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0ROOZY czYTELNIcYl

0ajemy l.tam do rąk pierwszy nume! " 1rliicyny Śnlioielsxiej " mając nadzieję, że przyjmiecie ją ty-
czliwie.

1,{ 1 t r y n a to okno wystawowc lub szklana qablota sklepowa służ?ca do rłystawiania towardw.

Podstawowym produktem, ktdry bądziemy }lam prezentor.Jać i]ĘclĘ wiacomości" Chcemy być poścednikicm między 'lami

a organami samorządowyml i administracyjnyrni organizującymr życie naszej spo}eczności. Będziemy inforrnowaC

ll{as o tym, co aktualnie bĘdzle się clziało na naszym terenie ; przedstawimy też ludzi, kió§zy mają coś do

powledzenia i mają o czym ŃwiC.
W Witrynie nasżej będzie też miejsce i na przeszłość, któcą nasz region ma bogatą i chlubną.

Adlaczego śmigie l sk a ?wzrost aktywności społccznej isamodzielnośćjednostekatJmini-
stracyjnych spowodowa}y oojawienie się viielu regionalnych pisln o rdżnyrn zasięgu terytorialnym. Śmigielska
to znaczy nasza - miasta i gminy Śmigiel.

Naszym pragnieniem jest, by 'ł{y : Szanowni Czvte),nicy staliście się łspółtwórcami naszego pisma.

Info=mujcie nas g}ównie o tym, co się !,lam nie poocba, co należy zmienić, o czym chcielibyście w nastęonych

nunęrach przeczytać.
Piszcie cdwnież o tym co lrłas boli, co illam przeszkadza, utrudnia źyC. Listy te będziemy publikowad mając na-

dzieję, że zaceagują na nie instytucje odoowi.edzialne za organizację życia sooŁecznego. Z gdry jednak

uprzedzamy, że nie będziemy interweniowaIi. 5talibyśmy się bowiem kolejną instytucją " skacg l zażaler1 ",a
to nle jest naszym celem.
Przekazujci,e też i to, co uzyskało'/aszą agrobatę" Oostrzeganie bowiem czyichś wysiłków poprawiających stan

rzeczy jest takim samym środkiem aktyxizującym, jak słowa uzasadnionej krytyki.
Prowadzenie, redagowanle i wydawanie niniejszego pisma ( będziemy się stacali by było ono dxuty-

godnikiem ) podJęliśmy się na prośbę wladz samorzącoxych. Nie oznacza to jednak, że jesteśmy organem raoy

narodowej }ub zarządu miasta.

Naszepismo jest ni e z aLe ż n e, flie poddamy 5ię żadnymnaclskom i mieć nlebędziernydo
nikogo żadnych upczedzeń. Wszy§tkich traktowaC będzierny aówno : z szacunkiem, godnością i wycozumialoŚcią,

(}<no nasze jest otwarte dla każdego.

ĘPro;łlt qrrl^ą§ty j n pis p q^r e cgh o} u l,t u ra l ńe"
Smigiel

REDirK§JA



hIADANIf, IMI§NIA
W dnj.u 2 maja 1991 r. byliśmy świadkami oodniosłej uro-

czystości, jaką było nadanie §zkole PodstawoweJ Nr 2 w Śmi-
glu lmienia KonstytucJi } MaJa w połączenlu z wojewódzkimi

obchodaml uchwalenia KonstytucJl, Jai<le w dwusetną rocżnlcę
odbyły się w naszym mieście.

Pogoda była tego dnla bardzo chłodna, ale na szczęście
nie padało. Dzięki temu częśC oficjalna, która odbywata się
przed fccntem budynku szkolnego, mogła przebiegać zgodnie z
uchwalonyn planem.

Uścćd gości przybyłych na uloczystośC byli m.in.: wojewoda

leszczyński - p. Eugeniusz Matyjas, kuratoc 0światy i l,ly -
chowania - p. Jacek Michalczyk, Hicekurator - p. Marian
Przybył, dl,rektoc 0elegatury K0i'r.l - p. Andrzej Jęcz, prze-
łodniczący Sejmlku §amorządowego - p. !łaldemar Handke, dy-
rektor 'lłydz.Społ. Uczędu }iojewddzkiego - p. Eugeniusz Śli-
vłińsl<i oraz pczedstawiciele władz miejscowych, z burmi5trzem

- p. Jerzyil Cieślą i przewodniczącym R3dy Miasta i Gminy

Ś"igiei - p. Witoldem Omieczyńskim na czele. Uroczysir:ść
zaszczyciło także miejscowe duchowieństwo (wraz z ks. cJzie-
kanem Konradem Kaczmarkiem z Leszna).
Nie zabrak1o rdrłnież tych, których z naszym szkolnictwem
wiązała coCzienna placa. Przynyli dyrektoczy i nauczyciele
(rćwnież er.,erytowani) gminnych placdŁ,,ek oświaty oFaz człon-
kowie Korritetu Rodzicielskiego naszej szkoiy.
0opisaii także cz}onkowie SpołeczneEo Kom!tetu nadania imie-
:,:ia szkole. xśród ktdcych bvł m.in. przedstawiciel zai<łatJu

coiekuńcze§o szkoły - p. Andrzej Tomkowiak, Przybyły poczty

sztandarowe i delegacje nłooz!eży ze szkdł Gminy Śmigiel.
],.lc;estnicz,/li wreszcie iicznie uczniowie, pracownrcy i nau-

;zyc;.ele 5zkoły Podstawowej Nr 2.

