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Jesz€KĘ o pieniqdzqch:
lłydatki...

W poprzednim nutllerze. ?(63) z 1-1.f.br,. pisa}enr
rl przewidvwanvclt i,.rzez 1l:ldę }iiasta. i Grninl- lv
Smiglu dochodach lv 1994 iokit. Fiszr: pr-zerł;idywa-
n.vch, bo nie w-radomo czy wszystkie podatki ,.spły-
ną". W uzasadnieniu cio L]chlvał;,, budżetorvej napisa-
no. że zachodzi obalłrtł o to. że plan rł, pozvcji ,,Poda-
tek od środkow fl,ą1l-spoltor,vych" zostanie zmniejszo-
ny z uwagi na lvłączenie viartości tego podatku w
cenę palilłla. Obawę Radnych budzi takze realizacja
dochodow r,v pozycji ,.podatek roiny od jednostek
gospodarki uspołeczniołre j ",

Po raz pi.err,r,sz"v w naszym budżecie pojaił,iła się
w dochodach poz;t,cja: siibivencja ośłviato-ła. Sub-
wencja to otrz_ymane pienądze na śclśle ckreśiotr1,
cel - rł, tym rvvpadku ti-lko na ośu,iatę (Dotacjzi
można dysponorł,ac dorvolnie.). Zii;r,acarn też u\vagę.
ze -w tegorocznym budzecre przeil-idziano rr.,vdatki
rł,iększe od dochodor.i. Ich nieioDó,- z,ostanie poklvtl-
z nadwyzki budżetorvej z 1!t93 r,, Aie nie calej, Wv-
ni]ra z tego, ze Racia jej cześc pozostar.,-iła:_,rilie rł-re-
zerrvie na,,nieprzewidziane -,1-1 datkr". Zaklaclając, że
planolł'ane clochocly rvpłl.ną do kas.r,. zostaną one \Ąi},-

datkowane następująco (r,v tr siącach ziot_vch):

NA RoLNICTwo t.750.000

z tego m. in. na:

- wodociągowanie rvsi; Blońsko, Czaczvi<, T{sięgin-
ki, Karśnice, Nfolorvnica, l{or,v1- Bia,łcz, Przysieka
Stara I - 1,530.000;

- odbudolł-e star,vu rł, Poladowie - 35.000;

c]_o f inatl so,,rrani e spoi i,,i lvo,1ntl-nl t: 1i { )raC\.J n.- J

l {J5,000;

I(ultury

iś
NA GOSPODARKĘ KOMUNALNĄ 

-,.566,000
z tego m. in. na:

-- dotacje dia Zakałdu Gospodarki Komunalnej w
Smiglu - 5.000,000 (zaopotrzebował ?,079.000).
Z tych pierriędzy Zakład będzie finansorvał (do ich
wyczerpania):

1) utrzymanie czystości w mieście,

2) utrzymanie zielenl: moder"nizacja parku plzy
Dworcowej i skweru na pi. Wojska Polskiego,
uzupełnienie zie],eni na skwerze przy u1. Kiiiń-
skiego i na pl. Rozstrzelanych. uzupełnienie zie-
leni. na pozostałvch zieieńcach;

3) chodniki: len-iont u1. Kilińskiego, 500 m, Matejki,
400 m olaz nowe na ul. Prtłsa, 600 m i Słorł,ackie-
go (pod choinkani) 250 m;

1) kanalizacja burzowa: kolektor uI. Kościuszki,
300 m, kanalizacja ul. Wyspiańskiego, Kraszew-
skiego, Irvaszkiew,icza, Sikorskiego, Rudnickiego,
Słowackiego i Skarzyńskiego 

- 1.600 m, Kędzier-
skiego - 350 m, wodna 

- 
300 m.

ł) p]]ace ]:emontowe w budynkach:
. wymiana instalacji gazowej: pl, Rozstrzeianych

nr 14 t 26 Jagiellońska g. Matejki 6, 16, Podgór-
na 3, 4, Kilińskiego 22, Kościuszki 2I, 29, Lipo-
tt,a 10;

. instalacje wodociągowe: Stare Bojanowo, Kręta
10 i Karśnice 86, 87,

. przełożenie dachorł,: Kościuszki 21. Podgorna 4,
Mateiki 16, plac Rozstrzelanych 4, Stare Bo,ia-
no\\ro] I{ręta 10' 

c, rJ,, na następnej stron,ie
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clokończenźe ze strong 1

. $rymiana elerłzacji: Jagiellońska 4, 6, Sienkicwi-
cza 14, 15,22, Matejki 6, Szkolna 5,

o p]]€lC€ zduńskie 
- przestawienie 20 pieców.

Urvaga! Może zajść sytuacja, że z braku pieniędzy
nie rł,szystkie podane wyżej prace będą zlealizowane,

- budowę drogi - ul, Dudycza od stlony Nietąz-
kowa - 1.000.000,

- remont u}. Powstańców Wielkopolskich, podjazd
z ul. Wodnej - 140,000,

- utrvardzenie drogi Bielawy - Karśnice-100.000,

- poszelzenie drogi w Spławiu - 100.000,

- remonty bieżące dróg gruntowych 
- 50.00U.

- budowę kanalizacji w Karminie - 150.000.

- kontynuację budowy kana}izacji w Bronikowle -90.000,
*- energię, materiały i wyposażenie oraz moderniza-

cję oświetlenia ulicznego,

- budorvę oczyszczalni dla miasta i gminy
1.000.000,

- dofinansowanie remontu Pomnika Rozstrzelanych.

NA OSWIATĘ I wYcHowANIE - 24.187.000
z tego m. in. na:

- szkoły podstawowe - 19.78?.000 (zap. 21.094,642),

- remont i adaptację na cele oświatowe pałacu w
Bronikowie - 700.000,

- przedszkola i klasy zerowe w Smiglu - 1.400.000
(zap. 1.624.903),

-_ przedszko}a, które zostały włączone do szkoł poci-
stawowych - 2.300.000 (zap. 2.470.264).

