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Odbyła się 24 sierpnia 1995 roku. Na 24 radnych

obecnych było 22, Nieobecni: Jan Lisiak i Alicja Zie-
gler. Przewodniczył przervodniczacy Rad;, Jan Pie-
trzak.

W toku dyskusji naC porządkiem obrad jedno-
głośnie wyłączono z niego podjęcie uchwały w spla-
rvie zbycia nieruchomości zabudolvanej rl,, Morolvni-
cy - budynku byłej szkoły.

SPRAWOZDANIE PRZEWODNICZĄCEGO RAI}Y
W okresie międzysesyjnym Prezydium nie odbyło

żadnego posiedzenia, komisje obradowały 7 razy,
Dyskutowano nad wnioskiem Komitetu Osiedlowego
Nr 4 w Śmiglu o dofinansowanie w wysokości B tys.
zł budowy ul. Osiedle. Dziękj inicjatywie i przedsię-
biorczości komitetu, z otrzymanych pieniędzy zro-
biono znacznie więcej niż planolvano i byłob;u wska-
zane, aby zadanie zostało ,lvykonane w całości rv ty-tn
roku Zarząd jednak ,w tej chrvili nie widzi możlirvoś-
ci dofnansowania.
Przewodniczący zal<omunikorvał ,że w rv,vniku wy-
borów sołtysem Czaczyka zostal p. Jacek Nowak a
przewodniczącym Zarządu Korrritetu Osiedlow,ego
Nll:§yiglu - p. Lech Nlarcinkowski.

W tym punkcie obrad przewodniczący poszcze-
gólnych komisji przedstar,vili stanowisko odnośnie
wniosku Komisji Regulaminowo-Statutowej o posze-
rzenie składu Zarządu do liczby nieparzystej - 7

osób. Jednogłośnie zadecydowano o poszerzeniu. Wy-
bór siódmego członka Zarządu następłrej sesji.

SPRAWOZDANIE BUBMISTRZA
Zarząd odbył siedem posiedzeri, Przebieg niekto-

rych z nich przedstarviłem rl: poplzednim numerze
WŚ. A ponadto:

- w drodze przetargi1 11,ybrano wykonarvcę na Ie-
mont nawierzchni ul. Porvstańcorv Wielkopoiskich,
-_ zaopiniowano poz},tywnie czter.v w,nioslri o nada-
nie odznaki Zasłużony Działacz Kultury,

Kta§tuny

- odb5.i6 sesję rvyjazdową do szkoły ,"v Przysiece
Stare3 z}econo ponowne lvykonanie ekspertyzy
fundamentólv,

- rozpatryrvano rvnioski o odroczenie podatkólv (11
z 12 załatwiono pozytywnie),

- przyznano dotacje na retnont,v ciachów świetlic
W Glińsku i lrTorvej."vsi oraz społeczl]emu }romitetowi
doż;-nkoitemu (3.U00.- zł;.

- na ,,vniosek komisji konkursorvych powołano dy-
rektol,orv szkół: w Czaczu - mgr. Wiktora Sneię, w
St,arym Bojanowie - mgr. Mirosława Grzeiczyka i
Przedszkola Samorządowego w Smigiu - Elżbietę
Cieślę.
Burmistrz odczytał też dwa pisma.

Pierwsze od burmistrza Gminy i Miasta Rydzyria
Krzl,sztofa Benedykta Pirł,ońskiego, w którynr dzię-
kuje ,,za udzieloną bezinteresowną pomoc poszkodo-
wanym w tragedii trąby por,vietrznej mieszkańcom
rvsi Pomykolvo gnrina Rydzyna".
Drugie, co prar,vda adresowane do Pana Wojta Urzę-
du Gminy w Starym Bojanov,ie, od Zaruądu Dyrek-
cji Okręgorvej Iiolei Państwowych, lv ktorym
,,,tł zwźązku z obseruousanan1 s-t.ałgm, spadkiem prze-
l"u ozótu kole jamż do jazdo w y mż ( wąskotorouoy mż) or az
uzrustającymi kosztamź utrzymania żnJrastruktu-
rg(...) defżcEt eksploatacjź tgclt l.żnil z każdEm rokiem
pogłębża sźę". I dalej: ,,... majqc na uusadze utrzym,a-
nźe obsługż trunsportou:ej l:stugobżorcólu dzżałajq-
cycłl, na tarntejszgm terenźe, przgnajmnźei na pozio-
mźe obecngm, Zo,chodnia Dyrekcja OKP proponuje
następujqcć alternatgwne rozwiqzalr"źe techniczno-
or g anźzacg jno -J źnans ou e :

1. Przejęcże I{oIeź Dojazdousej przez Urzqd Miasta
ź Gmżny uszgl"ędnże przez inng zuskazang podmżot
gospodai,czy działa,jorcu na tarTltejszgm terenźe.
Przejęcie (.,.) może nustqpić tglko pod l"uurunkzem
dul,sze j eksplautacjź l<,o!ejki,
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2. Spi.sanźe urnolD?J z PKP na absługę lźnźź ż zagug.-
rantoulanże przez Urzqd Mżasta ż Grń,ny tl: bzłdże-
cźe na rok 1996 śradkótn fźnansorłgch na datację
w zagsolraścż kasztólł rzeczywźstyell eamówżo-
ngch plociągoul ru,chu pasażerskżego a ponadta pa-
kryuające połowę kasztóus nu utTzarnanże źntra-
struktury Kależ D a j azdaw e j.

