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}€R. i,,lTlLOEu cl.łtEczyŃsxtm

!l czeltvcu ubieołeoa roku sz}ićm,; do

wvborów ood hasłem "buduiemv polske

§amor ządną l'dl}v_ree§Zywjś§,l§-§g_pfu_

ceg-_tCIffnĘj g§3§y, .E§.żą.P3&§si€€
iz!ć.że Rada rest w oełni władza na

_:l,,ił_tsgŁ-?
- Nie, oczywiścierże jeszcze nie. Nadal budujeny przecież
Polskę sarnrządną. Proces ten zapewne potrrra Jeszcze kilka
dobrych }gt. Jak powszechnie wladomorreforma samorządowa ze

względów polltycznych była przy§otowywana l wdcażana dość

pospiesznie. To praudopodobnle zadecydowało o tym,że gminne

organy sarnc}f,ządowe nie zostały faktycznymi, gospodarzarni na

swoim terenie. Aby tak się stało, zmianon nu.rszą ulec podl

stawowe akty prawne regulujące dzlałalność rładz lol<alnych.

Mam tu na myśIi m.in. ustawę o podziale zadań i kopetencji
pomiędzy organami gminy a organarnl adminlstracji rządowej

czy też ustawę o finansowaniu i dochodach gmin. Z drugiej
strony, pojawiły się tez dość silne tendencje do reglonali-
zacji kraju, wzbudzające jeszcze wlele kontrowersji,ale czy
słusznie ? [.h,/ażam, że podział Polski na regiony vłcale nie
osłabl lnstytucji państwa ale raczeJ ją wznocni. Ewidentnym

tego przykładem może być Wielkopolska, która w wielu trud-
nych dzieJowych mornentań była przysłcuvlowym spieh].erzem

dla całego kraju. Stąd też nieprzypadkotło inicjatywa regio-
nalizacji narodzlła się tutaj. Powstały w Poznaniu lJnia

Wie}kopolan, a także Zwląack Miast l Bnin Wielkopolski, do

ktdrego nasza gmlna też prŹystąpiła. Natomiast w maju tego

roku utworzona została partla polityczna pod nazwą Kongres

Rzeezypospolitej Sarrnrządowej z siedzlbą w Warszawie.Jej ce

lem jest dążenle do demokratycznej Polski, która będzie pań

strłem opartym na gminach samodzielnych pod względem 9o5po:

darczym i społecznym. Oczpllście nie wymieniłern tutaj wszy;

stkich instytucjl samorządowych, bo nie o to chodzl"0sobiś-
cie *ierzę, że ta demokratyczna rewolucja w naszym kraju o-
siągnie z czasem swdJ szczęśliwy finał t Rada Miasta 1 Gmi:l

ny vł *niglu ,podobnie Jak inne Rady,będzte zdolna sprawować

rzeczywistą władzę na swolm terenie l zapewnl naszym mieszl

kar,lcgm godne warunkl życta i pracy"

Czv Rada"która Pan kleruie.iest acolitvczna.czr też ściera:]
ją§ie w nieLqrupv panty.ino .:_ 4Ę!ś3B9lg_1
.] Mo§ę fana zapewniC, że Rada l4iasta i Gminy w Sni91,1 Jest
jak da tej pory apolityczna i nie śclerają slę r nieJ żadne

głupy psrtyjnojzyłiązkorłe. Jesi to charakterystyczne dla rle
lu Rad w kraju. Obecna sytuacja w Radach wyniknęła z konkre

tnej rzectywistośc! ! układu sił rł Polsce il okresie wyborów.

Było to opiymalne rozuliązanie na dwczegna czasy l chyba na1

dal Jest, ponieważ * dalszym eiągu brakuJe u nas dostateczj
nle silnych arganizacjl poliiycznych 1 ośrodkdw decyzyjnych.

Ter, 3tan rzeczy powoduje, że radni na sesjach reprezentują
z regu}y samych si,ebie, dzlałając w lnteresle określonych
wyborców. Proszę jednak nie iłysu"łaC wnioskdw, co do tegorże

ws.yscy radni są bezpartyjnt. 5ą bowienr wśrdd nas,z tego co

:1ę orieni,uję, radnl związani prywatnle z taklmi partiami

jak l Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe, Polskle Stron:
niltNo Ludowe, Polska Unia Socja}demokratyczna, SdRP czy

też Poiska ijnia Ekologiczna (ostatnio zawlązana w Śmlglu ).
Czv uwidacznia sie w nler wvraźnie podział na nv (z nłastaJ.
,ły (ze,łł.*) i oni (p Ęyłę.i qminv §tarę Bo,ianowo) ?

- Takiego podziału nie ma. Skład Rady w i}ości 7 radnych ze

Śmigla, ? radnych z by}ej gminy,§tare Bojanowo ! 10 radnych

z ińnich *sl grniny ni,a sprzyja kształtorłaniu się tego rodza

jL podziałowl. Jest to podział wykreowany i nl.czym nie uza-

sadniony, ktdry pewne osoby lansują z głupoty wzglĘdnie z
określonej złośliwości. Wszystkle weżniejsze projekty uch :l

wal czy decyzji Rady są zgodnie z przyjętą zasadą dyskuto:

rłane i uzgadnlane przed każdą sesją na posledzeniach komi':

sjl Rady. Tam też powinny paść łszelkie krytyczne uvlagi pod

adresem tychże uchwał. Natomiast rdżnice zdań wścód radnych

jakie występuJą podczas obrad sesji Rady wynikają najczęś1

ciej z porłodu niedostatecznego wyjaśnienia względnie ptzyŻ

gotowanla odpowiednich materlałdw ptzez Latząd.Ctrcę tu je!
dnak zaznaczyć, że Jak do tej pory, wszystkie uchwały Rady

były pcdejmowane w lnteiesie i cila dobra całeJ gminy.

