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fraĘ J&igs{a ł' {niny
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.0db'yła si.ę ona 25 nraica

i

zosta}a zwołana z lnicjatywy

Za.rządu. Por,ządek obrad qkła,dałsię

z

i

§prżedaży zak}a.du cerami.ki Ęud'owtranej w Pr-zysie-ce PolskieJ
rłolne g},osy

-

dwóch punktów 3 sprawa

'

i rłnloskil

t$ §migru

!

będzie produkował to, co dotychczas 1,z wyjątkiem ce

9ły pełnej oraz

betonowe materiały chodnikowe

mlell el co pracowall l z kwallfi

kacjami, " jak długo będą pracować

' a, oa X.iggZ q. właścicietencęgleini jest sanrorząd,
, " r.od półtorą reku zak}ad nie i:rgdukuje i uiega dewasta
cjtr. .. , , .]
śił stycrniu 199) i: rtrbleźU się ohętni pracownicy ,
,
:'
a],e chciel,i wydzierżdwić ( "Nss to nle zado*alało"),
'

-

.

o§{o§zono rł pres,l,e centralneJ

termlnie, oferta

-

bloki mleszkalne, które zostaną

w

po

mlllonów,

kl

oleJem opałouym.

t.tiłsto l &niny

w Śmtglu Jertnogło6nle prayJqła uchrłałęo

ncJ w Przyslccc PolskleJ ea 19 mlllarddx. Tak wlęc ceglolnlq

|,lolne.9łosy

l.

l *nloski

nas

-

zdominowały drle spratły

t

.Czy w ztłlązku z prywatyzacJą llielkopolsklego Banku Kredy-

x Poznaniu przystąpić do Porozumlenia

2. Jaka Jest sytuacja

?

w

Kapltałowego,

Nierodpowledzleli Radnl.

rolnictwie ?

Przewodniczęcy Komisji Rolnictwa

aktu notarialnego kupujący wpłaca 5 miliarddw. Resz:.

formgyał Rad,ę| że l(ornisja, H obradech kt6rel uczestnlczyl

ta płatna w ratach

kż szef ,Lolłriczej " Solidarności " p. Le§zĘk] tłasielew ski ( obecn)l na sali } pod adresem,SUrnistrza i Przewodni

w

ciągu l0

lat.

Raty zostaną opro

.bioiąC pod uwagą 'fakt, że mamy sprzedaC
zakład który
sukcesem Rady będzie sprzedanie go

Z otjpowiedzi, któce udziela}'obecny na

i

stworze

-

.: pochodzi ze

$nlgla skąd w t965

r.

Jacek Frącko

rodzina się wypro-

*adziła t on '' yraca na staro śmieci"
l
/

obdcnle zJnruJe

slę

handlem

...

WoJciech Bajon poln-

czącego Rady xysuxa xniosek" by zorganizollali . spotkanie,
na którym przedyskutowane zostaną spra9ry dzia}alnoŚci A

gencji WłasnościRolnej Skarbu Państawa,

sesjl p.

vłiak Radnyrn, vłyłoniłsię następujący obraz właścicie].a1 ku_
pionej przez niego firmy;

.*-, '

suszarnl;

do zastąpienia mazutu, którym zakład Jest opalany,

późniejszej Spółki

nie dodatkowych stanowisk pracy.

-

w niewykorzystanych komorach

tępujące warunki : przed sporządzeniem hipotecznego

stoi,

:

zakłada np. 3u

przy§otovłuje plan ochrony środowlska,robi przymlar-

towego

centowane 60 Ł kredytem refinansowym,

,

-

w

naszych zaso-

- p. J. Frąckowiak zadeklarorvał 19 miliardów,
- zarząd w bezpośrednich rozmowach wynegocjował

-

l biznes plan, który

ekononlczny

rachu-.l

5prz8dano.

bach komunalnych,

,

o kupnie zadecydował zrobiony przez fachoucdw

$przcdaży nieruchorroścl stanwiąceJ zaklad cocamlkl budowla-

zapytanic z Ostcowa,

l, wartośćksięgowa obicktu wynosl 19.700
tym

l ,

-

gminy pracornlcy bądą dowo2onl,

czych,

flnc'a

z Poznania. By}a teł ofcrta nlegzkańca Śmi$la

odporłiem" ,

z terenu

szenie drewna

ftzeczpospollta ) o sprzcdanlu lub wydziecżaxlenlu o_ naJkorzy§tnleJszą ofcrtq zlo2yl p. Jncek Frąckoxtak

! nie

:.

nek

( 6azeta tlyboFcza !

blcktu,

l bYć

rBże studzienne,

:; plerrłszełlstwo będą

misirz' Jerz! Cteś|l t<tdry etłierdził,],'ie:

t

l hurt:- detal

przejęła

Bojanorło.

Pod adresem Bady Komisja skierowała wniosek, by

jedną

z

najbliższych sesji poświęcićsprawom rolnym.
}łnioski przez adresatów zostały przyjęte. Zatern czeka nas
debata rolna.

:-

usługl,

zaciągn!ęty kredyt zabgzplecza własnym maJątkiem
nrodukcJę uruchomi w clągu dxóch rnleslęcy,

były PGR Stare

która

-

,

Siedzący obok mnie p.

