
ru§ttiwbxśffw
="?*,-wl"wi" Ceńtiij, lfu tt u Ń ffi , d, 

" "

MiE,46MA ł993

n

}rl

l]

u

Wffi&#MWMffiW

D§u



,,§Za N DA pY 
JnN1 CZĄ II/DZ t - --"

... powiedzia} w czasie swego przemówienia burmistrz

Miąsta 1 Grniny Śmigiel Jerzy Cieśla w czasie patriotycznej

uroctysto6ei przeka7ania przez komitet organizacyjny sztan -
daru dlą Ko!a Zr+iązku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej

i bytych Więźniów Politycznych w Śmiglu.

Uroczystość odbyła się na p}acu Rozstrzelanych, nieopo

dal obelisku upamiętniającego udział mieszkańcórv Śmiqla i o:-

kolicy w Powstaniu 1,1ielkopolskim 191B,/}.9 i tablicy ku czci

ro,rstrzelanych we wrześniu l9]9 r. Rozpoczęła Ją orkiestra

dęta OSP Śnigiel, która pod batutą kapelmistrza Jana Nouic

ki,ego odegrała Hyrnn Państawouy.

Fliędzy lnnymi udział w niej wzlęli ; przer,lodniczący Zarządu

tlojewddzkicgo Związku Kombatantdw płk w stanie spoczynku Fe-

liks Nicdrielskl,rriccprzewodnlczący - członek Zarządu §idrrne

g§ Z!łi łzklJ Konbatantów p. §tor: i,s ław §kor;:rzelłsk i . przr:u;dn i -

crłły Rorly Minstn t §rntny w Śml91u p. llitolo h,iecryń5ki,k5.

i'll*klln ZLllt]łlicr. Da!,ldziakI cctc5łcJc orgłnit;cji ! zlx!;:cJdw

p§;i§yI r]ocu ty 3Łtandarovte, nrłcda:ta!łlclOIc łnło.1uiety l hł§-

ct!r3tt{at korntlatlncl l llcanic zlltromlllłurrr.- 3poitlcu{;ńiitiHo.

i'lurmlstrz * :lospotJilrl uroczy:ttoccl :,/ł swym rłystłptr;-

itlu podKrcślll hlstoryczność micJrca 1 czas, w ktrlryrn slr; o-

n; otltlywa l 14lcsląc Parniqci llarodor.tej ( Poprzcdzono Jł zlolc

nicm wIązanek kwlattJw rł MieJscach PłnllęgI narocloweJ,przy któ

ryc}r harccrze zacił!]nĘli warty honcrowr]. { §'.wieadz!} też,2e

"ucoczystość jest hołdcm tJla tych,któlzy życie r:ddali, byśmy

łryli Polakami ".

Ceremonil poświęccnia sztairdaru dckonał k5. dziekan

z. Dawi.dzlak. po nicj patriotyczny viiersz wyrgcytowala uczcn

nica Zespołu Sekół Rolniczych im. Jana Kasprowlcza w |lletąż-

kowie Żaneta Kasperek.

Al(t r,ladania sztrndaru " w uznaniu za9lug komb3tanckich

i ziłiązko,,lych " odczytał p. S. Skoraczewski.

Sztandar burmistrz przekazał płx. F" }liedzir:lskiennl,a ten z

koIci r;ani prezes Koła w śniqlu G. Skrzypc:a<, ktćra v/.ęc:y-

ła §o pocztowi szta,ndarorvemu który tworzą 3 jdzcf 1.1ikcła3czak.

llcnryk Kutllaszyk i Józcf 01eś.

