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$i**ostaft* póffinną
Witom Poństwo serdecznie i zoproszom

gorqco do letniej (nie ze względu no tem-
peroturę) gimnostyki poronnej. Zdqżyliśmy
niedowno zokosztowoć kilku burz, Tokich
solidnych z porzqdnymi błyskowicomi,
ulewq i wichurq, Było więc nowet wylewo-
nie wody z piwnic i usuwonie powolonych
drzew. Sporo zboż przygniotło się do ziemi,

Utrudni to no pewno zbiory (choć komboj-
ny bojq się nie tyle zbożo poległego, ile
porośniętego). Fronty burzowe nie poczy-

niły notomiost wielkich szkód w gimnosty-
ce poronnej - chybo że kogoś wystroszyły

błyskowice. Jeśli nie, stońmy śmioło przy

otwortym szeroko oknie i rozpoczynomy.
Loto, wokocje, swobodo, wszystko to

sprowio, że dziotwo czuje się jok ryby

w wodzie. Nie zowsze ten ston ducho po-

dzielojq rodzice, którzy lotem częściej od-
czuwojq skutki pomysłów swoich pociech,
A nie oddojq się one bynojmniej tylko 9im-
nostyce poronnej (bo i kiedy, skoro możno

teroz dłużej pospoć), qle rode sq poszoleć
do późno no roweroch, no deskorolkoch,
rozgrywoć mecze piłkorskie, o już nojchęt-
niej spędzoć dnie nod wodq i w wodzie.

To wielkie szczęście, że momy w Śmi9lu
bosen pływocki. A proszę Poństwo, nosz

bosen liczy już sobie ponod 40 lot! Jeśli
Pon Alfons Fechner spoglqdo gdzieś tom

z góry no swoje dzieło, to widzi, jok już

trzecie pokolenie płowi się w bosenie śmi-
gielskim. Ci, co kiedyś biegoli tom w so-

mych mojtkoch i ćwiczyli umiejęiności pły-

wockie pod okiem Cezorego Józefioko, dzi-
sioj posyłojq no bosen swoje wnuki. Kie-
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dyś gospodorzami obiektu byli (nie żyjqcy już) pp. Ro-
tojczokowie. A jeszcze do niedowno pełniło tę rolę
populorno ,,Bobcio", czyli p, Anno Koźmierczok, Poni
Koźmierczokowo twierdzi, że nie miołoby już teroz
zdrowiq, żeby tok cołe dnie spędzoć przy bosenie.
Rzeczywiścle, trzebo było sporo zdrowio, oby czy to
nokrzyczeć no bołogoniorzy, czy to zogroć z młodzie-
zq w piłkę.

Teroz tokze bosen mo swoich wiernych ,,fonów".
Moźe obecnie nie jest tok łodnie jok downiej, ole
no pewno kqpiel tom jest stole równie wsponioło
i przede wszystkim równie bezpieczno. Jqsne, że nie
vvszyscy mogq dotrzeć no bosen. Nodol będq mioły
powodzenie miejsco, gdzie wodo jest blisko, choćby
się obsolutnie nie nodowoło do kqpieli, Ale juz noj-
gorsze, co możno wymyślić, to skoki no głowę w tokim
podejrzonym miejsu. Nigdy nie wiodomo, czy nie no-
trofimy tom no niespodziewonq płyciznę, o może no
rozbite szkło, kowoł zelostwo, czy choćby nie zouwo-
zony wcześniej komień. Może ktoś, kto nie umie pły-
woć, lub pływo słobo, wpodnie nogle w dół w dnie,
olbo skoczy do wody w miejcu, gdzie sq obfite wodo-
rosty. Nie znom tokiego, kto by się w tokim momencie

nie przestroszył, o wtedy o biedę nie trudno. To somo
może się zdarzyć,gdy pływoliśmy sobie niby bezpiecz-
nie no moterocu, o nowet no sprzęcie wodnym, Czo-
sem jeden przechył wystorczo, oby wpość do wody,
l nojczęściej okozuje się, że w tym miejscu jest 9łę-
biej, niź przypuszczoliśmy. lznowu przestroch, plus
słobe umiejętności mogq nie pozwolić nom utrzynroć
się no powierzchni oż do momentu dotorcio pomocy.

Wodo nęci wszystkich, A zwłoszczo lotem i zwłosz-
czo ludzi młodych, o więc z notury rzeczy tych, u któ-
rych browuro i chęć zobowy biorq przewogę nod roz-
wo9q. Nojłotwiej oczywiście uniknqć wszelkich nie-
bezpieczeństw, jeśli wyczynowo uprowio się wyłqcznie
gimnostykę poronnq, Co nojwyżej możno być wów-
czos norożonym no przeziębienie z przeciqgu przy
otwortym oknie, lub no gwołtowny ,,heksenszus".

Zechcq teroz Poństwo poćwiczyć trochę somodziel-
nie. (Zeby utrzymoć się w temocie może to być np.
pływonie ,,no sucho" no podłodze). A może mole nie
zjodły jeszcze cołkowicie noszych storych kqpielówek
i po gimnostyce poronnej wybierzemy się no bosen?

Zoproszom serdecznie do nostępnego spotkonio!
(Gimnastgkę poranrlq przygotowala i, ,prouarJ,zżła mgr J. S.)

\co SŁYcHAc W lPowlllEclllE ?
odpowiada radny POWIATU KOSCIANSKItrGo - RYSZARD FoRNALIK.

W mźnźongm okresże Rada Powżatu Kościaftslcie-
go odbgła duże sesje.

Przg głosowanżu nud proponowananx porzqdkźem
obrud lX sesjź, ktora odbgła sźę 25 maja br., na usnio-
sek komźsjż ośusźatg uykreślono punkty dotyczqce
uch,wał ztuiqzangch z tuyłonienźem kandgdata n0" sta-
nowisko dErektora Zespołu Szkół Rolniczych us Nie-
tc1żkowźe, nximo ogłoszeni,a lłcześnźej konkursu na to
slanoustsko. Komisja swoj luniosek uzasadniła tgm,
że ,w czasźe uźzgtacjź szkoł ponadpodstalłolłEcll,
IJJ gmźnże Śmigżel, stllsżerdzżłu katastrof alng stan
technżczng Zasadnźczej Szkoły Zalnodouej us Śmiglu
(i. praladopodobnie zaproponuje połqczenie obu szkoł),
W tej sgtuacjż jest nżeceloue poluołglnanźe na rok
dyrektora szkoły uł Nźetqżkollźe,

IVIżędzE źnnEmi. podjęto uch,tuałę u sprauie projektu
zaliczenża clróg do kategorźl dróg powiatouEch, Przg-
jętg projekt stq.noui podstalDę do zacźo,gania opźnii
rud gmin, na obszarze ktoryclt, te drogż przebiegajq,
Zarzqd Poll:źatu Koścźuńskźego lDastqpźł do Minżster-
stua Zdrotl:źa ź Opźeki Społecznej o dotację ąls ktuo-
cie 120.000 zł na dofźnansouanźe niezbędnEch robot
zab ezpie c zaj qcy cll, r ozpo czętq b udotu ę pauilonu chź-
rurgźcznego przed zniszczeniem. O dotacje na inne
cele tłystqpi.ono rólunźeż do Wojeuodg Wiethopot-
skżego ż Mźnźsterstusu Fżnqnsóu.