L. Wasieleuskl porłiedziałt że sytu:.
acJa Jest tragiczna, a naJgorsze Jest to, że ta prawda do
nikoqo nle doclera. Za p6ł roku nożerłynle nleć co Jeść

t
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WOĄIW 0Dł {t/effiI
nieSpołecznego Komitetu

Bruszczewie

Budowy }lodociągu w

i

i

6ośćmiKomiteu

ęc e
wiejskiego.

wodocię9u

otwarciu

byli (m.in.)

kończył

przy''

był do tejwsi,27macca,by wziąćudział w p o świ

takżeldyr.l,lydziału Rolnictwa

i KanatizacJl

WoJewódzkiego Zarządu

Melioracji i Urzadzeń

- Jerzy
wsi ...

burmistcz Miasta 1 6łnlny Śmigiel

lan 0udziak,Radni,mieszkańcy

!,lodnych u,

-

NflW^K, Józc

§ZYMKOWI^K

f

0ÓRcZEx,Laszek

-

STACl

lol'll I

-

dyr.

-

Cieśla,proboszcz §te

]

t

z ę ść

f i c j a}n ą"

o

te{ril

rozpoczął 8urmistrz

nikt n!e przypuszczałtżo takt

będrie finał tcqo nczedsięwzięc!a.Podkreśli} też,żeto

yoda

nic tylko dla Bruszczewc,alc takżc i cJla Śrnlgla (czQdć mlasta
jest zasllana z ujr;cla w Robaczynle).5twierdzlł też,żc:"życzył

zi9tĘpcl,['ronciszek

AK, li tan

C

stwierdzając,że Jeszcze rok

s ł aw DOMAoĄLA,M;tcck

tlym

soble,al'ly taklch uroczystoścl było wlr;ccJ".

['Jn tJojf:i{oda w swym wystąptenlu zaznaczyłrże woda Jest też gwa

z uJęcia w Robaczynle:

rantcm bezpleczeństwa.!,Jodociągowanic

ma 6.79B m.

-

wojcwództwa,przy obccnyln

tempie 2 '- J 1ata,trakttowane jest jako p§iorytet

l

"walczymy

o picniądzc przeznagzone na ten cel".Samorządy lokalne deklaru

ją zapotrzebowanie na
Dotacjami

tą składa stę wiele składników:budżet Mi6 Śmigiel -

Ą2O.B59 tys.,dotacje:UW Leszno

- l]].000 tys.,

tys.,banku w Śmiglu -).000tys.,mleczarni

5.000 tys.,róŻne rozliczenia

l2.7]] tys. oraz
naturze

I

"

Koszt ogólny budowy wodociągu rłyniósł l.)21.4ll tys.złotych.

'0.000

l

byłych oości"

m.

Na sumę

nlego szerokl strumleń

wiejskiej (d.budynek szko}y)poczęstunek,na który zaprosilt przy

Podłączonych Jest do nLeJ 76 użytkowników.Oługośćprzyłączy

l.ĄB0

'.:

Jak każe tradycja,organizatorzy przygotowali w świetllcy

członkowlo.

wodę doprowadzono

wielkiej radości zebranych

spŻrKtwr ZWOFWODĄ

i

Lesznie,

P§ace rozpoczęto w 3lerpniu l992 rr:ku.

Steć

ku

i ...trysnął z

sIę oklaski

wody.Roz}egły

-

]

Budorły t{odociągu w Bruszczevłie w skladzie:llencyk DUDZili

przewodnlczący,Seczcpan Ml§tl^LAK

burmistrza p.J.Cieślęo przecięcie symbolicznej

otworzył zasuwę hyd§antu
,

Onla ?0.Ą.l990 r.Zebranio 1,1iejsk!g wybcało Snołeczny Ko-

SKI

i

JEST

:WODA

więcenia.Pan Leszek Buliński

tJ,{

l{0nnclĄc
mitett

słowami

wstęgi.llastępnie ks.proboszcz 5.0udziak dokonał. ceremonii poś-

we Wschowie,które

go firma była wykonawcą rłodociągu,Henryk Paździoc - zca

je

o.E.Matyjasa

niu

w Lesznie p.§tanisław WoJciak,Antonl Chocianow5Ę| :- prezes Mię

dzygminnego Z*iązku Wodociąqów

- sołtys : p.H.Dudziński.ZaDAREM ŻYCIA i poprosił woJewodę

wygłosiłprzewodniczący Komitetu

Leszczyński p.Eugeniusz Matyjas przyjął zaprosze

WoJewoda

i

rv

kl ad

-

rł

powiedzial

i wyjątxi -

-

wykonaxcami

i

ll"

:obie takie

v|

śc'i | ą?6.BL9 tys. złotych.

j

ji.

invrestyc

urnieJscowion,r,n przy

!,i

t

Burmlstrzowl za wsparcie llnansowe

zakończył :

szampanem).

miarę upłyvłuczasu n a

strdj

sta

w

a ł się

i rnniejoficjalny.l,lykorzystali

to

mieszl<ańcy:

posypały
|.1.1ar;y viot!ę,

uIicy Przysiecktej,napczeclrłko świetlicy.

