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II.GOsPODARKA

Część II

KOMUNALNa (cz.II)

InlormacJa
Zarządu Mlasta t 6mlny Śmtgtel

z wykonania zadań przyjętych do reallzacji przez Radę

Miasta i 0miny Śmiglel za L992 rok.

b/ Jezlerzycc

Rozpoczęto praco zwlęzane z założenlern siatkl wl
zdłuż ullcy. Zamontowano słupki metalowe na odl
cinku ll0 nb. WartośC zakupioneBo matarlału (siat
ki i drutu ) z funduszu samorządowego l odpisu

wiejskiego wynios}a l 10.0B2 tys.eł.
c/ Machcin

'r-""* 
remont przystanku PKS. Zapłacono ze środ

ków pochodzących z odplsu wlejskiego kwotę :.l

5.637 tys. zł.
d/ K0 nr l r śmiglu

Z odplsu budżetowego zapłacono k*otę 2.000 tys.zł
za prace porządkorło!1emontowe w parku przy ul.
Reymonta. Ponadto Komitet 0siedlowy przekazał do

tację v wysoko§cl 6.500 tys. zł. Jako częśclową

rekompensatę za zuży.tą rłodę dla P00 * Śmiglu.

!/&y=i€!a PoI.!Ł
l oczyszczono rólt przydrożny oraz usuntęto nad;J

mlar zleml z pobocza drogi ul.GlówneJ na odctn

ku o dt. 1.200 mb,

l yykonano 1 zamontowano gablotę ogłoszenlową.

Wart0ść wykonanych proc I 14.7)0 tys. ał. li tym t

odpls rlleJskt :] 1.2Ą0 tys.zł., xk}ad ludno§cl F l].
490 tys. zł.

f /J{owawlel

- rrykopano rowy na polach przy drodze H klerunku Ka§

§nlc g łączneJ dł. 52ó mb,

L pogtębiono staw oraz zamontorrano Bluzę,

: uporządkowano teren wysypiska,

L łyremontovłano drogę polną x klerunku karśnlc,

l uporządkowano teren wokół zbio.nlka p.poż.,

Warto§ć lrykonanych prac :] 22.)L'| tys. zł. 9l tym : 3rodki

funduszu xsi ! 255 tys, zl., wkład ludności :2?.062

tys. zł 
"

§/ Ct}ełkotło

! utrłardzono drogę x kierunku poporła }lonleskiego na

odcinku 1 km,

" L vlyczyszczono rów przydcożny na odcinku 1 kml

}lartość rłykonanych prac w czynie społecznym wyniosla :

l.B)5 tys. zł.

h,/ lłietążkoHo

!: napraxiono dach na garażu przy u1. LeśneJ oraz

dach na pazystanku autobusouym,

. ! wykonano studzlenkę ściekową przy ul" Leśncj (przy

sklepl,e ).

l7.Rekultywacja dró9 gruntorłych.

ll ramac}r przyznanej dotacji z Urzędu llojewddzkiego ze

środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w vłysokości

20.000 tys.zł. wykonano modernizację dcdg gruntowych

łączących wsie Przysieka Stara I I Parsko - Spłaqie i
Stare Bojanowo -:, Przysieka Polska o łącznej długości

4,5 km.

18. _!Ęzcwnictwo ulic 1 nadanie numerów posząCkorłych nie;
ruchomośclom we wsiach Bielawy,Przysieka Polska, Źe-

grdwko.

1.1a wykonanie tabllczek z budżetu poniesiono kosaty w

wy:;clko{c! l.8g6 tys.z}., a z odpisdw wiejsl<ich 1.617

tys. zł.

l2. l|rJlłrllnic rJrdr| Qrulltorvycll w rnir:śctc l ąmlrr!e :

a/ drouł Ptllodowo ; Morownica !. zai:łacono z burJżctu :,:

).|75 tys. zŁ,

b/ drotlo w Zytlmuntow!c ( 
.Chc}kovlo-Zyg;muntowo-3ezietzy

co) - na odcin}<u o t]ł. l.)U0 mb zoplaconc z odpisu

wiejskiego kwotę 6)0 tys. zl.
c/ ul. Kr;dziecskiego 1 Młyńska j K0 nr ) w Śmi.glu _

zapłacono z odpisu osiedlowego kwotę 255 tys. z1.

d/ drogi we wsi Bronikowo ! z odpisu wiejskiego

).60C tys. zł.
e/ Crogi we łsi Bielawy o łącznej długości 1.000 Tb

zapłacono z odpisu wiejskiegc 900 tys. 2}.

f/ ulLce Oudycza, 0siedle, Prusa, X.o.i"liu9o ',Bo".n.,

0gradowa - zapłacono z odpisu K0 nr Ą :j 2.040 tys.

20. Różne prace remontowo-począC}<or.e z zakresu gospodar

kl kornunalnej wykonywane na terenie miasta i gminy.

"/§g_y Bi3]cz_

l;, założono parkan po obu stronach Jezdni na od !:

cinku l50 mb,

l wybudowano przystankl pkS x §koraczerłic l r

Starym Białczu.

Wartość xykonanych prac 26.1Ą0 tys. z}" rr tyłn: rklad

ludnoścl ź}?O tys. zł., środkl rsl ?0.820 tys"zł-



1,1artość xykonanych prac tremontowych wynlosła X 1.1ĄB

tys. zi. l,{ tym l §rodkl z odpisu xloJsklego:.59B tys.
zł., vikład społeczny C 550 tys. zł.
I/ Czacz

!,; wyremontowano dcogi polne na łąkl i od ul. 27 Stycz

nla w klerunku Samnicy na odclnku 0,5 km l od ul.
27 Stycznia w kierunku Ponina,na odcinku 2 km.

