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choć pogoda nie doplsała l Maj uplynął pod hasłem sportu t
[ekreacji. Na stadtonie KS " Pogoń " Eozegrano :

- mecz pi}karski Juniordw młorJszych : Śmigiel : Czacz (4:0)

- trójbdj chłopcół : I m Kacol Macciniak, II m Artur Marci-
niak, II1 n Marek Wieczorek,

- dwóbój dzlerczynek : I m Marta Ęrodowczyk, II m 1,|agda

Pudltszewska, III m Lillana §ewecyńska,

- bieg 400 m chłopcdw l I m Actur Marciniak, II rn Karol Mar-
ciniak, III m Krzysztof KamieniaBzr

- bieg Ą00 m dzlewczynek : I m t-łagda Pudlisze|ska, II m Lt_
Iiana Sereryńska, III n Anna Jankowiak,

- rzut lotką do tarezy _ chłopcy : I m Krzysztof Kamleniarz,
II m Pawe} Szulc, III m MacieJ Kamieniarz,

- rzut lotką do tarcey - dziewczęta : I m Rlta Szulc, II m

Magda Pudliszewska, III m Marta Ogrodowczyk.

Zarłody prowadził p. Ryszard §zczepaniak.
tłł DomJ Rzemios.ła rozegrano Turnlej Szaclowy dla młodzieży
szkolnej, któEy prowadzi.ł sędzie p" Rołnan Borowskt ;

l m Ryszard Książklewicz, II m Mariusz t{olsztyńskl, III m

Małgorzata Kopczyńska, Iv m Bcrninlk §abryel.
0rganlzatcraml tmptez b,vlt KS "Pogoń" l Centcum Kultury §
Śmiglu. Nag§ody dla najlepszych ufundowało Centr,um Kultury
w Śmiglu.
Ęcacowała larbara l-łencel.
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§esja Rady
Plęć godzin na XI Sesji Rady '; kilka refleksji.

TyIe czasu trvłała Sesja, która odbyła slę 8 maja. Z

treścl obrad xyłorłi_łam za],ędr*ie kllka tematów.,(BardzieJ do-
clekllwl mogą po prostu dotrzed do protokołu obrad).

Na wstępie garśC informacji, zaczerpnlętych z protokołu
Sesji poprzednieJ : 4.IV.br.
PorqBłono wówczas przede wszystklm zagadnlenia związane 2

rolnictwem l ornawlano przygotor.lanie do prac wlosennychrpo:-
dano miejsca sprzedaży środków agrotechnicznych i ochrony
rośIin oraz częścl do maszyn rolntczych. (A propos i podo :_

bno 1 lipca ma być u nas otwarty sklep z flraszynami rolniczyl
mi). Zaproszono na Sesję przedstawiciell różnych Jerinostek
dzlałaJących na nasżym terenie. Radni mte}l okazję dowie :.

dzieć slę dlaczego nie by}o w Śntgtu nawozóvł (podobno wi.-

nien Jest producent, który roll zagranicę nlż rynek rretfię :
trzny), Jak to będzie z cenami cukru, Jaki kredyt może uzy:.
skać rolnik w Banku Spdłdzielczym w śmiglu, a jakt u PK0.
(w tej drugtej instytucji jak dotąd żaden, chyba że ktoś
przeniesie się z 85 do PK0).

Nie przysłuchiwałam się tamtym obradom, ale wydaje się, że

rngły one żywo zelnteresorłać sz€rsże rzesze rolnikdw. Cóż,
oni pewnle akurat te prace wiosenne wykbnywali i nie rray :
puszczamt żeby miell czas na spędzenie popołudnia na rłyslu-
chaniu choćby najbardziej ciekawej 1 pouczającej dysputy
na tenaty rolnicze.

Wracając do Sesjt 69tatniej |- na początek Hysłuchellśmy

sprawozdania p. Henryka Sk§zypczaka kierownlka Miejskiego
Przedslębiorstwa Gospodack! Komunalnej i MieszkanloweJ w

Śmiglu n.t. dotychczasoxych dokonań i kłopotórł MPGKiM.

Nie wszystko co podleqa gosp. kom. pEzyno§i dochdrj.

W}asne MPGKiM marny od l stycznia br. Zatrudnia }0 pcacownir-

kdvl flzycznych (w tym 29 osób etatowych) oraz 5 pracownikdw

umysłowych. Sprzęt przekazany nam prżez obsłu§u3ący pop§ze-

dnio nasz teren Kościan jest w stanie opłakanym, 31e flR simy

go eksploatować, bo nie ma nawet komu zlecać usługl z tego

zakresu. Trochę liczb : rłpływy za wodę l 7,9 mln złotych ,
wydatki związane z dostarczeniem tej wody odbiorcom : 8r2

mln ; targowisko :] o§iąga się bodaj 1,/4 przewidy,łanych do*

chodów ; szalety miejski,e (nie jestem nawet pewńa czy do-

brze zanotowałam) : koszty utiłymania mieslęcznie ! 4 mln,
Hpływy ... 50 tys. Ponoć o utrzymyvłaniu §zaletdw decydują
m.in. względy prestiżob€. Prestlż, wiadono, sprawa lłaźna,

więc może podejmijmy zobolviązanie, że choC od czasu do cza_
su udamy się z całą rodziną-(najlepiej liczną) do tego

"p§zybytku" ? To takie sobie żarty, bo z pewnością nle ma

na,'nie ochoty ten, kto przyciśnięty konkretną potrzebą bez_

sk{tR€znle szuka "dyskretnego" miejsca.

