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WITRYNA, ŚMIGIELSKA

Co i gdzie w tei kadencji
W poprzednim numerze relacjonując ob,rady XX

sesji Rady wspomniałe,m, ż;e podjęto uchwałę w spra-
wie zatwierdzenia,,Ramo,wego progralrnu działania
Rady Miasta i Grnirry Śmigiel ną okres kadencji i la-
ta następne".

W załączniku do niej stwierdza się, że priorytetami
dla opracowania projektów budżetłr i projektów in-
nych uchwał przyj,rnowanych w latach 1996 - i998
będą ,,inwestycje gminne polegające na wyposaże-
niu terenów w urządzenia niezbędne do prawidłowe-
go funkcjonowania gminy, jei mieszkańców i zakła-
dów pracy". Do nich zaliczono:
1. oczyszezaLnie ścieków,
2. sieć wodociągowĘ,
3. sieć kanalizacyjną,
4. drogi,
5. siec energetyczną i ośrvietleniową,
6. świetlice i remizy.
7. sieć gazo,wą, l:' , ,

9. budo,wnictwo komunalne.

A ZATEM: CO I GDZIE W TEJ KADENCJI
I LATACH NA§TĘPNYCH BĘDZIE

REALIZOWANE?

1. Oczyszczalnie ścieków

Smigiel, oraz częściowo Koszanowo i Nietążkowo (zą-

dania już korrtynuowane):

opracowałrie koncepc ji - 
prograrn]u technolo gicz-

nego systerrrrr kanalizacyjnego; przygotowanie do-
kumentacji techniczrrej oczyszczatwi ścieków bez-
sieciowej i sieci kanalizacyjnej przebiegającej,pod
obwodnicą wrav z kotrekto,rami; budowa @zysz-
czatnl sclexow r kolektorów.

2. Wodociągowanie
Machcin - uszczelnienie tamy p,rzy zbiorniku p.poż.'

Nowe Szczepankowo - zwodociągowa,nie wsi,

Olsze-wo- - uaktualnienie dokurnełtacji na budowę
wodociągu,

Poladowo - zwodociągowanie wsi,

Przysieka,.§tara I - zwodociągowanie wsi,

Skora.czerv"o - przyłączenie posesji do wodociągu,

żegrowo,: I§o*y Swiat - kontynuacja wodociągo,
wania wsi.
,' ..,. _.,' - .,- 3. Budowa lranalizacji

chełkorł,o -: wykorzy§tując już posiadany częściowo
materiał, budowa kanalizacji o dł. ok. 400rn,

Czacz * wykona,nie dokumentacji i budowa kanali-
żźsji na ul. Wielichowskiej,

Karmin 
- budowa studzienek ścieko,,-.",-ch i skanaii-

zowanie rowu od sklepu do śr,,,retilc:-.

Id,arśnice 
- skanalizorłranie ro\\,u o cjł. os. 4t,i n.

Koszanorł,o 
- budowa kanalizacjl birzo,,',ej na ui,

Półwiejskiej,
Morownica - Jrudowa kanalizacli rt cz=scl rl,si.

Nietążkorvo 
- wykonanie doklłmeniac;: l oudowa

,kanalizacji długości ok, i50 m. na ;llc.,- Bocznej;
zakrycie rowu kanalizac;-jnego o c]. lk, 4ó0 m,

Poladowo 
- rvykonanie dokuneniaci.. IaśjD l,ul,.

skanalizowanie wsi,
Przysieka Polska - oczvszczenie :--,.-, i ,lci,,,,-adniają-

cego wraz z przepustami.
Spławie - skanalizowanie rr-si.

Stare Bojanowo 
- 

przygotou,anie iokumentacji na
budowę kanalizacji uiic Kolejotvej i Krviatowej,
zakup materiałów i skanalizorvanie tr-ch ulic,

Stary Białcz - zakrycie rorvu kanalizacvjnego o dł,
ok. 85 m,

Żegrowo 
- brrdowa kanalizacji burzo,,r,e;.

Żegrówko 
- b,udowa kanalizacji burzoi.,ej.

Smigiel, K. O. nr 1 - dokończenie kanai:zac;i ul, S,
Kędzierskiego,

Smigiel, K. O. nr 2 - remont kanaiizac;i na ul, T.
Kościuszki od ulicy J. Dąbrort,skiego cio u1. E.
Orzeszko,wej; budowa kanalrzacji od ui, E. Orze-
szkowej do torów,

Śmigiel, K. O. nr 3 - budolva kanaL,zacii na ul. I.

Paderewskiego,
Smigiel, K. O. nr 4 

- budowa kanalizac;i na odcin-
ku ul. A. Dudycza,

W gminie na całym odcinku - konse:\\,acJa rowu
podstawowego Samnicy Starej,

4. Drogi i chodniki
Bielawy - podbudowa, utwardzenie i poiozenie dy-

wanika na dŁugości ok. 400 m na odcinku od dy-
wanika w Zegrówku do ul. Głórł,nej rv Bielau,ach;
utwardzenie żużlem drogi przez ri,ieś c długości
ok. 500 m,

tsronikowo - dokończenie budolvy drogl na ul, Wiej-
skiej, zakup płytek 

"nodrrięg$l_ych,
Bruszczewo - położenie dywanika na ,;1. Przl-siec-

kiej,
Czacz - dokończenie budorr,_l chodnika na ul. 27

Stycznia; wykonanie dokumentacJL na chodnik
ul. Wielichowskiej, budorva chodnika na \Mieli-
chowskiej i Polnej; utrvardzenie drogi do cegiel-
ni o długości ok. 250 m,

Glińsko - ułożenie krawęznikorv rvzdluz drogi przez
rł,ieś i przygotowanie do połozenia ci;-ivanika; za-
kup kostki brukowej do ułozenia przed śił,iet}icą,
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i w lątach następnych
Iiarmin 

- założenie krawęzni]<órł, i płyt chodniko-
rvyclr przez rvieś; połozenie dl,rvanika od sklepu
do świetlicy,

Kar,śnice 
- położenie dywanika asfalto,wego na dłu-

gości ok. 400 m; utr,vardzenie drogi Karśnice 
-Białcz na dł. ok. 1 km,

koszanolvo 
- dwustronne ułożenie krawężników na

u1. Półwiejskiej, jednostronne położenie na niej
clrodnika i utwardzenie jezdni,

}Iachcin 
- smołowanie drogi na odcinku ok. ?00 m;

utwardzenie zużlem drogi na odcinku ok, 1 km,
Illorownica 

- budo,wa drogi bocznej we wsi; położe-
nie chodnika na odcinku ok. 100 m do sklepu,

Norvawieś -- dokończenie budowy chodnika,
Nietażkorł,o 

- utwardzenie i położenie dywanika na
lł1. Leśnej o dł, ok. 620 m,

Parsko położerrie dyrvanika asfaltorvego przez
wieś o dł, ok. 200 m.

Poladowo 
- zakup i położenie krarvężnikórv i pły-

tek chodnikorvych: prz;-gotor.vanie i budolva Jr.óg
bitych,

I'rzysieka Polska 
- budowa chodnika na terenie wsi;

równanie dróg gruntowych 
- ulic: Bruszczew-

skiej i Piaskowej.
Przysieka Polska-Przysieka Stara budowa deptaka,
Przysieka Stara II 

- położenie dywanika asfaltowe-
go na długości ok. 500 m,

Robaczyn-utwardzenie drogi na odcinku ok. 200 m,
Sierpowo 

- poszelzenie drogi z Sierpowa do Górki
Duchownej i połozenie na niej dyr,vanika,

Spławie 
- budowa chodnika na dł. ok. 1800 m,

Stare Bojanowo 
- budorva drogi 

- ui. Osady o dł.
ok. i00 m, dwustronnie położenie na niej krarvęż-
nika i jednostronnie chodnika: drvustronne poło-
żenie chodnika na u1. }{orł,ej; przlzgotowanie do-
kumentacji na budorł.e lrlic: Ko]eiowej i Kwiato-
wej - rozpoczecie glomadzenia materiałów. bu-
dowa,

Zygmuntowo 
- Iemo1-}t drogi r,"-oje,vódzkiej przecho-

dzącej przez wieś.

