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9 godzin i 3 gminuty
Tyle trwała III Sesja Rady Miasta i Gminy w

Śmiglu, która odbyła się 25 sierpnia br. Pod koniec
obrad, mimo kilku przerw i podania kawy, radni byli
już tak zmęczeni, że ,,plątały się języki". Obradom
przysłuchiwałem się wzmocniony dużą czatną, za
którą tą drogą pani Małgosi składam serdeczne dzię-
ki.

Otrzymany lvcześniej program wraz z materiałami
nie zapowiadał tego 543 minutowego maratonu, My-
ślę, że stało się to za sprawą kilkoro bardziej dociek-
liwych i formalnie traktujących sprawy radnych. Juz
w czasie uehwalania porządku obrad radny Florian
Jagodzik wyraził swoje zasttzeżenia odnośnie otrzy-
manych materiałów. Stwierdził, że są niepełne, brak
na nich podpisów autorów, projekty uchwał nie zalv-
sze są dobrze uzasadnione i nie parafowane ptzez rad-
cę prawnego. Radna Urszula Ranke postulowała, by
do projektów uchwał był5, 2ąlu""rrlOr.

Nie przyjęto też protokółu z poprzedniej sesji, stwier-
dzając, że zostaŁ napisany z opóźnieniem: ,,Mieliśmy
tylko trzy dni zamiast siedmiu".

Ale wróćmy do obrad.

Działalność Prezydium Rady w okresie
międzysesyjnym.

Mimo podjętych wcześniej przez Radę uclrrł,ał,
Prezydium postanowiło, że sesje odbywać się będą
w godzinach przedpołudniowych, a radni otrzymy-
wać będą pełne teksty uchwał.

Prezydium skierowało wniosek do Zarządu, by ,,Wi-
tryna Śmigielska" zwiększyła objętość i docierała do
wszystkich miejscowości. Ma ona lv szerszym niż do-
tychczas zakresie odzwierciedlać pracę Rady, jej Ko-
misji i Z,arządu.

Przervodniczący Rady Jan Pietrzak zapoznał rad-

rtych z lic:ną korespondencją, która wpłynęła do biu-
ra Rady. Dotyczyła ona m. in.:

-_ dofinansowania w wysokości 100 mil. zł Komitetu
iłenowac;i Pomnika Rozstrzelanych w Śmiglu.
Komitet ,,...Liczy na patriotyczną i humanitarną
postawę Rady",

- dofinansowania w wysokości 20 mil. zł na zakup
ubiorów dla drużyny piłkarskiej ze Spławia, któ-
rej sponsorem jest miejscowa spółdzielnia i p. Li-
^: _I-Drd^,

-- dofinansowanią w wysokości 130 mii. zł Komitetu
Budowy l}rogi w Spławiu,

-* lł,niosku radnej U. Ranke, która postuiuje o:
O zakup aparatu EKG dla potrzeb Przychodni w

śmiglu,
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O szybkie wykonanie remontu drogi przy ul.
Szkolnej w Śmiglu, z powodu złej nawierzchłi,
która jest ptzyczyną silnych wstrząsów spo-
wodowanych transportem ciężarowym (E 5)

co doprowadza do uszkodzeń budynków, pc-
woduje duże przekroczenie natężenia hałasu
oraz stwarza zagtożenie dla kierowców i pie-
szych,

lS założenie navlierzchni asfaltowej na ulicach:
: Matelki,.Kątna, Krótka, Farna w Smiglu,

@ wszczęcie budowy obwodnicy, ze względu na
nie przygotox,anie dróg w Smiglu do tak wie!-
kicgo obciążenia transportem ciężarowyrrt, .,v

w celu uniknięcia katastrofy tj. uszkodzenia
starej sieci wodno-kanalizacyjnej oraz zarrie-
czy szczenia środowiska spalinami.

W tej samej sprawie Radna przesłała też pis mo do
naszej redakcji.

Jaka jest §ytuacja pożarowa w mieście i gminie?

Przedstav,ził ją gość Sesji st. bryg. mgr inż. Leon
Mądry - Kornendant Rejonowy Państwowej Straży
Pożarnej w Kościanie

W bieżącym roku na naszyrn terenie (do 23 sierpnia)
powstało 28 pożarów, z tego tylko 14 spowodowało
straty w wysokości 496 mln. zł. Mamy 20 jednostek
OSP, w tym z samochodami 5, z motopompami 14.

Jedną, jednostka: ,,OSP w Brońsku - czysta strażac-
ka fikcja bez sprzętu i strażnicy".

Frekwencja na zawodach - ,,z żalem to trzeba
stwierdzić" tendencję spadkową. W 1993 r. -6, w 1994 r. - 8 jednostek nie brało w nich udziału,
w tym też OSP w Przysiece Starej, która nie gasi
pożaru nawet we własnej wsi. Ocenia się, że warunki
garażowe na terenie gminy są względnie dobre i po-
równywalne z innymi. Odstaje jedynie jednostka ze
Śmigla, która została zgłoszona do Krajowego Sy.-
temu Ratowniczo-Gaśniczego. Obecne jednak wa-
runki nie pozwalają na doposażenie jednostki rl,r

sprzęt gaśniczy i ratownictwa drogowego, chemicz-
nego, ekologicznego. Komenda Rejonowa PSP pro-
ponuje Radzie rozbudowę obecnej strażnicy. ,,Nie-
uzasadnionym by było budowanie nowej poza grani-
cami miasta lub na jego obrzeżach". Komendant przy-
pomniał też, że w przeszłości proponowano by na sta-
łe zatrudnió strażakałierowcę, jak to uczyniono rv
Krzywiniu. Najlepiej byłoby, gdyby mieszkał w straż-
nicy - była niedawno taka okazja.