NA KULTURĘ I SZTUKĘ - 3.015.000
z tego m. in. na:

- dofinansowanie Centrum Kultury w Śmiglu -2.310.000 (zap. 3.038.155). Z tych pieniedz1, Cen-
trum m, in. finansuje:

1. działainość sekcji szachowej ,,Wieża'' - 30.000
(zap. B0.000),

2. działalność KS ,,Pogoń" - 55.000 (zap. 105.000),
3. działalnośc sekcji tenisa stołowego ,,Polonia'' -20.000 (zap. 39.000),
4, działainość Społ. Miejsko-Gminnej Rady Spor-

tu - 50,000 (zap. 150,000),
5. działalnośc orkiestry Dętej OSP - 40.000 (zap.

t,0,000),
6. działalnośc choru

47.000),
7. imprezv sportowe organizowane przez Szkołę

Podstaworł,ą w St. Bojanowie 5.000 (zap. 5.265),
B. instruktolow, ttenerór,v, dyrygentów, gospodarzy

obiektów, redaktola, pracowników Centrum 
-łącznie zZUS - 1.300.000,

działalność bibliotek 180.000 - lv tym dzierża-
wy za pomieszczenia 60.000,
utrzymanie basenu - 65.000,
ogrzewanie pomieszczeń, energię elektryczną,
wodę i gaz- 300,000,

- dofinansovzanie budowy świetlic -w Brońsku
130.000, Karśnicach 130.000, Poladowie "-
130.000, Przysiece Starej - 25.000, Szczepanko-
wie Nowym - 50.000, Sierporvie - 130.008;

- remonty pozostałych śłvietlic .- 50.000.
NA OPIEKĘ SE,*ŁECZNĄ _ 11.192.08s
z tego m. in. na:

-- zasiłki i pomoc w natufze - 9.164.000,

- utrzymanie działalności Terenowego Ośrodka Po-
- Cofinanso.łanie prac interwencyjnych 400.000,

NA ADMINISTRACJĘ PAŃSTWOWĄ I SAMOB,ZĄ-
DowĄ - 5.464.000
z tego m. in. na:

- wykonylvanie zadań zleconych z zakresu admini-
stracji rząciowej oraz śrociki na zadania , z,akresu
komunikacji-743.377,
mocy Społecznej - 660.000,

- działalność Rady Miasta i Gminy w Śmiglu --
1 19.000,

- działalność Zarządu Miasta i Gminy Śnigiel -3?6.000,

- działainość Urzędu Miasta i Gminy w Śmiglu -3.256.623,

- działalnośc Sti:azy l,vliejskiej .,v Smiglu -- 350.000,

- do{inanso"vanie i:irdowy kostnicy w Snig}u -100.000.

NA GosPGDABr{,Ę M§§§ZI{ANIOWĄ ORAZ NIE-
II{ATERIALNE Ł:SŁU§I KOM{JNALNE _ 380.000
w tym 300.000 na działainość ochotniczych straży po-
żarnych (zap. 478.000),

NA OCIIRGNĘ ZDROW{A - 10.0G0 (komisja prze-
ciwalkoholowa},

NA BoŻNĄ ł.ZLŁŁp.§,N8§C: 889.E00 (środki prze-
znaczone do dyspozycji sołectw i osiedli},
NA BOżNE BOZLICZEN]IA (łezerwy ogólne i celo-
we) - 103.735.

Oczywiście, nie wszyscy -- zakłady budżetowe,
instytucje, organizacje, kluby - są tvm rozdziałem
środków usatysfakcjonowani. Ale: ,,Tak kraw,iec kra-
je, jak mu materiału staje''.

(E. z.)

W najbl,źższy,rłt czcsźe wolę usstąpieili,l,
mąłżeńskź zu Urzędz:.e,Sćaritł Cyu.łlnego u;
deklclrol!alż:

7.05.94r. 
- Pqn Robert Grzelczgk ze Smigloi Panź

Małgorzata Olejnźk ze Smigla.

- Pan Henryk Roszkollsiak z Robaczgna
ż Pani lzabelu Maćkolllska z Robaczyna,

14.05.94 r. - Pan Jarosłuus Sżtkieużcz ze Sml,gla t
Panź Justgna Kubźak ze Smźgla.

Z:lsi.=i;Cll K:i ;,-,,.,:;,ia r.,-Sr

D u ltLLt,,l 1irl lrl.ic :c l:
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Nee W&o
uyJą
tradycJą...

Cech Rzemiosł Róznych w Smiglu reaktywowany
zostaŁ po 58 latach, w 1990 roku. W zebraniu zaŁoży-
cielskim uczestniczyło 47 rzemieślników. Uchwałą
z dnia 28 rnaja 1991 roku postanowiono: ,,z d.o-

browolnych wpłat rzemieślniczych zostanie zakupio-
ny sztandar". Jego poświęcenie odbyło się 29.9.1991 r.
podczas uroczystej Mszy św. odprawionej w kościele
p.w, św. Stanisława Kostki. W październiku 1993 r.
podjęto uchwałę o zakupie dla Starszyzny Cechu tra-
dycyjnych tog i biretów. Godne odnotowania jest to,
ze Starszy Cechu, Podstarszy i Sekretarz zakupili je
z własnych funduszy. Również w październiku tegoż
roku podjęto uchwałę o odtworzeniu insygniów ce-
chowych - łańcuchów sprzed iI wojny światowej.
Ich uroczyste poświęcenie, a następnie przekazanie
Starszyźnie odbyło się 17.4.br.