Część oiicjalną prowadziła v-ce dyrekioi 5zkoły - p.

.]o1anta Solecka. l^l części tej wysłuchaliśmy przemówienia

przewodniczącego Scołecznegc Komitetu nadania imienia, buc-
nistrza - p. J. Cieśli oraz dyrektora Szkoły - p. Jana

ilowickiegc.
(uiaior Citł - p. J. Micllalczyk w asyście orzewodrriczącej
(o,nitetu RodzicieIskiego - p. tlenaty Jankowskiej dol<onał od-

słonięcia tablicy pamiątkowej. Wykonana z brązu, dłuta p.

Pa,"-ła Kooczyńskiegc z Poznania, uoamiętniająca 200-rocznicę
uchwalenj.a Konstytuc_li ) l4aja i nadanie lmienj,a Szkole zo-
s ia ła 

. 
umi eszcz"l,?_ |:._t,*"iś,"_i.! !ló-:!. 9o budynku szko}nego.

Poświącenia tablicy dokonał ks. dziekan Zbiqniew nawidziak.
Pc części oficjalnej zgromadzen1 udali się na zwiedza-

nie wystawy zorganizowanej w auli szkolnej. ]iłystawa obejmo-
wała część historyczną (przygotowaną przez p.p. Marię Białas,
Danutę Frąckowiak i Marię Matuszewsl<ą) oraz pcace ucznićw
wykonane pod kierunkien 9.p" Violetty Bogoanowo Miroslarvy
iJowak (współpraca p. HaIina Walenczewska).

Część artystyczna odbywała się w dużej sali gimnastycz-
nej. PoprzeCziło ją praerndvlienie kułatora _ p. J.Michalczyka
nt. historycznego zflaczenia Konstytucji ) Maja. Po przemówie-
niu Kuratoc wręczył p. E. Matyjasowi, lłojewodzle 1eszczyń -
skiemu, odznaczenie " za zasługi dla rozrłoju oświaty w woje*
wddztwie leszczyńskim".
lłastępnie rozpoczę}a się inscenizacja przygotowana z dużym

Fozmachem grzez p" Krystynę 8zylową, Annę KraĘiec i Joannę
Paxlicką.

Na tle dekoracji wykonaneJ pczez nauczycieli zajęC praktycz-
no-technlcżnych mogliśmy pnześledzić najważniejsze epizody
wydłrzeń poprzedzających i wieńczących prace nad uchvła],eniem
Konstytucji 3 - pleFwszy rozbióa Polski, "czarną procesJę" i
obrady Sejmu. Aktorami byli uczniowie, ktdrzy vłystąpili w
następującej kolejności : Konrad Frąckovłiak (fllar części ar-
tystvcznej, pełnił rolę nacratora), Łukasz Pelczyńskt, Małgo-
rzata Majchrzak, Magdalena Hermano*icz, Tgm3sz Larek, Karcl
§iejak, Bartosz Kluczyńskl, Mateusz Turkowski, Adam }łasi,ński,
Sławomj,r Mielcacek, Kacol Walkowiak, Krzysztof Szu=ter, Ro*

bert Frąckowiak, Przemysław Markoxiak 1 Milosz Krzeni.ńsk!, ,

Michał Stam, Rados}aw ŚclEacz oraz Xrzysztof Chudak. §ałośC
zilustrowały po],onez 1 mazur wykonane przea "Żeńców lłielka-
polskich" pod kiec. p. Eugeniusza Ku§astńskie§o.
Końcowym akcentem części artystycznej było przejście barwnym

pochodem na rynek, gdzie nastąpiŁo ogłoszenie (Konrad Frącko-
wlak) społeczeństwu miasta §migla faktu l znaczenia czwartko-
vlej uroczystości. Następnie ],icznie zebrani uczestnicy Hzlęii
udział w nabożeństwle odpra}{ionyrfl x kośclele Św. Stanisława
Kostki,

NaC sprawnym przebiegiem uroczystości czurrali nauczycie-
le ze Szkoly Pocj'stawowej Nc 2, któcych jeCnak nlesposób tu
iiszystkich rymienić z nazvłiska.

Natomiast specjalne podziękoyanie należy się niewątpllrłie
ockiestrze ochotniczej Straży Pożarnej, ktdra z p. Tadeu§Zem

Muellerem na czele zapewniła oprawę ffużycrną całości nasuego

święta.
Tizeba tu róBnież zaznaczyć, że pczygotowanie tak zna!:zącej

uroczystoścl było rnożlj.we jedynie dzięki wydatne; pomocy

oQrJłu Rocziców oraz sponsoców, którzy wspierali całcść p}:zed-

siewzięcia. (Ponieważ różnego rodzaju świadczenia 1 wołaty

finansowe vrpływały dosłcwnle do ostatniej chwi1!, cyrekcja
5zkoły praonie xyrnienlC soonsoróx y. odrębnej notatce, ktćaa

będzie sporządzona na podstawie danych ustalonych vł porozu-

mieniu ze Soolecznym Komitetem nadania lmienia Szkole Podst"

Nc 2).
Ca}ośC imorez przygotowanych ku czci Konstytucji } |,laja

pi,ękną klamrą soiął występ, dając okazję do ?czeżyć artysty-
cznych najwyższej prdby - był to koncert Poznańskie§o chóru

