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6odną poparcla ldeę popularyzuje od
t,

0LA
kilku

§ERcA

mieslęcy Jerzy Owsiak

!

w swoim

programie"Róbta co

chceta". Zorganizoxał Hielką 0rktestrę ŚwiąteczneJ Pcrnocy, której celem Jest gronadzenle funduszy na rzecr

pofitocy

dziecicrn z wrodzonyml radanl serca.

Iak Jak rłtele szkól * Polsco rdrrnlet nłodzteżLicerm 0gdlnoksztatcącogo rl Śrntglu włączyłaslę do teJ akcJt.

Poclątkoo zblerarc plenlądze uśród ucznl,ów t mieszkańcdt Śmtota. PóźnleJ pow9tał pomysł zorganizowanla koncgrtu
z dyskotoką. Zreallzołante tęgo

rycrttrości t

pomyslu było mozllwa dztękt

Fomocy pr,r1

połączonego

dyrektor Contrum Kultucy

w

Śłntglu

l,|gleny }lrób],ewskteJ któca

udostepntla nam salg,

lcaz Frzychylnoścl

burmlatrzo

zego

Koncect odbyl gtq 22 stycznla. Zomi

pona

Cteś}l.

, które stało glc Już symbolem l,łloll<leJ
Ta|(że na sall otJbywcła slq tlalsza zblórka

letu uczegtnlcy ntrzynot

OrklO9try ŚwlątoczneJ l'omocy.

plentedzy.

Na

tc2 przcdst3wlc!elc Urzqdu Mlasta

konccrt preyszll

imigla

Ś*tgtel, iodzlco oraz

r;sei6ffi

orzekazuJąc plenlądze na naszĘ akcJę. Wystąplły dwa

nepreJ.la.

i okollc

cel", "Jest to

a

z6róz€m

można

świetna5prawa

l

T'trakcle koncertu pytałam uczestnlkdw czy

dobra okazJa, żeby pomóc dzleclo.rr". tla

było zauważyć, że wszystkich Jednoczy wsnólny 691

którzy przyszll na koncert zebrali aż 7.7)7.B00

zł. Kledy

-

suma

sall

pomóc choryr:r

ldpoi{iadalam, że czekamy teraz
pomysły.

organlzowaĆ koncerty

panowala attnosfera rZaJomeJ ra,JoŚci

dzieciom. Organlzatorzy dzlękl tym

była już pollczona wszystkich ogarnęła wielka

radość.Oługo po koncercie pytano rnie czy cośtakiego Jeszcze się powtórzy ?

Angelika Pośka
L 0 Śmigiet

na

l,'asze

6mlny

ofiarowując swoją pgnoc

rarto było przyJśC? odpowledzl były pcawie identyczne : "Koncelt Jest super","Powlnno slę częŚcleJ
na tak!

l

,

1

o

A!

To

w

ar z.st

wo

-' ?;;;,,""

o RM o NIA"

na j- Nowakl Janina

i

llładysław MaJerowie, BaEbara MaJer ;Law

l Plotr

niczak, Anna 'MaJer !Czarnecka

Majer ( obecny dyryi-

gent ).
Z rodziny Benyskiewiczdw zapisałam pod dyktando p.

Zofii :

Wladysław Benyskiewicz, Zofia Benyskiewicz

Irena, 8enyskierłlcz

nisław

i

-

-

Pleśnlak,

Ziemkowska, Marlan, Dlonlzy, LudwlkrSta

Aleksandra Benyskiewicz

-

Fougerouse

( były dyrygent)

oraz oczywiścle p. Zofia Burmistrzak :- Benyskietłicz

Jeś}t za malo przykładów, to,Jeszcze rodzina p. Kazi
NiewiEle czasu upłynęłood otwarcia przebudowanej częś

ci

Centrum Ku),tury,

lecia

a tu takie wydarzenie

:;

jubileusz

l00

Towarzystwa Śpiewu "Harmonia". Myślę,że przedstawicie

le naszego
nia, że tak

sarnorządu obecni na

sali mleli

prawo do zadowole

piękną oprawę zyskała dzięki ternl uroczystość.

Powtórzenie koncertu bogatszego o .występy "Żeńców Wletkopol-

skich"

i

czyć

nledztelę

w

zespołu scenicznego śmigielskleJ ZSZ rpgllśmy zoua:

( Zr.U.)rJa

snróbuJę odtworzyb choćby coś

z wydarzeń t .atmosfery tamteJ uroczystoścl. z szóstego lutego.
Obszerną hlstortę Towarzystwa op§acowaną p§zoz obecne

miery Cichoszewskiej : Szczepan 1 Stefan Kóska; !,lalentyna 0mieczyńska, Stefania Kotecka, Leorr

Lokadia Cichoszewska

tcn

(

15 utworów

)

z rdżnych okrasów dzla}a}noścl. Przogląd

uśwtadomtl nam bogactwo

l

różnorodnośd ro

pcrtuaru " Holmonll", a przccleż nle było to Jeszcza rłszystj

ko, co cłrdr potrafl.
|Jroczysto$ć przynlos}g lł1ole momentów wzruszaJących, a
Drzedc wsaystklm domlnowało serdeczna,

cległa , nleledwlo ro

dzlnna atmosfera występu. 0yrygował p. Plotr MaJer, wyrqczany nickiedy przet p. Marlana Kublaka.
RODZINNA HARMONIA

0becny chór

Liczy 15 osób :

wiąc stało,że bodaj B0

lł
w

większoścl Pań. Dobrze się
dopuścić Pa-

Hiewątpliwie dzięki terrr.l,iż Pa-

nie dyskretnle dzierżą "Harmonię"

vł srłoich delikatnych rącz:

tak'sią dobrze trzyma. Któż to bowien mó9ł
sprawić, że i dzisiaj, t.[ jak przed 1aty, śpiewają w chó :

kach,

Towarzystwo

rze rodziny i małżeństwa ?'
Proszę spojrzeć na te"rodowody harmonistów". Zacznijmy
od

rodziny

honorowego prezesa,

źony - Haliny

( z d.

