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Dzień dobryI Witom Poństwo serdecz-
nie izoproszcm do gimnostyki poronnej.
[,{yśie, ze to rriestety, ostotnie ciepłe dni w

ioku. Coż, drugo połowo poździerniko to
'i7|lo krok do Wszystkich Świętych. Co
prowdo jeszcze gdzie niegdzie zokwiinq o

to wiśnie, o to jobłonie q nowet zoowocujq
truskowki, ole ,,storzy 9órole' roczej upo-
tiujq vr iytlr zjcwiskoch zopowiedź ostrej
zimy, cnizeli powrotu lqto,.leszcze tylko
grzybici"ze, lvędkorze i turyści próbujq no-
łopoć i nłzbieroć co tylko możliwe (choćby
cCrobinę jesiennej ciszy i słońco), ole to
juz chybo nieodwołolnie ostotnie dni ,,bo-
biego ioto". Zonim przytłoczy nos zimno
ijesienne szorugi, stońmy ochoczo przy
,,:,iworiyrn szełoko oknie i rozpoczynomy.

Zciec'wie rniesiqc iemu noszo (zosłużo-
żonc i wysłuzcnc) kolejko obchodziło swój
jubiieus;, Pomi.qtoli o ni:,n kolejorze z Poz-
nctric o;,goni;ujqc a,Ąl15 październiko rojd
,,7 akazli 1ł*-iecio koIejki wqskotorowej
d,,, !mig!c", i to [:;,ł pcwód, dlo którego
jr::c:e i-cz i:ruchon-;icno zobytkowy skłod
i..;,eji<i i g,i,;ił stccjc, 9dzie znolozłq się
i:,t,t: rojdu.

Tak jck schyłek latc, tok prowdcpodob-
l-iie'io ickże było juz sclryłkowo imprezo
r-ipomięinicjqco noszq jubi!otkę. A potem

;,;ż n=:iqpi ziłlc. l tylko koloryfery będq
pod perq i n!i<t ju;ż nie nopoli pod kotłem
stc reg o pc rc-}woz! ku...

l,iie mc spokoju w Ziemi Ślviętej, Po-
nlięiJzy izl,c;e!ern c Folestynq odzyły od-
wieczne wośnie t erytoriolne. Obie strony
uLrorr:incjq się o Jerozolimę, chqc z tego
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miostq uczynić swojq stolicę. Jok tok dolej pójdzie, to
oni jedno, oni drugo strono nie będzie mioło z tegc
miosto żodnego poźytku. Zoczęło się bowiem niszcze-
nie rniejsc kultu religijnego, cl to przecież one stono-
lviq głównie r: crtrokcyjności Jerozolimy dlo świoto. Ze
te tqkie ciwo r.vsponiołe norody kupieckie jok Żydzi
i Ai,obowie nie pomyślq o dochodoch od turystów,
których nie będq już nęciły zrujnowone pozostołości.
Dobrze, że wśr,ód zwalenników gimnostyki poronnej
irie rno sporów o określone okno, przy którym się noj-
lepiej ćwiczy. Bo jedynym efektem sq wówczos powy-
bijone szyby i przeciqg w cołym mieszkoniu, Oby więc
;: tego kon{liktu nod brzegomi Jordonu nie zrobił się
vrlłcśnie przeciqg w cołym mieszkoniu!

Jok mowioł Jerzy Woldorff: muzyko łogodzi oby-
c;lcje, N,iiechby toki wpływ mioł no wszystkich Między-
norodowy Konkurs Chopinowski, którego ostotnie okor-
dy dobiegojq jeszcze z Worszowy. Konkurs międzyno-
rcldowy, bodoj rongq nojwyższy w świecie, o w kroju
mqło co o nim słychoć, No, może sdyby pioniści ro-
zegroli ze sobq rnecz piłki nożnej, to byłby powód, że-
by rozpisywoć się o tym w prosie i reklomowoć w me-

diqch. A tok no morginesie: czy zouwożyliście Poń-
stwo jok silnq ekipę wystovrili w tym roku Chińczycy?
A niedowno doskonołe oiqgnięcio sportowe Chin no

lgrzyskoch Olimpijskich i zupełnie świeżo literocko
nogrodo Noblo też dlo Chińczyko - Goo Xingjino,
Czyżby toko pokojowo ,,inwozjo mocy" w wykononiu
nojiiczniejszego norodu świoto?

A wrocojqc do Konkursu Chopinowskiego - czyż

nie było by dobrze wprowodzić szerzej utwory noszego
nojvriększego kompozytorq do codziennego zycio? Kie-
dyś wszystkie istctne wydorzenio w kroju odbywoły się

z toworzyszeniem muzyki Chopino - nowet ogłoszenie
stonu wojennego. Poniewoż Chopin był nie tylko ge-
niuszem muzycznym, ole również odznoczoł się sporyrn
poczuciem humoru, nie wqtpię, że zechciołby sko;"npo-

nowoć coś stosownego tokże do uprowionio 9imno-
styki poronnej,

Teroz zechcq Poństwo poćwiczyć trochę somi. Jo
muszę trochę podkurowoć zdrowie, bo przeziębiłonr
się podczos pikiety nouczycieli szkoł gminnych poci

Urzędem Miosto (no chłód i siqpiqcy deszcz nie po-
mogojq nowet gorqce dyskusje), Chodziło o nie wy-
płocone w terminie, o zogworontowone przez rzqd
podwyzki. (Teroz rzqd znowu obiecuje kolejne doaotki
do pensji dlo nouczycieli, o oni niech już się pciem
wykłócojq z miejscowymi włodzomi o reolizocję obiet-
rric). Po pikiecie no lekcje koleżonki, któro przewod-
niczyło protestowi wkroczyło niezopowiedzianie d,woch
policjontów, żqdojqc wyjośnień co do zołozeń projek-
towonych nostępnych okcji. Nouczyciele jeszcze o to-
kowych nie zdqżyli nowet pomyśleć, o tu proszę joko
wsponioło (ocz intrygujqco) ,,okcjo prewencyjno" I Cóż,
może toko ,,demonstrocjo siły" podnosi no duchu ...

strózow porzqdku publicznego, Teroz zoczynom jokby

rozumiec co w roportoch policyjnych znaczy z"łi-ct:

zgłoszojqcego pouczono (niech nie zgłoszc, bo z tego
tylko roboto dlo policji?), Rodzę wszelkim niepckor-
nym, oby zowsze nosili przy sobie zoposowq szczotecz-
kę do zębow i zmionę bielizny. Tok no wszelki przy-

podek, sdyby nie storczyły ,,pouczenio",
A teroz już Poństwo żegnom i zoproszom do no-

stępnego (mom nodzieję) spotkonio przy 9imnostyce
poronnej,

Gźmnąstukę poranną przygotowala i, prowadzżła mgr J, S,

eO SLVCHAC W SlE]IlMIllK|tJI ?
ODPOWIADA RADNY SEJMIKU WIELK()POLSKIEGO _ MARIAN KASPDRSKI

XXV|U sesja Sejmiku, która odbgła się 25 usrześ-
rł,l,a br. rozpatrzyła uiele ważngch sprau dla WteL-

kopolskź.
i|ostalźśmg zapoznanź z wykonanźem budżetu za 7.

połrocze. Cztery podstatuolłe składnżkż budżetu po

stronie dochodow zostałE ugkonane następujqco:
subuencje u) 50,390lo, d,otacje ce\,ollse u) 33,780lo,

ud,zżq} tu podatkach lł 15,090/o, a pozostałe docłłodE
luykanctno w 0,740lo.

