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6 lutego 1935 roku (a v"ięc 60 lat temlł) w !Vo-

nieściu, ,".r }rcściele parafialnym Parrn,v i'"Ąłodej, zos-

teł pobłogosławiony, zri,iązek małzeński r,;1osclań-

skiej córki Stariisła\\,}- Łabińskie;, iat 2j. z Przr-sie-
ki Starej i Franciszka Boty, 1at 29. sl-na gospodarza
z Btałcza Nowego.

Młodzi zamieszkaii w- dopiero co lłzniesion_,vm brl.-

dynktr mieszkaln,vrn tv Białczu, gdzie Franciszek wr;li:

il ojcern Janem (do ;ego śmierci u, 1937 roku) plo,
.,va.dził gospodalst-i:,,o. Życie Nlłodej Pary wypełnione
było pracą. Jego rytm został zakłócony w 1940 roku,
kied_v to .lu, nocy kazano im zabrać niezbędtre rze-
cz;,, tyie ile mogli unieść, i udać się do Brońska. Ta-
kich rodzin było wiele. Wsiedli do oczekujących au-
tobusów, którymi udali się na dworzec kolejowy do
Kościana. Poprzez Łódz i Chełm dotarli w rejon Dę-
blina. Tarn ich rozdzielono oci innych rocizin i taz-
parcelowano na opuszczone przez Niemcóy,,, (których
wywieziono w inne rejony) gospodarstr,va. Eotorvie
trafiti w rejon Stężycy. Ziemlę mieli dobrą, połozc-
ną niedaleko Wisły. Dostaii konia, późlriej }<ro,,l.ię i
gospodarzyli. Nie mówią, że było żJe, ale było obco.

Byli też św-iadkami tragicznych wydarzeń. Do dziś
w głowie im się nie mieści, że można sprzedać (wy-
dać) człowieka za... kilogram cukru. Gry zbliżał się
front, opuściii zajmowane gospodarstwo i schronili
się w pobliskim miasteczku. Franciszek udał się na
zwiady do Białcza.

Jego gospodarstwo dostał Niemiec, który gcspocia-
rował na nim do 1942 roku, kiedy wezwano go ne
front. Po nim gospodarzył folksdojcz (rnłodym cz,v-

telnikom wyjaśniam, że był to człowiek, który ,w

związku z niemieckim pochodzeniem zadeklaro-wał
przynależność do narodowości niemieci<iej) z Reń-
ska. Prowadził gospodarkę rabunkową, budynki gos-
podarcze były zaniedbane, w stodoie brakowa.ło be-
lek, które po prostu wycięto t przeznaczono na opał.
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Po dokonanyr^ Tozezna::i:.: }-ranci:ze}l Eota -wrócił

po Zonę i dzieci. t.iekr rc,]itoc-\; icizi::;y Zoily gos-

i_,.odarsiri-o zaczęto gdbl;cj;]:,-Ll\:,ać. W i348 rOkU POS-
ia1\-i!nc no-,ra, s'icdoię, a uwl"d.zi.eścia iat później -
cbcrę.

Franciszek i Stanislail a. 3Q s:izĘ.śli.ivymi rocizica-
n,li cz\,.",orga dzier:i,. 7,.i2łTr.uri!a, ll.'.'larli, Kazimi.erza i
Zcfii. W 19?5 rciru gospł;dar-<t,,l,zo przepisali Kazimie-
rzotvi, który 31 stycenia 1970 roku, (25 1at temu) za-
warł z"wiązek rnalżeński z Eugerrią Ka::oiczak z Sier-
po-vva. Pod ich rządami gos1lodarst,,;i,o nadal dyna-
nicznie się rozv",iia. W 19?5 roku tvybudowali duzy,
okazały i gustownie urządzori1. dorn (to już trzeci
buclynek mieszkalny ,+l3r'*u,dor^rany w tynr samym
nriejscu!), późnie; nową stodołę z cborą i garaże. Co-
ra.z więcej w kierowanie tego rodzinnego gospodar-
sir,va r,vłącza się ich s;.r: Ada.m, tez już zonaty. Jego
cizieci, to czv,arte pokolenie Botór,.z mieszkające pod
t"§póln."lli dacheml ] i

Po rvizycie w tyiir donru nie mogłem oprzeć się
refleksji: dzięki cz€mu r,.r jecinym budynku, w peł-
nej zgodzie i harmonii mieszlrają cztery pokolenia
Iudzi? ZervsząC słychac, rnożl-la też przeczytać i w
prasie, o nieporozr,tmieniacli rniędz;; pokoleniami, o

samoiności wśród s,ui,oich, c v;rd_zielaniu strawy, o...

Ocipowiedź zna],a,z\em łv czasie łvesela, które zorga-
nizo-wano dworn palcm Jubiiatórv r,; pobliskim Krza,
nie. Bawiło się na r:in:r prawie 100 osób bliższej i
dalszej rodziny. lVsz:yscy dc Seniororv Franciszka i
Stanisławy Fctółv odnosiii się z r,,,lelkim szacunkiem.
Widać, że s,łłą pracą i postalł-ą ż;,ciov,,ą vz pełni sobie
zasŁużvft. Doceniły to nari i nasze v;łacize samorządo-
w-e. Euł;liistrz Jerzl, Cieśla i Fłzewodniczący Rady
Jan pietri:ak ivrąz z zyczerliami zdrowia i wszeikiej
pcni,śiności Ju]:ilato-i l,^,,ręczyli wiązanki k-wiatów
i okoliczi:ościo.,xly p.dres.

(H. Z.)
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Z PRAC ZAREĄDU
J,ąK wYGoSPoDARowAe ETAT? .,_ĄUmorzenia i odroczenia należą cio kon.netencji but'-

Jednyni z iernatórv posiedzenia, które odbyło się mistlza. Ten jecinak, nie chcąc podejmoi','aĆ ciecYzji

i lu.tego br,, była evienfualna reorganizacja służb fi- jeelnocsobo\n'o, wl}io§ki przeclkłaci a Zarządowi i de-

na.nso\,x/ych gminn,vch szk,;ł polegająca na utwolze- c.l..:ije podejrnuje w oparciu o oPinie człoilkó-rł' Zarzą-

nir,l jed.nej ]<om.ilrki ci}a wszystkich jednostek. Na ten du,

temat mól,,;iono już na poprzednim posiedzeniu, pod- Stąd też oddaiono wniosek komisli finansorvej, któ_

c;a; i:tórego rczrrrażano rnożliwośó przesunięcia eta- ra ,,wnioskuje aby opirrio-wała wszystkie r.,-nioski do-

tu ze Starego lcjano-lva do Przysieki Polskiej. Na iyczące urnoizenia łvzględnie przes,.lnięcia terminu
pcsieil.zenie zaploszono dyrektorów szkół, by wysłu- płatności podatków". Raz, że nie jest do tego uPo-

cilać ich opinii. Do projektu odnieśli się negatywnie v,,ażtiiona, dwa - nie ma tego ..v sr.ł:oim regulami-
ai.gunlent,ljąc: dvrcktorami czujemy się dopiero te- nie. Regulamin będzie mlłsiała też zmtentć komisja
raz, gdy na codzień nrożemy decydować o rvydat* rolnictrva, ktcra ma a§pisaĘe opiniowanie takich
kach. W ZEASIE (da.rvi:a jednostka: Zespół Eiiono- tvnioskor,;. Zapi,oponol,,,-ano {pizewodnicząc.v* tej ko-

ruic:łnc-Administrac;l,jnr- §zkół - HZ.) b"vłem pe- misji jest członkiem zarządu), by dokonać poprawki
tł,.n,iernj Z obecneqo stanu zadorvoleni też są naucz],-- rv regulaminie i dopisać w}Taz ,,może" (opiniować),

ciele-wszi,,stkc mają na miejscu. Do ZF,ASU dzien- gd:by burmistrz, w rvyjątkowych rvypadkach, chciał
nie prz,rzje zdza-ć lrqdzie około 40 nauczycieli by za- oprócz zarządu zasięgnąć opinii i tego ciała.
łatv;iec na,jdrobniejsze spra'*,zy. Wniosek mieszkanki Starego Bojat:o1ł,a Zatząd za-

