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- Cofnijmy czas. Je-ct ln;ij 1990 r. N'Iajtlc poparcie
órvczesnego Komitetu O:.,;-lvatelskiego i:os-tanowił
Pan ,,rvystartorvać" rv wylrorach do samorządu tery-
torialnego. Co legło u podstarv tej decyzji?

- Dobiegająca konca kaciencja Rady r,vyblanej !\,,

pierw,szych,nvoinych -w_vborach samorządovrych jak
i postarvione pytanie skłania do refleksji i podsumo-
tl,,ań,

Nluszę się jecinak cofnąc rvspomnieniami do okresu
poprzedzającego rnajorve rr,l-bor,v łv 90 i,oku, kied;,
to bardziej angazor,vałem si,ę u, placy zarvodorł,ej i ży-
ciu rodzinnym ntż działaniach na Tzecz środor,",iska,

w którym ż;,,łem. Człorviek dcchcdzi jeona1,: d"o perł,-

nego etapu rł' ż:yci,,i. kied1, 7ąę7-x-T\Ą głebiei zastana-

wiać się nacl tl,m, czego rvłaścirł,ie dokona], polllv,-

Iałem wó-,vczas, że może rvłaŚnie dla n-inre iladszeCi
ten czas, kiedy porł,inienem ccś r,v srvoil.-r zr-ctu zttlic-
ni.c.

Zacząłem uczestniczyć rv spotkaniach Komitetu O1l)--

w-ateiskiego, a następnie z ramienia tegoz Konirtet,,i
q:y5tartowałem w rvyborach do samorządu terl-toriai-
nego. Jako rodowity śmigielanin znałem problen_,,-

miasta i postanołviłem czynnie włącz;,ć się rł, ich ro,-
rviąz.vv,anie. Nie obce }r;lły mi równiez spI:ay/y nlt€"z-
kańców t,si, dzięki temu, że caLy dotychczasg\vy oii-

res mojej prracy zalvodowej zrviązany był z t"vm śrc-
dorviskienr, a szczególtrie z działalnością satrrorządoli,

rviejskich. Posiadana vo,iedza i doświaric,zr,ilje ,,-,,zc , -

dziły o mojej decl,zji. Ostale,e,zilie jetina1< o rTcjśr:iu

do Rady zadecydorvali mieszkancy mcjego okręgut.

i<tórzy popTzęz oddanie glosu udzielili mi s\\ ego po-

parcia.

- Jak się ma tanrta wizja do obecnej rzeczyrvistości?

- Silvierdzam z oglomną sat_vsfakcją i zadorł,ole-
niem, że moje oczekiwania w pełni srę spełniły i to

łv rviększ;rm siopniu, niz sitl tego spodzier,łlałem.
Startuiąc rł, r,vyborach do RaCy nie brałem pod ur,va-

gę tego, ze powierzona ni moze zostać rólvnież funk-
cja burnristtza l v,, ten sposob uzyskam nie tylkr_l

pi,a\"vo czynnego uczestniczenia iv pracach Rady i po-

dejmolł,ania decyzji na jej folurn jako organu uch-

r,vałodarłrczego, ale rórniniez możlirrrośc bezpośr,edniej
lealizacji ustalonl-ch przez Radę zadań,

- Jako burrrristrz jest Pan przer,voclriiczącym Za,
rzątlu. Jetln1,.;: z jego z:clall je"t ._qospodator,vanie mie-
rliern kor:iu::aill;-rrr. lii czyrrl or,vc gospoclarowanie siq

rvl-rażało?

-- Ocipori-iedz -;,, killiu zdaniach, podobnie jak sam

i]I oces korll,_.:l;llizacji iest niezrvykle tlu-c]na,

}Iusrmr- coinąć się do 2? maja i990 r., kied-" trl op-

l,ócz piei-ii szych r,1,o}n)ich 1o,,yboróil,- saniolża!c{o,,!,ych

.,i-eszło i,. :, l-cie sz.:l:eg istctn_r,,-i:h clle rrliiin ust.l-,,-. Lv-
łr. ił-śl,.ii n_icir 1,al;i,,:. 1rićl,e :ia.:ei,,- gminie nrzede

r- "zvstki-,,i osollolł,o:C p]]a,,rna opa;:i;i na plawach
rr,łasności ol"iz inne p].,alĄla ma,jąikorve. sklad,ające siq

ra tre śc p o,j r: c ia mie n j.e lłcl::ll-łnaln e.