WartośC }tykonanych prac w czynie spolecznym wyniosła !
17.000 tys. z}.

J/_stgT_u"r."*Ł
L wykonano remoni dr6g ul. 0sady, Kolejowa, ul. Mos!

toxa ( pas chodnlkowy ). Materlał otrzymano z PKP,

natomlest za sprzęt l transport..zapłacono z przyznaneJ

dotacJt na 0oą lłieJskl c 1.119 tys. Wkład spoleczny wyr

nibs} !] 420 tys. zł.

2l. Remont ośrłietlenla ulicznegg rł_m,ĘĘĘ__.L !mĘĘr
o/ niodernlzacJa ośwletlenia ullcznego.rł Novłym Blał!]

czu. Oobudorłano o§rłiet],enle na odc!Ńu 1.529 Ń
łJraz z zainsta}owanlem 9 lamp u}icznych t 2 puŃ

tbvł zapa}anta ponadto znodernlzoxano część ośvite

tIonla vl klecunku StarBgo B!alczs.

0góIny koszt zgdanla rynlUsł : 19.500 tys. zł.H tym

3 dctacjs z budżstu l] 4.210 tys. zł. , luntlusz xloJ

ski L| 19,250 tys. zł.
b/ dokumentacJa,o§uietlenia l remont oBwietlcnla ul

llcznego. 0pracołano dokumentacJę na oświotlenie

u 1 tczne;§_fu!gi3._ zarncn towano 5 lanp ozdobnych

na ul. Ko§ciuszki, napraxiono będź wymienlono u:,l

. szkodzone lampy na terenle mlasta i x Żegr6lku.
'Koszty zxiązane z rrfw pracaml wynlosly | Ą0.751 tys.

zŁ.

c/ napravła oŚwletlenia uliczne§o H Ę:n:i!gw]Ł
Zancntoxano 4 lanpy rtęqlowe przy ul. }4achciń :

sktej. Koszt remontu wynlbsł Ą.29l tys. zł. l zos

tał pokryty z budżetu grniny.

dl rennnt o§wietlenla ullczneco;L9l!§ill
Za wykonanie ośxietlenia przy§tarr{u PKS oraz na

prarłę oświet],enia ulicznego zapłacclno z budżetu

kwotę L ?"B48 tys. z}.

e/ remcnt oświetlenla ulicznegołl Starym Blałczu

t! }:'92 r. ze §roCkbvł budżetowych zakupiono za kHo

tę 5.}7Ą tys. zł" opraHy rtęclore §raz z żaróx.]

kaml. ficryłnt o§Nletlłnia zoatanie l,ykonany w sty

crni.u l99} r.

a

f/ naprawa oświetIenia ullcznego w i,Jonieśclu 
"

Zakuplono l załoŻono 2 aptawy rtęclowe. Reinont

został wykonany przcz ZE w ramach konserwacji,na

tcvnlast za matarlał zapłacono z odplsUw wleJsklch

krłotę t 1.660 tys.zł
, 0/ remont oświotlenla w Che}kowie

Za dobudowę przęsła linii i montaż oprawy sodowaj

oraz naprawę oświet].en ia zapłacono z odpisdw

wiejskich kwotę :: ).Ą05 tys. zł"

h/ napcawa ośvrletlenia ullcznego_vl Morowniry

Za montaż 6 szt. lamp ulicznych sodowych zapłaco

, no z odplsów xieJsklch ktlotę :] 1.552 tys. zł.

IV.KULTURA I 5ZTUKA

l. Rozbudowa i modennlzacJa Centrum Kultury w Śmiglu :
.a"
Koszty związane z pracami wyXollcieniow}mi t zakupa-:

mi wynlos}y c 1.2l2.15Ą tys.z}. ( planoxano 200.000

tys. zł. )
2. .Reriont 

rruszli konccrtor^lej przy Centnum Ku]tury , H

Śmlglu.

Pan AndrzeJ 0obra!! wykona} w czynle spo}ocznym z

xlasnego materlału prace malarsklc r musz}l konccrto

weJ, lawek parkowych, parl(anu sta}owcgo i brany za

kwotę ': 5, )75 tys, zł,

J. lir:nrtlnt l konsccwac.ja rłiatrłi<6w w Śnłiqlu.

|,lykonalro naprawQ skrzydcł i korrservlację !rodi<lcrn za

bezpleczaJącym xlatrakUw, ponadto założono ) opcawy

rtęciowc ośwletlające teren 1 2 lampy przy stawle .

Koszt remontu wyni6sł 1- )1i.0l5 tys.zl.

Ą. Remont pałacu r Spła,"/lu.

Za naprawę ! osadzenle bramy xjazdoweJ , zużycle e:

nergli elekirycznej oświetlenlow,rj o§az r,łypłaty wy:

naBrodzenia stróża poniesiono z budżetu koszty -l

1Ą.17] tys. zł.

5. Budowa i remont Śłietllc o remizolśxietlic, reniz,

a./ budoyła ś,łietli;y w P:lysiece Stare,j I

plan pccz. X 50.000 tys. zł.

lł 1992 r. były vykonywane placi] :

! założono pońltkę sufitową,

l założono podłogę w sa1l,

1 położono płytkl §clenne l posadzkcwe u pomle:;z

czeniach sanltarnych i kuchnl oraz zamont,!ęłarlo

blały ospczęt,

i:ilr3ce m;larsk!,e,



- zakuplonó l osadzono drzxl wahadłowe.do sall ,

. wykonano oklennlce do okien plwnlcznych,

ł prace stolarskle,
3 wykonano tynki zewnętrzne wraz z natryskiemrryn

ny, parapety z blachy ocynk,

'] postawlono trzon kuchenny,

1: zwleziono i rłyrbwnano teren plasklem przed o:

biektem.

