
&sja Radq po raa dwudetąsttł

pODATEK ROLNv ZA oRuGIE pólnnczt

Ten col< nie był łaskawy dla rolni.ctwa. Radny l{ojci,ech

Bajon, podsumorvując obrady Konisji Rolnej, ktdre odbyły się

2] wcześnia stxierdzi}, że przeci.ętnie plony .bdż w nastrym

rejonie obniżyły się o 40 - 
'0 

Ł. Zróżnicowane były plony

ziernial<ów, nierłiadomo, czy uda się zebrać bural<i. }Jszystkie

rntl winna fatalńa susza.

!.l tej sytuacji Komisja wniosła o umoĘżenie IV raty po-

datku rolne.Jo ( o co ztesztą ubiegało się kilka'sołectw na_

szej gminy ). Wywiązała się buczliwa dyskusja, w ktćrej osta

tecznie zwyciężyła opcja, którą jako oierxszy odważył -się

zaprezentować radny Jan Pietrzak - umorzenie podatku będzie

dla płatnika zaledwie l<roplą w nmrzu potrzeb, a całą Grninę

pozbawi się pokaźnego wpłyrłu do budżetu, .w kwocie ok" 9]0 mln.

złotych. A oto jeszcze niektbre z ważkich argumentów, które

przedstawili Radni przeciwni umorzeniu podatku ;

- rzeczywistym obciążeniem dla rolnikórv nie jest podatek rol -

ny, ale koszty uprawy i ścodków pcodukcji,

- największe straty ponieśli rolnicy gospodacujący na grun-

tach klasy V i VI, którzy i tak są zwolnieni z podatków za

te ziemie,

- prarłie połowa ogólnsj kwoty podatku rolnego rvpływa od gos-

podarstt, tlspołecznionyclr, a łięc pochodzi ze skacbu , rań-

stwa.

Zrez}€rwilie z t]rcfi ryłat, byłoby rrczynieniem z tych pie-

ni@y psezentr :ła@a centralrr7E, które jak nacazie nie

ofenrją rolnikoli nic pza óletnicml, kt6re stale nle

. znajdrją drzylescledlerria r ptaktyce,

- konstrukcJa brdżetu f}łiq[ slera §ię na rłpłyuach z pdat -

l<ów. Rezygnacja choćby z części z nichr to cięcia finanso-

we, kt6ce mogą zagroz!,Ć takze już rozpoczętym pcacom,vł któ

rych liczbie znajdują slę i tal<le, które będą stanowiły kon -
kretną pornoc dla rolników : np. r.odociągowanie 8ruszczewa

i Gl ińsi<a .

\.J00^ 0L^ 6l.łl1,1Y

Teqococzna klęsl<a suszy lł dotkliwy sposób wykazała, że

problemu zaopatczenia §niny w woĘ nie rnożna już dłuZej pozo -

stawiać tlez rozrviązania. Powysychało wicle studzi.en, zacu.ęło

bcal<ować rvody w ujęciach, z których uzupełniono zasoby wody

potzrebnej zwłaszcza rv gospodarstwach colnych. Brak wody na

cele spożywcze nie jest rł naszej Gminie pcoblemem dnia dzi -
siejszeoo - odczuwają 9o tal<że mieszkańcy Śmigla, dosłownie

na własnej skórze, kiedy ciśnienie wody bywało tak niskie,że

nle było rrĘl,ry o zapaleniu junkecsa i nagrzaniu wody do kąpie -

li. Czasami wodę bieżącą trzeba było "wyłapywać" gdzie5 ż

kranu w piunicy, a i to nie zawsze było możliwe.

