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Foto: ELF SMIGIEL W środku burmistrz Beilen Hilke NAUTA

Zgodnie z rł,cześniejszą zapcwiedzią, w- cz-wartek
22 sierpnia br. w godzinach południor,ł,,ych do nasze-
go miasta przybyła delegacja holend,erskiego miasta
Beilen w składzie: burtnistrz Hielke ]VAUTA z rnał-
żonką Klaaske, sekretarz Urzędu Rce1 TI,1,{NIER oraz
człcnkorł,ie Rady będący jednocześnie pracc-rvnikami
Urzędu: Bart de VRIES z maĄż,onką Roelie i Thijs
HILBERTS z małżcnką Janny.

Eeilen nie jest rratn obce. Jak już kilkakrotnie
pisałem, z inicjatywy przerł,odnic zącego jednego

z komitetów osiedlowych, dokonano w nim zbiórki
darów - odzieży dla potrzebujących w naszej gmi-
nie.Już dwukrotnie prywatnymi samochodami one do
nas dotarł;..

Burmistrz Jetzy Cieśia w Centrum Kultury
t, Śmiglu podjął gości obiadem, w którym z naszej
strony uczestniczyli: wiceburmistrz Henryk Skrzyp-
czak, ptzervodnicząca Rady Urszula Ranke, sekretarz
Urzędu Watlda Jakubowska, I. Starszy Kurkowego
Bractwa Strzeleckiego Jan Chomski, dyr. Centrum
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Kultury Hubert Zbierski i tłumacz E,,va Skrzypek-
-Banasik. (Młodzieży! Ucz się języków obcych!!l).

po kurtuazyjnych
nar.r,iązania bliższych
skusja. Dominowały
a ściśiej różnice w
.ł Pclsce i Holandii.

porł,itaniach i .,vyrażerri.u rvoli
kontakto-w, -wyłv,iązała się d,v-

w niej spr:awy sarnorząCorve.
funkcjonoivaniu sarnorządo-,"v

}iastępnie pckazali.śmy Hoiei-iCrcn cbiekt.v kultu-
ralno-rekreacyjno-sporto-uve oraz bryłę i_l,łtrl,nku szko-
ły podstau,or,vej. Z duzym zaintereso,.,,jłniei.] 51oście
zwiedzili wiatrak. Mając mało cza-su przeszliśmy
ulicą I{. Sienkielvicza do p}. Rczstrzelen.vcil. gdzic
zr,i,.róciiiśrn5l uwagę Holendrov,, na Nl[iejsca Pat'lięci
Narodowej, by ulicą T. Kościuszki - po drodze ro-
biąc pamiątkowe zdjęcie - dotrzeć do stl,zelnic,v
I(urkorvego Bractu,a Strzeleckiego. Rolę go-,podar,ze
pl,zejął J. Chomski.

Przy rvspołtrdzia]e blaci: },{ichała Cl,uszeckiego.
Stefana Klupsza i Eiigiusza Lipo-,luicza Holendrz_v
zwiedzili strze]nice i uczestniczyli rł, zct-gani.zorva-
nym ad hoc strzelaniu. Siostry z Alicją Ziegler na
czele przvgotovrały kawę i słod,vcze. I podobnie jak
w czasie obiadu, zadawano bardzo dużo pytań, bo jak
się okazało, w tej części Holandii, w której iezy Bei-
len, nie ma tradycji bractr,v strze]eckich. Zainiereso-
wanie naszych gości było tak duże, że uczestniczący
w tej części rvizyty dyrektor Zespołu Szkół Rcltri-
czych im. Jana Kasprowicza lv Nietązkolł,ie Aleksan-
der Wojciechoi,vski - 

gospodarz kolacjr - 
nie mógł

ich o okreśionei godzinie ze strzelnicy brackiej od-

Tak więc kolacja rv ZSR
ternacie szkoły Holendrzy

w Nietążkowie (tu łv it,l-
noccl wa li) rczpoczęla się

Miała ona chalaktel oiicjainy i uroczyst),. Uczest_
niczyli w niej m.in. członkol,,,ie Zar-ząclu: J. Cieśla,
]I. Skrz_vpczal<, Ta.,,l.eusz Walj.elel,;1,1i. Janj l,e Wa-
,rvrz}rc\l,:skl, /, . Zi,:;Jrr ] , l,, -], Z:k, p.,;c,;'cdni-
cząca Rrd._,.r U. R",nke. sel<rei.:ll.,: Iji,:lt:tjL; W. .lillltllcw-
l ka. Gości of iclainie i:rii,liai di,ie1,1tci, Zespołu
A. Wo j ciecho-wski, ktci_,- pl,,c i.l; i l ir, ił r,,; s his'tcr l,, czn__v

szkoły oraz wspołczesne {orrn,,. 3Śl;i,ia,ly rclniczej. Do
stcłu podawali pariorł,ie - 

g2łi,;;116'l,,;: Zcspołi_r Pieśni
j Tańca ..Zełicy \,łiclkopcl,,l"' ill,,.,.1.1li \\: ć1,.nd_ur_y

:z epoki Księst.r,a, Walszarł,sllit,ljc. iil,ł;;, cficja-lne
toasty i przemorr,ienił. o]lu j'-ulll,i-t.,zol.u,,. PcCollnie

jak prrzy obiedzie, cleklarołvano wolę ila,,--,;,;3nia
współpracv. J. Cieśia cdebrał z rąk bumi-strza Eej.ien
].000 DM, a A. Ziegler dla KBS, A. Wojcieci-lou,ski ,lia
ZSR i Ii. Zbierski dla C.K. pamiątko,we talelze z her-
bem Beilen,

I)uże wrażenie na gościach rv"vvvarł rrrinikcnceri
iv l,vvkonaniu grupv .,Zeńcorł, Wieikopotskich". Pla-
cę zespołu i jego charakter przedstar,vił .rr nj.ez.l,vkie
sugestyrnn;, sposob jego krelorrrnik Rafał Rosolski.
Odporviedzią Holendrórv llr.ło ... zaploszeilie Zespołu.
na ic}r lroszt, do Holandii. gdzre - b:,ć 1n9lg - 

