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... pytam p. Ryszarda S z c z e p a n i a k a, inspektora

do spraw melloracji l ląkarstwa w Urzędzie Miasta l Gminv w

§nigIu.

- Jezelj, mielibyŚmy pełne pckrycie finansowe, to :a ! lat.

- A lak wvoIaoa 9{36 " 2w9d9ciaoo,łenia " naszei 3nln,ł ?

-.Zwococlągo*anych jest I8 wsi sołecklch ( na -16: i1-:. ) !

miasto ŚmrgieL. częściowo zwodociągowane są wsie t,.lietążkO-

wo i Morownica.

t{ roku bie2ącvm prowdzcne są dwie inwestyc;e w zakresie

żL-.iocowego zaopatrzenia wsi w wodę w Bruszczewie i GIlńsku,

w których pracami ki.erują powołane przez soołeczności lo!

kaine Soołeczne Komitety Budowy.

.tsŁe__|_aj._p_!!ż".l_PJŁą€LajŁi_Ł9kLąs__!Łc_[9!gc-

: Proszę bardzo-

BRUSZcZElł0

Społeczny Komitet reorezentują : Dudziilski, Henryk : prze l

wodniczący, MichaIak Szczepan i l,łowak Franc!szek:-zastępcy

przew. Górczak Józef , Oomagała Stanisław, 5tachowiak Leszek,

SZymoniak Marek I członkowie.

8udowa sieci wodociągowej dIa wsi Bruszczeko jest dalszą

kontynuacją budowv wodocią_cu grupowego " Rcbaczyn ". Koszt

przeóllotowego zadania wg dckufi€ntacji projektowo-kosztory
golei wyncsi l.a00 millonów zł. Zadanie flnansowane iest

ż Jle]_,j źiódei , Związek Mięcizygrninny !,lodocią -

niej będą 6) gospodarstwa 1 1 w celu złagodzenla deficytu

vody - 611".1o Śnigtet oraz wysyplsko 1 oczyszczalnia ścle":

ków.

Zakończenle robót przerłlduje się do końca 1. półrocza przy

sz}ego roku. Hykonavłcą jest Związek Międzygrninny t{odocią ::

gów i KanaIlzacjl Wiejsklch rłe l{schowie.

6LiŃ5K0
H iej wsi Społeczny Komitet reorezentują : Włodarczyk Ze

no:, - pfżewodniczący, Jaśkovłiak Stanlsław l] z-ca przew.

i'óiiclniczak Harla : sekret3cz, Cleśla Halina ! skacbnik ,

comacala kazimierz l Trafas Józef - członkorłie.

i]UicwJ jest kontynuacją wodociagu gFupowego " Przysieka Pol

ska ". Koszt buoowy planowany jest na kwotę Ą50 mil. zło !

tych. Finansowanie, porlobnIe jak w Bruszczewle, jest "skłać

kolr:" : $r|G Śnrigiel - I00 mil., UW w lesznie - i00 mil.zi.

Pozos,ieię sumę wpłacają mieszkańcy 6Iińska.

Woćociąg będzie mial }2l2 metrów i korzystać z niego bę -

dzie Ąl gospodarsiw.

Wykonawcą _jest Przedsiębiorstwo rrelioracyjne - Spó}ka Akcyj-

na rł Gostyniu.

lC-qŁ]-ą,-1-]ŁLc-[-!do-1a-c]]3a§Łej-E![y-Le.!:Lqr-stqruJ9.],ąJ]9]

g.Ł?.Łą-9t-ŁL-Ło-qŁ:

: tł Biońsk.], Białczu Nowym, czcaczyku, Kslęginkach, KarŚni :

cach, 8ielawach, Żegrówku, Żegrowie, Poladowie, Nowejwsi ,

Szczeoankowie lłowym, 0lszewie, Przysiece Stacej 1 Zygrnun :-

towie i Żydowie.

Szczególnle trudna sytuacJa wystąpiła w br. ze względu na

brak opadów atrnosferycznych co spovłodowało obniżenie 9ię

lustra wooy w studniach kopanych ! zagrodowych.

-Cs._1Lę._ło_ŁL jŁ_!eJ1-lĘ1_p_o1r_Lą,1!ć__?.

