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Frezydiunr Społecznego Gminnego Idomitetu Te-

lefonizacji Gminy Smigiel wtaz z burmistrzem Je-
rzym Cieślą 13 1utego br, spotkało się w Lesznie z
dyrektorem Zakładll'Ielekomunikac ji Eciwardern Po -
rzuckim i Marianern Krzyżosiakiem. Celem spotka-
nia było ustalenie spraw technicznych. czasu trwa.-
nia invlestycji i jej finansowanie. I tu pierwsza nie-
spodzianka: dyr. Pcrzucek poinformował, że zaist^
niały zmiany w sposobie rozliczenia inwestycji. Po-
zyskano, dla inwestycji centralnej, 9 miliardów złc-
tych (starych) i w związku z tym jed_no przyłącze
rv Śmiglu kosztować będzie 4.280 t1,-s. zł. Ciesz5lć się?
członkowie komitetu i Burmistrz uświadcmili sobie,
że obniżenie kosztów w Śmiglu spowod,uje ich r.vzrost
na wsiach. Ale ostatecznie miasto można wyłącz;,.ć
z działalności komitetu.

Przesłane do Smigla ,,Warunki techniczrre'' v,,zbu-
dziły dalszy niepokój. I(oszty inwestycji vrzrosły z
10 do 13 miliardów. Nic nie mówi się o Snrigiu, Kc-
szanowie, Nietążkov,lie, Bruszczewie i Zydowie. Erłii
terminów rozpoczęcia i zakończenia inwestycji. }iie
określono też, jaki jest termin wazności ,,!Varunkc.,.,;
technicznych".

Przewodniczący Komitetu Tadeusz Wasieler,vski z
wątpliwościarni podzieiił się z Burrristrzen:. który
w telefonicznej rozmowie przekazał je ZakłaCowi rv
Lesznie.

Nieodzownym stało się zwołanie Prezyditłrn Ko-
mitetu, Odbyło się ono 16 marca. Tuz przed po-
siedzeniem J. Cieśta otworzył dopiero co plzyn,iesic-
ną z poczty kopertę i tu ...niespodzianka clruga. Po
odczytaniu pisma członkovrie Komitetu byli zszoko-
wani i zaskoczeni. No, bo: ,,..,iĘwestycja ta będzie
realizowana zgodnie z uchwałą nr 56194 Zarząć,u
Spółki TP SA (...). Ozrracza to, że inwestorem nie
będzie TP SA z lJrzędem Grain;,. jako kontiahenten:,

a Społeczny i{omitet Telefonizacji, Tym samym bu-
clorva ka-blorvej sieci telefonicznej na terenie Smigla
i St. Ecjanorra (szok!) finansorvana będzie przez TP
§A }:ez trdziału środków społeczeństlva, a mieszkań-
cy tych miejscowości nie są przewidziani jako człon-
korvie §połecznego Komitetu Telefonizacji''. W ruch
poszły kalkulatorki. Ogółem na telefony wpłaca 1061
osób. W tym ze Smigla i St. Bojanowa 291 (1B5 i
106). Koszt telefonu na wsiach, z wyj. St. tsojanowa,
.łyniesie 16.800 tys. złotych (starych)!!! ,,A mówiliś-
iny na zebraniach, że nie przekroczy 11"-westchnął
prze.;,lodniczący Komitetu. T. Wasielewski zdecydo-
.ranie stwierdza, że decyzję mu_szą podjąć przewod-
niczący w-ie j skich komitetów telef onizac j i.

Burmistrz zamawia Leszno" Rozmawia z M. Ktzy-
zosiakienr. Zebrani słyszą co mórvi J. Cieśia: Nie roz-
lnawiajcie z nami jak z dziećmi ..l,Tiech Pan będzie
powazny ,..Ja pośredniczę między Wami a ludźmi,
którzy wpłacają pieniądze. ...Niech mi Pan da gwa-
rancję na piśmie, ze koszt nie przekroczy |L milio-
łów,.. N-a te podw.yzszone stawki ludzie się wycofa-
ją... Ja Pana szantażuję? Kiedy Patr moze przyje-
chać? W poniedziałek? Dobrze, na dwunastą.

Zebranie wszystkich przewodniczących wiejskich
komitetów teleforrizacji odbyło się 20 marca.

Telekomunikację reprezentował inż. M. Krzyżo-
siak - gł. spec. ds. inwestycji. Przewodniczący wiej-
skich komitetów telefonizacji sprar.vę stawiali jasno:
wszystkich abonentów należy traktować równo! M.
Krzyżosiak miał inne zdanie: Śmigiel i St. Bojanowo
po 4.280 tys. -_ reszta po 12 mil. (starych) zł.

W końcu postanowiono: wstrzymać przyjmowanie
5 raty i zwrócić się do telekomunikacji w Poznaniu
o deiegorvanie słvego przedstawicieia na spotkanie z
izvotrritetem celem r,vyjaśnienia spornej sprawy,

(H, Z.)
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T'o temat;l dwóch kolejnych, zwołanych w odstępie

tygodniol,vym, sesji Rady Miasta i Gminy w Śmiglu,
Sesję o tematyce jak w tytute Prezydium Rady za-
planowało wcześniej. Zaproszenia na nią są datowa-
ne 1.03.br.

Już po ich wysłaniu wpłynął wniosek podpisany
przez 12 radnych o zwołanie Nadzwyczajnej Zam-
}rniętej Sesji (odbyła się przy drzwiach zamkniętych,
bez udziału prasy, 9 marca br.). Porządek obrad,

oprócz punktów formalnych przewidywał:
__ cegielnia w Przysiece Polskiej - sprzedaż, stan

obecny, perspektywy,

- wysypisko śmieci - budowa, stan obecny.

Z nieoficjalnych źrodeŁ dowiedziałem się, że grupa

radnych zadav,zała dociekliwe pytania dotyczące
przede wszystkim... historii sprzedaży cegielni i bu-
dowy wysypiska, Ponoć było bardzo gorąco. Radni
dowiedzieli się, że pan Jacek Frąckowiak - lvłaś-
ciciei cegielni w Przysiece Polskiej, ma zamiar ją

sprzedać firrnie ,,BORAL POLSKA".

Rozwinięcie tematu nastąpiło na sesji X, któr,a

odbyła się 15 marca (trwała 8 godzin i 20 minut!)
,,v czasie l<tórej, mimo że Łeż .,zamknięta", uczestni-
czvłem.