Chłopięcego nod dyrekcją jego założycie}a, Jerzego Ku§czey,-

skiego. 0d niewielkie§o zespołu harcersklego,tpoprzez pot{o-

łanie specjalnej szkoły chdralnej, zespdł ten oslągnął reno*
mę ś,nłiatową. ( liystacczy powledzieć, że występy rł naszym

mieście wypadly pomiędzv pcrrrotem z koncertów na Taiwanie l
w Honqkonqu a vJyjazdem na tournee do Fcancji). Maesteris ,

jaką osiągnęli młodzi wykonawcy, a rłścdr1 nlch Marcin Sk.;wle-

ra, Grzegorz Stęplovlski i Marcin Poprawski, pod batutą swoje-
go Proiesoca mogła zadowolić najbardzieJ wytrarinych kone§a-

rdw. Repertuar koncertu był bardzo urozmaicony ; od utwordw

M.Somółki, G.G. 8orczyck!,ego, j.S.Bacha, J.8rahmsa, J"Bęne-
dicta, J.P.Rameau l M.K.Ogińskiego po " Marsz I Brygady" i
chińską pieśń ludową. Każóy ze słuchaczy mdg{ tłięc ala\eźć
coś, co ,fiJ §zczególnie ocipouiadało i chwytało za serce.

Żywlmy więc nadzieJę, że bĘdżie nam danym jeszcze wysłUchać

- a ,noże l §pśclć w nasżym mieście - Chór Jerzego Kurczew!.

skiego pczy podobnie godnej ursczystości Jak obchody rocznl-
covle uchwalenia Konstytucji ) Maja.

Jadulga Skarżyńska
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- Proszę wyjaśniC naszym czytelnikom co kryje się pocl nazwą
centrum kultury i jakie aadani.a nó opp do .3rJełnieni^?j ? :-

z tym pytaniem zi{racam slę do oani He l e n y }ł r d b-
1 e w s k i e j, dyrektor centrum.

- Centrum Kultury w Śmiglu utworzone zo§talo tlchrva}ą Rady
Mi3sta i Gniny Śmigiel i rozpoczęło swą działai.ność 1.18,
1990 roku,
centrum zaj,luje się spravlarri kulturalnymi i zagadnieniaml
zuiązanyni ze sportem i rekreacJą. Zgodnie z uchwałą przed
micŁem działania Centrum jest rozwijanie, koordynowanie 1

integrowanie działalnoścl kulturalnej w mieście i 6mi,nie

6migiel, upowszechnianle kultury narodowej i światowej,
pcopagowan!e §e9lonalnych tradycji kulturalnych twórczości
ludowej i folkloru, rozwiJanle rdżnych form kultury i wy-
poczynku ocaz życia towarzyskiego i provładzenie działalno-
ści gospodarczej.

- ja*ą bazą i kadrą dysponuje Centrum ?
;- ACmlnlstcacyjnie pod}egają nam MGCK ,ł Śmiglu, rł któryn mie

ści się bib].ioteka wtaz z czytelnią, gomieszczenie do za-
jęC dla zespołótr iilJzycznych, kawiarnia, pomieszczenia ad-
ministcacyJne ; budynek zaJrorłany dotychczas pizez k],ub

sportowy, x któcym mieści się Klub Seniora i swe zajęcia
ocbywa sekcja szachcwa ; sala gimnastyczna przy basenie
jak i sam rJasen oraz }odowisko z placern zabaw.

t gminie aCninistrujemy Oomern iliejskia w Czaczu - fiimo,że
mieści się rł nlm jeszcze szkoła, filiami bibliotccznymi w

§tarym Dojanowie i Nietążkowie mieszczącymi się x śrłletli-
cach pro,łaćzonych pczez samorządy wiejskie oraz w Czaczu
mieszczącej się w części pałacu administcowanej przez szi(o

łe.
'#.Oent.um ratrudniamy 20 pracowników : ) osoby x admini-
strac;i, 6 bibliotekarel< (Śmi§iet - ), 5t. Bojanowo,Czacz

i Nietążko:",c po 1.), 4 instrukicĘów (muzyka, śpiew chóral
ny, modeiarstwo, szachy)i 7 pracowników obsługi.Na pełnym

etaci,e zatrudnionych jest l0 osób. '|.l tej cnwili pracę

Ńgłby podjąd nauczyciel gry na pianinie.
- 0d dłuższego czasu trwa rozbudowa obiektu w Śrriglu. Kiedy

można spodziewać się jej zakończenla ?

- 0okurnentację opracowano w 1978 ro|<u. Cbecnie w sensie bu-
do*lanym buoynek jest zamknięty. Zgromadzono rnateciały na

Jego wykończenie. }lszystko jednak Uzaleźnione będzie od

śroCkdw finansowych. 0trzymana dotacja z budżetu wojewóiz

t*a rł wysokości 50 milionów jest nie{ystarczająca. Stąd

Cylernat : co kcntynuoxad, a co Hstazymać. Sala widowisko-

wa, czy po:lieszczenia dla kdł zainteresowań ? Skłonni je:
steśmy realizować to drugie, a hol przystosować na kame-

ralną salkę. 0o końca rol<u prace winniśmy zal<ończyć.

Moim marzenien jest szybkie zakończenie budowy ; jest to
p|ękpy i obszerny obiekt, który !ł ca}ości Ęozwiąże pro-
blen,,bazy kulturalneJ ŚmlgJ,a. Zaspokoi potrzeby l zainte
resoŃania społeczeństwa.