! posladamy już opracowany program zagospodarolanla uJęć ro-

dy x rejonie Brońska, Poladowa, Robaczyna dla wiejskich

cląg dalszy na str. 2

gó* 1kłnlizacji rre lisctpwle::270 mil., Ootacja z budże:-

tu MtG r Śoigtu a f(It r1I., cbtacja z bJdżetu Urzędu'rloje

wbdzklego rr Lesznie r loo mtl-, Bart< Spóldztelczy , Śniglu

:- } mll. zlotych. Pozostałą srrnę tĘlacają mteszkalty xsi .

eldoęna sleć trodociągowa rila 67Ą0 reti6x, podłęczone do

wydaw"" Centium lfultur§.
Ji fói

3)/



jednostek osadniczych 1 mlasta Ś.igta.

zlecono opracowanle prograrru ogólrrego budory rodociągu gcu

powego Brońsko, z którego korzystać będą rsie : 8rońsko ,

Blałcz l{ot{y, Czaczyk, Księ§lrkt, Karśnlce, 8lelaxy. Żegról

ko, Żegroxo, }bwy Świat, tbratłieś oraz Śmigiel ( Jak wyni:]

ka z wypowledzt p. R. Szczepantaka, po zreallzowaniu proje

ktowanych lnwestycjt niektóre re3ony Śnigla b@ą zasilane

w wodę z zerrnątrz, co znacznie &,Iąźy nasz Hodociąg:H.Z.).

Mając pov.yższe opracot{ania i zaglrarantcfafE finanse rloty:

cząc€ budot{y vlodociągu grrrpoEego r 8rońsku będzie rrpżna

przystąpić do jego fudowy. Koszt :. parę etllard& zlotych.

Należy dodać, że mieszkańcy r.sl olszm, Nletąl{<oro rłybrali

Społeczne Konitety 8udoty sleci rodoclągoreJ rchodząceJ rl

sklad wodoclągu grupore(p ' Robaczyn ". Plarprane rozpoczę

cle robót nastąpl. r l99] rd<u.

:Os_La_§Ls__slŁc!a1t_1.l_

pjalŁ_z_a 
"oóo"ierze_r__Ua Ę lqsj mŁlojz _?,

- Opłatę stałą za wodomierz wproładżoft, tJchrvalą Zgronadzenia

Związku MlęCzygminnego WodoctągÓv 1 Kanalizacji Wiejskich

we Vłschowie dl.a wszystkich ocjbiorców posladających wodo :

nierz i p§zeznaczona Jest ona na legalizację, konserwację

i wymianę niesprawrrych wodomierzy u odblorcół wody.

odbiorca wody, który podłqczył się do ucządzed zbiorowe_oo

zaopairzen!a l xodę ( wodoclągu ) przekazuje przyłącze wo-

oociągowe wraz z woćomierzem ( do zaworu 9ł&ne9o za yodo-

n}rrzem ) w ekspIoatację tut. Zwlązkow!.

0d tego momentu xszeikie ararie na przyłączu, niespcamość

odomlerza, jego legallzacja 1 konserwacja są usuwane na

koszt Związku. Ponieważ zgodnie z wymogami Urzędu l{ag 1

Miar legalizację rłodomierza nalety przeprorładzać co 6 lat

stąd została wprowadzona opłata stała za rłodołnierz w kwo !

cie 60 tys. za rok. Przyjęto średnią cenę rłodomiecza l?5,

]60 tys. zł. ?tzez 6 lat daje 60 tys. rocznie. wraz ze

wzrostem średnicy vłodołnierza wzraste jego koszt, a więc i

opłata stała, w zaleźnoścl od średnicy,jest Hyższa.

: Oziękuję Panu za tnformacje. ( H.Z.)

oGLOsZENIE
Zesp6ł Pieśni i Tańca " 2ertrcy Hielkooolscv " przy}nlje

zamówienia na kasety video, na ktbrycfr nagrarry jest korcert

jubileuszowy zespołu, jakl oóył się ).l0.L992 r-, rł kinle"Pa

norarr,a" x Lesznie, z okazji X lecia dzialalności zespolu.

Cena l ką:ety wyrnsi l70 tys. zł.

Zamówlenla .r€żna składać u kieromtka zespołu.(tel.724 Ś"t 
":

gle! :; po godz. 20.00 lub 27] Śmlglel rt godz- S.00l-t],00 ).

