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Uroczystości odbędą się w dniu 22 poździernika t994, r.
w kościele .św. Wita oyaz pyzy Pornni}łu n& crnentarzu
parafialnym w Smiglu, uI" św. Wita o godzinie t0.00

Przewodniczqcy Kręgu
(-) Zbigniew Grabowski

Przed wejściem na cmentarz będzie rnożna nabyć puhlikację zawierającą życiorysy Rozstrzelanych.
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12 pażdziernika br. odbyło się kolejne posiedzenie
Zarządu. W części pierwszej, która miała charakter
r,trocz_vst;z, wzięli udział dyrektorzy szkół i przedszko-
la sarnorządo.łego: Danuta Andrzejewska, Elżbieta
Cieśia, Eałbara Kasprzak, Wiktor Snetra i Jolanta
So,becka. Burnristrz Jerzy CieśIa Z OIńAZJI DNIA
IiDU§{ACJI NAR,ODOWEJ złożył na ich ręce w i-
mieniu Zarządu, Przewodniczącego Rady i pracow-
nikól,v UMiG w Smiglu serdeczne podziękowania za
trud włozony w nauczanie i wychowanie dzieci i mło-
dzieży. Do życzefl dołączono kwiaty i okolicznościo-
ł.re ad_resy z prośbą o odczytanie ich w czasie uro-
czysiości szkolnych. Eur;nistrz zapewnił też, że teraz,
gdy te jednostki przeszły pod administrację samo-
rządo.,vą, riiiejscowe lvładze uczynią wszystko, by nie
było gorzej.

Z tej samej okazji krviaty i życzenia złożono również
obecn}rm na sali nauczycielom: Alicji Zieg|et -członko.,.zi Zarządu i niżej podpisanemu.

Z okazji 3S-iecia pracy zawodowej serdeczne ży-
czerria i kwiat}. złożono wiceklurmistrzowi flenryko-
łvi §krzypczakowi.

RCZMOWA O SZKOŁACH
Burn:istrz poinformował dy.. szkół, że zasiało

podpisane z Kuratorium porozumienie na dodatkorve
środki na cpłacenie zajęć pozalekcyjnych w ilości 6
godzin tygodniowo dia szkół l,ł Czaczu, Starym Bo-
janowie i Śmiglu. Jest to wyróżnienie dla tych szkół.
Ich osiągnięcia sportowe były widoczne na zewnąttz
i zostały dostrzeżone - dodał,

Rozmawiano też o zabezpieczeniach szkół przed rłrła-
rnaniami. Nasze szkoły po prostu nie były i nie są
ulcezpieczone. IJbezpieczenie np. szkoły w Czaczu na
3 miliardy kosztowały 20 milionów. A lik,widacja
zniszczeń po złodziejach, choćby naprawa wyłama-
nych drzwi, pochłania duże sumy. Należałoby się za-
stanovzić, czy w budżecie...

Przewodniczący Rady Jan Pietrzak zadał dyrekto-
rom pytanie: jaka jest Wasza opinia odnośnie przej-
ścia pod gminę? Odpowiedź była jednoznaczna i zgo-
dna: posiadamy poczucie bezpieczeństwa finansowe-
go, pozbyliśmy się długów, jest mniej biurokracji i
,,głupich" teleforiów o' informacje niczemu nie słu-
żące. Ptzewodniczący stwierdził, że decyzja poprzed-
niej Rady była słuszna.

W. Snela zaa.pelo.łał do Zarządu o inwestor,vanie w-

oświatę. ,,Inw-estowanie w rozum jest takie samo jak
w chodnik czy lampę, z tym, że ten rozum będzie
kiedyś podnosił rangę tej grrriny. Mam n,adzieję, że
w czasie szukania oszczędności, nie będzie się ich
szukać w oświacie".

,,W TĘ iNWESTYCJĘ }iIUSIIVIY WEJSC" -
powiedział Henryk Żak, a rzecz dotyczyła telefoni-
zacli.
Zarząd na swe posiedzenie zaprosi.ł przedstawicieli
Telekomunikacji Polskiej S.A, w osobach: dyr. Ed-
warda Porzucka i Mariana Krzyżosiaka z Leszna oraz
Wik,iora Maciejewskiego z Kościana. Dyskutowano

- bardzo konkretnie - o telefonizacji gmin,y, idąc
,,za ciosem" po ostatniej Sesji Rady. Dyskusja była
twarda i męska. Operowano też sumami: dużymi (ca-
łość inwestycji) i małymi (koszt poniesiony przez
przyszłego abonenta). Postanowiono, że Zarząd te-
mat podejmuje, a o konkretach (pieniądze i termin
reaiizacji) społeczeństwo zostanie poinformowane na
przełomie listopada i grudnia. Wówczas też i my po-
darny szczegółową informację". Wasza dobra łvola na
nasze potrzeby" - jak powiedział Burmistrz, poz-
wala patrzeć na telefonizację gminy optyłnistycznie.