: Jak radzi sobte oanl z flnansaml ?
:_ Kultura jak i inne driały gospodarki narodoxej znalazły

si,ę w trudnej sytuacji ekonomicznej. 0o 1990 roku by}a

finansowana centrelnie z Funijuszu Rozwoju Ku]tury.Od 1991
ku"iturę przeclo wszystklm iinarlsuje sanrorrąd. Centr"alnie
otrzymuJełry pleniądzd na za|<up księgozirloru,Upowszechf!la:-
nie masowej kulr"ury flzycznej rł ścodorłlsku dziec! i mło:
dzleży oraz na, doflriżnśowanie kosztótł eksploatacji bazy
sorrrtoxej, Ną Bęzośtó}ą dzia}alno6ć ot§zyms],lśmy dotacje
z budżetu saruqr.4-ąd.tJi.

: .lak to przeg§t§wia się w .lczbach ?
'* Zakup księgozbioru |- )0 mln, tlpowszechnianie kultuf.r : ??

mln, eksploat3cja obiektóN sportowych _ 24 nln, na inna
działalność _ 6jB milj,ondlł. Łącrrri.e 80Ą miliony.Chciatabym
tu podkreślić, że kultura jest pqjęciem: niezinieririe szelo1
kim i nie wszystkie jej aspekty mgżna i należy wyliczać w

złotówl{ach.
! Czy orłe 804 miliony wy§tarczą ?
: Na kuliurę nigdy nie starczało pieniędzy,ona ciĘgle b;ryka

la i nadal będzie się borykać z kłopotami.Stąd Jednym z na

szych zadar1 Jest wypracowanie dochocjdw własnych.'łydziecża-
wiliśmy w MOK w Śmiglu lokal, w ktdrym urządzono ka,łiarnię,
do k!óEej bardzo chętnie przychodzl młodzleż : pcoszę zau:-

ważyć, że jest to jedyne mieJsce (oprdcz pijalni plwa) , w

ktd§ym w kulturalny sposób irnże ona spędzić Bo}ny czas,pol:
tańczyć vł dyskotece. 'liydzierżawillśrny też sklepik przy bal
senie kąpielowym. l{ynajrrujemy pornieszczenia na zabaliy,uro-
cżystości rodzinne. Pobieramy też opłatę za wstęp na basen.

Planujcmy wygażyczać kamcrę video, organizovlać seanse i1l-
mowe.

- Chciałbym wrócić do świetli,c wtejsi<ich. Nie lszystkimi Cen

tcum administruje. Dlaczego ?
: ;est to wola sannrządórv wiejsl(ich. przeważnig opiekują sie

nimi rady sołeckie, w niektócych wsiach straże Dożarne,luo
inne organizacje na ws! działające.
Chyba uprzeozę p3na pytanie i dopowiem, że poi<cywamy część
utrzymania śwletlic płacąc za energię elekiryczną. Jesteś-
my także gotowi udziclić w każdym pczypadku pomocy facho-
wej. Niech się ludzie - mlodzież l sl<rzykną,za}ożą zespdł,
a my udzielimy pomocy instrul<tażow€j... A].e, jak Cotąd

nikt się nie zgłosił.
1 proszę powiedzj.eć jakie formy działalncści prowadzi cen-

trum Kultury w Śrni,glu, a jakie chciałoby ?
l Aktualnie ćłiczą trzy zespoły muzyczne, w starym Bojano!

rłie pracuje koio nodelarzy, prowadzlny sekcję szachcwą,

sponsorujemy i udzlelamy pomieszczenia chórolłi "llarnonia"i
orl<iestrze dęiej 0§P. U nas óziała Klub Sefiiora.Organiztl-
jemy wypoczynek letni ! zimowy cila dzieci i rnłodzieży, }i-
czne imprezy oi<oli.cznościotre l akademie, Hj.eczornics...
Szeroką działalnośd prowadzimy w bibliotekach : naukę .ję-
zyków obcych (angielski,niemiecki), wykłady, sootkania ar,l'-

torskie, lekcje biblioteczne, okollcznośclo-t{e wysta,łry,wie:

czocy literackie...
Chciałabym by była kontynuor,lana nauka gry na pianinie w ra
mach ogniska muzycznego, marzą mi się sekcje l koąnutecowa,

fotograficzna, plastyczna i mamy przecież tyle uzdolnio-
nych dziect. 0czyma wyobcażni wldzę pełną publlczności sal-

lę widówiskową, a na scenie stojących tł szeregu 1 dziękują,
cych,za oklaski artystów. Marzenie ?

j Jai<o dyrektor centrum kultucy w śmiglu pczyjęła pani na

sleble obowlązel( wydarłcy "!,lltryny Śmigtelsktej". Jakle na-
dzieje wiąże pani z tym plsfl€m ?

: żdaję sobie sprawę, ze podjęliśmy się olbrzymiego zadallia.



Pr:sclsięxzięq!e nie'jest łatwe,-a przy tyn związane z 0gro
mną odpowiedzlainością ! i przed rłładzami sarnortądowyni i
przed spoieczgństwem. Chcialabym by "}litryną Śrnigielską"za
lnteresoxali się wszy:cyt zardwno ci, którzy będą w nlej
szuka}i wia|omości urzędowych Jak i ei, ktdrzy wezmą ją _

do ręki by czegoś się dorriedzieć, by przeczytać coś,co po

budzl do myślenia, zastanowienia. l,,lolm pragnieniern Jest,
by pismo zbll?ało do siebie rząJzących i rządzonych , by

zanikł pocjżlał na te grupy i by dzięki t'Witrynie Śmigiel-
skiej" wszyscy staliśrny się vł s p d Łt z?, c' z ę c y m i.

