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l{ypoczynek dąieci l młodzleży był,
Jest t chyba długo Jeszcze będeie
tematem dyfucny,!! dla loka),nych władz
§amocządowych" T lstotnie" ?yje slę
nam colaz gorzejn bo droźeJ. TruCno

zviązad koniec z kcńcem,z utęsknie*
nlen oczekuje się terminu Ępłaty,
Jak tu tłysupłać ni*małą sumę na rła-

kacJe swolch ttzleci 'l Jak 1 gdzle one będą je spędzaC ?
Na to ostatnle pytanie starano slę znaleźd odpowledź w cza-
sie thrukrotnych posiedzeń KomisJl Spra* Scołeeznych Rady Mta
sta l, Cmtny w *niglu. Jej przewodniczący,Wcljeieth Ciesiel§ki,
zapoznał zebranych z materiałaml dostarczonymi przez sekoły"
Ż e g r d rł k o ; biłak harcerski i zuchowy w Międzychodzie,
wycieczka śowerorła "na Jagody'' rł lasy reńskle, wycieczka na
basen w §niglu, wycieczka do Leszna l zwiedzanj,e rm.lzeum i mi
ni Z00.
1ł c n i e ś d : wycleczka piesza "śladam! legend naszeJ oko-
l!cy" (ruiny kośctoła św.Marcina w 6ryżyni,e,kamień narzutorły
w Jezierzycach, "czalci ltEst" w połączenlu Jezlor lrtonieść -
Jezlerzyce).
§ t a r e 8 o J a n o w o : dwudniowy birłak, turniej drutyn
podrłórkowych w piłce nożneJ.
C z a c z : biwaki r Trzebidzy 1 Zgllńcuo gry korrputerowe,za
wody sportowe, dyskoteka, ogniska, wyciecaka rowerowao tur -
nieJ typu "Rarbit""
P t z y s i e k a S t a r a : Nycieczka autobusorła do ttłro-

cławia, Rowerol{a do Wonleścia, wycieczki do }.asuo gry korrcu-].

terore, zawody sportowe, konstruowanle szybo*covłych modeli
kartonoriych"
N t e t ą ż k o w o (ZSR dtra dzieci xieJskicĘ} : wycieczxe,
do Z00 w Poznaniu, bj"wak sobotnio-rriedzielny ż o§ni§kieia,dy:l
skoteka, gry kotputerowe"OyrekcJa na wycieczkę użycza bel*
płatnie autobus, E N§ZZ 'o§" przy Zespole na akcję 3.etni,ą lły-
asygmwa}o 20$ tys. zł.
Ś m i g 1 e 1 nr 1 l l0 Jednodnio!*ych wycieczek,na ktdre Ko-
.illtet Rodzl§ielski, przeznaczył 500 tys.zł. (40 ueznidw tej
szkoły blerze udaiał w vłyci,eczce do Dani,i by zwledzić LE60;
LAN0 ! )"
Ś m t 9l e 1nr 2 ; nlesformclizowany obóz rłędrolvn,v, gry i,

zawodysportowe, pd łko lon t a cj 1 a rl c i ec i !{

wleku §zkolnym"

i" E ł e d g ak o j. e §m l g i e l l Bdłkolonia dla dzie:
el v* wieku F r z e d s e k o l rl y m"

[le organiaacjl wakacji, Jak co roku, xłączyły się też
orgł,łi xa* je t ins tytł:c.lc . Egli€!gą_!g{§3_Z!}a!bg__ HarceE§t €_

istg$i9§Ł[_Ś-ig&. organJ, eu je Ebdz nledaleko Jastrzębl,eJ 6d:_

ry 1 oi:tjz uędro*ny do §zęstochc,ły.
l flr§g§am irłpr*a provladłorrych płzez centrum l{ulturvrł śmiqlu 1

§_l§§§Ł 1 9??__Ł§$9]g pr ze*li du je mi ędzy lnnymi. s wycleczki
pl,esze i §oHe§$we, zajęc:la spcrtowo-rekreacyjne l korĘutero:l

iłe, pisnery malarskie, Edżnego rodzaju konkursy ( z ryborem

Mlss Lata włęcznie), 0y§kotel{i, turniej tenisa stolowegorroz

grywki plłkarskie w ramach turnieJu "dzlklch drużyn" ( repre-

eentaaje mogą wystawiC rdwnież kornitety osiedlorre, rsie).

,Zajęcia odbyr*ad się będą rł plenerzerna tel
renie basemi kąpielorłego, stadtr"oni"e, cżytelni blblioteki....

Yrzeba pod<reślić - taki,e tet było zdanle cz}orków Ko-
misji * że {ysiłek orgłniz*torów będzie ogrorrny, t)nn bar-
dziej, że wszy§cy borykają się z ktoootami linansowymi (na-
ucz},giele w wię}tszości pr,zypadkórł opiekę sprałanać będą Ęz-
płatnie )u a vrachJ,arz oferowanyr.,h lorm spędzenia rolnego
czasu Jest §zeroki.
Takwięc kaźde u deieci,i<tóre będzl'e
ch e i a ł o uczestniczyćw te3 fomtiełłypoczyrrku, znaJ-
dere *nś d],a siebie"

5ZCZEGóŁY tł AF:szAcH I }ł KANCELARIAEH §zKóL l ! !

Mam jednak óba!.ę, żĘ zrJecydowana wi{<szość, zamiast
czynnie rłypoczywać na łoni* nattlry, będzie oglądała TV lub
filmy video. Oby nie były z kaset głęboko ukrytych r szu-
flar;ach rodzicdw.

