.**'.ć-

W

tł§tu,

wyda§rca

/Ą' §ffilął'cŁ} warunf<uck
akcł*q ł,w n ry*ł xtgarnł1 ?
pytam

slę p. Stefarro

KLłIPSZ,A. klarownilra

Pnaychodnl f,eJonoral v §ntgJu I aaradęn Ftae * §f tłodeje" jest r ntreJ w dalsaym clqgu za du
rodnleeqcego ffomlsjj Planowanla, Parz'ądlcu Pu
*o r$źryeh awląak9w, gł6wn7a azotanlw- zv!,ą
gk6y egoŁ*wyeh) które pawoduJq mothemog!obo
bl,Lcanega .i Ochrony §rgdoxłlska.
* łVoJogó§nlal raeca blorqc - w złych"
nenJę - ltrv"f łlkl nle pobleraJę tlenu, JaEo
gir
.§rodorlsico nasaal gnlny Jest, earaz
mleJsco' zaJnuJa aaoć*,
dzteJ ade§astolłlane. SpecJa7lsŹyczne upr€F/y
fforrła dla nlenavląt wynos.t do la mg/lN, a
ogrodnlcao-pieczar&grskle przeprovadzane v
dla dorosłych do 2a ag/lN, warunkowo 'do 30

rarunkach chałupnlcaychu bez podstarorego
zabezplecgenla ". flt try na komlnach, prże-

s naalet nle§rledy
ułprost na chodnlkae}r oborn.j}* ; nleforćunne
deeyzJe }okaltzacyJne *łysyplsk r Śmlgtu i
Bźałczu§tlryml pąwr6t d* opalanie mż'esz
tnrarzany na poboczach

opałen trcdyeyJnym, zanźast Eazowyn
daprolładzśłydo zanleczyszczenia, -degrada
cjl gleby" lłody l por*ietrea.
łedynyn pazytrynp ryJątklem u aakresle
€z,y§to§c! porietrea Jest mjeczarnia.
fitJe ne łllejsca w Jasach l iaskach rby w 2a
s.{ęgu watoku łrJe jeźa§a sterta
adpad6v,
Preepusacaa-lność padłaźadoprowadza do za
nl,ecayszcaefi łrody l g.!eb,'nle m$rłiqc Już
kafr.

o a,eględech esćetycanych- P q*rg §pŁJgkg łełerz*$L{gj.JlaJił.{ę.Ę{ze.eq

ns/tN.
8"letego też dłradzamy matkon nlemawląt,, hy
d.la ł:jch uadę brały ze ''zdrłJu'' przy u7"Bru
seceewskieJ, gdyż uoCa z u;|ęcla w Robaczy-

nle Jest u fias "najzdrawsza'' (azotany 2,2
nq/Jłł}.
*lesay nas -' siuźbę zdrow7a

r_

że mamy w nor-

nle ran"teczysr,Izen"ie rł6d pałeczkaml kałowyrni .

Te r,*rjece.ys.3,;zenja sq skutkien nieszcze}
nycll s a anb, poj e,rni kó*-, d;J ki ch rłyJ evi sk .
Ą'ayEt gd;ł nie pada, icąc u,l ieą, słychać

spiyll

}*

Nł

z szar,b. Nje
vs;ysłlłJe są 3 kłmoro§e, nie vszyscy lch
;łiaśrfcie.1e * uź,vti.:avlnicy posiad,:iJą ze.łvol§
nie n,: o;prc,o,o,i-:cnlr_. ścjt]<ó,,;.
studzienl,"acŁ

j_._j:=_.]

