-
nentów (ostatni aparat podłączono 16 czerwca br.) -,,b)r]a sifaszrra", gdyz podpisana umowa opiewała na
krvotę, a nie rra ilość podłączonych stacji telefonicz-
nych.

Siedzący obok mnie Z. Mocek z Machcina zwrócił
srq do U. Ranke z propozycją: mamy telefony, moze
by zasliązać następny społeczny komitet ... gazyfika-
cji gminy?
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SKLEP Z TRADVCJAM|
przy Spółdzielni Ogrodniczei

w śmiglu

oGRoDN!cZo
-WlELoBRANżoWY

ul. T. Kościuszki 50

tel. (0-ó5) 180-27Ą

Ważniejszą sprawą są ścieki, stwierdził Wiesław
Kasperski ze Starego Boianowa. One nas kiedyś za-
Ieją. Oczyszczalnia jest konieczna, A u nas, w Sta-
rym Bojanowie nlszczeją zakupione jeszcze przez
był5l P6ą czely kontenely w,iejskiej oczyszczalnt.
,,Pod nią" wykonar'o nawet w części wsi kanalizację.
Zarówno U. Ran}<e jak i II. Skrzypczak zapoznalt ze-
branvch z podjetvmi pracatni przygotorvawczymi
odnośnie gazyfilracji gminy (najpierw musi być opra-
co,\^zana koncepcja, która jest iuż gotowa) jak
i przebiegiem prac związanych z budową oczyszczal-
ni w Koszanoił,ie.
P.S.
Jako dzźennźkarz mźełem możlźuość uczestniczenźa
ue uszastkźcll, posźedzeniaclt komżtetu ź śledzenża
jego pracy, gorqcej atmosterg i dEskusjź, pod.ejmo-
usania nźerqz korutrousersyjngch, 

- us odczucźu źn-
ngch - uchua.ł. Jestem dlq członkólł komżtetu pe-
łen podzilau i uznania. W3ldaje mi sżę bozłżem, że
jeszcze nźe uszascu majq śwżadomość, że dzźęki

O L E C A:
NASIONA KRAJOWE i ZAGRANICZNE:
worzyw - kwiotów - buroków - trow łqkowych,
gozonowych ...

NAWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE z:

lzroelo - Finlondii - Holondii;

NARZĘDZIA: dlo ogrodników i dziołkowiczów oroz:

- szeroki wybór środków chemicznych

- folie o różnych wymioroch

- 9rzybnię
- popier
- torf

- trzmiele

- nowodnionie kropelkowe

ZAPRASZAMY OD PON!EDZ|AŁKU DO P|ĄTKU
w godzinoch od 8.00 do 17.00

w soboty od 8.00 do 13,00

W sprowoch pilnych tel. domowy 180-498
..aaaoacoaaaoaaaaaaaaaaoaaoaaaaaoaaaooaoaaoaaaoaaaaoaaaaaoaa

PHU ,,OAZA" S.C.
Koszanolvo, ul Bruszczervska 15

informuie, że sklep firmowy przy r"r1. św. Wita
jest czynny w godzinach od 9.00 do 22,00

od wtorku do piątku

ruźm us 1324 mźeszkanźqch dzuonżq teleJonE. Trud-
no dzżś o|łreśLić - sdabu uóluczas, llł 7994 roku
ni,e podjęto sżę realźzacjź tej żnwestycjź - zu ile na-
stępngcłt IQt te teleJong bEśmg mi.elż. Upór, konse-
kuencja ż nżekżedy LDTęcz determinacju ostatnżega
pr zelu odnźczqc e g o komżtetu Andrze j a Słodzink i, kto,
rega u dzźałaniach, tłspżeralź U, Ranke ż członkatu,e
Zarzqdu Miejskiego Smigla, doproluadzżły do szczę-
śl,ilłego jej zakończenia.

To bgł praudzżuy bźeg z przeszkodamż, a żm blź-
żej końca, tEm bgły one tłEższe. Dlatego też, jak po-
tl,żedzżqł A. Słodzinka otlaźerajqc zebranie, na ostat-
nie - podsumouujqce posiedzenźe komźtetu, lłięk-
szoścżq głosóu członków prezgdium kom,żtetu, pcsta-
nousżono nźe zapraszać nżkogo qnź z TP SA z Leszna
i Koścźana anź bEłych, członkótł komźtetu. Po tny-
słuchanźu tej źnformacji ogarnęło nlnie uczucźe nźe-
dosEtu. Zresztq nże tElko tnnie. Wł. Kahl, zapropo-
nouqł. bo nżektórEm z nie zqproszonach uysłać pź-

(H.Z).

Urzqd Stunu CgwźInego tu Śmiglu uprzejmie za-
,łźadq,imia, że to tutejszym IJrzędzie zu:iqzek małżeń-
ski zau:arlź:
6 LIPCA 1997 r.

