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$i**ostalha pócanna X:LECiltr
§AlilORzĄDU IERYr(InIAI|Nt$sDzień dobry! Witom Poństwo serdecz-

nie izoproszom do gimnostyki poronnej,
Czerwiec to niewqtpliwie nojlepszy okres
dlo wszystkiego, co robi się o poronku, o

więc również dlo poronnej gimnostyki. No
dobrq sprowę moźno by zoczynoć o trze-
ciej rono, o dlo opieszołych storczy czosu
nowet do dziesiqtej wieczorem. Dzieci już
powoli zaczynajq odliczoć czos do woko-
cji, tym bordziej, że zoczqł się sezon szkol-
nyclr wycieczek i wystowionie końcowych
stopni. Dorośli kompletujq sprzęt turystycz-
ny lub sprowdzojq ceny w biuroch wczoso-
wych, bo tylko czekoć, jok zocznie się wiel-
ki ruch urlopowy. Kto nie zdqżył zobowić
się no imprezoch z okoz)i kolejnych (dzie-
wiqtych) Dni Smiglo, ten w perspektywie
mo jeszcze w czerwcu trodycyjne ,,wionki",
Włościwie wszystkie imprezy mosowe zo-
czynojq się nom przenosić w okolicę wio-
troków (któro to okolico jest upiększono w
sposób widoczny i systemotyczny), Zonim
więc przeniesie się tqm tokże gimnostyko
poronno, stońmy po roz kolejny przy otwor-
tym szeroko oknie i rozpoczynomy.

Krojem noszym somorzqdnym (o włości-
vie somorzqdowym) wstrzqsojq ostotnio
wydorzenio dziejqce się no szczeblu gmin-
nym, o dokłodnie to nowet w jednej gmi-
nie, tyle że worszowskiej. Pomyśleć tylko,
że koolicjo rzqdowo nie potrofiło ,,rozro-
bić się" w Sejmie (gdzie koolicjonci gło-
sowoli niejednokrotnie przeciwko sobie
i włosnemu rzqdowi), q tu mocie - pokłó-
cili się rodni w gminie, to oż wkroczył w to
Premier. Ministrowie gromodnie podoli się

PS. Ocl Zarzqdu K.S. Poionź0, ,,Arsenał" w Śm,iglu otrzu,lruałeT7
ogromnże s?Jmpataczne pźsmo nalaiqzujqce do rgsunku uylło-
łanego sukcesem młodEch tenźsżstoąls stołolugch lls szamotul-
skźej Halż ,,WQcł&lD".
Okazuje się, że klasa sportotlsa Klubu ździe u; parze z t!}n,L, co
potocznźe zugklżśmy klasc1 nazEtuać u: agol,e. Doprawdy ąłielka
to dziś rzadkość! Jq,ko nauczgcielouż usgpada mi tElko pogra-
tulawąć roclzicom, ktorzE potłżerzElż sportouq przyszłość susoich
iJociecŁL - nźezugkle uażnq czqstkę ugchotuania - tak bardzo
st o s a,uJ nu m ludziom. D al s zg cłl, sukc e s óul.
Dusznźkź, maj 2000

mgr Rolnuuld SobkotDiak
enleTaolDeny źnspektor ośtuźaty
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Światowy tider izolacji
lzolujemy co drwgi dorm w Europie
Tl,zy stopnie ochrony: aieplna,
Akustyezna i Ogt,liawa
Cztery do seeściw razy mniej
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Inarrsp ort

do dymisji, chwieje się rzqd, nowet wyjoz,Jy i spctko-
nio międzynorodowe trzebo było poodwoi;,oloc. Noj-
gorzej to mo pon Przewodniczqcy Krzcklewski, któi-y

musi się borykoć z kilkomo problernonri i-lo1,oz. Czy
być szefem ,,Solidorności" (zwiqzek zcwodow;l), lr,WS-u
(cioło porlomentorne), doć się zrabić pren-ri,órem (gtq-
nowisko eksponowone, ole jok się okozuje, n!epew-
ne), czy wreszcie kondydowoć w vlyboroch prez)rdenc-
kiclr, To jest dopiero gimnostyko i

Pozostołe gminy, w liczbie 2463, muszq sobie jo-
koś rodzić bo roczej nie mogq oczekiwoć na specjci-
ne zointeresowonie rzqdu, czy porlomentu. Pozastg-
wienie somemu sobie mo niewqtplirvie pelvne wcdy,
ole i pewne zolety. Możno mionowicie uprcwioć swo-
jq włosnq gimnostykę poronnq i przy włosnym ol<nie.
Jedynym worunkiem jest to, źeby stcrczyło no rvs;:yst-
ko pieniędzy, bo wtedy żodno somorzqdnośc nie po-
może.

A wszystko się włościwie toczy wokół tych kocho-
nych pieniqżków. Zwłoszczo jeśli się tyle w kraju refor-
muje, Jok bumerong (o włościwie jok choroblirvo
czkowko) co roz to powroco i uderzo w nos prze-
świetno reformo opieki zdrowotnej. Ostotnio słyszy siq
no przykłod o projekcie zlikwidowonio lqlrorqtorium
przy przychodni w Śmiglu. Przyczyno jest prosto - lo-
borotorium no siebie nie zorobio. A nie zorqbio dlo-
tego, że mo coroz mniej zleceń, A mq rnniej zleceń,
bo lekorze nie kierujq do bodoń. A nie kierujq, bo
bojq się przekroczyć limity finonsowe, A kto no tym
cierpi? Ano chorzy. Zupełnie jok w dziecięcej zobclv,lie
w ,,koci-łopci", tylko nie mo w tym nic zobownego.

Ktoś wymyślil, że toniej będzie wozić próbki do bodqń
np. do Kościono. Zopewne nojpierw codziennie, poź-
niej roz w tygodniu, o później jeszcze rzcdzie1. Prze-
cież nikomu się przez tydzień nie pogorszy, o jeśli tok,
io tym gorzej dlo niego.

Albo toko wersjo: nojpierw idzie się do lekorzo
pierwszego kontoktu po skierowonie, później 1edzie
do loborotorium, nostępnie po wyniki i wroco do le-
korzo. l z procy będzie się mozno dzięki temu urwcć
i świoto trochę dzięki podróżom poznoć. Mieszko nos
w Śmiglu i nc.ibliższej okolicy te kilko tysięcy osób, io
turystyko prozJrowotno będzie w ten sposób kr.liiło oż
rniło. Tylko dlo kogo miło, to rniło, bo dlo chorych no
pewno nie.

Z]echcq teroz Poństwo poćwiczyć trochę so n,]o-

drlelnie. Proszę sobie ty|ko niczego nie nodwyrężyć,
żeby nie norozić się no koszty leczenio. Jo tynlczosem
pójdę do loborotorium i zrobię sobie zo jedne 5,40
podstowowe bodonio. Niech mom ten komfort psy-
chiczny, że płocę to żqdom. Bo po co włościwie te
wszystkie podotki, zusy ifiskusy? Zeby noreszcie po-
chorowoć sobie mozna bylo nc pełnym luzie!

Zoproszom wszystkich Pońs'rwc (zdrowych |!!) do
nostępnej gimnotyki poronnej.

Gi,mnastykę porannq przggotouała ż prol,L,adziła mgr J. S

Hastq$ffiy §!r PZ.#S.P${Ifi rsk§fr
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Otlpo,,r,iacla radrrv POWIATU KOSCIAŃSKIEGO - RYSZARD FORNALIK.

18 maju br. oclbgła sźe kol,e jna XVIll Sesja RadE
P <l LL: iatu Ko ścżuti,skie g o. Gt r, tt rugm j e j temate,m bgłg
ŹnJormacje: o Stanie be:pie C:,elLStl,DcL i parzqclku pu-
blżcznego, o stunie bezpieczenstu;a ochrony przeciu,-
yloŻaroruej, o stanię bezpieczeństu:u sanitarnego oraz
o stanźe śroclouźskrr na obszcLrze uojewództllla ;*źel,-
ltopolskżego.

Dotyczyły one roku 1999 ź byłg barclzo ollszernr:
ź unikliuse, Zauierały cltt:q ż1,ość dartych porównatł-
czEch i nże t,alko oclzzożercic:dlaty stan lsezpźec,.e,ir-

stu:a poll"iatu. ale zluracatg rou:nież uu}agę na pr4J-
szłe zagrozenią. htore rużesie ze sabq m.in. tLrban,,zu-
cja, stan dróg i razuoj kamunźkacjż, Były u Łlch tez
i akcenty śntigżzlskie - z inJormacjź o ocente sianu
bezpżeczeństtta i porzqclhlL publźcznego re jonie
clzżqtanźu Kon terLciy Pou:źaiowej Polźc ji l,u l{.aściunże
doużeclzielżśmy sźę, :e z jednostek ,u:chodzclcych

w jej skład najlepsze etehtg wgkry,tcze Lt.z,r-siłalź po-
|,icjarucź z Kotnisariatu Polic jż ru Śniżgirr - 82,40lo.
ALe też It nas odnotouano najtużęks?,€ zi!ral(yli1" -,wustqpźło 317 zdarzeń. I{a tę l.źczbę skło.d,cl slę 1C,3

"przestępstlx (o 13 mnźej niż u 1998 r.), 2a9 uykro-
czeń (o 42 lłżęcej) ź 27 kolżzji (o 1 tuźęcej).

Starostcl składajcpc sprauozdunźe z rlziałalności
w okresźe mźędzgsesyjngm mźędzy źnn,gmż poinfor-
lnouuł, że zat,uźercizono dokume,rttację p,rzetargouq
na budotuę kotłou:ni gazou;ej i insialctcji c.o. ru .Li-
ceum ()gol,rLoksztclłc(1,(,gm w Śmiglir oraz l, o t]J117, ze
lektrz n"tedgcgng Stef art K1,1_I.psz został ,usyti,ele go-
,wang do udzŻqtu t0 sto:li - szlłoleni1.1", który ccj.!,>,,ił

się t"u ,mżejscotuoścż Skżi,,e tl.. Dctnźi, Tenl.,l"teTrt st,L,:lt.

b,yło JunkcjonowanŹe opiclii :cj.ro,tt,otr-e j ii l r-,,---'9,,,:u

potuiatu aspekty TLęr ltarllcarlt!. ol,c : 1Ź:., - ,,/.] /?.

ł fźnansollse.
Wśród uchuał m.źn. podjęto Ltc'tluatL] tici,Jc:.tl,ce

uyłonienźu kandydata nu stanouiska clgrektarct Ze-
społu Szkół Rolniczycłl, lł l{ietqżkouże ż clgrelstora
Lżc eum O g óln olts ztułcqc e g o,a Śmig'Lu.

W skł(ld kornisjż lłonkursou;ej do uyłonżenia kanclg-
data na stano,"uisko dyrektora szkoły tu l{źetą:kowźe
weszl,ź: Mżrosłauł Radoła ź Jan Lemańskź - przed-
staul źcźel e or g a,rLu pr ou adzqc e g o s zkoł ę, Z, clzźsł au: Ra-
burski i Fruncższek CLl,udzźńskź - 1n,zeiistuwicżele
organu spratuujqcego nadzor pedagogicz,ruy, Ilanna
Kurusźńslęa i Anna l{,iełczezuska - 

przeclstaużcżel,e
racly peclugogicznej, Bogdan Kużdol"ui.cz ź Irena Lor-
hiewżcz - przedsta,**icźele rodzźcóra oraz Grzegorz
Głow tlckź - pr z eds iaru iciel zl"uźqzh ó,u zu.lc or}, olu y cLl,,

W skłud kornżsjż kortkurso;*ej do usgto,{Ll.elL?,cL lłandg-
clata n(l staltotuisko dgrektara sziłołlł u Śnlźglu
iueszlż: Mźrosłau Rcldota i Jarł, |-,ema:l.skż - 

przed-
stazaźcięle a!,san,LŁ p,rclutl.tl-zqcego s::|łatę, ]-,eszek Zu-

leśny ź Anźelq J(lrus - przedstau;ucżel,e argunu spra-
uującego naclzór pedagogżcz,ny, I{onorata Stum, ż Alź-
cja Brembor - przedstauiźciele racly pedagogicznej,
tsronźsłuLD Walźgorski ż Czesłutuq. Mźładolnska
przedstausżciele radg rodzicóus ź Maria Depczyńska

- pr z ds tau źci el z, ** ż qzk o u_) z au o d o ru y ch,

Pocljęto też ucll,;^ałę o prz!!st(]tpieniu pau,iatu jako
cztonlta lłspierajqcego clo Stcwarzllszenia aśusźato-
tl:ego źtt,t, Dezgderego C'ltłapouskźcgo tu KaścżcLnie,
które.go celem jest promow(Inie przeclsięluzźęć służq-
cgch roztuojoui ośtl,żatg a talc:,e uspierarLie ltcznźóus
zclolnych ż bęclącgch u: trudnej sytttacji materlal,nej
w zclob y u uniu u g k s ztcńc eTLżq.

