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Ceńtłum Ifutturł śMIGIEL

wydaw""

mW
B00 rretrUw

w ZDBO[tyńt cllLlztigfJvy wul

I

I m. Anlta
II

Plątck , lĄ
szkó} Mtosto

maJa 1

byl ńtcm

zmngań sportowych uczntów

s|,r; pcprr:zcntacJo

w
l

Żcr]rćw-

k0 viraz zo swyml oplekunaml _ nauczyclclamt.

III

m. Marzcna

NlJaka

r lmienlu burmlstrza , dokonala p. llclena
w n ó oL E t.,sK A :dyrektor CentcumKultucy ! akcentu]
Jąc, 2e tcaoroczne' 0 N I Ś u t c u n bęt!ą przebie9aly pod
hasłem : SP0IiT l ZAB^WA - HLF,łOR :,PIOSENKA j,ROZRY}IXA.

I m. Anota

IIIrl 9rach

i

zabawach
liśród klas l. l

I m. zajęly dzieci ze Śmtgla II m. z

II

III m.

Joanna

0ąk
Sobol

z

Żeg

wśrbd klas ].

I m. zajęły dziecl ze Śmigla' II m. ze St.Bojanowa III m.
Przysieki Starej

t
II

Śmtgicl

II m.
III

Gronostal
fustyna Nadolna

m. |,lagdalena

Ar]am

7SZ

,

L0

m.

1ucnle

, Karol Marcinlak Śnigiel

Szlafka Śrtgtot Krystlan Kreuschner Ś-t
III m. Katarzyna Ratajczak Czacz Paweł Waxrzyno*ski Śll

Pczys. St.

Adllmck

St.

B.

&ntf,i,:l

j

Rogalski
Plotr l{lcczorek
Karol Siejak
Waldcmar

7SZ
ZSn

L0

5zachowy

z

ponadpodstawoxych,

, Kazimierz Szyrmer
I1 n. Radosław l4ajewski Śmigiel, Bernard Szymańskl
III m. Jaroslaw tlaćkowiak 5t.Boj. l"tateusz Wltkowskl
I

m, }4agdalena MaJewska Śmigiel

0rużynowy

turnieJ
stoło*uno

tenlsa

( uczestniczyło 6 druzyn

chlopcy

m. Joanna Brzeziewska Śmtgiel
m. Magclalena

I

uliczne
600 netr6w

Lukasz Wyrwa

0amlan Kostrowskl

Czacz

podstaworłych

rówka

Bteg1
dztevłczęta

Śmtglcl

spośrbduczniów szkół

2.

III

Pczys. St.

l200 mctców

,klas I ;

m.

,

m. MaorJalena

ruchowych.
Bronikowa

SotJowskt

Czacz Ąrtur Boslura

Tomyślak

0twarcla zaroddw,

Rywalizację rozooczęll najmłodsi - ucznlowie

5t.BoJ. Plotr

1000 motrów

Śrnlqlu

szkól potlstawowyclr z 0ronlkowa,

Cuacao, Preyslckl 5tareJ, Storcao lloJanowa, ŚmiQla

Śmigtcl . Marcln Adamek §ntgtet

m. Marla WoJclechowska

t fłrtny Śmtgtol.

Nł płyc1,o lorjowlsko przy oblcktach Ccntrum kultucy
ttrtilwlly

Suszka

dzle*częta
I m. S P

)

chłopcy

Stare BoJanoło

ZSZ Śmlgtel

IIm. 5P n§ 2 *ntglel
II1 m., S P Przysteka Stara

SP nr Z
ZSR

Śmrgret

Nletążkorro

ZSR

7SZ
ZSZ

.

TurnleJ

mlnl

ptłkl
nożneJ
( uczestnlczyły 4 drutyny )

cznoścl, Mlchaela Jackson'a (
klego )

I m. Szkoła Podst'awowa w Przyslece StareJ
II m. Szko}a Podstaworła nr 2 vł Śmtglu

.

III m. Szkoła Podstawowa w Starym
IV m. Szkoła Podstawowa w Czaczu

I m.