2

Eugerrlusz Kuraslńsk1

SyLxta

ll

MDosC srRĄZĄI(oW

ozteń 6 llstopada na trwałe zaplsze 3ię r hlstorr.l

straży pożarnych w Karrninie, ŻegrtJrłku 1 Śniglu.

l{ dniu tym Kogęrda Rejonowa Pałlstrłorcj StEaży Pożarnej r Ko§

clanie przekazała do dyspozycji naszyctt strażakbw dwa sanp ::

chody l nntopoęę.

].btopcrtpę utaz ż osprzętefi przekazano na ręce prezesa

OSP r Kacolnle p. Zanded<lego. Rado5ć 3trażak6r z teJ rsl by

ła tym większa, że dotychczas byll pozbawierrl Jaklegpkolrłiek

sprzętu ppoż.

Lekki sarrpctrdd gaśnlczy typu łJK przekazam na ręc€

prezesa OSP w 2egr6rn<u p. Z. Pelca l naczelnika o. 5t.Clor91.

Ciężkl sarnochód gaśniczy typu .ILCZ przekażano OSP

, Ś.iglu. 0óierali 90 prezes p. A. Flliporłicz i naczelnik p.

H. Kopiejewskl.

VJszystkie przekazanta miały charakter oflcJalny l uroa

czysty.

Ucżestniczyll x nich m.ln. burmistrz Miasta t C,łnlny Śnigi"l:

Jeczy Cleśla, Komendant Rejonorły PSP L. Mądry, 0rcgódca Rej.

oddziałr PSP A. Ztegler, Komendant C*nl,nny Strazy Po2arnej H

§niqlu : M. 6raczyk.

Tak wiqc ktlkulctnle staranIa śmtQtelsklch strażaków l

rłładz lokalnych zostały uwieńczone sukcesem. t,łcżemy czuĆ slę

pewnie.1, ale bądźmv ostrożni.

z 06NIEM NlE MA ż,łnrórł (iks)

!l najbliższym czasie w o l ę

wstąpienla w zwlązek

małżeński w Urzędzie Stanu

Cywilnego z a d ek l a row a ]. i:

onia 2I.1l br. :

- Pan Zdzisław Drost z Robaczyna i Pani Ilona Notvlcka z

Le5zna,

': Pan tlarlusz StróżyHsk! z Przysleki Polskiej 1

Ilona Kaźmierczak ze Śnrigia,

: Pan Tadeusz Pawłovłicz z Grodzlska tlielkopolsklego

Pani }styna Plotrowska z Kardnic,

- pan Fiotr szczerbal z przyslekl stacej l panl

0udzlak ze Starego Bojanora.

Kierovlnik U S C r §nlglu, l{}adysław KFai,cż},k.

Pani



§WlĘ l0 NlLPUULIGŁU§OI W ó/Y|luLV z
Obcr€dy Śwlęta Nlepodlegloścl w Śniglu rozpoczęto ju2 J

7 listopada |992 t., rurnleJem Połkl Sla.tkorłej o Puctrar 8ur-

rntstrza Miasta l &llny Śnlgiel . TurnteJ rozegrarp x Szkole

Podstarołej nr 2 lm. KortstytucJt ) }łaja r Śmtglu z'udzlałern

7 dEułn. Najlepszą okazała się reprezentacja TKKF "Tęcza "

z KoŚciana, kolejr€ mlejsca zajęły : Zesp6ł szk6ł Rolniczych

Nietążkoło, Rolniczy Korólnat Sp8łdzielczy Bronikm, Poste:-

runek Pollcjl Ld<alneJ *nlgiel, HoJexłbzkl Szpltal dla Nerwo

ro i Psychicznie Orcrych Ko§clan, Centrun (ultury Śnigrel .

Cegielnla Przysleka.

Turniej sędzlołrall pp. Zygnrnt RataJczak t Stefan J6zefowtcz.