-,;:7-

mą udział rv jedn}.1rr z iestirr-aii folk]orrrstr-czi:r-chl

Następnego dni,a, po spozl-tvtn śniacianiu. goscie
z.łiedzili szkolne gospodarstrvo po1-1-iocnic ze. Pi: zer\'od*

rrikiem był jego kierorvnik Jan Fr,ącxo,i-iak. i\a.;ili.erk-
3ze zaciekarvienie rł,zbridziłr. kozr-. To je,-ina

z. najlviększych hociorvli rł, Polsce]]]

Późnle j gościom pokazaliśr:,i1- szkoię \\, az.]czl-i,

adaptorvany na szkołę pałac rv Eiotlijiorr-ie, a p,- ciic-
dze - 

gospodarstrł,o lo]ne Zvgmutit;_ Koniecznegc.
plezesa Grrrinnego Związkti Rclnikóll-. Koiek i Olga-
nizacji Rolniczych. Tu ze stlcn\i 1Joiencirow pad1o
pytanie: Czy to było kiedyś państu-orve? I]itżc śrlic-
chu wzbudził najwyższy rvzrosien Holeniiel. kiói.,;,
usiłował rvsiąść do stcjącegc w obejściu ,.maitłcha",
To jeszcze produkuja? 

- 
zapytano ze dziwienieli}.

Gdy gospodarz otworzył drzwi svr'ego garażu i oczonr
gości ukazał się voiksvagen passat * rozległ_y się
okIaski.

Oficjalnie wizytę zakończono w południe 23 iipca
w Urzędzie Miasta i Gminy, w czasie drlłgiego śnia-
dania. Tu Burmistrz obdarował Holendrorł, miniatu-
rowymi obrazami przedsta,wiającymi zaułki Smigla
l, pelzaże jego okolic, malowanymi tra płórnle pt,zez

Annę Hrynieu,icz i Antoniego Szulca. E,,lrn-risti"z

Eeilen Hielke Nauta serdecznie podziękorlal za, zor-
ganizorł.anie ich rvizyiy w Śmiglu i bardzc. llaldzo
gościnne przyjęcie. Potw,ierdził rł-r-pc i,-iecizlaną

r,r,cześnie j myśl o nawiązaniu blizsz_lch sios,,-1nkói\,

rrriedzy obiema gminami.
Zarówno z oficjalnych jak i prywatnych rr,]-Ll,,-, _:jzi tla-

szych goścr 11,1,nikało jednoznacznie, że by,li oni zaciorł,oletri
i wynieśli bardzo pozytywne wrażenie. Było rłridać. że chciell
się od nas dużo dol,viedzieć. I rteresowały ich rvsz}-stkre dzie-
dziny życia - także polityka. Byli nav,et c,iekar,;i. do jakiej
parLii ka:d3, z na,. należ},.

Być może. że prezentując siebie i gminę uezy,niliśmy ko-
iejny ,krok do nalvlązania oficjalnej współpracy, międz1, ho-
ienderskim Beiien i polskim Śmiglem. @.Z.)

ZAJĘCIA Z RYTNIII{I

Centrum Kuit,_lrr- rv ;llljglil 'n{rll1lluj€. i:e oc1 paŹ-

clziernika br, wzi::rlvia zajęłia z lyirr,ii;i, zi3loszenia

dzieci w lvieku oc]_ 3 iat clo 6ls.t i]lz\-J11ll_)\\larie bęcią

codziennie rv adrr,inistracji Cła,r,itln ii,riiui,l, i-,ve;-
ście C) lv godzinacii od 8.00 clc i,1 i}0.

Zebrarrie orgaiiizacv;nc odbę<lzl,cl sil: 2t ,l:,::z j;rii*

hieżącego roku o goclz. 15.00 rł, Centrutir rv sali lrlu-
bor,vej (rvejście C).

KURSY ANGIELSKIEGO
Cenerum Kultury lv Śmiglu przyjrnuje z!{łoszeni3 na
kurs języka angielskiego. Kurs ]:ozpocznie się lv paz-
dzierniku br. Zgłoszenia prz,vjmuje codziennie adnri-
nistracja Centlum Kultury (rvejście C).

dyr. Centlum Kultury w Smigiu
mgr Hubert Zbżerskż
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.,,;-ir,,la i;ię .,.' :-li.::.tlc ;:ałucinie 22 sierpnia br. Od po-

czątl.:u ttczcst,ł,icz.,;_l ."v riiej 12 rainych (na 23), w to-
ku cl,.liad doszło da].szvch czterech.

UCHWAŁY
stanc-,,viłlr głown;, jej punkt. Dotyczyły one między
innymi:

@ i,;onołał:ia Stafej Kcn:isji Płzetargowej. Jej po-
,łoł;lnie zcstało spo.łodor,vane realizac ją ustawy
o zan:órvieriiach pr,rbl,icznycil, która obliguje do prze-
pro-r,"",adzania pr,ł.etargó.ł. Tą drcgą l,vybiera się ri,y-
kcna,-,vc ó..v re łliizo,.van"-,.ch z adan inrvest}- c,.-; rl y c}r.

i}rzeivoctniczącyll1 Komisji został Tadeusz Wasie-
iel.is}ri, zastępcą - Marek V/alkle-,vicz, sekretalzem

-- Lesze],. Balcer, członkami - Jerzy Biniaś i Blan-
Ci,l,ą Fella.

I, cr:lisja dri;l.ia r,,r c,;arciu o Regu.iaiirin Fostępo-
wania Konisji tsrzetargo,,vej, któi:y równiez rv czasie
sesji zcstał uchwalon;,.

i} zlłslłci sprzedaźy r.ni,eszlłail kortlunalnych, Uchrvała
lri.in. st"wiet,lz,a, że: Do sprzeda:j,r' j]rz€zi-]acza si,ę 1o-

],;a.1e i_^tj.eszlta]ne r.v budynkach kcnli-rnalnych, których
sprzerl|az jest e}<otiomicznie uzased,iiic.Ila (§ 1).