Członkgwie KomisJi swe diety z obu posiedzeń przezna:
czyli na akcję letnią.
,,eesfl.-Ęię§!_L Napisacie do redakc jl o tym r jakt, spędziliście
!łakacje. Waste listy opublikujemy, ( HZ )

- Mfuitr" 16d2,1ldl3hfuą
ńil §dirril T§ dJ.t*{. li da.
d|d ń. ĘĘh ldlq5i I
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i- z opiEKI*'spOŁEczNEJ ?

Jak się }tam żyie ? : z tym plŁlanleą

zwracaq,_s:Ęl!p :oąoql ml rodz:loy-
która prosi Jednak o zachowanie

anonimowości.
! Jakoś slę nam żyJe,głór.nie dziękl
temu! ża nie mamy "dwóch lewyń", a

mamy chęC do pracy.
A konkretnie ?
- Jest nas czworo.Lącznie dochody §ynoszą 1100 tys.rvr.tym
renta inwa.lldzka 600 tys. Tak więc na osobę przypada ?7.5 tys"
Jak za to można życ ? 0d tego trzeba odJąd opłaty stała:prąd,
gaz, bilety miesięczne...
Jak zatem wlażecie przvsłowiowv koniec z końcem ?
- Pracujemy. Mamy kawałek ziemi, którą intensywnie uprawiamy.
Nie kupujetny warzy}, 1 owoców, hodujemy kuryrkróllki, śuinkę.
&k się zdarzy okazJa, dorablamy śvtiadcząc, lle na to zdro-
xie pozwala, drobne, nieterminore, usługl rzemieślnicze. L1::
czymy też na to, że jedno z dzleci otrzyma pracę i nam pomo-

że.
A przede wszystkim utrzyruJemy pogodę ducha, nie załarujemy
się i życle blerzeny takie, Jakle ono jest.
Dląqzęgg, n:Ę,kqrzystacie_z pomocLglqł9Qzndll
- To nie Jest w naszej alńicJi, by wyciągać Eęce. Póki nam

zdrowie będzie służyć jako takou swe potrzeby będziemy zaspo
kajall sani. Co stałoby się,gdyby wszyscy korzystall z opie:
ki?
Czasem jednak denerwuje nas, gdy widzimy i słyszyrny, k t o

z niej korzysta.Znarny ludzi w Śmiglu i dzirłimy się im i ich
dzieciom.

0środek Pomocy Społecznej w Śmiglu mieści się w budynku

Urzędu przy placu Wojska Po),skiego. Jego lkierownikiem ,jest
paniMaria 5z ł apka, absollentka studiumponaturalnego
dla pracownlków socjalnych. Tej pracy poświęclła dotychcza:
sowe życle zawodowe (l] lat, z tego !,0 w Śmiglu).0prócz niej
ośrodek zatrudnia ) reJonowych praco*ników oraz osobę prorła:
dzącą dokunentacJę. lł tym roku przez biuro '|przeszło" 87l
spraH !

Proszę Pani 1 zwracam sie do M. Sałapkowe.i - co kry.ie się
pod nazwa Ośrodek pomocv soołeczne1 ?

- (b 1 czerwca 1990 r. pomoc społeczna_funkcJonowała w op.tr|
ciu o działalnośC slużb społecznych w Zespołach 0pieki
Zdrowotnej oraz referatu d/s Zdcowia i 0pieki Spolecznej
w Urzędzie Miasta i 6miny w Śłntgtu"

Z dniem l czerwca ubległego roku zostały utworzone jed-
nostki organizacyjne :. 0środki Pomocy Społecznej - ażeby

rozproszone agendy skupić w jednej wyspecJalizowanej ko_
mdrce. OPS jest jednostką budżetową podlegającą Radzie
Miasta i 6miny w Śmiglu. Obowiązek, wykonywania zadań,po-
mocy społecznej spoczywa na gminie oraz na administracJi
cządowej. Stąd 0środek finansowany jest z budżetu miasta
i gminy na realizację zadań własnych 1 dotacji celowych

budźetu centralnego na realizację zadań zleconych.
Jakie zadania zleca Wam administraqla rzadowa ?

- Zadani,a zlecone to :

1.Zasiłki stale, z których korzystają osoby simotne, które
ze wzg),ędu na wiek oraz stan zdrowia nie mogą podjąć pra-
cy, nie mają własnych źródel dochodu oraz nie posiadają
osób zobotliązanych do alimentacji.
Z teJ formy porĘcy korzysta u nas 6 osób.Wysokość zaslł:

ku równa si.ę 90 ł najnlższej emerytury i aktualnie wyno:
si 5)5.500,_ zł. miesięcznie.
Zaslłki §tałe otrzyfilJą rdwnleż lnwalidzl I 1 II grupy
bez wskazań do pracy, któcych lnwalidztwo powstało przecJ

18 rokiem życia, nie maJą własnych źrdde} dochodu b€z
względu na sytuacJę matecialną rodzin.Inwalidów od dale-
clństwa Jest u nas 25.

Ola osób, które pobieraJą zasiłek stały a tlkończyły 79

}at lub mają orzeczoną I grupę przysługuJe zasiłek pi.e :.

lęgnacyjny rł rłysokości }0 Ę najnitszej emerytury"A.ktue]"-
nie wynosi on }?6.500,; zł" miesięznie i wyp}acany Jest
18 osgbom.