X sesja Rady Polłźatu Koścżańlskźego odbgła się
29 czerwca br, Stqrosta Powlatu Jerzg Skorqcki skłq-
dajqc sprataozdanie z dzżułalnoścż zarzqdtL nxźędzu
i,n nEmi poinJormował, że:

- z dniem 1 lipca powołano Potuiatou:ego lnspekto-
ra Weterynarli, którgm został Tadeusz Grggier,

- na stanoll:żsku naczelnika WEdzźału Sprau Oby-
uatelskżch, Promocji ż Zdrotl:żu zutrudnionu zo-
stanie S ylusia S ałacka,

- nq stq.nowisku naczelnika Wydzźułu Ochrorug Ś,ro-
dowiska, Rolnictusa i Leśnżctllsa zutrudnionu zo-
stanie Mżr osłaus Glapiak,

- na stanotlsźsku naczelnźka Wgdziału Oświaty,
KulturE i Kulturg FźzEcznej zutrudnżonu zostanie
lrena Tomczak,

Opozgcyjnź radnż u toku dEskusjź nad sprawozdu-
nźem zarzqdu zarzucżlź Staroścźe, że byłg ogłoszone
konkursg na te stanowiska, a praktycznże naczelnź-
ków powołał Starosta u uzgodnźeniu z zarzqdem,
SzeJ opozycgjnego klubu AWS na ręce Przeuodni-
czqcego Rady złożył pi,semne ośusźadczenźe stusżer-
dzajqce, że koal,żcja SLD i Forum Gospodarcze u.l dal-
szgm cźqgu nźe bżerze pod uusagę zdanl,a opozycji,
mżmo kźlkakrotnEch, zapeunźeń o uspółdzżałanżu.
Wśród podjętEcll, uclttlsał na uljJagę zasługujq:

- u,cLttuała tu spralnźe uprotlsadzenża zmian u; bud-
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zecie u dziale transport, rozdziale ,,drogź publżcz-
ne pousiatoue". Rzecz dotEczy nuszej gminy,
a konkretnie drogi Stare Boja Robaczyn

- Nietqżko1oo, na której po prostu zm,niejszono
zgkres robót i z której część środkóu przeniesio-
no do Kościanq. Przecżuko temu przeniesieniu
ostro zaprotestousałem na lcomźsji gospoclarczej,
zo stułetn j ednak pr z e głosow ang. U zy skałenl nato -
ntiast zapeusntenle usicestarosty, ze ntost,a i po-
ch,ylona droga zostanq naprauźone ;

- uchusału o usyrażeniu zgodg na przedłużenże po-
uierzcnża stanouiska bez przeprozuadzenia kon-
kursu na 7 rok obecnemu dyrektorotuż Zespołu
Szkót Rolnźczych tu Nźetqżkouie;

- uchzuała o powołaniu tłspólnego Rzecznika Kon-
sumentótls dla powiatotn: kościańskiego, leszczE ń,-

skźe, rauickźego i miasta Leszna. Siedzźbq Tzecz-
nźku będzie Leszno, a źnteresantóąn u Koścżanźe
będzże przyjmował w środy,

Opt,ymżstgcznq toźadomościq dla nas jest decgzja za-

rzqdu uprowadzajqccl do plunu zadanźe polegajqce

rLu uspołJżnansotnaniu drogż powżaLouej Pottsiutu

Kościańskiego i Grodzżskiego: Wilko,wo Polskie -
Bielawg - Żegróusko - Żegrowo,

Dziękuję za wypowiedź i do zobaczerria za mie-
siąc (H. Z.)

wizia loffim§mm zarzadu §m§s§a
1 lipca Zarząd Miejski Śmigla dokoilał rvizji 1o-

kalnej irrwestycji prowadzonych w gmiuie.
Rozpoczęto od oczyszczalni ściekó,,v tt, Iioszarrorr-ie.
Wykonawcą oczyszczalni jest HYDROBUDO\\IA 9

z Poznania, a kierorł,nikiem ro-Lci - Andlzej S,vp-
niewski. Na oczyszczalnię składac się bedą następu-
jące obiekt)l: pompownia giólvna, sito z piaskowni-
kiem, budynek wielofunkcyjny (pomieszczenie dla
obsługi 

- 
cztery osoby na dwie zmiany, pomieszcze-

nia socjalne, laboratorium, aparatura sterująca
oczyszczalnią), zbiornik uśredniający napowietrzany

- w nitn nastąpi wyrównanie - uśrednienie składu
zebranej w nim wody i je,i odświeżenie, dwie, działa-
jące niezależnie od siebie komory osadu czynnego,
zag,ęszczacz osadu, budynek odwodnienia osaclu,
zbiolnik z którego będzie pobierany bezpośreduio do
komór osadu czynnego chemiczny loztrr,ór, -_ l-loagii-
larrt. Teren oczyszczalni będzie nasadzoiry rvysoką
i lriską zielenią.
Scieki do oczyszcza|ni będą dopro,uvadzane ko-
lektorem dosyłowym od strony Koszanowa i dor^zo-

żotre wozami asenizacyjnymi.
W dniu wizyty prace zienrne zostały ukończotte,
a r-iajwaznlejsze obiekty budowlane miały jtrz ławy
ir;rrdanientowe. Była też do połowy zalana betonem
pi;l,ta derri-ia z}:ioi,nika komory osadu czynnego. Cał-
korvite jej zalanic przewiduje się zakończ)rć jeszcze
rv lipcu. W związku z tym, że nasze pobliskie kru-
szywo nie spełnia w-arunków tzw. ,,stosu okrucho-
wego", beton przywozi się z Leszna.
Na.stępr".ie zatrzymano się przy budowanej r,ównież
p|zez IIYDROBUDOWĘ komorze plzelewu, która
plzejmie ścieki płynące dot5,chczaso,łynr kolektorem
,,z miasta" i z kolektora budowanego -w ubiegł;zm
rol<rr od trasy E 5 w kierttnku Koszanowa, do budo-
wanej obecnie komory. Obecny rów, którym płyną
ścieki, znów stan,ie się rowem melioracyjnyin.
W trakcie przejazdu obejrzanó w Koszatrowie plac,

na któryrn będą buCorvatre gaiaże. Ich flri-rdametlty
zaznaczolo palikami, a zakład gospodarki komunal-
niej prz_l,stąpił do rozbiórki rvypalonej na targowisku
stodoły. Z jej cegŁy garaże będą budowane.
Dalej trasa li,iodła do Żegrór,vka. Tu przy powiato-
wej drodze staraniem starostwa, ale i z naszym
udziałem, poszerzono drogę, na którą zostanie na-
łożona nowa lvarstwa asfaltu. Założone krawęzniki
drogowe i kanaiizacja to już inwestycja gminy.
Drogą Karśnice 

- 
Białcz dotarto do Brońska, gdzie

obejrzano hydrofornię i zapoznatro się ze stanem ro-
bót przy tnodernizacji świetlicy wiejskiej.
\^.rrażenie na człoilkach zarządu zroblł l{arrnin, gdzie

}]oszel,zono jezdnię, wykonano na skrzyżol,,zaniu dróg
rr-;-sepkę - {9 51111ptem zarządu dróg oraz wzdŁuż
drogi wykonano chodniki. Do całości ,,dostroiły" się
rórvnież przydomowe ogródki.
W Starym Bojanowie spojrzano na przepust liana-
iizacyjny i wodociągowy pod torem kolejowytn oraz
szczegółowym oględzinom poddano drewniany mo-
stek na ul. Polnej.
'\Ą/' ]!!orc,,vnicy obejrzano utwardzaną z trylirrki drogę
,,na zapłoci11" 

- 
q]. Boczna.

W Bronikorvie członków zarządu irrteresowała wy-
a-"faltowana ul. Wiejska oraz łącznlk pomiędzy salą
wiejską - w niedalekiej przyszłości również gimna-
stvczną, a strażnicą. W łączniku będą szatnie i sani-
tariaty dla dzieci oraz pomieszczenia socjalne dla
nauczycieli wychowania fizycznego. Utwardzoną od
świetlicy żuż].em drogą członkowie zarządu przeszli
pod szkołę. Burmistrz jeszcze raz wyjaśnił, że taras
1lozostanie tarasem, a nie jak pierwotnie plarrowano

- rv dobudowanych murach miały być klasy.
Ostatnim etapem wizji było Poladowo, gdzie obej-
rzano budowę 420 m. odcinka kanalizacji burzowej.
Po jej zakończeniu droga prowadząca przez rlv.leś zo-
stanie utrvardzona betonowymi płytami pozyskanymi
z byłego lotniska. (H.z.)
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R,ADY MBEJ§KIEJ §MlGtA
I(OMISJA PLANOWANIA PRZESTRZEN}"JE&O,

PORZĄDKU FUBLICZNEGO i OCi{RONY
śnooowrsxa

(plzervodniczący Tadeusz Wasielervslri):

1. Opiniowanie etapów oplacowajlego Studilun
uurarunkowań i kierunków zagospocl,aicrvania.

2. Wnioskowanie w sprawach założeń i kierunkór*,,
zagospodarowania przestrzennego, dot5-czac;,cil
szczegóInie przyszłych inrvestorów ila jąc l]a

uwadze rozwój gospodarczy tla tel,enic iliiasta
i gminy.

3. Wyrażanie opinii w spTawach podjęcia i reali-
zacli wszelkich inwestycji na terenie niasta
i gminy wynikających ze strategii r-ozwoju 30-
spodarczego naszej gminy i wieloletlriego piairu
inwestycyjnego.

