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Zgodnie z Ustawą z ń. 12.9.1990 ( D U z dn.2?.9.1990)

o szkolnictwie wyższym nauczycielami akadernickimi sę pracov{-

nicy naukowo - dydaktyczni z a t r u d n i e n i na
s ta norri skach (podajęodnajwyższego ):profesora
ztvyczajnego, profesora nadzwyczajrrego, adiurd<ta i asystenta.

Na stanowisko profesora zwyczajrrego miaruje właŚciwy minis-
ter na wniosek rektora, złożony za zgodą właściwej rady wy-

dzialu oraz senatu ucze].ni.

Na stanorvisko profesora nadzwyczajnego mianuje rektor na rnio
sek dziekana, zło'zony za zgodą właściwej rady wydzia}u , po

zasięgnięciu opinii senatu uczelni.

0 stopniach naukowyó i tytułach naukorłych nńwi Ustawa

o tytule naukowym i stopniach naukoiych.

topniami naukowymi są : dŃtor i cloktor habilitowany.

Tytu}em naukowym jest tytuł
p r o f e s o r a okreŚlonej dziedziny nauki albo okreś.lo

nej dziedziny sztuki.

Tytuł naukovly, ktdry jest dożyrvotni, nadaje Prezydent Rzeczy

1itej Polskiej.

Jego nadanie poprzedzone jest postępowaniem tl przel:liocie

tawienia kandydata do tytułu naukolego przeprowadzone

przez Centralną Komisję do Spraw Tytułu Naukor.łego i Stopni

lłaukowych, która podejmuje uchrvałę o przedstawieniu kandyda-

ta do tytułu naukowego. ( H.z. )

PS. Sylwetki naszych Profesoróu przedstawimy w następnym nu-

llErze.

XXl ,sąslĄruDr
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.]uż od dłuższeco czasu napływały do tlładz MiG 9łosy
krytyczne od użytkowników gazu, których bulwersują opłaty,ja
kie uiszczają za ogrzewanie gazowe. Ponieważ prŃlem jest i-
ście gorący, Radni postanolrill, żeby spraĘ wyjaśnić rzeczo-

wo i gruntownie zapraszając na któcąś Sesję przedstawicieli

zaopatrującej nas w ten cenny ( a zarazem kosztowny wiolce )

produkt. Właśnie na tej Sesji mieliśny okazję wysłuchać wy-

stąpień trzech PaŃw z Zakładów Gazomiczych. Niewątpliwie

najbardziej wyczerpujący był wfiład dd<onany przez p. Kon -
rada Śniatałę, któremu dzielnie sekundował dyrektor Henryk

Orzełek. Na mapie mogli§rry dokładnie prześledzić, jak prze-

biegają gazocią9i, a zwłaszcza ten, zaznaczony kolorem cze1;

wonym, który zaopatruje nasz teren. Jeśli uźyłam określenia

''wyczerpu3ącywykład..,toniedIatego,Żedoszlodowy

czerpania tematu. Zainteresorłanyń rłystarłiono po prostu na

wyczerpującą próbę : kiedy skończy się cierpliwość dyskutan

tów, skoro na każdą wątplirrość uczestniczący w Sesji miesz_

kańcy ( i radni ) otrzymywali je&lę odpowiedź : placicie
Państwo więcej, bo otrzyrujecie iysokd(aloryczny gaz. Nie

otrzynaliśrny natcrniast odporłiedzl, dlaczego tak slę dziejet
że ten lepszy gaz tak 5ię rr użyciu kalkuluje, że rtoże nie-
clługo będzie slę trzeba zastanowićt czy zagotować sobie rłodę

na herbatę. }lajbardziej angażowal się rł temacie radny llen :

ryk skrzypczak, który przecież zanim zostal }rybrany do samo

rządu działał bardzo al<tytłnie na rzecz gazyfikacji w swoim

osiedlu. Stanowisko mieszkańc6r podsunovlał ostatecznie p.

Henryk Bajon, który stwierdził, że zjawisko nadniernie zwię-

kszonego poboru gazu o tak rysokiej kaloryczności pozostaje

w niezgodzie z elementarrlymi prawami fizyki.
lwarda postawa samorządu doprowadziła wceszcie do teqo, źe

żakłaóy 6azorvnicze spróŁrują ustalić statystycznie ( na pod-

stawie opłat w Kościanie i Lesznie ), czy rzeczywiście 9ła-

cimy rachunki zawyżone w stosurd<u do innych odbiorców.