2.Zasiłki okresowe mogą być p.zyznane osobom i rodzinom Je:.
żeli dochdd na osobę nie przekracza wysokośei najnlższeJ
emerytuty, a dochody aeaz posiadane zasoby pieniężne
przejściowo nie wystarcuają na zaspokojenie :niezbędnych
potczeb ze względu na długotrxałą chocobę, nlepełnospraw:
nośC, brak możllwości zatrudnienia, brak uprawnleń renty
rodzinneJ po osobie, na któreJ ciążył obovliązek alimen:J
tacyjny oraz lnnych ważnych przyczyn. Takich zasj.łków (w

wysokości 90 t najniższeJ eńrytury) aktualnle }łypłacałny

1].
3"Do zadań z!,econych należy ró!łnież ponoc mieszkaniov.a,ktd:

ra polega na częściowym pokryclu wydatków na en*rgięuopał
oraz czynsz. ltl teJ formie Fomaganry okołc )00 rodzinom.

4.Częściowe dofinansor*ywanie usług opiekuńczych realizowai.
nych przez PcK i PKPS dla osób zamieszka}ych z Fodziną ,

nie mogącą tej opieki zapewnić.Takich przypadków mamy 16.

Ogó}em na zadania zlecone z budżetu państrła 0P5 r* Śrnig}u itł

w tym roku otrzymał 657.r66.0OQ,; złotych.
Cq zatem nąLeży dol3§|ąń własnych ?
i.Klerowanie osób do Oomów Porncy Społecznej (w ubi.eg}ym ro

ku 2 przypadki).
2.P tzyznavanLe ponacy rzeczowej.
).Udzielenie schronienla,posi}ku,niezbędnego Ubrania osobom

tego pozbawionym.

{.Częściowe dofinansowanle do usług opiekuńczych reallzorła_
nych przez pck t pkps dla osdu sarctnych.

S.spcawienie pogrzebu w sposdb ustalony przez gmlnę zgodnle
z wyznaniem zmarłego dla zasiłkobi.olców stałych oraz osdb

nie objętych ubezpleczeniem społecznym i nie mających o-
sób do alimentacji.

6.Przyznawanie i wypłacanie easiłków celowych w sżczegdlno-
ści na pokrycie części lub całości kosztór,l lekdw 1 lecze;
nia,remontu mieszkania,opału i oclzieży.0 przyznanie za-
siłku celowego mogą ubiegad się rodziny,ktdrych dochód ra

osobę nie przekracza najniższej ererytury łącznie ze wszy

stkimi dodatkaml oraz występują inne ważne qtzyczyny.

Jaki ,ie9t tryb p,r3lznaiłania które_bbi nlonycb_
przez PąĄLą,]lq!:m p_gmogŁ ?_

;] Przyznanie jakiejkolwiek pornocy pieniĘżnej lub rzeczoweJ

z oPS poprzedzone jest sporządzeniem przez pracownlka soc*

Jalnego wywiadu środowiskowego u zainteresowanego oraz u !o
dziny i osób zobowiązanych do alimentacji. Przypofi]ę,że do

alimentacji zobowiązani są : rodzice względem dzieci,dzleci
względem rodzicdw oraz rodzeństwo.
Jak przebieoa realiza_cją za!g1 rłr_ŁasnycŁ3

- Bardzo często zarzuca się nam ,że pomagamy alkohollkom i
osobom uchylającym się od pracy, co 3est nieprawdą. 0wszem

pomagamy dzieclom z rodzi,n patologicznych i alkohollcznych
obiadów w szkołach l przedszkolach 119 dzle
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cisnr EefunduJp rłypocryne|1 leffi., r tym roku rł minimalnej
llości, oraa rł fomit Łeczowej ; biellzna,odzież.
0o oaJa bleżącsgo ratl obciązenle z tytułu wykonyrł-anla gll
s}i€ oplekurlczycb dli osó przeuld(le chorych śrłladczone

przez-siostri"P0( i ;ii."rt<l PKPS opłacane--6-yły pEzez że
organlzacje" Z dnlcm 1 tzerrłca br. obowtązek dofinansowania
tych usług przeJął {P§. Cfrorzy potEzebujący porocy osoby
druglej, § zami€zkall rspólnie z Eodzlfiamirktóre nle nogą

zapewnld oplekl &fln8rr§oweni są ze ŚFod<Ó,, budżetu państwa"

Z tej formy pomacy korrysta 16 osdb. Nato*last usługl świad:.
czone o s o b o Ę 9 a n o t n y m, przewlekle chorym, wyl
magającym opiekt f inargot{ar€ są ze śfod<dw ml.asta ,: l gplny.
Osdb tycir Jest }1. l{ obu przypad<ach osoby te wskazane §ą
przez lekarry"
czv na realieacie t\Ęh zadań Ops ma ookrvcle finansowe ?
. 0o końca roku ąg r.ełr.ryl oplekuńcze dla osdb sa,Ęctnych z
budzetu Rady pot§aet]flych Jast 197 nln. zł.
tJchtłałą nr X/l0/?1 z Srla 4.4.!.991 Rada Miasta 1 Bllny . w,

Sniglu przyznała.tPS tbtacJę w wysokości 216.624.000,1 zŁ.
ż niej do dni6 dutsicJsżegp wydallśrny 48 mlltondlł,ale zima
przed naml. Z ciutlą psz€Jęci8 usług Ęieku,lczych dla osób
przerłlekle ctrocyctr ,.: silEtnych e Pfr( t PKPS potrzebnyń Jest
do końca roku, Jd< lrż flspdmlałan, prawle 200 mln., czyll
w teJ cinrłili nie ma pelregÓ pokrycla tinónsowego.

Zdaję soble sp§atĘ ż6 budżet gntny Jest bardzo ogranlczony,
ale nam nadzieJę, żs Ftrzeby ltdzt znajdujących stę w bar-

dzo tru&lych syturc}adr z6ta.Ę zaspokojonero co będę wnio-

skowala przy korekclp bJdżetu
Czv zausze oorrroc trafia r " dzleslatłe " ?

