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Kogo wybraliśfily,

Przed czterema laty ówczesne pismo lokalne Ko-
mitetu Obywatelskiego Ziemi Śmigielskiej,,Biuletyn
Śmigielski" umieściło artykuł dotycący wyborów sa-
morządowych, w którym redaktor Tadeusz Waltrow-
ski pisał:

,,Zb|iżają się wybory do Samorządu Terytoriainego
i najwyższy już czas, abyśmy my - mieszkańcy tej
gminy - wzięli swoje sprawy w swoje ręce.

(...) Pomóżmy sobie sami, opowiedzmy się w nadcho-
dzących wvborach za takim kształtem i składem o-
sobowym samorządu, który da gwarancję, że decy-
dować będzie o naszych sprawach w naszym imieniu,
a przede wszystkim w naszym interesie",

O ż4 mandaty radnych ubiegaly się wówczas ?2 o§e-
by z ramienia:

_ Komitetu Obywatelskiego - l0 osób, mandat u-
zyskało 5: Budzyński Zygfryd, Ciesielski \iloj-
ciech, Cieśla Jerzy, Nowicki Jan, Skrzypczak Hen-
ryk.

- Sekcji Srodowiskowej Rzemiosła * 2 osoby, bez
mandatu,

- Samorządu Wiejskiego - Zebrań lfiejskich * 5

osób, 3 mandaty: Bajon Wojciech, Szymański
Franciszek, Wojciechowski Florian,

,-: O§P -_ 2 osoby, bez ryandatu,,

a lłogo teraz
wybrać winniśmy?

- POD - 2 osoby, 1 mandat: Ralcer Leszek.

- STK - 2 osoby, 2 mandaty: Klupsz Stefan, Omie-
czyński Witold,

* Kołka Rolniczego - 1 osoba, bez mandatu,
_. Samorządu Mieszkańców - 1 osoba, bez mandatu,

- NiSZZ ,,S" RI - 5 osób, 4 mandaty: Chr-uścicki
Franciszek, Dorynek Adam, Kamieniar-z Franci,
szek, Srocz;,ński Józef,

- NSZZ ,,S" Czacz - 3 osoby, 1 mandat: Jurga Ja-
cek.

- N§ZZ ,,S" PGR - 1 osoba, bez mandatu,

- N§ZZ PGR - 3 osoby, 1 mandat: Wieczorek Wal-
demar.

Aż 31 osób ubiegało się o mandat bez ,,ramieni,a" --
rekomendacji. Z tel grupy mandaty uzyskało 6 osób:

Ambroży Jan, Andrzejczak Zdzisłalv, Dobrzyński
Stefan, Pietrzak Jan, Sołt5,,siak Gracjan i Szu1 Jerzy.

Odpowiadając na drugi człon t;ltułowego pyta-
nia (wiele osob mnie nagabuje, b;rm się wypowie-
dział) twierdzę, że 19 czerwca br. porvinniśrrry rvy-
brać takich ludzi, którzy gwarantują dalszy rozwój
naszego miasta i gminy, którzy swoinr działaniem
pchną nas tio przodu i uczynią nasze życie łatwiej-
§zym.

IIu,bert Zbierslłż
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Kroruniląm pffi§E*y§

{i.t}S. br. {) gtld,,:,. 2ż.ż{_i nic:szkaniec Pola.1o-a 1l;l-.
r,vjadornił po:tel,uriek, ze są:,ieuzi Zak!:§cąją §lŁ
clszę nccną. l'Ia mic;sclr oplćcz zgłaszającc§o nie
żaslelio zadrr;,,ci:l osób, Zglaszajace§o po,tczono c
plarł,ie: zlozenia ,,,,liiosiiu o ściganie g l"yki:ocz€-

w Śmiglu, 'gdzie -nietrieźńy mąż''WiffiółdŁ H,tłdfi=

turę domową. Strony pouczono - żonę o prawie
złożenia wniosku o mora}ne i fizyczne znęcanie
się.

12.E5.br. W chlewni w Zydowie ujawniono pdę{rd:,
nikór,v wykonujących czynności zawodowe w sta-
nie po spoźyciu alkoholu. Materiały ciowodowe
przekazano właścicielowi. , ", ",* .,'; n,.§.1:_:j

1{i.05.łlr. W Nowejwsi potlczono ojca "i syna, między
którymi doszło do niepóqzumi§ń. ,pdłi"qyŚĘ;'

@ W Przysiece Poiskiej kierujący samochodern cię-
żarowym z podniesioną ,platformą zerwał telefo-
niczną Iinię napowiefuLĄą. ZostaŁ ukaran).. Ęnąn-
datem w wysokości 100 tys. złotycŁl. .:_i.1

21.S5.br. W Śmiglu na ul. J. Krasińq}iego kierujący
samochodern osobowy-m VW nie_,,1i9rlę.!ł pięł:v-
szeństwa przejazdu doprowadziląc do'zddrzenia
z Fiatem 126p. Sprawcę''ukarŁrro;indndatem,.100
tys. łii ''.. ,;,{{/:

a W Karminie kierujący ciągnikiern, jadąc:od;.stio-
ny Wonieścia, nagle skręcił w lewo do,posesji,,.za-
jeżdżając drogę wyptzędzającepu. gp,. §ią!P*i
126p. Sprawcę ukarano mandatem w wysokości
500 tYs' l, ;.i, , ,,..,..,,.n,;

26.E5.br. W Nietążkowie, psy jednego z mi.eszkań-
ców ptzez dzirJry * pło.i" wybić§ały't biu'i.}l-"."-
czyńską stwarzając zagrożenie. Z icŁl właŚCibie-
lem- przepro-wadzono rozmowę. ostrzegawęzą.
Dziury w płocie zabezpieczono. ,], l _j...

W maju: ,1 ,.-,",

- sporządzono 4łvnioski do Kolegiurn, ' ":-i
- mandatami karnymi ukarano 24 osgby na łącppą

- pouczono 72 osoby, -!,

- interweniowano w 26 ptzypadkach; ", 
- ,:,:jl ': ,,;

- zatrzymano 1 prawo jazdy i 10 dowodorł,rejestra,
Cyjn;lcfu. " ', ,] t, 
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Kierownik Posterunku: ,-'l '

st, s.żerż. Wźesław Terczetlsski,

,,APŁ..iClo

*1ffi ffi reTry'śf óTTihfi i§*,1rfr ]§r"ff śtf ż""",,Jeiźy-'GcśTe
stwierdził, że na 3B2 ogrzervcze piece gazorve, obec-
nie pracuje tylko 50!

-3.05"łir, V/ Nretążkolvre o gor,-1z. i-].40 kieriijącx- W'ai:t:.

il,-tlgierc coiająr: l-tderz;-ł rł" stojące§o Fgr<ia Es-
corta. SpLii,vcc: ukarano }1lanci,aiem rv w1,,osokoŚci
,]i):)1Vs.

ir j,e. -: ]-

§ 1rrlar,-,.,,ę;lir_l !\le.]() \\: r:lt::zk:rl..,,i prZY ul.przy ul. Lipowej

na,llil,i,:,-Ą;:i,:,,:.i,ljJ l_j].r'i)li--:l,._. ,,,,_,,. ,,,,..'. .__-_

nie powinny być użytkowane! Przy z

pIc,dlicę.łi,.J..i-' ;.gc L]F]l]r!-j-,]ar_j.i-ł ,,,iii],-_-l: i_,L,l ,: , ,

,,Pi'jl'JiJi,.')C '*1l'l .i,,, 1l., \ i,ll,.:' _.,] -_

mento-rvać| Pi"a,,łrrj.ł ;e:st i t:,.L.a. że |:,,;r- --- _

zbvt często się l,;}ączajĘ i r,,5;1ąg2ir_ią,. :,_
krej. cenie §azł,r ,;'i]ijt vułaścicieja po ii],t]:-:.-

niższej cćnie.,rrle }:;łio to tatr< odczu,,,vain+, :l,-
cbiegor,v.r.ch,reguiatqró1.;,pckojołrlychi .

t;- rzędu,2U _ 30":^/o gaz,i. 'W;,,nlana c- __ .__

,.a 1. LrĘłiąd,7.ei lia. j e$t odp oiłicdzia].i: r, r -,

on, wirlieł ;;zgodą!e z. instrukcją
ic,Ę praeg}^ądu, i lv,ymiany, zllżytych
zakład gazowniczy o zmianie gazu r

przystosowan j a,,, +p, Ą uĘąg-"e| 
; P:,.I

kowników przez prasę i ńle czu;e s

i:, inialc] :.,_,r,iu;:i jr

il:,:,l,,;r rlł_,",f Jr.Ł-,,;rlii.i i;i, :
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WITRYNA SMIGIELSKA

ffi§T&T"N§A §ffi§.§Ą RAffiY
Odbyła się 24 maja br. w sali widowiskowej Cen-

trum Kultury w Śmiglu. Oprócz Radnych i stałych
członków konrisji spoza rady uczestniczyli w niej .1y-
rektorzy i kierownicy zakładów- budzetowych. Mimo
licznych ogłoszeń,,publikę'' reprezentował jeden
mieszkaniec Srrrigla - p. Bronisław Skorupiński, któ-
ry uczestniczył chylca vr -większości sesji. Gościcm
Sesji był wicewojewoda Jan Wojciechowski.

