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§Bee§z§a, Irtóra hudzi mieszane uczruc§,g
A 'iest nią decl,zja podjeta ptz,ez ptzedstawicieli

l'_enlri-t i}połi!zielczego w Śmiglu lv srodę 2 pażdzier-
nlka i-.ł,. r:ór.viaca o nie łączeniu się z Bankiem Spół-
cl.zicicz_ym lv Kościanie. 12 przcdsta,,l,icieli 'il5,ło 

,,za"
] 9 ]_lriłcl ,,pi:zecit1"'.

Sprarva niała s-wo; pcczątek na ostatlinr ił,aln}-nr
ze];raniu pi,zedstarvicieli, które ocib;-ło się 25 czel-\Ą--

ca ]:r. (zob. ,.WŚ" nr 13il18. s. 3-,l). Wórvczas 29
głosami .,za" pTzy l ,,przeciw" postanołrriono zrvołać
zabranie przedsta-,vicieli, \Ą/ czasj.e ktorego: rada
(i:ariku 

- rf.Z.) przedstawiłaby trzy koncepcje: 1.

sytuację naszego łrarrku bez zmian. ż. nasz bank ja-
ko r,viodący z Csieczną i Włoszakow-icami,, 3. my rv

kościiłńskim banku. Wtedy rozl,vażymy i zadecydu-
jemy ,- st.łierdzono, Takiego, wyjaśniającego ze-
lli,a.nia jednak nie zorganizowano. a w plogramie śro-
cio,or,,ego prze-,vidziano punkt: Podjęcie uchwały w
sprav;ie poiączenia się z Bankiem Spółdzielczym w
Kościanie". Jego brak (zeblania) zrvclennic;, połą-
(,ż]i]ilij L,li,.,eżalr zg tal;j. a niel inny 11,yni1; głcsorvania.

Dvsl<usi,.: ;lopt,zedziła infoimacja pl,ezesa _ dy_
1,1ki,_,ti:, ,':;liik_l-1, Spoidzre]ciego \\- Smiglu Jerzego Woj-
cieehoii,slriego, i<tórr- mórr,ił głórvnie jaki jest poten-
cjał lrarlkorł,, któle clicą się połączyć z Kościanem -_,

!]migie1{?), Iirzyvviń. I(amieniec 
- i jaka, jest ich

kondvcja finansor,va. Zdementolvał też plotkę gło-
szącą l-ipadłośc naszegc banku. .,Jest wręcz przeciw-
nie. j§asze ciochorl.,v i z,vsk ri- osta.tnich trzech mie-
siącach .,nzzrasta ją".

\i./ drrsj<usji padal.,, ai,gument.v ,,za" t .,przeciw".
l{bj.p_nier;, ŁlLka-.zelt,ski. pt-zerr-cdniczilc"v Rady Nad-
|;C:TC7,ł.1, i plowad,ząc.l, zebranie (Stare Bojano,ło):
Wsz-1,13|Ęi" lączące się banki są lv dobrej kondycji i
-;, pgłaczer-iii,r daclzą jederr siln_,v bank. A oto chodzi.
Z tradlrcji jeszcze rri]<t nie lvyżył. Dziś też nikt nie

jest rv stanie powiedzieć, jaka będzie lionci_vcia słi-
modzielnego, śnrigielskiego banku za dwa lata. Klz.v-
wiń i Kamieniec uchwał1, o połączeniu z Kościatrenr
już podjęłv. Łączenie rna na celu zabezpiecz.lile iil-
teresorv klientólv. (Bvł to głos zdecydolva;iie n§ - -

H.Z.).

Zygrrrunt Ratajczak (Koszanoino): },Tie tak ilar,vn,l rrli-
rzekaliśm; na kombinat.v i zjednoczenia. Telaz do te-
go samego wracamy. Kto jest łvinien, że banki upa-
dają? Zarządzenia od gór5,. Nie rnoił,my c tyrn co bę-
dzie za ż 

- 5lat, Jak ktoś zaciąga pcżl.czlie na w),-
soki procent, to nie oddaje ani pozyczki, arL ,or-ocen-
tu. (Zclecydorvanie PRZECI}i/.)

Władysław Kahl (Olszewo): Za upaCki i nieporvodze-
nia, czego dowodem jest np. niedopracowar:a ucliro,,a-
ła o prywatyzacji, ponosi szczebel centraliiw. ..Pci-,-c-
li i le}<komyślnie się sprzedajemy ("..) Łączyć ,wilr-

niśmy się rvtedy, gdy zajdzie potrzeba. teraz jej nic
nra. (.,.). Banku trzeba bronić jak rnacierzl.stej zier:^li

ojczystej. Społeczeństrvo polvie, że llank sprzeC:rliś-
ny". (Zdecytlorł,anie PRZECIW).

Andrzej Pecolt (Snrigiel); Nie :loi::;ł się 1,:iel:orł,ai_:

tradycją, Musiny się kicio,lvac gcspoda,iką, el<cno-
mią. ,,Oboma rękanii podpisuję się za pcłączellit-,l-il. A
może ten nowy, po,łstał1, z połączenta czterech, bank
nazw ać,, BANK SPÓŁDZIELCZV Z1 ENi I I(oSClAi,j_
skiej"? (Zdecyrlłlrvar:ie Zlł).

Ry,szard Jerzyk (Eroriikov,,o) : Łaczoire ,,; ko;-lli,-inai,v
spółdzielnie produkcl,jne tez się lozpadł5, (Nie rvszy-
stkiel - ripostor,rlał Arrtoni !]ili;kierłricz, prezes BS
rł, Kościanie). A gdy się nie rrda. to co porł,icrlzą c1,

co ten banli zakładali? (PRZECIW).

A. Bobkie,,i.icz (Itoi;r:iai:) : Dvskusja idz.ie lv złyrn kie-
rttnku. Przecież ban]< koścjąnslti zakłnriali (.,v 1868 r.
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,:-,nrigiel najezał ólvczas do po-,viatii l:ośi:iańskiego) lu-
C'zie z waszego terenu. Pierwszym przelvcct:iczącyil}
Rady był Jozet Szołdrski z Popo,,,.,a Siar"egr:. }Tje :::la

nowy o kupnie. Ba,nk rł, Slrrigiti nie 3e:l bankrrit::ill,
Chodzi o połączerrie. Zasaclą jesi, ze maiy łączy sit z
ciużyrrr. Łączymy się dJ,atego, że chcerny byc mącrz;..
przeci szkodą. Jv pojedyirkę, jedrieri;u bieda zajlzy \,.i

oczy wcześniej, drugiemu pózniej, aie zajrzy, iZł,:-
eydorr arrie ZA).

Joanna F eneskier,vicz - \\IiLe}) .r 
e ze s Zet., ąliu Gcsptl-

darczego Banku Wielkopo}ski SA (Poz:nań): trV \-"-J,--

niku transforri::acji gcspodarki i s"vstemu finan;o-we-
g,c dcchodzi do łączenia duzycn bankó.;v komei:cyj-
n_rcir (nastawiających się na zysk, iochód - TT..Z,i,

;:slli-l:-,-ch sJę kapitałem zagranicznyrn, Ich ek-
lpar5rł3 (ti:zprzesttzenianie się) jest duza i już ciziś
: i;lją rię 1:rnkurencją dla lrarikórł, spółdzieicz"vch.
Cz-; obc,,- i:apitał będzie szedł r:"a rękę pols}<iej gcs-
p,cl.a;ce ? i{ie, bo ona dla niego stanor,vi koirlrl:_rencję.
! o, ze dziś jej nie tna, nie śv;iaciczy, ze jutio też jej
nie będzie. Połączone łv struktu"ry banki r,-iają szatrsę

stać się czyst,o polską jednostką. Z cirugiej strony mu-
simy się dostosov,,ac do standartóvr Unii Europejs-
kiej. Czy pojeciyńczy bank jest w stanie io uczynić?
Śnrigiel ma jeclen z na3ntższych rvskaźnikólv kapita-
łowl.ch, a na l:ynku 21a;ycięza silniejszy. Smigiel nie
jest bankrutem, ale jest słaby kapitałowo. Za dwa
lata d_ziałać będą banki konkurencyjne, któryrn Śmi-
giel nie sp;:osta. .,l{ie kierujcie się emocjami!" - 

za-
ape}owała Pani Pt,ezes na koniec, (Zdecyclolvanie ZĄ},
Henryk Dudziński (Bruszczewo): Nie wiem czy bę-
dzie doblze, I1e ra-zy przi, -iiiczeniu już nam obi,ecali,,

że'aędzte lepie.1 l' Z prLnkiu e}ioiiomicznego - tak, ale
z praktycznego? Foczekajłi;. , . Zrsbaczymy.., (PĘ,ZE-
Ciw).