Człołko.,.;ie Zarządu argumenior,łrali: ilość admini- opiniorvał pozytyłvnie, Postanowił także doprowadzic
stracji -w dużej jedaostce jest mniejsza niż w kilku do uja.wnienia osób, których wycieki z szamb zanie-
n,niejsz}lłlr, łatłviej jest tez dokorr.vłvać przesunięć i czyszczają łąkę i surorłlo je ukarać.
o;:ganizorvać zastępstrva.

Dyrektoror:l polecono opracor,illri. 11,ę własfiym gro- I'JIE ZAPŁACĄ PODATKU?

nie koncepcji rvygospod.aro.,vania l etatu dla Prz_v_ 22 rni,eszkańców u1, Wiejskiej rv Bronikorvie pod_

sieki poiskiej i przedłcżenie jej zarządowi. w zwią,z- pisało ośrviadczenie, w którym strviercizalą, Że z po-

ku z tym, że propozycji nie przedstar,łiono, zarząd wod-u niePrzejezdnej, błctnistej drogi nie zaPłacą Po-

na pcsiedzeniu rv dniu 15 lutego postanowił, przy datku od środkórv transportowych, Zgodnie z pra_

jednym głosie wstrzymującym, obciąć po pół elaiu wem Postanovriono im odPisaĆ, Że: ,,nie złvalnia się

l,v szitołach rv Starym tsojanowie i Czaczu, mieszkańców od Płacenia Pocatku(...), którY jest Po-

Odciążenia administracji szkolnej szukano ,ownież datkiem obowiązko-wym, Nie opłacenie podatku spo-

w przekazanirr Zakładovri Gospod"rr.i xo*,r""r"": i woduje skierowanie wniosków do komornika celem

Nlieszkarriorą,ej w śmiglu mieszkań ""-."i"i"lrr.iJł.. 
egzekucji", Przedmiotowa ulica -- droga została

Spraw-ę postanowiono rozważye *, t"r*r-# for,.i";_ zgłoszona przez radę sołecką do budowy _ utwar-

sz},m, z tym, ze e\^,eniualne przejęcie nie nastąi' dzenia w tYm roku,

v,,cześtriej niż z, paczątkiem 1996 roku. I§IE DO NACZELI.{EGO §ĄDU
W z.wtązku ze z-większonym zakresem pfai_ i ADMINISTĘACYJNEGO

v;zrostern sprawozdawczości - w tym i dla potrzei; Do Zarządu wpłynął lvniosek Komisji Regularni_
kcmisji Rad.y - zatząd postano,wił dodatkowo z,1.- r:c.;,.c_Statutowej o przekazanie do NSA spornej
trudnic vł TJrzędzie Miasta i Gminy jednego pla- splawy dotyczącej odpłatności za podłączenie insta_
corvnika r,v dziale rozliczającym czyny społeczne i 1acji elektrycznej. (Zob. pop. nr Witrny s. 1i 2) oka_
prowadzącym irrrvestycje. zuje się, że zgodnie z ustarvą o NSA, zadaniem tego

Głóv;nym temątem posiedzenia w dniu. 15 iutego sądu jest v.ryłącznie badanie zgodnoŚci z Prawem de-

łrr. było opracowanie projektu budżetu na rok 1995, cyzji adninistracyjnyclr, a nie rozstrzyganie sPorów.

który będzie przedłożony Radzie do uchwaienia. Nirn TlĘ/GRZyF/iy BUDżET
rozpoczęto pracę nad budżetem ustosunkołvano się do 

obiiczylern, że członk owie zarządu przed posie-
Paru innYch krvestii' 

dzeniem dosiali do ,.przetrawienia" ?B stron materia-
UMORZYĆ? 

'ów 
związanych z wykonaniami dochodów i wydat-

Dyskusję na temat umorzeń i odroczeń poclatko,,ł ków w roku ubiegłym i projektowanymi dochodami
r,r,yuzołał wniosek mieszkanki Starego Bojanowa, któ- i 1łiydatkami lv roku bieżącym, ZdecYdowana więk-
rej łąka jest s__vsternat_vcznie za_let.,,ana przez ścieki szość z nj.ch zawiera POTRZEBY, potrzebY, PotrzebY",

wypłyv,ające z odprorvadzeń szamb pobliskich bu- Ale tak krawiec kraje, jak mu materii staje. Zapla-

dynków. nowano ponad 65 miiiardólv (starych złot;lch) docho-
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dów. I zaczęto je dzielić. Vy' ruch poszł}, kalkuiatory!
IIe wykonano w ick,.l_ trbiegłym? iie potrzeŁiiją 17

tym roku? Aż ty,,le? ,,Obcinamy". DoCajenly. .iesz*
cze brakuje? No to obcinaniy po raz drugil A na to
nic?. To musi rvejśćl W tej pozycji za Cużo? A nie
zaporninajmy, że... Jeszcze brakuje? To z czego re-
zygnujemy? Z tego?! Obcrnartry.. Łat-,ł.o pisać. aie
jakże trudno podjąc dec_,vzję, na co d:_ć. kc1-1-tu zabrać.,
co jest bardziej wazne, a co llni,ej.
Celowo nie piszę o 1iczbach, bo one 5i.- ;ęs:cze ztnie-
nią kilkakrotnie, Jak budzet zcstanie uc}riialonv i
bębą one już konkretne. to na kilku rr,"l-bran.,-cl,i pc-
zycjach przedstar.ł,ię Cz;,,teinikom cirogę,,oc1 projektu
do efektu".
Sumy wprowadzone do bud"żetu przez zarv,ąd 1ręcią

ponownie dyskutowane pTzez zarząd poszerzony o

przewodniczących komisji, później przez komisjc (je-
śli zecl-rcą), następrrie na wspólnyrn roboczvtn posie-
dzeniu lłszystkich kcmisji i ił, iiońcu na sesji budze-
towej

MNIEJSZE STAWKi CZYNSZU?
W czasie omarviania l,,,vdatkorr- buCzetori,-,-ch na

rok 1995 w dzia],e: dctacje dla ZakłaCu Gospod.arki
Komunalnej i Ntieszkanio\\,ej rv Śrrriglu człcnkorvie
Zarządu dosz}i do wniosku, że dla gminy taniej bę-
dzie obniżyć stawki czynszu i dotorvać zakład gc:-
podarki komunalnej, niż dop}a,cać do ciodatko,i.
mieszkaniowych (Są przypadki, że najemcy dosieje
większe dodatki niz wynosi ich czynsz! 