W dyskusji nad informacją głos zabierati: F. Jagc-
dzik w sprawie wysokości dotacji dla poszczególnych
gmin (od 3,5 roku ich nie udzielamy), Henryk §krzyp-
czak odnośnie strażnicy w Śmiglu - potrzebne są
magazyny czy strażnica?, Jetzy Cieśla - obniżenie
poziomu aktywności OSP spowodowane jest wymianą
ludzi, a raczej ich brakiem, ,,Nie marn z kirn rozma-

wiać. Osoby, które przyjmują na siebie obowiązki,
nie wywiązują się z nich".

Frzyjęliśrny z powrotem wodociągi i ...

powstał problem komu je przekazaó.

Nim podjęto uchwałę o przekazaniu ich Zakładowi
Gospo<iarki Komunalnej i Mieszkaniowej w śmiglu
gdyż, jak uzasadniono: ,,Utworzenie oddzielnego Za-
kładu, zajmującego się wyłącznie produkcją i sprze-
ciażą wody pochłaniałoby dodatkowe koszty związa-
zane z wyposażeniem zakładu otaz zatrudnieniem
r,viększej iiczby pracowników", szerokiego wprowa-
dzenia w temat dokonał kierownik zakładu H.
Skrzypczak"
O tym co, jak i na jakich warunkach napiszę w nas-
tępnyrn numerze. Dziś ograniczam się do spraw fi-
nansowych przedstawionych przez kierownika Zakla-
du. Były to bowiem propozycje do uchwały.

E{enryk Skrzypczak zaproponował:

- tarn gdzie ich nie ma, zainstalować wodomierze a
uszkodzone wymienić na nowe,

* podwyższyc cenę wody do wysokości średniej ce-
ny w miastach ościennych, gdzie waha się ona
około 6.850 zżlm\. Z kosztów jakie wykazała nÓ-m

Wscholva wynika, że produkcja m' wody u nas
kosztuje 6.250 zŁlrnl. W związku z tym proponuje
się: 6.500 za m3 dla celów bytowych i 7.500 dla
celów przemysłowych,

- ustalenie stałej opłaty w wysokości 20.000 zł od
przyłącza za okres obrachunkowy, z którejZakład
będzie pokrywał koszt inkasa i naprawy wodo-
mierzy,

- opłaty (Zakład, ustalał je w porozumieniu z Za-
rządem Miasta) za: rvydanie warunków technicz-
nych przyłącza- 250 tys. odbiór techniczny przy-
łącza - 750 tys., 1 roboczogodzinę pracy instala-
tora - 60 tys., wykonanie uproszczonej dokumen-
tacji technicznej przyłącza - 500 tys. uzyskanie
zgody na przyiącze - równowartość 2,5 ton żyta,
co na dzień dzisiejszy wynosi 4,550 tys.

Za naruszenie umowy dostawy wody ustalono nastę-
pr,rjące sankcje:

jednorazowy pobór wody z hydrantów, bez u-
przedniego uzgodnienia dla innych ceiów niż ppoż.

- 500 tys. zł,

^- za samowolne wykonanie ptzyłącza punktu
czerpalnego - przed wodomierzem - 500 tys. zł
plus opłatę za zużycie wody za okres jednego ro-
ku wyliczoną o normy zużycia,

- za zerwanie piomby - koszt iegalizacji wodomie-
rza plus 500 tys. zł,

- w wypadku zgłoszenia przez odbiorcę zerwania
plomby przez nieostrożność - koszt legalizacji
wodomiarza.
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Rozpoczęła się dyskusja nie tyiko nad projektowaną
uchwałą, ale ,,nad wodą" w ogóle. Toczyła się wokół
następujących zagadnień:

1. Sposobu przejęcia wodociągów ze Wschorvy.
U. Ranke: nie mamy pokazane jakiej wartości mają-
tek przejmujemy. Międzygminny Związek we Wscho-
wie działa na zasadzie spółki. Chcemy wiedzieć ,,jak
wysziiśmy na tym interesie, czy były zyski czy stra-
ty".
Leszek Balcer zaproponował by zwrócić się o pomoc
do Izby Obrachunkowej.
H. Skrzypczak wyjaśnił, że jeżeli chodzi o wodociąg
w Śmiglu ,to to co daliśmy, to otrzymaliśmy. Cały
problem w tym, że nie można od Wschowy wymu-
sić końcowego protokółu przekazania. Prawdopodob-
nie do jego podpisania dojdzie dopiero po sporządze-
niu bilansu za rok 1994.

2, Opłat za podłączenie się do sieci.
Tu głównie chodziło o tych ,,cwaniaków", którzy nie
ponoszą kosztów przy budowie sieci przez społeczne
komitety, przyjmują postawę wyczekującą i gdy
wszystko jest gotowe, podłączają się ponosząc mniej-
sze niż inni koszty.
F. Jagodzik: podłączający się później winien wpła-
cać do społecznego komitetu, a nie do Zakładu. O
tym, czy może się podłączyć (po oddaniu wodociągu)
winien decydować Komitet.
Stanisław Pawlak: na vrsiach, r,v których zakłada się
wodę, nie chcą płacić, czekają, bo poźniej będzie ta-
niej. Oni powinni płacić więcej.
Zenon Skoracki: tak być nie może, by jeśli wodociąg
jest zakładany w ramach społecznego komitetu, pła-
cić za ptzylącze.
Henryk Żak zaproponował 2 taryfy za podłączenie
się do sieci: dla sieci oddanych (wyższa, o niej decy-
dowałyby społeczne komitety) i dla budowanych.
Przewodniczący zarządził przerwę dla osiągnięcia po-
rozumienia. Po niej Radnym zaproponowano: przyjąć
zaproponowane stawki przy równoczesnym respekto-
waniu uchwał społecznych komitetów budowy. A w
związku z tym, że w większości one już się rozwią-
zały, różnicę odprowadzić na konto Rady Sołeckiej,
Przegłosowano jednogłośnie.