P:ln"qtt1,1t-l ;trilc,wliiś.liciei lr,j.eni:r ogr:i.nonalodor",eEtl

1llze}<azało nieocl.platl:i ę y:a Tz.c,. :silmorząiit lcrl"ttl-

--
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i,la]i,it:o pokazna cześć srł.ojego ma;ątku. Wynika z'Lijqo. z. istota konlunalizacji mienia państrł,owego jest
.iii-iar:czetlie gn-iinr-, tj. nadanie jei na własność kon-
ill-ei::r-cil składnikórv majątkowych nieruchomych i
t,l'lchonr-ch. kiore ciot;rchczas były własnością pań-
strla. \ab.,-ci.e mienia, uwłaszczenie, to określenia,
kiole łatr,vo lvpadają w ucho, _lecz treść ich jest bar-
dztey ztożona i tr-udna do zrozumienia przez przecięt-
nego człorrlie]<a. Realizacja tych plocesów okazała sie
leszcze trudniejsza,
Z pi,ą.,.",nggo punktu lł,idzenia komuna]izacja mienia
państ-wo,,ł,ego sprorł,adza się do drvóch sposobor,v:
i, z mocy prawa, tj, z dniem 27 maja 1990 r., który

je"st dniern wejścia w zycie ustar,v;. o samorządzie
tr:rytorialnym. Cznacza to, ze komunalizacją ob-
jęie zostało nlienie państrvo,,ve należące rv tym
clniu do rad narodolvych iub terenow; ch organórv
aCministrac ji stopriia podstarvorvego.

2, z mocy dec,vzji administracji, prz;, czym decyzja
o przekazaniu mietria moze mieć charakter obli-
gator5,jn;, lub uznaniowy. W tym przypadku cho-
cj,zi ról,vniez o mienie państr,vor,ve należące w dniu
rł,ejścia ustaw;. do określonych podmiotów, jed-
iiakze związanych juz nie z olganami stopnia pod-
starł,or.vego, lecz wojewódzkiego, Gmina w tym
tvypadku nie nalryła mienia z dniem 27 maja
1990 r., lecz nabyw-a je dopiero z momentem prze-
kazania określon),ch decyzji. Wymagane jest lv
tym prz;,padku udokumentowanie, że mienj.e to
jest niezbędne gminie do wykonywania zadert
rvłasnych.

Ze zrozvmtałych rł,zględów unormowania prawne us-
taiają jedynie pewne kryteria i zasady komunalizacji
w oparciu o które gmina, aby ."llejść ,"v posiadanie
t::litł:iir państwowego, musi r,vykonać ogrom żmudnej
i czascchłonnej pracy. W tym ce],u Rada powołała ko-
misję, która podjęła postępowanie inrventarl,zac,vjne,
w t;:alicl,e którego musiała ustalić i spisać n sz;-stkie
:;1iła-di,riki mienia objętego kornunaiizacją i skomple-
to,vu,,ać dokumenty stwier.dzające pra\vo do poszcze-
giilnl-lh składników mienia, zw*łaszcza cio nierucho-
mr;ści. Są one podstarł,ą wystąpienia do Wojewod;. o
rv,vdanie dec5r2;i, Dopiero pla\Ąromocna dec;.zjg Woje-
v,,ody stanorvi podstawę do dokonania rvpisu do księ-
gi r,,litczr.stej, co kończy zmudny i pracochłonny plo-
cel; kornunaiizacji.
Do chrvrli obecnej Komisja sporządziła i przesłała do
1Jrzędu Wojervódzkiego w Lesznie 515 kart inrven-
tai,yzac,yjnych, na które Wojewoda rvydał 156 decy-
zji potwiei.dzajaci,ch nieodpłatne nabycie mienia
p]lzez naSZą gn-iinę. Ponadto Komisja jest łv trakcie
prz;rgctorxryrł,ania kcle j n_vch 35 kart,
"* Co zatern dostaliśmy od państwa?
-.- Wię}iszość rł,ydanych decyzji dotycz5,ło miełria
i;lzeje;tego z mocy l-tstarvy. W ten sposób otrzymaiiś-
tny mir;dzy innymi rł,szystkie budynki komlinaine

