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W sollotę, B kwietnią bL,, \yv salce Schro.:iska
PTTK przy ul. NI, Konopnickiej v,, Smiglu odiirła sie
n-iiła uroczystość 20 lecia pracy trenersliiej p. E&Y-
SZARDA SZCZEFANIAKA, Drt,adzieścia lat prar-,.
n-ra rl-ielu trenerólv, ale 28 lat 6,racy lv jeelł;,1ir ł,'"l,-:-

bie, ..K,S. POGOŃ 1929", je-tt chylla a}oscitii.ł;yr_r

kra jorr,1-1n rekorclem!

W ut,oczystości tldział w-zięli: rrajbliżsi Juj-.ii..,. -
rł,i pilkarze, dziś ,,starsi panowie". którvch .T:l5l.:a.l.

trenor.,,ał, gdy jeszcze b__.rli... tlarłpllarzaini, ):],at,.,:ł:|;.,

Klubu. działacze sportor,l,i, sędziolvie. ij:;.]j te;:: hl;l,-
mistrz Jerz_v Cieśla, r.viceburmistrz }Icn::;"li , ,.r,:";l:-

czak. prze n,odniczący Społecznc-}łi ie jsiio*G, łir:ł.e;
Radv Sportu }(uliuri, Fiz;,,g2l1ę1 i Rekreac;i l,eszek
Balcer. szef Okręgowego Zwtązku F'iłlri f,Tozaej 1]!r

Lesznie Ryszard Szpurka, sekret.ąrz te,qo ż,.wiązliL,L

Bogdan Ptaszyński, plezes kl-Lrbu Y;\NT,r\_!iA z L,el.z-
:-na Rr-szard Koiasa i nizej pili:--,i,;;:i,l.,, d-,.l,:iii,;l,

Clntlum Kultrrry v,, {nT jgill,

Sr-lrvetke Jubilata pi,zeclstaw11 Ryszairi'Zćłzia-
bek,

Rvszard Szczepaniak pracę w klubie lozpor:zął ja_i..o

drugi tlcncr (pierrł,szym był .,vó\nlczas Jć;uc.i iloz-rl,a.1-

ka) 2 krvietiiia 1975 rcku mając 29 lat. E'o rezygna-
cji trenera Ryszarcla Bur,v (ig76 r.) Jullilatol,,li pi;-
lr-ielzono treno-wai-iie pierwszej druz"vliy, llr/ ciąglr ,'{;

lat 1l,vł trenerem r,vszystkicil grup piłl"lar zi: łd ,|;i:l;i.,-
pkarz,v po seniorov,,.

R. Szczeparriak był też inicjator-em naiłi:;:rarria jlon-
tal<tórv z drużyną byłej NRO z l_.ie i:l;i_:.,vcści Kar-
stódt. Trwały one 15 lat i .,^iyszł.; zr .,.:?,ilie p,Jza Ia-
m"v sporto\ve -- po prostu za-wią::ii,.,, :,ię, tllł,,łie ;,;:r,5,-
jaźnie.

.]ak r,v każdej plac}I, tak i v,, til]llcr,.jiiiei. lli ,ł,::iotv

i upadki. Z o!<azjt jubiieuszr-r 1,e o:;t:ltllil |:,._ri]-lili:],:-\-.

l\ sltkcesv? I),,r,rt]rrutne Z\\,"_,rCillSt.r,.t:ll,,:i il il]l;Jj,],r),,,,;l
dIuŻ;-ną z Rozstoku i .,.'ici,.rkrt.lillu Z r,|rJii ji:lil;,iłli ..,i,.l.

żynamt trzecioligovzymi, Zespół seniorów przez drn a
sezony grał w klasie rniędzyokręgo:,vej Leszno
Zteiłr;a Góra, grał też na szczeblu centralnyn: o ,,Pu-
cirar Poiski" z dtużyną oid_ boy ,,Odry" Opole, rir"ru-
krot,itie wyg' ał puchar ,,Panoramy Leszczyliskiej".
Przysłovuiową kropką nad ,,i" vz karierze p. Ryszar-
da było nieCałvne z-vvycięstwo w obecnej ed"vcji Fu-
charu Pclski nad trzecioligo-wą ,,O1]rą" Kościal.
Dziś; p. Szczepaniak trenuje najmłodszych. Pierwszą
dru-zynę przelsazaż młodemu koledze, grającemu. za-
-;,zcc'inikowi 

- Markowi Sowie.
\&ielu kibiców wie, ze Jubilat prawie ,,mieszka

na stad"ionie". Nie tylko jest trenerem, ale od 1980
roktt z półroczną p]]ze]]wą prez-^suje zarządor.vi ,,PO-
GONI", konserłvuje obiekty sportovle (nvszystkie
przyjezdne ciruzyny narn ich zazdroszczą), które są
aa ,,n:ia::ę ligoł"rą". Jest też aktywnym działaczem
rady sportu. No i jeszcze działa w OZFN. ,,O tym,
crl zroŁił dla. Ckręgowego Związu Piłki Noznej ,!v

Lesznie, ftzeba by ksiązkę pisać" 
- 

pow-iedział R.
Szpurka.

R. Szczepaniak o sobie powiedział niewiele. Ii,{.in.:
Mogę ponieść pełną odpovłiedziainość za lad"zi, lrtó-
rzy byli w Kitrbie".
To bardzo dużo p. Rgszardzźe! Gdgby kazdy n{Lu,cza-
cieł-wEchouatl:ca-trener ż rodzżc mógł z czgstgm su-
m,ienźem to samo pouźedzieć, nie mielżbEśray prob-
iemóus z ,,nieprzystasoutnq młaclzżeżq", A to, że u
nas nie jest z nźq najgorzej, to z Pańska zusługa,
ZłażyŁ też podziękowanie Jerzernu Cieśii i }trenryko-
r.vi Skrzypcza-kowi za duze zlozu-mienie, I)omoc
i vrspółpracę (nie da się tegci po.łiedzieć o niektórych
radnych - dodał) na tzecz sportu i vrycho.,łrania w
dyscypiinie młodego pokcienia.

Część biesiadną (Jak się do"wiedziaŁem, sponsoro-
\/ya&ą ptzez Jubilata!) poprzedzIŁy gratulacje, życze-
nia i poclziękowania. Były kwiaty, okoiicznościowe
ciyplcnry i adresy oraz uponirrki. @.z.)
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I{OMISJA REWIZY"}NA
_. PRZltW. MAR1IK RATAJCZAK
Odbyła 12 posiedzeń, w czasie któryclr dokonała ana-
liz 4 jednostek budżetorv;-ch Urzędu Miasta i Gmi-
ny: Ośrodka Pomocy Społecznej, Centrum l(ultury,
Zarządu Miasta i Gminy (z wykonania uchwał) i Za-
kładu GospoC.arki, I(omunainej i Mieszkaniowej (wy-
konanie dochodów w 1994 roku) w Smiglu.
Członkowie komisji jednogłośnie opowiedzieli się za
tajnym głosorvaniem nad absolutorium dla Zarząc7u.
postanowiono wnioskować Radzie o udzi.elenie za-
rządowi absolutoriunr.

KOMISJA FINANSOWO-GOSPODARCZA
_ PRZEW. MAREI{, WALKIEWICZ
Pracuje wg przyjętego na pierwszym posiedzerriu
regulaminu i planu ciziałania. Odbyła 11 posiedzeń,
a w kazdym z nich średnio udział brało 10 członl<ów
(na 1 1). Zapraszano też przedstarn iciela prasy, Bur-
mistrza, Przewodniczącego Rady, dyrektorów szkół
i przedszkola, skarbnika miasta i gminy. Sprecyzo-
wała 23 wnioski, które skierowano do Prezydium Ra-
dy, Zarządu, radcy prawnego.
Głównym tematem posiedzeń w roku bieżącym była
analiza wykonania budżetu za i,994 rok i propozycja
na 1995 dla gminy oraz podległych jej jednostek bu-
dżetowych: centrum kultury, ośroclka opieki społecz-
nej, przedszko),a samorząciowego, szkół podstav",o-
wych i zakładu gospodarki komunalnej.