W trakcie sesji dyslctLtowaruo róuniez o ,uJzoTze

herbu ź Jlagź Potuiatu Koścźańskżego. Przedłożotl,y
przez Centrum Heraldykż Polskiej projekt u górnej
dzuuczłonouej tqrcza nauiq,uje do hżstorycznego
godła Wźelkopolskź - bźałego orta bez lł,orony na
czeT,*ńon"L]rTl tle oraz uuidacznia herb Koścź
stalżcy potoiatu. Dol,na część herbu sgmbolźzu"je źnte-
grację trzech gmźn i{r:gt,_,;njr, Simżgla ź C:em,pźnia
ź zau;źeru elementy z ll,erbótl: tgch mźejsco,woścź; ze
śmźgźelskieg o - basztę.

Z tq propozycjq nźe zgodzźIi sżę burtnźsirz Czempź-
nia Kctzirnźerz DembnE i radng Ilenrgk Skrzypczak
ze Śmźgla, ktorg nże uyrazźł zgody na kolorystEkę
naszej, śmigietskźej tuźeży - bźału z żółtym dachem,
()statecznźe radnź zdecgdowalż nie przEjqć tego pro-
iektu,

Starostuo l"uEdało 85 strolticatue opracouanźe
RAPORT o STA^//E P)WIATU KcŚCrAŃsKIEGo.
Jest to nżezuykl,e cźekul"oy tlaterźał, a o pozyc ji nu-
sze j gmżny tu poll;iecźe postLLr&ln sźę powiedzźeć przg
itLnej okazjź,

Dziekuje Panu za w5,,powiedź i do zobaczenia za
lrLiesiąc. (H.Z,)

PowEatswffi g§g &§mffiw

Ludowwgo ffiw,CInęfrffi,".

. .odbędą się 11 czerwca br. w Czempinru.
Rozpocznie je msza św. lł, kościele parafialnytrr o go-
dzinie 12.30 ,a następnie -- po plzemalszu ila strzel-
ilicę 

- 
będzie część oflcjalria: otwarcie oraz połrzita-

nie gości, okolicznościowe przemór,vienie.
W części rekreacyjno-artystycznej m.in. przewid2ia-
tlo: koncert orkiestry dętej, rł.ystępy zespołu dziecię-
cego z Krzywinia, zespołu ludorvego z Bukówca Gór,-
nego, loterię fantową (każd"v los v,ygrywaI) i zabawę
1udową.

l
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X-lecie Sam otządu Terytorialnego
ffiroczysta §esla frady Mieiskiei §migla

Odbyła się ona q7 sali widorvlskorł,e j Centlutti
Kultury w Śmiglu 3 czerwca br. i została poprzedzorra
mszą św. odprawioną przez ks. biskupa Zclzisłair-a
Fortuniaka.

W wygłoszonej okolicznościowej homilii ks. bis-
kup nawiązał do Pisma św. mówiącego o rvędrowce
Izraelitów pod przywództwem Mojżesza do Ziemi
Słviętej. Jego poczynaniom przypatryvrał się Jego
teść, który mu poradził; tak dalej być nie n:oże. ani
ty nie wytrzymasz ani oni - 

podziel ich na grupy:
małe, większe i jeszcz,e większe, daj im przełozo-
nych, którzy będą załatvłiać sprawy dia swojej gru-
py, a ty załatwiaj splawy najważniejsze

, Mądrość zalvarta w Piśmie św. powstała krll<a ty-
sięcy lat temu, a nam się wydaje, że wciąż na nowo
ją odkrywamy - ostatnio odkryliśmy 1ą 10 1at te-
mu. (...) Wyższy szczebel nie powinien robic za gmi-
nę. (...) Realizacja zadań wymaga jednak dr-rcha",

Po wprowadzeniu sztandarów organiz,acji społecz-
nych i instytucji oraz odegraniu pTzez orkiestrę
Hymnu Państwowego otwarcia sesji dokonał prze-
lvodniczący Rady i\iiejskiej Smigla Z5,-gmunt Ko-
riieczny, który na wstępie stwierdził. ,,Bohaterami
dnia dzisiejszego są radni trzech kadencji", by na-
stępnie w imieniu radnych, Burmistrza Śmigia
i własnym serdecznie powitać dostojnych gości.
Wśród nich rniędzy innymi byli: Jego Ekscelenc;a
biskup Zdzisław Fortuniak, ks. kanonik Zbigrriew Da-
widziak 

- dziekan śmigielskiego dekanatu, księża
z gminy Śmigiel, odznaczeni medalem ZASŁUZONY
DLA MIASTA I GMINY ŚMIGIEL, radr-ry sejmiku
\Ą-ielkopolskiego Marian Kasperski, Starosta Kościań-
ski Jerzy Skoracki oraz wicestarosta Stefan Stacho-
rviak, przewodnic2ący Rady Pow,iatu Kościańskiego
oraz radni tejże rady, członkowie delegacji z nie-
mieckiego miasta Karsztad z burm,istrzem Jurgenem
Diten na czele, przewodniczący rad, burmistrzowie
i wójtowie Kościana 

- 
miasta i gminy, Krzywinia,

Czempirria i Przemętu, dyrektorzy placówek oświa-
tolvych i kulturalnych, komendant Komisariatu Po-
licji, solt;usi, przewodniczący osiedli.

Nasteprie Burmistrz Śmigla Jer7y CieśIa przed-
stalvił zeblarrym uczestnikom sesji zręby tlvorzenia
się odrodzol]ego salnorządu terytorialr"rego w III Rze-
czyp,ospolitej rra naszym teretrie i jego dokonania
w minionym dziesięcioleciu,

Wystąpienie Burmistrza drukujemy na następnej
stronie.

Głos zabrał przewodniczący rady, ktory str,vicr-
dził: Szanowni zebrani. Dorobek ostatnj.ch d2iesięciu
lat naszego śmigielskiego samorządu jest bardzo du-
ży i dlatego postanowiliśmy uhonorować okolicznoś-
ciowym medalem wszystkich radnych, ktot,zy w tym
ciziesięcioleciu spraworvaii swe funkcje.

Nim przystąpiono do ich wręczania (rlokorrywali tego
Jerzy Cieśla i Zygmunt Konieczny, a im medale
wręczył wiceburmistrz Feliks Banasik), minutą ciszy
uczczono pamięć zmarłych radnych: Józefa Sroczyn-
skiego ze Starej Przysieki Pierwszej i F'loliana Ja-
godzika z Poladowa.

Okolicznościowymi medalami, specjalnie na tę oka-
zję wybitymi (z jednej strony wiatraczek pod któ-
rym napisano MEDAL OKOLICZNOŚCIOWY l Z
OKAZJI X-LECIA i SAMORZĄDU TERYTORIAL-
NEGO / 1990-2000 a z drugiej strony helb śmigla
i napis w otoku RADA MIEJSKA SMIGLA) rrhono-
rowano wszystkich radnych trzech ostatnich kaden-
cji. którzy uczestniczyli w sesji, ZASŁUZONYCFI
DLA MIASTA I GMINY SMIGIEL, radnych Rady
Powiatu Kościańskiego i radnego Sejmiku Wielko-
polskiego, przewodniczących rad, burmistrzórł, i wój-
tow z ościetlnych gmin, członków delegacji samorzą-
dowej z Karsztad.

Uhonorowano również 
- 

witrażami przedstarł,iają-
cymi herb Smigla - dwóch dostoin,vch gości; bis-
kupa Zdzisława Fortuniaka i starostę Jerzego Sko-
rackiego - ,,obie osoby są związane z naszym mia-
stem" - 

powiedział burmistrz przedstawiając ich
biografie. Ks. biskup wspomniał jak to trafił na swą
pierwszą duszpasterską placowkę do Snligla -- do
jednej z trzech parafii, które były postrachen klery-
ków: 3rem, środa, Smigiel! ,.Ale z perspektl,rł1. ]ąf
zachowuję Śmigiel nie tyiko w pamtęci, ale r w ser-
cu(...). Na to, co razem czynicie pow-ien tak: tak się
z tego cieszę, jak się cieszą rodzice z dokonań swych
dzieci. DZIECIAKI KOCHANE!"
Starosta stwierdził', że ,,czuję się śmigielanitrem, ale

trzeba być zawsze obiekt;zwilym i sprawiedli-
wym".

Po złożonych życzentach przez uczestniczących w
scsji przedstawicieli ościennych gmin, Zygmunt Ko-
nieczny oficjalnie zamknąŁ urocz5zstą sesję Rady
Miejskiej Śmigla poświęconą X-iecir-r samorządu te-
rytorialnego, a Jerzy Cieśla dokonał oficjalnego
otwarcia Ix DNI Surcr,e.

(H. zł
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Wys*qpienie Burmislrzo Srniglo
Je ?ze9o Cieśli

Panie Przel,vodniczący, Dostojni Goście
Panie, Panowie Radni I, 1I i 1II kadencji
szanowni państwo!

W br. roku już po raz dziewiąty obchodzimy Dni
Śmigla, które tradycyjnie inauguruje Uroczysta
Sesja Rady Miejsl<iej.
Dzisie jsza Ses ja nra jednak charakter szczególny
z tej racji, ze przypada rv X rocznicę powołania sa-
morządu terł-tolialnego w iII Rzec2ypospolitej i sta-
nowic rr:a okazję do spotkania radnych dwóch mi-
nionych kadencji i obecnej trzeciej kadencji, ludzi,
którzy svle kompetencje i umiejętności poświęcili
trvorzeniu i rozwojor,vi systemu demokracji lol<alnej
na terenie naszej gminy.
Mozli-wość taką stworzyła Ustawa Sejmowa z dnia B

malca 1990 r. o samorządzie terytorialnynl, która
przesądziła o tym, że mies2kańcy gminy z mocy 1]Ia-
.ła t,łorzą rł,spólnotę samorządową, a gmina rvyko-
nuje zadania publiczne w imieniu własnym i na rvła-
sną odpowiedzialność a ustawy mogą na nią nakła-
dać obowiązek reaiizacji również zadań zieconych.
w ostatnim okresie czasu utrłva]iło sie określenie
wspóInot sarnorządowych pojęciem ,,l,nał;zch oj-
czyzi", które postrzegane są jako środorvisko rv któ-
rym przebywa określona jednostka czy grui]a spo-
łeczna, z którym to środowiskiem utozsamia się,
znajduje w nim potwierdzenie lub zapTzeczenie swo-
ich ideałów i tęsknot.
Mała ojczyzna jest miejscem, łr, którym l-ealizujł, się
ludzkle nad2ieje, potrzeł:,v i intel,esy, szczęścia i rTie-
szczęścia, smutki i radości.
Od powodzenia ,,małycb oiczyzn" zależy rórł,rrież po-
wodzenie i interes ,,dlizej o1czyzny" jaką jest Polska.
Jestem głęboko przekonany o tym, ze v,szystkim
tym, którz;z w mlinionej dekadzie decydowali się na
społec2ną działalność samorządową przyśr,viecały
r,vspomniane ptzeze mnie idee i cele.
Chcę jednak cofnąc się pamięcią wstecz tj. do wyda-
lzeń sprzed dziesięciu lat. W 1989 roku ropoczę-
Iiśmy ł:udołvę III Rzeczypospolitej. To wtedy rozpo-
czął się trudny okres przebudowy gospodarki i po-
rządkorł-ania kraju. Rozpoczął się też proces tworze-
rria rrolvego państwa obyv,zatelskiego. V/ówczas zTo-
dziła się r,v Senacje Rzeczypospolitej Polskiej (wy-
branym demokratycznie) inicjatywa restytucji samo-
rządu skutkl,rjącej tym, że już po kilku miesiącach
uchwalono konieczI,,e ustawy, dzięki i<tóryrn 27 maja
1990 r. rr,ogły odbi,c się demokratyczne wybory do
2,5 tysiąca rad gmin.
Wyzwoliła się wśród społeczności lo1<alnych chęć
zm"ialr rvsz; s1;}iiego i v,, niedługim czasie.