Gmina Śmigiel jest najbardziej "wodochłonna" w poróunaniu do

swoich sąsiade|<. 0oraŹnie sytuację może poprawić zasilanie

Smigla z wodociągu w Robaczynie. l|a bardziej radykalną popra

wę będzie można jednak liczyć rJopiero po zrealizotvaniu plano-

wanego ujęcia rvody w Brońs|<u. łiykonane tam odwiecty pozvlala-

ją proqnozować o zasobach rvody, które potłinny stanowić źrórJ-

ło zaopatrzenia dla ol<olicznych tłsi, a w dalszej kolejności

również dla Śmigla. Póki co, nąJ€ży baĘdzo rozwaźnie gospo-

darovlać tym darem natuły, który mógł się nam kiedyś wydawać

niewyczerpany. oby tylko w międzyczasie nie doszło do sytua-

cji, że sąslad sęsiadorvi hie będzie Ńgł użyczyd tej przysło-

wlowej szklanki wody.
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\{IĘCEJ GAZU , PAŃ0l{iE l

Z ilością gażu nie Jest oeritle najgorzej - tylko płacić

za niego przychodzi coraz wlęcej, a jakość jakby ta sama.

Jest to sprawa prawie tak skorplikowana,jak cała sieC aazo-

ciągu, z jakiej korzystamy - w jednym miejscu slę ten gaz

czerpie, w innyn, jak to się fachowo ol<reśla : " uzdatnia" a

na l<ońcu tej drogi odblorca zachadzi w głowę, skąd biocą się

coraz wyższe kwoty na racturkach. Ustalono, że już na naj:

bliższej sesji porłinno się ten prŃlem szerzej dnówić,zapra-

sza jąc do dysl<usji przedstawiciell jednostek zaopatrujących

nas w gaz ( udało mi się do ryłro l ). Poszukuje się też pil-

nie producenta ka}oryrretrór do gazu - zainstalowanie takiego

urządzenia w naszej rozdzlelni pozwoliłoby się łatwo pcze-

l<onać, jak to właściwie jest z wartością cieplną tego, co do

chodzi do naszych piecyków.

INNE sPRAl,tY l.l TELEGRAFlczNYM sKRóclE

!J sprawozdaniu Zarządu 1 w wolnych g}o9ach znalazły 5ię

jeszcze inne sprawy, które chciałabym zasygnaltzorvać :

- przypomniano o utwoczeniu sądu konsumenckieoo /patrz "1,1l -

tcyna Śmigielsl<a nE 15 (2B) / - nareszcie ktoś połroże nam

egzekrłować nasze konsulnenckie prawa ;

- Kolejka czeka na uwłaszczenie 1 kcrnuna}izację - Dyrekcja

Gcneralna PKP nie dotrzyrrnrje kolejnego termtnu i nie kon -

kretyzuje warunkóu ;

- powstała społeczna l<omisja do sprarł oddłużenia rolników,

weszli do niej : bucmistrz Jerzy Cieśla - przerłodniczący,

Lech \,łasielewski - ZZRI "§olidarność", Macian Buchwald

Zwiąźek Kółek i 0rganizacji Rolniczyeh, l4aria Stachowiak -

doradca Ośrodt<a 0oradztwa Rolniczego w Lesznie i Barbara

Dera - z Urzędu 1,1ia5ta i 6miny w Śmiglu ;

- archeo].odzy zakończyli wstępne prace badawcze - można za -

cząć przygotowania pod budowę wysypi§kar na budowę oczysz,

czalni ścieków ogłosiliśmy konkurs dla wykonawcbw ;

- pomniki Porvstańców i Rozstrzelanych na cmentarzu pilnie po

trzebują odcestaurowanis i wykonania zabiegów pielęgnacyj-

nych - oby nie od święta ! ( to już mój przypisek ) ;

- przyjęto status Centrum Kultury. PrzeczytaŁam : mówi 5ię

tam nawet o działalności gospodarczej, ( czyżby kultura

zlnieczała do sbihowystarczalności ?). Czegót tam nie ma .

od organ.fkj,i'koncertórr, spektakll, wystaw, odczytów,' im:

pcez rozFgwkowych i turystycznych, po wypożyczanie spczętu

,gospodarsttla domowego l usługl gastronomiczne podczas lm-

prez rodinnych i oko}icznośclorvych. BraC i wybieraC !

i zrnieniono uchtłałę rł sprawie podatku od ścodkórł transporto

wych - zwalnia siĘ od teqoż podatku rórvnież pojazdy czaso-

wo wycofane ;