4. Wnioskowanie w sprawie opracowania planu bu-
downictwa komunalnego w tym socjalnego
z ustaleniem trybu realizacji.

5. Wnioskowanie o wystąpienie z pistnen cic

Przewodniczących Csiedli i Sołtysórv o ri-skaza-
nie braku lub niepraw,idłowości r.,, oznakol§ali]u
dróg, a następnie odbycie r.vizji lokanej dot5 -

czące1 treści wniesionych wnioskółv rv wy-zej rvy-
mienionej sprawie.

6. Analiza pracy policji lokalnej i strazy miejskiej
otaz ewentualne zawnioskowanie dotyczące
wprowadzenia innowacji w celu poprawy stanu
bezp,ieczeństwa i porządku publicznego.

7. Wnioskowanie o zorganizowanie szkoleń doty-
czących ochrony środowiska ze szczególnym
uwzględnieniem uporządkowania gospodarki
ściekowej zgodnie z przyjętym ploglamem.

B. Odbycie wizji lokalnej z zakresu ochrony środo-
wiska i gospodarki wodnej na terenia miasta
i gm,iny.

9. Przygotowanie propozycji do projektu budzetu
na 2000 rok w zakresie działalności Komisji
zgodnie z przyjętą strategią rozwoju gospodar-
czego naszej gminy.

KOMISJA SPRAW SPOŁECZNYCH
(przewodniczący Bogdan Turliński):

1. Spotkanie z kierownikiem Ośrodka Pomocy Spo-
łeczrrej w Smiglu.

3. Sprawy organizacyjne - przl,jęcie regulaminu.
3. Spotkanie z Panem Witoldenr Omieczyńskim .-

zabytki, ochrona.
4. Reforma służby zdrowia - spotkanie z kierow-

nikami.
5. Zapoznanie się z projektem budzetu na 1999 rok.
6. Zapoznanie się z reformą szkolnictwa - oświaty.

Spotkanie z pracownikami Centrutn Kuituly .-
uzyskanie informacji.
Spotkanie z Miejsko-Gminną Społeczną Radą
Sportu.

9. Snigielsl<ie Towarzystwo KultuI,allre - spotka-
rlie z przewodniczącym (osiągilięcia i zadarria,
działalność).

1i'. Spotkanie z przełvodrriczącą Gir-tinnej Komisji
do Spraw Rozwiązywania ProLlemó,w Alkoho-
lowych,

1]. Spotkanie z plzeclstawicielami l{omerrdy llufca
ZHP.

12. UzysPąrriu informacji o letnirn rvypoczynku dzie-
ci i młodzieży (szkoł,r,, Akcja Katolicka, indywi-
dualne, ZHP).

1.

Sprawozdanie z pracr- Rady Społecznej Sailro-
dzielnego Pr-rblicznego Zespołu Opieki Zdrowot-
rlej rv Kościanie.
Spotkanie z kierorvnikiem Zakładu Gcspodarki
1{oi-1-1unalnej i N{ieszkaniowej temat - 

mieszka-
nia komunalne - socjaine.
S^;otkanie z Kotnendantem Posterunku Policji

- 
patologia rv społeczeństwie.

I(OMISJA RE1VIZYJNA
(przcrlodnicząc;, Andrzej Pecolt):

Cykliczlla liclrtrola dochodów i wydatków bud-
żetowyclr.
Kontrola jedtiostek orgar-rizacyjnych gmilly:

- Centrum Kultury rv Smiglu,

- Za\<ład Gospodarlii Komunalnej i Mieszka-
niowej w Śmiglu,

- 
szkoły podstawowe i plzedszkola,

- Ośrode]< Pomocy Spolccznei rv Smiglu.
Kontrola lealizacji uchwał podjętych przez Radę
Miejską l Zarląd Miejski Slnigla.
Kontlola działalnośct Zarządll l\{iejskiego Smi-
gia.
Zadania szczegolne zlecolre przez Radę Miejską
Śmigla.
KOMISJA FIIqANSOWO_GOSFODABCZA

(przervodnicząca Maria Białas):

Anaiiza wykorzystania lub postulowania zmian
budzetu miasta i gminy w celu racjonalnego dy-
sponowania środkami f inansowymi.
Wyrazanie opinii na temat rozdysponowania re-
rezerwy budżetowej.
Opiniowanie w sprawach rvysokości pożyczek
oraz innych zobowiązań finansowych zaciągnię-
tych przez Zatząd.
Wyrażenie opinii na t,emat działalności gospo-
darczej i finarrsowej podtegłych Radzie jednostek

1.

7.

o.

1r.

14

1J.

.).

Ą.

2.

ó.

4.
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l.

5.

e

i.
,)

olgallizacyjnych. | ,;! ,,, , -.,:" ,,

Praca rlaci kolrstrulicją budżetu na rot 
..Żq0,0,.' 

..'

r\iial,za u,ykonania iriivesl,ycji plarlowarl;,ch
rł, budżecie i fiilairsowanych ze srocikółł puĘlicz-
nych. ,-' :,, i,'' ".

Wsz5,sti:ie iirrre zadania zlecone plzez Radę.
I{oMtsJA ROLNICTWA, RZEb{IosŁA

I II{ICJATYW GO§PODARCZYCH
(przewodniczilcy Jarr Józefczak):

Spotl<airio z Lel<arzem po.łiatowym weter.,yrrarii.
Spotliiln.e z geologienl \\, splawie zdegraclcwa-
rlyci) .jl,Lilltów na tererrie Gmirry.

3. Spotkanie z Zatządem Cechu lizerrriosł RóźnyĆh
w Śmiglu.

4. Zol,-ganizowanie szkolenia wspólrrid z Gmiirll1,m
Związklem Rolnikórv, I{ółek i Olganizacji Rol.-
niczych clla rolników.

5. Spotkanie z przedstawicic]em Ośrocika Dorat]z-
twa Rolrliczego na temat przygotovlarria loinic-
trva do zjednoczciria z Unią Eurocejską.. .'-'

j: :1,:':j:: §:: : 3: Ł_Ł *+§ćĄG
ó4-030 ŚMIGIEL
ul. kościuszki ó
tel. (0-65) 5180-20ó

PROFES.;{)}i.lLN E ZDJĘCi.\;

- ślubne,

- kol:iur-riine,

- rodzinne,

- paszportowe,

- dowodowe, legitymacyjne w 3 min,

- reportaŻowe,

- reklamowe.
...,;

HYi{lttYtryAillE rlLftłÓtY l zE!Ęć Af{tAT(lR§K|cll

SPRZEDAŻ: ,

- filmów,

- aparatów (2 lata gwarancji),

- albumórv,

- ramek,

- baterii (także do alarnrorv, aparatórv

11."":JJ,Ł *oi'; t 
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- baterii do telefonów

USt[lGl KSEB0 A3, A4 llomnieiszanie - powiększanio

vlt}Eo FILMOWANIE
l a+a3Da.aa.ł}...a}raaaaa

Miejsce na rei,.lamę

Twej

FirIny!

UWAGA! MEBLE!

Zapraszanry do rrolto otwartego

sklepu mebłowego
W ŚMIGLU, IJL. ZDROJOWA 25

Ceny producenta _ sprzedaż ratalna

tel. 518-84-44

EŁEK§ffiY$f,

$§tlrtowmia H§ek§rw#gn§a

GF.ZEGoR,Z NowAI(

ł sprzedaż artykułórv elektryczrrych i anterrowych

ł prowadzenie usług elektroinstalacyjnych

f alrtury VAT
64-030 Srnigie1, ul. Lipowa 37

tel. (0-65) 518-93-64, 0604609371

UWAGA WŁASCICIELE
NOWYCH STACJI
TELEFONICZNYCH

Centrunr Kultury posiada jeszcze ograniczoną ilość

egzemplarzy: Spis wlaścicieli stacji telefonicznych

-_ doclatku do Witryny Śmigielskiej.