3. Ustalenie ceny za worlę.

H. Skrzypczak zaproponował: do celór,v lrytor,vych 6,5

tys,/m3, przemysłowyclł - 7,5tys./rn3,
Komisja Finansowa odpowiednio: 6,5 tys,/m3 i 8,0

tys,/m3,

U. Ranke: dodaje: z tym, że ,,wodę przemysło.r ą" na-
Leży rozszerzyć na pieczarkarnie i uprarłry sz}<iarnio-
we (2 liczniki).
Po przegłosowaniu ceny ,,bytowej" 6,5 t5rs./i13

U. Ranke ponownie zapropono\Ą/ała, by cerrą plzemy-
słową obciążyć pieczarkarnie i s;klarnie. FI. §krzyp-
czak porviedztał, że technicznie jest to nie-wykon;iJ.*e

- brak inkasentów, a odclzielne iiczniki to w przy-
szłości.

H, żak: nie rozdrabniajmy!

Jan Lisiak: jeśli produkcja jedzenia ma ,,bytową",
to ja też (radny prorłladzi ubojnię i masarnię) chcę
ją mieć.

J. Fietrzakz działy specjalne są na granicy opłacal-
ności, jeśIi podniesiemy, to ich położymy. Zapytlje
się: Kto za ceną dla wody przemysłowej w wysokoś-
ci B tys./m'? Za 16, przeciw 4 a dwoje, reprezentują-
cych rzemiosło, wstrzymało się od głosu.

Wydawało się, że temat ,,woda" się wyczerpał, gdy
radny Boman Schiller zaproponował, by skorygować
cenę wody ,,byto.łej" z 6,5 tys/m3 na 6 tys/m8 -,,sko-ro zarobiliśnry na ,,przemysłowej" Za było tylko 4

radnych. Tak więc ,,bytotva" kosztuje 6,5 tys./ms.
Radny zadał też pytanie: dlaczego są takie wysokie
koszty? Dlaczego 400/o v".ody ucieka?.
Za wnioskiem, by ,,przemysłową" objąć uprawy
specjalne głosowało 3 radnych.

4. Fodjęcia uchwały.
U. Banke: w uzasadnieniu uchwały brak spraw fi-
nansowych, remanentu wartościowego, przekazanie
wodociągów i kanalizacji Zakładowi jest słuszne, to
rzecz bezdyskusyjna. Łatwiej byłoby nam zająć sta-
n,owisko, gdybyśmy przedstawione (przez H. Skrzyp-
czaka) materiały otrzymali vftaz z projektem uchwa-
ły.
W wyniku głosowania przy 1 wstrzymującym się
podjęto uchwałę o przekazaniu wodociągów i kanali-
zacji w mieście i gminie Zakładowi Gospodarki Ko-
munalnej i Mieszkaniowej w Śmiglu.

Co robił Zarząd, w okresie międzysesyjnyrn?
Sprawozdanie złożył Burmistrz, który stwierdził,

że odbyto 2 posiedzenia (zob. WS nr 17(73) z 25.08.
br., s.4) w czasie których m. in.:

- przyznał dotację na paliwo dla PPL w Smiglu,
oraz dla klubu seniora w Starym Bojanowie na
zakup sprzętu,

- oddalił wniosek spółki wodnej o zakup specjalis-
tycznego sprzętu.

L" Balcer spytał Burmistrza jak zostaną naprawione
r-rsterki na wałach wysypiska śmieci - wykonawca,
łv ramach rękojmi, naprawi obsunięcie się wałów i
pionowe szczeliny. Ponadto interesowało Radnego
gdzie i na jakich warunkach przyjmiemy rodzinę z
Kazachstanu - wyraziliśmy gotowość bez konkre-
tów, gdy będziemy wiedzieli kto, to...

Radny S. Pawlak uzasadniał konieczność zakupu ko-
parki dla spółki wodnej.
F.. Jagodzik zapytał, jak została zrealizowana uchwa-
ła o-ograniczeniu wody - podano ją do publicznej
u,iadomości - usłyszał w odpowiedzi.
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UCEIW.ĄŁY, UCEIWAŁY, UCFIW^ĄŁY...

Podjęto ich 16, a między innyrni o:

- obniżeniu średniej ceny skupu żyta w II kwartaie
1994 r. przyjrno,waną jako podstawę obliczenia po-
datku roiirego na obszarze gminy Smigiei na Ii
półrocze t994 r. z kwoty 184.200,- za q d_c kwoty
160.000,- zł,

- regulaminie i połvołaniu kornisji konkursowej dla
vryłonienia kandydata na stanowisko dyrektora
szkół i przedszkoli,

- powołatliu komisji konkursov,zej dla y,,yłoriienia
kairdyciata na sta"nowisko dyrektora Szkoły Pod-
staw-orvej w Przysiece Starej (Paweł Górzny i A-
iicja Ziegler - radni, Dorota Niedbała i Ignacy
Bartosze.ł-ski - rrauczyciele, Genowefa Łączna i
Wiesłarv Brzozo.łski - rodzice, Lidia Janko.łska