KOMISJA REGULAMINOWO-STATUTOWA

- PRZEW. URSZULA tiANKE
W 1994 roku odbyła 13 posiedzeń, a w biezącym -
4. sporad;zczna nieobecność członków była tłsprarvie-
dliwiona. Do prezydium Rady przekazano 34 -wnios-

ki. Głównymi tematami posiedzeń było opracowanie
Statutów Miasta i Gminy Śmigiel, Sołectr,r, i Osiedli
oraz Regulaminu Rady. Konsultowała Łeż reguJ,ami-
ny stałych komisji Rady. Wspólnie z Zarządem człon-
kowie komisji opracowali wzór legitymacji nadają-
cej honorowe obywatelstv,zo miasta i gtniny oTaz

wzór medalu łącznie z legitymacją i dyplomem.
Mżałem możność ktlkakrotnego uczestnźczenl,a tu

posiedzenźach tej komisiż, Śmźem ttużerdzźć, że usłaś-
nźe ona bEła najbardzżej zapro,couana. Przeclmźo-
tem jej dztałanźa było tworzenźe norn,L prawngclt,
uedług którEclt, funkcjonujq miasto i gm,tna oTaz sa-
łectwa i osiedla. Efektem żmudnej pracu członhoul
komtsji sq statuty ż regul,aml,ng, ale nźm 3e sprecu-
zoloo,no, zapoznaloeno się z u:żeloma ustglDamż ź z0.-

rzqdzeniamż, Wielokrotnte zusracano sźę do prauni-
kóll:. W końcu trzeba było pilnotnać, bg tlrJoTzone
nornla prawne nże dublouałE sżę ż mżałE układ h,źe-

r ar ch,ic zny. P odzźtl:źałem cier pliluo ś ć czł onk ótl: komż-
sjż lu uytuażaniu słóus ż precazowanź,u ko,mpeteixjż
poszczególngch organóu Radg. Susiadomość tego,, że

komżsja ttlsorzg norTly pic-l.D7le nie tyl,ko na tl:żsi,ai,
qle na ruiele lat, bE},a też dla jej członlęóu obcżąże-
nźem. Fclkt, że Rada Mźasta ż Gmżng u Srniglu opra-
c o LL) &n e pr z e z Ko mż s j ę R e g ul amino tu o - S t at ut a u q S t u -
tltty ż RegulamżnE przgjęłu, jest potwiardzenźem je,j

dobrzj praclJ.

KOMISJA SPRAW SPOŁECZNYCH
_ PRZEW. ALtrCJA ZIEGLER
W okresie sprawozdau,czym odb;-ła 11 posiedzeń, rv

czasie których m.in. oplaco\\-ano plan pracy i rcgu-
lamin komisji, regulaniny kotrkulsów na dyrekto-
rów szkoły lv Przysiece Starej i Centrum Kultury
lv Snrigiu.
Fodjęła inlcjatylvy:

- zakupu suszar,ek do raii lilb pailiero,-,vch ręczni-
ków rv szkołach i przedszkolu.

-- zatrudnienia logoped;z dla dzieci z . adami wyll}o_ 
,

WY,

- przyznania nagród pienieznl-ch dla nauczycieli
na koniec 1994 roku.

- płacenia (od lutego 199a) delegacji studiującym
nauczycielom,

-- opłacania nauki dlugiego jez;-ka obcego vr szko-
łach,

- przyznania pewnej kr.vot,v na nagrody dla wybit-
nych uczniów,

- 
qf11l912ęllią dodatkolvego etatu księgowości w
szkole w Przysiece Starej.

Członlroił,ie komisji dokonali lvizji lokalnej jednego
mieszkania w Śmiglu oraz Cokonali ocen obiiczenia
powierzchni użytkowej w kilku mi.eszkaniach komu-
nalnych.
Komisja poparła też wnioski o dotację na: zakup
sprzętu dla ,,Pogoni", działalność LZS Spławie, za-
kup aparatóił, EKG, v
Komisja wyraziła swoje niezadorvolenie ze zmniej-
szenia o tak dużą kwotę dotacji dia Ośrodka Pomo-
cy społecznej w Śmiglu.
Id,CIMISJA PLANOWANIA PEZESTRZENNEGO
*PRZĘW. LESZEK BALCER
W okresie sprawozdawczym komisja odbyła 15 po-
sieclzeti, w tym 5 wizji 1okalnych i 2 wyjazdy po-
łączone z oględzinami obiektórv. Oprócz radnych w
pi:acach l<omisji biorą udział 2 osoby spoza rady.
I(onrisja zajmowała się m.in. następującymi proble-
mami:
-- 16,ysypi"skiem nieczystości stałych: funkcjonowa-

nie, uja,,,rrnione usterki, ich usuwanie,

- budową oczyszczalni nieczystości płynnych dla
Śmigla i najbliższej okolicy,

-- brrdową obwodnicy Ślnigla,

- zmia-nami r.r przestizennym zagospodarowaniu
. miasta, ,"v szczególności targowiska,

-- znrianą rc{irlacji ruchu r,v rejonie ulic: J. Kiliń-
skiego, Wodnej, S. Staszica, Powstańców Wielko-

ż
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polskich, Skarżyńskiego budorva .,nrałej ob-
lt odnicv" lv tym rejonie,

-_ unię52gzeniem w budżecie na 1995 lok sum na
rozpoczęcie prac dokumentacyjnych oczyszczalni,
naprawy oraz budowy dróg, ulic, przepływów,

-_ bezpieczg}i5f\,va publicznego, policji lokalnej i
straży, miejskiej,

- rł,ody z .,ł,odociągu śmigielskiego, budorł,ą nowego
głębinou,ego ujęcia,

- cegielni w Przysiece Polskiej i sprau,ą zmiany
jej rvłaściciela,

- trsługami komunalnymi.
Komisja do Zarządu skierowała 11 lvnioskólv.

KOMISJA R,OLNICTWA, RZEMIOSŁA
i INICJATYW GOSPODARCZYCH
_ PRZEW. HENRYK ZAK
Odbl-ła 5 posiedzeń, w czasie których m.in.:

- gpą1l;iąno organizację doż;rnek, skuo zbóż, żni-
ri,a 1994..§

- dl,sklrtolvano nad y,,ysokością podatku na iI poł-
rocze 1994,

- rrnioskowa-no o uregulowanie glu.ntów gminnych
poprzez ich zbycie zgodnie z obowiązującymi
przepisami, obecnie wygasające dzierżawy prze-
Cłużl-c do IX 1996,

- omarr-iano sprawę gruntu p. Przymusa -_ po,:j-

trzl,mano decyzję RMiG z 2.|1.I99l t.,

-- dl-skutowano o dotacjach dla rolników - hodglv-
cóli- bydła. Wnioskowano by dotować szkolenia
i pokazy a nie poszczególne gospodarstwa,

- omarliano splawę lokalu dla GZRKiOR oTaz

oDR,

- rvnioskowano o zakup specjalistycznego sprzętu
dla melioracji z równoczesnym wykorzystywa-
niem go przez ZGKiM w Śmiglu,

- rvnioskowano do Zatządll, by w trudnych przy-

-ź padkach dotyczących umorzenia lub odroczenia
podatkórv zwracał się o opinie do komisji rolnic-
trr-a. (Kornisja podtrzymała zapis w s\Ą,ym Regrt-
lanrinie mówiący, że ,,opiniuje wnioslri odnośnie
urnorzenia lub odroczenia podatku"). opr. (H.Z.)

OGŁOSZENIE
Urząd Miasta i Gminy w Smiglu infornruje, że

został ogłoszony przetarg nieograniczony na:
1. rtykonanie kosztorysu ślepego i kosztorysu in-

rvestorskiego,
2. pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestor-

skiego
odnośnie ułożenia nawierzchni bitumicznej na częś-
ci ul. Powstańców lVlkp. w Śmiglu.
Szczegółowe infornracje zawarte są w
umieszczonych na terenie miasta oraz
ogłoszeniowych w budynku Urzędu.

I]ltrlrlistrz Miastr i GnlLrly
inż. Jerzy CieśLa

ogłoszeniach
na tablicach

PffŻffGtri,ĘHHff
29 marca br. w Centrum Kultury w Smiglu w

gronie współpracowników, władz Miasta i Gminy
Śmigiel: burmistrza Jerzego Cieśli i przewodniczą-
cego Rady Jana Pietrzaka, przedstawicieli Woje-
wódzkiej Biblioteki Publicznej w Lesznie z dyrektor
Nlałgorzatą Halec na czele, rnłodzieży i dyrektor Za-
sadniczej Szkoły Zawodowej p. Stanisławy Klemen-
skiej i prof. Andrzeja Wrzesińskiego, przedstawicie-
la Kurkowego Bractwa Strzeleckiego p. Tadeusza To-
maszewskiego w związku z przejściem na emeryturę
długoletniej Dyrektor Centrum Kultury p. HELENY
WRÓBLEWSKIEJ zorganizowano okolicznościorł,e
spotkanie.

Helena Wróblewska podziękowała obecnym
za współpracę, życzliwość, okazyrvaną pomoc,
za wspólnie przeżyte chrvile, nie zawsze łatwe, ale
w większości należące do miłych wspomnień w cza-
sie pełnienia obowiązków służbowych.

Z przepracowanych ogółem 35 lat pracy 25 przypa-
d-a na pracę w Śmiglu, w tym 18 lat w kulturze.
iriajwiększą satysfakcję dawała żegnającej się praca
rv bibliotece.

Gratulacjom i życzeniom nie było końca. W imie-
ntu Zatządu i Rady Burnristrz i Przewodniczący po-
dziękowali za owocną pracę w kulturze śmigielskiej,
dobrą współpracę, za wspólne stworzenie Centrum.
,.Przykro, ze Pani opuszcza nas .,.".

Wznosząc toast obecny d;".rektor Centrum powie-
dział: ,,Zostawiasz trwały ślad swej pracy i działal-
ności, naszą powinnością jest ten ślad pomnażać.
Dziękujemy Ci Leno za to co zrobiłaś i prosimy Cię,
jak tylko czas pozwoli, często do nas v/racaj".