WartoŚC wykonanych prac '- I51.2ą8 tys. zł.
W tym:dotacja z budżetu r.l l0].086 tys.zł., odpls wlejs
kL ]) 2.'122 tys. zł, ri<ład ludno§ci ! 51.óĄ0 ty!. zł.
b/,rozbudowa śwletllcy rł Brohśku

Budowa 1] rozbudowa §wletlicy jest real,lzowana v for
mie czynu społecznego przeż rady sołeckie rsl Broł,li]

sko i Nowy Blałcz.

l{ 1992 r. rykonano r dokumentacJę ocaz lundamenty
pod śclany nośne l w częścl śclany działowe. Ponadto

zakuptono materiały.

llartość wykonanych prac 1 zakupów .: ?1.228 tys. zł"Si tym

! dotacJa z budżetu '- 
'].9)B 

tys. zł., lundusze wteJskle

L 2.B00 tys. zł., xkład ludnoścl : lł.490 tys. zl.
c/ budqwa §wlct}tcy rr Bconikowle

Yl |99? §. zoloźono t,nstalacJq odgronoxą oraz zapłaco-

no ta o3łkl0nlc oklen l tllc zużyty do prac tynka§ L

gklch * l99} r.

tlartoŚĆ wykononych prłc l l0.0)l tys. z1. l{ tym: dota.-

cJa z budżetu::9.000 tys. zl., odpls wleJskl i.:1.0)lty9.

zł.
d/

W L992 r. zakuplono l zainstalowano kinkiety w sall ,

rłykonano prace rnalarskie, zarnontoxano biały osprzęt x

częśct socjalnej sklepu.

Wartość wykonanych prac :j 5.1Bt tys. zł. }ł tym : odpis

wiejskl l Ą.r05 tys. zł., wkład }udnoścl L 676 tys. z}.

e/ butJowa śrłietlicy rr Poladowie

W L992 r. rada sołecka przelała na kcnto budowy śvłiet

licy kwotę 10.000 tys. zł. z odpisó* wieJskich. 7a ma

. pę i opracowanie dokumentacji na przyłącze energetycz

ne Społeczny Komltei poniUsł koszty w rłysokości 1.?55

tys. zł.
f,/ buCovla remlzo - św!.et § i erpowi e

plan pocz. :- 50.000 tys. zł.

ll |992 r. wykonano następujące prace s

:- praca tynkarskle *ewnątrz oblektu,

- rykonano oraz osadżono stolarką oklomą l drzrłiową,

li xynr.lrowano zalLecze kuchenne ( stan surowy zafiJ<nlq'ł

l częśclowo poło2ono posadzki betonowerwykonano scho:

dy na plqtro l prace ptzerbbkowe,

l: zakuplono *ełnę mlneralną do ocleplenla stropów,

}larto§ć wykonanych prac !: 98.002 tys. zł. l{ tym r Dota t
cJa z budźetu l 5).Bl0 tys. zł., fundusze wleJskte ! lO.

)57 tys. zł", wkład ludno§ci ': )r.B5' tys. z}.

g/ budowa remizo : świetllcy w Robaczynie

lJ 1992 r.
:l posatawlono rury Ścian nośnych vłtaz ze szczytaml,

u yykonano konstrukcję dachoxą z drewna, deskowanle

połaci dachoweJ kt6rą pokryto papQl

:: pokrytó dach eternltem,

!: założono hakl do rynlen t obrbbkl blacharskle komina,

!] zakuplono stolarką oklenną 1 drzwi §ejśclo,{e do §wle

tlicy.
l{artość wykonanych prac !; 6?.08) tys. zl. ll tym r dota,ł

cJa z budżetu il 44.?15 tys. zł., fundusz rleJski l 1.982

tys. zł., wt<ład ludno§ci § 15.]86 tys. z}.

hl rozbudowa remlzo ! §wletltcy H kar§nicach

W 1992 r. viykonano r

c mJry plęt§a 1 §clonkl dzla}owe plqtra,

Ł wykonano l zamontowano konstrukcJq drounloną dacho!

PQl

': .Ć,latowanle oraz pokrycl€ dachowo z sudullny.

Iartość xykonanych prsc u 81.49) tys. zł. l{ tym r dgtg :.

cja z budżetu : {5.000 tys. zł. t odpl9 rleJskl E 5.B0)

tys. zł., vkład ludno§cl ! ]0.69C tys. zl.
1/ budówiremlzy w l,łorownlC|'-

Budowa została zakończona 1 oddana do użytku we Hrze§

niu 1992 r.

}lartość wykonanych psac r 66.58Ą tys. zł. t{ tym: doi

tacJa z budżetu 1: ]0.]0Ą tys. zł., dotacJa z budżetu

(05P) !Ą.72l tys. zł., odpis rłteJskl 1 2.049 tys.zl .

xkład ludnoścl : 2l9.519 tys. zł.
j/ budowa remizo !: §wiet],icy w Żegrówku

Budowę zakończono l przekazano do użytku H październi

ku 1992 r.
lłlartość wykonanych prac:- 21.515 tys. zł. }l tpn: dol:

tacja z budżetu 1 12.000 tys. zł., odpls vłieJskl'- 1.

1]7 tys. zł., układ ludnoścl L B.]?B tys. zł.
,k/ budorła remiey w Karmini,e

ll czervłcu 1992 r. zako}lczono budowę l przekazano 9 1

blekt do użytku.

Wartość wykonanych prac !,: }r.69] tys. zł. tl tym r do::

tacJa z budżetu :2,681 tys. zł.t odpls rlaJskl § l2.