Bajon

lhlina Kasperska.

Jestem prze

się Jeszcze uzupełnić, ąle l tak otrzymaltśmychy
ba odpowiedź, dlaczego atmosfera l rięzy r'Harrontl" są Jedyne r swolm rodzaJu. Wlerzę rłięc, że pqno.In 12 zespół oierpi na bcak młodego narybku, subtelna sztuka chóra!,na nte za;
ne dało by

gini,e tak szybko

y{

AcH,

naszyn mieścle.

c0 T0 BYŁ u

lJBILEUsz

lll

Po wystąote tvręczono członkofi chóru panlątkowo rydawnlc

(

twa

znorru ukłon w §troną p,

Liportcza,) 1 zaczqlo slą ogóI-

ne całowanle t sk}adanle życzeń. Przybyły dolegacJa
chórów

p.

z terenu

Wlet'kopo}skl,

Eugenluszcm ŚttvłtńsXlm

(

l

p. Stefana llmera. Za

) łączą się z nią osoby

sprawą

Apolinare

( Uyły dyrygent "Harmonii"), Mleczysła
wa, a późnlej przyszly dzieci : Barbara, Andlzej l Ja1 wzbo
gacona o zlęcla z bratem, czyll Pawła 1 Alfreda Flllpowlczór.
oo,1l,lariana Tadcusza

Rodzlnę l,łaJerów nakłonl,ła do śpicxania ciotka żony -p.

Pclaqla Pelccówna. I pótem Już posz}o daleJ : p. Marla lladol

rowl _ 27

(

lat

różnych
!. z

w tmientu l,JoJołody Loszczyńskle

) i Tadeuszem Paprocklm ( Zarząd t,loJewódzkl
klestr ) na czele, a z przerłodnlczącym naszeJ
&nleczyńsklm

z

skladall życzgnla oltcJate

go

FęglerskieJ

.HARMONII,1

nie do głosu ( jako że początkowo Towarzystwo było zastrzeżo

).

Rosada,

Wojciech Cichoszewskl,

Chórów

l

0r

_

Rady llltoldem

burmlstrzcm L Jerzrn Cleśląprzede wszystklm.

§zczególne owacJe towarzyszyły życzenlom składanynr

lat terłl zdecydowano się

ne wy}ącznie dla mężczyzn

:

t

zestawlone,ad hoc, przy kawle, ndruźyny" rodzln

konanat że te

so prozesa p. Ellgtusze Lipowlcza llustrovlaly rłystąpy chóru,
wykonującego utwory

:

70

lat łl "Harmonii" l)

p. Zofll

oraz p. §tefanowl llme_

prezesowanla Towarzystwu. Częśćczłonków ''Har-

monii" otrzymała odznaki " za zasługi dla rozwoju amatorskle

9o

ruchu muzycznego. By},y to Panie

l

Zofia Benysklewlczr6el,

nowefa Janicka, Kazimiera Konieczka, Maria Miedziarek, Janl-

na Pawlicka, Lucja §2m3lula

tor

Kraczelłiki,

znaki srebrne
!,iaćkowiak

-

l

Zygmunt

i

Maria Szulc oraz Panowie :tlik-

Ratajczak oraz Tadeusz §zulc ( od

brązowe), a panowie Antoni Sadowski

i

-

Edrnund

odznaki złotą i złotą z laurem.

6dy wszystkie życzenia zostały złożone, przemówienia

( ks. Stefan Oudziak "bi§ował" życzenia zlożone
juz vJ kościele2 lutego), listy gratulacyjne odczytane,kwla_

wygłoszone

ty wrączone

i

Szanowny

Jubilat uwiecznil sią na

pomiątkovleJ

fotografll _ rozpoczęła się uroczysta kolacja 1 tańce.

o

PÓtNOcY SKOŃCZYL

MI 5IĘ FIU4

Jak no orawdztvlych mlłośntkóy śplewu przysta}o, zeb§ani

nie ograniczyli sią do blernego s}uchanla zespołu ruzyczncao.
lJkrótce pop}ynęły wspólne piosenki.

sali,

ca

(

NaJwczeŚniej

z tego

koń

gdzie głąbokl bas p. Kazimierza l,łalka wspomagali de

l,egaci chóru z Borku, a późnieJ Już śpiewała" cała sa}a 'rbo
im godzina stawała slę p6źnleJsza,tyrn śpiewanie staulało slę

ąlmb_§ń/lĘ?rff

potłszechniejsze, 8 repertuar bogatszy.