(B. M.)

olElul Wll lE

ZAPRASZMY PAŃSTWA

DO NOWO OTWABTEGO

§KLEPU OBUWNICZEGO

PRZY UL, OGRODOWEJ 1 W SMIGLU
na przeciw Restauracji ,,AMERYKA"

polecamy również

KOSZI LE MĘSKIE I KBAWATY
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Z OBRAD ZARZĄDU
posiedzerrie rł, dniu 6 kwietnia br.

Opr,ócz członków Zarządu w pierwszej części u-
dział rvzięIi Leszek Balcer, Jan Pietrzak i Marek
V/alkiewicz - członkowie doraźnej komisji do pro-
wadzenia - \,vraz z Zarządem - 1626$q7 ze Spółką
BORAL - POLSKA.
Dokonano analizy drugiej wersji umowy o lvspółpra-
cy z Boralem. Stwierdzono, że w stosunku do wersji
pierwszej są zapisy budzące wątpliwości. Burmistrz
ośu,iadczył, że drogą teIefoniezną zostały Tozwia-
ne i obecnie oczekuje na pisemne potwierdzenie.
Jerzy CieśIa zapoznał zebranych z wynikami rozmów
odbytych rv Urzędzie Wojewódzkim w Lesznie z u-
działem Wojerł,odólv, przedstawiciela Agencji Włas-
ności Rolnej Skarbu Państrva w Warszawie oraz no-
wym 7,arządcą Racotu p. Andrzejem Sarnorvskim.
Burmistrz stwierdził, że jest wielka przychylnośc
wszystkich zainteresowanych stron do przejęcia
przez gminę części gruntórł, Agencji, co umożlirvia
dalsze pertraktacje z zaintetesou/anymi rolnikami i
Boralem. L. Balcer przedstavrił projekt umowy lłzstę-
pnej o zoborviązaniach wzajernnych stron, którą Bur-
mistrz winien podpisać z zainteresowanymi rolnika-
mi. Podkreślił, że jest to umowa wstępna o zobowią-
zaniach v,lzajemnych: co gmina rolnikowi, a co rol-
nik gmiilie. Jej zawarcie jest konieczne - dodał L.
Balcer. Propoz;zcję przyjęto jednogłośnie.

W następnym punkcie Burmistrz zapoznaŁ z pro-
jektem umowy dotyczącej wywiercenia studni głę-
binorł,ej w Smiglu. Wykonawca Zakład Cieologicz-
no-Wiertniczy,,Hydroservis" z Poznania studnię wy-
wierci olaz prowadził będzie nadzór h},drogeologicz-
ny i opracuje dokumentację hydrotechniczną powy-
konarł,czą pozyskanej z odwiertu u,ody. Prace zobo-
wiązuje się wykonać do 31 lipca br.

Członkowie Zarządu zgłosili zastrzeżcnia dotyczącc
kosztów ptzy zmianie urzędowej cen energii i palirv
(nie powinny one wzrosnąć) oraz kosztów (rvinn;,
być znacznie obniżone) na wypadek nieuzyskania na.

pożądanej głębokości 140-150 metrów wody. Zobo-
wiązano Burmistrza do dalszych negocjacji.

Pozytywnie rozpatrzono wnioski o usytuolł,aniu
kiosku gastronomicznego (obecnie na boisku ZSZ)
przy ui. Farnej w Śmiglu otaz o wydaniu zezwoleń
na podawanie i sprzedaż alkoholu w nowo ot,wart;,nr
lokalu gastronomicznym w Centrum Kultury w Śmi-
glu. Radzie Sołeckiej z Bia\cza Starego umorzono, na
wskutek niemożności rozliczenia, zaległv rachunck
za pobór wody.

Sporo dysktrsji wywołało kablowanie - zmiaRa
sposobu zasilania rv energię elektryczną z napor.;ic-
trznego na ziemne na niektórych ulicach Smigla.

J. Cieśla stwierdził, że tym r.azel]1 enelgetyka zupeł-
nie inaczej podeszła do spra\lv niż poprzednio.
Przedstawiciela naszej administracji nie zaproszono
na przetarg i tym san-}_ym nie dano nam szans na uz-
godnienie wykonania pTac na chodnikach po wyko-
pach. Przy poprzednich pracach energetyka zlecila
ich wykonanie naszemu zakładolł-i gospodarki ko-
mutlalnej. Za uzyskane piel.iadze zakupiono kostkę
brukow-ą, którą pokr.vto cześc chodników ,vr' śród-
mieścir:. Zastlzegłem sobie jedvnie pou,iedział
Burmistrz - że popękane płl,tki muszą być zastą-
pione nowymi.
Ale problem nie leży na clrodniku. ale rvisi w posta-
ci lampy ulicznej. Ośrr-iet]enie uiic jest zadaniem
gminy. Wykonawca, zs-r,ciezca plzetargtr, Koncesjo-
nowally Zakład Elektro-instalacl-jn;- Czesłarva Ko-
buszyńskiego z Kościana zrl,róctł sie do nas z ofertąY-
ułożenia kabla oświetieniorr-eso rr- tvm samym wy-
kopie co i kable energetyczne za cene 250 mil. (sta-
rych) złotych. Jeśli odmórr-irnr,. to do czego przyha-
czymy nasze lampy, gd}- energetl,ka zlikwiduje słu-
py? Będziemy na norr-o rozkopl-ir-ać dopiero co za-
sypane chodniki? Prac t,l-ch i pieniędzy nie zaplano-
rvaliśmy rv budżecie. Zresztą energetyka Tozpoczę-
ciem prac nas zaskocz__vła. Jej przedstarviciel na Se-
sji ośu,iadczył, że prace w Smiglu rvstrzymuje. Co
robic? Podjęto dec.v*zję: zlecic rvl-konanie (po uprzed-
nim otrzymaniu kosztor5.su) i zapłacic z rezerwy bu-
dżetowej.

Ponadto oma\^,iano:

- sprawę dotacji na naukę języ,ka angielskiego lł,
szkole w Przysiece Starej, W związku z tym, że w
tym roku subwencja ośrviatowa jest o 1.200 mln,
(starych) złotych większa niż pieru,otnie planorvano
dyrektorzy szkół przed jej podziałem wyodrębnią
rvnioskowaną kwotę;
,- spra\,vę pomieszczenia biurorvego i jego wyposa-
żetlia dla Gminnego Związku Roiników, Kółek i Or-
ganizacji Rolniczych u, Smiglu, Spralvę postanowio-
rro omówić na następnym posiedzeniu,

- rvnioski o odroczenie i umorzenie podatków. Te
ostatnie skierowano do komisji rolnictwa celem za-
opiniou,ania. Wśród,,odroczonych" były wnioski
właściciela cegielni w Przysiece Polskiej. Termin
płatności starl,c}r zaległości przesunięto na l<oniec
czerwca. Bieżące - muszą byc spłacone do końca
kwietnia.

- dotację (przyznano 5 mln. złotych) dla Towarzy-
stwa Walki z Kalectwefil na rzecz dzieci niepełno-
sprawnych;
-- rł,niosek ks, dziekana Zlrigniewa Dawidziaka od-
nośrrie utwardzc,łlia ulicl, Dąbrorvskiego (brak śroel-
ków);
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,-- Si,]ia\\ e niieszkania po zmarł,vm r\. E. o któl,i: u-
biegała sie jego opiek,.rnka I.U. O]recnie obowiązirją-
ca Llsta\\,a nie daje zainteresowanej takiego p]:ay,a.

Ptz-;znanc pokój z kuclrnią w budvnku plzy l,ł1.

S. Skarzr-i,skiego Genowefie Dr_rciziak. Lista zakr,l,ali-
fiko'.'.'anr-ch na przydział mieszkań komunaln,rich jest
ciiuga - nra 20 pozycji. Uzysk takich rnieszkań jest
mirlinlalnr-. Przypomniano (nie no-,-;ą) piopoz-._cję ir,l-
doi,,-r- nieszkań koinunainych. Wnioskuje też c tc
kon:rsla spra\v społecznyh. Przy okazji onraił,jania
s}jiat.,, :nieszkąni,orł,ych,'ńarząd, przyjął starlel-.łisko o
koirseki,-entliytrr egzekrł,orvanitr crlseie!< za zaległe
czi rlsze z odC;irriern słxalvi/ do komołnii.-a i,r-iącznie.

donic|:a do Sicrpov,,a, Fizebiega ona przez torforvis-
kł ,",,zlj,.Lz cirogi i na skutek drgań wywołanvch ru-
ci::ll pojazdów następuje niekontrolowan-v lvyciek.
]i za .,,,,cCĘ trzeba płacić. Rozviiązaniem na prz;rszłośc'-1l:dz.e podłączenie Wydoro-ol,a pod Raclomicko, a
Sleloo,,,.,a cic rurociągu ;:rzesyłającego rłlodę do Oi-
sZi 1,,,,a,