- Dla piacr:unikdtł 0środ<a §est to bardzo trudne pytanie,po;

nieważ staramy slę wyyiady środovłiskowe przepro},adzać bardzo

rzetelnie. NiernleJ Jeórak zctarzaJą się przypadki kiedy in:
tecesanci ukryraJą dodltkoxe źródła dochodu Jakiml np. są

folie, pieczarkl, ktćta nlejednokrotnie flgurują pod lnnym

nazwiskiern, a korzysta z tego osoba zainteresowana. Proble!
rrem dla nas rćr.rnież cą zaśriadczenia wydawane ptzez praco-

clawców pływatnyń ] baidzo zaniżaJące wysokość zarobkdw.

Przyznauane zasiłk! jeórorazowe, popĘzedzane wywiaden śro:
dovłiskowym u zainteEesĘwanego w miejscu zamieszkania oraz u

rodziny zobowiązaneJ.ó alirentacjl z,mieJszają do minimum

motliwość zataJenia pławdy.

Natorniast wnloski, na,częściore pokrycie *ydatkdw mleszka-
niowych, które własłńręcznle wypełniaJę zainteresowanirnie-
kiedy miJają się z praudą, i wtedy otrzymlją odpowledź od-

n]owną, w któreJ wskarr6emy ukryte źródła dochodu. Takich
przypadkdw miellśny u tyn roku }2"

Można też dodać, że są z pewnośclą osoby w trudneJ sytuacJio
które nie zgłaszaJą się do OPS z powodu błędnie zrozumi'anel,

go wstyCr.l.

criękuję Pani za roz,nowę.Mam nadzieję, że przybliżyła
ona naszym Czytelnl!@6 problem opiekl społecznej l wyjaŚni:
ła szereg nieporozunień dotyczących tej sprawy"

życzę wszystkim pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej vl

Śmi§lu satysfakcjl r-wykonyrłanej pracy. ( HZ )

(

o
)

§erdecznłe dziękajóny,,,
Oto llsta tych, którzy 9 t zyc z y n l 1 1 s t ę

do zor 9an i z owa n l, a clwusetnej roc zn l !,l

cy uchwalenla Kon9tytucJ1 J t|aJa

oraz u!oczystośc1 nadania lmle:
n l a Szkole PodstawoweJ nr.2 w §ntglu.

Ofiarowali datki pteniężne :
Bank Spółdzielczy (dyr. Jerzy ltojciechowski) :: r.000.000 li
l,blanla [firzanorrska (sklep spoż},wczy)!100.000 ;Henryk Ciseł
(apteka)-]00.000; llaria Czarnecka (sklep wletobranżowy ) ::

100.000; Maria Firlej (sk}ep "Jolka"):20.000; Michał Gru ::

szeckl (ciastkarnta)! ]00.000; Eugenlusz Hamrol (stolarnia)
:100. 000; ; Zbignlew tlaslński (hurtorrnia kawy):3gg.q6g;1.1arlan

Jaśniak (rozlevnj,a wdd);1gg.P66; l.hrla Kutzner (sklep z kon
fekcją)-50. 000 ; Bogr.rniła lĘlcherek (o§rodnlctwo)-r 1o0.00O ;

nauczyci,ele t pracownicy aóninlstracyjno;obsługowi Szkoły l
1. 530.0ffi ; Grzegorz Przyc'Fożny (sklep rpnopolovry): 569. gp6.

radni :- (członkowie Komisj! SpołeczneJ Rady Miasta i Bntny
Snigiel ;:-Z18. Ofi 0 (dlety ) ; Jerzy RataJczak (ptwiarnla )1O0. 0O0

ftodzice Ucznldrł :; 9.0Bt.000 (datkl zblorowe); Barbasa Rosa!
da (sklep z konfekcJą):-50.000; Rozlewnta t{ód (kier. !,larlan

Michalski)-].000.000; §półdzielnla Kdłek Rolniczych (pr8zes

Ryszard Fornalik)-]00.000; Zygrunt Stróżak ("Rolnlk Polskl")
l, 1.000.000; Szkolne Gospodarstwo Rolne NietąEowo (dyr.Jan

Frąckowiak)-1.000.000; Śmtgtelska Spdłdzielnia Przetwórczol
Handlowa (prezes Andlzej Tołd<owiak):2.000.000 ;

Przekazali dary rzeczowe, wykonali prace usługowe,słu:-

żyli pomocą organizacyJną :

Krystyna Berthold i Halina Marcinkovskałosz kri.atów ; chdr

"Harmonia" (dyr.Plotr Majer) 1 cfrór kośclelny (dyr. Mateusz

Gabryel) - występ podczas Mszy Św.; llitold Sludakfowdzka z

parą koni; Janusz Graczyk - videofilmowanie;Michał Gruszecj

ki - pieczywo cuklernlcze ctla gości;Marlan Jaśnlak : napoje

ch}odzące;Stanlsław Kictńskj, - elementy dekoracyJne z rnetaj

lu; Komitet Rodzicielski - pomcrc w zdobyclu środ<ów finan-

sowych; Aleksandra Kopczyńska - ptxrrrc organizacyJno :-finan;

sowa; Ewa Kopczyńska : porrnc w zakupie gode} państwowych i

Paweł Kopczyński j- udostępnienie materiałóvł reprograficznych

na wystawę szkolną; Janusz Kostrzerłski- fotografie do wszy:,

stkich rvydawnictvł okolicznościowych ; Maksymilian Kreu -
schner, Tadeusz 1,|endel, Krystyna lteller, ks. Tadeusz lfuraw-

