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J'dlestety ],isilł nie mogliśmy zamieścrć ,,rv naibliż-
3zylł ąu[i€rze", giyż b.;,ł on juz zaprcjektoiłrany i
częściołvo w;.,drukorvany.

Redakc ja

lejony te zanlortyzauały sźę jtt ż ź krzy,uclzqcE u:yda-
je mi sżę jakt poncuJnega źch, opłacanża. I'ym bar-
dzźej, że u abecnej sytuctejź nie ,-usz?Jstkźcl-t mźesz-
kańcózo usź stuć ncL zcl,kła{jł.nźe usłusngch, telelonów
ż lutlzźe Cź ll: dalszynl, ciqgu kt:rzystać bęttq z ,,tele-
fcnóus sa},€ckźch", Przecżez nc zusźtlch nże bęclzźe za-
i,rtsttt'Lau:c,.n?jch aut,olnatóll: teleJoniczlt gcll,, a Lud.zźe
ulsi rł,ie scp gcrsź od :nźeszkuftcóu,: wtżg.sta, Sura{]. róu)-
nźeż sttaier.lza.m, że mieszka."ilc.l , ktorza nie posżad,a-

iq tel,eJonu przycłl,aCzq do mo,1ego nl,źeszkanźa prag-
narc skorzystttć z nźego. Czy mam kużdorazolDo tłu-
,m.aczyć źrn, ze Radnź któr.gcłl, usEbralż podjęlż d,ecy-
zję abg te teleJcnE zastcłu opłacone i przesztg na
ugłr:,czna, usłasność źcl-t uzy,ikownikól-u i u tej sytua-
cji nzusza, pojechać do Śrnźgta skorzgstać z cLutomatu
ftlejrsni.cznegc" Pragnę róu:nźez zau.ważyć, ze Prezy-
Ji1,1"łl, Gramadzkźej Rr.cly Iłarcsclauej u Śmtgl"u z wla-
sr"ych śrarłków apłae:i,ła róunźez zrłłozenźe lnnyc'n te-
lejonó,.u n^p. I{r 216 ź 26,}, które służgłg wgłqcznźe
t1,1lko źcl"t użytkawni}iom, ź 1:rzeszły na źclt, u;łasność
b ez opłucanźq" kasztóll:.

W te3 sgtuacji .i|rcszę Sztłnounych Rad,nych o po-
TLaLDn? razpl,lrzeł-i,Źe ltL SesjŹ Racly tej spralły. LĘg-
ślę, ze hu,lata 12.0aa,- zł, lłtóra z tego tgtułu nźe
..l,:płynie r]"ł bucł:etu nźe przEcz,gnź sźę clc zułamania
!;us:iod-u,riłi fźn,ałłsau,ej lłIźgsta ż Gmźny. Tym bar-
r:i.,:.:ej, :e przecźeż .iTra:,{La bęcłzźe stqruć sźę o l,epsze
ścźqciu,,:,e i:cclatków ad rłżeruch,o.mości od, obźektóu:
zwajt,ll.Lja,cych, się nu terenźe Grniny ź gdzże zaległoś-
cź toźelakroinźe przelayzszajq kuotę odpłatnoścź zu
teieJong. ]

*PB§B Centrum Kultury Smigiel
_- |

Spełniamy prcśbę Pani Półrolnicza_i,; }.{ai-ii z Gliil-
ska 1 drukujerr:v jej 1isi skiercwany dc P"ad.y i\,{iasta
i Gminy w Śmiglu, który przekazała liaczelnelnu vł
czasie obrad przedostatniei sesji,

Glińsko, dnia 51.01,1996 r.

Racia ]l,iiasta 1 Glilinv
r,r, śmig]u

Z,wracarn sźę z uprzejmq prośbq cta R,ldg lvli:łsta
ż Gmir"y ta Śm,iglu o panau-me razpatrzenie na Sesji
Rady probtelnu tztu. ,,ta.lejcnóu: sołechic"!"t'' na iere.-
nie naszej Gmźny. Zgodll,ie z aecyzjq ZcLrzard,u I',i{źus-
te ź Gmźny użyt'rcounźcg tych, tel,efcnoru zcbow'łcrzunź
zostulż do ll:płacenia na konto {Jrzęcll_L l,,iźasia i Gi1.1,ż-

ny kluoty saa,- zł, by l,rrłaglź mźeć ruc, u]"asność
użgtkotlsane teleJong. W pcłotuźe rci.:it 1995 Zarząłi
podjqł decyzję, aby teteJony które sq ta u.:.1_1tkcua;ńu
tłsż, a nuleżqce do Urzędu jezelż okres ich u:gthc-
u:anża jest dłuższy anizełż 2a ht przekazac bez od,-
płatnoścź. Nźe wżem skqd taka zrlźgna d,ecyzj't,.

Pragnę z,wrócźć uLu{!"gę Redu,gcll, szczegłlitźe t.lcił
ktorzy zamźeszkujq we u:sicch, że telefony ie zostc;-
łg zapłacone przez byłe Prezydżt!. GromqCzkżcl Rail"
Narodowych, u Śmżgl,u ź St, Bojancuie us latgcbL 6C-
-tgch ź ucześnźejsze ze środhów óuczesmega Ju,nclu-
szu gmźnnego. Słuzgły one spcłeczeńst,n*ał,, po§zc:e-
góInyctl usź.

lch, użytkounżcg uźelokrotnie przekazgualź ró.:l"t e
tuiadomości mieszkańconL u;sż, często późny,m wżcczc-
rem docźerając do dalelłżłh zakąthłu: wsź. Ró,lłnie::,
tl.,żeszkańcg tusi karzgsiali z tyc'h, telejanóu u tl.ńesz-
lęcLnźacłl, źcll, uzEtkownikóu:, IyĘam urużenźe, ze ról,u-
niez, Panolpie Radnź u:ielokrotnie Łorzgstal,ź z t11cil
teleJonów w sl"ucżch llssźach. Dlatego llLl)&zgntr, że te-
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Ponadta należy zaznaczyć, że Mźasto ż Gll,.iiza
Śmżgiel nie znajduja, się na bezludnej uyspże. War-
to byłoby zorżel,,tować sżę jak tego ^raclzttju spr!11.i,4

załatt,lżq.ne sr1 u innych gmźnach.

A susojq drogq dobrze bgłaiłz1 trl,kze, :ebg ł.i.: spr,a-

uac'i,u rtajqcych, znaczenie dla tł;sż porczuraieć się trł,!ł-

że z sołtgsamź ź zasżęgnqć na ten t.ęn7!Lt ic'n, op!nźż,

Jeżelź Zarząd LLiastu ź Gm,źny nźe ma nic dc przeha-
zuniu sołtysom, to rnoże sołtysi rnźcli.ba coś da pr:e-

kazanźa Zarzqdotlsż, Przęci,e: zor 
"Qanżzotuunże 

jecłnej
nrlrady z sołtysamż u prog;u TłoLD€7o rolrtL nźe obcźa,*

żllŁobq tqk bgrtlza',lzł.clżt!.l,ł lyiiris'tu i Gnlnt1 . ],Io,-e,nLę
t,l,zelłrl byłoby czelcuĆ z o,rgtl,;ł.l.acjq tLii:iL 5j-,l,Ji]:{łii clł
n r.ł s i ęp ny ch,,a g b c r cl lu s am, o l" z qrl c w y cł,ł,

j/JRI-ł PÓŁR)LNICZAK
I]o rvladorności:
i. Wojewcda Leszczl,ń*ski
2. F,ecakcja ,,Witryny Sri:,igielsxiej" z i,l,,-,ścą . -;r:,:-.ZłZe-

nie .,v najhliższ):m numerze.

OŚWIADCZENIE
Tak się skłacla, że rv dru}<c-l\,"ianyn1 1;yżej prśrłic

p. Marii Półrolnlczak skiero.łair;,nr do Rl,tly ir[iesia
i Gminy w Śmiglu, telefony o nunle]:ach 216 i 2ij0

należą do nas.

O ich zainstalor,vanie r.vyst;;pił Ulząd Nliasta i Gtl-ijn.i
rv Śmiglu_. Tenże Urząd w }ipcu 198C ioj<u \v;{stąpił
do Wojewódzkiego Urzędu Telekomunikacji w Lesz-
nie z prośbą o wvłączenie ,,ze zbioror;rrego rachltnku
tr-rtejszego Urzędu" sześciu aparatólv ielefonicz:.lych,
tł, tvm i o numerze 260 (Iiubert Zbierski). Z pcdob-
nym pismem,, dato-vanym tez rv lipcu ale 198ż roku,
rvystąpił odnośnie aparatu 215 (XĄIanda ;3Ęubg,,v"sl;a).
Niestet},, dowodów rvpłat nie przechc,waiiśm,w. }Jie
rna ich też w LTrzędzie, bo tego t}pu Ccllurneltr. jr.J

5 latach pTzeznacza się na przeiniał. Ale ,w piśmie
z dnia 7 lutego br., będąc,vm oclporł,ieclzią na zapyia-

nie w porvyższej sprarnlie z 1Jrzędu Telekcmunikacji
w Lesznie 

- Rejon Telekomunikacji Kościan, jed-
noznacznie st-,,vierdzona, że:,,Za instalację povryższych
(to zr,aczy o iTr. 216 i 260) stacji telefoliicznvch kosz-
tami obciążono osoby przejrnujące telefony".

Tak więc strn ierdzenie, że stacje telefoniczns o

nlłirrerach ż|6 i 260 przeszŁy tla navą *,łasnaść bez
opłacerria kosztów, traktuje:-rry jako pomówienie.
(,,Przestępstwo polegające :ra przypisaniu określo-
nej osobie (...) postępowania iub ę,ł+ściwości, które
ntogą je poniżyć w opinii pubiicznej lub narazić na
utraię zaufania"). łYyrażamy przekonar,iie, że cd au-
torki pisma, na ła,mach ,,Witryny Śrnigielskiej", .rrin-

niśmy otrzynnać satysfakcję.

