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l.łqrqpisko i ocxqtxcralntą .,,
Prace nad tylorzeniem noweqo wysypiska śmieci rozpoczę

to już w 1990 roku. W grudniu 1990 rol<u podjęto decyzję o

jego lokalizacji - zobacz mapka - i wykupiono 7 hektarów

gruntu za J60 milionćrv złotych. Wybcano koncepcję ,,,,,budowy

śmietniska wEaz z oczyszcza),nią ścieków typu '' 0bca ''.

W kwietniu l99l roku powołano Spółkę Wodno - Ściekową , do

której akces zgłosiło l] podmiotów zarówno instytucji jak i
osób prywatnych. Celem spółki jest między innymi : "0chcona

w6d powieczchniowych i podziemnych przed zanieczyszczeniami

popczez przygotowanie dokurnentacji technicznej i wybudowa-

nie oczyszczalni ściekdw przemysłorłych dla zakładów otaz

miasta i Eniny Śmigiel i przeJęcte jej w eksploatację" (§ 4

p. l Statutu ). Jednym z udziałowców Spółki jest Zarząd Mia

sta i Gminy w Śmiglu. W Zarządzie 5p6łki reprezentuje go

burmistrz Jeczy Cieśla. Prezesem Zarządu jest niżej podpisa

fiy"

W czervtcu }-99l roku zosta}a podpisana umowa między

UMIG w &nigtu a Pracownią Projektorłą Rolniczej Spółdzielni

Produkcyjnej rv Klełczewie na opcacowanie koncepcji (progra-

nu) budcwy oczyszczalni §ciekórr typu " 0bca " wraz z wysy l
piskiem śmieci d],a miasta i gminy Śmigiel. l,t styczniu l992r.

Urząd Wojewódzkl w Lesznie Wydział 0chrorry Środowiska po-

stanawia zaoplniować pozytyiłnie dokumentację z zastrzeże ::

niem kompeksowego opcacowania ca}ości zagadnlenia : ujęcia

wszystkich ścieków, a więc z kanalizacją mia5ta włącznie.

W lutym tegoż roku podpisano kolejną umot{ę z tą samą firmą

na opracowanie projektu ,technicznego składowiska odpadórł ko

munalnych i osadórł z poletek biologicznej oczyszczalni ście

kórv komunalnych ('koszt dokumentacJi ponad 8B0 milionów t).

1.1 § 9 Urnowy stwierdza się, że " Termin rłykonanla dokurnenta-

cji w zakresie umożliwiającym wejście na budowę ustala się

na dzień Jl marca 1992, a termin końcowy wykonania całości

dokumentacji na dzień )1 maja L992 r. ". Ookumentacja na

" te§min marcowy " jest już w posiadaniu burmistrza.

0ol<umentacja zakłada, że składowisko odpadórv stałych

ma się składać z ] Hafstw po 2 metry każda. GrubośĆ warstw

kończących ma wynosić od 0,} do 0,5 metra.

0dprowadzanie wód opadowych i ścieków z wysypiska ma się

odbywać drenażem pod wysypiskiem do nowoprojektowanej oczy

szczalni.

0czyszczalnię typu " 0BRA " projektuje się o przepustowo§ci

średnio na clobę 700 n), maksymalnie |.2?5 n}.

|l skład obiektdw oczyszczalnl wejdą : budynek kraty koszo :-

wej, porrrpownia, zesp6ł kominów ! do którego należą ! budynek

dmtlchaw i komocy pĘocesu blologlcznego, budynek socjalny.

Po oczyszczeniu ściekórł ich zrzut odbywać się będzie ptzez

ciel< wodno - melioracyjny do rzel<i Samica.

Prace wykonywane będą etapami. Ich rozpoczęcie ma nastąpić

w najbliższych tygodniach. Na ten rok w budżecie zabezpie :

czono 2 miliardy złotych. Zastrzeżono jednak, by do prac

angaźować przede wszystkim miejscowe zakłady pracy.

Stefan KIupsz

Pr zerłodniczący

Komisji Planowania Przestczennego i Ochrony Środowiska.