!i związku z tym chcl,ałabym na pana ręce złożyć Reda'-

l<cJi serdeczne życzenia dużo zdrowia, zapału,konsek,łencji,
x Cziałaniu. Oby mieszkańcy naszego miasta i gminy ciągle
się p"vtali : grJzie Jeszcze można kupić " !,łitrynę Śmigie}

! W imieniu rerlakcji Cziękuję za życzenia równocześnię ży-
cząc p3ni spełnienia i uizeczywistnienia wszelkich marzeń.
0ziękuję za Fozmo\!ę.

Z Heleną l,łróblewską, dyrektor Dentrum Kultury rł Śmi'-
glu rozmaxiał Hubert Zbierski..

Przexcdn !cz ący

Zasiępcy

§telan Klupsz, zarn.Śiligiel u1. Pół_
nocna 15, tel. )09,
Leszel< Baicer, zam. Śrligiei ul. Ft.
lłojsla PoJ,skiego i1, ta].. B2

Zyof r,id Budzyńs'<i , zam. §6i3iu1 u1.
Kilińsxiego B7

Stefan Dobrzyński, zam.Ś,ni!icl ul.
B. Prusa l2, te1.49j.
Franci.szex Kamieniarz,zanl. arusżcze
wo 44

Jerzy Szu1, z.rn" B§uszczewa )?

Stefan Cieś!a, załn. Śrrigie).,ul.Ki*
lińskiego 28

Ewa Kooczyńska, zanr.Ś;rriglel rul.Ko:
ści,;r;<i, tel.Ą2B
Eligliusz Lipowicz, zam. śmigieJ,,.ul"
Kilińskiego 1J, tel.407

- osot]y spoza Rady:

Człon|<owie tej Komisji pełn).ą dyżury w Biurze Rady w. każdy
piątek w gcdzinach od t2.00 do tĄ.00.

2.Komisja Spraw Społecznych :

:- przewodniczący ; l,łojciech Cleslelski,zam. Nletążkowo,
ul. Arciszewskich
Jacek Jurga, zam"Czacz,ul.Parkoyla 1

Stefan Klupsz
Jan Nowicki,zan.llieiąźkowo,ul.Leśna d0

NA§ż§ wLADnE
I }{LAOZA §iIORZĄDO'łJA l

,Ęai,ja Miasia i C'{niny w śrliilu:
mgr Hiiolci Omieczyński, zam.Śnligiel
u1.5ierrkiewicza 12, tel. l48
Jan Pietrzai<, zam. Księ9ink1 nr 9,
te,i, 29)

Jć;ef 5roczyński,zam.Przysieka Stara
1, tei. 1]9 §tare Bojanowo

Rg,"jni - człcni<owie <omis;i :

i.Kcrnisja Planorłania,Porządku Pubiicznego i Ochrony Środo
wiska:

1 przewooniczący

1- z-ca przaw.

1czł,lni<o,łie

l- z-ca przew,:

; członl<owie :

- z-ca pczeH.:
; członl<owie ;

Witold &nieczy*ski,
Franciszek Szymański , zam.Koszanowo ,

ul.Polna, te1.118
: c.,;by spoza Rady: Jerzy Grzelczyk,zam.Śmigielnui..Krd-

tka, tel.295
§ymlorian Larek,zam" Nietążkotło,ul.
flolna, tel.790

). Komisja Finansowo - Gospodarcza :

:- przewociniczący : Józef Srnczyński
Henryk Skrzypczak,zam.Śmigiel u1.

Słowackiego 2, tel. 3?l
Franc iszek Chruścicki, zarn "§ierpa-
vla 27

Adam Dorynek, zam.Stare Bojanowo,ul"

Gidrvna 49, tel.256 §,iare Bojanowo

}łaldemar Wieczoaek, zam, Stare 8oja:,

nowo, ul. §łówna 57

Ą.Komisja Roinictwa, lizeniosła i Inicjatyw §ospodarczych:
: przewodniczący: Wojciech Bajon,zam.Bronlkowo ul.Mo-

rownlcka 2Ą

Zdzisław Ancirzejczak,zam.l,1onieść 78

Jan Ambroży,zem.Spławie 56

Adam Dorynek

Franciszek kamieniarz
Jan pietrzak

Stani.słał Skrzypczak,zam.Żegrówi<o 1B

Gracjan §ołlysiak,zam.i,lorownica ĄĄl9

Jerzy Szul
waldemar wieczorek
Florlan Wojclechowskl,zam"Karśnicc Ą6

5.Komisja Rewizyjna:
! przevJodi]iczący 3 Leszek Balcec
: członkowie: 7yqfryd Budzyńsl<i"

Adam Dorynek

6..ior:is;a ).nwentaryzacyjna :

- plzewodniczący ! Zygfryd Budzyński

- cż}onkowie : Leszek Balcer
Adam Docynek

Gracjan Sołtysiak,zam.},locownica 44/9

- osoby spoza Rady: Krystyna Fęglerska,zarn.Śm!.giel,ul.
Szkolna , tel. 272

l,!aria Kuśnierczak,zan.Śmigiel, ul.Św.
lłi ta

Eligiusz Lipovłicz
Zbigniew l4aternia,zam" Śmigiet,Pl.lioj-
ska Polskiego 6

,Sołtysi:
- Szefner Stanisław : tsielawv 9 - te1. ]B9
:- Jerzyl< Ryszard . @i!Ę ul.Morownicka 7

