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Jerzy Cieśla - Burrr'istrz

Jarl Pietrzak - Prze1l:odniczący Rady
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lPoDvil ĘlKoWAlNl ll A
Straż Miejska skłacla ptldziękowania pracorvni-

korn t]MiG rv Smiglu, naucz_vcielom ZSR w l{ie-
tazkolr,ie oraz zsz w srnigiu za przekazane pienią-
cjze na przeprorvadzenie operacji 19-miesięcznej Ga-
biv:-.i Turlej. Koszt operacji wynosi ok, 100 tys. do-
larór," USA,

Podzteko,c;anie składam;, również Panu Andrze-
;orvi Wrzesiliskiemu i Panu Wojciechorvi Ciesiel-
skien-iir za okazaną pomoc w zbiórce pieniędzy.

Wito,ld Ciesielskl
i &ornan §3rnytorvice

W związku z zal<oriczeniem pracy t plzcjśctctl tla
emeryturę składam -*erdeczr:e podziękorvanie tynr
rvszystkim, którz.v -w okresie pełnienia przeze mnie
iunkcji l)vrektola Centrum K,_rltur_v lv Sltiglu oka-
zywali mi pomoc i życzliri.cśc.

f 1.,:1l1ą7l;-,1i szacirnku i pow-ażania;

Helena wrólrlewska
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ffi §ffi§JA RADY
V"' czasie XI sesj:, która odbi,ła się 2.3 tlarc:r 'ar,.

radni (nieobecna Ja::r,ina Warvrzynorł,ska) rvlrsłr,rchali
.;"ielu sprawazdań i pod,ję}i kilka itchrvał, rv tym rraj-
rł,azniciszą lł, rok,.ł - budzetorł,ą,

sPiiAwoZL}.ANIA, sPRAlvoZDAt{IA...
i\ajpierił, spra_rł,ozdai"lie z działalności Prezydi.lrm

Radv złozl.ł jej przei,vodniczący Jan pietrzak. pracę
prezyciiuin przecista,wił przez pryzmat bardzo boga-
tej i różnorodnej kolespondencji zewnętrznej -_ od
itrstytuc"ii, organizacji i osób prywatnych i rł,ewne-
tlznej - którą twot"zvł\,, r,vnioski poszczegolnych ko-
nisji,
W tra}<cie głoso,uvania nad przyjęciem sprarł.ozda-nia
3 radriych r^,,si,rz)rmało sie. a Leszek Balcer był prze-
ciw, gdyż jak stłvierdz1l: to nie było sprawozdairie.
ro przegląd kot,espondencji. ,,Jeśli Rada zadecydrrje.
że nie circe się zapoznać z korespondencją.,." odpo*
rviedział Przew-odniczący.

Sprawozdanle z działalności Zarządtt \\: okresle
międzysesl,jn_vm przedstarvi} ilurmistrz Jerz_v Cieś-
la. (Pracę Zarządu czesciorł,o przedstalviłem u, ma-
teriale: ,,Z prac Zarządu" - WS nr 4/85). Zarząd
odbył 7 posieclzeń, \Ą, czasie których m. in. podwyż-
szył wynagroCzenie dyr.. szkół, kier, i pracorł,nikom
zakładór,v buciżetow-5ch i pracowllkom samorządo-
wyn], utworzył etat admlristracl,jny w szkoie w
Prz5l5ięgg Starej, (wycofując się z poprzedniej decy-
zji o zabraniu po pół etatu .,v Staryrn Eo-ianowie i
Czaczu) w ramach plzl.znarr_vch środkóri, finanso*
lvvch, poT ołyrł,-ał członkó,,r- komrs;i |rr.zetalgowycl}
cio spraw splzeCaz_v gluntórł, i ustaiił dla nich \ł-vna-
grodzenie, rozpatr;,rvał rvnioski o przesunięcie rat po-
datkórv i opłat, rozpa.trywał wnioskr (którr.ch r,,,aż-
nośc się konczyła) o pozwolenie na sprzedaz alkoilo-
]u - lleda nasilone kontrole jegcl sprzedaży" Ona-
wiano tez sprarł,,ę przydziału mieszkania dla lracze],-
nika poczt1-. Pismo \ł tej sprarvie deiikatnie suge-
Iuje, ze jeśli nie będzie mieszkania, to poczta nie
lłlydzierzar,vi te_Lekorrrunikacli (to clrł,ie odrębne i1-1-

st_vtucje) połnieszczeń na rozbltdorve centlali teleio-
nicznej. Ale mieszkania wolnego nie rna...
Rurmistrz poinformov:ał radnych, ze odb1,-ło się już
pierwsze posiedzenie Zatządtl,, członkórv porlrołalre;
na popi:zedrriej sesji l<onrisji negocjacyjnej, przedsta-
u,icie}i firmy BCRAL 

- POLSKA i Jacka Frącko-
rł,iaka w sprawie dalszego losu cegieini r,rl P1,21,5ięge
Polskiej, Dyskutorvano nad projel..tern Lill1o\\,y i i,.l.zy
jęto iistę uzgodnieri"

co ROBIŁY KOMI§JE?
Postanorł,ieniern Radv do prząclku obrad wpro-

wadzono punkt: Sprarvozdania z działalnŃci Komi-
sji od początku kadcncal.
Omór,r,irny je w następnym numel.ze.

co R,OBIŁ żARZA§ *D PoCZĄTKU KADEtiCJr?
Zarząd odb"vł 20 ;cosiedzeli. Frekwencja b;,,ła

100s/o. Porlłdto rv posiedzeniach brały udział o§oby
spoza Rady, zainteresorvane tematyką będącą przed-
nriotem posiedzeń Zarządu.

ZAHZĄD:
l, podjął l.ł uc}i..vał clctyczącyh:

- 
y;pro\liadzenia do planu doclrodów i 1ł:;,.dat-
kórv budzetowych dotacji celowych oraz
zrnian w pianie u,ydatków budżetowych rnię-
dzy tozdziałami i paragrafami.

-- zn:,ian łv planie dochodów i wydatków bu-
dżeto-ł;,ch między rozdziałami i paragrafami,

-- porvierzenia funkcji dyrektora szkoły podsta-
wor,liej w Przysiece Starej p. Danucie An-
drze jewskiej.

- porvołania 3 osobcwej komisji przetargo*
wej'dc przeprorvadzenia przetargu na dzier-
żarvę nieruchomości rolnej,

-.* zakresu dzia}ania zakładów budźetowych
pod nazl,vą:
a) Samorządowa Szkoła Pódstaworva i Pl-zed-

szkole w czaczu,
b) Szkoła Podstawo.,va Nr 2 r.r, Smigiu,
c) Szkoła Podstawor,va w Prz1.-siece Starej,
d) Samorządow-a Szkoła Podstarvo..r.a i Przed-

szkole rv Starym Bojanor,,-ie.
-- ustalenia starł-ek opłat za uzvtkori-anle dodat-

kolł,..-ch pomieszczeń gospodarcz;,-cir. garaży,
gruntu pod garażami i przvciotnoi,,-r-ch ogród-
kór,.- stano..ł-iących mienie kotnunalne olaz
cennrka usług ZGKiM w Śmiglu.

- odq,ołania dyrektora Centrum Kultury, w
Śmiglu p. Heien;r Wróblewskie; z dniem 31
grudnia 1994 r.

.* porł,ołania dyrektora Centrum Ku}ttrry w
Śmigiu p. Huberta Zbierskiego,

2. Rozpatrzył 113 wniosków mieszkańców oraz in-
stytucji i zakładów pTacy dotyczących odroczeń
i umorzeń naieżności podatkowych, w tym:
,- 67 wnioskór,v o odroczenie -_ załatr.viono po-

zytyv,znie,

- 46 ł,,,niosków o umorzenie należności, z cze-
go: 35 załatwiono pozytyrvnie, J. 1, załatwioil-1
odmownie.
IJtłorzono należności na łaczną kwotę
178.733.200,- (w tym ZDOKP Poznań w
krvocie 53, 8 1?.000,-).

3. Pozytyr,vr:ie ustcsunko,uvał się do prośby Mar-
szałka Senatu c przyjęcie rodziny z Kazachsianu
i zapev,nienie jej miejsca zamieszkania i zatrud,-
nietria,
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+, _-na]_zc,,r-ał oziałalność redakcji ,,Witryny Śmi-
g:e.s.i;.e3' , rv.vnikiem czego było zwiększenie ob-

,1:iości nakłaciu i ob jęcie dystrybuc ją wszyst-
:,._,,]_ ,,,.,ji na terenie gminy.

i P_-:-. -:ł Celegacje Społecznego Komitetu Reno-
..,=:-_ P,r_nira Rozstrzelanych vr Snriglu, która
z:-z-,-|-a spra,,..,ozcianre z działalności finanso*,ej
: iize'c:eEu doti-chczasorł,ych prac.