Sesja składała się z dwóch części.

W pierwszej Racini uchwajili aż 16 uchwał!
Uchwaiono plan ogólnego zagospodarowania prze-
strzennego miasta i gminy Śmiglei ,,po dokonanych
zmianach". A są one niewielkie i dotyczą korekty
funkcji, nadają dodatkowe funkcje, określają zmiany
profiiu produkcji, wytyczają dodatkowe tereny pod
zalcudowę i nowe granice ochrony konserwatorskiej.
Zwiększa się roię u1. S. Stasziea, która będzie prze-
dłużeniem ul. E. Orzeszkowej łącząc tę ostatnią z
Wodną i daiej ul. Morownicką.

Zrnieniono również uchwałę w sprawie dochoclów i
wydatków na rok bieżący. Regionalna ]zba Obra-
chunkowa wskazała na nieprawidłowości dotyczące
błędrrego stosowania kwalifikacji budzetowej. Np.
100 mln. złotych pl:zez,naczonych na budowę kaplicy
z działu,,Administracja państwowa i samorządowa''
przeniesiono do ,,Gospodarki komunalnej''. W wydat-
kach - niestety - zmniejszono o 835.700 tys. zł
kwotę na świadczenia społeczne (było 9.164.000 tys.).
Odpowiadając na pytanie radnego W. Bajona, Maria
Szłapka - kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
rv Śmiglu, stwierdziła, że od,czują to podopieczni, któ-
tzy tracą prawo do zasiłku. Zamiast 1.000 - 1.200
tys. będą otrzymywać 300 - 400 tys. Zabraknie też
pieniędzy na opał. ,,Pocieszeniern"(?!) dla nas moze
być to, że u nas jeszcze nie jest tak żle (10-110/o bez-
robocia) w stosunku do innych gmin, którym po pros-
tu trzeba było dołozyć, ale aby komuś dać, inny-rn
trzeba zabraó.

Az 7 uchwał dotyczyło zn]i.]n iv piz,:Cszkolacir i szko*
łach. Dia przyszłych kor esporrcie:i|rlrv podaję, że od
1 rvrześnia iist1- najeżr. aCleso",vać: Samorządorł,a
szkołą podstarvorva i. przedszkoie uv czaczu oraz sa-
morządolva Szkoła Podstarvoiva i Przedszkole lv Sta-
i,yni i3ojanoi,vie.

5 uchr,vał datslczyło ,,pizezl)aczenia do ocldania ń'il
zyi;kow-anie lvieczyste'' Czia}ek, na których poiludo-
wano sklepy w lironikorvie, jvlororł,nicy, Plzysir.c:
Starej lI, Snriglu (u1, T. Kosciuszki) i Starym iiia.r-
czu na rzecz Smigielskiej Spółcizielni 1rrzeti,,otczo-
IJandlor,vej lv Smiglu.
Podjęto tez uchwały o nieodpłatnyrn rrabl.ciir nierut-
chomości zalcudovu-iltlej (ośrodek zdror,via) lr- Vy'onieś-
ciu oraz gruntu łv Smiglu polożonego za lloiskiem
sportor,vl.m a wiatrakami.. l,Tieruchornośc i grunt na-
1ryto od Agerrcji Własności Ro,inej Skarbu Par.rst.,,,,.;.

Drugą część sesji lvypełniły ,,ostatki'',
Burmistrz Jerzy Cieśla krótkre podsuir:.our.t,.iriie zakoń*
czył słowarlli: ,,Kończymy sr,voją kade:ic;e :ricina,; iil
ciorobkiem aie i też ze świadomością iego, jak r,,,ieie
pozosiało jeszcze do zrobienia (...). Życzę vis.ystl.,irrl
l-lolegctn, którzy zdecydor,vali się pono-rł,nie iiandyiio-
wac w nadcliodzących wyborach 

- \Ą.,vgran"vch wy*
boró."v i łvejścia do lrcwej racly celeirl ko;lt"vnuacji
IoZpoczętego przed czterema 1atv dzieła''.
Przewodniczącv Rady Witold Omieczynski złcżył
sprałvozdanie z jej działainości. (zob. -wyłvlacl z Prze-
lvodnicząc;,-nr lv Dodatku), Na koniec -wszystkim
P.adn_vm ."vręczvł pisemrie okoiicznościorve podzię-
korvania. PoCcbne oirz"vnaii też kieiovu,nic-,. zakła-
dór,,- lludżetoii--;ch olaz red.akcja naszej gazet"v
cle czi-rie cizrek,.l j emr-. Pałre Prze.wodnicząc vl
Gios zallr,ał roir-t.iez u,ice."vojer,voila 1eszcz; tiski Jarr
Y"o 1qlgg}^,9.,i,s1.,i. któr}- m. in. st-wier-dził: ,,§zr:zel.ze i
seiciecziiie graiuluję osiągnięć i clzlękuję za rł-spo1-
i]],aCę

ia koniec pozowailo Co parnieltkorł,ej fotoglafii.
(H. Z.)

c. d. ze slr. 2 ,,GAZOWNIA"

- monterzy, którzy wymieniaii dysze (odpłatnie!),
oświadczali, że sprawa jest załatwiona, ,,zostaliś-
my oszukanl przez gazownię"!

- piece i kotłownie przed eksploatacj ą były odbie-
rane przez pracowników gazowni (i przez nich za-
twierdzane) i WOZG wiedziały jakiego typu i na
jaki gaz one są,

- winni zapłacić ci, co kotły odbierali, ,,gdzie oni
§ą"?

- leśli ekspert.vza wykaże, że dle no\yego gazll
ilzeba ll-i,lo 

".oOrU 
coś więcej rriz v;yiniana dvsz,

to mamy pla-wo domagac si.ę zrvrotu kosztó,,,;j

W końcu. i-ra wniosek przewodniczącego Rady Wito1-
ia Omieczl ńskiego ustaiono, że r,v dw-e tygocii-rie pc,l

otlzr-manii_l ekspertyzv z Politechniki Poznaii:;kiej
WOZG ustosunkuja się do r,-,rnioskór,,, -ł niei zawar-
t_,vch.

'iak ,,l,iec elo tcrrratu jrszcze por,vłć,ciil,r1-.

(H. Z.)
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Z okr,ęgu l,vyborczego nr 1 Z okręgu wyborczego nł 6

1. Cieśla Jerzy
2. Lipor,"icz Eligiusz
3. N_Tąztłrek Ryszarcl

j,. Budzyński Zygfuyd,
2. }Iarnrol Eugeniusz
3. Janicki Stefan
4. Kicińslri tsolesław
5. Szymański Kazirnierz

Z okręgu wyborczego nr 2

l lV lokalu: Centrunr Kril'.,.ll,r,, tll. Kosiiu; -L;i_'J,) l,*,*-*J

Z oktąglu wyborczego ilł ,3 Z akłęgllt,yborczego nr 4

1. Balcer Leszek
2. Jankorł,ska Renata
3. Klupsz Stefan
Ą. BychelJan
5. ZiegletZdńsław

t§ lokalri: P:,ł, _, ,,i , _, , ,,, lllca

Z cktęgu rv;,borczego nr 23

Buchrvald Stanisłalr-
Frzysiecki }Ięcinrierz

Z okręgtł wyborczego nr 13

1" Radlicki Bogdałr
2. §zrłl Henr.vk
3. żak Lech

1. Cieśla Józel
2. Skrzypczalł llenryk

1. Grygier Tadeusz
2. Mencel Barbara
3. Ztl_ział:ek Mariair Rl,szarii
4. Ziegler Aiicja

W 1okalu: Szkoła Podslawowa
Wonieść

Z oklqgu rvylrorczego nr 16

1. Andrzejczak Zdzisłauł
2. Bartoszewska Maria Natalia
3. Górny Damian
4. Naskręt Stanisław
5" Batajczak Lech

Z olłręgtr 1ą,yJ:orczego nr 12

1. Fart].ak Stanislalr
2. Fiotrorvski Rorłran
3, §zybialł Stefan

W iokalu: Srł,ietiica V/iejska
Karrnin

Z okręgu 11,yborczego nł 17

1. Gbiorczyk Marek
2, Kubiak Henryk
3. Lisiak Jan

1.
,

1.
)

Z okrEgrr rvyborczcgo lłł 11

pietrzak Jan
WojciechoT,vski F-loli*n

W iokalu: Szkcia Podsta,wowir Bronikcivo

Z oliręgu rv3,,lrołczego nł 24

1. Bajon Wojciech
2. Janowski Marek
3. JerzykRyszard
4. Nowak lreneusz
5. Bękoś Tadeusz

UWAGA! Z każdego okręgu Badnym zostanie

ł lTi ł,}&łliu: !t,,,tetil.it Wiejska Nretążkox,o. u1. Leśna 
IL*-

Z okr-ęgu wył;orczego rrr 22

1. Nowicki Jan
2. Starkłlauer Herrryk
3. Thiel,Ądam
4. Wasielewski Tadeusz

Liceum Ogóinoksztal :iic :. . ,, -,,1:il,,l;;a:zat :l

W lokalu: Szkoła Pcclstawor,,va Czacz, 11], PąlĘ6r,-,,,a 2

jedna osoba. Wybory 19 czerwca 1994 tokrr"



