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Pisząc o poprzedniej sesji Rady Miasta i Gmin;.
Śmigiel (WŚ nr 18 (?4) z dnia 8.9.1994, s.4) infor-
mowałem o wnitrsku radnego Stefana Dobrzyńskiego
w sprawie położenia dywanika asfaltowego na uli-
cach B. Prusa i J. Krasickiego, z rnożlirvością zapła-
cenia w roku przyszłym. Wokół wniosku rozgorzała
dyskusja, której końcowym i,",nioskiem było iTlE, bi-,

trzeba realizować plan,.

Spra..łrie postanorł,iłern przyjrzeó s:ię bIizej, O;:-
jechałem ulice i udałem się na rozmo,ńIę z Stefarrerul
Dohrzyńskim i Bonlarrem Andrzejalłierrr. Oto cc u-
słyszałem.

Już od dawna mieszkańcy ulic Aildrzeja Dlrd;,-
cza (,,starej drogi"), Eolesłarłua Prusa i Janka I'ira-
sickiego domagali się ich utwardzenia. Do planu na
ten rok weszła Dudycza ,,aby odciążyć E 5 ruchem
Iokalnym". ltTa jej utwardzenie ptzeznaczono miliaril
złotych, z góry wiedząc, że ta kwota nie starczy. ,.ile:
za to się zrobi, tyle będzie" (u1. ma 1500 mb. i 9.764
m' powierzchni). Prace miano rozpocząć oC Nietąz-
kowa w kierunku Śmigla. Wyliczono, że za miliard,
wykonawca Przedsiębiorstw Dróg i Mostów w
Kościanie - zrobi łącznie z dywanikiein 600 nrb.,
tj. od słupów Napoleona w Nietążkowi,e do sl,<rzyżo,
wania z ulicą Krasickiego.
Postanowiliśmy sprawy l,vziąć w swoje ręce, powo-
łaliśmy wieioosobowy społeczny komite1; i rvysziiśrl-,.
z propozycją, że drogę w całości utv,,alJzarrry kanlie-
niem, klinujemy i impregnujemy. Szukamy spon-
sorów na 100 milionów, bo tyle nam zabraknie, Bez-
skutecznie. Ale (nie powiemy jak i gdzie; załat.,,lilis-
my kamień spod torowisk z bezpłatnylir Ccrvozen:l
do Starego Bojanowa. 1300 tonl1l

Zmieniamy pierwotną decyzję - przeciez zaos,zcz,ę,

dziliśmy na kamieniu - kładzie,ny dvrł,anik na ca-
łej ul. Dudycza, mając dalej śvu,i.adomość, ze lv rni*

1iardzie się nie zmieścimy. Przekrołzyliśrn__v o i,3'i

Hakład S§{l egz. 9 llr 20 tT6} 8,1S.t$$4 l. $ Cena 3000 zl

pismo informocyino- społeczno-kullurolne

miii.onorv. tidyby .,gmina" mrała pokryć utwardze-
nie u1. Duciycza w całości, to zapłaciłaby 1.957 mi-
lionó-,v. czyli zaoszczędziliśmy (teoretycznie) 769 mi-
iicnó-ł,. NIiało być zrobione tyiko 600 m, bo na tyie
b.vło pieniędzy, Te pozostałe 900 metrów musiałoby
byc zrobi.one li/ 1995 roku i. pieniądze w budżecie
nusiałyby się znaleźc". Komiiet, który w całości kie-
rował pracami zawiązal się 12 kwietnia, asfald po-
iozono 15 lipca.

A zrodło kamienia nie wyschło. Co robić? Posta-
no*,iliśmy s!;,orzystać z niebywałej okazji i pójść za
ciosem, (Tego nie można bvlo zaplanować) - utwar-
dzic ui. Prlłsa i Krasickie!_.o olaz ui. Osiedle. Pisał
Pan -rv ,,Witr;;nie", ze kamień rnógł być składowany.
Takie ilości? Gdzie? A jakie koszty ponownego łado-
rvania z hałdy i rozwożenia do koryt? Każdy ,,dom"
opodatkował się 500 t;rsiącarni, Przygotowaliśmy ko-
ryta na Prusa i Krasickiego, ktore prawie w całości
kamietriem juz zasypaliśm;,, Mieszkańcy wykonali
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C. d. ze str. l

- społecznie - 32 studzienki odwadniające. Z pun-
ktu ekonołr7cznego lryłoby dobrze położyć na tych
ulicach dywanik. Wyiiczono nam, że będzie on kosz-
tował 300 milionów (to o :,iie chodzi), z tym, że robo-
ta będzie wykonana zataz, a płatność, po cenach dzi-
siejszych, w przyszłym roku. ,,Proszę Pana. Ptzecież
te ulice Urząd i tak kiedyś - może za 2,5, B lat -musiałby utłvardzić. Ale jakie łvtedy będą ceny?|
Nasze ,,przyspieszgllig" - wg naszych obliczeń --
dało grninie oszczędrtości rzędu miliarda złotych"!

Kamień prawie 300 miiionólv, a praca wyrównarki?
A zrobienie koryta? A wywóz aierni z tego koryta?
A różnica ceny obecnej z tą jaka będzie za parę lat?"

Niech Pan napisze, że daliśmy zarobić firmom z
naszej gminy i one też poszły nam na rękę. tsyły to:
śMtrGRoL, TRANSMAR, sPoŁ.PRoD. SPŁAWIE.
Tą drogą im setdecznie dziękujerny. Acha, dzięku-
jemy jeszcze - za szczególnie duży wkład - Igna-
cernu Bartkowiakowi i włodzimierzowi Drótkows-
lriernu. Jak Pan myśli, pójdą (Rada - Zatząd) na
to"? @.Z.)

ffiffiffiery§WAŁY KffiM§§J§ RAruY
26.09.br. KOMI§JA F'INANSOWO-GOSPODARCZA

Obrady prowadził przewodniczący Komisji Zyg-
fryd Budzyński. W posiedzeniu uczestniczyła też
skarbnik Miasta i Gnriiry lJanuta Marciniak. Zasad-
niczym tematem posiedzenia było omówienie zmian
w budżecie miasta i gminy w związku z podjęciem
uchwały w tej sprawie na sesji.