I{ai,ian Skora,ck j {K-;-llś nii:;,:); i}o ,,, icin krótko: ,,Pan
iJóg stw-orzył jatkółlri ..., 1,1,s:l,te ilopo-łiedzcie sobie

-qani" (... które 1,-o\j\.it.].zi:].1,;-, :ll i:icd:,l]l]e są spółki --
H.Z.). (PRZECIW).

Edłvard Grześ]<c.u.;iak (S;l.ieic11: Posta1.,li:-i;io nas
przed faktem dokonar.lm. Zei:ia:lie i r_}_;rsl<u,:j l ,vinny

i:yć -ł,cześniej. NIam;, upiz:d.zer;ii.. i d.cśtłląii.człnia z
przeszłości, ale his'Lorię zo ]t. ".ril]y h i"-to,:yŁ olr, " Pl:zy
połączeniu n]uszą być zachoł,.łne siosuillr1 partner-
skie. (ZA).

Przysłrłcil,,rjąc s,il,: ci;,-:liusji l p;.trząc i,::iiioir,"L riie
rl,,,vpornina.jąc) ria .r,lielr dyslllrt:intóili riie nogłem op-
rzeć się wrazeniu, że starły się ,j,...va pokoienia (,,}v{Y

i ONI") i drł,a pogiądy: tradyc;"jl..-, ic:nant_;rl2nc-his-
toryczn_.i i r,vspołczesny, ekorro1.1i:c,rłc-ryn1<o-,vrr, Gic-
sotł,anie wykazało, że (jezzcze?) z.,ł,ycięzyii tlaciycjo-
na,liści. ale czy to będzii: jedn,oznaczne z r;ratorva-

tuje warunki),

&ffi§#ŁH§ffiG§ Ł*
3 czerwca 1996 roku drugi rocznik mątl_rrz}.stó".j

opuścił mury Liceum Ogótrrrokształcącego w Śrnigiu.
Przypomnijmy, że Liceum jest samodzielną placir."-
ką od 1992 r. i tegoroczni maturzyści byli pierwszy-
mi, którzy od klasy pierwszej do ezwartej mogli na-
zyw.ać się uczniami Liceum Ogólnokształcącego
w Śmiglu. Teraz 36 a,bsolwentów na innych uczel-
niach będzie leprezentować szkcłę. 4 uczniów konty-
nuuje naukę na Uniwersytecie irn. Adama Mickie-wi-
cza w Poznaniu (wydział pTaw-a, biologii, informaty-
ki), 1 na Akademii Rolniczej w Poananiu (wydział
zootechnika), 2 na popularnej Politechnice Poznań-
skiej, 1 osoba na, Akademii Wychowania Fizycnego
w Foznaniu. Popularnością wsród tegorocanvch ma-
turzystów cieszyła się też ekonomia: 1 osoba s,fu-
diuj,e na Akademii Ekonomiczrrej w Poznaniu,
4 w Wyższej Szkole Bankowości i Zaządzartla
u, Lesznie i Foznaniu.

Mło,dzież swoją przyszŁaść w:iązała też z kolegialai
nauezycielskimi (Na,uczycielskie Collegium Językór.",
Obcych w Lesznie, Nau,czycielskie Coliegium Wycho-
wania Fiz;rczneg,o w Lesznie, Collegium Języka Pol-
skiego we Wr,ocławiu, Nauczycielskie Collegium Mu-
zyczne) .aTaz z Pomaturalnym Studium dla r}lasaży-
stów w Bydgoszczy.

10 abso}wentów będzie kontynuowało naukę
w szkołaeh policeainych, a 4 podjęło pracę.

Myślę, że rvszyscy będziemy ,,ttzymać za nich
kciuki" życząc powod_zenia.

Eanrw, Borska

Poszukuję
n§ sklep w
oferty kierować na nr

,11,1

toK{xtu.
A11,brnlgiu

teleionu 189-340

€.*-ę.&,ę.ą
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ffite p!ię, mie pallą, nie kJadnę.,.
tak ,.na por,vitanie" przedstalvia się Tomek Wędrow-
niczek p. Tomasz KWiEK. aktualnie mieszkający
Lt o. Z-,, gfl,vda ijLri. ,r ilski.,qu rt Smiglu.

Ten młoci.v. svn-ipatl-cznv i zawsze uśmiechnięty
człol,1iek robi niesamorvite wrażenie wszędzie tam,
gdzie się pojarł,ia. B,vł też i u nas, w redakcji. Ze
swego ,,lrezdomnego zycia" nie robi tajemnlcy i dzię-
1ri oso]listemtr uroliouli i otrł,artości zyskuje przyja-
cioł i opiekunólv. Naszą prośbę: niecłr Pan coś napi-
sze do naszej gazet.v, spełnił następnego dnla. Z jego
iekstu, któl__v drukujemy ponizej, wynika, że BEZ-
BOM}JOSC },IiE ZAWSZE MUSI OZNACZAC S.Ą-
,;iOT}{OSC. Tomi<u Wędrowniczku Żrczymy Ci du-
ztl zdiolvia, pogodv duclra i szczęścial

Snrigiei, 11 r,vrześnia 1996 r.

Do redakcji Gazet_,v ,.Witr,l-na SmrgLeiska'
I{azyuam sźę Kuźek Tomasz ur, 21 sierpnia i970

l,ch,tt tu Ełhu a mcź rodzźce nazguują sżę Janusz i )Ia-
rżct. Raclzźce ,moź tu 1974 roku zostalż pozbauźeni
prau rcclzicźels]ticlt 7lrzez Sqd Wojeuodzkź u:e Wro-
clawźu nie użem" cllaczego, nutomicst l,at clzźecinnEcll,
nie pamżętcLrn bo ja byłem ll,; Pogotol-użu Opżekuń-
(:z,alnJ tu Zźelonej Górze. Ocl 19T5 do ]988 roltlł przez
13 lat uychowgtuany byłem przez Pctlistwo,wy Dom
Dzieclła u Węgorzell.:że a szkołę mam ukończonq
podstawotnq specjalnq. W sżerpnżu skończyłem 26 lat.
W ogóte nie palę papierosow ż nże pźję alkohol,u nźg-
dg też nźe byłem karany. Jestem źntualżdq drugiej
grup?J źnLualidzi{źej ź od urodzenźcL mqm przlJzna.Ly

zasiłek stałg i, opżekuńczg, lłtor.y ;^ynosż oloecnźe 330
złotych (noue) gdzże mźesięcznźe pobieram u: Kasie
Llrzędtt Mźejskźego lł Zźelonej Gorze chocźaz tam nźe
jestem u) Zielonej Górze zam,eldo,wany. OstcLtlł,ic
przebytuam, od 15 l,źpca g6 roku u: Smiglu u Panq
Zygtryda Budzy{tskźego prza ul. KźI,:ńshźegc 87 gdzźe
zapoznalźśtny sźę u llpcu g6 rokw na .Icsnej Gorze
t"u Częstocłtowźe a na pźelgrzymkę 6 lźpccl 96 roku
przggototuała nl,nźe opżeka Społeczna .€ Smźgiu.
WszEstkźe rzecza odzieżoue nla,ln u pana Fredzźa
które poprzyuozźłem od ludzź z domóu np, z Zielo-
nej Górg, z Jarocina, z Ełku ź z Nolt,ej Sol,ź. Od 1989
raku jestem bezdomng ż tglu ludzż mau,i o ntnie, :e
ja daję sobie radę w życźu a dlatego, ze nźe krłdnę
ź nźe pźję ż nie pal.ę zQ co duzo Ludzi darzy mnie uiel-
kq sEmpatżq ź zauJaniem,

W ltiększoścź przebywałem n(L dularcech, głou-
ruanl ue Wrocławźu, w Poznaniu ż u: Wqrszctwie
t ,**iększość l,u,cizź na clworcqcll jest bezdomtl,ycłt,, bted-
nych. Spotkać tclm tez można nqrkoma.nalu, al,kolta-
li,ków ż ch,uliganou:. Ale z takźmi ja sźę ,tł ogcle nie
ządatuałem ź się nźe zadaję, W przyszłoścź chcźałbgm
zamieszka.ć u luclzż starszycll, u którgch mogłbyrn po-
maguć lł domu, robźć zakupy l zurzucać tlo ilźwnicg
węgiel ż robźć porzqdl*ź na dzźałce. JesLem, zdrowg
ż nźc mź nże dolega ź ostatnio nie narzel-ł,:m rLcL stuoje
zdrowźe, bo zdrouse iest najuazrłźejsze.