Bżorqc pod, ulłłgę pazogższe propozgcje p,roszę a da-
konanźe nżezbęd,ne! analżzy oraz przedstawżenźo ken-
cepcjź' rozwiqzań organźzacglnEch funkclonauania
Kotei, Dojazdousej z możli.uoścźq usykorzystania ło-
kalngch uwarunkouań, bg utrzymać eksploataeję
tej kolei o żle uzglęcog gaspodarcze rejonu - §rrLi,na
t<ł.go uymugajq.
Lźczę nł cżunfue uczestnźctwo ąaładz ż Samorządu
Mżlsta ź Gmźny us rozll:źązgusanźu lokalrłgch płrobłe-
móu trunspartawgcłl, ku zadousalenźu wszgstkźek zł-
żnt er e s ozls anE ch str an.

W prz,ypaclku bru!łu karłstruktglpneEo stanolłis-
ku U.MźG. ZDCKP rozpacznźe pastępo,łnunźe zmźe-
rza,jqce d,a zctusźeszenźa przełłozów. ZfiOKF pi"ase o

stanaą,użsko pżsemne najpóźnźej C,o 3a.10.95 r,"
W tej sytuacji rnam (H.Z,) wątpliwości, czy ,,ciuch-
cia" daciągnie do stu lat.

Dyskusja nad sprawczrianiem Burmistrza b;,.ia
polerniczna (przyponinała mecz pil:g - pongow3.} i
głównie dotyczyła podpisanej umc!-Jy ze spółką Bo-
ral - Polska. Niektórzy człgnkowie Rady suger:ox,a-
li wręcz, że Zarząd coś ukrywa. ,,Tu nie ma nic dc
ukrycia. Umowa jest jedna". ,.,Boral {-,ł razie kupna
cegietrni - H.Z.} przejmuje na siebie \.y§zystkie zo-
bolniązania właściciela"' -stwierdził radr:y Leszek
Balcer, którego Rada wraz z Markiem Walkiewiczem
wybrała w skład komisji do rozmóvr z Boralem. Wy-
raźnie poirytowany powiedział:,,składam dymisję,
bo brak zaufania". Inny radny stwierdził: ,,Albo ko-
muś ufamy albo go nie wybieramy i wtedy my się
zabieramy do pracy". Dyskusja, w miarę upływu cza-
su, zaostrzała się i w końcu padło zdanie: ,,JEST
PYSKÓWKA OD GODZINY, A MY NIE WIEMY
O CO CHODZI". Przewodniczący Jan Pietrzak zam-
knął ją stwierdzeniem: ,,Każdy dcstanie ,rrng]^,ę do
domu i na następnej sesji do spravay wrócimy".
Spra,wozdanie Burmistrza przyjęto przy sied_miu gło-
sach wstrzyrnujących.

WYKONANIE tsUDŹEEU ZA I F*ŁEseZtr
Z rr,atetałórv, które radni otrzymaii przed sesją

wynika, że doch+dy wylionano w 53",30lo. Na plano-
wane 6.506.150,80 do kasy wpłynęło 3,366.1,52,49 zło-
tych. Nie ze vzszystkich źródeł wpływały równo:nier-
nie. Np. pcdatek roiny od ,iednostek gospodarki us-
połecznionej zrealżorvano w 308/o, wpły\My ze sprze-
daży nieruchomości r,v 3,6łlo, czyasze za grunt gmin-
ny, szkolny, administracyjny i ieasing (cegielnie w
Nietązkołvie i Czaczu) w 18,i§lo, pod,atek dochodc-
wy od osób prawnych w 9,Bs/o.

Wyce,tki rvykłnano v", 5dj,i./l,. }ii]_ Zai_..::no,wan_Ych

6.661.5i]3,00 wydatkorr,ł.ur: 3.,:139..]ł ;.1,10 z1. Foi:izej
500irl vydatko,rłł:ro :,l,;_.', : qc.si:ccli:.-}lc 1;,., li-i,_l ::: : . l:ą
;,i,50/,i, kultur'ę i s:tillie -.-.ź,ż.??.,' ,l. ".ia.,. :,-,.t,ltL,_:1.]
*-- 43,E3/*, i:ezpieczeńst,,łc i,.uł_:iiczne - , :]l'o i lCpi-
sy na semorządy -- 18+1r,,

F, ia.i: ia r":.cir"vłh dc'i_1-;:rwl",- plzeC.e ;-:.z..-:ii;ii:: sial;e-
3,-l -",,.;,ii,:ii:ni: dcchcricr7 y"i poz;,cji pod;tek lain),- i
::i:i<ir:gc -,,vyko::a;:ia :ł.;l{;iij;91,,i przęz Z,;]ii]ri., tr,
ljr;lri:::ilr Ds"nuia ],,{alciniek st.,.iieli]]ia, zc zakia,-1
';,:rl ctrz,yrrly-,r,rał iali:-c ;,1:,c,iki, :;a, jailr: 1-1 ,-lo ilas stał,
F; ,.,.,c,,;1 ll ni= hi ir łpil,tv,t-;..,.. B*l,r:- .:,-. aie uli.:t.y-
",vajac za.donclenie. d,oCał, ze jeC.el-r z d,i,;żnikó.,v'--
-b,, ]l i:tll;: i.".a ];o,ri - ii,-^-oc:ne :ob,Jt,-,.lania ij-
j]}ansc-r-i;le il;ż płaci na r\iezł.co.
''v',J trS.Ł_cie i;łł,r,,:'',',,c.ili;t ,l;;d_ i--i.ir,i9ciet:l spi:i,,;ordail:.ia
ił:,}l 95;1i., rł,strz3,n:ał_:I :ię .i. głcsu. Re:zta bliła za.

