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Dom przedpCIgrzebowy
26 czerwca 19t)5 roku rł, śr,vięto Piotra i Parvła

pt,oboszcz ks. Stefan Dudziak w obecności władz sa-
morządowyclr i wiernych poświęcił DOM PRZEDPO-
GRZEBOWY lv.vbudorvany tuż przy cmentarzu para-
fialnym rv Smiglu. Nareszciel 

- stłvierdziło wiele
mi znanych osób rvskazując uprzednio na potrzebę
budow5. tego typu obiektu.

Fomysł budor,v,v zrodzlŁ się na przełomie 1993/94
loku, a przysłorł,iową spręz.vną inspirującą działania
bvła Komisja Planorvania Przestrzennego. Ładu i Pcl-
rządku Publicznego, której pr-zel,vodnicz-,- p. Leszek
Ba]cer. Dużą satysfakcję ma chyba tez p. Bronisła.,u.
Skorupiński, który o potrzebie zmian na na3z!].-!1
cnentarzu, z budową kostnicy rvłącznie, mó.,i:i1
vv naszej redakcji już w listopadzie 1991 roku (zob,
,,WŚ" nt 7l z 21 listopada 1991 r.).

Projekt i dokumentację opracował p. Stefan Cie-
śla. Wykonawstr,va 

- budowy podjął się Zakłac} Go-
spodarki Komunalrrej i Mieszkaniowej w Smigiil. B.,.
obniżyć koszty zdecydowano się na system gcspcci ar-
czy, W dużyrn stopniu korzystano z materiałów Lłzv-
ski."lzanych z rozbiórek innych, szpecących i nie pl;r.;-
noszacych nam chlub.v obiektów. Tak i tak kiedyś
trzeba by było je rozebrać. Prace rozpoczęto rł,iosna
1994 roku.

Snłrcrnr,, UL. REYM0NTA 6

W centralnym, aklimatyzowanym pomieszczeniu
moze bvc przechowvwanych 6 trumien. Ponadto są
pori:ie:zczenia sanitarne dia obsługi, kącik gospodar-
cz1,, pornieszczenie do wózka do przewożenia tru-
tlien) jest własnością prywatną). Z ler,vej strclny,
z, tyłu, od strony cmentarza przygotowano pomiesz-
czenie na ubikacje z wejściem z zewnątrz, Niestety
jeszcze nie rvykończone. Zarząd, Miasta i Gminy
,,v Śrniglu jak i ZGKiM w Smiglu planują rorł,nież
1vyłożenie obecnie wysypanego żwirem dojścia -kostką brukową.

By ułairl,,ić formalnośct związane z pogrzebem,
Zarząd postanorłrił, że domem nie będzie admi.nistro-
l,,.,a_ł ZGKiNT, kióry byłby pośrednikiem międz), biu-
lem parafialn5,rn a grabarzami, tylko bezpośrednio
gralrarze. W tym celu 28 czerwca br. zawarł umowę
uzyczenia ze Spółką Cywilną Władysława, Stanisła-
wa i Marka R;rbakou,skimi: ,,Kopanie Grobolv --
Usługi Pogrzebowe" Nietążkowo, ul. Leśna 37, tele-
fotr 286. Na mocy umowy:
1. Zarząd oddaje spółce nieodpłatnie w uż_vczenie

budynek przedpclgrzebowy pod warunkiem uz-
gadniania ceny za świadczone rv nim usługi. Jak
na razie uzgodniono 200 tys. starych złotych za
.ł:ly czas przechowywania zwłok.

Wszystko
ną ogród
i dla rolnictwa
Po NoWYcH
HURTOWYCH CENACH

§



\PITRYNA ŚMIGIELSĘA

2. Spółlla zapei,vnia, ze będzie dbała o czysicśc

oszcząd,zając zużycie energii elektrycznej i ,,rcd,y,

ko:zi;v któr;,ch ps:tcsił będzie budżet, irTa "wiesn"v

kr:szt będzie teź zekupow-ała Środki 
"rvut*Ś ,ł. zł

w ?E-T TEEAGIC§F.J§J CHwĘx, G*V GoBNia
CIICEnĄY i,oCEecWAĆ SWYCH BŁI§KICE{, Bo
KOGO TRZEB^Ą siĘ ZlĄiBOCIe?

Fler,,łsze , formelnoŚci zała*L,ijiar:|y u -ieke-rza,,

.ł Urzę<lził: Sianu_ C-y-łiii:ego i ą, biurze ps,rafialnlrm"

Cri i.;sieci;,,:;:. ,,ł}aśnje łrtrz3,mujerny karikę do graba;:za,

Pal:;_ .it{ariaria Ry-lrai:owskiego - 
57gfą spólki śł;iad-

c;ałej usługi g;:ai:e,rsliie - 
możemy zastać na clnefi,

tarzu okołł gcd,z. 9.0G ::ano i 15.00 pc południu"

Z re5tuły r,vted;l F|z-i,3oto,ń/u}e miejsce pochó,wku,

konser-* r,ije sprzęi,. ir{ ożra się też z nim skontakto-
łvać w don:u v,r trTietą::ko-,,vie przy u1. Leśnej 35 iub
d,zr.vonić pod numer ZES teiefon torvarzyski).

Transport zwłck do ko:tnicy (v,lcześniej na-iezy

uzgod-nić jej otvrarcre) zaiat-"-;imy sarnr, ale juz dalej

ii:tj!,a1:_,\I i j,i:.:r-i. ila !]Lrlnoa :;;]-lkl i].,, llł],,c-',- ]<icil, Frzc-
,:].ic-.,.,..li:j e zli ]l;k j:ez ,,\,zglę,_],,,_i Ę !L c:]aS ]<OlZ i,,L.],,'

;]00.0UL},- l;tsr-;rch zło'tycir, cena piZ:,:goill ".,ll," 
t],,'-

l.ł,:. ;-lcii.,;-u-i,]-l,., l-,,;j i,,cpa-*ie grcbii) jest uze r=::,l,,:: ,-j

ii,i,i:.l.:.-ia--c j i ,, iir:: j gie1_,,;;. 1;orzeiiie) i ri,ieixcŚc-, { r, ",--