A Śmźgiel jest ładnyłrt miastęm.
kwźelł Tomusz

,,C i u c h c i ą" na wycieczkę
Smigieiska ciuchcia (o szel,okości. torór,v 750 mm)

r^,,idmo liirrł,idacji ma już ch-,,ba za sobą. W jednym
z artlrlirt}oll, 3e j pośri ięconr-ci,t ż}.czcno, b;r dociągnęła
prz,,,n,łiit."tie; do iL]0 1at (1'7 l.,,rześnra 2000 rokrł).

A pcki co, aktualnie luch osobo,wy rra Śnrigiel-
slłiej Kolei Dojazdorr,ej odb_vrva się normalnie *- we-
dług rozkładu jazdy podanego na tablicy nr 353 sie-
ciowego lczl<ładu jazd5,, 

- między stacjami Stare
Bojanor,i o -Waskotoron,a a Wielichowo.

Alc ... Biorąc pocl lrrvagę. ze śmigielska kolej jest

1edną z i,iajsta.l,sz-rcl,i r-; Zachcdniej D_l,rekcji OKP
."ą, Poznanitr i plzelezdża przez malor,vnicze tereny
pt,zyrodnicze (tak. tak - mi-. ..tlrb5,lcv", nie zdaje-
m1. scbie z tego splarvr-). istnieje rrrożlirvość zorgani-
zolvania lv3cieczek tull,stl-cznych, tł, czasie których
będzie m^ozna obejizeć pornniki przvrodv i inne za,-

b"vtki, zoiqanizoir-ać imprezę pleneroi,vą czy fotostop.

Gdyby któraś z aIgauzacji lub sz]<cł zechciała
zorganizor,vac taką rł,),cieczltę pociilgiem specjainym,
to naiezy, z wyprzecizeniem siccirnioc]lli,;rvynr, zgło-
sić ją:

- w Zarząd2ig liolei L)rljazcio,,,ir,r:h ZI]CKP.
60-967 Poznań, a1, Niepodieglcśc1 B, tei. pocztc-
wy 69-33-62 lub

- u Kierownika Smigielskiej Kolei Dcjazdorł,ej.

64-030 Smigiel, ul. Dworcorłla. teiefon kolejorvy:
BBB-72-18, telefon pocztolv1,,: i8-U0-1t),

KIEROWNIC Two KGLFrt r_}O.'AZDEWYCH
GWARAN?ŁT.}E I,RZYJEMI{E WRAŹ}iNIA I DUZO

ATRAKCJI!
(H,z.)

re]W
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KKVI §HSTSI §*ĘDY
SL-EJBOWA}IIE RrŁilldEGC}

Jak już Czytelnrków- inforn:ioii,ałem, \\i z.;iązku
z wygaśnięciem mandatu radnego (Jarra Pietrzak:.i)
w okręgu Czacz odbyły się 22 rł,rześnia rłlybor;r u-
zupełniające. Zgłoszcno d-woch karrdyda,tó-"v: I-Ictrr;,.-
ka Grzegorskiego z Karśnic i Kazimierza Waśk;. z
Nowego Białcza. Upoił;ażnionych do głoso.ła::ia b;lły
472 osoby. Oddano 82 głosy, w tym 81 rvaznych. Nia
H. Grzegorskiego oddano 2? głosólł,, a na K. Was]<a

- 57.I ten drugi został 24. radnym Rad;i }"{iasta i
Gminy Śmigiel. W czasie sesji złozył ślubcr";alrie RaC-
nego, po któr;rm stwierdził: ,,jestem dutnnv i szczę-
śliwy. Będę starał się pracować dla cioj:ra rrriasta i
gminy tak, jak nakazuje obowiązek radnegc".

co RoBIe, EY BYŁc EEZPIECZNiŁJ?
Głównym tematem sesji był stan bezpieczeiistrlra,

porządku publicznego oraz vrynikające (z analizy)
potrzeby działań dla służb porządkowych.
Jak wiadomo, Stanem bezpieczeństrva, ład,rt 1 porząd-
ku publicznego u rras zajmuje się policja 1ckaina-,
straż miejska i komisja planolł.ania przestrzennegc,
ładu i porządku publicznego. Ich przedstar,l,iciele zło-
żyli Radzie stosow-ne sprar.,;ozdania, które Cz.v-ielni-
kom przybiiżę w następnym numelze. Stały się cne
podstawą do dyskusji, rv której też w-ziął uclziai ze--

p]:oszony gość 
- nadkomisarz Flenryk I{aczru,arek,

zastępca Komendanta Rejonor,vego Połicji rł, Kościa-
nie. Henryk Skrzypczak strl,,ierriził, że na l:ezpieczel'i-
stwo w gminie .łinniśmy patrzeć globalnie, a nie z
pozycji: to nie moje, mnie to nie dotycz;., to do ml,ie
nie należy.
Na,dkomisarz H. Kaczrnarek z zadol,;oieniem podki-e-
ślił, że rok bieżący jest od paru lai pierrvszym. -*,

którym w Rejonie notuje się spadek przestępstr.v -jest ich o 61 mniej lv porównaniu z sierpnienr ubieg-
łego roku. Sfwierdził, ze o]cecnie pi:oblem :rr 1 dia
policji są Cyganie okradający mieszkania. FoC b;l.ie
pozorem wchodzą do domól.l, dokonują kradziezy l,-Lb

czynią dokładne rozeznanie. Każde ich pojawienie sie
i podejrzane zachorvanie, nalezy niezr,vłocznie zglc-
sić, W toku dyskusji mórvionc równiez o: zv,,ięlisze-
niu liczby funkcjonariuszy biorących udział -w patro-
lach (Urszula Ranke), tyrn że policjanci rvinni lea-
gować zawsze, wszędzie i na kazde zło (Leszek Ba1-
cer), zainstalowaniu wzo]]em Stęsze-llra nad
skrzyżowaniem w Czaczu semaforu ze znakiem
,,Uwaga piesi" z migającymi lampkami (Rornan Schii-
1er).