II
III

( "rpdelki można do
tknąE, ale nle używać "), a w§ród projektUw był też '' str6J
dla os6b nieokreślonych seksualnie " .
Byly wybory mlss Śmigla oraz pokazy mody

8ojanowie

t}.l2ą
lrl

można było kuplć

Występował też Kabaret

l przeprowadzill !

w

JOVERS

.

pracow

cz1! ),

( llder

"

l

KĄ

przytlyłą publlczność miasta

l

l

...

okol1

uczestnlków.II KraJowcao

l

/Jllrrlu 0ulr:l;atów Bcactw §trzclccklch RzcczypospoliteJ Pol
l;kltlJ ll w sotrotq
ltl sotlotq

l5 l x rllt:rlzlclq l6

klucz otj symbolicznych

Śu I Ot n

0N I

trcam

przckazuJąc

miasta przcdstawiciclom młorJzic-

2y,

rozpoczęła siq zabawa prowadzono znakomlcle przez p" Barba

rq l,'cnccl !: na co dzicń'bibliotckarza Centrum Kultury w *ni-

olu l p. Andrz,:ja tłlrzesińskiego r
ZSZ w Śmiqlu. Oboje

sami

Szkoły PodstawoweJ

historii,

tego bloku irĘrez były najpierrł

nr 2 w *niglu, które !

zwierzęcia.

l r niedzlelę,

w

czasle uroczystośct bracklch,

zgronadzona publlcznośC mogła obeJrzeć występ l(6}ka

Kucasińskt )

:,:

laurcata

nr 2 rl Śmiglu ( Eugenlusz

WoJew6dzklcoo Przeglądu

posluchać xystąpu orktcstry dqtcJ 05P zo Śmtgla

Tańca 01sco,

(

Jan Nowtc:

morl}y uczcstniczyć w llczrrych konl(ursach.

trńcł przy(lrywaly zcspoly : 5FIMS ( Plotc
Jec ), l CPN ( Gczcaorz Szulc ).

l{l(}ctorcm do

Oobrym zwyczajem

Ma l-

Dni Śmigla staJą stę kicrmaszc hao!

dlowe. l{ licznych stolskach ofcrowano napoJe chłorlzącc, lody,

kiełbaski oraz liczne drobiazgi umilaJące pobyt na lmprezler
głółnie dzleclom. Hai,cerze serwowali

j

-: za darmo

t- z

kuchnl

znakomitą grochówkę.

lmPrezy ktllturalno ij rozryvkowe zostały przeprowadzone

gió,łnic przez pr3cownik6w Centrum Kultury vl Śmiglurktórym

l

skiego, przedstawiły TeatrŻyk

J " oraz zespoły rruzycżne
), 8All0A ROLANOA ( Roland Rataj

Taneczncgo ze Szkoly Podstawo*cJ

poIo,łe

nauczyciela

dzlecl

"

Tak

przygotoy{ane przez

ki

t

Zj,elona Gęś",

z

żywym oka

publiczno§ci

,

9łównie dzie

Ouże uznanie

na

leżą się najvłyższewyrazy uznania.
ze

p. Agatę Kulus r nawiązując do Konstantego Ildefonsa 6ałczyi1
zem tego

licznlc

nie tylko śwetnle barłili, publiczność,ale

siq też bawill

Wykonawcami

mgc

Rórvnież

kl ), a dzlcct

maJa.

o 1;ł;tjzlnlu l5.(]0 burmlstrz Jcrzy (jicśladoko::

nn} oficJalncr1ootwilrcla

wykonaną wltrażową ra

dyskoteka proladzona przez pracor,rrika centrun

Kultury - Karola Szczerbala.

cy o§nz rlclepacJc brac1 kurkowych

:: od rryde 3

FINCER (_waldcmar Lagocki ).

wi.

... bawily licznlc

artystycznie

Lukasz Kozak

A rieczorem

W

losy. Nagrody

Śmlg Sat

ntcy Centrum kultury w Śrniglu, nauczyciele, dzlałacze sporto

HtJ fĄ§B,P lil§Ełly,ń l g§Z

i

czasie lestynu

mę.

096lnokształcące Śmlglel

Zwyciezcy otrzymal1 nagrody a uczestnicy § łakocie

l

atrakcję by} konkurs picia piwa przez słod<ę.

łek po lustro oprarione

m. Zasadnlcza Szkoła zawodowa Śmtgiel

Wszystkie konkurencJe p§zygotowall

( p. 8asla, która nle onleszkała

ko małżeńsklch, a),o zawsze ).