Radny Stanisław Fawlak wyraził wątpliwośc odnoś-
nie dofinansowania działalności Gminnego Związku
Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych. ,,Mimo
tego, że jestem rolnikiem, nie zgadzam się. Każdy
związek winien utrzymać się ze składek". Radnernu
wyjaśniono, że l0 milionów, któte Zaruąd Związko-
wi przekazał są niejako rekompensatą za zawieru-
szony dobytek Zwią.zku w czasie zaprzestania jego
działalności. Pytający chciał również rviedzieć, jakie
Rady Sołeckie wyraziły zgodę na odpisy na wodo-
ciągowanie i dofinansowanie straży pożarnych,

Członkowie Komisji z dużą troską intereso.łali
się realizacją dochodów gminy, szczególnie z jednos-
tek uspołecznionych. I tak, np. stadnina korri Racoi;
za rok ubiegły wpłaciła 500/o, a za rok bieżący nie
wpłaciła nic. Okazało się, że te 500/o wpłacono tylko
dlatego, że Zarząd rvyrażał zgodę na przesunięcie
terminu płatności. ,,Jeśli wpłacą trochę - część, to
dajemy prolongatę" - strvierdził członek Zarządu
Tadeusz Wasieler,vski. Radna Ranke Urszula stwier-
dziła, że działalność gospodarcza się nie rozwija. Ob-
roty spadają i tym samym pieniądze nie wpływają
do Urzędu Skarborluego, który nawet w niektórych
przypadkach jest skłonny udzielać ulg podatkowy-ch
by podmioty gospodarcze się utrzymały. A może się
dźwigną i później zapłacą. Potwierdził to Leszek
Balcer, który dodał, że wytaźny zastój nastąpił we
wrześniu: wyposażenie dzieci do szkół, przygotowa-
nie do zimy. Henryk Skrzypczak powiedział, że w
tym roku planu dochodów nie zrealizujemy, pienię-
dzy będzie mniej i należy się zastanowić, jak ściąg-
nąć pieniądze od dłużników. Postanowiono, że na

następne posiedzenie Komisji Skarbnik przedstawi
realizację buciżetu za 9 miesięcy.

W wolnych głosach i wnioskach omawiano spra-
rvy podniesione przez {,J. Ranke:

- należy sprawdzić, czy lokale ptzeznaczone na
działalność gospodarczą, zgłoszone w Urzędzie MiG
w ,,handlu" zostały przekazane komórce naliczającej
podatki od nieruchomości. Naieży też sprawdzić po-
dany przez właścicieli metraż z rzeczyvłistością. §V
tej sprawie podjęto rrchwałę ziecającą Urzędowi zba-
danie rzetelności obliczeń podatkowych.

- opłat związanych z instalowaniem przyłączy od
szafki w murze do licznika elektrycznego \^, pose-
sjach przy tych ulicach, na których następuje zmia-
na zasilania z napowietrznego na ziemne. Radna
stwierdziła, że odpowiedni przepis (Monitor Polski
nr 16, s. 164) mówi, że: ,,...dostawcę (prądu) obciąża
przystosowanie i wymiana lrządzeń o napięciu zna-
mionowym 15 kW i wyższym, a o napięciu znamio*
nowym 6 - 15 kW (wtedy), jeżeli strony nie usta-
lą inacze; w umowie". A w umowach, które mamy,
nie ustalono, że będzie to czynił odbiorca. Przegłoso-
ivano wniosek, by Rada Miasta i Gminy w Smigiu
-iłystosowała pismo do zakładu energetycznego o nie-
obciązaniu kosztami przyłączy do liczników właści-
cieli posesji, w tym i PGKiM.

L. .Ealcer zwrócił uwagę na brak nadzoru lub ko-
ordynacji przy układaniu chodników i wbudowywa-
rriu w nich studzienek telekomunikacyjnych. Te os-
tatnie budor"zane są przed ułożeniem chodników i
lvystają ponad ich poziom, co stwarza niebezpieczeń-
stwo dia przechodniów.

27.09.br. KOMI§JA REWIZYJNA

Zebraniu przewodnic zył przew odniczący Komis ji
Vlarek Ratajezak. W pierwszym punkcie obrad przy-
jęto stały regularnin pracy komisji, który ustala kom-
petencje przewodniczącego i zadania komisji, do któ-
iych m. in. należą:
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-_ kontrolowanie działalności finansowej i ekono-
micznej Zatządu i Prezydium Rady,

- kontrolowanie wydatków finansowych i pracy
jednostek podporządkowanych Radzie, Burmi-
strzowi i Zarządowi,

-kontrola przestrzegania zasad obowiązującego
Statutu Gminy przez Radę, Komisje, Zarząd i
podległe jednostki organizacyjne,

- prowadzenie kontroli finansowej i rzeczowej wy-
datków i działalności Rad Sołeckich i Samorzą-
dów Osiedli,

__ wnioskowanie - 1ub nie - o udzielenie absolu-
torium Zarząd,owi i Burmistrzowi.

Regulamin przekazano Komisji Statutowej, która z
kolei przedłoży go Sesji celem uchwalenia.

Omawiano też przygotowane materiały na Sesję.
M. Ratajczak stwierdził, że program sesji jest zbyt
obszerny. Franciszek Szymański i Stefan Dobrzyń-
ski wnioskowali, za komisją spraw społecznych, by
sesje nie trwały dłużej niż 5 godzin.