- proponuje się wyrłiesić w widocznych miejscach"cenniki" man

datów, jakie plzysługują Straty Miejskiej. Teraz każdy Ń9ł

by wiedzieć, za ile np. złamać drzewko, zaśmiecić ulicę,za

chorgać się niewłaściwie w miejscu publicznym ;

Było jeszcze na Sesji wiele c6żnych spraw, które jal<

zwykle można przeŚledzić sięgając do protokołu,_

Ja porzucam już rroszynę do pisania i biegnę zdjąc ora-

nie, bo v. § e s z c l e zaczął padać de§zcz l ( J,St)

t{ najblizszym czasie w o l ę

trst?pienia w zwlązek
małżeński w Urzędzie Stanu

Cywilnego z a dek 1 a r o vJ a l i|

Dtia 21.10 br. !

- Pan Paweł Sl<ałecki ze Śmigla i Pani Aneta Kamieniarz

ze *ninl,a.,

Dnia 24.10 br. :

- Pan Kazimiecz Gczesiak z Poporva Staccgo i Pani Anna

Szacly z Poladowa,

- Pan Grzenocz tlolniczak z Przysieki Stacej iI i Parli

Renata ldzieJczak 7-e 5tacego Bojanowa,

- pan Jacosłax kasperski z lloNego 9zczepankowa i pani

Barbara Żurek z Przysieki Starej II,

- pan zdzisław Jacl<owiak z Żakorła i pani

Szymańska z l"lo§oxnicy,

- Pan Roman 1,|ojtkowial< ze Śmigla i Pani Ewa Jankowsl<a

z Nowejwsi,

- Pan Rornan Apolinarski ze Śmigla

Gidaszewska ze Śmigla,

- Pan Parłeł Matysiak ze śmigla i Pani lzabela Orótkotł_

ska z Leszna,

- pan piotr kaube z Leszna i pani Marzena skoracka ż

GI ińska .

Onia 2B.l0 br. :

- pan karol kuleczka z kościana i pani Anna ciesielska

z Ezacza,
- Pan Tomasz !,lasielewski ze Śmigla,i Pani lwona t4lcffi,

ska z Morownicy

Kierowrri,k USC w Sniglu : Vłładysław Krawczyk.

s te farti a

1 Pani Elżbieta
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Eugeniusza KUnAstŃsKIE60:lat J6,

urodzonego w rodzinie chłopskiej w Poniecu, lĘr. inż. medtr6ł_

nizacji rolnictwa, od l98l r. w Nietążkowie, byłego cz.łornkd

Zespołu Pieśni i Tańca "Lany",instruktora tańca I kategorii..

Instruktorarchoreografa, reżyseĘa i kierownika Zespołu Pie.6;

ni'i Tańca " Żeńcy Wielkopolscy " działającego przy Zespole

Szkół Rolniczych im. Jana,Kasprowicza w Nietążkorłie.

. Zelpiil Pieini i Tańca

,,i[Ńcy tTl[tK()pO[Scy,
drioloiqcy prry Zcrpolc Srtól Roloicrych
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w sobolę, dnia 3 pażdziernilil 1992 rl,ku

w kinie ,,Panorama" tr [8§zni8 c gidzinic ll"
Wrryrlltich milolnllów lolkloru i rympolyłów rerpo

:rdecrhie: Ei.o3rońV
oReArłf/A{oPz

,.li|._!v|Jiiil ], |§...! l.,łilln",,| |nq1, r",1r,",,

l. DlaczeQo Koncert Jubileusfu.rry_pdby_t: się,t* Lesznie ?

- Kino "Panorama" dysponujg !/. ,,JojewÓsżtqĄb rirąilenszą, glo

widowiskową. Amf iteatraln* widowni# poepelta srofrzeĆ wi-

dzon na układ cysunl<u sceriicźnego z góry.

Duża scena, na której ż ł§t}łŃią fnoże tańcżyć B par, do_

bra akustyka i oświetleni§ @zwalały na pokazanie zespołu

w " całej krasie ".
Zależało nam na dobcych warunkach, by można było zrobić na

video materiał ceportażowy do filmu rel<lamowepo o zespole.