Zegrowo 
- poszerzenie dlogi biegnącei przez r,vieś

w kierunku Śmigla o dł. ok. 1 km: utr,ł,ardzenie
drogi Zegrowo 

- Norvv Slviat,
Żegrówko 

- poszerzenie dr.ogi biegnącej przez lvieś
w kierunku Smigla o dł. ok. 1500 m, położenie
płytek chodnikowych o dł. ok. 100 m,

Smigiel, K.O. nr 1 
- utwardzenie ul. S. Kedzierskie-

8O,

Smigiel, K.0. nr 2 - utwardzenie u]ic; J. Iwaszkie-
wicza, gen W. Sikorskiego, S. Wyspiańskiego, L.
Rudnickiego, I. Kraszewskiego, F. Witaszka i J.
Słowackiego; położenie chodników na ul. T, Koś-
ciuszki i L, Rudnickiego,

Śmigiel, K.O. nr 3 - modernizacja ulic: Krótkiej i
Kątnej, modernizacja chodników na ulicach: H.
Sienkiewrcza, Jagiellońskiej, Podgórnej oraz pl,
Rozstrze]anych; położenie dywanika asfaltowego
na ul. J. Matejki, S. Skarzyńskiego i Farnej wraz
z chodnikiem; utwardzenie uj. Wiatrakowej i po-
łożenie chodnika; budowa parkingu przy |Jtzędzie
MiG,

Smigiel, K.O. nr 4 -_ dokończenie utrvardzenia ui.
Osiedie; uzupełnienie brakującego chodnika na
ulicy Ariańsklej; położenie krawężnika na ul, A.
Dudycza. utlł,ardzenie ul. Ogrodowej,

5. Oświetlenie
Karrnin - załażenie 2 lamp przy drodze rv kierunku

Wonieścia,
Karśnice _.- przedłużenie linii ośrvietleniorvej o dł,

ok. 300 m,

Nowawieś - budorva oświetlenia na ul. Leśnej,
Nietążkowo 

- założenie 1 lampy na ul, Krótkiej,
Nor,ve Szczepankolvo 

- załozenie oświetienia na pla-
cu zabaw za sklepem,

Przysieka Polska - b,udorł,a linii energetycznej do
świetlicy. założenie 1 lanrpy,

Robaczyn - uzupełnienie oświetlenia,
Spławie - budowa oświetlenia uIicznego,
Stare Bojanow.o - rozbudowa sieci energetycznej na

nowo powstającyrn osiedlu przy ul, Krętej,
Wydorowo - budoiva oświetlenia ulicznego,
Smigiel, K.O. nr 1 - budowa oświetlenia uiic: Po-

łudniorł,ej, Rolnej, 27 Stycznia, Potnej. Młyńskiej
i Winnickiej,

Snrigiel, K.O. nr 2 --. r.emont oświetlenia ul. E. O-
rzeszkowej,

Smigiel, I{.O. nr 3 - założenie lalnpv na u1, J. Ma-
tejki przl, kościcele,

Smigiel, I(.O. nr 4 - założenie oświet]enia na ul.
Wiatrakowej,

6. Śrr.ietlice i remizy
karmin - budowa ubikacji,
Nietążlrorvo 

- założenie centralnego ogrzervania,
Ntrle szczepanliorvo 

- malowanie elewacji świetli-
c1, i sklepu, ogrodzenie obiektów,

i'oladorvo -- clokończenie budowy, wykonanie przy-
1ącza wodociągowego, zakup wyposażenia,

:. d. str. 4
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Przysielła Polska -- kai:rtalny,- remr:nt insiaiac;r eie-
ktr5,czne j.

l'rzysieka Stara I 
- zakup rvyposażenia.

B,obaczyrr - przygato\\,anie dokumentac;i i dobudo-
rł-a wyjścia ewakuacyjnego,

Spłar.vie 
- budowa boiska sportoi,vego z zapleczeil.

Wonieść - przebudorva śr,vietlic;,; dopcsażenie CSP
Smigiel 

- 
przyłączenie Dornu Działkorlrca inr Roma-

rra Walrgóry do ciepłowni i budcwa dru,giego
przyłącza \^/ody na ogródkach działkowycll.

7. Gazyfilłacja

Poladowo - przygotowanie dokumentacji.

8. Szkoły i przedszkola
Bronikowo'---- ko,ntynuac ja przebudorły pa}acu,
Przysieka Stara II kapitalny remont budynku

szkołnego,
Stare Bojanowo rozbudowa obiektu szkolnego

przy ul. Szkolnej,
Smigiel - rozbudowa sch,roniska młodzieżowego.

9.,Budownictwo komunalne
Srłrigiet - budowa komunalnego budy,nku mieszkal-

nego; o,dnowienie elewacji budynku Urzędu ]\{ias-
ta i Gminy Śmigie1, remont sanitariatów wew-
nątrz Utzędu, adaptacja budynku w- podwórzu..Urzędu na siedzibę Ośrod,ka Pomocy Społecznej.

, opr- (H.Z.)

Tryb t$al§amn§E §mkm§myc*ł §rłvwms€vei!
Wiadomo, że każdy chce z;,,-ć 1epiej: w;,godni,:j 1

dostatnio. Dązenie do pięcia się ,li gorę jest natu"ral,ną

cechą człowieka i zbiorowości. A ze nie r,.lsz}zstkie

mają rórł,nołnierny dostęp do zdobyczy teci'n,ki i cy-
lł,ilizacji, następuje ich duża presja na 1okalną adirli-
nistrację o ich realizację. ,,Koncert życzeń" poszcz,e-
gólnych osób, sołectrv i komitetów osiedlow-ych jesi
długi. Szczęśliwy był ten, komu ucialo się ,,s§,cja
sprawę" wprowadzić do budżetu.

Świadom,ie napisałem ,,był", bo Rada Miasta i Gminy
w Smiglu postanowiła te sprawy uporządkowac. O
Łym, czy coś wejdzie do planu czy nie, decydorł,ać
llędzie kilka czynników. trTajpierw - 

priorytet (zob.

tekst: ,,Co i gdzie w tej kadencji i latach r:astęp-
nych). Poźniej w myśi zasady: rvykaz inicjatywę, za-
deklaruj wkład finansowy i l,zeczolr,y a my -- salllo-
lząd - 

pomożemy.

Aby jednak nic nie b;,ło robione na hura. rad,tli plzi,-
je;ii ,,F"egulartin lokalnych inic jatyrv inrvestl'cyj-
itych" (1.i.i), Ocz}.rviście, nim tralił na sesję. b:,,ł d,ys-
kutorł,any w czasie posiedzeń korr'isji i prezyciiurn ra-
d1, oraz zarządu. Projekt, opierając się na dośwlad-
czeniach Krakowa, opracovlał p. Tadelłsz Vfasielerv-
ski.

Celem podejmorvania 1.i.i. jest p;:zyspieszenie re-
aiizacji zadań poprawiających warunki życia miesz-
kańców.

Lokalne i.i. polegają na inicjowaniu przez zarządy,
osied]i, rady sołeckie, społeczne konritety budowy
oraz olganizacje społeczne i polityczne realizacji"
wspóInie z admini.stracją samorządoivą, inw-estycji ,w

dziedzinach należących do zadań lvłasłiych gminy
oraz na deklaror^.,aniu swojego rvspołuczestnictwa r,",

tych inwestycjach. To rvspółuczes'tnictrvo może pcle-

gaó na: przekazaniu śro,dków finanso*1,-ch i materia-
łów, zaangazo,waniu siły robcczej i sprzętu.

