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l: J?kle sa przyczyny spadku skupu owocUw 1 rłsrzyvl, pytam kle

rownika punktu skupu p. ANDRZEJA J A N K 0 W S K 1 E 6 0 ?

x Jest ich kllka.

1. }l wyniku zmian potltycznoĘkonomicznych nastąpił

spadek zaufania do starych instytucji, co w na !
. szyn przypadku jest dziwne, bo jesteśmy sp6łdziel':

nią producentów.,

,2. Producenta sta8 w tef chuiJ,i na produkcję i 16ńo:

czegną sprzedaż sttaganową lub na gie}dzie, które

są dla nas dużą końkurencją " tam nie płaci się po

datk6r.r.

}. Znacznie zmniejszyła się opłacalncrśĆ, zxłaszcza pro

dukcJi warzyx przyspieśzonych, co y:;łynĘło na

- zrnnieJszenieareału.

4. PoJawl}a';*1ę olbrzymla konkurencja zarBwno u skuple

jak i w handlu. Zajnują slę nim{,między innymirbez..

robotnl.

i, Dctychczasowe "piony" uległy:przeobraźeniom lub

wręcz 1ikwidacji. },łie ma Już sieci detalicznej PSS,

65, !lP1-1!,ł ... , któFej by}iślny głównyml dostawcami .

0zisiaj k3żdy ,,]łagci.ie} kupuje tam, gdzie taniej

i rłygocinie j.
i Cc za+,.e,ryl 1 lle kuou.jecie ?

: skupujemy tylko tyle i lylko to, na co mamy uprzednio uzgo

dniony w danym dniu zbyt. Ponadto w pełni wywiązujemy §ię

z zawartych z prorjucentami urndw na pomiCor i ogdrek szklar

niowy, pieczarkę i cebulę.

: Dla przy,kłacu. Co r ilę Pan dzisia1 (19 br.)

': Każdą. ilość papryki ( po 4 tys za kg ), oraz 60 kg kapusty

białej, 2B kg czerwonej i 20 kg włoskiej, 100 k9 ziemniaków,

iil k§ paprykj. i 20 ko jabłel< zan$lvionych przez nasz sklec.

r 1-1q-_Ł§!_9!$l§.-].

Tc juź nił tc co Cawniej, Ilcści są lmiejsze i trsnspolt

xła.";1,1y. Eksportu js,lry 9C :; skr-lpronych szpacag6w i pieczarel<.

Cłfivlnie,_jo l.]ieniec"

Dćjjłl! taż, ź.] ploi,adzi,]r,,l sprzedaż incJywidilalnytn odblcacom

!<ra joxyin, po cer]3cr} hurIotłych. i,lanly krąg sta}ycĘ. odbiorcdr,l.

1 !.:*_si§1.ii!3ct,ie ,rc,J Pan

|l ioioz nni.łj, ',{ 1990 ł:yło nas 12 oraz instruktor i 2 }a3o -
rentki,"a cbecnie 5 i laborantka. Średrria oensja nie prze-

i<ie;za 1,5ilfi tys złotycil.
C Cr: dale1 ?

-5ł<UąJ3E...
l991|99o

pomidor szklarniowy ]0B,8 t.
og$rek sżklarnlowy 52,8

pieczart<a 
'86,ąsżpareg l?r,2

truskac&a ll, B

agrest 5,0



!r Jesteśmy spbłdzielnią i decyzje zależą od Walnego Zgrorna !
prawa spbtdzielczego stawia nas w podzenia Członi<6w. Brak

zycji wyczekującej.

Dostosowujemy się do sytuacji ! chętnie wydzier|awimy ma"!

gazyny przy u1. Św. Wita, eksportu, kt6ry daje nąm , 60 ł
zysl<u l potrzeb rynku. Podstawowym naszym narzędziem pra!

cy stał się telefon.

: Tptr, jesteŚcie spBłdzie}nią. @
i BEzy naszym punl<cie skupu zarejestrowanych jest około Ą00

członkBw z gmin Przemęt l Śmigiet. Z jednej strony boją się

oni, by sp6łdzielnia nie "padła", bo Jest np. wykładnikiem

ceny. Z drugiej strony nic nie roblą, by jej działalnoŚ8 o

źyw18.