6 Oc'r..i oos.edzenie rvyjazdowe w celu aapozna-
]]_a S-: Z p:o\\-adzonymi przez Spółkę Meliora-
cr.--a?. §, Smiglu pracami wodno-melioracyjnymi
r.. .::! j-:le gminY Smigiel.

1 \\-sco].nle z pr2edstarvicielami Telekomunikac ji
Pc._.xiej SA analizował perspektywy budolvy li-
nll s,,l-tatiowodowej na terenie gminy Smigie1
olaz budowy centrali telefonicznej w Smiglu i
Starr-tn Bojanowie.

B W z,,.viązku z decyzją Sanepidu dotyczącego złe-
go stanu jakości wody w Smiglu rozważał moż-
1irvości rozwiązania tego problernu, poprzez ptzy-
stąpienie do rviercenia na ujęciu wody'w Smig-
lu studni mioceńskiej o głębokości 150 m.

9. Dokonał wizytacji cegielni w Przysiece Polskiej.
W czasie wizyty właściciel p. Frąckow-iak za-
poznał członkóŃ Zarządu z działa|nością zakła-
du i zobowiązał się do uregulowania zadłuzenia
wobec grniny do końca maTca 1995 r., który jest

terminem ostatecznym.

10. Opracował harmonogram dowożenia dzieci do

szkół podstawowych.

i1, Analizował pracę Posterunku Policji w Smiglu.

Postanowiono wystąpić do Rejonowej Komendy
Policji w Kościanie o utworzenie Komisariatu
rł, smiglu. ponadto oddelegowano pracownikorv
Straż1- }Iielskrej do rvspolnych patroli. Wyra-
zono zqode na zakup radiostacji i rvproivadzenie
do budżetu na ly9J r. dotacai na pal;.rvo dia Poii-
c]i.

1ż. Opracoił,ał t przedstarvił Komrsjom Rad§ stano-
wisko dotyczące ogłaszania przetargorł,. Ljstalo-
no, że organizowane będą tylko na te prace, na
które przygotowana jest dokumentacja technicz-
na.

13. Zatwierdzlł cennik wynajmu sali klubowej i wi-
dowiskowej w Centrum Kultury w Smiglu,

14. Analizorvał treść pisma Urzędu Wojewódzkiego
w Lesznie, mówiącego, że ZDOKP -w Poznaniu
z powodl_r pogarszających się wskazników ren-
towności zmu§zona jest podjąć działania związa-
ne z zawieszeniem przewozów pasażerskich lub
ich ograniczenia na Śmigielskiej Kotei Dojazdo-
lvej. Zarząd udzielił odpowiedzi informującej, że

istnienie i funkcjonowanie SKD jest niezbędne.

Ponadto zapervnił, ze R'ada -&{iasta i Grniny bę-
dzie nadai partycyporł,ała rv kosztach utrz;rma-
nia w wysokości 20 mln. miesięcznie i corocznie
stosovlała ulgi w podatku od nieruclromości.

15. Rozpatrywał wni,osek d;r'rektora Szkoły Podsta-
wowej w P_rzysiece Starej o v,,yrażenie zgody na
utworze.nie komórki finansowej. W_vraził zgodę
na utworzenie etatu administracvjrrego w tej
szkoie w ramach posiadanego ł:udżetu.

16.. Pozytywnie zaopiniował 21 lvnioskow o prze-
dłużenie zezwoleń rra sprzedaż napojórv alkoho-
1orvych do 4,50/o i powyżej.

1,7. Rozpatrywał wnioski zgłoszone pod adresem
Zarządu przez Prezydium Ra.dy i Komisje Raiiy
Miasta i Gminy.

1B. Przygotował 56 projektów uchwał na sesje Ra-
dy Miasta i Gminy, rv tym: zrealizował 49 uch-
wał, tv tlakcie realizacji jest 7,

W zakończeniu sprar,vozdania Jerzy Cieśla przed-
starvił 1a,ykonanie dochodów i wydatkóvi oraz reali-
zację zadan rv 1994 roku.

Po sprar,vozdaniu wywiązała się dyskusja.
Franciszek Szymański zaznaczył, że część ulicy Bru-
szczewskiej, na której położono chodnik, administra-
cyjnie należy do Śmigla, a \.vięc nie wszystko robio-
no rł, I{oszanowie...

Stanisław Paw-Iak spvtał, czy \,v Białczu Starym jest
zakończone wodociągowanie. Woda z ujęcia w stud-
ni w tej wsi jest niezdatna do picia i zachodzi ko-
niecznośc podłączenia istniejącej sieci lvodociągowej
do magistrali Księginki - Białcz.
L. Baicer zaapelow-ał do Zarządu, by naprawić w
chodnikach wszystkie nierówności powstałe po pra-
cach energetycznych.
LTrszula Ranke zadała pytanre: gcizie jest krvota, któ-
ra l.vypłacono p. A. Julskiej? Została wypłacona ze
ś:odkórl przedszkola li- Smigiił. czego w opisorł,ej
części realizacji budżetu p. dyrektor nie ujęła - od-
por.;iedziała p. Danuta Marciniak, skarbnik gminy.
Jak można dar..lać sprawozdanie z ukrytą kwotą? To
jest kamuflaż replikorvała U. Ranke i zgłosiła
lvniosek, by komisja rewizyjna ponownie rozpatrzy-
ła rvykonanie budżetu przez śmigielskie przedszkoie,

ABSOLUTOBIUB,I

Porządek obrad v, tym samyn punlicie co sl]]:av"/oz-

danie Burmistrza przervid,vrva.ł te ż: ,.lCzie]erlie Zatzą-
dowi absolutorium,
Wcześniej uchwalono 21 głcsami plzy ż wstrzymu-
jących się, ze głosowanie irad absolutorium bedzie
tajne. Komisja Rervizyjna v,,I s,ńlej opinii st-y,,ierdziła;

,,... ila podstawie przedłożonego spla-ń,ozdania o wy-
konaniu dochodor,v i wydatkó,ł,l budzettr oTaz plze-
prorvadzonvch rvłasnyń kontroli stwierdza, ze gcs-

3,.
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podarka finansowa gminy za 1994 rok iryła pr-awici*
ło.ła. W związku z po.,vyższym (..,) wnioskuje cl u-
dzieienie absolutorium Zarządowi łlia:ta i Gn:in_i''.
Sied:rąc;, obok mnie sołtys z Przysieki Pctrskiej zau-
r.laż},ł: Głosowarrie tajile? Po co, Skoro nie .łniesi.c*
no żadrr_vch uwag, u,ątplir.i,ości, nie stwierdzcno u-
chyilień, to czego się boją. Demokracji?

Gło:;crvało 23 radnr.cłr. Wszystkie głosy- były lł,ażne,
Za urlzieleniem ahsoiutorium 

- 19 radnych, prze-
ciw -- 4. Hozległ;, się oklaski. O głos poprosił !§:.lr-
liłistrz: Czas od porł,ołania rady do dzisiaj był okre:
seirr bal,dzo trudlr-lnr i tl-rr_.czącym. Być może dlategi_,,
żc zetknęii się ltlci.zie z ploprzedniej Rady i norvi raci-
ni. ,,Mam rradzieję, żc łizień dzisiejszy będzie prze-
łomolvyirr i rozp<reznie się konstruktyrvna placa''.