Kontrowersje wzbudził projekt uchwały o odpłat-
ności za pobyt dzieci w zerówce w przedszkolu w
star}rg1 Bojanowie. pytania dotyczyły także zwrotu
kosztów dojazdów PKP dzieci do szkół, finansowa-
nia opieki społecznej, wyrviązywania się z podatków
byłego PGR w Starym Bojanowie byłej SK Racot i
cegielni w Przysiece Polskiej.
Na wszystkie pytania szczegółowo odpowiadała skar-
bnik Danuta Marciniak, następnie sekretarz Wan-
da Jakubowska.

Punktem programu posiedzenia była też kontro-
la Ośrodka Pomocy Społecznej - zasadność przyz-
nawanych zasiłków. Sprawdzono imiennie przyznane
zasiłki stałe, okresowe oraz jednorazowe przyznane
z budżetu gminnego. To co ludzie mówią, nie po-
twierdziło się - powiedział jeden z członków komi-
sji. Sprawdzono także listy dzieci korzystających z
obiadów w szkole. ,,Na wskutek przeprowadzonej
kontroli nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości"

- napisano w protokóle pokontrolnym. @.z,)

WYJ AZDOWA SESJA ZARZĄDU
Kolejne posiedzenie Zarządu Miasta i Gminy Smi-

giel odbyło się 28.9.br, Najpierw przyjęto i wysłu-
chano przedstawicieii społecznego komitetu budow-"v
ulic B. Prusa i J. Krasickiego pp. Stefana Dobrzyń-
skiego i Romana Andrzejaka, któtzy przekonywali
o celowości wyasygnowania w przyszłym roku 300
milionów na położony dywanik asfaitowy w tym roku
(zob. artykuł ,,Chodzi o 300 milionów", s. 1 i daisze).
Następnie dwoma samochodami udano się w teren.

Przystanek 1: ul. Krasickiego i Prusa - wiadomo o

co chodzi.

Przystanek 2: most na Samicy Leszczyńskiej w Cza-
czu, gdzie był wjazd na parking przy Husarskiej.
(Wcześniej minęliśmy Samicę Starą, która odprowa-
dza nieczystości płynne ze Śmigla. Konieczna jest
pełna odbudowa tej rzeki). Pięknie odbudowany po-
łudniorvy odcinek kanału (od granicy z gminą Wieli-
chowo) do mostu, na którym stoimy. Za mostem, w
kierunku Przysieki Polskiej w górę rzeki, bez
zmian, Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń
Wodnych w Lesznie zamietza, jeśli będą fundusze,
odbudować w przyszłym roku odcinek o długości o-
koło 3 kilometrów. Ryszard Szczepaniak objaśnia
członkom Zatządu zasadę pracy syfonu, który wyko-
nano po to, by ,,przeprowadzał" w przyszłości wodę
pod drogę E5. Koszt jego budowy jest znacznte mniej-
szy niż przebudowa mostku,

Przystanek 3: Brońsko - rozbudowa najstarszej (?)

w gminie świetlicy wiejskiej.

Przystanek 4: stacja wodociągowa w Brońsku - pięk-
nie utrzymana z zewnątrz - ogródek kwiatowy - i
nieskazitelna czystość wnętrza. Nowi członkowie Za-
rządu, którz,v są tu po raz pieru,szy, z zaintetesowa-
niem oglądają wyposażenie komputerowo-elektro-
niczne stacji.
Przystanek 5: stacja pomp w Brońsku. Tu, ze wzglę-
du na niedrożność rowu odprowadzającego wodę po
płukaniu filtrów stacji, pada propozycja, by oczyścić
stawek sąsiadujący ze stacją rvodociągową i do niego
spuszczać wodę.

Z Brońska udajemy się do Księginek utwardzoną
drogą, która czeka na dywanik.
Przystanek 6: łąki za lasem, rowy melioracyjne i ka-
nały. ,,Ten rów melioracyjny ma w koronie 5 metrów
szerokości. W styczniu był konserwowany ręcznie.
Dziś cały jest zarośnięty wysoką i gęstą trzciną. Wo-
da stoi, nie przepływa. No i zalewa łąki" - mówi
,,przewodnik wycieczki" - Jan Pietrzak, który w
tym przypadku występuje jako prezes spółki wodno-
melioracyjnej. Idziemy w kierunku południowego ka-
nału Obry, wzdłuż ogiądanego wcześniej rowu melio-
racyjnego. Zza kępy drzew wyłania się ciągnik z o-
przytządowaniem. Ma umocowany wysięgnik zakoń-
czony szerokimi ,,grabiami", które wewnątrz mają
ruchomy przytząd tnący (taki jak przy kosiarkach).
Ramię zanurza się w rowie, na dnie koryta ucina
trzcinę i wynosi ją na brzeg rowu, który zostaje ide-
alpie oczyszczony! ,,Takiej maszyny nam potrzeba"

- mówi J. Pietrzak. Członkowie Zarządu z podzi-
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\^/em patrzą na pracę urządzenia: ,,w tak oczyszczo-
liył] rowie mogłyby być ryby" - ktoś zauważyŁ.
Przystanek 7: południowy kanał Obry. To ściek w
pełni tego słowa znaczeniu. Odprowadza nieczystości
z rejonu Kościana. Tu znów poznajemy zasadę dzia-
łania syfonu, który pod kanałem przeprowadza wodę
z naszego rowu melioracyjnego, dalej na południe,
do przepompowni.
Przystanek 8: przepompownia w Wilkowie Polskim
(to już woj. poznańskie). 2 bloki pomp, po 3 w każ-
d)rm, w ciągu doby potrafią zassać cały nadmiar ,ń/o-

dy z otaczającego przepompownię kompleksu łąk i
rowó.łz meiioracyjnych. jest ona bardzo energochłon-
na, stąd uruchamiana jest tylko w razie potrzeby.
Gdy u nas poziorn lvociy w rowąch się podniesie -dzwoirimy do Pozrrania, oni do Wiikowa i pompy roz-
poczynają pracę.
Przystanek g; łuk rircgi za kanałem. J. Pietrzak staje
na jej środku i informuje: przede mną gmina Wieli-
chowo, po prawej ręce - KamieniÓ, po lewej - Smi-
gie1. Panie rozlewają lv kubki przywiezioną w termo-
sach kawę. Chwiia odprężenia i czas na pierwsze re-
fleksje.
Prz;-stanelr 10: I(arśnice. Tu zastajemy pracującą jesz-
cze ekipę PGKiM przy zakładaniu sieci u,odociągo-
rłzej, która początek ma w Brońsku. I{enryk Skrzyp-
czak wynrienia facho,,ve uwagi z jej szefem. ,,Ten
przepust jest zarwany, trzeba przywieźć rury z tar-
gowiska i go odbudować" - mówi J. Pietrzak do Je-
rzego Cieśii. ,,Ano trzeba".

