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XXXIII Sesja Rady Miejskiej Śmigla odbvła się
24 lipca br. Obradom przewodniczyła przewodniczą-
ca rady Urszula Ranke. Obecnych było 19 radnych,
nieobecnych 5: Jan Lisiak (Spławie), Zenon S}rorac-
ki (Zegrówko), Marek Walkiewicz (Stare Bojanowo),
Alicja Ziegler (Śmigiel), i }Ienryk Zak (Przysie}<a
Polska).

FINANSE TELEF,ONIZ^CJI
Informację o przebiegu i zakończeniu ,,ztelefo-

nizowania gminy Smigie1" zloz1}, przewodniczący
Społecznego Komltetu Teleionizacjl Gmin;, Śmigiel
Andrzej Słodzinka. O przebiegu in-*estycji jak rów-
nież o zakończeniu działalności komitetu informowa-
łem Czytelników na bieżąco. Ograniczę się zatem do
spraw finansowych.

Ogólnie zebrana kwota od mieszkańców miasta i wsi,
którzy tlrzystąpili do te]efonizacji rvvniosła i.409.208
złotych, dotacja od Zarządu Miasta i Gminy Smigiel
na działalrlość SKT 3.500,00 zł. Oprocentowanie ia-
kie uzyskano z wpłaconych pieniędzy na lokaty ter-
minowe wyniosło 213.119,07 zł. Inrvestycja łącznie
(rachunki do TP S.A., inwentatyzacja przyłączy oraz
zapłacenie za niektóre rvykopy) koszto.łala
L4l4.253,57 zł. Ponieważ na koncie pozostały jeszcze
pieniądze, toteż w styczniu 1997 roku prezydiurn ko-
mitetu zapIoponowało rozdysponować pozostałą kłvo-
tę. Zobowiązano komisję rervizyjną do dokonania
szczegółor,vego sprawdzenia wpłat abonentów i przy-
gotowania inliennych list osób uprawnionych do
otrzymatria odsetek w myśl uchwalonego wcześniej
przez zebranie ogólne regulaminu. W tutym 1997 r.
komisja przedstawiła przygotowane listy, które pre-

zydium przyjęło aby dalej przedstal,vić je na ogó1-
nym zebraniu Społecznego Komitetu Telefonizacji
Gminy Śmigiel i ostatecznie zaai<ceptować. Ogólne
zebranie SKT w dniu 3 kwietnia 1997 r. jednogłośnie
uchwa,liło propozycje podziału odsetek dla 34 wiej-
skich komitetów i czterech osiedlowych komitetóv,l
rv Śmiglu. Wcbec powyzszego uclrwalono, aby wy-
płacic cila abonerrtów rvsi po 170,00 zł (wpłacaii po
1.200,00) a dla miasta po 100,00 zł (wpłacali po
720,00 zł). Abonentów uprawnionych do odbioru od-
setek na wsi było 866, a v, rtlieście 310. Każda lista
była sprawdzana i akcpetov.,ana l]rzez przervodniczą-
cego komitetu każdej wsi i kazdego osiedla. Ogółem
wypłacono odsetek na krvotę 178.410,00 zł. Cdsetek
nie wypłacono 145 osobone, co stano,uvik 110/o, a przy-
czyną były nieterminorve wpłaty.
Uchwalono by wrzpłacić rłrszystkiin irrzel,łrodnic zący m
poszczególnych lro:ritetórv l,};c;lałt za dowożenie pie-
nięiz5- clo kasy Urzędu.
Zatwterdzono i ustalono ryczałt za dojazdy członkom
prezydium i komisji rer,viz;rjnej na posiedzeni,a i ze-
brarria oraz spotkania w telekonrur-rikacji, a także
wynagrodzenie dla księgor,vej, która pracowała rra
podstaw-ie u.mo.,,vy 

- zlecenia, na kwotę 38,183,50 zł.

Burmistrz Jerzy CieśIa, który nie mógł uczestni-
czyc w ostatnim posiedzeniu komitetu, na ręce prze-
rł,odniczącego A. Słodzinki złożył serdeczne podzię-
korłzanie wszystkim członkom kornitetu, którzy do-
trq,ali do końca. Stwierdził też, że podjęcie decyzji
o realizacji inwestycji było balansowaniem na kra-
wędzi rvzyka. Ale udało się. Była to inwestycja po-
trzebna i długo oczekiwana.
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CO BOBIŁ ZAR,ZĄD?
Spotkał się z komornikiem prowadzącym licyta-

cję cegielni, udzielił pełnomocnictwa mgr Janinie
Marciniak do przygotowania Szkoły Podstawowej
w Bronikowie do nowego roku szkolnego, spotkał się
z właścicielem wytwórni ozdób choinkowych oraz
choreografem i kierownikiem Zespołu Pieśni i Tań-
ca,,Żeńcy Wielkopolscy".
Zapoznał się tez z wynikami kontroli gospodarki fi-
nansowej gminy przeprowadzonej przez Regionalną
Izbę Obrachunkową w Zielonej Górze i wynikami
kontroli w ZGKiM w Śmiglu przeprowadzonej przez
Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej Smigla.
Z 20 złożonych wniosków o mieszkania, 3 zaopinio-
wał pozytywnie, a z 12 wniosków o dotacje pozytyrv-
nie załatwił 6. M.in. ,,Żeńcom" przyznał 5.000,00 zł,
a na nagrody dia najlepszych uczniów szkół podsta-
wowych 

- 750,00 zL.

Zarząd ustosunkował się też do artykułu w ,,ABC"
pt. ,,Specyficzna debata w Śmiglu" (nr 52 z 4.-7.07.
br.). Stanowisko zatządu CZY SŁUSZNA DEBATA
W ŚMIGLU? opublikowano w nr. 48 z 25.-28.07. br.

KONTROLE KOMISJI REWIZYJNEJ
O przeprowadzonych dwóch kontrolach radę po-

informował przewodniczący komisji Marek Rataj-
czak.
Pierwszej z nich dokonano w ZGKiM w Śmiglu pod
kątem utrzymania mieszkań komunalnych. M.in.
stwierdzono, że każdy budynek ma prowadzoną kar-
tę dochodów i wydatków. Do wyjątków należą przy-
padki, w których dochody przewyższają wydatki.
Wśród wniosków znalazł się i ten, by zakład termi-
nowo wysyłał upomnienia za zaległe czynsze,
Drugiej kontroli dokonano w Urzędzie Miejskim
rv Śmiglu w zakresie r,vpłat podatku od śr-odkólv
transportowych. M.in. stwierdzono brak i-riektórych
danych o pojazdach w ich kartach ew-idencyjnych.

UCI-IWAŁY, UCHWAŁY...
Podjęto ich 11, między innymi:

O w sprawie diet i zrvrotu kosztór,v podróży służbc-
w,ych dla członków Gminnej Komisji Rozrviązywania
Probiemów Alkohoiowych.
Usta]ono je jak następuje:

- dieta dla członków komisji - 5000/o pełlrej diety
przysługującej pracownikowi z tyŁułu podróż1,

słuzbowej na obszarze kraju (wynosi ona ołrecnie
10,00 zł),

- dieta dla członka kornisji pełniącego dyżur -3000/o diety jak wyżej,

- zwrot kosztów przejazdu wg obowiązujących za-
sad za przejazd własnyrn samochodem, środkami
PKS i PKP.