Ludzie chcieli zmlan. Chcieli w nich uczestniczyć
i rł,reszcie mogli to uczynić. Rodziło się poczucie
rvspóinoty lokalnej. Wspólnota stała się podmiotem
sfery public2nej, a nie przedmiotem działania wła-
dzy celitralnej. 'Wybory do Rady Miasta i Gnriny
Smigiel podobnie jak to miało miejsce na terenie ca-
łcgo kraju poprzedzlła bardzo aktywna kampania
wyborcza. Największą aktywność wykazał Komitet
Ob5,1yą1"1.ki Ziemi Śmigielskiej, który zawiązał stę
19 października 1989 r. i pow-stał z inicjaty"wy dzia-
łaczy,,Soiidarności".
Zarząd Komitetu stanowili:
O Zygf.ryd Budzyński - przewodniczący,
6 Ewa Kopczyńska - sekretar2
ł Zyta Przydrożna - skarbnik
oraz członkowie:
Przecław Cieśla, N.'Iarian Kraczewski, Bogdan Klzy-
ś]ak i llieronim Rumiński (wszyscy ze Śmigla) oraz
Leszek Kasperski z Nowego Szczepankowa.
fiiyblarro Komisję Wybolczą w składzie:
Herrryk Kotecki, Tadeusz Waltrowski, Leszek Wasie-
lew-ski, Zygtryd Bud2yński, Wojciech Pogorzelski
i Witold Omieczyński oraz sztab wyborczy, którego
zacianietn m.in. było redagowatrie plakatów, ogłoszeń,
organizorł,anie zbiórek i otwartych zebrań.
'Irvorzyli go: Witold Wojciechowski, lWirosłarv Grzel-
czyk, Tadeusz Waltrowski, Ewa Kopczyńslra i Fratl-
ciszek chróścicki.
Jedną z form odd2iaływania Komitetu Obywate1-
skiego Ziemi Smigielskiej była plasa -_ ,,Biuietyn
5mlglelSkl".
W Nr. 1 wydanym w lutym 1990 r. w artykule r,vstęp-
nynr Tadeusz Waltrowski napisał ,,Zbliżają się wy-
bory do samorządu terytorialnego i najwyższy już
czas, ab.vśtny my - mieszkancy tej gminy wzięli
swoje spTawy w swoje ręce. Pomóżmy sobie sanli,
opowiedzmy się w nadchodzących .łyborach za ta-
kim kształtem i układem osobowym zarządtt, który
da gwarancje, że decydować będzie o naszych spra-
wach w naszym imiend,u".

Do wyborów zgłoszono ogółem 72 kandydatów, Do
urn wyborczych poszło wówczas 530/o uprawnionych
do głosowania mieszkańców naszego miasta i gminy

- w województwie leszczyńskim procent ten wy-
niósł 51.

Radnyrn-i Rady Miasta i Gminy Śmigiel zostali:

- Ambroży Jan ze Spławia

- Andrzej czak Zdzl,sław z Wonieścia

- Bajon Wojciech z Bronikowa

- Balcer Leszek ze Śmigla
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- Budzyński Zygfryd ze Smigla
_- Chróścicki Franciszek z Sierporva

- Ciesielski Wojciech z Nietążkowa
-- Cieśla Jcrzy ze Śmigla
--- Dorynek Adam ze Starego Bojanowa
-_ Dobrzvński Stefan ze Śmigla

- Jurga Jacek z Czacza
- - Kamieniarz Franciszek z Bruszczewa

-- Klupsz Stefan ze Śmigla
:- Nowicki Jan z Nietążkowa

- Omieczyńki Witold ze Śmigla

- Pietrzak Jan z Księginek

- Skrzypczak Henryk ze Śmigla
-- Skrzypczak Stanisław z Żegrówka

- Sołtysiak Gracjan z Morownicy

- Sroczyński Józef ze St"arej Przysieki Pierrł,szei

- Szul Jerzy z Bruszczewa

- Szymański Franciszek z Koszanowa

- Wieczorek Waldemar ze Starego Bojanowa

- Wojciechowski Florian z Karśnic.
Inauguracyjna sesja Rady Mieisl<iej Srr,ig a od-

była się 5 czerwca 1990 r. 'W głosowaniu |ajnym na
Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy w Smiglu
wybrano Witolda Omieczyńskiego, a na jego zastęp-
ców Jalra Pietrzaka i Józefa Sroczynskiego. Wybra-
no też konrisję rewizyjr"rą w składzie: Zygfryd Bu-
dzyński przewodniczący otaz Leszek Balcer
i Adam Dorynek członkowie. Na burmistrza
vlstępnie zgłoszono dwie kandydatur.v lecz wyboru
postanowiono dokonać na następnej sesji,
Odbyła się ona 15 czerrvca 1990 r. i rv tajn}-m gło-
sowaniu na Burmisrza śmigla wybranc Jerzego Cie-
śię, a do Zarządu Zdzisł.awa Andrzejczaka. Wojcie-
cha Bajona, Jacka Jurgę, Jana Pietrzaka l Henr.vka
Skrzypczaka, któ,rego wybrano również zastępcą bur-
mistrza.
W głosowaniu jawnym na sekretarza wybrano Wan-
dę Jakubowską, a na skarbnika - Danutę Marci-
niak.

Rozpoczęła się pierwsza kadencja odrodzonego sa-
morządu terytorialnego w III Rzeczypospolitej. Ów-
czesna Rada Miata i Grniny Śmigiel podjęła ,,v niej
272 uchułałv, z których ?5 dotycźyło spraw {unkcjo-
nowania samorządu oTaz wewnętrznej organizacji
gminy, 61 spraw budżetowych, podatkowych
i opłat lokalnych, 64 - nabycia, zbycia i oddania
nieruchomości w użytkowanie wieczyste, 31 - orga-
nizacji,i funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy oraz
podległr.ch instytucji, a 37 -- dotyczyło innych spraw
związanych z bieżącym funkcjonowaniem gminy.
W p,ierwszym okresie działalności rady przewijała
się sprawa wniosku złożonego przez radnego Fran-
ciszka Chróścickiego (4.07.1991 r.), a dotyczącego od-
łączenia się od Miasta i Gminy Śmigiel byłej Gminy
Stare Bojanowo.
W tej sprawie na terenie byłej gminv Stare Bojano-

wo przeprowadzono referendum, w którym za reak-
tywowaniem gminy opowiedziało się 605 mieszkan-
ców, a przeciw - 747 mieszkanców.
W ostatecznym głosowaniu nad uchwałą w tej spra-
wie 2 radnych było za reaktywowaniem, a 18 rad-
nych przeciw.
Wniosek zatem nie został przyjęty i sprawa upadła
(9,07.1992 r.).
W celu usprawnienia działalności niektorych placó-
rvek podjęto następujące przedsięwzięcia:

- zmiany zapoczątkowane zostały połączeniem
dwóch placówek kulturalnych: Domu Kultury
i Miejskiej Biblioteki Publicznej w jedną jednost-
kę pod nazwą ,,Centrum Kultury w Śmiglu"
(uchwała 

- 
27.a9),990 r.). Placówce tej podpo-

rządkowano przyległe obiekty i w ten sposób na

całym terenie kulturalno-sportowo-rekreacyjnvm
został jeden gospodarz, Na dyrektora nowej jed-
nostki po\^,ołano dotychczasowego dyrektora bi-
btioteki Panią Helenę Wróblewską.

- Przejmując od Zarządu Wojewódzkiego Polskiego
Czerwonego Krzyża usługi opiekuńcze powołano
Ośrodek Pomocy Społecznej, którego pierwszym
kierownikiem została ś.p. Maria Szłapka,

- Utwor2ono Samodzielny Zakład Gospodarki Ko-
munalnej i Mieszkaniowej w śmiglu, któlego kie-
rorł,nikiem został I{enr;zk Skrzypczak (z dniem
1.01.1991 r,),

- Pg11:9}ąno trz1-osoboq,ą straz miejską, której ko-
mendal,itet-lr został Leszek Balcer (25.031991 r.).

- 
\,Y celu zapobieżenia ]lkrtidacii Srnigielskiej Ko-
1ei Do jazciorve j dopror,,-adzol-io do porozumienia
z Dl-rekcią Zachodnią PKP lv Poznaniu w wyni-
ku którego Zavąd Nliasta i Gmln1, Śmigiel zobo-
wtązał slę do partycypacji rł, kosztach utr2yma-
nia ruchu w wys. 20 (starych) nriiionów miesięcz-
nie i zwolnienia PKP z płacenia podatku od nie-
ruchomości.

- Skomunalizowano cegieln,ie w Nietążkowie i Cza-
czu, które następnie wydzierżawiono dotychcza-
sowym użytkownikom oTaz ceg,ielnię w Przysiece
Poisklej, która sprzedano (25.03.1993).

- 
Powołano Gminną Spółkę Wodną Melioracji
i Kons,erwacji Urządzen Wodnych.

- W wyniku działalności społecznego komitetu, na
którego czele stanął radny Stefan Klups2 Poste-
runkowi Policji w Smiglu przekazano nowy sa-
mochód marki POLONEZ (1993 r.).

- 
Na dwa ]ata przed ustawo-wym terminem samo-
rząd naszej gminy przejął z dniem 1.01.i994 r.

prowadzenie i utrzymanie szkół podstawowych.
W omawianym okresie odnotowaliśmy rór.vnież ptze-
kształcenie filii zasadniczej szkoły zawodowej w
samodzielną szkołę, której dyrektorem została Stani-
sława Klemenska, (1.01.1992 r.), a w rok później rów-
nież powołanie pierrł,szego na terenie miasta samo-
dzielnego Licerłm Ogólnokształcącego, którego dy-
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lektolem z()stał Plotr V,/iśniervski (1.01.1992 r.).
w pierlvszyin oklesie odradzaiące; się młodej demo-
}ilac3i odnotolł,atlo rórvrrież duże ożywienie w życiu
patriotyczn;,m. iruitulalnym oraz dziaŁalności towa-
IZyStw:
.-- lv 50 locznicę zblodni katyriskiej odsłonięto i po-

święcono pat,niatkorł,ą tablicę OFICERON,I POL-
SKINI -* OF,IAROM KATYNIA (10,04.1990),

- rv 50 rocznice powstania obozu zagłady w Oświę-
cirnru odslonięto i pośr.vięcorlo pamiątkorvą tablicę
OFIi\RONI MĘCZENSTWA I ŚMItrRCI \V LA-
TACI{ woJNY 1939-1945 (B.09.1990),
Szkole Podstar,,,orł-e3 IVr 2 ,w Smigiu tradairo rnrię
KOl\STYTUCJI 3 MAJA (2.05.1991),

*- Itorni:atantonr ufundov,,ano nowy sztandar,, ktore-
go pośwtęcetiie i:rzerodziło się w -wielką manife-
stację patrLotyc2na (18.04. 1993),

- 16.06.1990 r. ukazał się pierwszy numer WITRY-
}iY redagorvatlej przez Jadwige Skarzynsl<ą,

- 9,0i.199i r. ukazał się pi.erwszy numcr WITRY-
NY SNIIGIELSKIEJ redagowanei przc:z Hubelta
Zbierskiego,

- w lnaju 1991 r,. ukazał się tez plelwsz-y* numel,
I)jstta Katoliciiiego BYC BLIŻEJ reciagorvanego
przez ks. J'adeusza i\Turawskiego,

-- w llstopadzie 1991 r. ukazał się pierr,vszi. nun-}el,
Pisma Młodych Chrześcrjan BYSCIE NIIŁOW,\LI
lvydanego pr7ez Katolickle Stowarzyszenie N{ło-
dzieży pizy Paralii p.rv. św. Stanisłarva Kostki,

- q,ydano rrrollografle: il. Zbierskiego SZKOLNIC-
TWo RCL}JiCZtr W },lIETĄZKOV/iE 1912--1987
ZAB,YS (nai i991) i ilakładem Zarządu Miasta
i Gn:iny §migrel publikację tegoż autora LJD-ZIAŁ
MIESZKANCÓW S]V,IIGLA W PCWSTAIViU
WTFILKOPCLSKINI 19i8-lgi9 (1994) olaz nlo-
rloglafię krajoznawczą (krł,recień 1994) piora Wło-
dzimielza Kozior,ł,skiego SMIGIEL I OKOLICE.