podzlękoxał N{ojerodzle

stanie sfinansować

Sr.łe wystąpienie |,łojewoda

sw ob odn i e j s zy

się przy hydrancle

Krótkie przerrdwl,enlcrw którym przedstawi} histocir; budowy

"

"Za to,że sami sobie pomogliście,za l,/asze powodzenie wznoszę

organizatorzyrzaproszenl goście wraz z

mieszkańcy wsi, zgromadzilt

preferujemy 9łównie tranzyt wody,choć

o 1l gospodarst*acnj'nigdy by nie Uvłv

270.000 tys.,odpis wiejski

F§r frń§tfrl Żyeła

0 §odzinie

ml1

rozpatrujemy sytuacje życiowe i możliwości

toast !" (spełniono go

WO§ń

5.)20

finansowe poszczeclólnych wsi.Małe ośrodkl(podał przykład wsl

-

Śmi§lu

(finansowy łącznle z wkł3dem

rzeczowym) } u d n o

robimy

minis'terstwa

-

70 miliardów,do podziału mamy

i

to

mo2e

poszetl,yć o rnetr tą droqę

krownl.

pytania

władze - my pomożelny l -dopornogłyby

staJą z niej micszkańcy
,

się

l

i

położyĆna

niej

dywanik

nam

? Kotzy-

innych wsl wożąc tędy buraki do cul

h
BURI,iISTRZ oOpouriuOrinł,że w tym

Ja L województwo też mamy mniój,bo mtnlster tr,łlerdzlrŻe skoro

roku z braku środków Jest to

nicmożliwe.Są rzeczy ważniejsze:wysypisko,oczyszczalnia,woda

ulgi,tó znaczyrże Jest dobrze i obcina subwencJe, Z
toj racjl,jak powlcdzia} Burmlstrz 'rŚnllptel straclł 1,200 mtI,
6.Ki"dv."t"i"t-" U

dóŁ daje

dla rejonu 8rońska.A sq wslc,któco nawot brukowancJ drool nlc
maJą.

kilka zadań;t]Ia Śmiqla VIOJEWODA:inaczeJ rozk}adają 5ię koszty w gospodarstwle 5 ha,in
najważniejszą'inwestycją jest 0 B1,1 00N I C A (będzie rea: czej w 40 ha.stąd należy dążyć do powiększania gospodarstł_:
1izowana pczed budową wiaduktu w Lipnie).A przed asfaltem jest okazja;ziemia z P6R.Jeśli nie macle pieniędzy na kupno ,
|,IOJEVJOOA

dodał:Nie dzieliC pieniędzy na

9az , tele fon,kana

Ii

wydzierżawiajcie z

zacja .

2.Po co nam powiaty ?TTo przecież olbrzymie koszty.Obecna §ela
cja:gmina

-

województwo

działa dobrze.Dlaczego burzyC to,

prawem pierwokupu.

jest przeinwestowanych.z

Wtele gospodarstw

nie zwrócił się rolnik gospodarjący na )

co

dobrze działa ?Olaczego w ankietach do nas (Rady) przysyłanych

traktory.

nie pyta się,czy obecny system jest dobry,tylko każe się

lll 1990 roku rolnlctwo przeżyłoszok

deklacować do którego powiatu chcemy naLeżeć ?
|JOJE|JODA

nam

sób myślenia: nam

,

stwierdził,że w opiniowaniu należy zachować zdrowy

rozsądek.Jego Urząd zaopiniuje Radzie Ministrów utwoczenie
naszym województwie 6 powiatów ziemskichra moźe 5

:

jest

1:cliwo

dawno rn!e1,1śnlykartkl na miqso,
bo

-

Oyskusję

-

dziny

patrząc na zegarekra minę}o Już ponad trzy 9o-

przcrviał burmistrz Jerzy Cleśla,który w imlenlu

i}tr;tlcm.Jr:st,stwlcrdzi} dalr:J nlówcarźc rrlc nldwl 5lQ o kosztach

'1,15zy5tkim

tworzcrrio powlotów.}i mia5tłcll,w których n!e uprówló 9lr; poIity

wał !}ospodarz

ki,jtlst

0puszczaJących żegnały oklaski.

tJobrzc.Plenir?iJzy nle można dzielić wg

tlościmlc§zkańchcą nlektórzy.Trzcba widzieć problcm l rnożliwośc

jcoo rcaltzacJI.

teenr'|tym bardzlejrzo

przybylym fJośctom ze udzlal w u§oczystoścl potJzięko

- soltys

?

Ul.ł w Lesznie przedstawił zebranym

"historię choroby"(okr.H.Z. ) akcentując nacisk adnrinistracji
rządowej na Agencję Rynku Rolego,by sprawnie,bez pośredników

:,

sprawiedliwie,wg zapotrzebowań zgłoszonych ptzez gminy,doko-

nała podziału.Jak będzie w województwie,napisze gazeta ABC z
5 kwictnia.