?

j

p_łynów. To

:i§' i _c,l.fjiś:.q,j*j,'

-

Ta]tJ

Pracc, nazvi jny Je

urnownJ

e, elta}aElcł

ne zaczę7lśmy od końca. llybudawailśny vysy
p!sko, budovać będzleny oczyszczdJr:lę a na
końcu - kana}"1zację sanitarną. Tę ostotnią,
ze vzg7ędu na albrzyn|e koszty {rlżnlca te
renu - przepompa|rlnle ) chyba ,ga ... "łat.
Na;iplerw budavła€ będztemy ka7ektory - ruro
ciqgi odprovładzaJące ścJekiz nlasfa na te
ten 0czyszczaln1
Natoniast r mleście,gdzLe nletriedy ptzechadzl kana!laacja poo domami, abecną kana
1tzacJę tłurzową na7eźy praeJstocayć w agóL
nospławną.

-[ czasŁŁuroczystośżotwarcia. §vsv*ls&
,,Ła pa

chł ź a ł9 J j enj ęd{ml'' ąq §o?p:rjl*i;l e,
Jeszcze y__tym roku, budowv ?ssr;zc_ealn1.9ły

braJiście, Jak Już o tyn

-

§nforrłowallśmy

czyte3nlk6u {u nr. 8/21. z 7,5"1992 r") typ
08nń" Jęk ta,§pray3 ma sle €i.e:Ł3
fu' trosce o ry&ranle naJJepseeJ kencepcJl o
całonkople KamlsJl *yledaJ.l"{ *cayszeaal"nLą
typu 68ilń dalołajqeę !ł łf$Body§rge Sdańskler.
§opJedelelJ§oty się *amo §e kos"Bt ac.fiysz€z€
nla J *3 ś*l*iów vynosl 6 tys,*ło*ye&"Jast
to lnrestycJa bardzo energochł,onne ! uynegoJąca stalaglo dozcru 3 osób .i konserracjl
"
BylIśnyteż u Koche"tcach, koło LubJljlea
{ceęstochowskle} n gczle praculie ccaysetzał,
nia bioioglczna typu LEHłIA nł !JcencJi sne
ryirońskleJ" He podobne gabaryty l przepusz
cza},ność,sle ederydęvłanle nnleJsze kaszty

eksploatacj' - SfiO
rn3
"i.
'
* t§ lak{c,| e_asacje§Ł :CzlJ!i?_oczllszce_glJ?jla
pu LEHNA
*

nycb vł uarunkach unlemoźLlw3aJqcyeb hrege-

tację gl onó*,.
Wocla

povłstała z óczyazceanych §e-{€k6p

źnlrlarkj.
Zębrana r.zę§a noże być uźvta po koaposto-

yenlu jolro nav6a"
Doćam, źe oczyszczaInla nle Jas* sfedJjskten komar&vu gdyż pouleraeftnla x*dy $ast
seeeeJnlo zakryła, Nle uyóalele **ć n.$* -

-

utrzltnuJe tćr€fę
tJenovq !?# poylerrehn3 §ćłhru S spokoJną
vterechnlę §ody, €o praaęlrdaleśg el§§?ł
prżyJeffinych aapach§tł

nlu §lę §eJelr6rł § uyainlanlu ułpocłr$a,,
- fio3ąlem , źe b_edzlemy.,pjal"! irĘ|{ilŁ
- Tak, Ten typ żyskdłpoparele l(orolsJl l lry
dzl,ału achrany Środorrlsk€ [r,k-" x l,esen.le.
Ztecono Już dokurnentaeJę §,róJekto§q.
- BztękuJę Panu za rozffiavłę.
t H, z,}

?

fo iacińsje§

;.ijłr:c,llłlł

nag!.,€

r.j,_.v5ił.1l1io :;tr*fa

tle..iłli;, f.ł:Ję

nto

że być ulykorzystana ,?p. da nawadnlanla.
Oczyszcza7nla tego tyFu nle posiade pr* *źe urządzeń nąchanlcznych,ło znnle§saa
kaszty obsługt, n6pra9f źkonserpaeJl. *Ęmaga Jedynje oki,esokłe§o zbteranla §aęsy po
dneJ ea pónacą specJaln3e skonstruoraneJ