(-) msr Hubert Zbi,erskt, (-) rrugr |Ęalda Jakubo,tłslła

SPGTfiANIE Z SOŁTYSAMI
Tradycją juz stały się coroczne oficjaine spoika-

nia Zarządu i Prezydium Rady }.{iasta i Gnriny Smi-
giel z sołtysami i przewodniczącymi Zatządów i{omi-
tetów Osiedlowych.

W tyrn roku odbyło się ono 9 llrtego rv k],ubolralr,iar,-
ni GIN w Centrum Kultu.ry w Smiglu. Otwarci.a do-
konał burmistrz inż. Jerzy Cieśla, który pełnił rolę
gospodarza domu. Zebranym sołtysom przedstarir,ił
przewodniczącą Rady NIiasta i Gminy Smlgiel p. L]r-
szulę Ranke, która zaapelowa.ła do sołtysórv o częste
kontakty, które ,,pozwolą nam lepiej wspołpracor,vać
d]a dobra tej gminy". Zwróci\a się tez o poparcie ini-
cjatywy kierownika Rejonowej Prz;.clrodni Zdror,r,ia
w Śmiglu dra Stefana Kltl.psza dotyczącej zakupu
aparatu USG, z którego korzystać będą bezpłatnie
wszyscy potrzebujący mieszkańcy miasta i gmin;,-.
(Dodała, ze obecnie korzystanie z takiego apar]atu w
prywatnym gabinecie 1ekarskim wynosi 20,00--25,00
złotych).

Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłego rv maju
ubiegłego roku śp. Stefana Janickiego - prze.łodni-
czącego komitetu osiediowego rv Snriglu. ,,Był jed-
n)rm z $,Ią5'! - pciviedział Burmistt,z.

Przedstawił też norvo v,,ybranego i_,:,;;,,,,-:inrczącego
Zarządu Komitetu Osiedlołvego \., r. ::ilrgiu p.

Lecha Marcinkowskiego oraz sołt-,-_.,,, ..,: .]a:<a }iorva-
ka z Czaczyka i Tadeu§za Och}xa;i:.;_=:- : Z;-qrnun-
tołva, Niezwykle miłym akcentel:l spotkania było
zŁożenie przez Burmistrza i Frzerr-oclniczaca Rady
podziękolvania p. Józeforvi Wiiczkolriako.ri. :li-łemu
sołtysorł,i Zygmunto.wa, któr;r po i-ł ,a:a:i .,sclivsc-
wania", a funkcję tą przejął po ojcil. z1,1z,:ł :.z}-gna-
cję. Były tez: dyplom, nagl,oda pienl=zna, ..^,,,,-iaty i
trroc zyczeń.

Spotkanie (przy kawie, ciast|iacil a :],znie j i go-
l,once) wykorzystano rói,vnież do i]izcia]-,,,,i,ania in-
formacii.

Najpierw p. Bianka Pella omórł-iła .;.sia.,,.,: ] :anó\\,ie-
niach publicznyclr.,,Ninl rozpoczniec:e lokol,,iiek ro-
bić, najpierw przyjdźcie do nas. do ,-llzed i ' - brz-
miała konkluzja. Sołtysi infoli:-iacje p],z\,-Jillowali z

mieszanymi uczuciami: ..Tak utt,,,idn:a ,. .ain pl:acę
społeczną. Najlepiej nic nie ro]li.c" - .|si.,-:załem z
ust moich sąsiadów. Burnristlz cicda]. zt _ta,.i a nie
ułatwi nanr vispółpracy. S/l-razrł ;ecinai, : ,ldzleję, że
ollie stron"v - urząd i sołt;-si lnrr estorzr. - bęclą
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clilchoCzic clo porozumienia. Prosił sołt-,-sor-;. 1l;,- nic
ilre lcb1,1i la ,łłasrią ręl<ę i ynl,acc-,\,ni]i,jv,, Uiz:clli nie
st:,,,,, iali przed faktami Cokci:an;-n:i.

iiastępnie sekretarz ui,z.:iu p, mgr Wancia Jak.l-
l,.cT -slia zapoznała z€bran.,.;]1 z projektern Reguianr-
tlu legionaln__vch inicjatyv; inrvesŁycyjn"o.:h". kt'ul,i
lle dzre pl:zedmiotem obrad se,"ji,

-ą 
i-. ]'r 

",- 
s i n e g a t,vv",n i e ( j e d n o g ł o śn i. e l ) lv 5.p o -w 

i, e c1 zi e li s i e

rcinosnie prcpozycji po-łołania Wojelł,ódzkiego Ci-
cizralu. Krajo-"vego Związku Soł'u;vso.ł. ,,Co ł,arri to l-;

Ń:]]cLL c]a? Nicl" - st-,fllie|dził sołtys C}szeił,a p. Wła-
cl..-.]al,v Kahl. Podobnego zdania 'cez bvli: Tacieiłsz
Wasiele,łski - }Tietąz}<o\r,/o, N{arcin N,Iiś -- Bronskc.
Sianisła.ł, Górny - Spłałrrie.

|];-ł,v tei pytania do gospoCarzy spctkania.

P, ]Ialia Połrclniczak z Glińska chciała się dov.lie-
dziec. cz;, praił,dą jest, ze ,,dochody uzyskilł,ane z
miasta są większe od dochodów z r,viosek". Odpor,r,ie-
dzr ,,idzielił bltrtnistrz Jerzy Cieśla. ,.}Inie ten terxat
(podział na mia"sto i, rvieś - H.Z) zawsza }:oli. Jes-
teśrny rvspóinotą tej grniny i problerny raluairrry roz-
rl,iazyrvać dla całej girriny. Najgorsze jest t,:, gcl,-l- sa-
lili siebie dzieiirłry. Jestei-n przec!rvny takieinu iizja-
łrrniu. Odstapcie ołi takich ill,tair, cl3,skusji i kolnen-
tarzy. Wieś nie nroże ż5-ć 

'i:ez lrriasta i iłiasto łrez rr-si.
I}yskusja na ten teinat niczeinu nie silrż1"'. A tak ila
chłcpski ]]ozum, rvi.ęce; jest z miasta - dodał. Oilpo,
r,iiedzią były liczne ,l11ocne i clługotrrvałe olłlasiii.

W,vpovziadano się tez na teniat stanou-iska Komisji
rolnictwa, rzemiosła r inicjai-,-r.,- sospcda-l,cz),lcil od-
nośnie gruntów r,viejskich. Sianorr-isko komis;i. }<to-

re przedstaurił T. Wasielerł-skr. ll.,znl : a1l]c sprzedać
albo w_vdzierzawić. Ale decl-z;e ri- tei spiarlie mu-
szą podjąć mieszkańcy danej lvsi. Sciti-s Pi:z,vsieki
Polskiej p. Tadeusz Krzyzanorvski laizil. l3r"- §]]uh-
tolv nie sprzedavlać. bo r,v przvszłoścr tloia sie przr--
dać, np. na zamianę. Skarbnik p. Danuta ,r,Ial,ciniak
poinformowała, że pieniądze uz__vskane ze spr"zedanej
ziemi nie rnogą bezpośrednio zasi1ic kasr- \., s;.. aie Ra-
da rnoze je przeznaczyc na zadanie inri-e:t;,-c1-;ne -,i-

te,1 r,vsi realizołvane.

Sołtvs z Wydororł,a p. Bogusłar,v Szczepaniaii i,.cst,il-
1crvał, by r,vprowadzić godzin_v ot-nł,arcia taigorr-rska.
,.Prosięta po ciemku (o 3.30l) kupuje sie jak koir- rl-

\ł,orku". W iej chwili, póki obecny plac targorvr- nie
zostani,e uporządkowany i stanie się talgorr-isi<iem,
jest to niemożliwe - odpow-iedział burmistrz.

S. Gorn1, apelował o niezr,vłocznv remont dachu na
palacli \.,, Spławiu,

S,ootkanie. które przebiegało ri, niezl,vykie miłej
i żr-czlir,vej atmosferze, pIzy pełn;r-nr zrozumieniu
stron. zakonczył burrnistrz, trad,vc;,-jnym juz; Dzię-
kuję Wam Sołtysi.

(H.Z,)

ffimwre§§gm ffiffiffixmw§ffiffi
15.01. br. - w Smiglu, rv mieszkaniu przy ul. Pół-

nocnej, nietrzeźrvy mąż wszczął awanturę domo-
wą wobec zony. Strony pouczono.

21.01. br. - mieszkaniec ul. T. Kościuszki w Srniglu
zgłosiJ, że dobiegająca z Klubo-Karł,iarni ,,GIN"
muzyka zakłóca mu v",ypoczynek nocny .Przepro-
łvadzorro rozmov/y.

Z2.g1.. br. - rnieszkaniec posesji przy ul. Leśnej w"

Nietążkowie nie chciał wpuścić do dornu rn spólnie
z nim mieszkającej matki. Przeprowadzono ]:ozmo-
wę profilaktyczno-ostrzegawczą.

26.01. br. - mieszkający w posesji ptzy ul. T. Koś-
ci,uszki w Śmiglu rnąż i ojciec wszczął awanturę
wo,bec rodziny. przed przybyciem policji cddaiił
Się.

2.02. br. trasie Zgliniec - Jezierzyce przed
jadącego malucha wyskoczyła sarna. Nastąpiło zde-
rzenie, w wyniku którego uszkodzonv zostaż samo-
chód a potrącone zwierzę padło.