! Dziękuję Panu za rozfilowę.

r Dziękuję. (H?)

P|ąZElź.hRz+...
Ł Prosze Pani '- zwracam się do GENOWEFY G I L',mgr inż. te:

technolog rFlno 1 spożywoży, specjalność przetwórstwo owo:.:

cowo - warzywne'] odcisk pieczeci m6wi o zmianle firm9.

- Tak. Przetłócnlę Rejonouej 5p6łdzieln1 0geodnlczo : Pszcze

larskiej w Kościanie z].okalizowaną w Nietążkorłie ( przed

zmianą granic ńiasta : HZ ) l0 lipca br. wydzierżawlłam i
od 17.prowadzę jp na własny cachunek.

I Jak to się odbyło ?

:: E}egancko, kultura}nle 1 ze zrozumieniem obu stron, Byłam

wie].oletnim pracownikietn §półdzielni. Wzajenrnie się dogada

1iśmy i zideklarorłalilmy dalszą współpcacę. Unowę podpisa!

Iiśmy, tytu}ern próby, do kol1ca roku, ale na petłno zostanie

pfzedłuźona na dalsze lata.
l Co zatem ęię zmieniło i zmieniać_bedzie ?

:j Przede wszystkim zarządzanie, błyskawiczne reagowanie na

rynek surowcowy i rynek zbytu.

- A konkretnie ?

- Zatrudnienie redukowała już Spółdzielnia. Vl Iatach 19B9 :

1990 w sezonie pracouało ot<oło 45 osób., w tym 26-?7 sta 1:

łych. 0becnie stałych praciwnikbw jest l1. Przewiduję, że

u rnie będzie ich więcej.

Nie przewiduję generalni.e zmlany profilu produkcji : ogórek

konserwowy, marynaty ( burak cały 1 tarty, płatl) kwaszona

_ kapusta, kornpoty, dżemy, ale ludzle pytaJą się o marrrnladę,

povlldła, przecler Jabłkowy -: bądziemy j€ produkować. NÓsta

wlmy się na kwaszoną kapustę w s}oJach (Zapotrzebowanle

Jest olbrzymie, W czasle rozmowy pytało się o nią dw6ch na

bywców ! ZH ).

Blcdziej elastycznie poJchodzić będę cto skupu i sprzedaąr.

§kup .: tyl,ko pod własne potrzeby od wcze§niei umt5wlonych

dostałłc6w.

Sprzedaż l po cenie zrUżnicoyanej. Minlmum po paletce ( to

słoiki oklejone follą, rr zależno§cl od ich rielkoścl w pa:.r

letce może lch być od 9 do 20 a zH ).ll x cenle żbytu = fa! 
_

brycznej. Stałym odbiorcom kupującym większą ilo§ć l z ra:!

batem.

1 l., czasle naszeJ Eozmowy mlała pani dwukEotną propozycję ku

pna brzoskwil'|. 0laczeqo Panl odfl6t{iła ?

:: Bo r mimo tego, że brzoskxlnia w konpocię Ę dobry s,ng!, a

dżem z niej też Jest §łietny - nie ciesly §lĘ Fppytą, Nie

skupuję też pońlctor6*, bo ,"* zapai z ubiegłegp roku.

1 zatem działać Panl bedzle pod hasłem : 5KFIć-1 PME8ORZYć!,

SPRZEOAć ?

E Właśnie tak. Z akcentem na to osta{nie słotn. i.

r oztękuję Pani za rozmor,ę l życzę powodzenla.

:,j 0ziękuję.

POOzIEKOWANIE

W imieoiu organlzator6w obczu Polsklego Czarwonego

Krzy_ża, składamy serdeczne podziękowanle Panu PIOTROIII

KRĘUSCHNEROI.łI właŚcictelowi wypożyczalni kaset video przy

u}. J. Ki}tllsklego: za lch bezpłatne wypożyczanlg.
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W najbllższym czasie ,w o l ę

vłstąplenló w zwlązek
ma ł żeł1 sk 1 w UrzędzleStanu

Cywllnego z a d ek l a r ow a l

Dnia 5.9. br. :

l pan wlodzlmierz pbcek z sierpowa i panI Aneta ciesiel

ska z Przysleki Starej I,
! Pan Tomasz Gorlas z Koszanoila l Panl Oominlka Marcl, §

nlak ze śłnrgra ( z ul. Jarosława lwaszklewicza ),

!! Pan Parłeł Oąbrowskl z Ponina l Panl Ewa Szefner

81eIa*,

!! pan sebasttan Janus z koszanowa i pani Aneta sadowska

ze Śrnigla.