- lvydallo tez wielobarwny folder SMIGILL MIA-
STO i GMI},TA w oplacowaniu Witolda Omie-
czl.ńskiego oraz tlakręcono film VIDtrO (styczeń
i992) pt. TAM GDZitr WIATRAKI,

- z iniciat,vy,,1, rzenieślnika ś.p. Bronisława Krupy
l,eaktyrvorvai.io Kur}<o-,vc Bractwo Strzeleckie
(10.10.i99i). j<tóre działalność rozpoczęło od wy-
ł:emol-ito,,,;arLia zdervastorvan.-,rch pomies2czeń by-
łej kle,irj.ejni na klytą strzelnicę (oddano ją 7

czet,v,/ca 1992), a ukotonotł,aniem pierwszego okre-
stl clzjałaincśr:i hylo p,.;ślł,ięcenie sztandaru 16

maja 1993,

- z inicjat).rvy Witolda Omreczyńskiego powołano
Spoiec,zuą l,,[reiskc-Grniriną Radę Sportu, Kultury
}iizvczr,e:j i Rekreacji (1994),

;\ pclliTdto r,v tej 1-.li:rwszej kadencjl uroczyście ob-
1,1l cdzclltl:

90-1ecic Snrigielskiel Kolei Dojazdorł,ei (16.09.90),
z które; to o}<azii. ,.tkazała się pttblikacja Nfacieja
Matl;szeil.,:.;kiego 7, ])ZIEJOW S\{IGIELSKIEJ

KOLEI DOJAZDOWEJ 1900-1990,

- 15-lecie Orkiestry Dętej OSP śmigiel (10.05.1992),

- 10-1ecie Zespołu Pieśni i Tanca ZEŃCY WIEL-
KOPOLSCY (3.10.1992).

- otwarcie szkoły w pałacu hrabiost,wa Zółtowskich
w Czaczu (25.11.1992),

- 100-1ec_e Tow-arzystwa Spierr,,u ]IARMCN]A (6
lutego 1993),

- poświęcenie sztandaru IIUFC A ZTIP Snligiel rv
trakcie Zlotu Harcerskich L.okoleń (i8.06.1993),

- 1O-]ecie Smigielskiego Towarzystwa Ku]turalne-
8o (1994),

- 100-1ecie Banku Spółdzeiczego w Śmiqlu (11
wrześrlia 1993), z której to okazji opubJikowano
nronografię pióra Tadeusza N[endia i Kazimierza
Zinrrriewicza BANK SPÓŁDZIELCZY w SMtci,u
1B 9 3-1 993.

W malcu 1994 roku Sejm uchwailł ord,vnację wy-
borczą do rad gmin ustalając termin w-yborów na 19
czel\vca 1994 r.
Kampania wyborcza rozpoczęła sie w styczniu 1994
roku. Pierwsi rozpoczeli ją ludowcy 

- 
Gminny Ko-

nritet Stronnictwa Ludowego zebranie przedwybor-
cze zrł,ołał 1uż 20 stlrcznia, i4 lutego zorganizorvano
spotkarrie przedwybol,cze sympatyków Sojuszu Le-
wic1, Demokratycznej. a 12 maja zorganizowano ze-
branie Niezależnego Komrtetu W),borczego ZGODA,
któr ego przer,vodniczącyyn został Jerzy Grzelczy\<.
Dzień późniei zebranie przed,vybotcze zwołał Gmin-
ny Zwtązek Rolników, Kółek i Organizacjl Roini-
czych.
W wyborach do Rady Miasta i Gminy Smrgiel ogó-
łetn kandydowały 83 osoby, z któr;vch: B miało po-
parcie Nieza}eżnego Komitetu Wyborczego ZGODA,
5 - Cechu Rzemiosł Różnych, 4 - Polskiego Strorr-
nictwa Ludowego, 4 

- 
Ochotniczej Straży Pozarnej,

3 - Sojuszu Lewicy Demokratycznei, 1 - Koła Ło-
rl,ieckiego, 2- GZRKiOR, 1 - Ligi Miejsko-Gmrn-
ne;, 1 

- OPZZ i 6 - kółek lolniczych. Pozostali
(4B) - bez określonej rekomendacii,
iiadnymi zostali:

- 
Balcer Leszek ze śmigla

- Buchwald Stanisław z Morownicy

- Budzyński Zygfryd ze Śmigla

-- Cieśla Jerzy ze Śrnigla

- Dobrzyński Ste-fan ze Smig'la

- Górzny Paweł ze Starego Bojanowa

- Jagodzik Florian z Poladowa

- Janowski Marek z Machcina
-- Lisiak Jan ze Spławia

- 
pawlak stanisław z czacza

-- Pietrzak Jan z Księginek

- Ranke Urszula ze śmigla

- Ratajczak Lech z Wonieścia

- Ratajczak Marek z Robaczyna
-- Schiller Roman ze Śmigla
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- Skoracki Zenon z Żegtćlwka
*- Skrzypczak Henryk ze Śmigla

- Szu1 Henrvk z Czacza

- Szymańsl;i Franciszek z Koszanowa

- Walkiewicz Marek ze Starego Bojarrowa

- Wasielewski Tadeusz z Nietążkowa

- Ziegler Alicja ze Śmigla

- Żaczyk Zdzisław ze Starej Przysie}<i DrugLel

- Żak Henryk z Przysieki Polskiej.
Inauguracyjna sesja odbyła się 2 lipca 1994 l.
§':pośród trzech kandydatów w wyborach tajnych ria
przewodniczącego rady wybrano Jana Pietrzaka, a rra
jego zastępców Pawła Górznego i Taderrsza Wasie-
lewskiego.
Na następnej sesji 7 lipca 1994 r. Burmistlzem Srrrig-
la ponownie wybrano Jerzego Cieśię - ilrnych kan-
dydatów nie wysunięto, a na wiceburmistrza IIenryka
Skrzypczaka, a do Zarządu wybrano: Pawła Gól,zne-
go, Tadertsza Wasiielewskiego, Alicję Ziegler r ITen-
ryka żaka.
Frzewodniczącym komisji rewizyjnej został Marek
Ratajczak, a członkami: Jan Lisiak, Flolian Jagodzik,
Franciszek szymański i stefan Dobrzyński. w trak-
cie sesji odbytej 13.10.1994 r. lvprowadzono zmiany
lłl statucie dotyczące herbu miasta i gminy, barw
miasta i gminy oraz wyróżnień honorowych: hono-
rowego obywatelstwa i medalu ZASŁIJŻCNY DLA
iVIIASTA I GMINY ŚMIGIEL.
W rvyniku wygaśnięcia mandatu ś.p. Floriana Jago-
dzika 20.i1.1994 r. odbyły się wybory uzupełniające
które wygrała Janina Wawrzynowska,
20 listopada 1995 r. w trakcie tracizrv;,czajnej sesji.
przewodniczący Jan Pietrzak złożył rezy,gnację z peł-
nionej funkcji, a później i mandatu ladnego. Zgod-
rrie z noweltzacją ustawy o samorządzie terytorial-
nym, która zabroniła łączenia funkcji przewodniczą-
cego i wiceprzewodniczącego rady z członi<ostwem
w zarządzie, z funkcji wiceprzewodniczącego rady
zfezygnowali Tadeusz Wasielewski i Paweł Górzny,
ktory zrezygnował też z pełnienia funkcji członka
zarządu.
W wyborach uzupełniających na przewodniczącego
Rady Miasta i Gminy Śmigiet wybrano Urszulę Ran-
ke, a na wiceprzewodniczących Stanisława Pawlaka
i Romana Schillera, a na człorrka zarządu Jana Lii-
siaka.
W związku z wygaśnięciem mandatu Jana Pietrzaka,
22,09,1996 r. odbyły się wybory uzupełniające, które
wygrał Kazimie,rz Wasiek z Nowego Białcza.
Dnia 24 października 1996 I. 11 głosami ZA, 7

PRZECIłV i 2 wstrzymujących się, rada podjęła
uchwałę o zmianie nazwy organów gminy dostoso-
wując nazewnictwo do wymogów ustawowych. I tak:
._ Rada Miasta i Gimny Śmigie1 zmieniono na Rada

Miejska śnligla,

- Zarząd Miasta i Gminy Śmigiel zmieniono na Za-
rząd Mliejski Śimgla,

- Burmistrz Miasta i Gminy Smigiel zmieniorro lra
Burmiistrz. śmigla,

-- Urząd Miasta i Gminy Smigiel zmielliono na
Urząd Miejski.

Na uwagę zasługuje ustanowienie insygniów tj. łań-
cucha Przewodniczącego Rady i Burmistrza, które
poświęcone zostały (5.05,1996 r.) w trakcie Mszy św.
odprawione j przez ks. Zbigniewa Fenglera w koście-
le p.w. św. Stanisława Kostki poprzedzającej uro-
czystą sesję inauguracyjną V DNI SMIGLA.
Rada wcieliła w życie statutowy zapis o nadaniu za-
służonym mieszkańcom medalu ZASŁUZONY DLA
MIASTA I GMINY, które przyznano:

- w 1995 r. - Władysławowi Krawczykowi, Leo-
nowi Mulczyńskiemu, ks. Władysławowi Swobo-
dzie oraz Towarzystwu Spiewaczemu IIARMO-
NIA, Ochotn,iczej Straży Pożarnej w Smiglu,
Związkowi Kombatantóy7 Rzeczypospolitej Pol-
skiej i Byłych Więzniów Politycznych;

-.- w 1996 r. otrzymali je: ks. Zbigniew Fengler,
Władysław Kahl, Jan Łęczyński, Władysława Soł-
tysiak i Franciszek Szymański;

- w 1997 r. pośmiertnie Lukrecji Bednarek;

- w 1998 r. Gertrudzie Skrzypczak, Janowi Nowic-
kiemu, Zbigniewowi Grabowskiemu oraz Meblar-
skiej Spoldzielni Pracy w Śmiglu;

-_ w 1999 r. otrzymali je: ks. Zbigniey7 Dawidziak
i Michał Szkudlarek oraz Bank Spółdzielczy w
Smiglu.