UCTlwĄtOl{Cl BUDŻET
przvJtżcje budzettł naste,iliło w czasie popizcciirrej

sesji, 15 marca br. Wó.,vczas Przewodniczący Rady
strvierdził, że komisie miały czas, by debatolvać vl
slł,oim gronie. Na tenat każcie; pozycji ł]udżetu_ \i:::1]-

porł,iaclali się przervoellricząc;, kornisji. W przl.pariku
rozbieżnciści zdań 

- 
gło:or,,:ano. Tak było m,in. plzv

zadaniacłr ivłasnych na opitlkę spclłeczrlą (Ośrodell
Pomccr,, Społetlznej u;ttillanov;ał 4.B00 rnln. zł). Faclł;,
3 propozyc;e ; 1.700 rnil, (? głosó-w za, 2 miliardy (6)
i nriliard (10 głosów za). Podobnie rł, przvpac!klr
ZGKilVL Zarztld plopollo\Ą,ał 6 mi]ielrCjlal (2 głos;=;l

za), a komisje odporł,iednio: 5.?0tj n::ii (ł głosóu, zai,
4.500 mil. (13) i 5 miliardóir.. {2 gło:r- za), C)1;-.-r,jiil,i2
kierorł,nik zakładu chciał rł,ięcej. bo p.izeciez n-la za-
trudnić glupę do prac interwencyjrrych. rłb;, ludzie
trrogli pracować. muszą mieć materiał. abv go zaku,
pic, muszą bl-c pieniądze. Radni (J. Warł,rz;l.novrska
i Parveł Górzny) kontrowaii: z ottzymir}l_}ch lili,jte-
riałów= rvytrika, że zbyt mocno rvzrosły fiti:clusze pi::l:
i nagrod.

W w-yniku ..cięc" zaoszcządzontl 4 miiiard3r. Czy zr:*
dysponujemv je dzisiaj?" 

- sp_vtał Przelvoclniceą,:.,,.
Tak,

Lista potrzeb bł-ła bardzo duza.
Rurmistrz: kostnica, stare r,,.vsvpisko. lai.goi.,1..,i-;,;
prace geodezyjne.

Jan Pietrzak: u,odociągowanie, drogi, ocz.],,szc?la_inia.
świetiice wiejskie.
L. Balcer: oczyszczalnla --- szczególnie prace :w .;b-
rębie budowy obrvodnicy. Jej budo.łę musii}:.--- .i,r.-
przedzić!
U. Ranke: apalat ITSG dia przychodni w Srnigiil
(Ktoś z radnych: Jak w Śmiglu, tc w i.nnych ośrclC-
kach też).

P. Gorzny: EKG dla Worrieścia.
Tadeusz Wasielewski: ośrvietlenie Podśmigia, koil.

czy się termin wydanyeh \i/arunków teehnicznych.
W końcu, w wyniku §cznych kompromisów, ustal.c-
no, że dołoży się: ponad 2 mi§ardy na drogi, 5B0 r:li-
licnów na ś"wietiice, 200 mii. ::a kostnicę w Sn:,igl.ł,
rniliard na cłzyszczalnię, 90 miiionów na prace geu-
dezyjne i po tyle na sprzęt p.poż. {,,Ale nie na ti-!u!l-
dury wyjściolve") i targowisko.

Na tej sesji ten punkt -_ uehw-aleriie budżetu_ -pcrządku obrad rozpoczęto dyskusją (Radni tiyspo-
:iorvali pełnyr* tekstent uclrwały buCżetowej -wrae
z załącznikami).

U. Rąnke przypomniaża, że do prezydium i koinisji
finansowej wpłynęło pisrno - w:liosek z ośrodka
por*ocy społecznej z prośbą o wnikliwe rozpairze-
nie przyznanej tak minimaiłej k,łroty. W irnieniu i
na prośbę kier. ośrodka z-łłróclła się, by Rada jesz-
czę raz się nad tym za-etano-wiła. ,,'W rnoira odczueiu
jest to konieczne" - dodąła. L. Eąlcer cś-łiadczył:
,,z drugiej strorry" ctibyliśmy kilkanąścię posieel,zeń,
kiórych tematem była konstrukcja -bud,zetu. Nie
zmieniajmy jej, a przy korekcie - a taka będzie -te potrzeby 'crzebą bez"*-zgiędnie uwzgiędnić. Fienryk
żak powiedziaŁ, że o obniżenie kwoty-ną pornoc spo*
łeczną wnioskołvała komisja ro}.nictwa, gdyz wieiu
podcpiecznych otrzyrnuje dodatki mieszkąnio=r,;e"
Przyznanie im jeszcze środ!ów z pomacy spcłee;nej,
będzie się nakładać. }{alezy szczegóło-lvo zbadać i o-
kreślić: kto i na co dostaje ---: dodał.

Dużo dyskusji wyvlołał § ? uchwał3r budżetowej,
który brzłri: ,,U3orvainia s!ę Zarząd Miasta i Gminy
Śmigiel do zaciągania kredyió,w i pożyczek krótko-
termincvlych ła pckłycie niedoboru po-wstałego $/
ciągu roku budżetowego, obeiążających budżei mias*
ta i gminy rv r.vysokośei 333.0?9,1? (nor=;ych-H.Z.)
złatych". U. Ranke ę,niosła zastrzeżenie, że o takin:
zapisie komisja finansowo-gospodarcza nie wiedzia-
ła. To jest paraliżo.ułranie działalności komisji. To
jest wy,rnuszanie... - dodała. Ostatecznie za zapiserrr
§ ? głosołrrało 13 radnych, 3 było przeci,ą a 6 wstrz;r-
n:ało się od głosu. (Nie głosował radny Zygfryd Bu-
r_izyński, który wcześniej opuścił salę). L. Balcer ne-
gował § 5: ,,W wydatkach budżetu(.,.) wyodrębl:ia
sięi...) do dyspozycji osiedii rórvnież 15c/a podatku
ad nieruchomości z terenu miasta. Ogólna kwote
ptzeznaczona dla osiedli zostąnie podzielona w rórv-
nych częściach na każde osiedle''. Dlatego w rów-
nych częściach ciia każdego komitetu osiedlowego?-
spytał się radny. Bo niemożliwe jest księgorro wy-
cdrębnić wpływ u_zyskanych podatków od teryto-
rium poszczególnych osiedli. Miasto jest księgowane
razem.

Ostatecznis 20 głosami przy ! t,.śrz5r:cujących się
budzet na rck 1995 uch.,valcło. Opraeo.vano go vr'
oparciu o prze-widy\Ą/aną vĄ/-sokcść dochodów, włas-
nych.,iitlil1^,,,,, w pcCa.tkaci: stenoix,iących dcchód
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państwa, subwencję ogólną i subwencję oświatową
a także przewidlrwarre śrcdki na za,dąnia zlecone i
powierzone. W stoslti:ku do budze|u .ooczątko,,,iego
rra rok 1994 budżet roku biezącego wzrósł o kv",otę
1.005.909,90 zł (wsz;,5|kie Iiczby w nowych złotów-
kach). Dochody własrie .ł buciżecie i:a rok 1995 sta-
nowią kwotę ż,I1"I.321,Ia zł, Natomiast subwencje
oświatowa i ogóina -..:vynoijzą 2.364,i50,00 zł, Udziały
i,,i, podatkach stanorviących dochócl państ,ła to kwo-
ta 1.349.389,70 zł. Kv;ota 851.290,00 to środki na za-
dania zleccne i por,rlielzone. 8gółeirr budżet ..r,,ynosi:
po stronie docirodór,ł S.566"i5$,8$ i rvydatkó,a
6.661.583,40.

PG*JETO UCFiWAŁV
ri, sprawacli.
_* nieodpłatnego rrabycia od Agenc;i Włegnoścr Rol-
nej Skarbu Państwa r,y Poznaniu l,;.ieruclrorności za-
budowanej budynkarłi po byłej stołó-wce i klubo-ka-
lviarni w Wonieścitt. Po zaaCaptowa*iu budynki te
będą słrrżyć mieszkar'icorn tej wsi jako świetlica.

- nadaniu **amodzielności budżetołvej Szkole Fod-
stalł,orł,ej lv Przysiece §tarej.
_- nieOdpłatrłego lrzl-t!:9,;,,,ą;,i" (pizez Folski Z.łia-
zek Wędkarski) stawu i łal.:i połl,zor-..c1l rv i{ietąz-
korlie (chodzi o starv przv u1. W.i,ulici<iej).

-_ rvl-dzierzar:rienia (oscbie nry.;atnej) stawu połL;-
żonego lł, Szczepankorvie Sta-r,;,,m,

- przejęcia nieru,chomości pclożonej w Śniiglu i,.r,zy-
ul. J. Matejki (dawny FOh,t) za kwotę 9.870,-- (no-
wych) złotych. IJcirr,"lałę podjęto przy dll,óch głosachr
przeciw. Jednym z tak głcslrjąc;łch był L. Balcer,
który swoje stanowisko uzasadnił: ptzetaża mnie ce-
na, jest wygórowana. Już po głosowaniu U. Ranki,
spytała się Burmistrza, azy z iJtzętlu ktoś te obiekty
rvycenił i przedstarvtł Zatządo.łłi? iV Urzędzie łrikt
nie posiada krvaiifrkacji dc takiej .,l/ycenv i ilzel'.a_
by porvołać lliegłego - odpo*-iedztał J. Ci,-śia.