Uroczystoś ć r ozpoczęŁa się uroczystą celebracy jną
Mszą św., w czasie której ks, proboszcz Stefan Du-
dziak insygnia poświęcił. Następnie rzemieślnicy pod
cechowymi sztandai,ami -vrcaz z zaproszonymi gośćmi
przy dżv,iękach orkiestry dEtej OSP Śmigiei udali się
do sali widowiskowej Centrum Kultury. Tu nastąpi-
ło uroczyste przekazanie irrsygniółv, ufundowanych
przez Radę 1Vtriasta i Gminy w Śmiglu oraz Cech Rze-
miosł Róznych w Śmigtu. Ojcami chrzestnymi insyg-
niów byli: burmistrz Miasta i Gminy Smigiel -_ Je-
rzy CieśIa, przewodniczący Rady Miasta i Gminy w
Słniglu - Witold Omieczyński i Tadeusz Tomaszew-
ski najstarszy czyr:rly rzemieś}nik, który swój
warsztat prowadzi już ponad 40 iat.

Insygnia - 3 łańcuchy - zostały wykonane ze
srebra. U dołu wieńczy je pozłacany orzeł z koloną.
Obok orła mają wybity herb Śmigla i herb rzerniosła.
I§osić je będą Podstarszy Cechu Adam Dorynek i Se-
kretarz Zdzisłaul Zteglrer- Trzeci łańcuch, bardziej
okazały, w swych ogniwach u, kształcie kół ma syrc-
bole wszystkich rzemieśiniczych specjalności. Nosił
go będzie Starszy Cechu - Jan Chomski.

W uroczystości udział wzięli śmigielscy rzemieśI-
nicy oraz zaproszeni pTzeznicb. goście, wśród których
m. innymi byli: rvojeuroda leszczyński Zbigniew
IIaup, dyr. Wydziałt-ł Kultury U.W, w Lesznie Euge-
niusz Sliwiński, prezes Izby Rzemieślniczej w Pozna-
niu Jan Pawlak, pełnomocnik Izby na woj. leszczyn-
skie Klemens Durka, miejscowe władze administra-
cyjno-samorządowe: burmistrz, wiceburmistrz Hen-
ryk Skrzypczak, Frzewodntczący Rady, honorowi
'członkowie Cechu: Franciszek CieśIik i Fienryk Maj-

chrzak oraz delegacje ,cechór,v z Leszna, Kościana,
Gostynla, Wschowy, Góry Nowego Tomyśla. Byli też
goście z Holandii. Burmistrz Miasta i Gminy Śmigiel
Jerzy Cieśla składając życzenta w imieniu władz ad-
ministracyjno-samorządowych wytazlł nadzieję, by
insygrria noszone przez Starszyznę były syrnicolem si-
ły i jedności naszego rzemiosła. Prezes Jan Pawlak
połviedział:,,Macie symbole wŁadzy rzemieślniczej.
Jesteście cechem, który w Wielkopolsce pretenduje
do jednego z lepszych".

Miłym akcentem uroczystości było wręczenie sre-
brnych meda]i z herirem rzemiosła osobom, które
wniosły duze zasługi dla rozwoju Cechu. Otrzymali
je: Jerzy Cieśla, Stefan Klupsz i Witold Omieczyński.
,,Za rozwój rzemiosła Wielkopoiskiego" Izba Rzemie-
ślrricza w Poznaniu przyznaŁa złote odznaczenia: Eu-
geniuszowi Hamrolowi, Kazimierzowi Rogalskiemu,
janowi Sternie, Władysławowi Szczerbaiowi i Zdzi-
sławowi Zieglerowi oraz srebrne - Mieczysławowi
Adamczakowi, Michałowi Gruszeckiemu, Janowi Li-
siakowi i Mirosławowi Talarkowi.

Ale nie samą tradycją żyją śmigielscy rzemieślni-
cy. W swej krótkiej, bo zaledwie czteroletniej dzia-
łalności, Cech wysunął szereg inicjatyw, dzięki któ-
Iym m. in. zaadaptowano budynek gospodarczy na
Dom Rzemiosła w Śmiglu, usamodzielniła się Zasad-
nicza Szkoła Zawodowa, reaktywowano Kurkowe
Bractwo Strzeleckie.

Obecnie Cechem Rzemiosł Różnych w Śmiglu kie-
rule Zat:ząd wybrany w marcu 1993 roku. Jego człon-
kami są: Jan Chomski - Starszy Cechu, Adarn Do-
rynek - Podstarszy, ZdzisŁaw Zieg}er - Sekretarz
oraz członkowie: Jerzy Galas, Stanisław Kiciński, Jan
Lisiak, Jan Wypych. W cechu dobrov,zolnie zTzeszo-
nych jest 93 rzemieślników ze Śmigla i Przemętu.
Reprezentują oni 29 btanż: mechnika pojazdowa -15, murarstwo - 12, stolarstwo - 9, ślusarstwo i ko-
u.alstwo po 3, instalatorstwo sanitarne - 6, dekar-
stwo, instalatorstwo elektryczne, malarstwo - tape-
ciarstwo, lakiernictwo pojazdowe po 4, elektryczność
rnechniki pojazdowej, instalatorstwo gazor,ve, posadz-
karstwo, betoniarstwo, krawiectwo i fryzjerstwo po 2,
piekarstwo 

- 5, i po 1 łvarsztacie: ciesielstwo, kotlar-
siwo, wulkanizatorstwo, cukiernictwo, garbarstwo,
zduństwo, blacharstwo pojazdowe, mechanika ma-
szyn i urządzeń rolniczych, masarstwo, tapicerstwo,
drukarstwo i kuśnierstwo.