Cena 5,00 złotych.
(r<).{)i)-'{il.',.. ło'oo},."O

E I{A§Y FI$HAŁFłE
KI!${PUIERY l

AKGE$$aIA | ffiaty

.,GRAFiT"

KoSCIAN, os. JAGIELLOŃ§KIE
te|. 5l2-2L-24
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roty bez zyronlow
dwo loto gworoncji
noprowy wqrsztoiowe

sPRzED^Ż-sER,Wl§
SPRZĘTU R,TV

i u kliento
nqprowo pilotow, telewizorow, mqgtneto,widów,
tunerów SAT i sprzętu AUDIO

montoz onten scrtelitornych, cyfrowych
orlz noziemnych

noprowo i uruchcrmionie kodowcrnych
odbiornikow sqmochodowych

-MATROI\IK-
BARTŁOMIEI RATAJCZ^K

uI. Kilińskiego 69
64-050 Smigiel

tel. (C-55) 5-189-3LT
kom. 0-602-t2-t9-65

lmpreza iakiei u gminio ieszcze nie było !
Centrum Kultury w Smiglu z roku na rok nie

tylko zwiększa ilość organizowanych inrprez, alc co

loku proponuje społeczeństwu miasta i gminy coś
nowego,
W tym roku udało nam się wciągnąć do współpracy
Rady Sołeckie Wsi Morownica, Olszewo, Robaczytr,
Stara Przysieka Pierwsza, Stara Przysieka Druga,
Szczepankowo Nowe i Wonieść, z którymi zorganizo-
waliśmy PIERWSZY TURNIEJ WSI GMINY SMI-
GIEL. Gospodarzem turnieju była Rada Sołecka
Przysieki Starej Pierwszej z sołtysem Andrzejem
Białym na czele.
Ciekawe konkurencje, mała gastronomia a przede
wszystkim wspaniała pogoda - 

jak się później oka-
zało nie warto chwalić dnia przed zachodem słońca

przyciągnęły rzesze mieszkańców, jakich nikt
z otganizatorów się nie spodziewał.

O godz. 14.00 prowadząca turniej Barbara Mencel
pol,vitała zaproszonych gości i sponsorów. Następnie
nastąpiła prezentacja poszczególnych drużyn, a po

niej przedstawiono jury w składzie: Małgorzata Ko-

ska - dyr. Kościańskiego Ośrodka Kuitury, Aleksan-
dra Adamek pedagog w szlio]e podstawowej
rr, Śmiglu i Andrzej Wrzesiński - l]auczyciei Zespo-
łu Szkół Zawodowych w Kościanie,
Sołtyssi - kapitanowie drużyrr wylosowali. kolejność
1,,,ystępu swych reprezentacji i ... zaczęło się.

Pierwszą konkurencją była piosenka biesiadna. Dru-
żyny wykonywały dowolną piosenkę lub ich skła-
dankę Dopuszczalny był podkład muzyczny. Niektó-
re zespoły w znane i popularne teksty wplatały ak-
tualne wiejsko-gminne realia.
Do obierania ziemniaków poszczegóIne drużyny wy-
stawiły po jednej reprezentantce, która miała do

obrania 3 kg ziemniaków. Zwyciężyla ta, która obra-
ła ich najwięcej w ciągu 4 miuut.
Sztafetowy bieg w workach, w którym uczestniczyło
po 5 zawodników do 15 lat wzbudził dużo emocji.
Niezwykle wyrównana walka na finiszu nie pozwo-
liła na ustalenie kolejności miejsc i, za zgodą zain-
teresowanych, sztafety rozeglano oddzielnie mierząc
czas każdej z nich,

llr:IlllllrlllltrlltlllllIrlllltllrlttltllllll.tlrlttllrllllll!llllrErrltllllll
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WITRYNA ŚMIGIELSKA

Przcciągarrie liny, biorąc pod uwagę jej zerwanie
lł, czasie v,,cześniejszego treningu jednej z dtużyn,
zastąpiono przeciągatrietn węża stlażackiego.
\,Y złłtązl.,u z tym, ze do konkurencji starręła niepa-
i,zysta liczba drużl,n, podzieioilo je na grupy, w któ-
rych każdy walczył z każdym, a zwycięzcy glup
..,,eszli do finału.

I}o konkursu rviedzy o Snriglu i grninie stanęły
trzyosobowe drużyny młodzieżowe do 15 lat, które
odpowiadały rra wyicsowany przez siebie zestar.v py-
tan. Za kazde z nich lnozna było uz;rskac po dńa
punkty.

Ttrż po zai<ończenirr tej 1,:crrkut.cncji r,ozszalała się
bur-za - lunął deszcz, a pęclzący wiatr pow;zwracał
namioty, paraso]e, krzesła. Przygotowana wcześniej
na niepogodę świetlica zapełniła się widzami. Wielu
z nich jeszcze zdążyło dobiec do swych samochodów.'Wyłączono prąd i zdało się być po imprezie. Jury
zaprropoilowało kapitanom drużyn zakończenie tuT-
ilieju, ale postanowiono jeszcze przeplowad,zić kon-
kurs picia pirva. Reprezentanci mieli do wypicia
z plastikow-ych pojerrrników jedno duze i jeclno małe
piwo, a rrastępnie z pustylni 1;.ojemnikanli musieli
dobiec do stolika jury.

Pt,zy nielicznie już obecnej publiczności ogłoszo-
no wyniki: pierwsze miejsce - WONIESC, drugie -N{OROWNICA, trzecie STARA PRZYSIEKA
PIERWSZA, czwarte - wspólnie; OLSZEWO, RO-
tsACZYN, STARA PRZYSIEKA DRUGA, piąte
tliejsce SZCZEPANKOWO NOWE.
Dyrektor Centrum Kultur.y w Smiglu w imieniu
sponsorów kapitarrom wszystkich drużyn rvręczył
zr c znico,w ane nagrody pienięztre.

I]urmistrz Śmigla Jerzy Cieśla clziękując organiza-
torom za poinysł i przeprowadzenie konkursu pod-
kreśiił, że tego typu impreza integruje społeczność
wiejską i wyzwala w niej aktywne inicjatywy. A o to
przede rvszystk,im chodzi. Następnie wręczył racjom
sołec]<im r,ó-wnc rragrody l.zeczowe - ,,za uciział''.

Piosenka I Obie."r,i"
biesiadna 'ziemniaków

Rozdano również nagrody rzeczowe ufundowane
plzez sponsorów.

Po zakończeniu turnieju wszyscy byli zgodni co
dc jednego: była to wspaniała impreza, którą to bez
wątpienia należy kontynuować. Dzięki niej nastąpiło
ozywienie we wsiach, powiększył się krąg aktywnych
iudzi, a zebrana publiczność miała doskonałą okazję
do zabawy. A że były błędy i potknięcia? Nie popeł-
niają ich tylko ci, którzy nic nie robią. Przy pew-
nych poprawkach i uściśieniach regulaminu poszcze-
gólnych konkurencji, w przyszłym roku winno być
jeszcze lepiej.

Turniej doszedł do skutku dzięki zaangażowaniu
się lad sołeckich siedmiu wsi i licznym sponsorom.
Finansowo turniej sponsorowali: mieszkańcy wsi Ro-
baczyn (250 zł), Śmigieiska Spółdzielnia Przetwórczo-
-Handlowa (500 zŁ), stoisko z piwem (800 zł), Przed-
siębiorstwo Handlu i Usług Rolniczych sp. ŚM,lG-
ROL (500 zł), Firma lfandlowa ZYGMUNT z Mo-
rownicy (100 zł), ROLNIK POLSKI Zygmunta
Strózaka ze Śmigia (200 zł), Rada Sołecka Wonieść
(200 zł), właściciele stoisk handlowych (I85 zł) oruz
Celrtlunt Klrltury iv Smiglu (1165 zł).

Rzecztrrvo turniej slronsorowali: Zarząd, Miejski
Smigla, Przeclsiębiorstwo Handlowo-Usługowe BAR-
TOSZ Roberta Andrzejczaka z Wonieścia, Zakład Pie-
ka,rski sp.c. Piotra, Katarzyny i Tadeusza Lipowi-
cz,ów z Wonieścia, Cegielnia Przysieka Stara sp.c.
R. Cieślak i Z. Matuszczak z Widziszewa, Flurtownia
Srodków do Produkcji Rolno-Spożywczej z Nacla-
\,/ia, Wielkopolskie Przedsiębiorstwo Przetwórstwa
N,liesrrego w Smiglu, Cukiernia Michała Gruszeckiego
zc Sn:igla, Cr,rkiernia Krystyny Kolan z Lipna oraz
niżej podpisany.

Wszystkim sponsorom oraz gospodatzom irnprezy

- Iladzie Sołeckiej w Przysiece Starej Pierwszej tą
dl,ogą składam serd eczne podzię ko wanie.