W oosledzeliu ZatząCir ltczestniczył też jak
Z.3,,t-S:€ l,,, iej kadencji -- li;-71E,.1,14d;ljęzący Rad-;, ii:Iias-
ta l ,-.:,. ,n-; rr. Sl_,ig]tr Jail Pictri,a}', 1,;toi.. zaapelo-łał
Co 7.a:z:.:].--l o reaiizacię ,.;.cii.;,ł"ł Fuaci;; i komii ll.
Pl'zt :..-a-','.'lł iez pro1.1zl-cli3 23Ęqpu specjalistyczle.:j
1.1,.,:: -,l-,-1aj;r ar]<i za. ]<.,,itę znacznie pTzekracza,irŁc?,

}]f zi,_,]a,, pl .tz R:.,r;t, 1i:-;ii, 7.1:.propono\Ą/ałJ by częśc

;esii..i,lizi sie sprzeiający -* a tak już było l,,- te;
(|,-]_,i--,a i,,l,a]ityko,łane płatności zrealizc,../ać .;
.---,,- --]_-.^_ -_^]---
}rl_ -Z]..,li: I\]KLł,

Plzer,,,odniczac__v r-łstosunko.,^,la.ł :sie t:z do tematu po-
s:ecizenia, 1<omisji plarro.,vania, ktcre odbyło siq 5

l.;,,rie ttlra 1lr. Uzgodriiorro i ustąiono na nim koiejnośc
tł--,konąllla zadań priler-.,ic]zia,.l-.-ch .jo wykona-nia r,ł,

- 1iliłi 1,olitł ze nrojk",.n, iriri;eto.,,,,J,ch. Jan Pieti:zalr
-sti.,-ielcjził jcdnozr-,a.cznie: ria podział t;icir pienit2ciz;r
Racia dala przvz-wolenie Zarządo.ł,i.

Eulnlistlz clicz;*tał podziekłił,ania skieror,i/anc na
lejł,; iecc pl,zt:z zastępcę l)yrektora Zespoiu cis, Cpic-
ki Zdrori,otnej ,"v Kościanie chirurga 21i:ignier,r,a
Szeir-czr-ka za: ,,udzielenie poir:ocy finanso,i,ej \Ą, z:1.-

k,lpie sprzętu do kompuitro,"vej analizy zali-su ei..l-
ktiokaldiograficznego clie Oddziału Re,.l_n:a,ioiogic.:-
]]]-Rellab 1itacyjnego rł, l]ruiglu, Dzlęki fy'aszej r,vi,-

ciatne3 }]onlocy i jnan,-"crł,ej zakupiliśr_iy (...) spl,zęt (...)

kto:-,- prz5.czlrnił się do z,,viększenia zakles,,t Cia.gło-
st-,-ki i lł, ten sposob do polepszenia jakości opieki
r:lcdvcznej śl^,,iadczonej pacjentom ra.:7,eg!l oddziałił".
Na i-t-rat,ginesie plzyporninam, że Radni ..-, czasie scsji
23 Jistopada postanor,i,,ili przekazać sv,,c dicty z nastę-
pnej Sesji (2 grudrria) w w_vsoirości 7,2il[i tys. z} na
:,ak,il,i; s:i;1,1łltr i tuccli.cznc51o.

,= ź;,- (H.Z)

§ffi§ sm§&tA
Zapraszairry do konkursu historyczrrego pod hasłem:

CZY Zr"]AsZ IiISTORIĘ SWBG$ MIA§TA?
1. Organizatorem konkursu jest Smigieiskie 'Iowa-

rzl,stir.o Klrltula.lne ol,a;i Centt,un,i Krritl,tly 1łl

Śmigiu.
2. Celem konk,,rtsu jest:

- rozbltdzetrie zaintere:;olł,air i 1lrlt_ltllilryzagją
rviedz;, o Smiglu,

- poznanie tradycji historyczhych naszcgcl rlrias-
ta.

3. Zakres tenratyczny bęclzie obejllro,,r,irł rviedzi; o
Sinigiu oll czasu porvstania mia_cia do 1$45 l*!r1-1_,

zatvalta rł. następujących pl,rblik;icjach:

- Ludrvik Goniolec: Dzieje miasta Sniigla. Wi)
Poznań 1960.

-- Z,łłiedzamy Smigiel i okolice. }vfonografia, l<ra-
joznavłcza. Opr. W. I..-oz}orvsjii. Kościan 19!]3.

- Śi:;igiel 
- rniasto i gmirla. i,'older - nlal)a.

Snigie1 1993.

- Hirbelt Zbierski; Udział nrieszilłińców Sinipllir
i okolicr,, lv Poił,stai.iu Wieikopolskin 191B -19i9. Śmigiel 

- Kościan 1994.

-- Flubert Zbielski: Syl.,vetki l)oiakcl.1r rclzstrzc-
1an5,gi1 w 1939 r. na Starym R.ynku v,, iinlig}u.
Slnigiel 

- Kościan 1994.
i,;/l-;zystkie publikacje są dostępne ,,v Bibliotece Pu-
i,-iicznej N4iasta i Gminy rł, Srniglu, u1. Kościuszki 20,
1. Warunki uczestnictv",a:

- w konkursie moze r,",ziąc udział każcly. kto vr
nieprzekraczalnym terminie do 8 iłlaja 1395 r.
clostarczy lub naCeślc zgłoszenie pod adresenr:
Centrum l(ultrrry. ul. I{ościuszki 20, Śrnigiel
z clopiskiem;,.Konkurs historyczny", Zgłosz,e-
nie rł,inno zarvierać: imię i nazr.visko, wiek, za-
li.r.li_]". r,ł]<iadn1; ą6."a.

--- .fi przypadku lł,iększej liczbir zgłoszeń prze-
ploi,,,adzone i:ędą eJiminacje, które odbędą się
rł, Ccirtrum Kirltr_ri.1, r,.,l 1,liatck 12 maja 1995 r.
o godzinie 17.00.

j. Irii:ał konkursu ocibędzie się w sobotę 20 lilaja br.
rv sali rvidowisjiorr,ej Centiu.m Iił,rltur,v (rł,ejście
A). podczas koncertu n]Llzycznego,

6. 7,w-ycie_zc 
"v 

zostalla iLilonorowani nagrodami lisiąż-
ko,,vymi.

./l/. /t/. /r/./l/./l/./l/./l/./t/. r/./t/./r/./t/./t/./r/./t/./l/,/t/./l/.il/./l/

Zesyól Szkół Eolniczyclr _. gespodarstwo pomocnicze
rv Nietażkowie
oferu;e

rnleko l<ozie
Cena promocyjtla i,00 zł (i0.000,-).

?ri>r zedaż 11,;.łącznie w si.edzibie gospcdarstlva.



WITRYNA ŚMIGIELSKA

Walne Zgroinadzenie Ł]ciziałotucótu
Przedsiębiorstwa Produkcji Handlu i Usług Rolniczych
,,SMIGROL" sp. z o. o.

Orlbyło się 5 kl,rietnia rv sali wiclowiskowcj Cen-
tlum Kulttrry w Śmigltr.

W zebranirr na 23 kółka lolrricze, które są uclziałorv-
cami Spółki, ucze:tn;czyli deiegaci z 19 (82,60/o), a rra
36 udziałorvców z osólł ftzycznych, uczestniczyły 34
osob;- (94,440lo). }Tie,.iczestiriczyli przedstawiciele kó-
łek z Karśnic, Wcnieścia, Zglińca (gm. Ifuzywin) i
Zegrówka.
Gośćini zgromadzenia byil: burmistrz __ Jerzy Cieś-
Ia, Marian l{asperski - prezes WZRKiOR w L€sz-
nie, Jerzy Wojciechorvski -- dyrektor Banku Spół-
dzielczego w Smiglu.

Zebraniu przervod.nicz;,ł członek Zarządu Spółki
Antoni Śliwinski.

Sprawozdanie ;z d"ziałalności Rady Nadzorczej
Spółki przedstarvił jej prze,wodniczący Henryk Fłó-
ciennik.
W 1994 roku rada ocl'oyła 7 posiedzeń, w czasie któ-
rych rn.in. ana.lizovyała -lvyniki finansołve, cenniki
usług, stan zatrudnienia i -"vynagrodzenia, zadłuże-
nia. Wyceniała sprzęt do zbycia, oceniała jego lvy-
korzystanie. Podda-no też ocenie stan r.vydzierżawio-
nych obiektó-w. Przewodniczący Rad;l 5iy7lurdzlł, że
Zarząd nie miał kłopotórv finansołvycŁl t z zabiezpte-
czenienr frontu robót. Rada pracę Zatządu oceniła
pozytywnie i .r",niosła dla jego członków (Ryszard
Irornalik, Genov,zefa No.łal<, A. Sliwiński) o absolu-
torium, Zaproponowała też, by nie zmieniać obecne-
go składu Zaruądu.

Sprawozdanie z dziąłaln,ości gosoodarczo-finanso-
wej Spółki za 7994 rok przedstawił piezes R, Forxł-
]:l-1rK.