-!,.,i :a1.-i.:i.ai]iij r't_],1zin.i tIulrra ze z.rł' joliiilil1 ;','l'; j,:

l_.]!,. prze-rc.oi:a do }<ościoła i dale; do grobu oCpo-
-,vieirllii:l"r-L,;'czki,cm (zaprojei<_ic-ńai]i-l'il i]r:-t- :-a' :

, ,,:;:,: .,i.ii il,,l _lt,,lt |,,Js,:Jna pIZCZ ui: ',r'",li',}1i] 
l-,',,, "

si;'r.:,llę 1ltli,.: (l,.hi:sj;,\rch. ijiC5Cvinie dc il,-1:],3ilr;l"-,3nlr.:i'l

cz,rillj-o.tai), Ll;,i'!; z+st:=.j* rłiqlłnlorve..v i]," !j]!iz'lJ' ]

iil,: ii:;*koś: r:ł pci:kicii crłentar,zach-). ,-iei-:,ce u]i,-

::,il,.:_., e k.;ri:.t:l ,"vłcżcne -,§e \1i}iopalle ,oLl,]:iii -- Ca-

,], o ś c l,: s t e t 
__i, 

c ?: i-].,],.),\.1/ _1lli o I a }1 ą.

i jell-,-,;e j;:,,1.:,,i;. jJa,l ]d- }i,..,],::kci,i:_ki l]Io-si ,,,, :,l,"-, ]-

kie ,rł;;ki cci;;iedzające crner:tarz z illał-,mi dziećili
,_. 11;.g.,.;iisi.r,i] Lji;"r]g{i.;l;l:,śeii i zia::ie:: :,e:::,_,,a i.l:,i:l,il:

{: :::i.: !1 ł :: ts :l ;,! j,,} rl i a, u,a a u ra, ri ę ł i e li ł z p i e c z lr e.
(ż. ;< )

TeEe€*nauecje
Koiejne posiedzenie Społecznego Komitetu Tele-

fonizacji l\{iastą i Gminy Srłigiei cdbyło się 26 lipca
bieżącego rcku.

Gióu,nym tema-tem b_vły umo-wy v/§iępne podpi-

sane 20 lipca br. "trftzez przedsta-wicieli władz samo-

rządorvych: bui:mistrza Jerzega Cie:llę, przewodni-
czącega Rady Jana Pietrzaka i pize-,łori-niczącego Ko-
mitetu Andrzeja Słodzillkę z jednej strony aTaz: za-

stępcę dyrektora Zakładu TF SA v,z Lesznie ll/acława
Anclrzejewskiego i. głółvnego l<sięgołvego Joiantę
Zbiarczyk z drugiej strony.

Umowy są dwie: dia Społecznego Komitetu Teie-
fonizacji Gminy Smigiel i Społecznego Kornitetu Te-

iefonizacji },{iasta Śmigiei.

Przedmiotem'umowy pierwszej jest rozbudo-,ła
telefonicznej sieci kablowej rra terenie gmiay Smi-
giel. Inwestycja Społecznego Komitetu będzie kon-
tynuaeją,inwestycji TF-SA tj. budovry 2 central cy-

frowych w Śrrriglu i Starym Eojanowie o łącznej po-

jemności 250C numerów oraz łączy światłowodo.-ryclł
do Leszna.

Przedmiotem drugiej umowy jest rozbuCov,za te-

lefonicznej sieci kablowej na terenie Śiłigla.
Do umów załątzony jest Aneks, w którym m.in,

, stwierdza się:

," § 1,

Wkłqd, źnd,ywżdińng. unźe_slotŁu przez runloska-

d,aąncólął ugn;osżł bęł,zię do,720 zł dla ,łnźeszlłańcóąls

Śnl,igla .ż U 0 a, ?!,, d!ę,:rrłźe s zkuńc ó ąp ąls sź.

§2.
I,ł,ei:ampeił,sacŻe LL, ttłol,itt,ii;la *, tl,LieSięC,ftlJi11

i. je,inastkac,'t licłłż!<auyc|i. pccllegać ):e, :i,:ie ku;ata

u:płłt ana pr z e z łł a : de go rirz i osł: c l! a i,-, :, 2_,,p c l :, nź e i s zo -
,na c cplcię tar,yfłLrc1 .,,l, tl.;,sl;tti:-e ci"-s:a,, ,,i,1 5ił,ri

T,P sA.
Rekam,pens::|ct tl_,':,.iaci_l_j. 

,|}:,c:e ,lal-'aci l,,lc i,', p],;;-esie

nźe clłuższg'ln nź:. 4 lutcL oci clnirl ,,:iL|",j,ici,,!, o-ł"rębnej

żnclurłitiłłglnej ) ir;ncug o kor:9lstr_i,tlle : :li.,onanlentu

tel,ef anźcznega,

§3.
Vl c;l,łresźe 4 trlt r:i ul,łańczenici. inl:,e -ęl.,r,j:. ?Jr -§ 

j
itllqc:;q nowych, i!!,ło,t:L€ltltoiu) po tl_.ysl,:u_iii", _,j-3,r'-tll,"ii€,;
l,t.1 ;ł.!.ż SpoŁełzr,e ,5c Kolnitetu T e'iejał.i:a.c ,L Cr,,t!rig

,,., ii:t1,1.

1,1-1ł-,,,,iajac L]_iilł-§\i,T. Fie'rrza.1,1 r"1-_o',iiln!xo rl31,

-.:: i--;-,:,,,3 ,v Śiiilgi.r i Stal5-m 3cjanor,"ie ].,L,ur!-jezni, ci,,

\j.,e ,l ,]:eś..il,i i z_ostaną zakończcne j?sZCZę \-'- t-,-n] Io-
irl-;. 'i'-i:icllirac ja. gmi,n;,, rczpocznie się -.,., ;!r czili: l

:c:łłLlrłzaś:,i::,," ti:ecil reionach: Stere Bojano';,'o.

i,zacz. Iirlr:ijlc-,,-i;. W Z-,łiązku z i:rtl zosianą p]],:;nts'-

ł.l.!,,]3..]-,e til=., iicku.,,]ijn'racje, będą trz;,. plzeiargi, ki1,1 ' '

rl;,.,i:,:l.,il '}::,-.izjc 3l:l1eczn_v KornitE-i i tl-ech v,-vi;"-

nar,,,-ci.n,. "i]'i,lr. 
t.:.}..i;:,_.. 1l:.,cl,adzenirr piac iel-nią reaii-

zac j i, n-ioze,,tlec zn aczt.te:_^ł,-r skróceniu.