Przy dźwiqkach marsza gcncralskicg;o 5żtandar zo.jtał żipre?en

towany zgromadzonym uczc5tn!kon uroczystości t złJął.,łle.isc§

xśród pozostałych pocztórł.

l{ r+ystąpicnitl F. Nlcrjz j,e),ski zaakccrtcu:;l 1 i l,_: :};_},ii.],.,,

2

został zakupicny z funcJuszów własnycn członków 1 podcoiecz -

nych oraz społeczeństwo Ziemi Śmigielskiej. Podkreślił t9ż,

że jest on symboJ.en "honoru,siły i mąstwa", a has}a Pdg - |-o

nor - Ojczyzna to wyrazy mobilizujące do pracy dia Poiski i
regionun do walki o pokój i śrłiat bez wojen.

Prezes Koła p. G. Skrzypczak w imieniu członkd!ł i pod-

opiecznych podziękowała miejscowyrn władzom adminis_tlacyjno -

somorządowym i Komitetor,łi 0rganizacyjnemu za fundac;ę i zol-

gariizowanie uroczystości. Serdeczne podziękarłanie skielcwała

ku swym członkorir l "!,lam Ko}eżanki l Koledzy tlziekuję za 1rzy

Jazd i przyjście na uroczystość mimo wieku i zdrr:wia. Da]iś-

cie przyklad patriotyznu".

Urccży5tość na placu Rozstrzelanych - którą prcwłCzi}

p. Z;*qłunt Ratajczak : zakończono przerna§szem do l<ościoła śvł.

Stanisława Kostki na mszę św. w Intencji poiegłych l, pc,ioido

yJanycht zmac}ych i" żyJących Członkdw Zvłlązku, ktdną celebro-

wal ks. dzickeln Zb!gnlcw l]awidziak.

-? *roclr; , ?l kwlctnla w sall Centrurn Kultucy w Śniglu

otli:ylo stę l/łlnc SprawozdJwczo - llyborcżc Zebcanle ż,łiązku

Kombatantów [lzeczypospol1tal PolskieJ 1 Byłych l,,iięźniów Poli

tycznych Koła Śmi9ic1.

Poprzedził Je występ rłłodzieży z Zespołu Szkó} 1]olll -

czych irn. Jana Kaspro,,iicza w ilietąźi<ovlic i Liceu,l 03Jir.c -

ksztalcącego w Śniglu przygotovlany przez mgr. !,,lojciecra Cie-

sielsl<iego i mgr. Grzcaorza Głowackiego.

Zebranie, rozpoczęło się wprovladzcniem ncvlego sztanCaru,

na ktdrer;o zakup członkorłie zcbrali ponad l0 mllionćr zlJiycn.
llśrdd zaproszcn.ych gości m. in. byl,i : l;landa Jakuborłsła -ssłre
taiz Urzedu 1,1iasta i Grniny w śmiglu, Bronisław Sz:at..la

czlonek Zarządu !/ojer,lddzkieEo Związku i Maria Szla:ła - kie-
rownik Cśrocjka Pomocy Społecznej w Śrniglu.

Cbszernc spr.l,,łozdarri,e z działalności oi3ari::c;:" .ic:y
ła p. 6ertruda 5krzypcra)< - prezes Koła.

Xoło l,jićjsko - [;;inr,,:l !wiąrku w Śr;liglu zrz?lza 20l ::ł:;ri.Cw

i, l5 j, rodopiec:''}y.jh, któryrni są tlCnr,ły bądź ,._-_ _:y ., żłer_

},,;}-, ,..411 |, r, .

...,tj._1|L{:.: ?ijJ. lllillli:łtait]órł 9] uezestnicayłc vł łojlie ob;onnej

! i',' ;t ,aU, l7 ,,,l,|!H,, .- 5łUźUL, ,. HoJsk,J ic1: <il, ) ,_,c._cs|,.-,} ..



czyło ti ruchu oporui ) wa}czyło w Polsklch 5iłach Zbrojnych

na Zachodzie, l0 było wiqziońych w obozach konccntracyjnych,

l prowadzii taJne nauczanie a 72 nabyło prawa kombatanckie z
,l

innych tyttl}ów. t/ okresie sprawozdawczym (l1.9.19BB l':j 2],.Ą.

iY9i ) zmarło ll]. członków l 40 podopiecznych. ( Przyjęto 9

czlonków 1 
-56 podopiecznych. ).