ZAPOZN.ĄNIE RADY Z OFERTĄ FIRMY
,,BORAL POLSKA" DOTYCZĄCEJ CEGIELNI

W PRZYSIECE POLSKIEJ
Firmę reprezentowali: menedżer Piotr Badst i praw-
nicy - Wa],eria Skarzyńska i Marcin Gmoj. Obecni
też byli: J. Frąckowiak - właściciel cegieini, Wal-
d,emar F'ojud - dy.. techniczny i Krzysztof Cier-
niewski dyr. ds, produkcji,

,,BORAL POLSKA" jest koncernem (to zjedncczerii.:
wielu przedsiębiorstw o tej samej, pokrewnej iub u-
zupełniającej się gał.ęzi produkcji, mające wspóIny
zarząd lecz odrębną osobowość prawną) australij-
skim o kapitale zakładowym 120 miliardów złotyclr
polskich (doce}orvo 405 miliardów). Założony został
w Australii, a działalność rozpoczął od wydobycia
surowców energetycznych. Od 1946 roku notowan;r
jest na rynkach światowych. Dziś - największy na
świecie. Od 1993 r. w Polsce, gdzie zajmuje się głów-
nie produkcją materiałów budowlanych. Globainy
plan strategiczny zakłada opanowanie całej Polski.
Jest żywotnie zainteresowany cegielnią w Przysiece
Polskiej, której jednak nie może kupić (spółka z ka-
pitałem zagranicznym musi mieó zezwolenie Mini-
sterstwa Spraw Wewnętrznych, a takolve już rrra rra

inne obiekty). Stąd wyjściem jest dzierżawa zarówno
cegielni (obiektu) jak i gr,-rntów ze złożami gliny. Po-
czątkowo dzierżawiliby od obecnych właścicieli --

później wg koncepcji - cegielnia i grunty rolników
rniałyby się ltać ,u.rłasnością gminy i dzierżal.viliby o<t

gi:oinv. Forna przejścia rvłasności v,/ ręce gmirry, jak

się później ckazało, nie została jasno sprecyzouiana
i budziła szereg rvątpliwości,

Pytań do przedstawicieli ,,BORALTJ" było dużo,

Otc najbardziej charakterystyczne. Odpowiedzi w

nawiasie.
_- Urszuia Ranke:
C Czy firma orientuje się odnośnie zad}użenia obec-

nego właściciela? (tak).

6 W jaki sposób firma chce spłacić zobołviązania
właściciela wobec gminy? (.Tedn*razowa, wyższa
wpłata w wys. 50s/o zadłużenia, by gi:rina mogła

tozpocząć zaplanorn,aną inlvestycję - oczyszczal-
nię ścieków).

-_ Janina WawrzynoT rska:

€ Kiedy spłata reszty? (To będzie przedmiotem Ęe-
gocjacji. Znamy nie tylko zadłuzenie, a}e i wa-
rułki jego spłaty" \ff istocie chodzi o to, by przed-
siębiorstwo v,:róciłc do gmiily).

- Paweł Górzny:
O A kio spłaci zad_łużeiria rvłaściciela ,"vobec banku?

(my).

- U. Ranke (do ,,naszych" radcórv):
(E Skoro właścicicielem cegielni jest p. Frąckołviak,

to jak będzie wyglądał jej zrłlrot nam? (Bronisław
Frydrych: rozpairyvłanie tej sprawy tu, do nicze-
go nie doprovzadzi. Dyskutujemy nad czymś, co
nie jest nasze. Najiepiej odkupić, rozliczyć długi
i tozpocząć pertraktacje z ,,EORALEIVI". Decyzję
o tym na jakich zasadach przejąć od właściciela
i co ma robić Zatząd, musi podjąć RaCa).

- Jan Pieirzak (do J. F'rąckorviaka):

* Czy koncepcja ,,EORALU" jest z panem uzgod-
niona? (tak).

-- P. Górzny:
6 Co skłoniłc was do tak zawiłego toku postępowa-

wania? Byłoby prościej gdyby p. Frąckowiak
gr:rinie, a wy od gminy. (1\{y chcemy związać się
z gminą, a p. Frąckowiak chce zaąiechać tu
wszelkiej działalności).

Leszek Balcer stwierdził: Jesteśrny po to, zebyśm,,,
podeszli do tego v,r sposób rozurnny. Transakcja, ktć-
ra się kroi, jest dia wszystkich korzysina, Róbmy
t,rszystko, aby ten kcntiahent od nas nie uciekł, do

§pra\^/y podejd"źmy ze spokcjem.
: U. Ranlre:

& Jeś}i odbierzerny lvłaścicieio-łi cegielnię za długi
i mlz foę47iern;, ,,.liłaścicielan:i, czy \ł, da}szym cią-
gu będziecie zai.nteresowari cegielrrią? (tak),



wIT&YNA śMIGIEL§KA

o..WY§YP!§§{O 9..
- Henryk Skrzypczak (do p. Frąckowiaka):
@ Jeśli pójdziemy tą ściezką, o której mówiła p. U,

Ranke, czy pan dobrowoinie zechce odclać cegiel-
nię na ręce gminy? (Myśtenie w tym kierunku
jest nierealne. Zadłużenie jednej raty nie powo-
duje ściągnięcia całości. Frąckowiak chce sprze-
dać a nie oddać cegielnię - za właściciela odpo-
wiedział radca,,BORALU'').

-- .i. Wawrzynowska:
& Czego na dzień dzisiejszy od nas oczekujecie?

(Ęcłstruktywnego podejścia i powołania grupy
do rozmórv),

Radca Urzędu B. Frydrych zauważył jeszcze, że jeś-
li gmina stanie się właścicielem cegielni, to na jej
sprzedaż musi ogłosić przetarg.

Ustalono, że ,,BORAL POLSKA'' otrzyma odpis pod-
jętej na sesji Uchwały o powołaniu grupy negocja-
cyjnej i wyciąg z protokółu sesji odnośnie przedmio-
towej sprawy. Po czym przedstałviciele firmy opuś-
cili salę.

Ale dyskusja jeszcze się toczyła.
Przewodniczący Rady Jan Pietrzak zadał pytanie:
Jak Zatząd widzi negocjacje z ,,BORALEM''? Bur-
mistrz odpowiedział, że w iej chw-iii tl"udno mu się
wypowiedzieć w imientu Zarządu.
Wiceburmistrz H. Skrzypczak oś-,łliadczył : ubolew-am,
że na dzisiejszej' sesji są nieobecni radcy (mimo, ze
taką decyzję podjęto na poprzedniej sesji) którzy
braii udział w transakcji. Jeśii umo\vy (sprzedazy -IJ,Z.) były złe - mam wątpliwośc -- to pisali je
prarvnicy, a nie Zarząd. Jestem dumny, że mogłem
brać w tym udział, bo intencją tanrtego Zarządu.ny-
ło: bierzemy za darmo (z Frrotoszy H. Z,), gdy
sprzedamy, będą pieniądze dla gminy na oczyszczal-
nię i produkcja. Ludzie będą mieli pracę. Członko-
wie tej Rady, tez chyba wtedy by tak myśieli. Ja
chodzę z podniesionym czołern. Cieszyłbym się, by
intencja, ktr-_lra nam r,vtedy przyŚrviecała, spełniła się.
(Przerł;cdniczącv Rady r,v;ljaśnił, ze mimo postano-
wienia o zaproszeniu radcórv na sesję, Prezydiunr
Rady zrezygnowało z tego, ,,bo ta sala nie jest salą
sądową").
Henryk Zak powiedztał, że w czasie pierwszego spot-
kania z ,,BORALEM'' mówiono, ze jeśli rolnicy w
Przysiece i Czaczu nie wydzierzawią gruntów, to o
takowe można się ubiegać w Nietązkowie lub Roba-
czynie.
Przystąpiono do rozstrzygnięcia: kto ma Radę repre-
zentować w lozmowach z ,,BORALEM''? Czy tylko
i wyłącznie Zarząd (9 osób ,,zd''), czy d,oraźnle powo-
łana komisja (12 głosór.v ,,za''). Po głosowaniu Fran-
ciszek Szymański strvierdził: komisja jest zbęd_na.