(hla l2.9. br. :

'-: Pan Plotr Sobol ze Starego Bojanda 1 pani Krystyna

Spławska z Bruszczewa,

I Pan P!,otr Kudłaszyk z Pośwlętna l Panl Beata Kowalska

z Nietążkova,

r pan Jarosław Brzeziewski ze śmlgla l pani Małgorzata

Skrobała z Koszanovła,

l Pan t}ariusz 0obraś ze śmig}a i Pani Aurella Jurdd<a
ze Śnigla.

Dnia 16.9- br_ :

l] Pan Słarłomtr Hetllęt z Przemętu i F,'ani l,łonika §tachowi*

u &uszczewa..

thia 19.9. bc. :

- Ć Pan Artur"Brudło ze śmigla i Pani Wanda Snela z Nie l|

tążkowa,

!1 Pan Paweł Cichoszegski z Kurzejg6ry l Panl Mlrela Bota

ze §nigla,

!.Pan Leszek Michalak z Leszna i Pani lwona Szymańska z

Przysieki Starej II.

Dnia 26.9.br.:

l pan Mirosław Glapiak z Bucza i pani Beata wawrzynowska

z Przysiekl Po}skiej,

-: Pan żbigniew }leiss z r,llelichowa i Pani lwona Mania z

Wle}lchowa,

:.: Pan Haaek Kozłowski ze starego BoJanowa i Panl Vloletta

Jakubovska z Wonle§cla,

ć.Pan }.{leczysław Szwarc z Morovinlcy l Panl Aleksandra

Sołtystak ze Śmigla,

, : Pan Rcbert Wieli}iskt ż Llpne l Panl Ewa Laszczyłlska

ze ŚmiE].a 
"

UNAż+.1!!

ZłDŁ_LL_7FN| Qot-Nlcy
0 FUNOUSZU oooLUŻENIA ROLNICTWA

Podstawowym celem Funduszu jest zagwarantowani€ stabilności
warunkEw pofnocy państwa w kredytowańiu przedsięwzlęć gospodarczych
realizowanych przez prywatne podmioty działające w zakresie pro ':

dukcji rolnej, przetwbrstwa rolnolspożywczego oraz ustawy w zakre
sie rolnictvła.
Pomocą Funduszu objęci są :

: rolnicy indywidualni,
l indywidualni producenci działów specjalnych produkcJl f6lnej,
! osoby fizyczne prowadzące działaIność gospodarczą nó podstawie

zgłoszenia w urzędzie,
: spUłkl cywilne,
: spdłki pcawa handlowego, za wyjątkiem spółek akcyjnych, jeżeli
działają w zakresie produkcji rolnej, przetwócstwa rolno:spożyw -
czego i usług w zakresie rolnictwa, oraz uzyskali kredyt do dnia
14 listopada l99l r. lub w terminie cto dnia J0 czerwca L992 c.
zaciągnę}i noue kredyty na spłatę zadłużenia z tytułu kreclytów

zaciągniętych do dnia l4 listopada l99l r.
l,Jacunkiem otrzymania pomocy jest l
l,] r*ykorzystanie kredytu na cele produkcyjne, związane z pcowadze:

ni,em produkcji rolnej, w tym działbw specjalnych produkcji ro1:
nej lub wykorzystanie kredytu na cele wyłącznie inwestycyJne
zxiązane z przetw6rstyern rolno:spożyr.czym ocaz z p§owadzenlem

us}ug w zakresie rolnictwa,
:: przedstawienie odpowiedniego wniosku wraz z progĘameln napraw :

czym gospodarstwa.