W grudniu i99? r, Rada Mie;ska Smigla dokonała
zmian,v naz\\1. ulicy Jarosława Dąbrowskiego na
Ojca Srvietego Jana Pawła II.
Tak jak w poprzedniej kadencji byliśmy świadkami
wielu wspal-riałyclr uroczystości patriotyczno-koście1-
nych, Dla przykładu wymienię dwie:

- poświęcenie odrestaurowa}lego pomnika -- gro-
bowca rozstrzelanych na cmentarzu w Smiglu
(22.10.1995 r.). Renowację przeprowadzlł społecz-
ny Komitet, którego wyłorrił Krąg Starszych Har-
cerzy w Smiglu. Z tej też okazji ukazała się pu-
blikacja pióra l{uberta Zbierskiego SYLIVETKI
POLAKÓW ROZSTRZtrLANYCH W 1939 R. NA
STARYM RYNKU W SMIGLU

- i druga uroczystość - odsłonięcie i poświęcenie
na budynku plzy ul. J, Ki]inskiego 7 tabiicy upa-
miętniającej postac powstańca wielkopoiskiego
Wacława Łepkowicza, któly w tym budynku się

urodził.
Z ważnych wydarzeń kulturalnych naieży odnoto-
wać:

- udział Zespołu Pieśni i Tańca ZEŃCY WIELKO-
POLSCY w audiencji generalnej (22.06.1998) w
Watykanie i spotkanie z Ojcern ś.,viętym,

- inaugurację działalności KINA CENTRUM (2B, grudnia 1995) w stulecie śrł,iatowe j krnenrato-
grafii,

,,.
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olgariizacię pl"zez Ceritl,Li}n Kultury I świąter:zno-
-nowoloczrlego konceltu (29,12.1995),
rldir_r:f{Jg6 u rlas 1 \Ę'ielkopolsl<iego Konkursu Mło-
dych Insti,umentalrstor,v Orklestr- Detych (i4
klvietnia 1996) 

- 
dziś jest to konkurs ogólnopol-

ski,
1,1,. klł,ietniu 1!]9? r. by,liśrny wspołolganizatorami
sesii popularno-tlaukowei o|az koncertu hymnórv
r pleśni pat|lotvcznvch poci hasłem 200-LECI1'
],{AZURKA IJĄBRoWSKltrGo,
waznym rłi\.dalzeniem i:vło ukazanie się publika-
cil pt. SPIS WL,\SCiCiELI STACJI TELEFO-
NlCZNYt,H \\,NIIESC]ta t GMiNIL SNIiGILL.
i<tór,a ukazala się -y1. grudrri,.ł 1996 r,., jeszcze ii
tlakcie telelorlrzac]i girllny, W5rdawcą t,eJ rrie-
zrv_vl<ie 1-llalrt,vczne j kslążki była Redakc.la Wi-
il,,. Il5 Snltr.t l.xLe,1.

- ł-iuzvii-l wydailzenieilr osw.iato-"llym było,otwarcj.e
(18.0:.19i:jlrj Szi<ol_v Podstarł,owej rv Bl,onllioi,vie
,w adaptorł,a]lyi1l l-ia cele ośrviatolve paiacu.

\Ą/ tił,l-łgrc.j }iacieucji obchocizrliśmy |ez lvrcie 3ubileu-
szr'', a .,ł,środ llrch iCC-.lecie (}chotlliczei Straz_y Po-
zafile l w Srnigl,,ł i9 09.1995), z której to ol<azji rvv-
dano opracorł,anie pt. 100 LAT CSP \V S]IiGLU
piola krorrikalza tej 3edilost}<r Nlilosła.ła Jucika.
Tilz1, ;edrrosikl OSP 6irzynrałv sztatldalr-. Cza.,i, Ż,e-

r,_r,o.wko t rĘ,obacz5n (i99B).

Ijolvstal5. tlz1. 6|ui."u klriby sportor,ve _ po pocoNi
Smigiei kiub pił}<r nożnej MAS-ROL Spłar,vie oraz
POLOI{II! $mrgrel i ORi,Ę'I'A Czacz, oba iednosek-
c\I.]ne uprarł.ia;ące tenis stołovry. i]zrś;ledna
z cztelecil ilrużvl FOLO},JiI z ljowodzer-iielu gl,a w
drugle j 11dze. Niieszka rlrec Slnrgla zuż1o lviec Raf ał
Ukotriervski zciobyl (19.0?.1998) mrstrzostwo Eulopy
dla zarł,odrlrliolv którz-l- rTie rlkoiiczyli 19 ]ai.

W i996 I. pl,o,ńiadziilsnl\, ożyrł,iorrr: konteikt_v
z rnieszkancainl, a i-iastępilie samorządowcami holeil-
clerskiego rniasta ljEILij},J. Ich plonenr b,vło zapro-
szenie Zencórv \Ą/ielkopolskich clo Holarrdii, a plzy-
wozonc dal,y plzekaz"r\,vano spoltovvcotn l u}logln't
li].(,SZl(CntUiit lIIiasir j ś]'ili1I},.
l,'t,uga poło,ła i997 l,. przei:iegala pod znakieln s_y-

stelnatycznej i izcl_,zu,,i,tj 1lomoc;- powodziat]loin ze
lr,si Kotorr,,ice rr, gnLirIe Sv;. Katal,z)-rla, By zu'ięk-
sz5.c środki na poinoc, Glnli.nv 'Zwlązek Rolrlrków-,
Kołek i Ci,giinizac.li Roinicz;,,ch podjął dec;.zję o nre
,_lr:g atlizo-,r,a t liLl \ł- t\"lri rol<u tl,ad_vcy j nych dożynek.
\V ilońcu 1997 r,. r,ozpoczęła się -"valka u 1r,ri161ryę ob-
rł,odnic.v, lriór,ą plorvadził społeczny komitet z Lesz,
kj,erll Baice|em na cze],e,

lJalc:;,,. tez odnotorł,ać plobę ozyrvienia gospodar'-
t:zc,i:a rl,zez oiganizaclę (1997) Pi.erlvszych Snrigiel-
skicll largórł, Gosi'lr]arcz}.ch. któr.vch inic jatorem
i;-,.1 l.c,slzci< Ealcer i si:ółka GIN.
Iio]< 199il i iltlczątek i997 przebiegały pod zriakieni
tc]r:fł;llizac.ji iniasta i gniir-rr,. }<tórą 1lt,o,wadził spo-
leczit... ilclttt;1,.lt teleicrrllzłelL. W grudniu 1995 1,, pocz-

t1, w Śmiglu i Stalvm Bojanowie otizytnały nowe,
automatyczne centralg telefoniczne. do których pod-
łączono 1323 aparaty telefoniczne.
Rok lvcześniej do no\\/o p.j\\Istałe-l centr-alr arttoma-
tycznej lł, Widziszervie podłączono ai;onenŁóu, zPrzy-
sieki Starej Pierr,vszej i Druglej olaz Przysie],li Pol-
sklei. Obecnie na terenje gminy 1namv 3.763 abclneri-
tów co ozlacza, ze na 100 mieszkanców prz.,..pada 21,5
aparatów telef onicznych.
Walto )eszcze odnotolł,ać r,vybuciorvanie donu po-
grzebo,wego r,ł, Smiglu (1995) otaz zakolrczenie re-
mot,ttu zabvtkor,vego kościclła św, Wita rł- Snliglr ł.

którv prowadził społeczrry komjtet przy ń-st]aTclu
srod}rórł, z budzetu gmirly,

Weclług zmienionej ordvr' acji lv.vbcrcze.1 i]r,avvo zgła-
szatiia kar-rdydatór,r, na rac{nych v,/ .,§vboIach san-io-
r"ządowych 11 października 1998 T. przysługiwało
paltiom politycznym polit,vcznvm, stotł,arzt szerrioirt,
oI!{anizacjorn społecznym ja}< i rvyborcotrr, którzy rł:

celu zgłaszania list kanciydatów nusieii utl,,loi,zyć
]<orr. itety rvyborcze.
W rvl borach do Rad5, Miejskrcl Sm.gla 65 kanCycia-
tórł. zgłoslł.v: dwa ugrupov,arrla polityczne PF"Z-]-
NIIERZE SPOŁECZNE (PSL -- L]P - KPEIR) i So-
.j usz Lerr-icy Denlokratyczrlej. dwie orgalrizacje sp..l-
łeczne OSP rł, Karśrricach i Smigiu i 30 liornitetó,,.l,,
wybot,czych, z ktorych aż 23 zgłosi}y po jednym karr-
dydacie.
Radnymi Rady Miejskiej Śnrrgla - 1r,zeciej kadenc;ł
rv II1 Rzeczypospolitej zostali:
- Banasik Feliks ze Smigla

- Baltoszewska Maria l.Jatalia z Worrieścia

- BlaIas Maria ze Smigia

- Budzyński Zygfryd ze Smigia

- Cieśla Jerzy ze Smigla

- ilalryż Tadeusz ze Starego Bojaiiolva

- Jozelczak Jan z Morownicy
-- Kasperski Wlesław ze Stalego Bojanowa

- I(oriieczny Zygmunt z Morow"r-ricy

- Lisiak Jail ze Spławia

- Parł,lak Stanisław z Czacza

- Pec,oI.t Arldrzej ze Smlgla

- Rarlke Urszu]a ze Smigia

- Schiller Roman ze śmigla

- S]<oracki Zerron z Żegrówka

- Szkud}arczyk Andrzei z Bronikowa
-- Szul Henryk z Czacza

- Szymański Franciszek z Koszanowa

- Turliński Bogdan z Sierpowa
,- Wasiek Kazimierz z }.Towego Białcza

- Wasielewski Tadeusz z Nietązkowa
- Ziegler Alicja ze Śmigla

-- Żaczyk Zdzisław ze Stalei Przysiei<i Drugiej

- Żak llenryk z Przysieki Polskiej
Rówriocześnie z r,vyborarni do Rady lvTie3skiej Srnlgla
odbyłv się wyboly do Raciy Porviatorvej l(ośclarlir
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- Skoracki Zenon z Żegr1wka

-- Skrzypczak Henryk ze Śmigla

- Szul Henryk z Czacza

- Szymansl;i Franciszek z Koszanowa

- Walkiewicz Marek ze Starego Bojarrowa

- Wasieiewski Tadeusz z Nietążkowa

- Ziegler Alicja ze Śmigla

- Żaczyk Zdzisław ze Starej Przysieki Drugie1

- Żak Henryk z Przysieki Polskie;.
Inauguracyjrra sesja odbyła się 2 1ipca 1994 r..

Spośród trzech kandydatów w wyborach tajnvch rra
przewodniczącego rady w;rbrano Jana Pietrzaka. a na
jtlgo zastępców Pawła Górznego i 'Iadeusza Wasre-
iewskiego.
Na następnej sesji 7 lipca 1994 r. Burmistr-zem Slrrig-
la ponownie wybrano Jerzego Cieślę - itrnyclr }<an-
dydatów nie wysunięto, a na wiceburmistrza IIenryka
Skrzypczaka, a do Zarządu wybrano: Pawła Gór,zne-
go, Taderłsza Wasiielewskiego, Alicję Ziegler i IIen-
ryka żaka,
Przewodrriczącym komisji rewizyjnej został Marek
Ratajczak, a członkami; Jan Lisiak, Flolian Jagodzik,
Franciszek Szymański i Stefan Dobrzyński. W trak-
cie sesji odbytej 13.10.1994 r. wprowadzono zmiany
v,; Statucie dotyczące herbu miasta i gminy, barw
miasta i gminy oraz wyróżnień honorowych: hono-
Iowego obywatelstwa i medalu ZASŁUŻONY DLA
NIIASTA I GMINY ŚnłlcIel.
W wyniku wygaśnięcia mandatu ś.p. Floriana Jago-
dzika 20,11.1994 r. odbyły się wybory uzupełniające
które wygrała Janina Wawrzynowska.
20 listopada 1995 r. w trakcie uacizwyczajnej sesji,
przewodniczący Jan Pietrzak złożył rezygnację zpeł-
nionej funlicji, a później i mandatu radnego. Zgod-
nie z nowelizacją ustawy o samorządzie terytorial-
nym, która zabroniła łączenia funkcji przewodniczą-
cego i wiceprzewodniczącego rady z członkostwem
\N za:,ządzie, z funkcji wiceprzewodniczącego lady
zTezygnowali Tadeusz Wasielewski i Paweł Górzny,
ktory zrezygnował też z p,ełnienia funkcji członka
zarządu.
W wyborach uzupełniających na plzewodriiczącego
Rady Miasta i Gminy Śmigiel wybrano Urszulę Ran-
ke, a na wiceprzewodn,iczących Stanisława Pawlaka
i Romana Schillera, a na człorrka zarządu Jana Lii-
siaka.
W zwrązku z wygaśnięciem mandatu Jana Pietrzaka,
22.09.1996 r. odbyły się wybory uzupełniające, które
wygrał Kazimie,rz Wasiek z Nowego Białcza.
Dnia 24 października 1996 r. 11 głosami ZA, 7

PRZECIW i 2 wstrzymujących się, rada podjęła
uchwałę o znrianie nazwy organów gminy dostoso-
wując nazewnictwo do wymogów ustawowych. I tak:

- Rada Miasta i Gimny Śmigiel zmieniono na Rada
Miejska śmigla,

- Zarząd Miasta i Gminy Śmigiel zmieniono na Za-
rząd Mliejski Śimgla,

.- Burmistrz Miasta i Gmirry Śrnigiel zmieniono lla
Burrnistrz śmigia,

- Urząd Miasta i Gminy Smlgiel zmieniono na
Urząd Miejski.