Zatltlźęr :l.,: tLno S tr ate g źę Rozuso ju Rclnżctu,a ż Ob sza-
roru 'ł'ł-żejskżch tu Wżelkopolsce. TematEkę tq poprze,
d,zźłu lri,ę.! au qtkoua analźza sytuac jż lłsż, s zc ze g ólnt e

n^Lacnę ź słqbe strorua naszego rolnźctusa ż przemysłu
rolno-spo:.y,uJczego. Opracowano luźzję roztłoju rol-
nicttlsa w uojeuadztll:l,e tls oparcźu o progranxa rzq-
dowe ź źntegrację z Unżq Europejslło,. Reasumujqc:
strategźa obszaróus wiejskźch obeimuje małe
mźasta, polłtatE ź usieś lł ujęciu diagnozg i kże-

runkóus rozwoju oraz progrqn"Lu rozlDoju rolnicttua

ż gospodarki żEtunoŚciouej, Opracouana clok,,;]iitilt
jest propozEcjq d,ta uszgstkich, którzE u Wżel,łopol,-

sce żgjq ż pracujq, jednakże adresowany jest gi,))_::ąie

d,o mżeszkańcow wsi i małych mźast i osób ::-,;c,-a-

nych ze sfero, rolno-spożgtuczor.. Zadani,ern cc:lll,itli-
stracjż rzqdowej uszEstkicll szczeblź bęclzże stL]: ar,Q-

nie sprzgjajqcgch usarunkóus do real,żzacii zupisou
strategiź, Od, naszego ll:spólnego dzżg.łania ztl!e:!ł

u: jakiej Wl,elkopolsce będzźemg żyh ź jak(ł il-źeiko-
polskę zostazuimE nas za nx następcom,
Przgszłość rolnźctu:a można przetuidzieć tlo 202j ro,
ku, To rozlllój agrobiznesu jako przejaw tt:ysołiego

stopnla źntegr ac jż rolnictw a, pr zemy sło,tc ob sł,-L g tt j q-

cEch rolnictLDo oTaz handlu artykułamź rolrlo-spo-

żguczymi. Przgczynża, się one do zmoderfli:otqnia
l zrekonstruollsaniu Talrlict7Dl., ktore clziękź tęnll_ bę-

dzźe rnźało usEższe dochody, zgłaszać się bęclzie tcgż-

sza popat na toluqła i usługż oJerowane przez u*ie j-

skq sźeć hąndlowo-usługouq. Sprzy jać to będzie z ko-



WITRYNA ŚMIGIELSKA

leź pou;stalraniu nouEch mżejsc praca tp zaluodach
nierolnźczycłt, a ta rezultacźe do zróusnousażonego
t, o ztt o j u ob szur óu taie jskżctl,

\Ą7 m,oim tuystqpźenźu plenarnym na tej sesjż przed-
stą,a_lżłem tragedźę ekonomźcznq usżelkopolskiej usi,
3ednocześnźe tuslcazujqc na trudnoścż jakźe lnieś na-
potyka ż na jej patrzebg. Z llsElżczeń uynźka, że d,o

iL: ź el,k o p ol skże g o r olnżctlu a p otr z eb cI o g r o TLnu ch ś r o d -
kóu lts salTLan,L gospodarstl,Dź.e, ul polu ź u całej źn-
jrastrukturze 

- na dzźś jest to ostatnż dztlsonek!
Wźeś potrzebuje zuspq,rcia środkamź państzłouyml.
Rozpatryuać należE także rozwój naszego małego
lnźasta.

\Y HanoweTze na EXPO 2000, tu trakcźe prezen-
tccji Wźelkopolskl., uczestniczyłem us ceremonżź pod-
pżsania porozumżenźa ź uspółpracE pomi,ędzy Wżel-
kopolskq ź Dolnq Saksoniq, które z naszego ramienża
podpi.sał Murszałek Sejmlku SteJan Mikołajczak.

W d,nżu 27 usrześni,a br, w Poznanźu. na zaprosze-
nie Prezydenta RP, uczestnżczEłem ąn semźnarźum
poślnźęcongm problematgce utsi i rolnźctltsa pod ha-
słem KRAJ ZA MIASTEM, ReJerenci wskazEu:alź na
potrzebę narodouego progranxu dla usi, zlłźększenża
środkolł dla rolnictua, kortźecznq ponxoc nauki u:sź

- 
jak uieśnźak ma sźę dostać na uczelnźę? Godzżnne

tłEstqpźenże PO.na PrezEdenta uykazało, że jest
śzużetnźe zorżentowanu ID sprauach rolł,łi,ctwa, jego
zagrozeniach, ź oczekiusań Ludzi usi. Prezydent dekla-
rotłał, że z tego grona potuoła Radę Programowq dla
wdrqżanża ż rozuźorzgll:anźa. zagadnżeń ekonomźcz-
nEch, usż.

Na przetomie lżstopadalgrudnia planuję spotkać
sźę ze społeczeństlnem Śmigla i ucznżumź Szkoły Rol-
ni.czej u Nl,eta,żkousźe, Jest wżele utuag, z którytrmź
chciałbgm sźę podzielić. Do zobqczeniq.
Dziękuję Panu za wypowiedź j. do zobaczenia za rni.e-

siąc. (H. Z.)

§}Y§Kąr§JA PoD RATU§uElv§
9 października br. przed siedzibą Urzędu Miej-

skiego Śrnigta zebrało się około 95 nauczycieli by
wręczyć adresatowi LIST OTWARTY NAUCZYCiE-
LI GNtiNY Śitłlctgr- Do PANA JERZEGo CIEŚLi
BURMiSTRZA MIASTA ŚMiGLA. Reprezentowali
szkoły i przedszkola w Bronikowie, Czaczu, Przysie-
ce Poiskiej. Star;,rnr Bojano-wie, Śmiglu i Zegrówku,
Do zeł.ranych z budynku_ urzędu wyszli Burmistrz
Śrtigla Jerz_v CieśIa i przewodniczący Rady Miej-
skiej Śmigla Z,vgmunt Konieczny, Maria Joz,efczak
podkreślając, że ,zel)raliśmy się ponad podziałami,
bo reprezentujemy lł,szystkie szkoły podległe samo-
rządolvi, są lr,śród nas członkowie Międzyzakładowej
Komisji Cśrł,iaty NSZZ SOLIDARNOŚĆ przy Samo-
rządowym Giinnazjum i Szkołe Podstawowej w Śmi-
glu, członkorł,ie Związku Nauczycieistwa Po,lskiego
i nauczyciele niezrzeszeni" odczytała treść listu
ot-wartego jak następuje:

Wgrażam.y protest przeciuko łamaniu pra.ua gua-
,rantouaTlego naTn, przez IJstaluę Karta Nauczgcżela!

Dnia 6 paźdzźernżka upłynqł termżn ugpłatg za-
ległgch podlugżek pensjż!

Czujemy sżę zlekceu:ażenź ź jesteśmE oburzeni po-
stauq Panu Burmźstrzą!

Do dnża dzżsiejszego ruźe otrzgmaliśmE lngrólłna-
nźa pensjź, które przEsługuje nam od 1.01.2000 r.

W dalszgm cźqgu nasza ta.k trudna i odpouże-
d.zźalna |)r&cq,, lłynagradzana jest według stargch
stauek!

Pan Burm,źstrz nże podjqł żadnego lngsźłku, abg
pozgtgunże ,rozwiqzać probler,n. Nie darżgł do dialogu
z natlczEctel,ami!