Fcsrilnc,;,ionoj ze jel:l r,v Śiłigiu lu'i;,,t, S;,i:li'-l,-llr

illłrlc,r,,le ;'.łś rlic -l.vpl:,.cl i,,eł,,:tj sumv do molrrentit

i,aa_1:']::.:]]11:_'! ci1_-i.:,fi],|,.,.-l .ęir--, ,,'1 
't"'ZlltCh, tc llje z,;si:łnlrl

:;i'|-ł C]| ;,łliłąizr:rl;.
(H,Z,)
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ALE KACZKA (DZIENI{IKARSKA)I
,,Dziennik Poznański'' tł, czrł,altek. 13 lipca 1995

roku (wyd. la Nr 161) na str, 4 rł, infornacji;
,,Objazd lv Śmiglu" m.in. napisał: Na rr,ielotvgodnio-
rł,e utrudnienie zanosi się na pl.zejeździe rv Smiglu
w rvoj, leszczyńskim. W ciągu drogi kr.ajorl e j nr ó
prz;l p1, Szkolnej doszło do sporej arvarii sieci ,,r,o-

dociągowej. Ulica ta, którą przejeżdżałv po;azciy na
trasie Poznań 

- Wrocław została zaml<nięta na dłu-
gości 100 mett,ólv. (,.,). Według informacji, jaką otrzy-
maliśtrrv z W5ldziałrr Rozwoju Gospoclarczego 1Jrzęciu
Wojerł,ódzkiego rv Lesznie arvaria ta będzie usunięta
jeszcze rv tym roku. Ale kietl.v, za t5lflzi"i, cz_v na syl-
\r,cstra?" (podkrcślenie H. Z.).

Jak się dor,,,iedziałem od kiet,or^rnilia Zakłaclrl Go-
spodarki Komunalnei i Mieszkanior,vej \t, Snrlglu
P. IlenrYka S}<rzypczaka, lvyciek r,vody z sieci na
ul. Szkolnej zaurł,ażono rv poniedziałek 10 lipca br.

rv godzinach rannvch. Natychmiast pr.zystąllił;no e]o
t-tzyskania zgod-,. Zarządu Dróg Publicznych rł, Koś-
cianie na zanlknięcie pasa jezclni u, tej międzynaTo-
dorł,ej trasie. Natycirmiast sporządzono też dokumen-
tację objazdu. Jeszcze tego samego dnia, wieczorenr
zarząd dróg dokonał oznakowania zamknięcia ulicyi objazdu. W tr-łn czasie zakład przygotołvywał się
do usunięcia ai.,.arii zapervniajac sobie i<oparkę i śrocl-
ki transportu. Do pr-ac pr-z_r.stąpiono następnego dnia
- 1i lipca o godzinia 6.00 i prace zakofrczono w tylll
san1},rn dniit o godzinie 16.00. a godzine pózniej lra
ulic;, przyrvrócono normainy r.ttch kołorv5..

Przvczyną aił,arii było pęknięcie żeliwnej lut."r,.,,voclociagorvej połozonej 1B0 cm pod ;.,lowierzchil_iąjezdni. ,"I'o przedsmak tego. co nas czeka, gdy szy}r-
ko nie zostanie rvybudorvana obwodnicą'' -- powie-
dział rni na koniec kierownik. (H. Z.)

al'\ l ^ . D 
-. 

'3O-!ecie I(GW w Ź*grówku
Koło GosPodvń Wiejskich w Zegrórvktł założone cińcr-ł, Liczebnośc bvła zar,vsze rvysoka: 37,42,45zostało 25 liPca 1965 r, Wybrany został zarząd Koła clzieci. ai; ;;; ]źior.,v* urząclziłyśmy piac za_r'ł'składzie: Helena Ajchler 

-Przewodniczą- barv: piaskor,vnię, karuzelę, zjeżdzalnię, huśtawki,C&' Pelagia Mocek 
-zastęPcaPrzewodniczą- zabarvl<i, leżaki,Órganizovzałyśrnytezwycieczkikra_

Koło już od poczatku s\vego istnienia obok Kołka ffi;fi;:T'illjT:liT.::TjŁ*:::i"*ił:il:
Roliriczego, StraŻy PoŻarnej, Zjeclnoczonego Stron- siała się budo,"r,a śrvietiicy \viejskiej. Drewniany ba_nictwa Ludowego było liczącą się organizacją r,r,iej- rak spełiliający roie śii.ietticy był już tak bardzoslrą' W dalszYm ciągu jest Kołem P'ęż'ry-, porł,ięk- zniszczony. ze nie nacla,u,ał się do dalszego użytkuszającYm §w'e szeregi, czego dowodem jest liczba J4 i kolidorł,ał z ogolnym r,vygląclem wsi. Kierorł,ałyśmykobiet r,vPisanvch obecnie do rejestru członkiń. apele, prośbi. a"o wiacl, miejsko-gminn;rgh o \\,yraze_BrałYŚmY cZYnnY udział w życiu naszej \i,:-,:: i.",y- nie 

_zgody na budowę. Czynny udział rł, budorł,iekonYwałYŚmY PrzeróŻne Prace począw-szy oci lozl-\i,Ń- mieli mieszkańcy *,.i,i"g.o*ko, Bielau,.v i Zegrou,o.lrorv,u-clr do bardzo Poważnvch, Bllyśmy mlocle, tkił,i- obecnie lv niej odb_vrvaja się rvszystkie uroczystościła rv nas młodzieńcza energia. eiltuzjazrn i zapał do i zebrania wlejskie. z dochodów. z imprez zorganizo_pracy, organizowałyśm1, zabalł,v. rvieczollli. clozr.nki v,ał}rśnry wl,pożyc"alrrie .p."et., gospodarstr,a domo-wiejskie, przedstawienia. Corocznie ulza.clzałr-śm\, \\iego., która opieku;e się członkini pani M. Kupka.Dzień Kobiet, zamawiałYśmY piskleta, drzei,a i k.zc- Wl,pozvczalnia jest ta.dro potrzebna rv czasie orgaWY owocowe oraz ozdobne, okna inspekto.,r,e. l;.ltle nlzt,-r';nia ltr.oczl-stosci.i kuchenki gazowe, szkła typu ,,wek'' oraz gun-l-.- Co
słoików. W tym czasie toił,arór.v tych b;,}6 