Bieg
rv workach

Przecią-
ganie
1iny

Quiz
wiedzy

Drużyna

Śiil P.Ą,s,ek,
Pierwsza

Szczcpatlkowo Nolve

Stara Przvsir:l<ł
Druga

Wouieść

Rcb:rczyn

Dlszewo

Morownica
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dyr. Centrum Kultury w Śmiglu

Hubert zbierski

Razem
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vv słuzbie ro§nictwę i e§aoBogii
W_9"iq 15 lipca 1999 r. nastąpiło w Poladowie,

pow. Kościan uroczyste rozpoczęció działalności Sta-
9ji_ ^O9elv Opryskiwaczv działaiącej w firmie
A.S.O.C.R. ,,URPOL" prowadzone j- pTzez Pańsli.ra
Kunertów. Firma ta of erująca szóróki ą5g1|.Jll-,eil-i.
ciągników i maszyn rolniczych oraz wvkonujaca
usługi dla rolników ma wieloletnie dośńlaCczóirle
rv sprzedaży i naprawie opryskiwaczy. Jako iviodąc,;,
dealer T9szyn rolniczyc}l_ ńa terenió daw,lego .,,ł,'oj.

leszczyńskiego ma ona ambicje poszelzyc swo.ją azia-
łalnośc o zadania nalzucone przez ustawę o cóńronie
roślin uprawowych z dnia tŻ lipca 1995 r., kco|d-,,-
nowane i nadzorowane przez Wo-iervodz]<ie irls,le}<to-
raty Ochrony Roślin.

,, W myśl wspomniatrej ustarvy środki oc}ticliv i.o-ślin naieży stosować tylko sp.awr.,lrr.-, techniczi ic
sprzętem, który powinien być okresońo baciairy przcz
rv5zspg.lrlirowane i upoważnione Stacje Oceirv] Upi.; -skiwaczy. Mocą zapisu ustav;v od siycznia 1999 r.
obowiązek badania oprysk.rvaó zv zostił wirro v,za clza,-nv na terenie całego kraju- Wiosną tego ioku, pou
nadzorem Główne§o_ Inspektoratu Och"rony ńbSj"i,
tozpoczęły sjĘ specjalistyczne szkolenia zespołów ba-
dawczych 

.doko_nu 
j ących oceny opryskiwac zł . "tJ cze sŁ -nicy trwających 5 dni kursów sŻkÓlenio-łyóh 

"dobv-wają wiedzę i doświadczenie konieczne d"o wykolrv-
wania badań olaz napraw, _modernizacji i kaiibr.acii
opryskiwaczy nolowych i sadowniczy"r,. kursy k;;.;;sig ezg.zapinem praktycznym i tboretycznym, beŹ
zdania których nie można uŻyskać świadect#a ńton-
czenia kursu. Posiadanie świadectwa jest jedrrym
? dry9"ł, podstawowych wałunków uzyskanla "oa ńo-jewódzkiego Inspektora Ochrony Rośtln uprawnieńlfa prowadzenie oficjalnych badań op.yiki*r""y,uv ramach obowiązującej ustawy, Oru§iń rv".,r,."-
ki".-. jest posiadanie odp-owiedniógo ,^plu"r^ i spe-cjalistycznej aparatury diagnostycŹnej umożliwia;ą-
cej obiektywną ocenę oprvŚkiwacra. Óba te warun-ki .zostały_spełnione*przóz firmę ,,URPOL'', gari" 

"opotrzeby działania Stacji wvbudowano halę Źra, .^-kupiono najnowoczeSniÓlszó urządzenia do baclerria
sprzętu ochrony roślin.

, ^ _B?_drrriu opryskiwaczy nie jest wylnysłeln cz\.
ka]J.},}-sen powołanej w Polsce cztery iata temu lll-spekcji Ochronv Roślin. Podobne rógulacje p.r-".
obowiązują w większości krajów Unil nuiop|3sr<ie;,
Podstawą ich _wprowadzenia było przekor.,i.ri", i"sprawnv_oprvskiwacz to nie tylko zmniejszenie kosz-
tów i podniesienie skutecznośói zabiegówbchronnycń,
ale także mniejsze zagrożenie dla śiodowiska natu-
ralnego i operatora opryskiwacza. Badania w swoimcharakterze nie są reŚtiykcyjne ]ecz ea,rta"ylrre po-niewaz właścicjele maszyn uczestniczą w piŹebiógu
kontroli poszerzając swóią wiedzę o ńudowie i n?-prawach _opryskiwaczv otaz raójonalnej technice
ochrony. Badania malą być także okazją a"o *vr.Ó""-nia napraw i modernizacji opryskiwaczy, 

"o ń koń-
::ll{i ofekcie przynosi ich uŻytkow.,iko* korzyśćpolegaJącą na mniejszej usterkowości sprzętrr, póa-niesieniu jego jakości, większym komfórcib i łr"r-pieczeństwi9 l1acy, a w rezultócie większej precyzji
nanoszenia środków ochrony przy rninimatńy^crr sira-
tach. tsiorąc pod uwagę wyrółi koszt środńów che-

inicznych oraz wielokrottrośc zabiegów w ciągu sezo-
nu opJ,ata za rvykonane badatria oraz poświęóonv iim
cza; zwrccą się wtęc kilkakrctliie.

Opryskivracze muszą byc badane co 2 jata, Kon-
troii pocilegają opryskiwaczc ciągnikowe i sarnojezd-
ne, polowe l sadownicze. Przedrr:rotern badania są
wszystkie podzespoły opryskiwacza, Ccenian" ,ą or.Ó
wizua]nie pod wzgiędem sprawności i funkcjónal-
ności _ciziałania, a niektóre na podstawie pomiarów
eiektów- pracy, clecydujących o jakości zabiegu
cchlonrrego.

Lceiia l,vizuairra, podzespoiów klaclzre glólvny tia-
cisit i:a konl1,leinosc i stań techrriczny rwposaŻerria
opl-ys^ir,,racza. Ucenie tej poddawane Ę:
-- iloixlra (srriarolvanie, ciśnienie w powietrzn,k,.J[t!ro.łie,dilia wydajnośc, brak przecióków),
--- ii.ile9zólliło (ocipovriednia intensywnośc mieŚzania),

- zbiornik (brak pęknięć i przecielrów, odpowie-
tlzeilie, sit,o wiewowe, rvskaźnik pozlomu c^ieci:y),

-- tr;anometr (widoczrla lokalizacja, odpowieilnia po-
óz''aika, ctopuszczainy błąd, wskazańi,

-- za."r,ćI sterujący (sprawne działanie, stabilrrości powtarzainość ciśnienia),

- układ cieczowy (brak przecieków, odpowiednie
zailocowanie eiementów układu),

- filiry (kompletność filtrów i stan wkłaclów),

- i,olpusy rozpylaczy (odpowiednie mocowanie),-- rozpyiacze (jednorodność),

- rventyiatc;l. (starr wiriril<a, osłon, przekładrri na-pędol.vej).

, , . 
Poli.iaroi,; i;o.idarvarre są tylko te podzespoły,których,obiekiywita ccena bLz uZycia odpowiednichprzyrządów nie jest możliwa:

- rnal]ometr (dopuszczalny błąd wskazań),-- rozpylacze 
_ 
(równomiernv rozkład cieczy, odpo-wiednl wydatek rozpylaózy).

'P;adania prowadzon!,_sĄ według ściśie określoneji jednoiitej. metodyki. łVyi;t<l Ua§an 
"apiry*arru ,ąrv specjainie do tego celu opracov/anym protokolekontroli. l]ozytyrvily] wyllil< tóncowy uprawnia właś-crciela opryskir.rlacza d,o dalszego jógo'użytkowania.

A-[v ponróc lo1niko,n przygotoria."ri.o;u opryskiwa-cze do badań zosiała oprÓ"owa,ra uloika';Ó"rli."
w},niagania stawiane poszczególnym elementor" oirv-slli.łacza. Ulotki te rozproń dz|ane Są przez Woje-v,lócizkie Ins_p,ekioralv Cóhrony Roś]ilr oraz ich dele-gatury i .oddziały terenowe, które nidz;.;ją ;;iyprograln inspekcji o1ll,yskiwaczy i egzekwuiĄ' pirł-prowadzailie kontroli.

Grzegorz Doruchouski,
Centrum Badawczo-Szkoleniowe Techniki Ochrony Roślin

InstJ,tut Sadowictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach
a,t*+s&
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WITRYNA ŚMtGIELSKA l1

,,KRYMIN^ŁKI ...,,
?3 0(i.1;r. -- trlicszkairiec Śmigla zgłosił, że nieznani

mu rTęzcz},źni przyjechali na plac Wojska Pol-
skiego samochodem AUDI i - biją mieszkańca
Śn^,igla. Prz;,by1, patlol policji napastników nie
zastał, a pokrzywdzonego pogotowie zabrało do
szpitala. Sprawcy pobicia zosta]i ustaleni. Postę-
pol,,,,,anie rv tej sprawie prowadzi Komenda Powia-
towa Policji w Kościanie.