Mżmo naszej skomplżkoluanej sEtuacjż materi.al-
nej, ugcl,todzqc naprzecźu probleTnonx tinansozagim

Samorzqdu Gming §yni.giel, każdy z nas zo"ofiarow,Jł
sg mb oli,c znq złotóukę.

MamE nadzźeję, że będzźe to złotówku na dobrg
poezqtek.

NAUCZYC(ELE
A następnie chciano wręczyć Burmistrzowi Śmigla
plastikovrą skarbonkę z symbolicznynri złotówkami.
Jerzy Cieśla, dokładając swoją monetę nie przyjął
jej. ,,Przekażcie 1ą opiece społecznej" - zaplopo-
nował.

Burmistrz między innymi stwierdził: tlbolewanr
nad formą p,rotestu. Nie ja stworzyłem sytuację i nie
ja obiecywałem Wam pieniądze. Ministerstwo clo dzi-
slaj środków nam nie prz,ekazało i nie wiem dlacze-
go. Tak wygląda sytuacja na dzisiaj. (...) Za paździer-
nik, listopad i grudzień otrzymacie Państłrlo w-y'na-

grodzenie według nowych stawek. Resztę - jak bę-

dą pieniądze.
Po wystąpieniu burmistrza doszło do polemiki.

Między innymi spytano diaczego inne gminy z ayłe,
go województwa \eszczyńskiego mają wypłacone 1ub

będą miały w najbliższynr czasie, tylko my nie? .-
Z pustego,to i Salomon nie naleje. Trzeba miec środ-
ki. Przykre jest to, że ktoś nas stawia po różnych
stnonach - odpowiedział burmistrz.
Po dalszej dyskusji, m.in. i o dodatku motywac5,j-
nyffi, M. Józefczak poinformo-wała: ,,Czekamy dc

czwartku (12 bm. - H.Z.).Wó,,łzczas podejmiemy de-

cyzję o innej formie protestu, Mamy na-dzieję, ze

Pan Burmistrz przyjdzie do nas i nie będziemy zmu-
szeni do takiej formy protestu. (...) Każdy ma swoją

odpowiedzialność (..,), nie naszą rolą jest mówienie
burmrs.trzlwt, 

:Ur* 
ma szukać pieniędzy, 

@.zl
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frffi# w66efiwx
Fanie Burrrtistrzrr. Dlaczego dyskutował Farr z nau-
czycielarni płzed hud3rnlłiem, przy siąpiącynr desz-
tzu?
V/ piąiek 6 p,aździernika Przewodnicząca Międzyza-
kłaclcwej Komisji Ośiviir.ty I\SZZ Solidarność pani
.,,Taria Józefczak poinfornrowała mnie pisemrrie tl lla-
jącej odbyć się pikiecie nauczycieli i chęci lozmowy
Ze trlrlą,
,i]ołr:vś]ałenr, że skoro namy rozmawiać to należy 'r,ę
]i]]?]ilr.t}rlrę przeprowadzić w budynku i dlatego przy-
|]oto\riia,no salę i<onferencyjną. Nie spodzierł,ałem się
i:,ll< licznej reprezentacji. Ponieważ sala pomieścic
i.loze oiroło 50 osób, a nauczycieli było o<oło 1tiO

zilluszon.v klyłem rozmawiać przed budynk_iern.
W liście otrvartyn,l rric nie mówi się arri o Radzie
i'lliejskiej §migla ani o Zarządzie Miejskirn Śrnigla
t3zllro o burmistrzu i zayzuca się nru wręcz zanieclra-
nie działania. Czy czuje się Pan osobiście winrryrn za
istniejącą sytuację
Ijvtanie cilaczego rłr liście otwartym nie mórvi się nic
o Radzie Miejskiej anl o Zarządzie Miejskrn naieży
posta"wić olganizatorom pikiety.
i0 lat działania sarnorządu po,winno wystaiczyc ai:y
pi,zynajmniej pr:acownicy sarnorządu terytorialnego
(a talriini są nauczyciele) byii zorientowani r,v struk-
turach sarnorządu. Pr^zypomnę, że organem stano-
wiącynr a tym samy}Tl prowadzącym szkoły jest Ra-
da lr'Iiejska, ja oriporviadam za prawiclłową gospo-
dalkę finansową tzn. za to aby środki były wykorz;,-
star:,: zgodnrc z przęznaczeniem.
Flzy{otowana pikieta 1ryła tendencyjnie skierorvana
prze,;iivko mojei ctsobie. a stawianie mi zarzu'lÓ,,v, ze
nic nie zrobiłem jest bezpodstawne. Znając sytuację

W poi-riedziałek 6 października 2000 roku pod
'Urzędern Miejskim. Snrlgla odbyła się pikieta nauczy-
cieli zorgarrizowana przez MKOiW ,,Solidarność", Do
udziału w tym proteście zostali zaproszeni wsz)/scy
nauczyciele szkół naszej Gminy bez względu na
przyr-ralezność związkową.

131.1i lł"ięc czło,nkowie ZNF jak i nie zrzeszeni
nauczyciele.

6 piiździernika 200C roku minął termin w),Ipłaca-
nia gi,,;łi;rntolvanych. przez Kartę Nauczycieia pie-
niędz"v ti. podwyzek cd 1 stycznia 2000 roku i spłat
za okres od stycznia do września biezącego roku, po-
nadto bulwersujące jest to, że p,ensje za miesiąc paż-
dziernik zostały vrypłacone rv daiszym ciągu w,edług
starych stawek.

Praca nauczyciela jest trudna i odpołviedzialna

R uu,r*,gtą w $ruurndsfpea,

finansową Grniny krokiem w plzepaść byłob;, 7ą-
ciągrrięc.ie kredytu na wynagrodzenra dla rrauczycieli,
A lv tym przypadku tylko taka możliwośc istnieje.
Zresztą zapisy ustawowe mówią jednoznacznie, że

w śiad za przekazywanymi zadarlialr-ri do Gmin po-
winny być przekazywane środki. T5 inczasein ME}J
przygoł;owa.o ustawę ze złymi u,yliczeniarni środkóv,z.
Konsekwencje tych wyliczeń ponoszą \łsz.vstkie sa-
morządy w kraju. Smigiel nie ;est odosobniony
c czyrn śl,viadczą liczne publikacje. 2 października ł:r,

otlz-_,;n_lałem z IMEN pismo z wyliczeniem środków na
v,-Ci,ożenie l(arty Nauczyciela. Oczywiście wlrJ.iczone
śr,od};i są zaniżone i odbiegają od nasz;,ch lvyliczeń.
Poi-radto 1/3 wyliczonej kwoty została już przekazanil
szkołom a pozostała zgodnie z ośvriadczeniem N{E}{

i:ęclzie prawdopodobnie przel<azana do końca ::oku
lralendarzcwego. Chyba zbiegiem okoliczności z or^
ganizowaną pikietą było zaproszenie mojej osoby do
udziału r,"l- debacie nad oświatą, którą prou,adziła TV
Poznati w arrdycji pt. ,,Kto ma rację", Plogram będzie
etnitorvany rra antenie TV Poznań w sobotę, dnia 1'tr

października br. o godz. 8.30 i 21.00. Do debaty za-
proszono również przelvodniczącą Międzyzakładovzej
Komisji Oświaty i Wychou.ania NSZZ ,,Solidarncśc"
7,e Śmigla. Z niewiadomych wzglęclórv odrnówiła
riclziału w tej debacie, którą uważam za bardzo kon-
struktvwną zarówno dla nauczycieli, rządu iak rów-
niez dla samorządu.
Pr-ta Pan czy czuję się winny zaistrriałej s;rtuacji,
\i;,śie, że rnoja wypowiedź dała oclpowiedź na to py-
ianie, Cczl,rviście, że nie. Dodam tylko, że na terr te-
rnat można b),,ło rozmawiać.
Fytanie: czy n&uczlciele clrcieli rozmawiac, skoro do
rozl,nów nie dcszło.
I)zięktlję Fantr za rvypowiedź, (H,Z.).
PS. U,zuskcl.łam jq us środę, 11 paźdzźernika

dlatego czujemy się zlekcew,ażeni i oburzeni tym
faktem.

