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,fr,ada 3dl.ecko"
N tz+ąe,kouo ?

ł/ieś Nietążkorło zajmuje powierzchnię 274 ha,rł tyrn 2r4
to użytki roJ,ne. Bospodarstwa są ma}e, głównie ogrodnicze.Tyl
ko )1 legitymuje się areałem po,łyżej l hektara.
Soecyfiką teJ rvsi jest to, 2e : dopóki nie zostanie zrealizo
wana uchwoła o zrnianie granic ; sl<łada się z dwóch komple:
ksów terytoriatnyń. Sąsiaduje ze Śrniglem, ale tak napcałdę
to miasto wdzieca się w wioskę.
Nietążkowo zamieszkuje 7)7 mieszkańców ( por,łyżej r8 lat :
49B ),ktdrzy sprawę r.lsi już dawno wzięli w svloje ręce i nie
oglądając się na lnnych sami sobie stvlarzają lepsze r,laiun!<i

bytu.
Takie sprawy jak budo,ła chodników, przegustólv, studzie

nek kanallzacyjnych, wyrdwnywanie i ut,łardzanie dróg polnych,
pogłębianie rovrótł ; utrzymywanle i remonty świetlicy rłiej-
skiej i stcażnicy oraz wyposażanie ich w sprzęt , to dla nich
przysłowiowe drobiazgi.

l'l Nietążkowie już dar..no zaczęto myśleć perspektywicz-
nie i po gospodarsku, tłcześniej " niż pozwalały .na to us-
tawy ".
Dziśckazałosię, żemieli rację. BYLI P I 01,11 E RA;
1,1 I w prouadzeniu działalności gospodarcaeJ 7czez samorząd

wiejski !

Likuidacja miejscowej szkoły spowodowa}a uędrólłl<i dzie
ci do budynków szkoly śnigielskiej, gdyż " Inspektor 0śl,iia:
ty i l.lychowania w *liglu nie dysponuje środl(aini n3 finanso;
wanie dowożenia do szkoły dzieci ze r.lsi liietążkorvo ".
1.1a3ze dzieci mają chodziC ?!
Zebranie wiejskie 26.B.l986 r. zoborviązało llarJę So}ecką do

zakupu autobusu ce],e:il"przeiglu ozicci Ljo

szkoły ". Jelcza zakupiono za 250 tys. zło,|ycl-r oc1 St;:c;li li;:-

1łl i a t a powstała pod koniec l9B3 roku kosztem 61).Ą?7
złotych. Rodzice dali 169.7)l, samocząd wiejski - ą16.r9L
i urząd )).075 z}otych.
0trzymywane środki Jednak 6ię wystarczaJą na pokrycie
zu. Rodzice przer.,ożonych dzieci opodatkorłali się po

na remont autobusu i tvykupują ... bilety miesięczne rł

15 tys. od dziecka.

dotl,o-

]0 tys.
cenie

Autobus w czte§ech kucsacł,t dziennie pczewozi lOC dzieci.łiyko
rzystylłany jest rórvnież na lycieczki dzieci i dorosłych: Li-
cheń, Poznai1, Vlrocłarl...

Zmocą mieszkańców vlsi 5ą diogi polne. Trudno przr:z nie
pczejcchać, szczególnie v/czesną wiosną. Snczętem Rejonu "zr-
vliaduje" gnina i dysponuje nim rvedlug slłego " rozcjzielnika".
hlsierpniu 1937 r. podjętouclrrvalq 0 za kup i e s a-
mo j e z dn c j vr y c ó łl n i a r k i. Tcansa|<cję zavilr-
to w t)rzedsiębiocstvie Uli,c i t.:ostJ:.l vl 0stccrłie za 672 Li,-

si ące.
" Po tJiodze " wzbogaccno się icż o ij}ug od:1nicżni,, l{Jlcc do

,łalot.lania łąk i - ciężki - do dróg.
Sprzęt pracuje nie tylko na dcogach l.|ietąii<owa i gminy Śrni-

giel, ale i,ł gminach Kościan, Przemęt...

Spravlą nr l dla i.łietążkorła jest gazyf il<acja. Uchr*ałę ll
tej sprallie podjęto już wl986 r. Mieszkańcy nie zniechęcili
si.ę na,,le i wtedy, gdy zakomunlkovlano im, że "... wyłącznie !v
czynie spc}ecznym , . Linia średniego ciśnienia z Koszanowa 1

stacja redukcyjna pcdniesie koszt o l00 9t".

Ja|< obniżyć koszty ? łiyczytano z dcl<umentacji, że ich pol,o,,ra

to prace ziemne.

Decyzja mogłabyć jedna : k u p u j emy s p yc ha r
l< o - k c p a r k ę ! ll proiokóle z posiedzenia Rady Sołec

kiej oCbyiym 12.9.19BB r. zapisano , " ... poczynić starani
celern zakupu koparki, która jest pot|zebna do realizo,,larrii
gazyfikacji nasze3 vlsi".
lia " Biaioruśl<ę ", ktdcą zal<upicno rł POlł Kościan sta;ąc ij

plza targu i która oczyr,,iśr::.e pracu jc nie ty}i,io pt7-y g,az,),ti|,i

r.lsi l<ieruje Społeczny komitet §azyiii<acji
s|<łaCzie : Tai]rjulz ilasielev;si<i ( soi ty:; ) -

llcn.yk 5tarki:aułr, Jan Rltajczłi<,dowli Roś}in vr Antoninach k/Leszna.
ilada §olecka prosi rnspel<tcra " o pokry,rlanie z

itcsziĆll z,ziązani.ch z C3,J,Ozl]in dzirc: Ju s,:ir,r:'t,/ "

dzi tJo,,liarJuj e,Jili, że tłytłcgienl f ilrln:;ułlarria prz

;cst .::.,,:,rliatr,
iiO to _l;'u,,,5t_;il_j:e!,,/ ,|

drliern 1.9.19B0
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Z C,;r:L-orliiijst,,o suzu łóinćóo śńorziiti-*-llńiązXÓ*ió Yr ÓJ 
-

biorcćll, Ponlcjtc lC5 inieszkańcólv osiedla w Śniglu, jako że
,_;icć budo,łonc jest w jcclnyrn ciągu. Komitot Osiedlowy nr Ą w