ski : wypoźyczenle rekwizytdvl; Księgarniał(ośclan (Bronisła-

wa Cichoszewska) j zaopatrzenie r kslążki na kier,nasz; Księ::
garnia-śłnigiel (Janina Turkowiak) - zaopatrzenie w rłyd. oko:

licznościowe; Eugeniusz Kuraslński'- wypożyczenle stroJów,u-
dział zespolu "Żeńcy l{ielkopolscy" w części artystycznej ;

l,,teblarska Spółdzielnla Pracy (prezes Władyslaw Nor|ak): plan-

sze pod gazetki,gabloty wystawowerkonstrukcJa do dekoracJi
sall; Muzeum Regiona}ne w Kościanie (dyr. Witold frnieczyńskl)
i wypożyczenie strojów; Orkiestra Oęta OSP w §n19lu (dyr.Ta-

deusz Muller) : występy podczas uroczystości śrvieckich; Lu:
cyna Perekietka - dokonywanie operacJi flnansowych; Pollgra!
ficzna Spółdzielnia Pracy w Kościanle (prezes Zbigniew Soł:,

ty§lak): druk wydawnictw okolicznościowych; Polska Akademia

Nauk - Biblioteka Kórnicka - materiały reprograflczne do wy::

stawy szkolnej; Posterunek Policji (kier. Wieslaw Terczewski)
i- zapewnienie bezpieczeństwa drogowego podczas przemarszu ull

czniów; Przeds. Zagranlczne "OEPOLEX" (dyr. Zbigniew Fasiec :,

ki)- tkantna na dekoracje; Przedszkole (dyr.Wanda Juszczak)-



pornoc organlzacyjna; Rozler,rrra l,lOO (Xre".ńii"n Mlchalski )-
napoje chłodzące; Spółdzielnia Kdłek Rolniczych !l naprawa

masetu;Szkoła Podstawolła w Czaczu (dyr.Wlktor Sneli)l wypo :.l,

życzenle sprzętu nagłaśnlaJącego; Szko}a Podstaworła nr 6 w

Kościanie (dyr. Elwira Palrełkiewlcz) :l po.mc organtzacyjna i
Śmigielska Spółdzlelnla Przetwórczołlandlowa ! zakup gablot
wlszących; Konrad Tomasik 1 vldeofllmowanle; Urząd Mlasta 1

Bniny w Śm191u '.: usługi kserograficzne; Wydzlał Społeczny U-
rzędu WoJewódzklego rr Lesznle (dyr. Eugenlusz Śuwińsxl) ::

zorganizowanle występu Poznańskiego Chóru Ch}opięcego pod dyr.
Prol. Jerzego Kurczewsklego i partycypacja w kosztach tab],i-
cy pamlątkoweJ; Hubert Zblelski ! tekst folderu l'Nasza Szkol:
ła"; Zespól Szkół Rolnlczyó rł Nietążkowie (dyr. .'Aleksander
WoJclectnwskl) :l wypożyczenle sprzętu nagłaśnlaJącego;Społe:
czny ;<issitet Nadanla Imtenia Szkole (burmtstrż Jerzy Cieśla,
Wojciech Cleslelski, Renata Jankowska, Symforian Larek,Roman
Lęczyńskl, Hallna Marcinkowska, J.larlan Mińalski, Władysław
Nowak, l{itold Onieczyński, l,|arla Pecolt, Andrzej Torr&owiak,

Jelzy WoJclechowski, tlelena Wrób],ewska a z ramienla Szkoły
dyrektorzy il,Jan Nowicki l Jolanta sobecka oraz nauczyciele
Danuta Frąckowi_ak_! Jadwi9a Skarżyńska).

W imlenlu ca}ej naszeJ społecznoścl szkolnej serdecznie
dzi{<uJę l

Ąrektor
Szkoły Podstavlowej Nr 2
im.Konstytucji ) t€ja

w śmiglu
Ęr Jan lłcwicki

... pp. Jenowi Homs k 1 emu i Stefanowl K l up -
s z o w 1 za odnowienie, uporządkowanie 1 wyremontowanie

urządzeń rekreacyjnych na placu zabaw przy ul.T.Kościuszki-

Burmistrz
MiastaiBninyw*niglu

inż. Jerzy Cieśla

W GMINNYCH
PRZEDSZKOLACH

lłówi się, że przedszkoJ.a plajtuJą.A jaka jest sytuacja
w placóvrkach wychowania przedszko}nego na terenie naszej
gminy ? W gminie dzialają ] placólki przedszkolne!w Śmiglu,
w Starym BoJanowie i w Czaczu. Z dniem l stycznia L99L r.
przedszkola stały się zakładami budżetowymi.Co za tym idzie?
Przedszkola przeszły pod sarorząd gminy, a nadzór pedagogi:

czny sprawuje kuratorium 0światy i wychowania w Lesznie.Tak
więc placówki te dotowane są w calości z budżetu gminy. Ro-

dzice pokrywaJą wyłącznie koszty wyżywienia swoich dzieci,
choć w lnnych przedszkolach od l kwletnla br. została upEo::,

wadzona dodatkowa opłata na częściowe dofinansowanie kosz:
tów eksploatacyjnych. 01a pEżykładu w minionym roku szkol:.
nym dzienne stawki żywieniowe kształtowały się (vł granicach)
: w St.8oJanowie i Czaczu :: ].0O0,-, w Ś,niglu - Ą.200,!.
0d,września 1991 r. sytuacja nieco się zmieni.Rada Miasta i
Gminy będzie pokrywała koszty związane z utrzymaniem placó-

wek przedszkolnych, a rodzice prócz kosztów wyżywlenia dzie-
cka będą płacili na utrzymanie kadry oraz obsługi placówek.

