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A żabą Jest sekolnlctuo podstavove,które , J.sposobu fJnansopan.{a sekół,
2.stanr pr€rrnego ablekt6w 1 grunt§rł,
zgodnle a Ustarą samorządy Jokalne przeJmą z
3.harnonogranu przekazyuanla wrąz z zadanla
dntem t.1.1994 r.na sróJ " gdrnllszek ".
ml dJa Zarządu,
Stąd reź r SesJl vzlęl1 udzlał dyrektarzy nlc
4.povołanta przedstarJcJeJa gn!ny do stałych
Jcsovych szk6ł orzz goścle:Kazln!erz |tróblevkontak tóvł z Kurator7um,
skl : pelnonocnlk Kuratorlun d / s przekazanta szkół podstavłowych gminom 1 ECtard 5ćrzy 5.povołanla zespołu do przygotovłan!a naterla
łóu,
nlńskl - przedstawlcle1 Delegatury Kuratorlum
€.podJęcla Uchvały o obsłudze adnlnlstracyJ
u Kośclanle.
neJ szk6ł - czy reaktyvavać Zesp6ł EkonoPrzewodnlczący Rady p,|lltold ?nieczyński
niczno-AdmjnlstracyJny Szk6ł,czy v każdeJ
zapoznał zebranych z stanov|skźem Krajawega
szkoIe - jak Jest teraz,czy ltydzlelić koSejmlku Terytorlalnego w spraxie przejęcia
n6rkę w l]lliG - Jak było davłnieJ?
szk6ł przez sanorząd grirnfktarym n.jn.stwje
Radn,y Jan Norłjckl - rórłnleż dyrektor szkoły rdzano:
p.2:"...przejęcie szk6ł winno rlązać slę z postavił pytanie zasaCnicze: I L E T 0 N d
BEnZIE
KOSZTOVAŁ0
łłypasaźenlemvładz samorządovych v k a m
lczy obJepetencJe
l §rodki
f lna cana subwencja pokryje vydatki,a Jeś11nle,to
n § 0 łłe /padkr.H.Z./adekuatne do rang| za v Jaklm zakresie?
rłaterlałów,które Radni atrzyma1l,vynlka,że
p
"3:PrzyJęctu zadań szkalnlctra podstauovega utrzytnanle szk6ż v njeścle 1 gmlnle kosztuJe
tavarzyszyć powlnny n7ezbędne regulacJe pra 11.735.223 tystące /u l99l r.7.673.aO? tys"/,
ut tym płace,ZUS l podatki 10.943.512 tys.J.Nor
vnei'"
Rada rg Przewodr:lczącegaOrłlnna odnieśćsię do lckl pawledzlał,źeto nie są vsz.ystk le koszty.
tJie obeJmuJą bo*ierł CotacJi np,z budżetu l lnnastępuJących spra*.,
gadnlenla,

&

nych źr6deł.PrzyJąćzatem na},eży,żekoszt teą nla abvłed6* głosowanla
| .siedzlb 1bwodavych
ltynosi okoła 13 millardóvl ,a jest ta 5aż vyKomisJl Wyborczych.
datkivt nałżegobudżetu ! ! l
Głosautać będzlemy u: Z uystąplenia pełnomocnlka Kuratora p.K. 0bw6d 7.Llceua Ogńlnokształcęce v Snlg7u,u7.
Vr6blevsklego Radnl, dov7ed,zleli się,
że
Adana Hlckletlcza 2,
w tej sprawie lłyodrębnlĆ można trzy blok1
0but6d 2.Zasadn!:cza Szkoła hvodova v Smhg7u,
spraH:
p7ac Rozstrzelanych 76,

1/spravy,za kt6re odpoviedzia]ne są central
ne organy państwa.t{astępiła już decentra]l
zacja na tzecz dyrektaróv szk6ł.Sekoła sta