Ś,łiglu pol<ryi potorłę kosztórł budowy sieci §cedniego ci§nlenia
i przepompowni. Na tą ol<oliczno5ć spisano stosorgne porozumie

nie.
0g6lny koszt tej inwestycji ( dla Nietąż*owa ) wyniesie 1 mi

liard sześćset milionórv złotych. 'f
lla jej sfinansowanie składają się ścodl<i od ludnośct ( po 2

mi1. 800 tys. ), czyny społeczne, dotacje i darowizna z Euro
pejsl<iego Funduszu Rozwoju l,Jsi ( 90 mil. ).

DJ.a zrvodociągo,,łania uli.c Alcisze,rlskich, Oudycza i Le-:

ś;icj vr nafcu 1990 r. povlołano Społeczny Komitet i{odociągowa.]

nia, które;nu przeltoCniozy Jan Ratajczak. Prace, z braku fun-
Cuszy , reallzo,,łane będą w przyszłym roku.

Kcparka, wyrówniarka, autobus, walce, garaże, vrlaty'-::
to mająiek trwały Rady Sołeckiej tv Nietążkowie. Majątek,któ::
ry tym iobrym gospodarzom przynosi określone dochody, a są
one nienale !

}{ 1990 roi<u pczedstarłiały się nastLpująco :

pozostałość z 1989

v;yna jern r,ryrórvniark i
w.vna;em "Białoruśl<i"
vrynajem autobusu

wyrąb lasu tłiejskic6o
oopis z podati<u za ] l<,ł.

r;lzem:
Czyż to nic " przedsiębiorstvlo " ?l

2 . 800. 000

B . 927. 700

9.369.575

5. ]87 .456

]l .698.670

7. BB].9Ą]
-:-_----:--\-

66,067 .)4Ą

0czywiścic że t3k, tylko ,.. nieform3lne. Bez dyrektorarksię
|(jł,ego, se;(§ctarki, brygadz).stórv, samochodu i : do kvlietnia
|.lr. - telefonu !

l Jak to wszystko działa r : pytarn 5ię soltysa ! prze-
,łoc,iniczącego Rady Soleckiej rłsi Nietążko.rro pana Tadeusza .1,1af

sielervskiego.
T. !,jasiele,łski,lat 9Ą, " schedę " przeją} po Fellksie
Kivintkie,rliczu w L972 roku. Z zarłodu jest technikiem ::

energctyl<iem. 0o 1990 rol<u prorvadził specjalistyczne
gospod.rrstuo r9_łl9 - produkcja warzyw przyspieszonych.
05ecnie pobiera renię. blraz z żoną rnieszka r budyrku

syna : inr.lalidy l grupy ( to synowi przydzielono tele:-
fon l ).
Gdy opuszczałan ich mieszkanie, syn prosił byn napisał:
" Ojciec i matka są dla mnle bardzo dobrzy, opiekują
się mną. Są wspaniali ! "

lj Co 15.10 bc. było ich B ), które podejmuje na podstawie Sta

'lu,|u Samcrządu Mieszkańcbrv l,lsi l',lletążkorło uchrłały.
Ich,llykona,l,;cą , a niel<iedy i-inspiratcrsm, jest wybrana Rada

:rlecka, na której czele stoję.
j:l|< się pan zorientorłał proir,adzimy s:erol<ą działalność gos-

porler.czą, l<tliia rilusi lryU uclo1.1urnentovlana. t.iuszą byC uchwały ,
l,cz j.icienia, protol,,5ły, utno,nry, zlecenia, regulaminy. Tu nic
ni.j mcźe być prrecczo|le. Piżec\eż zatrur'iniany na umowy zlel
r:i:nia l<ierolłcę i opera,tora. 1,1u5ilny usta]-iĆ inl obowiązki i ,.ly

ti:;:c v;sz;,s1l<ierlo pro,,laiz ić. 0Ia te:
ł ,l' ,l : 1jci,;_<ic j :;cc::i;i Jrti:)Cy :

l,::.:1-1;l;l , ...:si :r l ,lr:-l:;7 iłui. tury

( ma się'czym poinwalić l ), n. Jan RaiajczaX zi i8ńiarXę ,

p. Ireneusz Naplerala za autobus, p. StanisŁav Rybkotvski za

l<cpcrl<ę, p. t{lodyslaw oocl( za karty dcog1owc autobusu.

Każdy sprzęt slczegółowo rozllczam w ze§aytach ( xto wyna3łnu

je, ile godz. lle godz. do zafakturowanla, ile g§dz. pracy o
peratora... ). Na podstawle tych rozliczefi wystawlam faktury.
Prowadzimy obr6t Ęzgotbr,vkowy.W Bari<u Sp6łdzielczyrn w Śniglu
mamy własne konto gospodarcze.
:lpanie,Tadćuszu,gdyby był Pandyrektorem t ak i e J fir
nry, to . ..
j N!e, nie pozwala mi skoilczy§ mylili, ni.e otrzynuJę żadnych

pieniędzy.
}łbert Zblerski

l
I

\
ul. Alfonsa F=chnera

\
Ir

Alfons Fechner uc. się ]1.5.i9l6 r. vl Bochum ( ruiemcy)

z ojca Stanlsława 1 matki Władysławy z d. Oębska.
W L92' r. rodzlna zamieszkała w Śmiglu, gdzie Stanlsław Fech
nec by} policJantem, a nas,tępnie Ko$endantem Posterunl<u Foli
cji" Funkcję tą pełnil do internowania we wrześnlu 19)9 r.n
z któcego nie wrócił.