W ogólnych zarysach regulamin l.i.i. przedstawia
się następująco:
Inicjator l.i.i. składa wniosek o realizację inwesty-
cji, której zamierza się podjąć do biura, które tworzą
pracownicy U.M.iG. Śmigiet:pp. Bland,yna Pella, Ma-
ciej Marciniak i Jerzy Biniaś. Następnie uczestniczy
w negocjacji warunków i pod,pisaniu porozumienia
negocjacyjnego, a następnie - umowy.
Taki wniosek winien zawierać: nazwę i adres inicja-
tora; nazwę, usytuowanie i parametry techniczno-
-ekonorniczne efektu inwestycji, informacje określa-
jące społeczne korzyści powstające w w;rniku zrea-
l,izo,u,ania zadania; proponowany termin realizacji;
wyliczenia finansowe tj. proponowane źródła i war-
unki kompletnego'fi,nanso,wania ota.- oświadczenie
woii mieLsz&rańców - wypełnione deklaracje - do-
tyczące zasad udziału w inwestycji, w ty.m wielkość
wkładu finansowego i świadczonej pracy \loraz z za-
sadatni ustalenia ich wartości.
Biuro inwestycji sprawdza kazdy vmiosek pod wz-
ględem formalnym, rejestruje go i przedkłada za-
rządo,wi do zaopiniowania. Zarząd bierze pod uwagę
możliwości realŁacji w danym roku budżetowym w
odniesieniu do: ramowego planu pracy rady, priory-
tetów inwestycyjnych w danl.nr roku budżetowym,
a w przypadku inwestycji budowlan;,ch - ważnego
pozwolenia na budowę. Wniosek,wTaca do biura, któ-
re sporządza 1istę zadań inwestycyjnych planowa-
nych do realizacji. Listę tą przedstawia zarządowi do
akceptacji. Zatząd, po zaakceptowaniu, przekazuje ją
kornisjom finarrso,wo-gospodarczej i rolnict;wa, tze-
miosła i inicjatyw ,gospodarezych celem zaopiniowa-
nia. W rańe pozytywnej opinii, zarąd 1istę przedkła-

*nEffillEffiĘffil-
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da na roboczej sesjl budżetowej. Wraca ona do biura
inrł-estycji, gdzie 

- po uchwaleniu uchwały budże-
tolvej - sporządzcne zostają umowy, które w imie-
rrlu Gminy podpisuje Burmistrz i reprezentant Ini-
cj atora.

Inlvestycje w imieniu Gminy prowadzi biuro, które
lł,l,konanie robót może zlecić tylko lv drodze przetar-
8u, w którym bierze udział przedstawicie1 inicjato-

ra. Biuro inwestycji sporządza półroczne, po trzech
kwartałach i roczne sprawozdania z przebiegu reali-
zacji każdej inwestycji.

Na pierwszy rzut oka procedura wydaje się byc
nieco skomplikolvana, ale jej walorem jest ujednoli-
cenie trybu postępowania wszystkich lokalnych ini-
cjatyw inwest"vcyjnych.

(H. z,)

Jesrcne n poprl,edniej Sesii
AKTYWNOSC RADNYCH

Przewociniczący poszczególnych komisji rady
(ich nazwiska r,v tekście podkreśiono) omalviali plany
pracy na rok bieżąc1. oraz informowali o akt,vw-ności
radnych - członkó-uv komisji r.vyrażonej udziałem rv
posiedzeniach, które odbyły się rv 1995 r,

1. Komisja Spraw Społecznych odb;,ła 16 posiedzeń,
Franciszek Szyrrrański uczestnicz.vł rt,e lvszystkich,
Stefan Dobrzyński, Pau.,eł Golznr- 1 Roman Schiller

- w 15, Alicja Ziegler .- rv 14, Zenon Skoraoki rv

-- 13 i Janina Wawrzynor.łlska - w 6,

2. Konrisja Planowania Przestrzennego, Porządku Pu-
}llicznego i Ochrony Srodorviska odbyła 17 posiedzeń.
Leszek Balcer, S. Dobrzyński, F. Szymański, Henryk
Szul i Maciej Marciniak uczestniczyli we wszystkich.
R. Schi}ler - w 16 a Stefan Klupsz - u, 15.

.3. Komisja Finansorvo-Gospodarcza odbyła 13 posie-
<]zeń, Urszu]a Ranke uczestniczyła we wszystkich,
§{arek Walkiewicz, Henryk Skrzypczak, Zdzlsław Ża,
czyk i Henryk Żak ,,v 72, L. Balcer, Zygfryd Bu-
cizyński i Tadeusz Wasielervski - w 11, Stanisław
Pawlak _- w 10, P. Górznv, Z, Skoracki - w 9 i J.
Wawrzynowska - rł, 8.

4. Komisja Regularrlinor.vo-Statutorva odb:"ła 16 po-
siedzeń. We wszystkich uczestniczyli: L. Balcer, I.

Wasielewski, Marek Janorvski. W 15 posiedzeniach
uczestniczyła U. Ra.nke. rv 14 - 

P. Gćlrzny, a w 10

-- Lech Ratajczak.

5, Komisja Rolnictrva, Rzerniosła i Inicjatyw Gospo-
cłarczych odbyła 5 posiedzeń, We v"szystkich uczest-
niczyli: H. Szu1, S .Pawlak, Sta.nisław- Buchwald. A,
Ziegler, M. Ratajczak, 1\{. Janorł,ski, 11, Żak, T. Wa-
sielewski. W 4 posiedzeniach uczestniczyli: Z. Sko-
racki, M. Waikiewicz, !,. Ratajczak. Jan Pietrzak i

Jan Lisiak. Z. Żaczyk lrczestniczył rv 2 posiedze-

niach.

Alrtyrł,ność rałln1 clr rrrierzoną udziałem w sesjach

przeclstarł,iła przew-odnicząca Rad,v iJrszula Ranke,

W 1995 roku rada odbyła 12 sesji. We wszystkich u-
czestnicz1,li: U, Ranke, S. Buclrwald, S. Dobrzyński,
M. Janorl.ski. S. Pawlak, M. Ratajczak, R. Schiller,
Z. Skoracki. H. Skrzypczak, H. Szul, F. Szymański,
T. Wasie]ew,ski. L. Balcer, Jerzy Cieśla, Paweł Górz-
ny, L. Ratajczak, A. Ziegler, Z. Żaczyk i H. Żak nie
uczestniczyli w 1 sesji, w ż - Z. Budzyński i J. Li-
siak, lł, 3 - J. Pietrzak i M. Walkiewicz, a w 4 -.i. Warzynolł;ska.

l{oWY PODZIAŁ l,TA KOMISJE?
Radn5, L. Balcer, ,,po przeanalizowaniu różnych

nrateriałów dotyczących sprawności i skuteczności
działania Rady", rvniósł do Prezydium wniosek o no-
rvy podział na komisje, a mianowicie:

1. komisje stałe - problemolve:

- finansowo-budżetorva,

- spl,aw społecznych i socjalnych,

- rolnictwa, 1eśnictrva i gospodarki gruntami,

- rzemiosła, handlr_t, usług i działalności gospo-
dalczej,

-- pJ,anow-ania przestrzennego. budowrrictwa, po-
rządkr-r publiczncgo i oc}rrony środowiska,

- inrvestycji lo}<aln).ch i zamówień pubiicznych,

- prywatvzacji oraz zarząclzania m:ieniem komu-
nalrrvnl.

2. kcrnisje i:rerytorycznel:

- regulaminowo-statutowa,
--- rer,,,izyjna.