Pomocy udziela w imieniu Funduszu bank re§ionalny na podstarłie ze
wartej Ufi€t{y, lJ naszym regionie jest to 6o69§darczy 8ank wielko 1-

polski w Poznaniu i Bank Rozwoju Rolnictrła w Poznaniu. Bank regio
nalny vłykupuje dług od banku kredytującego tylko wtedy1 jeżeli za
akceptuje program naprawy gospodarstwa i jgżeli banl( kredytujący
wycazi zqodę na sprzedaż wierzytelnoścl, a dłUżnik wyfaei zgodę .

na warunki restrukturyzacji długu określone p§zez bank reglonalny.
Dłużnik spłaca swoje zadłużenie vł banku regionalnym na na]

stępującycn warunkach :

! oprocentowanie w stos0nku rocznym wynosi 5 'i,
i okres spłaty : maksymalnie 7 lat,
: karencja spłaty cat i odsetek wynosi do 12 miesięcy,
1l otJsetki płatne są w terminach spłat kapitału.
Postępowanie ar:)ministracyjne :

Ołużnik zwraca się do 8anku, w którym zaciągnął kredyt i tam o-
trzyrrn:je druki ( wniosek + druk programu naprawczego ).Drul< wnio:-

sku wypełnia dłUźnik osobiście, natomiast progEam naprawczy opra-:

cowuje pracownik 0środka Ooradztwa Ro}niczego kt6ry urzęduje w

[Jtli6 Śmigiel, pokój nr 24, I piętro.
llypełnione druki d}uznik składa w banl<u kredytującym w tecminie
do dnia IO.t)9.L992 r. Złożony materiał zostaje zaopiniowany przez
społeczną konllsję d/s restrukturyzacJi i oddłUżania rolnlctwa po.
wołaną przez larząd 1,1ia5ta l Grniny śmigiel.
Decyzję o Sp§zsdaży wierzytelnoścl podejrnuje bank kredytujący.
Szczeg6łowych informacji udzie],a 8an}< Spółdzielczy Śmigiel, 0zia}
Krerjytd,ł.

Sekreiarz Miasta i C*niny mpn }łanrJa Jakuborvska.
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Alexandra Bewstcgrvlcz
LiU8frT 9[ L'AcĄDi[tln Dn MUslQUt Dt l)czN^\ ]8 Avc,]lte Massilii _ 3.1970 L^]-fEs

1,łl. 6a 22 59 1a

Awers i rewers oferty reklanującej naukę gry na instrumentach
kla,łi szowych"

Poprcsiłam 3 rc!?mo},ę Aleksandrę 8enyskiexicz i Fougerouse ,

ubiegłorocziłą absolwentkę Akadeni l |Ą.rzycznej rł Poznaniu,,,;!_e-j

szkającą oŁJecni.e x Montpeillar w połr.rdniowej Francji.
Panietamy ;ą jako nauczycielkę rrułyki w śrnigieiskiej szkole
podsta,xorłej, dvłyqentkę ch5ru''!-larmr:nia'' i pri:,,;adłącą 1e!<eje

gry na pianinie w Ołnisk,..l MuuycznyB prry §1tOK"

0d roku przebyvła i oracuje we Franc_ii.-

: Czy Twoja prącź.]]Łaąi E9_ąwiąr§!<_r_ rzvĘ
; Iraf iłam we Francji na :-;lczę5llwy mornerit ''powrotu muzyki''.

W wyniku relormy szkolnictwa ( ok. 20 lat teriru )"xiedy zre

dukowanc lekcje muzyki w szkołach, nastąplł je; regres. 0d

2 - ] lat możn3 żaobserxować o.Jwrotne zjawisko.Dastczeżono

błędy reiormy i na w}asną rękę Fraircuzi starają się zrekom

pensować braki w edukacJi muzycznej.

0 szerokim zainteresowaniu mr..rzyką Świadczy wiek moich ucz1

niórł : najmłodszy ma 5 1at, najstarsza ł.rczennica .". 70.

