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TELEFON? PRo§zĘ tsARDzo!
PESYMISTYCZNIE...

O telefonizacji gminy mówiono od dawna. Na
przeszkodzie zawsze stała technika - centrala tele-
foniczna: przestarzała, o małej pojemności. Z Zaz-
drością patrzyliśmy - niektórzy głośno o tym mó-
wili na sesjach gdy telefonizowała się gmina
Kościan. My w tym czasie wodociągowaliśmy się.
Krok do przodu zrobiła Rada Miasta i Gminy -v

Smiglu ,zapraszając na Sesję, która odbyła się rve
wrześniu, przedstawicieli firmy Telekomunikacja
Polska S. A. Zakład w Lesznie. Relacjonując obrady
napisałenn: Burmistrz Jerzy CieśIa wytazlŁ pesymis-
tyczne stanowisko: ,,Będzie duża presja na Radę, ale
jestćśmy uwikłani w inwestycje, które kontynuuje-
my - wodociągowanie. Jesteśmy też przymuszeni
przez energetykę do remontu sieci oświetleniowej,
powstają kolejne komitety wodociągowania. Wysy-
pisko..."

A JEDNAK...
1,2 października telefonizacja gminy stała się naj-

ważniejszym punktem obrad Zarząda. W posiedze-
niu udział wzięii przedstawiciele Telekomunikacji
dyr. Edward Porzucek i Marian Krzyżoniak z Leszna
oraz Wiktor Maciejewski z Kościana (zob. WS nr 21
(77) z 18.10.1994, s. 2). Zaproszeni goście powiedzieli,
że w z:wiązku z instalacją kabli światłowodowych na
Iinii Poznań - Smigiel_- Leszno - Wrocław (z od-
nogą do Starego Bojanowa) zostaną wymienione cen-
trale telefoniczne w Śmigiu na 2000 numerów i Sta-
rym Bojanowie na 500 nr. Tak więc zostanie do za-
gospodarowania 1350 numerów. Oczywiście poprawi
się wówczas znacznie jakość rozmów, centrale będą
automatyczne i ,,gdybyście przystąpili do telefoniza-
cji gmipgl (a jak nie wy, to zaproponujemy to innej
gminię}, wriwczas znikną linie napowietrzne".
Zaruą&, *dgjąc sobie sprawę, że jak nie teraz, to...,
postanowił:
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wydawea Gemtgngrnt Kultury §migiel

PODEJMUJEMY TEMAT TELEFONIZACJI
Konkretne warunki uzyskania telefonu przedstawił
wicebr.rrmistrz Henryk Skrzypczak na naradzie soł.
tysów i przewodniczących komitetów osiedlowych
zwołanej ptzez ptzewodniczącego Rady Jana Pietrza-
ka 8 listopada br.

Koszt instalacji jednego aparatu wynosi 16 milionów,
z tego 5 milionów pokrywa Telekomunikacja. Tak
więc przyszły abonent płaci za instalację 11 milio-
nów złotych.

W każdej wsi, w czasie zebtań wyborczych sołty-
sów, powołane zostaną wiejskie komitety telefoniza-
zacji, których zadaniem będzie przyjęcie deklaracji
od chętnych (będzie je można uzyskać w czasie zeb-
rania) i zbieranie pieniędzy.

Ogólną sumę możn a tozłożyć na raty - po milionie
rniesięczniel ptzy czym pierwsza rata musi być wpła-
cona w dwa dni po zebraniu.

Dla chętnych na telefon ze Smigla zebranie informa-
cyjne odbędzie się 29 listopada w Centrum Kultury
w, Smiglu o godzinie 18.00.

Dia koordynowania całością prac powołany zos-
tanie jeden - miejsko-gminny komitet telefonizacji.
Koszt może zostać zmniejszony, gdy Komitet, już
po rozpoczęciu prac, otrzyrna dotację. Ale to nie jest
pewne. Tak jak i to, że Telekomunikacja Polska S. A,
ptzez cztery lata nie będzie pobierała opłat za abo-
namrśnt - sprawa ta będzie przedmiotem negocja-
cji przy podpisaniu umowy.

Dlaczego pierwsza rata tak szybko (grudzień)? Otóż
Zatząd chcąc przystąpió do konkretnych rozmów,
musi dysponowaó w miarę dokładną liczbą chętnych
i wpł.acić (do 15 grudnia) określoną kwotę.
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dokończenźe ze strong 1

SOłtvsi, którzy bęcią ..," s,,,"oich ,ł"siach ktluru;:owali
telefonizacją, zada$,,ali lviele pytań, na które ilie w
pełni już dziś rnożna uCzielić od,po.ł,iedzi. .Tedno z
nich -- zadał je sołtris K;ir"śnic Flenryk Bielarvski *
brzmiało:

A Gfuil|iA NIc ???

Cdpoll.iedzi uizielił Wiceburmistrz.