Alfons Fechncc szko}ę poyrszechną ukończył w Lesznie, gdzie
również w 19]5 r. ultończyl seminarium nauczycietsl<ie.
0.J 1.9.19)6 r. orthyl.,itt służbq wojst<orł1 w 57 pp w Pozt.antu,

8.].19)7 r. został przeniestony do 58 pp na stanowisko Etowód

cy plutonu. l,,le wrześniu l9)7 t. zostal pczenre§iony do rezer
wy w stcpniu plutonoty - podchorąży.

0nia l lutego l9)B r., Jako l<andydat stanu naucryciel-
skiego, zostaje zatrudniony " na stancvtlsku nauczyciela plat
nego od godzin " w Szkole Powszechnej w Śmiglu. Juź wórvtzas

mr.rsiał rłyrózniać się slv1 zdecydowaną postawą, gdyż :" rł wiel
kiej szkole miejskiej p.aca mężczyzny daje leoszą gr,larancję

skuteczności ". l,ie v/rześniu 19]8 r. dostał " pcsadę kontcak-
tową " w Czaczu , gdzie praccwal do wybuchu xojny.

Uczestn!,czył w wojnie obroflnej biorąc udzia} Ę walkach
w Puszczy Karnpinoskiej, gdzie 20,9.Lrr9 r. został wzięty do

niewoli. Zwoi.niony z niej miesiąc później roz9oczął pracę vl

zal<ładach Hipolita cegielskiego w poznaniurw których pracouał
do końca wojny. Czynnie uczestniczył ,,, tajnyn nauczaniu.

W paździecniku 1945 r. zawarł rł Poznaniu związek mał:

zeński.

tl lutym l94' r. wraca do Śrnigla i podej,tlje pracę nau-
czyciela śpiewu i wychotlania fizycznego.
ltłiezvlykle uzdolniony rnlzycznie ( jego bratem był
lista Opery Poznańskiej a później i Wacszar+skieJ

' 5o-
Albin

Fechner ) z olbrzymią pasją oddawał się nauczaniu śpiewu i
pcowadzeniu kilkudziesięcioosobovlych chórói.J szko],nych, które
wiodły pcym wśród chórów powiatu kościańskiego.

Jego drugą pasją był sport.
Grał ... w szachy biorąc udział w misi§zostilach miasta już w
l9]B r. , a w 1950 r. zajął B miejsce.

ll pelni okazał się jednal< 3ako organizator życia,spor-
tor,lego.

l]nia 27.j.l946 r. tladzvyczajne llalnc Zcbranie K_5. "'Pogoń
l9:9'Il J.lov,,ołuje 6o na i{conikacza, d,.la lata pśźniej pcnarJto

na :;strlprę lri=lcyłri|<a giec i dyscypliny, a l),ż.1949 r. żo-
s',ł _ii,, pl,Jż,:sc,l:. iiczpo;Zyna s i g n iezv;yk ie dynai;lic:r,y rc;:,;ćj



klubu lv zatiJśiu-ó"ó"iiiiiiYj"v, i-Ó;riŃ;,r. |dru iiczył i
sekcji : piłkatska, gier zespołowych, lekkoatletyczna,tenisa
stołorłego, slachowa, strzelecka, Ęręglacsl<a i ... scenicznal
Przez krótkj, czae działały sekcJe motocyklowa i kolarsl<a .
Próboyłano też stworzyć bokserską 1 łuczniczą.

. 8ardzo umiejętnle i skutecznie §fons Fechner potrafił
wykorzystać przynależno§ć klubu do Zrzeszenia Sllortowego ''Bu
dorłlani " ( 1949 = t957 ). c

.t}zi$<i tgru za Jego prezesury rozpoczął się lnten§yirny roz:.:
Ńj bazy sportoweJ Śmista.
Vl 195} §. wyremontowarro dqld< sportory tworząc w nim szatnie,
toal,ety, natryski, pokoje sędziorskle oraz mieszkanie dla
dozorcy obiektbrv sportowych. Pgstaliono parkan łok6ł boiska,
na stadlonie wybudowarp mageayn na sprzęt.
l,t latach 1,954 :! 1955 budorrano basen kpieloly ( otwarto go
2e.?-L?35 r. ), a'w clvła lata p6źnieJ :: 4.8.1957 r. _ otwarto
nową kręgie}nię.

Jego znakomlty taleflt organizatorski widaczniał się w

organlzacJi łĘrez nasotłyctr 1 głórmie §peltakiad Zrzeszenia
SportołĘB r fudorlani,'' oraz organizoranych w czerlicu lg56r.
na Ńiektach sportovych §ntgta Powiatwych Letnich Igrzysk
Harcerś<ielr._
$' l9r8 R; daJB o §obie znać doznana u czasie okupacji choco-
,ba, ktir§a xyt<lrrcza 90 a aktyrnlegp życla zarodołvego i s?octo:
vęo. tl 1969 c. Bfaz z rodziną wyproradzil się ó Poznania ,
gdzLe 2.r.L97ł roku zmarł i został pocforarry.

ttria Lr.5.L952 ł. na II KraJołyrn Zjeździe Rad (kręgo-
wych Z.S. " Budoulani u Alfons Fechrrr został odznaczony Sre
brnyrn Krzyżem Zasługl r za całokszta}t dzia}alności rł Zrze-
szeniu ".