ćĘ

rcśl§ny wadrlej zwa
neJ reęsą wodną " atzyszczelnię po prastu
Jest stav, da ktlrega i{pil§u§ee się rieceys
tośejpłynne.
tJa ;lego potligg"".;,n"{ umles;e;;ł:łyJcsć ee
ster piyrłajęcyrh krat*lt, który wytvarze oC
povieaenJe §rooovlska" §J Jiłlnrljęc iłplyv
rrlsłrtr l faJowenje pcuodu;e rót.łncmJłł"n8,ę*
itrycie r:łvierechr,l rzęsE }.,§dl:Ę. Tuż płłipa
i]er.łna

rzęsd absorbu;|c {rchłanla} tekle zan:eezy
szczenla;iak : fosfor, azat,rslarka czy ne
tale c"ięzkle np. o16gr.
lł gtęł.,l sta!łu, tłłstrefie beztlenalteJ, nas
tępuJe redukcja zanlecayszczeń atgantez -

{

-,#

os!{GNlĘcrl

DZIErlCZĘTA

SPORTOuE

Uca!ńtl,

saQŁY

wDsTAlłOl/,EJ rłr.t(ONsTyTt

tt

cJI 3

WAJA

śarcw

,

szkolny 1992
- 7gg3 był . ntezvykle

Hagdal,ena

Szlgfke - Ą37 pkt", Anlta §uszka - 298 pkt.
śgnieseka Franek - 2g1 pkt,, tlagda7ena Vovłer
* 233 Fkt," ńnna Kublak - 217 pkt.
CHŁOPCY

r

sulrcesy §por
toue naszych uczat6v.

ii. ll taptezach voJeuńdz , klch zdobvlt 8 meda
i,
ll:
- ałote l loanna Btzeatevska r blegu ptzeła-

ni

- 506 pkt.,

Bok

bogaty

dystansle 8O0 aetriv 3
lletctn Adanek ,J tzucte ptłką płlantorą i
Joanna Btzeztetska .Haadalena Szlatlca -Ittaa
datenr 9oyer ! .flrlniuta Adaaczak v sztatecle
olloplJslttat $u-46-200-r0o a) ; llarak
łteczorek, Łukasz Gtzalak , !!E!!9I_
gĘ!,, ,&!_!g§g&E! ,t tgbał f,asperskt,
krvsttan f,rauschner, ptott tltkołalczak t pa
reł fiłczaełołr głtafecta 8 x ffi a ; llarek
}tleczorek, Katol llatclnlak, P!ótr Glady §!.9!, ltlchał kaspersłl, Pavał Kacaatąk,
frvsttałr freuschner, Plożt Hlkołalczak l
Krzvszżot Kantkńsk! y 3. DoJu lektroetletyczną,Gzut plłeęzką palantorq, skok v dal,
bteg na 60 iat.
- srebrne, l 444Jg!gg!, ńatctn Adamek,lttur
Uarałiał,' Harlusz ,Jtęsz,tvńsk!, Adam Skotań
.
sk!.Diqlaa Raźmletczak v 4 bolu lekkoatleŻycznyń (yt6tb6t ł
.bteg na 7oo n) ,
Hatctn Adanek. Gtzeqotz 8llnei.Iłlchał Cteś
louya

Jaanna Breee"f ewsk*

,Ycr*lr: ldanek - 542 pkt.o Karo! Marclnlak
4*3 pkt" n t{arek łłleczgrek - ą27 pkt.,Krystlan
K**usg}rner * 38ź pJct., Adam Adamek

Pśł:tt"frl}eołajczak - 339 pkt.