oraz w-iejskie stac3e .,.,-ocicc_a.go.,., e -,i, Plzr-stece Poi-
Skiej, Robaczynie, Stalr-n trojano,,,,-le l Kattnitrie oraz
i,Vodociąg miejs};i -,t- Snigll_i \\.iaz z sieclamr \łrodoci.|-
gowymi.
Na wniosek grniny przekazano nam 1I. in. cegieinie iv
Przysiece Polskiej, Czaczu i Nietążkcr,,-ie. Wi-iiosek
sivój uzasadniliśmy tym, że Krotoszr ńskie Pr-zecisię-
bicrstwo Ceramiki Budornlanej zar,riesiło rr- tvch za-
kłaciach swoją działalność likwidujac t}-]1] samym
stanolirisira pracy. Nieczyrrne zakłaciy- zaczęI\- ulegac
sz"vbko postępującej dewasiacji. Sytuację tą zllieniła
decyzja samorządu o przejęciu tych zakładól-,. dzięki
czetTiu dzisiaj r.łrszystkie prłcLlia dając zatrud,niente
wielu mieszkańcom qaszej grni;:y, ,-c przy rł-zr.asta-
jącym bezrobociu jest spi:il ,,, l niebagateJ,ną. Dodarn
tylko, ze cegieinie w Przysiece Pclskiej sprzedaliśmy,
a w Czaczu i Nietążkowie wydzierżaw-iiiśmy.
Podobnie skomunalizowane zostały budynki poszkol-
ne w Poladorł,ie, Nietązkołvie i Wydorow,ie, a także
budynek po byiym młynie w Koszanorvie, które rra-
stępnie tez sprzedaliśmy.
Innym przykładem są grunty połozone lr. },Iolownicy
i Bronikowie, na których Rolniczy i{ombinat Spół-
dzielczy pobudował z własnych środko,,ł, budynki
niieszkalne. Celem uporządkorvailia sprar-,- i,, iasnoś-
CiOWych Wystąpiliśł:-;. do \nv'o jcl,,rcd-.- o rr-r-r-a;enie
zgody na komunalizację tych gruntórv. Ccipoiłieuz
pozytywna unoŻilv,,iła nain icir .:pi:i:cZ jla ILeCZ
RKS.
Inaczej wygiąda komunalizacja terenc-,i i lludynków-
ośviiato-w;,ch, }luóre stały się łvłasnościa. 3ninv z mo-
cy prawa, ale nle z dniern 27 rnaja 1990 ;:. ale z dni.em
1 stycznia 199zr r, Nas-tąpiło to r,v zloriazkLr z plzr-3ę-
ciem przez nasza gminę szkół, co oznacza. ze ich llr.o-
u,adzenie z tilin dniem stało się zad.anieil-i -,., iasnl-r-n
gmin;-. Dzię}<i kornunaiizacji n,iele rie:,..:1,1t.-rości
zbednych gminle mogło zostać sprzecianl,c]l. co itc}r-
roniło je od der.vastacji, a uz;,-skan: iil cilr,,<i.. l,enia-
dze zasilił;. gminn1, lrudżet.

- Zarząd, jest orgarrein rvykona\Tcz]r-111 Rati1 . Cz.},
rlszystkie decyzje, tłchrł,ały Rady reaiizorr-ał rl- i}łt),|tl
z przekonaniem? A rtroże }:.vł1 prz1 paclki, że i,iacia
odrzuciła Wasze srłgestie?

- Rzeczyr,viście Zatząd jesi olg._]].]il -,,, r-konail--
czym Rady, ale proszę ,,,,,zie.ść -,_.,l_ 

._l. 
, ai,., z. cz:otriio-

urie Zarządu są rórruniez r.acilli-r:_. \T}-si9piija. lr-ięc
w podwójnej roli i zapewne dlatego nie dochodziło
do wyraźrrych podziałów i sprzecaości interesów.
Ponadto Zarząd przygotowuje rvsą,stkie materiały i
uchwały, które zanim zostana poddane głosorvaniu na
sesji, są omawiane i anab.zorł,ene przez radnych na
posiedzeniach poszczególnych Komisji Rady.
Nie przypominąm sobie, aby Rada zdecydowanie od-
rzuciła którąkolwiek sugesiie Zarądu, a jeśli nawet
były jakieś rozbieżne stanog.iska, to zawsze dochc-
dziło do polubownych

t-
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- Co l.., ciagu kaclencji sprawiło Panu najrr-iększ:r
satl,sfaiicje, a co \ry-yrr,,ciało -- rraz.ir-ijli:ir- to l.irnotr-nie

- tz-\1-. n.icszane rłczucią?