WITRYNA SNIIGIELSKA

ffi,ffiffi §v€ Y 24 ffiAryNYffiM
|_vvr9i::ryi lc11Ę:Xo!a Z3lodo111 pt. R9zstrzeian:-cir 16

1. Cieśla Prze";arr,
2. Fqglerrlii }] .l lialr
3. {}lłliecz; lislłi Wilold
4, Ranlre Urszuia
5. Rtrsek Józef

1. Czwojda Torr;asz
2. Pieprz3,li Stanisłarv
3. EatajczalrZ;,gnrtłrrt
4. Schiller Botnan
5" Tasiernski Ec]q,in
6. Tornaszel-;skiTadeusz

Z okr,ęgu lr,;;borczego nr 5 Z okrqgll rr,l,borczego nr 7 Z okręgu r";;v}lorczego rrr 9

1. JagodzikFlorian
2. Kor,valski Zbignielv
3. [n<jłłolriiczalr Maria
]. S*clc,rl,ski Eugeniusz

Z oktęgu wyborczego rrr 10

1. Felec Zenon
2. Slłoracki Zenon
:j. Zrelrilsl,ir J 0zel

}V lokalu: Przedszkole Samcrzaclorve ui. Leszczr-rlsiia t2

Z okręgu rvyborczego nr 8 Z okręgu ,tvyborczego nr 21

1. Dobłzyński. Stefan
ż, l,irrlia Anclrzej

1. Domagała Stariisłarv
2. I(lecha Jan
3. SzymańslłiFranciszek

Z oliręgu r,vyborczego nr 1,1 Z oiiręgu rł,l.łiorczego nr 15

1. Miielvslri lienryk
2. Szutr Jerzy
3. żak lienryk

1. Biały Ancłrzej
ż, Sroczyński Józef
3. żaczy|r Zclzisłarv

Z oliręgu rv;borczego rrl it]

W lokalu: Świetlica byłego PPGR St. Bojanowo u]. Główna

Z okręgu rvyborczego nł 19 Z okręgu rr,ylrorczego rrr 20

1. Lisiak Pąrveł
2. Łukaszer,vskaMari;r
3. Seget Wojciech
4, Walltier.vicz l\Ialek

l. Dorynek Adam
2. Górany Paweł

1. Bagiriski Jalosłary
2. Rataj.;2ą|i NIarek

IAK §Ł68§{IwAs?
Zgodnie z ustawą o samorądzie terytorialnym 27 maja br. upłynęła kadencja Rady Miasta i Gminy.

Skład nowej Rady wybierzemy w drriu 19 czerwca }rr. Do Rady Miasta i Gminy Śmigiel wybranych zos-
tanie 24 radnych. W tym celu utrvorzono 24 okręgi wyborcze. Zgłoszenia kandydatów na radnych do po-
szczególnych okręgów dokonyrvali mieszkańcy danego okręgu. Zgłoszenie kandydata zostało przyjęte
przez Komisję Wyborczą d|a Miasta i Gminy Śmigiel, jeżeli podpisane było przez co najmniej 15 wy-
borców.

Wyboru dokonujemy w ten sposób: że na karcie do głosowania starąliarny znak ,,X" ,w kratce przy naz,-

wisku tego kandydata, na którego oddamy głos. Wybrani w ten sposób radni wejdą w skład Rady Miasta
i Gminy Smigiel.
Dla informacji mieszkańców podaję równiez, że nowo wybrana Rada Miasta i Gminy Śmigiel na jednej
z pierwszych Sesji dokona wyboru Burmistrzą Miasta i Gminy.

§ekretarz Miasta i Gnriny: nrrgr Wanda Jakułrowska

§Y iolialu: Swietlica Wiejska
Zeqrówko

IV loiralu: Szkola Pccjstarvorva Prz_vsi,exa Stara II
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WITRYNA SMIGIELSKA

PcCzTA
I(OMISJA WYBORCZA
DLA 1VIIASTA I G}IINY
Smrcrnl

Redakcja,,Witryny Smigielskiej"

Zw-racam się z uprzejmą prośbą o zatrrieszczenie
w najblizszym numel,ze ,,Witi-yny Smigielskiej" na-
stepu jącego wyjaśnien ia :

W zw-iązku z opubliko\\,aną w Nr 6 ,,Witr5zny
Śmigielskiej" relacją z zebranta Niezaleznego Komi-
tetu Wyborczego ,,Zgada" lv Snrrgiu łvyjaśniam, cr-l
następuje:

l. Zdzir,vienie członków Komisji Wyborczej budziła
informacja o niezadowoleniu z jej placy. Uwa-
żaln, że zdlfilc-szczając taką informację należy po-
dac kto, r,v stosunku do kogo i jakie niezadowo-
1enie wyraził.

2. Kand.l,flglow cio Komisji Wyborczej podawały in-
stytucje, zakłady pl-acy i organizacje działające
na terenie gmirry.

3. Członkow Komisji Wyborczej pow-ołał We;ewódz-
ki Komisarz Wyborczy w Lesznie.

4. O składzie Komisjr, termianach jej prac"v 1 godzi-
nach pełnienia dyzurów informolvały ogloszenia
zamieszczone rv nliejscach zwyczaJowo prrz_yJę-
tych na terenie gminy.

Przew,odniczący Kornis ji \ir},bof cze j

clla Miasta i Cnriny Sln.i3iel
mgr Wiktor Snel,a

._{ 
'k 

i--

OD REDAKCJI
W odpor,viedzl na w./łv pismo rvv;aśniamJ ze w

zebraniu uczestnicz_vł członek Komisji p. Plzesłau,
Cieśla, któly odpol,viadał na p.vtania skier-orvane bez-

,oośr,ednio do niego, Z łvyporł,iedzi uczestnikorv ze-
brania wyrrikało jednoznacznie, że nie znali, oni skła-
du członków Komisji. Wg moich ustaleń ogłoszenia
o składzie Komisji pojawiły się następrrego dnia. Dys-
kusja na temat Korrrisjl stała siq inspiracją dla re-
dal<cji o umieszczeniu o niej infornracji lr- naszej ga-
zecie nr 11(67) z dnia 26.0J,199,+, s. 8 poszelzonej o

r:ubryke: .,Delegor,van 
"v 

ptzez" .

IltLbert Zbżerskl
uczcsttlrrik zebr.ania i autor lrcll,atki

Urzqd, Stanu CEllsżlnego ra Smźglu informuje, że
zapeunżenże o z,anxźarze zausarcża zuźqzku małżeń-
skźe g o z ad ekl ar ou: alż :

25,06. - Part Jucek Skorackź z Karśrużc ż Pat"Li Vżo-
letta Pźotrouska, ze śmżglu,

oTaz

- Pqn Słatlsomźr Janusz Jgskulskż z Jastrzę-
bża Zdroju ź PanL Darżo. Kostrzeula z Przg-
sżekż Polskżej.

Zastępca Kierownika
Urzędu Stanu Cywilnego

Danuta Rataiczak

Serdecznże PRZEPRASZAMY płnżq SYLWLĘ
Szostek zu pom,źnźęcźe Jej zrrużenżg, zł anonsie u) lLT.
17 z dnia 26.05.br.

Redalłcja

PRZEPRASZAMY...
p. PRZESŁAWA Cieślę za błędne wydrukowanie
Imienia w nr. 11(67) z dnia 26.05.br., s. B w zestawie-
niu: Skład Komisji Wyborczej...

P,ed,akcja

PIKNIK W SPŁAWIU
W ubiegłą niedzielę 11, parku pizv zr-lłjno\^-§n)-n]

pałacu w Spławiu z okazlt Dnia Dziecka spółdzielnia
produkcyjna, rada sołecka 1 p. Jan Lisiak zotganizo-
lva]i 

- i sponsorowalil 
- pikrrik dla dzieci i cloi.os-

łych ze Spławia, Karmina, Che}korva i Zvdolva. Du
giólvnych sponsorów dołączył się tez LTr,liG ir, Śmig-
lu. .,Ł}l

W programie gry i zabar,r,y, m, in. pot-, czki r-odzinile,

- gciy byłem, akurat dwie rodziny pr.zeciagał-; linę.
zarvody sporto-we, strzelanie z u,iatrórvkt. przejażdżkl
blr-czkami i pieczenie przy ognisku sponsolorł,a:l}-c}.
kiełbasek. Wsz,vstkie trczestniczace r,; zabatl,ach dzie-
ci zostałv obdarorł,ane słodyczam_i. }Iozna je też bvło
kupiĆ w stoisku spoŻyr,r,czvm Inipleze z c.iłzytlr
r,l,dziękiem i werrvą prowaizila A].eksandra Kopien-
ka. A rr.ieczorem? Zabawa dla star-szvch i niłodzjez-.,.
Dia organizatorór,n dtłze braila, tvrn bardziej, że jak
usłvszałem, ostatni laz iv Spłarviu tak bar,viono się
pod koni.ec 1at '60.