Panuje opinia, że naukę gry na instrumencię należy zacząć

jak najwcześniej" -'lg51 to prawda, ale jeśti chcdri o ''kar_

ierę artystyczna''" l]a "muz.ykowanie dla siebił'' nipdy nie

jest za późno. Pracując z dorosł,vm.i, plzekonałam slę, że o1

siągają bardzo dcbre wyniki. Zalezy to co'motywaŁji ucznia

i metor.ly cracy"

: Jakie w,taki_m razie sa Twn;e rlorve metorjv rracv ? Nł czvm

ool,rqa różnj.ca ?

l"1etorJy są zupełnle illne od stosrlwanych w Poisce. N.Ls chc?
,.1fl6vaC slę w szczegóły, ale jest to synteza me|c]d eurDFej:,

9l(lch, a w 05tatnlm ckfĘsiaj \łorowłL]Zan rn€t§dy arcryK;ńskte-

Faktenl jest,-żę wyneqa to dużr(ra v;i{ła.jL] ,no.]!,] p::aly i. staic;

"rla]ir1" z ,]ąz.,,kien, kt5ry cn,'v c:.l3 pcż.!.].]?,

u n ę rż.:ia lB n em en a mod e r ra a
' o"1ąvtć a&X arn_ł)ltionś ćla J l
' cb,rŹurl atż I'oą aLzorrle l", J

! 
'J3y j.qąyk !ył duŁą_przeslkocla_]d Zl]aĘZieniujrący ?

: Strorla jęeykowa nie stanor*iła przeszl(ody gdyż pieĘwszy kon

iakt z irancuskim miałam w liceum, a później kilkakrotnle
spĘCzałam we Francji wakacje. Zaczynając pracę byłam nato:J

niast pełna obaw o akceptację ze strony uczni6w. Jako nau3

czycielka gry na pianinie w Śmig}.u spotykałam się z kontro

wersyjnymi opiniami, co nie dodawało rni pewności siebie.Na

szczęście akceptacja by}a pełna, a liczba mioch uczni§w

stale rośnie.

: Ą wiec udzielasz Łrywatnych lekc.ji ?

! Tal<o aie to je3t moja praca dodatkowa" Pracuję rł Domu Ku],l:

iury gdzie udzie}am lekcji gry, a w pryvłainej szkqle Btrcwa

dzę klasę fortepianu. Zatcudniona j3st€m równiee N §zkole

Muzycznej PIANOPOLY, gdżie pracuj€my już wspofmianynl me]

todami. Ta praca jest najciekawsza, ai.e Earazem wyrnagająca

największego przygotowania do zajęć. Jej elektem są sukcer

sy ucznibw w konku.s3ch pianistycznych w Marsylii i Paryżu.

Chciałabyn wspomnieć, że założycielern PIANOPOLY jest prcf"

Oswin Haas, niemiecki pianlsta i konpozytor"

Jako ciekałostkę chciałabym podać, że rłe Francji istnleje

zwycza1 organizowania na końcu roku szkolnego koncert§xoła

ktUrych występują nie tylko uczniowie ale i nauczycie}e.

Jest to więc sprawdzian dla obu stron. ?B cze*lca zakołlczy

liŚmy rok §zkolny występem rv grnachu 0pery w },bntpe}lier.

! Ł mo że te_rąj!_!pow!e:!_Ę9cŁŁ o _łYc i U we ]Łranc.,ii ?

: 0 tym rogłabym opr:wiadać bardzo długo, a}e ujmę w jednym

zdaniu. irancuzi mają tyle samo problemów co Polacy , ai,e

nie uzewnętrzniają tego. Na pytanie "Ca va ?" (il porządku?)

zawszó odpowiadają "Ca va.".

Bo... c'est 1a vie. ( Takie jest tycie}. ( źK )

DZleJE- , ĘńRHoNtl ll

FisaliŚmy już o przypadającym w przy§złym rol<u jubi}euszu l00

1ecia Towarzystwa Śpiewu "Harnnnia" rł Śłriglu"

Jako jednc z niellcznych toxarzystw "Harnronia" doczskała 51ę

swej nonogiafii. Jest nią praca magisterska p, Aleksandry

BtlłYSi(It't!ICZ ! FOU6EROUSE pt. " CziałalnoŚć Towarzystwa Śpte

wu "Harmonia" w iatach ],B?}::1991 w śmig]u ".