Jego inlenien 25.Ą.11116 rd<u Rada Narodowa Miasta i Gmi
ny w Śnigtu naałała norą ulicę rytyczoną obd< domu,Ę którym
nieszkał, będącą odgałęzieniem ulicy Północnej.

}lladysłalv Ktawczyk i lfubert żbicrsl<l

drvupokcjorłe, f;hoć żona ręncisika 1 grupy i chorujen przyjeii-:.

nie wejść : cieplutko i schluCnj.e. Pan l,j" pracuje tv zakładzj.e
pryvlatnyrn, ale jai< t*ierdzl nie ma teraz pragy, a ,poza tym

żcna chora i rnusi się zająć don,Iern. W zasadzie to żyją z ren:]

ty żOny ,:: milion z codzinnyrn na dzieci. oopiero vl tyln ro!(u

zwr$cili się o pormc do cpieki społeeznej o dofinansor,lanie

na zakup ooału.
Państwo Z. z uI. KętneJ 1 4 dzieci rł *ieku 4 x 14 1at.

Fan Z. jest na bezrgbociuo obecnie ze3muJe §ię dom€n,gdyż żo

na podjęła pracę !ł " klewetkach ". Ich dochody wyllo§zą 1,)
mln, m.i,esięcznie razem z rcdztnnym. Na pytanle jal< on sam ma

zarniar popraviić sytuację rodzinnę 1: stwierdził, że podejmie

pracę'dórYwcżą, zvlłaszcza źe dv.6jka z ozieci 1est poważnie

ohora "

Pąi{stwo §. z Koszanowa. Są po rozwodzie, pani S. vjraz

e dńjką dzleci w vłieku ],2 !l ],7 ],at zajr*.lje sądownie prżyzna

ny pakój, kuchnię użytkuje wspUlnie z mężgrt alkoholikiem i
awąnturnikierł. Kierownik pcsterunku dodaJe : choć państuro są
po roewodzie awantuły w tym, domu nie na}eżą do rzadkości. A
co na;gorsze biorą rł nich udział dzieci.
J€dynym pocieszeniem dla mie l mówi panl S" jest to, że mąż

złoźył wniosek na leczenie dlłykorłe. ŻyJę z renty il 867 ty§.
z rodzinnym, mąż nie płaci alimentdtv. Cótka uczy 3ię ył szko;
1e przyzakładouej " Goplana ", a pieniężki aa praktykę ma na

opłacenie bilet&. &*szem łJracała,$ 5ię o źapomogę do opieki
spo}eczrej na opał. ł,laprarłdę jest rni ciężko, §ą tal(i€ dni,źe
ja nie jem kosztełr dzieci, a mas}a rnJe dztecl w ogdle nie
jedzą, bo ur io miejsce kupuJę mó§lo §o§lifłls;,

Państvlo Z. z ulicy Kościusaki. Wehodaimy do mieszkania:

schludnie, ezyściutko. Warunl<i trochę nam si.ę polepszyły 3

z Jednopokojorłego przenie$liśmy się do trzypokojovleEo mieszl
kania z łałienl<ą :l mdrłi pani domu. }4łmy sie*nlgro dzieci w

vlie!<u 1::17 ].at, rnąż jcst na rencle - 1§rupa lnvlalldzku.Ży
jemy wyłącznle z renty 1r5 mln. z rodzinnym. |tlaJstacsza cćr::
l<a zarabia, a rłięc rna na wlasne potrzeby i trochę nasz bud-

żet podrepe§uje. Raczej nie z},Eacaliśrrry się o pornoc do opie;
ki społecznej choć było nam ciężko. Starałafi się docobić,ale
tecaz jest to niegożlirve, gdyż mam dwdJkę mąłych dzieci i
nie sposób je zostawić sarre rt domu. Nie pczeczę, że mąż nie
rvypije, ale nie było tal<iej sytuacJi, aby przepił mi rentę .

Fije najwyżej z Bieniędey, ktdre doryvĘzo zarobi. Pani Ania

dodaje, źB warto wspomagać Eodziny, gdzie pteniędze z opieki
są należycie wykorzystane, a dom i dzieei zadbane. Fani Z"

pranie pierze w rękach, bo pralka się zepsuła, a na napra,/rę

cięż*o rłysupład pieniądze.

Państvło M. z l'lowej Vłsi. MieszkaJą w domku własnościo::

wym. 0bydrvoje pobierają rentę, trójka schoror*anych dzieci w

wiel<u 6 j 20 1at. Żona obecnie przebyvła w szpitalu. Domem

więc zajmuje się pan M. Co z tego, że najstarszy z synót,l już
pcacuje, jak większo§ć pieniądzy pochŁaniają. lel<anze ? tlaj-
ci""żiza sytuacja Jest ze środkorvym synem, który ma 1I gruirĘ

in,,łalidztvla : pgdejrzany jest o padaczkę, najmłodszy }cczo '
ny jest rł poradni neurologiczne;" A co będzte teraz, kiedy

}el<i będą 100 % płatne ?