Dośćpowiedzieć, 2e zabawa przeciągnąła się do

czrłartej nad

ranem, 60 podobno było i tak za krdtkor Proszę

się nie

doszu

kiwać niczego w tytule tego fragmentu: po prostu o północy

" Jest

zrobiłam ostatnią klatkę zdj,ęcla, uwieczniaJąc p. Ulę Fllipo

przy wzejśclu pierwszeJ, wieczornej gwiazdy na nlebie,

torłej l §óżolvą panterę.

ludzie gniazda rspólnego łamią chleb biblijny

Jublleuszu 200
J. Skaczyńska

P.S. 0o syęatyków "Harmonll" dołączyłrównież pewien
nóg

-

ma}y piesekr

najtkliwsze przekazuJąc sobie życzenia w tym chlebie ".
C.K.

czworo

który tłytrwato asysiował- występun cMru

Bardzo żałuJę, żB nl8 Udało mi

kraju zwyczaj,

że w dzień wigilijny,

wicz, Jak triumlalnie demonstruje głóxną nagrodę loterii lan
Szkoda, że nle będę Już mogła byC na

w mym

Święta Bożego Narodzenia to naJbardzie,

.

Śwląt, podczas których wszyscy

slę wykonać . totogratll

nl}ego źrłlerzaka.A moźe ,rpgłabym llczyć na udzlel,enie ry

,!c

l,,YOAllNtrcTt,l0
REGIONALNE

rodzinne ze
bltscy spotykaJą slę .pr7y

wigi}iJnym stole, by łamać slę opłatkiem śwlętym.tł teJ nie-

:

wladu ?

Norwid

powtarza}neJ atmosfesze Jaką stwarzaJą narodzlny Zbawlclela

;Śwtata, składamy soble nawzaJem życzenia. Jest to czas radoś
l

ct t ml}ośct Boga do ludzi l człorłtekado człowleka. Zagublo
nl l zablegant wpatrzenl w swoJe problemy czqsto nle zauw3ża
ny, że tuź obok nas są ludzte żyjący samotnlo, często przygnq
blenl wleklcm i chorobą. Wielu z nlch spędza tcn 1,1l9lllJny

Z
u

HAR140NI

wktóryrnp.

ty

A

x

okazJl l00

Towarzystwa
wŚmtglu został wydany

lecta
Śptewu

Ellgiusz L I P 0łłI CZ ''woparciuodokunen

Towarzystwa 1 pracę maglsterską blograflczną panl Aleksan

monil ".

Ponadto,INFORł-IATOR

ll

lh!_

zawiera wykaz. osób stanowiązych

tekstów), który

- jak

stwierdza podtytuł : '' dedykuje sąsiad

kom, rodzicom, aby zapomniane melodie

l

tekst przekazaC

młod

szemu pokoleniu ''.

czwĘL)llKv

poWlADOńi §Wycl{
Lu B .-

KR

B. M.)

t||

ty{ilVcl{

l,cYcłl

ilp#rłJlfłilry

lruł§i śnic,IEL§KĘ "
KvPló l1l §KLEPIE
pRzY
^{óŻNAuL. WROCrAW§|(IEI 3

żE,N

DzlĘKv TEłrY

a

Mlodzleż Uceum 0gólnlkształeącego w śmtglupostanowi-

la odwtedzlć pczynaJmnlcJ nlektócych,sanotnych

mlegzkańców

na§zego mtasta. Ich adresy podała nam panl Gertruda Skrzyp _

:

czak

prezes koła związku kombatantów Rzeczypospolitej pols

kieJ.

Zarząd Torłarzystwa, KomisJę RewizyJną 1 Poczet sztandarowy .
Pan B. Lipowicz wydał takze 68 stEontcowy śrtewrutx ( zbiór

slę opłatklem,

zamiast lez radośclna lch twarzach pokazuJą slq łzy srutku.

(s.B),

INFOR},IATOR

dry Benyskieulcz,; Fougerouse ,, przedstavłił hlstorię

Wleczór samotnle nle maJąc z klm po}amać

żyli

}larunki życia tych ludzt były zróżnicowane. Jedni
ubożeJ

, 1lcząc tylko

na pomoc

sióstr PCK,

drugim powodzitro

się trochę lepiejrgdyż byli wspierani przez rodzinę. Ucznlowie z gwiazdkowymi upominkami odwiedzil1 te osoby wywołując
ogrorrne wzruszenie. Podczas tych odtviedzln dowiedzieliśrny się

wiele o życLu, ptzeżyciach tych ludzi. l,|ie wszyscy jednak

gli

mo

nas przyjąC. Niektórzy dlatego, że byli pczykuct do łóż-

ka obłożnąchorobą, inni

bali się

otvlorzyĆ nam

drzwi.

"li{oźe

tak rzadko ich ktoŚ odwiedza, że przestali wierzyć, iżtktoś
życzliwy Jeszcze do nich
l.tyśIimy, że dla wielu

zapuka.

z nas odwiedziny te

\Ęo@

długoYw pamiĘci.Być

może,zrodzl się potrzeba stałego kontaktu z tymi ludźml.By}a

to dla nas mlodych praktyczna lekcJa miłośclbliźnicgo.
Karollna Majchczak

InformacJa
Zarząr,{u Miasta I Gminy Śmiqiel
z wykonania zadań pczyjętych do realizacji przez
l.tiast3 i 6nriny Snigict za l192 rok.

7.

sieci

Budorva

Inwestorem

r.łodociągowej we

wsi Glińsko.