P5" Komisja rozpocznie też dzlałania zmierzające do zam :

knięcia wysypiska śmieci dla miasta Kościana w Białczu.
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" Chociaż co dopiero noHo wybrany /.../ Ptezes,ksiądz

Proboszcz Weichman nie zdołał już, tego samego mlesląca (paŹ

dziernik IB92 c. ), u niektdrych rozgorączkowanych członków

przytłumić ognia.

I oto jakby z starego ula nowy się wyradza rój, tak też l tu

nowe się wyłania Towarzystwo i daje ( przyjmuje ) nazwę To-

warzystwo Śpiewu Harmonia, które - jak wyżej us}yszeć było

można - z ówczesnego ustroju ( nastroju ) nie bardzo ",sobie

stosowną pczybcało nazwę ",

Tak niejako z bólem i żalem, o powstaniu " Harmonii " pisał

w sprawozdaniu z 40 lecia działalności Towarzystwa Przemysłow

ców Katolicklch w Śmiglu jego sekcetarz J. Karplńskl w I92)

roku.

Za oficjalną datę powstania Towarzystwa Śpiewakbw Pol!

skich " Harmonia " w Śmiglu przyjmuje się 2 luty 189]. W6w:

czas to odbyło się zebranie organizacyjne, w czasle ktUrego

wybrano Zarząd w składzie : prezes : Wincenty Kiedrowskirdyr

rygent :: organista Atojzy Wojctechowski, sekretarz ::,l J6zef

Stachowski, skarbnlk - Michał Fbrmanek.

" Harmonia " dzięki zaangażowanlu dużej rzeszy społecznlkUw,

przetrwała do clzisiaj i ... zbllża się do Jubileuszu l00 let

niej rlztałalnoścl l



Towarzystrło liczy 80 członkbw. Czynnych :: śplewających

jest tylko ]0 i 1B koblet i 12 mężczyzn. Najm}gd57y uczest ::

nik §plewającego zespo}u ma 42 lata, najstarszy ... 80 lat l

Oyrygentem, od roku, jest Piotr Majer ( 25 lat ), lnstruktor

zatrudniony w Centrum kultury w Śmiglu, kt6re jest mecena :.]

tem chócu. tll 1991 roku na jego działalność wydetkowano ponad

l.)00 tys. żłotych.

Z gowyższych danych wynika, że problemem nr jeden d).a

" Harmonii " jest powiększenie chóru przez nabór śplewaJącej

młodzieży.

Ten temat też zdominował obrady zebrania sprawozdawczego,któ

re odbyło się 5 kxietnia w salce Centrum Kultury w Śłniglu.

Formy wprowadzenla m}odzieży do ch6ru wskazał w swym sugestyłr

nym wystąpieniu Prezes Okręgowego Związku Ch6r6w i 0rkiestr

w Lesznie p. Tadeusz Paprocki, na co dziefi anlmator ,życia

kulturalnego w Rydzynie.

Harmonia wlnna stać się towarzystwem wzajerrnrej adcracj! ro ']

dzinnej w najbardziej pozytywnym znaczeniu tych słUrv. Przyna

leżncść do tego Towarzystwa winna być formą nobilitacji spo::

łecznej. Ale żeby tak było, należy stwarzaE wokiJł " Hacmonii"

i kultury w ogóle r dobry, ciepły klimat"

A może poczynić pr6by organizacji druglego, młodzieżowego chĆ

ru śpiewającego lekki, pczyjemny i na początek }atwy repectu,

ar?
Trzeba nawiązaĆ też współpracę ze szkołami.

Prezes p. Ellgiusz Lipowicz duże nadzieje wiąże z działalnoś

cią Społecznej Rady Kultury.

Pan Tadeusz Szulc stwierdziłJ że " jak zrobić, by Towaczystwo

nie zginęło,Jest pczede wszystkim sprawą Zarządu ".

Tak więc Zarząd, w skład któcego między innymi wchodzą

Eligiusz Llpowicz !l prezes, Marian Cieślik i Władys}aw Majer

: wiceprezesi, Edmund Maćkowlak :j sekretarz i Hieronim Zie ':

gler'-: skarbnik, ma niemały orzech do zgryzienia:d o ś b i e

wać do l00 1at...i śpiewać

szcze dłuże j !!!

Jubileusz tuż, tuż l Łaczął się czas odliczania !

Miłyn akcentem zebrania było wręczenle odznaczeń.