,lj xvwiadzie udzlelonvm "Panoramie Leszczyńskiei" (21.10.1990

nr 42) stwierdził Pan co nastepu.ie : "Generalną zasada iaka

przyiełe Rada,to .iest realizowanie teqo.co nasi poprzedni":

cy _z Ldżnych wzqleddw nie doprowadzili do ko 1 wymienla

Pan : wysypisko śmlecl, r:czyszczalnla ściekórvrzdrowa l doba

ra woda pitna, utt"ioczenie własnego przedsięblorstwa gospo !

d8 V,,1991ą,



&
l ilorki łomunal.nr. jlpoclłł;,;;ęl|e posas ji w ,ę+nrym 3c janowie do
l

Iooeysrcłalłr4 l'§ti, §togl & ulice, za!<erl§zer:ie s:]żbl|dowy domu

I kultury, rJołny mieszkalne nauczycleIi.

| ;3r* pj,ruo!ęq_a rea !i za?ią3eh _ząlgfi _?
| - Hy,ślę, że są to temat_v na tddzielne wywi.ady z konkretnymi

ikcm;:etentnymi osobami, ale chgciaż pokrdtce postaram się je
! ..
I 
nmowid" łJ

I l...,tiyslp!sxq śui_ec1 i or:zyszczalnia ściekrltł jest na jwiększą

!in,łestycaą w gnlnie, z1ol<a].izcrł*na na tzw. "kwcśtł;,+,' * Eo:l

I seancwie^ vł tyln celu povlsta}a g§dłka z udziałem Ridy i ra::

Itła:;;:w pracy" jej prezes€fn ecsta} iek. med" Stefan Kiucrsa']

!9rzr:iłodn!.czący Komisji Pj"anciłania Porządxu Publicznegc ! B;"l

! 
ciriony Srodorvlsica ilady Miłsta i ffmi.ny" Zostala już pad*l*al

I ne unoiła z Fiacolłnią Projek*ową Rolnic:ej §pdłdzielnl Pr*:;

lciut.;cl,ii:*;1 w Kj"ełczerłle na opra§§wcr|ie kcneepcyjns całeg..* 3a
l

iłoz*r,ia" Frcjekt ten łla ł:yć po cdpowlednich r.:agodnieniai:h

izłoźon1, BltFmistrzowi }"!lesta i Gminy do końca tripca bc,l,łeze:

!śrliej, łłicsną te5oż rcku, ,łl reJonie przyszłej inrłestycji
! Praco*rnie Konservracjl Zatlytkdw z Ffiżnania vłykonały niezbęd:,l
l"
lne archeologiczne L,anania plani*tyczne. ,,

1Ł,ż,d.rqryą !_ąqł]rą=!gqą pląą. Jest tc płob],em zardwno dla

imiasta jak 1 dla wsi, Głdwnic ,j}a lłst rejonu 8iałcza §ta:-

Irego r Nowego, }<tdre jak do tej Fory nie posiadaJą wociij§iqlll"
! §dw. Pnwstały juz tam wtejskie §ptłeczne Komi.tety Wotj*cią:

lgouanla. Sprarłę tą "pllotuj*" m,3j zastępca radny Jan Pie 1
i - .-

ltrzax z Księginek,1 on może przeka:ać Panu najpełniejszą in
i formac;ę na ten temat. lł mieście, 3e !,]zglęCti na kota;trofil,
l *rny ut"n urządzerl i zasobdw sprawa 1,lody jest róHnież w cĘn

ttum ultagi radnych. Niemniej jednak, z uwagi ne ponad ni!
Ilardowy koszt budowy nowych ujęć wodnych, spraxa uody dla
miasta pcawdopodobnte nie będzle podJęta w tym roku.

},0d stycznia i99l funi<;jonuje poncwnie ,ł Śini5iu Zakład Go-

.*r!$Ęjq,q,,9Y:J_j_j§ Ni;'ffiu*
*i,* rłyporviadać ,ł j.nj"eniu mieszkeńców qminy, ale osobiście
str,łierdzllem epap{ną poirr*t.Ję lł tltrzymaniu porząd}<u na pi.a!;

cach ,! u]"1cac1.1.rxszego miasta" "Jest rzełzą oczylłistą że źa!
kład ten, kidrym kieruJe zastępca burmlsirea, radły Henryk

§}<rzypczak, wobeq wielu zada+łniony*h spraw, nlerozxiązanych

cr*ł:lerndw rnieszkaniolłych oraz z bfaku odpołliednlch środkótv

finansowych przynajmniej przez kilka lat będzie zrruszony od

eablać zai.egłości" swłjegg poprzednike ? Kościana.

Ą. Cdnojni_e pgdłą_ęlenia pose§ji_w §tąyo_Ęgląg!$J:g do oczy:]

szczalni ściekdw pr,ły]miej§corvym P6R mogę stwlerdzić,że pow

stał t=in §połeczny Komitet §uCo,ły, ktdry po nybranlu opty*

malriej koncepcji będzie koordynował realizac3ę tegcż zada!
nJ.a.Myślę, że bardziej wyczerpującej odpouiedzl na ten te!
mat jest *i stanie udzielić raCny Adam Oołynek ra Starego Bo

janowa 
"

l.§rostŁg§§ś, "Dzięki of iarr,lści ! zaangażo,łarriu slę sołi:

tysdw wsi" l Księginki,Koszann,r§,Rób3§żyn {- Jóns Pietrzaka,
Franclszka Szymańskiego i Marka Rat*jczaka ) ,*ykonano cjn ']
,tychczas asia}iowe drogi w i(oszanowie i Robaczynie, a w

Księginkach zakcńczono pierx§z,l e,Łap budorły drogr prowadzą:t

ce.j do Brnńska" §ą to zadania zrealizo,łane t,jzofow§ i dobrże

byłoby w " 'vjitrynie Śrłigielsi<i.e3 " przeels,ia*iC sylwetki tych

osdb i ich drogi "cic sukcesu", Przy okazjl wymiany przesta!

rzałej instalacji gazoviej, zmodernizowane też ulieę i,lickie:
wi,cza lł Śmiglu, ktdra obecnie należy do najplękniejszych w

mleście 
"

6.Sziękl eaan§Bżowaniu 5ię BuĘmistrza rr*leży się spodzi*xe*,

że głdwne prace remontowe, kt6re pło,ładzi leseceyński " §u:l

dostal " związane z :11!§_*9Ę5:§e*iruT§*u.y _T" 
&li

giu u*s'raną w tym roku zakońctone"

