
laJ
lQ'- tQQ2 c

Kultury ŃIGIEL

pravlnych

I11. Dotacje celot.le

1V. SubvJencja ogóJ"na

V. lladwyżl<a z roku ubieglego
VI. Ślodki funduszy z}ikrvidovłanych

azem

llydatki

rv tyln :

* na zadania zlccone z adrnilr.rządottej
pral.to o ruclru drogowym,opieki społ.

- na kr-llturę i sztukę i kulturę fiz.
- na rvybory parlamentarne,te}efoniz"

))).>99
4tj. 20t]

ą2?. 4)6

6i0,50tJ

9)r.1?4
2. i66, tJ)l tys.zł

9t.076
l.B00.792 tys.z}

I.)?7.624
66. 000

ż01 .168

2.765,454 tys.zŁ
L.?4).B97 tys.zł

L64.299 tys.zł

14.650.6B1 tysiz§

I. Rolnictwo
tl tynl :

- odmulan!e stat,tów rv t,lietążkor.lie,
tlobaczynie, Śrniglu

i0).707 tys.zł

61.)69

1nforrnctc1a
"z rc,alizcqi zaCan Mtasłc
Grninq JmĘta{ u rcku lqql

llyl<onanie dochodów i r.lydatkóvl budżetovlych.

L)ochociy

I. IJochotiy vlłasne
,ł tym :

6. 509.40l1 tys. zł

- podatck ro}ny od j.g.u. i intiyw. Z,IĄi.Ą15
- podatek rolny z dzia}ów specjalnych )L).2)Ą

- podatck od nielucholności j.9.u.
i indywidua}nych 1.694.U00

- J)oclaiek od środl<ów tratlsportovlych
j.!.u. i indyr,liciualnych

- podatuk od siladkóvl i darovlizn

- op}ata sl<arborła

- podatek vl forntie karty podatkottcj

- o1:łata adnlinistracyjna, od psóvł,
czynsze itp.

II. Udzia}y w podatl<acil

1.1 tym :

- 50 % podat}<u dochodovlcgo od osób fiz. 6'16.?6)

- )D % podatl<u od t.tynagrodzeń 229.?2a

- ]0 % podatku tvyróvlnar.lczego 57.26?
* ]t] 9; podati<u od plłac r.1}].0UZ
* 5 Ę podatku dochodorłego od osób

- invlcntaryzacja rowówrnelioracyjnycil ]I.]lU
- dotacja dla spółl<i rnelioracyjncj r.ooo

I1. Leśnictvlo
tl tym :

- opłata leśna
1TI. Gospodanka komunalna

vl tyrn :

- dotacja dla Z6(i1.4

6]I tys.zł

6)I
).7)2.36a \s.zł

I .49) .50B

- dofinarlsovlanie remontu dróg i ulic
ln. in.tal<ich jal<: Koszanor.lo,1lobaczyn. I.725.07?
Ksr r;ginl<i, Rrorli|<orvrl, 0iclavly,
llovlc 5zczepankor,to

- cncrgia elci<trycztla na ulicach
mi asta i vlsi

4B9.?52

- dotacja dla ogrór,ll<óvl działkowych 14.147

- koszty 1il<rłidacji PGKitJ vl Kościanic 
'.BB9IV. Gospodart<a mieszl<aniorta 267-94I tys.zl

wtym:
- utizynlanic Uchotlliczych 5traźy

Po ża rnycll
90. l40

- oi]lacor/arlie planÓ,rl szczegółor,lych }69. BOt
uyłączenia gruntót,ł, invlentaryzacja
mienia

V. 0ś,,liata i ltychovlanie

rł tym :

- dotacja d].a zakł.bucJż.Przcdszl<ola

- dotacja dla szkół
VI. i(ultura i sztui<a

vl tym :

916.546 tys.zł

B01. BOB

i]4.7]B
756.249 tys.zł

- dotacja dla zal<ł.budż.Centrum 1)8.749
Kul tury

- rJotacja dla zespołu Żeńcy

VII. 0chrona zdrovlia
w tyrl :

17.500

11.756 tys.zł

- }lonlisja d/s przecirvdziałania all<oh. t1.756
oraz ciotacja na fundusz dziecim
ni epełrlosprawnym

VI11.Opicka społeczna
wtym:
- zasiłki i zapomogi

- rłydatki na utrzymanie 0środl<a
Polnocy Społecznej

- r,lydatl<i z1,1iązane z opieką PCK
PKPS

I X. Acimi ni st rac j a

vl tym :

- wydatkl zwlązane z Utlzym8ntern
urzr;du, zarząclu,komisji Rady
i rlziałalności lłady

L.677.696 tys.zŁ

l. 42]. 07B

184.167

70.45l

2.?19.726 tys.zł

2.006.rg2

]:

!-....'',.-;

wydawca

rc
y'?NI

{óĘniąó



, - odpisy samorządowe,

- inkaso soŁtysór,l

- straż miejsl<a

- vlybo'ry parlarnentarne, itp.
- bieżące remonty' domów

Dotacje
wtyml
- remont c}omu kultury w Sliglu
- pał,ac Spiar.lie i.Czacz
- gazyfikacja r,lsi tJietążl<ovlo i Zarżądu

0siedla llr IV vl Srniglu

- kontynuotlanie budovły świe'tlic
i rentiz

- oczyszczalnia dla miasta i gminy

- woclociągotvanie Przysiel<i Polskiej

Razenl

Informacja z realizacji zadań rzeczoHycl,l

RoInictvlo

!'J dziale tynr wykonano zadania z zaklcsu :

- odburjor,ly rorru l{ietążkowo-{lobaczyn /oclvlocJniono użytki

rolnc na obszarze 50'lla/,

- odmulcnia rovlóvl odprowadzających nicczystości płynne

z ntiasta Śnigla /lącznie tvyl<onano otJrllulenia na cJł,5,075mb

- odmulenia stawu przy uI. iiodnej vl Śnliglu /założono ruro-

ciąg kanalizacyjny. o d}.16 nlb wraz zc studzienkami/,

- zintlentaryzor,,ano rovly cJla Spółki melioracyjnej,

- przekazano dotację dla Spółki melioracyjncj.

Środi<i , vrytjatko\,lane W 19rI c. na pov,yższe zadania zarnl<nr;ły

się rv l<vlocie ń6J46 tys.zł, w tyln środki budżctovle urzqdd

l0].707 tys.z}, środki z UVl )0.000 tys.zł, śrorjl<i ż Ś,niuie-

Isl<iej Spółdzielni Przetłrórczo-llandlovaj 2,626 tys,zł,
środki ZOKit.| 1) tys. zł.
Liospodarka komunaIna

l,t dziale tym znaczna część środ|<ór,l f inansot,łych plzcznaczo-

na została na modcrnizację dróg vlicjsl<ich, tal<ictr jal<:

vl Koszanot,łic, Robaczynie, Księgi llkach, Bronil<or,rie, |,lot,tym

Szczepanl<otłie,Bielaviach. ilykon3no róvlnież napravly oŚwie-

nia ulicznego, ośrvietlenia basenu srnigic}s}<iego oraz napra-

.r.lę 
podłogi tv Donu Działkot,łca.

Kr.lota rvydatkowana lv po\łlyższyn dziale tvynosiła 7.276.261

tys.zł, z źego z budżetu gminy wyrJatl<otvano 1.714,J65
tys.zŁ, ze środkóvr samorządovlyc|r r,lsi 22.16I ty;s.zł,r.ll<ład

działkovłcór.ł tryrrosił 2I.45L , wkład ludllości 45U. 2.9U tys. zł .
Zadania realizołlanc tż ramach tego działu zostały szcze-
gó}orvo opisane vl artykule "Sami sobic" - Vlitryna Śmigie-

}ska |lr 2 z dn.]0.01.1992 r.
Gospodarka mieszkaniowa

Całość koŚztótl poniesionych rł tym clziale zostału przezna-

czona na : opracotlania do .planu szczegółowego zagospodaro.,

vlania przestrzennego, r.lyŁączenia 9Funtór.l z produkcji ro-
lnej i leśnej,_prace geodezyjne zvlLązanc z modernizac5ą 

l

Iinii energetycznych.
Koszty na po\!yż;ze zadania zarnknr2ły się rv krłocie 160.05]

tys. zł.
0otacje

0ział ten obejmuje vlydatki zlłiązanc z przeprowadzanyni ln-
tlcstycjaml i kapitalnymi,remontalni. 1,1 szczególności z dzia-
łu tego finansotłana była l

l - o"ry.zczaJ.nia i vlysypisko dla miasta i gminy Śoigiel,
, gdzie poniesiono koszty zŃiązane z pracami archeologi-

cznymi olaz opracouanietn map i koncepcji Śkładovlanią od-
parJór.l,

- kontynuor,łano prace zviązane z remontem domu kultury w

Ś.iglu, gclzie były przeprotladzane pĘace budowlane,posa-
dzkarskie i tynkarsl<ie oraz:hol<ończenie budorvy cieplika.

Koszty poniesione w tyrn dzia}c rvynosiły I.564 )Iz tys.zł..
V. Zadania realizorvane vl formie czynów społecznych.