Praca Koła była ukierunkowana na upamiętnianie czyndw zbroj-

nych i martyrologii naszego narodu ocaz na udzielaniu ponocy

członkom 1: głównie: podopiecznym w uzyskiwaniu lm należ:
nych świadczeń bytowych. W Kole działa Komisja 8ytowa, któca

śclśIe wspdłpracuje z Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

Swe sprawozdanie p. 6. Skrzypczak zakońcżyla stwierdŻeniem :

"l/szyscy , do których slę zwróci}iśmy, nam pomogli. Ozięklgę

lm"..

}.l dyskusjl wy}onii się prob}em weryfikacjl konrłratantów.

P. Bernard Majewsk1, który przewodniczył Zebcaniu,stwierdzlł

że nazwa wznleslonego niegdyś porrnika " Za utrwalanie władzy

ludowcj " Jest b}qdna l gdyż do M0 t SB żołnlecze byll nlekie

dy kierowanl nncą rozkazu i wielu z ntch pelniło zupelnie ln

nc zarJania, niż wskazuje na to nazwa ovtec1o glornnika.

P. 6. Skczypczak powlcclzlała, żc nic może być stosow3no Od -
powiedzialność zbiorowa, co nie oznacza,-że kombatanctwa na-

lcży pozbawić tych, którym udowodni się popełnlanls zbrodnl.

P. B. Szmatuła powiedział, że z Koła łl Śmiglu vlenyfikacji
podcJano dokumenty 214 członków. Z tego 84 tcczkl wysłano do

urzęcu d/s kombatantótł w !,larszatvie celem ostatecznej weryfi-
kacji.

, W dyskusji pod<reślono baĘdzo dobrą vłspdłpracę z miej-

scową administracją samorządową i młodzieżą szkolną.

0o Zarządu podano 15 kandydatdw i w wyniku jawnego gło

sowania wszystkich wybrano .

łl ten 5po5ób nowym Zarządem stał się... stary Zacząd : 6er -
truda Skrzypczak - prezes, 8ernard Majewski - tłlceprezesrZe-

non Dubski : sekretarz, Edmund Skrzypczak - skarbnik.

Na zakończenie zebeania F. 6. Skrzypczak powledziała,że ''żaj,

by}o by ml l{as zostawić". 0dpowiedzią były brarła.
(H.z.)

utźyć BEtKOłt
§rROpOWyłl...

W nr. ló (Zr) z 24.9.L99ż t, rł artykulc : Potjobno ....
czyll : Jr:dna panl ... ( s.Z ) kicrorrnll< Zal<ładu CosporJarkl

XomunalncJ 1 }.licszkanlovleJ w Śmiplu p. llcnryk Skczypczak dc-

mcntował plotkq o zarvalcnlu slę stropł.r w Jcdnym z burlynkóvr

aCmlnistcowanych przez Zakład.

Na szczęście dla 1ol<atorów plotka się nie potvticrdziła,

ale problcm rysujących się stropóu pozostał.

\,lszystko wskazuje n3 to,że nie na dlugo, bovliem Zakład przy-

stąpił do ich odciążania. Prace rozooczęto od budynku byłcno

Ratusza przy placu Roz5trzelanych.

tłim odkryto belki stropov;e trzeba było zerrłać podłogę i usu-

nąć umieszczoną między nimi g}inianą, zmieszaną z pociętą slo

mą po,wałę. Jej grubość sięga l0 cri ; mnożąc przez mr strychu

otrzymamy objętość kilku m). To waży kill<a ton !

Belki, po odsłonięciu - szczególnie ich końcóuki spoczyvlające

n3 rurach zcwnętrznych - są zniszczonc,,9łównie przez wilgoC:

-zacieki, szczeliny między dachówkami, ułanane końcówki dachó

wek . |Jzmacnia się je poprzez prżytwierdzanic do nich z obu

stron pokaźnych rozrniacótv łat. Cięzką povla}ę zastępuje się

watą mineralną.