Spółka ,,ŚMIGROL" działa drugi rok. Sv,,ą działal-
ność opiera na kodeksie handiowym i Statucie. Jej
kapitał zakładowy wynosi 2.582 udziałów po miiio-
nie każdy (wszystkie dane w starych złotych). Kóika
rolnicze jako osoby prawne mają 2.004 udziały, a o-
soby fizyczne (pracownicv) - 5B1 udziałói,-g. Fun-
dusz wkładów kółek rolniczych, które nie są udzia-
łowcami Spółki, stanołrri fundusz rezerwov/y i wy-
nosi 200 min złotych. Stan środków trlrzałych na ko-
niec 1994 roku w cenach ewidencyjrrych brutto riy-
nosi 5.228 mln złotych.

Spółka na koniec roku m.in. dysponowała: 16 ciąg-
nikami, 26 przyczepami, 21 kombajnami z'oozo,w5rrni,
2 kombajnami buraczanymi, 2 kombajnami ziemnia-
czanymi, 4 aparatami opryskowymi, 7 rozrzutnika-
mi obornika.

Przychody Spółki w 1994 roku wynosiły 9.142 tlln.
zŁ i w stosunlru do 1993 roku vlzrosły o 25,30/o. I.Ia-

leży podkreśIić, że ,uvzrost nastąpił przy znrniejsze-
niu o 12 stałych pracorvników zatrudnieniu. Zwięk-
szono front pracy, zarłlarto -wiele umów z przedsię-
biorstr,-vami z którymi Spółka rvspółpracuje. Wzrost
nastąpił rórvnież z tytułu podwyżki cen paliv",,
Współpracujemy z: INSTALEM, EI{ERGOPOLEM,
TASKO-i\TONTEM i HYDROBUDOWĄ w Pozna-
niu oraz AGA-GAZ w Kościanie.

5B,30/o przychodów przypada na usługi i produkcję
rłrarsziatową, 4L,30lo na usługi traktorowo-maszyno-
we, a 0,40/o na pozostałą działalność. W dalszym cią:
gu występuje spadek zamórł-ień na usługi traktoro-
wo-naszynowe, co jest związane z pogarszaniem się
sytuacji ekonomicznej rolnikółv z jednej strony, a

wzrostem usprzętowienia gospodarstw chłopskich z
drugiej strony.

Spółka w 1994 roku zatrudniała 63 osoby. Ich
v,zynagrodzenia i ubezpieczenia stanowią 560/o kosz-
tóv,, ogółem. Średnia płaca łącznie z nadgodzinami
wyniosła brutto 4.3B7 tys.

Na nakłady inwest;rcyjne (zakup kosiarki rota*
cyjnej, plasy mimośrodorłrej, spawarki, faxu aTaz
ŻUKA) wydaliśmy 130 mln. zł.

Spółka w 1994 roku wypracowała zysk brutto w
kwocie 71 mln. zlotydn Proponujemy Walnemu
Zgtomadzeniu przeznaczyć go na fundusz rezerwo-
wy.

Dużym problemem dla Zarządu było ściąganie
należności, Posługiwaliśmy się nawet komornikiem,
e mimo to na koniec roku zaległości wynosiły 1.533
mln.

Za.rząd udzielał także pomocy finansowej: GZRK
jOR ,w Śraiglu, ośrodkov.li zdrowia w St. Bojanowie,
LZS ,.Po],onia" w Smiglu, KGW w Nietążkowie,
gr.cinnej radzie sportu i rekreacji.

Zarząd n_ie do końca, zprzyczyn techniczno-praw-
nych, zdołał uruchomić punkt przeglądu gaśnic.

W dyskusji mad złożonvrni (bilans i rachunek -r^zynikó-w Społki przedstar.viła gł. księgowa G. No-
vrak) sprar,,,ozdaniami głosu nikt nie zabrał. Zarząd
objechał wcześniej kółka rolnicze w terenie i tam
wszelkie wątpliwości zostal;ł wyjaśnione)

IJchrvały o udzielenir_ł absolutorium Zarządowi i
Radzie Nadzorczej podjęto jecinogłośnie.

Równiez jednogłośnie, ja-ł::ie wybrano Zarząd
Spółki w dotychczasowym składzie.
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Pcdjęto uchwały cl przyjęciu do Spółki kółka Rol-
niczego z Morolł,nicy z udziałem 78 milionów zl i o

zbyciu na tzecz Nliasta i Gminy Smigiel nierucho-
rr:ości przy ul. J. tvTatejki (były POM).

W wolnych głosach głos zabrał I\{. Kasperski, któ-
ry podkreśllł, że ,,SMIGRCL" (wraz z podobnie dzia-
łającą spółką w Pogorzeli) jest wzorcową spółką rol-
niczą działającą w oparciu o prawo handlowe v,z ska-
ii kraju. lvfówił też o ,,wielkiej polityce" rządu vr od-
niesieniu do rolnictwa o tym, co robił Związek by
na rządzie ę,ymóc pewne posunięcia względem wsi.
Wacła.lł Bura z No..łzejvlsi apeiował, by nie podlvyż-
szać jl.iż ceTL za usługi traktorowo-maszynoive. Wy-
korzysiał też obecność Burmistrza i pcprosił o w-yja-
śrrienie spra\ł. y telefonizacji.
Si_rrviczak poruszył sprawę odłogających gruntó:,v w
Koszanornie byłej SK Racot.

-^J Po rvyczerpaniu porządku obrad, bardzo spraw-
nie je prowadzący A. Siiwiński, podziękował zebra-
nym udziałowcom i gościom za udział i je zakończył.

(H.Z.)

llollel!lc)llc3llO llOllO llOll(3 ll(3llO llc) llcrll

ffi§& ffi§$§ffinfiffi?

-"rV :rllsltrzostr.łrach mi:ista i gnliłry r.łru.,vit j,icz,r,,:a-

.qZon-..Ch$-tenjsiestołowym.1ittlr.e1.o7'cg1;ii]o
dniacll 10 - 20.03.1rr,. lv Szkole Podstar.vorł,ej Nr" 2

im. Konstytucji 3 Maja w Śrrligi,L uclział l*,,ilję]o |j

zespołow reprezentujących zakłaCi, pTacy, i_rlij]:,i-
zacje młodzięl9r57ę i sportotve.

- Piettł,sze miejsce zdobyli rzernicślnicy gllajai:-., :,,

składzie : Wł ad ysłar,v },'Iulcz,vński, G r zegor z Ci,lot, it,.--
ski i Jarosłarv Kaźrnier:czak. Dalsze miejsca za_ję1;,.

drużvny: 2 - K.S. ,,Pogoń 1,929",3 - ,,Zjedilocze-
ni" Śmigiei, 4 -- OSP riietązkowo, 5 - ,.LIłoCzie-
żotvc,v" z Koszanow&, 6 - Mleczat,nia S,l.iqir.i. Zrl,y-
cięzc.\- otrz;,mali puchar ot:az, wraz z ilru3;1 Cruzyllą,
nagrcdv ]]zeczov!,e.

,.Polonia" Smigiel w s*lrotę 2.13 1.",..lir:ł,lia lv S':}.o-
le Podstaviorłzej ]rTr 2 w Smigiu sr".Ęrił]iz,ijśJ *łistł:'e-
strva rniasta i gminy u, kategoriach :,_:,wcr]łi1;órn, rrie-
zrzeszonych i zrzeszonych. Zarvod,v l,,,,zpcci:'yiLa.jil, sL:
o godzinie t5.00. Zgłaszenia przyjno-r,;,;:e będą cri_

godziny 14.00,

ZAPRl]l 3ZllYi
Rozgrywki barazorve o rł,ejścit" do T1 iigi 7, LIcLzia-

łem .,Polonii" Smigiel cldJledr się 13 i 1l, naja.,
Prarr-dopoCobnie w Śmiglu.

Ze sportow1,1lll, pł:r! rc"!Dż?;l-i ł, ;|,!

kiazźmźerz LIaś',tLk

@ NA §sffi,%§p.

\Ąi t}rrl i,tl].;,.l p.;,:y,1,1:,lł"la l0i} ]"r,:r:ic Cr:hltnic:,:ei Stl:;,l-
ży Poz*rnl.,j i.; 3;riglu. Ofir:la_Lnie straz pł;vnrstała .,v

]895 roku z inir:]:i1.-1,rr7y óivt:uc.rnego burmistii]i]. if ilaz-
rł,isku Kluge, Or tez b_vł jei prerwsz:.vr:l p;:.];1eselTl.

Przedtem. ocl ] B60 ioku. ao r,,;alki z ognieln :lt;."ił_ły
,,lvarty ogiriołt,e" porvolyrr3_lie spcśród mieszkancciv.
Jak nazr"ia rlslrł,:l,itje, b5"1i t,-:z za]]e\I/ne irocnllrni 3i11|1-

:iami-

100 ]at to ckrłi,lł." j donio,li,. iubiieusz i nic dzir^rne-
go. ze został już porvołari.,. ',;llnitct. kići-y zl.i nie. się
przvgotoi,,alrjclll ol-.chodó,, . i:}cstł,:r-rwioiro, że i-L]z-

poczrą się cni: :,,l,,: 7 l-:laj; ,,ł, tradyc_vjnyrł DNTU
STRA:ł..rłii\, a zakończ1, je urccz;,-stość kirimirrac;,j-
na 9 -.ri;:eśiria b.r.

