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JAK 0A]'JNIEJ TRzEciEG0 }ĄJA oBCHOOZON0

Lektura szkolnych kronik z okresu międzywojennego na!

suwa wspilłczesnemu czytelnikowi myśl, że odzyskanie niepodle

gło§ci przyniosło m.in. obfito§ć rdżnego rodzaju obchodów i
uroczysto§ci będących jakby " odreagowanlem się " na prze r

szło 120 letni okres zabor6w.

Przeglądając nasze kroniki. szko].ne z lat 1919 ! L979

należy stwierdzić, że §więto ) Maja cieszyło stę dużą estymą

w tamtych czasach r łączy}o borłiem dwie uroczystoŚci l uch -l

walenie KonstytucJl J Maja i §więto Krblowej Korony Polsklej.

0bchody szkolne przebiegały mrriej więcej według nastę:!

puJącego scenariusza : zbiUrka na terenie szkoły 1 udział w
nabożeństwie w kościele parafialnym. ( 0becny koŚciół 3w.

Stanlsława był ko5ciołem ewangelickim. ,Jako koŚciół katolic!

ki został dopiero na nowo po§więcony w 1947 r, ).

NajczęŚcieJ dalsze obchody odbywały się na terenie szkoły ,

cho6 czasem organizowano akadernie szkolne, lub brano udział

w akademlach o961nych, w sali Strzelnicy ( obecnie Centrum

Kultury przy ul. T. Ko5ciuszki ). Na program uroczystości

składały sią przede wszystkim §piewy i deklamacje patriotycz

ne w wykonaniu uczniórr oraz pogadanki wygłaszane przez nau !

czycieli.

Obchody dla społeczeństwa Śmigla miały oczywi§cie o

wiele bogatszy program l odbywały się z udzlałem różnych,dzia

łających na naszym terenie stowarzyszeh 1 organizacji.

0la przykładu przeŚledźmy przebieg uroczystoŚci,jaka odbyła

się w Śmiglu w dniu ] maja 1921 toku :: na podstawie oryginal

nego zaplsu vł kronice szkolnej (w nawiasach podaje się rozvłi

nięcle niektórych nazw).

" 0 godzinie 9 L I/2 przed połudnlem odbywa się w ko§l '

ciele uroczy§ta msza śvł. z kazanlem. Po uroczystości ko§ciel

nej ustawił się pochUd w uliey Jana Sobieskiego ( obecnie T,

Ko§ciuszki ) oko}o kościoła, czołem ku Rynkowi i wyruszył o

godzinie llĘj w następującym porządku : a) Straż pożarna o!1

chotnicza, b) Pogotowie /im. J.Kililtsklego/, c) 0zieci szkol

ne, d) orkiestra, e) Kompanla Honorowa Straży 0bywatelskiej,

f) Towarzystwo Oziewlc, g) Szkoła }lłościanek z Nietążkowa,h)

Towarzystwo Panlen Pracujących, l) }lincentki / Tow. Pań Miło

slerdzia lrlincentego 'a Paulo, k) Czerwony Krzyz, 1) Przedsta

wiciele r,rładz, m) Towarzystvło przemy§łowcBvl ,/Katol1ckich,/ ,

r)4
n) Katolickle Towarż,y,stwo Robotnikbw Polskich, 9) TorłBrzys !
two " Harmonia ", p) Towarzystwo Kupc6w §ąmodzlelnyń, r )

Skaut, s) Bractwo Strzeleckle, t) Towarzystwo Eimnastygzne

u sokbł n.

Poch8d przesuwał się przez Ryrek ( pt. Rozstrzelanych ), ul.

Jagi*llłńską, ul. Kilit{skiego, uI. Ogrodową r do p. 0r. Tw61

tza, ul. Mickiewicza, ul. Jagie}loHską, ul. Lipową, uI. Pod!

górną, Nov;y fiynek ( pl. Wojska Polskiego ),ul. Sienl<iewicza,

Rynek. Tu ustawił się pochhd w czvlorobok i odśpiewanlem "Ro!|

ty " Konapnickiej zakoficzyła się ucoczystoŚć.