Zesp6} Szkoł Rolnlczych Nletążkowo

m. Liceum

Faarylt Rodowicz

przypornleć o zxlązkach M. Rodowlcz zc Śmtgl,em, co prawda tyl

pl}k1
Turniej
nożnej
( startowa}y ) drużyny )
.

t

w rykonaniu Adrlana }Jyszogrodz

cięcej, zyskała piosenka " Ojciec ilcwickl ..."
},iastępnie publiczność bawiły dzlewczęta ( przygotowane przez
n. B. l.bnce)l chłopcy ( p. A. Wrzesińsk! ) z ZasadniczeJ
Szko}y Zawotloxej }, Śmiglu, przedstawiaJąc szeroką gamę form

l treśclartystycznych.
Htdzieltśrry parodlę " Żełlcór l{lelkopolsklch " ( v tym czasle
wystqpowall x Rokosorłie ) z udzialenr tancerzy spośróf' publl:

x

jak 1

w poprzednim roku rrngły być przeprouadzone

llcznym s

ponso

r

o m, których

listę

d,z..i ę:

zamieścimy

następnym nurr€rze.

u

RNZy§rO§c

l

$Tff,ZEL{łK/lEńfi.

B§ń*Tf#,ń KuN§F/Ea§
...

prżep}atały się z

prog§amern DNI Śł4I6LA.

Ich
sztandaru

glbrłrrym momentem

i ottłarcie wyremontowancJ l

przetoJenneJ strzelntcy

było po3wlęcenie

unorłocze§nloneJ stareJ,

Na utoczystoŚcl

te oraz na obrady II KraJowego

Dclcaatóx Kurkowych Bractw Strzolccklch RP przybylt

!

!l Tadeusz Jakublak

i_:.izdu

t

klego

prczes Zarządu ZJedrnczenla Kurkorych

l{

Bractw Strzeleckich RP,
:j Jerzy vłypych t marsza}ek tegoż zjednoczenia,

!
!

Roman

z:

Kor*<ursu

!

nagrodą

Inowroclawia, Kalisza, Kośclana, Kórnlka 'J 8nina, Krakowa,

Opalenicy, Ostrowa l{lkp., Pogorzell, Poznania, Pszczyny

Śląsktej,

nagrody zwycięzcom 9liel

Strzelecklcgo, który trwał od 6

był odtwarzacz, a

marca.

Nowak

z

Broniko:l

strzelanlu z KBKS ,!: Jacek

w

Brzeziewski ze Ś,nigla i: telewizor.
Irnpreza, jak każe bracka tradycja, zakońcżyła się wsp6l

Borku, BytomiarDo}ska, Ceradza Kościelnego ,

Raszkowa, Raclborza, Rudy

czasle uroczystoścl rrr€zono

strzelaniu z xiatrówkl zwyclężył Ireneusz

wa

Rybackl c Król Kurkowy Zjednoczenia,

delegacje

Yl

nę

blesladą.

( H. z.)

,

Śrąntr.

0ftcJalne powltanie delegacjl bracklch oraz zaproszo c
nych goŚcl

,

ciel ministra

l

w

czym delegacJe

l

Hyrrn

Bractwa

"

|-lej

strzelcy wraz ... "rpo

zaproszenl goścle udali się do miejsc Pamlę

NaiodoweJ, przy których z}ożono wlązar$<t kxlatbw.

0 godz. l1.00 tłiceprzewodnlczący Rady Miasta
w $ntglu 3an Plotczak p§zckazał Kurkowerrrr.l Bcactwu
ktcmu w Sntg}u sztandar ulundowany

"

5 vl Sffifrrlv,ty DAEŃ
0 cł{Boily śRoDOffi§KĄ

wojewoda leszczylóskl Eugenlusz Matyjas ,

niedzielę l6 maja.

orkl,estra odegrała

ci

r

przedstawl

płk Borowskl, senator An t

Spraw llewnętrznych

drzeJ Szymanowskl
nastąpiło

byll :

w§r6d których mlędzy lnnymi

lłatta Mtasta 1

przez

6łrilny

Strzeiec r

Radę.

l strzelccklo

w uznaniu za Jc(lo

trud

l

l{ grurtniu

l97)

r.