Autor projektu proponuje, by w komisjach stałych
b;,ło po 7 radnych i po 3 osoby spoza rady. Radny
rnoze bvć członkiem najwyżej 2 komijsi stałych, W
}iomisjaclr ll.inni też pracować Przewodnicząca Rady
i Eurmistrz. L. Balcer zadeklarował, że ,,jeśli Rada
i,,,vrazi zainteresowanie tym zmianom", to przygotu-
je ;:.akles cz,vnności dla każdej z tych komisji.

(H,z,)
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W dniir 23 iutego b,r., prll,v dziviękach n:i,:j.ki

granej przez O;:kiestrę Dqtą O 3P il Srriigiu, zebraii
się w Centrum Kuitury śmigielscy strazac,v ]]a co-
rocznylTl t,aln) n:, zebranir,ł.

Po polłlitaniu przyb;,-łycll gości, .,^rśród kićl; rir b;-iiL

przer,vod.nicząca RMiG p. Urs:lula Ranke, ..l.,icelllrr-

mistrz Hen::yk Skrz;.pczali orrz przedstar.,,iciel }{c-
irrendy Rejono,wej trSP st. asplrant Mareii F.eieir:ba"
nastąpiło wręczenie zł.ot.vch, slebrn;.ch i brązclr.,.rych
medaii ,,Za zasługi dla, pozarn.,ct,łr,a", .,Odzt,.ak -rzo-

rowelo stiaża]<a" claz brązov.,,ych ,,Odznak },{DP".
Jak prz_vstałc na rvalne zebranie, były spra,;c;da.nie
z działa].nośct Za.rządu i Kcrnisji Puel,;izy;n,:j, spl,a-
*"vozdanie budżetcwe, Dokonanll tez,łyircru nc-,ur;,-cli

władz. Prezesem został Józef Ruse\ł,, I Z,-cą pi:ezesa-

Roman Łęczynski, II Z-cą Aifred Filipclł,icz, }daczei-
nikiem Ron:ąn Schiller, Z-cą naczelnika Dariusz
Szul,c, Se:kretarzem Jan Szuic, Skarlcnikiem Mieczy-
słar,v Franek, Kronikarzem Lilit,osła-w ,iurlek. Gcspo-
darzem R;lszard Mueller, a Członkami K:izjmrerz
Jurdeczka, Ferc1;,nand Kniwel, Tomasz l{ovi,;li, Tjir-
bert Ratajczak, Jerzy Ratajczak,
Do Komisji Rewizyjnej rł,ybrano: Przevlocln:czącsgo

-,Eligitrsza 
Lipowicza oTaz Czło,nków - Fiotra

Kaźmierczaka i Lecha Mai:cinkowskiego,
Zainieresowała mnie r,viac]omość, że z dniem 20 lu-
tego 1995 r, śmlgielska jednostka została włączona
do krajov,rego systemu ratowniczo-gaśniczego, rio któ-
rego nalezą t,vlko prężnie działające jednostki OSP.
.,Przynalezność do povlyższego systernu jest szcze-
gÓlnym v,,yrózrrienien, ale i takze .ł,vzrvaniern cila
naszej jednostlti bojcrvej" - c4,tal w sp|a\l,ozdaniu

i]Teze§ OSP Aifłecl trilipo,.l,,icz, Potłvierdziłv to sło,,va

p. M. Kalenby, który dziękując za ,łyjątko,r,/o 9k-
tywną działalncść śmigielskiej jednostki obiecał rla-
pływ ratowniczegc sprzętu specjalis'cyczl:\€go aTżz
pomoc r*,, szkoleniu kadiy.
Słowa uznania dla trudu, ktcry rvkladają sirazac_v -,,v

§wą pracę społeczną wylaził takze p. 11. Skrzypczak,
deklarl,ijąc jednocześnie d_alszą pornoc ze stl:orty Za-
rządu Miasta i Grniny.
W czasie dyskusji poluszono terirat buCow;,- nowe,j
rełnizy -- komitet budorvy porł,stał rv i994 roku. Zc-
stał już l§yznaczcny na nią teren prz,1, ulicy DirCv-
cza - rv_,vjaśnił zebranynr naczelnik i jednocześnie
radny p. Rcman Schilier - ale śi,oclki, l<tór;,,rni 5*-
dzie dysponc,rvać raila miasts-, będą kielol,valie p]:ze-
de wszystkim n;r oczyszczalnię ściek,Jrrv. i\atotilia"qt
p., U. Ranke obiecała, ze jako p]]z€,rvg§nigząca :nirsi

d"ziałąć obiektywnie, ale wśród wielu potrzebujących,
któryrn będzie chciała wspomóc, nie zabraknie także
straży.
Y/ dyskusji nie zapornniano także ,o .,dodatku repre-
zenta_cyjnyrn" śłnigielskiej OSP czyli orkiestrze dę-
tej pod batutą p. Jana Nowickiego. I ona doczekała
się wielu słó,w uznania. Członkowie orkiestry wiele
czasu poświęcają społecznej placy - próbom i kon-
certom. J. Nowicki podziękował za stworzenie do-
brego klimatu wokół orkiestry przez Zarząd OSP
otaz za polmoc i współpracę radzie MiG i Centrum
Kultury w Śrniglu.
P, H, Skrzypczak poruszył także bardzo aktualny
ten,lat teiefonizacji i prob}emów jakie się z nią wią-
żą, a mianowicie wezwań do poźnrów - 71y!g,zę7g
na wsi. Jak usprawnić i przyspieszyć rvezwanie jed-
nostki bojowej? Kied"yś pomagały rv tym wspaniaie
zoriento."łrane telefonistki - teraz automaty tego nie
zrabią. Zna],azła się na to rada. P. U. Ranke obiecała,
że za pośrednictwern biura rady zostaną powiado-
mieni sołtysi o numerach telefonów dyżurnych.
Pragnąc nadać tej sprawie jak najszerszy zasięg my
(}VŚ) również podajemy te numery telefonów na
końcu niniejszego artykułu. Są one uszeregołvane w
ko,lejności od najbliższego do najdalszego do strażni-
cy. Warto je zachować w pamięci, choć 1epiej by by-
ło, gdybyśmy nie byli zrnuszeni z nich korzystać.
l{iestety z danych wynika, że Liczba akcji gaśniczo-
pożarowych na naszyrm terenie wzrasta. W 1994 r.
przeprowadzono ich 30, natomiast w- 1995 r. aż 47.
I{,asi strażacy wyjeżdżali takze do sąsiednich gmin
niosąc pornoÓ. Razern w 1995 r. brali udział w 64 ak-
cjach.
Wyjątkową ofiarność i p,oświęcenie w akcjach bcjo-
wych wykazali m.i,n,: Hubert Ratajczak, Dariusz
Szulc, Roman Schiller, Jetzy Ratajczak, FerdynałT d
Kniewel, Leszek Karolczak, Maciei Rusek, Arkadiusz
Nadolny, Dariusz Łupicki.

Wszystkim wyrnienionyrn i nie wymienionym
pozwolę sobie w imieniu redakcji ,,Witryrry Smigiei-
skiej" i Centrurn Kultury podziękować za odwagę i
poświęcenie i życzę sobie: ,,oby strazacy przybywali
do naszego gmachu tylko na zebrańa".

OTCI NUMEBY TELEFONOIry ALARMOWYCH:
180-215 : Stłażnica Śmigiel,
180-036 - Stolarnia Srnigiel,
180-510 - R,atajczak .}erzy - mieszkanie prywatne.
18S-168 - Schiller Rornan - mieszkanie prywatne,

(M. D,)
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- o puchar prezesa w Olejlnicy. Wśród seniorów (w
sporcie węd,karskim. są też kategorie rłiekowe) kolej-
ne pierwsze miejsca zajęIi: lvlarek lVlasłowski, Pi,o,tr
Barano,wski i R. Makowiec. Wśłód junio,rów 

- To-
masz Piotrowski, Paweł Szulc, Marcin Piotrowski.