DECYZJE (NiEŁATWE)
Zdecydowano przydzieiić fundusze na opłacenie na-
uczyciela jęz)rka angielskiego w 3 klasach piątych w
szkole w Frzysiece Starej. Wyposażenie pracowni
rnuzycznej w tej szkole postanowiono uwzględnić w
przyszłorocznym budżecie.
Przyznano też pieniądze na nauczyciela - Iogopedę,
który będzie prowadził indywidualne ćwiczenia z
dziećmi mającyrni wadę wymowy w szkole w Śnri-
glu.
Szkoie w, Starym Eojanowie przyzr'alao dotację na
zakup ,,wieży" (skradzionej) i na pokrycie kosztów
związanych z przebudową kotłowni.
Dotację na pokrycie kosztów remontu przyznano też
przedszkolu w Smiglu.
Wyrażono zgodę na pariycypację w kosztach zakupu
aparatów EKG dta szpitala i przychodni w Srniglu.
(P. Górzny sugerował, by zorganizować jedną pra-
cownię dla obu tych jednostek).
Na wniosek wsi Spławie odnośnie przedłużenia linii
oświetleniowej odpowiedziano negatywnie proponu-
jąc, by tę sprawę ująć w planie rzeczowo-finanso-
wym Rady Sołeckiej w przyszłym roku.
I{ie przesunięto terminu spłat odsetek dzierżawcy
cegielni w Przysiece Polskiej. Postanowiono zaprosic
go na ptzyszłe posiedzenie.

Dyskutowano też nad wnioskami o wydzierżawienie
targowiska. Nie zajęto w tej sprawie stanowiska.
Mówiono o zrnianie pianu zagospodarolvania tego te-
renu, łącznie z terenern byłego PON{. Decyzje w tej
sprawie zostaną podjęte w terminie późniejszym.
Podjęto też decyzje o ulĘorzeniu podatku, choć nie-
którzy członkowie Zarządu mieli obiekcje: ,,Czy tym,
którzy w swych gospodarstwacb nic nie robią, nale-
ży arnarzać?". (H.z,)
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Pierrvszego pazdzierrrika na terenie gminy gości-
liśmy trzyosobołvą delegację Niemieckiego Związku
Rolników (Deirtsche Eauern Verbant) odpowiednika
naszego Krajovzego Związku Rolników, Kółek i Or-
ganizacji Rclnicz-,;ch. W skład delegacji vrchodzili:
wiceprzewodniczący DBV Nieschke, sekretarz gene-
rainy K. Born oraz prezes związku Brandenburgii

- Nahry.
Nasz związek reprezento\&ali: dyrektor generalny
KZRI( i OR Kazirnierz Zdunowski, skarbnik tegoż
związku Władysław Witek będący równocześnie
skarbnikiem i członkiem Agencji Restrukturyzacji i
Modernizacji Roinictwa, prezes WZRKiOR rv Jele-
niej Górze Adam Wnęk, prezes WZRKiOR w Lesz-
r,ie Marian Kasperski i pracovznik Jacek .}anLowialr,
przewod. Rady Wojewódzkiej ZRKiOR w Lesznie
Gerard dIrban, dyrektor Wydziału Roli:ictw,a UW "w

Lesznie Stanisław Wojciak, prezes GZRKiOR \i,-

Śmiglu Jan Pietrzak, wiceburmistrz idenryk S}<rzyp-
czak, prezes ,,ŚMIGROT_.,U" Ryszard Fornalik. Rolę
gospodarza pełnił burmistrz Miasta i Gminy Śmigiei
Jerzy Cieśla.

Niemców interesowały dwa. problerny: jai< rc:-
wija się w Polsce rolnj,ctwo indywidualne i jak prze-
biega restrulkturyzacja obszarorł,o wielkich, b.r.łych
państwowych i spółdzielczych gospodarstw rolnych.

Ilustracją pierwszego problemu było gospodar-
stwo indywidualne, a raczej Przedsiębiorstwo Han-
dlowo-Usługowe ,,Zygmunt" s.c. yr' lr{orovznicy, któ-
rego właścicielem jest Zygrnunt Konieczny.

Zggmunt KonżecznE gospodaruje na 5a hek-
tarach. Gruntg sq u klasże od lllb do VI, z
przewagq klasy lVa. Jelt to gosplodarstusa spe-
cjalżstgczne 

- 
produkcja trzoCg chletnne!. l tej

specjali,zacjź pod,porząCkoulana jest też siłuktu-
ra zasźelnóąn - zboża. Przecźętng plon SOqlha,
a ttsi,ęc jest ,lłgższE o 7,5q od średnżego plonu
us gmlne. Rocznie produkuje się 400 sztttk żglł-
ca wieprzaLDego u cyklu zam,knźętgtn: (!:nu.r 

-mqęi67ą 
- 

proslęta 
- śusżnźe). Cżelł:auostkq

jest to, że llsśród inąłentarza żEluego ,rLie rlla...
kroug.
Obżekt inulentarskż jest zmechanźzolDanu, ID,g-

posażong tls uutotnq.ta paszolDe, dozouniki ąna-
dE, mechanżczne usuwanże oborruika,

Jako d.odatkowe źródło dochodu Z. Konźeczny
protładzi sprzedaż pasz i koncentratótł fżrmy
DOLPASZ ze Skokoua: W aktualnej sprzeda-
żE sq: pasze dla tucznżkóus PT1 ż PTZ. nasze dla
loch prośnEch ż karmźqcych,, rJl,a prosźqt tapll
PP, dla bEdła, dl,a brajlerów us 5 rod,zajach,. Pa-
nadto,,ZEgmunt" oferuje superkoncentratE dla
tucznżkóu ź usarch,Iakótł, locłt ylrośnych, ź kar-

mźqcgch, mleko w proszku u porcjach 25 kg
oraz premźksg til,a różngch gatu"nków zlfiźerzqt.

Goście w czasie lustracji gospodarstwa jego właści-
ciela zasypywali wprost gradem pytań. Ich waclr-
Iarz był bardzo szeroki, od sprar,łr czysto hodowla-
nych po kreclyty bankowe i pomoc państwa.