Do icadycji należało, źe po poludnlu, w ogrodzle Strzel

nlcy odbywała się zabawa ludowa, v kt§rej mogły braE ,,udział

m.in. dzieci, a wieczorem zebswa tanęczna w sali strzelecklej.

Obchody §wtąta ) Maja były ponadto kaźdorazowo zl,riązane z

przeprowadzaniem zbiUrek plefilężnych na Towa§zystHo Ceytel l.

nl Ludoxych. Zebrany fundusz p§zeznaczano na zakup książ€k

dla bibliotek szkolnych i pubiicznych.

Program akademi1 okollczno§ciowych, Jakie odbywały się

w sali Strzelnlcy obejmował uykłady okoliczno§ciowe }rygłas;a

ne najczęścieJ pĘzez nauczycleli, a także ptzez p§zedstawil:

cieli miejscowej palestry. Np. w roku I9]4 wykład takl wygło

sił mgr praw Jerzy Gronowski.

CzęŚC artystyczną stanowiły deklamacje oraz §pievy chbralnell

tu rolę wiodącą miała bezsptzecznLe przede wszy§tklm " HaĘmo

nia ". Przez JakiŚ czas występovłał rBlvnleż ch§c " Echo " i
związana z nlm orkiestra kanera}na.

Niekiedy program wzbogacały sztukl teatralne, vrystawlane ( i
niejednokrotnie plsane ) przez 1okalnych arty§tbw l autorów.

Kroniki odnotowały m.in. sukces, jaki w sztuce " Targowicza!

nln " napisaneJ przez nauczyciel.a Szkoły llydzta},owej :: p. Ka

zimierza Lacha odnieŚll rł roku 19]0 uczniowie tejże szkoły :

Ratajczak6wna, Kozak8wna, Svłorowskl, &nleczyi1ski i Gronowska.

Z innych atrakcji obchod§w Święta 1 Maja należałoby wy

liczyĆ wieczorne capstrzyki rnłodzieży ( organizowane w przel]

dednlu uroczystoŚci ), pobudki grane o 6 rano z,łieży ko§ciel

nej czy §odociągowej, udział licznych pocztUw sztandarowych

stowarzyszeń związkowych i cechów, u§vlietnianie pochodbw przez

orkiestry : w 1928 roku poch6d otwierała orkiestra 55 Pułku

Piechoty z Leszna.

Rzeczą ciekawą jest, że flagowanie budynk6w nie ,, było

z początku tak powszechne jak obecnie 1 co w 1929 t. docenił

kronikarz, zauważając, źe ',' vriele dom6w urzędowych i prywat::

nych by}o vl tym dniu ( udekororłanych ) sztandarami narodol,ry-!

mi ".
!

J
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Po drugieJ wojnie początkowo prdbowano w jakiś sposdb

utrzynaE tradycję.

Władze pahstwowe przez pierwsze lata zarządzały obchodzenle

w tyrn czasle §wlęta oŚwiaty, podczas ktdrego zblerano funduX

sze na zakup książek, al.e z czasen zapanowało niepodzielnie

§więto l }aaja.

Krmika szkolna zanoto$ała m.ln. co następuJe : "Gł6w!.l

nym dniem pmpagandy o§wiaty był ] maja 1946 r. Młodzleż

szkolna zebrała slę (...) na dziedzińcu, złożyla sw6j datek

na ręce opi.ekundw klas i udała się w pochodzie na szkolne na

bożeHstr.p (.."). Pięt<ne kazanie wygłosił ks. Oziekan Stanisa -

ław Norłak. Nabożellstwo zakończono odśpierłaniem hymnu l' l,Boźe

co§ Polskę ". Po nebożeństwie uda}i się vJszyscy na uroczystą

akademlę do pobliskiej strzelnicy (...). Słowo wstępne wvl

głosił na temat Konstytucj,i ) Maja t oświaty kierownik szko'-l

!., ll

Peien; y; krenice odnaleziono następujący zapis z roku 1948 :

" W dnlu } nraja obńodzono rocznicę Konstytucji 3 Maja §ctś:

Ie według zarządzeł'l władz szkolnych ".