Uchwałą Zarządu Głównego Polskiego Związku Ch6rów i Orkiestr

w Warszawie , Złotą Oclznakę z Laurem jrrzyznano panu Stefanoi

wi Ilmerowi l Honorowemu Prezesowi " Harmonii ". Ponadto wrę

czono 5 złotych, 7 srebrnych l 18 brązowych odznak.

(Hz)

Pm,." li",ifi, 
;i,],"]],l]',;;:

T. Kotarbiński

Niezwykle miła, sympatyczna i ciepła l.l lodzinna uro :

czystość została zocganizowana 22 kwietnia w sa].l koncertol

wej Szkoły Muzycznej w Kościanie przez Totvarzystwo Miłośni i
k6rr Ziemi Kościańskiej.

Jej bohaterami byli dwal jubilaci 3

drmedycyny Henryk Florkowski i mgr

An ton i K a źm i e r cz ak, którzyobchodzili 70

Iecie urodzin.

0boje 5ą vrielce zasłużonymi dla Ziemi Ko§ciańskiej regio;

nalistami.

Dc medycyny Henryk Florkowski ( jego życiorys i do:.

robek twócczy przedstar,lił prof. dr h3b. Kazimierz Zirrniewicz}

swą działalność społecznikorvską prowadzi zarówno na niwie le

karskiej jak i regionalnej. Był Jednym z inicJatorów powołal

nia TMZ( i jego wsoółzałożycielem. Do marca br. opublikował

1Ą0 prac o bardzo szerol<im tłachlarzu tematycznym.

"'ego zasługą jest i to,że -: jak podkceśllł referent: " pod

jego rvpływem rviele os6b chwyciło za pióco ". To prawda.

, Maqistca Antonlego Kaźrnlelczal<a pamlętaJą dobcze mlesz

kańcy Czacza. !,ł latach l9rl : 1969 był bowiem kierovnikier,l

tamtejszej szkoły.

Prezentujący jego życiocys 1 dorobek naukowy mgr Zdzislaw

Witkowski określił Go mianem " pasjonat ochrony środowiska

i krajobrazu ". Głównym Jego zainteresowaniem są parki,dcze:

wa - pomniki ptzylady, ochcona gczytady i eko),ogia. ,Jubllat

opublikował na ten temat 82 prace.

Sw6j stosunek do otaczającego Go świata przyrody Jubilat zo::

bfazot{ał cytatem z Norwida l jeśli chcesz napić się wody z

karafki :: wystarczy ją przechylić, gdy ze źródła

ul<l, ęknąć.

: trzeba

Prezes Torvaczystwa mgr Jerzy Zielonka odczytując Jubi-

latom adresy gratulacyjne Frzytoczył łacińską maksynę, kt6ca

W tłumaczeniu bczmi : Laicy niech się uczą od Ciebie,a znaw:

cy niech Cię podziwiają ''. Nic dodać, nic ująć.

0bydwaj Jubilaci pisali na łamach naszeJ gazety.

0r iienryk Florkowski opublikował biogram Wojciecha Oczkl (nr

] ) a mgr Antoni Kaźmierczak |' Parkl podworskle w rejonie

Śmig).a " ( nr 6,7 ) i był przewoCrrikiem po nlch w trakcie zor

§anlzowarrych pr7ez na5 wyci.ecze!< rowe5ówych..

tYcł słąisnq n)rnc-,l, 2 l



danq ycontedxtabk
Jestem zwolennikiem kontynuowania każdej tcadycji,w tym

i dyngusa - śmigusa.

Co innego jest jednak zabawa, " swawola powszechna " jaką o-

pisuje Zygmunt Gloger w Encyklopedii staropolskiej, a co in-

nego " polowanie " w zimny 1 wietczny Poniedzlalel< !.lielkano-

cny na"ofiary", głównie bezbronne dziweczęta.

l{ tcn właśnie brzydkl sposób zabawiaia się grupa dzleci

rł rejonie ulic T. Kościuszki i L. l.,lieros.ławskiego.

żaopatrzone głćwnie w plastikowe butelki wypełnlone yJodą - w

jedncj miaia clna kolor czaĘny, a więc pobrano ją z ka}uży

nie prlepuściły ani pcżechodniom ani pocuszającym się motocy

klarni czy rowerami. Aż dziw, że pczebie9ając w pogoni za o-

fiacą orzcz jezdnię nie wpadły pod jadące ulicą samochody.