Takich i podobnyclr rodzin w naszej gminle ;est bardzo
yriele - mJrvi pan!. Ania. Są rodziny, w l<tórych dzieci pozhJj

vlione -są całl<orłitej opieki, nie,chodzą tlo szkoły,...bo nit: m3

i<,|c irh r,rysłać, Sytuacje ta|<ie mają lniejsce najc:łę§cicj r,J

rodzinach nacju,|ylt;rjących alltoholu. 1,1ielol<rotnie zilponci,li z

Lm wrno*?-
PytaJąc, ktb i,0 pgfloże filarn na myśli rodziny żyJące w

bardzg trudnyclt vrarunkań materlalnych i mieszkaniorvych , a
p§Zede łszystkim dziecl żyjące ł tych rodzinach. Prawdą jest,
że w bardzo wlelu wypadt<ach tru&re warurd<l źycia clzieciom
st§arzają s3rli' mdzlce słoją nieporadrnścią czy alkoholizmem.
Ale ja niei5estanr kompetentna do osądzania z czego te warun:
ki wynikaJą. P@rosi}am panlą Arnę §<orupifis*ą :: pracołnika
socJalrrego]Ośrod<a Pomocy Społeczrrej rł Śniglu i Kier. Poste-
runku st. sie§ż. l{iesława Terczewskiego abyśmy odrłiedzi}i
takie rodziny.

Pani H. ptzy ulicy Leszilyńskiej : nie pracuje,zajmuje
się wychorvaniem ) nrałych dzieci. Cho6 jest z mężem rozwie]
dziona, mieszkają razem w pol(oju z kuchnią. Jak sama twier:
dzi na razie zyją zgo&rie. l,,ląż podjął pracę yr '' kreltetkach'',
być noże i rodzinne dostanle na dzieci. Z opieki społecznej
otrzy,ilJje zaponogę na opa} i energtę. Pracy na razie nie mo-:

Ze podjąć ze vlzględu na małe dzieci. Warunki mieszkaniovle
rzeczywiście nie naJlepsze, ale gdyby trochę lepiej zadbać o'
mieszkanie ...

Partńo] lł. z u1" Śrvierczewskiegc ' troJe dziec'i, jedno
trzyletnie, pozostała dwójka :.l tv vieku szkolnym. }4ieszkanie



o!:j;(i nie sę pr:ez"oczono

dzieci lecl na przyjemności
ę 1i!l{up żyłnoścl;czy odzieży dla
sdńleti rodzicUrł Ęl aaifup alko:

holu czy Video.
l,|'tym momencle nasuua mi się pytanle i ćży optćka śbołeczna
nle na kontroli nad wydatkami rodzin reiromaganyclr zapo.rrogeml?
Nie, to nie Jest'tak Ą odpowiada iĘhi, Anla. Kiedyś sarn wyl

.szukiwałyśmy. rodzlny potrzebuJąBe pofitcy, teraz taka Dodzina

_s_ama 
się zgłasza, do P§r{k1 PgnTy SpołeczneJ, wtedy lPiry

wywiacl i albo przyznaJeny zapqnogĘ albo nie" ll rie}u rłypad ::

kach rodzlny nie dostaJą pieniądzy do rS<i, salre robiny za2
l<upy, placimy za energlę l za opał. ltlany też przypadkirże źo
ny alkoholikUrv bez riedzy męż6rr staraJą §ię o zaponogi,wtedy
staranry się także pornUc.

Są też rodziny w trudnych sytuacjach, ale nie zgłaszaJą §tę
o pomoc, bo Jest im wstyd, rzadko ktoś życzliwy zrobi to 7a

nich.
Zbliźa się Gwiazdka, chciellbyśmy zrobić skrorne upo::

minki dta dzieci z rodzin najbie&rleJszych, ale kasa opieki
Jest pusta. Zapewne dla wielu z tych dziecl byłyby to Jedy:
ne upomir$<i gliazd<owe.

Podzielam zdanie Pani Anl i dlatego za poślednl§twem "}litry::
ny ŚnigletskieJ" zwracam się z prośbą do wszystkich życzli l
wych ludzl, zakładUw pracy, właśctcieli sklep6w aby ponogli

zorganlzo*ać wspólną Gwiazd<ę dla tych dzieci.
PodeJruJemy slę jeJ mganizacJi.
0ary w postaci zabauęk, słodyczy, gotilwkl p r o s i m y

s k'ł a d a'ć .:, b i b 1 i o t e,c e w o1i_eaz.i.l*il

środy, piątkl od gpdz. 10.00 do godz. 19.00 . ( &V ).

XtV
3asjc?-oą

czytać'w tł,łi6 :: tutaj pragnę podzielić się z czytiińikami tym,
co zaprzątnęło rroją uwagę.

So*vobolni }"l gminia
Problem ten zajął sporo miejsca na Sesji. Przedstawiła

go kierov;niczka Rejonorvego Biura Pracy w KoŚcianie, 9. Hali-
na Humska. 'd rejonie dzlałania Biura odnotowano na dzień 2L

bm. 24]5 bezrobotnych, z caego l)76 stanowiły kobiety.Na na:r

szą 6minę przypada mniej więcej L/5 tej loczby, tJ. 5]5 oso:
by, z czego vliększo5C ( ]10 o§db ) to *obiety. Jeśli teraz
dol<onać pobieżnego obliczenia, że 419 bezrobotnych w naszej
6ninie pobiera zasiłel< w tvysol<ości por.liedzmy 600 tys. mie!
sięczrrie, to otrzylnujenry vlcale ol<rą9łą sumkę ck. Crłierć miI
liarda złoiych !

