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RADA pRAWIE §oŁtrCK,Ą
}dc to rvybr,aliśmy. Już niedługo 24 sprawiedli-

r.;yc]r będzie decydować o wszystkim, co w naszej
grninie będzie się działo. Z per,vnością te vrybory od-
liy,wały się r,"r innej atmosferze niż poprzednie - te
Pierwsze Denrokrat}zczne.

1-,i/ów,czas bcdaj najwięcej kandydató,,v rekorr,}en-
dorvał Konftet Obylvatelski. Tym razem i0 osób kan-
d;,ldowało z ramienia (nomen omen) ,,Zgody". Na a.fi-
szu r,vyborczym można było to hasło od biedy prze-
czytaó [ako Niez. - ,,Zgoda", ale takie skojarzenia
nasuwac się rnogły tylko osobom, które rnają z lekka.
złośliv,iy sposób patrzenia (taki zez życiowy).
] T}rch co ,,prześzli" podzieliłabym osobiście z grub-

sza na tych co dużo zdziałaii i na tych, co ciużo... o-
biec;lwali. Tak-już to jest, że im rzeczywistość srnut-
niejsza, tym bardziej wierzy się v,z takie obietnice (nie
chciałlcyra uż;,ć słowa slogany), które pokryłvają się
z naszymi :narzeniami i pragnieniami.

Ze obietnic wyborczych się z reguły nie wypeł-
rria? To cóż, takie są reguły tej ,,gry". Rreguły sku-
tecznej bodaj najlepiej tam, gdzie elektorat jest da-
Ieko,,,bo .,gdŻiÓś]tam w Polsce" Na prowincji to nie
jest takie rozkoszne, bo władza do obyrozatela (i od-
r,vrotiie) ma najdalej kitkanaście kilomeirów.

Paru.,kandyddtórł zdystansovrało s*oi"}i"ffiffi
rcntórv o dobrych kilka długości, uzyskując ptzytła-
cr, ającą pfzewagę glosów.

, Za bardzo symptomatyczne uznałabym r,vysokie

,,notorvania":o,bu burmistrzów. Myśię, że i Oni ode-
brali takie rozłożenie się głosów lvyborców jako apro-
batę dla dotychczasowej działainości.
:' WSrOd innych, którzy zyskali bardzo r.,lysokie po-

parcie współnrieszkańców zdecydorł,arrie wyróznia sir;

grupa osób pełniących funkcję sołtysólv. Po znajo-

mości dodam, że znalazł się tam i sołtvs N-ietążkowa

-p.'Iadeusz Wasielewski. Jednocześnie zapewniam,
że z pewncścią nie zadecydował tu zbieg okoliczności
że p. Wasielewski jest z zawodu... energetykiern, co
jak rviadcmo stwarza szczególne preferencje przy u-
bieganiu się o ,wysokie starrovliska nav,zet o randze
państwo.,vej. JeśIi juz sięgac dcl tak -wysokiclr odnie-
sień, to o ile preirrier Parvlak uznaje za barcizo ko-
rzystne połączenie wociy z ogniem (w .łyr:iku otrzy-
mujemy parę), a na naszym terenie najlepsze wyniki
uzyski,wało się łącząc wodę z gazem. Efektem rvcale
nie była wocia scCowa, ale znaczne poCniesienie kom-
fortu życia codziennego, co wielu z nas mogło oso-
biście ocenić. Jeśli więc miałoby lv nowej Radzie is-
tnieć coŚ vi rodzaju iobby sołtysÓ-rv, reprezentują-
g;,ę}t 2drg1l,;y rozsądek połączony z ,vyolą działania
(pozwolę sobie 

- 
również po znajomości dać jako

przykład wybranych już na koiejną ka<iencję sołty-
sór,r Koszanowa i Księginek), to można oczekiwac
niejednej ciekawej i pożytecznej inicjatyłvy z tej
strony,

Porażki wyborcze? Było ich z pewnością tyle, iiu
kandydatów nie r,veszło do Rady, Żte by się stało,
gdyby ta chęć działania wyrażona v,l przystąpieniu
69 \^zyboro,w nie mogła zostać lvykorzystana. Mamy
przecież kotilisje, w których chętnych cio pracy nig-
dy nie za dvżo. Osobiście najsilniej odczułam poraż-
kę p. Witka Omieczyńskiego. Cóż, znalazł się w sil-
nej stawce, ale skąd inąd miał i tego pecha, że nie
utożsamiano Go z niewątplii,vymi stłkcesarni dotych-
czasowej Rady.