C€spodarz lnprezy : Cerrtrum Kultury w śmiglu '-: prz;€otorłał

dla uczestnikUr nagroł, napoje l gorące klełbad<l.

thia 9 llst@ada L992 o&y} się tumiej szaóor,{y ucz!

ntów szk6l podstarłolyctti r nlm najlepst d<azall slę : Joama

Peda 5P &Jcz t 5 rlkt.', Arna Kasprzyd<a SP Śmrgret ! Ą L/2*l.,
trzecią lokatę z je*rd<orą llością Ą pkt. uzyd(all uczniowle:

Krzysztoi Szyszka, lbnlka Cza;ka, Oonlnlk Cza3ka, Ama Szud:

ra :: wszyscy SP Bucz, Mariusz Wolsztyński, tlarcin Plotrorrd<l

1 SP śnigiel.

l{ godzlnach popo}udnlowych rł sali kluborłoj Ccntrrrn Kul

tury w Śniglu zorganizowżno wieczornicę pn. " Ta co nie zgi:

ną}a ". Progcam wykonali ucznlowle Zasa&riczej Szkoły Zawodo

wej rł Sniglu, przygotowanl pod klerunkiern ngc Aurell Przy j

szczypkowsklej l rrqr. AndrzeJa Wczesińskiego. Llcznie zgcorna

dzona publiczność aktywnie współuczestniczyła r przygotowanym

prograrnie przez cMralny śpiew.

( BM)

14 camach obchodów furĘrł ltreootE -

GLoŚcI l0 llstopda br. rł PARKU

MIEJSKIM lł KOŚCIANIE dokorrano poś

wipenla POMNIKA ROZj

S T R Z EL ANY CH 7 llstopada

19]9 roku. t{ Uroczystośct rrzięły-

też udzlał rodzlny rozstrzelanych

mieszkańców miasta l grniny Śnigiel.

Rozstrzelani wówczas mlędzy tnnymt zostall:

: lłalenty Balcer ze §nigta,

'- Aleksy Grobelniak ze *nigla,

- Mikołaj Hikolajczak ze Śnigla, :: Tcxmsz Halupka z Roba :

-: Teofll Wałkowski ze ńnigla, czyrry,

- Stanlsłar Stanislarskl

z Karśnlc,

.: Jan Zamelskl ze Starego

8ojamta,

- Stanisław Ratajczak z

Karśnlc.

Ich sylrłetkt

bawem.

postaraflry slę naszym czytelnlkon przybllżyć nle -

K R 0 N I.,K.A ,P 0 L L C Y J N A

?.LL.92 ; Ujawnlono kradzie2 napowletrznej llnll telefoniq

nej o długoścl lr5 km na trasie Czacz : 8lałcz.

Sprarct5x nle ujęto.

].11.92 t Interrłerrioyam r Stalym 8ojarrcwle, gdzle przy uL
0łówneJ na nlestrzeżonym przejeŹdzie koleJowym ó
konano kradzlezy bezpiec2nikóvl zabezpleczającyc*r

pobllskle mleszkanie 1 kolejową sygnallzację.

5.L1.92 r Ujarłnlryto wy*roczenle z art. 95 K. l{. : "Kto pcń

radzl ... nle posladaJąc przy soble dokuręnt6y..i

Sklerovlarn rłrlosek do Koleglurr.

:: W śnigl,u przy pl. Rozstrzelanycfi plJany gyn awafF

turorał 31ę z rodzicanrl.

! Interwenloxano r Pod§niglu. "Niezależna", p9 śmier

cl srrego koe&ublna, nachodzl mleszkanle srych zfa

Jofiycrr.

!: !{a przejeŹdzie kolejolym r Przyslece koło cegiel::

ni, na mlądzytorzu, zawlesiła się syrena mleszkdl

ca Śnlgla, na któcą naJechal poctąg.

6.LL.9?:- Na tEasie §nigtet - Ntetąźkowo kierotca bnu !E

§ntgla nto zatrzymał 3ię do kontcolt drogoH€J.Kol

tynuując jazdę, Uderzył w przydcożny kamień i
zblcal z mlcjsca wypadku pozostałtając rozblte al

to. Sprawę przckazano do koleglum.

1.IL.97 - Interweniowano w mieszkanlu przy ul. Glóvrnej w Sta

rym Bojanowle. " Sympatia " żony została pobita

przez jej męża, który nicspodzteHanie wrócił do

dorTu.

8.lt.92 : Zatrzynrano rł Czaczu dorłdd rejestracyjny przyczepy

za jej zły stan techniczny.
l1.11.92:: Interweniowano w jectnym z mieszkal1 przy ul.T.Kośi

ciuszki r. Śniglu - nieporozumienia rodzirrno:-sąsie

dzkle.

1].tI.92 - Udzielono asysty korcrnikowi w czasie eksnisjl

przednlotów znajdujących się w sklepie przy pl.