26.06.br. w godzinach wieczornych policjanci
z Komisariatr.ł Policji w Smiglu zatrzymali na go-
Iącym uczynku sprawcę kradzieży z włamaniem
do szkoły podstrvowej w Śmiglu. Sprawcą włama-
nia był uczeń tejże szkoły. Sprawa w toku.

26.06.br. - rvieczorem w parku przy Centrum Kul-
tury lł, Smiglu policjanci z K.P. w Srniglu ujaw-

nili zrr,łoki młodego mężczyzny, mieszkańca Bucza,
który popełnił samobójstrvo przez powieszenie się.
I)ostęporvanie prowadzi KPP Kościan.

26,0ti,br. 
- mieszkanka Starego Bojanowa zgłosiła,

że jej u-ujek zamknął mieszkanie i ona nie może
do niego rvejść. Strorry pouczono.

W nocy z 28129.06. w Smiglu dokonano włamania do
samochodu MERCEDES BUS i dokonano kradzie-
żv na szkodę mieszkańca Śmigla. W dniu 7.0?.br.
policjanci z KP w Śmiglu wraz z policjantami
z I(PP w Kościanie ustaliii sprawców tego włama-
lria, którymi byii: rnieszkaniec Boszkowa, mieszka-
lriec Wieliclrowa oraz dwaj mieszkańcy Poznania.
Cześć skradzionego mietria odzyskano. Sprawa
w, toku.

29.06.br. - mieszkanka Górki Duchownej prowadzą-
ca sklep w Starym Bojanorvie zgłosiła, że dwóch
tnężczyzn przebywających w sklepie zbiło butelkę
po rvitlie i zachowywało się wobec niej arogancko.
Na miejscu ustalono, że mężczynami tymi byii
lnieszliańcy Kościana, a butelkę zbili złośliwie,
gdyż sklepowa nie chciała jej od nich odkupić.
Obaj bi,ii pod ivpływem alkoholu. Pouczenie.

li,O7.br. - njgznatly nrieszkaniec Smigla zgłosil, że
na ,,i1. Półrrocnr-.i ),eży mężczvzna. Po przybyciu na
llljej"ce okazało się, że mieszka przy ul. W. Rey-
r-oilta i od.vieziono go do domu. Pouczenie.

6.07,br. - mieszkanka Starej Przysieki zgłosiła, że
jej sąsiad bez powodu w lniejscu publicznym wy-
zvwa1 ią użyrvając prz;, tytn słów wulgarnych.
Przeciwko niemu sporządzono wniosek do kole-
giuto.

6.07,br. - rnieszkanka Starego Bojanorva zgłosiła, że
przejezdżaiący drogą kombajn zahaczył o płot jej
posesji, który uszkodził. Strony pouczono.

UwAGA!!! UwAGA!!!
Dyżur w Komisariacie Policji w Śmiglu policjanci
pełnią codziennie w godzinach rannych (z wyjąt-
kiem niedziel) od 8.00 do 10.00 i wieczornych (rów-
nież w niedziele) od 18.00 do 19.00, a w soboty od
19.00-20.00.
W NAGŁYCH PRZYPADKACH należy dzwonić pod
numer 997 (bezpłatny) lub 5_127-001 (płatny - I{o-
nrenda Powiatowa Policji w Kościanie).

APEL POLICJI DO RODZICOW
Policjanci Komisariatu Policji w Śmiglu za na-

szym pośrednictwem apelują do rodziców i opieku-
nów, aby w okresie wakacji i wzmożonych prac po-
nych byli niezwykle czujrri na bezpieczeństwo dzieci.
Częsta kontrola miejsca ich zabaw i częsty z nimi
kontakt może zapobiec tlieszczęśliwemu wypadkowi.
Szczególnie na bezpieczeństwo dzieci winlri zwrócić
uwagę rolnicy. W czasie dłuższej nieobecności doro-
słych rv dotnu, c'.zieciom trzeba zapewnd,ć maksimum
bezpieczeństwa. Należy też zachować szczególną
rozwagę przy powierzaniu dzieciom wykonywania
prac polowych.

UWAGA, ROZWAGA, ROZTROPNOSĆ
I PRZBWIDYWANIE

PoZwoLĄ UNII(NĄĆ TRAGEDiI!!!

BEzPŁAIllE
0BŁlIszEtlA llRllBtE

Sprzedatn Mercedesa 508 D. Tel. 518-00-89.

SPRZEDAM DZIAŁKI BUDOWLANE
TEL. 5-180_124

ll !ll l a r all lr rrtlll l!llllllrlrlrllllltrl

A MICHAŁ I JEGO KOLEDZY NADAL BIEGAJĄ!
27 czetwca br. w Jeziorach Wielkich koło Mogil-

na zorganizowano bieg na dystansie 15 kilometrów.
Startowali w nim też i nasi zawodnicy, którzy zajęli
następujące miejsca: w kategorii 16-29 lat Łukasz
Szymocha ze Starego Bojanowa był 1?, a w kategorii
60-69 iat Michał Szkudiarek był trzeci. W kategorii
powyzej 70 lat startował też Edward Kusik z Błot-
nicy, który był drugi.
ogółern w zawodach uczestniczylo l2z zawodników..., zebrał (H.Z.)
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RO§/ER - s$}c§sofufrg§B RT,f,. ffiYC}e
W śrnigielskim schronisl<u na par,ę clni zatrzyn-iill

się Mieczysław Porczyński turysta Iowelo\/y
z Gdańslra. Z zl,wodu fotograf -retuszer 7 Ą:_:,i,l;t^cl

zilo1nościami plastycznymi, obecnie na err:erv1",-;l.,ze.

l,ia wstępie naszej rozmowy powiedział ;,,-li, zc i-.3 r c-
welze prze jechał w zorganizowany s,:osób po.lłtl
143 tysiące kilom_etrów czyli trzy i pol ::aza oi,r,ą:,:1 i

l,ulę ziemsliąl!!

- Jalr ,,to" się zaczęło?

Zaźnteresousanie geografżq, a szczegol,ttźe 1;r_ il;,c-il;

- lu,ycholłałem się t1.1 borac'it tucl1,olslężcll - pł- 1--
u;źułein od dziecka, Gda tgl,ko u dolnu pcr.tiuil ;.ę
To,LDeT, zaczqłem się nźm przemżeszczuć llrl jp:cri,:

u-, bliższe , a poźniej u dqlsze okolice. W traltcźe tgl:,t,

TolDerowach, wędróusek uszystko mnże cżekgu;iłc -
sto,d częste postoje, obseruacje. Poźnźej doszły :Lotu'L-

ki z podróżg, a leszcze poźnźej - opisy i tułusne prze-
myślenźa.
Żona po ślubże kupiłu m,ż WIGRY, 1loźniej jeźtlziłcnl
na JUBILACIE, a obecnźe mum GAZELĘ. Od 13 Lut

jesLem udowcem, dziecź mam już usantoclziel.nźclle,
lanl,en,Lu mieszkać nudno i. tls ten sposób rouler sta.a

się moźm sposobem na żgcże.

- Przypuszczam, że nie jeżd,zi Pttn przypadktlrro otl

miejscowości do miejscowości...
Jak już pouiedzźałem, jeżdżę tł sposób zorganżzowa-
ny. Przejecll,ałem już pond 143 tys. kn^t,, a ch,ciałbgm
zaliczEć źch 200 tys., czgli kulę ziemskq objecll,ać 5

raza. Pierlłszym moim celem bEło dotqrcie clo

tuszystkźch 873 mźast ln Polsce. Uczynżłem to u 1992
roku, Zlłiedzam też uszgstkie polskże zamkż z rużna-
mi - jest i,ch ?Dg nxapa kartograf żcznej 417. Dotar-
łem już do ponad 320. Chcę też być we ruszgst!łich
polskźch nl,uzeach, ktore sq lu przewodnżku Lorenzct

- uzupełnżam go o nou)o otwlrte. A od trzech, l,at

docźeram też do sanktuarżólł, którgch us Polsce jest
panad 500, Mam też mapg turystyczne, usedług kto-
rych docieram do usszystkżcLt, cl,ekausostek na nżcłl
zaznaczongch.

- Jak Pan to wszystko planuje?