Żbwód

3.Szkoła Podstavona u Salglu,u7.Leszczyńska 13,

4.Centrun Kul.tury v Satglu,ul.Tadeusza
ła slę norma7nym zakładem pracyKośctuszkl20,
2/sprawy,kt6re muszą być załatyjone rłspól 0bwód 5.Słljetjlca tł|ieJska v Żegr6uku,
nle przez sanorządy l kuratorńun:kajendarz
abul6d 6.Pa.łac v lłarołntcy,
przekazyuanla, lnwentaryaac| a,wz6r prptokółu Obu6d 7.Szkała Podstagoga v Brontkoule,
obeJmującego vszystkla przeJauy dzlała]noś- abw6d 8.Zesp6ł Szk6ł Ra7ntczycD lal.Jana Kascl szk6ł,u tym t zadłużenja,regulacja sprarv
proulcza r Nletąźkonte,
płasnoścloaych,
0bu6d 9.Szkoła Podstayorł v Czaczy,
3łłspravy,oktitych samadz7e|nle zadecydują
abu6d lo.Szkoła Podstayorya Ptzysteka Stara tl
yładee grnlł:aebeep!ecaenl* §,radkóv tlnan0but6d IJ.5rletJJ ca Gospodarsty, Polnego §ka
§o§ygh,źstvlerdzante proJ*któv +rqanlzacyJ
rbu Państpa r §taryn &oJanolte,
nych sekół ltlo§t .l "ljaeeŁno§* aridztsżóv l
abu6d [2.Szkoła Podstałora , llonleśclu,
JJośćnaaczyetelly'.
ullAGAl
pyi*n!ełfra z z&DŁaŻ§Nlćtrf i} -Pelneno;njk
lł potóunantu 2 poptzednln! vyboraml nastąplladzla§:ńOd czlsu *tprowadzanr§ tr Polsce ła Jedna zmtana:nle łnłlokatu łtyborczego j,

{orm,nlkt vr 10CI * nJe eosta ł ociłużony.Hln1*
ter odporlłdaJąc na lntetpelacJę poselską po
ledzlał,źebędzle ano ę
ź ,ale budżet...
'0a
hodzl ota,aby odluźenie było sprauledllge''.
Wg danych Kuratorlun szkoły reJonu Smila zadłużonesą na 584 nl7lonilw,Starego Baanova na 2Ą9 a Czacza na g2 nlllony.Łącznle
nt7lon6w,z tego okoła ga7 nl].ta skladkj
l podatek od wynagrodzeń.
Na rnlosek KomisJi Spraw Spałecznych Ra'a povołala fyrncesse*ę Korłis_,ię d/s przyqoŁerra
ia dokumentiv zvłlązanych z przejęclen szk6ł
rzez samorządy,r sklad której ueszło po 2 prz
starlclelJ Zarządu,KamlsJi" lltzędu oraz dytarzy sekół.

abw6d

Karmtnle.Mteszkańcy tego obltodu glosoreć Dędą
u llonteśctu.
Szcseg8łowe wykazy ulJc J mleJscalłoścltvoreąych obułdy podane zostaną na aftszach.

{/WW Wg#{lWAuy
PodJęto

n.ln.

tatot

/. SprzedeJq cy . RXS Btoa tkouo. gtunt, n a

r

spraraclr:
- podn7eslenla opłat za vodę dla ce76t ptzenysłouych 7 usługauych, z 5OO0,- aa 55@l- Z€
n3 /ltażna od 7.7.br./,
- kupna palacu łt Bronlkorle aa cele ośrlatove,przy partycypacJt v 50* - 700 atltonńv Ku7

un

Uchwały

ktirya pałac yybudoułno,ptzekazał bezpłatgnle.

ffiWf&ZMeg

adbył dra posledaenla.