Następnego Hpisurpo przeszło 40 latach, dokonano w roku ubie

głym przedstawiając relację z uroczystoścl 200 rocznicy uch:

walenia Konstytucji ) Maja i nadanta mieJscowej szkole Jej 1

mienia.

Na podst*lle zachowanych kronik szkolnych od r. szkol. 1919/

20 opram*ała Jaółiga Skatzył{ska.

Jb, ) na co?
Budżet llacJy l.iiasta i 0niny Śmigiel w L992 t.

iJur.jżct l,iiasta i UInirry Śrni9ie1 na rok 19}2 opracorlany

został w oparciu o przer.lidyilaną vlysokość docllodór,; tvłasnych,udz
łór.ł vl poclatkach stanoiliących dochód budżetu parlstr.la oraz subt{en-

cjq o9ÓlniJ. tjajp,-)\,J3żniejszą pozycję tv rjoctlodach własnych gminy

stanor,li podatcl< oó nieruchomości otj jcdnostek gospodacki uspo-

Łcczniorluj, podatck orJ ścorJkóvr transportor.lych i poclatck rolny.
IDochody roku 1992 zasilono także nadl.,yżl<ą l]udźetol.Ią z rol<u ubie;

głego, lJa zvlięi<szoną kr-iotę wydat|<ó\.l bieżących niewątpliwy r,płyri

mają wydatki złliązane z przeje;ciern zerówel< i dotlożeniern dzieci
do szl<Ół. 1]aj\jażniejszy;n zadaniem jest buoorva oczyszcza}ni dla
niasta i glniny Śrligicl.A oto szczególy uctltłały nr XUII/I7I/9ż
Rady |',liasta i 6miny Śnigie} z dnia ] i<rłietnia 1992 r.w spralvie
planu dochotjórł i vlydatkórł but.lżetortych na rol< 1992.

I. Su{:vrencja ogólna dochotlu państr.la

'II.Dotac5a na zadania z}ccone

- z budżetu r./ojcwody na realizację
zadań z art. ] i 4 ustauy o pociziale

zadal1

- z un]olly [)ra!ro o rucltu rJrogowytn

- z zal<rcsu opieki społccznej
zasilki z],econe - 1.54].000

tlolitransol:arlic ośrot]lla porllocy

społcczncj - 257.0U0

1II.Oocnody l,rłasnc aminy

- pocjatel< rolny
' - poclatt:i< od nicruchor;,ości

potjatei< otJ j.o.u. 2.rB7.6}5
podatc|( otJ llieusooł. 2l6.1U'

- pot,!atr:k od Środ]<ór.l transportovlych
podatek ocj j.O.u. 275.000

potlatek od nicuspoł. I.J6r.197
- porJatel< otj sparjkóri i darovlizn

- podate:( ,,l fornlie l<arty podati<or.iej

- opłata skarbołla

- podatek leśrly
- podatek od posiaoania psórl

- 1:ozostale opłaty

IV.Udziały vt podatkach stanowiących
dochUd budżetu państwa

: l5ł wpłyvlów podatku dochodowego

od osdb fizycznych
': 2ł wpływórł podaiku dochodowego

od osób prawnych

V. Nadwyżka budżetowa z roku ubiegłego
Razem dochody :

Wydatki :

I. Rolnictwo
wtym:
_: odbudowa stawu przy ul. tJodnej

- opracowanie dokumentacji na staw

w poladowie

vl tys. zł.
2,.Ą05.)a6

2. L25 .56ą

272.?uB

53 .?7 6

1 . tiuu. U00

B.o2I .11,
1.5l6.194
2. 60) , 

'J24

L .6tl0 .191

7. U00

5 17. 000

5tj]. UOt)

l4tj.000

6. 000

]. . 000. 000

w tys.zl

1 . ]57.000

l . ]49. 000

B.000

2.96L.2)0
16. B70. 95,

174.200

]2 .000

].000

BEDZIEMY MlEe. , CIUCHCIĘ "