Dlaczego soŁiie nie ufamy?
Głos ponownie zabrał L. Ba]cer: Dokonaliśmy wy-
.,iziadil o tej firmie, ploszę mi wierzyć 

- w tej Ra-
dzie nilrt nikornu już nie wierzy. Tego partnera nie
mozemy się pozbawić. Oni chcą postawić zakład tał-n,
gdzie jest glina. Macie pretensje do tamtej Rady, ajakie będą do nas, jeśli sprawę przegapimy? Po-
dejdźmy do sprawy tozważnie i porł,ażnie.
Przystąpiorlo do i,lyboru komisji doraźnej, której za*
daniem będzie rvsi:ółdziałanie z Zarządem (on bę-
rlzie decydował) w spralłlie cegielni. Zgłoszono 6 kan-
cil-datólv. Wybrano 3; L. BalceTa, Jana Pietrzaka 

-prze.,ł,cdniczący i Marka Walkiel,,zicza. Stanislaw
Par,viak, LI. Ranke i J. Wawrzynowska _ odmówili,

Cgłcszoiic płzerv/ę. Po niej na salę weszli no,łi
goście; inspektor nadzoru budowy wysypiska śmieci
- K. ,i. i Fionisła-u.r l(ai::liEniarz 

- pracownik Wy-
działu Ocilrony Środo,uviska UM rv Lesznie.

WVJAS}.JIENTIE SPRAW ZWIĄZANYCH
Z WYBUDOWANIEM WYSYPISKA SMIECI
Historię budowy wysypiska i obsuwania się je-

go wa.łów przedstawiono na poprzedniej 
- nadzwy-

czajnej sesji. Na tej - radni otrzymali skserowaną
,,Informację dotyczącą planowania i budowy wysy-
piska odpadów stałych w Koszanowie''. Autorami in-
formacji są: Leszek Balcer 

- 
przewodniczący Ko-

misji Ochrony Srodowiska, Planowania Przestrzen-
nego i Porządku Publicznego, K. J. - inspektor nad-
zoru i Maciej Marciniak 

- 
pracownik UMiG Smi-

gie1. Informacja jest bardzo obszerna, 6 stronicowa.
Stwierdza się rł, niej m. iil., że:
-- w trakcie leaiizacji robót ziemnych okazało się,

że rzeczywiste r,varunki gruntowo-wodne są inne
niż opisane w dokumentacji,

-- stvlierdzono też inne rozmieszczenie poszczegól-
nych warstw gr.untu zarówno co do grubości 

-jak i miejsc występowania,

- rvarunki gruntor,vo-,łodne nie były ujęte w do-
kumentacji i nie znalazły się również w zakresie
przetargu, co spowodowało konieczność wykona-
nia tych prac jako roboty dodatko.we zwiększają-
ce ustalony w przetargu koszt inwestycji,

-_ powstały spór niiędzy autorami dokumentacji a
autorami iociatkowej dokumentacji hydrogeoIo-
gicznej nie został rozstrzygnięty,

,- lv czasie odJrioru wysypiska (B.9.1993) nie stwier-
dzono zadnych uszkodzeń oraz uznano za zasadne
dokonane odstęostwa od dokumentacji,

- pierrnrsze obsunięcie wałów stwierdzono w listo-
padzle 1993. Wykonalvca siwierdził, że zaistniałe

l
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usterki nie w;rnii<nęł;r z błędnego ll,,;;kola\,,r-*qi "T3,

i pozostawił otwartą kv;estię finansowarria ic]: u-
sunięcia,

--- w sierpniu i994 roklt siwiercizono dal:;zą degra-
dację wałów: zesunięcie mas ziemnych oraz i:ęi;-
nięcia p:onowe,

- w czasie kolejnych posiedzeń i wizji 1ck*,1nych z
udziałem jednostki projektującej, -u.iyi<oil;"lvcćw,

eksploatatora i inspektora nadzoi:u trie iccircCzi.-
ło do konkretnych rozstrzygnięć, nie uste"lc::,i
konkretnej ptzyczyny stwierdzoaych ueie:ek.
Przedstawiciele v;ykonawcy, firmy i:ędącej już
wówczas w likwidacji, stwierdziii, że nie rJ:jają

środków finansowych i rnogą prace e-"velliu,eirrie
wykonać na nowe zlecenie,

- na wniosek Komisji Ochrony Srodoruriska posia-
nowiono podjąć niezbędne prace pizez uz_vtkorv-
nika, tj. Zakład Gospodarki Komunalnej i Tńiesz-
kaniowej w Smiglu,

- w związku z kosztami połvolania biegłych i v;y-
dłużającym się czasem od rnonientu ziecenia eks-
pertyzy do jej otrzymania, cdsiąpiono +d wyeg-
zekwowania od projektaniółł, i rł,;vkona,r,,co$,, icz-
szezeń finansowych na Crodze sądo"rvej, W zvvitz-
ku z tym Komisja akceptcrł,ała p::zuzn;:cze;:it
własnych środków na ten cel, Cciwrotnie pr.,l-,--

stąpiono do likwidacji pęknięć pi,ono-w;lch przez
ich uszczelnienie obsypując piaskiern iroronę ,wa*

łU, a także przy pomocy sp;lcharki zii!;r,",ido-ązal:o
w dużej części osunięcia wału. Skari:rl,", vl celu
ich wzmocnienia, obsadzono drze,łkałij.

A więc mamy wysypisko, którego wały się cbstiiva-
ją i ich remont opłacamy z własnej, gminłej kasy"
Kto winien dbać o nasze interesy? Cczywiście za*
trudniony przez gminę inspektor nad.zor-|i.

Postawiono go pod przysłowio-łrą ścianą i silzei:r;o
doń.". pytaniami:
C Dlaczego nie wyegzekwował od wykona\ł,.y usu_-

nięcia usterek wtedy, kiedy firrna jeszcze istnia-
ła? Dlaczego nie pomógł nam znależŁ -.rini:egcl 

,-

Pan był opłacany i pana obowiązkiem b-yło pii::,:-
wanie tych spraw. Co pan robił, i:y gr*iny r:ie na-
rażać na takie koszty - 

już rłl,daliśmy 115 mi_
lionów? (U. Ranke).

O Przeanalizował pan chyba projekt techniczny"
były przesłanki, by wybrać inną firmę na. rvyko-
nawcę. Stawiam wniosek, o pov;oła;ie ek.cntl.;u,,-.,,
biegłych, by skontrolowali dokumen'lację, ror;r]10*

nastwo i rozliczenie finansowe. W v,,a?ach ccś r:;1ll-

no być, czego nie ma. (Marek Walkie-uvicz). Frze-
ciw wnioskowi oponowali: Zygfryd Blrdzirński i
Leszek Baicer argumentując: Kto zapŁaci za eks*
pertyzę?

Fi:rewodniczący R,ar'ly pcdał wr:iosek pod głosowanie:
z.a. *y'łł Ą ta;l1-5lt'ł, przeciw - i0. inspektor nadzoru
p;zJląż i:as';ępującą iinię obrony (a jednak terrnino*
ii,gi.a s*ii ruzi}::ew- - ń.Z.): Gdy wyi;ierano wyko-
na-.ń/cę, nikt nie miał n ąipli,;vości o słuszności vrybo-
i:u. Zinia,n w dokumentacji dokonywano za zgodą au-
't orór,,l. Na obsuv,ranie łvałór,v rvpływ miał element
nagły i nieprzev,,id}r-walny - przyroda ,w postaci wo-
i1,. Ras;c;enia, vr sensie .,r;adliwego w"ylionavlst,łra,
sz1 be;podstawile, bo wykonal;ca 3i-łż nie istnieje, a
lulinnyrn j esi rv;vkcnetri/Ca.