Taki film jest dla nas niezbędny.

Mieszkańcy Śmigla i ol<olicy, któczy do Leszr"ra nie dotarli,

zobaczą nas w takim samym programie w najb].iższym czasie

w sali, gimnastycznej. Serdecznie zapraszamy.

2. Skad p Pana. ro].nika - rnechanizatora. zainteresowanie tań

cem ?

-. t6j ojciec jest zapalonym tanc'erzem 1 w tym wypadku można

Ńrrić o talencle wrodzonym.

Taniec towarzyski zawsze był rniom hobby. AIe najpiecw ba-

wlłeln siq w dżutto. Rqr|ąc na piecwszyrn coku sturliów trpca -

wiałem je w AZS Poznań, ale ze względu na stan zdcowia da

łern się zwecbować, pamiętatn dokładnie 1.5.1976 §.,rJo Zes-

połu Pleśni i Tańca "Lany" działającego przy naszej uczel

ni. Nie ukryał66, że głór,nyrn czynnikiem spr3wczym był ,.,

majowy ob6z' t@cyjny poza uczelnią.

"tany" pro*edri.ł wówczas p. Wacław Vlojciechowski rwspania:

Ły, atL6w i e t<, doskonały instruktor tańca.Atrnosie-

F§ prżE' l§tlrgłr stworzona była czynnikiem pczyciągającyln.

Tańcrył'an'r+ fyrn zespole 5 lat, a w ostatnich ) latach by-

łem rórvnocżEśnie szefem sarnorządu zespołu i kiecowrikietn

organizbcyjt1lńf..

W międzyczasie d<oliczyłern kurskwalif ikaofiny Ef Spnta

zatwierdzony pfiEu Centralny 0środek Mefifiykl, l Rozpo -
wszechniania' l€d]ttry rł.t&tszawie i zostałern zweryf ikowany

jako instrul<tor lHńca f }€,tegorii. Z amatora stałem się
profesjonalis tą.

]. Jakie bvły poczatki Zespołu ?

- Po §ozpoczęciu pcacy w Nietążkorvie najpiecw "bawiłeln" się

w dżudo. Zocganlzowała się nawet gcupa dziewczynrniektóre

uszyły sobie nawet dżudoki. Ale bral< wyposaźenla tcchni -

czneqo i uprawnień spovodowały zaniechanle tej dzlałalno-

ści.

Ó,uczesny ciyrel<tor, mgr inż. Sewcryn t4iedziński,znając mo-

ją taneczrrą przcszłość, naciskał bym pcowadził kółko ta -

neczne. Pierwsze zajęcia odbyty §Ę 21..9..19B2 r-- Ę datę

przyjęliśrny jal<o początek Zespotlr,

ZaczęIlśmy od lekcji tańca towarzyskiego, i Ątkotekotvego,

by pczejść do tańców narodotvych i ludorvych. I tak zrodził

się zespół taneczny i kapela, w które_j qrali navret pcofe-

sorovlie. Te początki wspominam z óużyn sentymentem. Wspo_

magali rrrnie ludzie : uczniowie mający predyspozycje ta -

neczne i wykazujący duże zaangażowanie : !,Jłodzimierz Tacz

korvski, Jacek Kapuściński, Grzegorz Rybak, Karol Rupociń-

ski, Justyna Banaszczal<, Mirosława Andrzejewska, Zofia Ko

walczyk...

Nie myślałem, że ten zespół tak wspaniale będzie się roz-

wtJa ł.

Ą. Dzip]<i czemu. dzięki jakim warunkom i czynnikom zespół

wzma_cjr-ld_ł_5iĘ* rozwiiał i trwa ?

- Ptze&,dś{ly§tkim dzięt<i przychylnem,l kllmator.li ze strony

dyrekcJ,i śżkoły i grona peda!?ogicznego.