Spized_;:ż lokeiu mieszkalnego ;ajinc.,,";lnego pTzez
na,jemcę nroze nastąpić na rzecz najemcy 1ub osoby
btiskiej stale z nim zarnieszkującej, na jego n,niosek
(§ 4)

W pier"r,vszej koiejności będzie dokonywana sprze-
da;l loj<ali mleszkain-, ch rł. budy-nka.ch, rv których
r.i,czećrlie j nastąpiła sprzedaz irrieszkań 1ub rv kió-
rych wszyscy lokatolzy plagną mieszkanie kupic
(§ 5)

Rada Miasta i Glninrl. Śrnigiel corocznje ustala 1i-
stę budynków mieszkalnych przeznaczonych do
s;przedaż;J araz ntoże podejmować uclrrvały o dodat-
kowej spr:leclazy lokali mieszkaln_vch na wniosek na-
jenrcó,,.v (§ 6). Lista zostanie przyjęta na następnej
sesji.

'ł'cli",l bud;-rrki i lokale mieszkaine sprzeda.łane
będii i-u c:jlod::e przetargu (§ B).

W ilialę pcsiaian"vch wolnyclr lokali mieszkai-
nycil Zakiad Gos;oodarki Komunalnej i Mieszkanio-
.łej r,rr Śmiglu unrcz]irr-i ich zamianę r,v celu sprzeda-
ży budi,nkorv n-iiesz}ialnych i,vszystkim najemcom
(§ 9).

Przed przl-siąpienien do aktu notaria,lnego w},ma-
garre jest miniiiuill i0O'ł rvpłat;,. lvartości lokalu lub

nieruchomości. Iieszta nale;r,.l,śl:i za loliai lulr lrudy-
nek wraz z oprocentolvan,it,lt; ;:;r;siiłje Ia-,.łOzo];a na
10 lat (§ 10).

C obniŻenia śretiniej ceny li,,,l,-:1,1 :,irli1 ,rł, ,::. ]l,,,raltale
1996 r. przyjrnol,vaną jalro .rtd,:Ian,,;; oliil,c;l,:nia po-
clatku rolnego na obszarze gil,,ri.r S;rilgiel na 1I pół-
rocze 1996 z kwoty 3B,\7 zicty.::il rio ii,,v-ot,,- 1,]3.C0 ,,ło-
te.Tak więc podatek roln.1. od hehtai,a, p,lzei,ici:enio-
wego w II półroczu br. w5rpg5i6 i,:ęc.1,1,,lt: 28,75 ,,ło';;,,ch.

Uchwałę przyjęto przy jednym "9ilsie 
-wrii:zyłnr-iją-

cym się.

a zbycia niezamieszkałtliło hudyłll;n i..,i.iej szkoł].
w Olszewie. Jego sprzedaz zaakcepic,"vł,ii ;iiitszkarlcy
wsi. Zgodnie z obowiązującymi przei:isa;;ii trieiucho-
mość o pow. 0.26.00 ha rnoże być spl:zedl,ła ;;.iĘ3
w drodze przetargu. Paweł Górzny zaisiltge],o\,lał, lJ.y

uzyskany dochód ze sprzedaży przez,nłc;1,-|-t 1,,a r"oz-
budowę szkoły .,ol Starym tsojanov,lie.

W.'NE GŁosy I wNnO;rilil
Franciszek Sz5.11ąrirP1 l,].,,Iu§z}-1 sij.ii,,,Ij 11;-1tj,31,,.1,,

obwodnicy. Roinicy, na r,;,,;ri których i:ęrl.łił o1,3, I.lrł-

dolvana, nie wiedzą co roi;iĆ. Niech Raci:l 1;r::;,nngla
jej realizację. Burmistrz ośił,iadczył: at:.: .,v i1;111 i,,i
'"v przyszłym roklt buciov,za nie ruszy, ch,,,,ł;:r :ig illive-
stor uzyska, rniędzytrarodovły kredyt.

P. Górzny zabrał głos rv sprałvii: leaii:l;:jl. ;l r:,-
czej braku realizacji, Reguj.aminr:l 1lkal:-r.;,,ch inicjł-
tyw inrł,est,vcyjnych (zob. ..WŚ" ; l 5/110 z drłia, 7
malca br.. s. 4). W tym za,kresie brak ji:,,i jediro-
znacztrych riecvz ji, a opieszałcść pro.i;adzi r1o strat
finansowych. L. BalceT zal)l"cpo]:iował, bv 1:,i jgdnr,,m

roku plz-|-gotować dokrrllerl-|ac ję. ;1 ,.,v .,l,]stĘpnym,
prz5,stąpic do realizac ji ir-,"" c:tyc ji.

Duże św-iatło ,,na spl,i_j,,\,ę" ri:r-rciła ,łirpo-łied"ź

Burmistrza: ,,Co innego zatrrier:zą}iśm-.-, co 11lnego

planowaiiśrri_li, a zupełnle co innego realizl-t, jemy".
Jako osta,tl-ri głos zabrili i.'. ,ii/asieie,łs}ii -: .,ojciec"
regulaminu inicjat;,w 1ollll]ł.l,:r:1l. F'o-,,;iet]"zial. ze od-
dolne inicjat_vwy społecz::e -.,-iłn5- b;ic rl,-,risia-,va do
opracowania jeszcze y7 f,l,ri:.i r,,lkl,i plarr,.i i,Ze,JZc,łego
na rok przyszły. one są wl,tept:in dc ot,u,",łrcia pro-
cedury zamówień publicz;r1,-cr;. 3ł-ve v/:y'l,'rłi-]ielriJ ża-
kończył słowatli:,,'WSz1-:.3-,,, -łiliriiŚil.,i, si.: -rl,si;),rjzjć,

że cLziałat-l:,r. ni} t,lar|ackic:. 1.,;lpir:r,acir, a i.jłll1i} przt-
ciez ustalone procedur;;. l:iiaciilr),- cza5 i i;ieniądzs
gdyz uciekają nsm dot:l:j.' (H, Z,)

USŁUGl TRANSPCRTOWE
Do 1,5 TONY

Śmigiel, ui. T. Kościuszki !2, tel. 180-590

i.],.l_ilŁi.lr GR : iat}. l CR,iiij,,i;],,j''Tiii
:lrgr B§aria §zalnboiska

64-030 S rn i g i e i. ui. Dr. Ska.rzynskrego 4

te1. 1B0-393
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BOLNICTWA
W posiedzeniu, ktore odb; ło się 4 rviześ;:iia br,

(rozpoczęło się o godz. i9.30) opiócz członko-uv komi-
sji uczestniczyli: burmi.strz Jerz1- Cieśla, sekretar"z
Urzędu Wanda Jakuborvska i ialllara Dera, k|óra
rv urzędzie prowadzi sprawv rolne. Olxad_cn ,orze-
rł,odniczył przewodniczący komisji He;:r_vk Zak.