A wlęc ile będą rodzice płacić za pobyt dziecka w norłym

roku przedszkolnym ? }l Śmiglu otzy 77 zgłoszeniach i ) po:

siłkach :: 160.000,! plus koszty wyżywienia dziecka,w Czaczu

ptzy 6I zgłoszenlach l l posiłku : 100.000,],rł St.Bojanowie

przy )B zgłoszenlach l ] poslłkach 220.00c,:. Na dzień dzi::
siejszy nie rnożemy podaC stawki żywlenioweJ Jaka będzle 6:l

bowiązywać od września, gdyż będzle ona uzależnlona od cen

żywnoŚci. Analoglcznie blorąc opłaty na utrzymanle kadry ul:

zależnlone są od lIoścl dzieci zgłoszonych. l{ zwlązku ze

zmianami a zwłaszcza z wprowadzeniem odpłatności na utrzy!;
manie kadry, rodzlce będą mle!,l szansę w rłiększym stopr*u

decydowania o sprawach przedszkoli.
InformacJi udzlellła podinspektor do spraw społecznych § U-

rzędzie Miasta l Bniny vl *niglu Zbyrat Krystyna.
FS. Vlysokośd starłkl będzie przeónlotem obrad naJbltższej
Sesjt Rady Miasta ! Głniny u *niglu.O zmlanach polnforruJerry.

Zanotowała : Barbara l€ncel.

l ul. §tanisława Kędzlesskiego

Stanisław Franciszek K ę d z 1 e r s k i urodził §lę
8 maja 190l Eoku w Czaczu, z'ojca Franciszka Kędziersklegoll

kelnera 1 ratki lĘrit z l{ęclewskich KędzierskleJ :iarkirszer;,

ki.
0jciec opuścił rodzinę, wyjechał do Berlina, dokąd rdłnież

zabrał stanisława, któcy następnie sanrodzielnie,z tabllczką

zawierającą adres zawleszoną na szyl,powrócił Oo Śntgla.

l'ychov{ywany był przez kuzynkę ojca Annę l"lałolepsząrzamiesz-

kałą w Śmiglu. 0o niemieckiej, katolickiej szkoły ludowej

uczęszcza} w Śmiglu w latach l907:19tr. Szkołę ukończy} z

wynlkiem dostatecznym. Ze sprawowania miał ocenę dobrą.

l.bzył się zawodu ślusarzł<otlarz r rarsztacle §zemleślniczym

Nieraa Bentzina w Śmiglu (obecnie stolarnia E.Hamrola 9rzy

ul. A.Mickiewicza).
Wstąpił do oddzla}u powstańczego zorganizowanego przez

Powiatową Radę Ludovłą w &niglu.
thia 11 stycznia l9l9 r. oddział powstańczy pod dowództuem

Bolesława Płócieniaka udał slę do Bukówca, a następnie Lż

stycznia w klerur*u Krzycka, któEe zostało ostrzelane przez

Nierrców. Z Krzycka Nierrcy zbiegli w kierunku lbrkowa i da-

lej do Llpna, gdzle zaję}i pozycje obrorrne w polu niędzy

kopcami kartof],i. W wyniku ataku powstańców Nierncy ,poddall

się. Po opuszczeniu Lipna : w klerunku Radomicka: nad pow:

stańcami ukazał się sarnlot, któcy ostrzelał maszerujących,

Powstańcy bronilt się sa[Erzutnie uclekając l k}adąc się w

pobliskim rowie. Gdy samolot drugi raz okrążał oddział Sta-

nisław Kędzlerski poderwał się i zaczął uciekać.Został tra-
fiony i poniósł *nierC na mi6jscu-

Pochowany Jest r zbloroweJ mogtle Powstańców 1 WoJaków na

qęntarzu rł Śmiglu.

Jego lmieniem nazwano nowopowstałą ullcę na osiedlu do:,

mów jednorodzinnych w 1967 r., kiedy to również część ull,cy

0grodowej nazwano imieniem Powstańców Wielkopolskich,
ps. trl tych samych okol,icznościach poległ mieszkaniec Morow-

nicy Józef Kaźmierczak. l"loże by tak i Jego imieniem nazwać

ktdcąś z ulic w tym rejonie miasta ? ( HZ )

t,l następnym nume§ze o dr. Stanis}awie Skarzyńskim .



9

P rot< l99t. tłl rozgrywanych plęciu ;tur:l,

Q niejach wzięło udział 56 Juniordw 1

r ,28 Juniolek.
t lry"ono sklasyfikowanych zostało dwol

sFoBT Je szachlstótł LZS 0rzeł Nletąź,kowo :
uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 tm. Konstytucji J Mala 9,

Śłntplu. |,|agdalena MaJewska (lat 12) zaJęła trzecle mieJsce
w grupie do 1at l8 i Jednocześnie wygrała grupę do 1at l4.
Jej młodszy blat::Radosław (lat 10) zajął 20 mleJsce w gru]
pie do lat l8, a trzecie do lat 12. Tym samym wyżeJ wymie:
nieni wywalczyli prało startu w stosownych grupach ulleko !
ulych w Mlstrzostwach Makroregionu, które są Jednocześnie
strefowyml elimlnacjaml do Mistrzostw Polskt.

l.{ ellminecjach wzięll także udział imi zawodnicy LZS
Brzeł, m.ln. Gszegorz Larek i Rafał Stróżak, plasuJęc się
w trzeciej i czwarteJ dzleslątce sklasyfikowanych. ( A.i4 )

^*) 
O 

^J'lł ramach Szkolnych Igrzysk Sportowych na terenie Miasta
i Grniny *nigiel zorganizot{anych zostało w cze§wcu kilka imprez
sportowyeh.