Problem gigant * czyli śmietnisko miejskle.

Formalnie takowe już nie istnieJe, ponieważ darłno grzekro _

czono jego poJermość. §dzle jest zlokalizowane wiedzą dosko:
nal,e rszyscy, a Już najlepiej cl, ktćrzy są skazani na jego

sąsiedztwo. Koszty utrzymania olbreymie, aie jeszcze Hiększe
są koszty społeczne, ponlewaź *ladomo, że loka!,lzacJa tego
śmietniska Jest, dellkatnle nńxiąc, wręcz fatalna. Część

mieszkańców, r*lrjecznie zdając sobie z tego §prawęr§ta§e 3!ę
zapobiec dalszerni.l skażeniu środorłlska 1 wyrłczi nleczygtości
gdzie slę tylko uda - a naJczęścleJ do lasu, 'bo tam takle
sterty najróźni€jszego obrzydliwstwa najieptej się prezen :.

tują t radują oko.

Jest juź podobno zgoda ministerstŁra na powołanie straży
począdkowej. A gdyby tak na początek spr.3wdziła slę ona przy

wykryvlaniu (i przykładnym ukaraniu) tych rozzuchtlalonych

"śnieciarzy" ??? Ba, ale tych trzeba śclgad w sensle dosło,ł-
flYm, a przecież naj}atrłiej było dotąd zasilic kasę podczas

"akcji posesja", którą i łatwo przeprowadzid l fantazJą TJ

xyszukiwaniu powodu do mandatu nietrudr€ zabłysnąC. Tusząrże

obecfla nasza ,*ładza miasta l gnlny, ktdrej gospodarskie p6:

czynania możemy już w rdżnych miejscach z3obseE!{6iaĆl ]el Fo-
dobłty pogląd $e tę §pFawę.

0czyszczalnia ścleków z prawdziłego żdarzenla ...
rEże uratować sytuacJę,zapobiegając szkodom €kologicznyn.
Koszt l'wywotrlitłcżytl .i 2 miliady zlotych. Perspektpla realna,
choć obawlam się, że dośd odległa. Zaczęło slę Jednak Juź
coś konkretyzoxać : powstała nieJscorła spdłka §o#lo-ścleko!
wa, któreJ najriększyn Udziałowcem Jest Rada Mlasta 1 6miny

rł Śniglu, §espół z lóżnymi zak}adami. Preeesem wyb§ano p.

Stefana Klupsza. Jako lekarz, a zalazem przswodniczący Ko -
misji Planołania, Porządku Publicznego i 0chrony Środowiska

porinlen s§oją o§obą grva§entować, a chodby żyxić nadzieję,
że uczyni Hsey§tko, abyśmy rog11 z czasem zapornteć o bofi,bi€

ekologicznej, Jaką nam za§erwołarto r postaci wysyplska z.a-

trtnłającego uj6ie wody. A czas nagll, bo dliczanle Już się
zaczęło i oby oczyszczalnia l nowe vlysyplsko zdążyły pot{stać

na cża§...

tlieszkania korunalne (Edzle,ktedy, 1 na Jakl:h ,:aia*cjt ?).

Spcra §rupa osdb byłaby z pewnością zaintecesorana tym wąt;
kiern obrad XI Sesji. Wiadomo, mieszkań stale brakuje, e mie-
szkanie kortunalne jest dodatkorło tanie 1- td każdym razie dla
lokatora, co §tanowi o atrakcyJnośei tych mieszkań, nle tyl:
ko clla osób najuboższych. Liczba tych lokall stale slę
zmniejsza, ponieważ budynki, w których się te mieszkania
znajdują uleśają zużyciu, a na nowe trudno llczyć. Do wykrła_

terowania poxinno się np. ptzeznaczy€ don przy ul. Kościarl-
skiej 5, ale gdzie znaleźć mieszkania zaetąrcze, a właściwie
§tałe, ponieważ dom prawdopodobnle będzie mJ§lał ulec roz:
biórce. 1.1oże należałoby, Jak zap§op§nogał radny, p. Franci:-
§zd< §zymańskl, raczej pomagać chętnyn przy uybudovłanlu, czy
wyranontowanlu mieszkania, niż dawać gotowe mleszkanie ?

Czynsze zgodne z prawem rynku ?

Prawdzirłą burzę dyskusji wywołało hasło czynszu za sklepy.,
Sarorząd ustalił zgodną z prałami ryr$<owyml zasadę ustalar.lis
vlysokości czynszu na zasadzle przetargu. I co stę d<azaiłs-. ?
Przetargi, ovłszem, wyg.ywano, ele z płaceniem Jest juz 9o -,
EzeJ.
Po rłlelu korowodach udało się wyegzekwować op}atę od prze }
Jętych przez osobę prywatną sklepdw przy pl. Rozstrzela}dp
l ul. Mickiewicza (jak dotąd tylko za pierwszy kwartał)lInnl,
najercy wprawdzie płacą, ale teraz uznają wysokość ĘEy,frszl

za zbył. r,ygócowaną. Przykładem może być choćby sklep Z'akła;-

dór },tięsnych z Kośclana. 0becnie maJą one p}acld 150 tys.
za mt, co daJe mlesięcznie ok. 18 mln. żł. 0oszło do typoweJ

sytuacjl patowej ; należy trwaC przy ustalonych czynszach ,



bo pieni.ądze teią obracane na potrzutv ogólne ; z kolei ,
JeśIl usta!.ona kwota Jest rzeczywlście za wysoka do nożllwoj:
ścl pŁstnlczych naJency, grozl to wypowiedzenlęm umowy 1 li-
kwi,dacją sklepr:. lłtlele pań dormr wolt roUić zaku|y w skleple
kośclańsklm, cc z pewnośclą denerrłuje mlejscową kor*urencJę,
ale stwarza warunkl do ryłalizacJi e kllenta, Go z kolel .,

jest dla mieszkarlcórł korzystne. I Jak tu wydać salomonowy .