Przełvodnicząca MKOiW,,Solidarność" wręczyła
Rurrnistrzowi ljst otwarty, który został łvcześniej
ociczytany a zawierał postulaty nauczycieli. Zgroma-
dzeni nauczyciele zebrali po symbolicznej złotówce
i wręczyli Panu Burmistrzowi z ,,nadzieją na dobry
początek...". Pan Burmistrz jednak pieniędzy lrie
przyjąŁ wobec czego postanowiliśmv wpłacić je na
konto Opieki Społecznej,

Pikietujący dowiedzieli się, ze Gmina pieniędzy
nie ma, bo ,,w ministerstwie jest chaos i bałagan,
a olr został tylko kozłem ofiarnym" - f6 słorva Bur-
i1-lis-irza. Najsrnutniejszy w tym lvszystkim był fakt,
iz Pan Burmistrz, do którego nauczyciele przyszli
z pokojowym nastawieniem, nie poprosił rozmówcórv
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cio budynku, który dysponuje dużym holem mimo
padającego deszczu i szumu przejeżdżających samo-
chodóvr.

Jeżeli Burmistrz nie podejmie diaiogu z rrauczy-
cieiami i nie spróbuje pozyskać środków na wypłace-
nie naleznych pieniędzy, zainteresowani. będą zmu-

szeni poczynić inne, zgodn,e z prawem, da]sze kroki.
W imieniu zgromadzonych nauczycieli

(-) Maria Józefczak
ZasŁrzegamy sobie prawa autorskie.

PS. ?ekst do redakcjż dostarczono u pic4tek 13 paź-
rlziernika (H.Z.).

spc"fKĄi\i tĘ e DYlą§KTe$ąĄ$"4 l
Tradycyjnie już Burmistrz Śmigla Jerzy Cicśia,

przervodniczący Rady Miejskiej Smigla Zygmunt
Konieczn5, i członkowie Zarządu Miejskiego śmigla
Wiesław l..asperki i Alicja Ztegler oraz Sekr,etarz
Smigia Wanda Jakuborvska, Slrarbnik Śmigla Datlu-
ta Marciniak i Krystyna Zbyrad - inspektor do
spra\ĄI oświaty i xull.ury w Urzędzie Miejskim Smig-
ia spotkali się z dyrekiorami szkół samorządowych:
Janiną Marciniak - Bronikowo, Wiktorem SneIą -Cza,cz, Pawłem Szymkowiakiem - Przysieka Sta.ra
Fierwsza, Mirosławem Grzelczykiem - Stare Boja-
ricwo i Janem Nowickim 

- Śmigiel oraz Elżbietą
Cieślą -- dyrektorką śmigielskiego przedszkola, Spo,t-
P"anie odbyło się 12 pażdzternika br. w Urzędzie
Miejskim Smigla, a okazją był DZIEN EDUKACJi
I{ARoDoWEJ.
Pedagogow powitał Jerzy Cieśla między innymi mó-
v,liąc; tradycyjnie z okazjl święta edukacji narodo,wej
spoiykanry się - i nie wyobrażam sobie, aby było
inaczej 

- 
by podziękować wam i pracownikom wa-

szych szkół za trud i placę, iaką wykonu;ecie w na-
szych satnorządowych jedrrostkach. Oddaję wam
cześć i honor za ,\Ątasze wysiłki i w imieniu zarządu
i przervodrriczącego rady Zygmunta Koniecznego
si<ładani seldeczne podziękowania. Jego w},razem
są też naglody pieniążne, które zarząd wam przyznał.
Następnie w torvarz; stlvie przewodniczącego rady
ptzel<azał dyrektorom stosowne adresy wraz z sym-
'uoiicz,rryin lil-"ratkieln. Nie zapomniano, że człon-
lłlerci zarztlCu jest tez pedagog - Alicja Ziegler,
któł^ej wTaz z ż,vczeniami również wręczo,no kwiatek.

Po części oficjalnej J. Cieśla ustosunkował się do
rlauczycielskiej pikiet,v z poniedziałku 9 października.
jestem zdegustorr.an,v zaistniałą sytuacją, ale was nie
crbwirriarrr za to. Rozumiem was, też n,iekiedy jesteś-
cie poci presją, ale traktuję was jako przyjaciół, ludzi
cdpov,,iedzialnych, ktćrzy- r,ozumieją sytuację.

L,{y samorządov;cy nie negujemy ani decyzji Sejmu
ani decyzji Ministerstr.va Edukacji Narodowej - na-
szym zadaniem jest reaiizacja zadań, ale musi być
,wzajemne poszanowanie stron - podejmujących de-
cyzje i realizujących je.

Zostałenl postawiony pod murem tego budynku jako
głórł,riy splawca i winowajca zaistniałej sytuacji. Jest
ona sterowatra i manipulowana. Zwtązek oskarża
mnie o bezczynność" A czy zwtązek zrobił cokolwiek,

ab;,, syt,,iację r,v;,jaśnic? Nie. Pismo o pikiecie otrzy-
n:ałem w piątek, pikieta - w poniedziałek. Ze szko-
łami caii. czas byliśmy rv kontaktcie, szukaliśmy pie-
rriędzy by chociaż móc wypłacić pensje z rekompen-
satą za październik.

Pieniądze, które MEN pTzewiduje nam prze-
kazać, nie pokrywają się z naszyrnt wyliczeniarłri.
kl.voty z ministerstwa dotyczą tyiko pensji zasadni-
czych, bez pochodnych składnikóv,u i o te pieniądze
będzie trzeba dodatkowo zabiegać. Brakuje 200 ty-
sięcy złotych. Nie sądzę, by rada zdecydowała się na
kolejną pożyczkę, bo prowadzimy dużą inwestycję -oczyszczalnlę ścieków pożyczone pieniądze,
a zgodnie z ustawą budżetową, bardziej zadłużyć już
się nie rnożemy. Podjęliśmy decyzję, że pensje za
październ,ik wypłacimy z wyrównaniem i mamy na-
dzieję, ze ktoś zdecyduje się na uruchornienie środ-
ków i listopad otaz grudzień też wypłacimy według
nolve j kartv. Na dziś sprawą otwartą pozostaje
pierwszych 9 rniesięcy tego roku. Zakładamy, że na-
leżności bęc}ą regulowane s;-ll<cesywnie w takiej wy-
sokości, w jakiej będą wpływać środki.

Nieco inaczej sprawa ma się z przedszkolami, które
w całości nam podlegają i tu nie ma na kogo spędzac.
Ale: budżet dla przedszkoli uchwaliliśmy pod koniec
ubiegłego roku, również z podwyżkaml od września.
Nie przewidzieliśmy, że karta natlczyciela zacznle
działać od stycznia - plawo zadziałało wstecz. Na
jej realizację potrzeba 60,554 zŁ a w budżecie mamy
46.t7l zł. Jedynym rozwiązaniem jest, po uzyskaniu
pozytywnej opinii komisji finansowo-gospodarczej,
przesunięcie opłat dla ZUS na rok przyszły. (..,).