Na boisku sportowym przy Szkol,e Podstawowej w Starym Bojanowie
odbył się J czerrrca tradycyjny turnieJ piłki nozneJ o puchar

przechodni. Zlłyciężyły drużyny dzlewcząt i chłopcdw ze szkoły
Podstawolłej w §tarym BoJanowie. Pokonały one drużyny Śmigla t
Przysieki §tarej.
Na !łyróżnienie zasługuje w zespole gospodarzy zdobywaca naj_
większej llczby bramek Krzysztof Kopieńka.

8.66.91 na boisku sportowym w Czaczu boje toczyły drużyny pił_
ki nożnej wszystkich podstawówek z terenu Miasta i 6miny.

Po zaciętej Nalce n rzutach karnych w finale najlepszą okazała

się "1l" ze §tarego Bojanowa, która pokona}a gospodarzy tur ;
nleju : drużynę z Czacza. III miejsce zajęta §P nr 2 Śmigiel a

IV Przysieka Stara.

Trzeci,ą imprezą dla uczniów naszych szkół były zmagania klas
III-IV w "dwóch ogniach" usportowionych. Inpreza ta odbyła się
L2.06"9l na boisku przy Szkole Podstawowej w Przysiece Starej.
Zwycięzcą została SP nr 2 Sntgiel 1 8 pkt. Drugie miejsce za-
jęły druzyny z Czacza i Starego BoJanowa uzyskując po 5 pkt.
czwarte zaJęła druźyna gospodarzy : Przysieka Stala 2 pkt.

W/w lmprezy zostały zorganizowane prżez Szkolny Zw!ązek

Sportowy zrzeszający nauczycieli wychowania fizycznego naszych

szkdł oraz fundatora nagrdd Centrum Kultury rł Śmigtu.

0rganizator imprez

mgr Jan Kasprzak

ó-sponcre tł oAwNEJ pRAsIE;

"Powiatowy Komitet Wychowania Fizycznego i Przysposo -
bienia !,lojskowego !{ Śmiglu podaje do wiadomości zaintereso-
vranym, że od dnia 16 kwletnia lr]l r. zostaje otwarty Sta-
dio,n Sportowy Powiatowego Komitetu tłF i Pl*l do użytku mło -
dzieży tych organizacji oraz stowarzyszeó i związków, ktdre
wsptiioracują i należą do przysposobienia rłcjskclego na te-
renie powlatu".

C:c}onkowie organiaacji rngli korzystać ze strzelni"y ,.
łokailbroweJ, boisk cio koszykówkl, slatkór.d<l, piłkt noznej-
grano na nlm też w hokeja na trawiej t lekkoatletykt. Ponad
to na bieżnl nEżna było odbywad trenlng kolarskt.
"Amatorzy gry w tenisa mogą korzystać bez zastrzeżeń co do

osdb z kortu tenisowego na Stadionia, z tern, że 5ędą opłaj
caC za użycie kortu ze rłzględu na koszta budoły. i przyborów''
0d osoby pobierano za godzlnę 9§y?ypożyczonym sprzętern Je-
den złoty, ze sprzęte$ własnym L 50 groszy.

0nia 13 i 14 czerwca l9]l r. na stadionle odbyły się pierwsze
za,łody tł ramach powiatowego święta WF i PVł.

l{ p=zeddzień zorganizcwano uroczysty cepstrzyk, w ktdrym przy
ctźwiękach ctwóch wojskowych orklestr przez miasto przenaszero|
wało 4]0 sportowcóx.Gwiazdą zavłodów by} Antoni Tyrakowski ze
Starego 8ojanowa, który wygrał bieg na l00 m, skok w dal,skok
rzuyż. 8ieg na ł00 m wygrał A. l.łaćkowiak z 8oJanowa Stasego,a
bieg na 800 m ; J. Orgas z Zlelęclna. Sztafetę ł x 100 m rry-
grała reprezentacja Starego Bojanowa. Skok o tyczce ! Janusz
Wolsk! z Zlelęcina pokonując wysokość 2 m 60 cm. Zwycięzcą
pchnięcia kulą 7r5 kg został A. l.łaćkowiak , rzutu dyskiem t
oszczepem : Józef Jarkowskl zÓ'Starego BoJanowa. łl grach ze-
społowych zwyclęzcaml zostali : koszykówka ; Stowarżyszenle
Młodzleży Polskiej §migiel, siatkórvka - Stare BoJanolro, hokej
na tra*ie - Zlelęcin.
łł tłyścigu kolarskim na dystansi.e 25 km wygrał zespół Ptrl z Po-
Iadowa, a u biegu kolarskim na 1000 rn rozegranym na bieżni
stadionu pierwsze miejsce zajął Leor Wojclechowski - S1'P Śmi-
giet. Z 0rędownika Powiatowego wynotował HZ

Fłegionalne

wydawnictwo

ł.l czer!^Jcu br. wydana została publlkacja mgr. }fuberta Zbier-
skiego pt. " Szkolni.ctwo Eolnlcze w Nietążkowie 1912-1987.

Zarys ". Nakład 1000 egz. stron 95, ilustr. 45.