Trxające od wrzeŚnia ubiegłego roku pertraktacje w spra'-l

wie utrzymania Śmigielsklej Kolei Dojazdowej znalazŁy swój e!

pilog. DziŚ wiadorno Już, że ŚOX nie utrzyma się w stcukturach

PKP, ktbrych deficyt pogłębia się z każdym miesiącem. W tej

sytuacji Dyrektor Generalny PKP za zgodą Ministra Transportu

i Gospodarki Morskiej przekazuje z dniem 1 sierpnia 1992 t.

całośC infrastruktury ŚXO Radzie Miasta i Gmlny Śmigiet,(pisr

mo z dnia 06Ę411992). A więc będziemy mieć " ciuchcię ".

Sekretarz Miasta i 6mlny

Vlanda Jakubowsl<a

fYasłelsnq nLLr^nor ł u \QQZ

Oochody :



- odnulenie rowó{ melioracyjnygtl
ściekovlych

- opracotlanie dol<unlentacji na spółkę
nelioracyjną

- uJbudota nostu na §otnicy

- ckJtacja dla ąńłi<i nclioracyjncj
iI. 0os,poctarl<a korrut.a}tra

rł tyn :

- dotacja dla Z6l(i1.1

- zakup karnienia na drogę lv lirgńsku

- dokutnentacja na drogę vl Dronil<o."lie

- cnecaia elektryczna na ulicach
miasta i wsi

II I. 6osporJacka mieszkaniowa

r,r tym :

- utrzymanie 0chotniczych Straży
Pożarnych

- opraco}lania geodczyjne Legulująpc
granice miasta i rrsi,invJentaryzacja

. rłieni a
1V. 0śvriata i r.ryńotlanie

vl tynl :

- dotacja dla zakł.budż.Przudszkola

- do},ożenie dzicci do szl<óŁ

v. kultura i sztuka

tv tynl :

- dotacja dIa zal<ł.budż.Centrurn Kultury
- dotacja d].a Dur,lu lliejsl<icao

N Starym Oojarnvłie

VI. 0pieka społeczna

wtym:
- zasiłki i zaponogi,

- wydatki na utrzymanie 0środ<a

Po;rocy S;rcłecmej

- wydatki zviązane z opiel<ą PB i PKI§

VI I . Acjministrcc ja sainorządowa

- Straż |lićjska
- odpisy samorządotle

- wydatki na. utrzyinanie tlatiy,Zarządu,

Konisji i urzędu

- vlynagrodzenic soltysdt,l

- budowa renizo-śtiictlicy r,r Sierpouie

- budor.la &lietticy vl Przysiece 5t.I
- sk}adki na Stolarzyszenia

V111. Bezpieczeńst!.,o publicznc
vl tym :

- zal<up paliwa dla Post.Po}icji
1X. Dotacje

w tyrn :

- remont r,lorrnl kultury vl $niglu
- rjałac tl Splarłiu

- oczyszczaJ.nia cJla miasta i gtniny

- szkoła w czaczu

Rezcrvta o0ó}na

lłazem vlyc.latki

20, 000

6.700

t2.5oo
1,0U. 000

]. Iż6. 0{J0

2- 200. 000

6. 0t]0

5. 0U0

9l,. 000

]26. 000

lB0. 000

146.000

2.140. B00

l. 595. 000

,4r. 000

l. l]0.000

Xvt óe,sie Radq
Przez nlerłalże ttzy godzlny przedstawictele naszego Sa

nnrządu uslłowa}l ( na pr6żno ?l?l ) przedrze8 o1ę przez p6r

dv,{Jną garĘ utr*orzoną prżez dwoJe przedstąvlclell Wlelkopol

1 . 0B0. 000

50. oou

2 . B00. tJ00

2.24r.aaa

)25.55u
2]1.45U

4.)66.I0)