Praca składa się z trzech rozdziałSvr : 1 |] flys histaryczny"

5ytuacja poli-łyczna i społeczno;łi:Lturalna ił Wielkim Księs !:

twie irciznłilski,ń H 0i{resie aaboru pru=kiego, _I1 !} {owarzystło

ścle,,,ir.l "ijarnłoni,s" i jecc dziłłainc§ć w okresie ?B 1ecla ist::
nj.en]ia, iItr i: D:ia]:alnośĆ orqan,1 :ac.ljno :] iloncertowa"

Autcriił złs|a,łiła w posiacl taOei lnię5ly 1nn;*rni ciyry3ent6w i
preZsśdrr Icv;::rJ,,,§'alll; fJiaż np§acollla kalencarium ważnych wy::

cJarzcń z źycia Tcwarzystrva.
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P5. Zxracamy sie z porłcyrn apelem do {§ty_stk{c.b- aulqlqEJifaę , Fir_ranso*-o, pokrywa jąc ał$rvnie wydatki

i, opracoxail dgtyczacy§:h Śmiqla i ot(91]!Ł, by zechciei{ prąe* klub wspiera Centrum kuttqpy w Śnigiu

]

ół4lGlE L...

... powstał l].12.198' rd<u. Jest klubem |ednosekcyJnym lpro

xadzi sekcję tenisa stołowego. Założycielami klubu byli :

Kazirnierz tla§lak l Grzegorz Stachowiak.

0becnle klŃ z§zesza 12 seniorUw l } junlorUrr.

H sezonie 91192 klub uczestnlczył w rozgrywkach klasy

mlędzyrojewł5dzkieJ z udzlałem drużyn z wojev{6dztw : legni a

cklego, zielonog6rsklego l leszczyl{skiego. Zajął w nich ( na

l0 d§rżyn ) 8 mie3sce i tyn sanrym utrzynał slę ( już ) rok)

w tej klasie rozgcywek.

Zavlodnikaml tej drużyny byli : 6. Stachorriak, Mieczysław Ko:-

§alczyk ( z Lipna ), Jan Szczepanek,'Adam Duda ( z Poznania),

Piotr lłblczyllski, Sebastian Fornalik, Marek Ma5lak.

!l nołej edycjl drużyna zostanie wzrpcniona dwoma zawodnlkami

r0tkarnro Czenpiń a wychorłankami K. Maślaką. Ponadto klub zgła

sza do rozgry.vrek o mistrzosttvo klasy A drużynę opartą na ju:

niorach.

Po trzech turniejacń klasyfikacyjnych i mistrzostwach

województwa M. Korvalczyk sklasyfikowany jest na 5 pozycji.

tł zawodach " 0 Puchar Burmistrza Miasta Kobyllna " ! brało w

nich udział 55 zawodnik8w, w tym z drugoligor,{ych klubbw "Ślę

ży" Wrocłarł i " 0rkanu " C."npiit . A. Ouda zają} 5 miejsce a

1,1. Kot alczyk |l 6.

W turnleJu t{ Gostynl§ ': "Menoriał lm. 6e}lerta" :: 2 miejsce

zeJął G. Stachorrlak , uznany również za naJlepszego zawodnl::

ka z woj, leszczyllsklego. A. tbda W tymże ttlrnieJu zaJął 6

T nteJsce.

, Bazą klubu Jest Szkoła Podstawowa nr ? lrn. Konstytucjl,

} llaJa w Śłniglu, która bezpłatnie udostępnla salę.

zxiązane z przejazdami,

(i,/ I p8łroczu br. była

tc kx,:ta śQ}.500,il 71.;,

Ludcwvm Zgspołem SportgŁtyfll 'tPoionlą'ł Śmigiel kieruje żarząd

w skłacizie : 6. §tacho,łiak ł prezes,J. Szczepanek 'jsekrętaĘz,

K, tlaŚlak 1 skarbniko trener 1 kierorvnik drużyny.

ltjlemałe sukcesy klubu są wynikiem dzlałania garstkl

społecznikdw ! pasjcriatUw. Nie czerpią ze 5!i9ej działalnoŚci

żadnvcli profit$w. Grają we własnych strojach. Powiedziel1 mi,

ż9 !ł czasie preze*tacji nieco spLlszczają głowy,bo jest im

głupia, że ubranl s? pstrokato. KtoŚ, kledyś im obiecał zakup

jednakcwych cjresóx ... REPREZENIUJĄ Śvtctrt t

[hcrelib;.,, by na meczt 1 |łSTĘP BtZPtAiNY 11; ! przychodziło

więce_l kibic6rv niż dotychczas, by ich dopingowano. 6ra ,się
wtedy łatwiej i przy;errrriej. A i trochę dobrego tenisa też

Ę{jżna Zo§aczy8.