Drogą Karśnice - Bielawy, czekającą podobnie
jak Brońsko - Księginki i dalej do szosy Karśnice -Wilkowo na asfald, udajemy się przez żegrówko do
Śmigla.
Przystanek 11: pomnik przyrody - potężny dąb w

Żegrówku, ogrodzony płotkiem. Konary i gałęzie,
niestety, coraz batdziej są gołe. Czas daje znać o so-
bie. Szczególnie wtedy, gdy ma się ponad 100 lat i
7,40 metrów w obwodzie.

rr"yffie-k 12: gabinet Burrnistrza. Podsumowanie i
decyzje.
J. Pietrzak stwierdza, że melioracja potrzebna jest
nie tylko rolnictwu. ,,Przecieżte rowy odprowadzają
też wody opadowe z dachów Smigla"! Spółka wodna
opiekuje się 250 kilometrami rowów o różnej funk-
cji i znaczeniu. Tyie ich jest w naszej gminie! Aby
one spełniały swe zadania: gromadzone bądż odpro-
wadzenie nadmiaru wody, muszą być systematycz-
nie czyszczone. A tego ręcznie się nie da zrobić, stąd..,
Tu Burmistrz wpada w słowo: sprawa jest oczywis-
ta, Zarząd został przekonany. Mogę zapewnić, że zro-
zumienie Prezes uzyskał. Zakup odpowiedniego sprzę-
tu (,,rozejrzymy się na POLAGRZE") r,v przyszŁym
roku staje się realny.
A co z ulicami Prusa i Krasickiego? Czy pozwolimy
stawiać się pod murern? Gdyby położyli dywanik i
przyszli do Zarządu z fakturą za tą robotę, toby tak
było, ale oni tylko proszą - zauważyła Alicja Zieg-
ler. Dyskusja była burzliwa i dotyczyła zasady,. czy
wszystkim, którzy w przyszłości wykażą się inicjaty-
wą, będziemy dawać? - spytał się Tadeusz Wasie-
lewski. TAK! - postawił przysłowiową krop}rę nad
,,i" Paweł Górzny. Protestów nie było. Sprawę prze-
głosow-ano na korzyść wnioskujących,

Tak więc sesję wyjazdową Zarządu można spuen-
tować parafrazując znane skądinąd powiedzenie: BY-
LIŚMY - WIDZIELIŚMY - GŁOSoWALISMY ZA.

I ja też tam z nimi byłem i kawę piłem, a co wi-
działem i słyszałem, Czytelnikom przedstawiłem.

Hubert zbierski

TURInIEI
W d,nżu 22 wrześnża br, us salacłt gimnastEcznEch

Szkoły Podstaulowej nr 2 lm. KonstEtucjź 3 Maju tu
Śmi,glu odbył sżę Il Ml.ejsko-Gmżnny Turniej Pźłkż
Sl,atkouej o Puchar Przechodnż Kżerou:n;,ka Poste-
runku Policji Lokalnej u Smźglu. W turnieju tnzźęło
udział 6 drużgn: Centrum Kulturg u Śrniglu, Zes-
połu Szkół Rolnlczgch lD Nietqżkouie, Posterunku
Policji Lokalnej tn Smżglu oraz drużEng młodzźeżo-
u)e: ,,Batong" r ,rSzeTszenże" i ,,Kżeszonkou)ca",

Po zacżętej usalce puchar po raz drugż zdobgła
drużgna Zespołu Szkół Rolniczgch, u Nżetqżkousże.

Organżzatorm imprezE bgło Centrum Kultury tł
Śmigl,u, a pueTtar wręczgł Jundator-kierousnik PP],

Urzqd Stanu Cylłilnego w Sml.glu uprzejlttże in-
Jormuje, że usolę ustqpżenia u zwźqzek małżeńskż
zadeklarowali,:
15.10. - Pan Paueł Florżan Jagodzźk z Poladowg.

ź Panż Eua Zybura z Jezżerzgc,

- Pan Zbżgnżew Mźclwlskż ze Spławża i Pń
Edyt;a Beżssert z Chełkotna,

- Pan Jacek Słąwomir Woźnźak z Kobgl,nźk
ż Pqnż Magdalena Starkbauer z Czacza,

- Pan Przerngsław Szgmańskź z Popotna Sta-
rego i Pani Karolina Nouak ze Smźgla,

22,10, - Pan Jarosłaln Rafał Kruk z Kościana ż Pa-
nź Bęatq Tyczeusska ze Smźgla,

Zastępca Kierownika USC
Danuta Rataiezakst, sźerż. Wźesłaul Terczetl:skż, (ż. K,)

r
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l\f sEsJA R.ADY
6ÓĘł" się 29.9.br. Obecnych byŁo 22 radnych. Mi-

nutą ciszy uczczono pamięć ś.p. Floriana Jagodzika.
Podjęto też uchwałę o wygaśnięciu Jego mandatu w
Okręgu Wyborczym Nr 9 na wskutek śmierci.