- t4iś Marcin - Brońsko 10
: {]udzińsl<i Henryk l Bruszczewo 7 Ęt.St.Bojanowo 2)2
1 Giersberg Ryszard _ §nełxo,r.D, 1 :- RKS tel.St"Bojano*o 214

: Szul tlenryk * Czacą ul. 27 Stycznia ą2 źeI.52?
:- Walachowskl Eugeniusz ii Czaczyk 5 tel. ]29

- Półrolniczak Maria _ Glińsko ]) tel. 92

- Helińska Krystyna - Cnlewowg. 11 tel. St.Bojanowo 292

- MaJ Stanisław i Jezierzyce 4

: Zandeckl Franciszek : (armin )1
: Bielawskl ilenryk : Karśnice 2B

: §:ymański Franciszek '; Kosżanowo ul.Polna 11 tet.}lB

- cz}onl<oriie I



- Plrirzak ]3i'- (sipł;,<t-q Łei.j,jJ

- Le,łlndoxski §ławomir T !!ą§Ein i?
l Bł_lchxail Stanlsław § }i:rcĘnica 5t
l'łasie]"e§gxi Tadeusz 1 tlietążkcrvq ul.Leśna 50 te1.72]
: |,łowacki [dingnd !: Nował.leś 21 tei.ż],0
'.: §iachołiał 8ronisłax 1ŁĘg_§elnkqgr 9 te]-. Błcr lB
: VJojcieuhoxsk! LBch r ,Ęotut Bląiqi tel. 829
': Xałi Hładi,=ł;w '- 01szew.o 5 ie],. §t.EóJarrr:,ło 2j4
r- Duczlak Mircsła,ł L Parsko 9 '- PG;{ 5t.3oj, ierrna lyr;civo
1 Fo]:yn Zygnrlnt '-, Pola,lowg )6

- 1tinj<ler Mieceysłarł r Ęx:gig*s_Ęs].srg 26
!- §łaczyriski Jdzef .:'.t_rąysr*g_§tor!_ i t;l"5t.Bajancwn l-:g
r '3crący (azinierr X Przy§i§ba Stara Ii_ J"?

- Reiajcz:k ltlarek :- Roba_qz]yn ]§ iel, 5t.3eijanowo ?9?
:- 01ęjnlk Kazinj"erz l §ie§ffg 40

:- §drny 3tanisła* r.§ął!!Ę i7 tel.Si.Bojancuc lOi
;',ł3iter *jlcCzinielz'j Starv B:ai:z 1ł
- 3}ocicn Ryszarc: st.i"-ai.ilor,. ul.Biówr,a 81 tei. i8:
: O}ejnik Stanis}aw lrvoniegC le
- p}óciennik i{anryk :_ !y&§!9. te!.2?6
'- i,Jiiczkowj.ak Jdzei : Zy9,1qn!,o*ło 6 te1. St.Bljano,.ic
l- {upi<a 3tanisław : że_arćĄo_ )5

- 1,1r;]sztr-dski Hieronim l*Ą$lg 4 te}." §t.Bojanowo

§ąrlq! r ą rjv os ie§llqwe _:

Sanorzęd Qsię{Ę p _L'i g;i:zewoiniczący Jan Szulc zan.
gl,ei r-ri,},iatejki tel"Ą?9: obejnr:Ja mj,es;'oaJcćv, r-ilic :

'łład;;sł,ała Reymcnta. Kodciańskie j, Pdłi:c:ne j, Aif onsa Feci::

E
POLi{,jA L!,tjil_ri r. ij ,:)i_:;,ii_ij

Pclsierun*x Pci:.c; i l._okłlne j ,ł Śm.i,Elu podie6a paC Kooenrję

Ęejonową Pol:c;i lq i,lgdcr,?nis.7ałoga pcsterurll<i.: l1c;1,, i
osćb ; kie rowrril< Pos,ierutląu st. 5ierż. 'trij es},:l* Tgrctglłsi<i

raił. §i"i]o..anc,rłr: ul. §ł{wns 60l? tel. llJó

- st"§ierż" §ndrzej }1ćncĘl zam. Śmigtel pl.Rozstrze*
lanyci: l7 - cŁ;luql;e reJon mi.asta Śmigla

- si"r-:rż. fiomalr Gzylkawiak rarn. śmigie1 ul.§lenxlewr-
cza 10 tei, ł39 - obsługilje rejr:n gminy Śmtgiel.

* 5ierź" 5,:.rtjz:i ftuJżański zam. dnrigie1 p.[. ilazstrzeia-
nych ?7 * pi;*rhodei kurs żercxy

"^ §ierż. Jprzy ::rż_ybyłsk zam. Śmigie1 ul. Ko$ciuszkl
46 - przeahodri kurs zerłwy

- pos,terur:kł"{y .jdżći Szlapka :am. Koszanoxo ul.61in-
kcwa 50 tęi. 76i

Ponadto lł poste;unku praeuje ] osoborła grupa dochn-

dzenioxo -. śiedcla pod kierunkiem aspiranta Alfreda
§cbadskie.oo.

zestaxiły : Halina Cieśla l Barbara Mencel

UC}IfinPa§'Y, *GŁO§Z § NIA,
ffi§KtA3yrY,".