Klutl .jesienią zorgarllzuje 0twarte Mistrzostwa ŚmlgIa w Tenił

sie §lcłnwvm" ( HZ )

.J, Ei RĄDlc
Poste§unek Po}icji Lokalnej w Śmig],u za naszym po§red:j

nictrłemskłada SE RDE CZ NE P 0DZ i ĘK 0\,JAN I E

członkom Kurkowego Bract,*a Strzeleckiego w Śmiglu gcaz zrzeĄ

szonym w kluble 5 r B Radio z rejonu Śmlgta za ufundowanie

na rzecz posterunku S l B Radia wartoścl 9 mln. złotych.

Dzięki tej fundacji Posterunek PoIicji Lol<alnej stanie się

bardzieJ operatywny.

iak xięc policję rnożna odtąd c6wnież wzyuaĆ przez S|B

Radio l na kanale 9.

słaB !l przekaza8 na adres : Biblioteka Publlczna Mlasta : 1

Gniny, 64:0)0 Śmtglet, ul. T. Ko§cluszki 20 następuJących in

formacJi o swolch pracach : l,mlę i nazwisko autora, temat pra

cy, siejsce i rd< rłydania 1 naplsanla, rł wypadku prac dyplq::

ro*ych !! nazva uczelni, na kt8rej była broniona, kr6tką ln !
lormacJę o zawaftogcl, mlejscĘ przechowywania pracy.

Przekazane nam inlorrnacje wykorzystamy do opracorłania katalo

gu reglonalnego. (B}a)

Sport

W?
LZs

, PoLONlAr"

Urząd Miasta i Grniny w Śmig}u informuje, że.II Eatę por

datku od §rodkbw transportowych za 1992 rok wpłacać można w

kasie Urzędu 1ub u sołtysa.

JednoczeŚnie informuje się|że termin płatności II raty upły

wa z dniem }5.09.1992 r.

Sekretarz Miasta i Gminy mgr !{anda Jakubowska.



z KRONIKI POt_lcYJNEJ

br. !l interwencJe w śmiglu i Koszanowie ! spory 5ą'"]

siedzkle,

02.08. br. l zażegnano sp8r pomiędzy pracodawcą a pracowni !

kiem,

!] ustalono miejsce pobytu, 6 następnie zatrzymano

poszul<iwanego 1istem gończym więźnia, kt6ry w

1utym nie powrBcił do zakładu kafnego z przepust

ki ( uzyskał ją jal<o nagrodę ! ),

! interweniowano w jednym z mieszkał1 w śmiglu, w

ktBrym lokatorzy przetrzymyvłali po godz. 22.aO

osoby niezameldowane 1 w l<t6rym wszczynano,podl

czas libacJl alkoholowych, awantucy.

! pouczono pijanego mĘża znęcającego się nad żoną

i dziebml,

x kolizja drogowa w śmlglu na skrzyżowaniu ulic

A. Mlcklewicza i J. Kllińsklego. Kierująca fla!

tem 126p nie zachcwa}a należytych §rodkUw łstro

0].0B. br.

04.BB. br.

s6.0B. br.

żno{ci 1 doprowadziła do zderzenia l sarlci:|icljem

t,:j samej narki. 0s6b rannych nie bvłc, Straty

materlalne l kilka millcnijw złctych,

! ul<ar;no trzech kieroylcótv na s,_nrę 250 tys. zł. ża

nieprzestrzeganie znakBw drcgclłych,

07.06. br. 1 ukarano trzech kierowców na sii,r,ę 200 tys.'zł,
j zatl.,iymano w areszcie do wytrzeźwienia a*anturu