§l]B;t1, *Z F-}r:i l.i ili ;ą iJll'F {ś{ Ji i3 gr,ĘVl Z Y 
"i 
NE J

Sprawc zC r,:li e,,]i o ż:,,l i]i, :z 2,\,1,,ca1 * j .rą c; iiclłi s j i M ł-
:ell ii*i;licz.lx" iiii: >:i.,.l,,.li.;i§ ii,,: ź1 iipi: l:r. lron-ti-
;j,'. l.,iŁ;lł..1 _Lii .,,i-l:,ieC-z:l.]. 

,,,:i t-),,]]]l p|złr:_,l,,,,-:l-:iil: 7

_tt:,,I'r;ir .i'.l i;. -.,lL,"i:ij:

i7 il,],ego dc".ona.-_o .,,._-lliz]- ,_-u_ ,, :_ii, za rłk iJ9,1
.' , -i]iładzli Go.p::,,_ ll,,l ii, ;:,,..nain._. l :.iisszl;rnio-
.' i' .-, i.i.l-., . ],,;,_,, ;l,,-,-:cl]cr.,,,.;:. i-;i: .i-;.-:ł:Ll:oriil.
]! l:lalca : ,j --lr,-,,;:nia j:". :i-:c::,:,:.lc,,r-al , , \ C!,ik1 !i-

:.G]il li za iy!-i ick. -; i:onircil lr;,ał:, też rrdział
slraibnik p. D, liiai:in,ak, Kciitrc,ia objito prorvacize-
nle ili,zadzeń ksiegcir,-"ch, a u, szczegoiilości dokona-
no analiz.,- sprawczciania pc stronie l,vr.ciatkó\i/ v.,e-
diu.g pcszczegóinych ZaC,e!1 rzeczclvr-ch. i.iiepra.-wi-
eJowości nie strvicltlzcno,

i2 neja br. kcrtrclowano Ośrcdsk Po;i:ocv Spcłecz-
nej ln- Śmigl,ii. i.',oniisja stwier,jziła,, że środki przy-
znal]e prze: R,adę są :rie,*;r5;2lc::ł.jące r; sic:unku co
;łr;l;eb.'vł prz1łCzielalr-cil ś,,..,iac,,:zeniac.,i 1<ol:ri:;ja

:lie stwier-driła rlleprar^,,i,jło-ł łści.

żż czer-wca i 23 czei,,r,ca i:l,. i,ontrciciu,ai:o rv tersnie
r r,,: i i z * c j ę i n,ł e s i ;; c j i i- L] z p c c z,: 

-, 

:\: c h i k o nt i, il ti o vva i :l,-u i}

::r: ś;,,-:il_.1i<,,w ł:u,jzeic,i-.. cn i cdpisoiv ,,,;iejskich.

i,lłmlsja st=..,vleiilziia. ź..: czcść zacJan ju; rozp,oczę*
fr,g| j,31:; niez:lsadna poci v.,,zg}edsnr celo.,voścl. l$p.
ś,,i"ieiiica -l,,, Pole.dov,,1., - 

,:L,iekt 3est zbyi cluz_"- jak
lla pctiz-:i,,"; n-:]esz}l-::icór*i tej r.rsi. Podoh*ie jest nie-
:-,.iui,.,:i icz5ilC,:l.:,3. śrvietiicy w Eror:sku, gdyz obiei<t
,,,; i:i,lilejąc.l; 1il,: jcst .,; cełiti -w}ljiglzystany.

iił:-,;isja :llcpcnl_ijr: R,adzie, b;,- iirzed konsl;rtrkcją
prcjek;rł ]:uC:;etii j]l:] l]Iz),,qzle la,ta przepr6y,l31i73i 1yj*

lł je lokalne przy:::ł-rcii raĆ,i,1,1 poci rłrzglęriem ce].c\,.oś-
ci i za:;;:Cttcści ;,l:1,1z:ziycll inlvestycji. W;kazane l]i-
i,:-,-ic ł;;iarr,_"tanj.e ijiJ3i.ainu_ deiałai'r ir:w*.:t_-",c1.]ll,.,c}r
l ,'. i_--, .].. r .,:,,.,;i,l il:,