Rozstrzelanych : nacożnik Llpowej.

1 Interweniorłano w karśnlcach, gdzie rolnik poprzez

dokonywanie przejazdów na swe pole niszczył swe .

ttu sąsiadowi zasiey.y 1 opłotowanie. Sprawę ś<iero

wano do kolegium.

tĄ.11.92 ! t{ Starym 8ojanowie zatrzymano poszty'<lwanego llstan

goltzy! mleszkaita Śnigla.

l5.t1.92 3 l{ Nletążkotłle, x mlesz}<anlu przy ul. LeśrcJ nle:

ttze{wy syn aranturot{ał się z rodzlcaml. Oórlezlo

rrc 9o do aresztu x Kośctanle.

Klerorrnlk Posterur*u Pollcjl LokalrreJ r §niglu :(lłs )
st. slerż. l{lesłay Terczetłskl.



0 KREl{E TKACH...clągdalszy 1 ... KON IEC

0 flrmte GANIALI,D( t SŃłce z o.o., która I śmiglu pro:

wadzlła tecfnologiczrre oczyszczanie kr€r€td( plsałen r " Ń"
w październlku ub. r. ( ns l0 z 24.X.lrr1l 3. J,' ).eyło a*'

i (bh ! (bcelore zatru&llenie :: Ąm os6b. Pracornik ...'zaro
bi około 1,5 ntliona zlotycfi. Zakład graranfuJe oczyri§cle

łszelkie rrprawtienia pracowrrlcze.i

pońiej l " Pamrale Leszczytddej' z l.XII.199t r.
przeczytać bylo mżns artył<uł Jerzego Zlelor*t pt. GORZKI

stłAK l(RElfIl(I.

ll polorie bieżęce§p roku 'krełet<t " przerriosły 3lę

do Kczyrinia, ale tgrrat ! a raczej p§acomlcy GAI{IALIXU .ł16

ctt do ;.. 0śrocka iorpcy SpołeczrreJ r Śm19lu.

11órr1 kierałnik 0śro&a p. tŁrta Szłapka :
j pod kmiec paźdzlemika zaważyłyśny óJży napłyt interesan

tórv by}ych pracornikóx GNIALIXU. Fczed<ładatl nam zaśrlad

czenia stwie§dzające, źe ostatnie pobory otrzynall w sler-
pniu ( bez podania k*oty ) l strierdzall, że rspdłrłaści ::

clel tńwi! irtt, że u nas otrzymaJą poloc, bo takową z naml

za łatvi t-

Byłyśny zdumione, bo oczywlście było to nleprawdą.

Ludziqn tym mogły*ny tylko wsŃ}czuć. Ich sytuacja była tra

giczna, szczeg5lnie zatru&riorqych małżefistrr. Nie pracowali,

pozbawieni rłynagrodzeniar bez prara do zasl,łku, bo ... for

malnie byll zatrudnieni !

Tyn, niekiedy zdesperoranyn ludzlon, rogllśmy : x szczegól

nie dra§tycznych przypadkach : udzie}ić pqrncy w formie jed

norazołvej zaponogi. H 2adnym przypad<u nie rrogliśmy przejąć

na siebte zoboliązań :- oboęiąd<6r pracodawcy rynikających

z ultlc,l{y o pracę z pracoxniklem

0statnio, jak się doxledziałam, firma GrtNIALttx wydaje swym

byłyn pracovnikon świadectwa pracy i dzlęr<l ternr mogą się

zarejestrować rł 8iurze Zatrudrrienia z pfa}rem do pobiera :
nla zasiłku.

PS. 0 " kreretkach'" ńciałem napisać wtedy, gtdy zakład prze

niesiony został do Krzyrinia,ale k&ttakt ze współwłaścicielem

stał się niemozlitły.