BUDŻET, BĘDZIE ,,DIJŻY." ,,MAŁY"
Informowałem tez 3uż Czytelników o r,vniosku ko-

misji finansorł,ej, by i w roku przyszłym, 1997 utrzy-
mać taki podział budzetu, w któryrn poszczególtri
radni lrędą mleli do swej dyspozycji, oczywiście rł,

porozumieniu z radami sołeckimi lub kornitetami c-
siedlowymi, pewną su]lq, Zó.ania w tej sprarvie

bvi-/ podzicllone. Franciszek Sz).manskl pr.,.,iedział:
,,Z 'wieiką Frz5ll1o5.1u (przyjmuję 

- H,Z.'i :o. co za_
p]]opo1lo\,],iała konrisja fiiranscwa. Najpierłr, za|,ończ;,.g
Iozpcczęte pi"ace. na nie za}:ezpieczl,ć finanse". Pa-
lveł (}órznv. czicliek konrisji finan,sorl,,ej t-,r-ie:c].ził:
,.ZaŁrzyma"nie (części k-łoty - HZ.) na radnego nie
porvoduje zagrozenia plzy jednoczesnym przestlze-
ganiu u.chrvał__v o irlicjat1.lvach społecznych". I]en-
ryk Skrzlpczak poprer:,jac przedrnóvlcę dodał: ...Ted-
rio z drugirr rrie jest splzeczne. Każdy z nas chcrałby
się przei lvyborcami -.r-vkazać". Tadeusz Wasielervski
podszedł do tematu ..\\-arunkowo": (trodział r:zęści
bud_zetu na radnego) ..moze nastą,oić poci rva,ruri1,,iełr.
ze będzie przestrzeganv plzr-jęt_1, rvcześniej laol:l;.",ll.,l,

piarr działania i proced,ura" 
- tr5,b realizacji ii:,,ir;a-

t;,.,v społeczrryc}r. Burnrisi;:z Jeiz_v Cieśla str,rrierdzii
jednoziracznie:,,Rozdrobniei-ila dokonali sami, raclrii,
'io spowodol,"rało chaos i bałagan" (frnanso-w5,--rl.Z.';.
W głosowaniu 19 radnych j;r-}o .,za" propozycja kc-
nisji finansov,/ej, by oprocz buizeiu ..dużego", k;iz-
dy radn.1 tez miał jego częśc 

-..plą}..-': - do s,"ve;

d ysp oz,rzc j i. D.,l, óch radn_vch sie rl si lzvma,ło.
Poi:r,i,aiain sołlie na spostrzezenie. Ta spra\\,a bl-ła tez
przerlr.iotem ollrad kołnisji rclnictl,va. r.zelriosia i j,ni-
cjat;,-ł gosporlarczych (zob. ,,V,/S"' nr 17,]122. s. 4).

Cdłoto.łałenr rłrólvczas: ,,Przy jednym głosle splze-
ci\-",Ll" (czi,!t ,,Za" - H.Z.) nie zaakceptorł-ano pro-
poł;,,cji konisji fiłlansowej, by po r,,-iaczeniu. do ,,głó-
-w,n.ego". ogóinego budżetu drog łaczacvch niejsco-
lł,ości, pozostałą kl,rotę (...) podzie}tć na poszczegó1-
nych racinych. Stwiercizono jednoznacznie. że lezeli
budzet będzle rozdrobniony, to nie ma sensu zawra-
cać sobie głołvy programem inicjati--,.,, gospodar-
czych".

UCł{WAŁY, UCHWŁY, UCHIVAŁY
Jednogłośnie podjęto uchwałę o porloianiu ko*ri-

sji clo sprzed"aży nrienia komunalrrego oi,az 3ej regu-
laminie i toku postępoi,vania. Jej członkami zostali:
R, Schiller - przevucdmiczący, H. Żak - zastępca,
Lech Ratajczak - sekretarz i członkolvie: Henrr.lr
Szl-r]. Barba,ra Dera i Krys'l-yna F'ęglerska.

Frzv clri-óch głosa"ch wstrzymującvch i i8 ,,z&''
uchrr aiono zasaciy spłzedaży i dzierża-,i.y gruntórv
gaiinir;;ch. Drukujemy ją w innym miejscu. Kontro-
rversje u,zbudził.v lata dzierżaw,v: 3, 9, 10. Przyjęto;
do trzech 1at.

Ustalono czynsz dzierżarr,ny na grirnty glrrinne.
15 radnych 1]yło ,,za", 2 ,,przeci,w" a 3 się r,vstrzy-
mało, Uchrvałę przyjęto w wersji zaproponor.,-anej
Ra.dzie przez komisję rolnictwa (zob. ,,1MŚ" ar l1 ll22,
s. 4). Kontror,versje wzbudziła ... pszenica. ..Zau,sze
było zyto" stwierdził F. Szyrnański. U podstaw
pszenicy 1ezą drvie przesłanki: Uiząd podprsuje tez
u11lo-r/y rv irnieniu Agencji, a ta, posługuie sie psze-
nicą olaz to, że grunty klas V i VI nie posiaciają
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przeiicznika na żVto i one z dzierzaw .,uciekały". Po
prostu ich dzierza.łc,rr nie płaci}i nic!

Jednogłośnie podjęto uchro;ałę o rvytyporvaniu lo-
liali mieszkalnych do spłeedaż1,. Są nimi:

- w Czaczu rv bud\.nkaclr przy ul. 27 Stycznia nr 4

i u1. Wielichorvskiej nr 4,

- rv Sierpowie w budynku nr 25,

- w Spławiu w budl.nku nr 62,

- rł, Starym Bojanor,vie w budynku przy ul. Głów-
nej 60,

- lv Smiglu r,.,, budynkach przy ulicach:
Ignacego Paderervskiego nr żB, 24A, 24B,
Tarlelrsza Kościuszki nr 46A i 4BA,
śu,. Wita nr 9 i 11,

Jagiellońs}<iej nr 10.
W tej sprawie o głos poprosił Tadeusz Grl,gier,
mieszkani.ec jednego z budynkow, rv ktol;,m plzezna-
czono lokale do sprzedaży, Zadał p5 tanie: ,.To co jest
cięzarem dla gospodarki (komunalnej - H.Z.) nie ma
b.vc dla kupujących?" Wniosko,łał. b.v najpierlv bu-
dynki, w których chce się splzedarł,ac mieszkania
..clcz__vścić" a potem sprzedać. Z §r},powiedzia T. Gr"v-
giera polernizował kierow-nik ZGKi}T rv Śmiglu H.
Skrzlrpczak.

17 głosami ,,za" ptzv 2 ..pizecirl-" i ;ednym
r,vstrzvmującym się (Palveł Gor"zni,) pocljęto uclrrvałę
lr sprarvie: Wystąpienia do Tr;,bunału Konstytucyj-
nego o stu,ierdzenie niezgodności z Konstytucją RP
art. 3 p. 3 i art. 3 p, 14 ustawy z dnia 4 1ipca 1996 r.
o złamanie ustar,v o podatklr loln_vm, o iasach, o po-
datkach i opłatach lokalnych oTaz o ochronie plzyro-
dy.
Chodzi g to, ze ,uv art. 3 p. 3 iroweiizacji przyjęto
stawki górne podatku od nieruchomości zrożnicowa-
ne dla trzech kategorii gmin, przy cz5,-m stawka mak-
symalna ustalona dla naszej gminy jest niższa od
stawki prz_vjętej na 1996 I. w lozporządzeniu Rad_v
Ministrórv z 13.12.1995 r. Oznacza to obniżenie do-
chodów z tego tytułu dla naszej gmin,v rł, roku 1997

i lv latac}r następnych.
Uszczuplenie lv ten sposob dochodórv gmin jest nie-
zlgodne z art. 73 ust. 2 Ustarvy Konstytlrcyjnej.
P. Gorzny srvoje stanowisko uzasadnił tym, że w na-
sz.vm plzypadku narztłcanie z góry nie uszczupli bu-
dzetu. A ponadto łvinna byc rożnica między budżeta-
mi duzych rniast i mał.vch jednostek.

Jednogłośnie podjęto uchwałę o ustanowieniu op-
łaty za usługi świadczone przez OłJdział Rehabilita-
cyjny przy Żłabku Miejskim rv Kościanie. Rzecz do-
Łyczy 4 dziecj. z naszej gminy-, które do tego ośrodka
są doi.r-ozone. Uu,zględniając dotację Wojewody, mie-
sięczn1, koszt śr,viadczenia usług dla jednego dziecka
r.r,ynosi l70,00 złote. Ustaloiro, że opłata za te usługi
dla dzieci z miasta i gminy Śmigiel dla rodziców wy-
nosić będzie 60,00 mi.esięcznie, a pozostałe koszty, w
lvyso1<o.{ci 110,00 złotl-ch, po}<lywane będą z budżetu
N,Tiasta i Grnirrr. Smigiel.

Byc może, że uchwała nie wejcizie rv zvcie. a to z po-
wodu § 3: ,,Uchu,ała wchodzi lv życi.e z dniem pod-
jęcia z mocą obowiązującą od 1 rvrześnia 1996 ]:oku".
Przewodnicząca Rady U. Ranke zapo,,viedziała, że
,,uchwałv działającej wstecz nie podpisze". Wszyst-
ko rv głowach prawników.