Rozpoczęto je od zaopiniołvania, 1l rł,nioskow c umo-
żenie bądź odroczenie podatku rolnego.

Następne miano zatwierdzió,,Regularnirr z'oycia
i dzi,erżawy gruntów wiejskich". Jego prcjekt zosta.ł
rozesłany do sołtysól,v w celu uz5rskania opinii spc-
]ecznosci wiejskiej. Zadnych uwag l zmian nie pi,zt,-
kazano. W toku dyskusji i l,vvmiany poglądó,,ł,. pa,-
trząc na problem zbywania - sprzedaży szerzej, pc.l-

stanol,viono zapIoponować Radzie Miasta i Gminy
Smigie1 powołanie jednej komisji, która bedzie się
trudni.ła zbyr,vaniem wszystkich składnikorł. majatko-
rł,5.ch 

- Komisji do sprzeda.ży mienia kcmtrnalnegc.
Do jej prac kcrr,isja Rolnict.ła des;,gl:.u3e l,Ter]ll R:_-
tajczaka i Henrvka Zaka.

Zajętc: się również problemem staivek za dzicTze-
wę gruntów. Wychodząc z założenta. że ca1-1. s]<cilu-
nalizol,vany nrajątek, w t.vm i tak z,,l,ane grlłntv so-
łeckie jest rvłasnością gmin__v, starł,ka czvnszu r,,-rnna
byc jedna 

- Iowna dla rr,sz_vstkich - rv tym i scłt;--
sów. Jako starł,kę przy jęto rł,altość klvintala psze-
nicy r.vedług cen podanych przez Głorvnv Urząd Sta-
tystyczny Jest ona zróznicowana lv stcsunku do kla-
sy gleb i za 1 hektar w;,nosi:

Grunty orne:

kl. I -1,0 q
kl. 11 - 3,2 ci

kl. Iih -- i: i ,:

i.-] TTT,i] .) , i r,

]<1. I\"a -, ] ij l]

lil, IVb -- 1.3 c1

kl.V -0,5 q

Łąlci:
kl. I -3,5q
1r1, ii -, 2,5 q
].]. i-il - 1,B q
ki. ]V - 1,0 q
k]. \r - 0,4 q

Postano-,i,ioro tez. ze uino\l-"v c]_u lL-.l, ::l-*r.q :.,: Llr-r-,,ant,
będą na 3 1ata z grvarar:cją pl,zecli..l.zenia na dalsze
trzy. (Na gruntv połozir:c ,,v r:ic,.:l: 

- 
na r.łk). Je-

zelt dzierża\Ą,,ca zl-ezygnu3e bł.cllz :iie rvr-ll-iaz1_1 i: l ie
z warunkór,v LlmO\i.\i, rlli,.-.j..g7ąg .,,i ..-,-,,,:.]nv" gr.ilnt zo-
Sta.nie OgłOszot_.',, l:,,_.:e-tar'r], ,_ calla t,1 -.--.i.lg}311.g7ą 

-1ilyjściowĘ będzle plzr,,jetl sta,i,,,l,;;.. _l':,.:lll:i,.:r 1.i7,-.,lliił-.

ne z dzierżałvy badź; sl;r,_zerl3.z.. .1, 1,:.l l. ;.; ,- ,:l ' ]:l jl lit iili:,,.
l,a nie odpis rviej"} :;

Przy jednym głosie sorzeci.,ł-1_1 l.ie z:l,.irll:,l1 .wano
propoz.vcji komis ji filanllo.,,.,i:]. l,,],. ,,,, l,, ,:. ,l ,,_ ii_i (]ii)

,,glównegc-l", ogólt:egc budzeil.i iii:r'-,{ ]:rl,cr,-,;l,llit,j..
scolvości, pozostałą kr,voie, podobrrie 1ilk il- lok,-r 1_1ie-.

ź-ącym, podzielić na pcszczeg óhry.ch i;,.cil,;,.c ii.,.1 i i.,-,tl,-
dzono jednozrracznie, że jezeli budżet bęcizie r,izC_l;l:-
niony. ,,to rrie ma sensu zal,,rracać sobie g}oi.,-].l lJ]:J-
;jlalnem inic j at5,-,*, gospodarcz*,rch':.

,,Dot;rchczasor,vy podział środków budżetor,-r,r,ch
,;i praktyce nie zdał egzaminu i uirudnia r.ealizac;ę
podjętych zadan. Komrsia_ pr.op,lnuje aby Rad_a l,iia-
sta i Gminy rł, Śrniglrł Lealrzc.,i:ała prz;rjet:: ,yiz?z
:.iebie program działanra i uchri-ałe dotvcząca illr.ja-
t1,1v gospodarczyclr" napisano \1j irzasa.dnienilł
5wego stanowiska.

W r,lrolnych głosach }I. Żak i:oinfcii1.l,,,-;a,i :ł3
r,,. 1977 roku cukro,wnia za J;ulaki p_ial.c i:ecizle .,,:je
i,rniej jak 100 złotych za torię'', -Test to cena ir-v;ścio-
i,,,a do dalszych negocjacji.
P.S. W przerwie mówiono o w-.;tnLiszanlu pl,;tz .,.,--,--

]<onav,,cótł, telekomunikacji na r,;łaścic:,eiacr i].tesji
kopania rowkorv bądz płacenia przez t-,-c]: osta;nicj-i
..haraczu" za tr-ykopanie.