01a orientacji : obecnie otrzyrrujemy gaz nr 12, ( Kościan i
Leszno nr B ), a poprzednio otrzymywaliśny gaz z Grodziska

( nr 10 ), za który ołaciliśmy podobno tyle sarno, co nasi

sąsiedzi z Kościana i leszna. Czaty, czy znowu jakieś niedo-

patrzenie z epoki socjalistycznej ? Niestety, nie spodziewam

się jakoś innego wyjaśnlenia niż to, jakie usłyszeliśny na

Sesji i które dopasowywano do tłszystkicn argumentór i rłątpli

wości ze strony użytkorłrrikół : nr.si płacić więcej ktoś, kto

korzysta z lepszego produktu. Racja, tylko jak tu nie HyhJ :
chnąć, skoro Jest to rór,nocześnle sprzeczne z tym co powima

uyka,zyvać jakaś zdrowa kalkulacja kosztów, tym bardzieJ , że

rodzaju płynącego do nas gazu nie możemy sobie wybierać.

cią9 dalszy na następnej strortie
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Nleonylnyn sygnałem dla sanorządu terytorialne9o, E
zbliża się koniec rd<U jest sporządzenie prowizorium budżeto

H€go na Eok nastqmy. Tym razem p. oanuta lŁrciniak przeridtl

je rstpnie dla naszego miasta i gminy doctndy i wydatki,któ

re róf,prłaźyĆ się porrlrny ocientacyjnie l kwocle 1] miliarclór

562 niliony złotych. Jak wyjaśniła p. Skarbnik, dochody 1

subwercJe przyJęto na podstawie roku ubieglego. Kwoty xydat,

k6r zaprojd<torano natcrniast z uwzględnieniem najpilniej l

szyctr potrzeb 1 tak, aby rnżna było kontynuować prace Już

rozpoczęte. Wszelkie mwe zadania i inwestycje będą się rro]

gły maleźć dopiero w budżecie właściwym. Ookładniejsze zbi-

lansowanie przychodirł i wydatków utrudnia fakt, że nie zosta

ly jeszcze opublikowane ani ustawa o dochodach gmin, ani

stawki podatków i opłat lokalnyó, jak ró,łnieź nie jest zna:

na wysokość subwencji ogóInej na pczyszły rok. " 0ddolnie "

także utrudniamy spocządzenie budżetu : podobno nie wszyst j

kle sołectwa t kołnitety osiedlo\łe zdążyły za wczasu sprecyzo

wać srłoje potrzeby na nadchodzący rok. Na rłszelki przypadek

Zarząd został upoHażniony przez RaOę co zacią9nięcia krótko:-

terminouej pożyczki ( do wysokości 5 1 piojektowanych wydat-

kóvl ), jeśli dochody nie bęCą iakie , jak się orzewiduje.Ży-

cie poka2e, czy trzeba będzie z takiej formy ratowania bud-

żetu skorzystaĆ.

PREZES Pi!TnZA{ PR

Prezes działającej u nas spółki meIioracyjnej - radny

Jan Pietrzak pczedstarłi} infc;nac;ę o reaJ,izacji zadań w bie

żącym roku. Spółka przejęŁa cze,ść zadań, któce należały do -
tychczas do Spółki tłeliorac,yjnej iiizin |.iadobrzańskich ( nie

nodlegają jej mianowicie cieki poCstawowe tj. Samica i kana_:

ły obrzańskie ). W obszarze zainteresowania 1eży natomiast

wszystko to, co do tych cieków dochodzj-, a więc poprzez ro-

wy melioracyjne na drenach kończąc ( choć należałoby raczej

powiedzieć, od drenów zaczynając ). Ponieważ tymi rowami róż

ności spływają, zajęła się Spółka również rowami ściekowymi,

które właściwie nikofTu nie podlegają, a jakie sąrto każdy wi

dzi, a jeszcze baidziej czuje. Cytując za sprawozdaniem pla-

nowane na L992 r. zadania " zostaną wykonane w l00 r., a na-

wet przekroczone ". l4oje pokolenie wychowało się na takich

deklaracjach, więc z tym wid(szym zadovłoleniem pragnę powiej

dzieć, że jak wyoikałoby z przedstawionego na Sesji sprawoz-

dania, bądzie to jedrrak realne. Kłopoty z jakimi bocyka się

Spółka, to przede trszystkim brak wykonawców ( zwłaszcza z

naszego terenu ) oraz to, że podobnego teręa rob6t nie narzu-

ciła sobie.np1 gmlria !łielichor"o. Cieki tam przebiegające nie

są udrożnione i ,noże się tak zdaczyć, że powstaną zalely w

Karśnicach l dalej w Czaczu. Pomijając dotacje dodatkre,vrię

kszość funduszy, Jakimi dysporuje Spółka stanorią skład<l.Na

lezy tłięc szczególnle docenić postawę rolników Zygrntrntora,

gdzie ( Jak poinforrrował radny Czesław Anbroży ) rszys

cy @odatko},all stę na melloracJę. tłyślę, że kmentarz jest

SPRZEDAŻ 8UOYI{KÓ{ KO-{JN^LNYCI1

Rada przycfryliła się do wniosków obecnych użytko*rików

t podjęła uclnłały o sprzedaży następuJąrych budyrków (a właś

cirrie ich części ) : rł Śniglu , przy u1.. Mickiełicza : p.

Ryszardori Soblerajetłiczowi, p. Janlnle llorbatołskiej 1 p.

,

p.

8olesławowi Andrzejerłskieffu ; y Nietąźkowie przy ul. Leśniej

l- p. Hamie Pawłołskiej i p. Janowi Nowickienru ; w lrlydo:owle

nc 16 - p. Dariuszowi Cierplikowskiemu ( bez pomieszczenia ,

które dotąd spełnlało funkcję świetlicy wiejskiej i pozosta-

jąc własnością konlnalną, będzie nadal służyło temu celowi).

" źEŃcY WIELKOPOLS0Y " t]ziĘKUJ^ zA P0I.łOC FiNArlsol,l^

0becny na Sesji p. Eugeniusz Kurasiński podziękowal za

dofinansowanie Zespołu kwotą 15 mln. złotych. Na cęce 8ur -
mistrza zlożył ponadto taśmę video z nagcaniem jubileuszowe-

go koncertu w leszczyr{skiej " Panocamie ". Kto tego występu

nie widział niech żałuje, albo najlepiej nich spróbuje kupić

kasetę. |iówczas będzie mó9i podziwiać jubilatów bcz potrzeby

rvychodzenia przez próg własnego mieszkania.

PRACOlłlłICY PRZEDSZKOL I PLACIĆ BĘOĄ ZA l,JYŻ\,ilIINIE.

Z chwilą ogłoszenia tej uchwały Rady, viszyscy pcacowni

cy przedszkoli ( oprócz personelu kuchennego ) będą zobowią-

zani do pełnej odpłatności za korzystanie z posi}ków - zgod-

nie ze star.kami obowiązującymi rv danym przedszkolu.

KOLEJNY RAZ 0 KOLEJCE ... I sTRAŻY POŻARNEJ.

Burmistrz otrzymał pismo z PKP, że na razie nie będzie

się likwidowało kolejki, ani też nie przekaźe jej samorządo-

wi, który powinien ffzyczynić się do zrrrniejszenia deficytu

poprzez dotorłanie. Wzorem znajdującego się w podobnej sytua-

cji Pleszewa, nasz Burmistrz z'apfoponował wyasygnowanie 20

mln. zł.,przy utrzymaniu natoniast na}eźności w kwocie ]l mln.

zł., które płaci nam PKP jako podatek od nieruchomości.l,|ieJmy

vłięc nadzieję, że w ten sposób l wilk będzie syty i kolejka

cała. H październiku przekazaliśny 50 mln złotych na rzecz

l{oj. żarządu Staaży Pożarnych w Lesznie. Vl zamian otrzyma -
ciąg dalszy na następnej stronie



liśmy motopompę do _Karmina, ''żuka'' dla Żegróvka i wóz bojo-

wy "jelcz" dla OSP w Śniglu. Ma też łóz'i zbiornik na lrodę

i na środki pianotwórcze. Będzie można odtąd niektóre pożary

( odpukajmy ! ) gasić bez narpczenia, a raczej niegnal bez

namoczenia.

ś,łisrel poNot.l1,llE p$,|IATEM ?