Cech posiada też własne biuro, które mieści się w
budynku Urzędu Miasta i Gminy. W biurze można
uzyskać informacje w zakresie składek ZUS, podat-
ków, zawierania umów, podnoszenia kwalifikacji,
kursów bhp i pedagogicznych. Aby zostać członkiem
Cechu należy wypełnić Deklarację, wpłacając wpiso-
we (200 tys.) i opłacać comiesięczną składkę (100 tys.
złotych).

(H, Z.)
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Kó&km {.e§n§cze} nffibierc§ę fiempffi
Dnia 20 kwietnia br. v,l sali Centrum Kultury w

Śmiglu odbyłc się V,falne Zgramaó_zenie Gminnego
Zwtązku Rolnikółv, Kółek i Organizacji Roinicz)rch,
Na wybranych 55 detegatow w Zgromacizeniu uczest-
niczyŁo 35. Y/śród zap]]o§zonych gości byii: prezes

WZKR w Lesznie Marian Kasperski, hurmistrz Je-
rzy Cieśia, przervodniczący Rady Miasta i Gminy Wi-
told Omieczyński, dyrektor BS w Śmiglu Jerzy Woj-
ciechowski, przedstal,viciet CI}R Marioia Stachowiak
oraz prezes Gmirurego Koła PSL Jetzy Ruciński, Na
przewodniczącego Zgrcmar}zerriu nzybrano Ryszarda
Fornalika,

Sprałvoztianie z działa}ności w oklesie minionycir
11, miesięcy złożył przew,oriniczący Gmi:rnego Zw,iąz-
ku Stanisław Szubert. Do Zwtązku należy 21 kółek
rolniczych, 5 kół gospodyń wiejskich, związek ho-

d,owcó,,łr bydła skupiając 536 członków oraz Przedsię-
biorstłvo Produkcji Handlu i Usług Rclniczych ,,Smi-
gro1". Do sukcesów Przewodniczący zaliczył przede
wszystkim zaznaczenie obecności na terenie miasta
i gminy, przedłużenie terminu spłaty kredytów su-
szowych i otrzyrnanie pomieszczenia administracyj-
nego. Do porażek zaliczył:

__ nie uzyskanie obniżki staw-ki IiI i IV raty podat-
ku rolnego, co zostało spolT odo,łrane nie tylko sta-
raniami Zwlązku, ale i brakiem solidarności wśród
sarnych rolników,

- małym zaangażowaniem niektórych członków w
pracach Rady,

- brak rozwiązar,ia sprawy wpływających ścieków
do rzeki Samicy koło Karśnic. Wojewódzkt Za-
rząd Melioracji i LJruądzeń Wodnych łv Lesznie
odpisał że: ,,Najwłaściwszym działaniem (...) jest

wstrzymanie wprowadzania ścieków(...). Lezy to

w gestii Urzędu Miasta i Grniny w Śmiglu". Ale
żeby tak było, najpierw mtłsi być wybudowana
o czy szczalnia ścieków.

,,Na zakoticzenie chciał}rym podziękować członkom
Rady, pracol";nikom ,,Śmigrolu", Zarządowi Miasta i
Gminy, a także pracownikom Urzędu Miasta i Gmi-
ny, pracownikolrl Ośrodka Doradztwa Rolniczego za

pomoc i d"obrą współpracę" - 
powi€dział Przewod-

niczący Szubert.

W dyskusji - 
z braku chqtnych spośród delega-

tołv - 
pierr,vszy głos zatrrrał Hiarian Kasperski. IMó-

wił o naszym polskim rolnici. ie -,v trzech płaszczyz-
nach: jak Polska jest rvidziana lłi polityce światowej
(źle), obecna sytuacja rolnictwa, działania WZKR ma-
jące poprawić sytuację rolnika.

lo{ówca zapowied_ział, że w najbliższym czasie roz-
poczną riziałalność spółki polsko-niemieckie, które

polskim rolnikom - ,,polski chłop musi mieć zaję-
ęig" - będą dostarczaŁy materiał hodowlany, pasze

i nawozy, a wyhodowane zwierzęta będą eksporto-
wane do Nierniec, gdzie... zwiększy się areał odłogu-
jących pól. W rolnictwie będą działały brutalne pra-
wa ekonomiczne, którym czoło będą mogły stawić
gospodarstwa obszarowo (28 ha) większe. WZKR Ie-

piej się współpracuje z SoRP niż z PSL, kióry prefe-
ruje rolnictwo bogate. Udało się, w skali kraju, za-
hamow-ać likwidację BS. Planowano w ich miejsce
utrvorzyć ,,banki powiatow-e" z kapitałem francuskim.
Związki rolnicze waLczą o nowelizację Ustawy o ce-
nach (minimum 100/o zysku), o oriręczne tazliczenie za
ociełsrane od rolnika produkty, np.: mleko. (Niektóre
spółdzieinie mleczarskie teraz wypłacają rolnikom za
mleko dostarczone w ... grudniu.). Wielkim proble-
mem, który wymagą natychmiastowego uregulowa-
nia jest rejestracja ukrytego bezrobocia na wsi. Na-
leży obliczyć, ilu pracowników jest niezbędnych w
danym gospoclarstłvie. Reszta dorosłych członków ro-
dzirry winna korzystać z wszystkich uprawnień przy,
sługujących bezrobotn3,tn. Ma to zapobiec rozdrab-
nianiu gospodarstr,v. i\Ąówca wspomniał, że wytoczo-
no proces o uchylenie decyzji o sprywatyzowaniu
leszczyńskich cukrołvni bez zasięgnięcia opinii plan-
tatorów. Zygrrlunt Konieczny - prezes związku ho-
dowców bydła pcdkreślii, że utworzenie w Gminie
jednego związ'<u jest dużym sukcesem. W wyniku
wyborów samorądowych, każda wieś winna mieć
swego przedstaiłtciela rł, Rarlzie Miasta i Gminy. W
końcu swego wysĘpienia zaapelowął: Pomóźrny so-
bie sami, kupujemy tylko nasze - bo jest lepsze od
tego, co nam reklamują.