Nlamy natomiast niewątpliv,,ie duzo szczęścia, że
do Rady "weszły już dwie Panie. Drżyjcie Panowie
Radnil

J. Slc.

Kto Przewcdniczqcym? zoblcz §fr. 3
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Iuk głosowąliśmy?
W OKłĘGU NR 2, 461/260

1. CieśIa Józef 40
2. Skrzypczak Henryk 219

W OKRĘGU NR 4. 444lz47 W OKRĘGU NR 5. 415/233

]. Eatrcer Leszek
ż. Jankowska Renata
3, Klrłpsz Stefan
4. Rychel Jan
J. Ziegler Zdzislaw

W OKRĘGU NR 1. 56 1/3 1 4*

1. Cieśla Jerzy
2. l,ipo.wicz Eligiusz
3. Mazurek Ryszard

1. CieśIa Przesław
2. Fęglerski Marian
3. Omieczyński Witold
4. R,anke t]rszula
5. Rusek Józef

W OKRĘGU NR B.

w OKRĘGU ł{R 3, 501/2?3

1. Grygier Tadeusz 55
2. Mencel Barbara 53
3. Zdziabek Marian Ryszard 31
4. Ziegler Alicja 123

!L-9§W
Budzyński Zygttyd, 80
Hirtnrol Eugeniusa ż6
Janicki Stefan 77
Kiciński Bolesław 26
Szymański Kazimierz 3i

OKRĘGU NR 9. 58Il24ż

1. Jagodzik Florian
2. Kowalski Zbigniew
3. Półrolniczak Maria
4. Sadowski Eugeniusz

w oKRĘGU NR.12. 55Ul60
1. Pawlak Stanisław l8B
2. Piotrowski Roman 37
3, Szybiak Stefan 55

w oKRĘGu NB 15. {16119g

1. Biały Andrzej 59
2. Sroczyński Józef ż&
3. ŻaczykZdzisław 104

w OKRĘGU NR 18. 5741231

l. Lisiak Paweł
2. ł,ukaszewska Maria
3. Seget Wojciech
4. Walkiewicz Marek

W, 9KRĘGU NR 7. 4721247

1. Czwojda Tomasz
2. Pieprzyk Stanisław
3. Ratajczak Zygmunt
4. Schiller Roman
5. Tasiemski Edwin
6. Tomaszerł,ski Tadeusz 49

Ł9I§ Ę ruJ§.*l_q, +ł r"2 ? 7

1. Pelec Zenon 44
Z,. Skoracki Zenan 1ż9
3. Zielinski Józef 49

W gKRĘGU NR 13. 498129?

1. Radlicki Bogdan
2. Szul Henryk
3. Żak Lech

45
200
49

_y_ _9§ś§Gql§ 16. 597/335

1. Andrzejczak Zdzisław 45
2, Bartoszerł,ska N{aria Natetia102
3" Górny Damian ż9
4. IrTaskręt Stanisław 32
5. Ratajczak Lech L32

W OKRĘGU },IR 19, 614/301

1. Dorynek 1rdam 55
2. Górzny Par.veł 248

W OKRĘGU NR 22. 4791268

1. Nowicki Jan
2, Starkbauer Henryk
3, Thiel Adam
ł. Wasielewski Tadeusz

247
c)o

32

91
47
2l
27
47

38
49
29
57
t7

32
35

74
79
15

553/265

1.

2.

.J.

4.

5.

W
1. Dobrzyński §tefan
2. Llinka Andrzej

150
100

79
54
76
26

W OKRĘGU NR 11. 45BlI52

1. Pietrzak Jan 99
2. Wojciechowski Florian 43

W OKRĘGU NR 14. 430Ł97

1, Milewski Henryk 31

2. Szul .Terzy 76
3. Żak Henryk 100

W OKRĘGU NR 17. 4421286

1. Gbiorczyk Marek
Z. Kubiak Henryk
3. Lisiak Jan

B6

57
L43

49
65
41
?1

w oKRĘGU NR 20. 49B/l6t] w OKRĘGU NR 21, 6231266

1. Bagiński Jarostraw
2. Ratajczak Marek

1. Domagała Stanisław
2. Klecha Jan
3. Szymański Francisxek

80

84
32
3?

195

9o

+l
1,)

174

W oKRĘGU NR 23. 367/260 W OKRĘGU NR 24, 509/314

1. Buchwald Stanisłarv 159 1. Bajon Wojciech 57

ż. Przysiecki Męcimielz 96 2. Janowski Marek 93

3. Jerzyk Ryszard 62

4^ l{orvak Ireneusz 23
5. Rekoś Tadeusz 64

* UWAGA! Cyfra pierrł,sza oznacza upl,ar^rniorr"vch cio głcsowania rv danym ol<ręgli.