Pan Mirosłalł Frqckotaźak ze Spłalaża ż Pani Sgl-
ttsża Gerardu Błocźan ze Starego Bojanousa
Pan Robert Tomasz Oleksiak ze Starega Bojano-
llsu i, Panź Urszula Marża MatEsźak z, Koszqruowa
Pan Darźusz Kopczyńskż z Widziszeusa i Panź Ja-
rosłausa Jęśkouźak z Przgsźekż Polskiei
Pan REszard Nadobng ze Śmi,gla ż Panż Beata

Magdalena Dorynek ze Starego Boianoua
LIPCA 1997 r.
Pan Pauleł ŚLźu:a z Poznanźa ż Pani Edgta Anna
Skotarczak z JezźerzEc
Pan Piotr RaJał Drzyłnałg, ze Słocina i P,JnL

Angelźka Barbara Ruta z Nadolntka
Kierownik USC w Śmiglu

(-) Jerzu Cźeśla
rae€aaaaalraacaaaaaeo]iloaoaoaaGaaoaaaaaaoaaooaaoea{raaaaa3Doe,

t!ftffiA ,,n[lWE"
Handel - Usługi

GRZEGORZ JANKOWIAK
Poświętno 2 (szkoła)

poleca:
O garaże blaszane - składane

6 łoclzie wędkarskie - stalowe

8 sz}ll§y, napi.sy, tablice, witr,;,ny skiepowe

@ blamy i oglodzenia panelowe

P

o

o
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ALKOHOLIZM IEST CHOROBĄ
Alkoholizm jest chorobą śmiertelną. W akcie zgo-

nu wskazuje się co prawda inny niż nadużywanie
alkoholu powód śmiertelncgo zejścia. W ilu jednak
przypadkach serce zamilkło z porvodu rozstroju spo-
.,rrodowanego alkoholem, układ trawienny uległ wy-
naturzeniu z powodu wypitego alkoholu, załamanie
nerwowe i samobójstwo było metą niekontrolowane-
go pośiizgu? Nikt tego nie zliczy, chociaż wiedzą
c tym najbtiżsi. Ci, którzy cierpią nie mniej niż aiko-
holik, chociaż inaczej. Ci, którzy wstydzą się, kamu-
{Jują chorobę swych bliskich, szarpią się na różne
strony w nieudannych próbach powstrzymywania
',a\t zniszczenia. Raz wylewają wódkę do zlewu, in-
lfy]:l1 iazern ją kuptrją, by była w domu, by alkoho-
lik nie wychodził jej szukać, bo już nie wiadomo co

lepsze. V/iedzą o tym ci, którzy rozpaczają, płaczą po

nocach, drżą z przerażenia i oddają się niszczącej

nienawiści. Bezpcdstawnie obwiniają się za picie
.rrręża, żony czy rodziców. Jest to choroba, która do-

tyka nie t1,1ko pijącego ale poprzez współuzależnie-
nie rólvnież najb|iższą rodzinę. Skutki nadużywania

akloholu są powszechnie znane i wymienianie ich

w tt m miejscu uważam za zbyteczne, Wystarczy po-

wiedzieć, że alkohoI to po prostu trucizna,

Alkoholizm jest ,,chorobą uczuć", jest chorobą

zakłamania. Człowiek destruktyrvnie pijący zaprze-

cza oczywistym faktom swojej słabości wobec alko-
holu. Zawsze ma uzsadnienie. Zawsze znajdzie ko-

goś ,,gorszego" od siebie. On - 
jeszcze - 

pą d6ry1,

rodzinę, dochodową pracę, wspaniały samochód, po-

ważanie (?), pije tylko markowe trunki, Nie to, co

co ,,Ci" bezdomni, bezrobotni pijący denaturat, Jak
clługo będzie to ,,jeszcze"?. Odpowiedź jest prosta -
do końca. Do końca tkwienia w zakłamaniu, Bo

zawsze znajdzie się ktoś goTszy, Zakłamanie

i mity pokutujące w naszym społeczeństwie są naj-

prostszą drogą do ruiny. Chociaż alkoholikiem jest

się o wiele wcześniej nlż zacznie się byó ruiną czło-

wieka. Mity, że dopóki ktoś nie bije pod wpływem

alkoholu żony i dzieci, dopóki pije tylko piwo, pije

tylko ,,dobre" trunki, nie pije samotnie, nie pije od

rana, i tak dalej - ugruntowują tylko pewność

u a]koholika, że ,,rnoże pić". Największym paradok-

sem wśród mitów jest przekonanie, że alkoholikiem
jest ten, kto podejmuje leczenie. Ten zaś kto się nie

Ieczy, na pewno - nie - 
jest - alkoholikiem. Czy

fakt nie 1eczenia grypy nie jest dowodem, że nie jest

się chorym na tą chorobę?