wyrok ? Koniec końcól stanęło na tym, źe Rad€ zobor+iązała '
komi§ję cerłizyjną do ustalenia rzeczywistych możliwoŚcl pła;-
tniczych fdżnych firm korzystających z najrrr 1 na tej pod-:

stawie wyciągnięcia vnioskdw co do wysokości czynszórv.

|lNle człs źałorłać rdż..."rczyli odrobtna sentyłentu.

Sesja ołrfltowała w wiele spraw rzecayłiścle vłażklch ,
ale żeby się io xszystklch ustosunkować t§z€ba by napisać ,

.a}e tcny" Z tego gęszczu ryłoxiłam ólie, pcdobne do stebie
nutą beenadz!"ejnoścl, Jaka Je odznacza. Niedługo Juz tylko
ustna tradycja będzie zr,{iązana z naz$ą Koszaao*o ! &rór; Tor
co tostało z dvłorku podczaszego lschołsl<iego Ksawerego Ctlła:
powskiego będzie stę już niBdługo nadalalo tylko pod spy -
chacz. Poprzedni gospcdarz terenu (gospodarka korrunalna 'l
Kośclan) rłykwaterowa}a mleszkających tam lokatocdl, z chlub;
nym zamiarem przeprowadzenia generalnego rełrolrtu. Efekt
jest takl, że obecny samorząd otrzynał w spad<u nle nadającą
się Już do niczego ruderę. Sprawa oparła 3ię nawet o proku;

ratora. Nle znam orzeczenia sąd.l, a}e ggtorra Jeste.n 5ię za:
łożyd, że sprat|rę uznano z6 rnało szkodliwą społecznie. Pewnie"

Wartość materialna tego dworku nla nugła być duża, nie było
też pewnie dla nlego dobrze, że nieściły się rł nlm nleszka-
nia kcrunaine. Nie zmienia to Jednak faktu, że to właśnie
tam (jak pisze w ksiąźce '|Potoakowie geneĘał,a" Marek Rusz ;
czyc) 6svłiadczał siq o Dękę urodzlwej Barbary fiłapowsklej
y 1607 r. nlejaki Jan l€nryk Dąbrowskl, a scenę tę:.rulecznił
na płdtnle też nie byle kton bo sam 3-111usz Kossak.

Nie jest co prawda zabytkie,n kręgielnia śmigielska, ale
los Jej jest trochę podobny (ctroć pewnie znajdzie szczęśli-
lłszy finał). Powszechnie mdwi się w Śmig}u, że obiekt,będący
o(rocem pracy i zapału grona kręglarzy, znLszczyŁy yłaścirłie
dwle oscby, z któĘych jedna raprezentowała tzw. władzę, a
Cruga prasę. Oby kiedyś :Vłitryna Śmigielska" miała taką rruc

oddziałyłłania i oby za{§ze ,rlogła brać udział w dziele two :
łzenia, a nie niszczenia. Czego l naszym obecnym władzom

sannrządowym pozrvalam sobie z setca lczyć:-, J. Skarżyńska.

ffiozmeWJr o.oro

t 0 p.zyszłości z tegorocznymi abso}wentami §zkoły Podsta_
rłowej Nr 2 im. Konstytucji } l.,laja w Śmiglu rozmawia Barbara
l,tence1.

Ju! Ł parę dni pożegnacie szkołę podstawo},ą.

1. proszę powiedzieć co zamierzasz robić dalej ?

Angelika Oobraś : najpierw zdaC egzaminy do Llceum Medy_

cznego !, Kośoianie"
2. CzyŁkie_rował9ś się przy !ż9g!39_§zĘly Ł

_ naperłno zamiłowaniem, urłażam, że zauód plelęgniarki da

mi duźo satysfakcJl.
). !ą!_!idztsz swo:Ę lrzyszłość ?

* nle chcla}abyfil poprzestad na Llceum l€dycznym, Jeśll
będę mlała rożlirość skończę studia.

Fłyślę że za ktlka let §ytuaćJe gospodsrćza 1r P6lB§d-pdptd!
, wi się na tyl,e, lż absolwenci szkdł nie hędą mleli proole!

nr.l z podJęclem pracy. Poza tym u!łażan że zawdd plelęgnlar-
ki był i będzie potrzebnyo ponieważ sepltaj"e t lnstytucje
sprawujące opiekę nad ludźml chorymi będą lstniały, nawet
jeśli będą sprywatyeowane.

Te salre pytania kieruję do moieh ko}ejnych rozmdwców.

Magda Rychel :

1" Hybrałam Liceurł tkonorniczne :. gospodarka płzedslęblorstw-
r. Lesznle.

2. [.hłażam, że ten kierunek ma dużą przysz}ość"
]. ll przyszłości myślę także o studiach ekonomlcznych" Je-

stem optyrnlstką i łieraę, że ta kllka lat nie będę mia-
ła trudnoścl il podjęclu pracy jal<o ekonomlsta lub nęne-
dżer"

l.{agd.a Slymańska :

1. i{ybrałan Zasadniczą §zkołę Zawodołłą w Kościanle o kle:.
rur{<u handlowym.