L59.zr9

950.500

).|Jó6.668

60.000

5U. 000

50. 000

29.67 6

1 . t]00

Lokal. 1.0U0

2.?c4.r0o

26[]. 000

4. 500

2. 0(j0. 000

20. U00

521.1r2

16. B70.,r5

Sckretarz 1,1iasta i Gminy

llanr.ió .]akrlbotlsl<a

skleJ ilkręgrorłe.$ Rady AptekarskleJ. Tak można by w kategorlach

s§crtu .:cksersklego sprBbować jednym zdanlalr zrelacjonowaB

pa;lst,,łu kclejny Ęfup batalil o ctrugą aptekę w Śntglu.Posługu

Jąc się ,lalej JęzykieĘ sportowym, należy ct1.1,óa oeentĆ, że ko

lejną runĘ ,ilygrała Rada Aptakarska, kt6ra ohłatovavsry się
x swoim narożniku wa}czyła zaciekle przecirł wsaalklej argu!

mentacji i to rł spos&, kt§ry dla ludzi niewtajemniczónych

wyglądał na dalekl ocr f3tf play.

NIE MA iłOcl{YeH ?

Już rd<r§tĘ po " pierwszym gongu " było w.iadoiltorżE "z?

wodnlcy" reprożerltujący bgrwy Rady Aptekargkte;j vlystępują w

rol1 zdecydołara§o fa},Ęyta. frzedstawlcie}e Rady Miasta l
Bniny Jakko}wlek w przewadze llczebnej i zr&billzowani do wal

kl chęcią realizacji rłg11 srreich tvyborcbrł, cźyli nas,nle mle

1l wła§cirłte wlela do poł,ledz€nla. To znaczy rtlell bardzo du

żo do pcl{ledzeni8, ale r6wnie dobrze mogli rcęcz nie prezen!

toHaĆ srłsj.oh ( a wła§slłle naszych ) racJl,bo wszelkle argu!:

menty dociecały & żap§€z§rqph na Sesję przedstatlcieli §za

cowrej Rady Aptd<af5l1p,J niby głos wołającĘo ne pu§zczy, A

w każdyrr razie Ja takle odnl,c,§łarn wrażenle; §€ę tylko pocle

szyĆ wszystkldl tych, ktUczy podpisall stę pod petycJą o u!

tworzenie drugiej apteki, że Jąkkolwiek Jeko obyretele mogą

się czuć znokautowani ( 1 poddawa8 pod wętpllrło5B to wszyst::

ko, co Jak się rram wydawalo, że u zakresie sermrządnoŚcl 1

sarnostgrprłlenla zdążyliśmy juź osięgnąć ), że podobnie Jak w

pojedynk* szedwym Kerpovł t Kasparow nastgrne rartla zosta!

ła odłożona o 2 niesiące. Co taki okres ńibra slę bowiem Ra

da ABtekarska. H:ie oznacza to wcale, że będzie to finał,jako

że obie strony Ę bardzo zdeterminoyrane. Spravłę czynl prawie

beznadz ie jrrą spcyf icmo§ć starpwi ska reprezentĘłanego przez

Radę Aptekarską, sęerującego nlema} jakoby celem władz nal

szego miasta i gminy było gnębienie i dyskrymlnacja obecnej

( okreŚlmy to bezosobowo ) apteki. Wysoka Rada l*(LAptekerska)

zdaJe się natomiast zupełnie nle dostrzega8, że sama stosuja

do przedstawlcieli swojego zawodu jal<by dwie zupełnie r6żne

mlarki r i to bynajcnlej nie aptekarskle. A przy okazji dot

staje się narn, czyli dzlsiaj jeszcze Jako tako zdrowymra mor

że Już Jutło potrzebuJący* p9pocy, potencjalnyn klientorn ap::

tel< ( ktUrych ni.echby ł Śmigl,.r t najbllższeJ okolicy było

cho8ny l piętnaścle ).



11J

I c0 JE5ZCZI NA s[sJ1 ?

I/5pra§ozdanle z d"z 1ałalln.o§cl iJ*

rzędu Mlasta 1 Gmlny.
łl minlonym rokr.l w Urzędzie następlły radykalne zmiany. Zli -
kwidowano Ęeferaty .., a rrprowadzono semodzielne stanowiska.