7 dniem powołania przewodniczącego komisji na Peł*
nomocnika ds. Profilaktyki i Rozrviązywania Proble-
mów Alkoholowych 

- ustala się dietę dla Pełno-
mocnika w wysokości 30,00 zł miesięcznie bez pra-

wa pobierania diety przysługującej członkom Ko-
misji.
O w sprawie sprzedaży w drodze przetargu działek
położonych r,,, Śmiglu na Osiedlu Braci Polskich. Do
sprzedaży plzeznaczono 22 działki o zróżnicowanej
powierzchni od 0.03,30 ha do 0.30.32 ha.
O w sprawie sprzedaży gruntu gminnego o po-
wierzchni 1.04 ha połozonego rv Koszanowie. Śroclki
uzyskane z jego sprzedaży Rada Sołecka Koszanowa
chce przeznaczyć na modernizację drogi - ul. Pół-
rvie jskiei.
O w spralvie zrnian w regulaminie kornisji przetar-
gorvej. Najistotnie jszą z nich jest ta, że wszelkie de-
cyzje związane z wyborem zamówienia pu.blicznego
oraz opracowaniem dokumentacji przetargorvej po-
dejmuje zarząd Miejski Śmigla, a w przypadku nie
dojścia postępowania do skutku, decyzję o zmianie
trybu podejrnuje komisja przetargowa.
W uzasadnieniu podano, że po półtorarocznym okre-
sie obowiązywania ustawy o zamówieniach publicz-
n,vch, zaistniała konieczność zmiany tych paragrafów
uclrwały, których przepisv unienoż]iwiają płynność
działania komisji. Jednocześnie w wyniku znri,any
dotychczas obowiązującej uchlvały, będzie usunięta
kolizja dotycząca terminu ogłaszania wyniku z pIze-
prowadzonego postępowania. Do tej pory prawidło-
wością było w- pierwszej kolejności dokonanie za-
twierdzenia protokółu z postępowania przez Zarząd,
a, dopiero po nim mógł być ogłoszony rv1-1-.ór o|e-
renta. Po zmianie - komisja przetargowa n]oze pi.l

dokonaniu wyboru oferenta ogłosić wynik po wcześ-
niejszym zatrvierdzeniu przez Burmistrza. Propono-
rvane zmiany usprawnią pracę komisji i ograniczą
ilość spotkań.
O rv spralvie zmiany granic Osiedla nr III i IV.
Do osiedla rrr III na wniosek mieszkańców, włączono
część ui. ś-v. Wita - od nr. 1 do nr. 13.
(E w sprarvie utrvorzenia obwodórv głosorvania w ce-
lu przeprorvadzenia lvyboró"w do Sejmu RP i Senatu
RP. Opubiiktr;emy je przed rvyborami.
O rv sprarvie przekazania 4.500,00 zł przeznaczo-
nvch na organizację doż;,nek dla powodzian. Radni
postai'or;rili ró,wniez przelłazac swoje diety otrzyma-
lre za ttdział w tej sesji na Tzecz powodzian.

TEGO NiE DA SIĘ OPISAĆ...
strvierdził burmistrz Jerzy Cieśla relacjonując

przebieg wtzyty delegacji naszej gminy, w skład
której oprócz niego wchodzili: Ryszard Fornalik,
Zygrnunt Konieczny i l{enryk Żak, w najbardziej
poszkociorvanej wsi w gmilrie Srvięta i(atarzyna -Kotou,icach (były z niej relacje w programie TV
z cykiu,,1,ViCziałam").
Gmźna ta leżE 11 km od Wrocłausźu lD kierunku Oła-
tuE. Wieś jest zalałlct. dostalźśrng sźę do niej amfżbi.ą.
Eusakuou;ano 6aa rnźeszkailcolls. Część z nźch koczuje
,wraz z bgdłem w pobliskim lesie, Część osób - 26



WITRYNA ŚMIGIELSKA

- pźlnuje pozostalaźonego dobytku. Fala do tlssi. do-
tarła u: du:ie godzźng. Bgła tak si,lna, że ąls drodze
taźodqcej do tych u lesże, utlnorzgła u)aruę o głębo-
koścź 3,5 m. Ślady pżerwszej falź sięgajq drttgżego
pźętra. Niecodzienne, zaskakujqce wźdoki: kura z pźs-
klętamż na dach,u, a us umeblauananx pokoju, z kto-
rego już uoda uypłgnęła - cudem uratouana mą-
ciora z prosźętamż. Pełno uałęsajqcych sźę głodrvgch
psóu. Muchy, muchg, muchg, Bojo, sźę słońca. Prak-
tgcznże nie ma z kżm rozmq,użać. Ludzże często sżę
przeml.eszczajq, Ci co zostali, 

- odmówilż e""ulluLecji.
Jeden z nżcll, od 3 dni nie jadł chleba, Nżesl,enie żm,

pon"Loca dzisiaj nże rna sensu. GłóunEm naszuln za-
mierzenlem jest udzielenie jej po zejści,u uodE -będzże to pornoc długofaloua. Ni,emnźej dzźsiaj u:y-
słano tam darg zgromadzone us centrum kulturg
(o tym w innym miejscu) oraz 720 par rękauic, 30
par gunxouEcłl, butólł - to najbardziej poszukżuanE
tollsar ż 400 uorkóu.

Bronisław Skorupiński poinformował radnych, ze
Unia Wielkopolan, którą on w Śmiglu reprezentuje,
opieką otacza powodzian z województwa leszczyń-
skiego.

ULICA JANA PAWŁA II?
Przer,vodnicząca U. Ranke zapoznaŁa radnyclr

z pistnem Zarządu Oddziału Akcji Katclickiej
rv Śmiglu, w którym zwraca się o nadanie jednej
z uiic -. zaploponowano Lipową, Leszczyńską lub
Północną - imienia Ojca Świętego Jana Pawła II.
Komisje: spraw społecznych i planorvarria pTze-
strzennego rvnicsej< uznały za zasadny, sugerując, by
tym irnieniem nazwać nowopowstałą ulicę, po kon-
sultacji z jej mieszkalicami. Jest też propozycja, po-
wiedziała Przewodnicząca, by il'ieniem Jana Parv-
ła II nazwac jedno z osiedli. \tr/ d_vsk,.tsji sugelo\ł-ano:
by na.zwy przyjęłv wszystkie osied]a, crzeprow-adzić
konsultacje z mieszkańcami, zwrócic się do history-
!,:ó,s, Ły oni opracowali koncepcję nazw i tą dopiero
plzedst:.wić - 

jako propozycję - mieszkańcom.