Pracę Ośrodka Doradztw-a Rolniczego omó#iła
Mariola Stachowiak (o działalności Ośrodka napisze-
my oddzieinie).

Głos zabraŁ także burmistrz Jerzy Cieśla, który
w irnieniu własnym i Przewodniezącego Rady Miasta
i Gminy Witolda Omieczyńskiego, nowej radzie zŁo-

żył gratulacje i życzył dobrej wspóĘracy z samo-
rządem lokalnym. ,,Istnienie silnego Związku z mąd-
rymi ludźmi pomoże dużo zdzlałać dla dobra naszej
gminy. Rozsądek i rozmowy, a nie wymuszanie niech
będą podstawą naszej współpracy" - powiedział na
koniec swego wystąpienia,

W wyniku jawrrych wyborów, do Rady wybrano
następujące osoby (przyjęto zasadę, że każde kółko
będzie miało swego reprezentanta): Jan Eatajczak -
Nietążkowo, Stanisław Maciejczak - Smigiel, Jan
Klecha - §1,\r57g2ę\Mg, Jan Pietrzak - Karśnice,
Hieronirrr Wysocki - Karmin, Józef Kozica - Spła-

iil'l,cilc:e',Źe ilri ;].'!;i-,]'
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wie, Fiotr Kaczmarek - żegrówko, \Eacłar.a Nowak

- Bielawy, Bogdan Suwźczak * Nowawieś, Andrzej
Włodarkiewicz - Ptzysieka Stara I, Stanisław §zu-
bert - Czacz, Henryk żak - Przysieka Polska, Hen-
ryk §tachowiak __ Szczepankowo Nowe, Sławomir
Lewandowski - Machcin, Ryszard Sliwiński - Bro-
nikowo, Witold Karnieniarz - Olszewo, .}acek Wa-
sielewski - Poladowo, Józef }Tżkołajczak -- Morow-
nica, Itrenryk Fłóciennik -- Wydorowo, Marian Waw-
rzyniak - Glińsko, Byszarii Fornalilr -- ,,§migrol",
Henryk Starkbauer i Zygmunt Konieczny -- Gmin-

ny Związek Hodowcórv B,vdła oraz Aniela l{oiaciń-
5]1ą 

- KGW }Tietążkcu.o. Urszliia }:{alysiall .- KGW
S: .;gicl i łVa*c|a Hałek 

- I.icl\r W).doro.wo.
Do I{crnisji R:rvizl-jnej rłr-brano: Genolł,cfę No-

1ą3j1 
- plz,:r,ocił,;cząca. iiciacińska Aniela , Zł,g-

r;riln t §ao] olv:, i,;i 
- :złorko.,r;ic.

lia pierl,.,,slz,vrł zebranitł Redl- w;lłgr.ior.o jej Pre-
z;-i_Lilrrn w następul4cilm s]<łeclzie (rł,,vboł: prezesa od-
r-,czcno): I1. Żak, S, Szubert, .'i. Pietrzak, H. Stark-
baiłei -- .łiceprezes, R. Forna1ik, U. },,Iatysiak - wi-
cepl:€zes, J. Ratajczak.

(H. Z,)

WodmBismy §m rękę...
Od 1 kwietnia br., dzięki dużym wysiłkom na-

szych władz samorządowych, 30 bezrobotnych, któ-
rzv utracili już prawo do zasiłku dla bezrobotnych
zwanego powszechnie,,kuronióvlką", otrzymało pra-
cę. W Rejonorvyrn Urzędziie Pracy w Kościanie ta-
kich ludzi z naszego terenu zarejestrowanych jest 160

(?00 jeszcze pobiera ,,kuronió-wkę). Praktycznie pozo-
stają bez środków. Żyją , zapornogi otrzymylvanej
z opieki społecznej. Potrzeb jest coraz więcej, a pie-
niędzy w gminnej kasie - mniej.

Zatrucinieni zostaii vł Zakładzie Gospodarki Ko-
munalnej i N[ieszkaniorvej w Smiglu.

- Parrie kierowniku * z-yvracam się do E{}INRYKA
SKBZYPCZA.KA - co legło u podstaw decyzji zor-
ganizor,vania robót publicznych dla hezroJootnych?

- Przede wszystkim finanse. Ztrudnieni (chcieliśmy
50 osób, urząd pracy wyrazlŁ zgodę na 30) ottzyrnu,
ją u rras pensje nieco wyższe niż ,,kutonió\&,ka",
600/o ich płac refunduje nam utząd praclz. A ponadto,
jeśli przepracują pół roku, nabierają ponow-nie pra-
lł,a do ,,kuroniówki", która n,ie obciąża kasy gminy,
i przestają być klientami naszej opieki społecznej.

- Jeśli przepracują...

- Sprawę postarł,iliśmy jasno: rzetelna praca, pun-
ktualność i dyscyplina. Wiedzą za co mogą być poz-
bawierri pracy. Wiedzą też, że dc opieki w takim wy-
nie rrrają po co iść. My tym ludziom podaliśmy rękę,
strvorzyliśmy im możiiłvości, by poczuli się znów po-
trzebni i uwierzyli, że żyć trzeba z pracy. Może coś
się zrnieni i znajdą gdzieś zatrudnienie na stałe?
Niestety, nie u nas.

- Jak zorgałrizowarro irn pracę?

- Podzieleni zostali na grupki 3-4 osobowe, oczy-
w-iście o zbliżonych zawodach Iub umiejętnościach.

!V każdej gr,.lpie jest nasz stały pracorlrnik, który z
nini pracuje, a ponadro jest odporviecizialny za dys-
c-ip}inę, sprzęt i ::rlateriał;r.