Jest Społeczny Komitet

Budowy

CzęśćI

ul.

przy

Vl L992

2.

tys. zł. (

planowano

środkiz budżetu mtasta

vł tym

l

-

]2.000 tys.

!

gminy

?7.087

czystości płynne ze Śmigla.
l'l Eamach tego zadanla
odrnllono

i

nie

,:

ci

:

wykonano za kwotQ 20.010

).

tys. zł. (

dla Spdll<l

,Tb. żosta}y

l

l0.

wano 6.700

4.

6.782

piano-

ll.

kovłanych zbrojnych położonych na

tys. zł. zo§ta-

w poszczególnych Hsiach na odmulenia

skarp

rowów

o łącznej długo§ci

27

sieci vlodociągowej we !łsi Bruszczewo.
inwestycja jest real,izowana w formie czynu społecznego.
Budor.la

0o zakończenia budorły pozostają : wykonanie 2 kcótkich
odcinkd,ł sieci oraz kontynuowanie budowy przyłączy do
budynków.

llartośćdotychczas

ła - 1.1]0.504 tys.
gniny

6.075

tys. z}.

Budowa

siecl

Ka§mln

do

dł. 700 mb.

:
'6,a15

tys. zl.

z budżetu - 20.000 tys. z}., drodki z

-

10.000

od

tys. zł., łklad spoleczny

rłodociąooweJ

- ul.

:-

Plaskorła w Przyslece

siecl o dł. 294 rS

-

]00

wfaz

z

11 przyłą :

fnb.

wyłącznie ze środków w}asnych ludności.

II.0cHRONA
śRODOt,lIsKA
l. Budowa vłysypiska nieczystości stałych ti l(oszanowie.
l{ 1992 r. poniesiono koszty w wysokoŚci :790.297 tys.
zł. l{ tyn : z budżetu - 500.257 tys. zł.
1,Iydatki dotyczyŁy kosztów projektu technicznego, badań

km.

6.

wodo§lągowej z8 rlst

lJartośC zadania '- ?r.6BL tys. zł.Zadanle sfinansowano

tys. zł. (pJ,anowano 12.500 tys.

Przekazana dotacja w wysokości 1C0.000

i

o

Che}kowo

sleci

czami o d}ugośclogólneJ

takichże belkach.

5. Dotacja dla Spółki tielioracyjnej.

oraz wykonania dna

wodoctągovlej do wsl Chełkołło.

lrlykonano odclnek

z płyt prefabry-

zł. ),

ła wykorzystana

; &

PolskleJ.

llykonano most tynczasowy w Robaczynle

t2.500

sleci

pisu wieJsklego

t,!ost na Samicy.

l

;- )05.

tys. zł.

w tym dotacJa

tys. zł. ).

l,jartośćprac

stacjt transformato§oweJ t translormatora

Wartośćwvkonanego zadanla wynlos}B

nll(o1,oł,lorownlca-Szczcponkowo została wykonana w końcu
1991

Budowa

wsl
KonsecwacJt

tys.zt. (

sie

wodociągoweJ w Brońsku.

Wykonano odclnek

łjla 5półkl na obickkt (teren) Machcln-Bro

r. a zapłocona w L9jż r. !

Robaczyna do Nietążł<owaoraz

wsi Nietążkowo. Ylielkośćdotacji wyniosła

kwotę l)).000

lhząrlzeń't4c1lorłcyjnych w Śmlqiu.
UokumentacJa

z

wanlem programu ogdlnego budorły wodoclągu grupowegorza

planowano 20.000

WodnoJ Me}Ioracjl

gmi-

Poniesiono koszty związane z aktualizacJą rnapy, opraco

z}. ),

Ookumcntłcla

we

kupem

o lęczneJ dłuBodcl 4.950

i

Wodoclągowej w Nietążkowie. Z budzeti.l miasta

tys. zł.
9. Budowa stacjl

wykonano dna rowów oraz skarp na terenie

Po,ryższe prace

Sie

8udowy

550

.

odmulono 1 -*ykonano dna rowów w G}irlsku, Nietążkowie

tys.

tys. 1 układ luinoścl -

§. został powołany Społeczny Komitet

PCV do budowy 5iec1

Koszanowa,

l

z

ny przeznaczone zosta}y Środki finansowe na zakup rur

zł. )1

tys.zł.

0dmulenie rowów rrre],ioracyjnych odprowacizających

-

ci

skarpy oraz posiano trawę. wartośćwykonanych
42.08?

gminy 160.500

tyn

}l

8. }łodociągor,lanie wsi Nietążkowo.

l,Jodnej w Śmiglu.

0dmulono, położonofaszynę, rozp}antowano urobekrufor-

:

t

budźetu miasta

tys.

45"025 tys.

ROLNIcTW
l. Odbudorła starvu

prac

§Iiń-

w

sku " lakończono budowę sieci głównej, a obecnie trwa:
Ją prace związane z zakladanlem przyłączy.

Radę

l,Iartośćwykonanych prac wynlosła 355.125

mowano

Siecl

-

ó2O.B59

W tym

tys. l

'

energetycznej

"

wkład ],udności - ?45.9L2

lys.

1

dzenia

siecl

i

siecl

wykonania przy}ącza kablolrego, doprowa

wodociągoweJ, robót zienrnych.

2. Budowa_oczyszczalni

w Staryrn Bojonovłie.