Vi zakrcsie zadań realizovlanych w ralnach czyr.ów społecznych
można r,lyodrr;bnić tal<ie grupy : t

- gazyfikacja - przystąpiły do niej wieś l|ietąźkorvo

l larząd 0siedla'|,łr IV w §nig}u. Koszty'poniesione na

te prace rvynosiły 1.]05.5Bl tys.zł, gdzie z budżetu gmi-
ny otrzymano 168.9B4 tys.zł,fundusz samolządovly vlynosił
9.9B7 tys.zł, dotacja z fundacji zagranicznej 90.0tJ0 tys.
a rvkład ludności 1.0)6.610. tys.zŁ,

- l<o ntynuorlanie budowy śvlietlic vliejskich- objęły one

. takie rvsi.e jak: Przysieka Stara Irj Bronikovlo,Poladowo,
,},jóue Szczepankot,lo, 5Ierpowo, ŻegróvJko,|(armin, Karśnice,

- przeprovladzono także remonty w śvlietlicach i remizach
już istniojących: {JSP Śmigiel,|,,lonieść,lłdwawieś,Olszetło.

1,1 tym zal<rcsie wartość vly|<onanycll prac r,rynosiła 556.681

tys.zł. Szczegółorvą rcaIizację zacJań vlykonanych w rafltach

czynóvl spolecznych zavliera artykuŁ "§ami sobie", /flLlt,lna
Śmi3ietsl<a tlr2l.
,prace realizo\{al)e poza pĘogramem gospodarczym łi formie czynów

społecznych ujętc ri tynr rjziale zvliązane były głór.lnie z vlytó\nna-

nicnl i rłyprof ilor.lattic1,1 tJL,t59 t.łicjsl<ich nl. in. rv Żegrolric,Parsku,
Zyglnuntovlie, Czaczyl<u, OLszcrlłic. Przcprorvadzono rer;lonty chodni-
kórv w Śniglu na uI.Leszczyńskiej,OgrorJowej i Św.llita oraz vtyko-

nano novte chodniki na ul.KIlińsl(iego'oraż"1.1 lJonieściu.
llartość prac wynosiła B20.6J5 tys.zł.

t]zia}alność Zarządu Miasta i Gminy.

'ł/ mitliotlynl rol<u ZarzątJ odbył i6 protol<ołowanycil posiecJzeń. l

Przedmiotem posicdzeń były problemy i zadania vlynikające

z uclrwał podjQtych przc'z tładę l,,liasta i 6miny, Zarząd podjął
l2 uchrłał, które dotyczyły 91ór.rnie sprarł porządl<otłych, działa-
lności gospodarczej zakładó\.J budżetowych, czynlzów za lokale
komunalne, ccnnil<óvl usług Zakładu Gospoclar!<i Komunalnej i Nlie-
szkanio|.1ej, Stlaży tliejsl<iej, gospodaDki zasobanli mieszkanio-
vlytni tv budynkach ll<arbu Państtva. l'rzedrnioterl obcad Zarządu
llyło ró1,1nież opinior.lanie r.lnioskó,;l o ulgi vł podatkach,odrocze-
nia terminóvl płatności podatl(óvJ. l' posiedzeniach Zacządu bra-
Ii udział kieror,lnicy zal<ładól.J budżetor,lych,przevlorjniczący Ko-

misji tlady, a tal(źc inne osoby których dotyczył przetlmiot ob-
rad Zarządu.

Burmistrz Miasta i Gminy : Jerzy Cieśla.

66.191

)8-5)9
5]. l7l
50.16U

64.619

I.922,B)I ł.ys.zŁ

l. 219. 96U

62.500
' 82.24,

3r7 .g59

17tJ.000

żr.059

l1:,609.45l tys.zł

I.

II.

II.

0 właściwościach Ieczniczych

miodu - czytaj na stronie 5.

lV.



INFORMAcJA
0 WYNIKACH sPORT0I{YCH

UZYSKANYCH PRZEZ ZAWOONIKÓW

Ks "pOGOŃ L929" śursItL

KS " Pogof1 1929 " Śmigiel jest klubem jednosekcyjnym i
prowadzi sekcję piłki nożnej.

W sezonie sportowym L99L/L992 w rozgrywkach Okręgowego Związ

ku Piłki Nożnej w Lesznie uczestniczą dwie drużyny.

Dr u żyn a s en i o r6w wpierwszej,rondzie

rozegrała 1l meczEw mistrzowskich z drużynami z : Piask6wrSze

Iejewa, Pawłowic, lłiu3rt t"5 G6rki, Wschowy, Kobyllna, Leszna,

Niechlowa, Ziedlnicy k. Wschowy, Śwlęciechowy 1 Garzynla.

Nasi plłkarze zdobyli 16 punktEw l zajmuJą drugie mlejsce w

tabel i.
Trenerem zespołu jest p. RyszardSzczepaniak, a kierownikiem

drużyny :: p. Hieronim 0grodowczyk.