P ER SP EK TYWY TE L EF ON i Z ACJ I

przedstav,ił Marian Krzyżoniak - pracownik Tele-
komunikacji Poiskiej S. A. Zakład w Lesznie. Z jego

v,ypowiedzi dowiedzieliśmy się, że telekomunikacja
nawiązuje szeroką współpracę z samorządami, by w
iatach 2000 - 2010 objąć swoim działaniem kom-
pleksową telefonizację gmin. Wyjaśnił też, że tele-
komunikacja ma układ hierarchiczny - nie można
nic zrobić w Smiglu, nim się nie zrobi w Kościanie i
Lesznie. W skali kraju średni koszt numeru wynosi
1000 - 3000 dolarów, Smigiel z Lesznem połączony
będzie światłowodanri. Na początku 1994 roku do pla-
nu weszła budowa nowej centrali w Lesznie, co poz-
woli na zainstalowanie w Śmiglu 2000 numerów
(obecnie 840), a w Starym Bojanowie 500 (obecnie
198). W 1995 roku rozpocznie się w Smiglu i St. Bo-
janowie budowę podziemnej sieci kablowej.
Na ziecenie Zarządu opracowano ,,Koncepcję telefo-
nizacji gminy Śmigiel" na tysiąc abonentów, Koszt
realizacji - 15 miliardów (wg cen z 1994 r.). Trzeba
powołać lokalne komitety telefonizacji (kilku - ,,na
Iinii") wsi. Koszty rozkładają się równomiernie (po

5 miliarów) na abonentów - każdy po około 6 mi-
Iionów, Urząd (Zarząd) i telekomunikację. Tak to ro-
bi gmina Kościan. Samorządy wiejskie mogą dostac
20olo z Funduszu Restrukturyzacji Rolnictwa, ale pod
warunkiem, że nie otrzymały na wodociągowanie wsi.
Dyskusja była niezwykie ożywiona i zmierzała do
odpowiedzi na pytanie: Jak zmniejszyć koszty? Ro:

,,Czy naszą gminę (Zatząd) stać na 5 miliardów"? -spytał przewodniczący Rady Jan Pietrzak. Urszula
Ranke powiedziała, że dziś trudno zająć w tej spra-
wie stanowisko. Zadecydować może Zarząd w opar-
ciu o przewidywane dochody. Franciszek Szynrańsiri
stwierdził, że społeczeństwo - mieszkańcy wsi - da,

ale czy Burmistrz? Leszek Balcer spytał, czy inwes-
tycję możnarozłożyć na raty? Na dwa 1ata? ,,Tak, bo

realizacja zadania trwa 18 miesięcy od daty podpi-
sania umowy. Tadeusz Wasielewski zapytał, czy
wkład ludności, np. prace ziemne, zostanie odliczo-
ny? ,,Tak, ale są to kwoty minimalne, gdyż ludność
może wykotrywać tylko te prace ziemne, które wyma-
gają ręcznego kopania, a tych jest niewiele". H.
Skrzypczak i U. Ranke stwierdzili, że ptzyszły abo-
nent wpłacając 1/3 inwestycji jest po prostu kredy-
todawcą, daje telekomunikacji bezprocentow-ą po-
życzkę. Dlatego ona nie bierze pożyczkt bankowej?
,,Naszej firmy na to nie stać" - usłyszeli w odpo-
wiedzi. L. Balcer sugerował, by ,,do dołożenia" zobli-

gować tych, którzy telefony już mają. ,,Brak środ-
ków prau,nych". Burmistrz Jerzy Cieśla wyraził pe-
symistyczne stanowisko: ,,Będzie duża presja na Ra-
dę, ale jesteśmy uwikłani w inwestycje, które kon-
tynuujemy - wodociągorvanie. Jesteśmy też ptzy-
muszeni przez energetykę do remontu sieci oświetle-
niowej, powstają kolejne komitety wodociągowania.
Wysypisko..."

TELEFO}TIZACJI STAN OBECNY
,,Jaki on jest, każdy widzi". Stąd głównie pretensje
kierowano pod adresenr telefonistek (NIEKTO-
RYCH!): zbyt wiele sekund (a czesem minut?!) upły-
wa od momentu podniesienia słuchawki przez abo-
nenta do odezwania się telefonistki, która nie podaje
swego numeru służbowego; nie informują zamawia-
jącego, że numer nie odpowiada, ze jest popsutyI przy
zmianie, np. o 21.00, nie przekazują sobie zamówio-
nych wcześniej rozmów. Do tych spraw ustosunko-
qlywał się Zbigniew Kotecki, kierownik telekomuni-
kacji w Śmiglu. Praktycznie w-yjaśnił wszystko w
pierwszym zdaniu:,,telefonistki są pracownikami
Poczty Folskiej, a nie naszej spółki". Stąd wszystkie
uwagi o ich pracy należy kiero,"vać do naczelnika
poczty. My im tylko płaciily, & nasze uwagi są bez
oddźrvięku. Nie zawsze jest pełna obsada, ta obsługa
nie wystar cza, a nowych pracourników nie zatrud-
nią, bo w czerwcu 1995 roku będą zwolnienia. ,,Czy
moze być gorzej jak jest"? zadał w pewnym momen-
cie retoryczne pytanie przervodniczący Rady. L. Bal-
cer apelował o szybkie usuwanie awarii, Bronisław
Skorupiński domagał się, by na rachunkach, tak jak
dawniej, były rozliczane poszczegóIne rozmowy -
,,nie w-iem za co płacę". ,,Tak jest w całej Europie"-
usłyszeliśmy w odpowiedzi. U. Ranke sugerowała za-
łożenie publicznego telefonu, z którego mogliby ko-
rzystać przyjezdni. ,,Będzie - na kartę magnetyczną

- z chwilą uruchomienia nowej centrali'.' Radna do-
.łiedziała się, że w dalszym ciągu aktualne jest hasło
NA RATUNEK. Zdzis|aw Żaczyk i Henryk żak po-
ruszali sprawę telefonizacji Przysiek (podłączonych
clo centrali kościańskiej). Stwierdzali, że społeczne-
go komitetu nie stać na zakończenie inwestycji. Pro-
szą ,,o załatwienie sprawy".