, Jak mi powicdział p. tł. Skrzypczak, prace tc będą kon-

tyntlcwanc. ( ll. Z. )

,, łltODZlEŻ z4p,OlEOĄ
pOŻ8Ołl"

Onla 20.00.I99) c. w sall Centrum Kultury w Śmlqlu

otltlyły slę ellminJcje turn!eJu wiedzy oożarnlczej pod tytLt-

lcm " tllotjzicż zapolrlcaa pożarom ". W turntcju w7lĘiy Udzial

drużyny mlodzleźowc z l 1lceum oqólnokształcqccqo, szkoły

podstawowe.j l, szko}y zawodowej w Śmioiu oraz dcużyny 05P

z i.|orownicy i Żegrówka.

l,ł gruoie wiekowej l2 - 15 lat I miejsce zajęła Anna Kcniecz

na z 05P i,lorownica, 11 miejsce 33nu57 fgmowiak z OSP Żeg -

rówko, 1I1 micj5ce 5tanisław Tomaszyk zc szkoły Podstawowej

w Śmig}u.

}l qrupie wiekowej l5 - 18 lat I miejsce zająl Romuald Kry -

siak z Liceum 0gólnokształcącego w Śmiqlu, II miejsce Ąg -

nieszka Szwarc z Liccum 09ólnokształcącego vł śmiciiu, 1I1

miejsce Kacol Chraplak -z Żasacjniczej Szkoły Zawoclowej w Śmi

qlu. Ucze5tnicy turnicju otrzymali uponlirrki i Cyplomy.

Zwycięzcy wczmą udział w'tlojewódzkim,Tuenieju i,jiedzy Pożar-

niczcj w Lesznie.



W nr. 9 (22) z 2L.05.L992 r. na s. 5 wydrukowaliśmy ar:

tykuł o.t. " Co dalej PEGEERZE ? "

Przedstawiliśmy w nim wlrytówkę przedsiębiorstwa, jeqo his :

torię i perspektywy zmian rłłasnościowych.

0d rozmów z dyrektorem 8ogdanem Górnyrn i §łówną księgową Da-

nutą Jankowską miną| rok, w którym dokonało się wiele zmian.

y! yltr pEeEEpZE!
Dnia 28.1.1992 r. Rada Pracownicza-PCn'SiiiÓ-Oo5ano*i-

podjęła uchwałę w sprawie restrr:kturyzacJ1 Przedsiębiorstwa:

" Działając na poclstawie Ustaw! z dnia 19.10.199l r. Oyrek;
tor o§az Rada Pracownicza rłnloskuJe do lloJewody Leszczyńskle

Qc ( cic§an założycielski dla P6R - H.Z. ) o wydanle decyrji

cl restrukturyzacJi Frzedsiębiorstwa z pr:,zekazaniem do A_cencJi

t.llasnoścl RolneJ Skacbu Parlstwa z propozycJą przcjścia Przed

§l{:t]locatwa pod ZarzQd admtnlstcacylny ".

t)nia I6.|2.|r27 r. Agcncja WlasnoŚcl nolncJ skacbu Państwa

wyrł2;l z1loetq na przaJr.,cio Zasoilu Własności RolncJ Skarbu Pań

5twa ( " P{;n - łi.ż- ) z rjnlcm 1.1.1?9] r.

?9 grudnla L992 t. WoJcwctlł leszclyńskl podJą1 6""rarĘ o llk
widacJi PCR w Starym 0ojanowie z dnlem ]1.12.1992 r. .t Hy-

kreśleniu z tym dnlcm e reJestru prżedgiębtorstw państwowych.

|,l ten sposób powstało ...