- Nia;i,,,iekszą satysfakcje spi,.l..,r.i1o mi to, że zna.
lłt:,:łem rvspól.n5, jązyk z Radą l Jej ai<c.:ptar:ję moich
l)ocz_]:'iall. i.;i.n bardziei. że czelśc ladnl-ch nie akcep-
torvała rnojego l,;,.i;orrr na stano.,i-isko burrnistrza.
Ponad1,o z zadorvo}enienl strvieid,zara, że }radencja tej
1lad1,, kończ.1 się nrernałl.m doroilkiem.
N,Tr,ślcż, że za liajlr,ażriiejszy siri<ces należy uznać to,
że:

. nie dopro$/adzono do fizycznej liirividacji cegieJ,ir,

. zapobiezoilo planc.,1,1anej przez Zachodnią Dyrek-
cię PKP .li]<i,.,i.iacir Sn:igiei..kic; Kolei Doja.zdowej.

. rozpoczęto reaiizacje inrł,esiycjl na tzecz ochrony
śrcdorviska. Zakończony został 1. etap, w lamach
którego lvybuCowano i ocidano do użytku y/ysypis-
i<o, a trwają prace przrrgctorvatłrcze do 2. etapu -b udowy o czsl szczalni ścieków,

. i,vybudowano w Brońsku od podstaw stację \yodo-
ciągorłla, co umozlirł,i realizację pr:ogramu zaopa-
trzenia w r,ł,odę mieszkanców 12 r,vsi.

. złvodocią€lo.^/ano 5 rvsi doprow-adzejąc rłlodę clo 33t)
gospodarstw, w tvm celu r,liybtłdo\,vano 2i.3 kn sie-
Ci,

. lvybudowano 3,6 knr katlalizacjt, z czego 1.5 krn na
t,ercnach rłriejskich,

. wybudowano od podsta.ł i pokryto masą asfaito$Ią
4,4 km dtog, z tego na terenach r,viejskicli 3,B krn,

. na terenach wiejskich wybudoił,ano 4,1 km drog o
podbudowie kalnienno-zuziowej.

. wylemontolł,ano i zmoclernizowano, poprzez poło-
żenie nowej warstwy asfaitowej, na-wierzchnię 5
ulic miejskich o łącznej długości 1,6 km,

. ukonczono budowę i oddano do użytku 2 śr,vietlice,
3 remizo-świetiice i 3 remizy or-az budynek Cen-
trum Kultury lv Smiglu,

. na osiedlu Braci Polskich u, Śmiglu ivybudolvano
stację tlansformatoro-,va i ułożono linię kablor,vą
wraz z przylączami do 36 działek.

. pomimo przesunięcia ustarvou-ego telnlr,nu i)l,ZcJ|-
cia o 2 lata, przejęto szkoły podsta\\:o\\-e.

Z uwagi na to, że szczegołorva infolmac;a cioti-cziica
dokonań Rady Miasta i Gminv rv nlijaJacel ila,.lencl.
statrolvić będzie dodatek do niniejszego 11r,. .,\\iii,.r-nr-
Śmigielskiej" zwróciłem uwagę tylko na naj\\-aznl.j-
sze, moim zdaniem, Sprav/y.

* Czy ponorvnie będzie Pan kandyclor,vał?
-- Mam taki zamiar i to z dr,vóch pou,odón:
Pierr.rsz}- to ten, ze kandydując cztery ]ata ienił ri r--
grałem rv;rbory -nv moim okręgu, ponie-.,vaż ci, któr,z1-
oddali na mnie głos"v, obdarz1,1i mnie swoirrr zalifa-
niem. Staliując ponorvnie rł, tegorocznych r,ł,}.borac1-1

]rędę miał o]<azie przekonać się, czy nie zariliociłerri
lrlc;ich 1y;,Jlr_llcórł, i czy riadal są skłr_lnł,ri nri tł{ać.

