lfuttury
XXV
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llnla i Qm^y órntqrc)

\aslo Rady

XXV Sesja zxolana zosta}a przez przewodniczącego Rady Wilolda Bnteczyńskiego xe wtorek
satt rtloiiskoweJ Centrum Kultury w Śmiglu.

Porządek obrnd Przcwldywał m.

ln. :

SytuacJa rolnlctwa na terenie mirsta

grninie, InformacJa 0środt<a pomocy spolecznej o osobach pobiaraJqcych
Około nodrlny

l9.00,

po dyskusJl na tc,rnat bcz§obocln

grzenleŚĆ na lnny tormln. Uchwalono poniedzialek

, lĄ

§ńIGIEL

,

l

Qminy

,

8 czerwca br. na godz. 15.00

Śmiqicl, Informacja o bezrobociu r

mlcście t

zasllki.

rodny }to,jc!(:ch

Clcsiclskl

zar:coponował; by dalseą

częCC

obrad

crea.ica. t{ tym dnlu ninicjszc wydante aa?cty bqdfie zarnknięte,stąrj rcla--

CJq z dcuglcJ czr.,ścl zamlcśclmy x n33tępnym nur€rzc.

i

C-ta,óć
@rrc Ją cć afu.ucy

t

GłYlt

osłatntei kompnii yyborcrai

rolnik z Księginek, który najpierw poin-

forr,orłałzebranych, że na Sesję zaproszono : Wojewodę, senatorórr l, posłdlłZiemi Leszczyńskiej

jeszcze nimi byli,

i

(

gdy wyslano zaproszenia

), przedstawicieli administracji

rządoxej

zrłiązkdw branżowych, kierownikóx jednostek państrłowych

i

dualnych. Lista obecności otejmowała ponad 50 pozycji ! }iies

tety, nie wszyscy skorzystaIi z zaproszenia. Szczególne rcz:
goryczenie budzila nieobecność byłych posłóx 1 senatorów.

strłierdził,że tgnat

ROLNICTtlo

w

zbaycy

te.rat

podJęty został z inicjatyr.y

z ostatniej kanpanl wyborczej ?" : spytał retorycznte.

0alej mdrca stxierdził, że ejzeli

państwo

nie zajrrie

się

kulturą - edukacją

i

służbązCrowia, to stracl sure:

renność.Zarzucił też sej-,rowi, że zajT€wał

się

tełratami zas:,

: "korupcja i afery, nadqorliwoŚĆ mocalna 1 aborcja,
Anastazja i 3olek, sztuczne koalicje - byle trxać !".
Zwracając się do radnych i zaproszonych gościproslł ,

tęcczymi

byŃwićo ROLN I CT'ilI E : orestrukturyzacjir
żeniu, kredytach, podatkach, zaopatFzeniu w wodę ...

oddlu

Picrwszy glos zabrał przewodniczący Ko,nisji Rolnictwa,

kottsji rolnictwa, NSZZ "SoIidacność" Rolnikóx Indyuidualnych

Rzenlosła

t kólek rolniczych.

ny z Bconikowa, ktdry połiedzlał, że y gospodarce zachodzą

" Dziśmamy sytuację tragiczną (...) rnieliśmyszansę, pozos-

:

gospodarką żpnośclową,rolnictvlem, przemysłem obronnym-,,voj
5|a|ęrn,

spó}dzielczych, pryrłatnych _grzedsiębiorców, rolników indywi-

Przewodniczący teJ częśclobrad wprowadzając

?

tała wiara. Co na to sejm ? Rząd ? Prezydent ? Gdzie 8ą cl

Przewodnlctwo obrad przeją} zastę9ca przeuodniczącego
Radny Jan PIETRZAK,

Rclntćtuo

I lnicjatyw

Gospodarczych

llojclech B A J 0 NrraC:

r,liany struktucaIne, a niedorozwój rolnictwa, jego deqrada ;

cja nastąpi} BłórmtB po l992 roku. Ęadek rolnictwa
gmlnie najlepieJ obcazuJą llczby ( zob. tabete ).

w

naszej

rolnlkun umorzyła drugą ratę podatku grunto

Rada chcąc ponóc

ale t! Jak stwicrdzl} Ńwca :r budżet straclł podwdJnie,
gdyż została obcięta pEzez Wojewodę dotacja w kwocie L. 2I9.

wego,

807.000,- ( 2. rata wynlos}a

:

1.19B.4]9.000,:; ;.