Po wzniesieniu lampką szampana toastu za po-
myślność śmigielskiej oświaty, przy kawie i ciast-
kach, nastrój nieco się poprarł,ił, choć dyskusja nadal
koncentrowała się wokół nauczycielskich finansów.
Apelowano do zarządu, by zgodnie zkartą, obok paź-
dziernika załatwić również i wrzesień, który rozpo-
czyna no,wy rok szkolny i dla niektórych nauczycieli
jest pierwszym miesiącem pracy. Wszyscy dyrekto-
rzy krytycznie odnieśli się do niektórych zapisów,
głównie dodaiku rriotyr,vacyjnego, regulaminu okre-
ślającego wysokość otaz szczegółowe warunki przy-
znawania nauczycielom dodatków.

(H.z,
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Stosownie do art. ].8 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia
7 1ipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 15 poz. 139 z dnia 25 lutego 1999 r. --
tekst jednoltty z póżniejszyini zmianami) zawj,adamia
się, że projekt zmian miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego miasta i gminy Śmigiel be-
dzie wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 26
października 2000 roku do 15 listopada 2000 roku
w siedzibie Urzędu Miejskiego Smigla pokój nr 24
w godzinach od B.00 do 14.00.
Granicą zmian planu zagospodarowania przestrzen-
nego rn:iasta i gminy Śmigiel są tereny:

- użytków rolnych połozone w Poladowie w obrę-
bie działki o nr geod. 72411, ktor,e przeznacza się
pod usługi związane z obsługą rolnictwa i miesz-
kańców gminy

- ogródków działkowych położone w Czaczu w obrę-
bie działki o nr geod. 45Il8, które przeznacza się
pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne

- użytków rolnych połozone w Glińsku w obrębie
działek o nr geod. 22, 23, 25, 26, które przeznacza
się pod budownictwo mieszkaniou,e jednorodzin-
ne oraz zabudowę zagrodową

- użytków rolnych położone y7 Bruszczew-ie w obrę-
bie działek o nr geod. 23t, 232, które przezoacza
się pod zabudowę mieszkanowią jednorodzinną
i zabudowę zagrodową

- użytków rolnych oraz teren stacji r.edukcyjno-po-
rnia"ror,vej gaz,u połozonego w Koszanct,ie w ci]ri:-
bie działki o nr geod. ż0219, ktcre pizezile.cz,l siq
na, telen stacji redukcyjno-porniaro-,,,ej €łz,-r

- uzytków rolnych położone w Koszanowie w, obrę-
bie działek o nr geod. 146 i 147li, które lł, obo-
wiązującym planie pTzeznaczone są pod ubojnię
i przetrwóstwo rnięsa a pTzeznacza się je pod łru-
downictwo mieszkaniowe jednorodzinne, teren
ieśny i teren upraw polowych

-** użytków rolnych, przeznaczonych w aktualnie
obowiązującym planie pod realizację usług sportu
i rekreacji, połozonych w miejscowości Koszano-
wo w clbrębie działki o nr geod. 435/11, które
pTzeznacza się pod poszerzenie działki zagospoda-
rowanej pod budownictwo mieszkaniowe rvielo-
lodzitrne

- usł,lg, ilaridlu i zabudowy gospodarczej połozone
u, Staryn-r Bojanor,vie lv oł:rębie działki o nr geod.
4i'l j, kióre ptzeznacza się tlociatkowo w części pod
J: u. t_] o rł.n ictu,o mie szka niowe j e d,rrorodzinne

- Ltz_,:t],órv rolnych położone lł, Morownicy w obrę-
bie działIri o nr geod. 93lI2, którą przeznacza się
pod obiekty garażowe

- użytkó-,.v roln.lrch połozone w Starym Bojanowie w
obrębie dziaŁek o nr geod. 274l2, 261^, 274l3, które
w części przeznacza się pod budownictwo miesz-

kaniowe jednorodzinne wraz z towarzyszącą nie-
uciąziiwą działalnością gospodar- czą, uży tkowanie
rolnicze oraz użytkowanie ieśne

- użytków rolnych położone w Starym Bojanowie
w obrębie działek o nr geod. 542, 543,544, które
pTzeznacza się pod realizację boiska sportowego

- obowiązującego p]anu, które proponuje się:
a) uzupełnić o wyznaczenie stref ochrony pośred-

niej ujęć wód podziemnych zgodnie z doku-
mentacją geologiczną oraz ustaleniami zasad
gospodarowania w tych strefach,

b) opracować w formie jednolitego tekstu i ry-
sunku planu (plan podstawowy zatwierdzony
uchwałą Nr XIV/I02/91 Rady Miasta i Gminy
w Śmiglu oraz wprowadzone później zmiany)

Zgodnie z att. 23 ustawy każdy, kto kwestionuje
ustalenia przyjęte w projekcie planu, może wnieść
protest,
Zgodnie z art. 24 ustawy każdy, którego interes
prawny lub uprawnienia zostały naruszone przez
ustalenia przyjęte w projekcie planu, może wnieść
zarzut.
Zainteresorvani mogą zgłaszać protesty i zarzuty na
piśmie do Zarządu NIiejskiego Śmigia z podaniem
oznaczenia nieruchomości w terminie nie dłuższym
n:iż 14 dni po okresie rryłozenia.

Za Zarząd
Przewodniczący Zarządu Miejskiego Śmigla

(-) inż. Jerzy Cieśla
Śmigiel, dnia 10 października 2000 r.

ffi§PfrffiTffieffi ffiffiA ,,fififfiTml'lfiĘ"
20.x0.2000 (piątek; godz. 19.00

,,MISJA NA MARSA", USA, 2000. Reż Brian D,e

Pa]ma. Wyk, Gary Sinise, Don Cheadle, Connie Niel-
sen, Ki,m Delaney, Tim Robbnis. Filrn fantastyczny.
Rol< 2000. Na Marsa dociera pierwsza załogowa wy-
prawa z Zierrtt, Po Iądowaniu umierają prawie wszys-
cy astronauci. Na Ziemię dociera enigmatyczny mel-
dunek o zajściach, NASA wysyła ek,ipę ratunkową,
która ma zbadac oko]iczności tragedii i sprowadzić
na Ziemię ocalałych.

27.10.2000 (piątek) godz, 19.00

,,CZŁOWIEK Z KsIĘŻYcA", USA. R.eż. N{ilosz For-
man. Wyk. Jim Carrye, Danny De Vito, Courney Lo-
ve, Georg,e Shap,iro, Faul Giamatti. Film obyczajo-
wy. Opowieść o legendzie ar,lerykańskiego show-biz-
nesu Andym Kaufmanie - kontrowersjnym komi-
ku znanym z występów na estradzie i w telewizji.
Bohater nie tylko bawi publiczność, ale także dotyka
t,ematów drażiiwych, używa prowokacji, by pokazać
zakłamanie i głupotę, frustracje i fobie w amerykań-
skirn zYciu, 

B-M.
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CZĘSĆ CZWAR,TA _ OSTATNIA
wysokie nledolc,ory z jakimi kolejka ukończyła Dyrektor wiktor Lipski jednak odszedł. Najpierw go

lata obrachunkowe t92BlI929 i 192911930 spowodo- zastępował, a później - przed grudniem 1931 roku
wały nagonkę n a dyrektora Wiktora Lipskiego za- dyrektorem kolejki został dotychczasowy buchalter
rzucając mu m.in. brai< kwaiifikacji naukowych (księgowy) Jakub l",Iajchrom,icz.
i technicznych, złe gospodarowanie majątkiem i do- By obniżyć koszty w 1ipcu 1931 r. dyskutowano nad
prowadzenie do wysokiego deficytu. Sejmik Powia- wprov,adzeniem do ekspioatacji lokomotyvzy spali-
tu Śmigielskiego pracę dyr. Lipskiego,uznał za szkod- no,,łrej. Koszt uruchc;lienia_ rnotoro.,łrego p,ociągu oso-
1iwą dla powiatu i uchwalił natychmiastowe usunię- borł,ego na 1 km skalku_Io-wano na 4-5 groszy, koszt
cie go ze stanowiska. Wydział Powiatowy przed wy- takiego samego pociągu paro-wego wynosił I,20-2,00
konaniem uchv;ały Sejmiku nakazaŁ zarządowi ko- złote. Ale mimo t,ego, ze ekonomia mówiła ZA, decy-
1ejki przeprowadzenie szczegółowego dochodzenia. zji nie podjęto .