Na uwagę zasługuje ustanowienie insygniów tj. łań-
cucha Przewodniczącego Rady i Burmistrza, które
pośwj,ęcone zostały (5.05.1996 r.) w trakcie Mszy św.
odprawionej przez ks. Zbigniewa !'englera w koście-
le p.w. św. Stanisława Kostki poprzedzającej uro-
czystą sesję inauguracyjną V DNI SMIGLA.
Rada wcieliła w życie statutowy zapis o nadaniu za-
służonym mieszkańcom medalu ZASŁUZONY DLA
MIASTA I GMINY, które przyznano:
-- w 1995 r. - Władysławowi Krawczykowi, Leo-

nowi Mulczyńskiemu, ks, Władysławowi Swobo-
dzie oraz Towarzystwu Spiewaczemu HARMO-
NIA, Ochotniczej Straży Pożarnej w Śmiglu,
Związkowi Kombatantoq,r Rzeczypospolitej Pol-
skiej i Byłych więzniów politycznych;

- -- w 1996 r. otrzymali je: ks. Zbigniew Fenglel,,
Władysław Kahl, Jan Łęczyński, Władysława Soł-
tysiak i Franciszek Szymański;

-- w 1997 r. pośmiertnie Lukrecji Bednarek;

- w 1998 r. Gertrudzie Skrzypczak, Janowi Nowic-
kiemu, Zbigniewowi Grabowskiemu oraz Meblar-
skiej Spóldzielni Pracy w Śmigiu;

- w 1999 r. otrzymali je: ks. Zbignieq7 Dawidziak
i Michał Szkudlarek oraz Bank Spółdzieiczy w
Smiglu.

W grudniu 1997 r. Rada Miejska Smigla dokonała
zmiany nazw ulicy Jarosława Dąbrowskiego na
Ojca Swiętego Jana Pawła IL
Tak jak w poprzedniej kadencji byliśmy świadkami
wieIu wspaniałyc}r uroczystości patriotyczno-koście1-
nych. Dla przykładu wymienię dwie:

- poświęcenie odrestaurowarrego pomnika - g1,o-

bowca rozstrzelanych na cmentarzu w Śmrgiu
(22.10.1995 r.). Renowację przeprowadził społecz-
ny Komitet, którego wyłonił Krąg Starszych Har-
cerzy w Śmigiu. Z tej też okazji ukazała się pu-
blikacja pióra Huberta Zbierskiego SYLIVETKI
POLAKÓW ROZSTRZtrLANYCH W 1939 R. NA
STARYM RYNKU W SMIGLU

- i druga uroczystośc - odsłonięcie i poświęcenie
na budynku przy ul. J. Kilińskiego 7 tabiicy upa-
miętniającej postać powstańca wielkopoiskiego
Wacława Łepkowicza, który w tym budynku się

urodził.
Z ważnych wydarzeń kulturalnych rrależy odnoto-
wać:

- udział Zespołu Pieśni i Tańca ZEŃCY WIELKO-
POLSCY w audiencji generalnej (22.06.i99B) rv
Watykanie i spotkanie z Ojcem świętym,

- inaugurację działalności KINA CENTRUM (2B
grudnia 1995) w stulecie śrł,iatowe j kineniato-
grafii,

t
- rŁ;-
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O u§ługach medycznych
śuiadczonych u] ramach kasg chorych

Okazuje się, że ustalenie,,usługodawców" w tym 8.00-10.00, 13.00-14.00 i 17.00-18.00. Tel. dyzur-
zakresie nle jest łatwe, bo podmioty, do których się ny pielęgniarek 0606 33 60 38, położnej 0606 45 69 81.

zwlacałem, udzieiały informacji niepełnych. W te3 Niezapisanych dotąd pacjentów prosi się o zgłoszenie
sytuacji zwróciłem się do członka Zarządu Powiatu l wypełnienie dek]aracji. Położnice wracające z dziec,
I(ościańskiego iekarza medycyny Stefana Klupsza kiem ze szpitala proszone są zgłoszenie tego faktu] .

z prośbą o lch udzielenie. INDYWLDUALNA PRAKTYKA PLELĘGNiARSKA
_ Czy może Pan podać jakie na naszym terenio MAŁG)RZATY ŚL4sKlEJ u WO^IrEŚCIU.

firmy lekarsko-pielęgniarskie świadczą usługi me- [Gabinet zabiegowy w byłym oŚrodku zdrowia tel.

dyczne ubezpieczonyrn w Wielkopolskiej Kasie Cho- 5-186-19?, jest czYnnY w godz. B.00-10.00, Poza nit'tr

rych? kontakt telefoniczny: 5-186-177 lub 602-847-075.

proszę bard,zo: - A co z badaniami specjalistycznymi?

PRZYCH\DNlA LEKARZA R)DZINNEGo u: śMI_ W poużecże usługi specialźstEczne śll:źq,dczq przede

GL(J, lł ktorej pracuje 5 lekarzy: SteJan Kl,ttpsz, lłszYstkŹm nŹepublŹczne zakładg opiekż zdrouotnej

Tad,eusz De,wich, Barbclra Kasperska, Grzegor, Ź P.ryuatne praktEki lekarskie oraz Samodzźelny Pu-

Szumborski i, Frarłciszek Netke oraz pielęgniark, bliczng Zakład OPieki Zdrouotnej Lu Kościanże

praktgki ż pielęgnżarkż hżgieng szt<,ol,nei. u; zakresle ŚtlłŹadczeń udzŻelanEch, przez szpźtal"

[przychodnia mieści się przy ul. Star-iisłarva Skarzyń 9,, , tego rodzaju świadczeń można też korzy-
skiego 6, tei. 5-180-013 oraz 5-180-299 r jest czyna staĆ rv Smigtu

od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-18.00, - Tak u; budgnku naszej przEcL1,odni czanne sq porad-

rejestracja od ?.30, a w soboty, niedzieie i śwręta ruże:

tylko gabinet zabiegowy od 9.00-10.00. Po godzinie o oful.arEngologżczna, Lo której przEjmuje lekurz
18.00 oraz w soboty, niedziele i Święta dyżur pełni Eusa Mel,erowicz [w poniedziałki i piątki .,v godz.

]e,karz - tel.0-606_72-12-|71. 8.00-11.00, rejestracja tel. 0601-57-9ż-94lub oso-

Ii |EPU BL|CZNY ZAKŁAD oPlEKl ZDRcw oTN EJ
LEKARZA RODZLNNEGO lP STARYM BOJANO-
WlE, lł którEm pracule lekarz Pauseł GorznE, pźe-

t ęgniarki śr a dous źsko lls o -r o dzźnne ź h,ig żenźstki,

[Mieści się ul. Głównej 34a, tel. 5-1B5-268 i jest
czynny: poniedziałki 8.00-12.00 i 15.00-i8.00, wtor,-
ki 10.00-13.00 i 15.00-1B.00, środy 8.00-12.00
i 15.00-18.00, czwartki 9.00-12.00, piątki 8.00-

-12.00 i 15.00-18.00. soboty pilne przypadki -
9.00-11.00. Kontakt z iekarzem: tel, 0601-88-17-5B].
LNDYWLDU ALN A PRAKTYKA LEKARSKA ll)

WOI{rEŚCITJ, którq protładzź l.eka.rz Stanisłalu Ku-
rowski.

[Tel. 5-186-197; rnieści się w byłym ośrodku zdro-
wia, rejestracja od poniedziałku do piątku w godz.
8.00-16.00, gabinet: poniedziałki, wtorki od 12.00-
18.00, środy B.00-11.00 i 15.00-18.00, czwartki
E.00-12.00 i 16.00-18.00, piątki 12.00-18.00, so-
boty i niedziele - dyżur całodobowy - telefon
0603-388-162 lub 5-185-465].

oŚRoDEK oPlEKl ŚRopowlsKoWo-RoDZIN-
NEJ ,,DOM" s.c. 1]J Śmźglu, lł którym pracujor: po-
łozna Wanda Brudło oraz pżelęgnźarkż: Elwira Szpej-
nou.iska, Maria Przgmus, Halżna Ratajczak i Kata-
r za rl(l W o j cie c'|l, o w sku.

[Ośrodek nrieści się przy ul. S. Skarzyńskiego 6,

tel. 5-1B0-0i3 i jest czynlly: w cirri robocze w godz.

biście w godzinach przyjęć],
O okutistEczna, u) której przgjmuje lekarz Jarosłaus

Kopczyńskź. [W środy w godz. 7.00-13.00 i piąt-
ki w godz. B.00-13.00],

O chirurgiczna ogol,na, u ktorej przgjmuje lekarz
Paąneł Stach,owźak [W poniedziałkr i środy od go-
dziny 12.00],

a gźnekologiczno-połoznicza, u której przgjmuje le-
karz Łukąsz Dusorczak [W środy od godz. B.00].

W szpźtalu czanna jest poradnża reumatologźczna,
ll: ktorej przgjmuje l,ekarz Robert Polaszek. [W po-
niedziałki, wtorki. czwartki i piątki w godz. 12.30-

-15.00].
- A gdzie są świadczone pozostałe specjalistyczne
usługi?
Miejsc tEch śużadczeń jest bardzo dużo ż głóunźe sq
one zlokalizolDclne u szpźtalach, ale t. prguatnych ga-
bźnetacll. Ich adresE znajq Lekarze rodzinnż, którzg

- u razie potrzeby - będq tam stugch pacjentóul
kżerousalż.

- Jak przedstawia się opieka lekarska w szkołach?
Śuiadczenźa us zakresże hźgżeny szkolnej ,wEkong-

LDane soć przez SamodzźelnE PublicznE Zakład Opże-
kź Zdrotuotnej oraz niepubl.źczne zakładE opiekź zdro-
tuotnej. U nas obecnźe usługż tu tym zakresże śu:źad-
czq: NZOP Lekarza Rodzżnnego tu StarEm Bojano-
usie ż NZOP Przychodnża Lekarzu Rodzżnnego
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w Śmźglu araz lekarz stomatolog .Ioanna Mich-Ka-
pelc [szkoła poristawowa w Śmigiu].

-- Z jakiclr usług nry pacjenci z racji ubeziricczetria
w kasie chor;l;ch nrożemy jeszcze skorzystać?
J est źclt llsżele: stomatologiczne, ,reh,abilitctcy jn e

[Śmigiel - szpital, codziennie oprócz woinyclr sobót
i niedziel w godz. 7.00-16.00l, polł1,oc doraźna [po-
gotowie] , kolulnna tra"nsportu sanźtarnego u koś-
cżańskżm szpitalu. Pacje,nci majq też dostęp do pra-
cou,nź ż laboratorióu:. Z całc4 mocq poclkreślam, :e
PACJENT BEZ SKIEROWANIA od lekurza rodzin^
nego - 

pierwszego kontqktu MA PRAW? Do BEZ-
PŁATNEJ PORADY OD: DERMATOLOGA, ^§TO-
M AToLoG A, oN KoLoG A, PSYC HIATRY, Gll{E-
KOLOGA i LEKARZA OD UZALE:ł,I\IIEŃ.

- Dziękuję Panu za przekalre naszym Czytelrrikom
irrforrnac je.

(H.Z.)

-----s*
Z Wielkopolskiej Regionalnej Kasy Chor5 clr Od-

dział w Lesznie otrzymaem nazwiska lekarzy stoma-
tologów świadcząc;rch usługi na naszym tererrle. Są
nimi:
Włodzimierz Górski, Smigiel, uI. S, Skaizyńskiego 4,
tel. 5-1B0-392

Krzysztof Kapek, Smigiel, ill. T'. Kościrtszki 2512,

tel. 5-1B0 281,

Grzegarz Spychalski, Stare Bojanorł,o, uI. Głów-
na 34la, te1. 5-185-268.