Fada podjela Uchrłaig

"

5pl.ł:;io )t:łor.?e-

N'd

l.rozpatryvałłl y s o k o ść

POda-

tku gr

u n t o v e g o na 2.p6łrocze.
Ustalono go na krotę 272.375 zł od ha prze7l- adny Leszek Balcer - konendant Straży Hlejs.
czenlowego /płatny w du6ch ratach/.
1eJ powledzlał,żeStraż vraz Po7LcJą będą kon
Drugie posledzenle nlało charakter vyJazdoyy, tra7ować rea7izavanle przez vłaśclcJe71varan
Zatząd uczestnlczył 29.7.br. u aflcJaLnry toz ólt pazwoleń l v razle stwledzenla uchybleń paleniu pleca ceramtcznego w ceglelnl w Przywystę_povać do Zarządu o uycofanle konces

slece PolskleJ.
Ponadto bgtnlsttz Jerzy Cleśia poźnfornował

fadę o

i.

Radny Adan Dorynek ze Starego Bojanowa

ziękuje za chodnLk na u7.HostoueJ 7 ''prosl
- końcowych pracach ptacach na vysyplsku śmj ... da7sze".
ec7,jago oddanie op6źnźłyapady,
.Jak zwykle,chcących szczegiłowo sJę zapoznBtońsko'-',gdzLe
- rozpaczęclu lnrłe§tycJl
zor
z przeblegiem Sesji.która odbyła się 5.8.
ganlzovłał stę Już §połeczny Komltet Woda - r.odsyłam do pratokiłu.
/H.z, /

-

:

ciągouania,
łłykonanlu dw6ch oduiertiu uody lt SraigJu ,
ptzystąplona da lch uzbraJania t vłączanla
do eltsploatacjJ,
trraJących pracach przy drugla adpiercle y
Hoto*ntcylpro*adzl się też roż,ńohly z nleszkańcan! o powołan!e Konltetu...

trvwutr_E

gru$Ir

|l naJbllższym czasle

xolę
r.ł5ti!ple
nla
ź zut7ą2ek małżeń
skl
v Urzędzle 5tanu Cyut1-

nega ,r Smiglu

la

g,ł.!:N,łę§#ł,d
i

zadeklórova1l:

21.8.br...
* Pan Grzegorz Janlec e Eaznanla l Panl
0n 1ec z y ń s k t
zapoznał z koptą pr§rns skleroyanego przez ZaDoroća 'vłavrzyn!ak ze Smlgla,
raąd 16.5. "Pogań 1929"Sn!g!e! do Komttetię a- - Pan Przemysłavl Skrzypczak ze Starego BoJaslediorych z prośbęo dof,lnansovanle X]ubu.
nowa ! Panl Anna Vleczorek ze Smlg7a.
Radny Jan NotłJckl podzleltł się p.lotkę
la 28.8.br.:
/?/,że 5K Racot sprzedaJe grunty w Czaczu.
- Pan Krzysztof |1r6b]evsk1 ze Snlgla l Panl

JeśJJtak,ta na]eżałoby wykuplć teren za boźs

klem na posa,etzenJe oblektów sportottych.
Radny WoJclech Clesie]ski vr6clł da ''uch
vały alkoho7olleJ" podJęteJ na poprzednieJ.ses

ze Snlg7a,
- Pan łllrosła* Przybył z Puszczykoyła l Panl
ńrleta i/owak ze Starego Bajanova,
Anna Brzeztńska

-

Pan Darlusz Ho77ck1 z Chełkova l Panl
8eata I1of fmann ze Sraig7a.

ji stvlardzaJąc,że:",..znlkły ptjalnte a pojawtły się bary.Przy pomocy gry sł6v pajavlła
slę ródka "Przy sklepacb sprzedaJących alkohol ieropnjk
ryrastaJą żavłeczk7 J stoJiki,Prz| kt'tych na
ret rn patze p&źnowleczorneJ granadzą się kli
encl l spoźyrają...Jest to problen nie tylko
nesee;| gnlny "pałłszechna dostępnośćalkoho]u
nie sprzyJa aychauaniu y ttzeźuośet".

r Smlglu:Vładysłav Krawczyk.