Problenr drugi rozlvażano na przykładzie dzier-
żawionego przez Rafała i Tadeusza Niemczalów gos-
podarstwa po b, PGR w Starym Bojanowie. Dzier-
żawcy po oprorvadzeniu członków delegacji po obiek-
tach inwentarskich, produkcyjnych i magazynowych
zorganizowaii... konferencję prasową.

Pytającymi byli głównie Nierncy.

- Jak to się zrobiło, że ;est tak jak widzieliśmy?,
że panorłzie staliście się dzierżawcami? Dzierża-
wf na drodze przeiargu, ale sprzęt i inwentarz
ił ykupiliśin_.r.

- Cry mogiibyście to (co cizierżarvicie) kupić? Tak,

- A kto jeszcze byłby upra,,vnioiiy do kupna? TyI-
l<o dzierżawcy.

- i{a ile lat dzierżawa? i6, a może być przedłużona
do 30.

- Cry obowiązkorn o rnusieliście zatrudnić wszyst-
kich pracowników? Tak, na 75 przyjęliśmy 70.

- Cry jesteście vzystarczalni, czy ponosicie straty?
Nie ponosimy, ale jest ciężko.

- Cry jesteście rolnikami z zawodu? Tak.

- I}e pcżyczki z banku? (...).

- Czy rnacie ulgi od gminv? i\ie, ale są dobre ukła-
dy.

- Macie chłopskiego oremiera i pcwinniście dobrze
iść po tej drodze.
W sali konferencyjnej U&iiG -,,v Smiglu burmistrz

Jerzy Cieśla podziękował I',rajovremu Związkowi za
wybranie naszej gminy do prezentacji przekształceń,
ale dodał, jest to oczywiste, gdyż jesteśmy grrriną
roIniczą.

Pan Nieschke wyraził raCość, że mamy okazję kon-
tynuować współpracę między roinikami niemieckimi
i polskirni. Dodał, że w ostatnich 5 latach i u nas lv
Niemczech wiele się zmieniło.
Frezes ,,nowego landu" p. Nahry, rnieszkający nie-
daleko, bo we Frankfurcie n;d Odrą, polviedział, iż
przekonał się, że jest hardzo dużo problemórł, i spra§,/
które nas .łzajenrnie interesują i które musirny roz-
wiązyrvać.

Jan Pietrzak powiedział, że oczekujemy z Wa-
szej (niemieckiej) strony propozycji, które mogą byc
ternatem współpracy. Jesteśmy gotowi i otwarci, by
sprostać tej sprawie.
Dyrektor Wydziału Rolnictłva S. Wojciak scharak-
teryzował Gościom nasze rolnicze województwo.

C. d. na str. 4
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Dokc,i,l"cz. ze str. 3

W liście intencyjnym, który podpisali K. Born
i .i. Fietrzalł strviełilzorro:

Y,arz,gsLtl,jąc ;; olłł.zji pobgtu ncl Lęre,rLże gmżny SrtLl-

g ł.el,,,3 ak.o pl z łzds ta,w icżel,,ułaciz D euts c'h,e B auern V e r -
bund w,grazuł,!7 golo,;Dcść tiluiqzart ia współpracy nlźę-
ti,za łłasza,łnż ch,łopskżml zwżqzkamż.

j,,,iczę ncL to, 2€ przuszłe kontakty ż uzajemne zbii-
żenłłi tłpłEną korzgst,rlże n/], roztnój rol,nżctllsa ż cch-
rorłę źnteresóus rolni,lrcótu Wspól,nej Jednoczqcej sżę

Eurcpg.

Fo podpisaniu dokumentu K. Born powi,edział, że
delegacja w czasie tego krótkiego pobytu odniosła
giqbokie wlażenie o rł,ażnych przemianach, jakie się
tu rł, Poilce uokoilują. Obserwujemy bezpośrednio
plzetrtiarry rv miejscowościach, przez które przejeż-
użarn;.l i w }ltorych jesteśmy. Muszę Wam porvie-
clzieć, że polskie roinict,ło nie wyróżnia się od na-
szegc. Tu i u nas - 

gospodarstwa rodzinne.

Ale u was dużo było palrstlroviych i społozielczych
gospodarstw. I u nas ,;r nowych ianciaclr b1 łc paiioi.l
nie, Oczyw,iście ie sp]]a"ły bęrlą się rnusial;" trlu1],;

irsziałtov,,ać. W obyawi-ł rr;iszych }rrajach ,,oiDiz-l,il;,, "

bęcrą musiały się przeobrazić -w- p]:y\,vatne gcspodar,-
stv",a, Z duzym zactc,,rroienicm przyglądaliśn:y się tym
dwom młouym koiegci,r, iriórzy ociważnie biorą na
swoje balki taki ciezar, t cieszymy się też, że ten
młody roinik (Konieczny) p,ołviększył swo.1e guspo-
darstwo z 1l do 50 ha. Na ląoniec dcdał: W ooydr,,,;_t

krajac|r po-!vinr}iśmy cioprotvadzic do,,rzsparcia pc-lii-

tyki rolnej ptzez tządy. Obserir,ujerny, że rząci Wa1-
dernara Parvlaka pcszukuje pośredniej drogi by .łłat-
wic działania.,,iiętlzieiny ł,rsiłowali prrekazy-r,vać u
nas przez prasę to, co się u !łas rv Potrsce dzieje, lly
Polacy szacunek mieli".

Po -wzniesioilvnl ioaście deiegacje uciały się do
siedziby Kurkoił,egc Liactlva Strzeieckiego na po-
częstunek. Zdale się. ze ,,to i otrvo" nasi -- rniejsko-
gminni 

- przeistawiciele załatwili. Ale na efekty
poczekajmy.