- uzupełnienia skłaiiu kcrnisji i,err,izr-jnej osi-;i:a

spoza rady - Stanisła..vą Wair.rzynor:,ska z Pi:z-.-sie-
ki Poiskiej (i:yła księgol,ąi,ą w urzędzie girlr}- -ń- Si.
Bojanolrlie).

woLNE §ŁosY I WNIG§KI
Franciszek Sz;,mański: -ł pier-,,ł,sze j }1,1ie jności

lł,yrównać czter;. drogi polne prorvadzącc na \.vys:}/-

pisko.
Zdzisław Żac,eyk o}:nizyć stawi<ę }lazłw,ą czyn^

szu regulowanego do 4,500 (star_vcłr) zł" Dodłtki z
nasz;,ch fltnduszy r,,, chodzą do nie naszych bud;rłr-
kó,* - uzasadnił. A, Ziegler dc*;ła, ze taki sarn
vv,niosek do Zarządu rvvstosol,vała komisja lipr.aw spo-
łecznl-ch. RaCni jeCnogłośnie ter: .;,:lic:ek przyjęli.

IJ. Ranke sp_r.tała się prze-wcdrriczącego Ra,i3,, ja*
kie są 1osy rvnioskórł, złozon.vch przez jej komiśję,
a następnie zadała p,vtanie ra,dcy: ja}: ja się mam

ustosunkować do osó}r, które łanią §rzepis;z ząwa:-
te w Statucie i Regułarr;,inie? Fl:gu_isnrin ra§y .pie
przewiduje sankcji * odpowiedzia_ł ra.dca i dedał:
}Tie lekcervaż.l-ó i szano-,łać; i radiivch i p:acorłnikó.ł,
samorządcvrych.

Marek Vr'a1]<iervicz zr,ł,rócił -eię do Dlzevirodniczą*
Cego Rad.,' -+.l sprarłie 2 .ł;:iosisói,v łrze."ła::-;ch d,c

Prezydium w- celu zrealizovlania ich na Sesji, a lnla-
nowicie :,, komis j a f ina,;:sc-,.,:o- gosn oci_arcz9. -.",; j-ric§ku-
j., o nie pl,z"},jęcie spła_wozlCł;_riia budzetowega Zzkł.a-
Cu Gospod.arki Koil-:unaiirej i },.Ąieszkanio-f,,ej za 1-C94

rck - wrliosek przed-<ta-l,,;ić na Sesji" c::a,z ,,Kcrlisja
,r łioi:ku j e o plzepiol,v acl zet: ie ko]ł i]lek}-.o.i e j ir,:::tlł-
il -.,v Zakładzie Gospcderki i{ct:ł*a.inej i Ęiieszk:l-
:-riox,ej pTż"z Regionainą Iz'nE Ł_:blachun_kc,wą
,,,,-:::r,,:ck pl zedstarł ic na i:sji". r.V]rsnie ';,:raz ie
-,,vr. ioski są orna.,,iriatre - cclporvieclził,ł Prze-ł odłi ł::ą*
cy Rad_v, Dciał, ze jeszcze w tym łliesiącu kci*isj*.
revyiz-ijna będzie korrtrolo-wała, jtłz z dzisiaj Ccckop-
tow;,::ą księgową i skarbnikiem rrriasta i gn:i-y. za*
kiał. ,jedr:oznłjcznegc stanorvisl<a v," tej ,spiawie jtd-
t,tąk tlie podjęto,

Głos zabrał rów:,iież .ian Chonrski * Stalsev Ce-
c]ru Rzenliosł Róźnycir i,i, §i::igli_i". Sr-,.:] 1u7",rpcv,rieriź

rozpocząŁ stwierdzeniem, że po 1ekiurze ;ltvkułć-.,v
i lozmotlach, rł, rzei:iicślc zl.:rz;vnan:y się niepokoić.
]],1órr.ił c i.,.,,och spl,a-;vach,

Splai,,-a plzeta:,gów: \1 01ą rzeł-lieślt:lkó-lv jest, by o
rl,szelkic}i pr-zetargach inforrno.wać Zarząd eechu,
Prace lł;ii:ni otrzymyrłać tyiko i -wyłącznie ei rze-
nieślnicy, którzy należą do cechu, a nie ci, cc r)Ta-
cują na pół et*"tl,ł, Oni i..ie płłli:ą ZIJS i na tvm się
bogacą. Jest absurdem. że Łaki zakŁad prz5.goto,wuje
się do roj-.ót o wartości 100 rniiicno,",,-, Rze::;e;iiriik
ii:]lł pr&lVo negocjowaĆ siai-lki godzin;re. Cz;r słusznie
negocjiłjenry tylko te średiiie? Za tanie pienrądze
piacy dobrze się nie wykona. Przy ,oi,zetargach nale-
z_v ur^izglednić iudzi. ktłrzy zasłulż,yli się pracą .a1-
łeczną na Tzecz np. szkół posta,.,viii za słvoje pienią-
dze piękne obiekt;. braci-wa kurkor.,.ego. Poprzednia
Rada pięk1.1ie to doceniła. W dalszej części J. Chonr-
si<i ustosunkował się do propozycji jednej z komisji,
która proponuje, by obiekty I{BS w pełiii przeszły
na utrzymanie członkórv KPS. (Obecnie cenirunl },iii-
iury opłaca należności za ogrze",i/anie r .ł,cię;. Prz,;-
pomi:-iam, że obiekty centrurn stoją na ziemi brac-
kiej. Sądziliśmy, że riie ma sensu zv,-racać sią o ich
zwrot, bo ,,przy poprzedniej v;spaniałej R;:dzie, któ-
ra rrie pomagała i nie przeszkad,zała..,". iil:ny pia-
wo rvystąpić o dzierżawę za 5i] l:'i r,ł,gtecz.
'W tym momencie pTze-i!:"iod.nicze,cy R,:łi;,, l:l7e-!ł:ał!
stwierdzając ,,Jeszcze nie niozna karcić tej ReJ,y".
J. Chcmski oCpou,ieriział: ,,Iv[-r Fie lll?.jlly żalii dc ie,i
R:C;,, ale może jest :rieszczeina i rózne głos.r do rz:-
rnieŚlnikć-,łr dochoelzą. Bęiiąc na S<,,:,;i. Izec.1,\,viś.]e
trudło 1q r3,,;;frzyrnaĆ''.
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Głos zabrałą U. Ranke: przetargi tylko z cechu?
Eezprawne. Do przetargu może stanąó każdy. A co
się tycz-y bractiva. Centirrm kultur;, nie dostało ta-
kiej dotacji (chciało 4.300 mil., dostało 2.800 mi1.
starych złotych - rI.'Z,) o jaką v,,_vstąpiło i komisja
zap]]opor1o\yała. b;, utrzynranie obiektółv KBS prze-
szło na ich l"rżytkownikórv.

Pełniąca obor.",iązki ćl,vrektora liceum w Smigiu
p. Arleta Puk wvstąpiła z gorącą prośbą o sfinanso-
t^,,anie dokończenia tl,nkorvania gmachu i pohl,łdor,,ra-
nie rra boisktr szkoin_vm ław i stołów jak przy vlia*
tlakach. i{. Skrz.vpczali odpowiedział: Wszystko jest
w rękach Rady - bedi1 środki, będzie robota. Y/ola
Rady jest dla nas śr.,,i.c?ta. Decyzji rł,, tej sprarvie jed-
na}< nie podjęto.

U. Ranke zl",,ióciła slę jcszcze z pytaniein do rad*
cy plawl)ego: cr]:i zatrudnienie pTzez ojca s.,l,ego sy-
na i usta]a,rrie mu pl:zez ojca pensji i premii jest zgo-
dne z iiter,ą prawa? Prarvo nie zabrania, ale rv ta*
kiej, nier,ł,vraźnej sytuacji winna być akceptacja bur*
:,nistiza.

Zam.,,kając otlrady XJ Scs]i pl-,zerł,odlriczący Ra-
ciy Jarr Pietrza}< po1,o,iedztał: irclrlva}iliśn:y blrdżł:i.
To termin zamykającrl etap cie;zkit:h prac. Polecam
wszystkim odpoczynek i relaks.
Rzecz;,lwiście.,.