W

Będzicmy rozmawiać

:

Qminna

telefonizacja mija

budowy

się z

-

'liOJ§|ł(]OA:lm

nniej5zc podatkl

-

łpływy,tym Enina nniej wydolna.

t Słiglu w y r a z

1

l

Pan Wojciech Smoczyk

z Nacławia i Pani Violetta Szcze-

pan Mariusz kramski

z celinek l pani zofia Buchtrald

z

Mocownicy,

-

Pan Grzegorz Stępczak

z Brorlska i Pani

lwona Klecha ze

Śmiola,

_ Pan Ryszard Naskręt z Koszanowa

chodz1.

5.Czy porjai,kl rrusrą być takic wysckie ?

najblizszym czasle wolę vlstąpienia z zwlązek

0nia 17.Ą.199]:

ceIem.
nam

/A,l,/

paniak z Przysieki Starej II.

linii

tylko ze sobą,wicśze wslą,a nie o to

Śmtglu,

Dnia lĄ.4.199]:

-

stwierdził,że "bez wyjścia na świat"],

w

_J

małżeński,,w Urzędzie Stanu Cywilnego

4. Co z tclcfcnizacją onriny ?
Cvliatłol,rorJowej,mała

§lę wysypl§ko §mlecl oraz

§
2Ą

r}r-'

wyborów samorządowych (27.5.L99ą) ?

t3ulll4islRZ

p.tlenryk Oudzlński.

P$.!łojevłoda obeJrzał takźe buduJąco

llprowacJzenic powiattów musi być pr:przcclzone całym szercgicm

i

Jest na urlople||.

zwiedził Posterunck PoltcJi Lokalnej

zmian w ustawodawst,,{ie.Czy Sejm temu podoła do najbliższych

vl}adz

samoczątlowych podzlękował p.Eugcnluszow! MątyJasorrt za przyby-

ci0 n3 nasz

DYREKTUR VIYDZIAtU nOL|tICT'rlA

przekształcenlach

już nte będzle dopłacał.

rlrclt}it.:,llt: Jr.:st.tłicr1},ugo bQ(Jzlc można kupownĆ na raty.

].Co z ta kuktlrydzą

PGR.!rł lch

l

tym

J za tclcwlzorami staliśmytrzy dni.Oziś Jest,drooic

ców,jak tego

r

darowanie.Oróg rłiodących do tego Jest wiele.Ale do ranpntów
mieszkań w blokach,nlkt

zmiana sposobu myślenia,która nie

llliejrcu przyponntił,źenic tak

dotacje.Ale spo

nie tyle chodzi o zmianę formy zarządzania,lle o lepsze gospo:

zvło-

nJdąża za zmian3mi d0kony$,ujący,ni siq wokół nas.}lojcwoda w

: cofnięto

slę należy,pozostał.Nowa sytuacJa . gkłonl

Szczegó}nie trudna sytuacJa Jest

w

lennikiem duźych rejonów -l konfederacji wojewddztil.
,NajtrudnieJszą tzeczą

ha,a,}e utrzym.lJący 2

was do tworzenia kooperatywrgrup produkcyjnych.

doda}.

Ale za powiatami pójdzie reorganizacja wojewddztw.Jestem

wniosklem o odłu2e!

i

Pani Małgorzata Brze

zińska ze Śmigla,

-

Pan Rafał Bartkowiak

ze *ntgta.

z Kościana 1 Pani

Beata Frqckowlak

l

8udzet
ł(liglń-r*iffihu {nioa

5. Na kulturę l sztukę
I Ccntrum Kultury w Śmiolu

fltI iwk łEq e

I.sKĄB
1.

PIENIĄOZE

-

?

w

tys. zł

])9.050

Ur U9.

2.

: podatek

l2.ó64.90l

ro).ny

].9Ą

_ podatek leśny

1.7}l

l 57.557

: podatek od nieruchomości
i

spadków

darowizn

w lormie kartv
podatkorłej

:-

l.

opłata skarborła

4.

_ l5 t

osdb

- )

!r

rvp}.po(l.tJochoclowogo od

fl?ycunych

"B9B

22.

NatJwyżka budżetoHa

.NA c0

z

z caku

05 TANĄ

61

-

wodociągowanie Brońska

ZGKiM w śmiglu

rnosty,elektcyflkac_ja
t]§iedla Braci Polskicń | |/

- oświetlanie ulic

ochotnicze strJże poźarne 2]Ą.000

rłykup bud. na

]. jt0. 0c0

Bronikorrie '- 7/

;: doHożenia dri,cci

/

UU.

l_JUU

do szkół

bicż.utrzymanie przcdszkoli l
"zcrdwek" lplaceropał,pom.nauk.
i8fr§nty

Rada Miasta 1 Gminy

:_

Zarząd

] . 00c. 000

67. B4B

9.660
&niny

]. B00. 000

l]a dotacje (pałac w Spławiu )

l0.000
66.Ą9o

)

§anlaclt

przetarqu. l]rak zabgzplcczunla c-

z

uIQ podatkowych.

morząd płacąc każdy po 700 mln. Po wykupieniu

pałac

na

szkoię zostatrie zaarlaptowany zc środków Kuratora.