Zespół tr.lorzą :

bramkarze : Dariusz Konradowski, lat 2l,blacharz,

Sławomir 6recki, 1at 2Ą, piekarz,

obrońcy : Eugeniusz Walenczewski, lat )l, technik,

Michał Małek, lat 19, uczeń,

Włodzlmierz Rydlewsk1, Iat 26, piekarz zam.

w Żegrówku,

Zbigniew Wojclechowski, lat 2), mechanik

samochodowy,

Michał Franek, lat 2l, słUżba wojskowa,

Tadeusz Czapla, lat )4, klerowca,

pomocnicy : Robert Grzelczyk, Lat 2), kierowca ! mecha

nik samochodowy,

0ariusz Marciniak, lat 19, uczeń technikum,

Wiesław Pawlak, lat 2Ą, technik,

Robert StaEkbauer, lat 19, zam. w Czaczu,

, Lukasz Pawłowski, Iat 19, uczeń technikum,

napastnicy: Krzysztof Pelec, lat 21, murarz,

Sławomir Szawuła, lat 2Ą, mechanik samocho

dowy,

Radosław Jdzefowski, Iat 2l, malarz,

Plotr Hoffman, lat 19, malarz, zam. tł Lesz

nie,

Karol Piotrowiak, lat 2l, ślusarz, zam. w

czaczu,

lilaldemar Paluszkiewicz, ).at 2l, stolarz

zam. w czaczu,

Tomasz Ruta, lat 20, operator maszyn, zam.

w Czaczu,

Arkadiusz Konradowskl, lat 2l, instalator.
Najskuteczniejszym strzelcem zespołu w pierwszej rundzle był
K. Pelec, zdobywca 7 bramel<.

Juni ot zy stars 1 ( dolat2l ) rozegra1

li o mistrzostwo 7 spotkań uzyskując 14 punktUw i zajęli r6w

nież drugie mteJsce w swej grupie.

Ich przeciwnikami byli r6wieŚnicy z : Leszna, Kościana, Paw:

łowlc, Wschowy, Wijewa, Gryżyny l Boguszyna.

Trenerem zespołu jest p. Robert M0ller zamieszkały w Buczu ,

były zawodnik " Zjednoczeni '' 8archlin i '' Pogoni 192l Śmi:-

glel ". Jest nauczyclelem z ukończonym kursem trenersklm na

AtlIF we ldrocławiu.

Klerownikiem zespołu Jest p. Stanisław Kaminlarz.

Zespół w 1. rundzie rozgrywek tworzyll :

brankarze : Grzegorz Jankowlak, uczeń ZSZ w KoŚcianle,

zam. w Sikorzynie,

Maciej Kędzioca, uczefi szkoły podstawoweJ',

obrońcy : Lukasz Ogrodovlczyk, uczeń Z57 w Lesznie,

Adam 0lejnik, uczeń Liceum Zawodowego w

Lesznie,

Janusz 0lejnik, uczeń ZSZ w Lesznie,

Tomasz 0kupniczak, uczeń Zespołu Szk6ł Te:

chnicznych w Lesznie,

Norbert Świtała, uczeń ] flx.lĘarz,

Krzysztof 0wocczak, uczeń Z5Z w Śrniglu,

pomocnicy : Oariusz Ratajczal<, uczeń szkoły podstawo-

wej, żam. w Czaczu,

Dariusz Maćkorłiak, uczeń Zespołu Szk6l Te-:

chnicznych w Poznaniu,

Oaniel Kaminiarz, uczeń ZSR w Nietąźkowie,

Krzysztof Zandecki, uczeń szkoły podstawo

wej,

Krzysztof Chudak, uczeń ZS0 w Kościanie ,

napastnicy : Roman Piotrowiak, uczeń ZSZ w Kościanle,

zam. w Czaczu,

Maciej Furman, uczeń ZSZ w Kościanierzam.

w Barchllnie,

Ireneusz Małolepszy, uczeń 7SZ w *niglu,

Krzysztof Kaminiarz, uczeń szkoły podsta'l

wowej,

Robert Cttudak, uczeń szkoły podstawowej,

. Bartosz Krysman, uczeń szko}y podstawoweJ,

zam. w Ko§cianle,

Wycóżniającymi stę zawodnikaml byl,1 : G. Jankowiak, L. 09ro!:



l

(
i

dowczyk, A. 0lejnik ! kapitan, 0. Ratajczak, T. Okupniczak i
R. Piotrowski.

Przed rozgrywkami drugiej rundy drużynę wzmocnią : Marek Ry:-

dllchowski, uczeń ZS0 w Kościanie, zamieszkały w Buczu i "..

0bie drużyny mają realne szanse awansu do l<1as wyższych.