Miqsf;o i Gmreinq ffis §texguł
-W czrł,artek 13 pazdziernika br. odbyła się kolej*

ni_i, V §g.rje Ra{"iy lVliasta i Gminy. W Sesji lrczestni-
czyło 2a i;;ci;l1,ch, nieobecni byli: Lech Ratajcz,ak,
Zenon Skoracki i -- usprarviedlirviony 

- Ęgn11,1k
żak.

Oblaciom przę,ivod_niczył plzex,odniczący Rady Jall
Fietrzak.

Zasadiiiczynr tenratem było uckr-walei:ie Statuiu
,diasta i Gnlliry Śmigiel. §tatut jest zbior-ei;l przepi-
sórv dot"vczących organizacji, zakresu i spcsobir clzia-
łania okreśionej osoby prawnej.

Frojekt Statutu opl,acowany został przez Kon:,i-
sję Reguiarninowo-Statu,tową, a jego głćrł,nvnri kon-
struktclrami byli Ur-szula Ranke i śp. F'lorian "Ta_go-
dzik.

Statut składa sie1 z następujących rozdziałólv;
I. Pt_;,s'Lanorł,ienia ogóine,

]I. Cele, zat.ianta Gnriny olaz i,ch realizacja,
iii. !\'iadze Gminy,
IV. Gospodarka finarrso,ńa Gmil-ly,
\r, Wyróżnienia honorowe,
VI. 1_Icirr,,",aienie zmial: rv Statucie,
VII. Przenis}r końcowe,

Zav,,ieta 42 paragrafy oraz 6 załacznilrór,v.

Radni projekt otrzymali l,, cześniej, d,yskuto-,va-
ny też był przez poszczególne l<ornisje. Stącl jego rr-
cirłi,,aienje szło bardzo sprar,vtrie, nrimo tego, że t,,

stosu.n1.;u do niektorl.cir pal:.Ęrafórv ra-drri: l"eszek
Baltel,, ,Łlenryk Slirzypczak i Fari;eł Górzny, który

- będąc cz-łotilriem }iciiiis3i Ilegulenirrolvo-Statuto-
wej - w.vstępo,,iał rv iniieniu Koniisji Spraw Spo-
łecznl-ch, zgiaszail nowe piopozvcje bądź propono-
rva],i zmranę rliekicrr,-ch z rpisó.,^,,. Każdy paragraf
przegłosorł,ario odizielr;ie, a na końcu podjęto jedno-
myś}nie uchwałę o pizyjęciu Statutu. ,,l'osłem spra-
lvozdawcą" łlytra Ursztrla Ę,arrke, ktćra przed dysku-
sją nad Statuteni w imie:riu Komisji Statutorvo-Re-
gulamillo\,vej stwierdziła, że komisja odbyła 7 posie-
dzeń, na kórych przygotcrvy-*ano Statut, nanoszo-
no pcprawili. Wszyscy członkowie Kornisji Statuto-
v,,ej praco,ł,ali z pełnynr :łaangażolvanieryr, a v; czŁe-
rech posiedzei:iach uczesi;riczył Pan Przewodniczą-
cv Rady. Statut został zweryfikor,vany pizez Raclcę
Prai,vitego Urzędu }"{iasta i Gminy Panią Ewę §zym-
czak. W Statucie zna.7azly się wszystkie zadarria i po-
stano-wienia Ustan y o sair:orządzie terytorialnym,
którymi rłlinna kiercr.rać się Rada Miasta i Gminy,
Frezydiurn Rady, Zarząa, Kornisje Rady, jednostki
sarlorządo,łe i Ł:irdżetol,ve podiegłe Radzie.

Co zatert poza zat"łaniarni i postano.łieniami us-
tarvy zrralazło siq l",, i$tatucie?

§ 3. F{erb niiasta i$;:ligla: $, polu cze]:lvonym
wieza sreŁlri;a !]a wzgo]]:l,:1 :,,ielonytn, dach rviezy błę-
kit.ty zakcnczony żerd.lią ,ł,żtita z takąz gałką §pcczy-
\!,a rta bleln];:lcł:. }Jo obu str:ona.ch tviezv dąbki zie-
loile z zołęłlzian^,i złotyrni.

c .il. na str . 5

re
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L-;ckończ:.7,Ł str.4

§ 6. l'iel.riv;' 1;;!;;l1.tł' i grrrin;, ,,ltłlrg;r,ią kol.r bl;,"łw

i czerlłcny i.;lą16{i:,,i,.,1,) i:.l:łie l,v ilrocjku na białr.ir ile
z3stanie y71l g rł ir,,,r,-;:.;o" l ii helb rniasia,

§ 36 ,",,1;:;.ri, I]3 .jelu odpowiednie LlhoncTo,,,,lllLie
obyrvattii. in:.,'Lj'ii-,:ji i organizacji społecznyth z,a ia-
siug,i dJa 1i ,;.'. : 'i.(ini, Smigie1 ustanav,'ia c,- .i3-
stęp u j ą c .l'l,v y r óż,;.li.el:,ia i-ronorolł;e :

-- hol-.oicv,,e oj;,,'rr,atelstrvo i{iasta i Gl-,in), l',,.rili:l.
j t;ed:l, na iitcir.ri z jednej strony zostallie w_v-

fr,ir.v.'e]:o-Wari].i herl] miasta Smigla, a na oc]r,,rccie:

,.Z;,qłllżon.v dla ]},!iast: i C;lriinv Srnigiel" olez rok
i-łsta.no vienra n erj;l,]u.