5.02. br. - do rnieszkania przy ul. Półwiejskiej w
Śmiglu weszła mieszkanka Foznania i nie chciała
go opuścić. Odłvieziono ją do szpitala w Kościanie.

9.02. łlr. - nietrzeżwy mieszkaniec Śmigla na ul.
Kościańskiej ustawił kamienie stwarzając tym sa-
mym zagrożenie dla poruszających się pojazdó,w.
Odmówił ich usunię,cia. Zrobili to policjanci, któ-
rzy skierowali też w,niosek do Kolegium.

9.02. br. 
- ujawniono trzech nieletnich ze Smigla,

13 - 16 1,at, którzy dokonali włarnań do 23 altan
na terenie Pracowniczych Ogródków Działkowych
przy ulicy T. Kościuszki. Sprawa w toku.

10.02. br. - interweniowano w jednym z mieszkań
w Wonieściu, gdzie aiettzeźwy rnąż wsz.czął awan-
turę z żolną. Przed przybyciem policji uciekł z do-
mu.

11.02. br. - mieszkaniec u1. T. Kościuszki ponownie
zgłosił, że ma zakłócony wypoczynek nocny. Tym
Iazem przeszkadzali mu uczestnicy zabawy w Cen-
tr,urn Kultury w Śmiglu. Przeprowadzono rozmo-
WY' 

st. si,erż, Roman Gzulkolpżak

KOREPETYCJE Z MATEMATVKI
mgr ANDRZEJ MAJEWSKI

F{ietążkowo, ul. Arciszewskich 1415 tel.7ż5

UWAGA!
Sylwetkę .Ą.Ifonsa Fecłr-*era przedstawialiśmy

na łamach WS łv cyklu: ,,Ulica imienia ..." w nr. ],2

(12) z 5 grudnia 1991 roku, s. 2.

l
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ffi ffiffieffi zAffiffiĄffiU
B luty 1996

Pier-wszą część posredzenia Zarząa cdbl,ł ,"isp,:l-

nie z człorrkami komisji piano"wanla przestrzennegc i
plzerł,odniczącyni pozcjstałl,gi1 konrisji, Telrratctr'1"e;

części była negocjacja zarł,artej juz umcwy z p. i(ie*
lnensem Janiaklem. Proilieirrem b51 zakres ultlo-,\\- i
rozłozenie j-.j realizacji rv czasie, P. Jantak prrż:yl]crrr-

niał, że podpisan; iliz tti,litl.,l,a, dopr.i:,.rcza k_,,,l,t-,i,i.3-. ifr
vlyjaśnienlu spoln,vcl-r kw,:st;i, cł.,ie .it:orrr- \i i,l,r_zi.r

zgodę na zmiany dot;icząct wysroiio;ici kal uinori--
nych i mozlilłrości odstąpielia od kout\,]_Lla.jl pi,zr-
gotolvyr.vania dok-umeniacji na daiszc eiap-,..

W z,wiązku z budo.rą ch.odniko,,v -r Wcni,:jciu,
finansorvaną z oCpisu łviejski.ego, dokon;ił-ł,c r"ł-;-1;i-l1,i1

oferenta na zakup płyt choCnikol,v1l1}l, kllawęzll,ił,.ł,
i obtzeży. Biorąc pod uw-agę koszty transportu. za-
pytania o cenę skierol^rano do 4 naibLirs:zych prodi-r-
centow: z Kościana, Osieczn,ei, Właszakorvic i Smi-
gla. Odpov,,i.edziała t5riko betoniarnia i,; Slni.",l; i rr

niej tez C,okona się zakupu.

Omóvriono pizygctorł.anie tnateliałlj \,1,,Ji,zet.]r!j|)-

wych na instaiację rłevlnętrzną i kotłor.,,i:li oiejcrr:ej
rv pałacu 

- szkole rł, Eronikorvie. Całą. niez,,r,-;1<1e

skomplikowaną procedurrę pizygoto-,r,atł,cza clc plze-
targu, przygotowanie materiałor,v - dokumentorv i
przebieg przetargu przedstarvili p. Blanka Pella i p.

Jerzy Biniaś. Zarząd postanowi.ł ogłosić przetarg i
przedsta,wić sesji propozycję polvołania stałej komi-
sji przetargowej.

P. Elżbieta Błaszkor,,rska - 
placott,nica. Ośiocjka.

Pomocy Społecznej w Smig}u oi,gar_izatorka usłiłg c-
piekuńczych (siedzibę ma przy pI. Rozstrzelanych 4),

przedstawiła pr:opozycje odpłatności dia pociopiecz-
nych korzystających z usług opiekuńczllch na rok
biezący. Pracę opiekunki rv ciągu jednej gcdzin.v
wyceniono na 5.L]0 złotych, w tyrrr godzinor,va płaca
brutto bez składniki ZUS - 2,19 zł. Odpiatność pod-
opiecznych uzalezniono od uzlr5]ii1l,a_nego dochociu l
sytuacji rodzinnej (mieszka samotnie czy piz}I rodzi-
nie). Za najniższy dochod prz;rjęto najnrższą ti,ler-\,-
turę a także minimum socjalne, które ,ń,ynoszą 2?9,69
złotych. Zarząd propozycję przyjął. Tabeie oplai
drukujemy na s. B.

Przewodnicząca Rady p. Urszula Ranke zapczna-
ła z pismem p. Marii Półrolniczak rv sprarł.ie teiefo-
nów (drukujerrrv je na s. tytułorvej - Zarząd pod-
tlzymał uprzednio zajęte stanovlisko lv tej spra,wie)
oraz Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Srniglu
odnośnie zwrotu s,wych obiektórv. (Zoil. Z prac Korni-
sji Sprar,v Społecznych -- s. 6).

13 luty 1996

TELtrFo}JI7,hC JI Ci_].G ti_\LS 7Y

\"V n,;:.ieci:enjl-i uc.lcstnlcz;..,ii i;z :.i-:l.;_ -.,,,: Sp]-
iecznego iior;iitettl Telefonizac3t cl,az :i_c_,-,-,-,,Ęik U-
izędrr Rejol:o,i,eg9 1",l ](.g.ś3ianie p. Cz,=.:a.,,., _\iar-cin-
korłrski. W_.ritla;.la zdań była rllcnrtn:aI:l_. ::zcze8ó1-
,il ie zc s'l,ron;r ljr :]€_rl,i. 1rilmitetu. im pl,ł isr-,.. :: a, ni ekiedy
ii']:(]cz c::tra. l\.]a szczc:ście nad enrc ja:r: _=:,:.:, 

-,i ziął
lealizn:,

o co choclsi j'

i^ Spr.lii:czrl-,, k1,1litet teie fonizacii nie na l:-l:]i-,.:oŚ-
ci prariinej j. ni.e tnoze ir:5rstąpic do Ulzęd,,i R:;cnc-
ivego 1i- K_ościanie c 1lczrvolenie na buc1o*-e i,,Teraz
dopie r:o nan tc nou,icie?lll"),

?,. O takie poz,.,r clenie ^_. -żę -"1lr,-5fąpić }3u.r.mistlz 1,,-ro

Te],ekomuniilacja Polska S_ł. Ta ostatnia nle chce i
,,ilcdrzuciła" burrtistrzo-,-,-i io pcCpisania,,Ulrrclł,ę
p]]zeci\Ą/stępną na realizacje za,iania inwestyc1,-jnego:
Rozbudo.,va teiefonicztl,ej sieci rlrejscorvej na ter:enie
gmini, Śmigiei".

3. E,,_rrmis-irz Jelzy Cieśla cśr-;iadcz;,,}. ze te1 umo.,ł;.
nie pcdprsze ze lvzgiędów na zar,varte rr- nie, zapisy:
,.Kontralrent (czyii Eurrnistrz) zobo.łiązuje się do po-
krycia kosztów rvykonania dokumentacji technicznej
niezbędnej do realizacji inwestycji" (Jak pamtętam;v,
pierr,votnie z telekomunikacja uzgodniono, ze cena
dokumeniacji jest vi cerrie inrtestl-c;i 

- H.Z,) oraz
,.Jezeli łv okresie realizacjt zadania ln.;-estycyjnego
nastąpi r.vzrost inflacji porvvżej 100/o, Kontrahent
zrev",aloryzuje srł.ój wkład finansolvv odpor,viednio cio
i,vielkości wskaźnika irrilągr,-3l]e8o cen produkcji bu-
do.,vlano-montażorłreJ. a ;eze1l nie, to Inlłlestor zm-
niejszy orlporviednio zakres inr.vestyc ji".

4. Gdybv Bu.lmistiz umo\,\,ę podpisał, to autclna-
t'.lczylie stałb;,- l;ie lnlr-estorem. Wówczas Rada mu*
siałab,v podjać l_ichrl,ałe o przyjęciu tej inił,estycji do
planit budżetor,vego (..Raczej tego nie zrobi".).

5. Pralvdopcdo}lnie TP SA nie chce b_l.i intl-estoLem,
irg 7 1yyliczeń rł,,vnika, (gdy okazało sie. ze uzl,skanie
ciotacji jest niernożliwe). ze zabraknre około 3 miliar-
dorł, starych złotych, W proponolr-anej umowie TP
SA przervidziało zapis: ,,Poza zebranrrmi cd wnios-
kodawco-w środkami finansorr-r-ml. kontrahent sfi-
nansuje in-westycję dodatkcrr-a ki,;otą... (cyfr nie
11.1plsanc - I1.Z.) stanorł,ia:cą dotacje Urlł;clu Gmin.,,
r,.r Śmii]lu". A przecież od poczatku rvsz-rstkim b_vło
viiadono, ze gmina .,r. kosztach tej lnwe,,tycji nie be-
d,zie part;",cvp orvać l
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Co zrobić, by ratorvać inrvestycję, by nie ,,rvylać
cizieclra z lłąpielą"?