-'# r"-,,,;1;i;'.; iji-lhu:,li i_ i]u;]]./ri]n()T"it}Iiol i:..- 1.-orn_isl a

:];ontrcici;ała lv;,kc::;,.lle, a ::rie ujęte ,i, piar::e -:i.l-
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nia rzeczowe. ,,Skąd się biorą na to pieniądze?". W
czasie głosowania nad sprawozdaniern trzech rad-
nych wstrzyrnało się od głosu, reszta

sOŁTYsl I FĘZEĘĄ,,$DNiCZĄCV ZAEZĄDolv
EEz §ffYNA&ĘOBzEŃ

Woje-n oda Leszczyński przesłał do Rady pismo
wzywające do usunięcia naruszenia prawa -spowodo-
v/anego podjęciem uchrvały nr YIl47l94 przez Radę
h{iasta i Gminy Śnrigiei w dniu 7.II.94 r w sprawie
ustalerria stałego wyrragrodzenia dla sołtysów i prze-
w"odniczących osiedli za pełnienie ich funkcji. Frzy-
jęta ptzez Radę uchwała jest sprzeczna z prawem,
ponieważ ustawa o samcrządzie terytorialnym nie
przewiduje nrożliwości wynagradzania sołtysów i
przewodniczących osiedii. Jest rówrrież sptzeczna z
ogólnie przyjętym orzecznictwem Naczelnego Sądu
Adnrinistracyjnego. Wojewoda zapowieóziaŁ, że w
razie nieskuteczności wezwarria do usunięcia naru-
szenia prawa w terrninie 30 dni skieruje wniosek do
NSA o uchytrenie uchwały.

Dyskusja była niezwykle ożywiona i zmiereała w
kierunku: co i jak zrobić, by sołtysów mimo wszyst-
ko dalej wy,nagradzaó. Przedstawiciel Regionalnej
Izby Obrachunkowej p. Mieczysław Klupczynski też
nie mógł doradzić, bo sprawa jest jasna-: żaden akt
nie mówi, że sołtysi i przew. zarządów są pracowni-
kami administracyjnymi, Czy odczytane ptzez prze-
wodniczącego Rady Jana Pietrzaka pismo do Rzecz-
nika Praw- Obywatelskich zmieni akty prawne?
Za ptzyjęciem uchwały rv sprau,ie unier-"lażnienia u-
chwały dotyczącej usta].enią stałego wynagrodzenia
dla sołtysów i przer,ł,odniczących zarząd,ów za pełnie-
nie ich funkcji głosowalo sześciu (l) radnych. Jeden
był przeciw, reszta - rn,strzymała się od głosu, Uch-
wała przeszła.

DZtrAŁAŁNo§e GSRO$KA FoMoCY
SPOŁECZI{EJ XP I POŁtsGCZU

l\{ateriały oplacowane przez Ośrodek radni otrzy-
mali wraz z zaptaszeniem na sesję. Obejmo-łały one
działalność finansową ośrodka- od i.01. do 1.08.br.

Na zadania zlecoree gminie cśrodek otrzymał z Wo-
jewódzkiego Ośrodka Ponrocy Społecznej w Lesznie
kwotę 702.100,00 zŁ, z czego rvykorzystano 400.212,05
zł w tym na: zasiłki stałe: 93.442,40 zŁ, zasiłki okre-
sowe 262.5?0,00 zł, zasiłki dia matek 33.003,61 zł, za-
siłki pielęgnacyjne i rodzinne 11.196,04 zŁotych.

W ramach zadań zleconych opieką objęto 636 rodzin.
Na realizae ję zadan własnych ośrodek z budżetu gmi-
ny otrzymał 100.000,00 złotych. Z tej kwoŁy dotych-
czas wydana 6ż.2ż0,34 zŁ z czesai na obiady dla dzie-
ci v.z szkole 31.263,00 zł, Caw"óz do ośrodka rehabiii-
tacyjnego 7.3żI,20 zŁ, pabyt dzieci na ohozach reha-
bilitacyjr:,ych 1.580,00 zł, pobyt w szkołach życia i
internatach dla dzieci niepełnosprawnych 750,aa zł,
świetlicę terapeutyczną 450,00 zł, koszty pochóu,ków

800,00 zł i w-yprawki dla matek 500,00 zŁotych. Klvo-
tę 19.556,15 zł r,vydatkowano na nieliczne zasiłki na
leki, żywncść, sł:rzęt rehabiiitacyjny, Jednak rviele
esó}r nie otrzymało polllocy ze wzgtrędu na brak środ-
ków.

Do końca roku do łvykorzystania pozostało
37,779,65 zł. Wg poprzecinich cen obiadó-w i dowozu
do ośrodka. rehabilitacyjnego CPS do końca roku wy-
da ż9.020,00 zŁ.

Fotrzeba: 9.000,00 na opał, 14.5C0,00 na przybory
szkolne, 25.000,00 na zasiłki jednorazowe. R,azem:
48.500,00 zł. §est: 8.760,00 zł. Brak: 39.74E,$0 zł.

Materiał dla radnych kończy się prośbą o dotację
40.000,00 złotych, ,,... co pozwoli zaspckoić choćhy
l.v niskim stcpniu podstawowe po"lrzeby naszych pocl-
opieczn;"cli '.

Dyskusji nad materiałami i sytuacją nie było.

BEzBoB8CIE
Obszerną informację na ten ternat złłżyŁa p. Ewa

Beba kierowrrik Rejonowego Urzędu Pracy w
Kościanie. Ornó.łimy ją (informację) w następłyn:
numerze,

PSDJĘT'G {JCE{W-ĄŁV:

- w sprawie zmian w planie dochodórłi i rvydatków
budzetouzych na rok 1995. Plan zwiększono o do-
tacie celo-v,re na kwotę 11.692,00 zł.