W koncu upołvazniorro U. Ranke do piiotolvania tej
spIa\ri,.

r,oZŻ^LcNY OBYWATEL
Prze,,voinicząca rad1ł cdczytała pistno rozże_lcile-

go, zawiedzionego i rozgoryczonego na budowę ob-
lvodnicy mieszkańca Nietążko-1va. Swe niezadcu,ole-
nie kieruje też do rady, ktora, jeśli z&ż5rcz5z}3 sob;g

oilwodnic;r, to rór,vnież rvinna ponragać rnieszkancori^,

r.,, załatrvianiu spraw związanych z wyl,-tipern g:.,-:r)-

tc,rr:.

Radczyni strvierdziła jednoznacztlie, ze jest to spra-
wa indylvidlialna i rada nie rna takiego obolviązkr",.
Burrnistrz pol.viedział, że za to, że będzie ob"łodnica.
lł,iną nie mozna obarczać rady, Jest to irrwestycja,
c którą zabiegano od Iat. Jej realizację wymaga sy-
ti-racja.. To przykre, ale interes s;oołeczny jest nacl-
rzędlryili nad in,teresern jedncstki. Wszi,scy zairricre-

sowani budową obwodnicy zostali powiadonrieni
i mieli mcżność wniesienia odu,ołafr. Wie]r"r to uczy-
niło. Jedynym urzędem od,vcławczym w tej sprawie
obecnie jest LTrząd Rejonowy vr Kościanie, a nie Ra-
cla l\,Iiejska rv Śmigitr. Jest to sprawa cywilno-praw-
na. Błędenr rozgolyczonego jest to, że nie odwołał
się od otrzymanej decyzji dotyczącej podziału jego
gruntów.

KTO JEST KŁAMCĄ, A KTO NISZCZY
RZEMIGSŁO

Yy' wolnych głosach i rvnioskach o głos popi,osił
Starszy Cecliu Rzetrtiosł Różnyclr w- Śnriglu Jan
Chomski, któr;z q5losunkował się do ...nieopublikc-
wanej wó.łczas Jeszcze (!) w ,,ABC" ocipov,,iedzi Za*
rząd.u Miejskiego Śmigla na publikację drukor,vanł1
w tejże gazecie pt. Specyficzna debata w Ś.i,ligi,ł
(,,Drzwi grnirry nie są szczelne ... brtrdiropis clotarl do
mnie"), w której ,,zostałem nazwany kłamcą". Jan
Chomski stwierdził: ,,Tak długo jak będę leplezen-
tował rzemiosło, będę walczył o szacunek dla tyclr
]udzi".
Przede wszystkim zarzucił autorowi odpowiedzi na-
ruszenie swoich dóbr osobistych poprzez ujawnienie
jego dochodów. ,,Jeżelź moje doch.odE u prą,sie, to
d,ocł1,odg niektórgch radnEch też do prasg". J. Chom-
ski apelował: ,,WEsoka Rqdo. Przejrzgj na ocza"!
Nlówił też o niesprawnej kanalizacji w rejonie sie-
dziby cechu i beznadziejnym wyposażeniu i stanie
liczbowym naszej policji.
Obecna na sesji radczyni v;yjaśniła, że w odpowiedzi
zarządu nie podano ani dochodów ani obrotó-ł
J. Chomskiego, tylko wartość wykonanych przez
niego prac.

Wiceburmistrz Henryk Skrzypczak odczytał odpo-
rviedź zarządv, komelltiijąc i:iei<tóre jej akapity.

Leszek Balcer powiedział: ,,Cenię Pana jako fachou-
ca, przedsźębiorcę, Ale to, co Pan napźsał ... Kto tu
ż nas jest cwanźakźem? Komu Pan ugliczgł 50 tgs.
złotgch? Pan kłąmźe. Przetarg trzeba przegrać z ho,
norerrL, od prżegranego możnu sźę odtuołać. Żaden
przetarg nie odbgł si,ę na szkodę gźmng. Pani,e Junie!
Nźech Pan zejdzźe na zżemźę! Nie można też powie-
clzźeć, że Pcłn reprezentuje u:szgstlłżch rzemźeślnż-
kóus. Kto tu tępź rzemźosło? Burmżstrz? Rada? Jest
nas (radnych - H.Z,) 24, Pan możesz móulić co

chcesz, ale nże Tnożesz podtaażać naszych uch,taał po-
de jmouangch u demokratE czngch formach".
Pojawiła się też nuta przyjacielsko-osobista. Bur-
mistrz Jerzy Cieśla zwracając się do Jana Chom-
skiego powiedział: Jasiu, nże usżem czu Trlogę do Cźe,
bi.e móusżć jeszcze Jasżu. BElżśmE przE jacżółmź

i lłspólnże uiele zrobżlżśmE dla tego miasta, a dzi.ś

Tg mnl.e bźjesz? TE mnie kopiesz? Ja tępię
rzen,Lźe ślnźkótl:?! Zaczanarrl też uqt-
pić,u źdeę bruclcq. Dokończenienastr. 10
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Aby zwiększyć ofiarność na rzecz powodzian, 20

lipca br. Centrum Kultury w Śmiglu zorganizowało
festyn pod hasłem: ŚurcrnlłNrn powoDZIA-
NOM. Składał się on z dwóch części: koncertu,

w którym wzięli udział chór HARMONIA ze Śmigla
i Zespół Pieśni i Tańca ZEŃOY WIELKOPOLSCY
z Nietążkowa otaz biesiady, w czasie kiórej przygry-
wał zespół SEZAM. Wstęp był bezpłatny, ale przy

wejściu ustawiliśmy skarbonę z napisem ŚitłIClP-
LANIE POWODZIANOM, Z przykrością odnotowu-
ję, że zainteresowanie społeczeństwa było nikłe,

Wrzutki do skarbony -,także. 
Dochód z prowadzo-

nego stoiska z napojami w wysokości 109,51 zł złoży-

liśmy w skarbonie. Tą drogą wyrażam serdeczne po-

dziękowanie wszystkim wykonawcom za honorowy

- bezinteresowny występ.

W tym czasie Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Smig-

Iu iorganizowało strzeianie o nagrody, z którego do-

chód równi eż ptzeznaczono na rzecz powodzian,

Nasz apel o dary nie pozostał bez echa, Wszyst-

kich ofiaródawców, którzy zlożyli dary i pieniądze

r.v Centrum Kultury w Śmigtu informujemy, że trze-

ci transport zgromadzonych darów 24 lipca trafił do

gminy Święta Katarzyna w woj, wrocłar*rskim,

iVSrOa nich m.in. było: 216 litrów napojów, 43 opako-

wania jednorazowyclr pieluszek, 25 ścierek do pod-

łogi, tOO opakowań lepu na muchy, 24 opakorvania

pŃ.r, przeciw insektom, chusteczki higieniczne, pły-

"y ao mycia naczyń, szampony, zapałki, świeczki,

242 rękawic gumowych, 67 kg proszku do prania,

206 rolek papieru toaletowego, 130 mydeł, 4 koce,

śpiwór, 37 ręczników, 12 kompletów pclścieli, paczki

żyw-nościou,e.. .