Wczesna identyfikacja się z problemem alkohoio-
rvym, wyjścte z zakłamania, przyznania się - cho-
ciażlry przed sobą - problemu, to pierwszy krok do

wyjścia z matni. Pierwszy i zatazem najtrudniejszy.
Wielu uzależnionych potrafiło jednak go zrobić.
Dróg prowadzących do trzeżwości jest wiele - wy-
starczy tylko wybrać swoją. Czy będzie to poradnia
zależności alkoholowej, czy ośrodek leczenia odwy-
kowego, czy wizyta u psychologa, czy wlzyŁa
w gminnym punkcie konsultacyjnym, czy też kon-
takt z grupami samopomocowymi - obojętne -wszędzie są ludzie gotowi nieść pomoc alkoholikowi
i członkom ich rodzin. Jedną z wymienionych form
wyjścia z matni jest grupa samopomocy - gru-
pa AA.

Początki ruchu AA to rok 1921, kiedy to alkoho-
lik Bil1 Wilson - amerykański makler giełdowy -stworzył pierwowzór wspólnoty AA zakładając tzw.
Grupę Oxfordzką. Za datę powstania Wspólnoty AA
uważa się 10 czerwca 1935 r. (USA). W Polsce - to
początek lat siedemdziesiątych, kiedy to porvstają
dwie pierwsze glupy w Poznaniu, później w Będzi-
nie, Warszalvie. Obecnie istnieje ok. 1.400 grup AA.

Podstaw,orve infornracje na temat Wspólnoty za,
wiera Preambuła AA, której fragmenty pozwolę so-
bie przytoczyć:

,,Anonżmolłź AlkoholźcE sq wspól,notq mężczEzn ż ko-
blet, którzy dzźelq sźę nauszajem swożm dośusiadcze,

nźen1, sźłq t, nadzźejo,, aby rozzużqzać su.:ój uspólng
problem ź żnnE,m pomagać u luyzdrolaźentu z alko-
holizmu. Jedyngm warunkiem uczestnźctuJa iest
chęć zaprzestanża pźcźa. WspóLnota AA nże jest zltżar-

zana z żadnq sektq, uyznanźem, partiq, organźzacjo,

lttb instytucjc1".

Trzeżwość iozunriana jcst rv AA znacznie szerzej
niz sama abstynencja, ponieważ obejmuje ona róvl-
lriez zmieniony sposób myślenia, odczuwania sj.eble

i inn;lg| oraz dojrzałe, a rviqc ,,ŁTze,żwe" funlrcjono-
rł,anie w życiu. Programenr zdrorvierria -_ 1,1::opOllo-

wan}/in przez 3lA - jest Dwanaście l(rokó-w reali-
zo\i/ani,-ch w ciągu roku. Pierwszyilr i fundaiirenta1-

nym jest prz}zzlląrriu się do bezsilności wobec alko-
holu' 

- !]LKA -
Tych wszi,stkich, któlzy borykają się z proble-

mem alkoholorvym informujemy, że od 7 lipca br.

w każdy poniedziałek w godz. 17.00-18.00 w byłynr
domu rzerr-,,iosła przy Centrum Kultury w Śmiglu
czynny jest FUNKT I(ONS{JLTACYJNY dla rodzin
z problemem alkoholowym.

Ponadto w tym samytn miejscu i termii'ie ale
o godz. 1B.00 odbywać się będą SPOTKANIA -- MI-
TII{GI GĘUPY ,,AA".
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OBRADOWALI POSZKODOWANI
PRZEZ III RZESZĘ

W środę, 16 lipca J:r. w sali widowiskowej Cen-
trum Kultury w Smiglu odbyło się zebranie ZESPO-
ŁU REJONOWEGO obejmującego miasto i gminę
Śmigiel oi,az gminę Przemęt STOWARZYSZENIA
POLAKÓW POSZKODOWANYCH PRZEZ III RZE-
SzĘ.

Zebranie otworzrrł plezes Marian Kubala, którv*

\ł, serdecznych słov;ach porvitał przybyłych gości:

wiceburmistrza Flenr;;ka Skrzypczaka, prezesa Za-
rządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Polaków Posz-
kodowanych przez IiI Rzeszę Antoniego Kuśnierka,
plezes ZUS w Kościanie N,Iarię Maliczak oraz ntże1

podpisanego, który upor.vażniony przez Przewodni-
czącą Rady Miejskiei Ślr,igla Urszuię Ranke uspra-
wiedliwił jej nieobecność z powodu załatwiania pil-
nej sprawy związanej z powodzią.

Na przewodniczącego zebrania wybrano Stanisława
Maciejczaka. Minutą ciszy uczczono pamięć tych,
który odeszli.

Aktualną inforn:ację z działalności stowarzysze-
nia w latach 1993-1997 złożył plezes A. Kuśnierek.
Na wstępie złożył miejscowym władzom samorządo-
wym serdeczne podziękowanie za ,,tak piękne prz.v-

gotowanie zebrania. Jak lvszedłem, myślałem, że stoły
są przygotowane na wesele" (Obradowano przy sto-

łach nakrytych białymi obrusami i zastawionymi
plackiem diożdżowym oraz nakryciem do kawy -
herbaty). Dodał, że można tu się czuć jak w rodzinie,
bo naprawdę jesteśmy wielką rodziną - w kraju
mamy kilkaset tysięcy członków.