W zespole udało slę nam stwoczyć atmosferę rodziny, kióca

przyciącła;ła i zarazem cementowała. vlielu członkórr stę do-



wartoś§iowało, uwierzyło Ę siebie, poznało Świat (wyjazdy

zagcanicztre _ }lZ), wielu cickawych ludzt t kultucę innych

tegionów nię tylko rł naszym kraju. ZesŃł oddziaływał na

swych członków wychowawczo, uczył kultury zarówno bycia

na co dzień jak i kultusy zabawy. Nasze bale i zabawy

szkolne taki właśnie miały cel. Z grona zespołu utworzyło

się pa§ę pa§ małżeńskich. Dziś tańczą w nim absolwerei

szkoły, któ§zy odbyli służbę rłojskorłą.

5. Jak Zespół iest zorQanizowany ?

-. Zespół ztzesza 74 tancerzy podzielonych na } grupy tanecz

ne pod względem zaawansouania i stopnia trudności Eepertu

aru oraz 6 osób kapeli.

Cz}onkotłie wybcali sanp§ząd, który jest łącznikiem między

nimi a flną. Praktycznie Jestem kierownikiem zespołu zar6ll

no y sensie a§tystycznym jak 1 organizacyjno - a&ninistra

cyjnym. 0statnio pomaga mi Kacol Rupociński.

6. Naitrudnieisze rrrom€ntv ?

- Gdy m.lsiałem osobiście kilkakrotnie na scenie zastąpić

brakującego tancerza.To jest straszne i Co lnn"go mieć u-

i<ład w głowie a co innego tałfu,zyć : grać aktocsko. 6dy

chce się być dobrym tancerzem, nie można myśteć o ukta-

dzie...
W dodatku partnerowałem znacznie młodszej od siebie dziew

czynie - cale szczęście, że wyglądala na 17 lat.

7. Dle odmiany _ na.iwieksza satysfakcia ?

- Tecaz. W czasie "rodzinnych" jubileuszorłych ucoczystości.

I w czasie koncertu. Pełna sala. Życzenia od władz,zaprzy

jaźnionych zespołótv, konsultantów, byłych członkÓw,sympa-

tyzujących z nami towarzystw 1 gcup. Ilaprawdę byłem rvzcu-

szony.

B. Co na to rodzina ?

- Niech odpowie żona.

Pani Hanna Kurasińska ( z d. Turkowska - HZ ) :

- To nieraz trudne do wytrzymania. Mijamy slę. Ja pracuję

przed południem, on - po południ,u. Nie tylko uczy w zespo

le ( w październiku E. Kugasiński podjął też pracę w Ko-

J.egiach |.|auczycielskich w Lesznie, w ktUrych uczy przedmio

tu taniec - HZ ). !l sezonie artystycznym, maj: czerwiec,

niedziele spędzamy z synem hlojtkiem sami.

Ale teź lubię taniec, śpiew i w pełni aprobuję pasję męża.

9. Co z Zespołem dalei ?

l Teraz, mimo kryzysu, kledy osiągnęliśmy poziom pcawie pro

, fesJonal,ny l potraflmy dać p6łtolagodzlnny program,który-

jak lnówią - 3ię podoba, należy uczynić wszystko, by utrzy

mać to, co przez dlugie lata w cięź*iej pracy txorzyliśny.

la|eżeć na tym powi,nno nie tylko nam, którzy lobimy to dla

satysfakcji, ale i szkole i władzom za§ówno lokalnym ą
i wojewódzkim. Może to zabrzmi patetycznie, ale nry napralr

dę reprezentujemy "nietążkowską szkołę", miasto i grninę

Śmioiel, Polskę. Liczę na to, że wspólnymi siłami - §rod-

l<ami uczynimy wszystko, by ten dorobek nie został zmirrno-

wany. A zespół jest kosztowny. Rocznie potrzeba ł5 milio-
nów.

l0.Pytanie niedyskretne, ale ... . Ile';las śosztrjwał iub_i}e-

usz i skąd miellście pieniadze ?