Książkę można nabyć tł sekretariacie Zespołu Szkół Rolniczych

im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie i w Księgarni w Śntglu.
Cena ]0.000,: ( 0.Hanpel )

ę Kradzleże sllników §tały §tę naJbardzteJ popularnym

(J przestępstwem na te§enie grniny. Są to kradzieże na

) szkodę osób prywatnych i jednostek gospodarki uspo-

łecznionej. Najrłięcej przypadków kradzieży jest w obiektach

st§zeżonych (budowy). udało się ustalić trzyosobową grupę

któca zajmowała się tym procederem. Przyznali się do kra -
dzLeży Ą silników, ż czego 3 odzyskano. Ustalony został rów

nieź sprawca kradzieży pojedynczego silnika.
Nagminne stały się teź "kradzieże sklepowe".Sprar,lcy wykorzy

stują nieuwagę personelu sklepu.Często sprawcami tych kra-

dzieży są nieletni.
l.ł związku z tym apel do handlowców aby nie wychodzili na za

plecze i nie reklamowall towaru w mlejscu łatwo dostępnym.

(g.t4)

ś po r t- :,T:Til;:i:;1,:fi'ill,[:"],T:;
P--p§ S Jewódzkiej Spartakiady Młodzteży na
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Centrum Kultury w Śniglu zarłiadamla , że L6 lipca 199t r.
o godz. 16.00 r Ooru Kultury przy ul. Kościuszki 20 rrystąpi
dc Borys Vogel : czołoły polskl energoterapeuta , który 1l-
kwiduJe schorzenla układu nervowego oraz narządów reflnętrz:
nych , powstrzym.lje choroby nleuleczalne.
Wstęp tylko za kartamt wstępu+l cenie 

'Ó.000zł.,które 
nabyć

rnożna w 0orn1.1 Kultury w śniglu codzlrrrrie r godz.10.00-14"00.

\^O\_^
Pracownik Centrurn Kultury w Śniglu pan Karol Szczerbal

przystąpil do weryfikacJi prezenterórv dyskotekowych zorga-
nizowanej przez Wojewódzki Dom Kultury rł Lesznie.
Soośród 20 kandydatów uzyskał drugle miejsce l Jest upcaw -
::;cny do prowadzenia publlcznej działalnoścl artystycznej "

GratuluJemy!

RozlttązaNte
KOr,lRUR@V

Podajemy prawldłore odpowledzi konkursu "Przygody l wędrów-

ki Misia Uszatka" :

l. Kruczek, Kognrclk, ZaJączek.
2. iĄtóz .

]. Bałwanek.

ł. Zosla , Jacek.
5.Prosiaczka Różowego Ryjka.
6. Nie, ponieważ mlaskał, Jadł

delcem.

7" 0o dużego miasta.

ryJklem i łapkaml zamlast wl;

8. Misia Uszatka szukali PrzyJaclele.Wrócił do dgnr na wóz_

ku, który był clągnięty przez 0siołka.
9. Echo.

l0. Wysłał list do dziecl, ktdre pojechały nad norze.

l1. Purchawka r trawle.
12. Świerszczyk.
l]. 0d Sarenkl, Ozlsioła l l{lelldrkl.
ló. Spotkał dużego Nledźwiedzia, który oMarował 9o piękną

choinką.

Prawidłowe rozwlązanie "Krzyżdrrkl z hesłern" :

1. Krokodyl.
2. Wrona.

J. Szarak.
Ą.8ilŃambom.

5. Kopciuszek.

6. Calineczka.
7. Chytcusek.
8. Tęcza.

9. Błystek.
l0. Kominy.

HASL0 : " Ovla Michały ".

}l wyniku losowania nagrodę - niespodzlankę otrzyruJe Sylwla

Ciesielska ze Starego Bojanov{a. Nagroda do odebranla r Re-

dakcji.

l-łUl"bP
Kawał stary ( z l9]l r. ), ale Jary.

PRzEcIA6

Pan Biedorłski spotyka slę z panon Nędzawsklm.

- Co u ciebie słychać ? _ pyta Biedowski.
- Co ma być słychać ? Ja ciągle żyję w przeciągu.
: Jakto _ w przeclągnr ?

- 1,1idzi5z, nie ma dnia, żebym nie otrzymał listu, w któryrn
piszą : "Jeżeli Pan w przeclągu trzech dni nie zapłacl i
to ..."

o^oo

?recaq d,vulne ' 'alęable
Na Puerto Rico, wyspie lezącej na l"lorzu Karaibskim,
żyje pewien gatunek świecących chrząszczy"Dwa lub tczy
chrząszcze, unieszczone pod szklanką oświetlaJą dosta-
tecznie średniej wielkości pokdj. Przy blasku takiej
"lampy" nnżna czytać książkę jak przy świecy.

},bskwa Jest najrozleglejszym miastem w Europie.Zajmuje
obszar 878,7 km kwadratowych. Zamieszkuje ją 8 mln o-
sób.

Ńajmniejszą armię wśród państw śrłiata ma Republlka San

Marino : dokładnie 11 żo}nierzy. Natomiast w takich
krajach Jak Islandia lub Księstwo Lichtenstein wojska

nl,e ma w ogóle.

lll Paryżu na wieży "Schiraz" zainstalowany jest ogrorrnry

baromet!, widoczny z odległości 15 km. Zielone światło
na barometrze zapowiada ładną, słoneczną pogodę, nie-
bieskie l zmiennQ, a czervione - deszcz.

W Sztokholmie kursują autobusy wyposażone * elektroni:
czne aparaty, które rejestrują liczbę pasażerów w wo-

zie. Urządzenia te zliczają również wszystkich wysia -
dających pasażerów i na tablicy przy wejściu wskazują

1iczbę wolnych miejsc.
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