Bract}ła Kurl<owcao,

l

g'-

w podzlękorłonlu za

pcobującą podstawowe dokumenty tcJ konferencji 1 powołało wy

l97Ą

r. Jcst nią |lalrobi

konttctów

Mszy

Po}owej

odprawlonej w lntencJi Bractwa, celebrowanej przez ks. prg

t

boszcza stefana lfudziaka.
Przed mszą św.nastąptła intronizacja Króla Kurkołego,
Kurkowego Bractwa Strze}eckiego w Śniglu. Tytuł ten vłystrze:

liłsobie§tanlsław P IEP RZYK ! l/dwuzdaniowym orę::
clziu stwierdził : " Postaram się rządzić spcarłledliwie ".
I Rycerzem został Adam Wawrzynlak, II l Adam Dorynek.
Reaktywowana

strzelnica "

w

wałach " posiada 6 krytych

z którego

rrpżna piono9E wysuwać

tr6rcam1 tego oblektu

l Zdzisłax Ziegler.

( dotacJa

l,.FłtG

byll :

t{ybudowano

:l 20 mln).

Adam

Dorynek, Symfoclan

9o 9ł6vrnie sunptem xłas

i e -habitit:społeczne i

przyrodnicze elementy ekologii miast

i
?/Zót owle
k a : zwalczanie

higiena

;

środowls

-

i pasożytów, za5;adnienla
substancji toksycznych, iałasu ttp. ;
l ą dowe : ochrona zasobów9e
7/ Ek os y s t emy
szkodnikół

netycznych, tworzenie rezerwatów biosfery, zagadnienia

i skrajnie
roz.w6 j

obszarów wybltnie suchych

Ą,/środovłIsko

i

optymalnego nodclu zarówno

vłilgotnych ;
lposzukiwanie

dla rozwoJu

okonomtcznego

jak rdwnież zasad ochrony §rodowiska, zagadnicnia
korzystania

surowców rłtdrnych

wy]

;

c e a n y ; ochrona rłbd ;
6/ Ene r g i a . między lnnymi zagadnienie zabezple l
' czania przed ujerrnyml skutkaml wykorzystanla energll ;

5/

kątek.

rlym

w zasadzle na pro0ramach narodowyclr

edem problemów
l/ 0s 1 ed l a 1 udzk

tarcze, stałe miej:

sce na malą gastronomię, łau&l t stoły tworzq z nicJ miły za

t*arck

w Kcnl1.

" Cz}owick l środowisko " oraz MiędzynarodowcJ Unii 0chrony Ptzycody t jej zasobów.z nich UNEP wyloniło s l'

stanowisk do strzelań z KBKS na 50 metrórł. Jest zakoilczona

G}dwnymt

50

:

Sztandar poświęcony został w czasie uroczysteJ

bunkrem,

przcdstawlclcle

0tlZ. Początkowo sledzlbą tymczasową tryła Gurrcwa, od stycznla

0zlalalnośćopiera się

"

ProQrom oNZ do spcarł ścorjowlska

plństw. Budżet stanowią dotlrowolne sktartkl państw członków

sztandar życzQc Jcdnoczgónlc Czlonkom Bractwa wlelu sukcc':
tym.

j

UllEP. t{ skład rady zarządzaJqceJ wchodzą

obywatelską, §odną naślodowanlapostawę funduJe ninleJszy
sów strzelccklch oraz vłszelkleJ pomyślnośclx życiu osobls

r.

Zgromadzenic 0(1ólnc ONZ potl.jqło uchwalę aJ

spcc.]cllzowaną organlzację

zaarlga2owanio w wybudowanlu

rządzcniu dwóch nowoczeunych strzelnlc,

Jako Śwlatowy Ozień

0chrony Środowiska na konfcrencji w Sztokholmie w 1972

l

Crntny w Śmtglu maJąc na uwadze bogatcrhls

to§yczno tradycJo obronno

5 czerwca został ustanowiony

O

6/K'-Lqskl

żyuL ołowe.

MAtE

frop{włitdurułfunft uł/-

i

|ruuowłne s{ńn ie ilrzaw,
ruIIIIIr. 0I Mtilia W łg, łbuił
rlq a$ aln fu lpfu ,ł{wierlza

pEIłIęOZyllu:Włffo",
w Śmig}u

ki

iJSR

w

L

lceum Ogb_!.E!sz ta }c,ąŁegg

Nietążkorłie graysa&§lję na ten dzień,vłiell'

t,lanifcst Ekolosl_a?łr, ktUrego hasłem prze*odnim ' ,będzle

" EkorozwóJ ", kt6ry stawla przed

naukami przyrodnlczymi

,

a

przede wszystklm przed ekolog!ą, zadanie wypracowanla teorl!

i

metody

dla

Podejmujemy inicJatywy

!

polityce

ekonomist6vł w planorłaniu t

narodorłej.