C),fra druga *- liczbr; rvażnych odclarrych giosórv, w tynr też ważnych bez i,vskazania na konkretną osoi:ę.

H,Z.
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§ &ffiffiffi§W ffi& ffiffiffi§§ffia§&Ł§K €E§§§ §ffi&ffiffiffiffi&trY§$€& §E§lA RA§Iy
Zc tvzględ,u n& sezon urlonowy, lv czasie któiegc

łie bęizie się ukazy-lvała ;:asza gazeia (drukarnia rła
przer.;vę), vvyfiruszołC na mnie notatkę z Se5ji -6.9

w]:ęcz piolu"nrrjącynr teltriirrie -- r^",łaśnie z scbcl,.,. na
por:ieiziałek. ioic ,.",ziętr; prrzy 1ytn pod urvagę, że 3e-
sja, lrtóra załzęia się ok. 1_0-tej trr,vała aż cio l4-tej,

O pói cio cir,,,urr;istej (łv noc;,l) b;,rłarir .,i, jlrliglu i;o
zCjlcia, któle rcbiłai,n po*czas obrad. a ktore ..Foto
Łlf" 'u; zaisie ek,spiesov,,,},.i;l tempie rł,)rłvoiał. Pol,oz-
kiadałam te zdjęcia rvokół siebie aby ocl[rvulzyć na-
strój temiych godzin i plóbuję napisac coś ria go|ąco.
A gciiico lltaliilli już oa ;,c\.,-Ęe§c czasu dośc dokucz-
iii,-,_:, irodcias 3tsji jakoś się tegc nie za,.i.,,."aźało --
cóz jed_nak l:naże zdziełać a,tmosfe.ą gfui,,-,iii,i -qala byla
pclna. Dcsta.l,riono nalŃ,ei kr"zesła ne ko::ytalzu, Przr-
i.l,vli r,vszyscy Radni, a oprócz gcści zaploszonych
z ".ui,zędu", jak choćby ks. Lziekan i]a,uvidziak, czy
sołi;,.:i, byli także przedsta,,;iciele Urzędu, Ą \I/Jl€sz-
cie niektórzy b"vli Radni oraz osoby, któi,e plzyrł,iodło
zll,ii;teresor,,,,anie ciil spl,aw rlas dctyczących (że vry-
liiietiię chcćb;o. p.p. iJenrylia Koteckie30, .;-etzego Grze-
ilik.:l, Zdzisia,,,ła. Ziegiera, cz\,, już star:;zegr: rłriekiei,::t

i:. lir,ar ciszka Szczepaniaka), Fizepraszain, ze nre ur;-
daję iisi;. rvszi-stkich gości, choćŁ:y i najzrramienit-
szy,ch, ale trzeba to ,;,Łcż"r-ć na karb tak szczl.rl;łości
rniejsca jak i tego, ze na\o",et sam;,ch Radn_vch rri,lszę
się ciopiel,o nauczyc l]ozpozi}alł-ać. (Kto pragnie do-
kłainej re}acji moze sięgnąc do protokołu, a ja pozo-
stal:ę przy krótkin:r szllicu całości).

Sesję ot.łoizył Radny §errior - p. Fl*rian Jagc=
*zik (z Po].ado.,va), który cdczytał rotę śhłbo-,ł,anrą.
a ria.zt,riska śiubuje,cych Radnycii (też zgodrri€: z 4LTa-

dr-cją) odcz.ytyvlał nejnrłodszy Radny -- p. iX§arek
§Vaikie,,vicz ze Starego Bojat:ovla.

W rvyniku tajn,vch głosorvań dokonano rvybc;_,u
Frze.;c,-1l:ir:zącego Rad;., - zcstał nim p. Jałl Piętrzei;
z Księgir:elr. (Postać tc riieu,ątplit",ie znana z działa1-
liości r,.: 1;lprzedłiej kadencji -- nie t}.lko -; Rarlzje.
aie i ..; ti:rv. terenie). V/iceprzer,urodnicząc,vrili zosta.ii
,pa:ll;-,,"ie: Fa,,peł Górzny (1ekarz ze St, Boja;ro-wa i Ta-
dełlsz nVasiele :vski (sołt;,.5 rł,si, l(ietą żko-v.ic ). V.lszysc],,
plze rvcclr. i i,,.: rą cy zostali r,,,,vlriai:i zciecyclolł,aną *, ięk-
szcścią gicsólł,,, l{cze to azni.cze,., ze 'ayły to kand.vcla-
1,łiiy przemyśiane i ze ci noiu:i Radni zapisaii się jirz
cr; :r,.ś u pozostalych.

lnauguracjł iila,-lgltracją, aie uchr,vały tez trzei.la
lryło ria tej Sel.ji pci]ejrric$,-aó. Fizewazając,l icli cześc
hyła z.rviązana bezpcśieclnio z organizacją Radl,.