Z zaproszonych gościgło5 zabrali

: tadeusz

I E R, lekarz weteryna§ii, który mdrłiło
restrukturyzacji służbweterynaryjnycń i :. Jego zdaniem t
mlenia,
przevłodniczący NSZZ

Rolników

w

§ospodarstwle Rolnym Skarbu Państwa w Starym BojanowJ,e.

!

przedstawlając pĘoces restruktucyzacji b. PGR.

o tym obszernle

-Paweł K 0 P I

w

E

trum Ku}tucy, opleka społeczna, straż mlejska

§etoryczne pytanie
rn-l

: Z czego §olnlk

ma

...

:-

tawlcntc kursu dolara. Stwlcrdzll też, 2e

slę rzcczy, przcz

"

nlkot]o niechclane.

l zie

us-

samo§ząrlorrI

My m.lslellśmy

pczeJąC ccaielnle a wrae z nlml blokl mleszkal,nc, co spovlo

- stąd

dowało wzrost naszych kosztów

...

budżcclc

-tlenryk S

T

zwlększona pozycJa §

"

ARK BAUE R,

ducentórr Bydła, rolnlk

z

przcw..Związku l{odowcówi Pro

w styczniu,

-Stanisław WAL I

G

ÓRAi,

przew. ZarząduYlojerłódzkle

go NSZZ "Solidarność"RI powiedział, że "S"

RI

na zmianę

sytuacji rolnictwa wpływałaprzez §ejmik, że ustawa o

cji jest zła, że otwarcie

na

woclowało, że interesy robią
Radny

Jan

AMBR

0ŻY ze

poruszonej spravJy podatku

"

Agen

Zachdd bez rłzajemności"spo

oni, a nie

my,

Spławia ustosunkowując

stwierdził :

"może

się

za łakomi by-

".:

slę Ęyczcrpa}a, Jan Pietrzak o zabranie głosu poprosił Józeta M A R C I N K O W S K I E § O,zas
GtJy

t{,,pcę

tista

mórców

dyrcktora Wydzialu Rolnictwa

UW

doradztwem tec}rrnlogicznyn, trzeb8 ó§er:

l

3

12 ha, 5 ciągnik6w na 20 ha,

kredyty bankoxe są rozproszone, na zaster rolnlcy rtnnl Je
otrzymad bez vzględu na to czy są zadłużentczy nie,

są samodzlelne

l

sane pofltrrry decydorad. 0§

cu Już r stycznlu urucho,nlł dla srych czlor*<Ór 20
dyt na zakup zleml,
-:

r

t

Pmte

krc

.;

kukurydza była bezpłatna dla Polś<i,ale w Polsce nsltż8ło

l

Ją sprzedać

za uzyskarro plenlądze

krłtć JoJ dalszo psrtlo.

To forna reklamyi

rolnlctro na Zachodzie stę dotuJe t r SzraJcarll namt &
t, stąd cena Jest nlższa nlż koszty pro&*cjt - ny 39rzda
Jemy "po kosztach'',

lch żyrfiośćHcolo nle Jest lepszs,
-l }eszczyńskl rolnlk zatractl poczucio odnowy l tnrrentarza
,
mate§lelu slerncgo, sadzenlakdr i z,fnlcJszil ryslfi narozfi

l

nakłody.

nle zawsze

"

To

nle posuJe do leszczyńsklego

spowodowanc

CoŚ slq

Jest plenlążkaml

rolnlka,

t'

, Ęm rolnictąerrt

stwierdzlł rł zakończenlu

to

łtąTa,

m6rca'.

J.

Kończąc ornawianie tego purrktu obrad prowadzący

Ple:-

trzak stwlerdził, że w czasie dyskusJl nie rysuntęto mlosku
o wyslanie do rządu petycjl, co

sugerowano przed obradaml.Je

9o zdanlern rrinna ona być zredagovłana poruszając sprary : kre
dytowania, stowarzyszenia

z

czy nie zadecyduje komisja

El{G, podatków.

0 tyn

czy

Hyslać

Rady.