- ZZ ,,Sclidarr:ośc", Edward Sirzymiński i lVia-
ria Jariko-ovska -- kuratorium),

- powołaniu komisji dyscyplinarnej I i II instancji
orzekającej za naruszenie obowiązkow przez r^7e-

nowairych pracowników samorządowych Lirzęiu
bfiasta i Gminy Smigiel (i instancja: Teresa Cie-
sielska, Zbignielv Maternia, Elżbieta Matuszew-
ska i Ryszard Szczepaniak, Ii - wersja 1. propo-
now-ana ptzez Zarząd: Fav,,eł Górzny, Alicja Zieg-
ler, Tadeusz Wasielewski i Henryk Żak. Vriersja
2. proponowa}la przez Komisję Rewizyjną (,,bo
Zarząd zapropono..i/ał tylko sw-oich członków" -F. Jagodzik) i przegłosowana: Stefair Dobrzyński,
Alicja Zieglet, Zdzisłaut Żaczyk i Henryk żak.

- powołaniu zespołu dla przedstawienia opinii o

zgłoszonych kan<iydatach na ła.łników j, członkórv
kolegium d/s -wykroczeń (Małgorzata N[ajorczyk,
F. Jagodzik, U. Ranke, L. Eaicer, Herrrvk Szui),

- ustaleniu wysokości diet oraz z-wrotu }<osztó.,v pod-
róży służborvych dla radnych i osób spoza R;_il.l,.

Tu padały nrałe i duże (?) sumy oraz ,.. mccne sio-
wa.

Ile Przewodniczącemu Rady?
Prezydium tsaeiy: 2000lo najniższego wynagrodzel:ił
w gospodarce uspołecznionej (2X2.20a tys.) plus kos:-
ty przejazdu.

Komisja Rewizyjna: 1000/o najniższego rvynagrod:,.-
dzenia. Reakcja Przewodniczącegoi Zdumielva mnie
stanowisko Komisji Rewizyjnej. 1000/o to jest kon;*
promitacja funkcji Przewodniczącego tej Rady. Rep-
lika (S. Pawtak): ,,Prze\,./odniczący wspomniał, że nitl
chodzi mu o pieniądze, teraz vlidać, że cllodz|". Prz":-
głosowano 20a0lo - 15 głosów za.

Ile diet Badnym (dieta 52 tys.)?

Frezydiurn: radrrym 4000/o (4X5ż tys.) pełnej dieiy,
prze-łodniczĄc|rl komisji - 5000/o, a członkorn Z;;-
rządu - 6000/o pełnej diety.
L. Ealcer: obniż,vć wszystkim o poło,wę (2 głosy za),

U. Ranke: Radni rezygnują z dJet, to praca społeczna,
a nie dorabianie (1 głos za),

F. Jagodzik: wszyscy równo, bo funkcje przyjrno,wa-
no według s\ffego uznania.

§. Parviak: obniżyć wszystkim o poło-uvę _- jak L.
Balcer. Fl. Żak: popatrzmy na górę: sejm, senat -
to co u nas, to składka dla (...). Nie przyjąłem funkcji
dla pieniędzy, a),e chodzi o prestiż. Ostatecznie 18

głosarni przegłosowano ,,wszystkim równo" po 5 diet.
Za ptzyjęciem całej uchwały głoso.łrało 20 radnyclr,
1 był przeciw i 1 się vrstrzymał.

- usialeniu wynagrodzenia dla trurmistrza Miasta
i Grniny §migiet. W imieniu Zarządu propozycję
5 krctnego przeciętnego wynagrodzenia w sektc-
rze przedsiębiorstr,,r w czerwcu br. (5.334.700 zł)
przedstawił P. Górzny jako ,,wynagrodzenie za
trud i bodziec do dalszej pracy". (Po potrąceniu
podatku Burmistrz ,,na rękę" otrzyma 17 i pół
mlir zł). Innych propozycji nie było. 18 radnych
głosowało za, 2 było przeciw a 2 się wstrzymało.

Interpelacje, wolne gtosy i wnioski.

S. Dobrzyński: w zlł,liązku z poczynionymi oszczęd-
nościami przy budowie ul, Dudycza, któte pozwoliły
nawieźć kamieniem przyległe ulice wnioskuje o do-
tację ż0 mil. zł i pyta, czy można na tych przyległych
ulicach położyć już teraz dywanik za 300 mil. zł płat-
ny w przyszłym roku.

Eurnristrz: Jest to propozycja godna tozwaŻenia,
J. Pietrzalr: nie chcę, by Rada była zaskakirł'ana
wnioskami na sesji.
Z. Skoracki: A co z naszą drogą (Bielawy - Iiar-
śnice)? Kamień nawieźliśmy dwa lata temu!
F. Szymański: po co robimy plany inwestycyjne
i uchwalamy budzet pod te inwestycje? A droga
na r.vysypisko?

J. Pietrzak: Radny Szymański co innego robił, a
co innego mówi!
§J. Ranke: popieram p, Szynrańl;kiego, Najpi.er-ł
trzeba mieć zapewnione środki. },{a ćlrogę vł Że-
gri,,:,rku są środki zaplanorvan,e w bu,dżecie. }la--

iliień mógł być z-wiezio;l,," i składovrairy. Ulice
pli,zyiegłe były robione na dziko, pod kampanię
.J/i.j]orczą 

- mówią w Nietążkowie, dodqła rad-ne".

W ];ońcu str,,rierdziła (to samo powiei;,iał też E3.