_- w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej za
czynności urzęriowe. Za wydanie decyzji & wa-
runkach zabudowy i zagospodaro.ąłania terentr
płacić się będzie 50,0G zł" Oplata nie ł9otyezy de-
cyzji dotyezącej btldynkr,.ł urieszkalnego.

- w sprawie opłat za wcdę pobieraną z urządzeń
zbiorowego zaopatrzenia ,+r wodę. Przeszły siawki
propono\i/ane ptzez Zarząd. Od tr września za m,o-
dę do celów bytowych płacić będziermy &,T* zŁ za
i m3, a do celów przemysłowych _- 1,60 zł za n-l'.

- w sprawie średniej ceny skupu żyta vł II krvar-
tale 1995 r, przyjmow-anej jako podstawę obli-
czania podatku rolnego na obszarze gnriny Śmi-
giel na 2 póltocze 1995. Nie przeszły stawki pro-
ponowane ptzez Zatząd. Komunikat Prezesa GUS
średnią cenę określa na 23,79 zŁ, Zarząd - po
przeanalizowaniu wysokoŚci -uvszystkich podai-
ków, a zwŁaszcza ulg udzielan;rm rolnikom w po-
datkach tj. ulga w podatku rolnym i od środków
transportowych (przyczepy) propono-\.vał obniże-
nie ceny do kv,loty 2a,a0 zł za q. }ładnil, przy 3

głosach wstrzyrnującycir się podjęli uchwałę ob-
niżającą do 18,80 zł ea q.

- w sprawie przeznaczenia do oddania w użytko-
wanie wieczyste działkę położorrą w Śmiglu przy
ul. św. 'Wita na rzecz obecnego użytkownika tj.
Obrzańskiej Spółdzielni }/lleczarskiej w Kościa-
nie. Na wspornnianej działce (0,0359 ha) spółdziel-
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nia z rvłasirych środkó,!.,/ poijudo\,va,ła ulząi::łe::ia i
budynki.

- w spra\Ą,ie przez.naczei:ra do oddania r.r nieodpłat-
ne uzytkcłvanie części Cziałki połlżcilej przy
szkole w Spławiu. Rada sołecka ł.ri:ioskc-,,łała, b;,.

grunt ten przeznaczyć na budorł,ę boislra piiirar-
skiego cila miejscowego LZS.

- 
,ó1 spla.,vie przyjęcia zrioweiizc.;va:i:ego Statutu
Centrum Kultury r.l Srniglu \,yTaz z załączniklłri,
Po wyczerpaniu norząciku obrad, (woine głosy i

r,vnioski nic v",niosły nic ciekałve§o) Prze,ii.zodniczący,
pc 6 godzinach i ż0 rninutach, zan:knął o"i:rady.

P.S. Jak zwykle przyparninafn, że -r.:/ bj.urze Rad_v do
wglądu jest protokół z Sesji jak i rnagneicfcno-ią,y jej
zapis. Zachęca"rn do kcrzy-starria. Gi, z;

l{*Ę§ GŹflŃCY EĘsĄ!

}ia,,vlązując do infcrinac;i pcdanej v", popr:ednim
numeize Witryny Śn:rigieiskiej (s 5) uprzejmie in-
forrnuje, że Ułząd Stanu Cy-,viicego v.z Smiglu za-
niechał przekazyr,vania riam iił,fcrnracji c ,,\,I,/oi1 r,vstą-
pie,-ria rv zvi,iazek n:ałżeński". W pełi:i podzieiałn ar-
gun:eltację. ze .,volę mozjia przełież zmienió.

W związku z pavłyższym, lvzolem _

pism, bę<izietay drukoy.Jac l:azwiska
zek małżeński ze.łarłv.

innych 1okalnych
, par, które z-lłIią-

iIubert zbżerski

§"*rc,e* txsv d&uE *dy st af?s#w €e.c
Fana MICHAŁA §ZI{€Ji}LAEKA 1ozlz.=}arr. 1,.:7

czas:e otv;artych biegółv uiiczn;lch ,,Po - iro-,,-ie i,:a

własnych nogach" rv kx,iet;:lu i994 r. rczgl.,.-.*5l-i;-ch
w- Śmiglu. Y/idyv,,ałarn go pónizej rćwnież na Ł;ie-
gach przełajor.,,ych, uiiczn,vc}r i nliiritriethlo:lie orga-
nizowanych -,i.z Srniglu. Był jeCn;,,li: z riajs'c;rrsz;rcii
ich uczestnikó-.ł i dało się zlu,ń/ązJlc" rs klbice oka*
zują rnu najwięcej syrnpatii. Ckrzyilisnr ,,I..,iicilł.i, ilii*
chał" nie b1,-ło końca. Zdal,vać by się mcgłc, że jest
to stary znajomy kibicór,v ze Sn:igla, a pr:ecież nie
jest mieszkańcem naszego rniastą (pcciiodzi z ?łzy-
sieki Polskiej, gdzie też nrieszka). Fosianoo,liłan: poz-
nać pana h'Iichała bliżej.