( H. z.)
0 przebiegu drugiej części obrad XXV Sesji rł nast@nym nurc:

do

liśmy",ale gdyby cegielnia była sprzedana toby budżet- :'

nic miał dzlury

slę znaleźć,

produkujemy za drogo, marry zbyt xysokle umaszyrrołlerrl,e

Nletążkowa powiedział, 2e zamiast

zwolniĆ z d§ugiej raty, nie trzeba bylo podwyższać podatku

-

!

!:

zaklacjów rlrocy na skutck ntcdostQpnoścl krccJytów

umieć

należy skończyĆ z

Blzon na 10

do}ożyć te 20 t,któ

-}lenryk SK n Z YPCZ AK, zastępcaburmistrzapowiedział,
żo widrl dwa powody załamanla slę gospodarkl : zamykanlc

Hrtuca

!

Zadal też

brakujo ?

kapltatlstyczny, 2 dobryml t rrąratyxry-

a powiększa€ gospodarstwa, rUwnleż na drodze kor*urencJl,

wzrost
Cen

nlch

dzać jak zbywaC, Jak się po rynku poruszaĆ,

NK A, przewodniczący RKSw Spławiu,ktdiy

lata L992 L l99] dostrzegł
nakładów w taklch pozycjach jak : MP6K, przedszkola,

od

wolnym ryrt<ien 1 dlatego trzeba szr*ać rcż::

llwości, trzeba

-: bankl

nr 8 i 9 naszeJ gazety,

,z

mi skutkanl

pisa).iśmy

pcr porównaniu budżet6w na

ro

r. przyJęltśmy system

t

:

GRY G

' niesłusznej kornunalizacjl
-Stanisław NASK RĘT,

re Jego myśli:
L to dobrze, że Rada uchwaltła wysokie podatkl, bo
nalicza się dotacJę,

x Lesznle. Oto niektó";

rze.

t'abeLo
Nawożenie NPK

:

:
l99) :
1991

l70 kg/hal L992
?0 kg/ha

- l)0 kgĄa,

Powlerzchnle zasiew6w l

l{yszczególnlenle
.,, . l

17.05.

l99l
na -.l. olon o/ha, l,

ll

:.:

,.ha l olon..

rł wyntku nieporozumień rodzinnych w Wydocowie

nastąplło umyślne uszkodzenle mlenia ąo1cżez wy

,o/ha

bicie szyby
2Ą.05. bc.

I

| ,8,2 | :ozo l
ogółem
| ,ro | 110,0 l eso l
zlemiakl
l soo | ]l0,0 | oro l
blrakl qrkroxe
|srro

zbota ll

br. -

w mieszkaniu. Skierowano wniosek do

Kolegium.

lr.:,

ogółan

KROtllrA pnllcylflĄ

plony

-

mieszkaniec Olszewa usiłorłałpodpalić mieszkanie

córki

2o,'

sweJ

90,0

wo aresztowano.

br. -

210,0

w Starym

Bojanowie. Sprawcę tymczaso

Jechał na pocuszaJącego się w tym

l obsada

Pogłowie

ku flata

zwierząt

1.06.

br.

|.:

bdło ogóleo

6100

L Ę tyB k8o,.y
trzoda cfilema
-: w

tya lochy

ollco

Ill6ł15

|
l
Z950O
1
2890 ;
2Ą00
1
225a

; 5500
2],8 1 1900
280lł | 27500
)0,5 ; )050
25,ł 1 1900

l

20,

l

l

291

12.06.

1

r.

w l{oJeródzkleJ

Blbllotece lnr. Sta

oprło się

nlsłarra Grochortaka x Lesznle

:

Lec}r Konopińskl

bojanowie zatrzymano kieruJącego w sta
samochodem żuk.

dołrrora w Śrnigtu

przy

ul.

T.Kościusz

pouczono.

kultury

C*nlnnego

_

0środkaKultury

r

Rydzynle.

GRATULUJEMY
PS. Zdaje

slę,

l l

l

że cośstraclliśmy ...

REOAKCJ^

r.

::

ródrtxa. Btbllotekę Śrigiet rcprezentowały : }styna Szafers
kan lrminaKuCiak, Ewa Szczerbal, uczennice

kl.

V Szkoły Pod

) l,!aja.
Il mieJsce 1 nagrodę :: kslążkę pt. "Słownik lektur szkolnych"

staworeJ nr 2 im. Konstytucji

:- zdobyła Irmlna Kuciak zam.

r

śmiglu, ul. Kraszewsklego 12.