realizacJl lowyższego hasła przez

które ukazało slę dosłownle
Ś mi 9

l] prłeclwdzlałanlo §ospodarco,w xynlku której powiqksza-

rr:tt;tmi zlultlrtymt

:

: sarjrcnie lasów, oplcka nad te

( rtlmy :

prolckcJe o

ttr

uwiuńczcnic poczynall mlodzlcży bqtlzle 1,1iclki Manlfest Ekolo-

picznv q czerwqi, ktdry odbędz!,e slq n a u l 1 c a c h
Ś m i 9 l a, bqdący wczwanlcm dla wszystklch mleszkańców mlas
ta i okolic.
Teodozja Ratajczak

FOLOER, śłtcieul. MIAST0

I

B4INA"

Wltold Gnlcczyński L opracowanie,
}tubert Zbierski

! trasa

zwiedza

!:

nla miasta, Aleksander Staczyhskl

i

Eugeniusz

Śii*irtsti t

recenzenci, Marta MaEkie
wicz
Witold 0mieczyński
czy5

-

redakcja map,

Tade

i rysunkl, Antoni Szulc ! graflka reklam,
i Roman Górny 1,: zdjQcla, Maria Oygas !

torysy.

tJakładem Racly

Miasta

i

warzystwa Kulturalnego.

§łniny Śmigiet oraz Śmigielskiego To

Stałc mleJsca

sprzc<jazy

tury, Księgarnia.

::

Ś*igiel l99). Druk i: t{r. Zakłady 6ral,

tlakład 7 tys. egz. Cena 20.000,:l

l

częśclniasta, zamykający sią

l

". Już pleru

gmina

w kwadraq,ie,

nla stanowtą rrrrieJ rłięceJ llnle

ktbrego ogranlcze

poprouadzong za stadionem

( od zachodu ), stacją ko'.:
lejki ( od poludnla ) l cmentarzem ( od wschodu ).Blorąc pod
uvJagę, że wydanla planu miasta nte doczekał slę dotąd choĆby
Kośctan, można być zadowo}onym, że Jest się czym pochwallB.
od północy

),

za

dawną

bazą 65

&nlny, Centrum Kul!

,

Kto miał to szczęście, że otrzymał przy ślubie cywllnym "Ozle

je miasta *nigla "t rpże sobie teraz
ny ze schernatycznym planem

0czywl5cie

niczne

i

z

l95B

t kierunkl

porównać plan xspółczes

r. i

choclaż czę§clorło

rozwoju naszego miasta.

jest też mapka całcj gminy ( z

zaznaczenlem

kraJoznalrczych Jak clekawsze obiekty architekto L

przyrodnlcze, 1lnle komunlkacyjne, 1asy

łynowa l obsługi samochodów

ltp.

l

rvodyrpunk
bcn

Pokazano ponadto znakovono

cystersów,

którego

lrarlrncnt ma przcblcaać równlcż przez nasze tcrcny. Nto zabra

wi..J<3zych

pomaoa.jąccJ umleJscowif,

odnlcslenlu

w

tJo

mlcJscowoścl l tras komunlkacyJnych.

fuż to co

!

Śnigtel

wymtenlłam

starczyło by dla oddanla zośtęgu

charaktcru pcezcntowancno wydawnlctwa, którcao poważnym a-:

tutem Jest bogata częśćopisowa. Czytałam Ją chyba

razy

i

pevłnie Jeszcze bądq wracała doń znowu

i

ee trzy

znovru,by znaJ

do,łać jakąśnową ciekawcstkę.
Autorem ogólnego opisu gmlny
dane także w tłumaczeniu na

( którego fragnenty są po

j. anglelski i

niemiecki

),

wraz

z notkami o niektórych miejscowościach ( BIałcz StaryrBroni-

t

kowo, Czacż, Przysleka Stara, Stare Bojanowo

Witold tjmieczyńskl. Jernr

w

podając najważniejsze dane o Ą5 godnych uwagi

terenie

sarnego

stne, że tych

Śmigla.

tJrłażam osobiście za

tym razem swoje

obiektach

na

szczególnie korzy

dwóch §rtorów rozmlłowany'ch u

regionu zjednoczyło

}lonieśC hest

sukurs przychodzl Hubert Zblerskl,

historli

siły, co

naszego

muslało przy

-

czynić się do poclniesienia poziornl całego opracowania.
jako śmigtelanka mo§ę tylko podziwiaĆ
że tak plqknie wyoany, bogaty vl treŚć

zł.