ZAOANI^
NIt
l,'lYDATKÓW
UJĘTE ii PLANIE
BUDŻET01,1 YCH NA nOK l99)
( linansowane będą ze śrcdków inwestycyjnych

1.

'yJys:vpisko w Śłri3).u,

2.

Droc]i

w: Bronikowie,

)

Zypnluntowie, Przysiece

Polskiej I

,

Eielawy :, Karśnice,

].

l ]c. 000

szkołq w

Ą.269.90B

samocządową

bądź z nadwyżki budżetol,;ej

],16. cCO

ć"l,a oświatQi wycr]owanic

220.000

-

O{Jc

946.03C

* cprłcoxanla geodezyjne

B]7. Ą46

2/ Rzecz dotyczy pałacu, ktdreqo właściclelcrnJest spółdziel
nia produkcyjna. Wykupu dokonują wspólnie Kuratorium l sa

tys.zł

700.s00

].lia niematerialne usłu3i komunalne

j

]

?

5.0Ą6.

.

126.Ba]

PCK

Na różną działalność

].400.000

: ulice i

-]

].0

500.000

2.Na gospodarkę komunalną

]90.000

1ail]y!(o mo?1iwośćkorzystonla

l 70.000

l.

koszty opieki sióstn

nlrQctyc;zneQo utlicinożliwia rozpoczęcte budów a tym samym

l. ó70.000

spdłkl rvodne

L

2.

l!YDATKOivANt
w

!

:.]

społ.

t;lło :illrzt:tlilna w

].

1.Na rolnictwo

terenowy ośrod. opieki

1/ 0:;it:tJlł: o',lrljrn.lJc )4 (Jziałki butJowIant:, z czcgo po}owa zos

2r.5|]5,(]łi4

L)9Z

l-.

6.290.000

Razcm

t]()()

zrlrn

pomoc w naturze

.)?9

Ą.B7(}.r29

prawnych

[?a

}.

Ą

wllł. pod.dochocJowcąo od

ol;ćtl

7.Ą06.2Ąo

l0. na rdżne roz].lczcnia (cezcrwa

900. 0U0

dochćt1 państwa

l50.000

- Urząd Miasta i
q

l B. 000

x pod. stano*iących

{JLJzi3ly

100.000

psów

:- pozo5talt] op}Oty

- świet].ica Brońsko

B. Na administrację

900.000

- pod. od poslaCania

l00.000

- 5traż Miejska

50. 000

- podatek

i00.000

l świet}ica karśnice

7.

).9ż1 .L27

:, pod. od środków transpoFt. l 67C. 4B0
"

L pod. od

)5.000

;. świetlica 51erpowo

'- zasi,łki i

4.5B0.000

Dochody własne gminy

l . 6c0.000

w 5t.Bojanowle

6.Na opiekę społeczną

71.06j,

!. na opiekę społecznę

000

1

5.270.1t]

, - z budż.wojerody ''
- z u,llol{y o prawie o ruchu

Wiejski

21 5.

- świctlicaPczysieka Stara II l00.000
- świetlicaRobaczyn
]0. 000

Subwencja ogóJ.na dochodu państua

2. Ootacje na zadania zlecone

Dom

2.

[]twarr-lzenie

ulicy Prusa j Kcasiciego

Ą. PrzcrJłuź?nieullcy 0rzeszkowej do
5.

Naprawa nawierzchni

skich

w Śmiglu,

Vlodnej w Śmiglu,

ulic PólnocneJ i

Powstańców

llielkopo1

w §iniglu,

6. Chodnikl na ul.
Śnlir]]u,

1,lostorłej w

St" Bojanowie i 0rzeszkowej
opr. ( }{.Z.

)

w

bą&g8ZgĄIffi

MlEWYpĄLĄI, Elo.-}l związku ze zbliżającym

sią

okresem wypalań pozosta

łościroślinnych przekazujemy, że w lasach I na terenach
leśnych, na obszarze łąk, torfowlsk

l

!

wrzosowisk, Jak ró,łnież

w odległoścido t00 m. od granicy lasów

jest zabronione

vly'-

konywanie czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo poża::,

dla d z i e c i

-

wypalanie wierzchniej warstwy gleby

i

pozostałościroślin-

nych,

l- palenie tytoniu, z wyjątkiem dróg utwardzonych
wyznaczonych do pobytu

Zabrania

i

miejsc

ludzi.

się wypalania rośIinnościna łąkach, pastwiskach,nie

aresztu

w tzw."Zdroju" wKoszanowie

i 6miny
biegające

Zarząd Miasta

ie
i

psy

umieszczone w schlonisku

informuje,że od I kwletnia wszyst-

luzem
dla

będąchwytane

psów m!,eszczącym

się

w KoszanoSamo

uterminie

utrzy-

X><X.X
ządzenia

rc

i

6miny Śmiqiel działając na podstawie Za-

LB2/76 Wojewody Leszczyńskiego z cinla 29.11.1976

sprawie przepcowadzenia powszechneJ

grzywny.