-

369 pkt.

iorod*m oslEgnlęć sportovych naszych ucznlhv
sę *r5usokle mleJsc* l* punktacJt szk6ł,v kt,6reJ

k€*s98rźś dalevcząt zaJmuJeay 14 łnleJsce
{sklasyfl&§srar?ó ponad 8a szk6ł) a r ka8egorlI

rr

chłepc6łm§*jsce6-7.
RórnJeź *an rolr
ą*norJłdc slę nJaźlo.
W paźdalarnJk* *ł idoJółoódakdm Flnłlo lt IndyłtlCualni:ę|1 8śegłehPrzałoJovych p RapJczu Prze-

aysla* ffegamerek oraz ffcro! łlarclnlak eostalt
plłen:jscresml łłoJeaćaztlrend dystonsach 100 t
l500 metróp.
Nauczycte7e
uychorlanta tt zycznego

Nrullvf<l

Z

LlCEUyt

o

. iI

raku na rok rośn-le Lczba uczn§,6lł vr
:?§§ż}m Łjceu;n. l preeśnia razpoezęła naukę
Ę, Hacte.I lfudek, f,ukasz Flrlel.,. Bt,chał Ko' 13ó ueznlóp. Dva ]atę fgmu Jakakolviek dzla aleczny, Eatcln Latek,Danlan Łabęda,Tomasz *a_tnc§ć łr nasze;l seko!e była batdzo znlkoma ,
, Szynon RaEaJczak, Plott Sktzvpczakn obe*n.fe szkośs tętn§ życlem. RozpoczęLlśmy Je
1
, *łłeler,lłolszti,hsn
.r.ilnt ptice ręczheJ ; v!,ho;:e;n§ do Samorzędu SekoJnege. Szkałę ,{ype}
- btgzovi l lnjta S9szka,r bległr na.6OO a.
rlJ,iF plei(ały aavierłJqce prog tany wyborcze ,
-o. P'ctęgu roku sżkolnego provadzono -puąk praeć **kc]ny radJouęaeł kandydaei przedsta tacJę na llaJlepsaego" §portorca Szkoły.,§.J - *łl*i J sue_f e proporyc;le,
lepszyat okazal! slę ;
H łryŁ*rach jrraJ.{ r,ldelał vłszyscy ucznlov7e,
S*ukrc;tnle Ju"r brel !.§ny udzlai w spotkanlac"l
łe szŁukę e*;:ganlzarłanych praeż §cntrur Ku]tu
1,

Yontynuawaliśmy dzlała},na§ć

egodnę

Fan Papeł Ks/-iatek z Ebłrzysk
.Starych J Fanj Bernadefa hlotł"t
aka ze.§farego 8a;|anona"
Pan ${o;|cieeh KJecha a §rusz *
czewa l Fanl zuzanna Flarelnl

ł

p_rofl]em eko}aglcznyft! na§ze§o I-{ceun. }l oko*

]lcach ŻeErawa I 5ierpora 8rpałe it"iJkugoo"a"t
nna akcJa ac?-yszczanla Jasu. €hc,źe3.źbySny
zvłr6clć s"ie e apel"em do rłse.ystklcfu m-leszkańcóv Śmigia -i akolJc. aby razęm g nami aball
o czysta§ć 1as6v, nle zanleczyszcza7i źch ć
nleczysto§cl wyvłozl7i na nowe, ekc7agiczne
Gminno - |{iejskle Wysyplsko Śn:]ecj.

ze

ŚmlgŁa,

Pan Janusz Szymczak
2,7

.11" 93

z

Lesana ź

Panl trĘolećte Noąłak ae śm"fgle.
Pał PrzełnysławKazłotłsk.f ee
Śatgla l Panl lĘatzena 8aś z

r.