0 0sPODĄfr frw0 BilIil E §KńBW
pĄlł§fiyt ,y snilflil BOJńEOwIE

którcao Tymczasowym Zarządcą, na podstawie poOnisanej z a -
gencją Własności Rolnej Skarbu Państwa umowy, został Bogdan

GÓcny. Agencja przejęła $12 ha gruntów, majątek tcwały o

wartości 259.97a.n9.02"} zł ( 259 mi].iarrJów .."), w tym m.in.

burJynki i budowle - 2|L.Brr.żL6.19] zł., maszyny i urządzenia

techniczne '- 22.218.59ą.4B0 z},., środki transportowe - ll.
947.B]B.0l] zł. ocaz 5J7 pracowników.

NoWĄ tWUĄc}Ą
- Co na to przedstawlciele załotli .? - pytam s!ę przewodniczą

cych dwóch zwlązków zawodowych dzlałających w Przedslębior -
stwie, pp. Bogusława }l a n d k e : szefa KomtsJi ?axłado;łt l

lł

P RZ0KS ZTAL CtN lt P{ettRU czt
NSZZ " SolldarnośC " i Stanisława N a s k r ę t a - Nlezależ't

nego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Gospodarstwa

Rolnego Skarbu Państrva.w Stacym Bojanowie. Mam bardzo ułat !
wione zadanie, gdyż obaj Przewodniczący zadeklarowali wspól-

ną rozmowę. Jak się y czasie jej trwania okazalo, mają też

identyczne poglądy na sprawę i jednakowy , wspólny cel.
: Znaleźliśmy się w nowej sytuacjl przy inneJ polltyce. Re -
alizujemy p§ogram restrukturyzacJi ( o nlm w cz. II, w nas -
tępnym numcrze ). Był on z naml konsultowany ! r>czez naoze

związki zaakceptowany. 1,1y R e p r e z e n t u J e m y nie

tylko naszych członków, ale c a ł ą z a ł o 9 a. Jej lnl
teres Jast naszym nadrzędnym ce]em : ona nle moźe być pozba:

wiona warsztatu pracy.

PĘĄcń Tłftcł pOKoLEti
Moi rozmówcy';tvłtel-Órili zgodnTi; lixrlióacja PGR była decyz

Ją pol!tyczną a nto ekonomiczną.

Nie mogą pogodzić stę z tym , że kledyś antagonlzowano mlosj

to z wstą ,a tera! rolnika indywlduolnego z pcac'ecowcem. 8o-

ll lch to, żs o FCn mówl slę tylko źIe, nle dostrzcaaJęc vrk}a

du pracy treech pokoleń w rozwóJ reglonu.

i oodaJą przykłady ( ograniczarn sl,ę do tyczących naszeJ gnl:

nY):
- To nle złe gospodarowanle Jest wlnne, że wpadltśny w

zadłuźenie. P6R Stare Bojanorło było Jednym z lep-

szych w vłojewddztwle, nasze rłydajności przewyższały

ścednie krajowe i gminy.

- Kłopoty,zaczęły się na przełomie l990l91 i wynikły z

kredytowania. Firmę położyły niesprawdzone inwesty -
cje, ale o tym wiemy dzisiaj. Nikt ] lata temtl nie

mó9ł przewidzieć, że suszarnia i przechowalnia owo -
có* i warzyw w ogóle nie ruszą ze względu na spadek

koniunktury, a kredyt i odsetki trzeba spłacać.

. Rosły ceny środków produkcji przy stabilizacji cen

produktów.

: To niepcarda, że byliśmy "przeludnleni". Na 2000 ha

położonych w gminie Śmlniel bezpośrednlo r produkcji

rolnej pracuje l90 osób, co w przeliczeniu na l00 ha

daje 9,5 o§oby.

U znans§o nan rolnika lndywidualnego na 17 ha pracu-

Je rodzlna 6 osobowa, (podatek ołacl od JedneJ oso-



l

by ! - poOnru<trją mol rozmóvłcy ), co w przeliczeniu

na l00 ha dajo ]5 osób.