"r:lk llłż<'ia jr-tbileu::uol,va i-łroczr,,1_1tcść, tak i ta pc-
ciaqlii: i:,a sci.lą koszty. C]:cŁoll:l- zaplą119,;l;ino slłrom-
.,ie. ;lle fł-}rt,:m je;;t, że ]l,e li'§;łliscy stlażacy posia-
i:ie 1ą r:,"lr.d1.1rlr. Erakujc tcż: .ooci.:ta.,;".owego spi:zętu.
I,::. zr,łiązku z t;ł-rn Kon_.i,|e'; C1rjaniza,c5ljny Julrileu-
;:.:.i Z\\i]]§_Cii sie do Spcłeczciisir,,,a .Nliasia i Gmin;r
Sn:iliei rłiaz Zł:],iłe"ilc-,xl Pr:rł-,, c 1.lrzekazy-,vanie na
Jro::t,., Kr_:"ritetu 4gfolg-.1,1o1rlej d"aniny pienięznej na
iaką .ta,ć Sząncr.u".n-,,-ch L/iieszkar'lców. Apel stlażakóvł,
1_,;ipieian-,-,, i petiajenry Jr+lrto: ES Srnigiel nr 172-
-2T13. Ę§li;l;lt ntożna tcż i]łI-r,lry,,,i,ać laezpośrednio lv
l,. tr ;i ż;:l : l 1, p:l z.-l u i. Pqllr-l; ";11; .1.,v §Vłkp. 4,

Pirl,,l:",:,z.-l, pr ezent .ł post ł.r;i zaszczy tn e ;;f-} 
r,nyt: o z-

cl::nl:l, ale i z,+,,ielokrotiricnia cbo.,viązkórv i odpo.,vie-
i].:iail:łl';i,i i::lsi strazacy ji.łz łtrz;,ilali,

2{] iutłiltl ł;r, si-l,viercli:enien .iornend"aii13 i}i6",1,1nr:fo
P:-;łist"ł,cvl"ej Straż;r Fozalnej jeCnostlra OSP Śmigiel
zostałł .,;,.,ł.ączona cio I{;:aj*-i",,ego Systemu Rator.rni-
rzc-Caś:;_iczegc. LTzala,jIlicrrierrr tego stwierdzenia
br-łr_i podpisa_rri.e jeszcze v; gludtriu tlb.r. trójstronne-
go pcl]ozulxieria poniędzJ., T{c,n:endantem Rejono-
.,il-,,ln P§P r,.,z Kościanie, Zar-ządem L{iasta i Gminy
,,,,, lj;l;ijlu i OSP u, 'jnliril,. Ijor-o;,umienie olrieśla
pla\Ąra i ol.:,o."l,,iazki stron z ab,:,łiązującą rvszystkich
rasa:].a: ,,Rc,łrr,/ wkład rvsz_vstkich dla wspólnego
be :.:r:ie czei. st1.1a, ".

W piśnit T(ot-lcncl;iłtił_ Głów-negc PSP rio OSP rv
1r-n:ilrl:.i a]!':,'iei,_-] C]:;]: ,,... ,,l .:l..:.,.rl_e kr,7t.,l,ii_l ,T po:jta-
,,l,.i.cl,vch przeJ jcili:cs'il<a..l ublega";ąt;l,nii stę o zasz-
:-,,,:'i,,,.i ::,.l-cz,e,:ic ric ioirajol-.,ego Sys,i,enu Ratowniczo-
i,la.ir,:,.-,,_.l;il ,::je bvło ła'r".",ie. ale i zadania, które stoją
przei :,ll-.:i, r;;i tlud,ne, rriebezpieczne, złożone, Mogą
i t_li :,1-, 1, o s,1, :i Ć i-,;l,-;o i ir c] ;i t] Sprł, tĄ/fi i. ami:itni, zaangaŻo-
-,,,,lt;:,i. !,,V.i, i)rt_iiir;rvic, potijqiiście terr wysiłek".

(H.z.)
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Wallle Egroattadeeffi§e $pó§k§ t§gdne§
V{alne Zgr omadzenie Przedstawicieli Spółki Wodne j

l\,Ieliora.cji i Konserwacji Urządzeń Meliorac;,jnych
r.v Śn:ig}u oCbyło się 7 krvietnia br. w salce kameral-
nej Ccn,t,"um Kultury .,,-, Smiglu.
W zebra:-iiu uczestniczyło 28 członków na 49. Prze-
vlodtricz),ł prezes Spółki Jan pietrzak.

Gośćn:i Wairrego Zgroraadzenia byli: burmistrz Mia-
sta i Gnriny Snigiei Jerzy Cieśla, zastępca kierorvni-
ka Urzędu Rejonor,vego w Kościanie Andrzej Przy-
była oraz pracownik tego Urzędu Robert Grzernski.
Wojelł,ódzki Zv,iązel;. łl,Ielioracji i Urządzeń Wod-
nycir reprezentowali: liranciszek Nowak, Bolesław
Stoczczak i Henryka Szpurka.

Spra,wozdanie z dzia}ainości Spółki złożył prezes
Jan Pietrzak. Spółka nadzoruje stosunki wodne na
obszarze 3.B54,67 hekiarórv. Na tej powierzchni jest:
260,5 km rowól,i ogółem (rv tym 184,4 km ro-."vów
melioracyjnych szczegółorvyc}r) oraz 2.965 hektarów
gruntów "iT:l zdrenowanych.

W 1994 roku rvykone,no:

- konsełr,vację rowów o długości 51,3 km,

- usunięcie awarii drenarskich na obszarze 72 ha.
Ogółem koszt wykonanych robót wyniósł 42B.982.500
złotych (starych), rv tym składki rolników i udział w
kosztach UMIG w Smiglu - 330.282.500 złotych i
dotacja z Utzędu Wojewódzkiego ,w Lesznie
98.700,000 złotych.
Godnym podkreśiellia jest to, że Spółi<a prace kon-
serw-acyjire urządzeń rneIioracyjnych vryi<onywała na
każdym obiekcie (w melioracji to teren obejrnujący
najczęściej kilka wsi przy danynr cieku łvodnym.
Gmina Smigiel podzielona jest na 10 o'r:iektów) na-
leżącym do Spółki. ,,lJrł,ażamy, że Z7,Balt rowó-rłr kon-
serwowanych w ciągu roku do ogólnego statru, jest
działaniem prawidłowym i por,vinno być kontynuo-
wane w następnych latach" - stwierdzlł na koniec
Prezes.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstałvił jej
przervodniczący Henryk Dudziński, Wszystko dzia}a
plawidłołvo, a jedynym problemem są dłużnicy za-
legający z płaceniem składek. Zległości za rok 1993
wynoszą 1.614.200 zŁotych, za rok 1994 - 5.213.800
złotych. 19 zadłużonych członków zobowiązania jed-
nostkowe nie przekraczają 20 tysięcy (starych zło-
tych), Ogółem jednak jest to 276.700 złotych. Komi-
sja Rewizyjna te zadłużenia proponuje unorzyć.
Projekt budżetu na rok 1995 przeCstawiła księgor,,,a
Elżbieta Gidaszewska. (sumy łv starych złotych)
Dochody
saldo z 1994
udział MiG
składki

2L,474.900 zŁ

250.000.000 zł
27B.133.100 zł

Rozchody
ryczałt na samochód
l,,,rynagrodzenie prac. urnysłowych
\iiynagrodzenie prac. fizyczn;,ch
irilraso sołtysów
diety
v,rydatki reprezentacy jne
zal<up materiałów
rcboty konserlvacyjne

Razerrr 549.608.0S0 zł

Przełvodniczący projekt budzetu skomentował:,,Je-
śli chcemy utrzymać poziom ubiegłego roku, a był
cn sukcesem, to musil,i:iy miec budzet. Jego podsta-
rł,ą jest wysoka składka, Zarząd ploponuje 70 tys.
od hektara". (Im wyższe wpły,,,,,r. ze składek, tym
w-yższa dotacja z Urzęclu Wojew-ódzkiego), Urządze-
ilia musimy konserwować. Są i takie rowy, które po _-.
prostu zostały zaorane - są t.vlko na mapie. Musi-
my je odtworzyć. Do tego jest potrzebny sprzęt, ale
o tym później - dodał.
Dyskusja dotyczyła głów-nie rr.,ysokości składki. Soł-
tys Spławia Stanisła.ł Górny sirł,ierdził, że te pie-
niądze, które uchrvaliła wieś (40 tys/ha) im starczą.
P. Kupka z Żegrówka przypomniał. że gdy zakłada-
no spółkę nie było mowy o tym. że wszyscy będą
płacić rólvno. Jan Pietrzak zripostował: statut nie
przerviduje uchwalenia dw-óch 1.,.;,sokości składek, a
działamy ptzecież wspóinie, Inny z dyskutantów,
RyszardSiiwiński
z Bronikowa stwierdził, że lvszystko drożeje, a lol-
nikowi się obniża. Nie mogę zgodzić się na 70, bo
wieś uchwaliła 60. Po coś tam pojechał? - spvtają
się mnie gdy przejdzie 70. Ostatecznie 10 osób głoso-
wało za 70 tys.,łra, 12 osób za 60 tys./ha. Dwie osoby
były przeciwne jednej i drugiej propozycji, a 4-
vrstrzymały się od głosu.