Si;łzyp,;zak), ze dyskusja jest bezprzed.miotov,ra,
griyż trzeba realizorvać plan.

t. Ea},cer na mal,ginesie tej spra,,vJv dodał: zav-łJa-

żarri nierówne traktov",anie. Jeżeli remont cświetlenia
od u}. Reymonta,, to remont chodnikórv też od tej
ulicy.
Iit. Zalł w irnieniu rolnika z Bruszcze\Ą/a poinformo-
wał, że uż,vtkor,,lnik cegielni w Przysiece Polskiej po-

biera pia.sek podkopując drogę p,-lbliczną,
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U. Banke zr,,rróciła się do burmistrza, by się zaintere-
sował na co zostały lvydane pieniądze przez Społecz-
ny Komitet Renorva,cji Pornnika Rczstrzelanych. (Pi-
saliśmy o tym nr. 16 (72) z 11.08. br. s. 5). Frzev,zod-
niczący J. Pietrzak odpowiedział, ze rve wniosku, któ-
ry odczytał, napisano ile zebrano i na co wydano.

S. Pawlak: mieszkańcy Białcza Starego mieli obieca-
ne, że w tym roku będą mieli wodę. Jak to jest? Bur-
rnistrz: Oni nie mówią całej prawdy. Dla Białcza Sta-
rego, Białcza Nowego i Księginek uśredni}iśmy kosz-
ty i ustaii}iśmy, że za przyłącze należy zapłacić '7 rnil.
z,Ł. Z Białcza Starego nie wpłynęła ani złotówka. T',]-ie-

inniej inrvestycję kontynuujemy.
F, Jagodzik: byłoby dobrze, by burmistrz trafiał na
posiedzenia komisji i tam radni mogliby zgłaszać in-
terpelacje. Radny postulował też, by Zatząd przed-
stawił program działania na tą kadencję (,,Gdyby
był konkurs...") Należy się zająć przede wszystkim
problemem rad sołeckich i komitetów osiedlowych,
które powinny być też okI,ęgami wyborczyrni. Pre-
zydium Rady też niech opracuje pian, a do niego dos-
tosują się komisje.
A. Ziegler (zbliża się 9 godzina obrad!): D'lrajmy o hi-
gienę pracy, organizujmy Sesję w dwóch częściach
z przetwą na posiłek.

L. Balcer: ,,Ale Sesję dobrze przygotujmy, dyskuilti-
my na komisjach, a na sesjach niech występują przc-
wodniczący komisji.

Zakończenie (Sesji).

Przewodniczący R,ady J. Pietrzak podziękował za

aktywny udział w obradach. Ustosunkowując się do

ostatnich wniosków zapowiedział, że ttzeba będzie se--

sje zwoływaó częściej, bo pracy i zaó"ań jest bardzo
dużo, Poinformował też, że następna sesja odbęizie
się (prawdopodobnie) 29.09.br., a jej tematern będą:

telefonizacja, uchv,,alenie Siatuiu Miasta i Grciny
Śmigiel, korekta budżetu.

PS. Powyższa informacja (z prz>rczyil o,;zy",łzisŁych)

nie w pełni odzwierciedla przebieg obrad. Czyni to

protokół, który jest do r,vgiądu lv Biurze Rady, Ir,fam

jedrrak nadzieję, że przyb'iiżyłem Czytei::ikora atmos-

forę obrad. A staje się ona coraz ciekar,vsza. Die,tego

zachęcam do przysłuchirvatlia się obradcl-i. T'iap;:aT ,-

dę warto posr,vięció rla to czas. (H.Z,)

Sprodtowaffi1*
w'_ poprzednim numerze złośli,;vy c},i,-chlik ,,poł-

knął" jeden wiersz w tekście przedsta,"T isjącynr gos-

podarzy dożynek, a konkretnie go=podarstv"o i-;, Le-
cha Ratajczaka. Odpowiedni fra,gnrent v;i:--,ien brz-
mieć: W tym 6 ha obsiano buraka;;,i cukro-uł,v,;:li, 0,5

ha pastel,vnymi, 0,25 kukurydzą.,,
Zainteresov,lanego i czytelników serdecznie przeprłr-

szamy. Red,akcja

Urzqd Stunu Cgtuźlnego u Smi,glu uprzejmźe źn-

formuje, że ",uolę usstąpżenźa us zużqzek małżeńskż za-
deklarousali:
24.09. - Pan Pżotr Kaźmźerczak ze Smżgla l Pani

Urszula Nad"obnżk ze Śmźgla.,
28.09. - Pan Sebastźq,n \Yenclelpski z Czartńua ż

Panź Hqnna Gźerczyńska z Przgsżekż Pcl-
skie j,

1.10. - Pan Krzysztof Handke ze S.nżgla ż Panż
Beata. Annq Konźeczna ze Smigla,

5,10. - Pan Antonż Stanżsłatn Szczerbal z Kz,rmźwa
i Panź Agata Mrug z Wonżeścża,

8.10. - Pan Bogusław Cgzman z Osłonina i Pani
Jolq.nta Manża z żegrówka,

- Pan Stanżsłau Łaunicza.lł z PrzEsżekż Sta-
rej l ż Panż Jolanta Maria Kasperska z Ol-
8zewa,

- Pun Pżotr Krysrnan z Koszanowa ż Prinl,
Jolantc. Barbq.ra Olejnżk ze Smżgla,

- Pan Leszek Francższek Lżske z Gołanżc
ż Panż Renata Marża Bałasżnousżcz z Nowej,
ulsl" Zastępca Kierownika USC

Dąnuta Rataiczak

FIP{GpGNGI§C{
W poprzednim sezonie drużyna grająca r,v klasie

międzyr.vojervódzkiej zajęła trzecie miejsce i v;ywal-
czyła baraże o wejście do II ligi, które rozegrane zos-
tały w Zielonej Górze. Drużyna nasza w-ystąpiła w
pralvie rezerwowym składzie, bez dvróch najlepszych
zawodników - Jankowskiego i Dudy i awansu nie
uzyskała. Przed no,ń/ym sezonem Zarząd zabiega o
wzmocnienie drużyny i łvywalczerrie upragnionego
awanSu.