1lrdczvni p. Danuta Kaczmarek r,vidzi dr.vojakie roz-
r-.,rązanic (pi-z.vimując, ze Burmistrz nie stanie się in-
r-,,estorem):

1. Pou,ołać STOWARZYSZtrI§IE. Ze rł,zg]ędu n:t
dlugotrwałą procedurę. nie jest to rł, tej chwili do
przyjęcia.

:. Utwolzyc SPOŁKĘ CYWILNĄ 
- \ĄIszvscv lvpła-

cając;r ucizielają konkretnym drł,otn osobom pi-
:,emnego pełnomocnictrłla szczegolnego llpo\\-az-
niającego do podpisania umorr-1-.

P. Tadeusz Wasielervski zrł,rocił uwagę na za}]is w
uchr,va].e Zarządu TP SA. któr--;. p9-,37i, że przvpadki
rozpoczęcia robot i zaangażowania środkow finanso-
wych przez glLlpy wnioskodawców 

- a tak u nas
jest 

- pomimo nie podjętych umów i porozumień,
w;,magają przeanalizowania przez dyrektol.orv okrę-
górr- (Poznań) pod kątem zgodności z obor,viązującv-
mi przepisami, ich efektyrvnoścj. ekonomicznej i tech-
nicznej możliw-ości realizacji (Robot_v Juz rozpoczę-
tol). W przypadku pozytyrvnej ocenl- dr-rektor Za-
kładu Teieko,munikacji (Leszno) jest zobot-iazanv do
zarł,arcia umowy traktujac grLlpe rr-nioskcdarl,.cóu,
jako kontrahenta.

' yc moze będzie to przr-słorr-iorva deska ratunku. Po-
l ;anolviono oplacowac pismo do dyrektola okręgu,
:, w między czasie udac sie do Leszna. b1,- tam spc-
J cjnie, jeszcze ]:az, cała spra1\,e przeanalizor.vac i szu-
1 ać wyjścia z impasu. Tr-m bardziej. że jak stwier-
t]ził członek prezydium p. Janusz Jozefczak z Mo-
],l\ł-nicy, umowa wstępna podpisana z TP SA w lip-
t ,,r ubiegłego roku była rvynegocjonorł.ana. Był też
l |05 

- Stanisław Pawlak z Czacza - ze umo\\-ę, in-
: a. wynegocjonowaną, r,vinien jednak podpisac Bur-
l ristrz.

Przysłuchując się dyskusjź, nie tglko tej, ż śl,e-
cl.zqc od poczqtku poczynanża przg realźzacjź tej in-
,, :estgcjż, nuspołczuję tam uszastkim, ktorzg uzźęLi
,,,_cL suJe społeczne bclrkż olbrzamź trud ź jeszcze uźęk-
::zq odpowiedzżalnośc: moralnq i Jinansou:q. Przez
,:ryśL mź nźe przechodzź, że ktoś upuścił źch w przg-
::lowżotue m,alźng (,,Czym ź kżm dzźś jesteśmy?!''),
|ldaje mź sźę, że od samego poczqtku bgło zbgt d.użo
r ptymistycznego entuzjazmu, a za mało znajomości
,pTcILl)(L Ale jestem też dl,a nżch pełen podzżuu, Obu
|:ronoln zadałern pytanie: Czg ,przeu*źdujecie sytua-
cję, gdy l,udzźom trzeba będzże zurQcr].ć pźenźqdze?
Przeu;odnźczqcg społecznego komźtetu p. Andrzej
Słodzźnka z zoźelkźm przekonanienl odpowiedzźał:
,.Takiej sgtuacji nie przeusźdu.ję!'' Optylt-tżstgcznźe
zabrzlniałcl też dekl,arclcja burmźstrza Jerzego Cźeś-
1,1: ,,Jesteśmg salnorzqdem ź nie mo:enl,l1 zostaużć ko-
m.żtetu i ludzż na lodzie".

UZUPEŁNIAJĄCE LOSOWANIE
W związku z tezygnacja niektór_vch członkórv z

prac w oblwodowych komisjach do spralv referen-
dum, Zarząd spośród zgłoszonych, a nie wylosolva,-
nych lv pierrvszej turze losowania, przeprowadzil lc-
sorł;anie uzupełniające. I tak:

7, popr zednlo rłrylosorł,a]le j r-eZei,r,,-.1. pc.,vołano :

::W kornisji nr 1: w miejsce pp. Jana Ratajczai.,a i
FIenryka Starkbauera 

- pp. Barbarę Adanrcza]i z
iCzacza i Marię N{arcinkorvską ze Smigla,
lW konrisji nr 3: w miejsce p. Czesłarva Antko."l,i.ika

- p. Jerzego Wojciechorł,skiego ze Smigia,
W komisji nr 4: w miejsce p. Zvgmunta Konieczne-
go 

- p. Józefa Janickiego z Kcszanolva,
!V komisji nr 5; w miejsce p. Zbignierva liotecki.go

- p. Danutę Frąckowiak z lVietążkowa,
W konrisji nr 6: w mi,ejsce p. Stanisłar,va Ole;lrika --
p, Annq Michalak ze SmigIa.
W komisji nr 7: w miejsce p. Stanisła-,ł,a Śl:1l.;ki:,_:rl--
p. Marię Póirolnlczak z Glińsl<a,

Z dodatkou,ego 1osorł,ania por,vołano :

W komisji rrr 10: lv miejsce p. Artura Szc::epaniaka

- p. Parvła Kopieńkę ze Starego Bojano.,va,

W l"onrisji nr 11: w nrieisce p. Elżbiety Kariialka--t
p, Ewę l(usl:ierczak ze Smigla.
W komisji nr 12: .ł nriejsce p. Jozefa Ciesielskieqi;
-, p. Elzbietę Cieśla z Giińska,
W komisji rrr 13: rv lliejsce p. F{enryka Zaka - p.
Rvszarda Olejnika z Parska,
W komisji nr 14; rv miejsce p. Edmunda Leśnc:qc _-
p. Stefana Klupsza ze Smigla.

Wylosorł,ano rórvnież, po raz ,:Jrugi, 1O{i./o re:,leirvę,
którą tworzą: pp. Jan Kamiński z Brońska. Szr.m;n-
ski Bogdan z Czacza, Dudziński i{enryk z Brtlszcze-
r,va, Nowak Jacek z Czaczyka, Bajon Wo;ciech ,z !3to-
ni,korł,a. Pella Blandyna z Koszanor,va, Sobański A1-
fred z,e SmigJ.a, Pav;iak Krzysztof z Gnie.r,oi.,,a. ,rIar-
cinkoł-;ska Kinga ze Snigia i Franejr Z'cigliiciv z
Sierporva.

A PONADTO:
. Ustalono cenę sprzedaży tablic rejestlacyjnvcii: iż

złotych dla samochodów, 6 złotvch .jia przyczep,
. Podano do wiadomości, że w Snriglu pclił stała lłi;ę-

dzyzakładow-a Komisja Ośw-iaiv i Y1_1.ciro.warria
NSZZ,,SOLIDAR1\TOŚĆ", ktora koorciynuje +też

działalność pozostałych organizacj1 Z,,,.;iazkor;vvc1,1
I{SZZ .,Solidarność" fu,nkcjonujac;,.gl1 na na_3z.,.lll
terenie. Do reprezentorł,ania Zl.,,iązku ią ui:lc\i.az-
nione następujące osob.v: i;p. }laria Jczeiczak i D:-
nuta Frąckow,iak 

- naucz\rcietki szkoł;, 1]oclsta.,.,,6-
\\,iej w Śmiglu o]:az pp. Arieta truk i Ealbara VJi-
1ińska 

- nallczycielki iicer,rm rv Smiglu.
(H Z.)
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7_, prec Kmrnisii Sprmffir §pnłetznych
Jej prze-wodniczącą jest Alicja Ziegier a czlon-

kami -- Stefan Dobrzyński, Parł,eł Gcrznv, Ronra,n

Schiller, Franciszek Szymatiski. Zencn Skoracki i

Janina War,vrzlrno,,vska.

Jak sama naz\^/a wskazuje, komisja zajrnuje siq spi:;t-

rłrami związanyrni z warunkami ż"vcia społec,:eńs'irva,

stosunkami mięclzyludzkir-ni, przejar,vamj ż;"cie" plłb-
licznego. Ale nie tylko, W kręgu jł:i zaintereso\ĄIan

jest również kuitura, sport i reilreacja. O tym, jak

komisja pracuje, miałem możnośc przekonać się l-ł-

czestnicząc lv posiedzeniu 12 iutego br.

Pierwszym punktem było uzupełnienic rvzbcga-

cenie ,,Ramowego prog]]anlr- działania rady" na naj-
blizsze lata, Propono\rr'ane uzupełnienia l,1^nor,i,ił qrść

komisji p. Leszek Balcer.