Orużyna juniordrv musi ,zająć minimum 4 miejsce w swojej gru*

pie i wygrać mecze barażowe z " czwóll<ą " gcupy drugiej.

Ewentualne awanse pociągną za sobą zwięl<szenie kosztów (dłuż

sze dojazdy j makroregion Legnica 1 Zielona 66ra: Leszno ).

Na jesienne rozgryw|(i wydano 15 mil., na " wiosnę " potrzeba

minimum lB milionóvl. Jeśli obie drużyny awansują, to na "je-

sień " 1992 potrzeba ]5 milionów. To minimum aby przetrwać .

Zapotrzebowanie na tę sumę złożyliśmy przez Centrum Kultury

w Śmig}u do Rady Mlasta 1 Gminy w Śmlglu.

Posiadamy wystarczającą bazę administracyjno : trenin-:

gową ( szkoda, że tak mało wykorzystaną np. przez sportowców

z innych ośrodkdw ).

w Szkolnym schronis|<u Młodzieżowym dysponujemy dwoma szatnia

mi, sekretatietem, magazynem, łaźnią i ubikacjami. Obiekt

jest podlegLy Kuratororvi. 0płaty za ciepłą wodę, ogrzewanie

i prąd nol<tywa Centrum Kultucy w Ślnlglu.

Za stadion, który .jest w gestii Centcum Kultucy w Śmiglu,nie

płacimy.

Szkoła 
.Podstawowa 

llr 2 bezpłatnie udostępnia nam 5al"ę soorto

V,ą.

thdsżamy, że nie wolo nikomu dopuścić do zamarci.a życia

sportowego W naszym mleŚcie. Zarząd Klubu Uczyni wSZyStko,by

przynajrrrrriej utrzymać istniejący stan posiadania.

Zwracamy się z apelem do \,lładz Samorządowych, do Zarzą

iu o ".p"rcie finansowe, a do kibiców o J.iczniejsze,niż do-

tychczas, przybyv/anie na mecze i kulturalny doping dla na]

szych piłkarzy, któEzy nie tylko grają dla siłej przyjemności,

ale rórvnież są jedną z wizytówek naszego miasta 1 gminy.

7a Zatząd :

Ryszard 5zczepaniak - viceprezes

'ilłodzisław 1,1łodarkieylicz - sekretarz

Śmigiel, dnia 17 lutego 1992 roku"

,,?orrlczrnL/
nClJZOrrlLł. kfu botł t ))

Dnia 28 lutego odbyło slę zebranie sprawozdawczo - wy-

borcze " Pogoni ".

Uczestniczyło w nirn 4l członków ( na 86 ),

liśród zaproszonych ooścl między lnnymi byli : Witold Omie -
czyński - przewodniczący Rady Miasta i Gminy w Śmiglu, Jerzy

Cieśia * burmistrz, Henryk Skrzypczak -] wiceburmistrz,Helena

Wcób].ewska - dyr:el<tor Centrum Kultury rł Śmiqlu.

Zauważonrr brak, mimo zaproszenia, dyrektorów szkół ( w toku

obrad jeden z dyskutantćrł stwierdził wręcz : " Nie wicizę mo:-

ż}iwości współpcacy ze szkołą ".) oraz władz sporiowo piłkar

skicir z l_eszna.

Zebraniu przewodniczył i bardzo sprawnie je prowadził Eli -
giusz Lipowicz.

0brady miały niezwykle obszerny pnogram.Najważniejszy-

mi jego punl<tami by}y :

Zmiany 9ł Statuc:.e, sprawozdanie z dzlałalności, dyskusja l
wyL;ory.

0prócz zmian typowo kosmetycznych ( np, wykreśleni.e PRL,)naj

istotniejszą jest wykreślenie z nazwy Klubu wyrazu " Między:

zakładovry ". Konsekwencją tego jest zaprzestanle statutowej

działalności sportowej w zai<|ad6gh pracy.

Sprawozdanie Zarządu wyg}osił wiceprezes Ryszacd Szczepaniak.

Jak zwykle w takich sytuacjach było ono obszerne i dobrze zda

wało sprawę z działaIności Klubu. Mnie jednak zaskoczyła in'-

folmacja, że Da uroc:ystości jubileuszu 60 lecla Klubu pre-

zes i jegc viiceprezes cjo spraw wychovlawczych, Jak gdyby nlg.

dy nic, ct tak sobie, nikomu nic nie mówląc ... zapczesta}l

działalności. Po pfostu porzuclli Klub l Ozivina to forma roz

stania.

Dysl<L]sja była niezrłyk}e ożywiona i w zasadzie dotyczyła trzech

spraw : pieniędzy, oceny pFacy Zarządu i .". sędziów.