Celanri statutowymi Stowarzyszenia jest dokumen-
towanie prawdy historycznej o losach Polaków prze-
śIadowanycll przez hitlerowców w czasie Ii wojny
światowej, dążenie do zabezpieczenia im należnych
praw i pomocy socjalnej oraz podejmowanie starań
o pełne odszkociowanie. Dzięki działaniom stowarzy-
szenia przymusowa placa zostaŁa zaliczona do stażu

emerytalnego, poszkodowanym wypłacono jednora-

zowe kwoty z fundacji polsko-niemieckiej ,,POJED-
NANIE", uchwalona została ustawa o świadczeniach
pieniężnych za place przymusowe. Obecnie stowa-

rzyszenie usilnie zabiega o uchwalenie ustawy: Dzie-
ci - ofiary wojny.

Problemem otwartym, którego nikt nie chce podjąć,
jest 1os wywiezionych do Generalnej Guberni. Pre-
zes dobitnie podkreśllł, że otrzyrnane jednolazowe
świadczenie nie jest odszkodowaniem - to pomoc
humanitarna, socjalna. O odszkodowania należy wy-
stąpić do tych zakładów, w ktorych Polacy w czasie
wojny byli zatrudniani.

A. Kuśnierek przestrzegał przed krążącymi po do-
rnach oszustach, obiecujących załatwienie odszkodo-
rnania - podają nawet sumę - za I00lt jego rvartoś-
ci wpłacone załatwiającemu od ręki.

W województwie leszczyńskim ogółem do stolva-
rz"vszenia wstąpiło ponad 16 tys. osób, w tym w ia-
tach 1993-1997 3.600. Nowe legitymacje pobrało
4.580 osób, które należy uważać za stan członkólł,,
Do fundacji POJEDNANIE łącznie o pornoc finanso-
wą skierowano 12.150 wniosków. Iie z nich zostało

załatrvionych pozytywnie - nie wiadomo.

,,POJEDNANIE" to nie to samo co ZAPOMNIENIII

- powiedział A. Kuśnierek, Aby trie zapomnieć

i utrwalić, szczególnie wśród młodego pokolenia, kto-
re wojnę postrzega przez pryzmat komedii filno-
wych, planuje się odsłonięcie w Lesznie w czasie

III Zjazdu tablicy pamiątkowej, która ma byc hoi-
dem dla tych wszystkich, którzy cierpieli w czasie

wojny.

W dyskusji d,ominowały dw,a problemy: odszko-

ciorvanie dla tych, którz,v pracowali u Niemcóił, na

tererrie Kraju Warty, w-cielonego przecteż do III Rze-

sz,§ oTaz sposób załatwiania poszkodowanych, ludzi
już starych i schorowanych, w Warszawie, w, siedzi-

ti" frrr,ł""ji POJEDNANIE. Jeden z dyskutantów,

który siedmiokrotnie tam pisał i osobiście był, rvręcz

ktzy czał:,,Jak załatwiają nas kombatantów? WSTYD l

To pojednanie? KLIKA, KLIKA, KLIKA! K,, }L, O,,

S., 1ro początkowe litery nazwisk, które padały) te

pieniądze żrą1.1.1." Prezes zarządu wojewódzkiego do-

łał: ,,Możemy psioczyć, kIąć, i nie załatwimy, bo to

jest fundacja, w której nie obowiązują żadne prze-

pi.y pr"*". Z fundacj ą za (." - H,Z,) nie załatrvię"l

Wiceburmistrz H. Skrzypczak dziękując za zapro-

szenie powiedział, że wczuwa się w położenie zebra-

nych. Żadał też pytanie: Czy pieniądze mogą wyrów-

nać ,wszystko, coście stracili? Krzywdy, które was

spotkały winno wyrównać młode pokolenie, Na ko-

niec zadeklarował: ,,Postaramy się, by Wam rvśród

nas żyło się w miarę dobrze".

Program zebrania przewidywaŁ też wybór czte-

rech delegatów na zjazd wojewódzki. Zostali nimi:
Alojzy Błocian ze Starego Bojanowa, Marian Kubala
i Stanisław Maciejczak ze Śmigla oraz Stanisław
Czajka z Barchlina gmina Przemęt.

S. Maciejczak kończąc zebranie przypomniał, że

w każdą środę w godzinach 11.00-14.00 w Urzędzie
Miejskim Smigla członkowie zarząda terenowego ko-
la przyjmują interesantórv i trdzielają wszelkich
porad. @.Z.)
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Pl!ffiAffAlffiY PlIWtlDzlAfiOrfi
Centrum Kultury w Śmiglu informuje, że w dal-

szym ciągu zbiera dary i pieniądze na Tzecz powo-
dzian.
A w szczegóiności: zywność, środki czystości, ślliece,
zapałki, latarki. z bateriami, koce, kołdr}., śpiivory,
strzykawki jednorazowego użytku itp,
W obecnej f.azie zbiórki prosinry nie d,ostarczac
odzieży, którą przewiduje się przekazywać powo-
dzianom później, podobnie jak i meble.