Temat wyłonił się nieciav",no i w budżecie nie moz-
na było go przer,vidzieć. A narvet gdyb)., to i tak by
nie wszedł do plaru. Z teiefonu nie ..ł,szyscy korzy-
stają. §arraorząd 'l'l, pl,err,,;szej kolejności iłusi zaeli:ać
o te sprav,;y, lttóre dotyczą wszystkich: światło, dro-
ga, woda, ulica, chodnik...

Przy telefonizacji grr_ii;"r.1,. słrnorząd rvziął na s.,,ie 
'bar-

ki podkłady geodezy3ne, dckumentację, rv razie po-
trzeby wyłoży pier:iąrlze, olganizację in.,vestycji. §a
razie ciężału lir.aal:ot,u,€go r}a sr,ve barki nie l,"eźmie.
Zresztą i tak duzo rl,zykitje. bo jak zgłosi się n:niej
chętnych? A iak u,ięcejl' ini rł.cześniej cekiaracje i
pieniądze, tyrn .łiększe szarise. l,ia koniec iJ. Skrzyp-
czak dodał, że istnieje rnożiiwośc rozbudov,,y centrali
telefonicznej w Staryrn Fjc;janowje kosztem 5 rnln. za
numer. Gdyby w tynr iejcn'ie było więcej chętnych
i zachodziła korrieczność roz,i_,,1-1Co,,vy, koszt zostanie
rozłożony równcinrieinie na rłrsz;istkich przyszłych
abonentów.

Terrnin zakończenia inwestycji: kołriec tr835 roku.

,,TEJ OKAZJI i',IZ ]il-ńZllA FR;]EPU:rCiĆ"
powiedział sołtys K,oszario,ła i'rar:ciszek Szr;;n:ańskj..

Rzeczywiście, jeśii nie teraz ..., ilo rr.łaśriie. i<ied.v?
To jest dziejo,.vy momeilt --* pc,c,,icCział na ]<oniec
Wiceburmistrz. I chyba ma rację.

b,,
(H. Z.)

bąi §ZKOLE
w Przysiece Starej

Trad,vcją w tej szkole stało się doposażanie jej
u, ramach rvłasnych środkólv. W ubiegł__vm roku za-
kupiorro telervizor i video, a takze przepror,vadzono
radiofonj,zację budynku.

1ł dniu 3 1isiopada br. od godz. 19.00 do samego
ralla, \,/ salr ..Cgrodnik" lV Widziszerr.ie pizy wspa-
niałych rl,imacil ,,v rvykonarriu zespołu i.;okalno-in-
strurrreir,Łainego,l,{ediurrr" bawili sie zaproszeni goś-
cie ria lvieczo,:ku tarrecznym, organizoii,an\-n rvspóI-
r:ie przez D; rekiora Szl<oły Podstai,vorvej rv Przysie-
ce Siarej i i',on-liiet Rodzicielski. Imprezie przyśrvie-
cai ,.rspar:iał;- cei : zakup kornpućera, z ktorego bę-
C.ą korzl-stać uczniowie r,v cząsie lekc;i informatyki
i zajeć pozalekcrvjriych.

Fo cai<oi;il;;ni r,oziiczerriu implezy, a!łazalo się, ze
zaroiliono około "l min złotych, które złożone r]a kon-
cie licnitetu Rodzicielskiego oczekują dalszych
wpłyr,,,ów. Wieiki wkład w przygotollanie ln]pfezy
r,vłcż.,,]i: p. Wiesłalv Erzozorł,ski -- przeir-odniczący
K. ,q,. i p. Ewa Nijaka -- członek K. R.

Znalazło się tez vrielu sponsorólv: Rvszard Soille-
rajexzicz - Piekarnia Smigie1, Sv,oracki h'Iarek -
Pieirarn;a" Kościan, Jarr Lisiak -- Masarnia Sp}a.ri-ie.

RSP C]Tełkorł,o, CegieJ,nia Przysieka Stara, E. R. Ni-
jac;,,, H. UI. Szi-rlorł,ie. L, S. Szkudia::korr.,ie. .r. }{.

Gida,szelvsc:i, R. },,L Korł,alscy, LESPIN - Leszno,
Kl,z;-sztcf Kaźmierczak, Piotr Wójcik, lVlarzena Ja-
kuborr-:ka, Ci-rlebcrvska Renata. Salę ,,Ogrodnik" -udc,ltei;niono niecdpłatnie.

Dyrektor Srkoły'.-
mgr Danuta Andrzejewska

Urząd Stanu Cyuil.nego u Srnżglu uprzejnlie in-
.icrm,uje, że lłolę ustqpźena u) zlłiqzek nlqłżeńskż
:ati e!łlarax§alż:

ź:6.11 ,* Pan Miehuł l,[atuszeusski ze Smgla ż Panż
Domi,nźka Aleksandra Zasuda z Woruźeścża.