16 głosami ,,za", pTzy 1 ,,przeciw" i drvoch wstrzlr-
mujących sie przyjęto uchwałę w sprawie olłreślenia
stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne.
Obowiązywać ona będzie od norł,ego roku kalenda-
rZoWego

§ 1 Ustaia się stawkę bazową czynszu regulorł,a-
nego za 1 m' powierzchni użvtkorł,ej lokalu miesz-
kalnego na kwotę |,05 zł.

§ 2 Za porvierzchnię użytkową lokalu tlieszkal-
nego w rozumieniu uchwały ul,vaŻa się porvierzchnię
rvszystkich pomieszczeń znajdujących się w 1okaiu,
bez względu na ich ptzeztaczenie i sposób uzyrvania,
tj. pokoi, kuchni, korytarzy, łazienek, spiżarni, przed-
pokoi oraz innych pomieszczeń służących mieszkal-
n_vm i gospodarczym potrzebom najemcy.
Nie uwaza się za powierzchnię użytkcwą lokalu
mieszkalnego powierzchni balkonou,, tarasow, loggi.
praini, suszarni. str_vchów, piwnic i komórek przez-
naczonych na pIzechor.vyrł,anie opału.

§3 Wysokość czynszu o]<reśla się stosorvnie do ta-
beli stanorviącej załącznik nr 1 do ninre jszej uchrvały.

§ 4. 1. Lokale należące do zasobór,,, gminr- o powierz-
chni przekraczającej B0 m' moga bvć oddane w na-
jem za zapłatę czynszu lł,olnego.
2. O przeznaczeniu lokalu dc or:idania rv najem za

zapłatą czynszu rvolnego docyclorł,ał będzie Zaruąd
Miasta i Gmin;l Śmigiel.
Załącznlk do uchrł,ały określa:
A. Czynniki podrvyższające starvkę czyn§zu:

- Instalacja gazowa w mieszkaniu +

- Centralne ogrzervanie -F

- Woda i kanaiizacja w mieszkaniu +

- Łazienka rv mieszkaniu +

B. Czynniki obniżające stawkę czynszu:

- Bud5,nek bez instalacji wod.-kan.

- Mieszkanie rv suterenie lub strychu
bez odporviedniei izolacji termicznej -

- Mieszkanie llez śrviatła dziennego w
kuchni

- Mieszkanie na wsi

- 
Mieszkanie w budynku oddalonyrn
ponad 3 km od sklepu

- Mie_lzkanie bez instalacji elektrycznej -
-Za 

prze1ęcie wspólne z innymi na jem-
cami bud5,nku sprzątania obejśc, pc_
sesji. kor_vtatza oTaz innych pon]iesz-
czen rvspólnego użytku -

25 0|o

25 0l0

25 "lu
25 0,,,;

10 0,0

10 0/tl

10 Birl

10 tr,O

10 0/o

50 1o

25 0lo

W uzasadnieniu uclrwały m,in. stwierdzono:
Stawka bazowa czynszu uchwalona plzez Radę

Nliasta i Gminy Śmigiel 1 lutego 1996 r. nie uległa
zmianie. mimo źe Wojewoda Leszczyński 3-krotnie
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21Il"lieni1 \.,llj]iłiŹr}j]i pi,zL)lit]z{)11il)tvt, llu\\,icL,zt:hni uż1l|-
1<clw,e j,

W zrviilzku z tl.nr Za,-zerd N{iasta i Gnrinr- Slnigici
ilroponlije przyjąc stawkę bazolva przegłosowana i
przygotor.r,an.l p]]zez Konrisję tr'inansor,lro-(iospodar-
c7]ą.

Flopono."-l,atla starvl<a bazorł,a została poz.vtylvnjg
zaopiniorł,ana l)Tzez Radę Wojer,vódzką OPZZ rv Lesz-
nie.

W WOLNYCI-I GŁOSACI{ I IVNIOSKACII:
I)o laz kolejn;r y,"vsłuchano delegacjr z B1,onilirl-

rva, któr,a ape1olł,ała do Rad_v o pieniądze na dokoń-
czenie rozpoczcitej budow-}, drogi ul. Wiejskiej.
Svtuacja stała się dramatyczna. dloga ltlega derł,as-
tacji.
Przez rok nźe znala,zła sźę złotólłka by uszal1,ouać
tl,ucl pracy społecznej. A nźektórzy radni donoszq
Przetooclniczqcej, uproruaclzajqc jq ru błącl, :e mało
czanou społeczngclt. Komu zależg by m.żeszlłańcom
Bronikorua utrudnźuć budotuę drogż? Zrobiliśmy za
100 mźl,źonolu stargch złotyclt,. Pogrzeb idzże po prE,
u,latnycll, ogroclech, ml,eczarnźa nie odbiera mleka, jeż
dżqc po kalnźeniach, ro:cinamy opon!/... - mając łzy
,rv oczach apeiował do surrrleń Radnycir Stanisłarv
Samo1.

,,To jest grzech nas rł,szl-stĘigfi" - por,r,iedział Hen-
rl,k Zak i zaplopono$.ał, by Rada po prostu zacląg-
nęła kredyt ,,na zabezpieczenie drogi rv Bronikorvie".
1B radnych było ,,za". przeciw - 

jeden,
Klemens Janiak. któremu zlecono opr-acorr.,ante

l<oncepcji systemu kanalizacyjnego łącznie z kolekto-
rem ogólnospławnym dla Śmigia, tłumaczył się z

polrocznego opóźnienia realizacji zlecenia. Jak strł,ier-
dził, rł,płyiv na opóznienia miały czynniki organiza-
c.vjno-1oka1o,wo-kadrorł,e. Duże zaniepokojenie lvyra-
zlł T. Wasielervski, sołt.vs Nietązkowa, któremu brak
koncepcji hamuje tegoroczną inr,r,estycję i realizację
|ludżetu. 81, place przyspieczl,ć, postanorviono porvo-
iać zespoł do uzgodnien.

A PONADTO:
Rada l,vybr"ała U. Ranke i II. S]<rzypczaka na

członków Rad_v Naclzorczej Zespołu Opieki Zd1,orłlot-

nei lł, Kościanie.
Czterema głosami ..za". prz1, zadnynr plzecirv i

17 wstrzymujących się przychvlono się do r,vniosku
Prezydium Rad}., by kornisja re,.l izvjna dokonała
analiz.v sprawv. która r,vr.łoniła się międz1, Zarządem
a Poznańska Hodorvlą Rośiin z siedziłrą rv Tulcach
na tle podatkr-r od ślodkorv trar'sportowyclr i ,,po-
u.iadomiła Radę o porł,odach poniesienia \ł,}.sokich
kosztórv t,vtułem odsetek". Do splarł,1, po,,.irócę, gd_v

zostanie rozstrzygnięta przez Naczelrry Sąd Admini-
strac_l,jny w Warszarvie, Jak napisalem lł,.o-żej, tł,nio-
sek został plzrięt_v ... czterema głosamil

Po złożenlu ptzez Burmistrza sprarvozdania z
działainości Zarządu (napiszę o niej w następnym

ntrtllel,zel) [.,. l]illccr, 1l.L,il:;il, tl t.,r-lprl..,,,ii,:c-l:,_]l rlil i;,, tłittlt:
i<omu pt,zy,Czielono llleszkan-ie ol,az kc,gl: {i!.)1.\,|]zv zi]-
miana micszkań. Jel,zv Cieśia odi:<,l,wiedział: iilli:r] c,ir;

adaptacji na mieszkanie rl, Stalyrł Bojan,-,rl,ie 1_1],;,,,-7--

nano Janj.trie War,r,rz1,1,1tli.r,,-s1-1icj, a rilieszkłniatni,,\,
l:ud,vnk,,-r plzy rrl. 1l,c,r tn,]itlt ir- SriiillLi złtlljtllli]l s;tl
Danuta Adamczak. r.^;_i,cirtl1,1,ujt}ca czń,oi,o dziet:i --- .i
tvm drvoje chorl,ci-t z Parr,łern Fląciiorł,i.irkicm,

Sesja trrł,ała 7 godzin. l{a 24 radnych obecli\.cl,t
było 21 - drł,oje z iiich rl tiakcie oillaci opuściio sa-
J c;. Nieobecn_vmi nic,.tsill,ar,,, iedliił,ion yn j, b], J i : ji,I ale]<.