- PGR nle_ był zwolniony od podatków. 0prócz nich płaclł

na ZUS, fundusz dla bezrobotnych lnne świadczenia

pieniężne. Dla uzmysłowienia wypisałem podatki,które

naliczono P6R na cok 1992 !

- obrotowy ( UrząO Skarbowy Kościan

- od osdb fizycznych j.w.

: rolny ( z ter., gm.Śmdoiel )

- od, nleruchopoFcl J.w.

- od środ. transportu j.w.

:_ pod. leśny j.w.

) ].680.000 zl

l.r75.000.000 z}

227.B7Ą.60O zł

9Ą.714.B00 zł

49.020.000 zł

]ĄB.000 zł

: Utrzymywaliśmy przedszkola, sekcJe sportowe,świetli:

cerośrodek zdcowla, doflnansowallśmy szkoły, impcezy

- O.rrr"3rr" obllcze takich wsi jak : }tonieść, Jezie -
rzycet Żydolo, Parsko, częśclowo Stace Bojanowo jest

.rezultaterr naszeJ dzia}aIności.

- Wybudowaliśmy hydlofornię w Wonieśclu ( wraz z wodo-

clągtem *icJskim ) , Jezlerzycach, Żydowle i Parsku.

- To naszym wy3llkicm po,'lstaia bazc mieszkanlowa. Blo-

kl budorłano z nasżcao funduszu mieszkantowcgo1 Z flar

3zych nic * pc}ni wyn}acanyctr "i)" i kreóytdvl, ktdcc

i{rcz z odsetkoml sPlaca}lśrny.

Tak wlqc mloszkań nlo mlellśmy zc darn]o. To prawda ,

że do końCa L99? c. nia płacllldmy czynszu, alc mie

szkanle mlalo charakter świarlczeniorły : dcputatowy .

Nlkt nle ma pretensjl do górnika, kolejarza ... o to,

że dostaje dcputat. 0d stycznia l99J lokator płaci za

wszystko ( czynsz z zlmną wodą za 70 mI wynosi mie ,

siqcznle grzez cały rok B00 tyts. zł. - H.Z. ). hbreH

temu,co nam mówiono, te mieszkania nie są nasze - są

Skarbu Państwa i lokatorzv muszą je wykupić, co praw

da z preferencjami, ale zawsze.

llE l /AK ,spłZED/rc ?
Jak już powiedziano, głównym celem Związków jest zagrłaranto-

wanie dla zalogi warsztatu pracy. \{ związku z tym postanowio

no wystawiC do sprzedąży rolnikom indywidualnym w skali przed

sięblorstwa tylko 200 ha. Są to ziemie, których pozbycie slę

nle naruęa całoścl lstnlcjących zakładów.

1 OecyąJo. tg budzi nlczadowolenie rolnlków lndyvldualnych,któ-

rzy chciellba wykuplC naJlepsze kawgłklI polożone " 
jrooxu

cluźych komp}cks6w. namy odczucle, żB w pe}ni satyslakcJonowa

ła by lch ... bezplatna parcelacja.

- rolrltk X chcial wydziccżawić folwark Gnlewowo l wziąć

w leassing 5przęt,

, - rolnik Y mlał łakusy viydzierżawienia 200 ha ,zlool

, nie dając placy żadnemu i dotychczasowych pracowni -

ków.

rll obu wypadkach załoga powiedziała tlIE !

,-
BlEDffl

... stwlecdzili na koniec moi rozmówcy. Płace drgnęły w sier

pniu 92, }, marcu 9J zmieniono system płac włączaj{c do pensji

świadczenta '- około 800.000 zł.

Dziś nasza średnia pensja wynosi około 1.700 tys, zł,

Przy takich dochodach nie stać każdego z zatrudnionych na wy

dziecżawienie po ] ha 1 za}ożenie własnego gospodarstwa,Ola-

tego też PGR nie przekształcił się w Spó}kę Pracowniczą,

( H.z.)