Ko,rnisja Rewiz;zjna, której przewodniczy Irene-
usz Snela, pracę za-rządu oceniła b,ardzo pozytywnie
i wniosła o abrsolutoriu_m. Udzielon,o go jednogłośnie.

Podjęto też opłaty na zalyfoiąnie (5,00) i na łorł,ie-
nie ryb r:e stj^za,ch koła (20,00). Ci co nie będą ucze-
stniczyli -..v czynach społecznych - są zobowiązani
wnieść dc kas,v stosowną opłatę.

Straznik Błażej Ratajczak _ przesttzegł łowiących,
że ,,,w t,vrn rcku nie będ,zie przymruzenia oczu" i bę-
dziemy -łszystkich i za wszystko karać.

W r..".o1nych gło,sach i wnioskach, jeden z węd-
karzy cCpow,iadając na ape1 prezesa koła wzywają-
cy do rł,s;oółudziału w rerlroncie nowej siedziby, spy-
tał się, c.zy ten remont ł:ędzie ... ostatnim.
Niewtaje:nniczonym w-yjaśniam, że l{oło PZW sie-
dzibę ot:::ymało, gdy plezesem został Stefan Janicki,
który rólvnocześnie był przewodnicz4,cy,rn zarządu
komitetu csiedlowego, Po prostu wędkarzy wprowa-
dz1l do siedziby zarządu osiedla. Oczywiście nie ołly-
ło się bez remontu. Pierwszeg,o. Bu,dynek przy u1.

A, Mickievzicza sprzedano i p,o,mieszczenia trzeba by-
ło opróżnić, Wędkarzy przeniesiorr,o do budl.nku ,,Po-
gonii" przy u7. trółnocrrej. W nim przepro,wadzono
też remont. Drugi. Uchwałą rady budynek ten prz,e-
kazarro Kurkow-ernu Eractwu Strzeleckie,mu w Śmi-
glu (podzirł,lam błyskawiczne tempo general.nego re-
montu i jego zakres) i węd}<arize ,,,o mały włos," zna-
leźliby się na iodzie. Szczęście, że prezes wędka-
rzy jest równ,ccześnie wieprezesem i naczelnikiem
CSP w Śimiglu - rvędkarze przenieśli się do świet-
Iicy w strażnicy przy u1. Po-wstańców Wielkopolskich
(opróznionej przez orkiestrę dętą, ktora ćwtczy w
szkoie). Ale świetllicę trzeb,a remontować. Wędkarze
uczynią to po raz Lrzeci.

Burmistrz Jetzy Cieśia m.in. powiedział ,,Przepra-
szarn was za zaistniałą sytuację".

Nie ma złego, coł:y na dobre nie wyszło?
(H. z.)

I{OBEPETYCJE Z MATEMATYKI
n;gr Al{DRZtrJ MAJEWSKI

I,1ietążiło"lva, u1. Arciszewskich 14/5 tel. 725

Wffi,/ry#,#€-ffi§*ffię#r
Zebranie Koła PZM/ w Śmiglu odbyło się 25 iu-

tego o godzinie 10.00 w miejscowej szkole podstawo-
wej. Na 286 członków obecnych było 88. Na prze-
wodniczącego zebrania wybrano 1ffładysława Nowa-
ka. Chwilą ciszy uczczono pamięć byłego prezesa śp.
Stefana Janickiego.

Sprawo,zdanie z drziałalności koła i zarządu przed-
sta,wił prezes (od 21.08.i995) Rcman Schiller. Na
wstępie podkreślił ol,brzy.rni wkłaC pracy w rozwój
i działa],ność koła poprzedniego prezesa". Jego śmierć
jest dla nas niep,o,y7etowaną stratą" - stwierdził.
Główną troską z,arządu ł:yło - i nadai będzie - za-
rybieniałrie stawów. Postulował, by rn ędkarze wyku-
pu kart dokonywali przed zarybieniem, gdyż zebrane
wtedy pieniądze, mogą być l,vłaśnie na nie :rrzezTla-
czone. R. Schiiler podzięko,wał władzołn sarnorządo-
wym a reprezentował je burmisttz Jerzy Cieśla, za
dobrą współpracę.

Skarbnik Edmund Maćkowiak przedstawił bilnas
za rok 1995. Wpływy wyniosły 5.963,31 a wydatki -3.452,78, w tyrn na zary ianie 1.804,00 zŁotych.

O pracach społecznych wędkarzy, polegających
głównie na porządkowaniu terenów wokół stawów,
rnó,wił Bolesław Łaszczyński. 12 wędkarzy brało też
udział w akcji ,,sprzątanie świata".

O tym, że wędkarstwo jest tez sportem, przeko-
nał ,mnie Henryk Bartłorniejczak - kapitan sporto-
vry koła. W ubiegłym roku zorganizowano 5 zawo-
dów wędkarskich:

- o mistrzlostwo koła na kanale w jVliastku. Mis-
trzem został Marek Masłowski, który jest również
mistrze,m okręgu, a w Polsce wśród braci vrędkar-
skiej zajął 52 miejsce! Drugie rniejsce zajął Ryszard
Ifako,wiec a trze,cie - Stefan Michalewicz.

- z okazji Dnia Dziecka na stawie przy wiatrakach
"w Smiglu. Uczestniczyło 30 zawodrrików. Kolejno,
trzv pierwsze miej,sca zajęIi: Artu,r Schiller, Cyry1
Skó,rzew:ski i Tornasz Ogr,odowczyk.

- dla zarządu i dziaŁaczy na ,,eigizel" w Smiglu.
Spośród 23 startujących, najlepszymi, kolejno okaza,
li się: Stanisław Kasperski, Kry,stian Siczlński, Wła-
dysław Nowak.

-_ tow,arzyskie zawcdy druzyr.cwe w
Trzy pier,wsze miejsca zajęły: drużyny
L M. Masłorvski, R. lMakowiec i Roman
man i Lech Ja,niccy oraz Paweł Brudło,
Kr,zysztof i Krystian Siczyńscy.

Gołanicach.
w składach:
Po1, II. Ro-
I1I. Ryszard,



-, -,*_, .-,-- -.l:ił_.il WITRYNA ŚMlGIELSK.Ą

Walne zebramiry ,,F{&tr§gąffitrŁi}"

Odb"vło się 25 lutego o godzinie 15.00 w- saii ro,,i-

dowiskowej Centrum Kultury w Śmiglu. }{a i06
członkow obecn;,,ch było 60. Na przewodniczącego
obrad wvbrano burmistrza Jerzego Cieślę, §f$ly jest
członkiem Towarzystwa.
Zebranie tradycyjnie rozpoczęto odśpielvanieirr hvn-
nu chórzystów: ,,LEĆ o PIESNI, LEć So}ioŁENi
(...) OJCZYżNIE SŁUZ".
Minutą ctszy uczczono pamięć: zmarł;;,ci,i czionkó-w:
Lukrecji Bednarek, I)ezyderiusza Benvs}<ie-łicza.
Stefana Janickiego, Henryka Maćkowiaka i },{a:-iana
Sternę.