DD?łDf

L )\-LL

ęll 7ł
L,

LJvJ

ll.,A

Butmtstrz ustosunkopuj{c sJę do vypowiedzL
Badnego strierdelł,żeprzepis poe*aJa na prze

brłnźoglenleplJalnl tł bar"
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0d pavołanta l. razpoczęcta dzlała7no§cl
geografta oraz Rowego przedalotu - ochtona
Lteeun 0g6lnoksztalcęcego w Snlglu nlnął rok. środowlska.Cennyn uzupełnlenlen pracy dydaJest rlJęc okazJa do dokonanta słtego rcdzaJu bl ktyczneJ był udzlał uczntiu v wtelu konkurs.
Jansu.
szkolnych,nleJsklch t woJeuidzklch. /... /

rck był ntevątp7luźe nąjttunleJ- DLa uczn76v zdo7nych ptowadzone były zaJęcla
szy w dzlałalnośclszkoły ze vzg|ędu na JeJ ot z natematykl , poetycko-tea tra lne ,vatszżaty
ganlzacJę./.../
7ogtczne oraz zatęcla strzeleckte./.../
Htntany

Łącznle tl ceterech oddzlałach uezyło slę 80
ll pletwszych nleslącach naukl uszystkla _ żesuczn!6v.Grono profesorskle stanoylło 16 nauczy poły k7asoJre uczestalczyły v cyklu tren7ng6v
ciell.
socJotera peutycznych ptouadzonych pr2e2
Llceum zatńuJ.e budynek r centrułn rrlłsta, kt6ry pt acottn tk6w Wot . Potadn 7 Psycho l og tczno-Ped.
Llczy ponad 70O lat.Konleczne były.ulęc ptace Podobne zaJęcta zosżałyzotgantzottane dla
renóntaue l adapżacyJne.Wykonano te v nlezbę- g t on a profesors k t eg o. tIłodz l eż ucze s żn t czy ł a
dnyn zakresle przed tozpoczęcten naukl otaa u tóunteź r prelekcJacb pośrlęconychszkodlt
trakcle trrłnta toku szkolnego.Ptzed uruchołnle aspektom alkoholtzmu,aatkomantt oraz palenlu
nlem koJeJnych oddzlałiłt konleczne są dalsze
tytontu./.../

Ucznlovte atgaatzoua7t t uczesżntczylt
u przedstęłtztęctach na r2ec2 popnatły stanu
środorlska naturaln eEo.Zorgantzovalt a tW
cati vypad do okollcznego lasu l zaJęIl slę
zbtetanten beany§lnle vyrzucónych śatect/...
DytekcJa Ltceum stuorzyła rarunkt do aspołeczittenla życta szkoły.Ębrano Radę
Żurek,ks.dzleka n Zblgntew Dauldztak.
ły,kt6ta opracorała t zatwterdzlła Statut
Dla rłaścliegopaztonu ksatsłcenla 7 funkcJa- Llceun.Dztała Rada Rodztcóv t §aaorząd Ucznowan|a Llceun koateczne J$t uybudouante przy nloyskl .llsp67a7e zorganlzolrano uroczystaśct
szkole sall glnnrstycznel,novych sanltarlatór
szkolne./.../
l szatnt dla uczn76wrna7eży znlentć systen o- Dużym tydatzentea u życtu szkoły była vlzyta
grzevanla oraz zaadaptovać pomteszczenla plr- prof.Stefana Abta./.../Profesat z dużą źyczntczne na klub uczntouskl.a pottzeble Jak naJ llro§clą ptzyJął propozycJę reJśclay slrłcd
szybszeJ tea7lzacJl tych planiw nlech śwtadczy Koła PruyJac767ł Ltceua * Snlglu,ltt6te będzt,
fakt,źe we urześnlu ll tyn budynku uczyć slę
skupiać Smlglelan - Iudzt naukl,kultury I bl
będŹle ponad dpustu uczn76w.
nesu irragnących zachovać tryałe zv!ązkl ze
| ,l ,rerr" edukacJl Llceua reallzavało pro sltym todztnnya mlłstem.
gran ksztalcenla og67nęgo,9profllorane9o na
Przed Llceun ka7eJny rok dztał*trno§clekologlę j ochto:nę środorlska.tiłaśnlereallSzkoła będzte l,tczyła prarle 75O ucza76v.?łta
zacJa ptoftlu ksatałcenia deterralnorłla dztał Jdą tu *arunkl do pełnego rozuoJu lntelektulrc.śćedukecyJną szkoiy.Ne ukończenlu §ą pr
alnego.
nad' konstrukcJą tutorstJch progranó* nauczanla
Dyr.Llceun:rrgr PJotr 9l§nlevskJ.
taklch przednlot6r Jak;blologta,chemta 1