(u. Z.)



\Ą/lTRYN,A śr"tI,GlELSKA

o,R T
DoBĘ"ZE' BIEGAJĄ... r !,?l_. ,j, ,. ' 

-_ii,'Biegiem w l(ościanie dzieci naszej szkojy zakon-

3 maja na rynku w Rakoniewicach odbył;l się CZYłY Sezon biegów masowych* 4o!1łv.już tyJko za-

xViII Biegi 1Jliczne, w których wzięła udział 
"s§ oro- wody związane Z kalendarzem Szkolnych lgrzysk

bowa reprezentacja Szkoły podstawowej nr 2 w śmi- SPortowYch. Na Początek o{beda si.ę elim,inacje gmin-

ęlj ,Ł?"^'e, 
w szęsnastu katęgoriąc!,"wąię}o .tł.qz..iąJ."$i.lrliŁ"§T,?J;"T,"#"*"T]'"jfi"[;:Til*T ;650 dzieci' ;ie*i;kl;?rń;li;"; J"*uJ, ," ,",*i,u wygry-Zuc

Miejsca dziewcząt: ]l ,: : j:.,.:,: ,j ;.;,..-,i:. i,.,łyąć z najlqpszy-trii., ,), , :. ;,

Klasy IV: Kasia Grześkowiak kl. IV b - 6 miejsce TomaszFrqckotoi,ak, AndrzejWeber
na 600 m; klasy V: Dorota żurekkl. V f - 5 m. na SilxbnŚy pINGpoNGISTOW
600 metrów; klasy VI: Joanna Brzezierłzska,.kł:,V{ f1:,"l.,-\y']rózgrywkach klasyimiędzywojewódzkiej nasza

- 1 m. ną B00 rnetrów i Magdalena Szlafka kl. Vi f pierwsza drużyna po pierwszej rundzie (na J.0 dru-

- 2 m. na 800 metrów; klasy VII: Anita Suszka VII f żyn) zajęła.;s. mibisce i ,w ,drugiej rundzie graŁa z

- 1 m. na B00 m. i Małgorzata Witko*Ę,§}i 
rY.1**,'* ,,drłł4r,#ąq+!,g,,pięj9ca od 1 do 5. Zajmując trzecie

Miejscachłolców: ]-" 'ł'::1:-' '.i' ''- '!:' ,o"Ógróńe'zostańą 14 maja w Zielonej Górze. Grać

Klasy II: Miłosż.Grzelak k1. IIe --.. 6,miej;ce na 400 .,9:3.:ru^" 
z: AZS Zielona'GÓra i ,,orięta" Kłodzko.

metrów; klasy V: Marek Wieczorek kt. Vf - 2 miej_ .:''ZwyaęŻca]żdobywa;awbns,do II ligii. W decydują-

sce na 800 m. i Przemysław Kaczmarek kl. V d -- 5 CYm rne..qz]j,o:ałV€fiS rezegraqYm " druŻYnĄ,,Budow-

rniejsce na 800 m. Kiasy VI: Karol Marciniak kl,.ylf ,, 1""v:|" Lublko w Śmiglu osiągnęIiśmy wynik remi-

-1miejscena1000miFawełw**'"y"o.śki.k1.ś9w1r.s..9'kI. VIf - 5 miejsce na 100 rn; Klasy VII: Marcin Aj_'. _ P";" sukcbS odniosła nasza druzyna w rozgryw-

chler kl. VIIg - 5.miejsce,rr'" rzóo]'oeh-6u,; klasy] kachiPucharłr'Polski,'Na szczeblu wojewódzkim zdo-

VIII: Krzysztof Lemeński kl. vlild .:_- 
,,3 

11i.1,111ą,łao"o , !x.ła Pu9har,,p,gkonując w finałowym pojedynku w
metrów. ,,., ,, "i : l, ,ii i i l;,,,1, ,. 1 ", {,.gszl+e,,Jpniora]] 4:0, W rozgrywkach centralnych

Najlepsi otrzymali dyplomy oraz nagrody rzecżow". , 11l""z w Smislu nie wstawiła się druŻrina I Iigii

Natomiast S?,k019;P pq.,bĘ.:jięróĘi,#,łąiĘtj" ;nrl;":iilńĘ;-:HĘJ#:?T§fft":If #isce otrzymując dyplom i Puchar Przewodniczacego
Rady Miasta i Gminy w Rakoniewicach. ŁT:i[if#::'l,il,Y;",,l]#;|;:ffi#i§iilr;i1,];i

We wtorek 10.05. odbyło się podsumowanie wy- §..indylyldualnych mistrzostwach woj. Ieszczyń_
stęPÓw naszYch dzieci w bie8l1h,ui1""1lj_1...., ,_ _ skiego_rozeg|allełr.w Kąkolewie tytuł wicemistrza
Wzięliśmy udział w X Kościańskich'tsjegaóh"łnitz- złobi,y{ Grźegorz' Stachowiak, a para Jąnkowski *
nych, w których łącznie wystartOŃa}o p?awie 1200 Duda w|.wa\czyŁa,rnistrza województwa. W mistrzo-
uczestników w dziewiętnastu kategoriąch.w-iekorvych. stwąc}r.,vlojewódz!ł_vą juniorów w Lesznie II miejsce
SP nr 2 w Śmiglu reprezentou.ało 4ż uczniów. wywalczył Piotr Mulczyński.
Tradycyjnie nie zawiedli uczniowie klas_v VI:t: Jol-' W otwartyc}r mistrŻostwach Miasta i Gminy śmi-
annaBrzeziewska zwyciężyła na 600 m. ailtagdalena..gie},.rozegrąl5łch,w: Szkołe Podstawowej nr 2 zwy-
Szlaflka było piąta; na B00 metrów chłopców Karol ciężyli: :,, .. |_ 

:

Marciniak znów wygrał (to już czsł-arte zwycięstwo I m Roynąn Jankowski 
-,,Polonia" Smigiel

v.r biegu ulicznym w t;mr roku), a jego kolega z klasy II m Miciej'Khoski ,,Start" Gostyń
Paweł Wawrzynowski tym razem był drugi. Bardzo III m Grzegotz Tórz - ,,Burza" Drżeczkowo
dobrze spisał się Miłosz Grzelak. uczgń,klasy.I_Ią, któ1,,l.łY;Ę 1Jan }{owak . ,;Budowlani" Leszno
ry zajął 2 miejsce na dystansie 500 m. Także druga, V m Grzegorz Stachowiak - ,,Polonia" Smigiel
ale na 80Ó ńetrów, ,biłd'Ariitłi Suszka z kl. VIIf. Jedynym niepowodzeniem było zajęcie przez ,'a_
Trzecie miejsca w śwoich biegach zajęli: Paw_eł Ka- szą drugą druzynę ostatniego mięjsca w klasie okrę_
czmar,ek.z.Vd na,,600 rrł,,.Marcin-Ajchtlr,^z VIłs 11.., W-ej,.,Diulyiiawżądlym meczu nie w_ystąpiła w peł_
1000 meirółv. Róv"rrież na 100Q metrów Marcin aaa:'ii nvi. .t i#"," ("h;;;;; p;;*;.j. Źłł"łin ", ,rpu_
mek 1 kłasy, YItrf zajął,§ rniejsce-:Uczniowier.którz5r,,.,*nia,ją; że po rocznvm ii'óbycie W klasie ,,A,, wywal_
zaj_ęli pierwszych sześć_miejsę Ń pos,7czegóInych- bie-l,, cru uruo§" 

n,, '.,',. . '
gach otizymali dyplomy i nagrody.rńczowe. .'



WITRYNA sMIGIDLSK^

zAeZĄD MIASTA I GI\{INY ŚMIGIEI

zap rasza na
DNI SMIGLA
rl - lt Gzotwe. 1llł r.