Róxnież' prezes Sp6}dzielni Irrrralidtił " Polret ".która },ypo:-

wiedzlała GANIALUX0I{I teten, pop§zez sekretarkę odnłJłłił ml

spotkania l lnforrnacjl o przyczynach zerłłanla u[§r.y z ' KRE:

Ił€TKA1,|I ". (Hz)

0zIĘKUJEMY

4 UhrĄOĄ ROlNlćY !!!
tlydzlał Rolnictga,Ufzdu Wojewddzklego r Lesznie lnfor

mrje, 2erzwlązku z suszą u r u c h om i o n o pod pro

dJ<cJę r roku gospodarczya |992/91,preferenryjne'l n l s k o
pEocentore Lktedy ży nazakup :

nawozUr nirreralrryó, §rod<łrx ochrony ro§ll,n, kwallflkołranegp

naterlału sierfiąp, 9asz ( z wyJątkiem pasz dla zrićrząt fu!:

ted<oq/ch ), oleju napędotłegp do cii9nlk6w 1 naszyn roln1 !r

czfdl ...

r rielkości 950 tys. zł. na 1 ha użytków mlnych, z tąo r
d<resle Jestenl 1192 :'l 500 tys. zł. na 1 ha.

Kredyty te będą udzlelare że śRockń{ własrrycfi barrku 3

t pod ozldrry na d<res l roku ( spłata ncaz z o<tsetkami " do

kdlca rrześnta l99] ),
:: @ aaslery rrpcar Jaryclr rlosna 199f na ołtres 7 nrleslęcy

( luty :: mzesleł1 ).

Kredyt na ryźej i.},mtenlone cele noże być udzlelany pry

ratrryrł ( trrttywlfualnyn ), spdłdzielczym 1 państwouym gospo l
dacstw rolfiyal psot€dzącyn prcńJkcję roślirrrą, zwierzęą

ltń ogcodniczą.

Kcedyt może ĘĆ udzielany kredytoblorcy, który zło|y

oŚwladczenie, że nie korzysta z kredytu na cele, o.. ktdryctl

rrp$ra wyźej r lnnycł bankach 1 ,że Jest właścicielem ( uźytko::

wnikiem ) uzyttiJr rolnyctt lió dzlerżaHcą przedstaHiaJąc o@o

wlednlo nakaz płatnlczy lub urrowę dzlerżawy oraz spłaclł kre

dyt na zakup nawozór l środkórł ochrony rośLin z l99l r. ( je

ś1l z niegro korzystal ).

Powyższy kredyt jest oprocentołany w stosur*<u rocznym

H iysd<oŚci Br{ stopy kredytu refinansowego, Jedrrak nie wię:

cej niż 20 grr*(tów pEocentogych.

Szczegrółorc rarrrd<l udzielania ':'spłaty kredytbr r ra::

macfipcrrrocyr zxiązku z suszą można uzyskaĆ r 8 A NK U

5PótOZIELczYM rł śr-łrctu :.:

Kredytilr ( na parterze ).

Sekretarz Hlasta 1 &niny : mgr Wanda Jakubowska.

0ział

pOlUACĄlĄ.oo
:: Zespołołi Pieśni 1 Tailca "Żeńcy Wielkopolscy" były członek

Pan Adam PrzyĘlak z Opalenlcy, szef flrrry P.H. {0lgail EX-

PORT Ł ItfORT, przłazal )r5 nln. zł na dalszą dztałal ł,

rroŚE Zespolu dc*larując przekazać łącznle ne rzecz Zesp6::

łu l0 niltorńł z}otyctt.

:: Przyctodrrt Rejofprej r śnlgtu ! Pan Arrdrzej Dobraś pcrmlo!:

łał bezpłatnie blaszare zwlełiczenie trudyfeu przycttoóll.



Na początku niesl€a ńlera się jeszcze późrre odniany

kasJsty głoriastej białej przeznaczme do kxaszenia oraz od:.

miany kap'usty czerronej i wtod<teJ. Pofradto w srrche l po9o6l

rre crni należy zakotb,zyć zblór rarzyx korzenlorych jak pie :

truszka, ś<orzorcra czy chrzan.

Kapustę brukselską należy zbierać dopiero po pierwszyń przy

m§ozkach ęłyrłających korzystnie na Jej gnak ( traci gorycz:l

kę 1 staje się delikatniejsza ). Gł6xek kapusty brukselskiej

pczeznaczonych do przechorania nle należy obcywać z 9ęć,u Edyż

obergane Źle się przechowują l ż6łkną. Rośliny należy wyry !

wać i korzeniami 1 całe przechowywać w plwnicy lub z bryłą

korzeniorłą zadołołać w ogrodzle. Podobnie jak kapustę bru-

kse!ską, tylko 9iębiej dołuje się kapustę pekińską.