C]byrł,łlteistlło oT3z l_^,1cdaI iącz.:,:ie z iegitlritacją j ciy-
pioił;.erł. nł.rlaje Rada i,",fiastł, , Gn:,i;ny rł, drodze u-
chwałv- podjętej i:a v.iniosek:

--- 6 radn-ych,

--- Zarządu j".{iasta i Li;::in;,r,

- PrezyCi-.lli F.ad.i z 1-ld_ziałerrr l'L:z:,,1,otinicz;lc.vch
T{cmisji Rad;,, - 7,1,yl:Ęl:ą rr,i.ęi,,szością głosó-w us-
ta.,vo.ń,ego składu Rao.y.

§ 3? Insygniern Frtcr,",orlniłzarjeg,o Raeł.v je:,t

łalrcllch zako|.czony rlrt:iialern z ilełj;em rlli;lsta ':irlj-
gie1 iia iednej jego stranie. Dł łańcl,l.c},a Cop,,tlr.lc ,i,-

meCale zal.,zierające lr,:rię i ltaz,i,isko FIze-\i,odnicźi,.-
cegc RMiG Śmigiei, cia!: czas jego kaderacji.
O inąr.ch tieśłiach Statutu napiszenry 1i,; n35{ęp;.r;i1,1

numerach.

Pcd;eto jeszcze dwie tlclewały:

- o prccedui:ze ,.łchwa]enia budzetu,

- o dookoptc.n,arriu do 
. 
Komisji Planowania Prze-

stlż.].iiiegc, Porządku Publicz:nego i Ochr,,nv Si,o-
clor'.iska osob spoza Rad5,: §telana Klupsza i Iill:-
cieja l},iarciniaka.

W interpeiaejach, lrłllrych giosach i rvr,lłskacłr
głos zabierali:

- burmistrz .}erzy Cieśla, który poinfcrmorvał Ra-
dę o d.alszył,h przedsięrru,zięciach ocinośrlie te]"efo-

rrizacji (zołr. art. ,,Olrradował Zarząd" s. 2J oraz
popro;rł Rarinych o ustosu.rkc,łianie się do prc-
pozycji, b}, ,]o j,l1arru ł,a rok 1995 ,,lł-cszła" droga
y", §p}ą1111l., z 'i..I§l, że prace zostai;rby q,.lĘon_n-te

w roki-:. i:.:eżącr,,:n, a zapłaccne r,v prz.rszłyril. Jec-
nogłośnie pcdjęto l_rchrł,ałę.,,Zt\".

- U. Ranke zrł,;:óciła się do Burrł.istrza. il-,, 7".1rr,
zabezpiecżone barjei:ką schod;r lia zapleczu Cen-,
trrłm K.ujiul), ,\, :r:liqlu.

- Ferd5,rirłr'|. Iradzyńs;l:i, tł, zł,,,iązi,;tt z .lchr'"alonym
Staiiltem., ki,il::-;. załjr:a}xia p::acc,,,,,nilltl,wi zatrud-
nionel::u,;,l jeanostkach i_:i11]1-^gł";ch Rao,zie lr3,cia

pl}]evr'od] ricr..}cy{"lj, I(ornisji 116 r"1l]z;.: jne j, złozył rl'-
zvgnację z rajrnc.,vanego si;li:,o,łis}la.

- i,. iJatrcer zaapeioivał. do Radnych, b; najtrud-
niejsze problemy rozstrzygać rł, komisjach. Wy-
ł;:aził ież żaI, że młodzi (v,,iekienr i stażem) człan-
kolł,ie r:ie uczestniczą lł, pracach kornisji.

- Jan l_i:,rialr zrł,rócił się do przerł,odniczącego Rady
z apelerri, ily l;esje rozi]oczynały się o godz. 12.00

,,bo do tej godziny nrozlla jeszcze coś w firmie
załatwić".

Następna selja ? listopada, Jej tematem m.
tut sołectrrv,a i osiedli,

in. sta-

(H.z.)
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]]i.lRi'vf iNAR:,a 1I DRUŻYNY

§ paździełni}i
LZS Bodzey\Io - ,,POLONIA Smigie1,
paździerrrik
,,PCLON l,,\ iI" Sr_,ririicl - ,,Start" Gostyń,
paździerr:ill
..R; 1l61,.,1,,:i" l_c:z.lu - ,,POLONIA

20 listopad
Smigie1,

..Otkan" Eoretrr -- ..Fa}LONIA Smigiel,
listopad
,,POLONIA II" Śmrgie1 - LZS Lgiń,
grudziefl
,,Bulza" Dlzeczkowo 

- ,.POLONIA II" Smigiel,
grudzień
,.Sokół 1I" Wscholrra --

18 grudzień godz. 9.80

..POLO\ lA Ii'' Smigiel

Smigiel,

Uwaga. Wszystkie rilecze, z wyjątkiem ostatniego,
rozpoczynają się o god,zinie 10.00. Gospodarze są wy-
mienieni na pierwszym miejscu. W §miglu mecze
rozgryĘ,ane będą w sali Szkoły Podstawowej Nr 2
irn. Konstyttlcji 3 Maja w Smiglu przy ul. M. Konop-
nickiej.

KIBICOW SERDECZNIE ZAPRASZAMY !