żj_s_qqgŁj- ąą*Ę§§ą€j.€Ę w Sniglu żwiązaria Już Jest cała

hi.stcria. ich rłzyszł*Ść ,t pewnym m§mencie stała się bar i

dziej niż prcbiemaiycz:"r*. !*zyr,łlśc!e z po*odów flnanscwych"

Bd st,vcznia 1991 r" rlołły n:.* nie należo ju:1 cio gmlny *}e §Ł1

l(uratcra iiświaty i !lychciłłai:,*_a vr Lesairie. 0statnig ng nar*ł
dzie jakłi łłĘ,+ł* *!ę rł czer,łct, z ltdzlałem Kr:rator*, tertźe

*łiecłł d*iirlens*p*j inu*:sty*ją pod i{ar1!-,iiiemr źę pizysali
i.ckatorzy mieszkań tych dgłndr* ?a$iążą spdłdzlelnię bądź

§pdłkę w celu wykcńezenla ty§hże mieszi<ań. Czy to stę uda

czas pokaźe ... Najleptej rł tym wzgLlędzie zosientowany Jest
dyiektor §zkoły Fodstawołej nr fi raav łan lq*icXi" 

-

_Cttdq ą plr ą ęw p_Ęlsąry i a §e d ą! g j_ j§§!: ; ąJ§j, 59!*§li_lę§Ę
F s n rdwn i e ż_ p r.J l s s effl Ś* j l i e ]. s {i e.:o_ _T_o$1Elij§!ś3__KĘt§łsg§9t

s*{ lflJlil ld._ ivl_{gĘ!l .le§flfl§ ję9Ł§Ęt!Ł§ąg33§§s*!
i: Praeworlniczącp[ jĘdn*j 2 ft56i ;j!,kcr.lkt*.t+!*, §cmi§ji, §pcaw.,

§pcłseznyeh ac§lał€m od 4 lipca i99l e koniacznośctn z potl

wodu rezygnacji radneg§ Wojciecha Cieslelskieg§ z *sJ §raex

t,:cCniczenia.
itatomia§t ca do Śmigietskiego Towarzystxa Kulturalnago to
istoti-lie llra P€n §acjęt rdwnież 1 jaka li}onek tegoż touarey

§,łwa. Z tego typu tov,arzystwami vł nołej rreeżJ-*-l§tośc! spoi
łełzno-ekcnomicznej k:nj,; jest Froblem prżetr,*ania l zna].e!

;i.=nia odpowiedniego r€cef:6§a. Fakt. źe o iego typu §towaj

rzysleniach jest obecnle cicha rdrlłitż w całym kraju, nie
z,łalnia mnie jako prezesa i pozosiełych cz}onkdw ;ał:ądtl
śT( od odBotviedzialnośc! za tą ;!.s-:ę. Nie wrem czy to Panu

wystarczyrals obgcnierw czasach kiedy pcjawiły się ru9e}nie

lnne jakościor*o piobiemy społec?n€ osebiścj.e uwsźafx§ii.] n31€

ży tą sytuację przeczekadrale nie za dłuEo,bo tc też jest
,.!*bezpieczne.

Poza tym nam kcnl<łetnę prłpaeycję aby w kidłymś z następ j
nych numerdr* "Witryny ŚdgieisłieJ" povłrdciC dr: zagadnienia

społecene; łjziałainości,w formle otuaiiej dyslł*sji z §§in :
nymi dzi:Łaczami społecznymi-, ktdrych Far- l"3Łierze"

Był P3! iednym z tnic.jąlord! ,.:Qe,€}.Ęle__!9lg]!ęf_qaze!y.. Jaś

Ęąą oceniaj!_g3_!i§,j
- Zadał mi Pan !,Jreszcie najtruffir;*;B Ertanie. Dziękuję,pg
nieir,aż 1ubię tr,.irins pytania. Jał< każdin §az€"Ł- 't}łitryna *rri:
gielska" ma swoje za i przeciw.Po pśerłszg*§am fakt powsta.l

nia i,rłs:ei 1.rkalneJ §azety uwaźam za wie].cg pozytywny. Basll

dzo dziękuję Panu i całeru zesF§łol.Ji reciakcyjnc+iyclawnicze)

mu za padjęcie iej inicJatywy radnych.Dziękuję w lch lmie X

niu ia zaangażo}J€ni€ i i:lręC wspdłpra§y z Radą.Po, dru6ie to

:prawa niezależnośc! pi.=ma.Piszecle o tym w ncci§ od redak::

cji lł plerwszym nurll€łż€ "tłŚ".Z §ałym szacunkiem dn Pananja!

ko kiercrlnj,ka Redak;ji,nuszę to sprcstorvad po:Tigpaż nie fiią

na ślriecie pism nir:rależnych.l,iogę byC prywałrae aic" te tęź

sę zależne, bowiem kaźcy *-foil6k massvJęgc prze}caanljest zale

żny od s$ej€go spon§ora. lłi ngszym przypadku, "vłitryfi* . §lrl:
gielska" jest pismem Radrł Miasta t §miny Ś*nigle}, poniewaź

to Rada a nie osoby prywatne powołały ją dc życla i ją spcn

sorują, Ni§ ?f,acay to oczywiścle,żĘ fiie ma to,bśpismo,kry
iyi:,lne pcd adresen Hady, nie tyiko na być,ale natłet pouinno"

Po ttzecl:"uw zE*ydie inicjatlrćrv pisn.a było aby " 'łłiiryna
Śmig!"ł.iske ,' vł sposdb tze|eLny i uczciwy przekarywała inlrsz

kailcorn miasta 1 g+i.nv rv=rystkie ważniej§ził Frobleniy (bez ma



nipulacjl i]i łtaryrnr- UoivXaJą- slę nre ltyrxo Rada, Burmistrz,
Zarłąd Mlasta t 6ntny cey poszczegdlnl ra*li ale rdwnleż ul
zasadnlone żalsrskargi l postulaty organów sanorzą&*ych.
Praszę mi. rłierzyc,źe nam cadnym nap[awdę zależy,żeby " idl:.:

tłyre &ńgleiska" stała.się autentyczną rrltryrą yładzy 1o:
ke]rłej dla mleszkańców 1 oórrotniel mieszkańc&l gniny dta
r}adzy. Jest&n Jedn€k optynlstąrl rłierzę,że "i{ltryna §ą ::

gle}.ska't sta#e slę pra,wdzlwą wltryną całeJ rspólrpty mńe;:

szkańcdrv gniny.