Zastępca Kierownika USC
Danuta Rątalczak

@
ierrricze * nap*je *,łvó:ilłi

§KLEll} Fł§jffi&,jiiOMi Y
P O L E C A:

@ s}odycze - artykuły cłrit - rvina S
C Z Y N N Y: od poniedziałku do piątku od 9.S0 _ 22.00

soboty 9.E0 - 13.00 i t5.00 * 22.SS
niedziele 9.CI0 - n3.00

PRZYJMUJEMY ZAMÓWIENIA NA PACZKI SWIĄTECZNE
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W sXf{#ŁE
vV Cz,ucnu
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Faździernik łv naszej szkole obfitował .,v u,iele
ciekawych wydarzeń. Nasi koledzy i koleżanki z kias
II, III, IV, VlI uczestniczyii w Eiegu Przełajowym
lv Turpvi" Na podium stanęły Kasia Fiotrowska z kla-
sy I\r ł: i {łvona tsota z klasy trilb. Za-ję\y one 2 miej-
sCe.

Stiirsi uczniovyie nrieii okazję v,tykazać się w Bie-
gach Frzetajolvycir vl Śmiglu. Po ciężkich bojach 9

dzj,ewcząt i 6 chłopców zakwalifikowało się do Rejo-
no,wyclr i:liegów trrzełajowych w Racocie.

I{ajwię}lszyrn sukcesem sportowym naszej szkoły
}:ył arł,ans kolegów do Woje,,vódzkich Rozgływek w
}'iłtłę Ncżną.

Przełonl paździ.ernika i listopada jest gorącym o-
kreserri dla lviększcści z nas. Z wlększyra lub mniej-
szyrn skutkiem przystąpiliśmy do egzaminu na kar-
tę rowerową. Tym co zdali gratutrujemy, a pozosta-
Łym życzyrny sukcesu.

Oprócz za,"łrodó..łr sportowych, uczniowie - ,,tg-
gie głowy" walczyii w konkursie ,,?uy'iem wszystko".
Po zaciekłych bojach, w kategorii klas IV-VI zv,-_l-

ciężyła klasa Va, a w kategcrii klas VII-VIII zwy-
ciężyŁa klasa VIIa.

Uczniołvie kias IV-V poznawali dzieje swoich
roeizin i lvzięli u"łlzieł w szkolnym konktrrsie ,,Znatn
swoją n,odzinę". §arvrne drzewa genealogiczne wp]:o-
wadził;r nas, a szczególnie komisję w wielki zach-
,,vyt. Z T6 prac komisja wybrała 9 najlepszych, które
zostaŁy nagrodzone.

Obclnody !.1 listopada w naszej szkole rozpoczęł;z
się na dobre. Redakcja naszego szkolnego pisemka
,,KLEKS" w szczególny sposób chce uezcić te:l dzień,
który w sercach Polaków jest dniem szczególnej wa-
gi.
Klasy VIIIa i VIIIb przygotowują apel okctriczrioś-
ciowy z tej okazji, aby słowem i muzyką przybliżyć
nam pierwszy dzień wolności.

Nie każda miejscowość może poszczycić się prze-
szłością tak boga,tą jak Czacz, dlatego ,,I{§"fi§r*§" roz-
począł drukowanie }ristorii Czacza, 'Wiosną u,czrrio-
wie klas VI-VIII rozwcz:ną zmagania w zgłębianiu
wiedzy o naszej miejscowości.

wiadomości zebrali członł<ov,,ie reelakc ji
,,KLEK§A": miesięcznika SF w Czaczu,
działającego przy Sarnorządzie Uczniow-
skim.

Naszyrn młodszym kolegom gratuiujemy i życzy,
my powodzenia w pracy redakcyjnej. Czekamy na
dalsze wiadonrości.

Red,akcja ,,W, ś:'

WffimA §}ŁA §e/§§GŁA
Priorytetołvą inwestycją realizowaną przez nasz

samorząd lolralny jest wodociągowanie wsi w rejo-
nie Brońs}ra. O tyrn przedsięwzięciu pisaliśmy już
wielokrotnie. Rólvnie vrażrrynr zagadrrieniem jest za-
opatrzenie w wodę miasto Snrigiel. Stacja pomp i
wieża ciśnień wybudowane w roku 1913 nie sprosta-
ją zapotrzebowan.iu. Zasilanie rniasta od strony Sta-
rego Bojanowa w ujęciu w Robaczynie i strony No-
wejwsi z ujęcia w Brotisku (tak się planuje) też w
pełni nie zaspokoi potrzeb.

Odpo,wieciź na pytarrie: skąd woata tlla Srrigla?
padła w czasie obrad Zarząd,l },{iasta i Gminy, które
odbyło się 3 listopadą br. i vr całości było poświęco-
ne temu zagadnieniu. W proł:lerrratykę hydrogeolo-
giczną uczesiników posiedzenia wprowadziŁ mgr Zbi-
gniew Ealcerkiewicz, piovradzący bitłro studiów i ba-
dań hydrogeologicznyc}r ataz zakład geologiczno-
wiertniczy w Foznalriu, Przy pomocy rnap, które od-
zwiercieci],ają wyniki badań, jasno wykazał, że dla
Śrriigla w Śmiglu... rrie ma wody! A gdyby wszystkie
prawnie zatlvierdzone studnie - ujęcia były eksplo-
aŁo.,Ą,ane, to ujęcie Śrr:igiel -- Foiadowo zniknie!!!
Stąd v,zcd;. dla Śmigla *,aLeży szukać poza rmiastem
lub koilać stsdriię głęłri*ową i etrcsp[oatować wodę
ł,;iioceńską.