Zastałam go w placy na stacji paii-lv rv Płz,vsie ce"
Uwagę moją zwróclła zaraz kronika §pol'.c,l;a, -w i.._ił-
rej p. Micbał zbieia \ł,]/cii:kl z gazet, z,*.jecia , d._vl-
lomy. Dowiedziałanr się, że rvszystko :aczeło się od...
podnoszenia ciężaróiv.

W 1963 r,oku b,vł jeilnytn z iłicj;ltoro-;i ;]:_---.*si,allia
sekcji podnoszenia ciężaró.ł, która z cza,;c:lf ptzet,,łc-
rzyła się łv LKS ,,Ceta.inik" Pl:z.,.siel<a Paiska. C-l..a-
zało się, że był iepszym treneren-T. iriż zł,r,,,otiliiiiietn.
Spod jego ręki v,łyszedł rekorci:ista Fi,liskl, l;iłoirek
kadry narodo.łej Andlzej Szyn:aniak, Tlie hył to je-
dyny sukces tlenerski p, NIichała. Za-y",odlric-7 LKS
,,Ceramik" trzy iaz_li v,,ygryrvali lvilsirzosiy",a Sz1rół
Rolniczych, pobijali rekold;., okręgu a nar.,,et rellorii;,
Polski" a z czasern brali udzjał w rczgl; w}lach ij ii.*
gi. O ich mlcnej pozycji ;ia .,r-,,Ęku cięzł]::cr§có,w''
Śv,'iadczą tytuł-,. gazei: ,,l{ie iiia, sili_-ł,,,,ch na chłopcó,,i,
z Prz-y-sieki Polskiej", juniorzr,,.Ceił_nika'' rrajJepsi
w okręgLł". Prz5rgoda p" Miclra.ła :,: cięzaia.n:i ir-yałe
1B lat,

Lł-tig.^ jednak iez spcrtu ,rrę ę,;yitzyi,i:ał i, -,".,l styczniu
i993 r. rozpcczął biegat:ie, Z poczaiku czynlł to po
k:,-.,jul;_. t:clnę ; obal,,,.,- przct; kl,y-ttc:nynri ur.r,a-
gatni iudzi, kiolzy jak się okazało. szyŁkc pTzyzwy-
czai.ii sie Co .l,,idoku samotnegc biegacza, a na.łei
-rł,;vglądali go na iiasie. A jest io trasa n:.ebagateina
,- codzj.ennie przynajn:niej i0 kilcmetrów. Pierv,,szy
taz .rysiartow-ał lv zav;odacłr w Łiościanie -ł stycz-
tiiu i993 r. Od tego czasu brał udział m. in. w Cgói*
nopolskim Biegu lVarciańskir:t w Kole, Biegu Soko-
ła "lv Eukó-w;cu_, liiegu tfiepodległości w Lssznie, }vla-
raionie iila lVszysikich (bieg wokół wojewodztwa) i
"wieiu, vrielu inrrych. Koszty wyjardółv na zarvody
pokr;,wa z v,,łasnej kieszeni. Zrnuszoay jesi łvięc wy-
bierać biizsze miejscor.",ości, aie i tak co ty"iizień ivy-
jeżjża. I,{ajlepszy łvyni}r -w bieganiu osiągnąi p. h{i-
chał -v", Opaienic;,, (]_0 kn:) w iyia roku, gdzie zajął
i miejsce. "Iako najtrucii::ejsz_v uznał iegoroczily IX
lieg Przyjaźnt ,w Widziszevrie, nie z połvodu trasy,
i:re z powodu ;rorvego obuvria. Zajął tam III miejsce,
cicciaz miał nadzieję, ze na svloim terenie uzyska
iepsz"", -vrl]y,nik. Ciekarriio rnnie barcizo, co żona p. Nli-
chała t-,vierdzi c udzi:_1e męża łv zawodach. Okazało
się, ze rra początku bała się o jego zdrorvie, ale teraz
pi,zyr,v;riila. \;Yirizi przeciez, że skutek biegania jeŚt
pozyty.łlny.

Napra-wcię szxoCa, że tak meło jesi chętnych cio

upi:a-wiania tego sportu. Jak na razie nie udałc się p.

Nlichałorri znaieź :.. ., l;o wai,zyst.,x.,a" di.-) biegania,
ń =-. ,'L",łczź.o. -i,\ticiraiow,i pcgody ducha i tvielu sukcesów
,ł następnycir zavuodach (r,v;;jazdy zaplanowe_ne są
j,lz na na,:tęp::;;ch kiika tygldnii).

ii,,ł. D,)
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18.08. - słoma po kombajnie na 0,5 ha w Poświęt-
nie, 9 strażaków.

20.08. - sterta drzewa w Śmiglu, 10 strażaków.
21.08. - sterta słomy w Koszanowie, 13 strażakórv.
21.08. - słoma po kombajnie i sieczkarnia polo,łra

w Polądowie, 13 strażaków.
żz.a9. - ugór na ogródkach działkowych w Starym

Bojanowie, 10 strażaków.
23.08. - 25 arów ścierniska w Nietążkowie, 11 stra-

żaków.
25.08. - trawa na polanie wokół wiatraków vg Smi-

glu, 10 strażaków.