Była po;raeito i lłcliił,ała ściśle ,,Tobcłza", aJ,:łlc.,,ł.a-

ca się do poi.:ieranla r,r,clly (ł:gi:aniczenie ,!y 
d*tl?r. 6*-:ż

lv okre.-ie eti ij.Vii. cio 3$"iX.). Z ";.,.,dą, a rvłaścii.,,ie
r: wodociągiem ria terenie gmii:;; ic ceła h,j,stolie. Fc-
nis-ła; jl;icśłl-; pctentatel:l -w te; ,3zicrizinif, jc§zc:j,l
popr:;]Ciilri.a Raci;ł pcstelc-..łii;;. -,rj,-5iii,§iĆ ze 7i,,l,ią;kił
I![lęd:l;,,gnrii]n€go z siedzii:;_i,,;e lY;;chor,vll.'Łativjej

1,;ogfgp9."l,ri[, !}t!,j al,..:.pi.i.: ć. \,iis:e],l ,;,i nie kii,.lpi się ia-
koś z dopełnienji.ra joln:,l'll:lcści,i,lil,i,i;azania_ majątku,
-wiec liir -,:,,i,ą1!3p-i1 jak clii.iqc bi:il:zi,: to fa};t z rzędlt
tych na p,:1il,,rlr,r..

i,stall;;,r. ,.:r. B,.d.li lic r;asii;ilnej ;iesji (juz 7 lipcai)
:ias-i.ario-,vią ii.j, \i,, jakic}r i:oi-eisje"cir zai-niei:zają dzi;r-
ł;ii:, F,l-,,,,riicz :la nal-;tęprej Scsji zost:lrlie ć,;konany
1yi-l.ioi i.ll;,,l;:lstl;l:a Iir,-;,,iił.l;i slq, ze nie ilędzie z tym
s:llrcjalncgo p-robiemrr} i cieicgata ła -qejmik Woje-
l,r.ódzki.

Zai;arl_ną .",-ięc dec},zjc .i,azkie. o których będziern;,
s;ię stalali i'en;gt,';a jakcś szi,N[o pci:liormo\ilaó, abyś-
r,ly \ilszrisc,,r mogli tozpa::ząć ul}opy śr,viaciomi, kto
będzie czu-rrv&ł i-iad ;:,aszą Sai.,orząti_ną, kiedy my bę-
dziemr. Lel-ii1,1cilcv,,ać poi !.r:,uszą czy -,v jakiejś innej
TIiszpanii.

Wy3l:a,łc juz Konisię Statutorvą (stałą r,r, tej ka-
ciencji), kr.órej zaiar,rietn będzie np. śieCzenie wsze]a-
irich przepisów dcli-;cząc_vch sanrc;:ządności i pilno-
,;anie, abv s'l"atgt 1l35u€go miasta i gminy był z nimi
ł, zgpcizie, I(onlisja r.,l skład;rir:: plzervodniczący Fio-
rian .iagodzik. z-ca. Urszula Ranke, sek|etarz Tadeusz
Wal,";ieie-,r,rski oraz człon]<o.,vie: Parveł Górzny i jr{arek

.ia,ł};o,.;ski jest gotowa do dzia.łarria, i r,,.ryznaczyła sobie
zadałn,ia juz na najblizszą Sesję.

!\r 1il1]]n_i:g}t głosach i interpeiacjach p. Leszek Bal-
cer {iu.i., zaznaczy,Ą:,,\,,, ililieniu choćby swoich 91

v"il-;c:,cil-,"","') domagał się ustalenia końcowego ter-
lr:inii .,,,,r,i-lopaii,"k" \ru, nieście. ł.iie otrzymał jed-
nł.k Cefiriitr-t,,;n€j cdporł-ietlzi, jako że zależy to nie
tvii.;o od .furrdtiszy (a pi--niądze ,-* zwłaszcza od izlv.
p c a:itci1< óil, :z'i,:ic rr_, 

-,vi, ch spły.,va ; ą cj,o kasy Gmin;" bar-
rlzo a i:ald.z.r opcrnie), ale l oj iertninu zakończenia
Lri]:r,C p|Zez tj:lelget-y'kę i ielekornunikację.