CO ROBIŁO PREZYDIUM W OKRESIE
MIĘDZYSESYJNYM?

Jak stwierdził Przewodniczący nie zachodziła ko-
nieczność zwoływania specjalnego posiedzenia. CzŁon-
kowie Prezydium spotykali się wykorzystując posie-
dzenia komisji.
Jan Pietrzak zapoznał Radnych z korespondencją,
która-m. in. dotyczyła: przydziału mieszkania, prze-

C. d. etr. 6
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dłużenia 1inii oświetleniowej w Spławiu, wydzierża-
wienia targouziska, zakupu aparatów EKG dla szpi-
tala i ośrodka zdrowia.

Wnioski skierowano do Zatządu celem realizacji
bądź zajęcia stanowiska.

KOREKTA BUDŻETU
Nim przystąpiono do przegłosowania uchv;ały o

korekcie budzetu na rok 1994 (szczegółowo te sprawy
omawiano na komisjach) H. Skrzypczak zwrócił Ra-
dzie uwagę, że w budżecie nie ma rezerwy, którą
mógłby dysponować Zarząd. Do niego kieruje się
wnioski o dotowanie, ale nie określa się ,,z jakiej pu-
li". Poparł go również F. Szymański. L. Balcer ,,pod-
powiedział", że te nieprzervidziane -w budżecie rvy-
datki, można realizować z pozycji,,wydatki okoiicz-
nościowe" (przeznaczono na nie 150 mln),
Uchwałę zatwierdzającą zmiany w planie dochodów
i wydatków budżetowych na kwotę 1.673. 28B tysię-
cy podjęto jednogłośnie.

WYBoRY, WYBORY...

31 grudnia br. upływa kadencja ławników oraz człon-
ków kolegium do spraw wykroczeń. W związku z po-
wyższym Radni wybrali:

1. Ławników do Sądu Rejonowego w Kościanie:
Zbysław Cyranek, zamieszkały w Srniglu, prowadzą-
cy ind. gosp. rolniczo-ogrodnicze, zgłoszony przez Za-
rząd Osiedla Nr IiI w Smiglu,

Maria Półrolniczak, zam. w Glińsku, emerytka, zgło-
szona przez mieszkańców wsi Glińsko,

Mięcimierz Przysiecki, zam. w Morownicy, zatrud-
niony w RKS Bronikowo, zgłoszony przez Prezesa
Sądu i RKS Bronikowo,

Piotr §plisgart, zam. w Koszanowie, prowadzący pu-
bliczny transport ciężarowy, zgłoszony pr-ze:z miesz-
kańców wsi Koszanowo,

Krzysztof Walachowski, zam. w Spławiu, rolnik in-
dywidualny, zgłoszony przez mieszkańców rvsi Spła-
wie.
2. Ławników do Sądu Rejonowego lv Kościanie do
orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy:

Józef Cwynar, zam. w Czaczu, zatrudniony w Stad-
ninie Koni Skarbu Państwa }lacot, Gospodarstwo
Czacz, zgłoszony przez Prezesa Sądu Rejonowego,

Ewa §zymczak, zam. w Kościanie, zatrudniona w
UMiG w Smiglu, zgłoszona przez zakład pracy,

3. Ławnika do Sądu Wojewótlzkiego Ośrodek Za-
miejscowy w Lesznie - Józel Janicki, zamieszkały
w Koszanowie, emeryt, zgłoszclrry przez mieszkań-
ców wsi koszanowo.
4. Członków Kolegium do Spraw Wykrocze{r przy
Sądzie Rejonowym w Kościanie:

Andrzej Grzesiak, zam. w Czaczu, pracownik SK SP
Racot, Gospodarstwo Czacz, zgłoszony przez NSZZ
,,Solidarność" SK,
Zbigniew Klem, zam. w Koszanowie, rencista, zgło-

szony przez mieszkańców,wsi Koszanowo,
Andrzej Kuśnierczak, zam. w Czaczu, zatrudniony w

Rejonie Energetycznym w Kościanie, zgloszony przez
mieszkańców wsi Czacz,
Stanisław Naskręt, zam. w Wonieściu, zatrudniony
w Spółdzielni Mieszkaniowej w Starym Bojanowie,
zgłoszony przez NSZZ Pracowników PPGR w Sta-

rym Bojanowie,
Ilieronim Nowak, zam. w Starym Białczu, rencista,

zgłoszony przez mieszkańców wsi Stary Białcz,
Zofia natal czak, zam. w Smiglu przy u1, J, Kiliń-
skiego, zatrudniona w GZRKiOR, zgloszona przez

Związek,
Waleria Stróżak, zam. w Smiglu przy ul, S, Kędzier-

skiego, zatrudniona w PPHiUR ,,SMIGROL", zgło-

szona ptzez zakład pracy,
Tadeusz Szweda, zam. w Czaczu, zatrudniony w

Szkole Podstawowej w Czaczu, zgŁoszony ptzezmiesz-

kańców wsi Czacz,
Jetzy Walutek, zam. w Starym Białczu, zatrudniony
w Wytwórni Wyrobów Tytoniowych w Kościanie,

zgłoszony przez mieszkańców wsi Stary Btałcz,

INFORMACA O,,WITRYNIE SMIGIELSKIEJ"

Pisemną informację na ten temat przekazaliśmy Rad-

nym za pośrednictwem Biura Rady. Opublikujemy ją

w następnym numerze, Żadnych pytań nie było,

CO ROBIŁ ZARZĄD MIĘDZY SESJAMI?

Odbył trzy posiedzenia. O pierwszym pisaliśmy w po-

przednim numerze (s. 6 i ?), o trzecim piszemy w bie-

żącym (s.3 i a).