Dokonaliśmy też otwarcia skarbony ŚMICIELANIE

POWODZIANOM. Było rv niej 865,98 zł i 3 dolarr:

USA. Dolary ponownie umieściliśm;, q7 skarbonie,

a, ww. kwotę jak i 100,00 zt przyjęte uprzednio na

kwitariusz przychodolvy od prylvatilego of iarociarvc;;

wpłaciliśmy do BS w śmiglti na konto FUNDI]§Z

POMOCY POWODZIANOM.

ż5 Iipca lrr. pracownicy Centrurn Kuitury
w Śmigiu podjęIi składkowym obiadem 30 osobową

glupę J"i""i i młodzieży z Wrocławia, która przeby-

wa na kolonii w Lipnicy w woj, poznańskirn, Z wtel-

kimzainteresowaniemzwiedziliteż,jaksięokazuje
największą naszą atrakcję, wiatrak i wykąpali się

w basenie.

Poprosiliśmy ich o krótkie wypowiedzi o tym, co

i jak przeżytri w 
"alewanym 

przez wodę Wrocłarviu,

Oirzymaiiśmy cztery relacje, które poniżej zamiesz-

czamy.

POMAGAMY
W teteuizj,t, ogłoszono, źż będzie pouódź. Z po-

czqtku, gda o tEm słgszałem, śmi,ać mż sl,ę z tego

cltcżało, bo kto bE przgpuszczał, że będzie pouódź,

bEnajmnżej ja nie mogłem sobźe tego wyobrazżć, Aż
clo soboty (chEba, nźe pamżętam dokładnl,e), gdE po-
jauił slę małE strumgk uody przE kratłężnźku, WE-
szedłem na d,u:ór zobaczEć co sźę dzieje, Z poczqtku

nźc, ale gd,E poszedłem dal,ej u stronę ulzcg Tadeusza

Roścźuszki, było juz uod,g za kralnężnżk ż uJteda do-

p,iero zclałem sobźe spralDę co się naprawdę dzżeje,

Nq, Kościuszkż u:od,a mzała sżlng prqd, a moja ulica
ź ul. Komung ParEsktej bgły już częścźotl:o zalane,

Później man,La kazała mż sżedzżeć us domu, a uoda
tumczaserrL przEbźerała aż clo około 2 metróus, I tak

zostałl przez peuierl czas, Następnego dnia wgszed-
łern sźę uEkqpać na pontonże t, spotkałerru goprou-
cóu, którzE rozwozźlź żEuoność i rzeczy do higienE
osobistej. Chcielź pożEczEć wźosła, bo płgtualź z des-

kamź (pożyczEłem im) i rurocźłem do domu, Mama
mnźe trocll,ę skrzgczała. bo pożEczgłem bez pozuole-
nźa. Wźed,zźałem, że slę boi i. dlatego popłEnqłeTn za

nżmź. Późnźej płguałem z nźmi aż do u:l,eczora, Łodź
uzżqłem na noc do bramE, gdEż onż nźe mźelż czym

zabrać tej łoctzż i także ro nźej spułem, Trzeciego dnza

popłgnqłem nźq rozuozić żyuność po okolicg,

W usoclzie płgu:ały n"LaTtue szczuTa, śmźecż a nriuet

lud.zkie koścż iż pocl,mgło cmentarze, Po po|uCnźu

n,Lanla zad,ecgclouała żebgm się z niq euakuouał, co
się zużqzało z pozbEcżem łodzź. Zatrzymałen"L samo-

chód, ze sztabu przecilłpouodzźousego i dułem im
łódź.

Teraz przgjechałem r1o Lipnźcu ż ttt przebEuatn, Te-

go, co ja clakład,ttie przeżEłem, nże żEczę nl,komu,

a juz nźgclg w życilt nże zl,eiłcell:ażę uiadomości o po-

clobnyn kut,Jklizmie, jeżelź jeszcze kźedyś będzie,

w r a c ł atu, Yr'"X'r:";T: ":;;!u' 
r r, r,, or *

ooc
W Wżaclo,moścżach, podalź, że nadejdzie Jala, lecz

kazcly to z.Lekceulażuł - n&lDet ja, Dla mnźe to bEto

coś nou:ego t nże zd.ausałem sobie sprausg, co to

u ogóle jest Jala. co ona ze sobq nżesże,

Gd,y 1łojaluoiła sżę uod,a parę ulic dalej, to dopźero

połoua osób zaczęł.a się bać. Na poczqtku ll:oda za,

częła usuclostauać sźę z kartałóu: ż zalała tłszystkże

ulżce. Dopiero 2_3 godzźng późnźej uałE nie ulgtrzE-

mały i p,uściłE.

Zalało mż dom, moje meble, al,e to, ze meble stracż,

łem, to ntc: d,ąl;a d.omE dalej mój dobrg kol,ega stra-

cźł clach nacl głouq. Ponieusaż jego dam nźe usgtrzE-

mał ź zaczqł pękać, tgllto to co mogłem mu pomóc,

to uynieść uersalkę ż teleuźzor, bo na uźęce! nźe



WITRYNA ŚMIGIELSKA

P$WODz|ANOM
było już czasu, On stał i. i płakał, a ja nźe mogłem
nźc usźęcej zrobżć. Nźe mogłem go przenocować, bo
spałem u cźocź, dc ktorej ll:odu ruźe doszłu. To było
przEkre stać ż nżc nźe móc zrobić dla dobra kotegL
Spał po sqsźadach dopokź nle dalż mu lohum zestęp-
czego. W sum,źe przeżył dzźękż dabrgm lucl,zźcm, lctó-
rzE rozdawalż żguność na ulźcy,

Najbardzżej denertaousuło mnle to, że żnni ltl,dzźe
płyualż sabźe na pontonach nźe zwrucajqc uwagź na
innEcłl,, że oni stracili prausie uszystko.

Pi.otr Peta,Iat 17

;l.';;i;iś

IJ nas na Brzeskiej, Trauguttq. i, Koścżuszkż ,t"uodg

było po pas ź nżeprzEjemnE zapucłt tuEdob"gluł.ł sźę

z usodg. \łoda podmguała chodnżkź, które potem" lłu-
liłg sżę ź do t74ch dołous tnpadali ludzźe ż zuźerzętct.
Na ulźcE Traugutta i, Koścżuszki.ludzź ratouąIż z clo-

m,óu pontonamź, o, poten,L ąlssiadalż nu arnfibźe. Na
uodzie ukazEluałg sźę śmźecż i i.nne ad,ptLdki, u także
padlźna. Na wźadomość z rqdża uszasca ludzźe z oko-
lźcznEclt, bt.tdgnkólł etuakuotualź sźę, a iakże ro|;źll

,zapora 

z ąłorkóąls z pźaskl,em na uhcach 
' 