Sprar.vozda nie z dziaŁainości Zar ządu przedstarvił
prezes Eligiusz Lipowicz. Towarzystr,vo liczy 106
członkórv, w tym 41 czynnych. Pocieszającl-rn o1rja-
wem jest przy,stąpienei do chóru 5 młod;rch śpier,r,a-
ków. Mankamentem 

- brak basółv. tylko 6 męz-
czyzn. Chór odbył 48 lekcji, w czasie którvch, ilod
kierownictwem,dyrygenta Piotra Majet,a, c.łic:zono
79 pieśni. Najpilniejszymi uczestnikanii lekcji oi;a*
zali się: pp. Barbara Filipowicz i Edmund Ntacko*
wia - po 48 razy, Janina Majer i Marian Wilczyrrski

- po 47 razy, Marian Cieślik i Stefania Wełlko,wiak

- po 45 razy. W 1995 r. chór wystąpił 27 ra_z,j. a
delegacje Towarzystwa 

- 6 razy.
Dużl-nr osią gnięciem To lvar zystw a, pT zj- i,vsp ółlrcizi"a-
Ie sponsorów, b; ło doproi,vadzenie do końca tlszycie
-wizytowyclr strojów dla chórz;.stek o r,vartości 70,00
zł każdy.
Zatząd dla członków i sympat;łków zorganizował bie-
siadę taneczną, tradycyjny podkozioiek oraz majórł,-

hę na Byczej Górze i lł,vcieczke krajozlla..r-cza. C),rl, 40
uczestnikór,v na trasie Kołobrzeg 

- Kamień Pomor-
ski - Swinoujście 

- Szczecin.
Prezes w spra-,łozdaniu zaznacz,vł ró-łniez. ze: ,.Cen-
tltun,i K_ultur.,. rr- Sniglu umozlirvia tram kontl.,nuo-
.,l,anie l<rzelr,ienia śpierl-u popTzez uCostępnianie sal,
środków finansorvvc}-r n- nialę ich mozlirł,ości
(2.07i,56), któr.e otrzvnit;la jako dciac;e z Racl; ilIias-
ta Glniny Smigiel. Dotr.chczascrr-a rlspołpraca z Cetl-
tlum przelriega dla dołlra obu stron''.
\,Vażrlym w5ld6r""rrr"m d].a Toi,,-alzr-strr-a bylo pl.zy-
znaniu mu medalu ZASŁUZONY DLA MIASTA T

GMIivY Śl,ttcinr,,
Sprawozdanie finansorve złozr.ł skarbnik N[arian

Cieślik. Ogółem plzychodor,l, L.l-ło 2.2il.a'3 a rozcho-
dów 1.363.B5,00 złot; ch. Na rck iliezącr- prze::zło
9a7,73 złote.

P. L{arian Kubala rvniósł rr,i-lioseil. 1r-,- l"ozrvazyć
nada;;ie p, Marianoi,^ri l{ubiakorvi gcdności członlra
iionoi:or,vego, a p. Paweł tr'illpor,vicz, i:v r,l- spr.arvczda-
niu nie tyiko tłjmować obecriośc chór.z1,.siorv na ]ek-
cjach, ale rórvnież rł, czasie v\l}rstępó\Ąr,

Uchwałą zebrania do Torvarz"vstrva plzyjęto dwie
nowe członkinie.

Fo c;;ęści oficjalnnej, plzv k_a,,r,ie. helbacie i słod"v-
czach rozpoczęła się część towarzyska,

P.S. l{a zebranil.ł o tym nie mórł,iono. a1e dużym
sukcesem Torvarzystr,ł-a jest rvydanie drukiem kolej-
nego śpiewniczka: ,,Piosenki biesiadne'' w opraco\,va-
ni,.t prezesa E. Lipolt,icza. 

@.z.)

o B R A ZKT
Ze ,,Witrynę Śmigelską" kupują w-iedzieliśmł-.
l\le czy czytają? TAK - nawet pieskil Jeden z nich,
23 lutego br. telefonicznie, pięknym, czystym i do-
nośnym HAU - HAU - HAU podziękował nam za
rviadomy artykulik. Gdyby było można -- podaii-
byśmy mu łapę. Poki co, poprzestajemy na: HAU -HAU-HAU-HAU!
P.S. Dowiedzieliśmy się, że radni Leszna l)aJpier.w
r,vyznaczyli place w,ybiegowe dla psów, później pod-
jęIi stosowną uchwałę, na podstawie której strażni-
cy ładu i porządku, zgodnie z artykułem 54 kodeksu
w_vkroczeń, kasują od tych Państwa, których psy za-
łatwiają się poza wyznaczon)-mi mie;scanri.
Możebyiunas?

Frzed kasą kina ,.CENTRTJN{". Dr:,,ie dzjelvcz-..n}, in-
teresują się repertuarem. .,Ol Na NELL to prz.vjadę.
Bo ja 

- 
ploszę pani 

- ;estem z Kościana, Tam b1,-
ły dwa kina, teraz nie ma ani jednego. A $,y macie''.
Duma nas jeszcze nie rozpiera, ale .,. miło na:n.

oo o
W jednym ze sklepów rzeźnickich rł, Śrniglu. sp]:ze-
dawczynie po prz_vjęciu i przeliczeniu pieniedzv od
klienta, przystępują do obsługi następnego. Tow-ar
na \Ąlagę kłada palcami, którymi plzed. chr,r,,lią liczy-
ły pieniądze 

- w przypadk,_ł plasteikorł,anych węd-
1in, czynią to rł,ielokrotnie.
Podpo-,,viaciamy: konkurencja r.,iecilinv na w-agę kła-
dzie prz.,, pomocv szczypiec.
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Wyróżmlomy Bu]mistrz
O tym, ze naszego burmistrza inz. Jerzego Cieślę,

jako działacza samo]]ządowego, wyrożniła redakcja
,,Wiadomości Kościańskich" - a był nim oprawionv
rocznik rvk z odpowiednią dedykacją - 

pisałem rł,

nr. 2 (107) z 21.01.br. Natomiast 23 lutego, w salce
Kościańskiego Ośrodka Kultury, odbyła się uroczys-
tość wręczenia nagród (Były nimi statuetki z brązu
przeds,tawiające stronę tytułową wk z napisem ZA
riIi]pRzEctĘrxoŚĆ.) i wyróżnienia, o randze na-
grod i wyróżnienia świadczył udział wicewojewody
Jana Wojciechowskiego, dyrektora Wydziału Kultu-
ry i Sportu UW w Lesznie Eugeniusza Slirł,ińskiego
i władz administracyjno-samorządorvych Kościana,
gminy Kościan, Czempinia, Wie],ichou,a.

Nagrody u,ręczali: Jerzy Wizerkaniuk red. naczeiny
i Zdzisław Wojtczak - zastępca red. nacz. ,.Wiado-
rrlości Kościańskiclr" ą 1yyróżnienie-J. Wojciechorł,-
ski. Sylwetki kandydatów prezentował sekretarz re-
dakcii Jozef Kubicki.

Z wnioskiem o wył]oznienie J. Cieśli wystąpiła
nasza - ,,Witr"vny Śrnigielskiej" redakcja. Między
innymi strvierdziliśrny :

Do nźeusqtpl,ittsych su"kcesóu;,śmźgźelskżego s&lno-
rzqdu, którego pracamż kżeruje Jerzy Cżeśla, należE
zal,źczyć:

- nźed,oprausqdzenźe clo Jźzycznej lżkuidacjź cegiel-
nź w Przgsiece Polskźej, Czaczu ż Nźetqżkowźe,

- zupobźeżenźe lźkusidctcjź Snńgźelskźej Kolei Dojaz-
doluej,

- zqkończenźe budol-ug ż oddanie do użgtku 1oasa-

piska śmiecż oraz apracouanźe kompl,eksouego
pr o gr cLmu upor zqdkotu anża g o spo darkź ścżekow e j

u mźeście i, grninże Smigiel z budoluq oczgszczal-
ni wtącznie,

-, taybudouanźe od podstaln ,*^ Brońsku stacjź tuo-
docźqgouej umożLil"uźajqcej zaopatrzenie tn wodę
mieszkańcóu: 12 rnźejscotuoścź, z czego uodę już
doprolładzono do 9 (oprocz tego kompleksu, luodę
otrzymalź rnźeszkańcE dalszgch 4 usż),

- realizqcję programu budotug utuardzonEcll, dróg
lł rejonie Białcza, Brońska, Ksźęginelł, Biel,ctu: ź

Żegróluka, co umożl,źwż, tł razźe lżku:źdacji kolej-
kź, dotuoz dzźeci z tych, mżejscouoścż uutobusami
do szkół,

- przgjęcźe na duu lata przed termźnenl, na bud:et
g mżng s z'koł po clstaus oluE ch,

- lls ub tt,d.ou: anie du och świe tl,ic, tr z ech, r emżzo-świe,
tlic, trzech remżz oraz rozbttdotlsę kompleksu cen-
trum, kultury.