Dla pełnej informacji podaję jeszc7e dni i godzi-
lly pracy pracowni i laboratorium lv §miglu:

- pracownia radiologiczna - szoi.ta],: 1_-oniedziałki,
środy i piątki w godz. B.00-i3.25, a we wtorki
i czwartki w godz. 8.00-13.00,

- pracownia USG - szpital: poniedziałki, środv
i czwartki od godz. 8.15. Konieczna wcześniejsza
rejestracjal

--- pracownia EKG - przychodnia: w dni robocze
od B.00-1B.00,

-- laboratorium -- przyclrodnia: pobieranie krwi od
B,00_-10.00, nagłe wypadki do 1B.00, od'biór vry-
ników w godz. 8.00-18.00.

UWAGA KOBIETY w WIEKU 50-69 LAT!
Pracownia mammogratic7na przy szpitalu w Go-

stynlu zaplasza wszystkie panie w wieku 50-69 ]at
należące do Wielkopolskiej Kasy Chorych na profi-
lakt;.g2nc raamlnograficzne badanie piersi. Nie obo-
wiązuje rcjonizacja, badanie jest bezpłatne - bez
skierowań.
Rejestracja od poniedziałku do piątku w godz. B.00-
--13.00 osobiście lub telefonicznie. TeI.: 572-.67-00
wew. 272, 572_67-01, 572-67-02,, 5?2-67-a3.

Gdzie na spacer?
Obecna pola sprzyja placcm w ogróclkach

i ...spacerom. A w Śmiglu, dzieki stat,aniorn kierow-
nictwa i pracowników Zakładu Gosi:odarki Komu-
lrainej i Mies2kaniowej utworzono dwie trasy space-
rowe.

Pierwsza z nich jest wiidoczna ,,gołym okiem" -_
mam na myśii zagospodarowanie terenił przy sta-
rvach pod wiatrakami, Planuje się tam dokonać jesz-
cze rvjelu rzeczy, ale to, co już zrobiono, godne jest
uwagi.

Przede wszystkim zdjęto napor,lriellzną linię enelge-
tyczną, ,,uziemiono" ją a oświetlony piac z prarnzej
strony może stanowic ba2ę dla cyrku (juz tym był),
karuzeii bądż może służyć jako parking.
Ale najpierw w oczy rzuca się olblzymi głaz, ważą-
cy ponad 25 ton, który przewiez,iorro ze żwirowiska
v7 Nietązkowie.

Natomiast za stawem na skarpie (warto plzejść dro-
g,ą przez mostek) kwiatami wysadzono herb Śmigla
(najpełniej widać go z ul. Północnej), obok któr,ego
I1a odwróconych dawnych płytach chodnikowych
spływa woda z niskiego wodotrysku unrieszczonego
rrad skarpą. Jej obieg jest zamknięty, Ponrpa ssie ją
z małego stawu, podaje do wodotrysku, z którego
liaskadą spływa do rynienki i dalej do dużego stawu.
Spłyrł,ająca rł,oda tworzy swoisty mikroklimat, który
nożna rł-chłaniać siedząc na łarveczkach przyttł,ier-
dzonyc}r do umacniającego skarpę murku.

;\ gd5, j,.rz w rvodnej scenerii odpoczniemy, warto
lvspiąc slę na Llsypaną górkę i podziwiać panoranę.
Tuż obok wzni.esienia widocztra jest dość szeroka
drózka wysypana plaskiem, którą warto podążyć na
spacer. Po jej lewej stronie posadzono iiczne drzew-
ka, które w przyszłości, gdy się rozrosną, dadzą cień.
Idąc nią dojdziemy do skr2yżowania z polną drogą
(warto spojrzeć w prawo) i gdy skręcimy w lewo,
wejdziemy w aleję Ignacego Paderewskiego przy
nauczycielskich blokach, których ładnie i gustownie
urządzony teren (jeszcze nie cały) też jest godny
uwagi.

Wszystko byłoby piękne, gdyby nie próby nisz-
czenia tego, co sporym wysiłkiem utządzono. Zatern
w imieniu władz samorządowych i pracowników Za-
kładu Gospodarki komunalnei i l{ieszkaniowej
w Śmiglu :peluję do wszystkich mies2kańców,
a szczególnie do dzieci i młodzieży, by traktowali
wszystkie zielone tereny i ich urządzenia, zarówno
w mieśc,ie jak i na wsiach, jako swoją własrrość, któ-
rej się nie niszczy, nie demoiuje i ni.e zaśmieca,
a wręcz przeciwnie 

- 
dba się o nią i pielęgnuje się

ją. Uświadommy sobie, że dla przyjezdnych są to
nasze wizytówki. A jak cię widzą, tak cię piszą!

(H.z.)oprac. (H. Z.)
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PoRAffiNlK KoNSUMENTA
GIVĄRANCJA JAKOSCI

l)rugą, obok rękojmi za wady, formą zabezpiecze-
rria interesów konsumenta w obrocie rynkow-ym jest
g.warancja jakości. W odróżnieniu od rękojmi za wa-
dy, udzielenie g.warancji jakości nabywcy towaru
lub usługi nie jest obowiązkowe, Gwarancja stanolvi
zatem swoiste uzup,ełnienie zawartej umowy splze-
daży lub umowy o dzieło. Niektórzy prawnicy twier-
dzą nawet, że poprzez udzielenie gwarancji zostaje
zawarta dodatkowa umowa o odrębne świadczenie
między naby,"vcą rzeczy a gwarrantem. Nie wdając slę
w skopmlikowane rozważania prawne należy przy-
jąć, że udzie]enie gwarancji jakości oznacza dobro-
wolne zapewnienie ze strony gwaranta, że określony
wyrob jest wysokiej jakości a także zobowlązanie iż
w przypadku ujawnienia się w określonym czasie
wad wyrobu, zostaną one usunięte na koszt gwaran-
ta. Gdy usunięcie wad okazało się nieskuteczne 1ub
niemoż}iwe, gwarant z reguły zobowiązuje się do
nieodpłatnej wymiany wadliwego towaru na nowy,
wolny od wad.

Gwarancji jakości może udzielić każdy podmiot
występujący w obrocie handlowym. Może to byc
więc sprzedawca detaiiczny ale także: ploducent
krajowy, importer i hurtownik, W praktyce naj-
częściej spotykamy obecnie gwarancje udzielone
przez producentów i importerów, Udzielenie gwa-
rancji, powinno byc potwierdzone wydantem doku-
mentu gwarancyjnego (np, karty lub certyf ikatu
gwarancyjnego) zawielającego warunki jej udziele-
nia, zakres odpowiedzialności gwaranta oraz terminu
na jaki została udzieiona. Istotną informacją, która
musi się zna7eżć w dokumencie gwarancyjnym jest
też wyraźnie określenie nazwy i adresu gwaranta.
W tym miejscu zwracam uwagę aby, co często się
zdatza, nie mylić gwaranta ze sprzedawcą, który
w dokumencie gw-arancylnym dokonuje stosownego
zapi.su o dacie sprzedaży umieszczając tam również
przewaznie swoją pieczątkQ.

Nie jest tez gwarantem wymieniany w karcie
gwarancyjnej serwi,sant. 'l'en ostatni jest zobowiąza-
ny jedynie do wykonywania w imieniu gwaranta na-
plawy wyrobu.

Termin gvrarancji może być określony na dowoi-
ny okres, np. 6 miesięcy, 2lata, itd. Jeżeii dokument
gwarancyjny nie okreśia dokładnie terminu, wynosi
on 1 rok iicząc od daty wydania (sprzedaży) towaru
lrabywcy.

Należy podkreśiic, że przyjęcie do}<umentu gwa-
rancyjrrego towaru przez nabywcę ozllacza wyraże-
nie zgody rra r..,szystkie postanowrenia tego doku-
mentu i po zawarciu. umowy sprzedaży nie można
ich s]<trteczilic kwestionować.

Ważną rzeczą jest aby pamiętac, że z reguły ko-
deksowe przepisy o gwarancji jakości nie mają cha-
rakteru bezwzględnie obowiązującego i dokument
gwarancyjny może kształtować plawa oraz obowiąz-
ki gwaranta i konsumenta w sp,osób odmienny od te-
go co zapisano w Kodeksie cywilnym. Jeśli jednak
1etrze dokument pomija określone zagadnienia to
zawsze mają zastosowanie uregulowania kodeksolve.

Ujmując Tzecz skrótowo mozna stwierdzic, że
udzie]enie gwarancji jakości wtąże gwaranta tylko
ri. takim zakresie, jaki sam ustalił w dokumencie
gwarancyjnym. Stąd też, każdą decyzję zakupu wy-
robu co do którego sprzedawca zapewnia o udziele-
niu gwarancji, naieżałoby poprzedzić dokładną ana-
lizą zapisów dokumentu gwarancyjnego.

Udzielenie gwarancji nie wpływa w żaden sposób
na odpolviedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za
wady tzeczv sprzedanej. Obydwie te formy zabez-
pieczenia interesów konsumenta są od siebie nieza-
leżne, Szczegółor.vo będz,iemy zajmowac się tym za-
gadnieniem w dalszym ciągu naszego poradnika.

Kupując wyrób objęty gu,arancją jakości, konsu-
ment uzyskuje zapewnienie o wysokiej jakości tego
wyrobu oraz dodatkową (poza rękojmią) ochronę
q, przypadku gdyby wyrób okazał się wadiiwy. Gwa-
rancja stanowi zatem niewątpliwie wzmocnienie po-
zycji konsumenta w obrocie rynkowym.

W praktyce przyjęło się, ze gwarancja jest udzie-
lana z reguły na wyroby technicznie skomplikowane,
r,,lymagające okresowych przeglądów graz fachowych
zabiegów konserwacyjnyclr. Mogą to więc być np
samochody, sprzęt elektroniczny, pralki, 1odów-ki,
zmywarki itp. ale takze np. meble. Z kolei trudno
rvyobrazić sobie udzielenie skutecznej gwaranc;i ja-
kości odzieży czy obuwia,

Na zakończenie podkreślam taz jeszcze, że gwa-
rancja jakości nie jest obowiązkowa i konsument
decydr.riąc się na zakup określonego towaru nie mo-
że zmusić żadnego podmiotu rynkowego do jej udzie-
lenia, Pozostaje jedynie mozliwość zakupu u inrrego
sprzedawcy, który być może, splzeda identyczny to-
\\,ar z zapewnieniem gwarancji.

mgr Arkadi,usz Wlekłg

ar]r!l!lrlltlllalts§lrDilI§llll§llril§lll3l

Miejsce na reklamę

Twej
y!Firm



1ł wITRYNA ŚMIGIatsKA

OBWIESZCZENIE
Zarządl Miejskiego §rnigla

Na podstau,le art. 18 ust.2 pkt 1 Ustawy z Clrla ? lrll-
ca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennyrłr 1Dz. U.
Nr 89 pcz.415 i tekst jeclnolity Dz. U. }ir i5 poz. 1._i9

z dnia 25 lutego 1999 r. z późniejsz)/n}i z!],la]lan]i)
oraz stosownie d9 Uchwały Rady Niiejsl<ie; SnlLgla
}lr X!i/l7912000 z dnia 17 lutego 2000 r,.

Nr X!I/180l2a00 z dnia 17 lutego 2000 r.
Nr X!I/1B112000 z dnia 17 lutego 2000 r.
Nr X!I/1B212000 z dnia 17 lutego 2000 r.
zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzcnia zmiarr
miejscowego planu zagospodarowania 1rrzestrzełrne-
go miasta i gminy Smigiet.
Przedmiotem zmian planu zagospodar,rll,ą11;3 1r; 2c-
strzeirnego miasia i gminy Śrnigiel d9 uchvlai;,-.

- Nr XVIi179l2000 są tereny usług oswi.et;!,
jednostka 1 UO, które przeziracza się pclci i,,uciow-
nictwo rnieszkaniorve jednorodztnne ,araz z bu-
downictwem zagrodowynl ol,az tereri;,, laso,"v w
Broni1<owie

_- Nr XVI/1B0/2000 są w części telerrv ośr,odl.ia plo-
dukcji polowej i zwierzęcej - - .;edncstlia RPO,
które ptzeznacza się pod poszelzenie funkcji
o działalność gospodarczą i zabudo,uvę mieszka-
niolvą w N{orownicy - Sikorzyn

-- Nr XVI/181/2000 są tereny użytków rolrryclr, któ-
re przeznacza się pod zabudowę rrlieszkaniową
jednorodzinną r,v obrębie części v/si Oiszewo oTaz
Nietążkowo

-- Nr XVI/IB2/2000 są tereny użytlrólv r.,olnych olaz
tereny usług - rem,iza OSP, które plzeznacza slę
pod zabudowę mieszkaniową ;eclllolcdziną rv
Przysiece Polskiej.