Fcrrieo,"az to i;_via Sesja Inauglirac;,,jna, i"lkradnę
jeszcze cil_robirlę r:iejlica., aby (poL,ciąga;ąc ;ię do re*
iacji r si-,.]u z,,,L -dnirn) poin,lcrnlo.łac tsarrie Czlrtel-
:iiczki co się ,,tlosiło" pcdczas Sesji.

P;;;c.łj.e Rai,ii,ii: bardzo róznie -- od garniturów
.,i;cd ilralvii'!em", po ubiór mniej kcn-,vencjonainy,
i.,l 5|.ri}.1 sportor,,--;.ili (upałj)" Panre Radne: smak i ele-
,qa-ncl;r, }die bedę sli, \lldaiĄ/ała \rł szczegóły, powienr
"i;"lkc, :ue ..,_:ćo-u,iiarz)r',y&ła" cielikat:la złota biztłteria
araz, że 500i': I}iiii Raj.n;rch nriałc ro"iosy w odcieniu
lrio::ii, ,: ióiv;rc cil,u,gie 500/u .,v oCcieniu iia:ztanowym.

C c:-u-l.. Cor;.._x,i Wąm r*ocno sirva.va

FS. Bla ,;ściślenia: J. Skar,żynska

,,Na -|otel" Przew-odniczą{:"gG Eacly zgotiziii się
lranei}-rJt,.r,ać: l,eszek Balcer (proponovianv pT'zez

Urszlilę ilanke), Jan Pietrzak (prop. przez Henryka
Skrzypczr,ra,,w ii-l:ieniu grui,;y raclirycn lclnikólv")
i Lirszule il"tnke (prop. pr;:ez L. Beice.,a). Wynik gło-
:til,*,lania (ctlpo,i,i:dnio): 4 : 20 : 0,

}da cll",,óch Z astęp c órv }olzer,vodnic ząxegv lrandytlo-
rvali: Faive-i Gai,zny (24 głosy), Tadeusz Wasielervski
(1!}) i Fiorił:* Jagodzink (5), Reciakcjn
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Odbyło się 23 czerwca br. w sali loridonłiskovrej
Centrum Kultury w Śmiglu. }Ta 53 uprałvnionych,
uczestniczyło w nim 46 przedstawicieii, Wśród oi:ec-
nych był tez burmistrz Jerzy Cieśla, plezes śiviic-
ROLU Ryszard Fornalik, gł. księgowy ŚSn-n Tade-
usz Olejniczak oraz przedstawiciel Oddziału Woj.
EGZ Aleksy Adarnczev,rski. Zebraniu przer,vodniczył
Z'nigr:iew Łukaszewski,

,§pra,wozd*,nie z działalności Banku zŁożył pTezes
Jetzy }Vojciechowski.
Zarząd Banku odiłył 32 posiedzenia a Rada Nadzor-
cza, je1 prezyciiui:r i kcmisje - po 7.

\,1i 199;j r. przyjęto 9 no,wych członków, skreślono na
własne żącianie 41" Stan członków na 31.12.1993 r.
wyniósł 2129 osó}r. Iclr fundusz udziałorvy wynosi
1.276.960.i00 złotych. Jednak tylko co czwarty czła-
nek rrrą wpłacony jeden pełny (milion zŁotych) udział.

T'r,-idna sytuacja pieniężno-rynkowa spowodowała
ograniczenie środkórł k::edytowych.
\'/ 1993 r. Eani< udzielił kredytórv na łączną su rę
18.899.828 t,lrs. złotych - w porównaniu z rokiern
t99ż o prawie 3 mi}iardy mniej,
Lldzielane kredyty pTzezĄaczone były: dla produkcji
roinej 7.100.443 tys., na kreCyty gotówkowe
8.7ż4.463 tys. i na kredyty przetermino,wane
3.0?4.923 tvs. złotvclr.
Barrk oirzymał iirnit dopłat do kredytów prefełeir-
cyjnych na zakup naą.ozów mineralnych i środków
ochrony roślin r.v k.łocie 256 mii. złotych. Z atrzy-
§lanego Iimitu Zarząd postanowił wypłacić po
800.000,-- na jeden hektar użytkórv roinych (górna
granica vrynosiła mi}ion zł).