0d,tlybordw do. Rad minał JqŁrok.nnże sie Pan || przvponri1 '

plrctnie" nas?,}l!g czvtelfi i

:l Małr, }6 lat. Jestem urodzonym śłniglelaninem, absolrent#
historii sztuki l§livłersytetu lm.A.Micklexicza w Poznanlu .

0d 15 czer*ca tego roku pracuJę w PaństrcreJ §łużble &hrail
ny tabytJ<du lł 0ddłi,alE lt{oJewódzklm w Lesmie.
0d lt lat jestam źcnaty,t!ilr d*cJe deleci : Ania ! l0 lat 1

Michała :: lat 7.

Dzi{<uję Parnl za rozmouę.Życzę Parnl Jak 1 Redzle Mla:l
sta i &nlny ,+ Śmigtu porryśJ,reJ rea}lzacJt plarrdw.A do 1udzi
1 sprałł sygnaltzouanych przez Pana Przelodrrlczącega niebe-]

wem wrdclĘ..'..
Z Przewodniczącym Rady Miasta t &niny Śmrgiet lqr. HITOLIEM

0l,tI E cz YŃsK IM roanrarlał ( Hz ).

XII SESJA RAOY

(A jakby }ałlć sobie chodnik...?)

§esJa odbyła się 4 lipca. Po ńłodnym cz€rwą, doczeka:,

liśmy stę lepszeJ pogotly i porło1l zaczęIiśmy ,nyśleć o urlo:.l

pach. Radni, któ§zy w wi$<szości zxiązani są z rolnictxem
(lub chcCby ogród<aml dztałkołytttl) nie mają wldocznle ta.l
l<ich ciągot, bo dopisali na §esJl prawie r konp}ecie. Przy:J

był tez pełnołocnlk Rządu d/s Sarrocządu t p. Jan Futro,a po

nadto F. Beata Rodewald-Błagzkovłska ! dyrektor Blura Sej::

miku §amorządowego. 0znaczało to, że obrady nle będą doty!
czyły włącznie naszych mieJsko-gminnych spraw, albo teź źe

obecnie tu na dole, m.lsl nas o vllele bardzlej !,nteresorać

to, co się dzieJe ogólnte w kraJu.
Rozsypuje się vtlększośC tego, co było dauniej, trnrzą

się norre struktury, a przede wszystkim llczą się ,tzw. kol
ńane ptenlążkl. To, co pczywykliśmy ważać za "państvłotc'l ,

teraz rgbl eię konnlnalne l zaczyna kosztołłać.C|o&y taka ko

tłorłnia w Śniglu, obecttie podlegaJąca pod WPEC.WoJeuoth po,1

stawił i to przedsiębiorstrło w stan ltkxldacji ( co ma o!
statecznie dokonać się do końca roku ). Podziell slę to, co
jest do Fodzielenia pomiędzy dotychczasowych użytk&{ników 1

nanr przypadnie np. piękna kotłownia. Bieda z tym, że Jest
trochę jakby za duża l pracuJe chyba na L/3 rłncy, nie daJąc

w związku z tym zysku. 0otąd rozchodzlła się to " po kośl
ciach ", czyll rozdzielano koszty na cały WPEC. Teraz memy

ten cały kłopot rłziąć na siebie. Największym odblorcą jest

Jakfle razie Szkoła Podstawowa nr 2 przy ul. Konoprrickiej .

Zdaniem radnego AndrzeJczaka, kuratorium leszczyńskie powtn

no l,rięc przejąć ten oblekt na siebie,jako najbardzleJ zain1

te§e§owane łł utrzymaniu kotłownl. Rada ł radę postanowlono

już teraz ponyśleć nad docląźeniem kotłouni.A rr§że zalntere

x
. son ć tym choćby spdł,dzielnlę mleszkaniową, ktdra ma budoi

tłsC stłoje blokl na obecnym targorrlsku ?
Problem !{PECł, ktdry przedstawlł Jego obecny Ęrektor

-p. Zblgnlerł Machowlaku nle Jest odosobnlony.Takim sarrrym rr
otganizacjora będą Fodlegały *odoctągl (zarówno miejskle,Jak
i rłiejskie), a więc lnstytucJe o wręca życiol§yrn znaczeniu .

Te probleny naJą Jeszczc trochę cz§su.Na Jue należało na

tofidast załatwić kwestię opłat za przedszkola.Rcdzice ze,§ta
re§p Bojarpwa będą rnogli być spokoJntejsi :i ponierłaź d€szło
tam sporo dzlect ze zerórd<i (których pobyt Jest dotorłany) 9.1

płaty d].a pozostałych dziaci będą tryroslły 1Ą5 tys.mieslęcz';
nj,e (śmgie1:l60, Ceaczllloo tys.)" l{ysokość opłat zależy od

przebyilanie delecka w preedsrkoluni 11ł:śc1 posiłkdw.

Ęś}ę, że na równi ze nną zai,*teresuJecie slę Państwo

.§prawą straźy miejd<oĘminnej.0o Zarządu Mlsta l &niny wp|y:i

nęły rnioskl osdb zarnierzających się ublegać na cirodze kon-:

kursu o stanowisko lnspektora straźy. Oto nazwlska tych osób,
przedstawlone na SesJl : p.Jan Szulc (ul.Matejkt), p. Edrund

Żuber (pl.Rożstrzelanych), p. tkrek Chudek (u1. Kędzlerskie:l

§o), 9. §tanisła}ł l{yzujak (u1" Killńskiego), p.Marek Zięt;
klcwlcz (u1" Kędzterskiegro),p. Marlan Jdźwiak (ul.Kllińskie-:
go), p. Artur Lls (ul.Kościuszkl) r rłszyscy ze *nigla t p.