ł Iistopadzie nalezy zebrać jesierrrre odniany pora. 0--

czyszczcae z suchych }lśct pory, lecz z nieobciętyn! korze :-

niami i zle),onymi liśćrnt, należy przenleść do pimLcy| 9Eze-

chowyxać ułożone bIisko slebie, przesypane plasxiem. Zlnrowe

octniany pcra mogą pozostać przez całą zimę na grządce w ogro

dżie. Jeżeli nie pamiętamy jakiego typu oóniany pora sadzl !

liśmy to jesienią można je bardzo łattło rozróżnić. 0dmiany

jesierne są bardżo wysokie, mają długie cebule l liście oraz

są o zabarwieniu jasnozielonym. odniany zl,mJjące w gruncie są

niskie, kFępe o szerokici, cielrrnzielocrych Ilściach.

Na całą zinę w gruncie pozostawia się c6wnież jarffUż, który

z tych samych względów co kapustę brukselską zaczynamy zbie

raĆ dopiero po przemrożenlu.

lł listopadzie przed całkowitym zamarznięciem gleby można wy:

kopać kępkę szczypiorku przeznaczoną do zimov{ego oędzenla.Po

przymrozkach należy zabezpieczyĆ przed zimą uarzywa pozosta-

jące na grządkach do rłiosny jak : szpinak, sałatę zinnwąrce:

bulęrroszponkę, czosnek. Zagony pd<rywa się lglastymi gałąz:

kami, łętami lub słoną. l{czesną riosną po ustąpieniu mrozóx

okrycie naiezy szvbko zcjąć.

H llstopadzj,e ĘĘźna siać rra lczesny xloserny żblór march€t{ t

pietruszkę oraz k@er. Llstęadory sletł pozrala zebraĆ te

waczywa wlosną o 2 . ) tygpdnle rcześnlej.

ROśLINY 0z0O8NE

t{ llstopadzie nasza praca w ogrodzte polega ptzede

xszystkim na zabezpieczenlu roślln na zimę. I połorle miesią

ca po przernafznięciu gleby na g}ębokość 2 on należy pEzykty9

5 :- 6.on rarstwą śctółkt posadzone rrcześnieJ rośllny cebtlo:

tłe. Jako ści6łkę poleca się korę sosnołą, torf niski lub z

bardzleJ clost@nych suclle llścle oraz słoflę.

l{ drugiej połoflle mlesi€arzab€zpieczenla zlrnowego ry:

rragają róZe. Przed okryclern r6żt xok6ł krzew6w należy zgra :

biE wszystkle opad}e liście oEaz r.ycląć pędy porażone ?tzez

cfrcroby grzybore. }łszystko ctokładrrle ńieranry i pallmy. Ęra

niczyrrry r ten sposób.ryst@orlanie chorUb grzyboyłych w 
.. 

toku

przyszłym. Nastpn!.e krzety 16ż rlelkokwiatot{ych l wield<wia

towych obsyptljerrry zlernią do rysoko§ci 20 crn. Je2ell krzfiy

są gęsto posadzor€ to lepiej do obsypanta wykorzystać zie:

mię przyniesloną z trnego miejsca, gdyż w przeciwnym Eazie

od<ryjemy korzenie krzevór narażając je na przefi€rznięcie.R6

że pnące obsypjerrry r&.nleż od dołu zlenią 1 ówlązujemy 9a-

łązkami iglastymi lub s}omą do wysokości około B0 cm-l{ielko!

krłiatoxe odmiany porłojników traktujemy podobnie jak róZe pną

ce. od dołu obsypujerny zlemlą a pędy do wysokoścl 1,5 rn o:

Hljamy słomą.

8yiiny oraz rośliny dwuletnie posadzone ve wrzcśniu l paź :

dziecniku poginny byĆ równiez okcyte najiepiej gałązkami

dzrew lglastych.

sAOOWNICTl{0

0o czasu wystąpienia mrozów można jeszcze w listopadzie

sadzić drzewa 1 kczery oi{ocowe. Vł ceIu uchronienla korzeni

świeżo posadzonych drzeu pczed przemarznięciem naleźy woł(ół

pni usypać kopczyk z zieml.

Pod koniec llstopada lub rl grudniu należy owinąć pnie nlo-

dych drzewek słcrną lub papierem ( nie wolno używać folll pol

Iietyllnowej ). Zabieg ten óroni drzera nie tylko przed mro

zem, ale przede Hszystkim przed uszkodzeniem młodej kory

przez gryzonie.