PR,oGRAM

10.06.1994 - piątek

godz. 10,00 - spektakl ekologiczny ,,My a środowisko" w wykonaniu młodzieŻ;,' ZSR rv Nic-
tążkowie (muszla koncertowa)

godz. 11.00 - zfiIagania sportowe uczniów szkół ponadpodstawowych

- turniej piłki nożnej * stadion

- turniej szachowy - szachy plenerowe (lodowisko)

1]..06.1994 - sobota (muszla koncertowa)

Prezentacia dorobku kulturalnego

godz, 14.00 - pokaz taktyki antyterrorystycznej - 80 PDH _ strażrtica wieża

godz. 15.00 - wymarsz Orkiestry Dętej OSP : Śmigiel (strażnica, ul. Mickiewicza, Kiliń-
skiego, Skarzyńskiego, Kościuszhi)

gtlciz, 16.00 - inauguracja ,,Dni Śmigla"

godz, 16.30 - koncert Orkiestry Dętej OSP - Śmigiel

- koncert chóru ,,Harmonia" -- Smigiel

- koncert Zespołu Pieśni i Tańca ,,Żeńcy Wielkopolscy" z Nietążkowa

- koncert sekcji tanecznej ,,Aplau2" - Centrum Kuitury Śmigiel

- prezentacja laureatórv ,,Spotkań z Poezją i Prozą" - Centrum Kultury Smigiel

- koncert sekcji tanecznej ,,Idolki Fredzia" z Przemętu

godz, 19,00 - występy kabaretu ,,Smig Sat 3" * Zasadnicza Szkoła Zawgdowa Smigiel

godz. 20.00 - 24.00 * dyskoteka

12.06.19S4 - niedziela (muszla koncertorva)

godz. 16.00 - konkursy sportowo-rekreacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych

godz, 1?.00 - mecz piłki nożnej ,,Pogoń 1929" Śmigiei - ,,Sokół" Niechlów

godz. 19.00 - koncert ,,Kapeli zza Winkla" z Nowego Tomyśla

godz. 21.00 - 24.00 - zabawa taneczna - zespoł,,Sfinks"

W holu Centrum Kultury czynne będą rvyoteny:

- Imprezy kulturalne 1990 - 94

- prac członków sekcji plastycznej

- modeli latających

IMPREZOM TOWARZYSZYC BĘDĄ KIERMASZE HANDLOWE

,,WITnYNA śMIGIELSKA" REDAGUJE ZASPóŁ: Hubert Zbierski (redaktor naczelny), żaneta Klecha, Erika Maćko-
wiak, Barbara Mencel, Jadwiga Skarżyńska, Tqlek Szulc. ADRES REDAKCJI: 64-030 Centrum Kultury w Smiglu, ul.
T. Kościuszki 20, p. 7 te]r. 2't3. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treśĆ ogłoszeń i nie zwtaca materialów nie za-
rrrćlwionych. Zastrzegamy sobie prawo skracania, poprawiania tekstów oraz listów. Nakład - ?00 egz. cena - 2000 zł,
ieklatla cm' * 2000 zł. DRUK: ,,Drukarnit" Ęotqan Łęczyński --- Śmijiot, ul. Ogrodowa 39 * tel, (0-65) l80-t11 w, 1lł

ZAPRAszAMV !!!



DODATEK D& ,,tVS" E§r-§ż {ffie} $.ffi&.ls$ł
N*kłeclerir Ząrządu h€iasta i Gminy w Srcigiu - 7S0 egz.

?. Przewodnicząsynn ffiady ffiiasta i ffmimp

rngT. Witoldem Omiec zynskiltt
rozmowio Jodwigo Skorżyńsko

Dobiega konca pielr.ł,sza kadencja rr,ladz sarno]]zą-
du terytorialnego rł, Polsce. }iadszedl kres 4-letniej
kaciencji, pierwszej w- okresie po\\-oJenn,vm, samo]:zą-
do,,vej Rady Miasta i Gmin1- Sinrgiel, Kadencji trud-
rrej, bo budowlane3 od podstar,v. ilez uprzednich doś-
rviadczeń. Trudnej także dlatego, że kończącej srę

znakami zap;rtania co do dalszych iosórv krajtł i i:e-
fotm,. samorzadorvej.

Dlaczego tak właśrrie occnia Prur tą nasza rnłodt1 sa-
rnorządność?

!Vybor;. do wladz 1okalnych, ktore odilvł;,, sie 27

n,:aja 1990 r. stanowiły znaczące wydarzenie ,n, n--:,;zti

najnowszej historii. Były urzeczyr,vistnieniem \ĄI

praktyce ustawy z dnia B marca 1990 r. o samorządzi.e
terytoriainym. Ten akt zapoczątkował w Polsce re-
formę samorządolvą i ma zasadnicze zna.czenie ciia
ksziałtowania się now-ego ustroju iII Rzeczypospoli-
tej. Uchr,valenie tej ustaw-y było konsekw-encją wie-
loletnich zmagań tych wszystkich, ktorzy od 1945 r.
rv roznorodny sposób dążyli do porvrottł wolnej, de-
mokratyczne; i surł,erennej Polski. Refornra samo-
rządolva po latach rządów totalitarn;lch pizełamała:
monopol polityczny, system jednopartyjnego zai,zą-
dzania krajem; monopol jednoiitej rr,ładzy pa;istrvo-
rvej, ktora zhierarchizowana zacielała odpo.,i,iecizlai-
ność rł,ładzy i uniemożiilviała autentyczn!. i,.i]rez.n-
tację interesó.ł, ].okalnl,ch: uronopcl r,,,łasności pali-
stwowej papTzez rvproT aizenie !r,lasi.osci ::ot-l,i,,.na]-

rrej, gminnej; rrronopol finansorl,1-, gcizie peil:i-,1 u ,,-i-

nie kontrolu je centralnie dziaialnoścr 1inxn5gi-.,e j

ri,ladz IoliaInl,ch. poniev.,az gmirl, san}e i\,.,Jl,za ,,\ ia.--

nv budzet; monopol adiriinistracji pairstrvorlej, l<tór,a

obecnie kończy się na r,l,,ojervództrł;ie, nator:-iiast rvła-
dze lokalne działają na telenie gmin rv sposób auto-
nomiczny, za pośrednictr.vern rł,łasnych Zar,zadoy,- l
administlacji. Bez plzełamania por,v-lzszych monc-
poli nie mozna b5,ło mow,ić dotąd o jakiejkolił,ie},l sa-
morzadnoścr lokalnej.

Czy ur,vaża Pan, że proces ten został już zakoriczorr;"l
Alit;- pt,irrvng ,,1:-,,dane u,iosną 1990 r. r,v sposó}l -,,a-

clr,kaln_v zapocztltiiorł,ał}, -,v nasz}/m kl,r;ltt lol,mor,,,a-

nie się nowego ustroju. któiego ]!]]:oces tworzenia
potllva prarvciopoticbiile jeszcze kllka lub kilkanaście
iat. Jak się boi,v'rem okazuje, ą 11,ynika z ma:;ze1 czte-
roletniej pra}<tyki jako radnych, stosr-inko.ło najłat-
rviej jest znieniać p]]awo. Natorlriast l,vieie trudrrlej
zmienić zasiang struktury instytucjonaine i gospo-
datcze, lokalne ,,u}<łady" i systerr.*l r,vartoŚci zakorze-
niony rłi r:oentaincści społecznej. W praktyce oka-
zuje się, ze każda zrli,ana na]]Llsza za,,vsze cz;rjeś in-
tet:es_r;, porvoclując określone konflikiy, nie tyiko o

chrakierze iokainym.
JeśIi te zrniany są aż tair truclrre, to czy rvarto by,ło
je rvprorvaclzać?
Co rvłaścir.vie dała reforma na przykład naszej grniłrie?

Dała narn przede r.vszystkin to, ze rł-reszcie w
mieście i gminie Smigiel mozeny rząc|"zle się satni, re-
alizując tłi rantach lvłasnego. uchwaionego budzetu
tc, na co mieszkańc.,, czekali niejednokrotnie bezsku*
tecznie od rvielil iat. Po raz pieit.,,szv crvcześni kan-
d)rdaci na radnl.cir nle tiusteli rvi,kaz;,.,wac się legi-
t__virrac j a pai,t1- j na alll 3 akimko],lr,i ek politycznym do-
robkie:n a],e l_tczcili,ośclą, zaangazowanlem i znajo-
rilOscie. r,zeczr-rr-isir-ch plcblemór.r słvo je j naiblizsze j

okollc.,-. Clesz.,-1i się określonym autcrytetem, wy-
i)iaco,,i,an\-nl pize7 konkretne dokonania rra Izecz
s-ocieczności iokalnej. Yv'iększość iclr prograrnów rvy-
l.,oicz)-cil zalvierała bezpośrednie wskazania kilku-
dziesiecioietnich zaniedbań lokalnych, hamujących
1,oii;ialnr- i pla,widło\r,,y I(]Z\Ą/o] niast i gmin (np.