Natonist }.§zyscy uczestnicy konkursu otrzymali od l{ojewódz

kieJ 8iblioteki PubliczneJ ń Lesznie książki i

-

plserrne podzię

koxanla.
Barctzo mtłą niespoctzianką

z

Lechem Konopińsklm

dla dzieci było spotkahie autorskie

, który opowiedział lm o sobie i

swoJeJ

trórczoścl.
Na Banlątkę spotkanla xszystkle

dzlecl otrzymaly od pisarza

kslążkę z Jego autografem pt. " Kslążę Lech

l

druhów traech".

( o.tt.

w

*ninluPanEugcnlusz K Un AS I liSX l rygroł konkursna

podsunowanie konkur

rb kod<ursu przystąplło ]8 dzleci z bibltotek calego rvoje

,

wymaganych uprawnleń.

Jak slq dowledzieliśmy, pracownik centrum

su czytelnlczego pod nazwą " Poznajemy §rodowisko llterackie
Poznanla

lł.l Staty,n

br. - tnterrencja
ki . Stcony

dyrektora
07.06.9)

z Bydgoszczy

qrułllLulOnyY

}dmĘurs uyłOLniuy
l *tlu

w śmigluzatrzymano motocyklistę

Zatrzymano pcawo Jazdy, wniosek do Koleglum.

,0

20,

l

kierun_

Wntosek do Kolegium.

nie nietrzeźwym ; 1,58 promila -

l

,?,,

l

p.

samym

Wniosek do Koleglum.

].06. bc. i.

,B,2

126

który kierował poJazdem bez

Uyszezególntentel,..,..,.,,l99l,,_.,,.,,,|..,._.....1992.,,., ._.......
. ...,,.,....,,.,...,,.sz_tJ§t,,.., lna, l00.hal,,sztuki,,J,na l00,, ha.,,

golf na-

w Czaczu kierujący pojazdem volksvagen

;

].lY(n|llJJ:

:

-'.:37:_l_'<lt Pi].1Ce ;0l06P^FiIZl;._,

,

'(cl.:PtjIĘn0l.,Ą 0,]PÓtląĘ or]nl

FUJIr KONIKA,

TUOOn,

: C - 4l,
PnCU^DZI

TEC1-1}|0L06II

r:< Z FIL,.|Ói{ : (oDAK,

EntlI, nEVUE, P0l1sI
C|l

AP - 70.
'a,
5PRZĘn^ż
I FILl4ól.ł,

I

^cF^

ItnJYcH

3

- AP^n^Tól., FOTOGR^FICZNYCH
- qlrĘRII I ĄLBl,}.tdlł,
- (^saT
- VIDE0.
^tDIn
t! 0 W 0 ść tll - śulnoczv USLUGI KSEnOGR^FICZNE !!!
ZAPnAsZ^t,lY : Śmiqiel , ul. T. (ościuszki nr 6.

: aparat fotograflczny, latarł<l,
słuchawkl, kołęlety pisaktr odcbraly dztecl m.tn. ze Śmtgla,
Pozostałe nagrody takte Jak

Dzian Dzianka

uqdkowo x Smrglu
Cęrtłrum Kuttury u Uau*,
ńqsućtaL sk[opu lJ Nouelusi
śrr:lzacs1 i

c.

Onia 29.05.199'

}ł sobotę

Śmigielsłie Ko}o

Żegrórvka, Bruszczera, Kasśnlc.

,

!,lędkarzy,

0chotnicza Straż Pożarna w Śmiglu zorganizowały Festyn Sportowo

-

Rekreacyjny dla

dziecl. Liczne atrakcje
0zieci

l

pontonami po

fi}ogły m.in. uypróbować swo

staxie.

Zaintecesorłaniem

cle -

szyły slę równlez pokazy sprzętu pożarniczego l, płetwonurkdr.
Imprezę zakończylo pleczenie kiełbasek przy ognisku.
Natqnlasl. ]0.05.199)
lmpreza pod haslem

ll

"

r.

llcznic

l

''. JeJ

PocleszaJący Jest fakt, że I przepro.adzanle ilĘraz

Ją sróJ wolny czas, by sprarić radośClnnyn.

( H.z, 8.M, 0.H.