Tamtych byłe 27 1 tych jast 27, ale rBżnica może ma polegaĆ

na tym, źe będzie rnn,ieJ referatEw, a więcej zajnłwania sta ij

nowisk n c:yial : mniej sprawozda§ a rłlęcej decyzji". Tych gn

statnich wydali. pracoiłnicy Urzędu dok}acjnlę 1i289 (w tym zal
ledrłle 3Ą decyzja nsgatywne dla peienta l ), a ponadto wy 1

starłicno 1594 za§v;iadczenia i 4B9 dowod$w tożsamości.Podobno

codziennie przyjmorłano 186 interesantdw. Z pewnością byll o:

ni zedawolenl.,ze sposobu, w jaki ich załatr,itono, skoro zaled

wie w 25 przypacikach odwołali się do Kolegium l przy Sejmlku

Sa.,norządo*ym, a z tego tylko w jednynr przypadku ( dct. obiek

tu SKR przy u}. Maiejki ) zalecono powtUrne rozpatrzenle spra

i,lY"

2/5pŁ,altBzdan!e z

Zarządu nlędzy
dzj.ałalnoBci
5 e s j a m i.

Dużo pr8cy wyfnagał0 przygotowanle mateiiałijił do opracowania

budżetu oraz pryrvatyzacja cegiel}1" Koru:naIizacja, jak się o2

kaz,-lje, może t§taj dotyczyt ty.iko gruni$w 1 budynkBx, a nit

dotyczy wyposaźenia, ktbre mcżna kupić, 1ub cstatecznie }Jy::

dzierżawiC od właŚcici.ela. 0 lle więc można liczyts na zalnte

resowanie małyml zakładami,to ńpi.Przysieka Polska pewnle nle

tak łatwo i szybko zostanie sprywatyzowana,

PODJĘT0 J[OENAŚCiE LJCHVJAL

H wyniku poCjętych uchwał bądziemy :

Pl_p:erygre_l płaciB nowe podwyższone w stosunku cio ubiegłe

go roku starł<i podatkij.,od.Środk3yl transportowych, czyl1 popu

larnie tzw. podatku drogowego. Należało go uregui.owa8 do 15

kwietni a .

?tz.y7ęta stawki okre§lone w Rozporządzeniu Ministra Finans6w

z 11 marca L992 r. a więc maksymalne.

0d podatku zwolniono pojazdy będące w posiadaniu :

: Zakładu Gospodalki KomunaInej i Mi.eszkaniowej w śmiglu,

! Rejonowej komendy straży pożarnej w kościanie,

! Samorządifu Mieszkańc§w wsl,

l Urzędu Miasta i Gminy śmigie]..

!q_§Ę]gie : uch,llalono, że osiągniemy }. tym roku w gminj,€ c'o|l

chody budżetowe ,.ł wysokości 16 millardóvl fl70 milionUrv 955 ty

sięcy z}otych, a pcnadto uchwaloncrże wszystko wydamy na 16ż

.le cele i to co dn przysłowioxcj złot$i,,-,t<i. l.,!a +,n Ęyć 1gosi:o

darka komunalna, i melloracja, l utrzymanie ulic, l rbudowa

Świetlic, 
.i utwardzanie drBg. Cieszcie się więc Wy, ktbrych

tn nie dotyczy. Zwłaszcza, że zlodnle z podjętą uchwałą wyoil

dretlnicnc z budżĘtu " śradk1 w wysokoŚcl 15 t łącznego zobot]

wlązania plenlężnegJ Co dyspozycji sołectrł i osled}t ". Przy

czym csledia bęcię kcrzystały tókże z podatku od nieruchomoŚl

ci ; teleiiu lłiasta.

Po trzecie : słłtysi i inkasenci ( czyli zbierający podatkl

x $ie§cie ) §ęOą teraz uzyskiwali zwiększone wynagrodzenie

za pob§r podę{ll5x. \,i zależnoŚci od zebranej l.na swoim tere!

nie krłi:ty, będzie to ł,ącznie rld 225 a 675 tys. zŁ. oraz 5 %

od zebranej apłaty cC każdegl psa- Zastanawiam się, czy osoli

by pobierające podatki będą się teraz bardziej starały, żeby

utratvlić płatnikom lregulcwanie należno§cio czy może raczej U

rząd odżegna się od pobierania wpłat, jako że nie ma z itego

tytułu źacnych i<orzyŚci linansowyeh ?