F;:zerlłuzającą się poienrikę przerwał Jan Lisiak,
który podiryi,o-lvalty zadai parę pyiań retoryczno-re-
fieilsy;nych: I{ie co§an:y seę za lrioclio do ty-łu? Kie-
eiy pójeią §i}§alvy ł:ieźące? .9eden na cirugiego patrzy
3ak ita złoeieieja. Zasta*óęvrny się i }łierzixy do robo-
t3 łaj iriłd,i;iłm"

EUI}ŹET,

{} tyr:r, jak ustaioilo budzet inie nrylić z uchrvaie-
i:ienr) * vl następjly;.n nllmerze.

§v&ŁI{E GŁo§V
Por: _ _,slr sesji pi,zewidywał jeszcze wolne głosy

i r,v;:liosi.-: idochoiiziła 8 gcdzirra posiedzenia!).

L. Rarrlle skiercwała pytanie do Eurmistrza czy po-
siada r,vydaile przez ówczesną Radę upowaznienie do
pcrlpisaaia clokumentu o sprzedazy cegielni. (Nie
ntarn, gdyż taki vlyrnóg nie istnieje). Odczytała też
pismo mieszkailcółv buciynku przy ul. H" Sienkiewi-
cza żż ocinośnie na]iczania stalvek za zużytą wodę i
\r,/y\,vóz nieczystości. Indagowany kier. ZGKiM, po
raz kiór"vś z koiei., przedstawił zasady, którymi się
prowadzony pTzez niego zakład kieruje. Radna przy-
pcmniala tez, że rv dalszym ciągu oczekuje na odpo-
-;iedź rv sprawie roz}iczenia przejęcia r,vcdociągów ze
,,,,,rschc,wy. Zadala tez pytanie Skarbniko.,.lii: czy pen-
sja burmistrza uległa zwyżce? (Nie).
j. \ąolawrzynołvska prosiła o rvyjaśnienie, na jakich
zasedach rra],iczano stawki za ogró<iki działkowe (900
złlnż} i za ogródki przydomolve (2.000 złlm' * woda).
Cgródki przydomowe w naszych posesjach były u-
tl"zy:,nywane v; bardzo złym stanie - odpowiedział
,1{. §krzypcuak *_ i wysokie opłaty roczne miały u-
zytkoł"lnikói.r i:d_yscyplinowaó tub skłonió do rezyg-
nacji.

Za"mknięcie Sesji pizez przervodniczącego Rady
.]-Ena Pieilzaka prz;,jęto z nieukrylł,aną ulgą.

FS]. 1V Sesji uczestnicz;,,1i ,.,vszyscy radni (24). Bar-
Czie j d_oclekii-"v;;ch Cz,vtelnikó-w, j ak zwykle, odsyłam
do protłl<ółu z sesji, który jest do rvglądu w biurze
Rady.

(H, z.)
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Egeersetyka \,vy3 aśet"§e*I
Energeiyka Poznariska S.A. Zakład w- Kościanie

podjął decyzję o rernoncie i modernizacji fragmentu
sieci elektrycznej m. Śmigla o napięciu do 1 kV, r,v

oparciu o dokonaną ocenę stanu technicznego tejże
sieci. Ocena taka zawiera szereg elementólv (zainte-
i:esowanych odsyłam do ,,Przepisów eksploatacji u-
rządzeń eiektroenergetycznych") i tylko jej wynik
stanowi dla właściciela sieci, o tym jakie działania
jest zobowtązany podjąć. W tym konkretnym przy-
padku przewidziane do realizacji w oparciu o pełną
dokumentację techniczno-prawną do pozwolenia na
bucl"owę włącznie, przewidy*,ały zmianę sposobu za-
siiania ocibiorców przyiączonych do sieci elektrycznej
o napięciu do 1 kV tj. i0O0V (lvszyscy odbiorcy, któ-
rych to dotyczy zasilani są napięciem 22a V/3B0 V),
a konkretnie przejście zasilania z sieci napowietrznej
i:a sieć kablową.

Dostawca (tę stronę reprezentuje w spravrie EP-
S.A. Zakład w Kościanie) i odbiorca (osoba fizyczna
lub prarł,na, która zawarła umoyr'ę o dostawę energii
elektrycznej) zobligo,,vani są, na podstawte Zarzą-
dzenia lVlinistra Energetyki Atomorvej z dnia 3 maja
1978 r. w spralvie warunków dostarczania energii
elektrycznej (Monitor Polski z dnia 13.05.1978 r. nr
16 poz. 55), do konkretnego działania .l,, takiej syttr-
acji,
Zarządzenie to jest akten administra.c},jnym, który
ustala w sposób lviążąc.v. ze w danej sytuacji wyni-
ka,ja dla adresaia konkretne zachorl,ania, niezależnie
od tego czy on się z tvm zgadza czv nie zgadza. W
pow-yższym Zarządzeniu, rozdział 2 pod nazlvą: O-
irowiązki stron określa lv paraglafie 5 pki. 7 że:
,,Dastctwca jest zobotuźąztlrla do: uprzedzanża na pźś-
mże o zamierzonej zmźunże napięcżu lub radzaju
prqdu oraz sposobu zasźl,ałia ź sEstemu ocll,rony od
porazeń odbżorcóu grupa lI (przEp. autora: odbźorcu
grupu ll - odbiorcg z u,rzqdzenźaraź elektraenerge-
taczrlanl? przgłączonEmź na stał,e clo sźecź elektrgcz-
nej o napźęcźu ponźżej 1 LłV) u termź,nźe co najmniej
Tocznarn, a adbiorcó,LD grupu I (przgp. autora: od-
bźorca grupa l - odbźorcg z urzqdzenźami elektro-
erlergetaczngmź przgłqczonEmż nq. stałe do sźecż el,ek-
trycznej o napźęciu 1 kV ź lłyższEm) w termźnże us-
talongm pr ze z zai,nteT e s ol:Jane str orłg",

Zakład łv Kościanie wysyłaiąc w maju 1994 r.
pismo do zainteresorvanych osób lv;rpełnił postano-
rvienie paragrafu, uprzedzając o pianovranej zmianie
sposobu zasilania od 1 czerwca 1995 roku. Do żad-
nych innych działań w tej spra-r.,rie np. do prowadze-
nia rozmów, zawarcia stosorłrnej Limowy, Zakład nie
był i nie jest zobligowany.

Natomiast w tym samym Zarządzeniu i tym sa-
mym rozdziale, ale paragrafie {i.1 pkt. 2, określone
jest, że:

,,Odbźorcy sq zobolłźqzanż do przustosol,1Janźa urzą-
dzeń elelłtroenergetacznEclt do rł,o.wEch uarunkóąll
prac_u w razźe przepro,ładzunźa przez dostatłcę 71) oz-
rłuczc,nych termż"ł"acłL (przap. autoTa: tutaj od 1,06,
1995 r.) z,łtiany napięcźa lub rodzaju prądu ora.z spo-
sobll. zqsil,anil ź systemu ochrona od porażeń, z tan-L
:e dostaucę o1,.-:ciqżcl przastosol,Dqnźe ź ugrni,ana urzq-
rlzeń o napźęcżrL znamżonowym 15 hV ż tłEższaffi, a
o r"apźęciłL. znarnźop,oąłgm 6-15 kV, jeżel,ż stronE nźe
u"stalq żncłłzzj tp lJlnouJxe".