- 
2 fu13lil1

miejsca prz;zkłady podam ił, następnyln rrume|ze)_
zostanie rozlważona mozliwość wprow-adzenia na naj-
bliższą sesję uchwały w sprawie oi:niżenia stat^.,ek

czynszu. GL Z)

BĘDĄ W I§ EBB§§?

25 lutego br. o godzinie 16.30 -w saji Szlrciy Poci-
stawowej Nr 2 im. Konstytucji 3 lvlaja rv Sr,riglu ro-
zegrany zostanie mecz między pingpongisianri ,,Po-
lonii" Smigiel a ,,Spółdzielcą" Kobylin.
Zwyctężca zajmie 1 miejsce w klasie i-ni.ędzyłvoje-
wódzkiej i będzie grał w barażach c .łejście do I1

tigi. Na ten niezwykły dla nas mecz zF,pla:rzJ-m} ki-
biców (bijcie brawal) i sympatyków pingpcnga.

Dotychczas w drugiej rundzie rozegral.śm;,l 2 n:e-
cze i oba wygraiiśmy: z ,,BuTzą lJl,zeczko.ło i3:5
i ,,Juniorem" Leszno tez łv stosrłnkl.,. 13 ; 5.

Ostatni mecz ,,Folonia" §migiel rozegra 12 narca hr.
z ,,Górnikiem" Polkorvice r,łl Sr:liglrr o gor-lz" 12.00.
I na ten mecz kibiców też zaprasze"ll1y.

Z e spor touyn pazrlrcwźe rł,ie,nl
(-) ll-_,-:zinier; l{aślak

sPl!EE{fiffi§E
?, §§BŁET$sAffiI

Stało sir; jurż tladycją, że na początku roku Za-
rząd lvliasia i Gminy w Srtiglu organizuje uToczys-
te spotkanie z sołtysami i przewodniczącymi zatzą-
dórv komitetórł, osiedlowych. W tym roku odbyło się
ono 9 lutego. TJczestniczył w nim też przewodniczą-
c__v Rarly Jan Pietrzak. Honory gospodarza domu peł-
nił łlurinistrz .Terz,v Cieśla.

T§a poczatku. jako żo r,v ulvnil<u r.vyborółv rv kil-
ku rvsiach i Cr., och komitetach osiedlorł,vch nastą-
piły zmianv personalne, dckonał prezentacji człon-
kóvł Zarzącl,ri i rrorvo wybranych sołtysów i przelvod-
niczących" I,v[inutą ciszy uczczono pamięć zrnarlych
sołtysów: Kazimierza Olejnika z Sierpowa, który sv,,ą
funkcje pełriił 26 1at i Wavl,rzyna Lestera z Rolraczy-
rra 

- 36 lat.
Burmistrz przedstarvił przebieg zebrań w-ybor-

cz."-ch. W stosunku do poprzednich były one bardziej
przl-jemne, panorvała na nich prawie że rodzinna at-
łlosfera, nie uczestnlczyły w nich osoby będące pod
ylpłyvrem alkoholu (z małymi wyjątkarni). Miesz-
kańcy stali się iojrzalsi i przygotowani do dyskusji.
Nie było plotek i pomówień. Na taki obraz złożyły
się drł,a czynniki: dobre przygotowanie zebrań i od-
bycie ich w drvóch turach oraz pełna informacja o
pracach i zamierzeniach władz samorządowych po-
da.łana społeczeństwu przez,,Witrynę Śmigieiską".
Zapobiegło to dyskusjom o drobiazgach.

Punktem kulminacyjnym spotkania było uhono-
ro-łanie dlugoletnich sołtysów. Krł,iaty, okolicznoś-
ciowe dyplomy i nagrody pienięzne otrzymali:
§łanisław h{aj, który funkcję sołtysa w Jezierzy-
cach pełnił 24 lata.
ł3ronisław Stachowiak 

- rv Szczepankor,vie Nol,;ym
sołtysem b),ł 32 lata,
.}ózef Słoczyński 

- w Przysiece Starej II sołtysem
był przez 29 lat,
lĘ/ładysłarv Kahl z Olszewa, ktclry rozpoczął 3? rok
sołtysowanial
Uhonorow,ano także wdowę po śp. Kazimierzu Olej-
nil*u. Ze wzruszenia, w imieniu wyróznionych zdo-
łała powiedzieć: ,,Serdecznie Wam Bóg zapŁać".

Część uroczystą zakończono rłrzniesieniem toastu
(lampką szampana): za pomyśiność samorządowców
.,vlejskich i miejs}<ich!
A później rozpoczęła się gospodarska rozmowa -r,vymiane poglądórv ,,na tenraty interesujące obie
Stronv".

]r; si:ct]<aniu sołtysi rvraz z radnymi uczestni-
czyli ,w szkoJ,eniu, którego tematem były sprawy sa-
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G*§C§t§ pG§Ł,Ą
'i,Y g;,',iłlny rl,, zjłź,3zte Polskiego Sirorrnictv,,a Ltł-

cic,,vego v.i Śrłigiu (vł naszej gminie partia ta liczy
54 c:.łonkolv), kióry odŁył się 23 stycznia uczestni*
czył po;eł tej psrtii §anusz Maćkowiak i siał się do-
iniriu jącą postac!ą Z:azćtl.
Z jego rvy-powiedai tl iil. odnotorvałerrł nastęilujące
slrvie;:dzenia;

-- Sytuacja lv kre,;l; nie jest najlepsza. Premier od-
pcviiada za całą gospociarkę, a więc nie moze dbać
iylkc o lclnict-ł.o.

- Do Eitrop,v v,/ejsć rniłsimy, ale nie za .rłszellrą ce-
nę. Są p,rr,vażrie uwarunkowania, które rnusim-,, speł-
nió. Są one I/vgorystycznie przestrzegane, Na Zacho-
ilzie je;i prze-de in,sz},stiiiill r,vielka konkurencja ib}-
ł;yć rila niego siln_vrn paririerem, musirnv się łącz-,-i
-- głównie ekcnoi:ilicznie i rvspółplaco\,i-ac orgałizu-
jąc się ,wokół takich jednostek jak byłe GS, SKR.
BS.

- \Fy' obecrrej koalicji jecinom;iśiności nie będzie już
nigdy, Ło nie będzie też ,,przervodniej siły''.

- i'łieplav,rd_ą jest, że prezydeni nie ma na nic ,.,vpły-

wu i nic nie może" },{a r,vpł-v=r na T.TBP i poiit;,kę fi-
nanso"l,/ą. A n:inistrowie musza podiega,ć premiero-
rvi.

- Dlaczego prezycierrt, skoio się mieni być prezv-
dentenr naj}:iedniejszych, nie -walcz_vł t;zlko o zliiianę
plcau podatkov",ego z żlgla na 20alł?