Naj lł.iększe zasoby wody są w Bronikowie i stąd
należałob;r poprowadzić rnagistralę wodną do Śmigta.
I3ogate jest też złoże wodonośne na trodśrniglu. Gdy-
by zdecydowarro się je ekspioatować, należy je tak
zaprojektować, by było ciągiem rnagistrali z Broni-
kowa - tego w przyszłości nie urriknierny! Można
też brać wodę z ujęcia .r,v Robaczyrrie, ale należy je
przebudować i -l,vybudor,vać lrydroglobus (wieża ciś-
nień). ,,Wykładowca" nie ukrywał, że powyższe roz-
,łłiązania będą bardzo kosztowne (wiercenia, przeŁr,l-
dołva, energia, rury przesyłowe...) i mogą być zrea-
lizowane za 2 - 3 lata. ,,A wody zabraknie już la-
f,g61" - zau,ważył wiceburmistrz t{enryk Skrzyp-
czak. Dyskłrsji w zasadzie nie było. Jednogłośnie
podjęto deeyuję o budorryie studni głębinowej (120

- i50 m, a więc kilkalrrotnie głębszej od istniejącej
obecr:ie) na terenie obecnego wodociągu. Na tę in-
westycję trffzeznaczono 750 miiionów. Prace tozpocz-
ną się w lutynr, a skończą w czerwcu przyszłego ro-
ku,

Jeś}i v;oda ze studni głębinowej - mioceńskiej
okaże się być mineralną, to kto wie, czy zamiast gro-
dziskiej pió będziemy ,,SlVltrGIEtANKĘ"? (W razie
czego p. Eurmistrzu zastrzegarn sobie tę nazwę!).

Ponadto Zarząd zapaznał się z projektem budże-
tu na rok 1995. Zażażano w nim wzrost dochodów
o 100/o - vryniosą one ponad 58 milia"rdów.

(H. z.)
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SUKCE§
,,AptAUZv"

W dniu 5 listopada br. w Swięciechowie odbył
się Wojewódzki Konkurs Tańca Disco, Rap i Rock
arrd Ro]Ia. itTie zabrakło na nim dziewczyn z ,,Aplau-
7,q" - zespołu działającego przy Centrum Kultury
w Śmiglu, które oprócz tańca w zespole wystąpiły
również jako dwie solistki, cztery duety, tercet ta-
neczny oraz pięcioosobowy zespół ,,Melma". Kon-
kurs był więc niemalże opanowany przez śmigielan-
ki, a jedynym konkurentem dla nich pod względem
ilości był zespół ze Szkoły Podstawowej w Przemę-
cie.

Udział w konkursie brały także zespoły z Leszna,
Kościana, Osowej Sieni i Święciechowy - razem
6 solistów, B duetów oraz 14 formacji tanecznych.

Walka o pierwsze miejsce była zacięta, tym więk-
sza więc radość ,,Aplauzu" podczas odczytywania
decyzji komisji. A oto wyniki:

- rv kategorii solistólv drł,ie równorzędne nagrody
dla Agnieszki Glapy i Irvony Włoch, obie z Cen-
trum Kuitury w Smiglu.

- w kategorii duetów pierwsze miejsce oraz nagro-
dę specjalną, ufundo-waną przez organizatora Ma-
ratonu Tańca w Święciechowie, zdobyły Daria
Marcinkovuska i Marta Jałlriewicz z Centrum l(ul-
tury w Śmiglu. (Drugie miejsce w tej kategorii
przyznano Agnieszce i Monice Gołko ze Szkoły
Podsta,wowej w Przemęcie).

- w kategorii forrnacji dwie równorzędne pierwsze
nagrody otrzymały zespoły ,,Aplauz" z Centrum
Kultury w §n,liglu (opiekun instr. Ił,afał Rosciski)
i ,,Idolki Fredzia 2" ze Szkoły Podstarvowej w
Przernęcie (opiekun p. Aldcna Ostro,;rska), nato-
miast drugą nagrodę Komisja przyznaŁa zespo-
łowi ,,Iskierki - Gazeta Poznańska" Leszno (o-
piekunowie pp. Katarzyna i Jeruy Sobkowiako-
wie).

Opiekunów tych zespołów wyróżniono nagrodami.

Imprezę zakończyły występy dziecięcej pary ta-
necznej i formacji tanecznej ,,Laset" z Leszna. Na
koniec dla uczestników zorganizowano dyskotekę.
,,Aplauz" znów zyskał uznanie, nic więc dziwnego,
że autobus z powracającymi dziewczynami przepeł-
niony był radością i piosenką.