Wyjaśnianr, że urządzenia elektroenergetyczile,
którc są -,ulłasnością odbiorcy i za eksploatację oraz
sian techlliczn)/ on odpowiada, to rvszystko (za lły-
jąt}iiem ukiłd'li pomiaror.,,ego) co jest połączone z
siecią ełerget;rki począyłszy od granicy stron, a ta
jest jedr:oznacznie okreśiona w załączniku nr 1 do
Rozporr,ądzelria Ministrólv Eenergetyki i Energii
Atomo,.,vej oraz Adininistracji, Gospodarki Tereno-
rł-ej i Ochronv Środowiska z dnia 9 kwietnia t977 t.
(Dziennik Ustaw nr 14 z Ig77 r.) i jest nią złącze,

Dodatkorvo proszę zrvrócić uwagę, że w naszym
przypadku nie występują odbiorcy posiadający urzą-
dzelria o napięciu 15 kV i wyższym, ani też o napię-
ciu 6-15 kV.

jeszcze raz podkreślam, że Zaruądzenie to wyma-
ga w-ykonania obowiązków z niego wyninających nie-
zależnie od woli stron. Inaczej mówiąc organ, który
to Zarządzenie wydał chce, aby w konkretnej sytu-
acji strony zachowały się tak, a nie inaczej, gdyż
niejednokrotnie dowolnośó uniemożiiwiałaby podję-
cie jalrichkolrviek działań lub prowadziła do sytuacji
nierozwiązywalnych.

Krćtko reasumlłiąc po-wyższy materiał :
1. Energetyka przystąpiła do remontu swojej sieci

niskiego napięcia.
2. Jednyin ze skutko-w finainych tego działania bę-

dzie zmiana sposobu zasilania odbiorców - z na-
powietrznego na kablorł,e.

3 Energetvka uprzedziła pisemnie odbiorców, że za
ro}< nastąpi zmina sposobu zasilania.

4. Obolniiązkiem odbiorcy jest przystowanie swoich
l:.l^zadzeń do zmienionego sposobu zasilania.

5. Energetyka jest właścicielem urządzeń zasilają-
cvch do zŁącza.łłącznie.

6. Odbiorca jest rvłaścicielem urządzeń za głównym
zabezpieczeniem w złączu (oprócz układu pomia-
ro\vego).

V/ przypadku zmiany sposobu zasilania trudno
móv",ić o pozba.łieniu mozliurości korzystania z ener-
gii eiektryczitej, gciyż dostawca doprowadza ją do
gra*i.cy stlon, nie blokując w żaden sposób możli-
.,vości jej orlebrania z tego miejsca. Odbiorca może
t: uczvnić 1;i;ystc-"o.,,,rując srvoje urządzenia do zmie-
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c. d. Energetyka uu,u jaśnźa
nionego sposobu zasilania. Energetyka sprar,łrdz* tyL-
i<o, czy sposób tego przysiosowania ,*możlil,vi3 l,;]z-;-
łączanie ich do wspólnej sieci w świetie przepi;o,,,,,

budorvlr,

Nigdy też Zakł.ad ią, i,iościanie nie aigumetitłi;ai
piezentowanego stanowiska trudnośc;a:rri finaliso:
łvymi, które oczyr,viście łra każdy, ale regułami obo-
rviązującego prawa, które jasno określa kto i jakie ma
oborviązki.

iVlimo sytuacii, ktora nie jest kcmforto,wą dia Za-
kładu w Kościanie podjęto decyzję, głón nie z u,vva$i

na koniecznr;ść uporzą,-1kowania układu sieciorvego,
o korrtynuovraniu robot energetycznych lv Slnigiu.
W tej sytuacji liczę na życzliwość i rozurrlne podej-
ście jego mieszkańcólv do działań, które mają przy-
nieść zadowolenie obu stronom; Et:ergetyce -- dos-
ta,."vcy towaru i Odbiorcom * usatysfakcjono-ł,anyn:
jego jakością.

E;nERGETYKA PoZl.iAŃSKA
zakład lv kościanie

Główny Inżynier d./s Eksploatacji
Jerzg Mager

*l Publikowany r,,,yżej materiał dotyczy d;,skusji "-
poiemiki jaka się \,vywiązała lv czasie ix sesji Raay
Miasta i Gminy Śrniqiel, która odbyła się 26.0i.ł_lr.

Te:riatem obrad była n.in. spiawe zi:-lian;r sposobu
zasilania r,v energię elektlyczną, a konkretniej: <,Łc

nra pcnieść koszty za lv;lkgpanie linii ad złącza ia
Iicznika. Racje Zakładu w Kościanie przedstarviał
p. Jerzy Magier - Głó,wny Inzynier ds, Ekspioau.-
cji tegoż Zakładu, któr;l po zapoznaniu się z maJą
reiacją z Sesji (WS nr 3lB4) z 9.02.br. z-l-irócił się z
prośbą o zamieszczenie przesłanego rvyjaśnierria do-
tyczącego spornej sprav/_y.

Co prawda Redakcja nie jest prawnie zobiig.;,;,-a.na
do drukowania tak obszernyc}r vlyjaśnień, ale zł.

w-zględu na szerokie zaintereso=wanie problerneln,
tekst wydrukowaliśmy bez skrótów,

Tytuł pochodzi od redakcji. (H,z.)

sEłEĘ!,A PE.ĄcY
ij Ęv A G A! FO§Z§jK§WAT{I P&ACOWNICY

_ PRAColvN§cE!
S.C, ,,GErd" §nii3iel P. Wajska trolskiego 11 poszu-
i,.rije p,:rscneiu do prac-r' .ł kar,viarni. Dokunrenty pod
-*yzej rlrskazany adres prosi,my składać do dnia 10.

C4,i995 r.

l&ymagania i dokurnenty:
xa E{.itrRO§i/NIKA - §{aEBS1VNiCZKĘ lokalu: wy-
kszta]cenie i prz__vnajmn_iej 8 ietnia p::aktyką vr' gas-
troncrr:ii, r:ienaganria cpinia, dobra aparycja, refe-
rencje z popl,zednich miej:c pTacy.

na trAEĘ{AFjĄ - KEŁIąIEEA: -ł.7kształcenie gastro-
riorniczne iirb har-rCiołve, pi,akiyka przynajmniej 3

1etnia, nie naganna ołinia", dobra prezer:cja, referen-
cje z poprzednich miejsc pracy.

Foąa*tc: ostatnie śr,viadectwo szl<o1ne, ś-rłriadectwo
placy, aktua.irre badania leka.rskie łvymagane ,ńr ga-
stll-,lrornii. Z uwagi na godziny pracy kandydaci(tki)
muszą pochodzić ze Snrigla iub najbliższej okolicy.

piotr Balcer

*9ó+śs,§++iaa{a+§f 4+óeó,§9łóaaa§e§ć§{{xrao**i**

Bii]LiCTF]KA PU3LiCZr\TA },"{iASTlr I G&{]NY
ć-1w:,1T]lql,i

LIKWIDU.Ttr §VYPOŹYCZ.ĄLNIĘ KASET vInEO

\nv' z-i^iiązj<u z pa-wyższyrn od 13 malca br. 1.1 god"zi-

nach otrvarcla Eiblioteki (z rłyjątkiem sobót) prorva-
cłzić icędziemy icfu wyprzeoJaż ,,v cenie 5 zł za sztukę.

UWAGAI ZAKUPIOI\TE KASETY - TYLKO DO
UZYTKTJ DGI!{owEGo.