-. Głó-_u,,li}r_r:ii ter,.ratami pclitycznymi rcku 1995 bę-
d_ą: wybcrv prezydenckie, referend,.li:r konstytucvi-
ne, porłiat.7 (ale najpier-uv trzeba u;:cizącjilc-łać !vo-
jewódzi.,"ra), pryrł;atyzacja (ale roz.łaznie i wolno --z pań-rtr^ro=,ł,ych przedsiębrcrst-,l,, dochćd je.,t .łięk-
szy niż z spryr,vaiyzo-wa_nych, l.- §prywatyzor.;ai:cgo
przemysłll rolno-spozywczego 300io akcji -,villni oŁr.i5l-
mać piantatorzy).

- Małe gospodarstr,.;a nie ir:ogą upaśc. ale t:lusza
się d.cstosować do nowych czasóły. Przede ,tĄrszyst_liilil

musi być rynek pracy dla tych, którzy zechcą gcs-
pociarstr,va opuścić.
^..- Nie wszystkie PGR ilusiały upaść.

Po -wystąpieniu posła rozpoczęła się clyskrrsja. Nie
tyle partyjna, co polityczno-ekonor*,iczna.

€ Czego Parvlak się bci? Winien być }:ardziej buń-
czuczny!

€ Czy będzie od-wołanv minister Śmietanko, ktir;;
lansor,vał. b.,. kredyty dostałvali rolnicy mający
do 100 ha? (Odp. Tego chciała 1\.{ałopoiska).

@ Czy ,wejście do EWG po,orze.j.zone bęr]zie i,eferen-
dum? (Nie)

9 Czy zostanie Pan ministien rolnj,ci.ł,a? (Sllrego
czasu piowacizono ze rfrną lozmo\\ly. Polviedzia-

łem NIE, chyba, że mógłbyr-l: wr;:nieriić 5Ds/l za-
irudriiotll-ch lv ruiilisterst,+iie).

€ Dlaczego Sejm daje pieniądze na ,budorvę kojei-
nej kaplicy dla prezydenta? (Tc z puli piez.,,.ien-
kiej).

Q Czy PSL jest za poił,iatami? Pclvcłanie pc.;iató",ł
to partykularny interes partli iiia kolesiór,v, i{a;:r
odpowiada do'bra grnina i sejmlk samolząd,o-,vy.
(Generalnie PSL nie jest __ ciać r.,.ięi>,sze uiiia,\i"I*
nienia grninom).

€ Czy Pan jako rolnik nie r,vicizr -i,,-ie]e a,c;uiiió,;.,
.,r, ustaianiu po,jatLló-*'/

}iiecj-i ktoś r,; Wai:.za,,-;ie ustaii średi.ią roczlll i€-
nę zvta. Wted.v obie la-;.,- oędą roi.-i.e - żni...,la tez
s4 jedne. W tym roku jest nierł--lpai, bo cenv w dru-
giil połroczu będą bardzc l,ł,ysokie i poclaiki tsz. iTo
w-ymysł min. fiiransótru, i rolnictrva, aie to i:le iesi
krzywdzące dla roinika).

Najbardziej ekono:łicznie jest obciążona gritpa
posia.*ająca do 1 he}.:tara. Fłaci ona pociatek od ne-
tra, łlez vrzględu na k1ł_sę gruniu i płacą wiqcej riiż
rclnicyl (To nie rolnik, niech się zajr;ie czymś in-
nytr,. Z hektara i tak nie rv;.żyje).

Czy nie jest psracioksein, że podatek irogor,;y za
ciągnik jest rnniejszy l.tiż cd przyczepy? (-tJsiala go
mnister. Gmina rnoże zrrrniejszyć. .Test iużo pizyczep
jeżdżący ch .łz transporcie ).

Gościem Gnlinnegc Zjazdu FSL był też przevlod-
niczący Rady Jan Pietrzak, który m. in. stwierdził:
nie wicizę siły na sali, choć widzę ją w PSL. Pobyt
posła w gminie, to święto. Dlaczego tak rnało zapro-
szeń? Foseł Janusz Maóko"lrłiak zapo-wiedział, b;, spct-
kać się tym razem ze sw-ymi wyborcami, przybycie
clo Śmigta pod koniec li-itego. @, z")

Jormuje, że uol,ę wstąpiłłzia
Śmźglu uprzejmźe i,n-
w zwźązek rnałżeńskż

zad.eklaraulaiż:
25.02. 

- Pq,lL Pźc'rr PrzEbg-l,skż z Nouejusi, ź Pa,::
Agmżesz;la WojtEnźak z RobaczEna.

- Fan Macźei Ełsrtkaąnia!ł z Przgsźeki Starej
II ź Pani Mo"nźka Rc.dołu z Nad,olnżkg.

4,03, 
- Pan Sł.{żnisłazu I.{apźerałskź z Papoua Sta-

rego ź Pdni i+lanź.!|,a Anna Mgsźak z Brgnź-
kollsa"

7:::t1;_l;,2 Kierownika USC
Da,nuta Rataiczak



GMIh§NA RADA §PoR.TU
Prawie co miesiąc lv u-itrynach sklepórv zobaczyć

rrożna afisze reklamujące imprezy sportowe organi-
zcwane przez Społeczną Miejsko-Gminną Radę Spor-
tt, Kultury Fizvcznej i Rekreacji w- Śmiglu.

Rlcia po-wstala lv iistopadzie 1993 roku. W skład gru-
p_v inicjatywnej rvchodziło 18 osób reprezentując;,ch
kiuby spcriovie, szkol,v i organizacje społeczne a tak-
ż,i: przedstawiciele niektórych instytucji rv gminie.
lia czeie 9 osoborveg: zarządu stanął radny Leszek
i:]alcer.

W styczniu br. odbvło się roczne - sprawozdaw-
cze zeilrat:ie Rady. Rada rv 1994 roku bezpośrednio
zorgai-}izol,,,a}a 5 imprez a 26 b_vła wspołorganizato-
ri,nr rvzgiędnie udzielała lł-spalcia osoborvego a tak-
że materialnego. W ramach buclzetu Centrum Kul-
tury Rada dysponorvała (rr, ub. roku) krvotą
65,435.500,-. Z tej sumy na zakup nagród przezna-
czono ponad 38 mi}ionow. Ponadto, na podstawie sza-
c,_lnko,,vl.ch obliczeń, sponscl,zy ilnprez w.r.as},gnowa-
li da}sze 32.500 tys. złotych, głównie na słodycze, na-
poje, nagrody rzeczowe. W czasie zebrania wysunię-
tc takze rvnioski do realizacji w roku bieżącym:

1, Znorvelizować dotychczasowy regulamin Rady.
2. Zająć się wykorzystaniem i modernizowaniem o-

biektów sportowo-rekreacyjnych (korty, boisko,
lodowisko),

3. Organizować masorve imprez5, o charakterze
gminnym i ponadgminnym.

4, Wspomagać osobowo i materialnie organizatorólv
imprez.

5. Organizowac imprezy poza Śmiglem.
6, Utworzyc Gminną Ligę Piłkarską Trampkarzy"
7, Do obsługi imprez wciągać osoby ze szkoł, klu-

bów, organizacji społecznych i sponsorów.