Ze sportotngm pozdrouieniem
(-) Kazimierz Maślak

Z OSTATNIEJ CHWILI
KLASA OKRĘGOWA

LZS Bodzewo - POLONIA II Śmigiel 8 - 10

PUCHAR POLSKI
LZS Bodzewo - PoLONIA SMIGIEL 2 - 5

KLASA MIĘDZYWOJEWÓDZKA
POLONIA Śmigiel - JUNIOR I Leszno 13 - 5

SoKÓŁ Wschowa - PoLoNIA SMIGIEL 4-14

27
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,O PROIEKCIE

W riniu 1C października br. obradowała Komisja
Reg,_rielminor,vo-Statutowa Rady Miasta i Gminy Smi-
5iei. Cbradorn przewodniczyła przewodnicząca Ko-
niisji Ursztlla ft,anke. Głównym tematem posiedzenia
bylo ornówienie Staturtu Sołectwa, w związku 7. czym
.cio udziału w dyskusji zaproszono sołtysó."łz. Niestety
nie vlszyscy z zaproszenia skorzystali.

L-rojekt Statutu, opracowany przez U. Ranke o
rvzor prof. Zolla przedstawiła autorka. Do każdego
paragrafu ustosurlkowywaii się obecni sołtysi i czŁon-

Pierwsze zdanie Sltutu brzmi: ,,Statut jest zbiorem
przepisów n:ółviących jak należy rządzić sołectwem",
Stąd też ,,od praktyków-" posypało się wiele propo-
zycji i uzupełnień.

i-}otyczyły oir.e przeci.e wszystkim:
1" §ffyrragrodzefi sołtysów. Statut przewiduje 4 żró-

dła:
a) stałe - lv wysokości ustalone j przez Radę,

płatne ze środków budżetowych,
b) dodatkowe w wysokości ustalonej ptzez

zebra,,lie wiejskie, płatne ze środków samo-
rzącio,,rych objętych budżetem,

c) prou,izję za inkaso podatków i opłat (tu do-
mag;i.no się zwiększonej prowizji procentowej
a nie progowej ,,od - d6", a ponadto zalicza-

]., nie na konto sołtysów $,płat dokon}.1vanych w
kasie urzędu),

d) za r,vykonywanie innych czynności, dojazdy
itp. (ściślej zostaną sprecyzowane ptzez Komi-
sję).

Do tego paragrafu dopisano również, ze sołtys ko-
rzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjo-
n,ariuszorn publicznym w czasie wykonywania obo-
vziązkó:,ir i trbezpieczenia społecznego.
2. Racl Soleckich. ich posiedzeniom przewodniczy

sołtys! Nie przewiduje się więc przewodniczące-
go rady sołeckiej - każdorazowo jest nim sołtvs.
Liczbę członków, od 3 do ?, ustala zebranie wiej-
skie.

3, Zebr.ań wiejskich Ęyborcz5,ch. Odrzucono propo-
nowany zapis że: ,,Na karcie do głosowania gło-
sujący wpisuje nazrvisko wybranego przez siebie
karrdydata". Przyjęto, że kartki do głoso.wania
piz-zgotov.,uje komisja skrótacyjna (co wcale rrie
znaczy, że ona rnoże zaptoponować zebraniu wpi-
sanie nazvrisk - 

jak zau,ważył sołtys z Przysieki
Polskiej Tadeusz Krzyżanorr;ski).

4. §praw finansowych. Po dyskusji i uzupełnieniach
paragrs,f tcn (§ 33) brzmi następująco:

§TATUTU SOŁECTWA
W ramach posiadanych środków finansowych so-
łectw,o pokryrva koszty związane zi

- realizacją planu finansowo-Tzeczowego,

- dodatkowym wynagrodzeniem sołtysa (zab.
p. 1, b),

- utrzymaniem stadionów, boisk sporto.wych,

- utrzymaniem świetlic,

- utrzymaniem dróg polnych przy rvspółudziale
budżetu gminnego,

- budową, utrzymaniem i remontem przystan-
ków PKS (i PKP?),

- utrzymaniem i remontem pastwisk,

- dotowaniem wszystkich lokainych komitetów
inwestycyjnych i remontowych,

- wspomaganie działalności organizac;i społecz-
nych, utrzymania przedszkoli i szkół oraz in-
nych inwestycji,

O środkach finansowych jakimi dysponuje sołectwo
móuzi § 31:

-- saldem nie lvykorzsytanych środków z roku po-
przedniego,

- funduszami wydzielcnymi corocznie r,v budżecie
miasta i gminy w oparciu o stosowną uchrvałę.
Wysokość tych środków określana jest procento-
wo od ogólnego przepisu podatku rolrrego w po-
szczególnych sołectwach (łącznie z podatkiem od
nieruchomości).

- czynszem za najem lokali stanowiących własnośc
sołectwa w pełnej wysokości, stosownie do za-
wieranych ulnów z najemcami,

- wszelkie dobrowolne wpłaty ludności i darowiz-
ny na rzecz samorządu sołectwa.

5. Zarządtl rnieniem grninnyrn w sołectwie. Projekt
przewiduje, że zebranie wiejskie na podstawie
podjętej uchwały, ustala wysokość czynszu dzier-
żarvnego za korzystanie z gruntów mienia gmin-
nego oraz że (zebranie wiejskie) ustala \Ą/ynagro-
dzenie za nadzór mienia gminnego (np. świetlicy
wiejskiej).
Sołtys Bruszczerva Ftrenryk Dutlziński stwierdził:
,,My ustalaniy dzierżavv-ę, a pieniądze idą do gnri-
ny"!.
Przy,wcłana p. skarbnik Danuta Marciniak pot-
wierdziła.: tak było do tej pory - odpis jest tylko
od podatku rolnego i od nieruchomości. Leszek
Balcer powieciział, że ab5r tak było jak proponuje
sołtys (pieniądze z dzierzaw zasilały radę sołecką)
potrzeba dodatkowego dokumentu uchwały
Rady. (Sołtvs Spławia Stanisław Górny zakomu-

L. na str. 7
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Dokończ. ze str. 6

nikował, że dzierżawę ze sklepu,
nością wsi, poŁliera rada sołecka.