Znwiarlanrlając o powyższym oraz biocąc pod uwagę fakt,

Nowaka.

la.tlłaścicielpsamoże go odebraĆ
kosztów
l0dni,po uiszczeniu
mania
i szcz epienla.
Zacząd Miastta

lub

do picla
przyulicy 8ru-

ie przy ulicy Bruszczewskiej o obrębie posesji p.Jerzego

strefie oczeretów (gęste zacośla vł wodach ) l trzcin.
Kto wypala roślinnośćw/w podlcga karze

zdatneJ

KXX.Y

użytkach, rowach, pasach przydrożnych, szlakach kolejowych
Iub w

Śmigiel lnformuje,że uruchomoiny

szczewskiej nr B (obok posesji p.Romana

rozniecanie ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu
przez właści.ciela}ub zarządcę lasu,

Gminy

tostałpunktczerpania wody

rurawszczegó).nościs

-

i

Zarząd Miasta

śród

akcji odszczurzanla na te-

rcnie wojelłództwa leszczyńskiego o§az a§t.56 ustawy z dnla

r. o

l.

]l.§l

t kształtowaniu środowiska (0z.U.nr ),poz.6)
zobowlązuJe
rowd, przypoltlitlo,.]lqrże 5 tw l c c rJz ono
Frzy
,
paf'kl
man ł,;zy:; tk lch rł}aścic lel i, zarząclców l admlnlstratordw nIcruchomośkarane
wypJlanlo
bqdą
:l oraz zakłacly pcacy państwowc l prywatne z tercnu mlasto ! 6ml
k a rnyml, nawgt do łrysokośc l
dł tarnl
ry Śmiqiel do p t z ep r owad z e n l a Hdnlach l -]0.
tys. zł.
'00
<wictnia pow9zechneJ
akcJl
od5zczUrz
0czckujcrny wlqc, żc apel o zanicchanle wypalanla pozos
źe praktycznic k0źdorazowo wypalcnlc stanowl zagrożcnie poż3

t9l]0

tałoJci roślinnychspotka się ze
stwa i będzie przestaz€gany.

n

zrozumleniem społeczeń

i a wszystkich

budynków,pomieszczeń 1 ucządzeń sanltarnych.

stosunku do osót],które nie dostosują się do powyższeJ
akcj!zostanie wdrożone postępowanie karno j administracyJne.W

Komendant Rejonowy Państwowej Strazy Pożarnej

inż.

-

ochronie

: st.

bryg.mgr

PrzewoCniczący Zarządu Miasta

i

-

6miny Śmiqiel: Jerzy Cieśla.

Leon Hądry.

_l

&ERD{śZĘE
Śs{t4rrerur
^YłZEN,Al §Yńt Pńrrffi$śb§
MywźN{K§lW

§

ffi
=-*_
;,I

§K{§fiĄ

\l:_-+;

:--:-;---:-P=,-_j :

>**

-15\,\

-

WYDń§{eĄ

l

REDAKelĄ

§{§§{łZN§E

lcżałnietczcźwy mleszkaniec

P§§A

{ł§dń

{W#§WzW-

'

pl§§!.l,f${ W

/ń{

1

tośC-przyjęcie weselne lub todzinne,

tki"ilnnew

§§ g/ło

','YCOOtl Ę

miasia.Postępowanie w toku.

l5.5.-pacjent sanattorium

Łfl]

n

A

1B.J.:nieporozumienie

l

s e 1 e (sala na ] dni),B00.000,-zł /dla Oziaikowca 600
tys.zł/ oraz xęgliel do kuchni.

20.J.-awantura rocJzinna w Przysiece 5tarej l mlędzy teściarni a
syno\łą na t}e dostępu do wody.

25.7,-w Śmiqlu

a z używalnościąkuchni (t oziert) 400.000.,z}otych
bez używalnościkuchni,

l{ wyżeJ poóany

sali

w

llośclod

l50

i

panccrnej

-

rtl

nar

Zarzad POD irn.

!lł, Fiocha

stlorrę

,

P0NA0T

-

ny:jy.

śllskieJnawierzchn! nie

i

uderzył

vł drzewo.Trzech pasażerów

doznało ogóI

0

ukarano

wm

aFc

i9 osóo

u,

manrjatami na kwotę 1.600

tys.złotych,

zatrzymano 5 praw jazdy za kierowanie pajazdam.i.

w-

sta-

'.

nic po spożyciu alkoholu,

-

ęK§głiła pu{tłyf na
Karśnicach,gdzie sąsiad sąsiadowi rozjeż-

dża zaorane pole.Sporządzono wniosek do Kolegium o rozstr

f.J.

o;;Iem mitl:,;zl<allil.:c

nych potłuczeń,.

Prezes Zarządu POo w Śmi9,1u : Leszek Batcei

w

jący

zachował naieżytych środków ostroŻności,zjechał na 1cwą

oferty L życzy przyjemnej rozrywki lub uroczystoŚci..

I.} :interwenioylano

śliskiejnawlerzchnl ki,
1,1irlłlszcwc wpltlt w poCl iz{l t

oplcm mieszl<anicc Kości,ana na

ma

zachęca do korzystanla a vłyninionej

miejscc{v Morovlrllcy.