- Nie marrry tajernlc. Uroczystości kosztowały oł<olo 24 millo

nów. Z tego 20 wypracorali§ny sarni. Koncectami, balami syl

westrowo _ karnawałovymin nauką tańców narodowych obcokra

jotvcól zJeżdżających do Rokosoxa, pracą kelnerską tamże ,

protvadzeniem w szkole sklepiku uczniowskiego, pcotładzeniem

na festynie z okazji "0ni Śmigla" małej gastronomii ...

Nie będę relacjonował Czytelnikom Koncertu }rbileuszo

wego, który odbył się rł Lesznie. Po pcostu nie jestem do te-
go zawodowo przygotowany. 1ll moim odczuciu był to koncert pro

fesjonalny, na bardzo uysokim poziomie artystycznym. Widow -
nia, która w pełni zapełniła salę kina, naszym artyston zgo-

towała owację na stojąco. (Hz)

W związku z dużym zainteresorrbnlem zespołem w jednym z

na jbl i ższych nrrncrów przeds tawimy Czyteln ikon i sympatykonr

Zespdł Pleśni i Tańca "Żeńcy tłllelkopolscy'' dzlałająey przy

Zespole Szkół Rolniczych im. Jana Kasprowicza w Nietązkołte.
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pQO I,1E|4OR\A
l{ITOL0 LUKOMsKI

Budowniczy t{itold Lukqnski należał do grorra najlracdziej

znanych, cenionych i szanowanycfi obywateli Śmrgta w okresie
pczedwojennym.

Uroduił się w 1868 c. w Kruszanie ( órczesny powiat

Czarnkórr ) w rodzinie leśnika Józefa i Teofili z Borowskich.

Był starszym b§atem Stanisława Lukanskiego, późniejszego bi-
skupa poznańskiego i łomżyńskiego.

Po ul<ończeniu girnazjum w Krotoszynie kmtynrorrał naukę u,

wyższej szkole burlowlanej w llolanirderr l Nlefltzech. N6st@ -
nie do 1895 r. pracował w Bydgoszczy, skąd przeniósł się do'

Śmigla. Tu usarrodzielnił się zakładając trłasną flrmę budorłla

ną. Nieml natyclmiast włączył się r rurt pracy spo}eczno -
niepodleg}ościowej.

&sienią lB9' r. uczestniczył w założeniu mlejscowej

Ochotniczej St§aży Pożacnej oraz w§tąpił do Towaczystwa Prze-

mys}owców Katolickich i Towaczystwa Śpiewaków Polskich "Har-

monia".

tt' tB9B r. byt współzałożycielem Torarzystwa Robotników Kato-

Iickich i Kółka Rolniczego w Śmiglu, w którym do 1905 r. peł

nił funt<cję sekretarza Zarządu.

Ponadto był m.in. współzałożycielem i działaczem śrnigielsl<ie

go gniazda Towarzystwa Girrrnastyczneoo "Sokół", Torvaczystwa

Spoieczno - Kulturalnego "Straż" na powiat śmigielski oraz

członkiem Bractwa Kurkowegó.

W pczededniu odzyskania ni,epodległości, w 19lB r., jego dom

(naprzecird<o cłentacza) stał się w Sniglu głównym nieforma1

nyrn ośrodl<ian konsoiracyjnych przygototvań do wybuchu przy

szłego powstania. Odbywały się tu tajne spotkania okollcz -
nych działaczy patriotycznych , a lĄ listopada 1918 r. powo-

łano tu Powlatową Radę Ludową, któcej Wltold Lukomskl zoEtał

członkiem a pdźniej po§stańczyllt komisarzem sądu powiatowego.

Ę
" tłl okresie międzywojennyrn był cadnym a następnib Przewodniczą -"

cym Ra(ry 1.1iejskie.j, członl<iem Se.jmiktl Powiatoweqo i sęrlzią

pokoju.

Mimo prowadzenia rozległej działal,ności społecznej tdi-

told Lul<omski był przede wszystkim pczedsiębiorcą budoulanym,

cenionytn budorłniczytn, znanym nie tylko w powiecie śmigielskim,

ale także poza jego granicami.