Nieprawnie! Zrepiikowała radca

łomie listopada i grudnia. Powinny odbyr,-;ać się w
dwóch turach. pierwsze zebranie ulinno mieć cha-
rakter typowo informacyjny. Należy omówić Sta-
tut sołectłva, odpowiednie uchwały Rady, Wieś po-
winna podjąć uchwały dotyczące uposażenia przy-
szłego sołtysa, zarówno w gotówce jak i w natura-
liach (grunty). Po tym zebraniu kandydat na sołtysa
winien wiedzieć, na co może ltczyć i na jakich zasa-
dach będzie sprawował swą władzę. Drugie zebra-
nie - wybór sołtysa. Jego gospodarzem - prowa-
dzącym - r,vinien być radrry, który będzie odpowia-
dał za skuteczne przeprowadzenie v,,yboru, Gośćmi
zebrań wyborczych będą Członkow-ie Zarządu,

Jak z powyższego wynika, v,rieś czeka nieba-
wem... kampania wyborcza.
A Statut uchwaii Rada na najbliższym posiedzeniu.

(H. Z.)

który jest włas-

Ewa Szynrczak.
6. Irrsygniów i technicznych środków pracy sołtysa.

Zrezvgno,uvairo z odznaki sołtysa, Wprowadzono
tablicę: Sołectwo (nazwa wsi) Sołtys. Zaakcep-
towarro iegitymację i pieczęć sołtysowską. Wpro-
wadzono dodatkowy paragraf (37): Srodki tech-
niczne umożliwiające pracę sołtysa zapewnia Za-
rząd Miasta i Gminy.

Już poza tematem L. tsalcer zwrócił uwagę na
prarvidłowe zabezpieczenie gotówki.

Jan Pietrzak - przewodniczący Rady i sołtys wsi
Księginki - zaapelował o dobre przygotov,anie ze-
brań wyborczyclt sołtysów, które odbędą się na prze-

Pornożmll biednyrn
Aby móc odpowiadać na listy czytelników zainte-

resowanych działalnością punktu Ośrodka Pomocy
Społecznej przy ul. Mickiewicza w Smiglu, złożyliś-
my tam wizytę.
Pierwsze wrażenie nie było zbyt obiecujące. Duze
pomieszczenie, a w nim jeden wózek dziecięcy, kil-
kanaście pŁaszczy na wieszakach, trochę tzeczy po-
układanych na półkach. Wszystko sprawiało wraże-
nie ,,małego ruchu w interesie".

- Czyżby nie było ludzi potrzebujących? - z tym
pytaniem zwróciiiśmy się do Pani Urszuli Józefiak

- opiekunki sklepu.

- Ludzi potrzebujących jest mnóstwo i stąd io wra-
żenie pustki. Chociaż ofiarodawców jest dużo, rze-
czv ciągle brakuje.

- Na jakiej zasadzie ten punkt działa?

- Prawie każdy ma w domu rzeczy jeszcze w dob-
rym stanie, a już niepotrzebne. Żal je wyrzucić, ale
komu dać? Z kolei w Śmiglu i gmirrie wiele rodzin
znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. Oni za-
stanawiają się skąd wziąć. I właśnie my pośredni-
czymy między takimi ludźmi. Chcę tutaj przypom-
nieć, że są to rzeczy ofiarowa a więc dawane
bezpłatnie - zdatzają się bowiem osoby oczekujące
zapŁaty za przyniesiony towar.

- Jakie tzeczy najczęściej tutaj trafiają?

- Bywa różnie. Przede wszystkirn przynoszona jest
odzież, zdarza się, że zupełnie nowa. Nie tak daw-
no ofiarowano nam partię zupełnie nowych spodni i
swetrów, Pra.,łrdopodobnie ktoś iikwidował sklep,
Korzystając z okazji bardzo dziękujemy, że pomy-
ślał właśnie o nas.
Są też rzeczy w tak złym stanie, że z przykrością
muszę odmówić ich przyjęcia. Na szczęście zdarza

się to rzadko. Mieliśmy dużo wózków dziecięcych,
jak Panie lvidzą został tylko jeden. Były tapczany,
meble, telewizory. Trafił się nawet zestaw do wy-
woływania zd,jęć oraz klocki Lego.

- Czy osoby ofiarujące rneble !-nuszą je tutaj dos-
tarczyć?

- Mogą, ale wystarczy zostawić u mnie informację
jakie to meb]e i gdzie je można odebrać.

- Na co jest największe zapotrze}oowanie?

- Wiele osób poszukuje odzieży dziecięcej, przede
wszystkim butórv i kurtek na zinę. Potrzebne są
meble, tapczany, grzejniki... właściwie wszystko.
Pamiętajm.y, że zbliża się zima a więc wztosło za-
potrzebowanie na ciepłą odzież. Tutaj naprawdę
przycŁtodzi vlieiu ]udzi szukających pomocy.

- Prosimy jeszcze o podatie Czytelnikom godzin
otwarcia punktu.

'_ Obecnie purrkt jest czynny od poniedziałku do
piątku w goti,z. 12.S0 * l5.8&. Z tym że już niedługo
przedłużymy czas otwarcia do godz. 16,00. Często,
gdy jest taka potrzeba przychodzę również w sobo-
ty.