Prawdziwie zadzierzystą fantazją wykazał się p. 8roni-

sław Skorupiński. Wraz z kilkunastu bo'daj jeszcze osobami

skierował on do naszej Racly list z propozycją o poczynienie

starań w kierunku reaktyworania powiatu śmigielskiego. Na

Sesji nie podjęto decyzji w tej sprawie, ale czyż rptorem

wielu przemian,i dokonań u naszyl! kraju nie by}y pozomie

niewykonalne projekty ? A gdyby rię tak : " rejon _ w35z r 3

powiat - nasz " ? llrcim zdaniem, był r tym intrygującyrn ze

wszech miar liście flEnent na peflno wart baczniejszej uwagi i
zastarrcwienia - czy będzierny mieli rvpływ na to, że w nowym

podziale administracvinym.o którym się teraz dyskutuje,przy-
do kościana

pisze się naszą gminę czy też do Leszna ? A może po ka-
wałku - trochę tu, a trochę tu ?

1-22i6-2O;6-L};

To nie szczęśliwe liczby w toto-lotku, ale godziny, w

któ;ych na podstawie uchtłały Rady będą pracowały w naszej

gminie placówki gastronomiczne, placówki handlowe i us}ugowe

oraz sklepy Spoży9j.ze w dni wolne. Cytując za uzasadnieniem

tej uchwały : " przyjnn:je się , źe podane t{ uchwale godziny
] ltwarcia placówek są godzinami rannwymi, natomiast szczegóło

i "o ustalan" będą indywidualnie w stosunku do kaźdej placówki'',
I

I 
Kazdy protvadzący pIacówkę handlu detalicznego,zakład usługo-

| 
,v, czv qastronomiczny niech więc spieszy do Zarządu MiG,któ

I ry OącJzie zatwierdzał godziny otwarcia i udzieli potrzebnych
I

I informacji.

I

i lłnt_ł CEGIELrIIA - t4ALy KLOeOT. oUżA CEcIELNIĄ ...
l
l l.ł dotąd nie udaje się znaLeźĆ nowego gospodarza dla

I cegietni w Przysiece. I4PGK zatrudnia l0 osób, zajmujących
I
l
I siQ dozorem mienia. i,' blokach nadal mieszkają dotychczasowi

I bn"'o..r, ktdrzy teraz sami ponoszą koszty ogrzevlania. Na

l

l 
Inieszkania adaptuje 5ię także budynek biura.

I lOze uda się przystosołlać bocznicę zakładową do przeładunku
I

I cvstern z paliwem. Czyż miałoby to stanowiĆ zaczątek działal
I

l ności zb}iżonej do koncernu Carringtonów ? A jakby jeszcze

l 3"r.i"S złoże Eopy naf towej, to r mig roglibyśry zapornieć o

I oou".,y"n klopotach z nieczynną cegielnią.
I

l IyIe zanotowałam dla Państwa z ostatniej Sesji.Jak zwy

| '.l" do:.ł"Onych faktów i szczegółów należy szukać w protokola.
I

,A ja sobie pomarzęr jak to przyjerrnie byloby żyć z odcinania

kuponów od akcji ' *nigiel Oil Coęany .' ...

Alexi

zĄsĄDYsą<pĄź{
łtl6zś4ti-WłdłKŻłtułilurcł{
I. Wdrodze be z p E ze t a r go re j :

l. Budynek jednorodzimy, r któryn znajduje się jeden 1o-

kal mieszkalny, nrlże nabyĆ dotychczasory najenra lub

osoba bliska, stale z nlm zamieszkująca.

Wraz z budyr*<iem kupujący nabywa Yr wieczyste uźytko

uanie gcunt : działkę.

2. Lokale mieszkalne w budynkach rrielorodzinnyctt mogą na-

bywać dotychczasowi najerrcy pod warunkiern, że tinioski

o ich nabycie złożą wszyscy najemcy lub osoby bliskie,

stale z nimi mieszkające.

tl tym przypadku nabywcy lokali nabywają w wieczyste u:

żytkowanie częŚci gcuntu procentovo odpowiadające po-

wierzchni zajrmwanego lokalu.

II. t,ldcodze pc ze t a r g u można kupować lokalemiesz

kalne wolne - nie zamieszkale, lokale użytkowe ( sklepy,

warsztaty ) oraz działki budowlane.

0 sprzedaży budynków jednorodzinnych, lokali mieszkal-

nych w budynkach wielorodzinnych lub działek budowlanych

decyduje Rada Miasta i 6miny ń Ślniglu, która vl tej spra-

wie podejrnuje uchwałę.

Następnie biegły z 1isty l,Iojewody dokonuje szacunku (wy-

ceny) wartości budynku - lokali i gruntu.