106 tys. z}", wkład ludnoścl ! 900 tys. zł.



5
I/ remont remlzy w lJońleśclu

l,'l 1992 r. rłykonano prace tynkarskle, założono lnsta ar

locJq olektrycznq obwlotlonlową, tłykonano rogaly na

sprzęt p.poż.l zakuplono krzesła.

0o zakończenla remontu wykonywanogo przez Zakład Rol:

ny l,lonieśC pozostaje blałkowanie §cian.

Vl L992 r. udzielono dotacJi z budżetu w wysokoŚci l0.

972 tys. zł. na zakup wapna, cementu, styropianu : i
krzeseł plastlkowych

ł/ remont świetllcy w Nietążkorłie

Członkolłls OSP Nietążkowo rłykonall vt 1992 r. 
,r

!] remont dachu papowego

j: terrrcnt w kuchni : powiększono częHE kuchennąrwykona

no przyłącze gazowe oriizałupiono dwie kuchnie ga1

zowe, boJ}er elektryczny, wykonano 3zafox3t6ł C H

, ramach środkUw 0SP.

!/artość wykonanych prac remontowych ( remont dachu ) c

Ą.260 tys. z}. l' tym: dotacJa z budżetu ).000 tys. zł.,

rvkład członkbw t)SP c 1.260 tys. z}.

m/ remont śwtet}tcy lł Przyslece PolskieJ

!łykonano t

..l położono popę na dachu,

C rcrront c.o. or8z lnstalocj1 }todnoJ,

l zokupiono motcr!a} do prac malorsklch,

t{ortośĆ wykonanych prac rcmonto*ych l 5.209 tys. z1.1{ tym

dotacJa z budżatu !.l 4]1 tys. zł., odpls rrioJskt A ].16)

tys. zl., wklad ludnoścl t: 1.615 tys. zł.

n/ rernont §wietllcy w Nowe.Jwsi

Położono noxą posadzką betonową, uzupełnlono ubytki 'lł

ścianach oraz wymienlono lnstalację elektryczną w !wiet::

llcy.

Wartość xykonanych prac remontorłych : 5.127 tys. zł.

t{ tym l fundusz wleJski c ].lll tys. zł., rd<ład ludno§ci

!: 2.016 tys. zł.

o/ remont w Domu Wiejskinr w Stalym Bojanowle

U L99? r. z odplsbrł wiejsklch prueznaczono kłotę 19.

068 tys. zł. na zakupy : patelni elektryczneJ ,matec

1ałów do lnstalacJl_elektryczneJ, ceg}y, drzvlirwypo

5ażenla kuchnt.

F/ cern661 śvłietlicy rł Olszewle

ll L992 Ę. z odpi56w łliejskich za kwotę 1.572 tys .

zł. zakuplono płytki lastclko i cement na położenie

posadzkl w części sanltarnej.

i/ remont śwletllcy w Koszanowle

Za kwotę 5BB tys. zł. z odpisór rieJsklch zakuploi

no zan*<l ocaz 2 }ampy JarzenioHe do śrłletltcy,któ:

re zostały zainstalowanc prżez 9. Chomskiego !i czy

nie społecznym.

V.OŚliIATA I KULTURA FIZYCZNA.
l. lemont chodnika przed obiektem Szkoły PodstawoweJ w

N L997 r. został wykonany remont chodnika na odcinku

l00 mb z płyt betonowych zakuplonych ze środkbw budże

towych. Pozostały materiał tj. krawężniki, plasek gl,

raz montaż chodnlka został zabezpieczony i wykonany

przez Zakład Mechaniczny PGR Stare Bojanowo vł czynie

społecznym.

Wartość zadania ogółem L 9.650 tys. zł. l{ tym l do:j

tacJa z budźetu (wykazana * dotacJach na Szkołę w

Staryn Bojanowie ) J ].650 żys. zŁ., wkład P6R Stare

BoJanowo L 6.000. tys. zł.
2. Bolsko szkolne przed Szkołą Podstawową tł Czaczu.

Mieszkańcy w czynle społecznym wyprofl],owall teren

przeznaczony pgd boisko szkolne oraz przywleźlt pla:

sek i Hyrównali plac.

lłartość wykonanąo zadanla wynlosła - 6.Ą?0 tys.zł.

]. Stadlon w śmiqlu.

Cz}onkowle Klubu SportowcE;o " Pogoń |9?9 " w Śniglu

oraz mleszkańcy mlasta t pmtny Śmlgtel wykona}t w czy

nle społecznym praco lemontoiłe za kwotę : 14.0l9 tys.

zł.
Przewodnlczący Zarządu

j,nż. Jerzy CtcBla

Centrum Kultury x Śrnlglu serdecznle OzręXule Pant

B. M. zam. w Śmiglu, ul. Północna za przekazanie nieod :
płatnie Bibliotece publicznej w Śmiglu 14 nowych książek

o ogóInej wartości l70.000,r 2}.

DYllEKCJA SAhlORZĄ0O'iiE60 PRZED5ZKCLA

l,/ śl"1i6LU

0z IlKUJE PAlisTl,,lU

Ewie i Ryszardorłi }.lazur|łom

Euqcnii i l1arianovli Smolarkom

ta pocJlrovłanie prezentu gvliazdkorvego dla dzieci

w _postaci magnetowldu.
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0dbyła slę ona 5 marca br. w sali Centrum Kultury w Śmi

glu z udzlałem radnych t llcznle zgromadzonal publlcznoścl !

glównie sołtysów l rolników.

Składała slę nieJako z dwóch czę§ci t sprawozdawczeJ z

działalno§cl vt 1992 r. i uchwałodawczeJ.