2. Sądzę że handlowiec ma przyszlośC i jest to zawód do-
brze płatny"

3. Po ukończenlu szkoły podejrnę pracę w sklepie prywatnym,

aby zdobyC praktykę. Myślę, że w przyszłości przy pomo:

cy ftnansorej rodziców otwcrzę srłój sklep.
iłcnika Kokoclńsk9 i
l. Zamierzam iś4 do Llceum Zauodowego ! klerunek gastronomi_

czny :- § Leszni8.
?. lfuszę 9Ezyzngć, tż decyzja ta nie była w całoścl moją ,

Edyź r€m zupełnie irrne zainteresowanla. Wybrałam tę szko-
}ę ponieważ rodzice przekonali finie źe zawdd gastronoma

będzle zabrsze potrzebńy.
}. Myślę, że w sytuacji kiedy nie otrzymam pracy w zakłaózie,

będę mogła pracować jako gastronom na rachunek własny.
(arol §iejak_:_
l. l{ybcałem Liceum 0gólnokształcące § Kościanie.
2. Po liceun chciałbyn skończyć studiun kreślarskie, ponie-

Haż to lubię 1 myślę, że architekcl będą w Polsce potrze-
bni.

]. Jestem pełen nadzlei że znajdę pracę w tym zawodzie.Jeśli
rroje plany nie powiodą się, iłezmę pędzel i będę malował

lub grał w zespole mJzycznym ; oczywiście zarobkowo.

iaweł Naskręt :_,

l. t{ybrałem żespół §zkdł Zawodowych PKP w Lesżnle _ kieru_
nek monter urządzeń telekonunikacyjnych.

2. Szkoła ta odpowlada moim zainteresovranlon.
). Hyślę że r. tym zawodzie mam przyszłość, z*łaszcza że duża

teraz mówl §lę o wprowadzenlu kolęuteryzacji.

t}ziękuję za rożTnowę i życzę zrealizowania waszych plandrr.

2 !a chwili,kiedy ,łyv,iad ten Ukaże się na łamach }łitryny
Śmigielskiej bę9ziecie już po pisemnych maturach. W zrłiązku
z tyn chciałbym Wam zadać parę pytań. Ale może najpierw s!ę
przedstawicie naszym czytelnikom.
Ma łgorzata Tonnwlak, absolvlentka pięcioletniego technikum

rolniczego, mieszkanka §ntgta. Rodzice pracują w państivo :
wych zakładach nie związanych z colqiotwem.
Ronan }Jojtkowiak. tJkończyłeń trzyletnie technlkum rolnicze
na podbudowie trzyletniej szkoły zawodowej" Mleszkam w Wtl-
koyicach. Wywodzę się z gospodar§twa, a od września 1989

roku objąłem je po rodzlcach. Ma ono ponad 17 hektarów, na-
starlone Jest na produkcję mteka 1 opasów. Tak wlęc byłem l
ucznlem l gospodarzem.
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Mirno, żfi nie pcsiarlam gospotJarstvła * indwl pani Małgorzata :
z tłyboru s?koly jestern zaclawn],ona. lała ml ona za,łdd, śre-
dnie wyksutałcenle, rłiedł;n którą pqtrzebna Jest nle ty}ko
ro}nlkowi,, ale rdxrlLeż l{ ży§itł ę§dziennym. Pięć lat temu mcl*

im celem hyio llzyskanie ?a!łed!,t i podjĘcie w nlm pracy. l.łdw-

ceas było to realne, nle wldaj.aŁam żadnych trudnoŚcl" f,zasy
§ię jeCnak łnieniŁy.. To cłegł,: łęłek!,,{aiam, sta}o §ię '*'i*r"-

żliwe ponie,*aż §zkola arri inne j,nstytucJe nie są Hstafiie
zapewnić absnlwenton słkdł śreg'nieh pracy, szt3€gdlnie w na*
szym za,łłdz"ie. Stw!ęrdeam, iż w tamtych rłasach moje oczekl-
wania byŁy bardziej realne, Teraz nie rvidzę dla slebie szan:
sy potijęcia pracy i myślę o zmianie zawodu przygotoxuJąc si,ę
do niego / .." l na studiacli 756ę;nych.
Pan Rornan l ktoś porł:i,edźiął, ź3 "lata szkolne io na;oięknieJ;
słe lata w życiu człorłieka" i to jest praiłda. Teraz po sześ-
ciu latach nauki st,łisrdzam, że dok*nałem rłłaściwego wybciu

szkoły" łimc tru$nych codzlennych do.jazdó,,"l |- PKS z ptz€siad-
ką : do szko}y zawsłe chodztłem chętnie, Poznałem wlelu e!,e-
kawych ki:}egl,J*t, ksztaŁciJ.i trnie nauczyciele, do których rnam

dt!ży §zacun€k za wiedzę, ktdrą mi przekazali" Najważniej§ze
dla rnrlie były przedrnioty związane z rolnictwea 1 mechanizg-
cjq" One w połączeniu z prakiyką dają podstarły zawodu rolfll-
ka. ldohyłem p§ąwo jazcjy na kor,*ajn, ciągnlko samochdd.