1ało ,.a 
"o"::,;"#il: *r,'3;;J";"-TxTl"#;Til',łjT;rYnku' rł'ięc trzeba bYło składać zamów'ienia 

-organi- §o;r, Koła. Wymienię tu Zofię Konieczną, pelagięzorvałyśmy kursy gotowania, pieczenia, haftorr]ania *'"""o Ludwikę Skotarczak, Nlarte Mocek, Janinęoraz PokazY garmażerYjne, NależY tutaj rvsPonniec )iłr'r"r, Agnieszkę Linkę, Helenę Ajchler i A. Ko_panią Gertrudę S z abło rv s k ą, którcj już nie ma ,Ll,,,.l.ą.pośród nas, a która przek azywała nam wiedze kuii-
narną oraz Panią Urszulę Bulińską, ktoi.a clięt_ "_ 

DziĘkujęnaszejprzewodniczącejM,Kupce, ze już
nie Prow-adziła pokaz,rr garmazeryin". W"r.,a p.a"u 17 rok nam Plzewodniczy i rv5ztyg2ą główne klerunki
Koła br'ło rór,vniez ot"ganizolvallie dzieciń"u ,u ut.."_ Pt'lc"Y Koła. ŻYczYmv sobie dltzo zdrorvia. pomyśl-
;'ie Żtrirvnvln, Pt'orl,'ildzon.lgu 1)t,złi, r:,zł.tlllkrnitl T{o}a nosci, zgodY ol'az wzajemnego .szacunku na daisze
P' K' SobczYk, Dzieci chetnie sPęclzał1, czcis w d.tL- lata naszej rvsPólnej P'u"Ynorr*rrra 

Sobczyk-- sekretarz
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Sj pa§aB* saę, "p&E§Bs.""

Z informa.cji uz-",:1ianej z Kome::dy Rejonowe;
Państ\nio-vlrc j Straż,-,r Pozarne j 1,1 j',ościa-n,ie podpisan,e j

przez koinc::da;-ita si, bil,g. mgr. inz. Leona },{ądregł

dctvczącej s"rrtrra,cji poża::ov,,ej i miejscorvych za-grc-

żeń ra terenie rejcnlr kcściańskiego ,ł okl'--rie or'

1 st;yczn_La clo 30 czelł,ca br. wynika, że sytiiacja ::a-

dal jest niewesoła.
W omarnzianym ck::esie na terenie rejonu pov,;s'ia-

ło 91 za)_atzet'i, w tym 60 pożarów, 29 n:iejscorvych
zagrcżeń t 2 !aŁzz!,:łe :łi:,i:ny. Ogólne stra'iy pcwstale
w- wyniku pożarów i zagrozeń -w_r,niosły t44.38a,-
złot"rrc}l Strat;, płzalo\,ve -- 35.800,- w tyrn na tę-

renie grniny Smigiel - 1?.5ES,- złoiych (r,v 8 poża-

rach.

Frzyc zynairri por,vsta,łania pczarów były :

- niecstrozność osob doros}-;ch - 33 poza.r;,.
*- r:ieostrożność osłLl nieietnich - 4,

- pocipalenia - ?.

- lvady środkórv transportu -- 4,

__ .,ąrady u1.z. ogrze\xi, na pa1. siałe - 3,

-- wady uiz. ogrze-vv. na pai. ciekłe -- 1,

- inne przyczyn,y -- 3,

-- wyłado-wania atmcsferycz;:e - 1,

- wady urz. instal, elektrycznych - 1,

- nieprawidłowa eksploatacj a uTz. na palirł,c siałe

-1,
- nieprawidłorva eksploa,tacj a uTz. rla palirvo ciekłe

- 1 pożar.
Już od kilku lat statvs'Lvka ptzyczyn po,,łstą,nia-

nia pożaró-r,u, r,r,,skazu je, że najwięcej ic}r powstaje
rv wyniku nieostrożności osób tlorcsłych!

W pierv,zszym półroczu br. na 'Lei-enie rejon:. po,,,,,-

stało 29 miejscowych zagrozen c siratarh 1C8.5U0.--

złotych, w tym w grłinie Srarigiel -iv 3 zdarzeniacŁ
6.300,- zł.

Przyczynatri polł,st aw ania niie j scolv3,cn z agrożi: ii
były:

- niezachovu,anie zasad bezpieczeństrva luchu śiod-
ków transportu - 12 zdarzeń,

- silne wiatry - 6,

- inne przyczyny - B,

- wady lrządzeń mechanicznych - 1,

- wady konstrukcji budowlanych - 1,

- nieustalone - 1 zdarzenie.
Podczas wszystkich zdarzeń na terenie rejonu

kościańskiego śmieró poniosły 2 osoby, a B zosiałc
rannych.

Do usuwania skutków rvszystkich zdarzeń po-
trzebne było lrżycie 104 sekcji z Jeilnostiłi Raiorł,ni-
czo-Gaśniczej PSP v; Kościanie i 45 sekcji Ocirctni-
czycll Straży Pozarnych z terentł rejonu.

trlościov,y udział sekcji z Jednostki Ratovrnrczo-

-{-łaśniczej PSP w Kościanie przy likrvidacji pożaior,,z

i r*iejscow "vcłt 
zagrazeń -łl poszczególnych grnina,cil

przedstawia się następująco:

- 
l\fiastoKościan -_ 34 sekcje

- Grnir:a Tśościan - ż5,

- Gmina Krzywiń - t2,

- Gr::ina Przemęt
.A

- 
un4rna 5rnlglei

cl

- i4 sekcji.

Najczęściej wyjeżdżającymi jednostkami Ochot,
niczych Straży Pożarnych klyły: OSP Krzywiń i5
sekcji, OSP Przernęt 8 sekcji, OSP Srnigiel 6 sekeji,

PRZVPOMINAMV RGLNtrKOtrI, ZE:

W lasacfu, lra terenach śródleśnych, na obszarze

łąk, torfowisk i -wrzosowisk, jak również lv ołliegłoś-
ci do 10& nt ** gra_nicy i.asów jest zabronione wyko-
nywanie czynności mogących wywołać niebezpieczeń-
strvo pożaru a w szczególności:

- rozniecanie ognia poza miejscami wyznaczonymr
do tego celu przez właściciela, zarządcę 1ub użyt-
kownika lasu,

- wypalanie wierzchniej warstwy gleby i pozosta-
łości roślinnych,

- paienie tytoniu, z wyjątkiem dróg utwardzonych
i miejsc wyznaczonych na pobyt ludzi.