Waikielr.ł,itlz. Janinił Wari i,z-..lLo",vsilil i 7,,fzls'tl,,,, ::a-
czvli. (H. Z )

ZASADY SPRZEDAZY I DZItrRŹA1VY
GRUNToW G}[IN_\YCi,[

1. Sprzedaż następuje po rvl,gaśnięci,tL umorv c]zlel-
zalvnych (i) po uprzednim uz_l-skaniu pozytr,,łnej
opinii mieszkańcó\Ą, sołeci\.,.a. na ter]enie ktolcgo
położony jest grunt.

2. Sprzedaz odbyrł,a się r,v drodze przetargu, kttii:-
przeprorvadzony jest lv miejscor,"ości. gdzie po}l-
żony jest grunt (...).

3, Środki osiągnięte ze sptzedaz.,,, ])u,:I]1tL j5zlrnL

o wartość poniesionl,ch kosztóv,,, przekaz,;n,ane
są do wsi, z terenu której sprzedano grunt.

4. W_vdzierzar,vieniu podlegają grunty rvvt;rpo-wane
przez mieszkańcótv Sołectrł,a, na terenie ktolego
położonr- jest grunt.

J. W przl-padku rezl-gnaclt z dzietzarv;. obecnego
dzier,żarvcv. kolejna dziet,zarva nastepuje rv rlro-
dze przetargu.

6. Przetarg przeplowadzany ;est $l miejsco\\,ości,
na terenie której połozonv jest glunt p|z€zna-
czony do dzierżarvy (...).

7. Przed prz;rstąpieniem do pl,zetargu obou,ia,zltje
rvpłata wadium lv kasie Ulzędu h{lasia i Gmin;",

t]. Wy jściową cenę za dzierżarr,ę grltntu stano-u-,li

stawka czynszu dzierzarł,nego plz.vje;ta uch-wałi1
Rady Miasta i Gminy.

9. Minimalne postąpienie r,,, ',r-a]icii,-, pi:zctai,i,;l.ł rv,.,-

nosi 1|rb cenr,- ,*vjścio.ł,ej.

10. Środki osiągnięte, z cizl.t-"ż,ł;,l,-;,,siatl,1,,i,ii1 .joi.:lrl:,lii

gmin1,.

11. Umorva dzierżarł,v zal*,,ietana jest do 3 iat
w plzypadku gruntórv polozon-r,ch na terenie
gminv i na 1 rok rł, przi,padklł gluntolł, 1.;clcz';-
nych na telenie miasta.

12. W prz_vpadklr. gdy dzjer,żalł,ca lł,-),wi+ztilc -it Lli^
IeŻycie z u}l1o\\i.v dzier,żarvv i łlie nra do nlego za,-

strzeżeń ze strony mieszkancó,'łJ uIno11,a ri:lii,l i-
żar,vy może b__vć przedłuzona na kole;lie 3 ii"riir

bez przeprorvadzairie przetalglr. (a) rł, pr;,1,1,i:aiilriL

gt,untu położonego na terenie nriasta na ilo1ejrly
1 rok,

6
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Urzqcl Sto.nu Cg,uilrł,ega tł Smżglu uprzejmi,e za-
wżadamźe, ze u tutejszgm Urzędzźe ztnzqzek małżeń-
skż zauarlż:

21 WRZESNIA i996 r.

*-- PqrL StałLżsta,u Kozźca z Czqczq ź PQnż Jolunta
Szulc ze Smigla

-- Pan Robert Dudzźalc z Koścźunu ź Puni N&tal,ia
Llal,iu Szulc ze Śn,łźgla

- Pan Junusz Słall:omźr Szelukou;skż z Rausźcza
ź Pqnż Alehsundru Leuancjozuska ze Starego Boja-
no,wa

- Pttn Eugeniusz Jtni.k z Bruszczewa ż Panż Krg-
styna Cieślik z Bruszczeua

- Pan Wq.Idemar Wżśnźeusskż z Inau,)rocłatuźa ż Pawż
TaticLna Magdalena Adamrczak ze Starego Boja-
noLOcł

iiierorvnik Urzęciu Sianu Cywiiaego w Snrigiu
(-) źnż, Jerzy CżeśLa

!)iFaiDaa§ałaaała<)ał}oaa<aaałaaaaffi

o[rERTA PR,ACY
ROLI\TICZA SPOŁDZIELNIA w \{ACHcii\IE

ZATR{JD)iI
rtiechani,ka ciągnikó*, i nraszy,n rolniczych.

Bliższe informac je uzr.ska-c mozna pod numerem
telefonu 180-053,

aa])a.a<}aoł óo+r}ó$aaa.aaa<a.aoai}ar}aa.a.w

fillmsz kłopet 7 $GciĘOintn drewma ?

Bffi piło spoiinowo

zg§oś §iĘ
śmigiel, ul. Kilińskiego 10

SZYBKO - TANIO - SPRAWNIE
@

Nasiępirg l}Łtffier,,\MŚ"
24 października br.

64-030

11.10.96 (piątek) godz. 18.30

,,Z|ABÓJCY", IJSA 1995. Reż. Richard Donner. M.in.
gr,ają: Sylvester Stallone, Antonio Banderas, Ju-
lianne Moore. - Film sensacyjny. Zawodowy
rnorderca otrzymuje zlecenie by zlikwidować
świadka w,spółpracującego z FBI. Zawodowiec ma
właśnie wykonać zadanie, gdy ofiara pada zastrze-
Iona ptzez kogoś innego.

18.10.96 (piątek) godz. 18.30

,,SŁODKO-,GORZKI", Poiska 1996. Reż. Władysław
Pasiko,wski. M.in. grają: Rafał M,ohr, Rafał O1-
brychski, Michał Dworczyk, Bogu.sław Linda, Ce-
zary P,azura. - Film obyczajowy. M,ateusz po po-
wr.ocie z olimp,iady w Budapeszcie do,wiaduje się,
że jego kolega z klasy, Bąbel, powiesił się na bo-
isku szkolnym. Wstrząśnięty chłopak prowadzi
p,rywatne do,chodzenie.

25.10.96 (piątek) godz. 18.30

,,WYSPA,,PIRATÓW", TJSA 1995. Reż. Renny Har-
lin. M.in. grają: Geena Davis, Matthew M,odine,
Fr,ank Langella. - Film przygodowy. Jamajka,
rok 1668. Córka znanego Czarnego Pira,ta spieszy
na pomoc ojcu uwięzionemu przez własnego bra-
ta. Akcja udaje się, ale ojciec zostaje ciąźlko ran-
ny. Na łożu śmierci wyjawia cór,ce tajemnicę
skarbu. (B.M,)

Tło ń*drz,ełhi

3łot*estła
SPOŚRÓD WIELU OFERT

WYBIERZ T{ASZĄ:

tnrt u* K"(r"ła!!!
Bliższych informacji udziela

AC,ninistracja Centrum - wejście ,,C"
1.., godz. B.00 - 15.00 tel. 180-273

t t b t tż eżą,§,ą. ą, §,aż a, !lż t, } } eż i, } } r> lż aź } }} l, } l
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§'ł§ffi€Bfę §§Ł,ea e§ąB§.-§il§ rc rą
30.08.hł. - 

Nietrzeźwy nrieszl.1aniec Stalegtl Bcjl.:1,1-

rł,a lezał na ul, Głól,;ncj rv tej r,,,si sleJiic ili-l,i;iicl;il:
zgolszeirie. Odrąriezicno gc d,.. dcl,,rił j sl,:ieroi,.,l,.:ill

ri,tliosek du Ko.1cgi;.:;.

3l,.08.br. - Na tle liilr,zl.stania ze rvspói.nego kci1,"i;l-
rza i pod-uvorka doszło do niepi;rozunieli st1:;icti-z-

kich międz). miesz}rańcami posesii prz,i ul. I{rqie-.

rv Starym Bojanorvie. Wszczęto postrl,Jc" i,li,-.