W dyskusji, nieraz polemicznej, podnoszono nastę-
pujące sprawy:

- Działajmy tylko wśród dzieci. Po co z dorosłymi,
którzy mogą, jeśli chcą, uprawiać sport w klubach.
Tym bardziej, że do końca grudnia (ub.r.) w szko-
łach były zajęcia pozalekcyjne. Teraz w żadnej szko-
le nie ma żadnej godziny na te zajęcia. (Jan Kas-
przak, St. Bojanowo).
-- Diaczego dzieci boją się lekcji wycho,,vania fi-
zycznego? Co drugie dziecko ma skrzywienie kręgo-
słupa. Organizujmy imprezy turystyczne (Stefan
Klupsz, Śmigiel).

- 70g/s lekcji wychowania tizycznego odbywa się na
korytarzac}r, bo rodzice chcą, by dzieci chodziły na
jcdną zmianę (Zygmunt Ratajczak).

- Zarząd winniśmy rvybrać na kilkuletnią kaden-
cię (Z.Ratajczak).

-- Rada wirrna być finansowana dalej na tych sa-
mych zasadach tz, przez budżet Centrum, z wydzie-
leniem na poszczegoine kluby i sekcje (Z. Ratajczak).
Uczestniczący w zebraniu burmistrz Jeruy Cieśla
przypomniał, że intencją powołania Rady było to,
aby zebrać aktywistów i wspólnie nie dopuścić do
tego, by to, co funkcjonuje, nie zostało zmarnowane.
Środków zawsze jest i będzie za mało. Chodzi o to,
by te środki które są, były wydawane racjonainie.
A rada sportu winna przede wszystkim zająć się ko-
ordynowaniem ruchu sportowego.

Przervodniczący Rady Miasta i Gminy w Smiglu Jarr
Pietrzak stwierdzi.ł, że pieniądze nie są argumentem
dla działalności rady. Gdy ich brak - trzeba doko-
nywać wyboru. Czy nie zatrudniamy zbyt wielu in-
struktorów?

Spośród 30 obecnych (wraz z gośćmi - w tym 8
radnych RMiG w Śmiglu) działaczy sportowych wy-
brano zatząd §połeczno Miejsko-Gminnei Bady §por-
tu Kultury Fizycznej i Rekreacji w Smiglu w ne-
stępującym składzie:

Leszek Balcer (Śmigiel) - przewodniczący, Zygmunt
Ratajczak (Śmigiel) - z-ca przewodniczącego, Wło-
dzisław Włodarkiewicz (Śmigiel) - sekretarz, Jerzy
Grzelczyk (ŚmigieI) - skarbnik oraz Kazimierz Ma-
ślak, Ryszard Szczepaniak, Roman Schiller, Tomasz
Frącowiak, Zdzisława Ratajczak, Eugeniusz Walen-
czewski, Hieronim Ogrodowczyk, Eugeniusz Świtała,
Stefan Klupsz, Witold Omieczyński (wszyscy ze Smi-
gla) oraz Tadeusz Kozłowski (Leszno), Jan Lisiak
(Spławie) i Marek Sowa (Czaez) - członkorvie.

Nowo rvybranemu Zarządowi życzą daLszych suk-
cesów w krzer.ąlieniu masowej kultury tizycznej.

(H. Z)
W

Przeprowadzka
Uprzelmie informuję, że sklep motoryzacyjny z uli-
cy Ogrodowej został przeniesiolty ńa ulicę Lipową 6.

ZAPRASZAM
Mirosław R,atajczak
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tel. 4,01 VAT 698-aal-47-40
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WITRYNA SMIGIELSKA

hla kóPkowyrn zebram§u
Frzysielła Folslqa jest ri,sią przeni,vsłolvo-rolniczą. "' ności swych jednostek, (O działalności banku i spół-

Zdecydor,vaira rł,ięks::sŚc jej n:ieszkańcorv żyje z ce- ki napiszemy z okazji ich walriycil zgromadzeń).
gielni. Z upra,.ł;,- zierni - ty,lko nieliczni. We rvsi W dyskusji pierłvszy głos zabrał 

- też zaproszony
jest l;ypowo rolnicz;iclr 9 gc:pc,ilalst.,.:. Biorąc pod. 

- sołtys wsi Tadeusz Krzyżanawski. Podkreślił du_
ur,,za§Q ich prodiikcj.: - to l-ci-.ja r,:ołÓ-,.,,ka naszej _że zaangażowanie rolników w czynach na rzecz wsi
gmin;', ,' oraz to, że rolnicy zagospodarołvyr,vują małe poletka,

Ro}nicy skupieni są \\ :-llc j:roi,\,-, i.l }.lołl,u rolni- które w rękach nie rolników, nie zavisze były r,vłaś-
czym, lrióreirll,i od 1!t31 rckl_t ]c.,ezesu;e i{enlr-k żax cirvi,e uprawiane.
51os;ciarująCY ne i6 hektal'ach i, Pioii'adzac-,- gos- Kolejni dyskutanci ustosunkowali się do sprawozdańpcisrst'ło ogci,notol,ł'arotł'e, przedstarł,icieli spółki i spółdzielczego banku. lYiele
J:go sprawczdanie. złożone i,v czasie rocznego zei:- kontrowersji rł-zbudziły cpłaty - skłaciki na Tzecz
rairia si:,rawozdawczego (dziekuję za zaproszetrie), GZ RKiOR, (Członkowie kółka przyjęli toczną skład-
które odbyło się 2 luiego br., skłaCało się z d-,.łlóch kę w wysokości 15 złotych płatną z góty do końca
części. Pierwsza 

- obejmoł.lała spralvy kółko,we: ze- iutego). Stwierdzono, że cdrębnośc (chodzi o związ-
i;rania kółka (cztery), ich temat;;ka (zriirva, cltkrow- ki) nikomu nic nie daje i diatego hodowcy bydła też
.iiia, opłacalnoŚĆ produkcji, cegieir:ia, pod-atek cirogo- powinni być w st1ukturach kołkowych. ,,Dawniej
ivy). Druga - działalność Frezesa kółka, który jest kółko było jedno, a związki - sekcjami. I do tego
nie tyiko rolnikiem, ale i działaczem Samorządorvym porł,inniśmy doprovra dzić" . Mówionc iez i o kredy-
(w styczniu uczestniczr-ł i obsługilvał l,E zebran!). tach. 81- go uzyskać, rolnik musi mieć zdolność kre-
Dzięki temu, ze tkr,,-r l.,- tozn-.-ch crganizac;ach bran- d,vto,łą (,,Takie są przepisy,,). Zdurłienie wywołał
zoi-r,vch i struktl_rraci. sai-norząCcii,i ch (t,adn;-. czło- fakt, że ,,}ia ociłużeniu rolrlików bank traci(i). Gdy-
llek Zalządu Miasta i Gmin;-), pełni fuirkcję prze- b.,, te pieniącize u nas zostały...,'
kaznika międzY rolnikami a instYtucjai_'.,l_"j_a^T'^1- Rozmawiano też o cegielni. Rozważano do jakie-cjami. Su,e sprar".,ozdanie za,kończył stwierdzenic.:_l. _^ ^

i::i:,.::::j:" T.1.:.::."]e.łu, 
jest duza poinJ" *,.." 1""T:ffi:, ;}:11,x,i"#;?";:';i:;"i:":i,§::