Fodczas zbioru ptodóvł rolnych naLeży przestrze-
gać zasad bezpieczeństwa pożarowego, a w szczegól-
ności:
1. Stosować się do wskazań podanych w instruk-

cji obsługi przy eksploatacji maszyn rolniczy'Óh.

ż. Stosować siiniki elektryczne o odpowiednich do

warunków pracy stopnia ochrony. Minimalną
odległość układu napędowego od stert, stogórv

i budynków o konstrukcji palnej powinna w-y-

nosić 5 m.

.7

5.

6.

Ustawiać Śitnit<l spalirrowe na podłozu niepal-
nym, w odległości co najmniej 10 m od stert,

stogó.lr i budynków o konstrukcji paląej.

Zabezpieczać urządzenia wydechowe silnikóv,z

spalinowych przed wylotem iskier.
Zapewłić możliwość ewakuacji 1udzi i sprzętu,

Przechowywać niezbędne materiały pędne w iloś-
ciach nie przektaczaiących dobowego zapotrze-
'cowania, w zarnkniętych, nictłukących się na-

czyniach, w odległości co najmniej i0 rrr od

punktu omłotowego, stertowania itp.

7. {Jżywać ognia i palić tytoń w odlegości nie
mniejszej niz 10 m od punktu omłotolvego, ster-
tov;ania itp. prac, w r"niejscu oczyszczonym z ma-

triałó.,lr palnych.
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11.

B.

!}.

12,10.

W;;posażyc miejsca cmłotó,ł, steriorł-ania i korn-
-ba 

j r.i ov;ania v./ sp]]a\t/ily poc}.rę c zn,i, sprzęt gaśni-
czy aTaz i", razie pct::zeby rv sprzęt służąc-,, fl6
r,vlrkgix;zlyąn ia przel.,v i]amu j ą c }.cli rozprz e sir ze -
ilianie się pożaiu"
Fa}errie tyt+*iu płzy o}rsłu_dze sprzętu slrtżące3o
d* zJ:iorl_* ptodól"; rolnych jest zaircnione.
Strefa pożaro-...va sterty, stogu z paln-.-;:li ploduk-
taird rośiirrnl-nri nie może przekroczyc po-
.łier"zcaci 1C00 m'lub kubatury 5000 m3.

Piz;, ,L1513,\rianiu stert, stogów i brogów nalezy
zachować następujące odległości: 13.
s) od bud3znków wykonanych z materiałów:

- palnych - przynajrnniej 30 m,

- niepalnych o pokryciu co najmniej tudno-
zapalnym - 20 m,

b) od dróg publicznych i torórv kolejowych
plzYnajmniei 

- 30 m,
c) od urządzeń i przewodó.r linii rvysokiego na-

pięcia - 30 m
d. od lasol.v i terenów zadrzewiorrych 

- 
100 m

e) mięriz,y stertami i stogami stanowiącymi od-
dzielne strefy pożaiowe 

- 3 m,

Wokół stert i stogów należy wykonać i utrzymać
porvierzchnię o szerokości co najmniej 2 w orileg-
łości od ich obrvsu pozbawioną materiałów pa1-
irych.
Produkt"v roślinne naież.v skłaclować w sposob
uniemoz]irł,iający ich samozapalenie. W przy-
padku konieczności składowania produktów nie-
dosuszonych należy okresowo sprawdzić ich
temperaturę. o1)r. (H. Z)

Na strażąckirn obozie
W trosce o i:r:l-,rszłe kadr,v pożarnicze ts\omenda

\Ą/aje-.ł,ódzka Państtvo,.,łej Stra,:y Pożarnej w Lesznie,
Zatząd Wojev,,ódzki Zl,viązkl:ł Cchotniczych Strazy
Pozarn}.c]: R.P. -;r, Lesznie i Wc;eivócizki ośroiiek
Szkoie;:iia Parlst.;lc-.,vilj -Ętraż-.i Pozarnej w Kościarrj.e
corccznie organizują rv ].esie. nad jeziorem łv Go-
łanicach, Obcz;l it,Iłodzieżolł,e Drużvn Pozarniczych.
W dł-zóch i4 d;licri,\-clr turnusach, w}pocz:\,wa i szko-
ii się i4 godzi,lv zajęc dziennie) ponad 150 miod5,ch
(12-- 1B 1at) strażakór,ł,. PrzyjeżCżają prawie (bo nle
wszystkie gniiny dbają o swoje kadry) z całego rvo-
jewództ-wa. Koszty pobytu uczestników pokryr,,ają
samorządy lckalne, a kadrę, sprzęt specjalistyczny
i rvyposazenie techniczne zahezpiecza komenda wo-
is./,/ód_zjra. Częśc kosztó.lz pok::yłva również kuraio-
rium.

Pun}<teiir kulminacl.jnym kazdego turnusu jest
uroczyste śhłJrołvanie połączone z o'aozowym ognls-
]ęleln.

Skcrzl,stałem z zapTaszenia komendantl obozu
kpt, inz. Fjieroniirrą Sch.łzarza (to śmigieiak, svn ś.p.
Witoicia Schr.,-e,l,zaj i uczesiniczyłem w uroczystoś-
ci, która odb-,-ła sir. 2' li.oca br. Głó-tr,rn)ri:l,i bohaiera-
ini było 21 dziervcząi i 46 chlopców. a w.ślód nich:
Agnieszka Eabci,vska, To.rrasz Łącz;ł!;sŁi, Tołiasz Ba-
tajcza!ł, Adarrr Szudra i Dorota ż1_1re|"< ze Snligla.
C randze ;aką nad,ano tej i_lrocz.,-sto.'ci śrviac]cz.,.ł;L
obecność gości: ł",rice.łojewoda Jan'ilo1ciecho-+,-ski,
burmistrzowie i wójtor.r,ie: Sabina Bresińska 

- 
Koś-

cia, Faweł Buksaiervic7 
- 

j{,y7:..,iii. ilenl-i-k Eario-
szevzski - sn:ina Kościan, i Jerz;. Cieś]; 

- Sr:ri-
gie1. Eyi t3u piz.=.i,,crlriir:ząc.,. Ra,dy Miasta Kościarra
Stefan Zurek, Sirażaków repiezentorłraii: prezes Za-

l;ądil trVojervodzkiego ZOSP RP .Tan Solak, komen-
dart rvojelł,ódzki PSP brygadier Bolesłar,v Trybu-
c]loi^rs]<i. komendant Centralnej Szkoły Pozarnictwa
."ł, Częstochorł,ie st. br;zg. Teofii Jankowski. Byli tez
prezesi gmlnnych zarządów OSP. Przed sluborvatliem
J. Solak mórviąc o roli strazaków, kładąc szczególny
akcent na zapobieganie, strł,ierdził: ,,Ci młodzi ludzie
zdecydolvali się służyć drugiemu człowiekowi".