Uehwalenie składki 60 tys./ha spowoduje korektę w
cjół w dochodach budżetu na 1995 rok.

W r.volnych głosach poluszono m, in. sprawy:
-- robót i konserwacji urządzeń na byłyclr gruntach

PGR i SK,
-- zanieczyszczeń cieków przez mleczarnię i zakła-

dy mięsne.
Postanor.viono, że slrładki lvinny być zebrane do l5
maja.
Do Komisji Rewizyjnej dokoptowano sołt5,5ą wl;i
'Wydororvo Bogusla,"va Szczepaniaka.

Na koniec prezes Spółki omówił sprawę sprzętu.
W ubiegłym roku rozpoczęto starania o zakup dla
Spółki specjalistycznego sprzętu, ale takiego, który
mógłby hyć też lvykorz1,5f6ny do innych prac ziem-
n_vc:h. N{ia}a to };vć, kopłrko-spvcharka OSTRÓW.
500 nr_iliotll'lr.v złoL:rch ila jej zaliup przeznaczyła rv
tym roku Rada Miasta i Grniny w Śmiglu. Ale. No

34.200.000 zł
43.200.000 zł
57.024.000 zŁ

4.000.000 zł
4.000.000 zł
2.000.000 zł

20.000.000 zł
385.184.000 zł

Razem 549.608.000 zł
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rvłaśnie. Pojawił się norvy sprzęt, zriłcznie iepszy.
o rtiększl-m zasięgu ramienia - 5450 mm. "Test t..,l

lioparko-ładolvarka, z napędem na wszystkie kł;ia z
silnikiem model URSUS 4390 WARYI\TSKI 726. Pra-
blenr jest rv tym, że obecnie kosztuje ponad nriiiard
(starych złotych)! Chcemy ,w v.ryniku negocjłcji iio-
prorł,adzic do tego, by sprzeda-,vca zgoC.ził llię lfa
sprzedaż raialną: r,,u, tym roku 700 miiionoir,, \,,- pl,z)/-

szłym - 
jeśli Rada podejmie teraz lal;ą uciti,ałę -pozostałe 500 miiionów.

,, Ia maszyrra rozr,ł,iąże wszysii<ie problemy z łado-
v,,aniem i kopaniem w gminie, Służyć będzie w§zy-
stkim. Nam do melioracji, komunalce 

- do lrlvko-
pórł,, spyclrania i ładorłrania" - porviedzlał ł,a za-
kończenie Jan pietrzak.

(H. Z.)

ioaaaaa}}Fł}}}.},}a}r}raołc,}}aooaaaai}a}}ao,}r,raoa.}aai}ł}łD9

t&
Organizatorzy zapraszają do udziału lv:

- lEl;pl"u13ie literackim na fraszlrq iub kuplet
(zu,rctka dov",cipnej, sat;.ryg7..; pioserilii o aktual-
nej treści, zakończona zwykle refren-ern). Fraszki --
zat;ztu}gr,.::. nie mogą przekraczać 8 -wersółv.

Kuplety mogą mieć dowolną ilość strof. Przv nich
należy podać :iazwę popularnej melodii ,,v.3 kti;r,ej
kuplet można za,śpiewać (np. na melodię ,,Szła .lzie-
weczka do laseczka").
Fra"szki i kuplety nie mogą zawierać wulgaryzmó,w
iwyrazy ord_ynąlrro, nieprzyzwoite) ani lii_liiz;ać 1,1r!-
ności osób będących ich tematem.
Zatytułorł,ane i podpisane teksty nalezy przysłe.ć
(przynieść) do Centrum Kuitury do dnia 8 maja br.
Uwaga. Przekazanie tekstu jest róv"noznaczne z wy-
rażenienr zgody na bezpłatne (bez honorariunr) w},-
konanie w czasie koncertu, festynu oraz drr-ik w ,,S7i-
trynie Śmigielskiej".
Ar-l f.r:rzy na j dovu,cipnie jszycl-r uttvc l il,,,,, ulrcr:cro,,varl i
Zol,aitą nagrcdami ksiązko.łyrni, a :ll;,jlepl;zlr utwór:
.ictą szpilką.

- rcini liście przebcjórł, dzieci i lliodzież do lat
li

-- roclzinrlyclr potyczkąch - rodziny trzyosobo*

- turnieju tarrca: r,v kat. do 9 lat - solo i pary
-- disco, rap; rł, kat. 10- i4 1at, pary: c]ia-clra
polka, walc wiedeński, disco; w kat. 15-18 lat --
pary - cha-cha, polka, l,;e}c angielslri, rock and
ro1l; v,, kat. powyżej 18 la'c - cha-cha, tango, fok-
strot, samba. Czas trwania jednego tańca do 2 minut.
Zgłaszenia przyjmuje i informacji udziela Centrltm
}iuitury l,,ł Smiglu ul. T. Kościuszki 20, tei. 273
do 8 irlaja !rr.

}ńASź] TlŁLEl{T ltKTORSi(I, MUZYCZNY
i PocZLTCItr HUMORU?

ZGŁos sIĘ! NIE ZWLEKAJ!
}oaa,aaeał}roooaaeai}ioae

URZĄD MIASTA I GMji.TY SMIGitrL
ZAT BUDNI PĘACOiVNII{A _ :r§trążCZ"{ZNĘ
E{arrd;,dat winien posiar!_ać:

-- .vykszałcenie średnie lrudowlale,
--- nie przekroczony 30 rok życia,

- uregulorł,any stcsunek do siużby łvojskowej.
Gferta powinna zawierać:

- k,"łestionariusz osobołvy,

- uciokumento,wane rł.ykształcenie,

- e_ktualne świadect-wo p]]acy,
--- api:rię z ostatniego zakładu pracy.
Cfert"r, z dokumentami prosinry składać w zamknię-
tych kopertach rv Urzędzie Miasta i Gminy Smigiel

- pck. trr 19 rv terminie ii; 30 kr:,rietnia br.
Sekretarz Miasta i Gminy
mgr Wanda Jakuboąnska

ffi$§E tmagp

(@B
Urząd Stanu CEuilnego ln Smżglu uprzejrnże

zausiad,amźa, że uolę tłstcl,pźenźa u zwia,zek małżeński,
zadeklarotlsali:
26.04. - Pan Dariusz Piotr ,]a.kul,tie,k ze śni,._;la i

pani Anncł kurcłsiłis!ła z wonźeścźa,

29,a4. - Pan Wiesłulll lY.ari&ll, Sobkowźcz z Masłllł
i pani kalarztłna kachnic ze starego Ba:
jałłoua.

- Pan Waldernar Bergman z Popoula Stcłregrl
ź Pani Beata Nou:uk z MorounicE.

- Pan Pau:eł Michał Pludra z Gołanżc ź Panl
IvIałgorzata, Drost z Robaczyny,

- Pan Ryszard Maślanka z Koszanoucł i PQnż
Iulona Notłak ze Sr,żgla.

- Pan Wojcżech Kernpa z Koścźana ż Ptlni
>. Jounną I\Iocek z Żegrózuiła.

- Pun Karol Stanisła1, Spgch,ała z Wo,nźeś-
cia i Panl KatarzEna Lźdźa Elecłla zc Śmi-
gla.

3a.a4, - Pq.n Przemysłalu Jozef Boroznżcik ze śwźę-
cżechotlsy ż Panż Anna Kźcźńskc".:e Śmźgla.

6,05, - Pan Radosłal"D Sawżcki z Popc,ua Starecia
ź Panl, Arleta Vlc,szEk z Bźelaw.

- Pan Jerzy Adamczeusskź ze Sn,,"ig\,l i Pł":i
Małgorzata Anna Berthold zę S;łżgl.a.

Zastępca Kierownika |JSC Danut,a Ratajczgk
aaaoa+++§ł}oi}aał)a§ł+a

U W A G A. Notujemy częste przypadki wybijania
szyb w samochodach przez kamienie y*:-,,pariająie zc
skrzvń ładou;nych htb ,,wystrzeliwane" spocl cli:on
samochodowych. Prosimy o zachowanie od.stei;ćw
między pojazdami i ostrożność w czasie i.ryprzeCza-
nia' Kierownik Posterunku }'oticji l,okalnej

st. sźerż. Wźesław Terczczoskź
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PRZEDSIĘBIORSTWO
pRoDUKcYINo - IJSŁ LIGOWo - HANI-!I-*WE,

EXPORT * IMPORT
Tl\DEUSz MICHALSKI

64_100 LESZNO, UL. SZCZEPANoWSK{EGO 25 TEL. (0_65) 2t-z2-74

Przetlsiębiorstrvo przyjmie niżej wymierrionycir pracowrrików:

]VIURARZ - TYNK 
^RZ - 

PŁYTKA§Z (6 osób)

BLACHARZ - DEKARZ, (2 osoby)

ROBOTNIKÓW NIEWYKIVALIFIKOWANYCH(3 osoby).