,r,ax r-,-odociągotł,, kanalizacji, wysypl;k śmieci, o-
czi-szcza]ni ściei<ór,v. sieci telekomunikacyjnej itp.),

Proszę krótko przyporrrieć rrarrr, jaki hl,ł skład tarrr-

tej nowej, a obecnie już ,,starej" Bady?
Czterv iata temu. v,r rvyniku rv;,bolc-lv, samo]]zą-

clori-vch io Racl,v LTiasta i Gmin1- Sntigiel 11,ybrani
zosrali ił, .,viększości przed,stałvicie-Le luchorv obywa-
tels]<ici,i i :"ocłeczn;"ch, którzy s-,,łój rodowod łączyli
z ..Solidarnością". W skład Rady rł,eszło r,r,ó,wczas: 5

la.dnl-ch z Kornitetr-r Ob}rrva'l,elskieq,o ll1,emi Smigiel-
skiej. 4 radnych z Niezaleznego -Ęaiłorząctnego Związ,
L;r_L Zalr-odo,,łt,lgt-ł ..Soiirlarnośc" Rolilików Indywidu-



ż

alnych, 2 radnych z NSZZ ,,Soiidarność'' oraz 2 raC-
nyclr ze Śmigielskiego T orvalzvst.,va Kuitura.i::lgc,
1 z Po}skiego Stronnictlva Ludo.ł-ego, 1 z Praco-lvni-
czycil Ogródków- Dziaiiio-ł.vch r,v Smiglu, a g rad-
nych zostało -,vvbr"ariJ.-ch na zebraniach iviejskich.
Spośród ówczesnvcil ż"1 radnych -- pięciu posiadalo
wykształcenie rvyzsze (2 nauczyci*li, inzynier rol:rik,
lekarz medycr.nv i historyl< sztuki), ? rvykształcenie
-(rednie i 12 zawodow-e. Jak przystało na gminę rci-
niczą, ponad 5Ocio skłaciu Rady było zwią:łan-ych z roi-
nictwem. Srednia wieku raCnych w-ynosiła 46 lat,
najmłodszy liczył 30 a najstarszy 65 iat. Rada skła-
dała się z samych mężczyzn, któ::zy w \t,iększcści sta-
rviali pielwsze kroki rv tej dziedzinie życia pu}-.lli.cl-
nego, plzystępując do trucinego egzaminu sanrorząd-
nej dojrzałości. Czy i na ile Rada ten egzamin zclała.
ocenią io mieszkańcy gminy oraz r:astępne pokolenia.
Jalrą cełzłrrkę łvystawiłliy Pair ,,§wojej'' R,atizie po
tych 4 iatach działalności?

Jako przerłrodniczący u§,ażaln, ze ta Rąrja, w tym
skład.zie społeczno-zawodorvym i z tym ni.er,vieikin
doświaciczenieirr samorządow).m zdała s.łój egzal-nin
co najmniej na ocenę dobrą.
Zadarrielrr Rady jest przede 1vsz}/§tkim ustalanie r,r,y-
tycznych, podejnrorvanych w formie uch"wał, dla
dziłalłiości Zarząr|u oiaz Urzęclu &,I i G. Czy nrógł"oy
Fan tę strolrę clziałalnłści Raciy ująć ciosłorł,nie r,v
kilku liczbach?

Ogółenr Rada odb;,-ła ;.3 sesje. na kicl.-r,cili pocijętc
2'l2 uchwały. Srednic jeclna sesja przypad,aia ,lo i--oł-
tora miesiąca, a na kazdej z nic-h pociejrno.,-,-a.nl śieC.-
nio 8 uchrvaŁ. Z ogo!::.ej iiczby podjęt_, ch .l,:lr,- a}: 7J
dotyczlrio spiav,r funkcjonolvania sai;.lor:.aci,-l o_-3,:
wewnęti:znej organizacji grliny, 6ó ciot. sllr-ar.,- bu-
dżetowych -l- zt,1iązałr,., ch z lrimi poda_rkórł, c.,;z opłat
lokalnych, 64 <lotyczl,ło nabycia, zi:;,-cia or-az, cCdania
nieruchomoŚci v; uz;ltĘ6-*urrie u,ieczyste, 31 3])ra.,r-
zr,ł,iązanych z ot gani,za,cją i Iunkc j onowa*ierr: i- i:zęciii
\{iasta i Gmir:}. olaz podległ;,ch instytucji i zai;lai,1-,.:-
sanrorządorv)rch, 3? rózn; ch innych spra il zrł,ią.a-
nych z bie ząc"vm f unkc j ono.,ł,,aniert gmin;-.
Czy rrroglib3rśnry się dokład*iej dor.viedzieć, czeg;o ie
uchwały dot3,czyły, a r,vięc co z nich rvynitrla lłtlnkret*
nie dla mieszka/lców?

W rvynik,"r srvej izialalności Racla str,r,orzyła pl,ze-
de łvszvstkim niezbędne podsta.,,,,I o]:ganizuiące fun<-
cjonov,zanie samorządrrości rv rnieścre i gminie Si","l-
giel. Wybrała spośiód siebie burnristrza i za,-zad-, cr-
garr rvvkona\Ę.cż-}, gn:iii5., kiór;,. reaiizołlał rłr iilie -
niu Rady jej r"rchli;a}v or.az inrle z:lcjania o]<rcślc,ne sŁo-
sownymi przepisanli p]]a\\la, T--i,111,:,:;ii|ą rilLLłt H]l],in\..
regularnin Urzęcil"t ll[iasta r Gl-,l.t:-,", st:l,_it.,- soiec;i,..,.
i osiedli, plan ogóiriego zagosi,or,l,aro.,iiaili:ł r;.lia;.ta i
gminy. 'Ulegulowała granice miasta i nl,_.],-i,,,llycil l-:;-
łectw (elircinując np. Koszano\,,-o z okoii,: ^-!or.,,c:j.;":;i
itp.). Ptl.łiclkszyła otlszai, grainr- o []one|.i l l.ra, i:-.i.-
vl,róci]a plzcdlvojer:n€ nazy,--y l-łirc: J.-r.glei"Li_iii:iil.:,1 i

Wodnej w Śrniglu oraz nadała rł,iele norvych naz-w
ulic we wsiach. Frzejęła mienie tzw. Skarbu Pań-
sttva. Przyvrróciła miastu Zakład Gospodarki Komu-
nalrrej i Mieszkanicwej, dzięki któremu zaczęliśm5,
powoli, ale systernat;zg7ni* rozwiązyuiać oczekiii,any
od iat problern rniesakaniowy v/ całej gminie oraz na-
prawiać budy;:ki li.oiłlur:al;te przvr;,rracając im nlił-
żytą spra-wnośc techniczną i estetykę. Zakład. o-tga-
nizuje i koordynuje również precę kili<udziesięciu
bezrobotnych zatrudnionych na terenie miasta i gmi-
ny przy robotach porządko,nvych i gospodarcz;vch.

Uchwałą Rady utworzono -;vłasną, gminną Spółkq
Wodną, Melioracji i Konsei,,,,,acjr Urządzeń Wodnych.
W ostatnim okresie wystąpił:ro cic Międzygrninirego
Związku we Wschowie o przejęcie na własność z
dniem 1 lipca 1994 r. v.rooociągó"v w mieście i grni-
nie. Rozpoczęto szeroki prograr,r wodociągowania po-
szczegóblych wsi. W l{oszanou.ie wybudolvano wy-
sypisko śmieci dla miasta i gmirly, co było najwięk-
szą inwestycją Rady w minionej kaciencji. Zgazyfi-
kowano tzw. osiedle nietążkow-skie i lYietązkorvo. Za-
początkowano regulację spraw energetycznych i oś-
wietlenio-wych w gminie.

W celu usprawnienia kontroli, bezpieczenstwą i
porządku publicznego powołano Straż iViiejską, umoz-
liwiono Policji Lokainej zakup nowego ,,Poloneua''
otaz patzyniono starania w ce]u przekazania niezbęd-
nych samochodów strażackich i innego sprzętu p.poż
dla jednostek OSP, W wyniku starań Rady utrzy-
mano w ruchu kolejkę wąskotorową oTaz stworzono
możliwości do otworzenia drugiej apteki w Smiglu.

Przejęto przedszkola oraz szkoły podstawowe na-
dając im statuty organizacyjne. Dzięki decyzjom i po-
mocy Kuratora Oświaty powstały w Smiglu dwie sa-
modzielne szkoły ponadpodstawowe: Zasadnicza
Szkoła Zawodorva i Liceunr Ogólnokształcące, które
cieszą Ę coraz rł,iększą popularnością. Wspólnie z
Kuratorium w;rremontowaliśmy pałac w Czaczu, w
którym mieści się teraz szkoła podstawowa i przecl-
szkole oraz wykupiliśny i remontujemy pałac w
Bronikowie z plze7ilaczeniem na miejsco-arą szkołę.

Utworzyliśmy Centrum Kultury w celu koordy-
nacji działalności kulturalnej, sporiowej i rekreacyj-
nej na terenie miasta i gminy. Wydaliśmy pierwsze
materiały propagujące miasto i gminę Smigiei w pos-
taci kasety video i kolorowego folderu z mapką gmi-
ny i planem miasta, ze streszczeniem w języku an-
gielskim i riiernieckim. Powołaliśmy do życia gazet-
kę lokainą,,Witrynę Smigielską''.

Chciałlrlrrn podkreśiić, ze szereg z tych realizacji,
które przedstawiłem było efektem mobi}izacji i
tspółdziałania -wielu ludzi, co uv,zażam za sukces tej
kadencji.

Bozułrierłr, że wymienił Pan tyłko część zrealizowa-
nych zadań. Bokładniej pracę Rady i organów jej
podległych r,togiiśmy prześledzić choćby na podsta-
wie mąteriałóvo, zarłaieszczanych rv ,,Wit:yn!g'' _ rn.
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irr. ,w dodatku do ,,IMitryny Srnigielskiej'' nr 1CI(66'
z ż6 rnaja trSS4 r. Czy praca Eaćly peiegała tylko ne
odbyr.vanirł sesji i pcciejmlowaniu tam ucir",vai?