Ciag dalszy w następnym numerze.

tsEKeAnAómffi[uum
I z FOLI I POLIETYLEN0,,,IEJ 00 ŻvwltoŚcl,

łlnRKI NA ŚtłIEcI,

RtKLMÓWKI,

tlA§lgq1 o0 1 00 Ą KOLORdu

L t szN0 l 05. z AME NHOF 
^ 

7)

TEL. 2a9292 GODZ. 10.00 - lB.00

ahPlsy Do Lo W słll6w
0okumenty kandydatów o przy.iqcie rlo Liceum należy

s'<ładać w sekrctaciacie szkoly clo l5 maja l99] coku :

- poCanib o nrzy._iecie do Licet,m,

- życiorys,
- wykaz ocen z I scnestru w kl. VIII,
- świadcctwo ukończenia szkoły podstawowej ( do 25.06.

l99] ),,

- informację na temat },ybran€qo pczedmiotu eqzaminu

U5tfiego.,

Eqzaminy wstęone odbędą się w dniach :

_ 28 czerwca 199) - ąoć,z. 10.00 -l1.]0 - pisemny ż JęZYka
polskicao,

- 29 czecwca] l99] - Qodz. 10.00 - ll.]0 - pisemny z matcnaty

ki,
- J0 czcrwca l99] - oodz. 9.00 - eozaminy poprawkowa z Języ-

ka polskieqo i matematyki,

- l llpca l92) - aodz. B.00 - cctzanllny ustnc z wytlranych
pczcdmiotów ( J. polskt, matematykarbiologiarchemia, oco -,
!]rJriar fizyka, JĘzyk obcy ( nicmicckt, francuskl,rosyjskl),,
htstoria

5.



l,J ubiegłym roku Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszka

niowej w ŚmigJ,u dokonał wzd}uż ciągów komunikacyjrlych bardzo

1icznych nasadzeń krzewów ozdobnych formujących żyvłoołoty.

Jak sama nazwa wskazuje, są to płoty, a więc elementy

odgradzające, w tym przypadku chodnik od jezdni. Tu ź y w o

płoty pełnią f unkc ję ochronną,

od0radzaJąc !]a5 - a szczegó}nie rlaie dzieci ! od jezdni , po

której poruszają się nieraz z dużą pcędkością pojazdy. 6ęsty

żyvJopłot u apob ie9a nagłerruwtargnięciu

na jezdnlę : wprost pcd ko}a pojazdu ! 0n "bierze na siebie"

rozbcyzgirłaną kałużę wody bądź tcpniejące3o zimą śn!egu,

tlie da 5ię ukryc, ź* żywopłot tsż dek(}r|ljet ubariłia uiice

rdżrrol<olcrovo kwt tnlcymi kwiatami.

M;lJąc tyle iiii.t żyiłćpłoty winny być "łczkicn w qicwic"

lt;l:l wli7y3tl(lch, a :tc:cłlólllic inlcszl<ar'lców po:e sji t przy ktd-

ryr:h rr;::ttą. !l:ł:*b,rr1;,j!,lt,: tu2 po posadzrn!u pc pro§tu

,j,:l.],jittjlj,], rł1*ltl tlr,,zmyllrlrl{cl:i l 1łupotą, 5krac;,!Jąc !iol]ie

{Jr,;11q, zl!tj[!1!9 ,

l)eicll-wyblrln,:Jąc z chilljl}ika no Jezr,lnir; ( wproii pelr1 narlJeż

r.l?.aJący salnochdd ! ) , tlorośl i - skraca jqc sot_iirl dror]q obcho

dtąc np. parkujący przcd pfzejścicm z choCnika na Jezdnir; sa

nrochćd. Ie przypadkL wi,dać "gołym okicm" przed blokami przy

ul. I. Kościuszki"