Po cz*ali€ : zl:pełnie 5por3 }lczba mieszkailcd,ł ( w Biela ll

Wach, BruszcZe!{i.e, F;7y3iece Po}skiej, ŻegrBwku, a także W

mieście Śmigtu ) otrzyma pewnie nled}ugo zawiadomienia, że vl

zwiąeku z naijanj.en lub zmianą n.lzlvy tjlicy, są zoborłiązani do

zmi.łn ,łpisów ią dowodach osobi.stych.

,lle *si Prrysi.eka Pclska nadano naż!{y l

1" r.,litcy, ktdra przeszła za wsi Bluszczewo do wsl Przysieka

Polska ui.Pla5kOwa.
2. Ulicv biegnąeej ze wsi Czacz dc wsi łdidziszewo ul. G ł B w

n a,

]. Ulicy biegnęcej od nowopowstałej ul. GłBwnej w kiexunku

vłsj, Bruszczewo u}. B a u 5 z c z e h, s k a.

4. Uii"cy oci nowopcws,Łał*; ul. Głdwnej w kierurrku ceglelni ul.

P r z e m y s ł o w e.

}łe wsi Bielawy nadano nazrły :

1. Ulica od nieruchomo§ci pana l_ewandowskiego do nieruchomo§

ciPanaDudyuI.6łdwna.
2. Ulica biegnąca N kierunku vłsi Kar§nice od nieruchomości Pa

na Januszkierłj.czau1. Ko §c ia fiska ( wspólnadla wsi

/Cgrnln<O l ŁJreLan*Y ).

l{e wsi Bruszcze,ro naoanc nezvły ,

1. Ulicy biegnącej z nlasta Śmigiel dcl wsi Stare Bojanovlo u1.

b ł D YJ n a.

2. Ulicy biegnącej ze wsi Robaczyn do wsl Przysieka Po}ska

ul"Przysiecka.
}. Ulicy cCchodzącej od ncwopo!,istałej ul., Przysieckiej i
przechodzącej przez nią ui. 0 k r ę ż n a.

4. Ulicy od nieruchomości Pan; !,(amienlarza tł kiecunku nowopow

stałe j ul. O',<rężrie.i -- u].. i,.i l rn a.



ną położoną w KarŚnicach za 26 milionUw, a r.lieodpłatnie naby

to działkę w Starym BoJanowle '.l Jest n!ą przebisgaJąca przez

grunt pryvlatny uI. Kolejowa.

!l najblizszym czasle i6lę wstąpienia w zrłlązek rrlałzei'll

I c0 JEszcZE ?

Jeszcze to, że zgodnte z decyrJą na tzw. szczeblu cen§

tralnym będą zwalnlane od podatku rolnego te użytkt rolne,na

kt6rych zaprzestano produkcję rolną na okres nle d}uższy nlż
] lata. Fakt taki będzie nalężałq zgłosiĆ w Urzędzie w for!:

mie stosownego o§wiadczenla. Radrym ! rolnikom serca się kro

Iły, że moża byE ktoŚ, kto slę n8 tęn krok zdecyduje. Ponie!

waż rada ma ustaliE warunkl zezualaJące na takle oo1unieci9r_
zdecydowarp odłożyĆ ich ustalenle na termin pBŹnlejszy (choć

moc obowiązująca będzie mieU uchwała chyba od 1 stycznia br.)

xxx

WkrBtce ma ruszyĆ budowa oczyszczalni i rłysypiska.Pra:l

ce ma prowadzit przedslęblorstrło specjallstyczne z Kiełczewa.