Sesja jesi zasaclniczynr forutri. i:a którym Rada
jako całość stanol.;i o sprawach gminy-. Aktywność
poszczególnych człon}<ó,,,; na posiedzeniach Rady by-
la. zr-ażnica-xa]]a. Była dość spola gi.Lipa rad,nych za-
bierająca głos na kazdej sesji. Br-ir iakże i tacy rad-
ni, którzy ten głos zabieraii spoiadl-cznie, Ogólnie
jeCnak oceniam pozyt}rw-nig stcpieii zaangażcr,vania
radr:ych. Potv;ierciza to fr-ekii enc ja ..ldziału radnych
lv sesjach. Jej śr,eclnia rv ciagu ,ilil-ania kadencji wy-
niosła ponad B3c/o. Srednio rr- kaz.]nej sesji RaCy u-
czestniczyłc 20 radnr-ch. \a rl,szvstilich 33 sesiach
obecni byli radril; Leszeil Balcel. Jer.zv Cieśia i Wi-
told Oinieczyński.

Poza pracą na sesjach nasi racini Cziałali lv 5 sta-
łyclr komisjach Raciy i rł,, kilku komisjach cioraznych,
porł,oływanych na okres czasow_y \1- celu yu,ykonania
ok::eślonych zadań (m. in. w- Komis3i Inr.ventaryza-
cyjnej Mienia Komunainego i Zespole ds. plzejęcia
szkoł podstawowych).

Spośród stałych Komisji Rad"v nieri-ątpli.,vie naj-
aktylł,niejszą była Komisja Planor",,ania, Porzą:liłrr
i3ublicznego i Ochrony Srodorriska, ktora poi pr;e-
y,,odnictwem kolegi Stefana Klupsza oclbyła ,,-,- o]<r.e-
sie sprawozdawczym 37 posiedzeń, na któi., ch cna-
lł'iano m. in. sprawy dotyczące gminnegc \T-yr3r"rpirP"
śrnieci, zmian w ogóln)rn planie zagospoc!_arowan:lr
przestrzennego, przyszłej oczyszczalni ściekó.ł, tar-
gowiska miejskiego oraz sp]:awy lokalow-e, porząd,ki,ł
i bezpieczeństwa publicznego , zanieczyszczenia "nvodr-
i powietrza lv naszej gminie.

Pozostałe Komisje działały następująco :

trr"omisja Spraw Społecznycir 
- kolejno pod przewod,-

niciw-em koiegów Wojciecha Ciesielskiego, a później
Jana Nowickiego odbyła 29 posiedzeń zajrurując się
m. in. problemami opieki społecznej, słuzby zdrorvia.
bezrobocia, działalności kulturainej, funkcjci_ro.;;ania
ośw-iaty i koordynacji działań sportor1,1vch i rekr.ea-
cvjn5,ch na terenie gminy.
Koruisja Rotrnictrva, Ęze:rriosła i inic3atl-iv GospoCar-
czych pod przervoCnicilr-en koiegi -vVojcieci:a Ealo-
na odbyła ,uv miiionej kadellcji 16 oc_.leclzei :,nla-,-.-_a-
jąc m. in. spla-*r. rr-r-sokosci podatk,_l :o_r.:,,. _].gr-
nizacji sesji na tęlll&t ro]r..:tr-.,a o,_.2Z:Do:,:dnia 

=przedstawicielami Agenc3i. \V]asncści Sa:.b.L Państrr-a.
sp]:awy wyłączeń gruntór,,- t-oilivch. sł,lpu zboż^ po-
rł,ałania spółki wodno-meliol,ac-,-jne; l-,a ter-enie gmi-
ny.
Komisja Finansowo-Gospoclaicza poC plzervodnict-
w-em kolegi Józefa Sroczyńskiego odbr,ła 11 posie-
dzeń, na których m. in. opinio-,i-ała piojektv i z-m.a-
ny w budżecie gnriny oraz postuio\,,-ała il_vsokości po-
datkóu, i opłat lokainych.

Foiradto ocll_vło się B lvspólnvcil posiedzeń \ł,sz}:-
si,kiclr Kornisji Rady, na których omai,,-iał:o :,,lo!]j.e

my działalności Rad;. na poszczególne iata oraz zrvią-
zane z ninri wydatki budzetcłve ,

Działająca .!v I.1nla..] ilaC..- F],o.rilisja Rerviz5,jna,
p od prze v,ro dnictrł- e i.r 1,^,i l._.,.j :v,. Z ;,-3 il,;",da Eudzyńskie-
go i Leszka Balcera ociŁ...-ła 11 i]63igi1..ń oraz 5 lu-
siracji, r"l rł,yniku którv,:],r nr. in. arralizorł,ała w-yko-
nanie ttch-.,,iał R,adi- urzez i]urmistrza i Zarząd, kon-
trolol.;ała gospodariię rrajątkiem i ś;:ccil<ami finansc-
rvynri Urzędu 1\,{. G. craz r,cdległ,rrch zakładów bu-
dze'colł,vch (Centrum r\riltlir]\,, ZGKiM, Ośrorika Po-
mocy Spcłecznej). LTdzie.ł lldnych .ł posiedzeniach
Tiomisjach był r,vysoki i r,,--,-:ll,j,.;ł ślednio B00/o. Na uz-
nanie zasługr-rje tu ai<t,_,,;1-;1,;;;. człon]<ór.,r Komisji spr-
za Rady, ktarzy sv,lą r.,.,ieCza i doś.;iaCczeniem puma-
gali nam radnym -;.łaśclivie rozrł,iązyrvać trudne pro-
blemy.

Zaangażovłan;,, b1,.ł tez udziaŁ nff3z€ljo pizedstarvi-
ciela Kolegi Jarl;i i,icr,r,iciliego rł. Sejrłilru Saruorzą-
dowyrn woj. 1eszcz;.ńskiego, lrtórego riidni, przedsta-
łviciele inn;;g]1 glirin docei:ili pcwierziljąc mu odpo-
v,,iedzialną iurrkc"lę pizc-.;odniczacego Komisji Oś-
wiaty i Kultu.r;..

Z tego co Fan dotychczas porvie,iiział irrożna by sądzić,
że praca &,aiJy prz;,niosła sanre §ui(ces}- i prze}riegała
bez proille*rórv. Czy to prawda?

Pr:-rl,toczona tu tylko pobieznie cJx,rakterystvlra
działa]ności Rady w 1atach 1990 -- 1994 daje ogóiny
obraz skaii probienó,,v i zadań z jakini musieliśmy
się bol,vkać r,,,, czasie całej kadencii. &Iysle, że jako
radni nie po-,łinriiśrny się generalnie vrstyclzić na-
sz3,"ch osiagnięć, poniervaż jak na jecila kadencję to
zrobiiiśrnv dużo. Życzliwi. jak zr.vykle. i,,;,tykają nam
błędy. Ocz;,,."viście, ze popełniliśn}. bięiiy, jak i,vszy-
§cr' norrrralni ludzie. Gdybyśmv jeszcze raz i,l, tym
gronie i z t_:-rr cztercieinin-i ciośi,riariczenieir santo-
rządor,,,vm rrogli sie li vkazać. z pe,,i;no!cią byśmy ich
nie pcpeiniti Dziala;ac 1\::. Tzecz gnin;l staraliśmy się
konsejiu,entiri,: r,-,,-kon\ \\ ac pl.zJ,-jętą na początku za-
sacr.- ]-,.1,1i-,-ni.,l-,i-al.ia tvch zadań, których nasi po-
piz;,irrc.,, z l,ilzn-;cil pl.zvcz}n nie d_oprowadzili clo
llolca. Sadz- ze to rar:l srę udało. Na.tomiast reali-
rac;a noi,,-r-lir zadań i inivestycji gnrinł,ych za\,,r;ze
,-ęizic kołtlorr.ersyjna, gdyż iest uwaru:lkorvana su-
i,.iektvlvnl-r: li-yboreir :łaCa;i przez radn-,,ch danej ka-
ciencji, stane;._.: fliransóilr w gminie oraz okl.eśloną sy-
t,"iarją p1,&v{Ii!1 i społeczno-gospodarczą ilraju.

Czteroletnia pra}<tyka dowiodła jednak, ze gnriny
cechują się -łieJ<szą gospodarnością i oszczęclnością
rvyciawania i:ienięriz;r publicznych ni.l: admini,sii.acja
rządowa slczebla cełrtralnego. Mają lepsze Tczeznarlie
rł, skaii i ili.:iarchii potrzeb na sw-oirn terenie. Silne
finansowcl gmin,v mcgą tez w ririarę posiadanych
środkóiv irciiinansor,v;rł,ać na sr,voim terenie zadania
publiczne lilministracji rządowej. Dla p17;-ęładu: po
to ai:y nasze dzieci rncgły uczyć sir; iil lepsz;.ch i no-
r,vocześnie j szy-ch ui;rir,inkach. rj o f in ai I so -vyaliśmv szko-
};; la ponad 900 mln. z}.
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Co mógłby Pan teraz, z perspektyrv;, tych czterech
lat porviedzieć o roli i zadaniach prze\yoclnicuącego
Rady?