Jeden z dyskutantów stawił zarzut organizatorom zebra-

nia, że sptawozdanie finansowe vlinno być zebranym dostarczg

ne na piśmie, a nie tylko przeczytane, t]o liczby z paniąci u

ciekają.

\( tym momencie Burmistrz cpuścił salę, na którą wrdcił po

przerrvie " na papierosa " i ... uczestnlkom rozdano odbite na

ksero " Rozliczenie finansowe Klubu Sportowego " Pogoń 1929"

w Śmiglu za lata l9g9/9| ". Operatywność [lrzędu : znakomita!

Bravlo Panie Burmistrzu !

Z Rozliczen;.a Cowiedzieć się między innymi można że ,
:_ ,rłpływy wynios ły 48,)L2 .679 ,:
; klub iinansowany był przez : zakłady pracy RKS Che}-

kowo, Spdł. In. " Polmet ", Bank SpdłrJzielczy ŚmigieI,

Śmig. Spół. Przettlórczo -. Handlową w Śmiglu, Rozlevrnlę

Plwa, ROcPOL, instytucJa WoJ. Fed.spoftu, Urząd Mia5ta

1 C.miny, Centrurn Kultury w Śmiglu oraz rłłaśclcieIi pry



watnych zal<ładót{ : pp. Mazurka, Sobiecajewicza, Kami :

niacza, Bentkego,

-trenecpobierałmiesięcznieĄ]4tys.,aksię9owa
)5B.970 tys.

- saldo na koniec roku l99l wyniosło 
'rB.97O 

zŁ.

Zebrani juź na początku dyskusji chciel1 usłyszeć od obecnych

przedstawicieli władz odpowiedź na pytanie, czy bĘdą Fienią:

dze, czy ich nie będzie : "... szkoda dyskutować, bo jak nie

będzie pieniędzy, skromnie licząc 50 milion6w, to i Klubu nie

bądzie ".

0dporviedź usłyszeli pod koniec zebrania : uczynimy wszystko,

by ten klub nadal istnia}, wspaniały kompleks obiektów był

używany, a młodzież mogła daleJ upcawiać sport i miała szansę

się wybić do gry w innych ': zawodowych klubach.

0Ęsn8 pracy dotychczasowego Zarządu sprowadzała slę

do wyrażenia sł6rv uznania. " Chwała tym,co klub pcowadzą'|:

powiedział Stanisław Kosttzewa. " Uznanie dla tych, co praco

wall bez p{ęzesa i rłiceprezesa " - stwierdził Henryk Skczyp:

czak.

Sprawa sędzibw zwlązana była z kosztami ( ryczałty sę-

dziovłskie lł latach 1989 j 9l wyniosły 5.Ą9l.B0O,r ). Podjęto

uchwałę, by mecze sędziował jeden sędzia przyjezdny ( a nie

trzech ).0cena pracy sędzi6w i ich, delikatnie stwlerdzając,

stan spotkał się z krytyką.

Wybory odbyły się bez emocj!.

0o Zarządu, wybcano : Gczelczyka Jerzego, Jagodzika Bernarda,

Lipovłicza §}igiusza, Majewskiego Władysława, 0grodowczyka

Hieronima, Szczepaniai<a Ryszarda, Szulca Józefa, Świtałę Eu-

geniusza, Vlawrzynowskiego Stanisława, Włodackiewicza Włodzi-

:sława i Zdziabka Ryszarda.

Na prezesa wybrano Ryszarda 5zcze
p a n 1 a k a.

Do Kornisji Rewizyjnej wyb§ano : Stanisława Kostrzewę :- prze1-

wodniczący, Józef Marciniak i t4arek Ziętkiewicz :.członkowie.

Miłym i zaskakującym było wystąpienie gościa zebrania-:

prezesa Pracowniczego Ogrodu Działkowego im. Władysława Pio-

cha rł Śmiglu pana Leszka Ba]cera, który w imieniu Zarządu od

czytał uchwaŁę PlO przyznającą Klubowi bezpłatnie salę Domu

Działkorłca im. Romana }'la'!.igóry na cztery dochodowe imprezy w

myśl hasła l " Pcmóżmy naszemu Klubowi ". ( H,ą\

dr EOtv^Ro KAtUŻNY
Iii. Miód stosowany w dolegllwośclach żołądkowo - jellto*ycfn-

Miód jest cennym środkiem dietetycznym w chocobie wrzo

dowej żołądka i dwunastnicy. W czasie choroby wrzodowej żo-

łądka podawać choremu miód na |,5 - 2 godz. prze{ posiłkami

lub w } godz. po nich. Picie ciepłego roztworu mi§du przy -
spiesza wchłanianie jego 1 nie drażni .lellt oraz obnlża kwa-

sowość.Natomist zimny roztwór miodu podwyższa kwasowoŚĆ l i
wstrzymuje ruchy żołądka, a tym samym 1 jego zawactość 1 dra

żni jeIita.