Ilównocześnie dziękujemy tym wszystkim, rtórzy
odpowiedzie]i na nasz apel. Informujemy, ze zebrane
dary dostarczaliśrny do punktu PCK w Lesznie,
a obeci-rie dostarczamy sukcesywnie do centralnego.
rvojervódzklego punktu zbiórki w Zespole Szkół Eko-
ncn:icztryci-l lt Lesznie. W przybliżeniu ich rvartość
wyniosła 5.000.00 złotych. DZIĘKUJE MY l : ]

Pracorvnicy
CK rv Snigiu

--F,xEi_

Śmigiel, dnia 15.07.1997 r.

KOMUNIKAT
W dniu 14 lipca 1997 r, zawiązał się Komitet Po-

mocy Powodzianom w Śmiglu.
W skład Komitetu wszedł Gminny Zwtąze\< Roli,ri-
ków, Kófek i Organizacji Rolniczych otaz Zarzad,
Miejski Śmigla.
Zamierzeniem Kornitetu jest pomoc rzeczoir,a i fi-
nansowa dla konkretnej Gminy, która najbardziej
ucierpiała w wyniku powodzi.
Gminny Związek zajmie się organizottanietn polllocy
w postaci zboża, paszy, trzody chlewnej i bydła,
a takze przyjmować będzie datki pienieżne od rolni-
ków indywidualnych.
Zatząd Miejski deklaruje zbiórkę pieniędzy na kon-
to Urzędu Miejskiego założone rv Banku Spółdziel-
czym Nr 86C70003-244-3800/2 z Copiskiern ,,F'untlusz
pomocy polvodzianom",
W związku z powyższym Komitet Pomocy Powodzia-
nom zwlaca się z golącą prośbą o przekazy.^ranie
środków finansowych na ww. konto.
Zorgantzowana w powyższy sposób pomoc plzekaza-
na zostanie za pośrednictwem Gminłlego Związ\<u
Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych do wyty-
powanej gminy po usunięciu szkód polvodzio."lzvch,
Pomoc Komitetu będzie miała charakter długofalo-
wy, by pomóc rolnikom odbudować utracony do-
bytek.

Prezes
GZRKiOR w Śniglu
Zygnrunt I{onieczny

Z-ca Butmistrza
Śmigla

IIenryk Skrzypczak

KOMUNIKAT
W zlłiqzku z tragl,cznq, sEtuacjq pouod.zźouq na

południ.u Polskź, PrezEclium GZRKżOR u Śmiglu po-
stanoułżło zrezagnouać z organźzac jź tegoroczngch
Gminngcłt Dożgnek ż Turnźeju Sołectu, a przezna-
czone na źcll, organi,zację fundusze, pTzeznaczEć dla
potnodzżan.
Róunocześnźe apelujemE d.o uszg stkżch
nźzacjź i, ludzi dobrej lnoti o ll:płacani,e
?,zecz po,IDodzian.

innych orga-
pźeniędzy na

Wpłat dokonguać możno: bezpośred.nźo u) bżurze
GZRK\OR u ŚmigtlL cod,ziennźe w god.zinach od.9,00
do 11.00 lub na konto GZRRźOR u-Banku Spółd,zźel-
czam, u śmiglu,
przelłźduje sźę róunżeż zorganżzouanie clla rotnikótu
dotknźętgch pouod,ziq ponloca ąn naturze.

Tej treści komunikat został odczytany w naszych
kościołach w niedzielę 13 iipca br.

_ 
W związku z tym, że nie ptzez wszystkich został

nalczycie zrozumiany, wyjaśniam, ze tegoroczne do-
żl-nkr, które miały odbyć się 14 wrześnń w Śmiglu,
n:iały być połączolle z Turniejem Sołectw, którego-ivspółorganizatorem 

- ol:ok GZRKiOR - jest Cen-trum Kultury \\, Snliglu. GZRKiOR rozesłał do
wszystkich sołtysórv i przewodn iczących komitetów
osiedlowych w Śmiglu opracowany wcześniej Regu-
larłin Turnieju. Zgłosiło się do niego 6 sołectw: Bro-
nikoivo, Bruszczewo, it{achcin, Morownica, Nietąż-
kowo i Spławie.

W sytuacji jaka nastąpiła, turniej w tym roku się
nie oclbędzie. l,{cże .ł przyszłym? JeśIi tak, to będzie
obou,iązywał ten sam regulamin. (H. Z,)

aoaao.oaoa..a

64-030 śMlGlEL
ul, Koścluszki 6

tel. (0-65) 180-206

swiadczy rowniez usługi
KSERo

WYKoNUjĄc oDBlTKl W FoRMATACH A_3l A-4 z MozllwosclĄ lcH PoWlĘKsZENlA
BĄDż PoMNlEJSZENIA,

Wykonujemy odbitki zqrówo pojedyńczych kortek
jok i druków zwortych (ksiqżek, broszur, itp.).