Zapłata za budynek mieszkalny lub lokal mieszkalny,na

wniosek nabyrvcy rr€źe byĆ rozłożona na roczne raty,płatne

przez l0 lat.
VJ razie rozłożenia zaplaty na raty, oprocentowanie wynie:

sie 50 Ł stopy oprocentowania kredytu refinansowego udzie

lanego przez NBP.

Przy oddaniu gruntu w.wieczyste uźytkowanie, pierrvsza

opłata rrynosi 25 % rvartości, pozostałe opłaty l ? wartoś-

ci gruntu raz w roku. 0płaty rnogą być zaktualizowane, nie

częściej niż raz vr rŃu.

Raty za lokale wraz z opĘocentowaniem oraz opłaty za

grunt są p}atne do )1 marca każdego roku.

Koszty zawarcia unowy notarialnej ponoszą nabyvcy.

@r. Krystyna Fęglerska - Inspektor d/s poż. i mienia kunu -
nalnego.



T AK WYBRĄN0 łrrą?
t/iYKONĄwcĘ

rrysyp,§KĄ śwgcl ?
Otrzymaliśrny kopię pisna skierowanego do Urzędu Miasta

i Crniny w Śmiglu podpisanego z upoważnienia 2] osób ptzez 9.

Bronisława Skorupińskiego.

Za zgodą adresata publikujełry je w całości licząc na

reakcję naszych Czytelniktlw. !ładesłane wypowiedzi będziemy

publikowaĆ.Z ctrrilą uzyskania pozrrolenia na budowę w <tniu 0l paź

dziernika L992 c. Zarzęd Miasta t &niny w.Snigtu zlecił Ee-

dakcJl Gazety Pomai{sklej ogłoszenie przetargu na wykonanie

wysyplska odpadór kounalnych dla miasta i gminy Śrigiel. l{

xyniku t-i<azanego się ogłoszenia do 15 października L992 t.
zostało złożonych do Urzędu Miasta i Bniny *nigiet lt ofert

flrm z rEznych rejorfiw kraju.

l{ dnlu 16 października L992 t. Zarząd Miasta i Bniny r
*nigi,u do*onał rst@nej weryfikacji złożonych ofert, po któ:

rej to wyłonionyń zostało 12 firm. Firmy te zobowiązano do

uzupełnlenia swoió pierwotnych ofect. Po złożonych dodatko-

wych wyjaśnienlań do decydującej " walki " o wykonastwo głnin

nego wysypiska przyjętych zostało 7 przedsiębiorstrł.

- Zakłady Budownictwa Ogólnego i Robót Inżynieryjnych " ATA"

l{scHO!łA

- Zakłady Budornictwa Kolejowego POZNAŃ

- Przedsiębiorstvło Budovłnictwa Ekologicznego BUO - EKO l{OL-

szTYN

_ Przedsiębiorstwo Budovłnictwa Ekologiczno : t,blloracyjnego

EK0l€LBUo LEszNo

- Przedsiębiorstwo OELTA LESZNO

- Przedsiębiorstwo I,€LKAN KOŚCIAłł

: Pcywatne Przedsiębiorstwo Transportowo : Sprzętowe GAVIRZOL

POLK0llIcE

Bezpośrednie rozrno!{y oferantUw z Zacządem 1.|iasta i Gmi

ny Śmigiel, członkami komisji Rady Miasta i 6miny d/s Plano-

vłanta , Porządku Publicznego i Ochcony Środowiska oraz p[zed

stawicielem Urzędu Wojewódzkiego Wydziału 0chrony Środowiska

i Inspektorem Nadzoru, który będzie czuwał nad prawidłowym

wykonastwem prac na wysypiskurmiały miejsce w dniu 0Ą listo-
lada L992 t.

l,ł końcowej rozgrywce najkorzystniej wypadły firmy EKOi€LBUp

Leszno i Zakłady Budovłnictwa Kolejovrego Poznań. Po szczegóło

wych wyJaśnieniach przez w/w firmy ostatecznie Zarząd Miasta

i Bniny Śnigtet wybrał jako głórmego rłykonawcę Przedsiębior-

stwo Budoxnictwa Ekologiczno :- Melioracyjnego EKO€L8tJO Le:

szno.

Inspektor d/s planowania przestrzcrnego : Maciej Marclniak

}'lIĘc NA T0 ??