(H.Z)

W
Urzqd Stanu CEużlnego "w 5;ę:,g'i,u uy:rzejil"łie

zau:źadamźa, że usolę ustq;pienia w zusiązek małżeń.slłi
zadeklarougLź:

22.a4. - Pqn Tadeusz MicłzaleLażaz z Osłan.żlltł ź Ptł;:.:,

KazźlTlżera lvlocelę z Żegrólłka,

- 
Pan Pazueł Marźusz Błocźan ze Starega F,a-
janousa ź Pani Eruelźna Stephan ze Staregł
Bojanotła.

- 
Pun Andrzej Gorszkausżak z Sqczka,łua ź
Panż Elzbźetq JankouLak z Koszanousu,

-- Pan Pźotr Żak z Przysżekź Polskźej ź f-:l",;;.l,
Dorota ReT,qtq Ratajczak ze Śr,,ńgla.

- Pan Roman Szynlańslłi ze Śmźgla i Panź
Małgorzata Magdal,enu Styza ze Śmźgła,

* Pan Klaus Giinter Wźeg,lnłłnn z Dortmyn*
du i Panź Katarzgna Bał"bara Koźlźlt ze
śm,igla,

}esti do liceum, to do śnrigielskiego
Przychodzi taki moment w- życiu, że r^rusimy zJe-

cydować, gdzie się będzienry dalej ucz5-c, liie jesi. .,,,

decyzja łatwa, r,viem bo sam ją podejnloivałełl, i,laj".
bliżej mego miejsca zamieszkania było Liceurn Cgtli-
nokształcące w Smigltt, a że i.viększosjć nroic}r ji,;ie-
żanek i kolegów z osmej klasy vu,łaśnie tam się ,.,.,,r,-.

bierało, postanowiłem i ja spróbować"

Ab;, irgrr. się w tej szkole, ,,drogi ośnliokiaststc','
rnusisz zdać egzamin. Cz;,- trudny? Kiedy sam do ii;e-
go przystępowałem, wydawało mi się, że lriewi.ll;,-
godnie trudny i na pewno go obleję. 'Ieraz z pe]:-
spektywy czasu, mogę spokojnie ocenić, że nie było
tak zle i nie ma się czym przejmor,vać.

Kiedy już zdasz, to jest prarł,ie pewne, że się dostłt-
niesz, bo kanciydatów jest złvykie tyl,,i, ile irriejsc.

Choć jestem uczniem śmigieiskiego irceu;.ir L<\-

ledwie od pół rokr:, to mogę już o nim wieie p<l',vie-
dzieć. Jest to o tyle łatwiejsze, że jest to szkcła ;:ia-
ła, co uważam za atut, rvłaśrrie dlatego już po par.u
dniach znałem jego topogl,alie i r,vsz,vstkich profeso-
rórv.

,,Ciało pedagclgiczne" to rirugi atut.
Czy znacie drugą taką szkołę, gdzie wszyscy prcfe^
sororvie są od lvas niewiele starsi, którz-;-, potlafią
świetnie się bawić razem z nami, a na Dzień Nau-
czyciela przygotowują imprezę, na której lvystępu-
ją w roli artystów kipiących humorem i dov,,cipem?

Kolejn1, pius tej szkoły to uczniowie. Jak już po-
wieciziałern 3est to 1iceum małe. ;est nie.ł-lele klas,
znamy się rvięc wszvsc}-. co sprzr-ja integracji i ślł,iet-
nej atmosferze.

Jeśll mam kogoś namawiac do pójścia .,v moje śia*
dy i ubiegania się o status rrcznia liceunr rv Śmiglu,
to szczególnie chłopaków - jest nas tak niewielu, że
u,arto by było wzmocnic nasze szeregi, chociaż jak
rlram być szczery, to mała liczebność ,,płci brzyd*
i<iej" ma też dobre strony.

Czy już Cię przekonałem potencjaln,,, licealistcl
l-t-.n nałv niinus, że tlzeba się ucz,vć nle jest w-a_rt,

.,i,zrnianki i nie może b,vć przeszkodą, bo czyz w irr-
tl.,.łlr szkołach jest inaczej? Zachęcam więc szczerze.
jeśli cio jiceum. to tylko śmigielskiego.

Macźej Lorki,ewicz - kL. I a

PPUFil §.c. ooG[N"
64_030 Śmigiel,

zatrudni sprzedarveę
sk1ellie. lv{ile r,iidziany

Inforinacje tc1, 82.

pl" Wojska Polskiego 11

(sprzedarvcz;.nię) cio pracy łv

clner;,t lub lenci,:ta.

a.aa.F<}a6ł.ł}.łaaoa+aŃ)}aałaa{cl aaa oaaą+l }t i aaaa raaa aaaaaała+a+a
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§kąd bi*eą się pieniądze ceyliffid**Egcdy

Podatkl:
* rolny od 3ednostek gospodarki uspołecznlonej

-' rolny od rolnikolł ind.v*r,vifl,'ląi,rr.i,

- 1eśn;

^" od nieruchotnośct ; q.u,

-- oci nieruchomości indywiciualn,vch

.-- od środków transportovvych j.gu.

-- od środkć* transpoltorvych ind;,widrlainl,ch

- od spadku i darowizn

*. rv lclrmie karty podatkou,ej

-- ocl posiadania psów

Opiata skarborvi

Cz;-nsz za grunt1l Fitłstri,ortego iuirduszu Zielrrt

Za zas\\,iadczenia nlie3.ca pcchodzenia zrl,ierzat

Opłata za \\'1e c Z} stę .iz\-tkoti]o.,.:.

Wpłat__v ze splzedażv n:eruchoilośc i

Czynsze

Za opiekę sarnorządową

Prowizja za znaczki skarbowe

Opłata administracyjna

Za rr:anCaty

Odsetkr za zwłokę

Odsetki od 1okat1,

Udział w podat, dochodorvych od osób iiz;l,cznvcii

Lrdzial rv podat. dochodolvycir od osób pra,,^,,nych

Opłata eksploatacyjna

-_. ul lrł,encJ e

srodki na ienront checit:ikólrz z wczG
Dotacaa

Nadwyżka z 1993 roku

Razem dochody

199.1 r,
plano,".,"iire -,vJ,koiiarre

("u tgsźricłt:h zł)

2.042.ż8{-: 1.9:]i].l}yi

3.155 6?6 3,093,0i}:]

2 i 5.034 żż4.8łL

|.B7j.6t]6 i"990.39:j

2.:i93.397 i.8C0.85i;

i65.478 i90.3.1fi

ż.111].78l 2.01i.lż1

8i.),O0ij :10.856

i.i(JU.OULJ oii2.T iJ

23.000 20.335

1.400.0(]ij 1.1U] "569

3.000 i0.86,1

i0,000 1J.265

l]aJ. i87 .144.4UU

,:ó,.|)l- L _jJ.lJ_

j03.5{r0 41ó.82ó

80.300 9;'.??1.1

14"930

JlU (jUU ?i"?_-6

2,100 2.e50

T 12,70ł; 545.5ł!

196.350

3.;0(],000 9.839.284

il(_].0 t].,] 9 0.2?B

10.1,]Ci] 6.676

2U.86c.181 21.8i0.,{55

20" 0C0

7.874,5ii 8.1,!2.517

i. ?31.896

1995 ł.
planc1.1ane

(to nou:ltrch zŁ)

Aó }-.ćaó,--

-?62.480,*.-

23.604,*

222.a75,_

3§1.8s?,9s

?0.670,.*

324'.344,*

1s.72l,,_

103.533,-

2.&33,5E

133.188,3{}

1.195,:

}..786,*

ą4.Ą48,_

18il.374,-

44.582,5a

10.754,70

l,.6sż,:

8.],66,1,0

2}tr,50

*ó ^óń*,].t}ó4.:

l.zgg;;*so

9.473,2s

€s?,€s

g.3§4.1§s,*

851.290,_

;+.824. B39 58.326.2iii s.§66.150,80

W następnyin numerze o rvydatkach
(::!rocoloał Ił. Z.)
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,,§q§EW§A§T,ą $K§{JK§ BABtrEN§A,,
(Z ..lIrIl{iĘTNiKA TOWARZYSTWA §{iŁO3N1-
KCW Zi!]ii,,ii I(OSCIA]i,SKIEJ i98? -1989")

l.]ie:;trudzony Doktor IłIorkcrvski, będąey inspi-
rat.jiei:l i r,;spółautorem siildmego już tomu ,,Parnię't-
nikłr", pl-zybiiz_vl czytelnil<om,,Tał:elię Rlppłrtu
łliiasta. rvolnego Rzplitej Kościan... dnia 29 grud-nia
179i Roku spisai;ą" z }.ici-liwum łrkt Dar,l,nych łv
Warszar",lie. Dokunicnt ólv omawia nie t:r,lko .,Sta§
Porząiiku Cgniow,ego". rra który to ,,porządek" skia-
dał;,, sie tilkie m,in. ,|ili-\cJe jak: ..srkarvka rvieika l,
stą,3ivie 4. ,,ł;ębork<_łrv 18 j stróżó,,r, nocnl-ch 2", W_1--

ltiieiria się l.v t,iillr ró.,r,:,lież ceny niektorl,ch prociu:
ii5-9,, (illożła je so.}lic łat,wo porownać z obecnl-i,..l,
ceniłini iJo denonliliacji). we;rzeć r,v i,ntraia (cz5l]i io-
cirnriyi mi*.sta., a takze do-wiedzieć się, jakimi za-;.a-
Cirr,:i parali się i:rieszczanie kośeiańscy. Obok ili),
nrał"vch kren-rarzi, i6), pus:1,1sarzy (1), płocienirii<o.;
(ż5), garncarzy (2), rnłynarzy wietrznych (11), żelr-
rakórv (22) wyrrric:ria się także jedną ,,nie,,viastę
..;ztuki babienia" cz.vli... położną.

iiiniej rvięcej o iU() lat norvszei historii cloi;,,czy
aliyi:i;ł liuberta Zbierskiegil pt.,,i}ziałalrrość Ton,a*
rzystlł,ł {]zelatizi t{,at_olickiej iv Sniiglu tB?0-1883".
Jak vi;,.nika z ptzl,toc,zonego przez ąr-łtora fragmentu
przenrów-ienia z olra;.,ji l]Stlecia Towarzystw-a,,,celen]
jcgo i-.;,l1o przez poznar]ie §ię i s;klorrLtlą rozrywi<ę
-\rJyty iJ]]zyć dzjelnyc}r i dla spcłec;.erlstw-a naszego
r_rzyteczi-;1,ch plzetrrysłclrvcó,v;" a 1.,li.l;e u_chIoniel]ie
cd ,,uictlięiia w niot,zu pr,ze,l agi llrelllieriiiej". Ciia-
lalsier Torł,arzystwa o.dzii,iercie,,li.i je6c l]azwa, a
ta.kże lakt, że kole3nytni prezesanli, i;.l,ii zawsze
rliejsco,,li ksi.ęza. Zajmowa_no się rvszakże nre tylko
str;r,arł,ami ducha - 

jak chocbv poszerzanietlr -r.,,ił"do-

lr;ości z zakresu religii, czytania i pi.<at-ira-, gcografii,
historii iz"v rachitnkow. Np. po rłai_il1-1:t zekil:anitł oti,
łr,vrł,ała się rł.,spólna kolacja lub hal, ria który ?.aprLl-.

szano -,,ł_1,-Ł1|ane pann_y. .Oiganizorłraric .łycieczki 1
majówki, czesto z zaba\./ą pfz.n rnuzyce. Po jecinei :,

takic}r majtlrvek vi Zegrol,vie odnoto.ruaĄo, że: i]alł,io*
no się przez całv dzień, a .o godzlri,ie 10 .łietzoreln
rvrócono'(,,Wieiu z Panów Obywateli pieszo") i.i,/ lli.}-

iządku do domów.

Wydaje się, że ulozntaicona d;iałalność czoiadzi
y:r:dziala',a oz},wczo na opiekunów To,warzysi.,rr:l
(miejsco,wych nrajstrów-), których liczba wzrosła z
czasem na tyle, że porvołano do istnienia Torvarzv-
stłł,,o Pr""*ysłowcórv Katolickich. Mogła rvięc niło-
dzież tameczna mieć tę sat;r5fąĘcję, ze d o b r y pi,zy_
kład nie zawsze musi iść z góry!

Spośród opracolvań zalłartych w,,Parrriętnik,.t"
rvvbrałam jeszcze cztery inne, które lviązałabyril bez_-
pośrednio z nasz}/m regionem, lub jego najbliz_lzyn",
sąsiedztwem.

Z przykrością musiałam się rlp. zgodzić z cci]ii;i
prz:edstawiołą plzŁL p. Zdzisłaa,a Yvitkorvsiri.egc *.

artykule,,lt1_,iyw łrudł:rvy ziriołirii<a łele;icyjnrgo
§§ o:lieść rra zmiany kłajoLłazilłve Zie;;;i i.i,cśtiłlń*
skiej". Autol ornó*,jł §tro}]ę techiriczną tego p::z-cr_1-

sięwzięcia i zmiany jakie dokonały się w siedlisii,;
przyrodniczyn na terenie akwel]u i w jego otocze.
n,iu. Fozwolę sobie przytoczyć je<ino tviko zdaliie,
które zai:rieścił autor w podsumowaliill, Nie nt-,gujłic
mia:rowicie potrzeby satnej irrwestycji autor str,,,iei--
clza: ,.,,ł opisanym rvypadku degłaeiacja jest aż nadtr;
,* idoczra, v",ycięto znaczl}e połacie lasu, obnazono ii-
nię blzegową jezior, zalano znaczne ob§zaly łąk, si_;il..

rvoColvaeo w.vginięcie pewnych gatunków rośli:l (...).
Stqierd;ic też rrależy, że -walory tur;rst.i-,l:ne l.egroitu
uiegi-; obnizeniu, co najbardziej widoczrre 3est na
tei,et:ie pari..u ,r iejonie pałecu !v€ .vvJi 'lToilieść".

tselłnie odrnj,en::e zdanie będą mieli ci, dla któr.,vcir
największą atrakcją staaowi pcbyt lł, ośrgdku iv Dęt -
cu, ale o giista się przecież nie należy spierać.

lYielu z nas tradycyjnie \iryrusza też w kierunku
przeciwnym *- do Boszkowa. Nie wszyscy n:usirny
wiedzieć, że przybywając nad Jez. Dominickie prz1,*
bywamy jednocześnie na teren Przemęckiego Parku
Krajobrazo-wego, utworzonego rł. 1991 r. Jeśli bę*
dziemy irrieli trochę szczęścia, może uda nam się nie
tyiko wl,począć, ale posługując się opisami zawar-
t1 mi. r". opracołł,-aniu p. Stanisłarł-a Kużiriaka pod-
patizec clrccb.v* niektore z ,,Ptako"uv ięgovrych Prze*
męckiego Palku Krajobrazowego", 3akich vreciiug au-
tora występuje tu w okresie lęgowyrrr ió7 gatur:kórł.,
a ponad 40 gatunków ptakóiv błotnych i rvocirr"vclr
można spotkać ił, okresie przeiotorv i zrrrrorrania.

Ci z Państwa, ktorzy znają już broszurolve rr,y*
dania p" Antoniego Kazmieczaka o parkach i o dę-
bach (również wyciane przez -I'ŃLZK) z per.łnoscią
eainteresują się zar,vartym w,,Palniętrrrkach" iil,i_v*
];ułem pi. ,,Lip,v Ziemi Kościańskiej". Lipv l.v op1-
re,cii p. Kazmierczaka io nie t1,-iko przeclsiarvicielkl
tarregł gatutlku, o okreś]"onvch rvl-miarach i pokroju,
';-o jakby bliskie znajome. mające niejednokrotnie
sri.oje ciekarrre ż__vcior_1--.1-. jak choćby pontnikorva 1i-
p.a ,,}:ened,l,kt,vńska" \\i Cichowie, Gmina Smigiel
iakże rrra takie miejsca, gdzie znajdują się te piękne
dtzev",a ,,t.vsiąca użytków", z któr;zch autor rvymie-
nia następu;ące: ul. Dąbrowskiego i Farna (pr.obosi:
=.i,.o) w Śmigiu, Mororvnica i droga Nlorolvnica-Śrrii-
giel, Białcz Stary-, Blonikolvo. Nlachcin. \ietążkowo,
Robaczyn, Spławie, czv Stare Bojanorlc.