Byrektor
Centłurrr Kultury rv Smiglu

(-) H" Zbierski

i@@ ww

NA§TĘPNV N{-T§v§trR: {> §-{W§ETN9A §S§5 R"

§ K L E jE} ł" § jR iii,§ t'W Y
O L E C A:
§ slodycze - artykuiy c

ffi
ukierrricze * napoje * lvódlr-!

Z Y N N Y : od poniedziałku elo piątlitl oti $,*it --* 22"SS

sohoty §.GS - 13.$0 i }"5.*E * 2ż,*E
niedzietre 9.0S - 13.00

* lłina @



NOCNV SKLE,p 1\{oNOi}*ŁtĘ,Ą/V,,GTN"
64-t5S Smigiel, Pl. Wcjska E}oiskiego 17

tel. {0-65j t80-ttt w, &ż

p o 1 e c a:

ALKGHoLE,

6 NAPGJE CHŁODZĄCE,

8 LODY, §ŁODYCZE,

@ WYDA\ryNICT§§/A €EG§oHA§"Nfi,

E{onołujemy euroczeki, czeki, ka;ty kiee},;,,toołe"

Dla stałych ktientów -. rafoatowa iEarta stałego !q!.ie::ia. ,*Łsługtłje:;y v"esela -
możliwość dostaw-y do dołnu. Dla klientó,iv zrr-lsiciyz+l.,;a*yth ei,:gorooay parking.

Zapraszamy c,o d zi en,:i e cd 9.00 do 24"00

takze r.l, si;}:ot3z, niedziele i święta

TVIKO DLA3NCWOZEi"JCO!1/

Śtub to najważnżejszg dzżeń w Waszgm życzu.

Tgtko profesjonalńe ugkonane zdjęcża to zdięcia,
które z dumo, będziecże pokazgwalź rodzżńe.

Zdjęcźa z Waszega śIubu to najcennźejsza pamźqtka
dla Was na całe żgcże. Amatorsko lłylłonane zdjęcźa
nźe zalnsze Was zadowolq.

Pomgślcźe ten dzźeń sżę już nigdg nźe powtórzy.

Profesjonalne zdjęcia z Waszego ślubu 11,ykona dia
Was:

ZAIrŁAD FOTOGBAFICZNY
ROMAN GÓRNY

Smigiel, ul. Ogrodowa 5 tel. 160 A

Przy obsłudze wesel stała rvspółpraca z Zespołem

ELTEST p. Hantke - Bruszczewo tel. 165 i Studium
Videograph I. Nowak - Bronikowo tel. 374,

ffiffie§&

ffi §Affi&zf,§It

Dec;ldujący rnecz lv tenisie stołowym o zajęcie
drł,óch pierwsz5,ch rciejsc premiowanyeh udziałern
w grach barażo.").ch o wejście do II ligi został ro-
zegrany ł.ł Smiglu pomiędzy POLONiĄ, a SPÓŁ-
DZIELCĄ Kobylin. Padł remis 9 : 9 i *ie drużyny
zakulalifikowały się do gier barażowych. punkty dla
naszyclr barw zdobyli: Tadeusz Kozłowski 3,5; Adam
Duda 3 i Rcman Jankowski 2,5.

NIecz stał na dobrym poziomie i licznej zgromadzo-
nej ptrbliczności, wśród której byli burmistrz Jerzy
Cieśla, r,viceburmistrz Henryk Skrzypczak i Prze-
r,voriniczący Gminrrej Rady Sportu Leszek Balcer,
dosta::cz;rł łirielu emocji. Szczególnie pojedynek T"
Kozłcwskie ga z misttzem wo jewó dztw a Radosławem
Wasiriskim, W decydującym secie Kozłowski prowa-
dził ż0 : 18 i ..,przegrał 20 : 22.

\i./ osiatnirn rneczu, kolejki POLONIA wygrała z
GÓRNIKiE.ryi Pollio,łice 14 : 4 i zajęła pierwsze
miej;łe ..v grupie.

Ze spartowgm pozdrowźeńem
(-) Kazimierz Maślak
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DOBRH M§EJSCE
NĄoDEIARZY

Na 1otnisku w Strzyżewicach podsunrot ano dzia-
łalność klubów modelarskich wojevrództwa leszczyń-
skiego w 1994 roku. Punktacji podlegały rvyniki oC-
niesione na zawodach oraz placa szkoleniowa prc-
wadzona w klubach.
l{a 11 sklasyfikołvanych klubów IV rniejsce zajął
Klub Modelarski działający przy Centrum Ktll,tury
w Smiglu, a mający swoją siedzibę w Domu lViejs-
kim w St. Bojanowie. Od 1984 roku instruktorem jest
pan Krzysztof Daniel. Klub zrzesza 11 młodych rco-
delarzy: Łukasz Bororviak, Michał Kujałva, lv{ichał
Jągowski, Paweł Kosowski, Paweł Szklarz, Damian
Jurga, Andrzej Olejnik, Fiotr Jóźwiak, Miłosz Skor-
czyk, Krzysztof Hampel, Ryszard Książkieu,icz. Co
roku modelarze biorą udział w zawodach: ,,O puchar
prezesa Aerokiubu Leszczyńskiego - Młodzi Mode-
larze na start, ,,OPEN" o puchar dyrektora Woje-
wódzkiego Domu Kultury,,,Wojewódzkich Zawodach
Latawców".

Pomagają także w organizacjl Mistrzostw Polski
Młodzików, Mistrzostw Europy Modeli śmigłov,.córł,,
pełniąc rolę sędziów i chronometrażystów.

Modele samoiotów na urvi.ęzi i zdainie sterowa-
nych wykonane w modelarni będziemy mieli okazję
zobaczyć podczas tegorocznych Dni Śmigla,

(B. M.)

PR,OPOZYCJA
Pan Bronisłalv Skorupiński za naszvm pośred-

nictwem zwraca się do elektrykórv, monterów, na-
prawiających sprzęt RTV z propozycją zrzeszen,ia się,
niezaieżnie od tego, czy prowadzi warsztat, cz-,- iest
zatrudnionym, czy też jest emerytem.

Kto chciałby skorzystać z propoz;-cji P. Skcru-
pińskiego, niech się zgłosi pod adres:
B. Skorupifrski, 64-030 Smigiel, ul. J. Kitińskiego ?.

Najtańcze w Wielkopolsce
LADY CHŁODN[CZF.

długości 1,20 1,50 1,70 2,00 2,50 - mb.
szafy chłodziarki zamrażarki

RATY BEZ Ż-{F'ANTÓW

Matrico Chomęcice k/Poznania, ul. Poznańska 92

(przy trasie Poznań-Wrocłar,v) tel. 0-61 1,3-77-!7

Uwaga: dysponujemy transporttem specjallstl,cznvnr
do 30 km *- gratis.

Zginęła legitymacja szkolna na nazwisko:

PIOTR CZARNECKI zam. Śnrigiel

€§Se w ĘJ§C
§NF,oRMAC}A

d_oty-c ząc a urotizeń, rtlałźeństrv i zgorrów zare jstrolva-

nych, rv {,}rzęrizie Stanu Cyrvilnego w Smiglu, a także
zarejstłowanyclr rv innych fu-rzędach Stanu Cyrvil-

nego a dotycząca mieszkańcó,lv naszej Grniny.