Niżej podpisani zwracamy się do Urzędu Miasta l &niny

w Śmigtu z prośbą o wszczęcie postępowania adrninistracyjnego

wceluprzywriJceniaMiastu 1 &ninie*nigiel :-s ta tu s u

Powiatu lubljeżeli to będzie nianożlirrepkreślenie się, czy

Miasto i Bnina Śnigiel ma być objęte povliatem kościańskim

czy leszczyńskim.

ProŚbę nntyrujemy tym, że zapowiadany jest nowy po-

dział adninistracyjny kraju - powrót do Polski powiatowej i
należy poczynić starania o porłrbt powiatu śnigielskiego.

Jeżeli Miasto i Gmina Śmigiel będzie przynależeć do którego-:

kolwiek z powiatórv, to aby Śmigiel i &nina stanowiły suwercn

ną część tego powiatu.

Widzimy w tej sytuacji npżliwość przeprowadzenia kon-

sultacji ze społeczeństrvem Miasta i C,łniny Śmigiel, jakie ono

widzi rozrviązanie tej sprawy.

Z pozdrorvieniem i uszanowaniem: z/u Bronislaw Skoruplński

wprorvadza

Świąteczną premiowaną
sprzedaż aparatów f o

n y c h wielu światowych firm : KODAK ,

PREMIER , FUJI.

tograficz-
sN45Ut{6 , BRAUN ,

z TAKIt| PREzEtlTEM
1.10ŻESZ t'lKROcZYć l{ 199] RoK !!!
Aponadto...

filmy powierzone firmie do obróbki do końca grud-

nia będą premiovlane niespodzian
k ą !!!

PRZYJOŹ _ KUP - ZLEć oBRóBKĘ A BĘDzIEsz z^0o10L0llY !

llYc0
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'!ąE!l_§.?ż. 
r'oficjalne otyaccie vłystarry malarskiej (...) dla

zaproszonych gości poprzedzaJące udostępnienie *ystawy publi

czności.

Drria 14.11. br. r Salce Klóo!{ej Centrum Kultury w Śnl

glu otwarto wystarłę prac malarskich i fotograficznych będą :

cych pokłosiern letniego plerrerrr zorganizowanego przez Cen L

trum Kultury w Śniglu pod hasłenr " 1ATO .'92 ".

Przybyłych zaproszonych goścl ! rernisaż uśrrietnili srą 6,1

becnością m.in. burmistrz Jerzy Cieśla, Przerrodniczący Rady

Miasta 1 &niny ltitold firieczylGki, sekretarz trzędu Uanda

Jakubowska : p6litała dyr. Centrum Hel,ena Wróblałska, która

przedstawiła drogę od porłysłu zorganizowania letniego pleneru

do wystawy będąceJ uwie/lczenign prac artystilr.

r,l odpowiedzi p. llaryna ( },laryla ) Jasińska r lmienlu artys:-

tów stwierdziła, że Już teraz czują się zaproszeni do przy :

szłorocznego pleneru.

Mam nadzieję, że tak się stanie i plenery malacskie xejdą do

ku-!,turalnych tradycjl Ś.igla.

Prace swe wystawiali :

- Boźcna F I 8 I K : B E I M : ukończyła studia artysty:

czne na Wydziale Sztuk Pięknych tJrriwecsytetu Mikołaja Ko-

pernika w Tocuniu. Posiada dyplcrn w zakresie malarstwa i
pedagogiki artystycznej. Ęrawia malarstwo, rysunek, foto-

gra f ikę.

-l.1aryna JAS 1 ŃS x n: kochawiatraki i Śmigiel ( amo'

że odwrotnie ). " Nie zostałam plastykiem, ponieważ koń

cząc Szkołę Podstawową r Śniglu nie wiedziałam, że istnie-

je coś takiego jak Liceum Plastyczne. Potem pornyliłam Aka-

demię Sztuk Pięknych z Akademią Rolniczą i ... zostałam

zootechnikiem .

Przez wiele lat hamowałam swoje ciągoty do pędzla i ołówka,

albowiem : parałam się nauczaniem, trzykrotnie zdobywałam

zarvód nauczyciela, robiłam magisterium z socjologii kultu-

ry, bawiłam się w harcerstrło i teatr, rodziłam i wychowywa

łam lićzne dzieci.