Realizował rozmaite obiekty o chacal(terze publicznymr9os9o-

darczym, przemysłowym czy mieszkalnytn.

Z ciekawych prac śmigielskich można tu wymienić m.in. prywat

ną willę Lukomskich z końca XIX wieku przy ob. ut. Św. Wita

3), neogotycką wieżę kościoła farnego wybudowaną w latach

1906 - 1911, strzelnicę Bractwa Kuckorvego ( L921 - L9rO )

przy ul. Północnej czy leż pomnik nagrobny poległych porłstań

córv wielkopolskich ( 19]0 ) na_ cmentarzu parafialnym.

Witold Lul<omsl<i zlnarł 15 lutego 19)9 r.rpochowany jest

na cmentarzu w Śrniglu. l,łitold &nieczyński

oraz k o m p u t e c o w ą obróbkę odbitek z filmów :

KOOAK, AGFA, FUJI, KONIKA, TUOOR, EOUI, REVUE, PORST l innych
w technologii C - 4l, CN - 16, AP - 70.

PONADT0 PROI,,IAOZI SPRZEDAŻ :

- aparatów fotoocaf icznych,

- filmów,

- batecii,

- albumórv,

- l<aset audio-virleo

N9łOŚĆ !!! |,Jykonuje zdjęcia paszportowo - legitymacyjne

} minuty.

Ten zal<ład z 25 letnią tradycją pcowadzą dyplomorvani

mistczowie fotogcafiki udzictaj7cy bezpłnt,lych pocad.

TU KUPIsz TEŻ ,l WITRYNĘ ŚMIGIELSKĄ ,, t t l

z^PR^sZ^l1Y | ! l



?rz(d.sąbrcrczt1 lolnl k
pan Jan Lisiak zamieszkały w spławiu gmina śmigiel po

siada gospodarstwo rolne o powieczchni L6,27 ha. Są to grun-

ty w klasach od II do IV a.

0o coku 1990 gospodarstwo było nastawiore na prodrrkcję

trzody chlewnej. Malejący zysk z produkcji żyrłca wleprzowego

spowodowany cocaz większymi kosztami jego wytwarzania wymu -
sił konieczność pobudorłania ubojni zwiecząt z masarnią.

11 związku z tym p. Jan Lisiak był zm.lszony zaciągnąĆ kredyt

na budotłę tych obiektów, z ktbrego wywiązał się całkoxicie.

Obecnie rolnik wraz z żoną prowadzą skup zwierząt : by

dła i tczody od rolników - producentUw z terenrr gminy l oko:

lic. Produkt skupiorry ptzerabta w srłej masarni (moc przecobo

tła J - Ą tony tygodnioyo). t{ ryroby zaopatruje pobliskie purd<

ty sprżedaży i rolników indywidualnych. Rolnik kładzie duży

nacisk na jakość słoich prodJktóI, szczególnte na sprawy eko

loqii i ochrony śrocloriska.

Jego najblitsźym zamlerzeniem jest pobudowanie ńiżej

biolooicznej oczyszczalni ściekóu na bazie wierzby '' Sallx

Viininalts ". Jest to oczyszczalnla któcej spralność jest bac

dzo wysoka,ścieki mogą być bezpośrednlo odprowadzane do o ;-

tuartych ctek6u, row6w nrelloracyjnyń.

l{zrost kosztórl nośnikórr enecali rolnik zanierza el,iminować

!]orrrzez wykoczyst:nie wieczby jako opału dg ogczevrania rJomie

szczeń i wody.

Spec. Doradztwa Rol. 00R Leszno : Maria Stachowiak

" II1TRYNE ...." KuĘfll [40;|N4__W_j

Skleoach w Śmiqlu : "Astla" Zdzisłarła Bertholda ul.Jagiellońska
9; "6oplana" Marii Han i Michała Gabryela u1. Sienkiewicza;skle
pie spożywczo-warzywnym Edyty Samoląg ul.T.Kościuszki;" Foto
Elf" Jerzego lłarciniaka ul.T.Kościuszki;sklepie spożyw§zym Elż-
biety Fedbrot ul. J. Kilińskiego; Romana Czacneckiego ul.T.Koś-
ciuszki. W PrzedsiębiorstrłieHandlowym Symforiana Lacka ul. M.