Urząd Mlasta

l

Co lawiera folder ? Przede wszystklm plan centralnej

kło i mapki

młtycu ckologIczneJ ).

mapy

miasto

szlat<i turystycznc 1 projcktowany szlak

mlastr,

szcrzrlnlc xitlttzy ekolo0lczncJ

usz l1lcczak'j

-

Śnrigiel

ty użyteczne dla turystów : gastronomlo, noclegl, stacJo

Ją slr; corrnillry " pustyrri ckologlczneJ ",

l

przededniu tegorocznych 0 n

tyka, dobry papier, clekawe tematycznie zdjęcla.

elcrrrentów

żcnie naszego dcodowiska,

w

,

sze Fra2enle było Jak naJlepsze : przyclągająca oko ko}orys:

propagowanie plakatóvł ekologicznych ukazujących lagro::

:- akcju ochrorly przy§ody

l a : folder "

prześledzlć dynamlkę

;

PIĘKNE

Z " wielką nleśmlałością
" sięgnęłam po wydawnictwo

(

H naszym środorłisku młodz i.e 2

JEST

toril i

l

chrvallć folder

i nie tylko

dotycry hls

aktualności naszeJ gm!,ny, ale że nawet rryblega ri przy

:

5zlość,omawlając nlektóre proJ'ekty
pcktyw dalszcao rozwoJu

(

Jak choćby

l

l

zamysly dotyczące pers

zmian, Jokich należy oczeklwaĆ.

oczyszczalnl śclckbw czy lokalizacJa ob:

budowa

wstąpienia
małżeńskt

wodnicy ).
Jako turysta pozwolę sobie na

kllka

uwag, kt6re doty :l

czą drobiazgów, ale przytaczam je specjalnie, żeby P.T. Auto

nie zemdliło od

rów

doskonałości korekty, ale

to zdatza się

z nle

Dnia 5.06.199] r.

-

w |' najlepszej rodzi

że tracą na czytelnoścl.KołnuŚ, kto nie zna miasta, dośĆtrud

ulicę, a Jeszcze trudniej

matrycę

Dnia

najtańszym kosztem

(

papierze,

0nia 1,9.06.199]

z

-

r.

Panl

Nietążkowa,

z

Pani

Izabela

l Panl

Agnleszka

Nowejwsi.

Pan Józef Nadolny Poladowo

z

0lszewa,

Kussy ze Starego

:, Pan 1,iariusz

może przy subrłencJt drobnieJszych flrm,

Bucza l

!

l.Jeinert

Jak

tylko Jcszczc Jerjno "szkocJa" l 9zkodl

Wojtkowiak z Robaczyna t

8ałasinowlcz

Bojanowa

l

Panl

Elwira Stephan zc Starego BoJanowa,
: pan krzysztof Bagińskl z sicrpowa l

czy sklepórł, ktdcc z kolei reklarnowałyby slę na planic ).
Na zakończenic

Panl

_ Pan Wiesław Leśniak z

foldera, podziellć plan na sektory 1 uzupełniE o skorowidz .
To wydanie moglo by być na zupelnle po§}ednlm

:

i

Pan GrzcaoĘz Ponlży z 8ukówca Górnego

_ Izabela Szłapka z
12.06.199] r. :

ny obiekt. Ponleważ konwencja folderu nie prze}riduje lnnego
nego planu mlasta. Może wystarczyło by powiększyĆ

Stanu

:

!- Pan ladeusz

konkret

rozwiązania, pozwalam sobie podsunąć pcrnysł wydania oddzlel-

ę

Kamil}a Nowak z Morownicy,

nie ". Szkoda natomiast, że plan Śmtgla nie Jest większych
rozmiarbw l niektóre napisy l oznaczenia tak się nawarstwiły,
no będzie znaleźC konkretną

w Urzędzie

CywiInego w Śmiglu zadeklarowali

samych pochwał.

Są w folderze drobne ustrel<i wynikające prawdopodobnle

czasie w o 1
w związek

l{ najbliższym

partt

tłio}ctta l,llodarzcwska z 5icrpowc.

,

;tr fotol;raflc 5ą zupolnle [lc:l porlplsów, a obrazcczkl na map:
cr: tyniny

nlo są zupclnlc jcdrroznaczrrlc

podporzącikowanc potltll

:;om; kto ot:cy zqłtJnic, 2e pałac r Czoczu to

t;l

i

Cinl,ny w

nlc tlrząd

Śminlu, a p:lłac w Wonlt_:śclu (?) to

nle

l,{ias-

Ccntrum

KULlUnY

cENTRUl.t

Kultury ?