PLANOWANIpi PBZESTBZtrN§EGO
I PORZĄDKU PURLICZNEGO

Cłównvm tematem posiedzenla. ktcre ociilr-ic slę
[i rvrześnia br. b_v*łc przvgoiciva_nie akcj1 ,,§PRZĄ-TANIE SłVIATA'$6''. Stąd lv posiedzienu, ktoretnrt
przelvodniczył przerł,odniczący komis;i Le:zek 

-Ęa1-cer, uczestniczlrli 6rr"ktorzy wszystkich szkół i prze-
-,vodniczący niektórych organiza,cji. Akcja trri-ac i,-ę-
clzie od 13 do 15 września lrr. i przebiegać bedzie po-
dobnie. jak rv latach poprzednich. \{łodziez sz]<clr.a
i harcerska będzie cz)Iściła tereny pcdmiejskre i i.,-;,e;-
skie, parki, okoliczrre taski i pobocza cii.og. L..zilC za-
bezpieczył na ten ce1 1000 fcliori,r-c:l l.,-.iiu ,\ .

a ZGKiM rv Śmighr podstarł,i \r- fejon pa1.1i..ł i ,,,,.la-
tia,kólv środek transportu. Wyrróz śnrieci lla 11-}-s}-pi-
sko jest bezpłatn;,l Warto zateir: nle ir-lko pos}rizą-
tać ś-,ł,iat, ale i.,r,la::n-,. dcrn. i]cci],r.-l-]:.ze czr- oilejścic:.
Płoi;lelri jerinak jest lr. tl-rrr - co .\\,sz\-sc-!- zgodnic
pcdkreślali. by nie śrriiecić l Dotycz1- to przecle
rvszl,stkirn dorosłl-ch. Tl-ch, ktorz\- wvl.zucal a z sa-
mochodórł, do pr-zvd1.oznvch rowór,v rvorki r,,,5-pełnio-
ne domorvl-mi śnieciami. i tych. którz} resztki je-
dzenia. odpa_d1- a zima i popiół r,vrzucają c]c ltlrcz-
rl-ch kosz1-. i skleporł-vch, którz.,, do tvch koszy
$lrzucaią kartonr,. blrtelki, pojemnikl. I tych, ktc-
rzy ...Ale trzeba Llcz}.ć też clzieci (l,Tie t,vlko na,iczy*
ciele - lvszyscv. .,v tl,m przede lł.sz-;lstkim rodzice,)
ze papicrek po cukierku 1ub lodzie w.rzlica się clo
l<osza, a jak go nie ma 1.,, pobliżll 

- kiadzie się gł clt
kieszeni i prz;l najblizszym koszu z niej się go lr--i-
lZLlCa, Prz3r}<łarl dziecionr lxittsza tl_ać c1groślil!! Tak
,,viec, \\. ramsch sprzątania, świata, posprzątajmy \\:o-
]<łił siebie. I NIE SMIEĆMY.

i_,

>a



\ł,i TltYNA ŚM T G Tl]LsK A

W związku z rriepokojącym \^/zr,ostem populacji
gryzoni, głównie szczurów, zdaniem ,członków komi-
sji nalezy v,,,ystąpió do społeczeństwa z apelem
o trlreystąpienie do akcji odszczurzania. Efekt zosta-
nie osiągnięty w'iedy, gdy uczynimy to wszyscy
w tym samyrn czasie. Akcję planuje się w pierwszej
połc-łrzie października }:r. §zczegóły podam w następ-
X}J/§1 nljłrrlelze.

}icmisja tozpatrzyła też kilka wniosków o zmiany
łv planach przestrzennego zagospodarov,zania miasta
i gtniny. D,otyczyly oi:,e głównie zmian pTzeznaczenia
gruntów.

Zasy g*allzorr.iano też problem f inanso weg a za'a ez-
pieczenia ła pokrycie kosztórłu prac geodezyjnych
złviązanych z fizycznym rozdzieleniem niektórych
sołectw. }Tp. Czacz z Czaczykiem posiadają wspólną

powierzchnię. Nim do pracy przystąpią geodeci, od-
będą się zebrania wiej,skie, w czasie których zainte-
resowa,ni rolnicy się wypoł"liedzą. Chodzi a to. by na
wskutek r,ozdziału, ,części jednego pola nie znaidc-
wały się w dwóch wsiach.

Trzeba też zabezpieczyć środki finanso-łe na
przygotowawcze prace zvliązane ze sprzedazą iokali
r.v budynkach komunalnych. lch wykaz koirrisja za,o_
piniowała pozytywnie.

Duzo tez móruriono o cieku - 13,,ązig melioracyj-
nym, który stał się ogólnospłarł;ny:n, oripro-"vadzają-
cym nieczystości ze Smigla i zalerł ając)-m 

- na
wskutek wrzu,cania do niego worków z cdpadka,mi,
beczek czy nawet nieuzytecznych już .,lrózków dzie-
cięcych 

- fekaliami uprawy na okoliczn)rch polach.
Ten problem, jak stwierdzono, Iozv/iąże tylko
oczyszczalrńa. (H z.)

ffirmxęmMm ffiffi§§a;w§ffięffi
1,l"sE.hr. - w Śmiglu przy ul. dra F. Witaszka spa-

liła się słoma po kombajnie na porT ierzchni 3 he}<*

tarów. Przyczyną było zwarcie instalacji elektrycz-
nej na słupie,

tr1.0E.hr. - nieletni mieszkaniec Koszanowa skręca-
jąc w Śnriglu z ul. T. Kościuszki w ul. S. Skarzyń-
skiego nie upewnił się, czy z przeciv.lka nie nadjez-
dża pojazd i wpadł prosto pod koła prarvidłołvo ja-
dącego FIATA 126p. Doznał ogólnych pctłuczeń
i został przewieziony do szpitala.

11.E8.br. - w Wonieściu w indywidualnym gospo-

darstwie rolnyrn spaliła się stodoła. Dla ustalenia
ptzy czyny pożaru powołano biegłego.

14.&8.br. - murarz wykonujący prace na budynku
przy u1. Północnej w Smiglu zgłosił, że inny miesz-
kaniec tego miasta, będący rnr stanie po spożyciu
atrkoholrł, utrudnia mu placę poplzez wchodzenie
na rusztowanie.,,Intruza" pouczono,

W nocy z tl na 18 sierpnia br. mieszkanka Czacza,
widząc łunę zgłosiła pożar lv Czaczyku, Jak się
okazało, łuna powstała na wskutek wypalania gazu,
który wydobywany jest pod Ko,ścianem.

t,fl**pn {sę€ewee d §,*w§*a§.me6o
Artykuł UBATOWArą-Y OB RUIN§r publikowany

w nr. 75lI20 z dnia 1,5 sierpnia br. ilustrowany jest
zdjęciem przedstawiającym obecne siedziby Cechu
Rzemiosł Różr:;vch w Śmiglu i Okręg,.ł Leszcz3zńskie-
go Kurkowych Bract-w Strzeieckich RP w S:niglu,
Jego autorem jest W§T'GI,D SM§ECZYN§Ka ze
smlgla.