8RAl{0!
spędztlo sroJe §wlęto ? Czekmy na

l

t{

oko

Cyrllncao

r dal z nleJsca, żonglecka pll
ką, odbicle piłki sposobem górnym r kole, orlblcie plłeczkl
oingponggr.l.ę$, przecląganie llny, skokl przez skakankę.
Dużym zaintegesowaniem dzlecl młodszych.jak l starszych cie-

onla 26.06.199'

l

Imp§ezę zakończyłi dyskoteka.

każde dziecko otrzymało nagrodę,

jeśltnie

z ich zamyslem
w

,

konkurencji spor

loterię do której losy by}y

rozprowadzane

wali nagrody. 0zięki nim

i

odby}a

się

lmoreza dla

r.

z Lltrla l Panl

}b,nr

Słalgnlr RataJczek ze Starego BoJanorra l
Pani Aleksandra llubska z K6Ęśnlc,

!

Pan Wojciech Tańskl

Allna
Onia ].07.199) r.

Grorrnicka

ze

Pan Rafał Gbiorczyk

Dnia l0.07.199)

0om9a

Czacza,

t.

:

Grzegorska z Karśnlc,

Oziecka

Pant

Śntgta-

z Czacza i Pani lbrota

organizatorom uśmiech gościł na
;_

z JelenieJ Góry l

:

:. Pan Robert Wasllewskt

z okazji 0nla

r

Brońska,

w dużeJ miecze ufundo]

vł NoweJwsi

|

z Ztemlna t Pml ttssrulr

Pan lreneusz }lalepszak

ła z

twarzach dziecl w niedzielne popołudnie w Czaczu.

lł dniu 0r.06.199]

z

Pan

:_

sposób porninąć sponsordw K. Jankowskiego, E.Lewandowski,ego,

R. Ratajczaka, |'l. Skorackiego, którzy

Śntglu zadcklororall

Bogdan Mlelcarek

;

nieodpłatni€ w trakcie imprezy.

llie

Urzędzle St*ru

!

|'losek

j

r

r

ę

Kędziora z Karśnlc,

rapp w wyko-

naniu uczniów Szkoły Podstawowej w Czaczu. Był.rdwnież " ml.

Organizatorzy mogą być zadowoleni, zgodnie

t.

L Pan

szyło się Kolo Fortuny. Z jeszcze większym aplauzem publicz:.:
nościspotkaly się pokazy tańców nowoczesnych

rol
rr zll1z,ak

naJbttższyn czaslg

rstQptonla
moł2eńskl

§zkolnc§o Festlwalu Ptosenkl że

tor przeszkód rł workach, skok

towej, to

llsty.

Centrurn Kultucy w Śmtglu.

: rzuty karno , rzuty plleczkaml do puszck ," lowlg
nle ryb " na czas, tor przeszkód z ly2eczką l w kaloszach ,

poprzez

)

PS. A r€że które5 z dziecl naplsze do redakcJl, Jak

spoctowc

ll.

rłl

cza się coraz więceJ organlzacJl, których dzla}acze poŚutę9a

5?koly rr Czeclur. ttxrótcc po nlm rozpoczęły slq konkurencJc

krofon dla wszystkich

na

ocaanlzatoraml by

zgromadzonym mlcszkańcom Czacza

llc zoprclgntorłall laureact

'uSmreaen

nledzielę r Czaczu odbyła slę

Uśmlech Ozlecka

Szkola Podstawoxa rr Czaczu

Prawdztwe show

w

Dziękt Panu AndrzeJml dziecl, e także llczre grmo dorosłyth
ustach.

ich sił w rzutach lotką do tarcz l skokach x work-ach. t}użą
frajdą dla dziecl były przejażdżkl samochodami strażackiml po
uIicach miasta

Nowejlsi.

spędzily ten dzień rr znakonttych }u,,Erach r z

przygotowane

pczez organizator6w zgranadziły przy wiatrakach uie],u mieszkańców ze swyni pociechami.

r przygoton :r
nych konkursach sprawrrcśclorych. IlĘreza zakol'lczyła slę Ddzte
cięcą dyskoteką". InlcJatorem l organlzatorełr thta tlzled<a
był Pan AndrzeJ 8obotlskl ; lłaśclcielsklepu spoż}r}GzĘo p
tlszystkle dzlect nngly też rzląć udzlal

z Rakoniexlc 1 Pant Lltlla

Pan Zbignlew Galuslk z l{ilkora

Polskląo l

Panl

0anuta 0wczarzak z Bielarr.

dzlecl, któreJ glóxną atrakcJą bylo

dztecięce Koło Fortuny a głórłną wygraną rower
"rłyxalczył" 0axld Kgnornlck1 z 2egcowa.