* Jakie prace .rvykonują?

- Iizisiaj (i9.04, br.)? Proszę bardzo:

& rnontaż rurociągó.ł kanalizacyjnych -w Śmiglu na
ulicach Osiedie i Wodnej;

6 układanie kra-wężnikór,v i chodników rv Czaczu i
na lil. B;:Liszczewskiej r"l Śrnig}u;

a tynkowanie budynku przy u1, Reymonta v,- Smi-
glu;

a przygotcwani.e rur kanalizac5.jnych do ułożenia
na ui. Słc,,.;,aciriego rv Śmiglu;

@ naplawa i czyszczenie kanalizacji w Starym Bo-
ianowie,

€ porządko.,lzanie diogi l\{orownica 
- Szczepanko-

WO,

6 wodociągo,.łanie Księgin,ek i Karśnic.
€ prace melioracyjne łv l\ieiążkowie,
a malowanie znakólxr drogowych i ławek w Śmigtu;

& przebudorłra 
- oorządkorvanie parku przy u1.

Dvrorcorłrej łv Śmiglu.

- Jakie rta Fan odczucia?

- Wspóinie z bLłrmistrzem Jerzyrrr Cieślą wizyto-
waliśmy niektóre miejsca. Jesteśmy dobrej myśli. To
są normalni 1udzre i ,wyraźnie widać, że na pracy
im za\eży, Są zainteresowani, by ją dobrze wykonać.
Jeśli tak będzie, zyskają i oni i my - miasto i gmina.
A oto przeciez chodzi.

-- Dziękuję Fanu za loz}nowę.
(H. Z.)
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SpoRT I TURYST5iKA
W clniach 25 i 26 marca 1994 roku gmina Smigiel

gościła młodych turystow z naszego r,vojervództwa.

W tych dniach Szkolne Koło Kra;oznawczo-Turys-
ty,czne PTTK przy Szkole Podstarł,owej nr, ż w Smrg-

1r-L zorganizowało rajd turystyczny pod hasłem

,,V Smigielska Wiosna Turystyczna", Reaktyworva-
no go po sześcio.ietniej przerwie spowodorvanej truci-
nościami finansow-ymi przy olganizacji takich lm-
prez. W tym roku rajd mógł się odbyć dzięki pomocy

współorganizatorów i sponsora. 
-Współorganizatorami

rajciu były: Społeczna Miejsko-Gminna Rada Si;olirł
Kultury Fizycznej i Rekreacji, Urząd Mlasta i Gtll-
ny oraz pan Jan Lisiak -- sponsol rajdu. W rajdzie
uczestniczyła młodzież ze szkol:. podstawowych nr J

i l2 z Leszna, Włoszakowic, Kobylina oraz członko-
wie koła SKKT ze Smigla. Łącznie rv rajdzie udział
wzięło około l00 młodych turystow, którzy w dużej

części r.vędrowali na trasach dwudniowych. W szkole
podstawowej, gdzie mieścił się nocieg, dzieci atrak-
cyjnie spędziły czas oglądając video i grając \/1i Ioz-
nego rodzaju gry sportowe na saii gimnastycznej.

Na mecie rajdu zorganizowano szeleg ciekaw-ych

konkurencji sprawnościowo-rekreacyjn_vch oraz koir-

kurs krajoznawczy. Zwycięzcy poszczególnych kon-

kurencji otrzymali nagrody. Rajd minro brzl-dkie;
pogody był bardzo udany, a dzieci bardzo zadolł,oio-

ne. Przy rozstaniu umawiały się na VI Smigielska

Wiosnę Turystyczną 1995 roku.
Zugnxunt Ratajczak

Dnia 16 kwietnia 1994 roku rv Snrigiu odbyły się
Otwarte Biegi Przełajorve poC hasłern: ,,Po zdrorł,ie
na v,rłasnych nogach", Uczestnicv biegaii w malcw-
niczej scenerii p;,rku i śmigielskich ił,iatraków. Tr:;,
pierwsze miejsca w poszczegćin;-cil kategoi:iach l,vie-

ko.łych zajęlil
Kategoria dziewcząt do lat 15 - il;;stans 188S *t
1. Agnieszka Szable-visl<a Szkcla Podstar,",,olr,a

Bucz
2, Aniceta Rachrraida - Szkoła Podstatł,ci,va Bu"cz
3. Jo]anta Łakcma - lzkłŁe PoCstą-uvo,"va Bucz
Kategoria chłopców- clo lat 15 ** clystans 15$ii łt
1. KlzyszŁoi Lema.nski - Szkoła Podsta,,nio-uva nł: ż

Smiglei
2, Adąm Adarnek - Szkołą Podstaworł,a nr 2 Śmi-

gie1
3. Damian Kaztnierczak __ Szkola Podstałvowa nr 2

Snrigie1

Kategoria koliiet pcivyżej lat X5 * clystans 1500 rn
1. Agnieszka i}omagiłła - Smigiei
ż. Edyta Swit.:la - Snli3iel
Kategoria :rrężcz;iz:l porvyżej iai 15

- dystans 3SES n'.

1. Piotr Markiervicz - ,,Saila" Kcścian
2. Eugeniu, . ,',jalei^.. ]ę,.\ 5i.._ - S,}:i-icl
3. L'Iichał Szi:udl::.re}i - Prz;sieka Folska

Najstal,szrrll ucze,.il_il-1iern biegu il_vi 63 ietni Mi-
chał Szkudlaie]-;, a, i:ajlliodsz_r-rn Klzl-sztof Adamek
1at li.
Organrzaioicill l f,,lncjł.c]]e]r:i naglo.i_ b;-ła Społeczna
Rada Spoitii. ii..iii,i,:i 1, .z.,,czne j i Rekreacji w Śmi-
glu.