-o norjz.l7"' na drotjzc śmirlic1- Moro,łnica kicrujący tcż

do 6.

o l1e nie

ponarJ

ł,l tJozn::ł DasJ2O§

l,|ynajqcie oblektu na dodatkowy dzleń kosztuje po l00.0fJ0,- zł
Ponadto vypgżyczamy spczet poza Dom Oziałkorłca (

uprzerinio rczerwawszy dczwi -skrad}t

rłJrlrzy1 sir; z nari.)r:źrlźa,j4r;ąz nrzuclM<a nyrą.Obcażr:t1 ci,

kalkulowany lłq zużycla prądu orae amortyzacji).

l ;

-

2!).].-o QocJz.B" w Przysiccc StareJ na

orlentacyJny koszt oko}o 200.000,- zt.(bcdzie.

za każdy dzlcń ponad przer,lidziany w pkt od

szaf.y.

l0 nriliondw złotych. Zdarzenle mlalo

czyń.wypożyceenio chłodńl należy oplacać odflztelnlo pcuy §rr.Jrzat
dzanlu uńowy

z

dosta].i się do ponieszcaeń biurowych RKS,gdzie

etg 200 kilo§camdw.

koszt wllczono róunleż wypożyczenle zastarły

leżałnletrzeźwy

27.}.-v|locy,nieznani dotychczas sprawcy przez wyłamanie zamków

tl okre§le ogrzewczym ponadto kaŻdy organizatoc dostac cza, węgiel na opalenlg

chorJnj,ku ul.Lcszczyńskir.:J

(do wytrzeźwienia).Wniosek do Kolegium.

(l dzień) )00.000,_ zł.
l.aebran
i e zużywa}noścląkuchni(l dzień)250.000,-zł.
5.zebr an t o bezużywalnoścl kuchnl (1 dzień)200.000,-zł.
6.1 n n o l m p r e i y w§ wynegocJonorłaneJ umowy.
a

;-ra

mieszkaniec Leszna.Orjwieziono go do aresztu w Kościanie

oraz xęgiel do kuchni.
w

na

mienia.

1.rł e

J.z a b a

przy ulicy A.Mickiewicza w śmi-

tle dostępu do wody.5trony po pouczeniu doszły do porozu

A oto cennik:

w

w budynku

g}u między właścicielembudynku a najemcą mieszkania

łłŚmigl"u,wyposa

żonego dodatkowo w nową chłodnię na artykuły spożywcze.

2.z a b a

llonieściu zwrócił się o zabezpieczc

rzckoiircao pobicia.

rdyskoteki,''osiemnas

Ł K 0t,l C

w

nie dojścia ze wsi do budynku sanatori.um obawiając się

możnaurządzićuroszys

zabawy

w

Śmiolu,ktdrzy dokonywali kradzieży na tercnie szkoły i

7r§I4§ €§§r§lclt

Jj_l'i0

sporząrlzono wniosek do Kolegium.

4.3. -ujawniono kilku nleletnlch uczniów szxoły poostawowej

Ttlń wPtńłft ł§III§N Zt0ryełł

A #IE

f

do donru

AplEK

ul.PółnocneJ.Odwieziono go

zatrzymano

l]

Cowoeldw

rejestracyjnych,

przeprowadzono 17 interwencji (domo,łych

i

publicznych),

pouczono 16) osoby,które popełniływykroczenia.

5PR03Tt]i,lAllIE:
vł rc.Ą/79

z 25 i'" l99] r.

w Kronicc

policyjnej napisaliś-

gnięcie sporu.

ny|że B.2. dvldch mieszkańców 5ierpotła "poturbowało" właścicicl

-nieznani dotąd spca!/cy wlamali 5ię do kiosku ''Ruch'' w }łie

warsztatu mechanicznego za nicwykonaną rzetelnic usłuaq.

tążkor{le.Skradzlono l00 tys.zł,paplerosy,środki pio§ace

Stcaty o§ólem

-

5.450

...

-óbok przysttar&u PK§ na placu Rozstrłelanyctr

§y nie
.

tys. złotych.
x

Śmiglu

t zy czy n ą "poturbowJnia" ! awantuwykonywana
była
u5łu9a.

Jilk się okazuje 9

Zaintercso,*aner;o

PRZEPRASZ^I,,IY l ! l

XieroPosterunku P.L. w Śmlglu -st.sier.lliesław Terczewskl"

8

ogrotarzat

%*"r*
l^lARZYlłA

l./

połowi,e miesiąca wysiewamy nasiona papryki

rów do uprawy gruntowej. Po wykształceniu

1iścienisiewki tych
nie

podważamy

pomido-

i siewki

przenosimy chwytając za jeden

liścień,

jest bardzo de],ikatna i

łatwo

Jeśliw lutym nie wysialiśmy selcrów korzeniowych czy
naciowych to można to zrobj,ć jeszcze w marcu, ale najlepieJ
do ciepłego inspektu.
0o ciepłego inspektu wyslewamy jeszcze nasiona pora,ka

letni i

pusty ścedniowczesnej, kalaflorów na zbiór
marcu należy zacząć przygotowywaC

ołorłiastej kruchej

i

kalarepy.

już rozsadę sa}aty

z ziemią. Należy uwa
nie dostał się na llście,gdyż może je uszk6 :

powinrrc być wysi,ana do

l0

fllarca

t

0linlll do l9

perforowaną może przyspieszyć kwitnienie o ok. 2 tygodnie.Na

wysiewamy

w

miejscu nasłonecznionym

or}iki, łubiny, astry i

mac

W

ternak, 5korzoneca

i

tempecatucy rrp. gcoch,bób, szplnJk,

rzodklewki, pietruszka,pas-

cebula.