31.08.br. 
- 

Fijan5, mieszkaniec Pr:ysieki,Pili:li,,i-,i
leżał na pohoczu dlogi przech,odz,ącej plzez tą r,,,ies.

(Aż tak zmieniają się obyczaje? - 
il.Z.). Odr,,1e-

ziono go do domu i sporządzono rlinio;ek do iio-
1egiunr.

1.t}j.br. -- Nietrzeź1.,,y mieszkaniec 1(a_rr.le ', ;-r],
at,",antLlLę z rodziną. Zatrzymano gc ci.l -,,,- ti,;l.,-
,,,, ilr:;a ; ,,vs,zczęto przecirr. nit,mu posien ,,," ii;i .

fi.03.br. - \,V noc_v międz"v godzir:s"ml 1.3i a ł.30
i-.; Smiglu nieznan,v splawca cj,okona,ł -włan'ania. c1o

korytarza br-łdynku prz_v ul. .i. Kiiirskiegc siracl

skracił dr,:ie kurtki.. Sprawa rł, tckri.

11.09.br. Nietrzeźrvi maizcnkowie. i_:l _ ,:il ,,.r..

Kal,śnic wszczęJ.i arvanturę dcrnoll-:r. Zcio]-:ilc icil

_jeszcze 
poy97-y:: _*

Żyto mieszańccr"łe E'i * §'IA,RE}ER :
nolma wysiewu 80 kg/hal

Rewelacyjne plony ,37 zalezności od klasy gleby
od65do100qztha.

Kalkulac ja opłacaił,lości
r,vysiewu zapra,r,vloriy cl]j, z-łłŻ :

E},EiiT
Darikorvskie złote

50 slhaX35 z|:1750 zilha

UZYSKAi\TA
1- B75 złlha

5 z\l|la --
- S?0 ,lłra*

M.Ą,RDEB:

żyto mieszańcowe * najpowszechniej uprałviane żyto
mieszańcołve w Niemczech i Eurcpie, gw-arantowarre

wspaniałe właściwości wypieko-łe ;..-"ąki, plonowanie
znacznte wyższe od lvzorca., nacia.je się d-o upra\^zy Ęa
wszystkich rodzajach gleb.

t?.S9.br. 
- O godz. 10.30 trzy kobiety, prawdopodob-

nie obcej narodowości, weszły do jednego z miesz-
lsań r^u, Zegrowie, skąd skradły pieniądz5r, pier-
ścionki araz obrączki. Sprawa w toku"

1?.E9.br. 
- 

}/Iiędzy godz. 13.00 a 13.30 w Karśnicach
nieznany dotąd sprawca z terenu nieogr,odzonej po-
sesji dckonał kradzieży rowe]:u górskiego TRA-
WERS łv kolorze wiśniowym. Sprawa w toku,

"' **T?#;"rę,T',?#a T u 
e 

P aLIC J 1

St{LEP 3DZIEZowY ,,A N N A"
Smigiel, ul. Sienkiełvicza L2 tel. 180-084

*{łr*ł{e e8Ł spłłeać*aźw e*ta{we{:

kon{eN<cię dorrrskq @ męskq $ dziecięcq
s PŁA.SZCZE

s KUĘTKI
& GABNT§T,URV

@ GAESONKi

§RcEKI sCFIRGNY RsgLIN
HURT - DETAL

- pełna gama pestycydów
(w mał;rch i dużych opakorvaniach)

- nawozy doiistne
-- odży-wki do kwiatów

- folia ogro,Jnicza
_ 6ą9!6ą5

. kukurydzy

. zb6ż

-1"#*i,:;"""
- opryskiwacze ręczne

Zapr asz amy od poniedziałku do piątku
w go,dzinach od B.00 - 16.00

w solroty od B.00 - 14.00

§4-S3E §migiet uI. Leszczyńska 16

na Łerenie Przedsiębiorstwa Frodukcji, Flandlu
i Usług Rolniczych ,,S rn i g r o 1"

,,mffi@ffiffiffiM p&W§*
64-030 §łnigie1, łtl. Leszczyńska 16

te1. (0-65) l80-841

o I c r tr jc:

1,8 crllraX75 zŁ:l35 zi,lla
MARDtrR

0,8 s/haX175 zł:L40 zllha

},tARDtrR
75 sihax3s zŁ:ż625 zilha

F'aŻNICA

róznica vr cl,tle nasion



WITĘYNA ŚMIGIELSKA

:^./ ^

ńŁcLct

po(J|i" t. łę:si_.eli.

W zu-iązku z rr,,, cofaniem się z lozgrywek 11I ligi
tenisa stołorł,.ego zespołlł STARTU Gostyń, decyzją
Ckręgorr,,ego Z.a-iązku Tenisa Stolowego w- Lesznie,
i:qclzlrl rł. niej r.,.;rstępował zespół POLONII II Smi-
.ąie1.

A. otl, tel,*inarz irreczólv i turniejów rozgryrvanych
r.r, pa;t!ziełrriku br. na parkietach Szkoły Podsta,wo-
r:,ci iln. Kcirstytucji 3 Maja w Śrrriglu (u1, Malii Ko-
l,io.pnickie j):

] 1.10. Iii iiga.: Po].onia I ŚmigieJ Górnik 1I
Fol1rcii-ice. gociz. 1?.15

?"1.10. Liga okręgol.va: POLONIA III Ślnigicl -PF,O].ńlEi..] Krzvrviń, godz. 1 0.00
IiI iiga: POLO|{IA Ii Smiglel .- .]uI\iOR
Leszno, godz. 12.00

1 ! , j |I. ii \Ą/oieivodzki Tirrnie j Klasviikacyjny Se-
nioi,ór,,.. godz. 9.30. 0].z.)

Już tłrzesień
Zaczęła sźę jesień
MgłE ziemię spotużjajq
Liście z drzeus spadajq

złota patska Jesień

To urzesień rozpoczana
Smakować ,,wźncL"
I jabłka ź ślźlł1l ż grusze
W szE stkieg o skosztotuać mu.szę

A po jesźeni
Czas się odmźenź
Spadml, Liście z drzeu
l będzże leżał śnźeg.

27.09.'96 r.

,,Śmigielanka"

§ak wgfu§gra§§Ścrlg $c§eEat6w do |zbv ftolniezei w Leszmle?
-VJ;"niki rvYboról'v, które ocibYłY się 29 vrrześnia br. w poszczególnych obr,odach wyborczych na terenienf]-. ] ;-j\litasta 1 Gmln). Smigle1 przedstarł,iają się następująco:

Liczba głosórł, otrz.
przez kanriydatówSieciziba I(omisji

Smigiel, pI. Rozstrzelanych
Śmigie1, przedszkole
Bronikowo, szkoła
Zeg,rówko, świetiica
Czacz, szkoła

Wonieść, szkoła

St. Bojanowo, świetlica

Frekrł,etr,
głosując. Zygmunt

Konieczny
Ireneusz
Nowak

561

260

Ll l

191
lł)1lt) J

320

' 
(|9

46

4I

55

óa

51

B6

57

46

2n

4B

3l
50

75

:)+

15

Jó

,Ąda

13

Ao

4,1

(}ą

B, 19

15,76

19,B5

17,B0

11,t}łj

.!U,{J 1

19, iłil

R a, z e m: 2333 370 15,B6 !,i1
J:t l 212

Od,powiadając na tytułowe p;ztanie, należy stwierdzić, że nasinie byli zainteresowani własnym samorządem? Gdyby nie zapis,
skali v,zojew-Ództwa przekroczy Laa/g, a.w naszym wyrłiosła 22,1af6,
rva,ch lzby.

rolnicy głosowali bardzo słabo. czyzby
że rł,vbor-v sa lłlażne. gdl, frek.;,encia w
to nasi kandydaci nie zasieciiibv łv ła-

SkładamY Im gratulac je i ŻYczYmY or,vocnej pracy. Przede wszystkm na niwie podnoszenia świadomościsw-ych potencjalnych wyborców-
P'S, Pani KrYstYnie Bartkowiak zlJtzędu Miasta i Gminy śmigiel dziękuję za udostępnienie danych.