Najwięl<szą radośC sprawialo im ob}anie l<ilkoma Iitrami wody

samr:tnie idących dziewcząt. Tal<1 los spotkał między lnnymi

panienl<ę idącą przed godz. 1B.00 w kiecunl<u rynku. Była bezj

bronna, nie miała sił uciekać przed ośmiorgiem dzieci - jej

odzież została zupe}nie zmoczona. Płakała.

A jeśli szła na przystanek PKS 1ub dworzec PKP,by udać się w

paócóż ?

Współczu jąc dz iewczynie

bryku należy się
I w tym momencie nasunęły mi

pomyślałem : sprawcom tego wy-

solidne 1anie !

się wątpliwości.

*_-:_r_._.-=ł=

nimi iajmować ? ) oraz i o tym, że n
powiedział, że bezmyślnym brutaInym ''

uczynić komuś krzywdę i szkodę.

Stąd też szANOlłNI
przesyłamy Wam tą drogą z o|<azji

niejsze życzenla : dużo zdcowia,

wych odl<ryd i dalszyeh publikacji

w tradycje regionie.

JUBILAcI
70 1ecia ucodzin najserdecz

pełni sił twbrczych, cieka:

o naszym pięl<nym i bogatym

Redakcja

ikt dzieciom nie

dyngusowanien '' można

(HZ)

1ak JIq mat% ESKĄERZE ?
'- Co u ciebie słychać ? - pytam , zaprzyjaźnlonego rolnika.
: Wszystko po staremu. Odpoczywam.

- |,lszystko zasia}em i posadziłem" Czekam aż urośnie.

l Ze sprzętu SKR korzystasz ?

! Nie. Posiadam własny, a to co mi bcakr.lje, ma szwagier.Tak

więc jesteśrny samorvystarczalni. A SKR ?

A no właśnie. Co się dzieje w Spół-

dzielni Kółek Rolniczych w Śmiglu ?

Aby uzyskaĆ odpowiedź ,na powyższe

pytanie udałem się na Walne Zgromal

dzenie Przedstawiciel1 SKR w Śniolu,

kt6ce odbyło się 28 kwietnia.

Interesowa}y mnie w zasadzie dwie sprawy : jak SpółdzieInia

działa w obecnej rzeczywistości '- gospodarce rynkoweJ i _Jak

tą dzia}alność ocenią 0elegaci.

Ze spcawozdłnia wygłoszonego przez preze5a Spółdzielni p.,By

szarda Fornalika zebrani dowiedzieli się między innymi, że l

- majątel< Spółdzielni na ]1.12.199l wynosi 6.55Ą mil. zł.
: sprzedaż usług i pcodukcji. w l99I wyniosła 7.Ą07 mil.

z ło tych ,

- znacznie zmniejsza się popyt na usługi :

1990 I99L

ffffiffw

np. zbióc kombajnami

zbióc słomy pcasami

cchrona roślin

d2i7 ha

lB79 ha

]l05 ha

l]90 ha

przecież to

gus" trwała

tcosce ich

ich pociech

nie były bezdomne dzieci. Fakt, że zabawa w "dyn

jeszcze po godz. 2@.00 świadczy zarórrno o bez:

rodziców -l oplel<undw ( czy2by byli zadowoleni, źe

j e s z c z e nie ma w dornu i nic ruszą 5ię

1986 ha 1580 ha

koszenie traw kosiarką rot. 1520 ha 1107 ha

! aby zapewnić rentowność ( i płace dla pracowników)

prowadzono prace koopecacyjne z FMŻ i INSTALEM w Pozna-

niu oraz ze spółką ALPOL ze Ścody |Vlkp.