Zygmuni Raiajczalł

W sobotę 9 kwietnia br. w Racocie odbył się IIi
Bieg Olimpijski. Tradycyjnie r,vzięły w nim udział
dzieci ze Szkoły Podstawowe; nr 2 w Smiglu. Impre-
zę zaszczyciło wielu dostojnych gości m, in. wojewoda
ieszczyński p. Zbigniew Haupt, rł,iecekurator p. Mi-
chał Jurga, dwukrotny medalista olimpijski we flo-
reci.e p. Marian Sypniewski.

Podobnie jak w dwóch poprzednich biegach i rv

tej imprezie zanotcr,valiśmy zwycięstwo \v biegu na
1200 m. Pierr,ł,sze miejsce zajął uczen klasy I\r f Pa-
rveł Wawłzynowski. Ubiegłoroczna zlvyciężczynl -Jganna Brzeziervska z k1. VI f na dystansie 1000 m
tym razem zajęła V miejsce. a Krzysztof Lemański
z klasy VIII d na i500 m miejsce VI. Wszystkie dzie-
ci, które ukończył,v bieg otrzymałv dyplom uczestnic-
tv,la oraz po bananle. Natomiast najlepsi od I do VIII
miejsca nagrody Tzeczow e,

Równiez *, niedzielę 10 kw-ietnia br. uczniowie SP
2 w Śmiglu biegali, tym razem na X Biegu Sokoła w
Bukówcu Górnym. W tym roku wypadli wręcz lewe-
lacyjnie: Paweł Wawrzynowski z VI f ponownie wy-
grał tym razem na 1000 m Karol Marciniak (V] f)
zają!, III miejsce. Na tym samym dystansie wśród
dziewcząt Joarrna Brzeziewslła ,,obudziła się z zimo-
wego snu" i zajęła I raiejsce, Magdalena Szlafka III
a Agnieszka Franek miejsce VI. Wszystkie dziewczę-
ta są uczennicami klasy VI f.

Dzieci bawiły się wspaniale. Była gorąca herbata
i pączki, każdy otrzymał dyplom uczestnictwa, a
pierwsza dwudziestka koszulki z nadrukiem X Biegu
Sokoła. Najlepsi otrzymali puchary i nagrody tzecza-
we.

Gratulujemy dzieciom sukcesów i dziękujemy ro-
dzicom za sfinansowanie wyjazdów na zawody.

T o,|,tląsz F r qckowźak, Andr z e j W eb er
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WYDAWNICT,WO
REGIoNALrdE,

Poczatkorł,o nieuc}rr,,;;vtne, a wreszcie zi-rpelnie r.vy-
razne oznaki zbliżającej się wiosny budzą w turys-
tach nieokreśion-l. niepoi<ćlj, zupełnie podobnv do nie-
pokoju Włocz.vkija z czarowtych opowiaciait o Mu-
mir-rkach. Jest to narastająca i pozornie irracjonaina
potrzeba rozpoczęcia,,rł,ielkiego wędr.or,l.ania'', któ-
remu kres mogą połozl-c dopiero wyiątkoi,lro dokuczli-
rł.e niepogod1- por__v zimowej.

NrervatpJ.it-ie cennl-m to\ł,arzvszem rvęclrorł:ek po
na3blizszvcl,i okolicach Srłigla. bęCzre no\\.a Inonogra-
fia krajozna\\:cza, która barCzo i-,,zbogaca ski.omna li-
teratlłle tu.rl-st;czna dc'tr-cząca bezposr.eclnio naszego

Opracowania do]<cnl,ił p, Włocizirrrierz Kozłor,vski
z kościańskiego OddziałLr PTTK. p]]z;\I czvrn dotacje
na ten cel w;,,as.vgnowa1 nasz Urząci Miasia i Gminy
oraz Wydział Kultury i Sporiu UV/ lv Lesznie,

Wydany rł,cześniej fo]cier ,,Smigiel nriasto i
gmina" był niezaprzeczalnie tą przysłowiorvą pierw-
szą jasi<óil<ą plzynosżąca nŁtln porcję wiedzy o wa].o-
rach ziemi śnrigielsklłlj. T'e;.az oti,zymaliŚmy bez ma-
ła trzydzieści stron tekstu. który yr formie opisów
1rr,vcieczek krajozna.łczych (poci;rje się kazdorazowo
możliwość dojazdu z Kościana) omawia choóby i",l kil-
ku zdaniac} lł,iększość miejsco.,vości na tererrie gmi-
ny Smigiej.

NIyślę, że kazd;,- kto jeszcze nie zetkrlął sie z t-r-til
plzewodnikiem, chętnie dorvie sic. ia]iie n-iielsco.*-cś-
ci on onrawia. Foda;e rł, takiei koie]nosci. -'r- jakie;
rł,ystępują w monografii: Srrigie1. 31,1nrko-1-,,o. PaI-
sko, Stare Bojanowo, Wonleśc. Gnle-*-crr-o. Czacz.
Giińsko, Karmin, Chełkolr o. Z-,-gtlr.rtltolvo. Jezierz,v-
ce. Morov/nica. Machcin. Szczepankorr-g §911,e, Pcla-
ciorł,o, Żegron,o, Zegrółvko. Bielalr.i,-. Przvsieka Stara,
Przysieka Polska. Sierpoir o, Rcilaczl,tr. Biuszczewo,
Spławie, Olszel,ł,o, Staiy I3tałcz, Brońsko, Nowy
I3iałcz, Karśnlce, W--idorolvo, }lietązkov;o oraz cztery
miejscowości spoza grilin.,.: Boszkorł'o, Bucz, Popolvc
Stare i Siekowo. Cpisl, uzupełnione są planami ca-
ł},ch miejsco-u-,.ości. a na\Ą/et cieka.,1-1szych ich frag-
meniórł,, jak np. zespołółr, i]ałact].nio-parl<crvycl-i cz.v
cnrentarz"v z zaznacze!}rerr-i miejsc godnycll szczegal-
u\\:aqi. Pcnad d..,vaCzieścia zdięc cza::no-białych wy-
kollatlvc}-t p:r,,.!r:z p_ TaCeus;ła, Kr.z-yl31i191"7skiego poz-
u:ala zal]oiji:iać się 11 yll,gląd.cnr niektórr,rh obiel<torv"