W 1993 r. pro.,vadzono również akcję oddłuzania
rolnictwa ze środków Funduszu Restrukturyzacji i
Odłużania Roinictwa. Z naszego terenu skorzystało z
tego fułrduszu 38 gospodarstw indywidualnych i gos*
podarstwo szkcine (ZSR Nietążkowo) na łączną kłvo-
tę 5.0?3.602 t;rsiące.

Ogólne zadłużenie klientóiv w na§zym Barrku na ko-
niec ubiegłego loku wynosiło i0.864 miliony zŁotych,
v,r tym:

-- gospodarstw-a państrVowe 2.020 milionów,

- gospr-.darstrłla pr'y\i,i;,iłe 48E milionóiv,

- 1g}n!gf\Ąlo indyri7i§uą]ąg 2.645 milionów,

WALNE, ZGROF*€A§}Zfrł{§E

3.168 rnilionóvr,
2.543 n:iliony.

12.1993 r. wynosił 31.546.82? tysięcy w tynr: wkła-
dów terrminow}l1li {2i27 klążeczek) .- ż3.423.471ty*.,
,"vkładó,,v płatnych na każde żądanie (ż462 rachunki)

- 8,11?.356 tys. złotycL:l Rachunków Oszczędnoś-
cior,vo-rozliczen,iowych Bank prow adziŁ 434.

Do wszyst!:ich lokat grorala,.li.zemych rta racFrunkach
bankowych w 1§93 r. dopisane V.7I5.V&4 tys. złotych
odsetek!
Ogólne oł.lroty Banku Spi:łdaielczego w Śmiglu w
1993 r. zamknęły się kvrotą 33"792.294 iys, złotych.
\*Vypracowan;. zysk brutto \^/ynióSł 191.428.600,*
zło)zgh i w całości przekazany zcstanie na podatek
d_ochodowy.

B'{ dyskusji rnóvriono o:

- 100 letniej trad5rcj| brnku - ,,Brońmy naszego
banku, byśmy nie rnu,,ieli iść do innych",

- uciążliwości w trakc,e pobiera.łia kredytów poie-
gającej na ,,przy&-c zeniu pół wsi" (chodzi o porę-
czenie żony kredytobiorcy i żon poręczycieli) *-
,,Niesolidni kiienci nas do tego zrnusili",

- preferencyjnym kredycie na zakup ziemi pTż,ez

rolników oci rolników,

-- restrukturyzacji i przekształceniach banków spół-
dzie}czych. ,,fuf usimy już tetaz przygotować się do
wejścia do EWG. My v",ejciziemy do nich, a oni *
z sr,",roirn S}.stemern bankowyrn -- dg 1ą5".
Fodjęto uchwałę (na wyrost, by drugi raz nie
zwoływać Walnego) o ztzeszeTliu się i konsoiida-
cji z Ęankiem Regionainym.

Wśród kierurrków- ciziałania na rok bieżący m.in.
przyjęto:

- udzielać \,v rarnach sw;,ch możliwości pornocy ma-
teriainej wszelkirn akcjorn społecznym,

- propagować ideę, że kredyt bankowy może być
tylko uzupełnieniern środków własnych, a nie
może i.ch zastępować,

- zwiększyć kontrolną funkcję Banku na wszyst*
kich etapech kredytowania,

"- ucj_zie}ąć kredytórv inwestycyjnych na nakłady
związane z remontarni, adaptacją i rozbudową
obiektów- produkcyjnych.

Członkorł,ie Walnego Zgtomadzenia wybrali no-
ą,ą F*adę Nad,z*rczą, do lrtórej weszli: Domagała EIie-
rs}niltx * Czacz, B*irski Bnarian * Karśnice, F'ryder
§tanisłaę"", *-- Czacz, Kawąirriarz Stareisław - Śmigiel,
KaźłniersEri §tarrisła,łu,, *- }t{achcin, Lester Wawrzyn

-- Robaczyn, Łu}raszewski Zbigłrierł, '- Stare Boja-
1}01,i/-o, NowaEą ĘĄ/acław - Biela,,vy, Batajczak Leclr
\Monieść, §a*lcląg Tedeusz -- Śmigiel, §koracki Ma-
gig6 

- EiaŁcz i ĘVłedarczak Alicja -- Glirisko.
H.z.