18.88.br. mieszkaniu przy ul. Jagiellońskiej
w Śmiglu odkryto zwłoki samotnie mieszkaiącego
w nim właściciela. Ptzyczyna zgonu dotychczas
nie jest znana.

Ko},jjii\ DA,.jT Ko|1,,1isARir\TU PcLlCJl
mł, aspżrant Wżestaw Terczeuskź

A przy okazji: Panie 'Witkul Serdeczne gra,tulacje
dużo, dużo sukcesów na objętym stanowisiiu dyrek-

tcra lV[-rłzeum Okręg,orł,ego w Lesznie skłaCa i życzy
i,edakc ja .. łVitryny Śmigiclskie j ".

Tu odclqć ! :

Nume;: telefonu ..,..,,.

Adres

,b{azrvisko, inrię właściciel,-ł,

Branza zakłaciu

Ą

Nazwa instytucji, zakładu



WITRYNA SMIGIEtSKA

szY zHAsa ,,WETm§ffiĘ" ?
Otrzymaliśmy tyil<o jedno roziviązanie, ktor-e na-

desłai Pan Andrzej Kotliński zamieszkały w Snriglu.
}ia 20 zadanych pytań prau,idłowo odporł,iedział
na 17. W związku z tym otrzymuje nagrodę: karnet
dla dlvóch osób na 10 seansow filmor,v.rlch 1ub jego

rolł,norvartośc pieniężną
Przy okazji podajemy prawidłowe odpowiedzi na

pytania konkursowe opublikou,ane y,/ l{r 13(11B)

z dnia 4 lipca 1996 roku,
Odp. 1: 1 numer ,,'WS" - 

9.05.1991 skład zespoiu re-
dakcyjnego,. Żaneta Klecha, Erika Niackov;iak,
Barbara Mence1, Jadwiga Skarż;,ńska, }Iubert
Zbierski
50. numer ,,\MS" - 2.09,1993

Ocip. 2: ,,Pozna.jemy parki przydwcrskie naszej o}<o-

1icy", Wycieczki prorvadzili: Wcjciech Cieselski.
Tomasz Frąckowiak, Andrzej Majewski, Stanisła,;;
Rata jczal<

trasa: Śmigiel, Nietązkowcl, Mororvnica, Zegtorvo,
Śmigiet
trasa: Śmigiel, Stare Bojanowo, Spław-ie, Chełko-
\\Io, .Tezierz)rce, Wonieść, Gniewowo, Przlzsieka
Sta,ra. Czacz, Smigiei

Odp. 3: Autor winiety .,Witry-ny Smigielskiej" od

nr 1 do 57 otaz autor grafiki od nr 106

Odp, 4: Wiesław Nadolny -- Usługi Poligraficzne,
Leszno, u1. Słowiańska
Drukarnia -- Roman Łęczyński, Śmigiel, ui. Ogro_

dowa
Odp.5: Nr 2/15 z dnia 30,01.1992 r. -,,Tam 

gdzie

wiatraki"
Odp. 6: Było ich wiele. Nie będziemy się przrzna-

wać. Zrvycięzca podał 3 rzeczyrł,iste.

Odp. 7: Nr 2i37 z cii-lle :ł ir].]i]';]3 i,. -- 7: ._. i. -

cl]ra. Anna }Irvnier,i,,icz. An t oi-ii l.]zl,łl t
Odp. B: Artykuły dotl-czące pui;likacji I€]L;..,_-- _-_

Odp, 9: Ani jedna
Odp. 10, ,,Dla pamięci" - s_,vli,,,eti<i oscb z,,,..;i.,,l_,, -,-,,i

z historią Smigla i okolic, Józef i(a"źr::,lel_,_..,: ,- -
legły pod Lipnem pou-sianiec. Nl 2/5B ,z 27.0i.',|i|l+
roku

Odp, 11: Nr i0/91 z 2a.ac.1995 r.: V/ładysłar,v Kla,r--
czyk, Leon Mulcz;-rski.. ksiadz piałai Wład;,-slar-
Srvoboda
Nr 10/115 z 23.0c.79?6 r,.: j;:. Z'oiglriel,., ileligltr.
Władysłarv Kahl, Jąn Łęczl-rll_|li, \i_,/ła,i.i:sła,,la Soł-
t}rsiak, Franciszek Sz_tnrański

Odp. 12: Włodzimierz Kozłor-,,ski ..Ż".,l-ierlzarri),-
Smgiel i okolice"

Odp. i3: Tak - 25.06.1933 r.
Odp, 14: W. h{elzacki 

- ..Wcs-i,-,:i, ,.,,iat"
Ocip. 15: Nr 18/99 i 19/100 z i99J r,.

Odp. 16: Nr 18/95 z 1995 r.

,,Biuletyn Śmigielski": Wit.,,ici,,]liltecz.,-lli],ii, Tł,-
deusz waltrowski,
,,l,Vitryna": Jadrviga Skarzyriska

Odp. i7; Nr 24195 - ,.Chopin v/ I1luz_-l-c.r i l.;-.e,;ji'
Odp. 18: Nr 11/92 z 7995 r. -- Chcr, ,.Haii-;crla",

Ochotnic za Stra z Po zarna,, Zl,,,,iązek K omh ;:.-Ł an t,-;,",,

Rzecz.vpospoiitej Polskiej i ts_vłych Więźniórv Po-
1itycznl,ch

Cdp. 19 :,.Poznajemy śroclor,visko 1iterackj.e Poznania"

::,j :: ): :':'.,-'::';'j'"*",";.";f]i " u * !o;".,

,,Bl{l8ffiHffi ffŁĘ§§"
64-030 Śmigiel, ul. l.eszcz;,ńska 16

tel. (0-65) 1BO-B4i

oferuje:
Żyto mieszańcowe F1 - MARDER -norma lvl,sielvu 80 kgihai
Rewelacyjne plony rv zalezności od kias.v gieby

od 6ł oo 100 q z 1 ira.
Kalktrlac ja opiacalności

rv_ysiervu zapla,sion1 ch zbóż:

Tu odciąó !