Nieżyt jelit u dziecl powyżej jednego rokr; 5gyhko zni-

ka gdy się im poda czacnej herbaty oslodzoneJ łyżeczką miodu

1 dwa razy dziennie jedno dojrzałe Jablko. Taka hecbata osło

dzona miodem wskazana jest również i dl,a doros}ych,fleśniaw-

ki w ustach niemowląt pędzlujemy roztwocem miodu pr,zygototła-

nym w stosunku 1:1. W celu rozpuszczenia używamy przegotowa:

nej , ciepłej wody. Lyżeczka miodu dodana niemowlętom do mle

ka w miejsce cukru, powoduje, że dzieci są zdrowe i wesołe,

a ząbkowanie pczebiega bez większych problamów. Miód nie usz

kadza szkliwa zębdvl tak jak to czynią spożywane cukierki.Pap

kę dla dzieci cównież zaleca się osładzać miodem.

W celu poprawy procesów trawiennych nalezy pić na 15

min. przed każdym posiłkiem szklankę wody minecalfle3 z 2 ły-

żeczkami octu owocowego i dwoma łyżeczkami miodu.

Natomiast każdy człowiek po 70 roku życia powinien Ja-

dać dziennie na czczo 2 łyżeczki miodu np. l w szklance prze

gotowanej ).etniej wody. Najlepiej taki napój przygotować w

dniu poprzednim i wlać do tecmosu. Stary ustrdjrflie produku:-

je inwertazy, a ta występuje tylko w miodzle nlęq€łzewanym .

Ranne spożywanie miodu zastępuje dożylne wstrzykoi.ęcia glu-

kozy. Cukcy z miodu są o 4} % szybciej i lepiej wchłanlane ,

niż chociażby sztuczna mieszanina glukozy i fruktozy. Najle:-

piej rano na czczo Eozpuszczony w pół szklanki ciepłej wody

i wieczorem przed snem.

Po przebytej chorobie, osłabieniu, wyczerpaniu fizycz'-

nym i nsychicznym stosujemy napój zŁożonY z I łyżeczki sto-

łowej miodu zmieszanego z 500 g kefiru olaz 2 łyżeczkami płat

ków owsianych i jednym żółtkiem.

Mleszając te składniki wciskamy sok z cytryny. Miód zostaje

strawiony 1 wchłonięty w ciągu 2 godzin, a na strawlenie szyn

kl potrzeba 4 godzln. Glul<oza z miodu wchłania slę omal naty

chmlast. ( cdn.)

KłO na:łąpnq Pcrn}ło?rnaJTorT)U kluboNt



UutccloW
?oCąłok ro(nq i prclałak tpsnq

kt |QQ2 r
(Jpodatkowaniu podatl<iem ro}nym pocll,cgają grunty indywitjualnc
i uspołecznionych gospodapslrv ro).nych.
Za gospodarstwo rolne dlą eelów podatku rolnego uważa się ob-
szar użytl<ól., rolnych, łąEdvl i gruntótl leśrrych, gruntórv pot1 sta-
wami oraz gruntdvł po§ 7abudovlanialni zrviązanymi z proxadzeniem
tego gospodarsttla o \ącąne3 potvierzchrri przel{faczająęeJ l na
lub o porvierzchni qżytkórv rolnych przel<raczającej l hą przeli-
czeniotvy, stanorvięqygfi łlłasność 1ub znajdujących się tl posia-
daniu osdb fizyoanyoh i jednostck gospodarki uspołccznionej.
Podstawę opodatkovlania podatkiem rolnym stanowi liczba hel<ta-
róvł prze}iqpeniorvych. Podatek rolny z l hektara przeliczeniowe-
go vlynosi i l

I/ za I półrocze roku podatkol,Jego - rór;norvartość pienięźną
L,25 9 żyta, obliczoną vledług średniej ceny skupu żyta za
IV kwartaŁ rol<u poprzedzającego rok podatkorvy,

2/ za II półroc7e rol<u pocJatkorrego - rórłnowartość pieniężną
1,25 q żyta, obliczoną rvedług śrcciniej ceny skupu żyta za
II kwartał tego roku.

Średnią cenq skupg ustala się na porJstarvie l<omunikatu Prezesa
Głóvlncgo Urzęclu Statystycznego ogłaszanego w Dzicnniku Ur.zędo-
vtym"i,lonitor Polski". ,t'
Zvlalnia się od podatku rolnego od gruntów :

- użytki rolne klasy V, VI, VIz.
l(onunikatcm Głównego Urzędu 5tatystyczncao śrcdnia krajorva
cena sl(upu żyta rv IV krvartale 199i r. rlyrrosiła 1§.999_rj_re_]_q,
a więc podatek za 1 prlłrocze L99? r. rvynosi z l ha 58.500_zł.
Podatcl( za I półroczc p}atny jest vl dvrócir ratach:rjo 15 marca

i do 15 maja.