Plotr l9altgdra z Kościana. Zarząd zdecydorlał stę podobno na

Jaklcspś kandydata (nie wiem, czy spośrdd wymienionych), §o

ęotkłło się ze zdecydorraną opozycją ze strony radnego 8al,ce

ra. Pan Leszek Balcer, będący zresztą jednym z głóvłnych tnoto

rdw utvmrzenia wspcłnnlaneJ straży, na sroJą koncepcję jej
stńiktucy i ttziałania i dlatego bardzo żywo zareagował na de

cyzJę Zarządu. Tuż po §esJl oclbyło się następne posiedzenie

Zarząd.l, z udzlaie$ radnego Balcera. Ciekawa jestem ,bardzo

korfuowego efektu, bo pEz8cież obsada personalna zadecyduje w

&tej mie&e b tym, czego bęctzle się rTnżna po §tlaży spodzie

rrać, a co prz*crŚi nle jest nam bynaJrrnieJ oboJętne.

Nastąpiła zmlana na stanowlsku przewodniczącego Krrnlsji
Społecznej Ra{y. Zrezygrpwał z tej fuŃcJl p. Wojeiech Cie::

sięlski. Na jego mleJsce Rada wybrała p. !{itolda &nieczyń:,

skiego, ktdry zgodzlł się przejęC te obowlązki nleco na za:
sadzie " nie chcą§ale muszę ".

Trochę jako &nina zamierzamy sprzedać (np. posesję pczy

ul. Klllńskiego),a trochę kupić. Kupujefiy np. od p. Bartko-
wiaka z Przysleki Polskiej dzialkę, na której Jest zlokalij
zowana studzier*<a awaryjna przy przejściu sieci wodociąEo*ej

pd torami PKP, a ponadto "nieruchoność gruntową położoną w
Staryrn Bojanowle" od Śmtgielskiej Sp+ri Przetwdrczo: Handlo::

rrej. .kst to ... 50 m2 chodnika przy ul. 0worcoweJ.Niby śmie

szna, ale i takie sprat{y trreba uporządkorłaC.

A ja tak sobie sledzę i rnyślę : wszyscy teraz zabiegają

o zrobienie jaktegoś "bizresu' ll npże kupić sobie gdzieś w
ruchlivłym miejscu kavłałek chdnlka, ustawiC stołeczek t po::,

bieraC op}atę za przejście ?
Takie rozmyślania naj}epieJ świadczą o tym, że najwyższy

cza§ lryruszyC wreszcie gdzieś na wakacje. Mam już upatrzone

takie miejsce nad Jeziorem,j€dnak najpierw trzeba , było po]-

dzialić się z Państwem tymi ki}koma, bardzo fragmentaryczny-

mi,subiektywnymi obserwacjami, poczynionymi podczas Sesji.
Jal< zwykle zainteresowanych całością t szczególovłym plze

btegian obrad odsy}am do protokołu, który znaJduje się w blu

rze,Rady.
J.5karżyńska
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Uńu{,y fudy:
t{ czasle Ńrad XII SesJl Rady Mlasta 1 Gminy w, Śmigtu

Radnl podJęIi szereg uchwał. Mtędzy lnnyml :

1) W sprawie zmiany granlc miasta *nigla 1 wsi z następuJąi
cym uzasadnienlem l " Na skutek poryerzaJących slę terendw
przewldzlanych pod zabudowę, potrstało wlele takich obszarów,
które w obecnej chwill z racjl sweJ lokallzacJl są bez nazł
ulic 1ub nawet bezpośrednio nle są korunlkacyjnle zwlązane z
przynależnoścl ą gruntową dla daneJ mleJscołoścl. llregulowanie
granlc (...) usprawnl mieszkańcom poszczególnyci rejonół gnl
ny i mlasta współpracę z poszczególnymi sołectwanl l komitejl
tami osledlowymi "; (Uchwała nr XII,/80/9I)
Szczegółowy wykaz tych zmlan podarny

Czytelnlkom vł następnym numerze.
2) l{ sprawle uchwalenla statutów sołectw l osled}l (Xll/8L /
9I ).
1) ZmleniaJącą uchrłałę w spraule rysd<oścl,starrek-podatku od

nieruchoności. lJ llchłale nr IX/56/9L z \1 lutego 199l r.(zob.
Wltryna ŚmlgielsXa nr l.s.6) wprouadza slę zmlanę przez do:.l

danie .w § 2 punktu 5 w branienlu : "5.gtrunty stanołlące nle!
użytki ". Uchwała rłchodzl w życie poczynaJąc od toku podatko
wego 199l do naliczonego podatku. (nt XII/82/9L)
4) ]'{ sprawle zatrłierdzenia planu szczegółowego zagospodacoJ
wania przestrzennego (pod budownictwo vłielorodzinne) terenu
w Śmiglu, rejonu ulic T.Kościuszkirdr.S.Skarżyńskiego, alei
Bohaterórł. (nt XII/83 /9L)
5) w sprawie przeznaczenia do oddania r użytkomnie wieczys:;
te z róvnoczesną sprzedażą budynków dzlałki zabudoxanej po:l

łożoneJ w Śmlgtu przy ul.J.Kilińsklego U.( nr XL|/Bł/9L)
6) ttl sprawie ustalenla opłaty na pokrycle kosztów związanych
z dzlałalnośclą p r z e d s z k o l i. (nr XIL/87/9L)
0 przewldzianych opłatach za przedszkola pisallśrry w poprzed

nimnumelze.Uchwałą obnlżono 3tawkę w §t.
Bo J a nowie na 145tys. Opłatywewszystklch przed!

szkolach nie oborłlązują za:dzieci 6 letnte.(nr Xll/87/9L)
7) W sprawle przystąpienia do §towarzyszenia Gmin Regionu

Wielkopolskiego. Przystąpiono do Stowarzyszenla,a na przed :
stawiciela ustanorviono 8urmistrza Miasta l Gminy Śmigiel.