GRATULUJEMY!ll
(M. D.)

ALMA MATER oczywiście pisze się rozdzielnie.

Przepraszamy! red, zapraszamy

Kroniko policyino
W październiku:

- skierołvano do Kolegium 10 wniosków w tym 7 za
kierowanie pojazdami pod wpływem alkoholu,

- nałożono 29 mandatów na łączną sumę 3.500 tys.
złotych,

- udzielono 45 pouczeń,

- interweniowano 32 razy,

- odebrano 6 praw jazdy i 11 dowodów rejestracyj-
nych.

1.11.1rr. ujawniono kolejną grupę nieletnich, która
włamywała się do samochodów i kradła ich wy-
posażenie. Sprawę skierowano do Sądu dla Nie-
letnich w Kościanie - Spraw Rodzinnych.

2.11.br. interweniowano w mieszkaniu przy ul. J.
Iwaszkiewicza w Śmiglu, gdzie nietrzeźwy syn
wszczął a.łanturę z rodzicami. Zatrzymano go do
wytrzeźr,vienia w Kom. Rej. Policji w Kościanie.

2.1lbr. nietrzeźwy mieszkaniec Poladowa doprowa-
dził do zagrożenia w ruchu drogowym w ten spo-
sób, że szedł środkiem jezdni i spowodował koli-
zję dwóch pojazdów. Skierowano wniosek do Ko-
Iegium.

2.11.br. nietrzeźwy mieszkaniec uI. E. Orzeszkowej
lv godzinach nocnych leżał przed Centrum Kul-
tury vr Śmiglu. Odu,ieziono go do domu.

2.11.łrr. przybyły do mieszkania przy ul. Leśnej w
Nietążkolvie nietrzeźwy znajomy zakłócił ciszę
nocną sąsiadom. Wniosek do Kolegium.

7.11.br. ujawniono kradzież miedzianych przel,ro-
dów telefonicznych w Karśnicach o długości około
600 metrów. Sprawców dotychczas nie ujawnio-
no.

12.11.br. interweniowano w godzinach nocnych w
batze ptzy Stacji Pa]iw w Koszanowie, gdzie nie-
trzeżwy mieszkaniec Karśnic zakłócał porządek.
Wniosek do Kolegium.

"""",T:Ł;:*",xl#;"1::l,,,H|"""'

Uwaga Rolnicy!
Gminny Związek Rolników, Kółek i Organizacji

Rolniczych w Śmiglu
zaptasza na wykład

prof. MARIANA KAMYCZKA
o I[oDoW[,I sWIŃ, IcH KBZYŻDWANIU

I CHOWIE PROSIĄT.
Wykład ilustrowany będzie przeżtoczami,

Odbędzie się on 1 grudnia br.w auli Szkoły Eolniczej
w Nietążkowie. Początek o godzinie g.00.

LTwaga! V/ czasie wykładu będzie można zakupić
drobny sprzęt do chowu świń i prosiąt.
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WVRffiMGNTOWANA PoczT^
20 pażdziernika br, dokonano symbolicznego ot-

łvarcia, po remoncie, Urzędu Pocztowego w Śmiglu.
W uroczystości udział wzięIi przedstawiciele dyrek-
cji z Leszna, burmistrz Jerzy CieśIa, pracownicy, p.
Bożena Krysztof - długoletnia naczelniczka śmigiel-
skiej poczty i wykonawcy.

Raport o zakańczeniu remontu dyrektorowi Rejo-
no\^,ego Urzędu Pocztowego vr Lesznie Krzysztofowi
}iasprole-r.viczo-wi złożył Tadeusz ŚIąski - kierownik
działu administracy jno-gospodarczego.

Dyrektol K. Kasprolewicz -rv krótkim przemówieniu
podkreślił, że UP w Śmiglu, po ,,połl,iatowych" jest
największy w terenie, że pracuje tu duża, solidna i
zaangażov,zana załoga, A wyremontor.vane pomiesz-
cilenia mają przyczynić się do kulturalnej obsługi
kiientów i umilić im pobyt w placówce. Są one także
także wizytóu,ką miasta. Załodze życzył dobrej i
przyjemnej pracy.

Uroczystość polączono z wyrażeniem podziękowa-
nia za 33 letnią służbę r,l resorcie p. Bożenie Krysz-
tof, która przeszła na rentę. Ryły kwiaty, upominki,
całusy( i łzy) i serdeczne życzenia od Dyrekcji RUP
w Lesznie, od zw-iązku zawodowego złożone przez p.
Emilię Paszek i od pracowników.

Do życzeń przyłączyŁ się i Burmistrz, który
stwierdził, że ,,jest pięknie" i p. Krysztof podzięko-
waŁ za długoletnią pracę, a Dyrekcji za tak wspania-
łą wizytówkę. Zwrócił się do obecnych pracowników
Poczty, by piękny wystrój przenieśii na drugą stro-
nę okienka i pięknie, z uśmiechem obsługiwali kiien-
tów.