- wydzicrżawiono niektóre obiekty,

! roszerzono produkcję własną : piece c.o., wózki do trans

poctu żyvlca, ma5zyny do przerobu podłoża pieczarkowego,

gniotowniki do zboża ( ponoć gewelacja !),
* uruchomiono na terenie siedziby Spółdzielni własny sklep

z częściami zamiennymi,

- Spdłdzie}nia zatruonla okolr: l00 pcacownikdw otrzymują-

cych śrerJnio 1.ó55 tys",

: w !99l r. ponieslono stratę rł wyso|<ości ]66 mil. (Z9ro:

.:\ yl
źl,_,.7

,l): rzt1:-.,{łź



madzenie podjęło uchwałę, by ją pokryć z funduszu zaso:

bo,łego ),
:- brak frontu robót w dzlała],ności mechanizacyJnej skło::

nił Zarząd do wystąplenla z wnloskiem do Rady o ,zmianę

struktury organlzacyjnej 5p6łdzielnl polegającej na prze

niesieniu dzlałalności zak}ad6w w Karśnicach, Starym 8o

l janowie i Koszancwie do siedziby spółdzielni. Rada: ijgj
przewodniczącym Jest Henryk Płóciennik .: taką uchwałę

podjęła. W wyniku tego zwolnionych zostanie )5 osób , w

tym 6 umysłowych.

Ze sprawozdania głbwnej księgorvej p. Genowefy Nowak zanotowa

łem, że na koniec 1991 r. w sKR zadłUżonych by}o 9] rolników

na sumę 169 mil. Na koniec marca zadłużonych było 8Ą na sumę

l4B milionEw.

Skoro już o zadłuźonych mowa,to obecna na Walnym główna

księgowa Banku Spółdzielczego p. Maria Sapleta poinformo:

wała mnie,że czlonkami tegoż banku jest 1277 rolnikbw, z

kt6rych 12J jest zadłużonych na sumę ].]68 milion6w.W sto

sunku do jednego z nich wszczęto postępowanie egzekucyj::

ne : komornik administracyjny, jednak bez skutku.

Dyskusja była gorąca, namiętna l polemiczna.A głórłnie za

sprawą obecności burmistrza p. Jerzego Cieśli, który : jak

przystało na gospodarza miasta i gminy :.: przyszedł posłuchać

" co w trawie piszczy ". Momentami skwiercza}ol

Ilu Jest cadnych ? Ilu badylarzy,a llu rolnikórł ?

Po co mamy takich nadnych ?

Czy wy wstydu w gmlnie nle macle ?

0d czego są radni ?

Czy radni rolnicy nlc nle mają do gadania ?

Burmistrz ze spokojem, kultucą i znaJomością spcalł odpo,1łiada-

jąc na konkretne pytania tłumaczył mechanlzmy rządzące naszą,

gminną gospodarką.

Najpierw stwierdził, że trzeba uczestniczyć w wyborach i cho

dzić na sesje ( ja, p6źniej , w wolnych głosach dodałem : i
czytać Witrynę Śmigielską l).Wtedy się wie,kto l skąd ,jest

radnym. Te pytania, które padły pod moim adresem winny . byĆ

zadane na sesjach l są one Jawne i ogłaszane.

P'dźniej p. J. Cieśla wyjaśnił mięcizy innymi, że z

- cała kwota zebrana z tzw. podatku drogowego pozostaje u

nas, w gminie,

! ustawa o opiece społecznej nie pozwala ujawniać nazrłisk

korzystających z opieki,

r nie zawsze przetarg daje efel<ty rzeczowe l, flnansowe,

,: nie można obniżyć opłaty za przyczepy. ciągnlkowe,

I Rolni"y powołując się na inne gminy ( 0sieczna, Llpno,W}o

szakowice,Czempiń) sugerovrali zmniejszenie opłat za drugę,

tczeclą ... przyczepę. U nas zawazYstkleplacą równo.

Gmlna ma swoJe wydatki, ale by Je pokryE musl mleE też i
dochody. Takie gminy jak Osleczna, Przemęt,Włoszakowlce

mogły sobie na to pozwoli§, bo mają inne Źr6dła dochodbw,

np. z terenUw rekreacyjnych.

Nic nie stal fi§ Fr3eszkodzie, by w przyszłym roku ptzycze

py Używą§ 9ęzon9tr9 rejestcować na sezon, p6ł roku...
Ą w gospodarstwie rolnym opodatkowany.jest dopiero trzeci

pies,

:, melioracja w Karśnicach nie jest zadaniem ,reallzowanym

przez władze gminne,

: budovla kontenerowej oczyszczalni §cieków w Starym Boja:

nowie nie jest inwestycją gminy.

Wywody burmistrza nie wszystkich przekonały, bo ktoś F6ł9łol

sem powiedzial : " Pan ma rację i my marny racJę '|.