jącego się 1 zal<łdcającego spokłJj domownlkom

mieszkailca Śmigla,

0B.08. br. I] odebcano prawo jazdy oraz skierowano wniosek do

kolegium jadącerru rowefem mieszkailcowi |,lorcrvnil

cy, kt6ry w stanie nietrzeŻwym, po oFuszczeniu

baru "Piast" pocuszał się na cał_e.j szerol<ości

jezdni,

l w Śmiglu, w godzinach nocnych, w wyniku rlie złi

chouania należyty.-)r środ<ów ostrożności i nad'.l

miernej prędkoŚci, wydarzyły się dwa wypadki Cro

gowe : na ul. T. KoŚciuszki najechano na barier

ki, a na ul. l,t. Sienkiewicza uderzorio w dre,łrria

ny słup. fiannych nasażerdw cdwiezlorro do szpita

}a w Kościanie, 5tan trzeŹxości 1(ie|ol{c6w wyk-.żp

analiza pobrane.j krwi,

!l pouczono lo!<a tordrł jecjneqo z iloł.llv w Ś:lliqi,u ,ktd

rzy zakłócali spol<5j w}-"ścicieiorłi r i:l1,, rcrlzi

nie,

il.!S. br. -.: pijany o§obnik wszczął awantilrę na stacJl CPN

w Śmiglu l spgrządzono wniosek do kole_Q,ium,

1ł.OB. br, l zatrzymanerrrtl plJanemu l<lerowcy poJazdu odcbrano

prało jazdy,

22"08. br. l] zatrzymano x areszcle , do wytrzeźwienla, pija!

nego ojca i męża znęcającego 5ię nad rodziną.

ll sierpniu załoga Posterrnku Policji Lol<alnej w Śmi9)u

sporządziła l] vłniosk§w do Kolegium d/s Wykroczet'l przy Sądzie

Rejonorvym w KoŚclanie za klecowanle pojazdami w stanie pb

spoźyr:iu alkoholu otaz za slanie żgo§szenia publicznego (no.

leżenie na chodniku ) 1 rłszczynanie awentur.

1,4ało zatrzymano pra!{ jazóy, gdyż kierowcom, ktUrych zatrzymy

wano, zostały or€ odebrane wcze§niej 1 za kiercwanie poJazda

mi w stanle po użyciu aikoholu.

Kierownlk Posterunku Policji Lokalnej x Śmiglu : st. sie.żant

Wies}aw Terczerł3ki.

V/i tryna
Śmigielska
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P t N 5 J Ę ...

-cklepowe *nigielst<ie3 Spółdzieini PrzetwUrczo l Handlo

łej proszą nas o spcostoxanie. t{ "Spostrzeżenloch z zebra :

nia ..," /nt L2 Q) z 2j lipca bc., s.)/ napisatiś.y , że

pensja w handlu xynosiła 1.12B.20l tysięcy.

Tyrncza§em, jak tHieidzą, lch pensje brutto vrynosiły milion

z ło tych.

SPÓłdZielnia nie płaciła l l nadal to czyni 1 stażowego,pre:

mii i naqrbd jubileuszotłych.

rEó7--YN
W dniach l5 ł 16"08, br. na obiektach sgortorłych Klub

Sportowy "Pogoi1 1929" w Śmiglu i Centrum Kultury w Śmiglu,

zorganizowały FESTYN REKREACYJN0 : 5PORTOWO l HANOLOWY.

Proq;am obejmował m, In. zawcdy pływackie, wyścigi ro,:

weroHe oraz biegi dla dzieci, strzelanie z wiatrdwlti o naQro

dy, mecZe pilkarskj,e,

Przygotowano ;:órlrij.eż giele konl<urstlw w ktUrych wymagana i:yła

wiedza geograflczna, 1iteiacka oraz urłiejętnośC logicznego

myślenia 
"

i_Jczł::,_ni rzaa;l 19 imnreż.:8 :ł*rr.]niJy oraz pllill iczność ( rorjz iny)

lnoLl.j.i ż3ł];]ntiz_vć :;ię * l,i,:z.;* artykuły spożYwczo:-pizelnysłowt.

Wśrdr1 clłrujących iń}lary llyli rfiwni.e; sbccilra,iowcy,

Redaguje zesp6ł : Żąneta Klecha, frika |,laĆkowiak, Balbala i,{ence'l, Jadwiga Skarźyńska, }lJŁ}ert Zt]ierski (kier,red").