Kiedgś na mapie Polski zaznaczEłem sobźe 4,5 tys.
punktóu, z którycll 3,5 tgs. już mam za sobq. W tgm
roku dotąrłem już do 80, a sezon kończę u paździer-
nżku, nżekledg, szczególnże u lasacll,, jadqc po oblo-
dzongch szosach pralui.e że dotEkajqc potężnEcłl, tź-
róu, które u ostatnźej chtnilź mni,e omźjajq.
Trasg, które planuję nazguam rajdamż. Jeden z ni,clt,
pośuięcżłem mojej żonże Jadusźdze. Od Koszulżna do
Przemgśla na mapie ugznaczEłem rrvźejscollsoścż,
których, połqczenie linźo, ciqgłc7 dało napis J ADZIA.
A następnże od Przemyśla przez Lublżn, Ostrołęltę,

Eurczeuo, Frombork ż Słzrpsk doturłem do Kosłalźnu.
Trasa tego rajcitł usgniosła 5.70a km.
Śrecinio dzlełlnie prze je:d:anl, ołtoło 100 bn. W ubżeg-
łym, roku najdtu:szy ocicżnek mżał 185 krn,, a tu do-
'tychczasolagm zgcii.L - 221km.

- Ptzyznarn się Panu, że r:a rolvelze nie jeżdżę, ale
mój brat, który upralviał rodzinną turystykę rowe-
rolvą mawiał, że - w przeciwieństl.vie do jazdy sa-
tnochodern - 

jeśli go coś zairrteresuje, to wszędzie
rrroże przystanąć, obserwować, odpocząć...

... ż na tgm polegrl. cał,y urok usypruwy rouero,wej!
Jli nie tyllco obset,wtłję ale ź clokumentuję, W sezonźe
wykonuję około 7a0 zdjęć, które opźsuję. Dużo też
szlcicuję ź rgsuję. IvIoje wypraua sq ściśLe dokumen-
towane. Mam juz gotcu;yclt 9 albumóu:, ktore naz-
wałem MOJE DROGi ROWEROWE, a gotolła rna-
terźał na trzg clalsze. Ni"m dojdzie do opracouania
trasa, odręczne zapżskź robźę ,,w dzżenniczku pokła-
clowy"m". A notuję c|"ługość trasg, ternperaturę potnie-
trza, pastoje, cz(ls luejścża i zejścia gdu np.teren jest
górzystg.

- Jest Pan ciekawynr i chyba znanym człowiekiem...

Dua razE tugstępowałem tu progratnźe MdM, a ln
niektórgcłl, schroniskach, i kwaterach prEuatnych
mam, jako stałg byual,ec, bezpłatne noclegż. Burdzo
często spotEkam się z mładzźeżq u szkołach, na ko-
loniacll i obozach,,

JJ
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- A jak Pan rvidzi Smigiel?
To pźękne, małe ż zadbane miasteczko. Dzięki zroż-
nicouanej zabudowie jest na co popatrzeć. No i, usasz
relźkt najugższej klasE - l<,olejka uqskotorowa. (Mój
rozmówca z zacźekulDźenźem ugsłuchał z kolei mo-
jej relacjL o pratuźe stuletniej h.żstorii naszej kotejki),
Jak zdo,:yłem zauwq.żgć mieszkajo, tu bardzo sarrlpa-
tycznż ż życzlilłż ludzże, ktorych bardzo serdecznźe
pozclrcwżam. A luszgstkźch zachęcam do jazdg na To-
LL)erze. Nlłodych - by jeździlż tł sposób zorganźzo-
u)q,n,u, bg każda uaprauJq, żm coś dawała, bE robi,li
notqtkż i dokumentację. Starszgch- by ieździtż dl,a
zclrozoiq.. Kżedyś lekarze pou:iedzżelź mż, że będę
nl,żał kłopoty z chodzenl,em. Rower stał sźę najlep-
szlJnl Lekqrstuem. Jezdzqc rowerenL można też
schudnqć - ja tł sezonl,e zrzucaTrb około 10 kg, ktore
ul zżmźe....

- Pan rvybaczy, ale za chwilę muszę być w umówio-
riym miejscu, stąd ostanie, może trochę niedyskretne
1lytanie: ile Pan ma lat?
J a? S ż e cl emd zie s źqtpięć.
_ ????!
Z L'[. Porczyńskim rozrnawiał Hubert Zbierski Foto: Marek
Mazur.

Letrrie ogródki - zabawa przy muzyce:

-- i0 iipca od godz. 18.00, gra zespół SFINKS

- 24lipca od godz. 18.00, gra zespół DUŁO

-- B sierptria od godz. 18.00, gla zespół SEZAM

- 22 sierprria od godz. 1B.00, gra zespół REMIX

v" soboty w godz. 9.00----14.00

Lato ut (entrum ffinn§BwffiW

Iffi lipeu nleeaymlte"

Basen kąpie§owy czy§Bllv eodn§ffi§§lt§s

W godz. 11.00 D §ffi.ffi&

Bilet lustępu r l zło8y 8d ss{!§ow.

,\^/|TRYNA sMlGlELsKA" REDAGUJE zEsPÓŁ: Hubert zbierski (redoktor. noczelny), Żoneto Klecho, Eriko Moćkowiok, Borborollencel, Jodwigo Skorżyńsko. ADRES REDAKCJl: Cenlrum Kultury'ó4-030 Smigiel, ui.'r. rós"ńsiłi zo,'p. z, i"r. sie6_izs.'R"ooł.;orlie pclnosi odoowiedziolności zo lreść ogłoszeń i nie zwloco moteriolów iig'zomówionych. żostrióqomy tobio prowo skroco-nio, PoProtłionio tekstów oroz listów. Noklod -. 10OO egz., ceno 1,00 zł, reklomo cml -'30 gi + VAT.

DRUKĄRNIA
RoMAN ŁĘczYŃsKI

64-030 ŚlvtlcInl
u]. hnr. Zb. Łukomskiego 3

!9|. (o-6s) 518-05:4'

Poleca usługi lłr' zakresie:
Zoproszenio
- okolicznościowe
- ślubne
O Dyplomy

O Wizytówki i identyfikotoi,y
o ulotki reklqmowe

o Druki firmowe
- listowniki
- nodruki no kopertoch

O Broszury i instrukcje
& Afisze do formqtu A2

Druk no popieroch somokópiuiqcych i somoprzylepnych

Zakład czynlly lv godz. B.00-12.30 i 15.00-20.30

*

,,Drukornio" Romon Łęczyński Śmigiel, ul. hm. zb. Łutońsi<iego 3 - tel. (0-ó5)5180-543.
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Co każdy 0 wiatlakach

wiedzieó winiell

Rgs, Antoni Szulc

Wiatraki są w całości budowlami drewrriarrymi -
tla zbudowanie jednego potrzeba około B0 tn, drew-
rra, Dziś w większości stanowią zabytki sztuki cie-
sielskiej. Dawniej miały charakter użytkowy i rv za-
leżności od przeznaczenia dzieliły się na mącztriaki,
owsiaki, kaszaki i śrutowniki. Dopiero w XIX w. po-
jawiły się wiatraki wielofunkcyjne - w niektór,yc}r
z niclr tłoczono też olej.

W zależności od stosunku części stałej do rucho-
mej wyróżnia się trzy rcdzaje wietrznych rnłynów

- wiatraków:
C wiatrak kozłowy - kożlak,
o wiatrak holenderski - holender,
O wiatrak rolkowy - paltrak.
W pierwszym z nich cała bryła obraca się rvoko}
osi pionowej, którą stanowi słup, zamocowany u dołu
w podstawie złożonej z wielu elementów.
W wiatraku holenderskim budynek (najczęściej
murowany) jest nieruchomy, a po specjalnym łoży-
sku obraca się dach o kołowej podstawie wraz ze

śmigłami.
Paltrak natomiast ma cechy wspóIne młyna kozło-
w-ego i holenderskiego. Cała bryła, przypominająca
koźlaka, obraca się w pŁaszczyżnie poziomej po spe-
cjalnym przyzietnrrym łożysku, tak jak w holendrze.

Siłą napędową wiatraków był wiatr, Stąd nigdy
ich nie budowano w terenach zagłębionych lub micj-
scach z wysokim drzewostanem, przeciwnie - na
pagórkach, w odsłoniętyrn krajobrazie. Pagórkorvatc
położenie Smigla wręcz zapraszało do ich stawiania.
Legenda głosi, że..., ale o tym w następnej lelrcji.
Tematem dzisiejszej jest:

NIEPEŁNY(!) TEcHNIczNY oPIs
WIATRAKA-KOŹLAKA

W wiatraku można wyodrębnić trzy zespoły ele-
mentów: części nieruchome, części ruchome i urzą-
dzetria mechaniczne.

Części nieruchome

Stanowią jc: fundament, cztery krzyżujące się pod

kątem prostym poziome podwaiiny, pionowy słup -
sztember lub matka - ustawiony na ich skrzyżowa-
niu (ma około 5 m wysokości, a rv obwodzie 180 cm),

zastrzały przenoszące obciążenie ze słupa na szeroką
podstarvę podwalin oraz tzw, jarzmo (albo siodło)

składające się z czterech płaskich, szerokich elemen-

Lekcja 1.