ZAPRASZAMY
W GoDZlNAclJ oD 1o.o0 Do 17.oo
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K§B{}ITHKA POŁBCYJI§A
1.07.br. - w Śmiglu na placu targowym 4 mieszkań-

có,w tego miasta, w tym drł,óch nieletnic}r, pobiło
bez pow-odu, z pobude}r chuliganstr<ich, mieszkanca
Starego Bojano,,łra. Sprarva w toku.

1.07.br. - w Bronikowie syn wykorzystując sen
matki przy stole w kuchni, zdjął jej z szyi wore-
czek z pieniędzmi rv kr.vccie 1.900,00 zł. Część pie-
niędzy w dniu następny m podrzucił. Sprawa
w toku,

7.07.br. - mieszkaniec Goriłi Duchownej zgłoslł, że
na stacji pa.liw w- łioszanowie zatankowano mu nie-
właściwe paliwo. Strony Coszły do porozumienia.

10.07.br. - interrveniotvalio w posesji przy ulicy
L. Rudnickiego w Śmigtu, gdzie brat wywołał
awanturę wobec sióstr. Pouczenie.

10.07.br. * mieszkarliec posesji przy uI. Jagie1lon-
skiej w Śnigiu zgŁosił, ze sąsiedzi zakłócają mu
spo}<ój. Pouczenie.

11.07.br. * mieszkaniec Leszna zgłosił, że na cmen-
tarzu w Śmigtu pozostałvił walizkę z dokumenta-
mi. Odzyskano ją i przei<azano właścicielowi.

11.07.br. - interwencja w Śmiglu w posesji przy
ul. Lipowej, gdzie doszło do nieporozumienia mię-
dzy sąsiadami o sznury na strychu. Wniosek do
kolegium.

BYŁ KoNCERT...
Z okazji 200 rocznicy powstania MAZURKA DĄ-

BROWSKIEGO, lv sali widowiskowej Centrum Kul-
tury w Smiglu 15 lipca br. odbył się koncert pod
hasłem: MARSZ, Ii,iARSZ DĄBR,OWSKI. Jego wy-
konawcami byli profesorcwie Akademii Muzycznej
w Poznaniu i so}iści oper:y poznańskiej.
Nielicznie zebrana publiczność miała możność wysłu-
chania w profesjonalnym wykonaniu legionowych
pieśni zołnierskich, arli z oper Stanisława Moniuszki
,,Hrabina" i ,,Straszny cir,;ó-c" oraz recytacji f rag-
rnentów z ,,Pana'Iedeusza" Adama Mickiewicza. Ar-
tystów przyjęto rriezwykle ciepło i serdecznie.
P.S.
Wtęcz mnie zobowiązano bym napisał, że w koncer-
cie nie uczestniczyli ci, którzy powinni, a więc: (Nie,

tym razenr jeszcze tego nie zrobię. Może się zreflek-
tują)? @.z.)

,|raaaGaoaaaaaooaGoaaoaaaaaa(rooooooeoaoo€caaaoooaacaoaoaaaaaaat aaao€aooaooea3saeotsa€.9aa{Doooooaaaoa3oaaaoaocQaoaa6ao&€oa8{ligGa

1L.07.Łr. -- pou,tórna interwencja rv posesji prz;,
u1. jagieiiońskiej. Wniosek do koiegitrm.

1,2.07.br. - w lVydorowie }<ierujący AUDI 100 miesz-
ka-rriec Lipna, podczas manewTu wyprzedzania
TOYOTY uderzył przodem swego sarnochod,l
w jej tył i zbiegł z miejsca kolizji. Został ustalony
i sporzącizono ił,niosek do kolegium.

1,4.07.br. - 
r,]a drodze Przysieka Stara I - Przysie-

ka Stara Ii klelującv rnotocyklem mieszkanie c

$"onieścia podczas wyprzedzania POLOłIEZA nie
zachorvał nalezytych środków ostrozności i wje-
chał c]o plzydroznego rowu. Ukarano go manda-
te:r 50 złotowym.

16,07.br. - w Śmiglu na ul. Leszczyl'rs}riej kierujący
TOYOTĄ COROLLĄ mieszkaniec Poznania na

prostym oCcinku drogi, przy dużym natęzeniu rt"l-

chu, uderzył w tył stojącego przy osi jezclni

FIATA 126p l<ierowanego przez mieszkańca \Ąiro-

cławia. \ĄI 11zyniku uderzenia śmierć poniosła pa-

sażerka FIATA. W tym czasie obok łvyi,aili-l
przejeżd,żał TIR, którego kierowca zagapił się,

rvje clrał do przydrożnego rowu i przew,róci,ł się

cały m zestarvem. Trasa była zablokowana przez

4 godzin;,.

" " ĘI ? sT;"rsx§"i"łflY. 
TcL I C J I

Z głębckim żalem zawiadamiamy, że w diriu 12 1ipca

199? roku na cmerrtarzu parafiainl,m w 1{ościa,nie

odbył się pogrzeb

śp. MARII SZŁAPI(A
b. kierownika Ośrodka Pomocy

Społecznej rv śmigiu.