JAK RAOA I JEJ 0RGANY
tlYKONAl.lczE PRAc0l{ALY l'l L9r2R,.?

Zo sprawozdanla Pczorłodnicząccflo Rady p" lłitolda 0 a

mleczyńrklego wynlkoło , żo l; stotystycznle rzecz blorąc !:

kożdy rodny r8z na dwo tygodnlg Jczestnlczył rł Jakimś Bo3lcr

clzontu" Oczywl6cieł, nOJHsżnloj3zyml a nlch by}y scsJc,na któ

rych potloJmowano uchwa}y" Informowallśmy o nlch Czytelników

na blożąco.

§praxozdanle z dzlałatrnoścl Zarządu Mlasta l Snrtny *nt

giel przedstarrlł burmlstrz Jerzy Cteśla.

0 pcacy tego tego gremlum rzadko plsaliŚmy na naszych ła ,l

mach, stąd dzi6 trochę szerzeJ.

Awięc 2czym zaJmoxał się Zarząd ?

l. Realizował uchuały Rady. Było tch 6] l mlały §zero',l

kl wachlarz tematyczny: o d zmian nazw ulic ,zakazu palenia

tytoniu, egzekwowanla opłat, xłączania l wyłączania nierucho

mości !, lch zbywania 1 przejrrnwania , ustalanla reg,l1amin6w,

powołyvlania l 1ikwldowania zakładóił, p o wydaxanie opinil t

nadawanie statutdw !: d o _realizacji budżetu.

2. Reallzovlał uchwały $łlasrre, które m. ln. dotycłyly :

! wysokości ryczałt6w dla kieroxcbw 05P l dozorcdw,

: odpłatnoścl za.koizystanle z szaletbw mlejskich,

; podztalu środkbrł otrzymywanych na realizację zadań zleco i

nych,

; powoływanla kierownlków Jednostek samorzqdorłych l czlonkór

komisJt oplniuJących,

:: zasad rynagradzanla pracorłnlkóx zatrudnlonych x podległych

Jednostkach,

tl rozdysponowanla rezerwy budżetoreJ.

f,. Ponadto ( m. tn. ) l

'j zawarł umouę z Kurkowym Bractwem Stnzelecklm przekazuJąc m.l

nieodpłatnle budynek kręgtelni t 16rr strzelecki,
:J zawarą umowę z ulzędem Telekom.lnlkacyJnym § Lesznlo doty r

czącą pobieranla op}at podatków od §rodków transportowych,

!- zaJmo[ał stę przojęctem ŚmlglolskteJ Kolel 0oJazdowoJ,

( od XlI |99ż , vt rłyntku zaworcla umo$y z ZDOKP w Poznantu,

by utrrymać §K0 dopłocamy mlostęznle 20 mlllon6w ),
i za§ospodaroxał przeJęta l.X.1992 r. ceglolnle. tjhohororał

xczcśnleJ splsong urowy dzlorż8}łczo w czaczu 1 Nlotążkorłlo.

Ceglclnię rł Przyslecc PolskleJ organlzacyJnle włączono do

Z6KIM rl Śmiglu. 0gloszono tł prasle centra}noJ chę! JoJ

sprzedaży lub xydzl,erżawlenla.

L oolosil przetarg ! xybrał wykonaxcę na budowę rłysyptska od

paclór stałych dla miasta 1 gmlny, oblekt ma być ukoilczony

rł VI br.

I xykupi} od pck §wiadczenie usług oplekuńczych r mleJscu za

mleszkanla chorych,

! rozpatrzył 20 wnioskórr o przydzial }okall nleszkalnych yl

budynkach konrunalnych ( } odrnownle ) 1 ]7 wnioskdrł o uttp '-] ,

rzenle 1 przesunięcie termlnu płatności podatku rolnego o-:

raz składki FUSR ( 12 umorzono, pozostałym pzresunlęto ter

miny płatności ).

Sprawozdanle z reprezentoxania naszej gminy vr S e 3 '-:

miku Samorządoyym w Le_:znle.zło!
rił-.iinv Jan Ncxicki, który stwlerdzlł m.ln., .że i

l kHoty ponoszonc przez §amo§ządy gmln na utrzymanie

Sejnlku, xobec jego xąskich kanpetencjl 1 nikłych możllxości,

są nlcxspólmlernie wysokle. Stąd Sejmik wnloskował o sarnoEoz

tłiązante slę, Jako protest przeclx własneJ nlenocy,

] uczestnlctwc rł posledzentach zacządu ułatxlłoby ml



zalmowantc stanowlskaTBurmistzr replituJa r ntc nie stol

na przeszkodzte ... )

K o m l s J a R o w i z y J n a sprawozdanle przed!,!

stawlł radny Zygtryd Budzyilskl f wnosząc o absolutorium dla

Zacządu, podpowiedziała swymi xnloskami,by nadać },iększą Jaw

ność ( przetargi ) zlecanlu prac l by zarządzenla miały po!

dany czasokres.

0 y s k u s J a była krbtka i w zasadzle dotyczyła

" drugieJ aptekl " § radny l{ojciech BaJon.

Oruga , czy trzecla ? Dla porządku r l. plzy u1.5. Skar

zyilsktego. Jak rryja§nił Burnlstrz, budynek powstaJe na

gruncie gmlny.BuduJący zakwestlonował cenę gruntulfzys

kał na czasle i kupując budynek rr rynku c przenldsł doł1

aptekę ( Z.) z budyrrku ośwlaty. Należy slę spodzierrać,

ż6 zaniecha otrłarcla aptekt ( l. ) pczy ul. 5. Skarzyń

sktego. Sprawę r,yceny gruntu rozstrzygnle sąd.