!l marcu sadzimy do gruntu ząbki czosnku

i

czkach rozsadę takich rośIinozdobnych jak : lwla paszczaIlo

belia, petunia, żeniszek, cynia portulaka,,

jestenlą ubiegłego roku }ub wlosną bte

Oczewka sadzone

żącego roku przyclnamy na wysokości 60-70 cmr lub Jeżoll
dczewko ma Już Eozga}ęzlcnla boczn8 Ą0 cm nad naJnlż8J poło-

liści dzielimy

lch długoCct.
rrrr.lslmy

zdążyć z formowanicm cJrzew ziarnkowych

( jabłonie l grusze ). Clęcie drzew pestkowych zostarłlamy na
późne lato, teraz ograniczamy się tylko do nlezbędnych sanltarnych zablegów - clęcia pędów opanowanych przez szkodnlkl,

nad zie-

kępy szczy

FormuJąc koronę młodych drzewek pozostawiamy

piętrze ]:4 konary. Oobrze

-l2

0zOOBtl

galązki przyclnamy o około |/'

dymkę.

piorku.

ROśLNY

każdym

uformowana korona powinna mieC 10

konarów.

prześwietlającego. }Jycinamy gałęzie krzyżuJące się, , rósnące

roślinyzabezpieczone na zimę. Vłybieramy na
to dzień pochrnurny, ciepły i wilgotny.
Pozostawienie osłon na roślinachoodczas słonecznych

w

Korony drzert starszych uformowanych wymagają cięcia

E

Odkryxamy

,

ciep}ych dni, może spowodować przegrzanic rośIin, zły wzrost

do środka korony, uszkodzone lub chore. !łycinamy równieź

wszystkie

wilki ( czyli

rosnące pionowo nie rozgałęzione

Aby zaperłnić dobre warunki wzrostu tulipanom, n.]rcyzom

pę-:

dy jednoroczne ) wewnątrz korony. Pędy jednoroczne rosnące
zewnątrz korony skracamy o połowę aby

oraz gnicie.

Redaquje zcspół

gazania.

usnchnlętych, chotych.
ccbulę

pod konicc miesiąca lub na ooczątku kwietnia kiedy

mią pokażą się zielone wierzchołki

maki wschodnie. Na miejsce

dornl na parapecie oklennym przygotowuJemy w skrzyne:-

!ł marcu

Jak naJwczcśnlcJ powlnny być wyslane warzywa, którc są

i

od wlatru

czkę, ostróżkę letnią.

mtnny k;lpusty.

koper, wczesne odmlany marchwi

osłonionym

stałe rnożemy już wysiewać nagietki, groszek pachnący, smagll

żonym rozOall)zicniem. Boczne

l/ końcu m.cca na rozsadnlk można Już wysltlwłć oóźnt-, orJ

nlskle

i

s^O0!lNIcTl{0

cł, Cllrnlx rlo 1loczątku kwietńi;l.

malo wrażliwe na

Iekko mieszając nawóz

Przykrycle rośIinwłókniną polipcopylenovłą }ub follą

masłowej. Przy upcawie sałaty kruchej

wIc rośllnywybiJa.lą w pqc'y kwiatowe nirl txorząc Qłówek. 0.J§antl.1ą

l m' )

amonową

dzić.

waźny jest odpowiedni termin siewu, gdyż pczy spóŹnionym 5ie

miana

na

rozsadniku

ją uszkodziĆ.

W

roślinom cebulowym naleźy nawoziC Je saletrą

żaĆ aby nawdz

rozłożeniu się

warzyw należy pikować. Koczenie delikat

ponieważ częśćpodliścieniowa
można

i

i

i innym
( l Oag

( za : Biuletyn

na

się rozgałęzlły.
Jarosław 'Gónski

Informacyjny nr

'/9r,

IDR

Leszno ).

: lluirert Ztrierski ( red. naczelny ), Żancta Klecha, Erika tlaćkowiak, Barbara Mencel,

Jadwiga

Skarżyńska, Tolek Szuic.
\{ITRYNĄ Adres Redakcjl l 6Ą-0)0 Centrum Kultury w Ś*iolun ul. T. Kościuszki 20, p. 7, tcl. 2?].
ŚIłICIELSXĄ fledakcJa nle ponosl odpowiedzialności za tteśćoqłoszeń i nie zwraca matcriałów nte zamówlonych.Zastrzegany soble
pcawo skracanla 1 popcawiania tekstór oraz 1istów. Naklad 6)0 egzennlarzyt cena 1.000,-.Reklama cmz- 1.o00r:
Druk : llieslaw Nadolny : tJsługl Pollgraflczne, 6Ą:100 Leszno , ul. Slowiańska 55.