O<olicznl użytkownlcy 1 wła§ciciele gruntdw muszą slę liczyĆ

z tyfi, że wok6ł oczyszczalni bądzie musiała byd zachowana

strefa ochronna, na ktUrej nie będzle można uprawia8 roŚlin

dla ce}6w spożywczych.

lł maJu na dobre powinny rozkręciE slę działania w kiel:

runku wyodrębnlenla gminy Stare BoJanowo. Zgodnie z przepisa

mi będzie rr.lslało byB w teJ sprawie przeprowadzone referen i]

durn wśród mieszkalfcbw, a po fakcie wybory uzupełniające do

samorządUw obu gmln t zarórvno St. Bojanowa, jak 1 6mlgla.

To by było na tyle. Jak zwykle proszę zainteresowanych

danymi spravłami , aby traktowali podane ptzeze rrnie lnformall

cje jako §ygnały, a miarodajnych danych szukall rł ,n.turia r

łach z Sesji, dostępnych w Urzędzie oEaz u Radnych.

J. Skarźyńska

lłi trvna
Śmi g i eIska

skl zadeklsro!,all :

§ Pan Jan Grzeszkowlak z Kąkolewa l Pani Małgorzata Lorenz

z Machcin6 ( ż0.4.).

l: Far; Paweł MołczyHskl z Ju§kowa l] Polesie

rlrle; a Płzysieki StareJ I ( 25.4. ).

l ,pani zofla

l Fan Zbigniew Grzelak ze śmigla i Panl Vloletta t]olczer,iska

z K,J§zarlowa ( 25"Ą. ).
!r Pan Vla].demal Bąbr${ski z Bgjanowa i Panl Aleksandra Przy*

slecka z }4ororrnicy ( 25.4. ).

f, pan Rafa} kudłaszczyk z pośrłiętna i pani Anna Meissner z

Nowego Białcza ( 25.4. ).

Ą Pan Krzysztof baranowski z Celinek 1 Pani Icr€na Szablelvska

ze *nigla ( 25.4. ).
!! Pan Radosław Tomaszerłski z Przysiekl Polskiej i Panl Arleta

Sikora ze Śnigla ( ZS.ł. 1.

! pan Marlusz cugier z kar§nic i pani vloletta kosmacz z

Poladowa ( Zl.ł.,;.
Ł Pan Grzegorz Borowski z Brugzczewa 1 Pani Urszula G6§na"ze

Spławia ( 29.4. ).
! Pan Andrzej ldztejczak z Kar§nic i Pani Grażyna Spławska

ze śnigla ( 29.Ą. ).
!l Pan Rafał Andrzejewski z Przysiekl Polskiej i Panl Wioletta

Starkbauer z Czacza ( 29.ą. ).

Jpcf kcnla
oIirnpt|uqlant

|,J piątek 
'.Oą.l992 

r. Szkoła Podstawowa nr 2 w Śmlglu gościt

ła olimpijczyków.

Na zaproszenle Centrum Kultury stawiły slę takie sławy pol'j

skiego sportu jak : Adela Oankorłska ! szybowniczka , 1,1Maria

Krła§niewska !r Maleszerrska ! lekkoatletka, Zdzisłavl Krzyszko!

wiak ]: Iekkoatleta długodystansowiec.

Ciekawostką jest, że Zdzisław Krzyszkowiak urodził się w trlie

lichowie i po raz pierwszy otrzymał zaproszenie na spotkanie

x rodzinne strony.

Llcznie zgromadzona młodzleź zarbwno ze szkdł podstawowych w

Śmiglu 3aX i Starego Bojanowa nie omieszkała skorzystać z o!

kazji by poroznawiaB z olimpijczykami i poprosi8 o autografy.

(stł)
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Dcuk : l,Jiesław Naao}ny l Usługi Pol-lgraflczne 64 :100 Leszno ,uI. Słowiańska 55.

Z okazJi Rocznicy KONSTYTUCJI ] MAJA Centcum Kultury

ZAPRASZA na KONCERT
rnuzyki i poezji polski.ej, który odbędzie się w poniedziałek

4 maja w salce Centrum Kultury przy ul. T. Kościuszki 20.

Wykonawcą koncertu będzie Capella ZarŃu Rydzyhskiego.

Vlstęp wolny.