*::::*

łi<-;il_;lś

Grałem z kolegalnź lł piłkę na podlnórlcu. Nagle
zobaczEłem zbiegającE 3i-ę tłum Ludzź na ulźcę Ko,
nxunu Paryskźej. WszEscy pobźegli, ruźęc ż ju musża-
łem zobaczyć co sźę tum cłzżeje. ZobaczEłem m,ały
strumEk wody, którE przemźeszcz,-lł się tak szybko,
Marna zauołq.łcL mnże przez balkc"li,, żebgm szybko
uracał do domu. abE nabrać dużo "lseclE pżtnej, Itra
drugi dzżeń spoglqdam przez okno otl ulźcy ż tuźdzę
jek taksóllska jest cała zalana, bgło tElko l,użdać

l,ł"lnźeszczony na dachu napżs TAXI. N,tEcłzźe nie była
można lłgjść, żErłność przEusozżlź nain nc. pontonach.
Na trzeci dzżeń tlsoda stopruiotuo opctdła, mogłeln
tł,Ejść z psenx ź pójść do skl.,eplt coś kupić,
Myślę, że przeżEłem to pźerusszg ż ostutnż ra.:, .lłaj-
bardzźej martzuźę sźę o rnojq babcźę, ktora n,"żes:ke

u Sżech,nżcy. Babcźa mu 82 lata, a pozźam, luaclu się-
gał pou:gżej dtaóch nxetTó,LD, q, babcża jest tł m,aim
ruzroŚcie' Grzegorz Dzżed.zżc,

Wrocła,w, uL Komuny Paruskżej, 20128,Iat 14

PODZIĘI(OWANIE
Wojewódzki Sztab Przeciwpowodziowy w Zrelo-

nej Górze i Nliejski Sztab Przeciwpowodziorvy w No-
wej Soii za naszyrn pośrednictwem dzięlrutje miesz-
kaltcom. Bronikowa, Motownicy, Machcina, Szczeilait-
kowa, Poladowa, Nowejwsi, Sta;:ego Bojanox,a, Bo-

gliszyna, Bukówca i Śirrigla za nieodpłatne zebranie
i dostarczenie 30 tysięcy worków, które wykorzysta-
no do umocnienia vuałów.

f,ffi§§ffi&F#Y mEffiL&ffiAsIE
Izlomitet Pomocy Powodzianom, w skład którego

wchodzi GZRKiOR w- Śmigtu oraz Zarząd Miejski
Śmigla w dalszym ciągu zbiera deklaracje ocl rolni-
ków z poszczególnych wsi: zboże, okopow-e, pasze
treścirve, prcsięta, cielęta, słomę, siano, meble i ar-
tykuły gospodarstwa domowego.

I)otlzghg2ąg dostarczono do gminy Swięta Katarzyira:
worki, środki czystości, buty gumowe, rękawice,
środki dezynfekcyjne, napoje oraz żyv,1ność.
Trzeci koiejny transport odjechał vu sobotę, dnia
!ł sierpnia.

I,iadal zbierarre są deklaracje i dary od mieszkańcórv
gminy. Dary deklalowane w naturze będą przekaza-
ne vy terrninie późi:riejszym, po zejścil-i r,rrody i oczysz-
czeniu terenu. Dotychczas zadek]arołvarrcl: 22.888 kg
zboża-, 11.850 kg zieru,niaków, i.250 l<g buraków pa-
stewnych, 2.000kg i 107 balotów l;iana, 17B balotó.,łr
słomlr, 500 kg pasz)r i,reści-,,ł,ej, 16 prosiąt, 4 cielęta,
jedrrą jałówkę i wysłodki buraczane.

Zofia Ratajczak

)ł9a€3aa€Ga§o6ooaoo3oooaoo§3coo@oaooaoc

64_03[} 5MN6tEL

ul. keściuszki ó

tel. {0-65} t80-206

świad Czy rć;,ut"l i,\i*z usługi
KSEFąO

WYKONU]ĄC ODBlTKi Vv' FCRI'.{ATACH A-3
l A-4 z |,4ozllwośclĄ lcH PoWlĘKszENlA

BĄDż PoMNlEJSZENlA.

Wykonujemy odbitki zorówo pojedyńczych kortek
jok idruków zwortych (ksiqżek, broszur, itp,).

ZAPRASZAMY
W GoDZlNAcH oD 10.00 Do 17.00
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POZARY l ąAGR,GąE§qIA
Z Komendy Rejonowej Państwowej Straży Po-

żarnej w Kościanie otrzymaliśmy informację o sy-
tuacji pożarowej i miejscowych zagrożeniach na te-
renie działania KR PSP za okres od 1.01 do 30.06. br.

W omawianym okresie powstało i3? zdarzen,.
w tym: 75 pozarów, 61 miejscowych zagrożeń i je-
den alarm fałszywy. Straty spowodowane tymi zda-
rzeniami wyniosły 486.800,00 zł, z czego 277.000,00 zŁ

przypadło na pożary, a 209.800,00 na miejscowe za-
grożenia.

W iikwidacji skutków wszystkich zdarzeń udział bra-
ło 131 sekcji z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP
w Kościanie z obsadą 573 strażaków-ratorvników oraz
BB sekcji OSP z obsadą 440 osób ratując swoimi
działaniami mienie wartości 4.447.000,00 złotych.
Podczas wszystkich zdatzeń 1 osoba poniosła śmierć
a 16 zostało rannych, Najtrudniejszym miesiącem
był kwiecień, kiedy powstało 39 zdarzeń, a najczar-
niejszym statystycznie dniem tygodnia był piątek,
kiedy powstało 27 zdarzeń.

W mieście i gminie Śmigiel porvstało 9 pożarólv,
które spowodowały straty w wysokości 1.400,00 zło-
tych. Najczęstszą przyczyną powstania rvszystkich
pożarów (75) była nieostrożność osób dorosłych -44 pożary, a później - podpalenia, 13 pożarór,v.

}liiejscowych zagrożen u nas było 10, o strataclr
67.000,00 zŁotych. Najczęstszą ich przyczyną
r,vszystkich 61 - było niezachowanie zasad bezpie-
czeństwa ruchu środków transportu - 25 przypad-
ków. Na drugim miejscu 

- huragany i silne wiatry,
20 zagrożeń. Jeżeli chodzi o nasz teren, to w po-
równaniu dc analogicznego okresu w roku 1996 no-
tujemy spadek w ilości pozarów 

- o 6 i miejsco-
w)zch zagrożeń o jedno. Jednak poniesione ogółem
straty r,vzrosły nam o 25,000,00 zlotych.

Spośród wszystkich OSP wyjeżdżających do zda-
rzeń, najwięcej, bo aż 17 sekcji było ze Śmigla, 16

z Przemętu, po 11 z Krzywlnia i Gryzyny. W ze-
stalvieniu odnotowano równiez wyjazd po jednej
sekcji z Bronikowa i Robaczyna.

Jednym z wniosków wynikającyclt z analizy sy-
tuacji pożarowej w rejonie Kościan jest ten, że

w cialszym ciągu prowadzone będą kontrole indylvi-
dualnych gospociarst.ł rolnych oraz dużych gospo-
darstw (dar,vnych PGK, RSP). W stosunku do "wi_n-

nyclr powstania pożarów oraz osób zaniedbujących
przepisy przecirvpożaro\,ve będą stosorvane postępo-
łvania rnandatorve, a w szczególnych przypadkach
kierorvane będą lvnioski o ukaranie do kolegium do

spraw q,ykroczeń. opr, (H.Z.)

t§ska§.6wkE

Przed przystąpieniem do wypalania słonry i po-
zostałości roślinnych zapoznać się z uchwałą Ra-
dy Miejskiej Śmigla dotyczącą wypalania słom,v
i pozostałości rośiinych. (Drukowaliśmy ją w nu-
merze 11(116) z 6 czerwca 1996 r., s. 3).