TBCIINICZNY OI}IS KOŹLĄI(A

tórv tlvorząc),ch }lowielzchnię ślizgu, na litóryclr do-
konuje się obrót elementów stanowiących podstawę
cześci obracalrlej.
Sztember gór,nynr końcem sięga stlopu pierwszego
piętla u,iatraka i t worzy drugą (pierwszą 

- 
jarzmo)

płaszcz;,zt-tę obotu.. l,ła obu płaszczyznach spoczywa
brlła części luchomej rviatraka obracająca się wokół
osi o 360',

Części rtrcltome

Podstawowymi, elen-ientanii nośnymi części ruchomej
są: rv płaszczyżnie ntższej - pod podłogą pierwszego
piętra, dwie poziome rówiroległe belki zwane pojaz-
dami. Są ułożone tuz lroło sztembra, prawie że doty-
kają gc ale w taki sposób, by mogły się w-okół niego
na jarzmie obracać, W płaszczyźnte wyższej - 

pod
stropetrr pierw-szej kondygnacji - na sztembrze spo-
czywa potężna (510X44X50 cm) belka nośna, tzw.
n:ącznica. Jest ona podpot,ą ścian wiatraka oraz stro-
pu nairl-r,ższci lrondvgnacji - cirugiego piętra,
Obciążer-iia pochoCzące z t,vch ścian plzenoszone są

na mącznicę za poll]ocą tz.,v. mącznvclr rygli - 
po-

przeczirych belek na niei położonych,
Wiatrak wokół srvej osi obracany jest za pomocą
dyszla, który zamontowany jest między poiazdami.
Dyszel ciągniony był ptzez konia - 

jak w kieracie
itrb przy pomocy urządzenia zvlanego babą - łań-
cuch łączący dyszel z urządzeniem nawijał się na
pionov,ly wał obracany siłą ludzką pl,zy pomocy po-
ziolnego drąga.

Urządzcnia rnechaniczne

Istotnym urządzeniem jest wał, ktorego w ruclr
obrotowy wprawiają kręcące się siłą wiatru śmigła.
W grubszym końcu 11z3}1 - 

stalowej głowie (razem
z nią waży około 1,5 t^.ry), wystającej poza śc,ianę

przednią (Jest też nazywana rvietrzną - z jej strony
są śmigła. Przeciwiegła ściana, ze schodami i wej-
ściem do wiatraka, to ściana tylna) wykonane są
przelotowo, prostopadle do siebie, ale bez sktzyżo-
wania s,ię, otwory na śmigi. Miejsca podparcia wału
stanowią łożyska, z których jedno urnieszczone jest
w oczepie (pozioma belka vriążąca górne końce słu-
pów drewnianej ściany szkieletow,ej) ściany wietrz-
nej - tzw. nawalnicy, drugie w pobliżu ściany
tylnej. Koniec wału zaopatrzony w stalowy sworzeń
obraca się w woltriczce, tj. krótkiej beice z drewna

śmigie!altiffi



Murowany fundament, na nim w kształcie kzyża -
podwaliny, z których ,.wyrasta" pionoivy pal - sztember,
Podtrzymują go cztery zastrzały. Nad nimi jarzmo, na
ktorym spoczywają dwie równoległe ruchome belki -
pojazdy, między ktorymi umocowanyjestdysze|.
Foto:Archiwum autora.

Szkielety wszystkich ścian juz podwieszono, Zamonto-
wano tez dyszel, a gotowe śmigi czekają na zamonio-
wanie. Dach i ścianę przednią - wietrzną pokryto gontem.
Pozostałe ściany otrzymająposzycie z desek,
Na pierwszym planie Franciszek Krzyżoszczak ze
Sląskowa - budowniczy śmigielskich wiatrakow,
Foto:Artur Nadolski

Szkielet ściany tylnej z otworem na wejście do wiatraka. Widoczne
u dołu, z prawej strony, kliny powodują poszerzenie obu ścian
bocznych. Wiatrak w swym kształtcie jest budowlą smu kłą/śmigłą?/
rozszerzanąw doinej partii. Spływający po bocznych ścianach wiatr
owe wybrzuszenia ,,przyciska" do ziemi, dzięki czemu budowla jest
bardziej stabilna.
Foto:Archiwum autora.

Duze koło palczaste osadzone na wale - belka skośna, belka
szprycowa - pozioma, w ktorej zamocowany jest gorny koniec
sochy - osi koła małego poruszanego przezzęby koła duzego.
Dolny koniec sochy umocowany jest w gornym kamieniu
młyńskim.
Foto: Elf.
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g]:abowego, odpornego na ścieranie się. Oś wału na-
clrylona jest do poziomu pod kątem 10-15o.
Na wale umocowane jest koło palczaste pełniące
funkcję przekładni ruchu obrotowego z wału na

urządzenia produkcyjne. Posiada ono około 70 zę-
bów, również z grabu, które napęd przenoszą na male
]icło - tzw. cywie, którego metalowa oś _- socha

wprawia w ruch obrotowy kamień młyński. Koło
palczaste posiada urządzenie hamujące - bicycho,
]<tóre działa na zasadzie docisku.

Skrzydła wiatraka stanowią dwie śmigi pt,zechodzące

na zewnątrz wiatraka pTzez głowę rvału. Każda
z nich składa się z dwóch elementów konstrukcyj-
nych: pierwszym jest krótka belka tzw. bursztyk lub
bortnica stanowiąca część nośną. Do niej plzymoco-
\^,ane są od strony zewnętrzne j tzw. szpice. Elemelr-
ty poprzeczne śmigiel tworzą tzw. miecze illzecllo-
dzące niesymetrycznie ptzez szpice, do któr,yclr pi,zr,-

mocowane są pod zmiennym kątem kr,ótkie łat;,

zwane też knapami. Łącznie z bursztykiem trvoi,zą

one nośny szkielet usztywniony na krawędziach
wzdłużnych, równoległych do bursztyku - 1istwami.
Zmienny kąt przechodzenia mieczy przez bursztyk
pozwala uzyskać aerodynamiczny kształt skrzydła
rł,iatraka. Dobrze ukształtowane śmigi mają siłę 40

koni mechanicznych, a jedno waży niecałe dwie

tony. Umocowane są na wysokości około 10 metrów.
Zespół kamieni młyns}<ich składa się z dwóch ele-
mentów: górnego -_ obrotowego tzw. bieguna i dol-
nego - 

nieruchomego - lezaka zamkniętych w obu-
dorvie zwanej ulrą. Odległości między nimi można
legulować w zależności od żądanej grubości mielo-
nego ziarna, Posiadają rowki, rv które ze zbiornika na

zboże wpada ziarno do przemiału. Po 20 latach eks-
ploatacji, wcierając się w mąkę nadawały się do

wymiany. Kamienie musiały ,,chodzić Tówno"

Irrzyr,vo chodzące ziarno skrupiały (kruszyły).

Przyrvozone pod wiatrak worki ze zbożem l]opl,zez
otwieraną klapę w podłodze balkonu wciągano na li-
rlie na drugie piętro, wsypywano do zbiornika (po-

Iuszanego przy przy pomocy trzęsacza) z którego

dosiarvało srę pomiędzy kamienie. Gotor,vy już pro-
dulit poilrzez rękarv zsypowy spadał na s-ta umiesz-
czoIle 1]a pierlvszyrn piętrze. Sita wpralviane były
w rttch za pomocą przekładni pasowej. Cś sita była
rrachylona pod kątem 5o pod względem poziotrru,

dzięki czemu mlerł,o ,rł,obodnie się przesuwało, Ele-
menty nieprzesianę - 2iąln6 - z sit przedostawało

się do specjalnego zbiornika. Z sit mąka przedosta-

vyała się do zbiornika skąd wysypywano ją do wor-
kórv i na linie spuszczano do oczekującego wozu,

Hubert Zbżerski.

5TIHc
Pilarki spalinowe i elektry czne
Pilarki do zywopłotu
Kosy spalinowe
IJrządzenia do cięcia stali, betonu,
asfaltu, kamieni
Wys oko c i śni eniowe urząd zerula myj ąc e

oraz wyroby firmy VIKING
Kosiarki trawnikowe : elektry czne,
spalinowe i samoj ezdnę
Elektryc zne rozdrabnlacze gałęzi
E,lektryc zne nożyce do zyvvopłotu
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