8ędąc ucznie,n jednocześnie jestam członkl,€i§ Zespołu Pleśni 1
Tańca "Żerlcy'łlielknoolscy" działającego Fód klerownictwem
prol. Eugeniusza Kuras!ńskleEo. 0zięki temu miałern możn§ść

goznać niektdre repiony Polski l kraJe Europy l l5fiR, §zrłec-
ję, Czechosłowację, Niency i Francję. Oarócz łystępdr+ arty*

stycznych dużo ł:iviedzalidłny 1 mogłe;.,l po;naC systany go$poda-

rowania w innych krajach cordrłnujęc je z naszymi.

.- Plzed odxiaią lqĘjne rgilrj,y-J9kEŁlm]Ę!-' !Ę|I_pyście tĘ
1l takie mc:]":.rłcjci, dokonalibyści€ ?

Krdtkc mdwiąc, kontynuuje p. iłóT€n, wyróżniłbyń trzy ki.erun_

ki ucjaskona].enia" Po pieril§ze wprowadzenia ca najnnlej drłdch

języków Dbcych, które sami, moglibyśmy iłybrad- Technika rol _

nicza rozwija 5ię. \ilale nasion i §rodkótł ochroily roślin z,
zagranicy trafia do Polski" f,hciałbym poJechad za granicę i
poznaC nowe fr:rmy rozwoju rslnictwa. Nle znając języka jęstem

w poważnym stopniu o§ranj.czgny. Pó drug:e l rł szko]"e zdoby -
liśrny wiedzę c naszym rolnict!łie" Fowinna ona być uzupełnio-
na praktyką eagraniczną i rozszerzona poprzez zagraniczne

czasooiśm|errrrictwo. Po truecle - roinictwo wiąże się z go$po-

darką żyunościorrą a produkcja zdrowej żyvlności staje się co-
raz t§udni-ejsza" Chodzi ir to, byśłnv my, jako przyszli rolni-
cy rnogi,l poznawać 'iakże takle nletody pr{]dukcji, które xyrna-

gałyby stosowania jak najrniej środkótł achrony §Oślin, nawo-

zdw sztucznych l rdwnocześrłie by ni€ zatruwaly środov*iska.

Pani Małgorzata dodaje : ĘcJyby by}a taka mnżliwośd, w mojej

szkole zmieniłabym przede w§uy§tkim spo§ób prowadzenia zajęC

paaktycznych. Uważam, że cztery lata zupełnie wystarczą rta

teoretyczne cpanrrwanie materiałlr. Piąty rok x całości pot,ri l
nien Lryć poświęcony zajęciom praktycznym" [.h,,łażam teź, że r
szkole należy zxiększyć dyscyplinę. Gdyby ona byłao ulyniki

byłyby napewno lepsze.
Nie Ę_ąwsze :esi,aze uczniovłie odlcażają się mieć w}asne zdanle

! wypowiadać rłłasne paglądy. Ze szkoły powinni.śrny wynieśC nie

tylko wiedzę" a}e także posiąśrl zdolnośC abstrakeyjnego myś-

lenla l swoŁ:odnego wypouladanla slę na rJżne ,tematy,.

: QF,gĘŁem Was_spytad, o.MJuj_g
* nich pcl_wiedziełŁie 

" :Ęy chc§€ co9* dgdać*T _
Pani Małgorzata : {.iedy *aplsyuałam slę do tej szkały, rolrn
celem była m3tura j, pracg r* t**łodzie" Matu§§ za kiika,:jni 3,

jeśti szczęśule rnl cioplsle *ędę kontynuotvała nauką na **u l_

diach zaoczrrych. P§żsozeiram ten trłCny si!łe§ szukaJąe prac;v

grlzl*iulrłlek. 'd najgor:słym wypatJku pójdę na zasiłek dla Ł*z,-

r,oiratnych"

:_ 09!,rZą młodeEa_ §_*,0 r,Ęnl1 jesl :g!ęry]3!], _q!§Ę ql} 9 łtti9 i §:;
konywanie znian" Czyj*dzicie się .r rqlł. Tof],es_ŁŁ Ju§Ly:[Ł*

czy cezlrego Baryxl_xrcc,"{ąee§"ł__ry 9ze_le_ !_ł{P1 Ł§i!_ Ękq;__

ła przygotowałą 'łas do życiŁgu9}t_cłT_ę§ ? 
_

F" Roman ; Zadanięm rolnika Jest pr*ca n* rcli" Jedąair .lie
do kołlca. nię można byC Łliernym l i:rły§trłłCgri *!,ę; boku na

bieg ,*ydarzeń" l*go lł}a§rrie nal!{:z,/łer§ §iĘ § §zk§i{r- r.ł*j.€ży

być ceyrrnym Ęetoilisk;i,em" ! 'tak chcę po*tępcłłać" Chclełbym
gtynni* brad udział w życiu xsi *zy gminy. t6ż* nie gtad rni.e

na, retło}.ucyjne d:i*}aniaJ Li}e c;hciałb_vm l--r,,ć rłrteele w§uyg'c}<i,ifi

dobrym .olnikiein ! Jednocześnle db*ć o inter*sy M§zy§t!tis!,!

roinikdtr.
Pani Małgccrate ; Nadeszły ezasyn w ktfrłyeh ni* irdrżna ilię
*zorować ani na postępcilanlLi Judy:ma airi Baryki" §;kąła ,w i,:oim

prżypadku nle przygctarpała rrerlę on życia nubllcznego. -lak §ię
złożyło, że * ostaini.h iaiac;l rezHijano w nleJ r:lr!,edein,y *ł;
tystyczne, a ja nini akurai nie Jestem u§inta!Ę§c,l*arić.,

- Dziękuję !łam za rozmcwę i w lnleniu Redakcji" i. naszyt:l: Cry-
telnikiJw życzę pomyślnej matur_v, spełnienia pregniei-1, t za*

dowcllenia a pr6cy zarłodowej, Trzymamy kc!*ki ł

Z maturłystaml Zespołu Szkćł Roinlćzych rv Nietążk§}łi€ §oćin*-'

rłiał Hubec,t lblerski.