Rote śluborvanie, zarr-icr;jącą m.in. słowa: Slu-
bu,ję przgczyniać sźę do ochrang dorobku kultural-
nego i materźcLl,nego, żEcia i mienia |,udzi przed po-
:crątrui ż źnnym klęskc"raź .-.gllsiołowymż, złożono na
szi:andar Zarządu OSP w Kościanie tradycją
obozu JesI to. że rra każd;,tn turnusie zmienia siq po-
,.,,et sztandarow)..

}Iastępnie odbyło się pasowanie na strazaka. Posz-
czegóirre szeregi przyklękały na wężu strażackiin, po
czym _- za dotknięciem symbolicznego toporka trzy-
fiIanego przez Komendanta Wojer,vódzkiego 

- 
stali

się prarvdzirv5rmi strazakanri. Dla wielu z nich było
tc prz:z;,-cie tym większe, ze ślł,iadkami uroczystości
]l,,,1i ,ich rodzice.

Po części oficjainej, kto chiał mógł uczestniczyć
rr,e i-llszy ś,,v. odprawionej przez ks, Romana Janic-
1.,iego z Leszna., który 

- zaprzyjaźniony juz z mło-
dzteża strazacką _- był również centralną postacią
okoi:cznościolvego ogniska.

\,I/ rozmorvach kuluarowych duze wl,ażenj.e na
ri,latlzach strażackjch wywarło oświadczenie naszego
bulnristrza, J. Cieśli: w przyszłym roku Smigiel ira
obozie będzie reprezentowała ta młodzieżowa druzy-
na pożarnicza, ktora z:wycięży rv gminnvch zarvo-
rlach. To jest propozycja godna rozpowszeclrnienia

- strł,ierdzono jednogłośnie, opr. (H. z.)
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WYCIECZ.KA
2L iipca br. pracorvnicy Centrum Kult,.rry

w Śmiglu i członkorvie Zarządu Torvarzystłva }",{iłoś-

ników Ziemi Kościańskiej zwiedzali niektóre zab;,tki
Ziemi Kościańskiej,

Przevrodnikieni rvycieczki był pan Józef Sviiąt-
kier,l,,icz, kustosz pałacu rv Czempiniu - zna§,ca rod:-t
Chłapou,skich (b;.ł jednym z konsultantorv nairko-
wych przv l,eaiizacji filmu pt.; ,,Najdłuższa woina
no\ł,ocze§nej Eul,op\,"). Oprócz historycznych falrtorł,
dcwiedzieliśmy się również wielu ciekawostek z ż:,-
cia osob zasłrrżon.vch dta Wielkoprrlski. Dlatego rrlvł,
żanl, że ,lvarto poclzielic siq swoimi r.r,rażeniami.

ilrasa wycieczl<i prorvadziła ptzęz: Osie}r, L,.łbiń,
Rąbiń, Turelv oraz Czempiń.

Docelorvym punktem b.,vł klasztor w Lubiniu.
Znajduje się tam Opactlvo benedykt;,nórł,. Fundato-
rem opactlva był rł, XI w-. tsolesłaiv Smiały. I{ipotezę
tr; potrvierdził_v badania arclrcr:logiczne, pr-olriad,zon,]
od 19?B r. Opactrł:o rr, Lubiniu na}eży do najstar-
sz)rch klasztorórł, w Polscc. Jego biblioteka słvnie
z pięknie iluminorvanych ksiag. W murach klasztor.i-r
benedyktynów prarvodopodoi:nie zbierał materiałv
i pisał swą ,,Kronikę Potska" Gal} Anonim,

Przeorem w Lubiniu jest ojciec Kar.ol Filipolvski.
Obecnie bened5,kf;lnów jest tizynastr_r. Zajmują się
medytacją. uprawą ziemi i szkółkarstwem. Obecnie
klasztor jest zamknięty dia zrviedzającl,ch. Jesienią
br. remont ma być ukończonv, a kcściół udostęp-
niony dla zwiedzających, Po drugiej stlonte szos;:
stoi kościół śrv. Leonarda zhudorvany w Xl]i lvieku
Z kostki granitowej, rozbudorł,an5l rv XV rł,. Rol:iań-
ska jest absyda oraz dolne partie obecnego plezili.te-
rium. Wyżej mur gotycki i renesansorvy szc;,;,vt
z 1549 r. Kościół ten jest dol<rln,rcntr_,t1-1 Lozrr.,ojtl al,-
chitcktury sakralncj.

Osiek. W tej miejscou,ości znai.Juje sl,, pałac.
,tv którym w czasie swej podróży po Wielkopolsce br,ł
Adam Mickiewicz. Po II wojnie światowej pałac br-i
rvłasnością Napoleona Zakrzew-skiego, Dziś jest to za-
niedbana tuina, która niestety zginie na naszl,ch
oczach. Zaskakujące jest to, że zachował się napis
nad rvejściem głórł,nym: punkt bibliotecznv.

W Bąbiniu znajduje sie zabvtkowy kościoł. Na
cmentarzu kościelnl,m pochorł,anv został m.iir. gene-
rał Dezyder5- Chłapolr,ski, jego zona Antonina oraz
jej siostra Księżna Łolvicka - Joanna Gru..lzińska -żona ks. Konstantego. W sunric lezy tam pięć poko:
1eń z rodu Chłapoli-skich.

l,Ia murze koścrola znajduje sie sześc płaskorzeźil
z brązu. PocŁod:lą orle ze stacji kr-z__vżoivej ufunclo-
li,anej przez Jana Koźmiana. Ustarłriono je wzdłuż
dr:ogi z }',:.opn§zewĄ do Rąbitlia. Obok kościoła. stci
zabytkolł,a figura przydrozna w formie obe}isku
trójgraniastego. Pochodzi z 1764 r. i prawdopodobnie
ufundowat'a została przezht. Mycielską jako wotum
dzię}icz-,rnne po epidelr:ii choler1..