Jego v;ynik przedstawiono na posiedzeniu komisji A stan finansowy kołejki pogarszał się i zarząd po-
kolejowej 14 sierpnia 1930 r. M.in, stwierdzono, że stanowił całkowicie, mimo licznych protestów, zlik-
dyrektor zaangażowany został na podstawie świa- widować ruch osob,o,\^/y na linii z Bojanowa Starego
dect.w długotrwałej pracy w zakresie budowy kolei, do Krzywinia, Tym Tazerfi zwyciężyła ekonomia -dróg i mostów w Rosji, na podstawie których koszt uruchomienia pociągu pasażerskiego na tej linii
stwierdzono, że posiadał p,ełne kwalifikacje naukowe wynosił 122.95 zŁ, a dzienne wpływy około B złotych,
i techniczn,e dla zarządzania przedsiębiorstwem ko- Pociągi pasaze,rskie na tej linii przestały kursować
Iejowym, choć nie vł5rkazał się dokumentami odby- z dniem 20 sierpnia 1931 r., a ruch to,warowy odby-
tych stu.diów technicznych. Stwierdzono, też, że de- wał się w razie p,otrz,eby.
ficyt kolejki powstał w skutek wybudowania domu Niewiel,e to jednak pomogło. Sytuacja finansowa na-
mieszkalnego cila dyrektora, przeprowadzenia Te- dal się pogarszała do tego stopnia, że 18 grudnia 1931
montu kapitalnego parow,ozói,y oraz zakupu autobu- roku deficyt kolejki wynosił już 30.800 zŁotych. Dy-

lektor l.l[ajchror,.ricz ci-ieąc laic.łac syt,"racaę, na pTze-Sow,

CzE przed tym dlłorcem, lłEbudouenarrl us stylu
budouanq akoło 1956 r. szpecqcq go nustalanżq, u
cźqgź? (FOTO Junusz Koszeusskź, Poznań),

szachulcotlsEm (mur pruskź) tl: 7900 r. z
2a01 rohu będq zatrzgmguać się jeszcze

do-
po-

7
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łomie listopada i grudnia tegoż roku zwolnił z prac;-
20 robotników, niektórym pracownikom obniżył pła-
ce, a do 1 grudnia zredukował czas pracy w rvarszta-
tach i na tolac}r z 7 do 6 godzin dziennie. Dokony-
wał też pr;lesunięć pracowników na stanorvi.skacjr
przy tej okazji dodat}iorvo ich obciążając oborviąz-
kanri - np. zawiadowca stacji Wielichowo pełnił też
funlrcję konduktora.

Do obsługi ruc}ru rv listopadzie 1931 r. kolejka
clysponorł,ała następującym taborem: 5 parou,ozór.,,
kusych (lv tym 1 po rernoncie), 3 wagony bagażołvo-
-pocztorve II/III klasy, 3 wagony III klasy, 2 wagony
krytel o nośności 15 ton, 5 wagonów krytych o noś-
ności 12,5 Lony, 2',l wagonów krvtych o nośności ii
ton, 28 węgiarelt o nośności 10 ton, 35 węglarek
o nośności 6 ton, 2 platformy o nośności 10 ton oraz
23 pary transporterów. Kolejka była też w dalszyrrt
ciągu właścicielenr dwóch autobusów.
W roku obrachurrkowym 1930/1931 kolejką przewie-
ziono 48.487 pasażerów (do tego trzeba dodać liczbę
41.358 - to pasażerowie przewiezieni koiejow5,mi
autobusami) olaz 39.7,52,30 ton ładunków.

Pierwszego stycznia 1932 roku powiat śmigielski
przestał istnieć - włączono go do powiatu kościań-
skiego. Również i SNIIGIELSKA KOLEJ POWIA-
TOWA zmieniła właściciela i odĘd jej naz§,a
brzmiała: KOŚCIAŃSKA WĄSKoToRoWA KOLEJ
POWIATOWA W ŚMIGLU. Ale to już inna historia.

Hubert zbierski

lł,l, tekst powstał głównie il , r,:łd,tarvie opraco-
wnrrja Macieja Matuszewskiego pt. ,,Z dzieiów Śmigielskiej
Kolei Dojazdowej 1900-1990".

WYGRAŁ I ZosTAŁ MISTRZEM PoLsKI!!!

W poprzednim numerze,,Witryny Śmigielsiriej"
napisałem, że MICFIAŁ SZKUDLAREK NADAL
BIEGA i rradal wygrywa w supermaratonie
(100 km!l!) w Kaliszu w swej kategorii wiekowej
65--69 lat zajął pierwsze miejsce i ... dziś mogę do-
dac ... zdobvł tytuł MISTRZA POLSKI WETERA-
j;ÓWl!! Swój udział w tym niezwykłym sportowym
przedsięwzięciu skomentował następująco:. Startoua-
ło 106 zausodnikólł 7D poszczegóLngch, grupach uie-
Icollsyclt, Bżegaczom bieg utrudniał sżLny podmuch
tpiatru. Pod konżec dgstansu, kżedy brakowało sił,
biegło się cłtlui,ejngm krokiem. Ze 106 zausod,nikóus,
którz31 1.Dllstqrtoualż o godzźnle 7.00 tl: nźedzielng
poranelł, 27 zrezEgnouało z końcouego uEniku.
Część zuulodnlkólls bEła zmuszona tłycofać się bli-
slco nle lll, fi km przed, na skutek kompletnego ua-
czerpctnitł organi,ztnu, W mojej lcategorżl llsżekouej

clystans 100 krn ukończgłem san,L - biegnqcg ż-0 !1,ł.tltł.

tu odstępźe 2 godzin i 30 mżnut ,**ycoJał się ltu 80 /ci-
l"ometrze. W taki sposób zdob,yłem tr/Iistrzal1,,u:o .l-''ol-

ski Weteranótu, a bźeglźśmy tak:e z zawodoulał.rn,ż.
Na trqsie miq.łem opiekę technicznq, lctórq sprcttuo-
tuał były n"toj tugchowanek, cźęża,rc,wżec l\,Iżstrz |,'a!-

skż Juniorou Zbźgnieln WojcżechowsL;ź z Koścżunt;,.

PIŁKA NOŻNA
WYI{IKI ROZEGRANYCI{ MECZOW

klasa okręgowa
8/9 października br.
BRENEWIA Wijewo * POGOŃ 1 : 2. ,Bramki: Kalcil

I(uśnierczak i Tomasz Okupniczak
MAS-ROL - ROLNIK Racot 1 : 1. Bramkę zdobyi

Paweł Mania.
|4lL5 października br.
LEW Pogorzela - MAS-ROL 2:4. Bramki zdoi,.).li:

Arkadiusz Jabłoński 2 oraz Włodzimierz Rogacki
i Parł,eł Bajsert po 1.