Poniervaż wydawnict$/-o opieia się na inrventary-
zacji rejonu kościańskiego dokonanej rv 1atach 1986-
87 oraz danvch zaczerpniętych z katalogórłl sztulti
(uzupełnionych opracowaniaini własilymi autora),
otrzymaliśmy rvydawnictr,vo. ktore polvinno odzna-
czać się r,zetelnością i stosurikov-,,o duzą aktualłości,ą
d.anych, co podnosi znacz,nie wartość rneryioryczną
przewodnika. Notka oci autora zai]ov"lia.Ja ,3aisze opi.a-
corvania dotvczące grnin Kościarł i ?(rzyrviń, a także
znakowanvch sz]"akow turystycznyc}r znajdujac;rch
slę na telenie działalności Oddziału PTTI{ 

- Koś-
cian.

Na zakonczenie trochę o tynj, co osobiścje uważam
za pewien mankatnent tego rodzaju opr-acr-)r§afriai Za-
brakło mi mianowicie alfabetycznego spisu miejsco-
.,,,,ości z ptzypoTządkowaniem mu zamieszczon,vch
oprsórv, planol,v i fotografii. ił6 x-ertowanie całe j
książeczki, zw-łaszcza kiedy się juz jest na w}-cieczce,
jc.st nieco nuzące i lvymaga określonej clozi,, cierpli-
wości, której ja akurat nie posiadam lv nadmiarze.

]rla ostatniej stronie okładki rvidnieje W"vkaz zna-
kołvanych sz]akow turystl,ę211-,.ch pod ,,opi.eką Od-
działu PTTK yi Kościanie". Przejrzeiłam r,vszystkie,
punkt po punkcle, próblłjąc pr.zeb"vr: j€ w 1,1".;i6fulą2ni,

pomagając sobie,,setką" (oczyl,",iście nlapąl). Dobrze,
że nie w5lrll5rrlarn od razu rv teren 

- 
pewnie po wie-

ltł latach natrafior:o i.;y gcizieś ł:a mo je doczesne
szczątki (rozpoznar.,alne po plecaku) ,bo jako z1..ło
nie trmiem sobie uzm\.sjolłrić. gdzie je;t co. (A napka
szlakórv turvstvcznr-ch rt, okolicach Srnigia, zamiesz-
czona na str. 40 b5,-najmi-riej mi r,r. tyrn nie pomogła).
Czekain rr-ięc z niecierplirłlością na. zaporviaclanlr opis
szlakó.,r-. ab-,- dorr:iedzleć się np. jak ciotrzeć cio da..lr-
nej 1esniczorł-ki Krzan (początek szlako-"v zielonego
r czarnego): gdzie można sucha nogą przekroczyć ka-
nały obrzańskie, albo zrozumiei: dla.czego zółty szlak
zacz-ina się rł, Błotkowie 

- drzelviej odb}.v;ą1, ,1"
tarn majówki, ale obecnie nie dccierają tam zadne
śi,odki tzlv, komuriikacji masor,vej,

Tymczasem przestuciiuię sobie }eszcze i<toryś raz
,,Zrviedzany Srnigiel i okolice'' (do czego zachęcam
ri,szystkich, ktoizy mieli kied5rkoiwiek kłopot z po-
rł,iedzeniem czegoś o :riejscov".ości, w której miesz-
kają) jednocześnie r,vspołczując tym. kiórzy \ir opra-
cowaniu p. Kozło-r,vskiego nie znajcą nic dia siebie.
A w ogóle, to do zobaczenia na szlaku.

Jadl,aiga Skarżgńska
PS. I{siażkę nrożna kupić rv kasie Urzętłu Miasta
i Gmin3. Cena 20,000,-- zł"
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CENTRUM KULTURY W SMIGLU

ZaprasZa

NA IML)RESV MAIOWE t994

!" MA"}A

godz. 13.&0 - ,,It{AjowKA" - B-i]§TYN KULTURALNO_REKREACYJNY - St. Bojanorvo.

godz. 20.00 : DY§KOTEKA -- Centrum Kultury - sala widowiskowa. Wstęp 20.0a0,- zŁ.

3 MAJA
godz. l$.30 * KONCtrE'f UE]§FOŁU PIE§NI I TAŃCA ,,WIZERUNEK" z la.rnopola (Ukra-

ina), Centrum Kultury *-- sala -widowiskowa.

4 MAJA
godz. 1,7.000 - WIECZORNICA Z QKA"ZII203 BOCZNICY KONSTYTUCJI 3 lVIAJA

- Centrum Kultury *_ sala widowiskowa.

5 * MAJA
godz. 10.00 - FINAŁ KONKUR§U RECYTATGR§KIEGO ,,SFOTKIłNIA Z FCEZJĄ" Szkół

podstawowych i ponadpodstawowych - Centrum Krrltury - sala klubowa.

T .\rłA.JA

ijgt!z. l0,0{| : R1I,[i.ISKO-{ihtl}"IN}a T'Utł}iI0,| ['lł:,lil StĄ'i'i{{)1,1/l,,.;

NI {]URl\lIST]ttZA n/itlts,l,A t (i ji[n-1, si\il{;i,.,]i_,

Ltrr. .]ionsIr,tLłcli 3 Nlaia r.-,irlLil-,]rl,
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