Ttłl,et-v tc lioiejn;,- plzvstaneli 21ł,i1;17311,1; z łr_isiłllią
Clrłaporvskich. ktor-z-1 nab_vli ma;ątek .w 1?30 r, Tu-
taj wy cholvał się Dezvc]ei-r. Chłaporvski ._ żołniel,z
i refolmatol rolnictri,a. Na rł-zór angielski \\lp]:o.!vA-
dził w sl§ych dobrach io\\.oczesna agrotechnikę"
Sprol,,,adził nlaszyny z Anglii, gdzie przeb"vłvał i ucz5rł
się norvoczesnej upr-ari-y ziemi. W okolicach Tur-uvi
z jego inicjat_vrv.,, sadzoi-io \li pocz. XIX ri. picrrvsze
na liontvnencic europejs},ini pa:i_y rł,iatrochronórł,,
korzvstnie oddziałr-rtaJące na jakość up]:aw roln_vcll,

W Turlr.i znajdlłje sie piękn;, palac i kaplica. We
wnętrzu pałacu zachował się klasycystyczny salon
z bogatym stiukowym wystrojem, Pałac usytuo\\rany
jest rv rozległ;.rp wiciokorvym parku, łv którym znaj-
dują się okazy starych drzew m.in. dęby. Obectrie
rrrieści się tam zakłaci Agroekologii PAN, któr1, jest
kontynuatolenl plac prowadzonych przez D. Chła-
powskiego.

Ostatnim miejscem naszego pobytu rv czasie rr,§-
cieczki był Czempiir. Znajduje się pałac z XVII wie-
ku, lIsytuorł,anv został w parku. Jest to budolvla
barokorva. l{a szczególną urvagę zasługuja bogato de-
korot^rane szczr-tr-. secesvjnr- ho1. biblioteka na pię-
trze, a szczególnie laztenka. Przr- pałacv jest baroko-
-.,,,a FapllCa z i't8'J l,.

\V pałacu zna;du;e sie obecnie siedziba Czempill-
siric,1 i{olporacji Rolnej rrn. Dezyderego Chłapow-
skiego olaz siedztba konsula honorowego Krolestwa
Danii. W pałacu odbywają się również międzynaro-
doric zlazdl- i konferencie naukowe,

Wvcieczka llyła bardzo interesująca i pouczająca.
l{am, pracorvni}lom centrunr kuitury, unaoczniła
dzieje naszej histor.ii a przede wszl,stkim 1uclzi, kto-
rzy ją tworzyli.

Tą drogą dziękujem,v serdecznie p. J. Su,iątkiervi-
CzOWi Za prorł'adze nie \,/}rcieczki i, plzekazylł,aną
nam rviedzę.

L, P,

NASTĘPNi* 1l{UMER ,,W§,, UKAŹ§ SIĘ 24 SIE§PNIA



,\ii rT},t Y NA ŚM I G I ELs K A
ffi

6.0?.1tr" 
- 

i{a trasie t]nie.yowo-Gryżyna nietrzeź,
1ą,y mieszkaniec Gnieworł,a kierl,łjąc mototoulerem
rlie za.c1lo\1,,ai aaiezytlrch środków osiiozności przy
za\,vlacaniu_ i najechał na prawiriłorvo jacącego
PiTA 126p. lVniosek do Łroiegil-łm.

ii.0?.}:r. - Tuż po północy stróz SK ,lz Plzysiece
Starej zgłoslł, ze w pobliżu pałacrr p;:zeb.v,łają
podejrzane osoby. Policja po spenetrowaniu tere-
nu nikogo nie zastała.

8.S?.bx. - Interweniowano lv jednym z mieszkan
w Eruszcze-uvie, gdzie doszło do nieporozumień ro-
dzinnvch między ieściami a cjziećrni. Przepro,.l,,a-
dzono ]]oz,i.iiowę proliiaktyczr.ą.

1l}.G7.br. 
- *r,:iukrotnie inierweniowano w posesji

przy ui. J. Kilinskiego \Ą, Sirligiu, gdzie v;ipół-
,;;łaściciele dorr:,ił r:ie l,:,og!i C,ojść do po;:ozumienia
,w krrvestii użytko:ł,:,;:i;1 v,lspóinej własnOŚCi.

i:],07,i:r, 
- Mies;:.1-.arriec pose ,i przy uI. T. Kościusz-

ki r.v Smiglu zgłosił iai.;i po3r.;,,zienia swego dziec-
ka ptzez pss, sąs:,ł.da". },/iił:o tego, ze pies był
szczepiony, jego właścicieja uka,rano rnandatem.

14.S7."nr. 
- Po ia"z kolejny interweniorvano przy

u1. Zd_rojorłrej rł. S:;igl,_ł, gdzre doszło do niepo-
rozurrrieii r.Lięcizrr żci:ą a pijanym męzem. Stroii-,.
poucZono,

1{!.*?.t,r. 
- DI,I, 

,liiiictnie inier-,r-ei:iori,anc lł, Robaczi--
nie, gdzie nietizeŹ-l-, ;; zie,: al,-. antuLo-,,iał sie z ieŚ-
ciami i żoną. Pierr\,-sz\,- Ia7 go pouczono, W czasie
dr ugie j interwe rc;i został cd.r-iezronv C.o rs}.-

ttzeż-wtenia do aiesztu v.,z Kościanie.
2{i.i}7.br. 

- 
Nietrzeźwy mieszkaniec Srnigla z u}lc_v

Leszczyńskiej wszczął awantulę rvoi:ec -wspóilo-

katorów. cdwieziono do rllytrzeżvrienia dc arelztu
rv kościanie.