Znaniienne jesi to, że ponad połową bezrobotnych to Iu]
rli.ił r.l wiei<u IB : 24 lat. Jest to tym lrardziej niepokojące,

'/,] 
: r3z : ni,e jcsi ,łlyl<o92y,rlon, potencjał roboczy ludzi znaj

i1ll.;1ly;ii sit2 boiej w opL,;rna}n7;n r,iicku prcdukcyjrlym, a d,lta:]

.i: -:,, ,..:":(,:.! llicil o::t-.;,, l<idre ni3d;r dotąrJ nic mie}y sio}ej

n
i,
n
A
ń
Y_

a rady

Bezróbócie dotJ<nęło 1udzi o rUznym poziomie wykształce
nia i przy§ótoułania za,.lodowego ! w sumie 25l osób z wykształ
ceniem zovółrar}JFr nle qra pĘacy.

nie§t6ra o y fiaJą $dnak chconiczną awersję do pod.l

Jęia zatrudnlatt3. ?odŃrp kiedy rykaz wolnych miejsc przed
gtaulono w dniach rypłaĘ zasiłk6w, Biuro Pracy śłieciło
prlstkami :: ludzie woleli przyJśE nawet z kilku&riorym op62!

nienial, kiedy ct " nł]lr.ni " już pootbiórali sklerowania.
NajrięceJ o§6b pozbawiorrych zatru&lienla z ,ątzwzyń

zakladu pracy lr dostarczyły " POLtET ( spbłdzielrrig lnłali't
d6w ) 1 C€RA8łJB ( cegielnia ). Teoretycmie d!,a połowy bez:l

róotnyń znalazłaby się w na§zej &olnie praca ::_ ozeka potr

nad 250 ofelt, z częgo wi{<szo§ć ofert złożył śnigtelski §Ar

NIALIł€. ( SytuacJę t{ tym zakładzie oplsyr{ała nledauno " Pa]

norana Leszczyilska " i n§ba się stantąd bliżej dowieclzieć ,

dlacząo nie ora chętnych dr Ńróbkt krryntek ).

ĘskusJa , Jaka vrpriązała się mlędzy §adn$nl, potwier::

dźiła Jak skonplikorłan! t trudny & rozwiązania jest ploblem

bezrobocia : zwEacano u!r8gę, że zaslłd< Jest niejednokrotnie
|q&zy d nlesięcznego wynagroózenla czy od zasi}ku t{yctF!

raldcrego. Brak Jest więc borJźca ekouricznego zaehęcającego
do pdj$ia p§acy. Zawsze też bądzie istniała pewna g§upa oL

§ób, któtym praca $rsz " szkodul ". Radnl, zapr@ono$raliraby

lozłażyć propozycję, opiniotveni8 o zasadtości prlyzńanis za:l

silku rĘ. w mieJsa.r zamieszkania bezrobotrrego. Być noże było
by gtedy rrnieJ fal<t&r nadlżyć, polegajsych na pobleranitl za

silku przez osoby tylko tikcyjnie nle prac,uJąee.

Nie podJęto decyzji dotyceąeeJ illian nałr niektdrych
ulic w Śfiigtu. Sprałła ta mia}a Ę,ć wnłołang r wynlku vniosku,

Jaki wpłyną} 6 Rady ze strony repĘBz€ntowan€J przez p. Zy9:
fryda &rdzyitskiego partii politycznej. Radni uznalirże spra!,
ra ta nie Jest ani tak palącarani dostatecznie uargurnentowa

na, żeby ńie ,rcgla być rozpatrzona w terninie późnieszym.

Słusznie chyba zauważył Radny Fr. Szynańskin że inicjatywa
tego typu porłinna racżej tĘływać od osifu zamieszkującYch da-:

ną ulicę, niż byC im narzucana. Sygnalizuję ten tematrbo rze
czywiŚcie nie raz już tak byłało, że miesakańcy dowiadyuall
się, że mieszkaJą Już gdzie indziej, kiedy vłzywano ich do

zmiany.vlpisu u dorłodzie. iblch znajomyeh w Poznaniu spotłało
to nie mniej ni więceJ tylko|trzy razy, choć nigdzie się
dotychczas nie p§zeprąradzali.

łlada uchwa],iła projekt prowizocium budżetowego na roi<

przyszły. Vlygląda na to, ż€ jak i w całej Po'!,see, również i
rł naszej 8minie będzle trzeba gospodarorłać pieniążkami jesz-
cze oszczędniej i oospodarniej niż dotąd. 'Jl óbecnym ro|<u bud

żet opiewał na ponad ll rniiiarddvł złotych. Na xok przyszły
przerłiduje się wplyrły planową Jr.lż tylko na ok. 7,7 miliarda"
Na początek obcięto budżet §ospodarki konrunalnej o l.mtllard,
oświaty o tyleż samo, po pół miliarda budżet kultury i opie-
l<i społecznej, o pcawie 1,) miliacda zami€rza się zmniejszyd
lvydatii na acinini.stracJę. Trzeba się 1icayć z tyn, żł; na nit:
ktdre zadllnla pieniędzy rł ogóle może zabrakndr.*a niekiedy
tczeba będzie navlet zaciągnąć kredyty. Cł,ina przejmuje ba-

ł

|oU'E dq*$ nta podja}a?

Quntqxki ,Wo rncL ..,

l6€!łrfi .ąr§)Pq, i'
3 nlnvł nlnv

.lał'z.łyxrd Źińil'czami że oficjalny protokół mc,żna prze



*iern maJątek znajju3ący się ni'naszym terenie, taki jak cc-
gielnię i kolejkę. Jest to prrejęcie nieodp}atne, ale pevlnie
nie obędzie się bez zastrzyku gotór,4<i, żeby te jednosiki mo-

gły zacząć Qa giebie zarabiać. Cegielnie w Przysiece i Czaczu
w teJ chwili nie produkują. " Trzyma się " tylko Nietążkowo.
Z kolejką wiadomo jak Jest, ale zlikwldowaE coś łatwo,a uru-]

chomic cza§en już p6źnj,eJ nle moźna. ( vł *azdym,lazle ja na
wszelki przypadek trzyman kciuki za naszą ciuchcię - pie r
niędzy wpratłdzie z tego nie przybędzle, aie a nuż pcnoże ? )