Po dyskusji do programu !vp!:owaclzono ploblenr1- so-

cjalne (m.in. prz;rgotowania do budorl,_v domu z mie-

szkaniami sociainymi, pornoc v,r zakresie przek,l;ali-
{ikowania zawoclowego niepracującvch -- bezlcbot-
nych) adirrinistracyjne (n.in. -lvzrnocr:,ienie i utri"i,-

manie istniejącej bazy tnateria],nei, clt,prolvadzenie

d,a zakończenia rozpoczętych inił,esł;ycjj), oświatolve
(m.in. wspieranie wszeikich form pracy pozalekc;-j-
rrej i angażowanie nauczycieli w działalność społecz-

ną, zabezpieczenie wszystkim placówkom oświato-

wym podstawowych potrzeb materialnych), spł;rtrł,

kultury fizycznej, turystyiii i relłreacji (m.in, utrł,o-

rzenie w,ramach budzetu oddzieinej poz_vcji: ,.Sport,
KF, Turystyka i Rekreacja", poszelzenie bazy spor-

towo-rekreacvjnej paprzez: i:udor,vę boiska i zaple-

cza w Spłarviu. budo,wę zap\ecza sccjalr:ego na bois-

ku w Smiglu, pola namiotowego i hoteliku, zdro"r,ia

(m.in. pomoc, vr zakresie potrzeb niezbędn_vch do l,e-

alizacji podsta-vowych zadań służiry zdrolvia, i,vspoł-

udzial r,v partycypowaniu zakupu sprzętu medyczne-
go), ekologii (m.in. opracowanie pl,oglamu edu}racji

ekologicznej gminy poprzez udział lv Wieikopols}<iej

Fundacji Ekologicznej), porządlru puŁr},icznego (n,in,
rvspieranie wszelkich form budon,y lub pcplaln;y l:oz-

wiązań cirogowych oraz parkingu w celu upcrządko-
wania miasta i gminy, podjęcie dziaŁań znrierzają-
cych do wyeliminowania negatywnvch zjawisk y/ za-

kresie wychowania nieletnich).

Dużo czasu poświęcono na wyrażenie opinii \ł,,

sprawie nadania obiektom sportow-,vm lv Śmigiu i-

mienia Alfonsa Fechnera. (zob. WS nr 18(99) z 21,9,

1995). Odzew mieszkańców na propoz5,cję p, Brcni-
sława Skorupińskiego był minimalny - redakcja o-

trzymała jeden, bez uzasadnienia, anonimor,vy 1ist

,,za". Komisja zrvróciła się pisemnie do 10 osob z

prośbą o wyrażenie swej opinii. OCporł,iedziało pięć,

T1,1:; osob .,vypo,wiedziało slę tez ri- t:l spial,,,re, (Tąl

c]ioqą komisja składa im sercieczne l;:jzl.,.lo-,;anic).
Fi:a,.łie rve rvszystkich lelacjach ;,-ja:\i.-1 lzno z na-
ci.skiein. że .." lie t1-1ko Al{ons Feci-Lnel. _\I_edzv ia-
n;rmi -nr_vmieiltano: Szczepana Wojcreci-rcii,sktego, ks.

Leona Kantclslłiego. alchitekta Koi,,-.-,,,:llef c i kier.
go-łpodarki kornunalnej Dlotko",si:legr ip,:l,i), st,l-
1arza Przymusa, Piotr-a Zteg\era i li-teiii lnnl-cl' , Ko-
misja nie znalazla tez jednoznaczne] oc:cr,,-reCzi n,a

p",",tania: cz\l imię nadać rvsz_vsikin' oblekion cz_v t"yl-

kc sta,dionolvi lttb basenol,u,i kąpie1o,,r-en-ru.' Bo i r,l, tej
sprarł-ie uz5-skatre lnfoliilacje nie }-,.,-ł;.- .,:dc_oznaczne.
Po anaiizie nateriałorv i ..v_..-mianie pc5laccii, kci:ai-
sia prz-_".jeła następuiace stano-,,,-isko: 1I zł-iazlłu z
i;rakiern szerokiego oii.zerlu l:rieszkalicć,;;, głćlrvnic

Śrnigla, i r:.iejecinoznacznl,ch rr-;,porviełlzi otlirośnie
nadania obiektor:l sporiorv;,-l:l irtienia Allonsa Fech-
Ilera l.ry Smiglu, Komisja Splarv Społecznl-ch Rarty
Miasta i Gnriny Snrigi,el vl niosel< p. Eror:isłarla Slra-
rupińskiego oplnitlje negatl,rvnie, Rada itliasta i Grli-
n;, snrigiel rvyraziła już uzrranie za rlziałalność spo-

łeczrra, głównie sportow,ą, Alfonsa F'echnera ;:adając

riiicy, plzy której r,vraz z roclziną mieszi<ał, Jego
Imię.

Pozytywnie komisja zaopiniowała -,i",niosek Rad;,
Parafialnej ze Starego Bojanorł,a o przeznaczenie
.łrodkórv finansowych na modernizację pomieszczr,-
czenia przedpogrzebołv-ego, ktore zostało zaadaptc-
wane z części budynku gospodarczego. Nlcdernizacja
polegać bęrizie na wyłożeniu pomieszczenla" kafelka-
ili oraz zakupie i zainstalorvaniu agregatu chłodni-
cZego.

},Iieszane iłczucia mieli czionko-,-,-ie kor,,ris.ji prz;v

omarvtanilt rr-t-liosk,,-t c dotacje na ,Jzialaincśc Konerr-
o__v Hufca ZHP ri Snrglu. \a ciziałainość - nie, na

erventualny zakup splzetu i uckr_vcie kosztów udzia-
łu dzieci z naj,.łbozszr-ci-r 1,odzin ,ł akcji letniej --
tak, Komi,sja l;edzie sllge1,o\\lac bv reaktyrvoi,r-ać Koło
Prz5 jacioł Harcet,zl-.

\{imo podjęcia już przez Radę uchlr:ał,v ,,v spra-
rvie przekazania Kurkowemu Bract,wu Strzeiecki,emu
-w Śmiglu obiektów, które ono obecnie użl,tkuje, za-

lząd brac'uwą 11lystosował pismo do Zarządu Mias'ua

i Gminy w Śmiglu o zwrot wszvstkich obiekto,v,

ktorych bract,ruo było da,,vniej rvłaścicieiet:r. równo-
cześnie deklarując ich oddarrie rł, uż_l,tkc,t-anie bez-

płatne. Obiekty te, rv tym i obecna sjLl,Jziba CK ,,v

Smiglu, przeszły na własność Skarllir i -, 1",a a na-

siępne zcstały skomunalizo\yane - sta,-- slę włas-

noŚcią gmin_v. Komisja postano,sila: pcdi,,l.,,,mac uch-
rł,a.lę Radl, o przekaz.aniu.

(H.z.)
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Xx §§§JA RADY MlAsTA I ffinĘfiffiY---
... odbyła się 15 iu|ego br. Nieobecnych było 4

iait-ir-ch: Zygfr;zd Budzyński, Jan Pietrzak i I{en*
r:,k Skrzypczak usprawiedliwieni oraz Janina
Yvia,,r,r,zynowska. W sesji uczestniczyło też 4 sołtysórłr,
}_.:,zer,.-odniczący zarządu konritetu osiedlorł,ego i je-
c]tn nieszkaniec miasta.
C:óri-nymi tematami, zgodnie z porządkiern oblad,
br-łr-:

- prz.vjęcie planow pr:acy kornisji i,ad.v oiaz anali-
za udziału radnych w posiedzeniach komisji i se-
s;ach,

- podjęcie uchwał w spralvie 1ł,plor.,,ad.zenia ztrrian
do statutórł, miasta i gmin.v. sołectwa i osiedla
olaz w regulaminie rady i komisjach rady,

-- zativierdzenie programu działania rady na kaden-
c;ę i dalsze lata,

- przyjęcie regulaminu lokalnych inicjat;-t, i.nrves-
t5-cyjnych.

Ze rł,zgiędu na obsze]:ność materiałorr,, ktore bvł1,
podstawą przyjęcia uch,wał i ogranrczcni-mi łalnami
nrnie3szego numelu. niektore z nic}r plzeCstalr-ie rr,

n33iepnvm v,.vdariu rraszej gazet;,-,

W czasie plzr-jęcia porzaclk,l olllaC ladny lienr"vk
Zak z Przvsiekr Polskie; zap1,oponował dodatkov,ly
punkt: Informacja - analiza postępor.vania Fłzecl-
sięLiorstwa Cerarriiki Eudorvlanej Przysieka Polska
pod kątern nielegalnego rvl,dobl,rlania piasku na cele
plodulrcyjne. Wniosek plzv;eto 17 głosami przy 3

r,vstrzymującl,ch się. Jak sre pozniej okazało, był to
ternat ,.numer 3eden" tej Sesji.
Spratła cegielnż u Przgsiece Pol,skiej gości na kuż-
dej sesjż ż pratuie ncL ka:dym zarzqdzże. Nźe iest ona
obojętna rou.rużez mieszkańcom u)sź, a szczegól,tl,źe rol-
nikorą majqcym pola tu jej pobtźżu. Sq'oni, krótko
moużqc, zbuluersoll:anź tym, co sźę tum dzżeje. Stqd
te. tematem zajęła sżę Rada Sołecka lusż Przplsieka
Polska. W szczegól,nej sytuacjż jest p. Ilenryh Zak:
rolruźk, ktorego pola graniczq bezpośredroio z kopal-
nżq, raclny ż członek zarzqdu. Spralnq zainteresouqł
sźę od strona dokumentacgjnej, bo, jak sam ośusźad-
czgł: ,, Na uiele patań ncL zebranżacLt, tuźejskźcl1, ź rq-
dg sołeckźe1 nże potrr,lj!ł odpouźedzieć anż juko rad-
ny anź jako członek zarzqclu".
Na podstar,vie bardzo rvielu dokumentów (,,Nikogo
nie okarżam - przedstarviam tvlko fakty"): decyzji
wieiu różnego szczebla urzędolv i instytucji, proto-
kółów, oświadczeń rciników i pracorvnikorv cegielni
oraz służbowych notatek rvykazał, rł, jakich termi-
nach i miejscach cegielnia rvvdobyl,,lała piasek
głównie z gruntów, których nie była właścicielem,
w tym i na gruncie byłej SK Racot, który gmina na-
b;rła w zamian za nalezności finansor,ve z przeznacze-
niem,na zamia,nę z rolnikami.