POGON - ZJEDNOCZENI Pudiiszki 0: 0.

B klasa, grupa I
8l9 października br.
\IAS-ROL - LZS START Star]<oł.",o 0: 1.

L4lLó października br.
SOKÓŁ Kaszczor - }IAS ROL 2: 0.

juniorz1,, starsi
8/9 października br.
SoKÓŁ ORKAN Chobienice - PoGoŃ 2:8. Bl,arn-

ki zdobyli: Przemysław Okupniczak i Plzeml,sla-v",
Mikołajczak po 3 oraz Miłosz Grzelak i Łukasz Ga-
brye} po 1.

l4lt5 października br.
POGON - SOKÓŁ Wroniawy 3: 1. Blamki: Plze-

mysław Skrzypczak 2, Przem5.sław Niikołaj<:zak 1.

llllllllallltr!llt!lllrtllrllanllll!;0 i! s

SpRZEDAM
CHRYZAI{TEMV

DONICZKOWE,
Po atrakcyjnych cenach!!!

IIYSZARD JERZYK

SMIGIEL, UL. N1OROWNIC,i(A 1,1 1'Ei, ; 139-1-1|lii

BRoNIKoWo, UL. MoRow}JlC]<A 7

TEL. 5-180-?10

llllrllllllrlllllralllll§rr! ttl!lr rlutrl&s
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WVNIKI WVBORÓW PREZVDENCKICH
W MIESCIE I GMINIE, SMIGIEL

8 P^ŻDZIER,NIKA 2000 ROKU
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797 i.895 4541.695 1.687Uprawnionych

Głosowało 1.133 1.058 262 992 509 1,289 325 445

Głosów ważnych 1.116 1.037 259 505 1,280 319

GRABOWSKI Dariusz 31

IKONOWICZ Piotr

KALINOWSKI Jarosław 491JJ

KORWIN-MII(KE Jannusz 10

KRZAKIE\,VSKI Mariarr 16L71B19104L24 745

KWAŚNIEWSKI
Aleksarlder 370 t42 257 5.251

LEPPER Andrzej ó11n2l33

ł,oPUSZAŃSKI Jan lt)

OLECHO\I,/SKI Andrzej t25 148191411BB

PA\i/LOWSKI Bogdan

\V,AŁĘSA Lech ?6101011

0

1

WILECKI Tadeusz
?
0

Razem 644 656 1.116. 1.037 25g 505 1 280 319 8.255

W piei:..vszej turze PIŁBZYDEI{TEI\I RZBCZYPO SPOLITEJ POLSKIEJ został wybran5r ALEI(SANDER
I(WASNIEWSKL
PS. l'ięć lat telrrrr (5 lls'Lopada 1995) kandydujący v/ówczas Janusz Korwin-Mikke u nas otrzymał 100 gło-
sów, Aleksander Kwaśniewski - 3619, Andrzej Lep per - 332 i Lech Wałęsa - 2IB2 głosy.
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PS. Warto porównać te rł,yniki z wynikami rzeczy-
wistych wyboTów, w których Llczestniczyli ich ro-
dztce. Czyżby skorupka już za rnłodu...

(H.zl

Frawybory prGzydenckie.,.

przeplou-adzono w piątek, 6 października br.
łv Zespole Szkoł: Samorządowe Girnnazjum, Szkoła
Podstaw,owa i Przedszkole w Czaczu, Uprawnien,i do
głosowania byli t;-lko uczniowie gimnazjum. Same
wybory poprzedziła szeroka akcja edukacyjna na te-
mat wyborów jak6 jednej z fotm demokracji,
ldad przebiegiem wyborórv czuwała Młodzieżowa
Komisja Wyborcza rv składzie: Jakub Przybylski
z kl. IIa.G - przervodniczący, Natalia Stam z Ib.G

- zastępca przewodniczącego oraz członkowie: Mag-
dalena Ciesielska z Ia.G i Marjusz Przybylski z IIb.G.
Nad całością czuwała nauczycielka historii Ilona Ko-
nieczna, która taką formę edukacji obywatelskiej
przygoto.łała,
Osób uprawnionych do głosowania było 74, oddano
72 głosy i .łszystkie były ważne. PoszczegóIni kan-
dydaci na fotel prezydenta otrzymali następujące

Jiczby głosów:

Grabowski Dariusz
Ikonowicz piotr
kalinowski Jarosław
Korwin-Mikke Janusz
Krzaklewski Marian
kwaśniewski Aleksander
Lepper Andrzej
Łopuszański Jan
Olechowski Andrzej
Pawłowski Bogdan
Wałęsa Lech
wilecki Tadeusz

obrłzód nr

o

o
! .!l

óń
12.637

520 3253
000 00 11

8407343 30 33

33I20
95

57B 340 865 222 302

o2 535

690
99B

000 00 10

000
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,,KRYMINAŁKI .@8

17.09.łlr. -- n:ieszkanka Śmigla zgłosiła, że jej sio-
strz,eniec. będąc w stanie po spożyciu alko}ioiu,
wszczął wob,ec niej awanturę. Przybyły patrol po-
licji z awanturnikiem przeprowadził rozmowę, i]o
której siostrzeniec zgłasza:ącej udał się na nocny
spoczynek.

ż0.09.br. - mieszkaniec Bronikowa zgłosil, że jego
syn wszczął awanturę domową. Przybyły patro1
policji awanturnika nie zastał., a ze zgłaszającym
przeprowadził rozmowę, w której go pouczono
o dalszym toku postępowania.

21.09.br. - kierujący FIATEM 126p mieszkatriec
Czacza w Śmiglu na uI. Ogrodowej nie udzielił
pierwszenstwa przejazdu i uderzył w bok pra-,vi-
dłowo jadącego FIATA 126p, którym kierował
mieszkarriec Radomicka. Sprawcę kolizji ukalanc}
nrandatem karnym.

21,09.br. - mieszkanka Śmigia zgłosiła, że jej sąsiad,
hałasując i głośno krzycząc w swoim mieszkanili.
zakŁóca ciszę nocną. przybyły patrol policji zaist-
niały fakt potwierdził, z osobą hałasującą prze-
prowadził skuteczną lozmowę, a zgłaszającą po-
wiadomił o możIiwości zawiadomienia o 1i,,ykrocze-
niu, czego nie uczyniła.

23.09,br. - nrieszkaniec śmigla zgłosił, że sąsiad b1o-
kuje rntt wlazd do posesji. Policja na miejscu prze-
prowadziła rozmowy i strony pouczyła,

30,09.br. - nig2ląna osoba zgłosiła, że przy skieplc
rl liictążkowie przy ul. Leśnej miała inieć miejsr,e
1,-ćjka i leży tam jakaś osoba. Policja tego faktir
nie potwierdzlła, ale przy sali wiejskiej odkryła
leżącego pijanego rnężczyznę, przeciwko kiór,etnu
skierovzano wniosek do koleg,ium za sianie zgor-
szenia w miejscu publicznym.

30.09.br. - mieszkanka Śmigla z ul. 'l'. Kościuszki
zgłosiła, że rnąż wszczął awanturę. Strony pou-
cZo11o.

1"10.br. 
- mieszkaniec Bronikowa, prawdopodobnie

i:ędąc w stanie depresji, zgłosił, że boi się sarr sie-
bie. Wez,wane pogotowie odwiozło go do szpitala,

2.10.br. 
- 

m,ieszkanka Starego Bojanowa zgłoslła, że
na jej posesję przvbłąkał się pies. Przybyły patro1
policji zabrał go i dzięki informacji weterynalza,
odrviózł go właścicielowi.