Pr-zewodnrczenie Radzie to wprew niektór,l,m o-
piniom dosl.c trudne zadanie. Racia składa się bo,,viem
z Iudzi o róznym sposobie myślenia, poziomle \\-\--

kształcenia i dośrr,-iadczenia życiowego. Bez rvzgięclu
na przekonania i poglądy, radtiych porł-rnien zawsze
łączyć jeden lvspólny cel: działanle ,,v interesie zas-
pokojenia potrzeb lokalnej społecznoścr. Zvcie jcst
jednak zyciem i sytuacje idealne nie ma;ą rr- ninl
miejsca. Obowiązkiem przervodniczącego 3est r,vięc
reagowanie na kazdy sygrrał o rł,szelkich niepra.łid-
łowościach występujących rł, działainości Rady i jej
organów wykonawczych. Jednocześnie przer,r,odni-
czący powinien zayrsze pamiętac o tym, że ;ego up-
rawnienia i obor,viązki w;znikają z kierorvania i or-
ganizorłzania placy Rady. Powinien być dobrym or-
ganizatorem, o określonym poziomie rvykształcenia
i doś"wradczenia życiowego. Powinien takze posiadać
pewne umiejetności psychologiczrre i poCstawową
wiedzę socjologiczną. Cechy te rlłatwiają kontakt z
1udźmi, pomagają prowadzić obrady i spotkania, Po-
nadto pr-zerł,odniczący po,.łinien posiadać stosunlio-
r,vo dobla orientac;ę w zagadnieniach dotyczących
funkcjonorł,ania santorządu terytcr.ialnego oraz znać
probiematykę sp oł c.c zno - go spodarczą grlrin;-.
No właśnie, a jak się nra do tego strviercłzenia fakt,
że jest Pan z lvykształcelria historl,kiem sztulii - ten
kierunek studiór.v nie zrlaje się pr.z;,,gotolr,l,rr ać luclzi
,,stąpających po zienri"?

Wręcz przeciwnie. Fiistoria sztuki Jt:i ll-.ztcŁż
nauką humanistyczną, któiej przedmiotem 1laci:,i 1csi
człowiek jako istota społeczna i jego \\::it\\-oIi . Ucz1-
dostrzegać, poznar,r,,ać 1 1i,yjaśniać zjar,viska iudzkrej
aktywności, twórczości. Posiadane r,vykształcenie b1--
ło więc dla mnie nie przeszkodą ale r,vłaśnie pornolą
\1r sp]:awo\\,aniu funkcji przewodniczacegł;. Poza t,vl:l
jestem regionali.stą. Sadze, że znam dość doł:rze ]lis-
torię i problem; dnia codziennego moich r,vspóimiesz-
kańcór.v. h'ieinniej, obejmując r.r, 1990 r. funkcje prze-
w,odniczącego Raciy zdalvałem sobie sprarvę z faktri.
że muszę zdob;.[ odpowiednie przeszkoienie samo-
rządor,ve. Zdanie to podzielał ról,vniez Burmistrz. Je-
sienią 1990 r. zaplsaliśmy się na loczne Podypiomorł,e
Studium Samorządu Ter;-torialnego, które utrvorz,-.-
no na Wydzia}e Prawa i Admrnistracji UA},I -ł Poz-
naniu. W 1991 r. ukończ,vliśmy 3c z rvynikienr dob-
rym jako pierlvst radni z rłloj. leszcz;.iiskiego. Spla-
w-owanie funl<cjl publicznej ułat.łia lni takze prze-
szło 5-cio letnia ]]Iaca l-,, ad.nrl:risilacji państ.łorvej
oraz ponad 10 letnia ciziałalrrosć społeczira. n. in. ."i

Śmigielskim Totr,at"zr-stll-ie I{lłilillajł}-lri. k|óra dajl
mi r,viele satysf akc3i. Krótko mórviąc korlt,l.riiłr,łic
-społecznikorł,ską tradl.cję todzinną. któi.a .ł Śnrigiu
1iczv sobie już ponad g0 1at.
Czy porrrinlo r,vszysti<o nie jest Panu trochg żill, źe
kadencja Rady ciobiegłl korica, to przeeicż §p${.1; 11,;r_

cinek życia,* szystł<ich r arl łr.l,ch?
Na pel"irrc .;,,rięk:zcsc z nas za.luje, ze ka,ciełcja tej

Rad;- już sii; kclicz;;. ,,V-..illiana llrdzi łv derrokratycz-
n5cłl insiytiłcjerch .,viadzv ;e:t z3a-łisi<ien-i tak nol-
nrirlnym jak ztni.an;.- por loku. \astępna kaciencja
śnigielskiej Raci;, iręcizie Ju.z lilna. ]\or.ł,e -wladze o-
bejmują juz giłinę L,Igan'zac-\-.,]-i-,--,.ąCzcną. Pi.cb-
1erny i zadanla clo reaiizacJi l]ozostalla. Pan-rtęc 1utiz-
ka jest kr,ótka. Dokonania kadencli 1laszej Rad,v, jej
pionierskich działan, czasli Dudorr ania saiilolządu na
terenie miasta i gminr S-_-_l:t., z ,;lccitlą. a pozuej
być może zosianą zapomialle... Jglnego nanl rad.nym
tej kadencji odebrać się je*nai-l ji,z nre da. Tego, że
j e s t eśnry i b_viiś rny p ie r -,v 

s i. z e s i -,,,, u ], : i- 1 i ś r.,}}. i z b,.l d o -ła -
1iŚmy ten now;. pub1l"czn-r pol:z:loek \-, rlaszej gtrriiric.

Co clrciaiby Pan przekazać na zakoriczenie naszej
rozĘowy?

Fiorzystając z okazjt chcrałj;r-n jeszcze r.az podzię-
korł,ać koiegorn ladn},in za zaufai]ie jakrn nnie ob-
darzyli połvierzając roi zaszcz\-tila funkc;e przeił,od-
niczenia pierwszej, samoi,ządorvej F,acizie śmigie1-
skiej. Dzięlruję rn,oin zastępcom -- kciegorn Jano,vi
Pietrzakorvi i Józefoi-,,r Sroczyńskiemu oraz Burrrli-
strzowi, Zatz,ądowi, przevn,odniczącym Komisji i po-
zostałym człcnlion: Rady za pomoc i .,vspółpracę, za
serce i zaangazol,vanie rł- naszym rvspóiny-rr dzieie
blldołvania fundamentćll"l samoiząd,rrej gminy Smi-
gid,, ż,vcząc im jedilocześriie wszelkiej pomyślności
rr, zyciu publicznvrn i osoirisil,nl.

lł,i imieniu Rao;. jak i rl.łasnym składam też tą
dlogą podzię1.1o..i.anie członkom Komisji spoza Raci;y,
sołtr-sct1-1. r-acioirr sołecr.ljm i zarząciom osiedli, kierow-
n.cii-;u i pl,aco-.-,,nl.;on L-rzedu },'Iiasta i Gminy oraz
xj.elor.,,nlkon i pl,aco-,-, lllkoi-n samorządowych instan-
c ji i zakładó,,-. ciac-,- za dobrą r.,,spółpracę , zaangażo-
rvanie r ni,ezi:ędn:. p.]:l!c \\- splawach związanych z
codzienna placą Rari., : Zal-zaci,.ł rł,e rł,spólnych dzia-
łarriach na fzecz:,-lz..-.c -. r:llasta i grnin;, Smigiel. Wo-
j ełvodom L e s zc zr-t,t s l-_.1l, o _, : z ii-sz r-stkirn pracownikotrr
administracji państr,, J-,,,-e j ] i€l,€IlLł rvoj. leszczyńskie-
go, z którymi rr, 1atacą 1y9u-1994 mieliśmy przy-
jr,mność rvspółpracol-ac. dzte<;-t;ę za okazane popar-
cie oraz zrozumienie potrzeb naszej gnlii-ll-.

Dziękuję tym, którz1, często ilezinier-esorr-nie po-
magali nalł ladn_vm lv inic;ori-aniu. podejnowaniu
i realizacji poszczególnych zadań .,v gminie oIaz \Ą-sz_\ -
stkim. którzy po]]lzez rzeczową i konstr-ukt;,rvną kry-
tykę ,,otłr,ierali riam oczy" na spr.a\l-\- z:siązane z
flrnkcjon,orr;anietn samorządu na telenie miasta i gmi-
ny.
IV tym kontekście płrzlvolę sol:ie rr,l-razić zadowole-
nie, że i my 

- zespół reciakeyjny ,,lYitryny Smigiel-
skie3ł" mcgliśirry nrieć slrrój sliłołilny ucłział $/ ćynl
dzie!,e, trl{Jptzez korrrentowanie i prz;.fuliżanie miesz-
kailcoill sp§al.ł,, }itórył,ri R,acla zarł,iaduje lv naszym
T vspćllrryrłl i.łnienirł i interesie.
DzięIruję ł'irllu łliłrdz{r ża Toznror,vę. 

J. Skurz.