Trzecia ( ? ) apteka, też na narożniku ( uL T, Kościuszki 1

H. Sienkiewtcza ) tostanle otwarta Jeszcze w tym mieslącu,

PIENIĄDZE POOzIELON0

Przystqplono do glosowanla nad uchHałami.

Je§t1 nlg bqdzle mtel roInlk
nio bQdzte mlal nlkt l

§ i. Obnlża slę 6rodniq cenę §kupu żyta v IV krartale L992 t.

przyJmowaną Jako podstawq obllczanla podatku rolnego na

obszsrzo gmlny Śmiglel na I p6łrocze L99) r. z kwoty

l52.r00 ,Ć do kxoty 76.190 ,§ zł.

§ 2. Różnlca wynikaJącs z obnlżenla starł<l podatku rolnego ,

a stawką przyjętą do nallczenla podatku rolnego , na I

półrocze l99) vł nakazach płatniczych na lączne zobo}.ią!:

zanie pieniężne będzie uwzględniona przy płatnoŚci II

raty zoborłlązail plenlężnych

( copraktycznie sprowadza siędo "wyp a dn l ęc 1 a ll

?. raty podatku rolnego, awięcdourn

niejszenia dochodów rr budżecie o 1.)00 milionbw zlotych ).

O,§los prosl Paweł Koplehka l] preżes Rolniczej Spół,dzielnl

Produkcy_rnej w Spławiu :

- nas, rolnikdx 2. rżta nie ratuje,

(: pod *egetację rrrusimy nawozy Cać już teraz,

§ co roku, w stgsunku do tego samego dochodu, koszty pro

dukcJt },eca§tają o 29 \,

r padły P§R, za rok my, po nas B0 ł §ospodarstw tndyxlJ

dua}nyclr,

ć gny padnlany, wy nle bąrJziecle mlell co J€§C ś chyba z

lmportu, ale to na krótką rretę,

!: nas ratuJe l. rata, druga będzle lżejsza, bo będą do!

platy za paIlwo.

Radny Jan Pietrzak ( tez ro}nik ) : plerwsza rata podatku

rolnego Jest pierrłszą wpłatą do budżetu.

Myśl tą kontynuuje vlceburmistrz Henryk Skrzypczak l gmina

bez pleniędzy nie może prowadzić działalnoŚci.

Proponowaną uchwałę przyjęto Jednog}ośnie. 0rugiej raty nie

będz i e.

Do kupienla budynek po młynle.

PodJęto uchwałę o zbyciu w użytkowanie wieczyste nle:j

ruchom§ci z budynkiem b. młyna przy u1. Bruszczerskiej w Ko

szanowie. Budynek z ogrodzenlem wycenlono na 1Ą4.698 tys.zł.
+ ]6.17Ą.500 ,! zł. za grunt. Na powyższe zostanle ogłoszony

przetarg.

Budżet uchrralono bezbole§nie

Przedstarłlony proJekt uchwały rł sprawle planu dochodórł

l rrydatkdw na rok l99) Jest rrynlklem konsuilacJt i.: nleklerly

bardzo burzllxych : l żarliwych dyskusJt, kt6ro prowadzono rl

KołnlsJach Rady. Jeden radny był przeclwl Jeden slę wstczyma}.

0 b u d ż e c l e na rok l99) szczegółowo napiszcmy H

następnym numo§z8.
Ozi§, dla lnformacJl podam, że oplcwa on na sumę 25 mlllarrJów

5B9 mtlion6w BĄ tyslące złotych.

0lbrzymią rsdoŚć z uchwaloncao budżetu wyraztll radny Jsn Plc

trzak l sołtys wst Brońsko 'J Marcln Miś : wceszcle b ę ł-

dz!e wichreJonie rłoda l

l{otJoclągowanle 12 wsl w rejonle Brońska będzle najwlększą ln

rłestycją tego typu w wojewUdztwie : stwierdził Burmlstrz .

Llczymy też na subwencJe WoJevlody i: dodał.

Będą kłopoty z prądem, ale.,.

Przy uI. J. kllińskiego w Śmiglu rozpoczęto inwestycję

energetyczną :l budowę Głównego Punktu Zasilania. Po Jej za ,,:

kor{czeniu d w grudnlu '- znacznle poprawi się stan naplęcia w

sieci. }bgą jeCnak w trakcle budowy nastąpić nieoczekiwane ,

czasowe vyłączenla. Już dzi§ Burmistrz przeprasza.

śMI6IEL pOvłIATEM ?l

lła zakończcnle Przewodnlczący Rady p. Witold Bnleczyń:

ski zakołnunikował, źe Rada, uCzielając Sejmikowl odpoxiedzi

na plsłno sondażowe, opowledziala slę za utworzenlem powlatu

Śr,lgielstiego bądź wlączenia l,: ze xzględów hlstorycznych do,

Pox1 atu l(ośclatlsklego. ,(H.z,)
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Ogłoszony lĄ kwietnia 19Ą6 r. przez KcaJową Radę Narol

dową " Oekret o bibliotekach l opiece nad zbioram!..blblio r

tecznymi " przyczyni} się, że bucmistrz Pan Józef Tokarczyk

spowodował, że Rada Narodowa uchwałą Nc 28 z dnia lB.0).1947

roku zapewniła lokal na blbliotekę w gmachu Starego Ratusza,

oraz jeJ wyposażenie Jak róvłnież przyjęła na stanowlsko bi :-,

bllotekarza Pana Józefa Wesnelowicza, ktbrego zgodnle z po-

pczednimi ustaleniaml *ładze miasta skierorłały na przcszkoi

lenle do Państwowego 0środka Kszta}cenia Blbllotckarzy w Ja-

roc i nl o.