Udawadniał też, że próilry geologiczne właściciel ce-
gielni nie robił na dziaŁce, której nuiner podał wła-
dzom (ta jest zabudowana zakładem), a na gruncie
byłej stadniny koni, H. Żak stwieid,zając: ,, ... pod
moim adresem padają zarzuty: dogadał się w grninie,
dogadał się z Frąckowiakienr, za piasek w-ziął pienią-
dze ,.. i pytania: czy na zarząCzie nrórviłeś, że kopią?"
oświadczył: ,,nie popuszczę, loo lr-ldzie rnnie zjedzą".
Zwrócił się do rady z proślrą o wydanie (na pod,sta*
wie wizji lokalnej, którą rada dokonała w miejsco-
wościach naszej gminy by zapoznać się z jej pctrze-
bami) oświadczenta, że na działce za cegielniĘ ,,jest
coś kopane, czy nie". Dwóch radnych się wstł:zyma-
ło, 18 było za. H. Zaka poparł Franciszek Sz;łnański
dodając, że transport cegielni rozjeżdża poine drcgi,
zaTywa mostki, przepusty, mlszczy systemy odvuad-
niające,

Następnie o gło,s poprosił sołtys Frzysreki Pols-
kiej, p. Tadeusz Krzyżanovłski, który odczy'r,ał pismo
Rady Sołeckiej wsi Przysieka Polska skieroyrane do
Rady Miasta i Gminy w Smiglu dotyczące sprą-*/
związanych z cegielnią. Na wniosek Leszka Ealcera
(19 za przy 1 wstrzymującym się) pismo postarrovrio-
no plizekazaĆ prokuratutze.
Niejako l,pTzy okazji" wypłynęła sprawa gruntów,
które urząd przejął aktem notariatrnym (15.i2.1995 r,)
z byłej SK Racot. Pytanie w tej sprawie zadał Zdzi-
sław Żaczyk Od,powiadając, burmistrz Jerzy Cieśla
stwierdził, że dziaŁki te nabyto w uzgodnieniu z L,orr-
kretnymi rolnikami. Cni poszli Ęam na rękę i ii:t je
wydzierżawimy. Nie będą leżały odłogiern.
Rada postanowiła też (11 głosami za, przy 4 przeciw
i 4 wstrzymujących się) wezwać właścicieia cegieini
p. Jacka Frąckowiaka na rozrnowy z czŁarlkami Za-
rządu i Kołegiurn Rady.

A PONADTO
Przewod,nicząca Rady Urszula Ranke zwróciła się

z pytaniem, jakie jest stanowisko radnych w sprawie
upamiętnietnia miejsca po,chówku na b. cmentarzu
ewengelickim Niernców, którzy zginęli w pierwszych
dniach wojny w 1939 roku. Sześciom,a głosami za,
przy pięci,u przeciw - reszta się rvstrzynrała - rada
wyT aziła zgodę pod waru]nkiem, że stroira niemiecka
przedstawi projekt, który młrsi uzyskać akceptację
mie j scowy ch władz sarnorządo-uvych.

Burm,isrtrz Jerzy Cieśla odczytał pismo lvładz ho-
lenderskiej gmiłry Beilen z j:urinistrze-{n tla czele,
z której ,otrzymujemy dary w posiaci odzieży, infor-
mujące, że chcieliby bawiąc na łvakacjach w Folsce,
odwiedzić w dniach 30.4. - 2.5. Śmigiel prywatnie i
na swó,j koszt. Rada wyrazlła zgodę na zaproporro-
wanie im terminu w okresie V Dni Smigla, li - i2
maja.
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P. Bronisław Skorupiński w;lstapił Co F,ariy z
wnioskiem, by - podobnie jak to uczyrriono \\,p],z)--
padkórv budynkói,.; Z,GKiM - lvlaścicielom, ]ltrd-_,,i:-

kolr. mieszkalnvch przy trasie E 5 udzielic i()C,/ł ulgi
w podatku. Otrzyma odpowiedz po plzedstart,ieniit
s\\,ego wniosku na pismie.

Przerł,odnicząca Rady ociczytala pismc p. Marii
Półrolniczak (drukujern}- je rł, inn;,m nriejscu). Za-
interesowana oświadczyła. że pytań nie nra zadnych
i czeka na decyzję Zarządu. Fr. Szl.mąfrski st"*ier-
clztł, że Rada upoważnlła Zarząd dc pode;m,oił,anią
decyzji i te dec.vzje trzeba szanor,liać. ,,Jako clirześ-
cijanin za\,vsze będę lv dzleń i \Ąl nocy potrzebu3ąc_-"-,irr
telefon udostępniał" 

- dcdał. Burmistrz poinfcrmo-
wał, ze p. M. Połrolniczak jest ;ed_vnl-nr scłtvsem.
który nie wypełnił formalności zrł,iązan"\-ch z prze-
jęciem stacji telefonicznej na w-łasnośc. Alicja Zieg-
ler komentując treść odczytanego pisma st-lł,ierdziła,
ze członkor.vie vrładz grniny z sołtysami spot,vkaja się
na kazdej sesji, rv czasie ktorej sołt5,si noga sie ił-r--
porviadać.

Jerzy Cieśla poinfot,nlov,ał, ze tiiż przed ]:czpc-
częciem sesji otrzymał informację, ze Telekomunika-
cja Polska SA rvystąpiła clo Urzqclu Rejonorvego w
Kościanie o pozr,volenie na hudorię sieci telefonicz-
nej rv grrrinie Smigiel. T_vrn saml-m prz_vjeła rolę in-
\Ązestora-

I tą, niezwykle optymistyczną, informacją kcn-
czę relację z tej wyczerpującej (mnie 

- nie mówiąc
o radnl.ch) sesji, O innyclr sprawach - \Ą, następnym
numel,ze ..Witryny SmigieJskiej".

.......r).+.w *. r r r r. r r r r. r r|!:1),,

TAEELA ODPŁATNOSCI PODOPIECZNYCH
Z^ GODZI}JĘ USŁUG OPIEKUŃCZYCH

w 1996 ROKU
Podopieczni mieszkający

do 279,69
do 307,66
do 335,63
do 4L9,54
do 503,44
do 699,23
do 839,07
do 978,92
do 1.1 1B,76
do 1.258,60
porłlyże j

1.258,60

}rezplatne
0.25

0,40
0.50

0,65
0,90
1,50

2,00
3,00

4,00

5,00

0,25

0,40
(),50

0.6 5

0,90

1,25
2,00

2,5t)

3,5i]

4,50

5,00

opr. (H. Z.)

aa<aai}a}a<)aaaaairaaaaa

HastQpmy nuffiee, - 7 marea I9$$ r"

REpffiR§UAR

K§ffi& ,,§§ffi§ffi&lffl"
29.02. godz. i7.C0 i 19,0.J - ,,NTELL" (dramat USA,

od 15 1at).

Jeden z najnięknicjszych i najbardzieJ \1lruszaJą-
cych filmo-w. Norninacja d_o Cscara za role \e11 dia
Jodie Foster. Każdemu, kto k.ed.rlko}.,viek kochał
lu.b bl.ł samotn1-, film ten na ciługo utkrvi w p2-
mięci i w sercu. Nie przegep gol

7,a3. gorJz. 17.0L} i 19.00 
- ,,EAT$tAh* FOREV!R"

(fantastyczno-przl-go.1o.*r.. LISA, od 12 1at).
Film dla rniłośniko,"ł, fania:..t],-ki. liiezli-r-iile .,vido-
iviskolva i pełn,a zaskaku jącvch zr,,,.totótl,- akc ji
rłlersja przygod mii;,cznego herosa Amell-ki, jed-
nego z najbarciziej zakorzenion"Vch w. nasor-,-ej kr-r1-
turze tego kraju.

14.03. godz. 17.00 i 19.00 
- ,,lllLD ŁOYS" (sensacyj-

n5., USA, od lat 15).

Tytułołvi ,,bad bovs'! pe]ra po1;.cjantoi-,- z Nliami,
nie mogą narzekać na nl_rdę. Zarekrr-irorvana pr-zez
nich heroina rtartości i00 rnin do]alorr, znika z ko-
misarratl_r. Policjancl lla;a ?2 goCz. na jej odz} s-
kanie zaniln Wldzrai We.;nętlzny odblerze irrr od-
znakt ..,

21.03, gcclz. l7.i]0 i 1i].|)(_} - ,,JOi{l{Y n§NEMOi\trIC"
(falliast_vczny, USA, od 1at 15).
}ia;baidzrej pcszukirł,an.", uciekinier przyszłości.
Gd_v 1aduje samolot Johnn"v bez przeszkód poko-
nuje elektroniczne s1,-stem-,- odprarvy ceinej. Jedy-
na chrvi]a Zagiozenia następ,lje v/ lnomencie, gdv
komputer r,il,krvrva elektronrczny,,chip",wszcze-
piony w głoive johnnego. Ten .,anatomiczny"
szczegół jest dla nieso furtką do duż;,ch pieniędzy,
ale...

27.03.-28,03, 
- seanse przedpołudiriot-e - ,,SNIE-

TY }ĘIKOŁAJ" (komedia fantast.yczna. USA, dla
rvszvstkich). 

rB. ru1
ZAPAMIETAJCIE: ekrarr telerł,izora nigdy nie za-
stąpi ekranu kinorvcgo!

t/q/-/n

Nauczyciel matematyki i inforrnail,ili r.,, II LO
rv Lesznie

UDZIELA I-EKCJI
Smigrel. LLl. Kościańska 6. tel. i30-252
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KS ,,P*scń B9g9"
Od i5 stl,cznia rozpoczęły się trenirigi I drużl-n-,,.

l)1.oiri,szv mecz kontrolny rozeglano \^/ dniu 4.02.96
z LZ) Spła,wie *- wyglan_v lv stosunku 13 : 1 d]a Po-
gct-ti. Drugi rnecz został lozegr:any rv ciniu. 11 lutegc
br,, z III ligową druzyną Lubońskiego K.§, i po cto-
O..-* 1ł,ystępie ulegliśmy renomo\ł,anemu pi.zecir:l-
nikoii,i 2 : 6. Do plzelw)/ nasza c].ruzyna prołvadzila
2 :0. W najbliższym czasie rozegra jeszcze kilka spa-
linlorł. to jest 17 lutego br. z druz"vną ,,Oskar..
Czcl-r-ipiii r,r, Śmiglu, Ie\llanz 2.1 lutego lv Czempiniu.
W crniach 10 i i7.03.bl. r-ozegl,ain\- nrecze z ,.Ry-,va-
letll" Kurza Góra.