Przedsiębiorstwo wyżej wymienione zapev/ni.a dojazdy z miejsco-łości Smigiel do miejsca pracy
Praca na dobrych warunkach finansowych, na czas nieoirreśIony w pełnym wymiarze godzin.

Inforrnacja telefoniczna (0-65) 20-22-74 od godz. 16.00 - 18.00 oprócz niedziel.

UL. MICKIEWICZA 18 TF,L.422 
- elektrolecznictwo

SERDECZNLE ZAPRASZA WSZYSTKLE O,SOBY o T a z:
MAJĄCE KŁOPOTY Z TRĄDZIKIEM, 

- 
przekłuwanie uszu,

ŁOJOTORIEM N A PROFESJON,4LI{E ZABIEGL _ fugnrrą _ ciemnienie brwi i rzęs,
SKUTECZNIE WSPOMAGAJĄCE LECZENIE _ usuwanie zbędnego owłosienia ciekłym
TEJ PROBLEMOWEJ SKORY woskiem,

UWAGA : DLA PANóW t00l0 ZNIżI{A - 
rnakijaŻ

GABINET KOSMETYCZNY
A,]L,EKS F\,ND]R.Ą \\ro J ClECHo §vsK.Ą

śnllGIEL

P o n a d t o:
osobom, które pragną aby ich skóra rvyglądała
Swlnżo, ZDRoWo I MŁoDO
p r o p o n u j e:

- 
pielęgnacyjne oczy§zcz^nie skóry,

- ALOE LIFT - zabieg opóźrriający Froce§
starzenia i wygładzający zmarszczki,

- MASKI KOLAGENOWE - w1irolr']żedzerric
kolagenu w głąb skóry _ kuracja silitie

narvilżająca i regenerująca skórę,

RATY BEZ ŻYRANTÓW

Matrico Chomęcice k/Foznania, ul. Poznańska g2

(przy trasie Poznań-Wrocław) tel. 0-61 l3-77-I7
Uwaga: dysponujemy transporttem specjalistycznym

do 30 km - gratis.

- intensywne narvilżanie przy pomocy łatrvo
przyswajalnych preparatów w ampułkach,

- odżywcze masaże kosmetyczne szyi
i dekoltu,

Wszyslłźe kosmetyki użgtłane do zabiegóus pocl1,odzq
z pr of es j onalng ch tżrm:

DlOZAPHARM oraz, DR BABOR
Wszelkie informacje można uzEskać pod numerern

telefonu 42Z _ Smzgiel,
Gabźnet czunnu:

wtorek
środa
czwartek
piątek
sobota

l:;t,rt źe je możlilłość

IIUBTOWNIA PIELUCH DZIECIĘCYCH
,,SANDR, IA,,

w Snligiu przy ul. Farnej 18 (dzwonić)
czynna od godz. 8.00 - 16.00 tel. 402
Poleca szerolri wybór towaru po cenach

konkurencyjnych

Przyjmuje zamówienia na wykonanie
KRZESEŁ I STOŁOW DĘBOWYCH

ZAKŁAD STOLARSKI J. LUDWICZAK
Śmigel, uI. Zdrojowa 18

9.00 - 18.00

12.00 _ 1B.00

9.00 _ 18.00

ulnózl:źenża sźę u źnngch, godzl,nach

Najtańcze w Wielkopolsce
LADY CHŁODNICZF,

długości 1,20 1,50 !,7a 2,00 2,50 - mb.

szafy chłodziarki zamrażarki



: SKLEp ROLNO-OGRODNICZ,Y

o f e r u i e m y:
e GRZYBNIE PIECZARKI RAS POL- . NARZĘDZIA i SPRZĘT OGRODNICZY

SKICH, HISZPAŃSKICH i WŁOSKICH O SRODKI DO PBODUKCJI FIECZARKI
o FOLIE C DRZEWKA i KRZEWY OWOCOWE
. NASIONA KRAJOWE i ZAGRANICZNE i OZDOBNE

. NAWozY PŁYNNE i SYPKIE O Śnonxr OCHRONY RosLlN

I\TOCNY SKLEP MCNOPOLOWV ,,GIN"
64-050 Smigiel, PL Wojska Polskiego II

tel. (0-65) 180-1tt w, 82
.-€e+:-__

p o 1 e c ai

6 ALIiGttłLE,

o NĄt,OJIi C{iŁODZĄCE,

c LODY, sŁonYcZE,

o wYt}ĄWNI(,T,WA R[rGIoriALNB.

Honorujemy etrroczeki, czeki, karty kredytowe.

Dla stałych klientów - rałratorva lrarta stałego lrlienta. Obsługujemy wesela -
możlirvość dostawy tlo donru. Dla klientórv znrotor;,zowanych dogodny parking.

Zapraszamy cocizienirie od 9.00 do 24.00

także w soboty, niedziele i święta

URSZULA, PAWEŁ BALCER
64-030 SMIGIEL tel. (0-65) - 180_111 - rtew.82

PL. WoJSKA POLSKIEGO 11

INFORMUJE SZANOWNYCH P.T. KLIENTÓW, Żn PRZYJMUJE ZAMOWIENIA NA:

TF"ZMIELE ULE ROŻNEJ WIELI{OSCI,

ZAPYLACZE POMIDORA i FAPRYKI OraZ ENTOMOFAGI

zap ra§z,amy od 9.00-17.00, sotlotydo14.00

C SPRZEDAŻ RATALNA SPRZĘTU MECHANICZNEGO



WITRYNA ŚMIGIELSKA

Yq ZŃZĄDZIE TMZK
Miło nam donieść, że nasz red. naczelny mg-l, IIr.r-

bert Zbierski ponownie, po raz ttzeci, został rvyirra-
ny rv skład Zarządu Tor,varzystrł,a Miłośników Ziemi
I(o.ści ańsl<ie j. Gratulr,r jenir, l Redakcjrt

ar)a.}ar.}}aai)i}.}}ał3l+aa(r.aoarraoaaaaaa.})a.)aał)ł)r)ałrt).}.),a+aaałX!}l}.,x

PRZEPRASZAM
mieszkańców Smigla i prz;zjezdnycin za niedogodnoś-
ci porvstałe na chodnikach na skutek prowadzonych
prac ziemnych zrviązanych ze zmianą zasilania ele-
ktrycznego z napor,;ietrznego na ziemne.
Róu,nocześnie proszę o przestrzeganie zasad bezpie-
czellstlva w miejscacir plowadzonych przez nas prac.

Czesław Kobuszyński
wykonawca

tluaga Kolekcjonerzg
pocztÓtxek
bądź fotografii

Z okazji DNI SMIGLA'95 Centrtłm Kulttłry nra

zamiar zorganizo\vac wystawę pt. SNIIGIEL W ST.\-

REJ FOTOGRAFII. Zgłoszenia zestalvów lub poje-

dynczych fotografii i pocztórvek należy dokonać do

28 krvietnia br. osobiście h.rb telefonicznie w Cen-

trum Kultury w Śmiglu, ul. Kościuszki 20, tel.273
podając imię, nazwisko, adres oraz ilość eksponató-w.

PPUH s.c. ,,GIN"
7] SmDZiBĄ NA PLACU WoJsKA PoLsKIEGo 11 w SMIGLU

SERDECZIłLE ZAPRASZA P,T, KLIENTOW DO KAWlARI,il

cAlFlE cltlUIE ,,@ll lNl"
w CI'NTBUM KULTURY w §MIGLU, UL. T. KosCIUsZKI 20,

I(TORA OTWIEBA SItrOJE PODWOJE tV DNIU 1 MAJA br. OD GODZINY 10.00

KAWIARNIA CZYNNA BĘDZIE:
ffi-iiórti, śrorly i czwartki od gotlz. 10.00 - 22.00

rv piątki i soboty od gotlz. 10.00 do 24.00

rv niedziele i śrvięta od godz. 10.00 do 21.00

OFERUJEMY dania barowe (małej gastronomii), rr yroby cukiernicze, szerolri asortyrrrent napojów
ciepłych i chłodzących, koktajle, desery, alkohole, zakąski.

PB,ZYJMi.JJEMY ZAłIOWIENIA na organizację imprez rodzinnych, towarzyskich, spotkań koleżeń-
skich lub tor,varzystrv

ORGANIZOWAĆ BĘDZIEłIY dancingi i dyskoteki a takżc działalność lrlubową i kulturalrrą wg pro_
gramu który będzie opublikowany m.in. lv ,,YYitrynie Srrrigielskiej".
W poniedziałki (oprócz 1 maja) lokal będzie nieczynnv.

Zapraszarny także do naszego sklepu monopolowego GIN na pl, Wojska Polskiego rv Stttiglu,
czlvnny codziennie od 9.00 rlo 24.00,

a także
do sezonolvego sklepiku spożywczo-cukierniczego przy ul. Konolrnickiej (czynny będzie lv czasie irnprez
a także rv okresie letnim codziennie),
U W A G A: W dalszym ciągu przyjrrrujerny cdpori iednic osoll;, clo pt,acy.

Dyrektor Handlowy PPUH s.c. G I N
PIOTR BALCER

NASTĘPNY NUMER: tl MAIA 1995 R.
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