#mm
fmagg

ffi§Ę
frm§Ę#

§
#
#

ą
ts

Ę
ffi

§

.- rzemiosło

- pozostałe (gotówkowe)

Niepokojącym stał się warost }<redytów przeterrnino-
wanych do kvzoty 3.074.923 tys, złot3.ch,,w związhu z
czyrn w okresie sprałvozdawczym zwięk3:1,i,: gię 'lc"
uCzieianych prolongat o]:az sprelĄ/ kornor;liczych,

Ogólny stan wkładów oszczędnościovlych na 31.



wITRYNA ŚMIGIELSKA

Kronikg policyln§
13.06.br. Interwencja publiczna w Czaczu przy ulicy

Wieiichowskiej, gdzie mieszkańcy zatarasowali
pIzyczepami dojście pracownikom pogłęiriającym
Sariricę. Wg t;,,ch pierr,l,szych, nie dotrzymano \.va-

runkól,v umowy dotyczącej r,vykupu pasa grrun-
tórv przylegającego do rzeczki. Strony pouczcno
i spralvę załatv",iono ugodowo,

§ Rór,;nież r,v Czaczu interv;enioivano w mieszkaniu
prz)i ul. Vl'i.eliclroivskiej. gdzie mąż wyganiał z do-
mu żonę nie pozwalając jej rv nim zanoco\\,ac.

].4.$6.'ilr. }TN telefonicznie powiadomił polic;ę, że rra
trasie NIororvnica 

- Szczepankowo nietrzeźłr,i jez-
dżą rowerami i motocykiami. Przybyły patrol
ujawnił jednego kierującego lowerem w, stanie po
użycil"ł alkoholu. Skierowano wniosek do Kole-
gium.

16.06.br. W nocy w Smiglu na ul. Kilińskiego kieru-
jąc;l wartburgiem mieszkaniec smigla nie zacho-
rvując należytych środkorł, ostrożności ,uv czasie
omijania parkujących prawidłolvo samochodor;,
uderzył r,.,, bok Fiata i26p. Straty ok. 5 miiiono,.v.
Sprawcę ukarano mandatem 200 tys, zi.

20,06.br. ]nterr,veniowano w jednym z mieszkań .w

Starym Bojanor,vie, gdzie mąż włączając w godzi-
nach noclrllch zbyt głośno telervizor nie dawał spać
żonie i córkom.

o 
", " Tł,§,,::,,Łxx Łt ?""',i,: ; * iT " ", "'

cEN T*urĘ;iff ,:"ulT 
u,.' 

**rr*""
:,.eille |,,!a l]l:

Zajęcia sport.*rvo-reiil,ea-c.i. jrre :

- siatkóił,lir_. pjłtr<a i;i_,7]Ęą, tc;,lis sio1o.ii, --- ttl-
dziŁ]l ir,)iL. '. i:cl l],:a i.,,r,z,v i;lst_,r,ie.

Zajęcia plast,vczne:

--- rly'Loilii -,,,- gcilz. iC.U,-]- 15.C0 *-- ri,,iai,i:akr,

Ogiilncpoi,,liie 1Ą'arszta[rv P*o,1r.i<ie * Klan Luclzi
Artystyczi:ie rl{iervyżytycli :

- i5-31 lipca -- r,viali,aki,

Wałszttri;., Teatpłline:

- i-].i sielpnia - 
.;-i;t:ilaki.

Dyskoieiri:
-- Fłi.ta, koncertorva .",:, qodz. 1],j.00:"24.00: 2, 10,

16. ż3, i3l lipca.. 6. ]4. 20 sierpnia.
Festyn:

-.,Fo:legnarrLe 
ia,ta" - ż8 sierpnia 199.i rc]<u

gOCiz. 16.00 - pi;.-1., korlcertowa.: k1llrklł1sy uia
cizieci, młcdzieżrl r d.olcsł,r.clr; pot;rczki rocizin-
ne; ioterla fantor,va; zabaiva taneczna; kiernta-
sze jl:-nd_lorve.

}3i:sen l<ripielolvy czynn_v codziennię
-rr godzinach ł,.d 1_1.00 r]o 19.00.

Cen"v biletc,,o,,;

d;ziłcj i młodzicz r:zkolna ;.00C z1, dorośli - B.000 zł

Z },P R A S ż'1]! i\ii Y

ffi
T.Jrzqd Stanu CytłżLnego w Smigltt żnJarmuje, z:ł:

w oLę tł s tclpźenżu u: ztlsiqzek mułżeńskż zadekl ar olu aI l :

9.07.1994 r. Pan Robert Waldemar Dqbrouskż z Ko-
pasze,Lva ź Pani Marzena Mariq F"zepec-
lta z Morounźcy,

" PQn Piotr Kaszkozuiak z (,)bc,rn,i.ic t Ptł-
nź Murzena Pawlak z. Czacza,

16.07.1994 r. Pan Eugeniusz Kazirlierz Ptasz,yńskź
ze Zbgtek ż Punż llona Olejnih z Olsze,
u)ą.