Palenie tytoniu i uzywanie ognia ot-wartego nie
powinno występować w odległości mniejszej niż
10 m od materia,łó.,v podatnvch na zapalenie,

Rozniecanie ognisk w odległości mniejszej rriz
100 m od lasów, torfowisk lub wrzosowisk jest
niedozwolone z wyjątkiem miejsc do tego ,"vy-

znaczonych.
Rozgrzewanie srrroły lub iirrrych mas bitunricz-
nych prowadzić należy w odległości irie miriej-
szej niż 5 m od budynku i 10 m od materiałórv
podatnych na zapalenie.
Podczas zbioru płodólv rolnych, transporttł
i omłotach:

- obsługa maszyn i urządzeń powinna przebie-
gać zgodnie z instrukcjami ich obsługi z u,Ńz-
ględnieniem zar,vartych wskazań przecirvpo-
żarowych,

dotyczące bezpieczeństttla pożarotłegs na sbszarach wieiskich
1, - silniki elektryczne służące do napędu maszyn

l t-ządzeń powinny być odpowiednie do wa-
ru_nków pTacy, rv których będą pracol,vać,

- utrzymyrvać odiegłość min. 5 m od układu
tlałędo.,r,ego, sł,ert, stogów i budynków o kon-
stru}<cji painej,

- silnii<i spalinołr,e ustawiać na podłożu nie-
Falnvnr rv odiegłcści co najmniej 10 m od

stert, stogólv i budynków o konstrukcji pa1-

nej,

- urządzenia rvydechor,ve silników spalinowych
zabezpieczyć przed r,vydostaniem się iskier,

-- materiały pędne w ilości ryrax. dobowego zu-
życia przeclrowywać w zanrkniętych, nie tłu-
}<ących się naczyniach w oclległości min. 10 m
od punktu otnłoto,,vego, stertowania słomy,
zbaża ttp.,

- 
przestrzegać zasady, aby nie używać ognia
otwartego i nie palić tytoniu w odległości
mniejszej niż i0 m od prow-adzonych omło-
tórv 1ub stogor,vania słomy t zboża,

- v/yposazyć miejsce omłotów, kombajnowania

2.

2

A
1t,

5.
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lub stertowania w podręczny sprzęt gaśniczy

oTaz w razie potrzeby w sprzęt służący do

wykonywania przerw hamujących rozptze,

strzenianie się pożaru (pługi, brony),

- prżestrz egać zakazu palenia tytoniu przy ob-

słudze sprzętu i maszyn podczas zbioru pal-

rrycrr płódów rolnych i ich transporcie,

6. Aby zapobiec powstawaniu pożarów od urządzeń

mechnicznych należy:

- przeprowadzać obsługę maszyn i urządzeń

zgoCnie z instrukcjami ich obsługi,

-- sprzęt i maszyny rolnicze_ |,1"1 
rozpoczęcienr

sianokosów i i"lw poddawać przeglądowi

oraz konserwacji, Szczególny nacisk należy

położyó na wymianę uszkodzon,vch łożysk

oraz smarowanie części, które tego wyma-

gają,

- w trakcie wykonywania prac polowych wy-

konywać nlezbędne przerwy w pracy w celu

o"ryrr","n,a części obrotowych maszyn z na-

winiętego siana lub słomy, p"up""*"111i]1

niezbędnych napraw czy ież_ oczyszczanla

i wystudzania p,rzegrzanych silników,

- eksploatować maszyny o napędzie spalino-

rvym tylko ze splawnym urządzeniem odis-

kiernym,

- garażować pojazdy silnikowe tylko w obiek-

tach i - pomieszczeniach przeznaczonych do

i"g" ";"i W przeciwn5lm raz\e,polazd p9wi-

nien posia,dać' opróżniony zbiornik paliwa

i powinien mlee Ldłączone na stałe zasilanie

akumulatorowe,

7. Aby zapobiec pow-starvaniu pożarów od instala-

c ji elektrycznych należy :

- nie przeclążać instalacji i urząCzeń elektrycz-

nych,

-niestosowaćdonapędumaszynturządzeusilnikow elektrycznych zbyt T"i": *Ę:_,^

-niestosowaćniewłaściwychlubnaprawla-nyclr bezpieczników elektrycznych,

- irie użytkować niesprarvnyclr tcc]inicznie

lrządzeń i instalac ji elektrycznyll:., 
^.., ^,.,._

-niestosowaćniewłaściwychprzewodo.'r/elcn-' 1-1 

'*;;; 
w stosunku do wymagan technicz-

nych,
* ł"ączyć w sposób właściwy przervody eleil-

tryczne (nie skręcać),

- r,* użytkować instalacji prowizoryc,_ll_::,^,,

- poddawaó okreŚowej kontroli i konserwac;t

itząd,enia i instalacje elektryczne,

- wszystkie punkty świetlne. y stod:li*
chlewniach itp, pomieszczentacll rnuszą l]yc

zahezpteczone kloszami ochronnymi,

8. Podczas składowania słomiastych prodtrktórv ro1-

nych przesftzegaś następujących zasad:

- nie ptzekraczać wielkości 1000 m2 por,vierzch-

ni lub 5000 m' kubatury stert, stogów lub

brogów,
-- ,".io*uć podstawowe odległości stert, sto-

gów lub brogów:
od lasów i terenów zadrzewionych - 100 m;

od budynków palnych - 30 m; od budynków

niepalnych - 20 m; od torów kolejowych

i dróg publicznych - 30 m; od lrządzeń

i przJwoaOw linii elektrycznej wysokiego na-

pięcia - 30 m,

- ustawiane sterty, stogi i brogi zabezpieczyĆ

pasem terenu po"nawionynr materialów pal-

nych i pozostałości roślinnych o szerokości

2 m i w odlegości 3 m od ich obrysu,

- w przypadku składowania nie dosuszonych

płodów prowadzić okresową kontrolę te,-n-

p"r"t.,ry, aby nie dopuścić do ich samozapa-

1enia.