ZE3PćL §ZKćL ROLNlcZY[i]

irr, j. Kasprowicza
w Nietążk§!*i€ne:a, placu łajska Pciskiego. !:arnej, Podgdrnej, Heniyka

5ieni<i=wj:za, Krd Łkie j, placu Rozsireelanych, Jana §a |ć_.j{i,

Kątrrej, generała Karola Ślłiercuewtkiegc,Li,powej,Szkolnej.

Sanlcrząr §Ęa_tgj§._Ł l- prze,*ciniczący Andrzej Pecc].t zam.

ŚmiEiel r":l.Kościuszki tę],.2]6 - oi:e 3rnuje ni,eszxańcćrv uiic :

TaCeusza (ościuszkio dr" Stanis}awa Skarzyńskiego,Lutitłika

i,lierosłałskiego, Al.ignacego PaCerewskiegoi Flarii Kanor:ni*

ckia;, gen. jaiosła}ia 0ąbrowskiego, gen.Właoysi,awa Sikor:-

skiegon j5zeia lgirac*go Kraszewskiego, ir.Franci=zka W!ta'--

szka, Elizy Orzeszkowej, Stanisława i,lysoiańskiego, Juliusza
5}owaokie_:o, Jarosława lwaszkl,ewicea, tłltadys}awa Bronie-
łs< i,:lo , Lt-jc jafra Pudnick ie;c .

Samorząd _§+3_!e_jLr*U.L - plzewodniczęcy §t*fan Janicki zam.

Śmlqiel ul.Powstańców Ęlko 6 iel. ],l]? - ebejnuje mleszkańcću
,..i1ic l jaąa {l1tńsklegon A]..Bohaterdył, Mał§ór,żaty Flrłai-
skiej, Fi;l:rzecznej, 5tanisłarła Staszica, Młyńsklej,27 5t7:
cznia, Pc,łstańcdv Hielko0o}skich, Stanisłal.;a (ęczlerskiego,

Adama vldl!ewicza.

S anor z ąd _!§js§-1_?__ilr_Ł : p r zewr:d n i. c z ąc y [dafi, n . T a s i emsk i z a n.

Śmigiel u1.0grodowa )4 - obejnu;e mieszkarlęćw ulic ;

Ancir:eja fudycza ącJ nr ?'-76 i łd l:*9]. (daxniej Ledna),Bsie-
die ic*łej, Fausts 5ocyna (lawniej Bclzla w ljletążkowie)r

Ąrciszews:icli nł ni: ]'*i9t Leszczyńsxiej oO nł l:-6i 1 orj 2:-

28, Dvr:rcl,wej, Pnłt:dniowej, Bolesława Prusa, Janka Krasij-

ckieEa, 3łc;nej, Krętej, 0grcCowej, świętego lłitan Podgórra,

Ziellnejl, PćŁwie;*kiej,_ Zdrojavłej-

Il. lIłLACżA |łYKOliA'.jt?Ą .- 3g;s§__:_
l. Burmi:trz * prze*odniczący latządu '* Jerzy Cieśla

za,n. Śrnigiel ui. Kilińskieqo 1Ą

?- CzłcnkovJiel Zdzisław AnCrzejczak, WoJciech Sajon,

Jacek Jurga, Jan l'ietrzek, Henryk

§krzyFuzak.

a§łe.§za naĘ{r. do klas i.
następujących szkół :

l* 1'.lł poclbudowie szkoły ootlstawcwej :

* 5 - 1€try _Iia!!tK!J4, |LfiQĘLI_ŁI[ilZĄT (egz,xstępny J,poll
ski, matenratyka)

- 7^SAONI[]żA 5Z{OŁił ROLtl:CZA o spec. riejskle qospodarstwo

domowg (ra"in. nauka gotorvania i szycia)

- ZĄSnilt{ICZA ŹKOŁA MEC.!rA|iIZACJI n0l-|lICTWA l (m,in" nauka

spawania gazov,e§o i elektrycznego)
7;,.C.\llNI[ZA SZ{t}LA ROLNif,ZA w Przemęcie i Krzywiniu

Na poclbudoyie ZSR l

J-ietnie TEC}ł{lK|J|"! RCL!!Ę§" (egz. wstępny j,polskl , mate-

matyka)

]-1e tn ie ułlĘ9łQ89_riĘ_!Ę!]]!§ś!!_!§!lj!CZ§.

}]szyscy ucznio,łie szkoł w,lmienionych w pkt. 1 otrzymują bez'-

p}atne pcawo jazdy na cląilnik.
Uczniowle Za§aćniczeJ 9żi<oły aei;hanizacji rolnictxa dodatko-

w0 pfawo jazdy na samo.hdd i upcawnienia komoajnisty,

§zkała dysponu;e lnternatem.

Zgłoszenia przyjmuje Sekreiariat, Zespołu Szkdł Roiniczych

llietążkor*o ul.judycza 1 tei. Śmigiel 27,Kclścian 12:,16:-60,

Zgłoszenia pctyjmują rń!łnreż filie :zkoły w Przemqcie i
Krzywiniu "

Wymagane dokumenty ;

_ podanie
:- życiorys
:* J fctograf le
* oCpis ocęfi z pdłrocża
:-, zaświadczenie lekarskie g stanie

szczepień.

zdrowia oraz kartę

Ęrekcja



UCHl{ALA NrIX/56l9t
Rady Mlasta 1 6łnlny z dnia 1l"02.199I r.

w sprarłie : vrysokoścl stawek podatku od nieruchomości na ob:.