Zainter,esowani mogą zgłaszać w.nioski do ,,v5.żej wy-
mienionego planu.
Wnioski na piśmie należy składać w Urzędzie Miej-
slrim Śmigla w ternrinie do dnia 30 czerwca 2000 r.
Yliniosek powinien zawierać nazwisko, irnię i adres
rvrrioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznćlczenie
nieruchomości, której dotyczy.

Za Zatząd
Przewodnic zący Zar ządut

inż. Jerzv Cieśla

::91,j*53l:*, * - * *_--- ** *_Ą."q-1

WAIKAe3§E
NIB TYLK0 GB,oŻĄ WYPADI{iEM

FIZYCZNYM,.,
Zbltżają się wakacje. Wiele dzieci i n-iłodziezy

spędzi je poza domem. Nie rvszyscy pod tros}<lirł,ą
opieką wychowawców bądź inych dorosłyclr osób,
Czyhać na nich będzi,e wiele pokus, a jedną 2 nich.
być może, będzie ...sekta. O tliej w następnyfil IlLr_-

merze.

AGENCJA UBEZPIECZENIOWA

ANDF"zEJ CIF]SIELSK1

Smigiel, ul. Lipowa 33, tel. 5189-365
te1. 0602464201

PRZEDSTAWICIEL PZU SA
poleca bezpłatne doradztwo i zawieranie unrów

w zakresie ubezpieczeń:

I. Majątkorvych

- budy,rki i mienie od clgnia, kradzieży r irr-
nych żywiołów

1I. Wypadkowych

-- odpowiedzialrrości cywilne.1

-- liieszczęśliwe wypadki

III. Komunikacyjnych

- C)C, AC, Zielona Karta

oraz spisylvanie umórv

Do oTwA[iTEGo FUNDUSZU
EMERYTALNEGO PZIJ ,,ZŁaTA JESIEŃ"

BEZPROWIZYJNIE PRZYJMUJE $Pł,ATY ZA OC
PoJAzDÓw

ó4-030 śMlGlEL
ul. kościuszki ó

tel. 0-ó5) 5t80-206

PROFESJONA,LNE ZDJĘCIA:

- ślubne,

-- kornunijne,
-.- rodzinne,

- paszportowe,

- dowodowe, iegitytnacyjne w 3 min.

- reportażowe,

- reklamowe,

WYWoŁYWANIE FILMóW l zDJĘc AMAToR§KlcH
SPRZEDAŻ:

- filmów,

- aparatów (2 lata gwararrcji),
-* albumów,

- ramek,
-- baterii (tal<ze cio alarrrrów ,aparatów

słuchowych itp.),
akcesorió.ł fotoglaficznych,

- baterii do telefonów.
L|SLUGI KSERO A3, A4 pomniejszonie . powiększonie
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POG&Ń I - klasa A,, PGGOŃ II - 
juniorzy młodsi

MAS-RGL I - liga okręgowa, MAS-ROL II - kl. B
wYNIl{i R8ZEGRA},iYCH MECZÓW

28 maja br.
MAS-ROL I - ZJEDNOCZENI Chruścina 5:0.
Bramki zdobyli: Piotr Mielcarek dwie i Paweł Ma-
nia, Daniel Marciniak i Łukasz Kasperek po jedrrej.

RYWAL KURZAGORA -- POGON I 3:4. Bramki
zclobyli: Krzysztof Kurzawa dwie, Włodzimier2 Ryd-
lewski i Tomasz Okuprriczak.
MAS-ROL II - STARK Starkorvo 3: 1. Bramki
zdobyli: Karol Maj, Sebastian Niszczak i Łukasz
Frąckowiak.
POGOŃ ii - SOKÓŁ Niechlórv 6 : 0. Nliłosz Grze-
lak zdobył trzy bramki, Przemysław Mikołajczak
dwie i Przemysław Błocian - 

jedną.

3 czerwca br.
ROLNIK Racot - MAS-ROL I 5 : 0.

POGOŃ I - KŁOS Garzyn 1: 1. Bramkę dla PO-
GONI strzelił Karol Piotrowiak.

4 czerwca br.
KLOI{ Mochy - MAS-ROL II 1 :3. Bramki dla

MAS-ROL-u zdobyli: Przemysław Jakubowski, Le-
szek Domagała i Sebastian Niszczak.

R§PfiffiI§J&m K§§{&,,ffEilTnllM"

9.06.2000 (piątek) godz. 19.00

,,CHŁOPAKi NIE PŁACZĄ", Polska, 1999. Reż,

Olaf Lubaszenko. Wyk. Nlaciej Stuhr, \Mojtek Klata,
Michał Milowicz, Cezary Pazura, Ania Mucha. Film
sensacyjny. Młody muzyk probuje pomóc swemu

ni.eśmiałemu koledze, zapTasza do jego domu dziew-
czyny pracujące dla tzw. agencji tou,arzyskiej, Szef

agencji żąda wysokich opłat, muzyk musi zastawic
w lombardzie swoje skrzypce.
16.06.2000 (piątek) godz. 10.00

,,MIASTECZKO SOUTH PARK", IJSA, i999, Reż,

Trey Park, Filrn rystlnlrowy, którego akcja toczy się

współcześnie w Stanach Zjednoczonych, w niewiel-
kim mieście. Grupa uczniów ze szkoły podstawowej

wybiera się do kina na tilrn przezna,czony wyŁącz-

nie dia dorosłych. Kasjerki odnrawiają sprz,edaży bi-
Ietów, chłopcy proszą o przysi rlgt- przechodnia. Ekra-
nowi bohaterou,i,e zachou,ują się wuigainie, dzieciaki
ich naśladują.

,,KRVMINAŁKL,."
19.05.br. 

- w Śmiglu na uI. Wodnej kierujący sa-
mochodem marki SKODA nie irdz,ielił pierwszeń-
stwa przejazdu FIATOWI 126p i doprowadz1l do
zderzenia. Sprawcę kolizji ukarano mandatem kar-
nym.

20.05.br. 
- mieszkanka Jez,ierzyc zgłosiła, że jej teść,

będąc pod wpływem alkoholu, wywołał domołvą
awanturę. Przybyły patrol policji awanturnika nie
zastał, a zgłaszającą pollczono.

20.05.br. 
- mieszkanka Starego Pojanowa zgłosiła,

że jej ojciec, będąc w stanie po spozyciu alkoholu,
wszcząŁ domową awanturę. Przybyły patrol policji
arvanturnika odwiózł d9 policyjnej izby zatrzymań
do wytrzeżwienia.

24.05.br. 
- mieszkaniec Śmigla zgłosił, że nieznana

osoba zniszczyła płot przy posesji, w której za-
mieszkuje, Na miejscu okazało się, że zgłaszający
jest pod wpływem alkoholu, a zamiast płotu jest
rozciągnięty drut, który został zamontowa:ny przez
zgłaszającepo, a rozerwany przez innych mieszkań-
ców tejże posesji.

27.05.br. 
- na u1. J. Kilińskiego w Śmiglu podczas

wysiadania z samochodu mieszkaniec Leszna otwie-
rając drzwi z prawej strony pojazdu nie zachor,vał
nalezytych środków ostrożności i uderzył nimi
przejeżdżającego lowerem 53-ietniego mieszkańca
Śmigla, który doznał wstrząśnienia mózgu.

... zebrał H.Z.
PS. Z okazji Dnia Dziecka policjanci z Komisariatu
Policj,i w Śmigtu przeprowadzili u,śród dzieci naj-
młodszych klas akcję profilaktyczną obdarowując ich
odblaskowymi elementami oraz pięknie wydaną, ko-
lorową książeczkę którą: Przeczytaj tą książeczkę ra-
zern z mamą i tatą, w szkole z nauczycielertr. Do-
rviesz się z niej jak unikrrąć wielu niebezpieczeństw,
na jakie możesz być narażony.

Druk tej ksiązr,ezlii ,,PCLICJA ... tl:e tylko dzie-
ciom" został sf inansowany przezi Wielkopolskie
Przedsiębiorstwo Przetwórstwa lvlięsnego w Śmiglu,
Bank Spółdzte\czy w Śmiglu, Przedsiębiorstwg Pro-
dukcji, Handju i Usług Rolniczych ŚłtICnOl sp.

z o,o. oTaz Urząd Miejski śm-igla.
-w-v vvĘ tr#-v 9@ 'vv!Vv*,^.,,.#

23.06.2000 (piątek) godz. 17.00

,,TOY STORY 2", IISA, 1999. Reż. John Lasseter,
Filrn animowany, kontynuacja opowieści sprzed kil-
ku lat zrealizowanej techniką kornputelową. Akcja
toczy się w domu chłopca, jego zabawki żyją włas-
nym życiem. Jedna z zabawek, kowboj zostaje usz-

kodzona. Właściciel postanawia pozbyć się jej, Osta-

tecznie kowboj trafia na wyplzedaż rzeczy używa-
nYch. 

B,M.

L
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PRZETARG
ZGKiM w Sniglu zawiadam,ia, lż w dniu 29.06.2000

roku o godz. 9.00 odbędzie się przetarg organiczony

na iokal użytkowy położony w Smiglu przy ul. Ja-

gi,eliońskiej 6. Bliższe dane w ogłoszeniu w gablocie

Zakładu oraz innych miejscach zwyczajowo przyję-

tych.

SKLEP
SP O ŻY WC ZO -PRZF.IAYSŁO WY

,,LEwIATAN"
PPUH s.c. ,,GIN" A. P. BALCER

zapraSZa
tanich zakupów codziennie, również w niedzieie

oferuje
szeroką gamę artykułów ogólnospożywczych

w atrakcyjnych cenach
UWAGA: NOWE GODZINY OTWARCIA:

oD 7.00 Do 22.00

Wypiłeś? _ Nie jedź! _ Dowieziemy!
Zakupy na telefon 518-92-71

,,LEWIATAN" - TWÓJ DOBRY SĄSIAD]
Z tym kuponem ogłoszeniowym 50/o taniej

Życzymy przyjemnych zakupów.

do

ffiffiŁ{§ffitr§ffi§e ffiffi§§ffiffiffi

Pożyczkl gotówkowe w domu
kiienta, bez żyrantow.
Tel. 518-97 40, kom. 0 601 911 603

ORIFLAME praca dodatkowa lub stała - Plomocja
tel. 061 8575643, 0601935676

Sprzedam MULTIKAR, TeI. 51B 92 32

Przyjmę uczniów w zawodzie sprzedawca, J rok nau-
ki. Tel. 51-89-271.

Sprzedam FSO 1500 combi,
Tel.51-89-399.

biały, stan dobry.

TRĘ]SKAs\rKE
PROSTO Z POLA

$o
sppggew{&#

g€rSZrcffiD Effiil€ZgĘ<
Śmigiel, ul. Moror,vnicka 14

tel. 5189-586

Bronikowo, ul. Morownicka 7

tel. 5180-710

ffiffiflPŁ&tffifi

EDMVND CZARNEcl<l
lrPHU FffiA

SPRZED^Ż cKlEN l DRZW| Z PCV
żauUZJE, RCLETy, SlATKl pRZĘClW oWADOM

pRzEDsTAwlclEL FlRMy PffiGF!LOPtAST Wilkowice
Geny producenta, sprzedaż ratalna
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,,Dlukornio" iomon ł,ęczyński Śmigiel, hm, Zb. Lukomskiego 3 - tel. (0-65) 5180-543,

64 - 030 Smigiel, u!. Farna 3
Te1.1Fax. (065)5189 - 687 Tel. korn. 0 603 572324

U§ŁUGl
oGol_NOBUDOWLANE

,§trĄfu,§Y_g-dl Sj