J" SKarźyń§k_a

?ou(iLc Niatkq mL,Lźvkq

Onia 18.11.1991 coku w Centrum kultury w Śrniglu tjysta:
pił sl<reypek : uczestnii< x xcnl<urŚJ Si(Ezypcowego im. l1enryka

Wieniawskiego lł Poznaniu l Andrlej Czistiakow. Povliało wiel:
ką muzyką. Szl<oda,żĘ łly5}uchało jeJ tak mało publiczności.
Artysta mimo tego był zadowo}ony, co wyraził na reprodukowa:
nej przez nas kartce:

Było mi bardzo mi}o grać dla tak wspaniałej publiczno-
ści miasta Ś,nigta. Cieszyłbym slę mogąc Jeszcze caz
pokazać się tutal l graC, gcać i jeszcze raz gtaE

tl najblizszym czasie wolę wstąpierlia w związek małżeń
ski zadek}arc,łali :

-: Pan Arkadiusz Miernczak ze Śmig}a i Pani Karolina Franek ze
§nigta ( 14.12.1991 r. ).

j Pan Rafał Uarcir*owsti ze Śnigla i Pani Karolina Lakoma ze
śłr,ista ( 28" 12.199l r. ).

- Pan Tomasz Kubiak z Kościana i Pani Małgorzata tlelke ze
.Śmigla ( 28.12.199l r. ).

- Pan Stanisła* Nołak ze Starego Biatcza i Pani Macia Sikora
ze Snigla ( 23.12,r99l r. ).

0BWlE§ZCZENIE
No podsbowie ort 6l i 1 ustowq z dn.'tł cz?rivc(

196.łn KPA lŁaksi.jedno\iiu Dz.U Nrg poz.26 z$Ban z
późniejszgm| zrnionomi/ oroz ?6 ust. ł Rozporzqdzenic
Rodg Ministrów z dn.2?czanvca 19B5r: w sprovJie
podzioŁu inwestgcji oruz zaklesu zosod i trgbu
ustalq nio ich iokrilizocii /Dz. U, lrlr11 poz. ?5 z lEłOc l
Urzqd Miosto iGminq w Śrniqlu zowiodomią,że
zostaŁo wszczvte postępowoniĆ w sprowie wqdonio
docazj[,o ustąloniu tokotizocji inwestgcji na przebudo

!ę. ttnit elektrognergetucznq. Z nopowletrznej na
kobloi+q wror z prztłŁaczońi usu[uowonumi na
zevnętrŻnej ścianie budlłnku i budowa stdcii tronslcr
rnatorowei dtu ,tB5 odbiónców w mieśiie Śńioiel
na ulicocń : Farno, Ploc Woisko Polskiaqo,Podóórną,
Kościońska, Kcściuszki, Krotko, Św, Witą, Lipówo,'
Ploc Roz strzelanlłch, Sienkiowiczn, Xiiinskieoo, Motei ki
śi,łia r cz ewsk iego, Żdrolow a, A i oj a Bb h a te róvł §.ło i nh,

Zc,intoresowon? 050bu moqo sia zuno-
znać z dokunrentocio dot, proieli|owanbi niza5ucio-
wg.l,inii,elekłrozne rĄdtqqnój " UUia ń Śmiglu
w term'rnia cio ctn, Ą1-'12_-łgg,ln

BURMlsTI?Z
MIASTA l GMINY
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P D D 0 ij l,.| 0 ... N każcjcj plotc,J ti(Hi źc!źbio pra,.łdy.

P o d a b n o ... nie ma d;-mu bez ognia.
Podobno ... tym z Kilil1sl<icao zapłoci).i za ulożenle cho(lllil(a,
a my musieliśmy zrobió to,.s3mi w czynle spo}ecznymj twiecdzą
miesz!<ańcy nię|tóry9| osiedl1.

Postanor.łili§łny tzecz splawdziC.

0dclnek ullcy J. Klllhsklego, na k,tócyln położono chodnik od

posesji nr 64 do przeJazdu koleJki, " admlnistracyJnie " pod

lega Komitetowi Osiedlowerrr.l Nr J w Śmiglu.

1.|ieszkańcy otrzymall wszelkie materiały : krawężnlki, płytki
chodnikotle, obrzeża trawnikowe, trylinkę i piasek z Zak}adu

Gospodarl<i Komunalnej i Mieszkaniowej w Śmigtr,u.

Prace niefachowe wykonali sami, transport i sprzęt mieli częś
ciowo bezpłatnie z Rolnika Polskiego i Transmarura place fa:
chrlwe ] u}oźenie płytel< - zlecili za l0 milion6l,, złotych fa;
chowcotvi.

Skąd mieli pieniądze ?
Każda wieś 1 każdy komitet osledlovly w mieście dyspo::

nuJe " na swdJ użytek " funduszem zwanym odpisem samoczącb:

wym. Jest to kuota rórlna 15 t wartoŚci zebEanego przez daną

wieś lub miasto podatku g§untowego. !'l Śmiglu kwotę dzieli się
przez ł! §dyź na ł komltety osiedlo§e.
Konritet 0siedlowy Nr f w ubiegłym roku nie xykorzystał tego

funduszu i na ten r6k dy§ponował kwotami ; 11.151.065,- (z r.
ub.) i 2.009.Br9r': za trzy kwarta}y roku bieżącego.

Tak vlięc n6gl zlecić, i zapłacić ułożenie chodnika. Zlecenie

rł jego imieniu podpisał m.in. pań Ferdynand Budzyński.