0bect{ało się też i Bankowi Sp6łdzielczemu w Sniglu,kt6

ry przekroczył fundusz płac i zapłacił wysoką karę. " To z

naszych odsetek ! Czy tak się lobi ? Czy muslmy nawzajem slę

nj.szczyć ? ".

Dyskutanci mieli też pretensje do Grninnego Związku Kó::

}ek i 0rganizacji Rolniczych vł Śmiglu. " Po co mamy taki Zwią

zek ? Miały być ceny minimalne ... ,,GS robl co chce ,,. ...

sprzedaje nasze mienie gminne ... "

Zc spraw zwlązanych ze Spó}dzlelnlą Kółek Rolnlczych w

Śmiglu w dyskusji wypłynęła jedynie sprawa likwldacji baz me

chanlzacyJnych." Czy to będzie dobrze, wygodnle dla rolnlków?

Z Wonieścia na moje pole jest ) km, ze Śmigla - 7. Gdzie znaj

dą pracę zwolnienl ? ".
Pcezes R. Fornalik w odpowiedz1 stwierdził, ee sytuację itą

wymusza ekonomia. Bazy przynoszą deficyt ( Koszanowo-B8roi1.,

Stare Bojanowo ': l52 mil., Karśnice: 6) mil. Oane za 1991 r)

Uratować je może tyJ.ko znaczny wzrost usług wykonywanych na

rzecz rolników okollcznvch wsi.

i,ł zgconadzeniu uczestniczyŁ Ież prezes Wojexódzkiego

Związku Kółek i 0nganizacji Rolniczych w Lesznle Marian Kas:

persk1.

W svłoim przemówienlu L przeglądzie rolniczej sytuacJi ,ńówił

rzeczowo, stanowczo 1 odważnie.

Strłierdził między lnnymi , że wleś stała się dcugą kategorlą

ludzi, trzech zvłiązk6w zawodowych rolnik6w w l.larszavłie nikt

nie słucha': w rządzie jest walka o kcryta:|161$1,1|ę lidg t,las

językiem obrazowym ", a nie o rozwlązanie problemów. Związki

walczą o ceny mlnlmalne, ale ruchome - np. zwlązane ze zmla:
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ną cen paliw. Wieś slę starzeje, mieszka na niej drugie ) mil.

ukrytych bezrobotnych. 6łówną chorobą na wsi Jest zawał l vl

związku ze zmianami polltycznymi w naszym regionie możemy się

znaleźć " pod mostem ". A my szul<amy tematUw zastępczych !}fu

simy przyspieszyć i wypczedziU Niemc6w vł opanowaniu , Fyhkdw

na wschodzie l

Zebranie bardzo spratvnie prowadził p. Florian Jagodzik,

kt6cy w zakończeniu stwierdził, by w Spółdzielni Kó}ek Rolni-

czych w Śmiglu nie stało się tak, jak w miejscorłym 65 ; wyzl

byto się wszelkiej działalno6ci, a blerze 5ię te same pensje.

0 tym, źe działalność SKR w Śmiglu zyska{a uznanie Przedstaj

wicieli Walnego żgromadzenia świadczy udzielone jednoglo3nie

abso].utorium ( w imiennynl głosowaniu ) czlonkom Zarządu :

R. Fornalikowi, G. Nowak i Antoniemu ŚIirłińskienłl. ( HZ )

,,Co ctataj a, Kraąielnlą ? "

0d kilku dni w Kręgle}ni można zauvtażyć \{zmożony ruch

1udzi w roboczych ubcaniach i nie tylko ... Na }odowisku ster

ta ceglel, cknii zamuĘotvane.." Czyżby postanowiono odrestauro

wać kręgielnię ?

nby zaspokoić moją ciekawość vlybrałam się tam osobiście.I co

się ckazało ? Krę3ielnia to juz nle krę9iel,nia, tylko obiekt

rerłontowany z prz.eznaczeniem na strzelnicę.

Wyczerpujących lnfocmacji na ten temat udzielają mi panowie

Jan Chornskij Tadeusz Tomaszewski, którzy koordynują ] ,pcace

zvłiązane z adaptacją cbiektu na strzelnicę.

Pomys} ucządzenia strzelnicy zrodził się w dniu 15"02.