V naJblźższymezas§e łasz,ym zadanżem hę

Bruszcaewa.

dzl.e zaleslenle naJbiiźseege at,aazenia vysy
pistra. PlanuJemy teź wsp6lny *łyJazd nauczy *

, rodz!ł6lt, uczn!6w na og,nisko pcłqceone z pleezenlem klelbasek. JeCną e atraiecJ.i
ognlska będzla uró§zyste,zgccine ee sta;-op*J
sklm abyczaJen p:rz;łJęc3e dc grana źak6v s}rz
nl6rr klas plerwszych. Z teJ ura€nystóśe§ gd* fi§BtE
my reJacJę r naJbJ tższyn caasJe"
ńgnźeszka FirJeJ
f,yelJna §eyl,
c.{ell

fiEKLAIąA

EUCZu
#,apr

rćy

noxa ot ua

F,

§ll{:fP"l

sir J *p

klnaJbldźsxya *g&
sJe rg{&§Łąp.ł§§lg
ejrjś{ż§fi g}_{_
ł* Llruędgjg §fenu Cy
rł_

r*§

ąt*

i

l

Btu€z

ęq

nego vł

ŚmJ

gi

u

aadeki*r*}iejJ i

, *j,

PłLECA aADNE
rćun7ez

§cszł$*rł&e

irE3t§

usTĄ? ,,
10"31.93 r.

Pan Karol Domagala

z

Czacza t

czynny

panl dlekgandra łlakowslra ze

:

z,OBACz

Pan Krzysztaf,

r"

i

§.00

17"ao

sobota

9.00

§3.08

.}n ,1 c1 4.

Lv.ll.-J

-

*

Gireckl z G6ty

Pan_f "lwona Adamske

z

ł^l rr'łlf,
e {"eL-

Czacza

L-rt+{v

ę'

Ł

Pan fiobert Rosekotłjak e Robaczyna J PanJ Fwa Starkbauer z

+ §eryTlĄf.

§ietęźkowa,

+

Pan Tadeusz fflchalskl

z Jezle

rzye KaścieJnych l Panj

ffiGtaŁ,ffiry uybu(Ącue

Hortź-

ka Cyka z Btanźkowa,
Pan Rafeł łJo*ak z Przyslekś
StareJ f .{ PenJ Xeierayna Cyp!:Jan a Jez!erzyc,

L

codztennźe

§m19la,
13"1,1"93

nA KAŻDĄ KIEszEŃ.
na
taty

;

fvlEJItlĘJttF:Y

5-Ł9 ł-"J.-Łl*J ry_"4

-

.Interiłcl;Jolo.,ano ry rl.ijeszkłniu rrei,"

u}. 0gradłłvejw ŚnigJu, v któryn
nletrzeźiłr,mąż a$tsrjtprpwał się a
radzlną" Przeprevadzeno z njn

10.br.- n-letrzeźułymleszkanlec ŚnJgJa
ra"ffiawę profi -i akf y ezna *a strz ę g av
vszezął aranturę z vła§clcle]ert
CZą.
kerlarni przv pl.Pezsf,reelanyrb. 4.77. br. - W czasle gęsteJ ngły doszło do
13.10"br.- Nletreeźwy mlesekanlec ŚmigJa Jeko},LzJl dtagoweJ w Śmlglu. K7eru
żałna chodnlku przy pźjatni ptJący samochodem osobowyn nleszka
wa mleszcząceJ slę prey u7. Zdra
nlec Leszna ptzaJechał skrzyżowa
JoveJ. Wezwana pogofow.te, &f 6re
nle ul. H. Slenklew7cza z u7. św
odwlozło ga do donu"
Wtta wJeżdżaJącrprost pod nadJe
- na uI" LeszczyńskjeJ, nźeszkan|ee
żdżaJącysamocbód clężarovy, kt6
,
fradomlcka kieruJęcy samochoolem
.y odbtł od sleble samocltód osoFlat 726 p podczas skrętu r 7ewa
bowy a ten z koJel tyłem uderzył
n"le *pern lwszy slę czy Jest rły
stojący na chodnlku !.nny poJazd
preedaany eaJechał drogę samociloosobowy. Potłstałestraty szacuJe
.
dorl opel*kadet" §traty *ł rnlenlu
slę na 25 a17. §prarcę ukarano
yyno§z{ § ml!. ełotyc!:. Sprawcę
alandatełn 50O tys"
kol|zJ.i ujcarano rłandetern ź0O tys.
- Jnna kaltzJa mllła nleJsce łr St€
2a,7a,bE,- lł sał?o poił.łdntena u3tcy §.Siran rW 8at6norre. a godz" t4,00 kle
zyńsktaEa w Śmtg!u leżałptJany
tuJ ąey s.arocrroden osoboryJrn mr6§2
mJeszkan.lee Foladowa. adłłlealanc
kanlec Katdtna ż.t,rl,Wabł§gy slę
12.