Ka I WZaJemn& Z)'r'ZllWOSC. ny chce zwiększyć zatrudnienie (,,a więc i naszym
W zebraniu uczestr:iczyli także; Ryszar-d Fornalrk -- ,Ja pracę,,) a z drugiej - jeśli nie płaci podatków -reprezentującv Gi::,il:l:y Związek RKiOR (a także tlacimy, bo wieś nie ma oci nrch odpisu (B tys. zło-
SMIGROL) i piezes Banku Spół.Jzielczego Jerzy tych). Jeszczepoczekamy...
Wojciechowski. Obaj zŁożyli spi:awozdania z dziaŁal- @. z;

PoDZIĘKGlvA}.ji_Ę
S1,1iacall: q ,,a-]€ 1;:,_izt:xo.'.'an,l cila ll:.,,. l,,:-,cLcil

i rodzicci,,. xt,:iz-; \:,- CZa:].; ieLit z,ii:-ic.,,,,r- .,i 1ę-

ci}i nieodpłatnie sr,,-oj rr-cjni- czas, pe}ni-, . z,.Ll,\, \1,

ponieszczeriiach szkolv.
LTnozli-";ili;ście Państrvc .."v:lięcie iidziaiu ćziecion"l

i nliodziezy w zaba-ovach i glacil .ł saiach gimnas-
t;+czll.,,g1,}. ,,v rozgl,y\Ąrlrach tenisa stołowego jak i sko-
rzystanie z gier y,l §-,l,iigf]i3y szl<olnej.

W imienir-i w},pccz\,I\ila jącl,ch
ucznj"-,,v

Dyrektor Szkoi]y- ircdsta.;:l,vej Nr 2

w S:]]glU
(-) Jan Nouickź

Ę-L/§/ą& -.",::,Ł! b-§ §-{isźą,-

PRAC OI5:{IA 1.1I1LAĘSTWA
|& SZYLDr-,

R§KLAMOWEGO

€ IVAPISY (l,ub tabłźce źnJormacgjne),
9 KAsETo}ry.

Andrzej Fornalczyk
Nowawieś, u1. Akacjołva 2

ZAKŁAD I}J§?Ai,ATORSKI
JERZY SI{RZYPCZAK

Smigiel, ul. Słowckiego 27 tel. 619
poieca usługi w za!łresie:
€ instalacji gazowych
€ rvodno-kanalizacyjnych C-O
€ energooszczędne systerny gl,zewcze - instalacje

z miedzi
wl§-4lł,&*3§€,,§.€.<b&ą.-ą,,€§- §r.3.§§"§_,ą,<r1

DORABIANIE KLUCZY
€ samocho6[311ych, S patentowych,

OSTRZENIE N OŻY
Śr,rigiel, ul. Ogrodowa 1

Skiep motoryzacyjny koło CPN,
rv godzinach od 10.00 do 17.00

tel. 605

sI(UP ZLo31u
Śmigiel, ul" Morownicka 2?

rnformacje i ważenie:
Śmigiei, ul. Wodna 6, tel. 83

§§-§"ę,§§,+,-.ąrąt §,€-Ł§.ą,& {§,€.&,§ęą-§/-/--,a/§,<tź<b
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\r,iTTRYNA ŚMIGIELSKA

ą"§WAGA RotNIcY§!!
P&ZaB N/LW$ZF]NIEB! - DAJCIE ZBADAC

GLilBĘ!
Vf ostatnich 3 iatach s-.,stematycznie spada zasol;-

r;ość gleh .ł podstaił,-cwc składniki pokarmowe tj.:
pctas, fosfor, magnez i l,vapno. Jest to skutkierłr
zmniejszenia nawozenia, co przyczynia się do spad-
ku pił;nólłr. Dlatego p*tistaw-owym zadaniem jest
pTzy;;ly6ęępie systelr' atyczrrych hadań gleborł,ych. łV
rrbiegłym roktr jedyr,l,e gospodarstwo wielkotowalo-
we Wonieść pobrało prtb;. glebor,ve, a wyniki zasob-
ności r.rskazują na znrriejszenie lv glebie potasu, a
zrviększenire zak\l/aszejiia gleb do 700/o, oraz niską
zasobnclść w magnez. Y,/ }:adaniach gleb u loinikórr,
indyl.viduain,vc}r od 3 lat jest zastój. Przyczvna tego
je;t zmniejszenie dotłcji przez państwo i rolnic_v sa-
rł,i muszą jej brak pokryć, Gmina Kościan ze s\\-ego
buclzetr,r dotuje baciania gleb. Moje prośby u władz
Śmigta nie odnoszą skirtku. Mimo tego apeluję do
rolnil<ó,.,v, b;,, p;:zystąpiii do badań glebowych. Do-
płata do jednej probki v,,vnosi 2,50 zł. Wykonana
pró}:a jesi ważna la 5 lat. trV stosunku do uzyska-
nych efekt[li,,, nakład zwlaca się rł, bardzo wysokin-t
stopniu, a mając u/r,rniki mozlla clrogie nawozy dalr--
koą,ać do potrzeb. Np. fosfcru, plzy bardzo niskle3
zasobności dajerny 100 kg czystego składnika, a prz)
lvysokiej - 25 kg.

Dużą ur,;agę z\^/Iacam na magnezowanie i wap-
tfo,,ł,anie gieb. Wapnowanie przyczynia się do od-
kv.,raszania gleb przez uruchomienie uwstecznionych
składników w giebie. N{agnez ma kolosalne znacze-
nie w rozwoiu ciałek zieleni w roślinie, Jego brak
uru",idacznia się brązowvnli plamanri na zbcżach. Za-
potrzebolł,anie na magnez poszczegolnych lośJ.in .,r:v-

no-qi: zŁloze 
- przy plonie 4 ton - 25 kg. zieirrniaki

- przy pionie 20 ton - 50 kg. burski illĘ191yę -przy plonie 45 tcn - B0 kg. Diatego na rviosnę pi.o-
rvadzę akcję zamówień, List,v będą u soł,Łysóvr i pro-
szę się u nich zapisywaó. Cena jednej tony z dol.,,o-
zem do gospodarstwa wynosi 1? zł. }Ta hektar zu-
Zy\Ą/amy 2--4 tony. Wapno zawiera od 16 

-220ltllnagnezu i do 400/o tlenku ,uvapnia w formie węg1o-
wodorvej. Rolnik może wysiać na r,viosnę po 2 tony
na oziminy.