B|.{X. Na_qrodę

tę

-: Pan Tadeusz Lexandoyski z_Klonórłca

Petec

z

2egrórłka..

t

Panl ElżblBt8

t

?

ffini Jp3nsoro"dl Dnt $n iqb
zFlA - wł. Przedsiębiocstwa

:. ruousrYŃsxA

;

8€t}.lAREK

-

CZARb€CKI

Handlowego "ALICJA",

Śmigiel,

ul. T. Kościuszki 90, tel.

5B4,

wł. Sklepu }llelobranżowego , Śmigiel, ul. św.Wlta 15,
:8€RTHOLCI Ztlzisla§ - wł. S*lepu Wielobranżorłego .A§TRA" , Śmigiel, ul. Jagiellońska 9,
. BIrutnśJerzy L
Sk}epu z Pasmanterią l Bielizną, śnigiel,uI. św.Wita lB, tel. 126 ,
'{ł.
- 8rRZA}lOilSKA l€lania :.;,wł. Sk}epu Warzywno:Ol,rocowego, §nigiel , plac Rozsttzelanych L/2 ,
Lri<recJa :-

xł. Sklepu

Przemysłowo : Spożywczego

, Śrnigiel, ul. l. Kościuszki 1 ,
!- FIRLEJ ltlasla ; rłł.Sklepu "JOLKA " - Handel Artykułaml Przemysłowymi
, śmigiel, plac Rozstrzelanych 19,
- GA8RYEL tlichat:- rr1. Sklepu Firrrowego "60PL^NA" , Śmlglel, plac Rozstczelanych 24 , tel. ]1Ą ,
:" GRAĘYK Alina '- tłł.Sk}epu z Oexocjonaliami "MIRAż" śmigiel, ul. H.'Sienkiewicza Ą,
,
:: JA&U8!§( l}ariu§l ; xt. A§RO CENTRI$ł ' !{ILMS", śrnigiet , ul. J. Kilińskiego -9,
:- KMALSKI Słodztmierz - rł. Sklepu BrogeryJnego , *niglel , ul. T. Kościuszki
,
;
- KiŁ[6&'SXI tlarek *ł. }ł"lrtorni i Sktepu Spożyrrczego , śmiglel , ul. T. Kościuszki ,
l xu$lleRczx Tgmsz - rł. Przedsiębiorstra Handlouego " JTK " , *nigiel, ul. Jagiellońska B,
- uaćxottx J. l; HAt{RzYNOt{sKI s. l rvł. Przedsiębiorstwa ProdukcyJno - HandloŁ{ego, śmlgiel, ul. J. Klltńskiego 75 b,
- rulłCZł<Józgt :. rl. Sklegr Ogdlnospoły*czego , śłnlgiel,ul. Jagiellońska t0,
:l H(HICKA }lryrorata :. rł. §klepu ltlelobranżowego , śmloiel , Flac Rołstruelanych 2) ,
- q.SZ€BSl(l la&usz :- rl. IIFFANY 6LA5§ STUOIO , *ni§iel, ul. ZdroJowa 19 ,
- P!EPRZY1( Stonlclor: xl. Sklepu l{lelobcanlołego , Śmlglel , u}. Llpowa 16 , tel. ?] ,
- f,AMt Rcglno - rłl. $<lcpu Odzleżołego , śłntgtel, ul. Szkolna ,
- R^IAIZAK titlroslar:; Hł.flglry Handel Hurtory t 0etallczny Artykułdw Przemyslowo-ł\btoryzacyjnych,śll,Llpowa,Ą.tol.570
L Rt}sA0/l Brrb§ra l;, irl. §klepu 096lnobranżoxero , Snlgtel, ul. Llpowa 2,
!: 5zni€ROM Jaros}ax ; xł. §klcpu Sportorło ; Roweroll1ego (oraz naprawa rowerów) Śmlgiel, ul. A. MtCklewlcZa
',
:9(0RiCKA Martota :- rł. Sklepu przcmysłowego " AORIAN ", śnigiel, ul. Llpowa 2 , tel. 25} ,
- sl(0R^cxl lloJclech . wł. Sklepu Hielobranżowego , śmigiel,ul. Jagiellońska 2 , tel. dom. 52) ,
- SPLAłiSKA v. - MAJORCZYK J. :- wł. §klepu Przemysłowego " VIOLA " , *nigiel, ul. Lipowa Ą,
Rman L

:- STAC}O}|IAK

.