W lipcu i sierpniu strażacy z ac,hotnicze j
Straży Pożarnej w Śmiglu bra}i udział w 28 akcjach
gaśniczych! Robili to bezinteresow,nie, w poczuciu
pełnienia służŁry,,dla hliźniego", pTzeznaczając s,.vój

czas i niejednokrotnie narażając swe życie.

W tych dwóch miesiącach w gaszeniu pożaiów u-
czestniczyli:

- Dariusz Sztllc, 25 razy

- Rornan Schiller, 24 razy

- Ferdynand Kniwel, 23 razy
.- Arkadiusz Nadolny,22 razy

- Dariusz Łupicki, 22 razy

- Maciej Rusek, 18 razy

- Tomasz Nowail, !6 tazy,

- Jerzy B,atajczak, 15 razy

- Leszek Karolczak, 12 razy

- Wojciech Karolczak, 11 razy

- Huberi Eatajczak, 10 razy

- Eyszałd Mueller, 7 tazy,

- Henryk Nadolny, 7 razy

- fadeusz Czapla, 6 razy

- Afuian Franek, 4 razy

- Zbiglońuw l(upka, 3 razy

- \fllodzircierz Dęborviak,2 razy.

9 września, w czasie obchodów 100 lecia śmigielskiej
strazy zobaczymy ich w mundurach wyjściowych,
odświętnych. Oby zawsze chodzili w takich.

Tym wszystkim, którzy chcieliby jeszcze \Mspo-

móc naszą straż przypominam, że wpłat pieniężnych
rłrożna dakonywaó:

- na konto łr, BS Smigiel nr 172-2773

- w każdy ponieCziałek od godziny 16.00 do 19.00
w sira,żnicy pTzy uI. Powstańców Wielkopoiskich
vr Smiglu' 

Naczelnik oSp Smigiel
- Roman Schiller

UWAGA CZYTfiŁitg§CY !!!

'W związku z ptzygotawaniem wystawy śmigiel-
skiej prasy regionalnej zwracamy się do wszystkich
osób, które dysponują rocznikami 1ub pojedyńczymi
egzernplarzami gazet wydav,anych w Srniglu przed
1939 rokiem oraz zdjęciami drukałni iub buci;,rrkóv,z
z szyldem drukarni o osobisty lub teiefoniczny kon-
takt z naszą redakcją: Śmigiel, Centrurn Kultur"v, uI.
Ta_deusza Kościuszki, teL. 273.

Redckcja

".ą.ę"iJ§.t ą-ą

UWAGA RoŁNiCYl
Prezes Gminnego Związku Roinikórv, Kółei< i Or-

ganizacji Rolniczych w Smiglu iniormuje roiników
gminy Smigiel, że Gminny Związek pod.jął się dys-
trybucji materiału siewnego - jesień 95.

l\ilarny vzynegoc jonowane z na jlepszyr:l:l firnanri (in-
stytutami hodowli rośiin) wyjątkor,,,e wariinki, kon-
kurencyjne ceny1 z dostarczeniem na mie jsce.

Naj-wyższej jakości materiał (elity) na zyczenie ro1-

nika może być zaprawiony.

Zainteresowanych prosi się o kontakt z prezesern

Kółka Rolniczego 1ub w biurze Gminnego Związku.
(-) Jan Pietrzak

UWAGA PLANTATORZY BURAKA
CUKRowEGG!

Jak się dowiedziałem od p. Henryka żaka, rcl-
nika z Przysieki Polskiej delegol,;anego pTzez Zwią-
zek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych do ne-
gocjacji cenowych z cukrownią w Kościanie, ustaio-
no cenę gwarantowaną - minimalną na rok 1996

w wysokości 90,00 zŁ za tanę buraków. Taką samą

cenę zaproponowały też: Wojewadzki Zw-tązek Rol-
ników, Kółek i Organizacji Roiniczych w Lesznie,
Wo j ewódzk i Zw iązek Plant ator ó,,v Roślin Ckop owych
w Lesznie i Wojewódzki Z,łiązek Lustracji Rolni-
czy ch Spółdzielni Produkcy jnych.

Jednocześnie ustalono wyjściową cenę do nego-
cjacji ceny buraków cukrowych .,v kampanii 1995

na poziomie 85,00 zł za źone-" Cena gwerantowana
wynosi 75,a0 zł. Negocjacje na-d ceną skupu odbędą
się 12 września, @. z;

@ą.ą-ą,€.<b.ą&.ą/§,§/ą§.§4t'€/ą

NIL§TĘPNY l§UEĄE§ ,,Ęry§" UK.ąŻE §IĘ ,,

21 §vP.urŚNEA 1995
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KffiffiN§K& ffiCILlcYJNA
17.08.br. 

- nieletnie dzieci pozbalvione opi€ki i.odzi-
córv, mieszkające prz-,. ul. Leszczylislliej rł, Srnig-
lu, bawi}y się na torach kolejki \ł,ąsl<otoro\Ąlej na
dworcu w Smiglu. Doprowadzotro je clo clornu i
przeprorvadZono T ozY,novlę z matką.

17.CI8.br. 
- w Nietąz}<orvie przy uiicy Leśnej rioszio

do nieporozumień lodzinnych na tle majątkorv,ynr
międzv braćmi, Przeprou,adzano z ni.nli i-oztno-,rę.