V,/ ubiegłyrn roku urodziło się 235 mieszkańcorv
naszej Gminy, lv tym 133 chłopców i 102 dziewczę-
ta. W USC w Śmiglu sporząd_zono 2 akty urodzenia,
z tego jeden dotyczył rnieszkanki sąsiedniej gminy.
W Urzędzie Sianu Cy,rilnego -,n, Kościanie sporzą-
dzono 209 aktó.ł, dotycząc;,lch ::rieszkańcó-w naszej
Gminy, w Poznaniu 10 aktcrv i rv Lesznie 15 akiów
urodzenia.

Urcczyste zapervnienie o wstąpieniu w zrviązek

małzeński złoży\y 84 par.r,, Najmłodsza para iiczyła:
19 lat rnężczyzna i 1E lat kobieta, ale najmłodsza
kobieta za,$]arła rnałzeńst.,vo w w-ieku 17 lat. Nato*

miast najstalsza pala małżeirska liczyła: 65 lat męż-

cz:.zne i 4ż },ata kobieta. Ponovrnie wstąpiły w zr,vią-

zek rnałzeński 3 pary. W 42 przypadkach jedna z o-

sób wstępujących w związek rnałżeński nie była

mieszkańcem naszej gminy, a w jednym przypadku

obydvroje mieszkali w gminie sąsiedniej. Prawonroc-

nym wyrokiem sądu zostało rozwiązanych B małzeń-

stw, zawartych w tutejszyrn Urzędzie Stanu Cywil-
nego. Wydano 4 zaświadczenia o zdolności prawnej

do zawarcia małżeństrr'-,/,a Za giariicą oraz 7 zezwoleń

na zav",arcie małzeńst,wa przed \vymaganym okresem

rv_vczekirvania.

Y/ u'biegł.vm roku zrr,arło 181 rriieszkańców na-
szej Gmin;", rł, t1,,m 93 rnężczyzn i BB kobiet. W U-
rzędzie Stanu Cylł,ilnego rv Smiglu sporządzono 117

ai<tórv zgonu mieszkańców naszej Gminy oraz 2

nieszkańców Kościana i po jednym Perkc,ła, Nowej
Rudy, Górska i Nowej Scii. W lJruędzie Stanu Cy-
wiinego l,.z Kościanie sporządzono 47 aktów zgonu
tnieszkalrców naszej Gmin;-. rv Poniecu 2 akty, v;

Lesznie 6 alrtów i po jedn_vm lv Wielichorł,,ie, Szcze-
cinie, Poznaniu, Fuszcz;,-kor,;ie, B,vcigoszczy, Włosza-
kowicach, Rudnej, Śrenrie i Inorvrocłalł,i,u.

tr\rśrod spoIzt-|cizcn,vclr aktórr, zgonu 5 dotycz_vło osób

u_rodzon3-ch .,v ,lbiegiyrn wieku, z których najstar-
sza licz.r.ła 10C lat, 12? osób miało po,,łl;lżej 65 lat, 39

por,"_vzej 1C lat, B powyzej 18 lat i dwa akt_v sporzą-
dzono dziecioin.

Zasiępca Kierownika USC
Danuta Ratajczak
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GoŁO, ALE wĘ§oŁo
W niedzielę 12 marca spotkali się ,"il Celtrun:l

Kultury ,,Harmoniści" na sv/oirr clcrocz*,y;ł Wal*
nym Spotkaniu. UmyśInie nie użylarr, fcrr:ąltiegc
określenia ,,zebranie", bo chociaż jak z.n ykie ..v ta-
kich razach były tam i sprawozdania (zarządl,ł, ..Łar-
bnika, komisji rewizyjnej) i mówiło się o plar;,ach,
finansach tudzież i o innych sprawach r.,,aż:lych i j]c-
waznych, to było to przede -wszystkim spct}<enie 1."l ,

dzi pragnących żyć w harnonii ze sobą i -w harmc-
nii z zarniłowaniem do rą,spóinego śpie.łu.

Nie będzie chyba rozpieszczaniem chó::zystó-.ł.
jeśli ten jeden raz do roku rvyrażę podziłv dia sa-
rłozaparcia i pasji ludzi, którzy udział l''/ zajęciach
traktują niezwykle rzetelnie, Wśród tych są ci r:aj-
pilniejsi z pilnych, którzy nie opuściii żaCaryc}r za-
jęć: pp. Janina Majer i Ednrund },{aókorvia.k, e iuz
za ninri reszta z ,,dziesięciu sprau,iecili-,niych": i]l.-..iarii-
na Rzl-mska, Zofia Wasielevlska. janina Pa"łl,icka,
Łucja Przyb_vła, Wład"vsła,.v Majer, Geno.oł,efa J:,nic.-
ka, Marian Cieślik i Stefan Janicki. Oczyvriście n_;":-

w-yższą notę trzeba b_v postaivić - p Piotrowi l,,,,§;;,*

jerowi, który musiał odb..-ć ood.,^,cjną .,,,1ł..,.;kę" zr_jęć,
jako dyrygent chóru.

Chór ćwicz-;,ł +,, ii'i,.ie3]r,rn rcku. 2t-, :-,iesni kr:;le.-
nych (torl,,a! zy sząc r ćzn", rł uloc z\-:tcsc, cn o rh al,il.,::

terze religijn__vl:) i 29 utrvoic,.,,.- s-".,.eckich Gd,-;l,... te
cstatnie naglac ria pł},te, iicząc barcj.zo skroir::ie pc
2 rninuty na utrvór, to byłb;, z tegc cłloEc,i:ir;;--
,,longplay"l Nloze vu,ięc,,Harmonia",-iś.vietirić ka.ią
uroczystość i nie wątpię, że wszędzie jest rnile -_u,i-

dziana, (Przypuszczam, że pct.,łrierCzi to ról,."::iez ks.
Prałat Władysłal,v Swoboda, któregc jubileus;r 60 ic-
cia (!) kapłaństrva uczciła,,FIarmonia" specjaln-;,1i_-l,

występem w Pnier.zach w dniu 13 czer.wca 199:l).
Na miarę skromn_ych mozii-wości starają sie ,,F.:r,n,:-
niści" .łspierać także nateriaini.e sz].ąchetne inicja-
tywy naszej spcłeczności 

- np. na ren,]-l,-acJe pcr.i:-
nika rozstrzelanych przekazano \\- roku ubiegł;;rc
prarłie 900 tys. złotych uzyskanych z dochoii1-1 zl,
podkoziołek.

Bolączka chóru od da.łna zabiega się o

uzyskanie funduszy na stroje reprezer:tac;,-jne łlia
Pań. Panowie, rł-iadomo każdy nra jakiś tan,. pcr;lą.1-
niejszy garnitur 

- \i/ystarczy doclać jer-i;;oiite §]u:q.l-

ki czy krawaty i gotorve. Z Paniąni nie jest tak ła-i-
wo - ptzecież celem rvszystkiclr zabiególv hlrłg 13-.;.,-

sze mieć inną kreację niż pozost:.:łe. Skąd by się ryjęę
naTaz miały znaleźć nie dłvie, a kilkadziesiąt je,l-
nakor.vych? Uważa się, ze na te 1;cirzei:y ln;_.1-itarczv-

łoby 40 milionów (starych) zictyc}:i. Jak rlotąd i:u-

tlze'r. g::cinrly nie może znaleźć takiej kvr,oty. Podob-
no są pii::iejsze potrzeby. Chciałoby się tylko nieśmia-
żc za.,,:-,.vażlić, ze iudzie jaskiniov,ri już davrno w.,/ginęli,
ale :.:1-,. raalo,,"i.]ła naścierrne (a więc świadectwa kul-
tll.ry człovvieka) do dziś są przedrni.otern podzil,;u.
ldie clrcę natła",".liać naszych Pań, żeby dla zwróce-
i-:ie, na siel:j-- u\ł/a.gi (i uzyskania dotacji w rama,ch
z:l ;_;cbiegania przestępczości) zaje,ły,qiQ rvyłvoł_v,vr,,a-
rien: br_ird chuligańskich, czy niszczeniem mienia
:,aj j]eczĘr.gc, Proponuję natomiast w-ystąpienie na
;akiejś (:lłjlł:p:ej prestiżo-wej) imprezie w gusto-w-
r:.-i.ch ,..];.ileczkach. Snriechu by pelł,nie było mnós-
t;s. ;:_le rĘoze lyreszcie wtedy zav;stydził-y bv się na-
:ze zł{]l:e Organa Samoi::lądorrre?