Z budźetu udzlelono dotacji Społecznenru komltetowl

Hykonanego zadania wynios

dotacja z budżetu miasta

wykopaliskowych, obsługi geodezyjnej, przebudowy

.

rłysokości1e,OC0

tys. zł. na opłacenie kosztów

xanla dokurentacJl elektryc:nej"

vl

opraco-

III. GOsP 00ARKA

K

zł. tl tym l dotacja z
budżetu _ ĄĄ.]74 tys. zł., wkład ludności - 6.000 tys.
7. t'lodernizacja drogi gminnej bielawy : Karśnice.
wartośćzadania :- 50.)74.tys.

0MUNALNA.

1. tlodernizacja drogi ul. orzeszl<owej

w Śmiglu.

1,|odernizację drogi wykonano na d}ugości56) mb

tj.

4.

zadanie powyższe było realizowane przez mieszkańców

J16 m' w pełnym zakresie począwszy od podbudorvy z kru:

z wbudowa
niem krawężników betonowych po'obu stronach jezdni ,

szywa na położeniu warstwy asfa),toweJ wraz

łącznej dŁugości 1.200

1992 roku wydatkowano kwotę

2. l4odernizacja drogi uI.Mostowej

betonowego

tj. ?.]00

podstaw

mb

tym

oraz wykonania

|l L992

2

czyril §po}ecz

n€go przez radę so}eckę r,sl Koszanowo.
|ll ramach

rnodernlzacJl wykonano : montaż 4 studztonek Śclg

kowych

l

kanallzacjl buczorłeJ oĘ3z budowę drogl od bodstaw

Ń tJ.

tym

r.

4. Utwardzenie zaJazdu dla autobusu przy świetlicy w

Broń

sku.

plac o pow. 700 m' oraz

wbudorłano

studzien-

kę ściekołą.
Wartośćzadania'; 11.9]8

ki

tys. zł. ( plan

tym środkibudżetowe - 6.296
-:

tys. zŁ.,

6.000

tys. zł.)

fundusz wiejs

l.]Ą2 tys. zł., wkład ludnoścl-:4.]00 tys. zł.

5._Remont

ul.

0grodovlej w Śmiglu.

Po}ożono dywanik asfaltowy na powierzchnię 2.579 m2 or

raz

wbudowano

studzlenkę ściekową.Wartośćzadanla wy:

niosła 1l9.154 tys. zł.

6.

poszerzenle na łuku drogi §tare Szczepankowo-

Nowe Szczeparkowo

na pow. 126 m'. Ponadto polożono rvar

stwę ścieralną.zmasy asfaltoweJ na odcinku 100 rb
500 m'

dragl rł kierunku Skarżynia (

betonorła zostala wykonana rł l99t

ll

tys. zŁ., wklad lud

-;

w Bronikowie.

kanalizacji burzowej o dł .

wykonano odcinek

oraz przepust drogowy. Prace związane z

mon-

r. l

: dotacja z

budżetu - 12.846

65.48Ą

tys. zł.

lll

tys. zł., wkład ludnoś

Budorva

ul.

kana}izacJi burzoweJ

Prusa w Śmiglu.

dlugoścl )64

mb.

Zadanie to było reallzowane przcz Z6Ktt4 w Śłniglu p§zy
vlspó}udzlale mleszkańców.

-

lłartośćvłykonancgo zadania

tys. zł., oelplr

dotacJa z budżctu

-

sledlowego 2L,20B

tys. zł., wi<ład ,Z{;|(tl.| _

zł. ,
l0.

tys. zł.W tym

97,546

26.02S

tłt<ład1udno6ct

-

5.0/10

Budorła kanallzacjl burzorłe.J i

Kitińsklego w

konano odclnek
ZGKil4

Komi,tctu 045.270

tys

.

tys. łŁ
zatokl autobusowoj :ul.

ŚmlQlu.

|l L992 r. rozpoczęto
przez

.|

budowę

o dŁ.

kanalizacji burzorłeJ l

L72 mb. Prace

wy-

te były vłykonywane

przy vlspółudziele mieszkańców K0 nr ].

Vłartośćvlykonanego zadania

-

51.517

tys. zł. l{ tym

:

K0 nr J tl Śmiglu - L6.2L5 tys. zł., wkład Z6K
i 14 w Śmiglu - 26.902 tys. zl. , vłkład lucJności-B.400
tys. zł.
l1. Przebudor,la przepus'uółl i odnorła rorłórł przydrożnych w
odpis

Czaczu.

-

ul. lli.elichorłskicj na odcinku l.
l00 mb tlraz z przełożeniem przepustóiv o łącznej dł .

0dbudovlano.rórv

przy

25B,50 mb.

Remont drogi w iJotvym §zczepankowie.
l,Jykonano

.

wynlogła :j lB0.)77

tys. z}"

Utwardzono

r.

Vłykonano kana}izacJę o

na

tys. zł. W tym: dotacJa z budżctu:116.95l tys. zł.,
odp{s tll,eJskl L 5.624 tys. zł., rvkład ludnościL57.B0l

ll

9.

t.000 nŻ.

Hartośćwykonanego zadania w L99?

120.229

Wartośćprac wykonanych w 1992

w}azu żellwnego przoJazdowego do lstntoJąceJ

odclriku 200

tys.z}.

ci l )2.6]8 tys. zł.

w Koszanowie.

vł formlg

6.000 m'.

tażem były wykonywane w czynie społecznym.

zł. w tym l z
wieJski i 6.800 tys.

zł.
Zadanlo to zostało zreallzowan€

tj.

ul. Vliejskiej

B. Modernizacja drooi

liartośćzadania wyntbsła 2 5L8.765 tys.