L992 na walnym zgromadzeniu Kurkowego Bcactvla Strzeleckiego

vł Śmiglu. Na tymże zgromadzeniu żapoznano się z odpisem no-

tarialnym, dotyczącym terenów po byłym Bractwie,któremu ma-

jątek został odebrany w latach 1959/16 i przekazany na skarb

państwa. 0okonano także ,lustracjl terenu należącego przed la

ty do Bcactwa i stwierdzono dokładną dewastację jednego z o:,

blektórł ( kręgielnia ). Aby uratować obiekt l nie dopuścić

do dewastacji postanowiono zaadoptować 9o na strzelnicę bro-

ni małokalibrowej i pneumatycznej. tłl tej sprawie zwrócono się

do Urzędu Miasta i Gminy w Śniig}u o przekazanie obiektu na

wyżej wymieniony cel. Choć obiekt oficjalnie został przekaza

ny Bractwu 29.04.L992, to pcace adaptacyjne rozpoczęto już

wcześniej.

Remont strzelnicy finansowany jest w całaści ze 5kładek i
wpisorłego członl<6w Bractyla" 0użą porłoc zaofiarowa1l ,sami

członkowie zarówno finansową, motecia}ową Jak i swoję pra-

cę na rzecz strzelnlcy. A w szeregach Bractvla Jest łł!elu ta;,

chowcĆw, którzy ofiarują swoją pracę l materiały nieodpłat l
nie. Cały koszt remontu z wkładem i pracą członków szacuje

slę na 250 mln. zł.

W tym momencie chcemy zaznaczyć, że stczelnica bądzie ogóIno -
dostępna, nie tylko na potrzeby 8ractwa. Główna strzelnica

bądzie miała vłymiary ]0 m x 5 m. Jest to celowy zżmysł , aby

rnożna było wykorzystać ją w razie niei:ogody na inne imprezy.

Będzle ona również udostępniona młodzieży na zaJęcia szkolne

w strzelaniu. Broń małokalibrowa już jest zakupiona.Spieszyl

my się z remontem, gdyż I strzelanie królewskie w całej ga-

li repcezentacyjnej planujemy na 6.06.1992 r.

Trzeba przyznać, źe moi rozŃwcy nie rzucają " słów na

wiatr ", gdyż w sobotnie popołudnie ( 2.05. ), kiedy:.wię,!:

kszość mieszkańców Śmi_ola odpoczywała, c?łonkouie Bractwa pra

corłali przy strzelnicy. No cóź, nie pozostaje mi nic innego,

jak wszystkim zaangażowanym w lemont strzelnicy LyczyĆ dużo

wytrwałości i zrealizowania planórł.

P.§. Szeregi Bractwa są nada1 otwarte. Czlonkowie Bractwa

planują urządzić w stczelnicy izbę pamięci i w zvliązku z tym

zwracają się z proŚbą do mieszkańców o pami,ątki po byłym Bra

ctuie. ( BM ).

}ost H oŁkiasłDcł1 Cqtqct-l. ,,,

10 maja 1992 r. w ramach obchodu 0nia Strażaka , swe

15 lecie istnj.eniaobchodzićbędzie 0RK I ESTRA DĘ

T A przy OSP w Śmiglu.

Program uroczystości jest następujący :

godz. 10.00 :: pczemarsz przez miasto 1 złożenie wlązanek

w Miejscach Pamięci Narodowej.

godz. l1.00 - Msza św. w kościele farnym z udziałem orkiesj.

try.

godz. 15.00 - k o n c e r t na placu Rozstrzelanych w wy'-l

konani,u Jubilatki oraz Zespołu Pieśni i Tańca

" Żeńcy Wielkooolscy " przy Zespole Szkół Rol

niczych w Nietążkorłie o r a z 9 o k a z y

s t r a ż a c k i e.

godz. l7.00 : dyskoteka ,- ?łycie przy stadionie sportowym.

Wszy§tkich miłośrlików muzyki i. tańca ocaz sympatyk6w orkies

try serdecznie zapraszamy.

ż przyjemnością informujemy, źe kierot{nik nasrsj redakcJl

mgr Hubert Zbrerski ponownie został Hybcany do Zarządu Towa-:

rzystwa Miło§nikórł Zi.emi KoŚciańskiej.

GRATULtjJEM,/I