ptac@,/.../
Srodkl fJnansore na uykonanle remon t6u ptzeka
zało kuratorlun oraz vładze atasta ! galny.
Prxeaaaczono na ten ćcI t6vnteż pźentądze prze
kazane ptżez sponsorór:Zatząd BrouatÓv l{lelkopolskt SA z Poznanta,ppZbtgnten Chudak t Henryk Clsel,rła§ctclele sklepu przenysłovego Z.

a w Lesznie,w tej ceErieJni pracowała noja
lostra - 1 nożt ivośćvykazania się Ir' blżnee,Cegl,elnia to temat z przyszłośclą.Odchot się od ullelklej ptyty.iy'arto w nlą lnresto

WWv§ał

tit, Żs 71pca ir"rłlaścicle|

pryvatńe§o

*-

Ć.Ha perspektyrłę ź nam nadzleJę,że vykaże
1ę nlezłą rentovno§cią.

Przedsięblorstpa Cetanlkl Budow7aneJ v Ptzysle
llła§c-fclelowi l zatrudn7onyn pracownikom
ce PolskleJ p.Jacelr Frąckoriak dokonał w obe,raz z uruchan7enlem drugiegto
cnośclZatządu lfJasta ź Gnlny w Smlglu oraz
pieca !. uzrasemzarudnjen.ia życzędużoj asn ego
pracomik6w cegleJnl uroczystego tozpalenla
wla tła
pleca cetanl.cznega.
v tunelu
pteca!
W Ptzystece,po prarle du6ch iatach - nlną ve
/H.Z. /
wrześntu - tuszyła pradukcJa.

-

Rozruch nle

był łatvy -

n6vź p.Bronisłarł

dytektoi zakł adu.
CegleJnla została pozbatlona częśclsprzętu
Nadobnlk,

kopatk!, ładowatk!, poano3ntł6l uhdłovyeh l
sarcchodu-lryvtotkt.Sptzęt ten żtzeba kupte .
U czaste roztuchu łtychadzą żeżnlespodzlan

Wllpcu:
- sparządzono 78 rmJoskórł do Koleglun,
- ukarano 42 asoby aandatanl na łączną