30.07.1994 r. Pun Łukasz Koząk z Bieląw i Punź Bę(J.l,a

h,Iaria I{ausacka ze Smżgl,u,

20,08.1994 r. Pan Marek Pelec z Bźelau ź Pani Euc,
Maria Cżesźelsku z Czacza,

f,,4 Nl I iEi, EN IE IĘ,/ .F {} ts {, EWS KLEJ
z okuz-jż J itbil.eusziL

LA,T PRACY ZAWODOWEJ
ncł nitil i,ę kr z ew i enzł kt1.Itu,ry

s€,iC.l c.:,'ii.e g r atu"l uc i e ż ży c z e n,ź a :: ar o,wi u,

7: a ni,g śLn c ś ł i i ć, el s z y r,h s,ttLł c e s ó w z a,w o do zoE cłl

slłłada,jc1:

L,rł,counźcy Cenl:łLl,tn Kt.iturE w Śnł,iglu

i redakc jct ,,\Y itry-,,,y Sn ł,źgżelskże j" .

,,wI?RYlvA ŚMIGIELSKA" REDAGUJE ZESPÓŁ: Hubert Zbierski (redaktor naczelny), Żaneta K!.echa, Erika l\{aćko-
wiak, Barbara Mencel, Jadrviga Skarźytlskl,r, Tolek Szuic, ADRES REDAI{ijJi: 64-030 Cer-rtlum Kultury w §rniglu, ul.
T. Kościuszki 20, p. 1 tel.273. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłcszelr i nie zwTaca materiałów nie za-
mówionych. Zaztrzegamy sobie prawo skracania, poprawial:ria tel<stó.,,,, ol,irz listó-w. Nakłail - 750 egz. cena -- 3000 zł.
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}Jastępny nułner ,,Witryn1." ulEaże się 28 lipca
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}ilUR,o T U RYSTYCZNrC.iiAI{DŁCwE
,,śMIGTUB"
ZapraSZi

szkoły, firn-ry, parafie oraz csoby iridylł,iduairrc
d.o 1rorzl,s|ąnia z naszych usług w zakresic:

-- vlycieczki jeono i viielodnior,ve,

- rvynajem autokarów,

NASZ ADRES:
64-{-130 Śmigie1, ul. Kościuszki i,i

tei. (C-65) 180-111 w. 24 lulc 97

Usil_igi transportowe.
Smigiel, Csiedie 14 te1. 493.

Fcszukuję do wylajęcia domu lu-b mieszkat:ia co n::j-
rnnicj dri,upol<ojowego w Smiglu.
Informacje: Śmigiel, ul. Ogrodor,va 1.

Sprzedam F'iat 126p rocznik l994.
lnformacje: Smigiel, u1. Ogrodorv;r 1.

ZAKŁAD NAFBAI.G/y &AsNgC
ZENCN WIECZCREK

64-000 Kościan, ul. Składorva 2

napfal§a. przeglądy, ł*l*n-:",vauie

KRóTFiIE TER},(INY,
CENY PRZYSTĘPNE

64-030 Śmigie1, ul. Słorvackiego 21

tel. 12-12-33 w. 3

Dorabianie kluczy samochodow-,vch, patentowych,
ostrzenie noży.
Śmigiel, u1. Ogrodowa 1

Sktep rnotoryzacyjny koło CPN tel. 605
w godzinach od 10.00 do 17.00

Ślusarz rencista przyjmie s€zoĘo\i:lQ pracę.
Irtforrna;:je: Srnigiel, ul. Ogrodowa i,

Sprzedam ZUK-'85
Śmigie1, ul. Sr,l. Wiia
(od 7.00 do 15.00)

Skrz;",nig1l,y
34 tei. i8t}-11i -lrr, i(]U

Automaty pa§zo\ńie

dov.,e i mieszalniki
Sprzedaż rataina.

dla trzody chlewnej, kojce poro-
do pasz ireścirlrych. Spłav,zie 34.

Skrrp złomu,
Smigiel, ul, Morownicka 27.

Infolrnacja, ważenie
Śmigiel, ul. Wodna 6 tet. 83

Zesp ół muzy c7,fty 1 -osobow;z
obsługuje wesela, wieczorki, dancingi
Eobert Olejnik 64-030 Śrnigiel, u1. E. Crzeszkowej }?

Nie wierzy37 - 7e.Ą7\^/oń: (0-65) 180-1i1 vr. 6?0