P 000 BNYCH niedomóvj.eń i ploick!łnaszymśmigie}skim

społcczeństwle krąty duźo. zg}aszajcie Je Orodzy Czytelnicy,

liamy nadziejĘ, że j już nie my, ale kołlpetentne czynniki u-

stosunkują się do nich. lle własnym interesie" ( Hz )ś

)ubil,auĄx,
2r.tl.1991 r. w Centrum kultury w Śmiglu otibyła się mi

ła uroczy.stość z okazjl l5:tcj rocznicy założenia K}ubu Se-
niora.
Życzea|a juł:ilaton z}ożyli Burmistrz Miasta i 6miny inz. Je-
rzy Cieśla , Oyrektor Centrum Kultury l|elena VJróblevlska,
przedstawiclel Polskiego Komitetu Ponocy Spo}ecznej pan Ra:

doła , 0piekunka Klubół Seniora pani Barbara 6lapial< oraz de

legaci Klubór.l Seniora ze Starego Bojanorra i Czaczc.

UroczystóśC umilił występ pp. Antonlego sadowskiego i Edrłarda

Ignysia vltaz z zespołem bandonistów : ucznićw p. Sadowskiego.

Klub Seniora został założany 29 października L916 z L'-

nicjaty,",y ówczesnego prezesa PKPS w Ś,ligl,u p. Leona l1uiczyń-
sl<iego. Spctkanie założycielskie odbyłc się r,l sali ijrzędu
i.iiasia i Bniny w Śmiglu" Wybrono Radę Klubu r.l s|<ładzie : l4a-

sia Brzeskwiniełicz, Leokadia Mulczyńs|<a, !,1i-ncenty Borkousl<i.

0borviązkói.r gospodyni Klubu podjęła się p. GertruCa Uinińska.

?o za|<ończeniu spotkania uczestnicy udali się do i,lGOK - u na

uroczystość otwaccia l(lubu.

Zlub r.lyposażyły miejsco,rre złi<łady pracy, a pa tro;rlt na11 nim

ol:ją} FKi'S lv Ś:liglu.
P^ poliu j9e 1 kiecolłniciv;o K],ubu spocz)l,/ało ,l rę|l;lcll o. i];nijy
jal<i,:|;r.l,,.,si<ir.lj i p. Gertruciy ljliliń1.1ii.cj. Cd r.lrzi.:Jnia 1':,5ir. ll:;,i

dĘużyn : Zespół Szkdł Rolniczych z Nietąź,kowa, 0gnisko TKKF

" Chemik " przy ZUCH Ko§cian, Ognisko TKKF " tęcza " przy 5M

Kościan, Posterunek Policji Loka!.neJ Śmigiel i Centrum Ku],:-

tury Śłnigle} ;

. 8ezkonkurencyjna okazala się drużyna Ęnisko fiKF "Tę:
cza", kt6ra r,lyJechała ze Śnigla z Pucharem Burmistrza Miasta
i Gminy Śmigiel oraz piłką siatkouą.
II nlejsce zajęła drużyna Zespo}u Szkół Rolniczych , ' III ::

Posterunek Policji Lokalnej, IV : 0gnisko TKKF " Chanik " ,

v : centlum kultucy.
VJszystkie drużyny otczymały piłki siatkowe oraz dyplo;

my.

!{ pEzerwach rneczów drużyny fl€gly się pokrzeplć napoja::

ml chłodzącymi, dostarczonymi nieodpłatnie przez państua 1.1.

A. Pecolt.

przytaczam słowa zar.Jodnikdrr drużyn śmigielskich. Nie jest nan

pcz/tro, że puchar pojechał do Kościana. 8y}a to dla ,nss
pcarłdztwa przyJenrrrość, mogliśrny pograć w pilkę, odp§ężyć slę,
zapomnieć o szarej codzierrności. Z pczyjemnośclą weźmienry u-
dział w następnym turnieJu zorganizowanym p§żez Centrun Kul-
tury. Być noże zg}osi slę więcej drużyn z na_zej gniny.

Słorła te wy,łołują na tuarzy pani dyrel(tor Centru.n Ku],!

tury lleleny llr6blervskiej uó,niech i zador,loj.enie.A nuż coŚ slę
ruszy ,/, ślnigicls!<im spoccie? ( &\l ).

oiaz k o m p u t e c o w ą obróbkę ctJbitek z filndw :

KOOAK, A6FA, FUJI, KONIKA, TUO0R, EQUI, IąEVUE, PORST.t tnnych
t,l technolo3ii C - 4l, CN - 16, 

^P 
- 70. Z A P n A S Z A M Y !

ii.:'.l--;':1; z:lpJł : Żanl;ił !i}ecira, Elll,:l,;r|:,.::'.1)łl:..',ś, Carbcra }.lericeI, jadlviga Skarż,;,ńsl<a, l]ubcrt Zlrierski (kier.red.).
" i"':'1,:r i,-Ci,|(rj:. | !:i*-)'-\3 Cl:l',it,l;t './-,.,'.'-,.:,j, i/ :':"{1,1u,'.1.Taccu:zł KcJciuszl<l 2O, p.7. te1.27}.

.il;ia jl p.,Jenjna Rzyrnska. ( nM ),

Dnia 9 listoparJa 199l r. w Szkoie Pocl:.

stauctleJ }Jr 2 im. KonstytucJi } MaJa

w Śmiglu odbył się Rejonowy, TurnieJ
Piłki Siatkouej w ranach Wojewódz

ktcJ Spartol<iariy Zal<todów Pracy ! 19:
szno 199I. ,)
Ku zadowoleniu ocganizatorUw : Centrun
Kultury : do turnieju zgłosiło slę ,