Gdy juz będzienry ogiądac s}lupisi-;;i iip w Sta-
rvnr Bojnancv,Ii€l r-;ie od. Tzecz\- i:j ło'i,.i- pi.,,.-;pcniinać
sclrie histolię iej ciekaiei .,l,irl:ki. któr,a i,; i533 roku
c nrałc co ł;ie stał::, się lria_steil i-]a lr:.jcv prz.i.;ile.lu
jaki naciał Steian Bato1,1. ót,,cze;::-retn,.i ił,łaścicielov,,i
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a *§€, ŁE#" #F*§ ę*ęamruę
SBGANIZATOft,ZY SGŁA§ZAJĄ KONKUR§Y:

PŁĄ§E'ę-CZNY pod hasłem:
ŚnttcrgL wSPÓŁCZESNY
dla derosłych oraz dzieei i łiłodzieży

Ceiem konkursu jest:
.- zr,,, l,icij.ilie u,i,,-:,,:: ij;, ,,-,ral!jf,{ Ll,,:ljt;ii, ł;.zO.,,.-e i aL-

cj:j ie].,tcaiczi,i.e 1] a |ji:ćqo niasta,
-, ;:Ś,:.,i::|rli;:nie ]"li:.]i §}r{iGL.Ą.,r5

--. iila!,]ijj3.j.,i,1 'łil,,Ct:l::--:ś.;i ;;1łsiycz.t:_ej riztecr, rniujzie-
!,- !:].,.,.jil[)t

-ł *r,il,, i."u,:.:,,,.s;_;,, 
"i,, 

r_ -

j i:-,ażij,, ł ili.,Ji ji:o:ji] :-.i,,ic]rł;I llłil,ł: Fi;cc i,.-,;KUii.i-i: i_-

,,,,.,, 
i.:c ł,t.l irr": ; l."ci:,],ic c iiialarsirie j,

,,i Pral:;: -,;,rill;l.r i;., ć rp;alr,,iłne t,,r taki ;i:1-1sói: a Lr.-

j-. aij",j, !r ri i _y .ri ę ł;,: : i; t śr e Ctii c ii o e lisi_t {r z )-c j i.

.j .da:iir: piałi,l. ,łilrtił }:yć cpisana i.ą odl-,,tocie.
,'"* ;j,[iiira ril,-_r:tl;i_1 .,_il: iru_ię, n_aż"rvisltł, ił,dies Za-

i.,..: j.e,. :łk;:,r: i ł a :: ia:iłl, ł_yti.l i, ię lłi::ika pracy ;

i],i",i-łpir jziełi ; :i-nłciiziery; iinię, rlazrą,isko. al,i-
,-t; zai::it_.;;:,lrł;ri;, ąutcr;l. rr.,iclł. tyiuł, technlk*
,i-'l ]' ; a- \,- .

4, i,].,,.:r',,s.,;.,,:l 3iaj i,rii]i,,::] pc\'.,-Sii]!,,-,'5]ęi3,gv;i-i;,;,i..:l.
: -i,,,, ,:ń

jrii1,;c :ia_l;z\, :.ili,-l-,,a,: i.l ,, .;,c:,iai'czi-ć dc dnił ,Lt-i

l:r.ł j ł. b;:. i.;i i j-i adi e :ł j:-i C t:.-,_ru m ii=,L._it, u i"v, Srr:i ;: l,: i.

:l]. .l:i*.tciuszki 2{} .l r_'iopiskiem ,.F,.ctrkl,łi"s !-];łi-
rili'.,,:.''

§§ ;.§ § .-l B

fląy,*rnsk* F*§*!*H§mw
17.03. - Nietrzeźwi naiź+xkowie mieszkając;, \ąl-

Śmiglu prz3r ul. Leszczyńskiej bi§ się o pieniądze.
Strony pouczono.

18.t}3. - W lokaiu ,,Ameryka" ,"łr Ś:niglu łieżxzłźą,y
mieszkaniec }{ororvnicy awanturorvał się z bufe-
tową. Do wyjaśnienia osądzono go w pomieszcze-
niu dla csób zatrzymanych. Wniosek do Kolegiu:rr.

i$.03. - Poncł,;na awantura rnałżonków zamieszka-
łyćtr Plzy ul. Leszczvńskiej. Tym razem mąż wy-
ganiał żonęz rnieszkania i nie pozl.,,oiił na jej pow-
rót. Strony pou_czono.

ż5.S3. * iiJ]Sta.ym Bojanowie stojąc"v na lervyrrr
pasie ruchu dos_tawczy POLONEZ bez sprandzenia
czy prawy pas jedni jest wolny, rtiszył do przodu
i zajechał drogę FIATOWI 126 p. Sprarvcę ukara-
no mandatem 20 złotoł,ryrn.

25.G3. - W Nietążkowie na trasie E5 z jadące8o lv
kierunku Leszna samochodu ciężarov;ego v,ziozące-
go żwir 1vypadł kamień, który wybił przednią szy-

EII§?SBYCZNY pod haslern:
CZY ZNASZ HISTORiĘ SVJEGO

(szczegóły w następrrl,ł:
§,§TEEACKi:
t:a fraszkę jub k,_rplet o Śmiglu
cach

l_;i j liSTA?
-,_:;::ei:zel

ii,:j ,;gc llieszkań*

{szczegóły lv następnym numerze)

J. SkarżEńska

Nieusżłsta... e.d.. ze str, 8

195j .- Stanisłe-ło-:,vi Fr-.janc.łskiernu. Historię wsi
cC mcrne,lttu porrrstariie {pra-"vdopodobnie w XIII
-,łiekił), aż po ostatniego z rodzin;7 - Augusta Aiek-
sa,ndra Bojanorvskiego, szabeJ,a-.a pruskiego przed-
stav,,lł p. Maciej Bojanor,vski w artykule pt. ,,Z dzie-
jółv §tarego Bojanową do kcńca XV§EI wielru''.

Tyle w ,,vielkirn skrócie i dąieko nie o wszystkim
o czym traktują prace zainieszczor)e .rr na,jnowszym
,,Pamiętniku TMZK".
Czy wiłdzieii Pałistwo rra prz;7-kżad_, że cio dzisiaj nie
są ustalone rniejsce i daia urodze:lia gen. Dezydere-
ga CŁłapowskiego? O ta,kiej i::trygującej spiaivie pi-
sze i:t:iennik Generała -- również w cytowanym
,,Pai:rięiniku", N{ogę iyiko zachęcić do lektury -_
z,ułłaszcza że jak wykazałan:, znalazło się tam śporó
,,śmigielanółv". Kogo odstraszy cena (150 nowych
złotych) na pewl]o zrłajd,zie egzempJ.arz w czytelni
Centrum Kuitury.
,, Pałrtiętnik Tor,varzys twa }Ęf, iłośniE<ów Ziemi Kośeiań-
skiej 1987 * tr 98g'' Sprae. zbior. pod red. Henryka
F'lgrliotłlskiego. TMZK Kościan: }.SS4, ss. 423.

lla lai:ł::=80 r pi';eil.,,,,.,., :;,]RCiiłnJCffi. Spra.ł-
,--.' nle l_:_.,,i],.ll,c,

ji.(j3. -- ,,a si.,rzyzo...,;arliu uiic 2? ;1.,,;{czrlia z §ie-
l.rnc,,,,,:.,.ą rv |z*azal, pł,lłz;:: duze3'ł c.caciu Śniegu
Z CesZCZer.i-i. rl'l,jezciz; jec.,. z,łcripor.ząćkcrł,a.::s; uI.
Wielichol,,--skiej },It,R-i.DlrS iz Le:zła) zajechał
r:,:ogę Z!łFOR{]ZCClli i {z Griańi,ka). -,J r,,-yni!:u
kolizji przóci trajecnai:e-_-J l.l;_cchodu nadaje się
iio .,i l-niał-il. Spra-wcę LikF.Iari;o rnandatenr 2a zła-
tcr, r ll}.

lV marcu:
.-- spcl,ząlizci:o 8 .l;i;,.l:ków l1,; :i;leąi.r:rir, r-; t_vm 2

za kiercl.,,anie ;;łj.e.i*::;i .,=,,,-i=r,;" :.lie'i:.zci.*,3rie,*- ullaia-:-:,L: :.łaii-ic1"l1:11lii 21 c:,:,_r'i: ;:: i.4; .:]ci-;ci,

- i]ouczcjlc -2 o..;cb.Y.

-- .r1,1orządzcr,:: 2 1.1:cioski l.il ]icc::.:lii,::,*.dr.rykoive al*
]lch,oiikćlr.,,.

-,- int el.,r,iei1],,, -,,-: 
=_: C ;: { 

j l gr,:.,..