9. Zasady magazynolvania cieczy palnych:

- ciecze o temperaturze zapłonu poniżej 55oC

(benzyna, olel napędowv, naJt1, rozcieńczal-

nik), przecho*-you"ó w zamkniętych szczelnie,

nietłukących się, zabezpieczonych przed gro-

madzeniem ładunków elektryczności statycz-

nej naczyniach,

- nle gromadzió więcej niż 60 1 cieczy palnej

w garażach wolno stojących, wykonanych

z materiałów niepalnych o porv, do 60 m',

- nie gromadzić więcej nlż 20 I benzyny lub

60 i oleju napędorvego w innych garażach,

- nie przelewać paliwa oraz nie napełniac nim

zbiorników pojazdów lv garażach,

- nie gro*"d)ie * mieszkaniach więcej ntż

20 i oleju napędowego lub nafty i 5 1 benzy-

ny lub rozcieńczalnika,

10. Wyposażenie w podrę€złly §plzęt gaśniczy:

- samochody osobowe .- gaśnica o symbolu B

i masie środka gaśniczego min, 1 kg,

-_ samochody cięZarovle i ciągniki - gaśnica

o symbolu B i proporiowanej masie środka

gaśniczego min, 2 kg,

- kombajn y - ,goinle z instrukcją obsługi

(DTR), a w przypadku braku określenia wy-

magane80 poaię,"""go sprzętu gaśniczego

rrależy *yp'o,"Zye lv gaśnicę " ,"T_T':^:

imasierr.,in.2kgśrodkagaśniczegoorazgas-
nice o symbolulł, min, 6 kg środka gaśnicze-

8O,

- punkt oriłotowy - gaśnica. o 
"T]:_':":i masie min, 2 kg środka gaśniczego oTaz gas-

nica o sy*bot" 
-A i masie min, 6 kg środka

gaśniczego oraz beczka z wodą o pojemności

Li.r. ZOO 1wraz z wiadrem,

, O pt, Kornen,d,a Rejonoua PPS rD Koścźani,e
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17.07.br. - interweniowano lv mieszkaniu przy ulicy

T. Kościuszki w Śmiglu, w którym doszło do nie-
porozumień pomiędzy nietrzeźwym zięciem a teś-
ciami. Rozmowa ostrzegarvcza,

21.07.br. 
- na drodze Poladowo - Śmigiel mieszka-

niec Przernętu };ierujący AUDI B0 jadąc rv kierun-
ku Śmigla nie opanołvał pojazdu, w wyniku czego
wjechał do rowu i dalej koziołkując - na pole.
Kierovzcę z lekkirni obrażeniami ciała odwieziono
do szpitala. Samochód nadaje się do kasacji. Wnio-
sek do kolegium.

T[r nocy z 2L na 22.07 br. sprawca, poprzez wybicie
szyby w oknie, włamał się do budynku stacji PKP
w Śmiglu, z którego ukradł pieniądze, bloczek nie-
sprzedanych biletów, notatnik i długopis. W wy-
niku podjętych czynności, sprawcę ustalono. Oka-
zał się być mieszkańcem Kościana.

W nocy z 23 na 24.07.br. nieznan;, dotąd sprawca
dokonał włarnanią do siedziby Cechu Rzerniosł
Różnych w Śmiglu przy uI. Północnej 8 skąd, po
splądrowaniu pomieszczeń, skradziono składki pie-
niężne pTzeznaczone dia powodzian. Splawa
w toku.

Tejże samej nocy nieustalony sprawca dokonał wła-
mania do budynku Betoniarlri rv Śmiglu przy uli-
cy Południowej 21. Wybił szybę i wyrwał kraty
zabezpieczające okno. Prawdopodobnie został spło-
szony, gdyż z pomieszczenia nic nie zginęło. Spra-
wa w toku.

27,07.bt. 
- 

infgl\Mgniowano w mieszkaniu przy trlicy
T. Kościuszi<i w Śmiglu, w któr;,m nietrzeźwy mąż
,łszczął awanturę z żoną i corką. Rcznrorva ostrze-
ga\Ą,cZa.

27,07,hr, 
- mieszkanlra Starego Bojanowa zgłosiła,

że ntetrzeźwy ruężczyzna dobija się clo jej bud5,n-
ku mieszkalnego. Ustalono, że po prostu ... pornylii
budynki.

27.07.br. 
- w Slniglu, na ul. Południowej, rvsktrtek

zwarcia instalacji elekti:l,g7nęj w iinii przesyłorvci
średniego napięcia, spaliło się zboże na porvierzch-
ni 1,5 ha na szkodę mi.eszl<ańca Smigla.

28.07.br. 
- na polu pomiędzy Bruszczewem a Plzy-

sieką Polską znalezlono zwłoki mężczyzny. Cka-
zało się, że były 80-Ietniego mieszkańca Kościana.
W dalszym ciągu apeluję do mieszkańców miasta

i gminy o zgłaszanie do nas lub do Kornend,y Rejo-
nowej w Kościanie przyparlków pojawienia się nie-
znanych osób oferiljących kupno różnych towarórv
wzgiędnie odwiedzających mieszkania w innych ce-
1ach.

KOMENDANT KOMISARIATU Pot,Ic,II
mt. aspźrant Wźesłaus Terczelpskż

24 lipca br. w Komendzie Wojewódzkiej Policji
rv Lesznie odbyła się uroczystość z okazji Śrvięta
Policii.
Jak siq dowiedziałenr, Komendant I{omisariatu Poli-
cji w Śnriglu mł. aspirant Wiesław Terczewski został
odznaczony medaiem ZA ZASŁVGI DLA WOJE-
WODZTWA LESZCZYŃSKIEGO, a awanse na sto-
p:eń sierżanta sztabowego otrzymali: st. sierż, Bog-
dan Rózański, st. sierż. Jerzy Przybyłek i st. sierż.
Jerzy Szymański.
Wszystkim gratuluję i życze, by KRONIKA POLI-
CYJNA była coraz krótsza! (H.Z.)

FIRffiA
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polec
usługi przewozowe - mikrobus 9-12 osób

sprzęt nagłaśniający do samochodów:
§ radioodtwarzacze kasetowe z RDs
§ radioodtwarzacze cD
§ zmieniarki cD
O głośniki do wszystkich typów aut
O anteny
* inne akcesoria

sprzęt udzieia.nry 2-1etniej gwarancji.

Kupno Sprzedoż - Montoż - Serwis
Janusz Graczyk

64-C30 Ś] m i q i e l, ul. T. Koścuszki 38, tel.18

G
ó

ir;lY}i,\Ji,Ę SI(LDP rv
informajca tel.

centrum Śrnigla
189-206

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że
dnia 12 lipca 1997 roku zmarł

śp. Józef Sroczyński
były długoletni sołtys Przysieki Starej I.

Rodzinie Zmarłego składamy wyrazy
serdecznego współczucia

Burmistrz Śmigla Przewodnicząca
(-) Jerzy Cieśia Rady Miejskiej

(-) Urszlua Ranke

Pogrzeb śp. Józefa Sroczyńskiego odbył się 16 lipca
1997 roku rra cmentatzu parafialrrym w Wonieściu.
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W sezonie rozgrywkowym 96/97 Kluh Sportovry
,.Pogoń" prowadził systematyczne szkolenie 22 ju-
niorów, w większości juniorów starszych. Zajęcia
szkoleniowe prowadził instruktor Jarosław Pietrorv-
ski, a całością organizacyjnie kierował pan Stanisłar.r
Kaminiarz. Zespół brał udział w rozgrywkach klasy
okręgowej juniorów starszych i ostatecznie zaląŁ
6 miejsce na ogółem 8 zespołów, z któiyclr vv tlak-
cie rozgrywek wycofała się ,,Brenewia" Wijel:ro.
Wyniki nie były najlepsze, OdnieśIiśmy 2 zlvycięstrva
oraz l remis a pozostałe spotkania przegraliśmy.