Remont obiektu kosztował miliard złotych. Wy-
remontowano wszystkie pomieszczenia, łącznie z e,
kologiczną kotłownią, dając im nowy wystrój, zało-

żono irrstalację c. o,, wymieniono instalację wodno-
kanalizacyjną oraz ptzyłącza gazu i energii. Na zew-
nątrz, od strony Browaru, urądzono parking dla
klientów poczty. A prace remontowe nie były łatwe:

,,Czego się chwyciliśmy, to wszystko leciało" - mó-

wili wykonawcy w czasie tradycyjnego spotkania
przy kawie.

Od 21 lutego Urząd Poczty w Śmiglu ma now-ego

naczelnika. Jest nim p. Złligniew Kowalski. Korzys-
tamz okazji i...

-- ... rnoże się Pan przedstawi naszym Czytelnikom?

- Proszę Bardzo. Mam 22 lata, ukończyłem Liceum
Ekonomiczne w Lesznie o specjalizacji eksploatacja
pocztowo-telekomunikacy jna.

- Cry jest Pan zadow-olony z wykonywanego zawo-
du?

- Gdybym rvybierał drugi raz, to też byłaby to po-
czta. Może pod wpływem wujka? Wśród uczniów na-
szej pionierskiej - jeśii chodzi o specjalność klasy,
tylko dwóch złożyło podanie na tę specjalność -jednym z nich byłem ja. Wybór był świadomy.

- Domyślam się, że stanowisko w Smiglu jest nie-
jako ukoronowaniem Pana dotychczasowej pracy.

Czy planuje Pan jakieś zmiany?

- Tak można powiedzieć. A co do planów. Przede
wszyskim będę się starał uzewnętrznić pocztę jako
instytucję. Uwiarygodnić ją, przysporzyć jej klien-
tów. Jak pan zauważył, pracownice obsługujące przy
okienkach, są równo, ,,firmowo" ubrane, przed bu-
dynkiem pcczty stoi skrzynka na listy - ta w mu-
rze dla przejezdnych nie była widoczna. Duży na-
cisk będziemy kładli na kulturę obsługi naszych kli-
entóvł. Naszą dewizą jest: OSZCZĘDZAJ SWOJ
CZAS _ aSZCZĄDZAJ SWOJE PIENIĄDZE. MY
CIĘ WYRĘCZYMY!!! Dlatego też wygospodarowa-
liśmy okienko handlowe, w którym można, przy o-
kazji pobytu u nas, kupić prasę, artykuły papierni-
cze i chemiczno-drogeryjne oraz papierosy. Klient
po torvar nie musi wcale do nas przychodzić - może
zamówić u doręczyciela, a następnego dnia zostanie
mu doręczony, bez żadnych dodatkowych opłat. Po-
czta, proszę pana, jest deficytowa...

- Dziękuję Panu za rozmowę i życzę powodzenia w
pracy.

- Dziękuję. (H. z.)

l{oWA RADI\A
W związkr"ł ze zgonem radnego z Okręgu Wybor-

czego nr 9, obejmującym wsie: Nowawieś, Poladowo
i Glińsko, w dniu 20.11.br. przeprowadzono wybory
uzupełniające. Spośród dwóch kandydatek

radną wybrano panią

Janirrę Waurzanouską
Uzyskała ona 91 głosów na 578 uprawnionych do gło-

sowania. Ważnych głosów oddano 176. Frekwencja
wyniosła 30,620/o.

Nowej Radnej g ratu 1u j emy.
Redakcja
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s§e3,ffi§ s§3Ł§s§W§&
O tworzeniu jego projektu przez Komisję Regu-

laminowo-Statutową pisałem szeroko w nr. 2I (77)

z 18.10 br., s. 6--/. Projekt ten, z uzupełnieniem § 5,

p. 2 mowiącyrn, że zebrarrie wiejskie może powołać
(...) konrisję rewizyjną, Radni w czasie Sesji przyjęli
jednogłośnie.

§tatut, m.in. stwiertlza, że:

- Zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym
w sołectwie, a sołtys wykonuje podjęte uchwały. Je-
go działainość jest w§pomagana przez Radę Sołec-
ką. (§ 6),

- Do zad,ań Samorządu tVnieszkańców należy:

1. udział w rozpatrywaniu spraw socjalno-byto-
wych, opieki zdrowotnej, kulturalnych, sportu,
wypoczynku i innych związanych z miejscem
zamieszkania,

2, kształtorł,anie zasad w-spółżycia społecznego,

3. organizowanie ,ni,spólnych prac na tzecz miej-
sca zarńeszkania,

4. tworzenie pomocy sąsiedzkiej,
5. sp]:awowanie kontroli społecznej nad działaI-

nością jednostek orgailizacyjnych działający-
mi w sołectwie.