Wy.dawnictwa re§ionfi!ne :

Z okaz3i. nadania imlerlia Konstytucji ) Maja Szkłl:i Pr:d,*

stawovł€j Nr 2 w $łiglu opraccji*rrio i wydano nastqpujące pa -
mi,ątkołe publlkacje :

l/ F*loer "Śmtgiel :- na§z* sakoła ̂  199l" l tek§,tsfi 1tt. " ?

pruesz}ości szkolnictrła w $mlglu" pidra lfube§t* Zbił*:"

skiego. Nakład iiJ00 egeernplarzy. 0ruk : Poli3raflczna
§BółCzielnia Pracy w Kościanie.

2/ "Jednodnidvłaka wydana z oi<a:ji narJania §zkole Pgdstsxr:r+e3

Nr 2 rł Śmiqlu imienia Konstytuc;i } ł4aja. Śrnlgie!. maj

199l r." zauierająca teksty l "Znaczenie K*nstytucjl 3

Maja vl historii Folski" (pidra Macil Matuszewskie,j ) i
"§zkoły w Śmiglu dawnlej ! dziś" (ptr,lra Renaty T**drz L

Pgzyoylskiej). sru* jak xpłe]" iłakŁad ?00c egzemplarzy"

]/ziiAlf abet śrnigielski" piócg Jadwi§i §|,:arżyr1skieJ. Oruk

kserograficzny t}ł4i,G §migiet* Nakład Bti *§zerrrplałzy"

riszystkie zdJęcia l reprodukcje sł§z npracc,łanie l;raf:":-

czne foJ,rjeru - Janusł Kos-*r:ę,*ski.

Autorly porłtrlższych op*acowań zrlekl! slę hałorarlr:m.

podała I J- Skarżyńska



#* { ma itra ? ffiud*et,

Racja l,|iasta i 6miny v śniglu na sesJi w dniu Ą kwietnia
l99l roku Uchuałą Nr X/70l91 tł oparcitt o ustarvę o samorządzie
terytorialnym l, Plawo budżetowe uchwaliła plarr.;dochodów 1

rłydatkdw budżetowych na 1991 rok. Do teJ pory podstawą doko:.:.

nyrłania koniecznych rrydatkdtł był proJekt budźetu zatrłierdzo-
ny ptzez RaCę rł dniu 20 grudnia t99l roku. Należy także pod-

kreślić, iż pczed uchwalgliem budżetu Radni odbyli w dniu 7

merca 1,991 roku rłspólne posiectzenie wszystkich koiłlsji, na

którym to szczegółowo omaxiane otaz przedyskutowane były
sprawy zarówno dochodów jak 1 wydatków budżetowych.

A oto jak kształtuje się x ogólnych za§ysach uchwalony przez

Ra€ię Miasia l C*łiny w Śmigl,u budżet na 1r9l rok.

1. P ]. a n o w a n € d o c h o d y :

(krłota ogdln*) 10 mld. 490 mln. 478 tys.

Ważnlejsze źrddła dochodów w 199l roku to :

l"Subrłencja ogdlna docigdu państwa

(doflnansovlanle z budżetu 1 mld. l]l mln. 5BB tys.
państwa podstawowyei rydatkdw

bieżących gimln)

2. Dotacje celowe - ogółem

z tego :

l intd. CIl} mln. Ą48 tys.

: z budżetu woJewody na reallzację zadań zleconych gmi:

nle (np. USC, tłoj§<o, obrona cyulilna, m}dunkt ltp.)
]7 mln. 145 tys.

L ż umolry prawo o ruchu drogowym (konnlnikacja, sprawy

z,,łiązane z rejestracją pojazdów itp.) ]5 mln. ]0] tys.

l, z uakresu opieki społecznej (np. zasiłkl stałer okre-

§owet rycealt dla irnvallddrł, zasilki na mieszkanidwt(ę)

Bl5 mln.

- dofinansowanie zadań rrłasnych : kultura fizyczna 96nln.

kultura i sztuka ]O mln.

).Dochody Hłasne grminy ogółem 5 mld. 667 mln. 484 tys.
:- podatek rolny od gpuntu L 1 mld. 952 m],n. Ą]6 tys.

1- podatek rolny z działów specjalnych : 156 mln. 355 tys.

- podatek od środkórr transportouych - 219 mln. 22B tys.
_ podatek od nleruchaąśct - 1 mld. 9Ą9 mln. 8]9 tys.

_ podatek od spadkór i darowi,zn - 7 mln. 850 tys.

- podatek w formie karty pociatkowej - 680 mln. 825 tys.

_ opłata skarbowa - &n} mln. )79 tys.

- pozostałe dochody (czynsze, mandaty, grzywny, odse-

tki itp.) - 57 mln. )72 tys.
4.Udziały w pocjatkach oqółem l, mld. ]75 mln. 997 tys.

- 5t] !l podatku dochodorłego od osdb fizycznych - 518 mln.

641 tys"

- )0 l. podatku od wynagrodzeń - 171 mln. 664 tys.

- J0 9a podatku wyrdwnawczego - 47 mln- 009 tys.

- ]0 ł podatku od ptaa - 5B5 mln- 8]l tys.