0statnim moim osiągnięciem jest zrealizowanie nieprzedaw !

nionych marzeń. Na plenerze plastycznym w śnigielskim wia-

traku odważyłam się wziąć do cęki pęc'zel. Co więcej,odvłaży

łam się pd<azać swoje prace publicznoścl śnigielskiej Ii-
cząc na jej życzliwą pobłażllwość ".

-Evła K ARALU5: teclrrnlog-fotogcaf. tkończyła Tech-

nikum Chemiczne nr 2 r Poznaniu - dzial fotografil. }l 1986

roku ukończyła studia na Wydziale Nauk Społecznych UAM v{

Poznaniu - kierunek kulturoznawstwo. 0d 21 lat pracuje na

etacie asystenta fotogcafa w Klinice (kulistycznej A},| w

Poznaniu.'t{ystawa r Śłniglu była Jej trzeclm pokazern. (Pre-

zentovłała m.in. kapitalre zdjęcia oka, rł ktdrym odbijały

wiatraki ).

:orazgościrrrrie: Arrna HRYNI€tt{I CZ -studentka V

roku WSP t${( r Tocuniu t Tolek S Z U L C - znany na n3-

szym terenie niez$ytle uzdolniony plastyk - amator, kt6ry

. by} kgnlsarzem wystawy.

Niektóre z wystawionych pr3c przeznaczone były na sprzedaż .

8y ułatwić ( finansowy ) rrybór zawierały ceny ( do 2 mil.zło

tych ).

i{ trakcie wernisażu podano napoje ( mleko l drinki )r raczo:

m pieczyr,em donowego rłypieku.

Odpo*iedni nastcój rłytworzyła i oprawa fluzyczna - Przemysław

S Z L A P K A! przy xtórze gitacy , śpieral poezje Edwarda

Stachury.

W dniań 16 - 19 ].istopada rystawa była udostępniona

publicznoŚci. Szczególnie duzyn porłodzeniem cieszyła się w ;

śrócl młodzieży szk6ł średnich. (lks)

" T0 NIE l{ sKLEPIE 0BUtlNIczYM ,,

W " Parroramie Leszczyńskiej " nr a7 z dnia 22.L|.L992c.

ukazał się artykuł " Kup pan buty ...". Nieszczęśliwy klient

pan Tadeusz Tyrakowski za pośrednictwem naszego czisopisma

chciałby wyjaśnić, że zdarzenie opisane w tym artykule nie

miało miejsca w sklepie obuwniczym przy pl. Rozstrzelanych ,

narożnik ul. Szkolna.

Za nieścislą informację p.zeprasza właścicielki tegoż skl,epu

obecnie przeniesionego na uI. Lioową.

( B.M. )

* *.. *.* *.* *. * 06L 0S ZE Nl E *. *.r* **' ***'

Zespół Pieśni i Tańca " Żeńcy Wielkopolscy " zawiada :

mia wszystkich stałych bywalców balów karnawa}owych, o tym ,

że 9 i. L6 stycznia 199] r., organizuje tcadycyjne bale kar -

nawa}owe w auli Zespołu Szkó} Rolniczych im. Jana Kasprowi -

cza rl Nietąźkowie. 0o tańca przygrywać będzie zespół "YETI".

Zgloszenia telefoniczne orzyjrrr.lje : Eugeniusz Kurasiński ,

tel.'27] Śnigiel ( w godz. 8.00: l].0O ), tel. 724 Śrigiel

( w godz. 20.00 - 21.00 ), lub osobiście r Nietążkowie ul.

Arciszeuskich 1Ąl4 ( po godz. 20.00 ).

Eugeniusz

alaaattłał



KRONIKA POLIcYJNA.

16.1l.br. -: ukararn mandatami 2 kierowcdw za postdj w miej-

scu niedozwolonym,zatrzymano l dowód rejestracyj
, ny za zły stan techniczny pojazdu,

17.11.br. j udzielorro asysty miernikowi pEzy wymierzaniu

sporną,o gruntu !r Białczu Starym,

: l*<aram ) kierujących za niezatrzymanie się
pEzed znaki€n STOP przed. p&ejazdem kolejołym,

: interreniowano w l,hcl-rcinie ] nieporozumienia ro-

dzime,

lB.lI.br. - zatrzrnano i doprorładzono do Óresztu Śledzczego

, r Lesznie poszukiwaf€go mieszkańca fuławia,

- r §niglu, na ul. A. Mid<iewlcza doszło do kolizji
drogowej. Sarrpchdd ciężarowy o niemieckiej reje-

stracji uderzył ł skręcający pojazd przystosowa-

. ny do przerłozu dzieci. Rannych nie było, straty

niełielkie,
: kolizja w Czaczu l pczed jadącego "malucha" $y-

biegła sarna. Sanrochód vpadł do rowu, rannych nie

było, straty duże.