- - 7,:,.:.',: al,..-:ij_1:.,.j iltl, ., j;l;.li'r.; l ij lirr,_,,łiiór^,, iejestra*
;.,- j ll.,, cll ,

Ki:r.ł-*.rli:l_ :s,J!ei i]i]kl] i]*iic ji Lorlllne j
::!. tlł:łż.',=i :: słal:: 7'eiczetłskj
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FRZEDSIĘBIORSTWO
pRoDUKcVlNo - U§ŁUGoWo _ HANDIOWE

EXPORT _ IMPORT
TADEUSZ MICHALSKI

64-10s LF.§El{o, UL. SZCZEPANGWSI{IEGCI 25 TEL. (0-65} 20-2ż-74

Przedsiębiorstrvo przyjmie niżej wynnieniorrych pracowników:

B{UIiARZ - TYNK AF"Z - PŁYTKARZ (6 osób)

BLACFIAF-Z _ DEKARZ, (2 osoby)

R(}BOTNIKÓW NIEWYKWALIFIKOWAI\JYCH (3 osoby).

Przedsię'bioistwc łvy;l:j wymienione zapewnia dojazdy z nriejscowości Śinigiel do miejsca pracy

Fraea na doł:r,vch v".alu_nkach finanscvlych, na czas nieokreślony w pełnym wymiarze godzin.

Irrforrrracja telefoniczna (0-65) 20-22-74 otł godz. 1S.S0 - 18.00 oprócz niedziel.

}4}i,i,<}i.}-/>ó&*ą+§,ą"-/t§4}r/r,-ź-,-,§ź-,*!,&-§'§,'ź§,<'/§§ 
l

UL. MICKIEĘą/ICZĄ 18 TEL- 422 _ elektrolecznictwo
SERDECZNIE ZAPRASZA WSZ\-STKIE OSOBY o r a z:
MAJĄCE KŁOPaTY Z TRĄDZI|{IEM, 

- 
pfzekłuwanie u§zu,

ŁOJOTOKIENI NA PROFESJC.\.,iJ'tfE ZABIEG| _ henna _ ciemnienie brwi i rzęs,
SKI]TECZNIE WSPOMIAGA"TĄCE LECZENIE _ u§uwanie zbędnego owłosienia ciekłym

GABINFiT K o SMET,YC ZI{Y
A,n E]KSANDrŁA \Ą (iJCntrCHo\\rSKA

§nnlGIEL

TEJ PROBLEMOWEJ SKÓ,RY

UWAGA: DLA PANGW10',a ZNIżKA

P o n a d t o:
osobom, które pragną aby ich skóra rvyglądała

śWIBżo, ZDRowo I §IŁoDo
p r o p o n u. j e:

- pielęgnacyjne ocżyszczanie skóry,

- ALOE LIFT - zabieg opóźniający proces
starzenia i wygładzający zmarszłzki,

- MASKI KOLAGENO\,VE - wprow,adzenie
kolagenu rv głąb skóry - ktrracja silnie

nawilżająca i regenerująca skórę.

Najtańcze w Wielkopolsce
LADY e HŁoDN7Cz§

długości 1,20 1,50 1,70 2,00 2,50 .- nri.l.

szafy chłoelziarlri zamrażarki

RATY BEZ ZYRI\NTOW

Matrico Chomęcice k/Poznania, ul. Poznariska 92
(przy trasie Poznań--Vy'rocła-ł) tel. 0-61 13-77-i7
Uwaga: dysponujemy transporttem specjalistycznl,m

do 30 km -_ gratis.

- intensywne nawilżanie przy pomocy łatwo
przy§wajalnych preparatów w ampułkach,

- odżywcze masaże kosmetyczne §zyi
i dekoltu,

SERDECZNE ŻYCZENIA
swIĄTECZNE

CZYTELNIKG.1€ I sYt{PATYKoilI
,,wxTĘYNY SMIGIBL§KIEJ,,

składają
IVyclar,vca i Redakcja

wosftigTn,

- makijaż
Wszgskźe kosmetgki użyusane do zabźegów pochodza,
z plr oJ e s j onalng ch f żrm :

DIOZAPHARM OTa.Z DR BABOR
Wszelkże i,ntormłcje można uzgskać pod numerem

telefonu 422 - Śmźgi,el
Gabźnet cżanng:

wtorek 9.00 - 18.00
środa t
czwartek !tz.oo-iB.00
piątek lsobota 9.00 - 18.00

lstnźeje możlźtuość umótlsi,enźa sźę tls l,nnych godzźnach

-.( )-/r-t §-sfr#s_{Yl

f$l

J_Jv
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TyLKc Dl"A FuowsznŃccw
SLub to najważniejszg dzźeń w Waszyrn życźu.

Tylko profesjonalnźe wgkonane zdjęcia ta zdjęcźa.
które z dumq, będziecźe pokazywalż rodzżńe,

Zdjęcia z Waszego ślubu to najcennżejsza pamżątka
dla Was na całe życże. AnuatoTsko luglłonune zC,,1ęc.ł,a

nże zawsze Was zadowolq,

Pon,łEślcie ten dzień sźę już nigdy nże pawtórzg.

Profesjonalne zdjęcia z Waszego ślubu wykona dla
Was:

ZAKŁAD FOTOGRAFICZNY
Ro}1Ai.i GÓRNY

Smigiel, ul. Ogrodorva 5 !"1.
+-

przy obsłudze rvesel stała współpraca z zespołenr
ELTEST p. Hantke - Bruszczewo te1. 165 i StLrdi..iin
Videograph I. jgowal< 

- Bronikowo tel. 374.

§T&ZEŁAŁY
Kots§ETY

11 nrarca br. na strze}nicy Kurkorvego Bractwa
Strzeieckiego w Smiglu Kobiece Storvarzyszenie
Strzeleckie, z okazji B MARCA zorganizowało ii
S,trzelanie o RÓZS. 1. miejsce zajęła Alicja Zie{ler
zdobyrł,ając 44 punkty (na 50 możliwych), 2. m. Te-
resa Gruszecka - 43 punkty, 3. m. Józefa Pieprzyk

- 41 punkty.

Komendantka dia zwycięzczyni i ..,ostatniej w kla-
sl.fikacji ilfundou,,ała duze bomboniery, Strzelanie
ubezpieczali llracia., którz1. Paniorn, oprócz gratula-
c ji i :i-częl'l .,''r.oc;.. 1: bukit ciki krvia.tów.

Słar.;a naszego Kobiecego Stovl,,arzyszenia 3trze-
1cckiego przy KBS lł, Śmiglu zatacza coraz u,iększe
1<r,_,gi. 20 marca. na fa]i ogólnopolskiej rv programie
I Polskiego Radia można było usłyszeć r-eportaż An-
ny Napiórko..vskiej o działalności tego storvarzysze-
nia.

160 A

NOCNV _SKLEp MoNopotowv ,,GINI,,
64-050 Smigiel, Ptr. Wojska Polskiego lI

tel, (C-ol, 18*- j tl w, 8ż

ir o l ę c a;

€ ALt.łt:+LE,

6 §ĄPCJF] Ciji,{iiJ;l.ąaE,

@ L{_}D§, §ł *;-}YCZF],

@ !tYi;+i;,'§Ia iVt'.ą iłt]GiO]i.\E.§fl.

Honołłłjemy errroczeki, czeki, karty litedytorve.

rabatgwa karta stałego lłlieilta. Glrsługujerll3, -,vesela -_
donru" Dta klie*tótv znioioryzor,..ar:}.ch elogodny parking.

c o dzi e n.: i e od 9.00 do 24.00
także v; sobotv, niedziele i ślł,ieta

Dla stalych klientów *

moźliwośó dostawy do

Zapraszerny
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llwaga ffi*§*kc§gffigraH

poe atmąrym§ą fuądź €*Bggra§§§

7: L,:irll,zji Dt{I §tł;i;i lr'gS Centrłrn Kuliur"v ma
z:il:ł:ial zctgai:izo,,.iitć i..,ysi,łlvę pt, St,itGItrL W S§A-
BE.' ?',i_}T'JGiłlŁFI§. 7- źiaszenl,a zestą-wórv h-ib po j e-

ciyl;cz"vcir fotograili i. pLlcztowek należy dokonąć do

28 ]<l,",iet;_iia }:r. oscŁiście iub teIefonicznie rv Cen-
truirr l(r;.itr,rry 1nr 5nlig]u. u1. Kościuszki 20, tel. 2?3
pcdłjąc irtię, r.azl,,ri,sko, ądres oraz ilość eksponatów.
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