- Cuy zgodzi się Pani abyśmy na łarnach ,,łV §"
zwrócili się z apelem do Czytelników o dalsze
wspieranie działalności punktu Ośrodka Fornocy
Społecznej, a przede wszystkirn o pomoc w obda-
rowaniu dzieci prezentanri Gwiazdkowyrni?

- Oczywiście. Na pewno w każdym domu znajdą się
zabawki, które wywołają uśmiech na twarzy dzieci,
których rodziców nie stać na zakup prezentów
Gwiazdkowych.

- Bardzo dziękujemy za rozmowę.
(M.D. ż fZ\
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,ffi
i}rzqd Stanu {ylłźlne.go u Smiglu uprzejllł,i.ę: ',11*

Jorrrl,uje, że u:aię wstąp:.enia w zlDiqza-k m&łżeńslęż
zrld.eklcLrotpalż:

29,10 - Pan Sebgsiżart !'rancższek Lipowy z tsukólł-
ca Gół,neqa ż Fctll.ż Ą|ina Sroczy{t,ska z .No-
usego Szczepuru|łolła,

- Pcn Rabe. . hl,iill.er z Bucza ż Pqnż Arl.eta
Muriq Wgpcłrt z Bucza.

5.i1. 
- 

Pun ł/Iarek G-órrug z Granóu:ka ź ParLt lre-
ncL Agni,eszka Janżk z Pol,adoua,

- 
Paru Jan hiieczysłau Pźeprzyk z Górzna ź

Pani Marźu Siłcracka z Notuego Bźałcza.

}2,11. ** Pą,lt Arkcd,hlsz Kqźmżercz&k z Nolłellłsi
ż Panź lreri:t Teresa Bźała z Ol,sze,wa,

j6.11 
- PcLn Gracja.n Józet Kotertła z GarzEna ż

i}ani A,runri tr,)lielzżfłslł,a z I'{ouego Stpiatu,
Zastępca Kierownika USC

Danuta Ratajczak

ZaiąŁ dobre riliejsce
trV i-ir. 16 (7ż) z dnia 11.8.1994, s. 4 oplrblikolł,li-

liśrny łvyi.:iad z leszczynskirn policjantem Roku --
Bornanen:i .}lł,lłlnienr, który reprezentował Dosz€ \,ric-
jewództwo lv finaie ogólnopolskiego konkursu, któ-
ry odbył się w Legionow-ie. Jak się ciov,,iedzieliśmy,
zajął w ninr 28 rniejsce (na ponad 70 uczestnikó."v).
GRATULUJEMY!

NAsTĘPNY NUMER 1§.11.$Ą

ffi§KŁAffiY,- 8&Ł6!$zEffiIA
DoĘ,AtsIANIE KLUCv,u

(& sarnochodowych, S patentowych,

OSTBZENIE NOŻY
Śmigie}, ul. Ogrodowa 1

Sklep motoryzacyjny koło CPN, tei. 605

w godzinach od 10.00 do 17.00

W
SKUP zŁol§'la

Śrnigiei, ul. Morownicka 27

Informacje i ważenie:
Śmigiel, u1. Wodna 6, te1. 83

)aaooaaa.'ałrł)a,}rał}o

NAUKA GRY NA F,ORTEPIANIE
mgr Maria Szarnborska

Śmigiel, ul. S. §karzyńskiego 4, tel. 393

aa}r}}}aa()i).i§ł

PIELĘGNIARKA wykonuje w domu pacjenta:

- injekcje dożylne, - injekcje domięśniowe,

- 
1ylig126nie ciśnienia.

BARBARA SAMOL, ul. Bruszczewska 10, tel. 161

woaaaaoiraoaai}t.})oaoai}iF

UWAGA KIEICE PIŁIQ |{OżNEJ!!!
W nierjzielę, 23 pazdziei:łrika iia stadionie KS ,,FO-
GŁiil'" o go.Jzirrie 12.00 rozpocznie się TUR}TIEJ PIŁ-
KARsKI OLDBOY o puchary: Eurmistrza, Wice-
burmistrza i Przewodniczącego Rady. W turnieju
udział \Ą,ezmą reprezentacje: N{AŁOMIC (woj. zie-
lonogórskie), KEL{BŁOWA k/Wolsztyna i,,POGON
GiN"Srnigiel, Zapraszamy!

(J. G.)

,,WITRYNA SMIGIEL§K.A" REDAGUJE ZESPÓŁ: Hubert Zbierski (redaktor naczelny), Żaneta Klecha, Erika Maćko_wiek, Barbara Mencel, Jadwiga iikarżyńska. ADRES REDAKCJI: 64-030 Cenirum Kultury lv Slniglu, ut. t'. X,oSci,uszkri 20.wiek, Barbara Mencel, Jadwiga iikarżyńska. ADRES REDAKCJI: 64-030 Cenirum Kultury r,v §rniglu, Kościuszkri 20,p. 7, tel. 273. Redaikcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń i nie ],ffraca inaieriałór,v nió z.amówionych. Zastrze-gamY sobie Prawo skracania, poprawiania teksiów oraz 1istó-,v. j{akład 
- 9r0 egu., c€1]3, -, 3000 zi, reklama cm2 - 1000 zł.

DĘ.UK: ,,Drukarnia" R. Łęczyński Sm,ig,iel, ul, Ognodowa 39 ** tel. (0-6-:) 18c-11l rv. 1ż,l.

^,:Z

§ MĘELE @
ładrre i niedrogo do nabycia w salorrie meblowym firmy ,,MEBLE A-Z"

UarurLkcch

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

ZAP R,ASZAMY w godzinach 9.00 _ l?.CI& w solioty 9.00 - 13.00