A ponadto:

- ,,przeniósł" dotację przeznaczoną na wodociągo-

wanie Przysiek na ich telefonizację,
*- udzielił dotację Radzie Sołeckiej w Nietążkowie na

remont autobusu dowożącego dzieci do szkoły,
*- clofinansował Rejonową Komendę Państwowej

Straży Pożarnej w Kościanie na zakup specjalis-
tycznego samochodu,

- ustalił tyczałt dla redaktora uczestniczącego !v

posiedzeniach organów samorządowych,

- w ośmiu przypadkach umorzył, a w 3 odroczył po,
datek,

- konstruując budżet na rok 1995 weźmie pod uwa-
gę pokrycie asfaltem brukowane ulice Śmigla,

- wystąpił do Rejonu Dróg i Mostów w Kościanie
by dokonano remontu uiicy Szkolnej. W sprawie
budowy obwodnicy wystąpił do odpowiednich in-
stytucji,

- jest skłonny partycypolvać w kosztach zakupu a-
paratu EKG, Dokończ. na rtr. ?



wITRYNA SMIGIELSKA

Dok*ńcź. ze str, 6

-- pj]owadzi l<ore-qpcrld.encję z holerrclerską gminą
HEYT.|TUYSEN, burnristrz której sugeluje spot-
kanie u nich na wio3nę, a revlizytę w drugiej po-
lo,r,zic l995 roku.

Na konlec Bulinil,';rz poinforrno-ń,ał Radę, że zbliża
się do końca spla,.,va przejęcia wodociągów i kanaii-
zgcii.
$i dy5iiq5li nad spfawozdarriern Burrnistrza głos za-
hrał F. §zyrtrański, który siwierdzlł, że Zarząd słabo
jest zaalugazoyv"&firr w sprawy oczyszczlni. J, Cieśia
otlpor,r,,iedział, że acz:.lzczalnię typu OBRA oCrzucił
q;ydzia"ł ochrcny śrcldo,wiska. Przyjęto sugestie, by
lrrrdorvac biologiczną t;lpu LEiViltTA. AIe wiosną od-
wiec'l,ziii nas Duńczycy, którzy zaproponowali budo-
łvę swojej, aie nie złożyli zadnej oferty. Jesteśmy
tym zainteresowani, bo dokumentację dają bezpłat-
nie, a za urządzenia płaciiibyśmy w 500/o, W poło,,ilie
paźoziernika" jesteśny z nimi umowieni,
!{.enon Slłoracki spvtał się, co z drogą Karśnice -Bielarł;y (to w korrtekście ,,sprawy" ulic Prusa i Kra-
sickiego).,,I.{ajpierw trzeJra zakończyć podbudorvę ca-
łei drogi".
Po rł,ysłirchaniu splćrl,1iozdania i stanowiska Zarzadu
-ł sprałvle ulic Frusa i Krł,:;!,ckie6]o, Przev.iodniczący
Rad;,, za;:ządził głosowante. Za (zapłaceniem w plz:i-
szł;,m rcku) było 21 ladnych, a jeden się wstrzyma1.

UCi{WAŁY
Oprócz już wspcmnianych podjęto:

- uchrn a.łę vl sprawie ustalenia opłaty na pol<rycie
kosztó-l,i związanych z działalnością przedszkoli i szkół
wykraczających poza obowiązkowe minimum prog-
ramoWe.
Wysokość tych kosztów jest zróżnicowana lv zależ-
ności od jednostki administracyjnej (przedszkole czy
szkoła), tniejscołvości i ilości posiłkórv. Uchwała jest

do wglądu w przedszkolach i szkołach.

- uchwałę o F)Tzeznaczeniu rio oddania \i/ uż}rtko-

wanie łvieczyste działki po}ożonej w Zegró-wku, na
której Śmigielska Spółdzielnia Frzetvu,órczo-Handlo-
rva po'oudowała sklep,

- uchłvałę powołującą stałą Komisję Regularnino-
wo-§iatutową Rady Miasta i Gminy Smigiel w skła-
dzie: Urszula Ranke - przell,odnicząca, i,ech Rataj-
czak 

- z-ca pTzew., Tadeusz Wasielerł,ski - sekre-
tarz oraz Leszek Ealcer, Paweł Górznv i Marek Jan-
kowski 

- członkoivie.

iNTERPELACJE, v/ol,NE GŁcSY
L. Balcer, rv irnieniu rrrieszkańców u1. dr. S. Skarzyń-
skiego (od targołviska do u1. J, I{iliiiskie.go) zlvro-
cił się o szybką naprawę tego odcinka. ,,Frace już
trwają"-odpołviedział kier, ZGKiM. Ponadto zaape-
lował do radn;lgh i sołtysó,w, by dokonać rvstępnej
przymialtr(i 

- zgŁaszanie propozycji - do budzetu
na przyszły rok.

Sekretarz Urzędu Wanda "iakubowska poinformowa-
radnych, że rv dnitł 14..!.0. br. o godzinie 1$.00 w salce
posiedzeń ołlbęc|zie się szkoienie, którego tematem
będą sprarvy samorządowe: relacje między radą a za-
rządem, aCministracją rządor"",ą a sainorządową itp.
W szkoleniu mogą też wziąó ildział osolry spoza rady.

Następr:a "cesja (pralvdrrpod^obnie i3.i0.br.) w ca-
łości pośrvięcona będzie omówieniu i przyjęciu Sta*
tutu lWiasta i Gminy Srnigiel. @.z.)

llWAftA K!§§&§ P§ffiffiP{§ffie&

9 października pingporrgiści,,PCLOiVII" Srnigiel
rozpoczynają sezon r9SĄl)3. l)ruż;,.;1g została =\^1zmoc-

niona Tadeuszem Kozło-o,,ski.n, za,wodrrikiem 1I ligo-
wej ,,Polonii" Słubice. Zartodnik ten rna upra.łnie-
nia instruktorskie i zajmie się w naszyrn tr<lubie rów-
niez szkoleniem rnłcdziezy. iVlieszka l,v Lesznie, uczy
w. f. vr szkole zaw-odo.,vej.