25.07. 
- Al,vantura dornowa między synową a teścia-

mi rv Koszanotł,ie. Stron,y pouczono.
Kierownik Posterunku Policji Lokalnej

st. sżerż. W żesła1,o T ercze,tt:skź

ZE§PGŁ §{UZYCZNV l-osoBowY
€ ivesela,

§ rvieczorki
€ c-łancingi
RoBERT oLtrJNlii

6,1-G3$ S m i g i e l, ul. E. Orzeszlrorvej 17

te1. (0-65) 180-1i1 w. 6?0

LTCE L-],. C,],CL}, O]_{-cZTAŁC1.\C§ 1,' :iirTiC i,l l

',. . l"_l j e ic w:,,r];i j ęcia

Knom§fuw p§E*ąw§n&

pottric:zczenie na r-,|1.1,ąi.i" skiepiku 1rib punl;tił
a.,3. ji-i]CĘor'l i ,

Oiel,,-, i:llz. illiił1e sel;ieiari;;t sz,kc1-1.,

Srnigie1. ,.r1. ]irckie r,,;lcż? 2l',i.,1, :,:I_1.

nłrłej

flffifu
Urzqd ,Stqnu Cyuilnego Lo

zausźadamia, że uol.ę usl;qpżenl,a ,

zadeklaroulal,ż:
12,08. - Pan, Staruźsłau Olejr"źk z Brońska ż Pani

GrażEna Ka,czór z Nawego Bźałczg.

- Pan Pźotr Ramtt,rt Kocll,a,*ousźcz z Wałbrzg-
cht i Pqnź Ml,roskluJu Agnźeszka KokorT,a-
czyk z Nżeiqżkoula.

26.a8. - P{uL LLarźusz Józef Kobźałka z Czacza ź Panł
Justyna Czy:euska z Fłobaczyna

Zastępca- Kier:;,łnika USC Barbclrcl Fźriej

EnooZ,|ĘKsWANIE
W imieniu -łszysikich korzystając 

"lrcll 
z baselu

kąpielowego w Śmiglu składam serdeczne podziękc-
wanie p. Herrrykowi Skrzypczakowi - kiercwniko:łi
Z,a'l:].aall Ccspodarki Kcnuiralnej i i{ieszkaniov,ej
,:i Sł,:lf]lll i -,vspaniałe j za,ładze pracującej w ty,m Za-
kłe.dzie za bł.,,skarł,iczne podjęcie decyzji i wykona-
nle prac kairaiizacyjnyc}r uclrażniaiącl.cJ: odpływ
rvcd.v z basenu, W przeci.wllylll wypaclku basen mu-
sleliŁr-7śny, nies'iety, zarnknąć.

Dyrektor Centru;rl Kr_lltury w S,nig]u
Ilubert Zbźerskź

Srniglrł uprzejmźe
w :wiązek mq.tżeiski

PF"ZEPRASZAMY
W poplzednim nunerze ,.Witryny Smigielskiej"

na str. 7 opubiikorł-a}iśmy r_vsunek przedstar.,".iający
Pcrnnlk Rczstrzelarlvch przeci modernizac ją. Zapom-
nieliśrnv jeCnak umieścić lazivisko autora rysunku.
Jest nirri Pan Antoni Szulc. Zainieresowanego i Czy-
telnikó-*. pizepraszamy, Rerlakcja
ffi

SPRZEDAM MASZY}{Ę
PRESĘ wYSoKTi{Go ZG}IIOTII Z-224

Siekór,ł,ko 67, gmina Frzemęt
§/§-§

.ZAKŁAD MECiiANIKI PoJAZDowEJ
rv Śmigl,_i przy u1. Jana Kilińskiego 36, tel. 330

od dnia 3 lipca 1995 roku
wZNoY/IŁ DzIAŁALNosc!! !

ąę- t+Ęę-Ł+ *1&ąąą §ąĘ} ąą,@.w%'*3

Sprzedam bojler elektryczny 3-letni w dobrym sianie.
Pojemncść B0 litrów.

I:;lorlnacjł teI. 97 Smigiel,

ą.gry}<}@@l

SPRZEDAM SZ].'LARNIĘ
WRAZ Z RURĄMI

Smigiel, ul. Wodna 2
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UWAGA ODWAZI{§! MoZEciE, §IĘ SPRAWDZIĆI

CENTR{JM KULTUBY, RADA SPORT'U i REKREACJI oraz PPUH s.c. ,,GIN"

zapraszają
do udziału w atrakcyjnych zawodach - po raz pierwszy w Smiglu

W
I LHTN§CH oTWARTYCI{ MISTF"zoSTWACH SitłlGLA

W MINITRIATHLONIE (tr0jboju)
rv dniu 12 sierpłie 1$S5 roku o godzinie 1l.fr0 na hasenie oraz hoisktł sportowym przy ui. Konopniclriej

Frzyjmowani,e zgłoszeń w dniu zawodórv od godz. 9.30 w budynku KS ,,Pogoń" na stadionie

warunki udziału:

- posiaclailie r,,,;aznej karty pływackiej,

- w-łasnv rowe]],

- strój sportowy,

- nieletłi zaborłłiązani są przedstawić ośr,viadczenie rodzicórv zezwalające na start lv za.,vcdach.

Konkurencje:
A. do lat 15 chłopcy i dziewczęŁa - odzielnie

- przepiynięcie 2 clługoici basenu, bieg na stadicrr bez przer,,,rry

- jazda ro-ffe]]en: 2 okrązenia stadionu, odstau,ienie ro\Ą,e]:u

- bieg 2 okrążenia stadionu.

B. porł,yżej lat 15 }iobiety i rnężczyżni - oddzielnie

- przeplynięcie 4 długości basenu, bieg na stadion bez przerwy

- jazda rowerem 4 okrążenia stadionu, odstawienie roweru

-- bieg 4 okrążenia stadionu.

Klasyfikacja:
Startoił,ać będą grupy liczące maksymalnie 6 osób. Do klasyfikacji liczy się uzyskany czas na mecie po

ostatniej konkurencji. Organizatorzy pr.:e-+u,iciują puchary dla zwycięzców w każdej konkurencji otaz

nagrody i dyplomy.

Zavłody odbędą się bez względu na pogod_ę.

PONADTO CENTRI]M KULTURY ZAFR,].S7_\ oD GODZINY 16.00. bjA FESTYN
,,wEEKEND Z NAMI"

W programie: zabawy i konkursy dla dzieci w rnałyn basenie, konkursy ,,Humor, rozryrvka i zabawa dla

młodziezy i dorosłych" - koło, oti godz. 20.00 --- zabawa ianeczna przy muzyce zespołu ,,SEZAM",

Imprezom towarzyszyć będą stcj,ska handlow-o-ga-stronor-:.iczne olaz inne atrakcje.
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