W Cniach 23 ], 24.03. ]]oll.;ccz-,i:a ,s,e jilz t,uncla l,e-
..,,-anżo\.,,a rozgryrvek klasy oklegorr-ej. rv ktorej dru-
żr,na ,,Pogoni" będzie grała o to allr- utizymać się w
te; xlasie, gdyż 

- niestety 
- po I r.undzie zajmuje

odległe, 12 miejsce w tabeli.
Wszystkich członkovl KS .,trogc:l.' plcsiln-,- c u},c-

gl-;_-il,anie składek członkorl,--skic}.r io kr]nCo InaICa
1!l: t-] r,. w sekretariacie KS .,Pogorr'' pl.zr- i;gl5Ęu. 11,

kazc]r poniedziałek od godz. 1B.00 do żC.t1.1.

RADNEMU MARKOIVI JANOWSKiE}.{U
Z IIACIICINA

WYRAZY SZCZEREGO WSPOŁCZUCIA
Z PovVcDU },TAGŁEGO ZGO\LT OJCA

śp. Jana Janorr,skiego
składają:

Radni Racly R{iasta i Grnin1 w Smiglu
oraz Pracorł,nicy Urzędu }Iiasta i Gmin1
Pogrzeb Zrnarłego odbvł się 9 lutego br

na cmentarzu parafialn}rm \ł, Bronikorl.ie.

ffimwwffi

,,f,,ol,oNxscl,, Mtr§T,BZAMI wI§ttrCHOWA
4 lutego br. reprezenta,cja naszej Gminy składa-

jąca się z zawcldników ,,Polonii''' brała udział w Mis-
trzostwach Miasta i Gminy Wielichowo w kategorii
do 15 ]at. Nasi młodzi tenisiści, uzychowankowie tre-
nera Tadeusza Kozłowskiego, zajęli wszystkie czołc-
we lokaty, Oto wyniki:
1. m. - Karol Marciniak, 2. m. - Waldemar .Wa]-

kcwiak, 3. m. - Łukasz Grzelak, 4. m. - ft{iŁosz
Grzelak, 5. m. Michał Skałecki , 7. m. - Patryk Ra-
tajczak, 20 m. - Przemysław l(okociński.
W mistrzostwach udział wzięło 30 zawodników. Or-
ganizatorern Turnieju było Centrum Kultury w Wie-
]ichowie_

TURNIEJE KLA§YFIKACVJNE
Rółr,,nież 4 lutego br., w Kobylinie, odbył się iII

Wojewódzki Tłrrniej Klasyfikacyjny Seniorów .,łz te-
nisie stołowym woj. leszczyńskiego. Uczestniczyli w
nim zawodnicy ,,Polonii'', którzy uplasowali się na
następujących miejscach:
3. m. - Tadeusz Kozłowski, 7. m. - Grzegorz Sta-
chowiak, 30 m. -- Artur Marciniak.
W Turniej,u wzięło udział 3? zawodników z 9 klu-
bów woj. leszczyńskiego.

Dnia 24 lutego (sobota) o godz. 10.00 kiub spor-
towy ,,Polonia" będzie organizatorem III Wojerłródz-
kiego Turnieju Klasyfikacyjnego kadetek, kadetón,,
juniorek, juniorów. Ziapraszamv do wzięcia udziału
1ub kibicowania. 1Wiejsce: sala ginrnastyczna Str Śmi-
giel, ul. M. Konopnickiej 5.

III LIGA
W drugirn meczu drugiej rundy rozgrywek teni-

siści stołowi ,,Polonii'' grając na vłyjeździe z lidererrr
,.Spółdzielca" Kobylin doznali po,razki 3 : 10. trrze-
grana ta oddaliła nasz zespół od drugiego miejsca,
premiowanego udziałem w Jrarażach o II ligę.
Punkty wywalczyli: Tadeusz Kozłołvski - 2,0 i
Adam Duda - 1. ,,Potroniści'' muszą szukać punk-
któw w następnych meczach (z ,,Amica'' I-uŁlin u
siebie dn. 25.02. godz. 12.00 oraz w meczu yr,yjazdo-
wym z AZS WSI Zielona Góra dn. 3.03.br.).

LIGA OKRĘGOWA
Również rezervr'y ,,Polonii'' doznały porazki .rr

meczu rozeglanyrn awan§em z drugim zespołern
,,Spółdzieicy" K,obylin w stosunku ? : 11. Punkty dla
naszych wywaiczyli: Piotr iWulczyński -- 3,5; Sła*
womir Kamińsk,i 

- 2,5; Karol }Aarciniak .- 1,0,
Prezes KS ,,Folonia''

_.,_] _ . mgr Tadeusz Kozłallłski

Członelr Zatząclu K.S. ..Pcgeri''
Jerzy Grzelczyk

STARSZE}IU CEC]]U
CECHU RZEMIOSŁ ROZ\YCII # S}I]GLU

Panu JA^\*O}VI CHO.aISI{IEMU

sełdeczne \1:\-raz}, rr-spółczucia

z pou,odu śrrrierci Ojca

SKŁ:]. D AJ Ą
dyrekcja, Rada Pedagogicżna,

pracorlnicy i młodzież
zasadniczej szkoły zarvodot'ej

w Śniglu

. :,.1i-ia:-r:;:
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ffi#wp€§weS ffi ffi"ffiffiffitrffiffi§§
Tegoroczne iII OTWARTE BTEGI UI-ICZNE Z

OKAZJI IVYZIWCLtrNIA S}-{IGLA zgromadziły na
starcie 421 lciegaczy (a nie, jak podała inna prasa
241). Nie,wątpliwie cieszy fakt, że ta itnpreza zdoby-
wa z roku na rok coraz więcej syrnpatyków.

Cto wyniki:
300 nr dziewcząt (kt, II§*IV)
1. ZAWADZKA Justvna - Osorva Sień,
Z. PRZYBYŁA Agnieszka - Oso"ła Sień,
3. PIEŚNIAK Anna - Kluczewo.

3SE m chłopcy (kl Ifi -_ XV)
1. GULCZYŃSKI lreneu52 - Qcayra Sień,
2. JĘDROSZKOV/IAK Daniel - Śrcigiel,
3. SMÓŁKA Patryk - Osowa Sień.

8{}0 łn dziewcząt (k1. V - V$
1. I\{ARKIEWICZ Maria - Osowa Sień,
2. KAMIŃSKA E.lza - Osowa Sień,
3. V,/AWRZYNOWSKA Alina - Śmigiel.
88CI nr clełopcy (t{l. V - VI)
1. BRUDNICKi Dawid - Oso,wa Sień,
2. ADAMCZAK Krzysztof - Śmigiel,
3. MRUG Łuka,sz - Przysieka Stara.
1000 rn dziewczęta (kI. Vn - VffiI)
1. ZAWADZE<.A Magdalena - Osowa Sień,
2. LINKA Anna - Smigiei,
3. T-ANGNER Beata - Oso,wa Sień.
1000 m chłopcy (kt. Vil - VUI)
1. JABŁONSKI Arkadiusz - Stare Bojanowo,
2 IVIARCiNIAK Karol - Śrnigie1,
3. GRZYMSKI lMariusz - Osowa Sień.

1500 dziewezęta (do lat 18)

1. JURGA Agnieszka - Smigiel,
2. SUSZKA Anita - Smigiel,
3. BRZEZIŃSKA Joanna - Śn,ligiei.

tr500 m chłopcy (do lat 18)

1. MIASKOWSKI Dawid - I-KS Cso,wa Sień,
2. GLAPIAK Damian - Barchlin,
3" WSZOŁEK lVlarek - T-KS Osowa Sień.

BIEG GŁOWNY
KOBIET'Y - tr500 rn
1. MATYS Anna - LKS Osowa Sień,

ż. SZYMA]VC\I/SKA Fatrycja - Barchiin,
3. T{ORNICKA Agnieszka - LKS Cs..:lva Sień.

rńĘżazYżN§ - 3s8s nt

i. STANCZAK .]anusz - Poznań,
2. BARSZO\ĄISKI Paweł - Leszno,
3. UZAR Ryszard - I-ubosz Stary.

§IEG Br,A §T,ĄĘsZYCE{
E-{O§§ETY - 15S0 irł (do 45 lat)
Jedvna zarł,cdrriczka Pani Danuta STRZELCZYK

- Smigiel.

h§ĘŻCZYŻi{i _ 3000 m {do 45 lat)
1. KAPITAf{CZYK Marian - Poznań,
ż. JA}IOWICZ Jer,zy - Leszno,
3 ŚWIĘTEK Andrzej - Bukór,vlec Górn,y.

kEĘŻCzYŻNn _ 3G80 m (powyżej 45lat)
1. PiASECKI lreneusz - Czempiń,
2. PIDUCII Jan - Paznań,
3. JAKUBIAK Henryk - Leszno.