Pierrłsza drużyna, grająca w klasie międzywoie-
rł,ódzkiej, w nowym sezonie r,vystąpi w następują-
cym składzie: fr,ornan Jankowski, Atlanr Duda, Grze-
gorz Staclro.,".,iak i Tacleugz i{,ozłowski.

Druga drużyna, występu.jąca w klasie okręgowej,
grać będzie w skłarizie: .l;tin §zczepanek, Stanisław
Try}ruła, Marek E§aślak, Piotr Mulczyńslri, §ławo-
rnir l{arniński.

TERMINARZ I DRUZYNY
9 październik

".POT,ONIA" Śmigiel 
- ,,Junior l" Leszno,

16 październik
,,Sokół" Wschorł,a *- ,,PCLONIA" Srnigiel

23 październik
,,POLCNIA" Smigiel --

6 listopad
,,Górnik" Folkowice -20 listopad
,,POLONIA" Siniglel ---

27 listopad

,,Ugtronie" Lubiń

,,PcLol(-IA,, Smigiel

,,Eurza" Drzeczkowo

,,Spółdzielca" Kobylir: --,,POLCNIA" §migiel
4 grudzień

,,POLOI\T]A" Śmigiei --
11 grudzień

,,ZTy\,ł" Zie\ona Góra -18 grudzień
,,FOLONIA" Smigiel -

,,Junioi: 1I" I-eszno

,,POLONiA" §migiel

,,Prezydent" Lubiń.

Urvaga! Wszystkie rx?ecze lozgly!,vane są vl niedziele,
o godzinie tr2.S0. Gospodarze "wymietlieni są na pier-
1.,i/szym miejscu. W Srraigltr mecze rozgrywane lrędą
w sali Szkoły Podstaworvej nr 2 iłn. Konstytucji
3 N[aja w §rniglu.

KIEICOW sERDnCZNtE ZAPRA§Z.ĄMY!
Ze spartotaymy:ozd,rolnżeniem

(-) Kazimierz Maślak
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Kroniko policyino
9.09.br. na ulicy Powstańców Wielkopolskich w'

Śmiglu kierujący samochodem Fiat 125p mieszka-
niec Smigia, nagle zjechał na lewą stronę jezdni
ucierzając w tył prawidłowo zaparkowanej ślni-
gielskle3 sanitarki. Straty około 10 milionow zło-
tych. Sprawcę ukarano nrandatem 200 tysięcznym.

l0.09.br. w Karśnicach, o godz. 13.00 na łuku drogi
kierujący samochoclem ciężarowym S'I'AR z na-
c,/.epą, w-}ozący kontenery z pieczarkami, pociczas
pokonywania zakrętu w lewo nie zachował os-

trożności, co doprowadziło do przesunięcia się ła-
dunku, w wyniku czego pękł pas zabezpieczający,
a zawartość konteneru, około 3,5 ton pieczarek,
wypadła na jezdnię i do przydrożnego rowu. Stra-
ty około 150 milionów.

l6.09.br. interweniowano w mieszkaniu przy ul. A.
Mickiewicza, gdzie pełnoletni wnuk nie chciał
wpuścić do domu swej babci. Został pouczony.

16/17.09.br. w nocy włamano się do garażu w Wo-
nieściu. Skradziono części do silnika FIAT I26p
oraz wymontowano z samochodu skrzynię bie-
gów. Sprawa w toku.

20/21.09.br. w Starynr Bojanowie dokonano włama-
nia do przedszkola samorządowego. Skradziorro
wieżę, telewizor, odtwarzacz video i aparat foto-
graficzny oraz żywność przygotowana na obiad
na dzień nastęPnY' 

Kierownik posterunku policji
st. sżerż. Wiesłąll: Terczewski

R EI(LAtIY _ 8 fiŁ8s zEll lA
SKUP ZŁOIIU

Śmigiel, uI. Morownicka 27

Informacje i ważenie:
Śmigiel, ul. Wodna 6, tei. 83

DORABIANIE KLUCZY
O samochodowych, O patentowych,

OSTR,ZENIE NOŻY
Śmigiel, ul. Ogrodo.ła 1

Sklep motoryzacyjny koło CPN,
w godzinach od 10.00 do 17.00

tel. 605

SPRZEDAM DOM na działce o powierzchni 750 m'
w Ba,oNIKoWIE

Informacje: Śmigiel, ul. Morownicka 20, tel. 381

ZGŁOSZENIA DO PRAC SEZONOWYCH
z^ GR,ANIcĄ

60-340 POZNAŃ 38, sk. poczt. 73

NOWO OTWARTY SKLEP spożywczo-przemysł.
czynlry 6-1B, w woltre soboty 6-15, w niedz. 9-14.
Z 

^P 
R A S Z A. Śmigiel, ui. A. Mickiewicza 25.

Sprzedam maszynę do obornika i rolverek dziecięcy
Informacja w sklepie-Pasmanteria, ul. św. Wita 18

ZF.SPOŁ MUZYCZNY 1-oSOBOWY
I weselo O wieczorki S dcrncingi

RoBERT oLEJNIK_64-030 sMIGIEL
uL E. Orzeszkowej 17 tel. (0-65) 180-111 w. 670

l---o MEBLE oA-Z
ładne i niedrogo do nabycia w nowo otwartym

salonie meblowyrn firmy ,,MEBLE A-Z"
Prouadzźmg _opartq na dagodnacll warunkach |sprzedaż ratalną.

sltlIGIEL, UL. oGRoDowA 2
(w podwórzu restauracji,,Ameryka").

ZAPRASZAMY w godzinach 9.00 - 17.00 wsoboty9.00-13.00
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^\^^/nr'