Książ}<l pochodzgco z darów społecznych, powlerzono 9:,-

piectl w/w ltok, Już 1.07.19Ąi r. rozFoczqła dzlałalność

MioJlka 0tbltotekn Publiczna rł ŚmiglIu.

Okólnik kancelarll Rady Państrła Nr 54 z dnia 2l llpca

l94B r. nakładał na organa terenowych Rad Narodowych obowią-

zek zakladania placówek bib1lotecznych. Rady narodo,.łe zobo !,

wiązane były do dostarczenla odpoxledniego lokalu na blbllo:

tekl, śwlatło i opał, odpowiedniego sprzętu, oraz wyszukanlu

kandydata na blbliotekacza.

W nieco odmiennych warunkach powstała tutejsza biblio

teka.

Órczesny burmistrz Pan Józel Tokarczyk będąc wielkim

miło§nikiem kslążek, pedagog z zawodu, był inicjatorem pow:

stania i założenia biblioteki na terenie miasta śmiq}ai

Społłrzeństwo miasta,a przede wszystklm młodzież har-

dzo lntensyivnie korzystało ze szczupłego księgozbioru.

Pierwszy wpls książck do lnwentarza nastąplł 1) sty !

cznia 19ĄB r. w liczbie 500 tomów. Na koniec l9ĄB r. kslęgo:

zbiór biblioteki llczył 99Ą tomy.

l.l dwa lata po ukazanlu slę l'Dekretu..." dokonano re

jestracJl btbllotekl w Inspektoraclo Szkolnym w Kośclanle rl

którcJ czytamy l

" Zaśwladczam, że Obywatel Tokarczyk Józef zamleszkały

w Śniglu Pl. Rozstrzelanych Nr 25 Jako zatządzaJący btbliote
ką, która Jest w}asnością Zarządu MteJskiego w Śmlglu 1 mleś

ct slę x Zarządzie MieJskim w Śmiglu wykona} obowlqzek reJei:

starcJl blbllotek przewld.ztany rozporządzeniem, (...) t zło1

żył kartę reJestracyJną vlcaz z kwestlonariuszem dnta ?B.02.

l94B r. 8ibltoteka zapisana w reJestrze btbltotek pod Nr 5 ''.
MieJska Bibltoteka Publiczna mie§ciła slę rł gmachu

§tarego Ratusza ( centrum mlasta ) 1 nta}a do dyspozycJl )
pomleszczenla z czego Jedno przeznaczono na wypożyczalntą a

porostałe dwa na czytelnlę.

H l956 roku klerownlklcm BlbItotck1 zostrjg Pont

Agnleszka }losngrowlcz , która kleruJo nlą nleprzerwanle do

1.12.19?6 r. 0d grudnla L976 t. btblloteką kteruJe ianl

lŁlena Wróblerłska.

U |972 r. blblloteka zostaJe przenleslona do Doru Kul

tury, w którym otrzyrnlJe cztecy pomieszczenla o pow. 160 ml.

l{ wynlku reformy podziału a&nlnlstracyJnego z dnlem

1.01.1975 r. na terenie byłych gromad powstaJe Jedna gmina.

}l Śmiglu powstaJe Biblioteka Publlczna Mlasta t 6mtny.

Dyrektor Centrum Kultury

w Śmlglu

}lelena l{rdblewska

ffi ,łż3

I



J}*rg{, lzpita{owi I

! Pan Henryk Clseł '; właściciel apteki - yplacając t.OCO zł.
l P. Klecha L. I00 tys. zł.
! P. Gizek l 1.000 tys. zł.
! P. Renata Krawczyk ! 100 tys. zł.
i P. tlalertan Kunert ł 1.000 tys. zł.
::0rklestra Dęta oSP w śmlglu i chór paraflalny:! 1.1B7.100

złotych .
', P. Jan Ciesielski c Sp6łXa R€montoHo t Budow],ana w Śmlglu

przy ul. Li.poiłej xykona} w 2 pomieszczeniach szpltalnych

twarde posadzkl z własnego materlału. WartoŚC prac lJ 10 mln

z łotych.

PONAOT0

szpltal otrzymał dary z Bolgil i Holandlt r postaci r 60 łól:

żek srpltolnych, róźnorodnego sprzętu rehabtIltacyJnc6o, maI

tcracy (nowych), biollzny pośclclowoj.

0zIĘKUJEMY lll

1NFORMACJA

z 0zlALALNOŚCI URZĘil 5T^NU C"Y,i{ILNE60

l.łiAsiA I GtlINY vt. Śutcuu z^ ROK 1992

l. RejestracJa ulodzeń.

_iporządzono tylko jeden akt urodzcnla , ponleraż wszystkle

pclzostlłe urcdzenla mleszkańcćlł llJszcgo mlasta 1 grnlny mlały

miejsce na terenle dzlalanla lnnych Urzęddw Stanu Cywllnego.

i tam sporządżono lch akty urodzenla rł llczbie okolo 250.

2. Zwlązkl rła}2cńsl<le

t{ zwlązek małżeński wstąplły l22 pary. Wszystkie małżel'lstwa

były zaxarte w formie uroczystcj z udzlalem rodziny l zapro:r

szonych gości, a także z udzialem delegacJl zakład6w pracy i
organizacJl społecznyctr.

Najmłodsze wlekiem zawarte małżeństwo 1lczyło ! mężczyzna }!

lB lat, kotrleta ! 19 lat. Natomlast najstarsze wiekiem mał'-

żeństwo zostalo zawarte, gdzie męzczyzna llczył Ą7 latra ko';

bieta ĄĄ lata.