We współzawodnictwie n"a szczeblu lvojewództwa
w tenisie stołovlym, na 14 klubów, zajęliśmy piąte
miejsce. Dlaczego dopiero piąte? Aby wygrać współ-
ząu,odnictwo trzeba obsadzić r,vszystkie turnieje, we
wszystkich kategoriach wiekovu,ych, zaró,łno wśród
kobiet 3ak i mężczyzn. Nam na to brakuje pieniędzy.
Te które otrz;.zmujemy starczają na rozgrywanie me-
czów I i II druzyny i udział w turniejach seniorów
i juniorów.
Syrnpatykom tenisa przypominam, że w klasie mię-
dz-;.,-wojewódzkiej w sezonie 1993/94 na 10 drużyn za-
jęiiśnry trzecie miejsce zdoby-wając !4 punktów.
Pierrvsze zajął AZS Wyższej Szkoły Inżynierskiej w
Zielonej Gótze zdoby.,łlając 21 punktów i awansował
do II tigi' Ze sportowam pozd,rowienżem

Kierownik Sekcji Kazimierz Maślak
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ZMIAi\A uJ LICEUM?
Pod koniec czerwca br. tu i ó-wdzie dało się sły-

szeć o nieporozunieniach między rodzicami a dyrek-
torem Liceum Ogólnokształcącego w Smiglu Pro1.-

rem W.

Rodziców nie dało się ,,pociągnąć za język", próby
spotkania z wicekuratorem nie dały efektó,w, więc
skorzystałem z informacji, że 30 sierpnia w liceum
będzie wizytator L, Zaieśny i ... zostałem przyjęty.

- Proszę Pana. Jakie było podłoże obecnej sytuacji
kadrowej rv liceum?

- Pod koniec czerwca przybyła do Kuratoriun de-
iegacja sygnalizująca nieprawidłowości w pracy dyr.
W. Dotyczyły one spraw finansowych - r,vydatko-
wanie funduszami Rady Rodzicółv, organizacji im-
prez - np. wyjazdu rnłodzieży do tserlina i stosurr-
kó-w międzylucizkich, głównie na 1inii dyrektor -młodzi nauczyciele.

30 czerwca br. Rada Szkoły (składa się z przed-
stawicie]i rod_ziców, nauczycieli i uczniów - iI. Z.),
wyłączając młod,zież, wystąpiła do kuratorium ,z

wnioskiem, stawiając konkretne zarzuty, o zbadanie
działalności dyrektora.

Komisja kuratoryjna zbadała przedstawione zarzuty
i uznała za zasadne nieprarvidłowości w zakresie aie-
dociągnięć organizacyjnych podczas wyjazdu inło-
dzieży do Berlina, jasnego i precyzyjnego rozliczenia
się z pobranych kwot pieniężnych, prołvadzenia nie-
właściwej polityki kadrorvej i socjalnej, skłócenia gro-
na profesorskiego i rodziców. W ślad za ustaleniami
dyrektora zawieszono w pełnieniu obor,viązków na-
uczyciela i funkcji dyrektora Liceum Ogólnokształ-
cącego w Śmiglu.

Trzeba dodać, że niezależnie od postępo-ivania d_vs-

cypiinarnego prowadzonego przez l{uratorium, rodz,-
ce skierowali sprawę do prokuratora.

- I co dalej?

- Jeśli w wyniku badań Rzecznika Dyscypiinarnc-
go K'uratora zatzuty się potwierdzą, to sprałva traii
do Komisji Dyscyplinarnej (sąd nauczycielski - I].
Z.). Na to ciało Kuratorium nie ma wpływu -- jej
członkami są delegowani nauczyciele. Komisja lvycla
ostateczne orzeczenie.

Dodam, że pan W. od,21 1ipca jest na zwolnieniu le-
karskim i nie mógł się wstawić na radę pedagogicz-
D4, w czasie której mógłby się ustosunkować do sta-
wianych mu zarzutów. Nie ułatwia to sprawy Tzecz-
nikowi, bo do prawdy musi dochodzić drogą okrężttą.

- Kto kieruje liceum w tej chwili?

- Od 1 września oborvia,zki dyrektora pełni po1o::,i-

stka Hanna Borska.

- Dziękuję Panu za informacje. @,z.)

ffiffiWw ffiwffiffiffi§ffiF§ sffie{ffiŁw

w trffiEYs§§ffi§ s§AffiE!
Rada Miasta i Gminy Smigiel ogłosiła konkurs na

stąnowisko ciyrekiora Szkoły Podstawowej w Przy-
siece Starej. Powodem tej decyzji byŁa złożona rezyg-
nacja z tego stanowiska byłego dyiektora Pani Da-
nieli Fabisiak.

Konkurs przeprowadziła Komisja konkursowa po-
wołana przez Radę Miasta i Gminy.

Kornisji przewodniczył Pan Paweł Górzny,. Do kon-
kursu dokumenty złożyła Pani Danuta Andrzejew-
ska, nauczycielka Szkoły Podstawowej w Przysiece
Starej.