KomlsJa Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowlska i
Bezpieczeństwa oraz porządku publlcznego Rady Miasta l &ntny
w Śmiglu btorąc pod urłagę istnieJące potrzeby yryszła z inlj,
cjatywą utvłorzenla Straży Mlejskiej w Sniglu.
Zdaniem Komisji na terenie tutejszym istnieje taka potrzeba

bowj.em aktualny stan kadrowy 1 etatowy miejscowego Posterun
ku Policji Loklnej i wykonywanie głórrnie zadań w zakresle za
bezpieczenia terenu miasta l gminy przed przestępstwami kry:.l

minalnymi oraz drogowyml, a także praca w zakresie śclgania
sprawców tych przestępstwrw znacznym stopniu ogranicza dzla;
łania Pollcji LokalneJ w wykonywaniu czynności administra -
cyjnorporządkowych.
Możliwości powo}ania Straży Miejskich stwarza aktualnie obo!:

wiązująca Ustawa o Poltcji z dnia 6.04.1990 r. (0z. U.Nr ]0)
Zgodnie z tą Ustawą opracoyany został Statut Straży

MteJskteJ w Śłn191u, zatwierdzony następnie ?rzez Mlnistra
Spraw Wewnętrznych na mc}cy którego Burmistrz upoważnlony zoll

stał do powołania straży MiejskteJ.
W naszym mieścle mają to być f osoby na stanołłiskach : Ko:
rpndanta Straży 1 d*óch lnspektorów Straży. Ponląraż na 6l
głoszony konkurs do dnla 20 czerwca 1991 r. nle zgłoslły slę
osoby odpotłladejące wymogom, konkurs został przedłużony do

dnla 20 llpca br. Na stanowlsko KonEŃsnta Straży MteJskieJ
Zarząd Mtasta l Bnlny r Śntglu po{łołeł Pana Leszka Balcera r
radnego, który będzte wykonyxał te obowiązkl społecznle do

czasu pełnego przygotouania Óraz przeszkolenia zatrudnionych
lnspektorór.
Zgodnte ze statuten do obołtązkór StEaży należy l
l.ochrona pgrząd<u w mieJscadl pubUczrrych oraz estetycznsgo

ryglądu obtektó, 1 urządzeń użyteczrlo.cl Blbllcznej, inst/.l
tucJl, zakładór pracy oraz posesJt pryratnych, konrnalnyń
1 lch otoczenia,

2.kontrola prawldłowoścl oznakorłanla dcóg l ulic,ośwletlenla
ullc l posesJi,prawidłolęgo zaĘzpleceeni,a tunkcJomwanla
punktórr ośwletleniorłych restetykl naplsól rmleJsc plakatą,{a:

nia 1 ogłoszeń,
J.sprardzanle rykonyłanla óowtąd<ór przez adnlnlstratorół 1

gospodarzy posesjt (dodrv),
Ą.kontrola zabezpleczenla proradzonydr na terenle miasta 1

rsl prac tri€stycyJno!:ranułT tq.ych l
5.asystoranie przy pobleranlu opłat podat*ółrlnrrych opłat lo

kalnychrasystorłanie przy eksmlsJl,
6.informowanie odpowiednich lnstytucJl o strrierdzonych awal

riach urządzeń energetycznych, clepłowilczyń,wo*ro.kanal1_
zacyjnych,sleci gazor,niczeJ 1 telekaanikacyJneJ celen ich
Jak najwcześniejszych naprarr,

7.lnformorranie o stłierdzonych przestąrstlach organół śclga-:
nla tj. Policjl,

8.udzlelenie pofiEcy osobon nieprzytornyn lub potrzebuJącym

natyclmlastowej ponocy lekarskleJ lub lnnych służb oraz za

bezpleczenie m!,eJsca zdarzenla do czasu przybycie tych
służb.

Straż MleJska dziala sail€dzlelnie lub wspólnle z FEzed
stawlcielaml innych organdw potrolanych do ochrony porządku
publicznego. l{ zakresie nadzoru fachorego Straż $ŃłpraanJe
z Policjąrktóra jest do tego zobowlązana przez Kornndanta

Głównego.

Furi<cjonarlusze Straży rykonuJąc czyrrrości roJą praro :

:: udzielania ustnych pouczeń'l v.ręczani8 pisemyctt upomień
osobom dogrszczaJący,n się wykroczeń l uchybteń r zakresle
ogólnoobowiązuJących przeplsów o przestrzcganiu porządku

publicznego 1 czystośct,
:l }egityflDwanie obywatell w celu ustalenia tożsanroścl o lle

będzie to uzasadnione,
-; wymierzenie kary grzywny ąoptzez nakładanie mandatów kari

nych lub sporządzanie rłrrlosków do Koleglun d/s Wyktoczeń,
:- zatrzymywanle osó stwarzaJących zagrożenie dla życlarzdro

wia ludzkiego 1 zamachu na mienie,

- użycia fizycznegortechnlcznego lub chemieznego ' środka w
przypadku niepodporządkowania się osoby poleceniom funkcjo
nariuszy Straży.

Czynności te muszą być wykonywane zgodnle z wymogaml Ustawy

o Policji oraz Rozporządzenlem Rady Mln. z dn. 17.09.1990 r.
Straż Miejska będzts po odpowiednlq okresie przygotowa:J

wczyn untlndurouana l oznakowana. 0d początku działanla bę!

dzle wyposażona w legitynacJe służbo,łe ze zdJęclaml a nadto,

aby nie nastąplły nleporozumlenla, ogłoszone zostaną nazwl|j

( nr xII/88/91) _"pl. i E )

STRAŻ MIEJSKAaWAOA !



6,ska przyJętych funkcjonarluszy.
0o Straży MteJskleJ w Śniglu będą przyJęte osoby : max

jęce uregulowany stosunek do słu6y rrojskowej, wykształcenle
średnie,odpowlednią aparycJę,zdrowla l pozytpną opinię w

miejscu zamieszkania 1 uprze*tiego zakładu pracy.