szarze gnlny.
Na podstawie art. l8 ust. 2 pkt. 8, act. 40 ust.l

ustarły z dnia 8.0J.1990 roku o sarnorządzie terytorialnym
(0z. U. nr 16, poz.95 z późniejszymi zmianami (oraz art. 5

ust. 1 l art. 7 ust.z ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o

podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z dnia ]0 stycznis
}99I roku Nr 9,poz. ]1). Rada Mi,asta l 6miny uchwala co na-
stępuje :

§ 1. Ustala się następujące stawki od nieruchomości :
l. 0d budyn}<ów mieszkalnych lub lch części 1 400lLzl.od ! mŻ

powierzchni użytkoweJ,
2. 0d budynków lub lch częścl zrłiązanych z prowadzoną dzia:

łalnością gospodarczą tnną niż rolnicza lub leśna oraz
częścl budynkół mleszkalnych zaJętych na prowadzenie

działaInoścl gospodarczej 15.000,-zl. od 1 ml powierzch:
nl użytkoweJ.

]. 0d pozostałych budynków lub lch częścl oraz pomleszczeń
' pomocniczych związanych z działalnością gospodarczą (ma-

gazyny,szatnie itp.) Ą00,:-21. od 1 mr powierzchni użyt-
kowej.

Ą. 0d buicwlt 2% ich wartości.
5. 0d l m2 powierzchni gruntdw :

a) związanych z prorładzeniem działalności gospodarczej z

wyjątkiem związanych z budyni(ami mieszkalnymi ! 500,:-

zł. od 1 mr.

b) pozostałych - 90,:- 2}.

§ 2. Zwalnla slę od podatku od nieruchomości:

l. Niecuchomości zajęte na przedszkola, Centrum Kultury.
2. t{ieruchomości zajęte na Zakład Gospodarkl Komunalnej i

Mieszkaniowej.
). Nieruchomoścl stanowiące własność gminy adminlstrowane

ptzez żakŁad Gospodacki Konunalnej i Mieszkaniorej w Śmi:-

g}u.

4. Plwnice i stcychy niezamieszkałe.

§ ). 'łlykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta i Gmi-

ny Śrigiel.

§ 4. Uch.ała wchodzi w życie z dniem ogloszenia przez sposób

. zwyczajowo przyjęty 1 ma zastosowanie poczynając od ro-
ku podatkowego 1991 do należnego podatku.

Przewodniczący
Rady Miasta i Głniny

/ mgr l{itold 0mieczyńskl /

@@
Chcesz spędzić przyjerrnie czas ? Przyjdź do CAF( MARTI

(Śmtgiel-Centrum Kultury ul.T.Kośctuszkt 20) od wtorku do

piątku r godz. 16.00 ! 22.00, niedztela. 12.00 - t8.00.
Sobotnie i niedzielne wleczory możesz spędzić w dyskotece
od 19.00 :- 2Ą.00.

oraz k o m p u t e r o w ą obróbkę odbitek z fllmów :

KOOAK, AGFA, FUJI, KONIKA, TUDOR, EQUI, REVUE, PORST 1 tnnych
w technologll C -Ą1, CN _ 16, AP _ 70. Z A P RA S Z AMY l

@€
ZAKtAD STQL4!łSKI Władysława Szczerbala Śrigtet ul.J.Słowa:
ckiego ?8 tel. 618 , poleca usługi w zakresie ;

: sypialnie ( rł dowolnym kolorze )
l zestawy kuchenne
! boazerię, podłogi

- stclarkę budowlaną.

@o
Pol.tSzECllNA KASA oszczfBNoŚcl informuje,że czynna jest Ekspo-
zytura PK0 w Śmiolu pczy ul. Mickiawicza Ą (tel.7]0 Śmi§iel)
wykonująca usługi lł zakresie :

:- przyjnrowania wplat oszczędnościowych,

- zakładania nowych książeczel< i rachunków bankowych,

- dokonywania wpłat bez ograniczeń,
- dopisywania odsetek,zflllany i likwidacji książeczek i ra-

chunkdrł, \

l bankowej obsługi podmiotów gospodarczych ;

a Fonadto :

- bezpłatnie przyjmuje wpłaty na rachunki : PZU,UPT, Zakładu
Energetycznego,spółdzieIni mieszkaniowych l urzędów skar:
bowych,

- realizuje wszelkie płatności i rozliczenia.
Udziela tak7e Ępgflyl6ul .

! gotówl<owe na cele nleudokumentowane,

- działalność gospodarczą,

- budownlctwo mieszkanlowe.
l{ maju przewidziane Jest uruchomienie kantoru wymiany walut.
Placówka czynna jest codzlennie w godz. 7.]0 :, 18.00 a w sol
boty robocze od godz. 8.00 . 16.00.

Kierownik Ekspozytury r Śmiglu.

Redaguje zespół : Żaneta Klecha, Erika Maćkowiak, Barbara Mencel, Jadwiga Skarżyńska, Hubert ZblersXl (kter.red.).
Adres Redakcjl l 6a-0)0 Centrum KuItury w Smiglu,uI.Tadeusza Kościuszki 2O, p.7. tel.27}.
Redakcja nie ponosl odpowiedzlalnoścl za treść ogłoszeń l nie zwraca materlałów nle zamdwionych. Zastrzegamy soble
prawo skracania i poprawiania tekstdw oraz llstów. Nakład 550 egzemplarzy, cena 1.500r: Reklama-l_.cml = 500r:

Wi trvna
ŚmlgielsXa