J.
P5. Jak trochę ponarzckalam, to teraz

mo!]ę

ze spokojem pocze

kać na "pierrłszcao" 1 dokupić jcszcze co najmnieJ kilka

taki folder jest

RATOl{}lIKA
ll

folderów, bo te co miałam dosłownie wydarli mi znajcmi
ex-śmigielacy, dla których

u ś1,1I6Lu
z^IRUONI
tl^ BA5EN KĄPItLOWY
sIERPtlIU
LIPIU I

Skarżyńska

lnformacja : Centrum

prawdziwym

Kultury w Śmiglu, ul. T. Kościuszki 20

tel.

rarytasem.

Dziękuję ci Rado ( Miasta i Gminy )

l

( J.s.

)

SPÓLKA cYlłILllA PRo/tAOzOtlA PRzEz RAOcÓ,/t PRAilNYcH
POLASZEK

i

DOROTĘ cllAJĘ.

l] OFERUJE
: P I5ANI A
CZA

0śuiADczENtE
|,i zlłiązku z artykułem "Ekologlczne liceum", który ukazał

" Witryny ŚmigielskleJ ".

:

Rcdakcja

" Witryny *nigielskiej

"

!i

POZllóll

P R 0 tl A 0 z E lł I

:z

ABC

USLUGI

l{

ULlcY

Śr,łlct_u PRZY

ZAKfiESIE

, P00^li,

:

ALIilĘ

MICKIE|,/I

:

t}4Ó!,ł

I

DEKL^RACJI 0RAz

zEZtJ^}i PODATKo.l{YCH,
!:

" nr Ą1 (46Ą) z 25 - ?1 maja br. oświadczamy że
ucznlowle L 0 w Śmiglu nie są " stałyml rspdłredaktoraml"
się tł "

?7J

A S T ĘP

s

TW

A

^

KSIĄG PnzYclloDó,il

PROCESOH€G0

z

I

ROzcHOOó!,t,

zAKnEsU DZIAL^LNOŚCI

GOsPOOARczEJ,

U 0

zIEL

^

N

IA

zA-PRAszAMY

W5ZELKICH POR^0 PR^łNYCH.

}/E WTOnKI, czlłARTKI I
l{ 600z.

l l ! l) t

lĄ

:.:

17.

PIĄTKI

Wffi
...

wę dzierżawną splsuJemy na mlnirnlm 8

ĄĄ B$rNI{lufrY zuJ) MlrłrlĄ,,.

? g0 $B

Nie zawszc,ze *zględrl na prace geodezy3ne,

:

zlożonych

H czecwcu

:

listach intencyjnych osób fizycznych chcą

W

liniach prostych zakłady 9ą

niJny

l

ha, wartość 95.000 mln ; folwark Jeziorki z Trżebanią,)7t ha,
oruntdw rolnikon lndywtdualnym

|'acsku

;

)9 ha, }.000 mln ;500

ha

; oblckt pałacowol-parkoHy

}.

,

folwlrl< l}oszkowo

,

l4ó lra

,

laklcrJ ftol,ny Jurkowo

;

: czy

;

trzech przetargach

W

zł. za

hek

Zalnteresowanie ro}nlków określam Jako §rednlerco spo

wodowane

Jest bcaktcm ltmttów

banl<owych

na ntsko oproccnto

xane kredyty.

J]5§h

ZakiatJ fl<llny §oko|owlcc, )20

,

rłpływów f l_nansowyclt soodzicwl

tyz;:c.Jl

JĄ0 ha

b.

5tare

Bo.1anowo

siq

?

dziśrealizacja tcc|o proqramu ?
j proces jest trudny, bez przerwy sytuacja slę zmicnla,
da

kon-

trahenci, którzy zlozyli 1isty intencyjne, wycofują 5ię

,

z prywa

zatrurJnleni ?