Fornalskiej. Vr Starym 8o.ianowie : sklep nr 55 Marii Szychorvicz
ł.l]..6łówna ; sklep spożywczo-pazemysłowy "Dwójka" Spółka Cywilna
ul.Główna 20. 1,1 8ruszczewie : sklep spożywczo-pczemysłowy Pavlła

llanrjke. ll Spławiu : sklep spożywczo-przemysłorvy Krystyny Samol.
\łt Czacz!: sklep spożyvrczo-łnięsny EuQeniusza Lewandowskieqo ul.
|,lieIichowska. W Kacśnicach : sklep spożywczo-ptzemysłowy Zofii
Szymańskiej.l{ Żeorówku : sklep spoźyrczo-przemysłowy l"lirosławy
Szkudlafczyk.!l Nietaźkowie : sklep §pożywczo-przemysłorły Krzy-
5ztofa Miedzlńskiego.

z KROi|IKI POLICYJNEJ

27..9 llc",- w Qotlzitl;rclr p6lxlttlrfirttlwyt:tr rrirlszkarliec 0sicczlx:j

kierując FIATEM l26p wypczedzając na skrzyżowaniu

nie ustąpi ł, piecwszeństwa przajazńr narJjeżrlża..la-

cerntr motorowerzyście - wniosek do Kolegium,

- w goclzinach wieczocrrych na ul. J. Kilitlskiego za-

trzymano nietczeźrłego motocowerzystę Jadącego do

Poladowa - wniosek do Kolegium.

?J.9 br. - nietrzeźwy mieszkaniec Ś*igla q.P. leżąc w zabru-

dzonej i pocozpinarrej oóziF-ży na rrl. Rozstrzeia -
'nych dopuścił się nieobyczajneoo rvybcyku. 0dwie -
ziono qo do donr r:rzy ul. Pq:czecznej" !l nocy

rłszczał arantucę. Pouczorp !ł€r że tł następnym przy

pad<u zostanie zatczyrnany w aceszci,e do wytrzeź -
wienia - wniosek do Kolegiun.

26.9 ót.. - w oodzinach nocnych mieszkaniec Śłnigla udał się
pod do{o rłeselny na działkach, gdzie Hywołał ar,{an_

turę z uczestnikani ęsela. Został r.yproszmy , a

nastrrrnie orlrvleziorly rb surrp domr.

?7 .9 br. - w godzinach wieczocnych mieszkaniec Śnlgla będąc

w stanie nietrzeźrłym nie chcia} oouścić jednej z

tnie_iscowych ni jalni p iwe. tl ie tczeźwego wyprorradzo

no i skiecołrano do stałeqo miej§ca zamteszkania ,

- tł godzinach nocnych rnieszkańcy ul. T. Kościuszki

zarviadonili Postecurrek, że rniejscowa rnłorJzież 9ło

śno się 73ghor.,uje oraz usiłuje dokonać kracJzieży

olzechórr. Po rryleoitymowaniu części nieletnich

kilkoro uciel<ło - pouczono ich o rvtaściwym zacho-

waniu s[ę w łniejścu r:ublicznyrn.

1.10 br. - w godzinach popołudniowych nietczeźwy mieszkaniec

Czacza - ul. \,lielichowska - przy Użyciu wideł roz

bił swej sąsiadce szyby ,/, oknach oraz donice z

kwiatami używając przy tym pod jej ad§esern bez

povodu rvul3acnych słór,l. Padające odłan*i szkła

posypały się na leżącą pczy oknie kobietę w wie-

ku 79 lat. Awanturującego się obezwładniono i o-

sadzono w aceszcie do wytrzeźwienia.

].10 br. - awantura domowa w Siecpowie - bcacia nie mogą

dojść clo porozumienia o majątek. Strony pouczono.

Kierownik Pcsterunl<u Poticji Lokalnej w *niqlu : st. siecżant

Vliesław Tefczeriski.
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