Barcizo duże znaczenie w poprar,vieniu efektyrv-
ności nawożenia rnają mikroelementy tj.: bor, iniedź,
mangan, cynk, żelazo i moliblent, które rv mał;.,gh
ilościach potrzebne są do rozwoju rośIin. Diatego bę-
dę rozprowadzać ekorol pod zboża i inne rośliny i
ekorcl B - pł;--nny, rvieloskładrrikowy narvóz mikro-
etrernentowy pcd blir.aki cukrouie i rzepak zawiera-
jący 0,50/o boru, którego \,v naszych glebach w B00/o
brak. Jest on potrzebn\r do wzrostu buraków cukro-
wych. Jeden 1itr kosztuje 6 złotych (a na hektar bu-

raków potizeba 4,5 litra), a pod inne rośIiny 4 złote
za litt.

Okręgorva Stacja Chen:iczno-Ro]nicza w Pozna-
niu przeprowadza ró1,1nież baciania prób ogrodni-
cz.ych w szklarniach na: zasolenie, fosfor, potas, mag-
nez, ph i azot azotanorvy. Koszt jednej próbki wyno-
si 10 złotych. Badam_v rol,r,ni.ez pasze na białko i azo-
tany rv warzyrvach,

Polecainv srł,e usługi.
Starszy Specjalista
inż. Rajmund Patka

(kontakt przez UMiG w Smiglu)

IAa8l mt!L§{IGZE
Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lesznie orga-

nizuje w dniach 24 i 25 Iutego w godzinach 9.00 -1?.00 w hali ,,Trapez" w Lesznie LESZCZYNSKIE
TARGI ROLNICZE - wicSNA 1995.

Zakres targó",v obejnruje:

- nlateliał siewny i sadzeniakorvy.

- materiał szkółkarski roślin ozdobnvch i sadorvni-
czych,

- środki ochrony rośIin,

- nawozy,

- pasze,

- drobny sprzęt rolniczy,

Targom towarzyszyć będą:

- doradztwo w zakresie doboru odmj,an, nawoże-
nia, ochrony roślin, urządzarria budynków inwen-
tarskich oraz prawidłowego zywienia zwierząt,
świadczone przez specjalistól,v Ośrodka Doradz-
twa Rolniczego w Lesznie oraz przedstawicieli
firm uczestniczących w targach.

- doradztwo w zakresie pomocy finansowej udzre-
lanej przez Agencję Restrukturyzacji i Moderni-
zacji Rolnictwa na realizację:

e inrvestycji w rolnictwie,
E restrukturvzacji i modernizację mleczalstwa,
E rozrł:oju hcdowli bydła,

O odbudorł,y populacji owiec,

- seminaria o ternatyce związanej z zakresem tar-
gów pror,vadzone przez wysokiej klasy specjaiis-
tów naukor,1,o-badawczych.

Do udzialii l.ł, Targach zaprasza: Barbara Szab-
lewska - Dyrektor Ośrodka Doradztrva Rolniczego
w Lesznie.
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F=AN CH,Uts ELEN§
Zapytano mnie jak powstał łv lĄ.'cnieściu fa.::i-club

Eleni, polskiej piosenkarki greckiegc pochodze::ia"
Zaczęło się tak: w 1980 roku mogliśmy -uv.lzyscy s1,.ł*

chać popularnej audycji radiovrej ,,Lato z radient".
Tam też po raz pierwszy usłyszałem pioserlki nie-
zi'anej nikomu blizej piosenkarki ilieni: ,,Po sło-
necznej stronie życia" oraz ,,Nie m,vśi co bedzie ju-
tro". Podano adTes, pod który rłożna by-ło kiero.,r,ać
listy do Eeleni i zespołu ,,PROMETHE-LIS", B;-1 to
adres Bałtyckiej Agencji artystycznej ,,RART" §-
Sopocie. Wcześniej pisałem już pod ten adres do in-
nej piosenkarki Ireny Jarockiej. Napisałem i1,1ięc iist
do Eieni i czekałem... Jakież klyło moje zdzi.,ązienie,
gdy po paru dniach otrzymałetn od Eleni pr.ze-ym-
patyczny list i piękne zdjęcia Jej i zespołu z któryln
śpiewała. Był to tl,powo greci;i zespół. Eleni zechę-
cała mnie do dalsze; koresponC.encji i tak sie tez
stało. Wkrótce następn1- list. i nastel.nr-. i ,..,,ieikl ia-
dość z faktu. ze Eleni nrieszka llardzo b_llsi<o rnego
miejsca zamieszkania. bo r.., Poznai-ilu. W ra.dio za-
częło pojar.,-iac się coraz rvięcej piosenek Eleni, sta-
r,,,ała się Ona coraz bardziej popularna na poislrim
rynku muzycznym. I wtedy, a był to czerr,viec 198]
roku, wystąpiłem do Eleni z propazycją utworzeaia
rv Wonieściu Jej fan-c}ubu, gdyż zar_łważyłerłi, że
coraz więcej osób zaczyna lubić tę piosenkarkę. Ele*
ni bardzo chętnie się zgodziła, ptzysłała masę zdjęc.
plakaty, płyty i kasetę ,,Po słonecznej stror:ie żvcia",
Pierwsza wzmianka o działalności naszego fan-cliibu
ukazała się w katowickiej ,,Panoramie", z którą do
dziś mam kontakt z red. muzycznym p. Z. Kiszakie-
wiczem. Zaczęły napłyrvać pierlł,sze listv i zgłosze-
nia do fan-clubu. Bywało, że dziennie 6f12-71pyr,lrą-
wałem 30 - 40 listów z całej Polski, a także z by--
łego ZSRR i CSRS, Fan-clubowi nadaliśnl\,] ;lezwę
,,Bumerang", bo załażeniem klubu było, ze zawsze
i wszędzie, gdziekolwiek będziemy, będą cio rias rvra-
całyl jak bumerang wszystkie piosel:ki Eiei:i. Salla
Eleni na bieżąco inforn:owała nas o sl,v;lch trasach
koncertowych, nowych nagraniach, a co "łięcej 

-odwiedziła nas nawet rv Wonieściu. Było to v,lielkie
przeżycie być sam na sam z osobą, co ti,l, ul<r.yrvać,
już znaną i bardzo popularrrą. Zaczę'Ltśr,=; i:;;;y73i ",y
różnych miejscowościach. lv któri,gi Fie:ii kcncer-
towała. Byliśmy w Warszarvie. gCzie -.,v Teatrze
,,Buffo" wręczano Jej pierwszą .,Złota P,i., 1.", clziś
takich płyt ma fia s,vvoiril koncie B. Fl::ellrierzaliśm5,-
z Nią Polskę wzdłuż i wszerz. Był to piękri.v czas w
życiu nas młodych fanów, r,vielbicieli Eieni. Sw-ą sie*
dzibę nasz fan-club miał w sali kii;br.r ,,Rlic|:", iłtór--L.
to niestety już nie istnieje.

Dziś pozostaję z Eleni iv stałym iior:takcie. jeżdżę
na kOncerty, spotkania z ]§i:, }]ie j_.i.,rdzo nranr już

czas by odpisywać na otrzymywane listy, gdyż zało-
żyłem rodzinę - i nie mogę sobie pozwolić na to,
co przed 15 Iaty. Eleni śpiewa nadal, w tym roku w
lipcu przypada Jej 20-1ecie placy estradowej. Ja cie-
szę się tym faktem i mam nadzieję, że także miesz-
kańcy Smigla_ i okolic będą mogli podziwiać Eieni
na estradzie lv Centrum Kultury. Naprawdę warto
zobaczyć Jej koncert. Warto to przeżyć! Póki co ls-
tnieje prężnie działający fan-club Eleni w Bełcha-
towie, z kŁóryra rł,spółpracuję od dość dawna, gdzie
mozna napisac i uzyskać wiele infornracji o Eleni,
zostac członkiem fan-clubu i spotykać się z Eleni.
Na pewno kazdy otrzyma odpov,iedź.