3. }.lodernlzacJa dcogl przy ul. PolneJ

w

tego zadania vlykonano podbudowę z

: środki budżetowe -

172150 mb

tys. zł. , odpis

rozpoczęto

ności- 19.580 tys. zł.

na

studzienek ściekowych.
budżetu :- 511.965

remont

tlartaśćwykonanego zadania wyniosła l]9.80B

m2 ,.wbudowania krawężnika

o łącznej długości420

!.l ramach

kamienia na odcinku 1.000 mb

w

w Starym Bojanowie.

ModernizacJa dotyczyła : budowy drogl od
mb

l99l r" ).

mb.

tv.. zł. ptzy czyń
:; 540.82] tys zł.

(

remontu dalszego odcinl<a drogi

o

lrlartośC zadania wyniosła BB9.82]

długoścl]6]

wsi : Bielarvy, Żegróko t Karśnlce 1 dotyczyło wykonania

1;

podbudowa

r.).

tJ.

żwiro :]

-

0dvlodniono odcine|< drogi vl kierun|<u do Cegielnl na

dł.

125 mb.

:

0dbudowano róvl przy

ul.

Ogrodowej na odcinku

}50

mtl

vłtaz z przełożeniem przepustórł o lącznej cjlugości 96,
50 mb.

KROlJlKA
WartośĆ zadanla wyniosla:_ 90,596

]

ó.n?" L Interwcncja

tys. zł. ll tym: ćo-

zł. , odpis wiejskl 1,1.
7)7 tys. zł., Hkład ludnoścl - ?7.64L tys. zł.
12. Budotła chodników i ljazdów betonowycL- uI. Kościdska
tacja z budżctu

1.2iB tys.

wc wsiach Żegrówko

li

.

po pralłej st|Dnie u1. Kościańskiej na całej długości

tj.

i pow. l.],40

760 mb

09ółem wartośCzadania

wiejski i.,si

ŻegróvJko :- 1.658

Vł iym

: odilis

z płyt betondwycn na odcinku }22
wykonano

r"

ijłożonochodnik

mb 1 pow. ĄB_r

!

?0 wjazdów do posesji" z bloków M

nej parłlerzchni

Interweniowano w St. BoJanowle, gdzle doszło do nie
porozumień między właścicielem !{acsztatu meń. a

kl ientem.
1,1 liydoro,ilie 2 mieszkańców §ierpowa 'poturbouało"
właścicielawarsztatu mech. za niewykonaną rzetelnle
usługę.
u piJalnl rZdr6j" w śrnigludoszło do niąorozumxeń
między stałymi bywalcarni ; pgsądzenie 9 k§adzleź ze
garka.

-

Bokonano vrłamania do karczrrry "lfusarskao

m' craz

6 § łąUz-

63,.9Ą3

'

tys. z}.

'

Straty

:

tym : matcriał otrzymany

-

Ś,niglel

ZCKI!Ą

tys. zł., rikład ludnoścl ; 7.15il tys. zł.
Kravłężnlkowanle

ul.

L_eśneJ ył NieJąźi<c,..li^e.

!

,

_

placu naprzeciw centrum kultury z przeznaczeniem

L7,0Z.

18.02

_

nej długościl20

na

Emlny zakupiono krawężnik za k},trtq

parkingu o łqce -

lnż. Jerzy
"

d. x

22.a?.

'

mb.

Pczewodniczący
c

nastr;pnym nuincrz9

od

powodu

llontsśclu,gdzle nletrzeźwy oJctec

blł swę€to

,

l

9ynowl6

lrgzcręli

sban-

drogolla w 0lszewle. Mleszkaniac Nletążkowa
kieruJąc fiatem 126 p. wpadł w pośIlzg l udorzyl u
plzydrożne drzewo. Straty - 5 mtl.

3aiz""d,J

Cicś}.a

dovłód

prawo Jazdy, na wskutek utraty_weżnoścl,
leje§tracyjny I zły 9t8n technlczny poJażdu,

- !l bloku przy ul. Sikorsklego

klat§e scho
doweJ }.eżałnietrzeźwy mleszkaniec Śmtgla, który ww Śrntglu na

szczął auanturę z mieszkańcanl. Sporządzono wnlasek
do Kolegium za zakłócanle spokoju l ciszy nocneJ.
!l nocy t7ll8 dokonano włamanla do nurtolnl xteiboran
żowej rł Śmiglu pczy ul. Killńskiego na terenie strze
ilarlq ptzez dozorcę.Skradziono papierosy, proszel5'do
prania, kawę :- wartość]6 mil. Sprawcy po spłoszenlu

odjechali w kieruŃu miasta.
l, Zatrzymano prarło Jazdy ze rłzględu na upły}l ważności.
19.02. - l{ vcz.sie dyskotcki rr Centrum Kultury w §niglu nie_

parking.

lJykonano ktaHężnlka!ła]:lie

2 km

wrrlo§ek do kolegium.

mb.

ZGKii,l w Śr,riglu wykonał prace remontowo-porząókowe

tys.

Ją ok.