- Do olroq,iązków sołtysa w szczególności należy:

1. zwoływariie zebrań wiejskich i posiedzeń ra-
dy sołeckiej,

ż. działanie stosowne do lvskazań zebrania wiej-
skiego, Rady Miasta j" G,miny i Zarządu Mias-
ta i GminR

3. wpływanie na w-ykorzystanie aktywności
mieszkańców sołectwa służącej popratłie gos-
pociarki i u,arunków życia w sołectwie,

4. reprezentowanie rnieszkańcó-w sołectwa lvobec
Rady Miasta i Gminy,

5. uczestniczenie w naradach i sz}toleniach soł-
tysów,

6. sołtys nie będący radnyrn, bierze udział w s€-
sjach Rady Miasta i Gminy.

- Rada Sotecka:

1. opracowuje i przedkłada zebraniu rą,iejskiemtt
projekty uchwał w sprawach będących przed-
miotem rozpatrywania przez zebranie ora"z

projekty prograńu pracy samorządu,
2. występuje z inicjatywami dotyczącymi udzia-

łu mieszkańców w rozwiązywaniu prcł.;le-
mów sołectwa i realizacji zadań samorządu,

4. organizuje wykonanie uchwał zebrania wiej-
skiego oraz kontroluje ich realizację,

5. współdziała z właściwymi organizacjarni spo-
łecznymi w celu wspólnej realizacji zadań-

- Sołectwo nie tworzy własnego budżetu, a środki
finansowe pochodzące z budżetu gminy mogą być
przeznaczone tylko na cele sołectwa określone w
planie rzeczowo-finansowym sołectwa,

- Zebranie wiejskie upowaznia trzy osoby ze skła-
du członków rady sołeckiej, łącznie z sołtysem, do
dysponovlania rachunkiem bankov/ym.

Statutern Sołectwa wraz z zaŁącznikami, któryrni
są: wykaz mienia komunalnego będącego w dyspo-
zycji sołectwa, wykaz wsi przynależnych do sołectwa
i wykaz dróg sołectwa, dysponuje każdy sołtys. Tak
więc ,,ciekawscy" - oby było ich jak najwięcej -mogą się w każdej chwili z nim zapoznać.

(H. z.)

ffi.

bB ffi tr{ Ł& &j$ Łi * ffi &Łfl$ § E B r€ § 4Ł

KUPIĘ - samochodzik dziecięcy napędzany pe-
dałami, Zgłoszenia: Smigiel. uI. T, Kościuszki 69.

cir+i}}óoałoaą*(raa.'aa

KARCHEB _ CZYS,ZCZENIE DYWANOW
I TAPICEĘKI

SMIGIEL _ tel. 4?3 po 15.00

DORABIANIE KLUCZY
@ sarnochodowych, 9 patentowych,

OSTBZENIE },IOŻY
Śmigiel, uI. Ogrodowa 1

Sklep motoryzacyjny koło CPN, tei. 605
w godzinach od 10.00 do 17.00

}oaa*})Oi)iroao.xaaa<}ao

SKUP ZLOIil,IU
Smigiel, uI. Morownicka 27

Inforrtlacje i ważenie:
Śmigiel, uI. Wodna 6, tel. 83

o€o{roećóa§łosooi}oot ołoaoaróaoaai}airraaaoi)tDraoaclra<ri)łrlrtra

Miejsce dla reklamy
Twojej działąlności!

+€{a+o'*}c}aW,r*raaaalffi
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HARVIONOGRANI ZEEIłAŃ WYBGBCZYC§{
OSIEDLOWYCH e{I.Ą.sTA

SOŁTYSOW I PRZEWODNICZĄCYCH KOMITETOW
I GMINY SMIGIEL w 1994 ROKU

Mie jscowość
zebrania

Data
zebra-

nia
Godz. Miejsce zebrania

Obsługujący
z ranrienia

Miasta i

zebranie
Zarządu
Gminy

Slrrzypczak Henryk

Wasielewski Tadeusz

Cieśla Jerzy

Ziegler .Ąiicja

Cieśla Jerzy

Cieśia Jerzy

Skrzypczak tr{enryk

Zak Henryk

Jakubowska Wanda

Jakubowska Wancla

Górzny Plaweł

Skrz;,pczak i{enryk

Ziegler Aiicja

Cieśla Jerzy

Wasielewski 'IaCeusz

Skrzypczak Henryk

Górzny Faweł

Cieśia Jerzy

Ziegler A}icja

Skrz.vpczak Henryk
pietrzak Jan

Jaku}:oulsi<a Wanda

Wasielewski "l'adeusz

Górzny Faweł

Zak Herrryk

Gór,zny PĘvleł

Pieł,rzak Jan

Zak Henryk

Wasielewski 'Iiideusz

Pietrzak, Górzny

JakuJccwska-Zieg7er
pietrzak Jan

Cieśla Jeizy

Ja-kubowska Wanda

Skrzypczak Heilryk

Górzny Paweł
pietrzak Jan

Cieśla Jerzy

Skrzypczak Henryk

Cieśla Jerzy

Wasilelvski Tadeusz

Przewodniczący

skoracki zenon

Janoivski Marek
pietrzak Jan

Szymański Fran,
pawiak stanisław
par,vlak starrisław

Walvrzynowska J.