Oto adres:
Fan-Club Eleni <LOVERS,,

ul. 9 Maja 10a
97-400 BEŁCHATÓW

Pczcilar-,-ia_rn ił,sz.vstkich fanów przeuroczej Eleni i
cio zobaczenia na Jej koncercie.

"'*:;':','r:l:s;ński

*§€osąecs9€sóaaa§oceea999§ea9c

utTAffA!

§eklamy i ogłoszeilia

Przyporninafity, że R E K L A M Y
1 OGŁOSZENIA do naszej gazety - w sto-
sunj<u do innyclr gazet są bardzo tanie i coraz bar-
,Jziej skuteczne, bo i nakład się zr,viększył i coraz
-łięcej mamy czyte}ników we rł,szystkich wsiach -
ZGŁASZAĆ MOŻNA:
-- w Redakcji ,,Witryny Śmigielskiej", która się
n:ieści w Centrurn Kultury t, Smiglu przy ul. T.
Kościuszki - wejście ,,C" od strony ul. Północnej,
--- -w sklepie motoryzacyjn;,,m P. Mirosłalva Rataj-
czaka przy ul. Lipowej 6 (darv. Ogrodowej),

- w drukarni P. Rcmana Łęczvńskiego.

OGŁASZAJCIE SIĘ
W,,wITRYNIIE sMIGIELsKIEJ,,

r.tIEJscE DLA TwoJEJ
REKLAMY
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Kffi.ffiN§KA PO§-§CYJN-Ą
Pod koniec stycznia nieleti:i mieszkaniec Śmigla ił-

kradł ror,verek dziecięc.r- z posesji przy ul. L. Mie-
rosła-łskiego. Rl-,,ver ocl,zyskano. Spraw-ę skiero-

wano do sądu do §pra,,v rodzinnych i nieletnich,

Vy' okresie oct i5.S1. do 8.';2. w Karśnicach z ładowa-

cza CYKLOF ge-rażującego w zabudorł,aniach

gospodarczych, rieznany sprawca dokonał kra-

dzieży pompy oiejo-v"ej i przewodo,,v ciśnienio-

wych.

3.82.br. ._ Nietrzeź1l,y n;ieszkaniec Niorcrvnrc;- leżał
pod drzlviami posesji pTzy u-1. Kościańskiej lv
Śmiglu. Odwieziono go do miejsca zamieszkania.

4.02.hr. -- Z kasy baru prry u1. Leszczyńskiej w

Śmiglu skradziono pieniąd,ze. Spralva lv toku.

5.CIZ.br. oraz !Ą i 1? trr.łtego intelwenio,wano rv Sier-
porvie, grizie "w jednej z rodzin tam zamieszkałych
systematyczirie dochodzi do nieporozumień To-

dzinnych na tle rnajątkcvi;,-ir,

S.82"br. - Ivfatka zarnieszkała u, Czaczu prosiła o in-
terwencję r,v spra,,łie nakłonienia córki przeb;v-

łvającej w Smiglu do powrotu do domu. Sirony
pouCZono.

10.02.br. - O goclzinie 20.00 interw,eniorł,ano w
rnieszkaniu przv ul. T. Kościuszki w Smiglu,
gdzie nietrzeźwy zięć vłszczął arvanturę z teścio*

wą. Pół godziny po tej interu,encji, interlvenio-
wano \,v jego mieszkaniu przy pl. Rczstrzeia-
nych, gcizie awanturor,r,ał się z żoną. Podłożem
awanttłry - finanse. Alvantury polł,torzyły się
też w dniu następnyrn. Strorry pou-czono.

11.S2.br. - Mieszkatriec ul. A. Dud.vcza w Smig}u
zgŁosił, że przy u1. A. Mickiewicza zatrzymał się
samochód osobowy, z którego wysiedli kierowca
i pasażer, pobili nieznanego zgłaszającemu męz-
czyznę, którego następnie wnieśli w bramę jednej

z posesji. Po przybyciu policji sprarvców i posz-
kodowanego nie zastano.

14.02.br. - \M południe na stacji PKP w Starym Bo-
janowie bezdomny - były mieszkaniec Przysieki

- zakłócał spokój w poczekaini. Został pouczony,

15.02.br. - W godzinach nocnych na uiicy E.Orzesz-

kowej iv Smiglu zatTzyrńlLa kierującego ciągili-
kiem z przyczepą mieszkańca Zegrov,rka, który rrie

posiadał przy sobie dokunrentów; plawa jazdy i
dorvodów rejestracyjnych. Na dcniar złego je-
chał bez świateł porvodując istctne zagrozenie w
ruchu drogowyrn. Wrriosek d,o Kolegium.

16.02.br. -* Rano na stacji PKP .,v Starym Eojano-
rvie bezdomny mieszkaniec z v.rojewództr,va no,nfo-

sądeckiego srł,oim zachor,nlanietn rvzbudzał niepo-
kój podróżnych. Po spra.rdzeniu tożsamości, nie
rvszczęto rł,obec iriego zacinych kroko-w.

Kieroił,nik Posterunku Policji Lokalnej
st. sźerż, \Tiesłau: Terczewskź

I§AS{

TEŻ PROTESTUJĄ
Nad Posterunkien Poiicji Lokalnej ."v Smiglu też

rł,y1.1,ieszono niebieską flage. To znak. ;e i irasi poli-
cjanci przyłączyli się do akcji cr,ote_.ta,c;,jnej. Pro-
testują przede wszysikiin przeci-ł plz"yzna\\-aniu z

budżetu centralnego zbyt małych środkó,,,lz, co l.riąże

się z zmniejszoną ilością radiovlczów patrolujących
miasta i wsie, gdyz brakuje pali-wa. \-1,1ieiokrotnie pi-
sałem o tym, że Zarząd l',{iasia i Grrriny przyznawał
Posterunkowi pieniądze na palilvo. Vv' tym roku pa-

1iwo dla policji ma być pozycją ,"v budżecie. Przy-
pominam Czyteinikorir, że i Po1ol:.ez, którym poii-
cjanci penetrują teren tez został zakupiony z ple-

niędzy zebranych przez spał.eczny kor:ritet.

Protestujący policjanci nie ządają z-uviększonych perr-

sji, ale zrviększenia środkórr; finaasorł,ych na dzia-
łalność Policji jako takiej. tsrak t_vch śiodkórł, do*

prowadzi do szybkiego pogolszenia się s.taiiu bezpie-

czeństwa - nas obywaieli - i porządku publiczne-
go. Być może, że w łvyniku narastającej fali prze-

stępczości i braku wyposa:enia trolicji ,"il środki tech-

niczne, będziemy się baii wyjść na ulicę. 
@. 2: )
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