7,anilrl będzie mi wyiiczone, ile i na co q,ydaje
s_ię z bucl_żeiu gminnego (cczywiście zawsze tylko na
łlle io, łlżne i niezbędne) kłaniarn się vrszystkim Dru-
hi:or;:t i Druhom z ,,Harmonii" z pełnym uznaniem
i s:.,;*_cunki,em dla Ich pracy i pośrvięcenia 

-
Cześć pieśni!

J. Skurżgńska

§{sŁtBwE EEsnAHn
Zakończono kampanię zebrań sprawozdawczych

za 1994 rok w Kółkach Rolniczych i Kołach Gospo-
rlyii Wiejskich. Odbrrło się 21 zebrań r,v KR i ? KGW.
Z ramiei.ig, GZRKiCR rą, Śniglu zebrania obsługi-
,,vali człorrko-1vi,e Prezydium Rad;r,

Zebrailia kóikol,le połączono z Bankiem Spółdziel-
czyr{\ w Srniglu. Kampanię tych zebrań można zali-
czyć do bardzo udanych z kilktł względów, a miano-
v;ici,*: c!.ołrra frekr,",encja, alliceptacja irrformacji z
dzi;iłi;.iności Złłiązku za niirrrony okres, jak również
ekceptacja nrzyjętej przez Radę składki członkow-
-i,:, lD]!,1Y l.

;e,lnał 6.9 qlyrózniających należy zaiiczyć zebranie
ii"R i T{GY/ lv Spła.,viu, na co miała wpływ dobra
.,vspćłpraca sa_.,iiorząi,tł wiejskiego z RSP. Należy
i:ót;.,iez v.zna. dobrą r,vspółpracę samorządu wiej-
skiegc i zarząciu FiR we wsi Glirisko czego wyrazem
Ji",,ła ró,"-u,nież płzyjerr,aa atrnosfera zebrania Ęra-
l.rozdavlczego.

Tdasill,ya się -łniosek, że perspektywę działalnoś-
ci G::ii::;:iega Z"łltązLlLi możlia przyjąć optymistycz-
::ie, prezes GzRKioR 

]

. ,.,_ (Jąn Pi.etrzak) 
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w kościonie

wszechstronne usłrrgi bankowe tĘr tyrn:
UDZIELANIE KREDYTOW
e gotórvkowych i lrezgotówkorvych dla ludności
O bez poręczycieli dla posiadaczy kont osoloistych
O w rachunku bieżącyrn dla podrrtiotów gospoiłarcz3-cla
G łlezgotówlrowych na zakup sanrocłrodór,v, ciągnikór^; i innego sprzętu rolniczego
(9 preferencyjnych na realizację przedsięrvzięć w łtlliictl,ie
PROWADZENIE RACHUNKOĘV ZŁCTą}VYYCH t WALUTOWYCH
REALIZACJA ZLECEŃ PŁATNICZYCi{ E{ĘAJOWYCF{ I ZA&RANICZNYCH
SKUF I SPRZEDA.Ż WALI-]T

ZAPB,ASZAMY

rv godzinach od 9.00 do 17.00 od poniedziałlłu t3o p.i*ti;u
9.00 - 13.00 rre ir.sz;,skie soł:oty
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Powszechna Kasa Cszczędności
Faństwowytsenk

Oddział

W KoŚclANIE
Al. Kościuszki 34 tel. 12-12-00. I2-2ż-aa

6.03.br. - Mieszkaniec Morownicy w stanie po
spożyciu alkoholu arvanturolvał się lv mieszkaniu
swojej znajomej mieszkającej w Smigiu przy uI.
Kościańskiej. Strony i]ouczono.

7.03.br. - Mieszkaniec NTorow,nic.v.., c.d, jak r,vyże;.
?.03.br. - Na skrzyzor,vaniu ulic Ogrodoi.,,ej r Fc-

łudnior,vej w Smiglu kierujący samochodem IFA
zjechał na przeciwny pas drogi i najechał na bol.1
prawidłowo jadącego JELCZA. Sprawcę ukaranc
mandatem 20 złotowym.

8.03.br. - Nietrzeźwy mieszkaniec posesji przy ui.
Powstańców Wielkopolskich w Smiglu awantu-
ror,vał się z rodziną. Strony pouczono.

W dniach 10 - 14.03. hr. czterokrotnie interw-enio-
wano na terenie posesji przy ul. Kościańskiej r,v
Śmiglu, gdzie upomniany juz mieszkatriec ł4c-
rownicy wszczynał dalsze awantury zaklóła;ąc
spokój i ciszę nocną. Sporządzairo 4 rvnioski cio
KoIegium.

w -cMiGLlj
ul. I,niic},iervicza 4 iei, 12-09-2?

12.03.br. - W barze ptzydrożnym w Czaczu doszło
do vrantury pomiędzy plzyjezdnymi gośćmi.
Strony pouczono.

l4.03.br. - i{ietrzeźrvy mieszkantec Czacza dckonał
kradziez;.- paczki pyzór",, r,i, Delikatesach w Śmi-
glu. Wnicsek Cc Kclegium,

.4.03.br. ZTro.u,ł interweniowano v., Sierpoi,vie,
gdzie w daiszym ciągu dochodzi do nieporozu-
rłień pomięcizy rodzicami a córką z zięciem na tle
majątkowym.
W ostainim okresie nasiliły się kradzieże drewnaz lasów. Ostatnio zładzieji ujawniono na terenie

Przysieki Starej. Wobec nich rvszczęto postępowanie.
UWAGA! Ostrzegarny przed osobami narodowości
cygańskie,j, k;óre pene.,rując teren i rł,l,korzystujac
niecbecirośc względnie nieułvagę domownikó\Ąi, mo-
gą dokony,.ł aŁ kr adzieży.

"' 
* 

:ru: #',H:ffi ;:',,:j*,"fi' ".'

KRON§KA PsL§€YJruA

P, 7, tel. 273. Redakcja nie pńosi odp-owiedziatności za ,*q-**;;',"":;""'-;X;Jii';;_iJ:;'i_;i3'j;,,1ż;#;f"§'Ę§;łgamY s'obie Prawo sl<racania, poPrawiania tekstó,v oraz listói,v.'Ń"iłu,i : r]oo óśź.-;;;; : 40 5r. reklama cmz _ 20 gr.DĘUK: ,,Drukarnia'' R. ł-ęczyński ŚmĘiel, ul. ogrodow" :s -'tel.-io_osl 180-111 w. 543.