Leszek Balcer

P5 0 clalszych sprawach zwlązanych z dzlałalnośclą St§aży

PRzEt}ŻNIWNE TRO§K1

Niezbyt odległe to czasy, gdy przygotowania do żnlw by-
ły sprawą wagl państlowej. Każdy, kto x Jakin&olwiek stopniu
uczestnioĘył w tej pracy czynił przygotowanla, skladał ilEll:
dunki sztł_ilgp żniwnym r gnlnie 1 wojewddztwte.G§-y sprząta}y
Mgazyfiyrłł sklepach przybywało częścl do maszynrsprzętu żni:
wnego. §łoumrtrwała gorączkowa krzątanina. Inna sprawa, że
podczas żnlw to l owo szłar,kowało.

Oziś sytpącja Jest całkorEi,cie odmiennaral,e czy . rolnik 7
ktSry właśn{ą pgę,,stępi. do zbioru chleba,ma porłody do zaCo-
wolenia ?

tl SKR ubyło konbajnów. Nadszarpnlęte wielo}etnim użytkowaniem
rnaszyny sprzedano na licytacji nle kupując jednak nowych, bo
ceny tak ogremnle wzrosły, że SXR nie były w stanie lch na::

być.
Wzrosły ceny usług rolniczych. Koszenle zboźa koŃajnem kor
sztuje )45 tys. złotych za godzinę dla udzlałowca i )60 tys.
złotych dla nieudziałowca. Jeszcz€ przed rokiem koszt ten
kształtowa.ł się na pozionie rółnowartości 2 kwintali pszenil:
cy. 0zlś natomiast przekroczył Jue ) kwlntale.
Rady Spdłdzielnt starały slę obnlzyd zapropo.rowerĘ ceny ko!
sztdw rzeczorłych l osobowych/obniżka ta mogła być tylko mi,-

nlmalna . Nie jest bowiem żadną tajermicąrże bardzo wielu
tych, którzy ąPiera1l zboźe spółdzlelczyni kołnbajnaml, bę!
dzie m;siaĘ,{ł{clć do tradycyjnej kosy. Na zafundowanie so

bie konbajnouego zbioru nie będzle ich stać. Po prostu nie
mają pleniędzy.

Wielu rolników ma jeszcze ,J stodołach i magazynach ubie
głoroczne zboże, którego nie naJą komu sprzedać. Nle mają

więc ptenlędzy ne rłynaJęcie.tonba5nu do tegorocznych zbiorów.
Jednocaeśnie tak bardzo wzrosły koszty gospodarowanla l i u1:

trayrnania, że do wielu małych, a także średnich i wlększych
gaspodarstw zFJrzała aryczajna bieda.

51ęLy ni.e wiedzą, jak wielkie będzie zapotrzebowanle na

lch maszyny. 0d dnia l do 17 lipca zrłoływane są zebrania KR

dla okreś}eni.l xkall zamówied.

W grrirlie Śnigiel rolnlcy tndywldualnl mają J5 konbaJ::

ndw Blzon, sKR:l 2--l, PGR 124, RsP i;12.

0gólna, porłierzchnla do sprzętu w rozblclu na poszczególne se

l<tory gosporjarstw przedstawia slę nastąJującs.

786fi 8600

Główne andrtvłlenle colnikdrv wynika jednak nie .. z,, , tego
w Jaki sposób zbior,ł zboże, lecz z tego, gdzle mają je sprze
dad i koru ? Do kgńcł czer$aa nie było rłiadomo po Jakich ce!:

nach będzie tkupouane. I wreszcie : lle faktycznle będzie nu

żna sprzedad ? Wlelu rolnikom wydawało slęrże,€wentualne nad

Wyżkl zlarna będzte [Eżne ska§mić trzodą, czyll pfzeroblc Je
na mlęso. ([<aaało stĘ jednakn żB nie tylko łto i Jęgzmleń,
ale wieprzołina Jest zbędna. Tucz stał się nieopłacalny.Rol!
nicy stoJą więc w obliczu rłielklej nlewiadomeJ. Co zrobią z
zebranym zbożem ?

Fodlnspektor d/s rol,nyeh Ęzędu Miasta i &ntny w Ś,nigtu

Barbara tbra

rzepak łłazem

Gosp. lndywldualne

RsP
§osp. szkol" 1 PGR
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sRE6RtlY JJBILEt§Z
ocHOTNIczEJ STRA8 POŻARNEJ

H ĘcRóuKU

'łJ nledzielę dnia 14 llpca 199t roku o godzinie 15.00 w

strugach deszczu przy dźwiękach orkiestry dęteJ Ochotniczej
§ireży Pożarnej w Śmlglu pod batutą kapelmistrza druha Jana
Norłickiego przemasze§owaŁ ptzez wieś pochód strażacki z ul
działem zaproszonych gości sąsiednich jednostek OSP,, 'który

zainaugurovłał obchody srebrnego jublleuszu OSP Żegrówko.
Prezes 0§P Źegrówko druh Zenon Pelec otwierając Jubi-:

1euszorłą uroczystość b, secdecznych słorłach powltał wszyst:
kich zaproszonych gości i mieszkańcóu wsl, tł tym Kołn. WoJ.

§tr. Pot. w Leszr.lle płk Teofila Jankowsklego, sekretarza
Woj. Zarz. ZOSP w Lesznle druha Andrzeja Szwarczyńsklego ,
Burmlstrza Mlasta i Bniny pana JerzeEo Cleślę, prezesa Za l
rządu 1,1G ZOSP w Śfiiglu druha lreneusza Snelę, a przede wszy
stklm serdecznie powitaŁ druhów seniordw założycieli pana

Feliksa Apolinarskiego l pana Jdzefa Wojciechowskiego.
PamięC zmarłych druhdrv 05P Żegrdrvt<o uczcżono,chrvilą ci

szy.