5.10.br, -- kierujący rv Śmiglu na uI. S. Skarz,vńskie-
go MERCEDESEM mieszkaniec Śmigla nieprawi-
dłorło wykonał manewl cofan,ia i ud,erzył w pla-
widłowo jadącą TOYOTĘ, którą kierował inny
mieszkaniec Śmigla. Sprawcę kolizji ukarano man-
datem.

6.10.hr. 
- mieszkanka Śmigta z ul. T. Kościuszki

zgłosiła, że jej mąż v,lszczął awanturę domową,

., 
St'o'Y Pouczono' , ,.. zebrał H.Z.

64-030 sMlGlEl-

ul. Kościusrki 6

tel. 0-65} 5t80-20ó

PROFESJONALNE ZDJĘCIAI

- ślubne,

- komunijne,

- rodzinne,

- paszportowe,

- 1i:i:nj;?:,*""]ne w 3 r,lj l

- reklamowe.

WYWoŁYWAN|E tlLMoW l zDJĘc .ĄMAToRsKlCi""l

SPRZEDAŻ:

- filmów,

- aparatów (2 lata gwaranc;i),

- albumów,
_ ramek,

- baterii (także do alarrrró.ł ,apalató,,v
słuchowych itp.),

- akcesoriów fotograficznych,

- baterii do telefonow.
USŁUG! KSERO A3, A4 pomniejszonie - powiększonie

II 1ryIELK0POLSKI TURNIEJ KLASYFIKACYJI{Y
JI]NroRÓw I I{ADETOW

Leszno, 23 września br.

Z ORLĄT-TERRY w turni,eju startowało czte-
rech zawodników i cztery zawodniczki, kŁórzy zajęlt
następujące 1okaty:
,Iuniorzy: Maciej Nowak - 2 miejsce i rvy.łalczył
uciział łv III turnieju, którzy odbędzie się v; Słupcy,
Krzysztot Garsztka - 18 miejsce.
Kadeci: Tomasz Fórmanowicz - 9 i Andrzej Frąc-
kou,iak - 14 miejsce.
Kadetki: Natalia MaśIak - 9, Paulina \{aślaj< - 11,

Kinga Langner - 14 i Eliza Langner - 16 miejsce.

OKRĘGOWY TURNIEJ KLASVFIKACY.IN]/
MŁODZIKÓW r MŁODZICZEI{

Srrrigiel, 30 września br.

Z ORLĄT-TERRY startovrało po 6 młodziczek l rnło-
dzików. Zajęli oni następujące lokaty:
młodziczki: Paulina MaśIak - 3 rniejsce, Kirlga
Langner - 4 miejsce (obie wyv,ralcz.vłv arlzans do IT

Wojewódzkiego Turnieju lllasyfikacyjnego rv W5r-
rzys,ku),
młodzicy: Tomasz Fó,rmanowicz - 3 miejsce (tez
awans), Dawid Obiegała - 6 miejsce i Marek Czer^
wiński - 8 miejsce.
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PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCJI, HANDLU
i USŁUG ROLNICZYCH
,,śMIGRoL" Sp. z o.o.

lv śMIGLU
tel. (065) 5180290, (065) 5180070

informuje,
że swo,im klientom -- rolnikom

BEu FŁ&THIE PlttlW&BzI
[w§BEllGlĘ lJnT

a ponadto
codziennie w godz. od 7.00 do 16.00

r,v soboty w godz. od 7.00 do 13.00

PRowADZI SPR,ZE.D^Ż

OLEIU NAPĘDOWEGO
(wjazd od ulicy Południowej)

ZAPRASZAMY!

BEzPŁArilE
IIGŁ{|§ZEHIA llnllBffE
N{łode małzeństw-o poszukuje do wy-
najęcia r,ieszkania lub małego dom-
ku w Smigiu iub okolicy. Telefon:
05 02 566 687

Si;izeciam cizialkę buCowlailą. Tel. 518-08-?1

Splzedarn TRABANTA, zalejestrowairy, spIawny,
Tel, 51B-03-13.

Sprzedam młode sznaucery olbrzymie. Tel. 518-03-13.

Sprzedam WARTBURGA, silni.k polo, rok prod. 1991.
Tel. 0605446909.

Sprzedam działkę ogrodniczo-budowlaną, 0,25 ha.
Tel. 5i8-57-54.

Praca lv domu na etat lub 1/2. Tet. 0502566687.

Sprzedaż ciętych chryzantem, Wieczorek. Nowa Wieś,
Leśna 4

Iglaki. Śmigiel, uI. Duciycza nr 7, te1. 51B-02-B4

Sprzedam trabanta, tel. 51B-B9-1B

Przyjmę ucznia w zawodzie lakiernik samochodowy,
tel. 5-180-4B4.

Nowo otwarty sklep

,rM I x"
Smigiel, ul. Powstańców Wlkp. 4 (obok strażnicy)

Oferuje:

- Boazerie drewniane

- Panele boazeryjne z P(']V

- Kasetony sufitowe

- Pergole (projekt, wykonanie, montaż)

- Architekturę ogrodową (ławki, studnie, altanki,
t<wiótnlti - projekt, wykonanie)

VIDEOFILMOWANIE

Śmigiel, uI. Powstańców Wlkp. 4 (obok strażnicy)

Świadczy usługi w zakresie:

- profesjonalna obsługa uroczystości weselnych

- efektowne czołówki video

- skanowanie i obróbka zdjęć

- opracowywanie amatorskich iilnlów video

- fiimowanie wszelkich uroczystości

€§gta§zaieie §ię w ,,Wiffirwm§g"
/ę/uEDr€Ewdę wffig,dw g

fiastępny numer 2 listopada 2{I§B{I rsl(§



§K!-EP F§Rffiffiw§Y
A§GC ,,URffi#Ł,*

#ffii,H#Ę**ffi#f ffi_ tr t}
ffi##ff',Łu-fu

Wg§erign Kąsmer&
B

fiE. ffi§IElńskiegc ?, ffi&:ffi§ffi §gę§Ea**§

tel"" {{B$63 $1S-§§ffi-§€

P${O }4 O C3 Auę"ukcyjxay j:akiet proffi?scyjray pw,yzakupie
wybranych modeli pii*rcŚr spelilil:;,ł.]tii

OCił.AFl §€aS&\§ Yo=u,* pr*smocji

Oferujemg Państi;_ Łi:

pilarki spalincrl* i *Et ,-i, i;,,,":, j lŁ
pilarki do zpwopłotłl
kosg spalincwe
urządzenia do cięci,s stłlii, *i,; i,.,,.,iłj, esfąltu, k*i.;ł;;ł;::-

oprgskiuacze, dmuchat tl;1,3, ;łłli i,]i,,;_iŁ],4fi r*xdrał;nia*j"{Ł.ł:
świdrg glebou;e
podkrzesu,t arki
myjki-uysokociśnielliq;u"ve *r,xądr*g-gi# ll,łplj;i**-,

oyaz uyrobg firmy VtrŁl{Nąj:

kosiarki traulnii<cue el*§<t;:y ą,:-ltc i str:e§iil*ii;ł:
kosiarki traulnikotle s*ln*jeec3n*
elektrg czne nozgce dc zgtlJCIplłatu
elektrgczne rozdrahniacze grełęzi
elektruczne CrnuclróŁut} i zesi.au;pł 5§ą{l* łl* iisi;i

§pffiEffiffiffiffi ffiffiwffi&ffiffi