Z drricnl l styo3nia L992 t. wprot,ladzony został podat9,1_!99!]y.

0podatl<ovłani,q1 podatkicm leśnyrn porJlegają wszystkie Iasy z r.ly-
jątl<ieln :

- nie zvliąąąqlych z gospodarką 1eśną,

- vlyłączony,ęh decyzjami arJmini.stracyjllylni z gospodarki leśnej
, na cele inne niż 1eŚne,

- zajęte na ośrodki vlypoczynkowe,rJziałki budovllane i rekrea-
cyjne.

Zrvalnia, łię otJ podatku leśnego 1asy z drzewostanem w wieku
do 40 lat.
Podatek leśny opłaca się vl vlysol<ości rórlnovlartości pienię-
żnej 0,L25 q żył.a od I ha fizycznego lasóvl i gruntów i.eśnych

iza każde półrocze.Róvlnorlartość żyta ustala się vlg ceny stoso-
łlanej dIa cełóvl podatku roJ.nego.

Śrcdnia krąJ__o$ft, c_e5ta 1 q żyta dla cclół podatku rolnego wyno-

si}a 46.800, 13:, a vlir;c podatel< ]cśny za l ha w I póŁroczu

vynosi 5. B50- zł".

Podatek leśny płatny jest :

I/ za I półrocze - w dwóch równyclr ratach tl terminach do

}5 marca i do dnia 15 maja,

2/ za II półroc7e - w dwóch równych ratach w terminach do dnia
15 vlrześnia i do dnia 15 listopatla.

Sekretarz Miasta l Gminy : Wanda Jakubor.łska.

lli tryna' '_:ielska

Jeszcze o

),

I
dr. .Franciszktl tll I T A S Z K U

0trzymaliśmy kolejny list od c6rki dr. Fraj@i,szka Wl*

taszka Pani Marii Witaszek -: MaIinowskiej w kt6cym ustosrdło

wuje slę do innych, kontrowersyjnych publikacjl prasowych.łby

postawa l działalność dra Witaszka była jednoznaczna pozwala

my sobie niel<tóre fragmenty listu. ( Red. )

W L962 r. redal<tor Głosu Wielkopolskiego Henryk Tycer

pokusił się o napisanie artykułu pt. " 0dwet ., do|<tora

Witaszka " w Oool<oła Świata a następnie książeczki pt.

" 0gień w ampułkach ". Było to pierwsze opracowanie i
bardzo niedoskonałe.

Na podstawi.e dokumentu gestapo, znajdującego się w

Instytucie Zachodnim, w którym dr Franciszek Vłitaszek

po dwóch tygodniach tortur przyznał się do trucia Nlem

ców przy pomocy trucizny zwanej " lycopodium " opisał

całą fantastyczną opor.lieść o lekarzu ! trucicie].u. Ten

dokument wprorładził nawet w błąd historyków, kt6rzy nie

zadali sobie nawet trudu nad ustaleniem co to jest Iy:

copodium. A jak podaje Mała Encyklopedia Zdrowia :-wyd.

PWN, 1967 na s. )26 - lycopodium, to proszek z neutral

nych zi.ół służący do obsypywania małych pigułek aby się

nie st<lejały.

Jak więc widać, ojciec zal<pił sobie nie tylko z ges

tapo ale także z mało intellgentnych hi.storykóil 1 dzien

nika rzy.

Oruga sprawa dotyczy rzel<omej produkcji bakteril ty

fusu do stosowania rvyrol<ów śmierci na Niemcach.Tę spra

wę też Tycner ubrał w szeroką fabułę, pozostawiając

znal< zapytania : gdzie znajdowało się to laboratorium?

W książce " lł imieniu Polskl Podziemnej " z 19BB r.
! autor, Paweł, Maria Lisiewicz podaje, że w Armii Kra

jowej wyrol<i wydawały sądy podziemne jednak nĘczę§clej

zaocznie. Na terenie Wielkopolski nie wydano żadnego wy

rol<u §mierci ani na Niemca ani na polskiego kolfidenta.

Tycner podał, że wzrosła liczba zgonów.fietyfus.Po::

nieważ bliżej przyjrzałam się tej sprawie" w dokumen !

tach gestapo istnieją dokumenty mów,j6 o tym, że taki

a taki Niemiec zmarł na tyfus- ltHlestety tyfusbw jest

12 odmian i każdy lekarz pi5z9 w orzeczeniu jaki to

był tyfus.

cięg dalszy - w następnym nunerze.
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