Do wyróżniających zawodników naieżeli: Pawe ł
Kiełczervski oraz Karol Kuśnierek, Spośród pozosta-
łych najrviększe nadzieje na przyszłośc, z racji po-
stępów w grze, rokują: Artur Basiura i Ryszard Pri*
mel. Poza wymienionymi w zespoie grali: Dominik
Pikiński, Piotr Adamczak, Marcin Jasiński, Przemy-
sław Cwynar, Arkadiusz Nadolny, Pau,eł Szulc, Do-
minik Kaźmierczak, Janusz Tomolviak, Tonrasz No-
wak, Krystian Kreuschner, Łukasz Grzesiak, IIubert
Ratajczak, Hubert Walczak, Grzegorz Tomczyk, IMa-

ciej Kaminiarz, Tomasz Sobolewski, Łukasz Gabryel,
Krzyszl:of Kaminiarz. Najwięcej bramek - 

5 zdobył
Artur Basiura, 4 - 

Hubert Ratajczak, 3 - Arka-
diusz Nadolny, a po 2: I-Iubelt Walczak i Karol Kuś-
nierczak.

Zarząd KS ,,Pogoń" zamierza lradal kontylluować
szkolenie juniorórv i zgłosił zespół do rozgrywek na
sezon 1997l9B. Zarząd apeluje do ,;sz;,.stkich junio-

ooac3oaacocaoaaaaaoMao{raaaaaoaooaaaaaaoaaaaooooaoaaoa.oaaaotloaoaaaaoaao3(raoaocaaaoaoooaaaooaaoaoaaa

rów o solidny udział w treningach i ambitną walkę
sportową na boiskach. Szkolenie tej grupy jako za-
plecza dla pierwszego zespołu jest nieodzowne. Li-
czymy iż zespół w nowym sezonie będzie osiągał
lepsze wyniki.

Zarząd po pozyskaniu instruktora zamierza rów-
nież prorvadzić szkolenie trampkarzy, jednak nie
zgłosił zespołu do rozgrywek na szczeblu wojewódz-
twa głórvnie z powodu braku środków finansowych.
Tak jak w poprzednim sezonie trampkarze będą
uczestniczyć w turniejach organizowanych na tere-
nie gminy, a także, na podstawie kontaktów, z inny-
mi zespołami z terenu woj. leszczyńskiego lub poz-
nanskiego.

W trakcie organizacji jest sekcja kulturystyki
i podnoszenia cięzarów. Szukarny odpowiedniego
obiektu na ten cel. Tworzy się grupa w Przysiece
Starej. W najbliższym czasie Zarząd Klubu spotka
się w tych sprarvach z zainteresolvanymi działaczami
oraz władzami Gn-riny celem ostatecznych uzgodnień
organizacy jnych.

Zaprojektowany obiekt (przy Domu Działkowca)
socjalny dla sportowców, szczególnie ,,Pogoni" i ,,Po-
Ionii", jest rozpoczęty i jego budowa będzie konty-
nuowana przy społecznej pracy członków tych klu-
bórv. Liczymy, iż być moze, staną r,v bieżącym roku
mur'' 

B. K,ł&:ł1"-i5i";l"§,i źo*unuo,,

W dniu, w którym Przewodniczący społecznego
liomitetu teiefonizacji składał radnym sprawozdanie
z realizacji inwestycji, ktoś ,,złożył mu specyficzne
podziękowanig" - 

ukradł niecałe 12 metrów kabla
telefonicznego pozbawiając A. Słodzinkę łączności

::::::]:::]1.".,".","..... tllrr1.1rirltlrlr......llrrl,

PRZYJMĘ DO FRACY:

pODZIĘKOWANIE, i,,pODZIĘKoWAI"ftrE"
Ośrodek Pomocy Społecznej w Śmiglu składa

serdeczne podziękowanie Meblarskiej Spółdzieini
Pracy rv Śmiglu za życzliwe podejście do problemór,v
pomocy społecznej i sfinansowanie kosztów pobytu
na turnusie rehabilitacyjnym naszego podopiecznego.

Pragniemy zaznaczyć, że Meblarska Spółdziclnia
odpowiadała na nasz apel niejednokrotnie.

Kźerousnik OPS ru Śmźglu
Barbara kuderska

W sierpniu
kino nieczynne !

iakiernika §ffimochodowggo i uczni
MAREK NOWAK

Ś n: i g i e 1, ui. Boczna 15, tel. 180-486
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c.d, ze str. 3

Przewodnic ząca LJrszuia Ranke wyraziła ubolewanie,
że do tej dyskusji doszło przed ukazaniem się odpo-
wiedzi Zaruądu Miejskiego Śmigla na łamach,,ABC".

W punkcie tym - wolne głosy i wnioski - soł-
tys Glińska Maria Półrolniczak zwróciła się o środki
na iikwidację szkody powstałej wskutek zalania jed-
nego z gospodarstw. Jej zdaniem iikwidacja tej szko-
dy z punktu społecznego jest ważniejsza, niż ukła-
danie nowych płytek na chodnikach w Śmiglu. ,,Po-
d,zźał bud"żetu na radnEcll,, to robźenie sobie elekto-

ratu pod przEszłe tngborg". H, Skrzypczak wyjaśnił,
że to nie są pieniądze na radnego, lecz na uzupełnie-
nie odpisu wiejskiego, a o ich przeznaczeniu decy-
cluje rariny w polozumieniu z radą sołecką lub za-

rządem komitetu osiedlowego.

Po tej wypowiedzi przewodnicząca Rady Miej-
skiej Śmigla zatządzlła 15 minutową przerwę. Po
niej obrady toczyły się przy drzwiach zamkniętych,
o czym zakomunikowała przedstawiając porządek
obrad' 

{H,z,t

Wynajmę trokal

na działąlność
usłu9oWą

0 polviereehgEi około 80 m2
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Tmfit;frmnt:

la-zm-Ąm §nfu §fr-22-83
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l{astępny nr,,lrruitrymy Srltigielskie!"
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sKtEP z TRADYCJAM|
przy Spółdzielni Ogrodniczej

w śmiglu

oGRoDNlczo
-WtELoBRANźoWY

ul. T. Kościuszki 50

tel, (0-ó5) 180,274

P O L E C A:
NASIONA KRAJOWE i ZAGRAN|CZNE:
worzyw - kwiqtów - buroków - trow łqkowych,
gozonowych ...

NAWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE z:

lzroelo - Finlondii ; Holondii;

NARZĘDZ|A: dIo ogrodników i dziołkowiczów oroz:

- szeroki wybór środków chemicznych

- folie o różnych wymioroch

- 9rzybnię
- popier

- torf

- irzmiele

- ncwodnionie kropelkowe

W sprowoch pilnych tel. domowy 180,498

W

ZAPRASZA|,1Y OD PONlEDZ|AŁKU DO PIĄTKU
lv godzinoch od 8.00 do 17.00

w soboty od 8,00 do 13.00

ffi&sĘffi ffiĄP!ffiŁffiW§g §}aVffilEY B0IIZIEHH§E
oD 11oo - 1900

dzieci i młodzież 0.80 z}

W GoDZlNACH
Cenq bileiu; dorosli 1,00 zł,
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