1.1imo,l5ilnych zabiegdw pielr;l;r-racyjl;ych n;,ch sąsiadó}ł nie u-

dało się im utrzyinać zwartcgo nasadzenia przy u1. L. Mieros-

lawskiego, na|ożnik ul. T. Kościuszki- Jest to cią9 " trasy

szllolne;" ze strony llovlejvrsi. Dzicci na druqą stronę ,l1icy

(sklen) przcchodzą na sl<os, przez nasadZenia, nirro tega , że

kill<a mctiół daie j jest w.jazd do poscs,-1i 
"

|,larn nadzieję, że Szko}a E K 0 L 0 G i A l - i rodzice -
v 1tj TrnESit ti EZiiICZtti 5T!l 

^lUczU-
lą dzieci na ten problr:m. 1,1,;,, rioroś}i, też siq poprawny !

Koszt nasaCzcń był o}brzyni. Apeluję zatem do ]niesz -
l<ańcd:ł pcsesji, przy ktdrych są żyl{opłoty : spulchmy od cza-

su do cz35u glcbę, ( nicktdrzy robią to ł_:d lat i ),nle żali;j

my wicczorcm kilku wlader vocJy l wlosną - Jeszczc można-ptży

tnijmy.Jc do ot.lpoiłicdnicJ wysckości (,.l zaletnoścl nrl vłiaku

i wysoi<ości krzaka ). Ciqcie na na celu iiijł§ni"{,l]i]j ariOhcL*

rlośc! roślin, o§]raniczcnic ich nadmicrnego rozrastania, zmu-

szcnie do rozlirzł:vliania się od dołu i wywołanie obfltcgo kwit

nienia.

Po),ubmy l uszanujmy żywopłoty, bo na to zasługuJą.

( H" Z.)

KROlilrA pnllruIyĄ

2Ą.OĄ.l99] : - Interweniowano w mieszkaniu przy ul. 1,1.Reymon

ta, w któcym - pod wpłyvlem alkoholu - doszło
do nieporozumień rodzinnych.

ż6.0ą"L99) : - Przepcowarlzono rozmovlę 2 matką nieletnieqo ła
miąceqo drzcwka FJrzy pl. Rozstrze}anych l, ul.
Lipovlej w Śmiq}u. Matka zobowiązała s1'ę do

z?łrócenia większej uwagi na syna, z którym nie
zawsze daie soble radę.

29,0Ą.'|9 -c} : - (iecorłca pczc jeżdża jącego samochodu pĘzy pomo

cy Si-Bi Radi,a poinfocmowat Posterunek c 1eżą

cyrń, niLjtrzcźwym mężczyŹnie, na ul.KoŚciań
skiej. Odwieziono go do domu.Wniosek do Kole-
q lum,

j0.0Ą.}99) l - 0alszy cląq sporu połntędzy *łaśclclelcm poses

Ji w Śmiqlu przy ul. A. Mickiewicza a lokator
t,ą. Tvl raet'm o wysclkość ciynszu.

2.05.199) : - Alvłntttrl domowa ył mies7kanlu prry ul. Polne,1

vl Śmiqiu, w któcym niotrzcźvry mąź poDi1 żonq.

Oljrłinzlorltl Jł rlo szrlita}a. §rjrłvJoa, 9rzr.d Dtzy

bycicm rłezvlłnr:j oolic.Ji, uelckł z rJomu.

l,/ k w i e t n i u policjlncl Postcrunku |'oilc.li LokalneJ l{

śmlqiu:
- skierowalj, 12 wnios<ńw do Kolcqium d/s ldykcoczeń ,

- ukarali manrJatami 26 osób ( na łączną kwotę 2,dg0 tys.);

- pouczy1l l1) kicrujących pojażdami,

- intervlcnlovłali ]] razy,

- latrzymali Ą prawa jazrJy i 2} tlowody rejestracyjne.

KOrn. Postecunku Pclicji Lokalnej w Śmiglu: st. sierż.1,1ie5-

ław 1erczewskl.
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