}lallna. *i

STACH}fI$(I Rgnan:

"ł.

"ANIA" - Slodycze,Owoce, }larzywar Upomlnki . śmioiel,ul. Jagiellońska
Skrupu Spożywczo: warzyr,nicz"gb , Ś.i9i"1, ul. J. Kilińskiego ]0 , tel. i69 ,
"r,r"pu

Z. J. - rl. Sklepu Spożyrrczo - Przemysłowego , Snigiel, ul. Leszczyńska
i- IUB(0!{IAK Janina - wł. Księgarni , &nigiel , p}ac Rozstrzelanych ) , tel. l57 ,
:. TROJA}|O!{IE

!

l].

7,

, śmiqiel , ul. L. Mierosławskiego ,
:., YAHRzYNlaK oarnrta t rł. Sklepu lłielobranżowego "DOROTA" , Śmigiel , plac Rozstrzelanych ,
1 rłaścicielePrzedsiębiogstwa handlowego." ALFA " w Kościanie , sk],ep papierniczy w Śmiglu , ul. Jagiellońska
: rlaśctclele llielkopolskiego Przedsiębiorstwa ilięsnego w *niolu, ul. J. Kilińskiego 75, tel. 20-7O;'l7 ,
j IiLBOARCZAK Eugenlusz._ vłł.Sklepu Wielobranżoxego "ANllA", Sligiel, ul. H. Sienkiewicza 12 ,
'- HLOOARCZAK Hasek t rłł.Sklepu " MARCOLAN0 ", śmigiel,ul. H. Sienk!,ewicza l0 ,
:j ||LOOARXIEI{ICZ 6. - GaZESZCZYK J. :: *ł. Sklepu Przemysłoriego " GA l JA ", *nigiel, ul. Jagiellońska ?,
:- ZOZIAB€K tilarlan:* wł. Prredsiębiorstria !{ielobranżoxego "l\RtS " , *ni§iel, ul. Szkolna B, tel. Ą27 ,
; żUfrcztJ( ArdrzeJ j wł. Sklepu Spożyrrczego , śmigiel, plac Rozstrzelanych ll ,
:.
M. !; NyczKE M. - rłł.Sklepu Prźemysłowego, Sniglet , plac Rozstrzelanych lB, tel. B0 ,
:- TYCZEI{S(I Lcch

rr1. Sklepu Spożyt{czo

r:

Warzyxniczego
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torly
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:_Proszę

-
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się do Henryka S K R Z Y P C Z

kierownika Zakładu Gospodark1 Komuna}nej

w Śmiglu, prace

wlocie z
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A
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w obniżeniu tecenu l:

, ktdre wykonujecie

nastqpnym etapem ?

_ Park przy

stacjl

:
:

l

ul.

).

Zaczęto

je

i z

cl.

Było natlet widoczne z Jadących z kierunku Kośclana sa-:

i

wiatraki.

poct bezpłatny), za dzierżauę częśctkopaln! otrzymaliśmy

l

ceglę na

podmurórłkę.

tłykorzystuJcnly też zużyte drogowe krawężnikl

l

betonowe z

budowę

i

clągu spacerowego

rozpoczęto

.w

obnlżenlu

przewietrzei1. Urbaniśclw palnach nasze

p. Flisikowskiego : obecnla trrorzony-

ogrody

planie cląg ten slę rozwidla przy

W obecnym

d. posesjl p. szydłowskich ) w kierunku
wu przy posesjl p. Matuszczaka.

).

Idąc skończoną trasą spacerową

dzle

PKO

: ul. ZdroJoła ': św.Wtta ( rłlot pczy

j, dalej przechodzi

przeJę:'

cle cegielnl. Z budowy nawteźllśmyziemi (materiał i trans
elementy mctalowe płotu

: rynnie

J. Matejki -

nie przynosiło.