Bezpośrednio po wręczeniu Jerzemu Cieśli wy-
różnienia, w imieniu pracowników Urzędu Miasta i
Gminy Śmigiel, Sekretarz Urzędu Wanda Jakubow-
ska złozyła mu serdeczne gratulacje i życzenia wraz
z bukietem kwiatów. Podobnie, wTaz z Barbarą Men-
ceI, uczyniiiśmy w imieniu redakcji ,,Witryny Śmi-
gielskiej" i pracowników Centrum Kultury w Śmi-
glu.

Po części oficjalnej, przy lampce szampana, moż-
na było porozmawiać z 1aureatami. Pozwoliłem so-
bie, w imieniu mieszkańców Śmigla, złożyć serdecz-
ne gratulacje doktorowi X4iclrałowi Głydzie, który
przecież b.vł mieszkańcem naszego miasta.

Hubert zbżerskt

PRZEPRASZAM
W poprzednim nr,. (,ł/109) rł, tekścre ,,Silo1kanie z

sołtysami" nastąpiło plzejęzvczenie. Ccipolviedni fla,-

gment winien brzmieć: (IJrszula Rankc) ,.Zrvrcciła
się też o poparcie vl,niosku (a. nie: inicja1;1,w.v) kjet-or",-

nika Rejonowej Plz;:chodni Zclra,vvta r,,, Śimig1,,r dra

Stefana l(Iupsza dotyczącego zakrrprr aparatu USG,

Rzecz dotyczyła rlnj.osku S. isiupsza skierorvanegc

do rad sołeckich i zarzącior,", komitetór,v osiediołvvch
o dotację na zakup przeCmiotor,,,-ego aparatu,

Panią przewoclniczącą flad;, L{rasta i Gmi:Ty Smigie1

Urszulę Ranke, kierorł,iljka Prz,_n,chocltri Rejono,"vej rv

Śmighr Stefana Klupsza i Cz_vtcinikór,v - 
p]:zepi,a-

s7Am' 
GL Z)

W,
tJrząd" Stunu Cywitnego us Śmżglu uprzejmte za,

użadamżu, że u tutejszym Urzędzże zwźqzek małżeń-
ski zawarlż:

14 l,LTEGO 1996 ROKU

- Pan |,Larźusz Sikota ze Śmźgla ż Punź Katarzgna
P r: gb ulska ; A/ou,ej rosź.

2ł ].,LrTilGC 1996 ROKU
-- Pctn Raclcsłc,*^ Mźchuł ,IozeJotl;ski ze Śmźgla i Pa,

ł..i. Katarz,ljn:t Annrl Splżsgart ze Śmigla.
kierownik

Urzędu Stanu Cywilnego w Śmiglu
(-) i.nż. Jerzy Cżeśla
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NASZ UDZIAŁ 1ł BEFERENDUM

I1ośc odporł,iedzi pozyt.vrł,n"vch (na .. TAK " ;

Lokal wyborczy
Liczlba
upraw-
nionych

W refe-
rendum
udział
wzięio

0lo na pytanie] _ _ "1l j{t"ry]]."lT:* _
..prezy- l ldenckie"| 1 l 2 i 3 4

322 919olu 316
Śmigie1,
ul. Mickiewicza 1014 353 34,8].

,)Qll
B6

Śmi,giet,
pl. Rozstrze}anych L462 Dó+ Jo. i) D 476 łlo 1O"iao l +JUla0

sm}gleI,
ul, Leszczyńska 1216 óóó 31,50 34+ 345 369 30996

Śrnigiel,
ul. Kościuszki 1439 436 30,30 401 404 403 11i ,ą 1oll

żegrówko 4z8 14614B37,90166 745 óll ILo

Morownica 375 i05 2 8,00 79 744689oooL

Bro,nikowo 522 l07+L13030,65160 L27 t27

Nietążkowo +79 lJó ż7,77 tż6 lló40120117

Czacz, 1545 óóó 24,"i9 347338ói) l 135 D.)ąDL!

Przysieka Stara 777 tói)4815114615020,46159

Stare Bojanowo l740 531 30,52 46L 11oatO19B45B44B

Karmin 444 111 25,00 92 101 ó.)ó.)94

Worlieść 154/b176604 19B Dq łodlJ l U 1aoalO 159

Smigiel, szpital
qa

JUóL55 44 B0,00 Zó

Razem 12.100 3.696 30,54

PRZYPOMINAM - w referendach odpowiadaiiśmy na następujące pytania:

- W referendum ,,prezydenckim" - Cz;l jesteś za plzeplowadzeniem powszechnego urł,łaszczenia oby-

wateii?

- W referendum ,,sejmolvym":
1. Czy jesteś za tym, aby zobowiązania wobec emerytór,v i rencistów olaz pracownikórł' r,r' sferze bu-

dżetowej wynikające z orzeczen Trybunału Konstytucyjnego były zaspokojone z pl_Y\Ą'atl-zor,va-

nego majątku państwowego?

ż, Czy jesteś za tym, aby część prywatyzov,,anego majątku państwowego zasiliła porł'szechtte fundu-

sze inwestycyjne?
3. Czv jesteś za ty,m, aby zw-iększyć wartośc św-iadectw udziałowych Narodou,,,vclr Fundusz;,' Inrrles-

tycyjnych przez objęcie tym proglamem dalszych przedsiębiorstw?

4. Czy jesteś za uwzgiędnieniem w prog]]amie uwłaszczeniowym bonów prywatyzacYjn;'ch?
(opracował H, Z.)

p.S. pracolvnikom Urzędu Miasta i Gminy w Śmlglu dziękuję za udostępnj.enie danych J.iczbolvych.
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l(0 il l( u R §§n EGYTAT $ R §I{ l
24 stycznia br. w Centrum Kultury w Śmiglu od-

były się eliminacje gminne XIV Dziecięcego Kon-
kursu Recytatorskiego. W konkursie brało udział 7
uczniów szkół podstawo,wych: Przysieka Stara - 3

i Śmlgiet - 4.