0o dfzewek najbardziej naraźonych na uszkodzenia mrozowe, na

które należy zwrócić szczegóLną uwagę podczas orłijania pni ,

należą brzoskrłinie l morele a także niektóre śIiwy l czereś,:

nie.

l{lnocośl l jezynę bezkolcoxą zab€zpieczamy na zimę przykrywa

jąc 15 cm warstwą slomy pędy zdjęte z cusztovłania. Bezpo ::

średnio ptżed nastanlern mrozór. fiEżna tak przygotowane l okry

te pędy przysypać 21emlą.

Jarosław 66rskl

Przedruk : bluletyn lnformacyjny nr II/92 0 0 R rł Lesznle.

,, IARzYrA



Towarzystwo Ubezpieczeniowe COMPENSA proponuje zawarcie ubezpieczenia :

' gŁq[ŁąŁg{ęgq_ budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zda-
rzeń losowych.

Składka za ubezpieczenie budynkUw krytych twardo vlynosi :

I roOzaj budynku I UuOynki mieszkalne I UuOynt i gospodarcze I

I budynki murowane

l budynłi drewniane
I o,75 yo

l l,z %

| 1,05% 
l

l t,6B% l

Sumę ubezpieczenia ustala właŚcicie} gospodarstwa rolnego na poziomie faktycznej wartości
budynku ( po uwzględnieniu zużycta ).
Suma ubezpieczeniowa stanowi rbwnocze§nie g6rną grani.cę odpowiedzialności towarzysttva v/

przypadku wystąpienia szkody.
Np. przy sumie ubezpieczenia ]00 mln. zł składka za ubezpieczenie budynku mieszkaInego
wlznOSi:

225.0OO,': zł w przypadku płatności składki w ratach,
102.000,! zł w przypadku płatności składki jednorazowo.

* qT_cl1ąłlc],1ą___q[9a.p_ŁąqŁą]Łą__qąp_o_tl_ążłl_ą1_11o_źął___cJ$_1J]ą1__ro_!}.Kfu. z tytułu prowadze-

r;i3 gl:lłcarstwa rolnego.
,:l ( 

^/]l/-)Ą j oU^() L UL *: '. WYflOSl :

l. ,-r:z)/ Eo:-i,:,-1arstwie ro}nym o pow. do 5 ha - )5.000,- zŁ

2. przy gos.i]ooarstrłie rolnym o pow. ponad 5 ha - za każdy następny hektar 7.000 ,\ Zł

dodatkowo "

No. Drzy gospodarstwie rolnym o pow. 12 ha składka roczna wynosi :

84.000,: żł płatna w ratach i 76.000 ,- zŁ płatna jednorazowo.

Równocześnie informujemy wszystkich zainteresowanych, że s i e d z i b a nasze9o

towarzystwa na terenie województwa leszczyńskiego m i e Ś c i s i ę w Lesznie

ul. Słowiańska 55, tel. 2O7B1O w. 20.

Zapraszamy do współpracy sołtys6w wsi wzgI. pośredników ubezpieczeniowych z terenu

gm i n y . C_uąręl!u_ląn]Ł___!Łs_oJ1Lą__s_LąUrL__ąLqŁl_zJjle___Ll

Zapewniamy sprawną likwidację ewentualnych szkód i szybką wypłatę odszkodowań_

POMYśL 0 NAS !

Ńr'
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fledaguje zespół : żaneta Klecha, Ecika !.{ać<owiak, 8act}aca |€nceI, Jadwiqa skacżyńska, Antoni Szulc
|-tJbect zbiecskl ( kier. ced. ).

lłitlyna Adres Redakcji ; 6Ą - 0)0 Centrum kultury x Ś.iglu, ul. Tadeusza KoŚctuszkl 20, p. 7. tel. 27].
Śmicłielska Redakcja nie porrosi odpoxiedzalrrości za treść o9łoszeń ! nie zwcaca materiałół nie zanówionych. Zastcze,9amy sooIe

prar,o skcacania 1 poprartanla tekstów olaz lIstów. Naktd 400 egzenplaczy,ccna 500,- Reklana - cn' , 5O0,- złotych.
Oruk : t{leslał Nadolny : tJsługl Poligcaficzne, 64 - l00 Leszno, ut. Sloxiańska 55.