R,atajczak Lech

Lisial< Jan

Ratajczak Lech

Lisiak Jan
pietrzak Jan

Szymański Fran.
pietrzak Jan

Janowski lvTarek

Buchwald St.

Wasielewski Tadeusz
pietrzak Jan

Wawrzynowska J.

Buchwald St.

Ratajczak Marek

żac:zyk Z.

\Ą/awrzynowska J.

Zak llenryk
żaczyk Z.

Ę,atajczak Marek

Lisiak Jan

Zac,zyk Z.

R,atajczak Marek

Walkiewicz M.
pawlak stanisław

Ratiajczak Lech

Wasilewski Tadeusz

Ratajczak Lech

skoracki zenotr

Walkiewicz M.

skoracki zenon

Budzyński Z.

Balcer Leszek

Ranke Urszula

Dobrzyński St.

1. Bielawy

2. Bi'onikowo

3. i]rońsko

4. Biuszcze-wo

J. LZaC7,

6. Czaczyk

ł. qllnsKo

8. Gniewo,wo

9. Chełko-uvo

i0. Jezierzyce

t1. Karltlitl

i2. Karśnice

i3. Koszano-wo

14. Księginki

15. Macilcin

16. Morownica

1?. Nieiążkowc

16. Nowv Białcz

19. Nolvarvieś

ż0. Nowe Szczep,ankowc

21. Glszewo

2ż. Parsko

23, Polado.ł,o

24, Przysieka Polska

25. ' Przysieka Stara I

26. Robaczyn

27. i s.pławie

28. Przysieka Stara II

29. Sierpowo

30. Stare Bojanorvo

3i. Stary Białcz

32, Wonieść

33, Wydororvo

34. , Zygmuntowo

35. Zegrówko

36. ,] Zydowo

J /. Zegrowo

38. Komitet Os. I

39. Komitet Os, II

40. ll Komitet os. III

41. ,l Komitet Os. IV

28.71.94 18.00

2B.i1,94 18.00

28,i1.94 i8.00

29.i1.94 18.00

29, ].1.94 18.0c

1.1,2.94 i8.s0

29.11.94 18.00

1.12.94 1B.0{-)

1.12,94 1B.00

2.12.94 18.00

ż,tz.są i8.0c

2.12.94 18.c0

5.12.91 18.c0

30.11.94 1J.00

5,12.9.i i8.c0

6.i2.94 i8.00

6.i2.9+ 1B.00

6.12.94 18.00

7.7ż,94 18.00

7 "t2.94 1B.00

7.12,91 18.00

8.12.94 18.00

8.72.94 18.00

B.12.94 1B.00

9,12.9+ ],B.Oc

9.12.94 1B.00

9.12.94 18.00

I2.I2.94 1§.00

t2,12.g4 18.00

12.12.94 18.00

13.12.94 1B.00

13.12.94 1B.00

13.I2,,g4' 18.00

I4.L2.94 18.00

74"12.94. iB.00

l4.I2.94 18.00

t5.72.g4 t8.00

15.12.94 18.00

15.12.94 18.00

16.12.94 18.00

16.12.94 1B.00

Swietlica Żegrówko

swietjicla

Śrvietlicia

śl,vietiica

Dom Wiejski

\Iieszkanie sołtysa

Śrł,ieiilca

Mieszkanie sołtysa

Swietlica RSP

Świetlic,a

Świetlica

Świetlicta

Sw-ietlica

Mieszkanie sołlysa

Szkoła

Sala RKS

Srvietlil c

Śrvietlic: Brorisirc

Świetlica

Mieszkałrie sołiysa

Świetlicla

Swietlica PGR

Świetlica

Srl,ietlicla

Świetlica

b\\- 1etllcla

Ś-ł ietiica RSF

Sz1<oła

Swieilica

Dom Wiejski

Biuro SK
Świetlica PGR

Szkoła

Mieśzkanie sołtysa

Świetlica

Mieszkanie §ołfysa

lVlieszkanie sołtysa

Centrum Kultury

Szkoła Nr 2

Centrum Kultury

Przedsz. ul. Leszcz.



Za {o zaplacimy my wszyscyl

Za naprawę tego drogowskazu - 100 tys. zł

Za napralłę tych ławek - 120 tgs, zł Za zamaloulanie tego na.pźsu mźlion złotych

Czy ies{eśmy aż tak bogacl?
@t-jvttv V Yv v Wtvt€rvw9. fvr^..^

§ MEBLE A-Z e
ladne i niedrogo do nabycia w salonie meblowym firmy ,,MEBLE A-Z"

Prowadzżmy opartq na dogodn7lch warunhach sprzedaż ratalną.

SMIGIEL, UL. oGRoDowA 2
(w podwórzu rm,tauracji,,Ameryka").

ZAPBASZAMY w godrinlń 9.00 - 17.00 wsobety9.00-18.00

Za odmaloąlsanźe tego znaku 150 tgs. a za jego
wgmżanę - 500 tgs. zł