Po przeprołvadzeniu wstępnej weryfikacji dokumen-
tów kandydatka dopuszczona została do r,vłaściwego
postępowania konkursowego. Pcdczas przesłuchania
kandydatce zadano szereg pytań. M. in. dotyczyŁy
one: problemów kadrowych szkoły, form współpra-
cy z rodzicami i samorządem, pozyskiwania środków
pozabudżetowych, a także wprowadzenia zajęć poza-
iekcyjnych. Po zakończeniu rozmowy komisja przy-
stąpiła do głosowania tajnego, w wynlku którego
większością głosów zaaprobowała panią Danutę An-
drzejewską na dyrektora Szkoły Potistawonej w
Przysiece Starej.

1 września br. podczas inauguracji roku szkolne-
go w Szkole Podstawowej w Przysiece Starej Bur*
mistrz NIiastą i Gminy Śmigiel wręczył pani Danu-
cie Andrzejewskiej nominację na stanowisko dyrek-
tota, życząc rvielu sukcesów i zadowolenia z wykony-
wanej pracy.

Burmistrz Miasta i Gminv podziękował również do-
tychczasowenru dyrektorowi Pani Danieii Fabisiak za
duże zaangażowanie i wkład pracy na rzecz szkoły
oraz serce okazywane dzieciom uczęszczalącym do tej
placówki,

§ekretarz Nliasta i Gmilry
rngr Wanda Jakubolłska

Fozary
8.88br. - Wyd.orowo: budynek gospodarczy, straty

- 1.000.000,- zł. Przyczyna: wady urządzeń i in-
stalac ji eiektryczne j.

9.88łlr. _- Nietążkowo: trawa na poboczu, bez strat.
Przyczyna: nieostrożrrość osób dorosłych przy po-
sługiwaniu się ogniem otwartym.

16.S8.br. - Śnrigiel: trawa, J:ez strat. Przyczyna: nie-
ostrożirość osób dorosłych przy posługiwaniu się
ogniem otv;artym.

st, ctspi,rant Rafał Kociemba
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&§ffi&B&W&&& ffi&ffi& &ffi§ffiffiH&ffi §W§ĄEKW
W piątek 26 sierpnia br. w salce kiubowej Cen-

trum Kultury odbyło się Posiedzenie Rady Gminne-
go Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych.
W posiedzeniu też uczestniczyli: Marian Kasperski
prezes Wojewódzkiego Związku i Jerzy Wojciechow-
ski - prezes Banku Spółdzielczego w Smiglu. Głów-
nym tematem obrad było omówienie warunkó,w i za-
sad kredytowania preferencyjnego dla rolników in-
dywidualnych. Przyczynkiem dyskusji była skarga
rolniczki, która od 2 lat nie może uzyskać kredytu
w naszym banku.
M. Kasperski powiedziaŁ, że kredyty to stały temat
Związku, który postuluje o kredyt 100/o na nasiona,
rrawozy i środki do produkcji w wysokości 3 mln./ha
na 9 - 10 miesięcy oraz kredyt 200/o w wysokości
do 2 mld. na kredytowanie zadań realizowanych w
ramach programu strategii dia rolnictwa i wielkopol-
skiego programu regionalnego. Podstawą uzyskania
tego drugiego, na 8 |at z karencją l - 2 lata, będzie
biznesplan opracowany przez ośrodek doradztwa ro1-
niczego.

Z wypowiedzi prezesa banku wynikało, że od trzech
lat pięknie się mówi, a w bankach nic się nie dzleje

- po prostu nie ma pieniędzy. Do końca roku r:a
nastąpić restrukturyzacja banków, może wtedy c-
trzymamy środki na kredyt 100/o, Ale nie łudźmy się.
Jeśli będą, to dla dobrych i bogatych rolników. I(.re-
dyt 200/o już można załatwtć. Warunki są ostre, rol-
nik przede wszystkim musi być wypłacalny. Odnoś-
nie skargi J. Wojciechowski stwierdził, że to goipo-
darstwo samo doprowadziło się do upadku i jest po
prostu niew;rpłacalne - nie ma świni, krov-ly, nie
ma nic - a gotówkę za płody wydaje nieracjonainie.

W dyskusji, która się wywiązała, mówiotro m. irr.
o programie strategia dla Polski - po co o nim mó-
wimy, skoro nie ma pieniędzy na kredyty. Jest sprze-
czność skoro się mówi, że 600 banków spółdzielczych
jest zagrożonych upadłością, a z drugiej strony to
właśnie one mają kredytować rolnictwo (Ryszard
Fornalik). Prezes 'Wojciechowski podkreślił, że nie

powinni walczyć o środki na kredyty, ąle o zmniej-
szenie oprocentowania kredytów w ogóle. Wtedy nie
będzie potrzeba dawać kredytów preferencyjnych.

Mówiono też o poJityce rolnej, Zygrnunt Koniecz-
ny powiedział, że rolnicy już we wrześniu winni wie-
dzieć jakie będą ceny skupu w przyszłym roku. Dużo
mówiono o cukrze i burakach. Henryk Zak stwier-
dził, że mężowie zaufania nie bronią plantatorów.
Skup rusza, 3 ffiy nie wiemy nic. Agencja rzuci cu-
kier na rynek i cena spadnie do 7 - 8 tys./kg, W od-
powiedzi M. Kasperski stwierdzlł, że związek oko-
powych śpi, bo kadra jest opłacana pTzez cukrorvnię.
Dlatego Was nie bronią. Dyskusję niejako podsumo-
wał prezes Gminnego związku stwierdzając, że w 89

roku, gdy zrobiiiśmy krok ku kapitalizmowi, nie by-
liśmy śrnriadomi tego, że człowiek bez pieniędzy nie
będzie rządził.

ornóu,iono tez stan przygotowania do dożynek.
S/5zt5ipol.,zano kandydatów do odznaczeń. @.z.)