- 5 ł podatku dochodorego od osdb prawnych -,52 mln.

B50 tys.
5.Nadwyżka budżetowa z roku ubieg}ego 1'mld. 24] nln.

897 iys.

JI.Planov,ane wydatk l :

ogółem 10 mld. 490 mln. Ą7B ty§.

Ważnlej§ze zadanla planowane do ceailzacJt * 199l roku ;

I.8udowa oczyszczalni dla Mlasta i §łntny Śmlgiel na §run_
tach koszanoxskich - 1 mld" 900 mln.

2.Budowa oczyszcza}nl rł §t. BoJanowle wraz z P§R - pc6ce
proJektowe _ 20B mln.

3.Ookończenie remontu kapitalnego drogi w Koszanowie

200 mln.
Ą.Drckończenie modernlzacji drogi wiejskiej rł Robaczynió-

ł7] mln.

5.Bokończenie drogi wiejskiej vł Księginkach-: 80 mln.

6.Renpnt kapitalny drogi _ ul. Wlejskiej ł Bronikowie -
]0 m],n.

7.Remont kapitalny drogi *lejskiej Bielawy _ Karśnice
]0 mln"

8.0roga Nowe Szczepankovro - odclnek 1lJ0 m łączący je ze
Saarżyniem _ 8 mln.

9.Renrcnt kapitalny oświetlenla Karśnice _ Slerpowo -
55 mln.

10.0śulet].enle ull,czne w mieście i uioskach - )]5 mln.
41B tys.

ll.Dotacja ctla Zakładu Gospodarki Komunalnej " Sniglu na

temont podległych mu budynków - źS0 mln.

12.tbtacja dla Zakiadu Gospodarki Korunalrej * Sniglu na

.zadania zlecone Frzez urząd (oczyszczanie miasts,utfzy-
manie zieleni itp.) - B22 mln. 227 tys,

l].t]otacja dla Społecznego Kofflitetu Cazyfikacji Komitetu

Osiedlorego Nr ł w Śmiglu - 55 mln.

14.Dotacja dl,a Społecznego Komitetu 6azyfikacji ,{si Nietąż-
kowo - 75 mln.

l9.Dotacja dla ogródków dzlałkowych - l0 mln.

l6.Koszty inwentacyzacji mienia komunalnego - 100 mln"

l7.Plan szczegdłowy ! osiedla Bcaci Polskich, A1. Bohate-

rów, uI" Kościuszki i §karżyńskiego or8z vłłęczenia grun-

tóu - 5l mln. 8ł6 tys.
l8.Dotacja dla przedszkoli - 80l mln. BOB tys.
l9.Cieplik r* Dom.r Kultury * Śmiglu, kontyrruacja renrsłit. *

?]0 mln. l54 tys.
20.Dotacja na działalność Centrum Kultury _ BOĄ mln. 2Ą9 tys
21.0drntr}anle stawóu i rowdw (Nietążkowo, Robaczyn, staw przy

ul. Fornalski"J) - 80 mln.

22.0pieka społeczna, zadania zlecone (zasiłkf stałe, okreso-
rłe, mieszkanlówka itp.) - 7]0 mln. 552 tys"
zadania własne (dopłata do obiadów, koszty pogrzebu ttp.)
- 216 mln. 624 tys.

Skarbnik Miasta i Eminy

oanuta |Ąrclniak

POLIcJA 0§TRzE6A !!!
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Uehwa}y,
t, c li }i A L A. tic 1X,/58l9I

Hady tliasta i fuiny Śnigiet z ó,lia il.*?" 19rt §"

}l sprawle : wprowłdzenia na §b§zaĘze miasta i Eminy Fudstkrr
od posiadania psr5vł,

Na podstał*ie art. 18 ust" ? pkt B, art" §C usi. l usta*
§y l dnia 8 marca 1990 r. o samortądrl,e terytorlalnym ( 0z,
U. Nr 16r poz. 95 z pdźn. zm.} cral art" j,4 ustax1; z dni"a l?
stycznia 1991 r. o podatkach i opłatac!,l }okalnyrh) ilz.{J" tłr"

9, poz.}l)Rada Miaxta i kiny Śmigiel uchvłala co następuje :

§ l. 0bo*iązek podatkowy dotyc?y §odatku od posiadania i:sdłł
siąży na o§obach fizy*znych posladających psy.

§ 2. Ustala slę stal.,&ę podatku od psa rł kwecie 2[.tJr)i},- zł.
za każdago psa"

§ ]. Zwalnia slę od podatku szczenięta dc 8 tyęadn!"

§ Ą. Pndatek pobiera się w połr:wie stawki Jeżeli osoba wesr-

}a w posiadanie psa pr: dniu }0 caer1,1ca roku podatkcłego.

§ 5. Podatek jest platny e gdry bez rqezwa!,iia r+ tecmini"e płat-
ności I raty zobowiązań pleniężnyeh lrrb w *iągu ż tygir-
dni ed dnia wejścia ,rv posladanle p§a, !ł ka§ie iJrzędu

Miasta i C,rniny r* Śmigiu tub u soł'.ysł.
§ 6. |,Jykonanle uch*aly po,rlierża się ZarząCovli i,tiasta i 0rniny

Śmigiel.
§ 7" Traci moc uchwała Hady Narodowej Miasta 1 §m,iny vł Śmiglu

z dnla 28 lutego 1990 roku l{r XI/55/9a.
§ B. UchwaŁa xchodzi w życle z dniem cgłoszenia x soosób zwy-

czajo,ło przyjętv i ma zastosowanie poczynając od rokl:

poclatkowego 199i eja naieżnego padatku.