'

go do damu, s&leroreno vn,{rrsek dc

l(oi egl
27.

rO,br.

-r

um"

ffoszgnolrle m.feszkanlee Frzemętu

kleruJqey

sgmochodem osabowym

l
skręeeJęc do stacjl pallrł nle za
chavlał należytych €radków ostraź-

prz€d

znaklen sfOP stanął zbyt
bllsko tor6w kolel ręskotororej
t Jego poJazd został zahaczony
ptzez ptzeJeźdżaJącFpocl{9.Stra

ty - S mll. Sprawcę - kJerovcę
ulrarano nandatełn 2a0 tys, zł.

uderzył r slup ośvlet_le - W paźdzternlku :
nlowy, Handat Zaa tys.
- sporządzono 1O an7ask6w do Ka7egźun,
7.77.br.- lnterpentavtana vł mleszkanlu przy - ,randatdrnl ukarano
34 osaby na łączną krvotę
u-t. J.Klll ńsklega w Śmigluł,lv kt6
3.450 tys. ,
rym nletrzeźwy mąż wszcząl avantu
- zatrzymano 6 praw jazdy t 7 dolładól, re;lesrę z żoną l dzlećnl. adwlezlano
tracyJnych,
ga do sanetorJun gł Ko§clanle.
- pauczana 5ź klerującyci pajazdanl,
3.77"br.- v czasle gęsteJ mgły doszło da ka - 23 razy lnteryenlowano }/
nieszkanlach l
7lzJl droEoveJ p lfonleśclu. Kieru
miejscach publlcznych.
Jący ctągnlkJem n|eszkanlec Wldzl
szerta wyprzedzal lnny ciągnik .i
Kleromlk Posterunku PoltcJt LokalneJ w
czołowo zdarzył sJę z nadJeźdżają Śrlgtu : starszy sletżant tlJeslarł
Terceeyskl
cW z przectułka flatem 125, Pow stałe straty ocenla się na 4 n1-1
Sprarcę ukerano 2Oa tys" mandatem

no§cl

1.

FJYŁY mF

SYL[,|E5TER
DZIEŃ

ś

radz

Je e

0 ,resfrłrkf,utyzacjl P6§ Stsre BoJanovo pśs*Jl
śnyuł " F,ś.o' nr B/43 ź g/ąą * maJu br,
* Ja,*- p_=ełi egęJ_śl
ły3ś§ngśclg{e
py-

plrotcchnl eznvml.
Freesłenlern lch ntecfu będzle rnalrsyae po
ety lgnacego Kras*ckJego {blskłpa l } - ey*
tuJę z pamlecl ;

" Chłapey przest*ńcie, bo slę źJe barl

Dłltychczas ry{4§:3yjlillry !
* Zakład ftalny {ZR} §tare BaJanov*

"

*

westra ?l

( H.Z")

PonJeś#g foJyarkarłll Gnle,,łavła ś§eale
r.ayc# wtraz E goreeJnią v l(aralnle,laAa

aF{

wJen

dualnemu,

-

ZF

28a he FraedsJę1.1jprgt*tł
l/JeJcbranźsw€łlru §arehl.{ł - $pó*l*o ,fr 9ós
§+ko§*w"i§oo

* felJrarft Bo*;korło"!3€ *a ó§óboin flaycxnlm
v tW dvom prac*iP,l§k{rf§,

" Z,R BeJaaaea, dłłareo§óbee
* d co sprzełjailścle?

-

KupuJącym"f
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