4.a50 tyś.
- poucaono 63 klerulących poJazdanl,
- zattzynano 3 sprałłcłuna gorącp uczynku,
lrl.ilp. v nteaczektvanych moaenżach nlekt6re
- zatraymana 8 ptau Jaedy t 7 dawodiw raJ.
urządzeala po proscu s!ę zatra@r!ą.
:kalźzJa przy CPN r Smlglu.§Jeletnl
Na razte cżynny Jesć Jeden z dv6ch plecy. ś:7:.b1.
mlesakantec 8ruseczeva vyteżdźaJącnot,oryn§a on 77O a długoścl.Ceglaprzeluvana Jest
lcę na ul.Połudnlouą zaJechał drogę omaiucho
v ntn na vizkach ceranlcznych.Aktualnle pto tłl !.nJeletntego,pa
udzlelenlu pomacy lekardukcta dobowa uynost 8.640 sztuk.
skźeJ,zttolnlono do domu.
Ęptodukovaltśny tuż 30 tys.satuk ceEły.
a3.8abra :trzykrotnle - ł gadz.7ąoo,2155 l
Popyt test duży.U nas HAX łt klaste 75 kosz
ffinreruen:.ouano v rodzźnn. sporze w
tuJe 6.63O zł y' u Poznanlu Jt tW dnlu -9.
Staryn BoJanovłle.tlałżonklupouczano. l.
8.br.' - 8.2(n zł /. Odb 76t, na raz !.e, transport
3Ł3r. :,l Koszanowie korłbaJnlsta kosząc z
en vłasnya.ll ptzyszłośclsłużyćbędzleny
znlszczył uprarły po7ołłe:ponźdoryl fasolę.
naszw,a cegłę będzteny pakletyzouać.
Sttany doszły do porozumlenja.
Po roztuchu ptodukovać będzleny cegłę I4AX,
6.8.br..:ut Bronjkorłie zatrzryano kieruJqcego
a - 220,K - 3,pełną l dzturaukę.W ptzysztowerem,ktlty nlał 7,57 dn3 a-lkoholu ył ttyłoścl- betonowe bloczkl H - 6,I.r - 4 i pus dychanyn povletrzu
! |łletrzeźwy

takl żużLo-betonope.

Kiedy drugl plec? - pytan rłaśclcleJa.
Jak dobtze piJdzle,to pod konlec roku.Ale
uynaga on kapltalnega remontu.Zatrudnlenle
utedy yzro§ate do okoła 13O os6b.Doce7avo
ptacouać będzle okolo 750 os6b.
Co Pana sklonllo do zaJęcla slę ceglelnlą?
Trochę sentyment - oJclec utodzany v Smlgll

sumę

że , .. spiesey się

oSwladczy

na . .

ł,

.pźuo! Zatrzryano

, ,l

upravnienla i skleror€no yniosek do Ko7eglum
9.8.br.., lnterrenl owano w Czaczu-Nadolnlk ,
gdzle doszło do nieporozumleń sąsledzklch.
Jedna ze stron,szukająca zaczepk7,była pod
upływem alkohoJu.Przeprovadzono razmauę.
Korł.Posterunku

PotjcJi LokalneJ r

Smlglu:

st.sjerżanć §leslarł TerczevskJ.
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Powszechną obawą przed rezygnacją

ARsKA

z jedze

z

sasZE|łIcY

9AŁATKA
nia nięsa l ryb jest przeświadczenie"że dieta
beamięsna będzie zbyt uboga r białko.
Potrawa,która nabiera srlaku r aliarę ptzechoW rzeczywlstoścl dieta rregetariańska możę dasprlygotorlaĆ Ją poprzedntetarczyć vięcej bJatka nlż nornalna dieta,zar6a wywanla,naJlepteJ
go dnla.
na darosłyn"Jak l dzleclom,nawet jeśJi nie spo
7"9oczeulcę gotórać 35 - 4a atnut t dużeJ
źywaJą nabJaiu.
ttoścJuody,aż będzle oiękka.0cedztć l rystu
Dle§a oparta na naturaii:ej zyanaścl to
n{c to s€no co uegefariańska,łje czesto się u- dzte.
2"Rozgrzać kJlka krcpll aleJa,naslcna kardazuPełn!a_|4"tjje rafJnorvan e arodukty zboż,owt ł
nle przetrsrżdna fasala J Jnne strącząaveo nle nonu l kozleradkt snażyĆ 3-4 nlnuty,rż Sctefi
nleJą.Utluc v moźdzterzu.
łcnsc,ryopane orz€chy l suszane ovłoce 5ę ła p€r
ptzyptałry,togurt,
na ]clsze niż puszkollane,bute}kovane 1 lnaczeJ 3.Wymleszać razdrabnlone
przetvarzane produkty zawleraJace sćl,cuk3er i tvarożek l czosnek.Dodać do soczeulcy.llsąpae
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