19 lotnlepo syno.
Zatrzymano nletrzeźweEp ! Karmtna kloruJącego tle tem 126 p. 0deblano prai€ Jazdy. llnlosek do Koleglum.
Interwenlowano w śnlglu,tr mlo3zkantu p§zy ul. Ray-

bez

l

tys . zł., wkład 1udności - 2,0i0 tys" rł.
Parłinq--16.
ui. Kościuszl<i w śnirlu.

i

l{raz z dokul,mntanlralo bez .go5

zł. :: odnaloztono

lr.02. - Zatrzymano 1

}6B

)"240

teść z

- KollzJa

14.02.

10-079

Koszt zadania wyniósł '- il.]7ts iy=. zł" W tynr : ndpis
wiejski l środki linłnsowe z konia gospcdarczego l 9"

Z budżetu miasta

gdzie

tucę.

tJr 5 w kierunku nieruchonrcści Cdcinka Drcgowego vł Ni,*-

]5l

l,

w śmtglu nleznany dotychczas

ronta, gdzle plJanl oJclec

Załoźonokrawężnik p0 §b,d stronłch,u1, Leśnej od drogi
tąźkowie : o łqcznej długoici

Inter-wencJa i{

J

1].02.

mh.

vyniesła L \7,2ż' tys. zł.

z

u}. LeszcryńskleJ

tó$,kt ; 4{Nl tys.
mteJsca zdalz€nla.

:

11.02.

sz§ pracc zosta}y *ykenang na Bow. 1§ó m'.
l,jartośćvłykonanegr-: zadanla

L.750 tys.

Ntetąż*<o*a torebkę.

ń9_d_nika

częśćul. BoczneJ na odcinku lt,90

,

§prawca w miejscu nleoŚwletlrrym $yra,ał nt6szkane6

tys. z1.

0dwodnlono

l

r Czac?u

alkohol, mlęso,papierosy rpluro rsłodycze.

Interweniowano B P§zy§iece StareJ
synową kłdcill stę o maJątek.

;i, Na

bł

!!ry ul" Dudycza 1 o!,l/0dnienlf; §dclnkl
_!t._!os44 w Śmiqlu - Komitet 0siediowy nr Ą.
l,iyl<ónonc chodnlk n§ odcinku 97 iTtl: 1 pow. }46 ml §raz
6 wjazrJ{,v i ? *cJćcic z płvt bct§nowych. Łącenic porryż
t]LJqo,,Ja

!

§<radzlono

r ocipls tłieJski 'ą I8;69ś tys. zł., v,,}<ład iudnośct:

Ą}.249

l9.

daremniono.

ĄC8 n?

l{artaśćwykonanych prac rłyniosła

i,!

Nietrzeźwy mleszkanlec Sokołowj.c z parkingu w śmiglu usitrował odjechać vrłasnym samo§hodem.Jażdę u;

t
1b.02.

na zły

Zatrzymano dowód reJestracyJny ze względu

-

tys. zł., wkład ludnodci::

prace rozpoczęte vl 1991

Kontynuowano

l4.

B.02.

.

z udzlałem osdb trzecich,

stan techniczny pojazdu.

wsi V]onieść.

Budowa chodników we

tym

:

tys. z}.

L29.5Ąą

l].

'- L1I.?O? tys. zł.

śmiglu przy ul.T.Kościuszki !

stan nietrzcźwy.

-

7.02.

n2

donowa w

nieporozumienia rodzinne

/ 8ielawy.

r. pcłożono chodnlk z płyt betonowych 50 x '50

1992

POLIcYJNA

-

,ttzeźwy 19 letnl mieszkanlec i{ielichowa kierując fia
tem 1?6 p. urządził sobie slalom po traunlkach i cho
dniku. l,Jniosek do kolegium, zatrzymano prarło Jazdy.
Przeprowadzono §ozńowę ostrzsgawczą

z

mieszkańcen

Spławial który z parku rynosił drewno z p§zeznacze nlem na opał.
_ Nietrzeźwy rowerzysta, mieszkaniec f,zacza - Nadolnlka Jechal ze Śmigla do dom.l zajnuJąc całą szerokość
Jezdnl, stxierdzono zagroźenle w ruchu drogolym.

,

Zatrzynano

-

dowiezlono do dołru : wnlosc* do Kolegturn.

Klerowntk Posterunku Po}icJt lokalneJ

}łteslax Terczcxskl.

r *dglu l st.

sierżant

#

ROZM0l{A
z p.

6RAczYKIEM
Komendantern MieJsko

tr
dL---

l.

I}e jednostek

}.1.8.

:

MARIANEM

Gminnym 0 5

t,l

P

OSP

znajduje się na terenie gminy Śmigiel ?

i $łiny Śmigiel działa w chwili

gr

becneJ 20 Jednostek straży pożarnej. 5 Jednostek pol

1

gaśnice,pozostałe nntoporpy

samochody

inny

sprzęt gaŚnlczy. Jedna z jednostek działa zapoblegaw:i
czo tzn. nle posiada sprzętu p.poż./Jest nią Brotlsko.

?. Jak Pana zdanlem wygląda §yposażenle Jednostek 05P ?
}ł.G. ; NaJlepleJ wiedzą o tyn dzla}acze 05P. lllele Jednostek

,

§a taronie gmlny bołyka s!ę z trudnościanl gprzętołlymi.
l,bm zapotrzebov.lanlo na

czych ( koszt

l

§ozdzlslntg ttd.

około 100 odclŃdw węży gaśnt:

odcinka ok.
|"1an

l

mln

zł.), prądownice

,

nadzloJę, żs §adni uchvłalą pro,i

Jokt rnJego budżetu Jakl przodstewtłam.