17.08.br. 
- cztery nieletnie dzieci pozba-.l,,ione opie-

ki rodziców, mieszkające przy ul, Wodnej w Smig-
Iu, usiłowało rozpalic przy ul. lVioror"'tnickiej \i/

Smiglu ognisko. Zapobiegnięto roznieceĘlu_ ognlJ,
a z ich rodzicami przeprowadzo},].o rozlli:cwę.

17.08.br. 
- dwaj mieszkaricy Brońska bez porvorlu

batem pobili sąsiada prze'cywającego na sv/oim po-
lu. Sprawa w toku.

19.08.br. -- małżeństl,ło z Czacza, zamjes3kujace pi:z,v
ul. Wielichowskiej 1ł, godzinach trocnych zap-,r:ag-
nęło zażyc kąpie1l lv śmigiclskim ba:lcnie. Siot,so-
i,vali płot i mąż zaczął się kapać.. Sę}; .r ir,:rl. ze ;e-
go i<rerł zarvierała 1,5 1:ra;r:ila łiiiol:oiu, 1,Vnic,seil

do Kolegitrm,
20.08.br. -- w Robaczynie nietrzeżrr,y mąz .lvszcząi

awanturę z rodzlną. Przed przybyciem policji od-
dalił się z miejsca zamieszl<ania.

25.08.br. 
- w godzinach południolv.,-ch dokonano

włanrania do donrku jednorodzinnego y,/ Frzysiece
Polskiej. Skradziono pieniądze i korale. Sprawcó,,,v,
jak dotąd, nie wykryto.

27.08.br. 
- w Śmiglu kierujący trIATir},{ 1żtip skre-

cając w ul, J. Matejki uderzył i,v praw-idłou-o slo-
jącego na skrzyżowaniu innego maluch. Spra-łcę,
mieszkańca Poświętna, ukarano m,andatern 'ż0 zł.

27.08.br. 
- w Śirriglu na skrz__vzcwa::iu Lłlic If. Siei:-

kiewicza i św. Wita kierujący PCLC}{EZtrN,I mie-
szkaniec Poznania nie r-idzielił pierrvszeństwa prze-
jazdu jadącemu ul, H. Sienkiewicza VOLi{SWA-
Gtr}TO'WI GOLF i doprowadził cio zdelzettia.
Sprawcę ukarano mandatem 20 złoto.ł\,l:lr.

TELEGRA}t
W dniu 11 r,vrześnia br. o godzinie 14.00 rv s:ali klu-
bor,vej Centrum Kultury w Smigiu irvejście ,,C") od-
będzie się spotlianie rodziców zairiteresc.ł&n5rg!, ,*-
jqciami rytmiki dla dzieci oo 1at 3 do ii.

Da r. C €- iit1, LLln Kliltl-Lr, tJ

Kierorvilik Posterunku Policji Lokalnej
sć, sżerź. Wiesław Terczellsskż

28.08.br. - w Bronikowie mieszkaniec Turrł,i kieru-
jący AUDI B0 najechał na pra.,ł,idłorvo skręcającą
\TYSĘ TOWOS. Spralł,cę ukarano mandatem 20 zł.

ż8.08.br. - w Śmiglu mieszkaniec tego miasta ki.e-
rltjący MERCEDESEIVI 50B D podczas za\\,Iacania
na ul. J. Kilińskiego zajechał drogę prarvidłowo
jaCącemu AUDI i00. Sprawce ukarano mandatem
ża zł.

29.08.bł. - 
,,,.z Starym Bojanorvie dosz}o do nieporo-

zumień sąsiedzkich na tle bucio.wy granicznego
PłOtU. Strcny, -,^,,łaścicieli domkórv pizy -ur], Kwiato-
§,ej, pouczono,

30.68.br. - w Smigiu przy ui. A. Dudycza pijany
rnąż lvszczął awanturę z żoną i teściową. Rozmo-
wy nie przyniosły efektów i nietrzeź,wega zatrzy-
mano do lvytrzezv,,ienia.

38.S8.br. - nietrzeźrvy mieszkaniec Molownicy wsz-
czął arvanturę z konkubina zarnieszl<ałą rv Smiglu.
Ociwieziono go do Komenciv Rejorrorvej rv Kościa-
nie,

30.08.br. - dłrukrotirie interlveniowano r,t, Koszano-
-uvie rł, mieszkaniu przy u1. Giinkorvej, gdzie nie-
ttzeźvły mąż wszczął awanturę z żoną. Rozmowy
nie przyniosły efektu i nietrzeźwego zatrzynano.

W sierpniu:

- skielowano d,o Kolegiurn 20 ,.vniosków o uka'ff-
nie, w tym 6 za lrierowanie pojazdami w stanie
nietrzeźwym,

-- pouczono 111 kierowców, którzy dopuścili się
dro}:n;.ch,,,/ykroczeń drogolł,5rch,

- zatrzyrnano 1 prawo jazdy i 12 dowodów reje-
stracyjnych,

"- interweniowano 46 lazy,
tutejszemu posterunkorvi nikt nie zgłosił laktu

kradzieży pieniędzy łv sklepach.
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