. Z kolei prezes OSP Żegrdrłkc druh Zenorł PE!,ec przedsta-
wi} porządek dalszej uroczystości,poczynaJąc od odczytania
listy druhów, któryn z okazji srebrnego jubileuszu qEzyana;

ne zostały odznaczenia Związku ochotnlczych straey , Pożar!
nych, jak następuje :

Najwyższe odznaczenie związkor.le "Godność Człorf<a Hono-

rowego OSP" otrzymał druh Józef }lojciechowski jeden ' z za.:

łoźycielt 05P Żegrówko 1 pełniący od zaĘania do chwili obe].l

cnej funkcję sekretarza.
Ponadto przyznano druhom 05P Żegrdrvko 7 Złotych l"ledaj

ll Za Zasługi Ola Pożarnictwa w tym dla pierwszego prezesa

i założyclela druha Feliksa Apolinarskiego, oraz 10 srebr!
nych meda}i,l2 brązowych i ] odznaki "Strażak Wzoroty". Po:
nadto zostały wręczone odznaki "Za wysługę l,at" począwszy

od 5 do 25 lat.
Prezes OSP druh Zenon Pelec w spcawozdaniu suolm przed-

stawi'ł szczególową działalnpść OSP od dnia powstania do chwl

11 obecneJ, wykazując w nlm wszystkle osiągntęcla, a miano!.

wicie l

r f \
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.jrw zawodach sportowo pożarniczych, na szczeblu gminy, rejb:
ru a nawet wojevłództr.la jednostka zdobyła kilkakrotnie
plerwsze miejscarzaś dwukrotnle drugle mlejsce na szcze,j.l

blu voJewódzklm,
:.l udział w akcJach boJowych gaszenla dobytktl mleszkańców i

lasdw wykazała slę sprawnością l. znaJomośclą posługiwania
się sprzęten nechanicznym,

l! budorła zbloEnlkólv wodnych 1 doprowadzenle *ouy do wsl na

odcinku 1r8 km,
l budowa w czynle społecznym małej rernley sir=żackiej oraz

będąceJ Już w fazie ukończenla wszystkich prac cluzej re::
mizy straźackiel l śwletllcy z zapleczern, z ktdrej już ko
rzysta straż 1 mleszkańcy wsi,

Potyższe oslągnięqla należy zawdztęzać i, wszystkim
stEażakom 1 mieszkańcołn wsl ŻegrówkorŻegrewo,Bielawy i Nowy

Świat, które wspierały podJęte zadania własnym wyslłklem l
nie szczędziły grosza na zakup potrzebnych do budowy mate-
rlałó}r, za co wszystkim złożył §erdecmć podziS<owanie.

Wypada wreszcie w tym wy}lczaniu povledzieC , ; coś o
powstanlu teJ Jednostki, gdyż rnyśl ta powsta}a Już rł roku
1965, a dnlem powołania do życia ochotnlczej §traży Pożar::
nej w Żegrórku był dzień 9 lipca 1966 roku t zarazem Eok
wlelklego Jublleuszu.. 1000:1ecla Państwa Polskiego.

Zebranle założycielskie z ramlenia gminy obs}użyli
gninny komendant st§aży poźarnych druh Jdzef Sneta ! prezes

OSP Śmtgtel druh Józef Rusek.

Piertvsze szeregi Ochotniczej §traży Pożarnej w Żegrdrv

ku wype}niło 35 mężczyzn tł wieku młodzieflczym i wieku jesie
ni.

}l dniu dzisiejszego Jubileuszu OSP liczy 89 członl<óv,
w tym )) czynnych i 29 wspierających, 27 członkdrv drużyn
młodzieżowych w tym 9 kobiet.

Jako najmłodsza jednostka ochotniczej straży Pożarnej
w grninle Śmlglei zasługuje na pochwałę za Jej osiągnięcia 1

oflarną pfacę wszystkich druhdw, co zostało potrtierdzone w

obdarowywaniu Jubtlatkt kwiatamlrgratulacjami i upominl<ami,

które składano na Eęce prezesa druha Zenona Pelca i naczel!
nika druha Stanisława Ciorgę, którzy są pionierami tej
§Lld'!r' Sekretarz Zatządu M6 ZOSP

W}adysław Krawczyk

8asen kąpielorły w Śmiglu w tym sezo!
nie otwarty został 9 lipca.
Jego napełnienie trwało 5 dni , przy

czyfn, za względu na brakl wody w mle

ścle czynnośd tą można było wykonać

tylko w porze nocnej (godz.Oli6 rano}

łakacle 
:":;J:.-ażdorazow'm 

zezwolenlu *o-

PojerrnośC basenu wynosl 1000 m , a jednorazouy koszt vłraz z

uzdatnieniern wody ! 5 mil. zł. Istotnym warurd<lem napsłniel
nia Jest dobra pogoda i odpollednia tenrperaturargdyż w plzel
qir,'nym wypadku woda rozkłada slę l; vłytłłarza baktarie 1 SANE",|

PIO baseru by nie od€blał. Cykl oóioru trh€ ] i 4 dnt.

Ceny biletów w wysokoścl tysiąca złotycfi dla dziecl i
młodzieży t trzy tyslące dla dorosłych zostały skalkulowane

grubo ponlżeJ kosztórr wła6nyń. 5ą one bardzo nlskie , wręcz

syŃolicme, l dlatego nie xprorładzono źadriyeh ulg.
Nad bezpieczeństnem p§zebywejących na terenie oblektl

czuwaJą trzy osoby.
W ciągu pieri,§tych 3 dni z kąpiell §korzystało 1]55 osób.

', Helena llłróUl§wska

Oyrektor Centrum Kultury x Śmiglu

blikacja

regionalna

tkazał się już trzeci nurer mlesięcznika " 8YĆ BLlŻEj ".
To Plsrrp Katolickie redagowane jest przez księdza Tadeusza

ltrawskiego, a redakcja mieści slę pizy u}lcy Farnej 15

( wikariat ).
0anr.lta Harpel
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KUP następny fiufirer "W i t r y n y Ś m i 9 i e 1 s k i e j".

Znajdziesz w nim
PROPOZYCJE 0l.lóCH tłYciEczEK !l

?
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oraz k o m p u t e r o w ą obrrlbkę odbltek z filmdw :

KOOAK, AGFA, FUJI, KONIKA, TUOOR, EQUI, REVUE, POP§T,t lnnych

w technologii C - 41, CN - 16, AP - 70. Z A P R A S Z A MY !?o4roqni1 lr9rynqt
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