Nazu;islrc,,, irłię il}:cil r:i: ł,a

Adres:

Mie jscolvość

Dańkorvskie złote
1,8 qlha!?3 zł:135 zł ha

EFEKT
Dańkowskie złote

50 sihaX3; zł:L7ó0 zl;ha

TJZYSKANA
* B75 złlha

5 złlha --

MARDtrR
0,8 qllraXl75 zł,:7Ą0 z|lha

MARDER
75 q/haX35 z|:2823 złlkta

RÓŻNICA

r,óznica w cenic nasion

870 złlha
MARDER,:
zyto mieszańcowe - najpolvszeclrniej uprav,.iane żyto
mieszańcowe w Niemczech i Europie, g\ł,aranto\ł,ane
lvspanl,ałe właściwości wypiekov,le mąki, plonowanie
znacznie wyższe od wzorca, nadaje się do upla\,vy 1]3
,łszystkich rodzajach gleb.

Numer telefonu

Numer domu



WITRYNA ŚMIGIELSKA

ffiE§§B§§H
ZAI_iĘ,.\}]l Łi,}Gi1ł"{}DAR x{I KOnqUNALNEJ

t ff§Ł§EliA}Ji*},§/EJ lV SMIGLU
1. Za, lru.ylvóz śrnlec1 z plyzmy do której

;est umożliwiony dojazd ciągnikiem

-1m'2. Za wywóz śmieci ze śmietnika w]:az
z jego opróznienielp 

- | ry13

:j. 77a vł71.r,łóz śi:lieci ze śmietnika wlaz
z ich przemieszczenienr na r-iiicę -l ,1l'r

4. Cp,roznierłie i \,v)ru.oz 1 kubła śmieci _
5. Oprćlznierii1. i qur;g7jz 1 kui:ia śnrieci

,wystalł,i.o;lego ira ulicę
6. ft zatl;iatanie l.łliclr. placó.,r-. cilod-

::i}:r:-w \-ł T az z r,ł }i-,.,,iez 
j etlieiil §11-1i. ci

rv okresie letnii-;r.,v sliali miesiaca

-1m2 0,18 zł
W okre:,sie zincw;rm (odgarnia.lie
Śirieg1,1, pos-,v,prlirr§ria chodnika od
grlrdnia c]o kłr,ietnia) ro,1 skali mie-
siąca-lm2 0,36
Za 1 l<urs wylvozu niecz_\r5fg§gi płyn-
nych --- 25,C00

!], żl,a 1 jłuis -,vy§,ozu nieczystosci płyn-
tlych {d}ugie -węze)

10. 1 godzina placy samochodu §.se}liza-
cyjnego z obsługą

lL. 1 godzina prracy ciągnika z ptzJ-cze-
pa i obslugą 

-12. 1 godzina pi,ac} koparki łvraz z ob-
sługą
1 godzina i]r]acy ciągnika ogrodni-
czego wlaz z obsługą
1 goCzina l)l,ac), samocliodu Ze X
(100 1<m)

15, Cbsługa ził,iąza:la z rvyrr;ozem nie-
czystoŚci stai;rch .,v skali miesiąca od
osoby zalliieszkałej w budynku ko-
lrtunainym

16. Obsługa z-wiązana z \Ą ),,.l/ozcm nie*
c.zi-ct^ic' plr.ntr_vcii -lv skali mlesiąca
od olobv zai:rieszkaiej lv budynku
konrunaltr; l,:

17. Cptata za zamir:szczenie reklamy za
1 m2 w skali ::oku

Powyższy cenni,k obolviązuje od 1.09.br.

I,70 zl

ż0,00 zł

26,a0 zł

32,a0 zł
3,00 zŁ

2.30 zł

ąr.

zł

zł
8.

1ufD.

1A

35.CC z]

30,00 zł

2a,00 zł

20,00 zł

1B,00 zł

30,00 ł

ż,00 zł

50,00 zł

łaaae}łć]tó<r§a.raal)ał}{}ałaaa

Foszukuję lokolu
1 1 .,{,,n$ SKi,*i-l -",T ;,_,:fiigiU_

ofert_v kiero,,,,.:ić i,ił]. i;t: teiefcnu 1B9-340

*ćx}a*ła+rą)n §++++3$§}3ć++ł+eT++ł+rł}§lp9§+9ą+*ł+]ałł<}ooł+<}ł

Urzqd Stanu Cylłilruega u: śnłigiił 1,L{}-|.zejn!źe za-
uźadamźa, że u tu,tejszym T-ii..::,t!zit. z,**źą::elł małżeń,-
ski zatuarlź:

17 SIERPN]A 1996 r,

-. Pa.n Tomrlsz PoEorzei,ł;i:ź z .j)t;.,,.:;'!;:ł. i i.':.i.łLi- §,;iruźo
Ba"rba,4 Kazławska ze śrniqltl

- Pan Marek Nou:clckź ::: Kłkcl,ł:u,:t:. ź i}tł.,l,ł Re.natcl
Fajok ze Śmigla

- Pan Sł&uamir Ktimż,i:i::kż zę fitl,rega ijc1c.;;.o,rł,a
ź Pqni Irena atejnźk z \".Ic,nźeścitł

- Pcł,tt Jcłcek lV.:ru,jckż z Pozn.tłnicl, i ,i].liiti i,;r.1,!l:, |<,r:-

tarzy,:ta S zkLL :ilar cz yk z e,:J,r:zźg i,a

- Pun Jerzy Sołtysłuk ze Śm,:gla ź ?:.:iłl )viłl,gclti.lerLrt
Juszcza.k ze Smigla

24 SIERP}{TA iLl96 r.

- Pan Pau:eł To,musz .i}ąi:.łztłk ze f)łL-ięcił,ti"towg
i Pqni Be&ta Kołod"zźe "; zz Siat"e Eo Ełjł,l,alłł

- Pan Florźąn Jazef lgn:,i.s:ak z Rłocly ż F,-inź ll.neia
Olejnżk z al,szeu{L

- Pan Dciriusz Bogdłrł, Wąsiele"(|:s'!lź z IIc;ŚcżQnu
ż Panż Eua Sz,g,mańs!<,rt ze Śmigla

31 SIERP]{IiŁ 1ł96 r.

- Pan Pl,u;ei Ducl{L z Trzcź,nźcy i Panź ł,Ia.łgcrzuta
Duc1--;;,;iiu z irtr owę,.,o -§a.iartl

- Pan lłIcl,cźrłj llerm,arto",;:icz :.ę: Śtłi,i,;lrl ź Pł.łi.l.ź T{!c.l-

nźkcL Eąlcłszalł z Sźer:'c;::ł,.