Jury, w którym zasiadły pp, mgr Hanna Bor,ska, Da-
nuta Hampel i mgr Hanna Klem (serdecznie dzięku-
jemy!), najrwyżej oceniło umiejętności recytatorskie
MAGDALENY HELINSKIEJ ze Szkoły Podstawowej
w Przysiece Starej. Na drugi,m miej,scu, równorzęd-
nie, uplaso,wały się ANNA DUDZIAK i EWA ZAK
również SP Pnzysieka Stara, a na trzecim IWONA
WŁOCH z SP Śmigiel. Laureatki eiiminacji gmin-
nych reprezentowały nas w eliminacjach rejono-
wych, które odbyły się 1 lutego w Kościanie. Co
prawda nie zajęły żadnego z miejsc od I do III, pro-
mujących ,do udziału w eliminacjach wojewó,dzkich,
ale mogły posłuchać i porównać jak recytują re,pre-
zentanci i,nnvch gmin. (B,M.)

rEnlE vl GĘtlTffi$m
Jak co roku w czasie ferii zimolvvch r,,,, Centlum

Kultury w Smiglu zorganizorvano zajęcia śv,.ietlico-
.ye dla dzieci i młodzieży.
Codziennie korzystało z nich ponad 20 dzieci, zarów-
no w wieku przedszkoln5,m i szko}n5lm. Dla najmłod-
szych przygotowano gry i układanki planszowe oraz
gry i zabawy ruchowe. Starsze najchętrriej loz-!vią-
zywały krzyżówki i kalambury. Tradycją organizo-
wanych przez Centrum ferii zimowych jest balik
karnawałowy. W tym roku były drva. Dla dzieci
starszych 13 tutego w godzinach dopołudniowych, na
którym bawiło się 40 dziecr. Baiik dla najmłodszych
cieszył się znacznie większym powodzeniem. W śro-
dowe popołudnie 14 lutego, rł, sali .,vidowiskowej,
przy oprawie nruzycznej pana Roberta Olejnika ba-
wiło się ponad 100 cizieci. Największą atrakcją bali-
ków były konkursy. Nawet udało się namówić do
brania ud,ziału w tych atrakcjach licznie przyb__vłe

mamy i babcie,
Ferie minęły, następne za rok. Pl,zcd nani ,wics-

na, a na wiosenne popołudnia proplilu_j:m_.,, r,", biblio-
tece spot-kania z krzyżorvkami. -ivllz;:st}^ie rizieci, któ-
re lubią rozwiązylvać krzyżór.,,lii, szaracly, rebusy lułl
chcą się nauczyć ich rozrvia,z5,-ivania- zapraszam na
pierwsze Spotkanie Klubłl Si:aratlzisty ,, Ł A nq I-

GŁOWKA" lv środę 20.03,X9S6 r. o goCz. 17"S$

w Bibliotece Publicznej Nliasta i Grnin.*z Snrigiei.
Myślę, że ta propoz; cia 1lecizie cieszyła się takiin sa-

mym powodzeniem, jak plopczvcje na ferie zimorve,

**..-* ****-.,:Jj
llastępny nul?t§§: 2§ eętęrcg t$$& r.

ffia$ffiIK& ffffit§ffi§§ffiA
W nccy z tlll2.02. w Wonieściir, łv trakcie usuwania

a.ł-arii podzie;rrnej linil, energetycznej, dokonano
kradzieży rr:łoia spalino,,vego, pIz__v ponocy któ-
rego placorvnicy clokonywali r,vykcpu. Spravla rv
toku.

16.S2.bł. 
- 

pouczotlo rnałzonkór,",l l,-łieszkających rv
Zegrolr,ie. międz.; lrtórypi doszlło do nieporozu-
mień.

24.G2,by. 
- i,,. Lejonie targorł,iska ił, Śmiglu, miesz-

kan,iec Pcdś:-.rigla kierując1, POLONEZEM prz;l,
wykonlrr,vaaiit mane.,viu, nie zac1lo,ł,ał nalezytej
ostrożności i uclerz_vł,nv pra,.:,.diorr;o zaparko\Ą/ane-
go FIATA l26p, a następnie ccijcchał z rni.ejsca ko-
lizji. Włriosek do Kolegiuni,

25.02.br. * nietrzeźw,y rnieszkarriec 1losesji przy u1.

T. Kr-,ścius;:ki. rv Srniglu -;izcząl awanturę domo-
yią r"1l9|gr; zarili. Zastał odr,vjezrolry, do czasu wy-
trzeźivienia, do Kościana.

26.02.łlł. 
- iniel.weniowano r,,., :nii,:szl<atrir_ł przy il1.

Leszc:vriskiej ił, Śmiglu, gdzic 1okaiorom jedna z
rodzin zaklocała ciszę nocr:;1 . 7,byt głośnc zaclro-
\i,,ującYCh się pouczono.

2G.02.1r::, --- -,,rv Karśnicach ki :i,_,, jąca ł'CLIiljWAG jJ-

NEM nie usiąpiła pier,,vszeii,;tv,,a przejazdu kieru-
jilcemu F"]A'fE},{ 1ż5, ktći-;. risliuja,c ją olninąć,
zjechał na pobocze i uderz;-l ,ł cirze-,,,,o. Spralł,czy-
nię ukarano ;nandatem ka;:n.lr,;r r,rr r,v_vsokoŚci 20 zł.

27.82.W. --- nietrzeźrłul, i:riszkaniec posesji przy ul.
Głórł,nej rv Starym Bcjano-,vie wszczął arł,arrturę
r.vobec sr,v,vch vrychołva_nek. Został poLłczony.

2$.02.by. 
- 

nietrzęźrl,,y niieszkaniec Lipna 1ezał na
ławce r,,,, p,oczekalni lr,iilP ,v St. Bcjano-wie, Od-
łvieziono go do y,:1lf1,,_ęf,.1:ja::lia. 1lkiero-,"ano \\,nio_
sek do K.olegirrn,

29.02.br. - r!eh:zcźi,-,;,.. |r:-_zd0.ttnv śmigiclanin icziił
na chorirljkit ulic,1- ś-t''.,. 

-'lVita, Odr,ł,iezicnc qo io r,r,,v-

trzeź,,vienia.
st, sźer ż. Rar tun C zl.1lt.l ;.i:źt.t|ł

'Iyln rvsz;,,sliiin, }ri+l"z;,- z ł-lil i:,zji rł,yróżr:ienia rłllic
ja}<o d ziałac za s a;*,!slz:] rlci.,eg;ł i_lTEijc Ęed :.:kc j*;,,lVi:i-
dorr1_oi,ci Ę{,.u-,ściairs!:ich" l:łrl;,n,li lrri zl,człria, p'ratulir-
cje i 1;r,,,ill,in,, sl,.!-arl:łrrr słłrieczlre poelziękelrvanie.

il:,z. .IERZY C]IŚLA
;,L,rn:l:1l,z Mialti i Gin,.liy S:iliqii'l

TjSŁUGx SZKtAR,sE{^I0
. -_ sz i,;ie lrie clri gll *łe,-ą,lria:l3, gi1 i nret alor.vl,ch,

-- :;ziifqirva::ie szkła i luster
i]{li.i:.Si_Ął ł,ASZCZY]VSKI,,-t1, Leszcz:yńslia 22

f;4-i}:* Srnigicl, te1. 180-172



'§7 planach samorządu mieszkańcórł, bruko-
\vaną ulicę Krótką planuje się przekształcić rł,
.1eptak. Jestem za, ale..

Czy zewzględu na jej daryną funkcję: uli.rkę
clojazdor,,,ą do zapleczy bud.,,nkólv, nie naie:ałoby .

,,llchować jej pierwotnego "śreCniolł,iec:neqo''
, ilarakteru! Łącznie z bran-iami ri-ja:iorr },mi
klimieniami narozriyn-ri, brukiem i ;ainsialorla-
tlvmi już styior.r,vmi 1anrpąpi] "Ku panięci'',
. łlir poromnych J

Zakładając oczyrł,iście, ze bruk :csiałbr- na
llowo ułozonv. Na przykład środkori-v cas kocin-ri
łilanri, a boczne, r,vzdłuz budynkóu,, Q,ratliicrł,ą
kostką brukową? A najlepiej - na całe j s:erokości
kocic łbvl

Hubert zbierski

tsIEGAI Z NAMI
Drukarn in plzq)r 0.s, l;

sz an owny ch c zy i elnikor.c
"Witryny Śłłtigieiskiej'
za złą jakość zdj?ć zanie-
szczcnych n0 12 sii ai:ie

{ązety 7u lpoprzę;j1,1"i7y1

numerze tj, Iłr 4ljagl
z dnin 22.02.1996 rtłktt
spowod.ow{me tc btlłt,
awari4 maszunu.
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