Rodzinie Zmatłej
wyrazy szczerego rvspółczucia

składają
pr,.lccwnicy Urzędu Miejskiego Śmigla

i Ośrcclka Pomocy Społecznej vl Śmigli-r

E§mstęffinry nr,,Wfrtrymy smigielsk§e3"

? sierpnia hr,

e&sEE{ KĄPIEL&WY ffi&Yffi*§w fi&BaBEffiffi§E

W GoDZlI{ACH
Ce.ro biletu; dorcśli I,a0 il,,

oD 1100 - 19c0

dzieci i młodzież O,Ba zL
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FIRMA HAI{DLOWA,,lM A R E X'
;TTii,ffT";TlTTiI.Ę:,

UL. PÓŁNocNA 4 TEL. (0-65) 180-678
PŁATNIK VAT Regon 41,0235237

SPRzF.De,ŻY:

F§URT DETAL RATv (bez żylantów)
o te]eri,izo1-1- 14-, 20-,2l-,25-, 2'-calowe o radioodtwatzacze samochodoweO kamer;. yidgg
@te1eiviź3asate1itarna(zmontażemwdomu);ii"j,x',Y,"."
@ nragnetorYid1,, i odtwarzacze video o kasety VHS i audio@ nrini ri-ieże i lvieze CD C kalkulatory8 grY telervlzYjne i gierki lęczne o dyktafony".epo.te.skie i walkmany@ orgarv 3.5: 4; 5 octaw g słtrchawkiÓ radioirag:-etofon1, 1- i 2-kasetowe o i lnny sprzęt elektroniczny

s:ail-m odbiorcom hurtolvym opóźnione termin, płatności.
Peir,l),,. serwis naprawczy (gwarancyjny i pogwarancyjny).
Teraz trowe korzystne ceny i możliwości negocjacji.

64-030 Śttłtcrnr-
NiP 698-100-51-86

Firmo dzioło od 1989 r.

PoLECA

usłu9oWą
0 powie]zchni około 8S !n2

CEl§TRUM
sMIGLA

Telefon:

Zapraszamy! CZYNNE w GODZINACH oD 10.00 Do 20.00 Zapraszarriyl

Wynajmę lokat REPERTUAR
na działalność KIllA ,,GEllIRUm,u

W

24.07.S7_25.07.g7 (czwartek, piątek) godz. 19.00
.POWROT JEDI", USA, 7gł2llgg7. Reż. Richard
Marguand, Wy]<. ]\{ark Ilami]l, Carrie Fischer, Har-
rison Ford. Widowisko s-f. Rebelianci jednoczą siły
by zniszczyć planetę Śinielci. Następuje rozstrzygi-jący pojedynek między Lr,rkiem skywalkerecr i Lor-
clern Vaderem olaz samy]n Imperatolem,

1.08.97 (piątek) godz. 19.00

,,JERRY NIAGUIRE'', USA, 1996, Rez. Camerone
Crowe. Wyk. Tom Cruise, Renee Zellweger, Cuba
Goocling Jr. Filrn obyczajowy. Bohater tytułowy jest
agentem sportowców zawodowych. Pod wpływem
przykrych doświadczeń osobistych publikuje bun-
towniczy manifest, w wyniku którego traci pracę,
kcntal<ty i przyjaciół. Próbuje więc s.łlą karierę za-
cząć oci nowa.

(B.M.)

UwAGA!
DO KOŃCA SIERPNIA KINO BĘDZIE I{IECZYNNEl2-20-{0 Iub 12-22-83
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,,m&§-n[lL" $pławie o
Drrlżyna seniorów uczestniczyła w rozgrywkach

l<lasy ,,B". Na 11 drużyn vl grupie zajęła 3 miejsce.
Z grupy tej aw-ans do klasy ,,A" uzyskały tyiko dwie
druzyny. Zarząd klubu oraz za:wodnicy liczyli na
av/ans, niestety - braki jednostek treningowych
(frekwencja na treningach wynosiła B00/o) dały taki
rezultat, jaki zanotowano.

Myśiąc o awansie, drużyna rr:usi zrozumieć, że dys-
cyplina pracy oraz kolektyw w zespole może roko-
wać nadzieje ari,,ansu rv następnym sezonie.

Dodać należy, że zespół jest nadal nieustabiiizowany,
co róvrnież stwarza pewlle trudności w uzyskiwaniu
pozytywnych wyników.
podsumowując jednak w5lpiĘi mozna stwierdzić, że

zespół systematycznie podnosi swe kwalifikacje.
W sezonie 94193 tozgryvuki zespół zakończyŁ na 9 po-
zycjt, w sezonie 95/96 na, 5 pozycji, a sezon ostatnio
zakańczcny 96/97 na 3 pozycji.

Ponadto w okresic l]]:zerw w lozgrywkach mistrzow-
skich, zespół rozegrał kilka spotkań sparirrgowych
z wyże1 notowanylni drużynami uzyskując lepsze

wyniki jak w sivej klasie lozgrywkowej.