KIASYFiKACJA ZE§PoŁo}vA
SZK6Ł POBST,AWCIWYCH

1. SF Csorva Sień
2. SP Śnrigel
3 SP Kluczewo

Kt A$YFIKACJA ZESP oŁolĄ/.Ą
SZKOŁ PONADPOD§TAWOWYCH
1. LKS Osową Sień
ż. LO Śmigiel

}.TajmŁodszym uczestnikiem był Hubert KAŻ-
MIERCZAK z Kościana a najstarszym Jerzy DREW-
NIK z Poznania - 63 1ata.

Nagrody Tzeczowe otrzymali trzej najlep,si ł:iegacze
w każdej konkurencji. Zwycięzcy Biegu Głównego
oprócz nagród rzeczovlycll otrzymali Puchary Bur-
rnistrza l\{iasta i Gminy Śmigiel. W Biegu dta Star-
szych - Fuchary Przewodniczącej Rady Miasta i
Gminy Śmigiel, a w klasyfikacji zespołowej - pu-
chary Przewo,dniczącej Związku Kombatantów RP i
Byłych Więźniów Folitycznych oraz Dyrektora Cen-
trum Kultury w Śmiglu.

IilillFffi}Titiirffi
g- uleazit Onta Q,LLlutet żq-ezy Qrłtiurat

ujszelńiej Pornyś/ności
t zapł<atza du s-uuLq& zctk-Ładu- w Snziętu
ut. T. Q,uieLarclęi ó Tet. 47CI-20ó

B MARCA DtA PS,l§ @ Eoio TA}{IHI !
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DZIECIĘCV EeLgK
W dniu 4 lutego 1996 r. nar-tczyciele ze Szkoły

Podstal,vorł,ej rv Starym Bojanorvie zorgartizo\Ą/a]i w
Domlt Wiejskim bal dla najmłodszyclr dzieci.

Dzieci przy udziale rodzicórv i dziadkórv barvił-v
się rł,spaniale. Poza wspóinymi tańcami uczestniczy-
}1; 1v hg2nrvch konkursach. Wszyscy otrzymali słody-
ci:e i ov,oce cytrusowe, ktor;rch fundatolami byli:
§ioltys i Rada Sołecka, Sklep Spozr..uvczo-Przemysło-
.,tr- ..Drvójka", Państwo Barbara i Leclrosław Kucia-
korł,ie oraz Mirosłałva i Tadeusz Dudziakow-ie.

D_vrekcja Szkołrl, składa fundatorom słodyczy ser-
Cccztre podziękowanie.

V_CE DYREKTOR SZKOŁY
mgr Elżbźeta Nowak

oBRAuKI
Poinformowano nas, ze w jednej z i::sil,tucji Slnig-
la. ponoć stojącej na pieniąCzach, pt9co.łntc;l g2y13-
ją skserorvaną .,Witrync Ś;ni;ir-l.}:,,".

Jesteśmy już podziemną, ri"r,_l1;lr:gr cLiłgt_i i.]1.j.:,ź,,'a .-ić-
śli tak, to cz-vtajcie nas poi lliui,kie,:.,!

3@ @

Zbllżarr4l sir.., na kilkar:;.śł;e :;iit:;_;i i;; ::cd,lal;li.:l. ;,:-

ciem, do jednego ze skiepó.,rl p,]:z.,l ,r1. Lipc-.,,re;
Śmi glu. Widzir:.l ;r z am_vka j :i cą s}<lep ;,,;,, 1ze d6.il,;; 21, l1 j.-

która następnie wsiada do stcjącego po drugie; stł,-:,
nie ,,malucha" i odjezdża. Po doićciL;, ła cli..:ri;_cll
sklepu dostrzegamy kartke z ;l:iiser:l: W;".: : ł a ir
do telefonu.

O oEewających p§a*fu
CO prav,rda W)rraz ,,1ać" .i/ znaczeniu ,,oddawać

T|acz" jest lvulgaryzmem, ale .ułz języku potocznym,
mó-ul,ionym, szczegolnie młodzieżovr'ym. jest pory-
szechnie użyrvany. Zla,-ówno vr znaczeniu jak wyzej,
jałi i rv znaczeniu: zlekcer-,lażyc. To spotkatlie o1ałem
: lla nie nie poszedłem. O1ałem go : nie zavw-aży-
łem go, nie przylł,itałem si.ę z nim, zlekcewazyłem
go. Jezyk żywy tak szybko się rozwija, ze słowniki
tego drugiego znaczenia jeszcze nie odnotowały.
Ale r',,rócm5, do psow - olerł.ających co i gdzie się
da.

Znałem psa, który mieszkał na któreś tam korr-
dygnacji i oiewał niższe balkony. po prostu miał tak
do}:lze, ze nie musiał trudzić się, by zejśc po scho-
dach na ulicę, tylko wypuszczany b;,ł na balkon.
Spłr.ri,ający z niego mocz opadał w doł i rozbryzgi-
rvał się o krawędzie posadzek niżej położonych bal-
konolł,. Niekiedy powstawały na nich kałuże, ale
za\isze - charakteryst;.czne, po wyschnięciu zółte
śrr-iecące plamki.
Znam psy, które olewają rł,ewnętrzną futrynę drzwi
ri-r,jścioi.vych korytarza. Też mieszkają na rvyższych
pi.etrach. Są wyprowadzane, a jakże. Tylko, że bez
sm\:czv. I zbiegają szybciej niz Państwo, zastają
drzrvi zamknięte i ... pozostawiają nie lv,vsychającą
kalużę. Państwo traktlłją to jako lzecz nol-malną,
Splzątać nie trzeba.

A teraz o psach wyprowadza.nych na smyczy (o
ii,ałesających się nie wspomnę. bo zawsze b,vłenr za
..,), Za aprobatą srvych Państwa, oiewają co się da i
gdzie się da. Słyszałem (nie byłem świadkiem), że
niektóre olewają nawet cmentarne naglobki.
Co pra,uvda ks. Proboszcz na tablicy plzy rvejściu na
cmentarz nie zakazał wplowadzania psów ale napi-
sał: ,,Cmentarz to rzecz śrłrięta".

Widziałem natomiast ciwa irrłe pi:lypa+,1<:. i'.:,:ii:.
(mały, czatny), który został v/,vniesioll../ prztz F.:i:;"
i postawiony tuż przy drzelvku przy ul. i,ii:llvvej.
Itrny pies (łaciaty?), na smyczy, zi}luszo11,), zc:i;,ii ćio

załatwiania innej niz ,,o1e-wanie" oc,irzeby ::. ci:.,;d-
niku przy p1. Rozstrzelanych. Fańsiwc tai:l stełc, 1-,o

i on tam musiał.

Ja wszystko rozumiem. Też i to, ze Fitrś .}ISi'
PRZYJACIELEM CZŁOWIEKA - choć przytcizc:le
obserwacje raczej wskazują, że ta CZŁOWiE].i .ji]ST
WIELKIM PRZYJACItrLI,,{ PSA, gdyz uczv i_-o 1,;|,l.\,-

godnictwa. Ale ... No właśnie, Psy rlie nrogą <,,lili,ł_-;ac

moczu pod młode drzewka, kióry ze -l,vzgięjr-i r::l j,:-
go skład chemiczny, jest dla nich -wręcz zzl"ł,-,jłz7,.
Nie mogą o1ew-ąć naroznikó,w, Lo oiip;riia iy,;;,. .i'e
mogą załatlviać się na c}iodnikach, i;o kai ,*- ijc -1,],

depnięciu - przeno§imy do naszy,ch t-}:i.:.li.:.a:.:_-:_

ltia ostatniej stronie publikujenly zcijęcie pl,zcci::ia-
wiające narożne kamieni.e przy u.1, I{r,i._;r-j i Lip;-
r,vej. One nie tylko zabezpieczały mur jjij.;,rtrr]l,li a.i
najechania na jego krarvędŹ sztaLo.,,r-yi:r l,;l.i:,:i. iz .,,e -

talową obręczą) wozu ciąg:,iune$o pr-rez i,:cnie i,;-iu
ostatnio widział taki rvóz rv Smigiir?1, ]it,j:i:e p,_: .,ii..,t

się obsuwało (Gdzieniegdzie zarrri;st i-;a:,.,l_e ll, ij3.,-_,-
zab ezpieczano metalo u'ymi Sz),i: a llli. .r_ a i,rl;.:ie'l = l., _,,-

ły też wymalzonym (przez p5;\-) nriej.jc,.,;r ,:i, ,, ie-
rvania" I

P,S. Kiedyś oglądałem fili;i plzerisi;ivlaj;lł-,, ulicę .ł
jednym z miast Japonii, I'o złia,t,.łi,:;.i,_i lilż i;i.esii;".
jego pan wydalone ekskretnent-y zani;.ri ; i;i}ullkę.
wziętą z ulicznego autorna,Ł;, i ilirł;id_i;l <j_i kos:la. Fc*
dobnie jest w Finlandii, Cłiciailrl,rn, by te:: z\:.iyczaj
był jedną z miar naszegu i,F.cz_,L-ieg,_, ,,vsz].]tr< \.", i]iej
jesteśmy) rvejścia do Eurc.cy.

Hubert zbierskż



§7 planach samorządu mieszkańców bruko-
waną ulicę Krótką planuje się przekształcić w
deptak. Jestem za, a|e...

Czy ze względu na jej dawną funkcję: uliczkę
dojazdową do zapleczy budynków, nie należałoby
zachować jej pierwotnego "średniowiecznego"
charakteru? Łącznie z bramami wjazdowymi
kamieniami narożnymi, brukiem i zainstalowa-
nymi już stylowymi larnpami? "Ku pamięciu
dla potomnych?

Zaklad,ając oczywiście, że bruk zostałby na
nowo ułożony. Na przykład środkowy pas kocimi
łbami, a boczne, wzdłuż budynków, granitową
kostką brukową? A najlepiej - na całej szerokości
kocie łby!

Hubert zbierski

i ..l :li,],.:, 
|"l 
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