7 \Ą/li;iirSNIA 1996 r.

-- Pan Anr:!,rzej Piuseclł.l , Pałi,!n,i:. i Panź iJogu"sictoa
tJrbgńshcL z Sźerpotl:ll,

- .FcTr X.rzusztcf '7'gyą,.;ł.,,::tj_ł z !,io,ueju:sź ż PłLnl Lł,:,-
c g na W a u.: r z,łl no Lu s!r,. ( l. ; .I'l :l 1;. ę li,..1,1 s i

Kieroivnik Ll:,:: ,]:, ::;i]i!rLl |_-y.fij]]ilegJ ..,l' lJ:'ii3iil
(-,) źllż. Jerzy Cźeśla

We|oa§6€+e*.W

G,gz:r technicznc
{a§* § 3 Ęt §

fu adł,ae§,gf+-.d ą* Ę,#e;ft{t#€

S4-t*!t 3u::il_.=.],, Lil, F,:inir. 3
tel, 189-§6? lub 180-515

++§+,}+a+Ds+++a++ 9+§+€++i§96+a €++§9+§ó6+§o§łłł?<)(rrtęaa!}(}+a+ał



WlTRYNA ŚMlGl§LsKA

KĄffimYffi§§§Ę §B{E Iz$Y fitrtffiIfrZ§§
Mam 34 lata. Mimo tego, ze urodziłem się rv Sr:nig],u, od najmłodszych lai byłem i nadai jesten z-.r-_a-

Zany z ogrodnictwem i rolnict.,lem. Ukonczyłem technikum roinj.cze uzyskr,rjąc specjalizację rł: zakiesie
uprrawy roślin i hodorv}i zlvierząt.,

Pracę zawodową rozpocząłem jako staz,vsta rł, b,l-i;.,rrr PGR Stare Bojanor,,,o. Później b.vłem tetenorr-.-il-i
inspektorem od produkcji trzod1, chierł,nej - 

-vi/l]]lo\iadzalem do hodorł.li rase diuroc. Duzo dośrł,iadczeń
lv organizacji pracy rolniczej zdob;.łem pracując -"v il. PGR Gola. W 198B roku rozpocząłem pracę na ie-
renie gminy Śmigiel w byłym Rclniczym Kombi.riacie Spółdzielczym lv Broniko-".;ie i nada1 placuję
w rolnictwie.

Pracując w rożnych za,kładach roinych i pełniac tł-iele stanor,visk miałem n:ożność zapoznać się z |;:o-
blemami rolnictwa - w tym i inclyw,idualnego, Wien:, ze lv rolnict-,vie jest rvlele proi;ien]or,v, które trze-
ba rozwiązać. JESLI ZOSTAI{Ę wASZl]t-§ PRZED§TĄWICIELE}I lv IZ§IE ROI,NICZEJ, miedzv inilr--
mi BĘDĘ SIĘ STARAŁ O TO BY: prz;",bliżyc banki Co rolnict."va @ nie \r./pro\\,adzano podatku VAT na
płody rolne O lł'yodrębniono ,,rolnicze pali\Ą'o" § doszło do partnerskiego układl,i miedzr. pi-odlicenteln,
przetwórcą i konsumentem @ zmieniono ]eszcze rvieie innych spralv z korzyźctą dia producentor,v i kcn-
sumentów.

ireneusz NCWAK
ROLNICY I SPOŁDZIELCV lll

W WYBORACH Do IZBY ROLNICZEJ, W NIEDZIELĘ, DNIA 29 WRZESNIA
GŁOSUICIE NA MNIEl Wspolnie mozemy wiele zrnienió.

ffi a.etaei}ół.aaaaa{aaaaaa.3i+

PRZED§IĘBIORSTWO

"WITRYNA ŚttłlcIni,sxa" REDAGUJE ZESPÓŁ Hubert Zbierski (redaktor naczelny) Żaneta Klecha, Erika Maćkowiak
Bąrlqa^$_erye| Jadńga Skarżyńska. APRĘS REDAKCJI:64-030 Centrum Kultury w Śmiglu, ul, T. Kościuszki20,p.7,
tel,.180 273. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treóć_ogłoszeń i nie zwraca materiałów nie zamówionych.Zasttzegamy
sobie prawo skracania, poprawiania tekstów oraz listów. Nakład - 1100 egz. cena - 40 gr. reklama cm'_-30 gr.
DBUK: "Drukarnia" Roman Łęczyński Smigiel, ul, Ogtodowa 39 - tel. (0-65) 180 543.

toTo s §Łtr
64-030 Śnłtciul,, ul. Kościttszki 6

tel. (0-65) iB0-206

świadczy rór,vnież

KSERo
WYKO}TUJĄC ODBITKI w FORMATACH A-3

I A-4 Z MoZLiWosClĄ iCH POWIĘKSZE}TIA

BĄDŻ PoMNIEJSZENIA.

Wykonujemy
jak i druków

zarór,vno pojedynczych kartek
zwartych (książeczek, irroszur, i,tp.).

ZAPRASZAMY

W GODZINACH od 10.00 DO 17,00

PR, oDUKCYJN o-U§ŁUG o\Ą/o-FIA]vDLoWE
ERot{iSŁAW SADCWSKI

S m i g i e l, plac Rozstrzelanych 15 (-65) 180-518

oferuje w splzedaży
) schładzarki mleka 2-, 3-,4-konr,viowe,
) paśniki aiuminiowe, stalowe,
) piece C.O,,

) g"ry techiczne: tlen, acetylen, COz, argon, mie-
szanki.

Ceny konkurenc;,jne! Z a p t a s z a m y
}+aaa}a.).a<r<)a.aaa.!}łra Wai}}}}Ó..a...

Pryrvatny gabinet lekarski
lekarz chorób rvelvnętrznych

ROBERT POLASZEK
Smigie1. ui. Skarzyńskiego 6

(Ośrodek Zdrorvia) tet. 180-014 v,.. 28

poniedziałki i czrł,artki godz. 16.00-1B.00

Badania EKG, wizyty domowe

Hastępny n§lner ,,Wltryny Smigie|skiei" 2$ wrześnla br.