CJrcę

zgzna

produkcji rozsady

do

Frzyczyny poustanla pożarórł na terąnle_ ominy

ł 1192 r.

nleostrożnośc osóu dgroglych

l ll ll!lll

( rzodkiewka, sałata, koperek )

W

tu lub do skrzynek napełnlonych ziemią

cJi

ratoNniczych oprócz pożardw wzywane są oddziały

specjal,istyczne z KRPSP

ł Kościaniei. Kllł PSP w Lesznie,

nych na parapetach okiennych w mieszkanlu.

Rośliny
Do

ozdobn9

ciepłego lnspektu lub do okrzynk! na parapecig oklsn

n€żna wyslać Już naslona

}obelii, lwlej poszczy, petunli

czy ż§nlslka. Gatunkl te 9ą vłrażllweno
rłegetacjt

kowanla naslon

t

l

mróz oraz maJa dłu91

tch naslona długo kie}kują. !l okrosio kieł
późnleJ zapcwnlamy rośllnorn tenperaturę

Tak.

t{

domieszkę

czulić

pelarqonil przeznaczo wlerzchołko

torfu. Skrzynki z

z

tuż pod

evlentualną

sadzonkami ustawiamy na parape

-

tach okiennych. Po około ) tygodniach pielęgnacji,gdy sadzon

ki

zakorzenią się rrożemy przesadzić Je

w

ziemlę

kompostot,lą

do skrzynek, w których będą rosŁy całe lato. Pelargonie
my r*ystawić

moźe

na balkon gdy minie obałla wiosennych przymrozkóvl.

sadowni,ctuo

z tym, że zbliża się wiosna pragnę u-

mie§zkańcdrł naszeJ gminy aby

unll<nąć

się lch.

lub 2-] llściowelprzyctęterdwno ( np. żyletką )

przel<azać qośJeszcze naszym czytelnikom?

związku

L5

C oraz systematycznte podlewamy. Po wzeJściu, rośllnofi

które są wyposażon€ rł odpoxiedni sprzęt.

5. Czy chciałby Pan

-

kompostotłą t ustawlo-.

węzłem !.iściowym umieszczamy w wilgotnym piasku

eko}ogiczne. 0czywiście do ak-

i

nych warzyw sieJemy do wcześnieJzałożonego ciepłego inspek-

nych do skrzynek balkonor.lych. §adzonkl,naJlepleJ

z piwnicrra-

do

przeznaczone do uprarły w tunelu foliovlym. Nasiona wymienio

l,,lożemy rozpocząć sadzonkowanie

poltpowanle wody

w

końcu lutego rłysiewamy paprykę, selery oraz pomidory

we

i

które

kalarepy potrzeba 7-Btygodni, sałaty 6 tygodni.

wyetlolowanla
?

oraz

uJarzyw.

§traż polafna ma oborłlązek udzielania pomocy pEzy vJszs

townictwo techniczne

t

wykorzystamy

Nle. Zgodnie z rrcxą ustawq o ochconie przeclwpożaroxeJ

leżą 3 pożaay ,powodzie,

6. l

t]

01a uzyskania rozsady wczesnej kapusty, kalafiorów

.

nteogtrożno§ć nlelotnlch

, stkich klęskach źywlołowychl losovłych,do ktdcych na-

l.!.

ry

należy równleż zapewnid dogtateczńą 11ośćśwlatla 6by

4. Czy straż pożarną możemy wzywa6 tylko do.pożaru

l

ń lltńV ń

otwartego gruntu.

- lB'

r

;i urządzenla olektryczne

M.G.

l,,|\,

kwietniu bądą sadzone do gruntu pod okrycia oraz w maju

ol<res

czyn lch Boirstatłanls należa}y

-

l

Rozpoczynamy przygotowanie rozsady warzyw,

nym

M.0. r }ł 1992 roku mtoltśny J] pożary. 0o naJczęstszych przy

l

Itl

lutym możemy założyćjuż giepły lnspekt, wykorzystu

'

}ł8nto do }epsrych czasów.

Sntgtol

§l/ł!

do produkcji nowalijek

czyć| ż8 proJokt ten opracowany lostol tylko na przotr

J. Jakle byly

tł

jąc jako podkład grzejny obornik. Inspekt taki

Na terenie mlasta

slada

,,l

L

nle wypalali traw,

gdyż Jest to pczyczyną vłlelu pożacdrł a Jednocześnie

azkodzl glebie.

(

E.M.}

jeżcli
nia

mrozy ustępią możemy przystąpiC do prześvłietla-

krzewdw owocowych" Jal<o picrwsze prześwietlamy krzcvły

porzeczek czerwonych

i białych. Porzeczki czarne

będziemy

przcśrvictlaćw mtrrcu. Poi:zcczki czelwone i białe najlcpiej
wocują na pędach ?-6
B

letnich. Prześwietlając wycinany

o

pcdy

letnle i starsze o.az chole, pokłedającc sią na zicml lub

zlsciln!qtc. Oobrze
dc}ł §rkiolctoHycn.

uforrnowany

krzcw pc,łlnlcn mieć 10-12 pę -
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