- x Śriglu ).eZący pod tplywem alkoho}u na ulicy mie

szkaniec St. Bojanowa siał pubiiczne zgorszenie.

0drłieziono go do domeJ, skierowano wniosek do Ko-

}eg ium.

Kicrovrnik posteFunku Poticji Lo<alnej * *niglu ,

st. 5ierż. Wiesław Terczewski.

Zróźmy się t 1somłzny!
Pani dr t,laria Nowak,ordynator na-

szego szpitala za naszym pośrednictvtem

zwraca się do mieszkańców o p o m o c

f inansoHą na zakUp

kardiomonitora ( przyrząd do obrazowania

zaburzeń rytmu serca ) wartości )4 mil.

i zestawu reanimacyjnego wartości 90 mi}

ionów złot},ch dla oddziału reumatoJ.ogicz

nego w Śmiglu.

Aparatura ta jest niezoędna dla ratovlaoia życia pacjentów ,a

niestety w ostatnim czasie nastąpiły uszkodzenia posiadanych

urządzeń. Z uwagi na trudności finansoue, szpital nie jest w

stanie dokonać zakupu sprzętu.

Wpłaty można dokonać bezpośredniow ka-

sie szpitala w Kościanie względrie przelewem na konto :

Zespół 0pieki żdrowotnej vł Kościanie : ]440]l - Ą2l9B -. l)l

l.1BK SA KoŚcian z dooi:kien : ' Oar dla *nigla ".

W

l{ oparciu o art. 26 dst. 1 .Ustawy ( BZ. U. nr B0 z l99L

r. poz. ]50 ) ofiarowaną kwotę naleZy odliczyĆ od doclrodów

będących podstawą do obliczania podatku, co spowoduje jego o

bniżenie;

.fu p o u y złzy ap cl jtuź dryourtdrtrli
- właściciele Przedsiębiorstwa Usługowo ] Handlowo - Pro-

_ dukcyjnego "0€KOR" w Czaczu'pp. Leszek Kowalski i ste ]

fan Szybiak r,płacając 2 miliony złotych,

:, właściciele przedsiębiorstwa produkcyjno - Handlowego

Spółka Cywilna w Śłnigtu przy uI. Kilińskiego 96 p9. 35:

zef l€ćkowiak i Stanisław Wawrzynowski wpłacając milion

złotych,

:: w}aściciele Spółki Cywilnej "0AZA" w Koszanowie przy ul.
BruszczeHskiej nr 15 wpłacając 500 tys. złotych.

DZIĘKUJEMY

CZYIELNICZY

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Śmiglu ogłasza

konkurs czytelniczy pn. " Myśl jest k}uczem wszystkich skar

bórv ", w którym rnoże brać udział każdy czytelnik, ktdry od:]

gadrrie autorów ocaz tytuły utvłorór.ł z których pochodzą podane

aforyzmy i sentencje:

I. Cudze chwalicie,/ Swego nie znacte,

Sani ąie wiecie,/ Co posiarjacie.

2. A nicchaj narorjovlic vJźdy postronlli znljQ,

Iż Polacy nie gesi, iż srłój język mają.

]. My].ić się jest rzeczą lurlzką.

4. 0siołkowi w ż}oby dano,/ 1,1 jeden orvies,w drugi si.ano.

9. liięcej jest rzeczy na zremi i niebie,

' Niż 5ię ńiło naszym filozofóm.

6. Szukajcie prawdy jasnego płomienia,

Szukajcie nowych, nieodkrytych dróg.

7. tli,ej serce 1 patrzaj vt serce !

8. Nie czas źałolvać Eóż, gdy płoną lasy.

9. Miło szaleć, kiedy czas po temu.

l0. Pójdź dziecię ! Ja cię uczyć każą.

1I. Kobieto ! puchu marny ! ty wietrzlla istoto !

Pcarvidłowe odpowiedzi prosimy składaĆ na kartkach w bib],iote

ce do dnia 17 grodnia |992 t.. Nagrodą jest bezpłatny abona]

rnent na,20 kds€t-virJeo, z wypożyczalni kaset video w bibIio
tece.
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