Wykorzystallśmy nrcrnent : budorłę nowego wysypiska

i

moment"

taki ciąg rekreacyjno-śpacero$,y zaplanorłall Już
w latach ,'70 : Egelssee, ogrody p. Galasa g PK0/szkołalul.

bieglem czasu miejsce to stało się wysypiskiern śmie

npchodów. Chluby miastu

miejsce przeznaczone do spaceru,

go miasta

-,,:,

wać

przechadzka,

prace porządkowe
dolinnym

zaniedby

]

PROł.4ENAOA

:

2. 0obrze slę stało, że "wykorzystano

upiększamy miasto ?

Pbłnocna ]

Proszę bardzo.

deptak.

niecce były ogródkl lokatordw zamleszkuJących

pobltskl budynek (

0zlękuJę Panu za informacJę.

}.

...

że porządkuJemy

PKP.

Na marginesle sprawy

AK

Pólnocnej, wśród niektórych mieszkańców budzą

mieszane uczucia

: 0ziwią się ,
Kiedyśw tej

i

l Co bądzle

koszanowa do sta

l tą obecnie

tworzoną

-

bę

można doplero zobaczyć, na Jak vlysokim wznlesienlu

wybudowano

kośclół.Nle do rlary

l

( H.z.)

ullcy PólnocneJ l gcanltowo z ul. A. Micklcwlcza.Tak xlęc
za malcrIał nlc nio p}aclmy.

-

Czy to tlrawtta, łc"przcbl.]rlcle sir;" tlo ultcy T. Ko{ciuszk! ?
Tak. 0ztr,;kt póJ5ctłl nilm na rąkr; adminlstracJI kośclelnoJ l

pczeznaclcnle czr;ściJeJ pruntu, wylot teJ trasy bądzlo

na

RE KLanfrómffiflnu@RKl
z FOLII
POLI€TYLEN0łEJ

ll0RK I

lloRKI NA

sk}rerku tuż za kośclołcm.

- Jaki charakter będzie miało to orzejścle?
- Wypoczynkowo !- spacerowy. Głdwnym elernentem będzie droga
zwężająca slq, ze względu na układ tc§enu, ku wylotowi, 0:
czywiśclebędą ławeczki i uzupełniony od strony ul, Północ
cj drzewostan : bczozy i Jarzębinę przenieslemy z naszych
lasów, a wieczbę zakupimy. PomyśIeliśmyteż i o dzieciach
wykonując

zejściedo niecki z ul. A. Fechnela, które

moźe stać

się

ptzyszłości: pieniądze !

NAORIJKI

00 l

LE szN0, 0s.
lEL.

209?5?

ŚuIEcI,

D0 4 KOLORó!.I
zAMENHOFA 7)
GODZ. 10.00 ! 18.00

ósrKI

zimą

-o

WaplsuJĄ

re-]

na- rna-bavfllo

ul. T. Kościuszki 12 i wymianę p}otów
przy tejże ulicy przed posesjami nr 1Ą i 16, 'ri ten sposób,

moncie płotu pczy

uporządkowany rł ubiegłym roku park 1

renpnt ul,

Północnej w tym roku,ten rejon mlasta będziemy

mieli upo -

wliczając

żvlłNoścl,

RE(LA}4ÓI,,KI,

torem saneczkowym.

Dodam, że myślimy leż w

00

4eL. 3mL'qL'atJ

rządkowany.
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vaćxowiak, Barbara Mencel, Jadwlga

Skarżyńska', Tolek Szulc,
p,
te1. 27],
wtTRyNA Adres Redakc5l : 6Ą-0)0 cent.um Kultury * ś,iglu,.ul,T, Kościuszki 20, 7, nic zamówionYch,ZastrzegamY sobie
nlate!iałów
rrie
zwcaca
i
o9loszeń
treść
śuIct.usxARedakcja n1e ponosl odpowiedzlalności za
1,o0o,cena 1.000,-,Rek}olno
prawo skracanla t popcawiania tekstów oraz llstów. Nakład 6)0 eqzerrplarzy,
"*2Druk

l

Wleslaw Natlolny

: Usłuqi Poliqraliczne,

6Ą_100 Leszno

, ul.,5łowiańska

55,