SKUP ZŁOB'IU
Smigiel, u1. Morownicka 2?

Informacje i ważenie:
Śmigiel, ul. Wodna 6, tel. 83

,"s-vv\#-V v-lyYtw@

DoItA,BIANIE I(LUCzY
€ samochodowych,

C patentowych,

o§TR,ZENIE NoźY
Śmigiel, ul. Ogrodowa 1

Sklep motoryzacyjn,v koło CPN, te1. 605

w- godzinach od 10.00 do 17.00

ZESPOŁ MUZYCZNY I-OSOBOWY

§ weseio c wieczorki f,, doncingi
ROBERT OLEJNIK

rr]. E. Orzeszkowej 17 te1. (0-65) 180-11l w. 670

64-030 ŚMIGIEL

Itys. A. szul'c

Kolejni ofiarodawcy:

- Komitet Osiedlowy Nr 2 w Śmiglu, Eleonora
Loga, Poznań, Bank Spółdzielczy w Smiglu.
Dotychczas wpłacono 170.673.210 złotych w tym:
społeczeństwo 46.560.110,-, przedsiębiorstwa i towa-
rzystwa 24.113.100,- dotacja 100 milionów. Stan
konta 2.2ż5 tysięcy uniemożliwia podjęcie daiszych
prac. Stąd SPOŁECZNY KOMITET APELUJE O
DALSZE OFIARY! Wpłacać można w Urzędzie Mias-
ta i Gminy w Śmiglu (sekretariat, I. piętro) lub w
Banku Spółdzielczym w Śmiglu na konto: L26726-
-132-4' 

Skarbnik: BoEd.ąn Schutz
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KRffiN§KA PffL§CYJNA
17.08.br. W Śrcigiu na ul. A .I;Iickielvicza kierujący

autobusern TllM nie eiostosorvał prędkcści jazdv
do panujących warurrków atmosferycznych i w
trakcie hamowania najechał na tył stojącego
STARA, który z kclei uderzył r,.z stojącego przed
nim FIATA 126 p. Sprawcę kolizji - mieszkaiica
I{oszalina - ukarano mandatem §/ wy§okości
200 tys. złotych.

18.08.br. Zatrzymano na gorącym uczynku sprawcę
kradzieży ziemniakć.,v z pola i v,zarzyw z ogróci-
kó-w działkowych. Okazał się nim rliet,tzeź*vy bez-
domny przebyvlający na na§zym terenie. Sprawę
skierowano do Kolegium.

19.08.m Wspólnie z pracownikiem ZGK r,v Śmiglu in-
terweniowano w budynku przy uI. Lipowej, gdzie
doszło do nieporozumień odnośnie używania stry-
chu. Lokatorzy, w rvyniku przeprowadzonej z nimi
rozmowy, doszli do porozul::ienia.

22.08.br. - interr,-;eniowano w Morownicy, gtizie
każdy z współwłaścicieli budynku rości sobie pra-
wo do całości strychu, Strony pouczono co do d,al-
szego toku postępowania.

25.08.bł. - w Czaczu, na parkingu, kierowcy bez
zgody właściciela rrryli swoje samochody. Pr;e-
prowadzono z nimi rozmowy ostrzegawcze.

2?.G8.br. - w Śmiglu w mieszkaniu przy uI. J. Kra-
sickiego nietrzeźwy lTLąż \Nszczął awan,turę wobec
żony i teściów. Frzed przybyciem policji oddalił
się z miejsca zamieszkania.

31.08.br. - intervreniovłano .,v Sierporvie, gdzie kon-
kubin często ,łł;zczyna arvantury rvobec swej przy-
jaciółki. Prowadzone z nią rozmowy i pouczenia
w zakresie ełventualnego toku postępowania nie
odnoszą skutku.

2.89.iir. - interweniov,zano w Śmiglu, na uI. J. Ki-
lińskiego, gdzie na pcboczu drogi leżał niefuzeź-
w-y ri,.ieszkaniec ul. J. Słowackiego. Osadzono go
,w areszcie do wytrzeź.ryienia. Wniosek do Kole-
gium.

2.6$.hg. - pouczono mieszkańca Karśnic i pracow-
nika przedsiębiorstwa melioracyjnego, między
którymi doszło do nieporozumienia na tle wyko-
nywanych prac.

W sierpniu:

- sporządzono 8 r.vnioskóvr do Kolegium za kiero-
l-",anie pojazdami po użyciu alkoholu,

- ukarano mandaiami 16 osób na kwotę 1.800 tys.

- pouczono 62 osoby,
-_ przepro\,vadzono 35 interwencji, zatrzymano 2 pra-

wa jazdy i 9 dowodów rejestracyjnych.

Ponadto informuję, że kilku mieszkańców Smigla za-
legających ze spłatą grzywień nałożonych przez li"o-
legium, ocl,wieziono do Aresztu Sledczego w Lesznie,
celern odbycia kary zastępczej.

kierownik posterunku policji
st, sźerż, Wi,eslau Terczeusskż

^&* Z
saBonie naehlowy;ai firrm5l meble A-Z

FroiL,crd,zimp optrtą nu dagot!?tt,, ll ur(iiltnkilch sprzedaż rctrilną.
E

S&§IGIEL, UŁ. OGtt,OfiGWlX 2
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