Pr zewodn iczący
RarJy Miasta i 6miny

r€r l,{ltold &nleczyrlsi<i

i.' C H'*j A L Ą Nc IX/5?I9I
Rady Miasts t 6miny &,igiel z dnia l1 l"uty 199l r"

w sprawie : *prowadzenia l ustalenia wysokości opłaty adn,lini_

stracyjneJ.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. Ą0 ust.l ustew}*

z dnia B.0].19?0 r. o samorządzie terytorialnyłn (0z. U.Nr 16,

poz.95 z pdźnleJszymi. zmianami), art" l8 1 art. i9 pkt t
lit. c ustawy z dnla l2.0i.199t r. o podatkach t oplatach Ic,-

ka}nych (Oz. U" llr 9, poz.)l} llada }tiasta 1 &niny Śmigi.e!, u;
chwala co następuje ;

§ 1. Wprowadza 5ię na terenie Miasta i 6nri,ny ŚnrlEiel f:platę
administracyjną za czynnoścl urzędovłe związane ze ltrJó-

rządzeniem testanęntu"

§ 2. Ustala si,ę nasi,ępujące słł'.d<i op}aty ad§in.!,stracyjnej,
o ktdrej mowa w § l uchwały :

; sporządzente testamentu w sledzibie Urzędu ł,4ia§ta 1 Gmin,f

20.000,- zł.
'- sporządzenle testamentu poza siedzibą UEzĘdil ]0.§00,:.ćł.

§ }. 0płata ackninletracyjna poblerana jest bezpośreCnio po

sporządzenlu czynności urzędowej L sp{sanle teśtementu.

cząjoto przyjęty i rna zastosołłanlą do spłet należnych po

tym dniu. $

Ptzavodniczący
&dy rni*ta l 6miny

llĘE Wtt6&d &tteczyńskt /

J.ak dawniei majówki

CIrganizowano. .

H latach 187B-18BJ ił Śmigiu działało Towarzysttło Czela-
dzi Katolicklej, przeksztełcone pdźnlej r To}ra§zysti{o Przei
mysło*ców Katolickich w Śmiglu. Jedną z f,oErn działalności
Czeladzl (ucznidw pobierających naukę załorfu) by}y majdrd<l.

Oto relacja z ,{ycieczki do Żegrowa, odbytej 7 czerwca 1870

§pisana pióre* ówczesnego sekretarza Towarzystwa p. lbepke.
l{ ubiegłym tygodniu odbylo stoi{a§zy§zenie pierrłszą maJó*!

kę. Po rysłuchaniu mszy śr*. o godz!,nie piątej i ll2 (r.3g)
zEłomadzill się człor$<oilie róxnież z kilkunastu opiekuna-

mi towarzyst}.a (rzsmieślnikami) przy pomie§zcuesi$ K§.

Prezesa (był nim wtedy wikariusz llllncenty Jaskdlskt),skąd
zabrawszy cho§ągie$, stowarzyszenia o godzinie suóstsj z
rnrzyką lryru§łono dc carodu w Żegrowle należącego ldP hr.
Szółdrskienłr z P§powa. Członkom Jako i gośclom udzielono
odznaki opłacone! za któ§e Ępłynął dochód 6 talardrł wy-

starczający do pokrycla kosztu muzyki. Panołie fiaó<lewicz

l K. Zwierzyłlskl, obyvlatele tutejsi, dostatcryli na mleJ-

sce wiktuałów, wlna l plrła ltd. Na miejscu zabavry urzą :-

dzone były ławy 1 stóŁy przez potłryż§zych dudch pandrł J6ko
t z rozgocządzenia t{P hr. §zó}drsklego" Fo po}udniu przy-

byli między innymi dość llcznemi gośćmi l{"Ks" probo§zcz z

Przemęta, W.Ks. proboszcz z Bucza, l{.Ks. Kośęielskt pt,o-

boszcz tutejszy, pp. Bur$lstrz i, Kfflisalz z mieJsca. Pó:
źniej przybył także t,lP hr. Szółd§skl z §ynaini i Ks. Sta-
blewski, nauezycle1 religii przy glfimazjL§n w Ś§emie.

Przy nruzyce i pld<nej pogodzie bawiono 5ię do $ieczota.
Pan Ciehcezewski zebraw§zy człor*(dw odśplegal z ni€mi
pieśń "Nie opuszczaj nasl' na czteły gło§y.. Krdtkę prze:

l16wą Ks. Prezesa zakończono zabawy i wrdcono do miasta.
Po dacie §pisania relaeji (12.6.18?0) l podpisie §ekEetarza

Ks. Prezes doplsał .
Z zadowoleniem dodaję, że obywatele Śnlgl,a z farniliami
rłzięli we wszy§tkich zabawach żylxy uduie}. !l naJwt§<szym

porządku też §rdcono o godzinie 10 vłieczprgn do d6ru.!.lle:

lu z Panór,r hywatell pieszo w§dciło ł porządktl. Ad perpe-_

tuam memoriam.

i I protnkd}arz§ Towarzyst,ła Przernysłovlcdr* {at"t:}icklch

w Śnig}.,.l wypisał H.?biecski J

Redagu;e zespdł r taneta Klecha, Er!,ka Madxowiak, §arh§ra Mencel, Jadwiga §katżyńsks, lluLsrt Żhięr:kl łkl*r.r*d,,'i,
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