Jeżeti chodzi o d5,scl,plinę zespołu, to należy ją uz-
nać za dobrą, ponier,rlaz otrzymane żółte kartki - 9

w całym sezonie - ustawiły zespól w czołówce
OZPN Leszno ,,v grze fair-play.

W sezolie 1997 l98 postalrowiono zgłosić do roz-
grywek zespół jtrniorów starszych. Treningi tej gru-
py odbyl,,zać się będą w każdy czwartek względnie
z drużyną senioró,ł. Zgłoszelrie tej drużyny do roz-
grylvek wynika z prawidłorvości łączenia poszczegóI-
nych grup wiekoi,vych.

Zespół trampkarzy rozegrał kilka spotkań kon-
trolnych uzysktijąc bardzo dobre wyniki. W meczach

halowych - zimą -- dwukrotnie zdobył pierwsze
rniejsca. Występując -ł turni"eju PIŁKARSI(A KA-
DRA CZEKA, zespół uplasował się na drugiej pozy,
cji. (Do dalszego szczebla rozgrywek awansowała
tylko jedna drużyna).

W 1997 roku por,vstał zespół old-boy. Trenuje
w nim około 20 zawodników rekrutujących się ze
Spławia i okolicznych wsi. Treningi odbywają się raz
w tygodniu. Starsi panowie rozegrali kilka spotkań
towarzyskich oraz kilkakrotnie brali udział w tur-
niejach,

Zarząd klubu zdaje sobie sprawę z tego, ze środ-
ki finansowe na rok 1997 będą, a to głólvnie ze
względu na zgłoszenie do rozgrywek drużyny jurrio-
rów, nie,wystarczające (zakup sprzętu dla drużyny,
jej wyjazdy, opłaty sędziów). Myśląc jednak o pra-
rvidłowym naborze piłkarzy, nie ma innej drogi do
sukcesów w każdym klubie sportowym. Zarząd uwa-
ża jednak (słusznie), że sukcesem w chwili obecrrej
jest to, że młodzież zasila klub piłkarski ,,MAS-RCL''
\,,., Spławill , tworząc tym samym jakoby jedną r,o-

dzir'ę. To, ażeby ta rodzina prawidłowo się rozwija.ia.
zależy od trenerów, działaczy oTaz samyclr za,łod-
ników.

Ryszard Szczepanźak

MEMlInlAŁ
im. STEFANA JANICKIEGO

ż2 czerwca Koło Polskiego Związku Wędkarskie-
go w Śmiglu zorganizowało zawody wędkarskie pod
nazwą MEMORIAŁ im. STEFANA JANICKItrGO,
długoletniego prezesa koła.

W klasyfikacji drużynowej 1. miejsce zajęła drużyna
Koła PZW Bojanowo II w składzie: Eugeniusz MyI-
ka, Eugeniusz Urbanorł,ski i Władysław Wawrzyniak.
Drugie miejsce - Koło PZW ,,Wodnik" z Pa,łłorvic:
Zbignierv lriorvak, Jacek Prałat, Jan Szpurka. Trzecie

- Koło PZW Bojanowo IiI: Grzegorz, Zbignie,ł
i Zenon Jankowiakowie.

W SEKTORZE ,,A" zslyciężyŁ Piotr Baranowski,
Śmigiel I; w ,,B" - E. Mylke, Bojanowo II; w ,,C"

- Maciej Marchel - ,,Perkoz" Pawłowice.

NAJWIĘKSZĄ RYBĘ złowił Krzysztof Kanikowki

- Śmigiet II.

Za pierwsze miejsce puchar wręczyła wdowa po

śp. Janickim, a za dalsze miejsca - przewodnlcząca
Rady Miejskiej Urszula Ranke i wiceburmistrz
Henryk Skrzypczak. R omąn SchżLler

,,WITRYNA śMlGIELSKA,,REDAGUJE ZESPÓŁ: Hubert Zbierski (re<jok_tor noczelny), _Źon9t9.Klecho, Eriko Moćk^owiok,-Borboro

Mencel, Jodwigo Skorźyńsko. ADRES REDAKCJ|: Centrń Kultury 64-030 Śmigiel,-ul.T.. KoŚciuszki 2O,P.7, tel. 180-273. Redokcjo

;i; ;;;".i 
-"óóó*luJriólnoŚci zo treść ogłoszeń i nie zwroco ńoteriołów nió zomówionych. ZostrzegomY sobie Prowo skroco-

niÓ, 'ńopio*lonio tekstów oroz lisiów. NokTod - 1000 egz. ceno_ 50 gr. reklomo cm2 - 30 gr,

Dń{JK;',,Drukornio,, Romon Łęczyński Smigiel, ul. ogrodowo 39 _ tel. (0-ó5) 180-543.

t Koledze JERZEMU GRZELCZYKOWI

wyrazy współczucia

z powodu śmierci matki Franciszki Grzelczyk

składają

członkowie Zarządu Osiedla nr 3

w Śmiglu