Hubert Zbi,erski.

Liczba

up]]awn,
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§PR{!§T{§!$lA§l&
1. W ilr. 141119 z 27 Lipca br. w artylrule ,.TELE}'C-
NY" m.irr. napisałem:

,.Rozl.eciał" sLę też ]ęoll^l,źie.t us Robllczyli;e. Jeg,c ;;;,,:e,-

u;odnźczqcg zaprzestał zbżergnia pżenżętlzy (,,Fr,cet

ma telefon ż rzucił robotę" - ktoś słłom,entctuui), ł
nq zuolaruam zebraniiL, nżkt nie pcCjql; sźę tego nże-

llqtplilleEo trudu. W tej sytuacjż prezyCl,um podjęło

decyzję, I>y przgszli Lutaścźcźele telejonó,w u: Rajoc-

czynie wpłat dokonyusal,i u kasźe u-.rzęd".ł.

Do porvyższego teksiu ustosunkorł,ał się 23 u,rześnia
br. były przer,vodni.czący Społecżilego Koirriietu Te-
lefonizacji Wsi Robaczyn p. Bernard Witkicrvicz, ktc-
ry r.v telefoniczrrej roznrowie zc illną strvie;.-d:z.lł, że

ric Ll,,iś nle nra załączonego teiefonlr i że z i)rac\- :,-

Konitecie, ktora ograniczała się fl,i]ig do zbielar,lia
pieriazi<o,,v. zlezygnował ze lvzglqdu na niejasna s;-, -

tLlacjq iv-,.likającą z podplsania unlc"xy z Telekomlt-
nil<acją Pciską S.A.

Pana B. Witkier^.,icza jak i cz;,telnikólv za pcdailie
niesprarvdzonej informacji (,,Facet ma tclefon ...")

pl,zepl,asZaln.

2. Pisząc o pobvcie ilolendrtii," z Eeilen ilłęcinie pi,;-

dałen:, że,,Ju.ż drr;Ltkrotnie pll."łainymi sa;rrochoda-
rni one (dary) do nas dotarły", zamiast: cztęrokroti:lie,
Oczyrviście rr,iz),ta i]o]endrów, kiora rczpoczęła s;ę
22 sierpnia, zaliończl,ła się 23 sierpnia, a liie jak na-

pisałern: 22 lipca.
Za podanc nieścisłości Cz;,telnikór,v naszej Gaze-

ty przepraszani, (l1, Z )

Tą]RNHE§E

W drriach 2C --2ł ił,rześnia hr. ,ł obiekra.,:l, f en-
h:urlr Kultui:,v r.,, Smigiu odbył się Finał iilri;,"-r,-.i-łai-
ny lViistrzcst-u: .iuniorek i .Tutriorórv Okręgu Leszczr-ri-
skiego .r,, Szachach oiaz Tulniej Klas;l.fikac-,-in-, ,

CłÓ-wn.vm oTganizetoigil-1 2ąi-,,odóiv il,,-ia S=s_cla

Szachr-iri;a ., \,Ą/I EZA" clziała; a ca. i] lz-,!: Ce jlt i,i.il 1',,_ii-

t,,,riy w Snriglu oraz O}<r,ęgorvy,, Zvr,iązek Szac_,. :
Lezzi:jł. Otrva.rcia tul,i:ie jii d,ckol.ał cl;;rekt.,i , .l--
trurn Kultury vl Śmrglu mg]: Hubert Zbierski. F,:,.,.r-

].:ii,nill zar,r,-odów przedstarł,ił 1 1oso.ł,ailia c1o.1cilal

głórr,llly ..ęći zia in ż. Waidenrar lioi., ; ćło-,vslii.

W {inaie mistizost-w liczesii:lcz,vło 10 ju;:lcl-el. l i,,-
iez jLrniorólv, a -,v turi:ieji-ł k,;lalifikac_,vjn;,-m il.1 z.:
.,vzii; ło 1 6 za."vo dniko-,,.v i ij-i,vie załr,o rliri c zkr.

Za za,iicie pieirłszlzch miejsc -w rnistrzostivacl-r p,-

cilary i ci-lplon.l, otizy:nali: },{agCal,ena Sadc,ł":},:l
}i§Ti\rll\l{ Wschorł,a i Wojciech Sz-,,ili3r.ot ski TĘC21l
Kcściarl. a r,i, ilrrnie;* i<is,s__viilratyjn-,.:.i ,:, g;:.:pi: .:l.

L'iichał Płóciennik l,Ę'iŁi\iAw"łi Leszno, & iv §fupl
B - Eł*żej X{T"}§HIE§ł,0Z3,Y., ĘVIEżA Srtigiel.

Wręczały je: przervodnicząca Rady Mlasta i Gmiri-"
Smigie1 Urszu]a Ranke oTaz przewodrricz;lca Kornisji
Spraw Spolecznych tejże Rady Alicjs Ziegier.

hĄimo nie zajęcia pTzez naszych szachistó-,r" -,ł tur-
*iejł_t czcłov,,ych rniejsc. 6 z nicl' (na l5 rtiejsc1 lłzy.r-
kało uprawnienie dc u,Cziału ę polfinało\ij.vn1 tulnie-
ju iVilsirzostw Poiski Junioró.ł i Junioiek. Są nimi:
do iat 14: ft,iatetrsz Wcjtkorviai< (iurniej v" Zaganlir1.
do 1at 12: Łulłasz Primel, i{agtialerra Jridei< (turniej
w- Bia,łej koło Sulejo-,'va), do iat 10: I'a.,,,,ei Judelł, .łii-
chał }Vyp3,szaii i Ełażej l{r,_ir:ieli:.,;ak (tulniej -v,i Era-
lej).

Dzit_,rł,r:z,i:ia, i c1llopi.r,l .:,-. ,;l,: -iVlirri tlużr: suk,.,:esóro"ljj

(apr. iI. Z.)

ę§+§+ee++a+iFa§}aaśi*+śł}§+ał§*++.1*łł3{{}§}r,}+t to§t+ra{,9+a+łł

I{LL I) SPORTO-rVl' ,.P( )G ].l' l9_i|j" \,\r S',ilGLl.:
ocl l stycznia 1Slt7 rgkrł

ZATRUDFIt
g * s p o cl a r z a o b i e !r i ó l"r i,i i,rb o rv 

_:.,, 
e il.

Z,;\cszer.ta r-- kazdy pcnied.ziałek .-v sei<retai:,ł.cle

l Klui.iu rv godz. 19.CC - 21.00.

6.i -030 Śnłtctlłi,, rł1. Kościuszki 6
tel. (0-ti5) 1B0-206

s rviacl cz-,,- r órł,:,ii i, :l,.lsł 1_1 gi

KSnFąo
WYKOi'{UJĄC Oi]i]iTKI W i"ORM'\1':\C!I A-3
I A-4 Z N{OZLIWOSCiĄ ]CH Powlir}<i]r:aENlA

P, ĄDŻ PoMlili EJS Z ENIA.

Wykonujemy odbitki zai:ói,,,lno pojeci5,rrczycŁi kartek
jak i drukóv; zlvart;,ch (ksiązeczek, bi:c,lszur, itp.).

ZAPR':lSZA\,{Y
W GOI]ZINACH od 10.00 DO t7.00

"WITRYNA ŚłttcIol,sxa" REDAGUJ§ ZESPÓŁ: Hubert Zbierski (redaktor naczelny) vaneta Klecha, Erika Maćkowiak
B3r!l1a_$_erye| Jadwiga Skarżyńska. APRĘS REDAKCJI: 64-030 Centrum Kultury w Śnniglu, ul. T. Kościuszki 20, p.?,
tel,.180 273. Redakcja nie ponosi orlpowiedzialności 3.a treśó_ogłosz_eń i nie zwraca matóriałów n-ie zamówiqnydn.Zastrzega^y
sobie prawo skracania, poprawiania iekstów oraz listów. Nikład - i100 egz. cena _ 40 gr. reklama cm'_-30 gr.
DRUK: "Drukarnia" Roman Łęczyński Śmigiel, ui. Ogtodowa 39 - tel. (0-65) 18O 543.