Jaklc stawlam

ków

:

Jest

Jcdnym

z

łrarun

nabywcom.

t]laczeqo nie sprz'9da,iecie nrJ Jurko}ła i Sokołowic. tvlko

się bylt rłaścicie) i Skarzyńscy (Sokołowlce). Nte

5ą to majątki o zwrot których zwr6ci1l

(

le l

Na otwacty przetarg splzedaży Zakładi.l Rolnego t,łonieśĆzgło

tylko o te, bo o Czerwonąwieś zrłracają się Ctrlapowscy a

siła się tylko
Agencji gotówki

jedna osoba, ale do

i

sprawa

dzisiaj nie

jest niejako

przekazała

zawieszona.

Trzeba wiedzieć, że przy spczedaży kupujący wplaca minimum
40 ? yartości majątku trwałego
mę może mieć

i

ruchomego.

rozłożoną no]r.ty od 5 do I0

0zie§żawca natomiast wpłaca 40

t

Pozostałą su'J

lat.

wactoŚci lnwentarza żywe:

zapasów magazynowych, procJukcJi w toku

|

20 ', wartoŚci
maszyn. Pozostała suma rrusl być wpałcona w ciągu 5 lat.t}no

go,

1ą

HydzierżaHiacle ?

pojawiają się nowi.

a

l

! dzl,crźaw:5.520 mln.

:: Zapewnlcnie pracy obecnie zatrudnlonym

sie do boqdona Górncqo, Jak wyqlą-

^qenc.ln

czy nrzy 5nczerliźy ba(Jź r'zlccżawie dotychczasowl prOcownlcy
br;ttą nada1

.,. l1EC,{'nrĄLrUCll.

POn

Zc soczt:claży -: ll0.r,00 mIrl,

clt;rrtlczny w 5tacym BoJanowlc.

zwritcarn

Starego 8oja

Aqencja sprzedala już coślndywidualnym rolnlkom ?

tar.

; Zak}ad lłolrly
wroz z folw.trklcm Wltosfaw , ll00 ha ; Zaklacl tlu

- l'arlie 1arzarico,

t

sprzedaliśmy250 ha, przeciętnie po t0.600 tys.

:

lr:l ; ZilklotJ Rolny Staro lloJ;rnowo
l}rzt:crkowo

dzierżawy Jurkowa, Sokołowic, BoJanic

Tak l liczyliśmy , ża kuplą xięceJ.

ZakłarJ Rolrry Czcrwonawlcś,5I5 ha

}50 ho

toku za

nowa.

zbqdne maszyny 1 urządzcnia.

0o wydzierż:lwlcnia wytypowano

i r

łattliania Jest Jego dziecżawa,

:

tolrłark Popowo Stare

w Boszkowie,

:: zakladu mechanicznego w starym BoJanowie

Zakłacly Wonleśćl Bojanice oraz folwark Parsko, łącznie l.BB)

;

Drzeczkowo. Kandydat rr:l kup;

:: do eprzedaży zgłaszamy folwack popowo 1 Ośroctek kolo

od

dluższy czas :: administrowanie.

7.5t]0 mln

przystąpimy do zgłaszania ofert spEzeda-

np tego kompleksu Już się zgłosiłr

siebie oddalone 60 1 25 kllometrów.
Stąd przyjęto tylko spczedaż bądź dzierżawę, wykluczając-"na
0o sprzedaży p§zeznaczono

: llpcu

: całościZakładu Rolnego

struktucze zakładów wycażającej się rł du

żych odległoŚciach.

wszystko

ży i dzierżaw :

1'

cych nabyć częśćmienia,,

- nlekorzystnej

mamy ,,

zapięte na czas. Prace przygotowawcze sią Jednak kończą t

Gospodacstwa Rolnego Skarbu Państwa w §tarym 8ojanowle o:

parto na dwóch pczesłankach

lat.

Mocawscy

Jurkowo

Boszkowo :- Kopczyńscy.

si

o

Ale, aby mo91i je mieć złróconermu:.

wyjśću§tarła o reprywatyzacji. Póki jeJ nie ma, maJątki

te rłydzlerżawiamy.
A iak wvolada sorawa oruntów kościelnvch ?
W

wyniku podpisanych ugdd zwróciliśmy parafiom

)l,Ą ha,

w Drzeczkowle

x 0siecznie

Ąlr0 ha, a pd żniwach przekażemy za

konnlkom w 0siecznie lĄr0 ha.

0zt$uJę Panu za informacje.

(

H"z.)

( red. nacze}ny ), Żaneta Klectra, Erika }raĆkowiak, tlarbaca Mencel, Jadwiga
Tolek
§zulc.
Skactyńska,
w Śmiglu, ul. T. Kościuszki 20, p. 7, tel. 27].
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