Pono,łnie w zwlązek małżeńskl vlstąplły 4 osoby, vl tym l mę2 r-

czyzna i ) kobiety.

Z przykrośclą należy stwlerdzlć, że prawornocnyml uyroi

kami sąCowyml zostało rozvliązanych przez rozwód aż 12 mał ij

żeństx, z ktdrych wlele niewinnych teJ sytuacjl dzlecl zosta

}o pozbawionych ciepła i pełnej troski domu rodzinnego.

Zawierając małżeństwo należy mieć na uwadze w plerwszej ko :

}ejnośc! obowiązkl rłzględem rodziny, a w druglej dopiero ko1:

lejnoścl przyslugujące prawa. Nie zawsze Jednak wstępujący w

związek malżeńskt zdaJą sobie sprawę z podejmowaneJ decyzji

l wypowledzcnla tego sakramcnta}ncao s}owa " ślubuJę uroczyś

cle ", o czym niekiedy bardzo szybko oboje ma}żonkowlo zapo:;

m! nają.

!{ rol<u 1992 Urząd Stanu Cywilneqo wydał Ą zczwolenta na

zaxlrc!e zwlązl<u małźr:ńl;ktt]clo poza rlrarllcalnl kraJu ctIa ó mic

szkarlcóx tutcjszcgo miasta l gmlny, w tym 2 kobloty 1 2 męr,

czyzn. Ponadto wytlana ]erjno zczwolcntc na zawarcie małżcństwa

przed uDływem ustawowego tcrmlnu mieslęczneqo wyczeklwanla.

). Zgony

Vł księdze zgonbw sporządzono l)) a},,ty osób zmarłych na tere:,

nic miasta l gminy Śrnigiel. lłśród osób zmarlych zaplsano nie

mowlę, które ptzeżyło tylko półtora miesiąca acaz 97 letnie:

go starca.

w zapisach zmarłych w księdze zgonów znajcuje się spora licz

ba osdb zarłodowo czynnych.

Kieroxnik Urzędu Stanu Cywilnego : Włady,sław Krawczyk

POMóż szPiTALOWI l!l

KONT0

zESPÓL 0PIEtiI zORCiłOTNEJ KOścI^N

]ĄĄO)t ! 42l9B : l)l !/BK KOśCIAN

"0AR oal ŚuIGLn"
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NAJzORO!lszĄ DIETA JARsKA l l l

Podawane przez nas przepisy maJą na celu pokazanie ile nleograniczonych możliwoścl ma ten spsbb żywlenia, Jakie korzyści ( nie

tylko materialne ) z niego czerplemy.

\ł>,=Nqliś
JE5T

l szklanka fasoll dużej ( lub sol albo bobu ) :: namoczyć,ugotovl

l szklanka ryżu !- ,ugotować na sypko

l szklanka kaszy JaglaneJ (lub pęczaku, albo JęczmlenneJ),

ugotować na sypko

) młrchcvrkl 'l
I

)ptctruszkl } unotowaE

l (ltJży solc,r l
1

)(l _ 
'0 

daB plcczarck J
l lloc l
) ccbuln I przyrumicnlć rra oleJu

t
Ą lyżkl olr:Ju J

PYSZNY JARsKI PASZTET

2,5 szklankl łuskanego gcochu j: namoczy8, ugotować

2-)ząbklczosnku

} JaJko

6 łvżck tartoJ bulki

? lyżaczkI vegety rozpuszczoneJ w )/Ą szklankl cieplej wody

u_A PRAWOZIWYCH SMMOSZY

Ugotowane warzywa, grochrfasolę,kaszę,ryź przemiellć

przez maszynkę (lub w malakserze) do tego dodaE rozj

puszczoną vegetęt przysmażoną na oleJu cebulkę l por,

drobno posiekany czosnek, ] żółtka (ubltą planę z )

bialek dodaJemy na końcu) 5 łyżek bułkl tarteJ i przy

prawy ! sól rpleprzrpaprykarmaJeranckrkmlnekrrozmaryn,

kilka zlaren kolcndry t ktlka owocdw Jałowca.(Co kto

lubl) 6otową masę pasztetową r,kladamy do 2 rłąsklch,

d}uglch foremck wysmarowanych olcJem l posypanych bul-
ką tartą. Picczcmy oi<. l godziny. Choclaż pasztot Jes[

trochę pracochłonny to Jcrinak naprawdę bardzo pyszny

Wychodzi go ok. ) ko. Ooskonały do kanapek l

?.yczyny smaczncno !lt

6R 0C1-1U

,}

0bydwa przepisy (

nasz3 doradczynl

po ulcpszcnlu l ) podała nam

kul lnarna .
^NI^,
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2 dUże marchevł<lr 2 pietruszki, l se}er utrzeć na g§ubeJ tarce, dodaĆ pokroJoną cebulę i duslc pod przykryciem w J łyżkach

oJ,cju. Gd7 HarzyHa lekko zmiękną dodać 1,5 szklanki wody, l 11ść laurowy, J ! Ą ziarenka ziela anglelskiego, sÓI, pieprz,

papr;<ę ostrq ( do snlaku ). Za chwilę, gdy slę wszystko zagotuje, Codajemy rozpuszczony v l/2 szRlanki gorącej wody mały

przt:ciec pomidorowy, kminek,+najeranek ( do smaku ). tla końcu zasmażkę z l łyżeczki mąki, 1 łyżeczki masła lub margaryny sło-

nccznej. Sos doskonały Co ryżu, makaronu, kaszy , zlerrnriaków. l1ożna połączyć go z ugotowaną fasolą wtedy przypomina bezmięsną

" fasolkę po brotońsku ". l.lliIAM r rrniam l źę 4ł łły

'?}

l,JI l RYti^
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