Dlusi z:ś l:o-,r,ói to ten. że z uv;agi na sz;,,bko upł,r--
.,,, ajac-,- czas. e tł].ze śliśl.: ckreślone środki finairso-
ri-e irie zdor._-.le,il: 1., :_:1.1.,i-3,j2lr dc ].łciica rozpoczętych
itli.,,e str-c j i. _f,i al-n l il tll-.-. ] l ;lze de .i,rsz,vstj<im buclo-ł ę
oczr-szczalnt ścteil.,.- - i io nle t-;.iio Cla nliasta, do-
koliczenie i]Iogl,all. -_l r,,-o lic c i._l g o 

-,,-ania tł,si, a r,v nastrlp-
ne; kolejności telefor,i:.".c3e caiej gminy.
tsedac nada1 radnl-nr noge n-iiec .,i-płvr.,,, na to, aby
pt'ogt:alll obecnej Rad1 bl-ł konii-nuoii-any i został
zrealizolvany zgodnie z pierrr-otnvmi założenrami.

- Co chciałłly Pan za nasz},lll pośrednictn,em porvie-
dzleć Wyborcom?

Kadencja nasza dobiega końca i jak sądzę
ludzie, którzy przed czterema 1at5. 11-ią.ryli się .,y 66-
budo.,vę samorządór,r,, nie spodzier.vali się tyl,.r trud-
ności, którym trzeba było stawić czoła.

Licz,vliśmy na więcej rozwiazan prarxn-,{gh cictyczą-
cych sanrorządólv, ale nie doczekaliśm}. się ich,

Ponadto z ]]oku na rok coraz rvięcej zadań i obor,viąz*
kóv,z spada na gminy, podczas gdy plenlędzy jest co-
raz mniej, a ocze}<iwania spcłeczne colaz rł,iększe,
Stąd też społeczeńst\Ą/o coraz częściej ina pretensje dcl
sanlorządu o złą polit"vkę społeczną, bezrobocie, o za-
stój gospodaIczy, a przeciez l,vładztlvo sarrrorzadórv
rł, tej dziedzinie jest znikorne, a nawei żadne.

Niepokojącym jest równiez fakt, ze ludzie z natuly
są bierni i rzadko rvłączają się rv działa.nia środo.,vis-
kowe, a odzy.lrają się zazwyczaj tylko wtedy, gCy ich
coś bezpośrednio dot;,-czy. Takre sytuacje są dla nas
radnych flr,rstrujące. Przyspatza to niewątpliwie stre*
sów i odbija się na zdrowiu, ale świadomość, że z
włsnego q,yboru słuz-y się społeczeństwu i ze w tych
trudnych r,varunkach udaje się nanr coś zdziałać, daje
pewną satysfakcję.

Na koniec p|agnę zaapelouIać do rvszystkich
mieszkańcórv naszej gmin;, o maso\\-}- i czynny udziai
w nadchodzących .1,ybolach sanrorządow"vch, gdyż
tylko.ł,ór.ilczas mamr'- szanse na dokonanie wyboru do
Rad5, iudzl najrr-ar"tościoivszvch. ktorzy z pełną tlos-
ka i zaangazotl anietrl jlecia rozrviązyrvali probiemy
istotne dla ralej gnrinnej społeczności,

- Dziękuję Pat:u za rozrnowę.

SprcstcĘlvenie
W ni. 8(,64) z dnia 2B.04.b1,,, na s. 2 w dziale: l{A

_{D\II\]STRACJĘ PAI{STWOWĄ I SAMORZĄDO-
W_\. na r.,-skutek nieścisłego zapisu w doku.tirencie
napisaliśl::,tr, że na działalność Straż;, Btiejslłiej rv
Slrriglu zostanie rvydatkorvane 35C.O0t] t_vs. Połvirrno
bl,ć 250.000 tys.

Zainteresoi,r/anyc}] plzepI,;i§zamy,
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P&E$$§AI§ ztEK8Et§AEYŁ§ $tryY&W WYffi{Iffi8&W?

Pocl koniec marca zwróciiiśmy się za pośrednic-
t,ołem Bilrra Rady do rłrszystkich - z w_vjatkiem Bur-
Ilisirza i Przer,vodniczącego Rady - RaCnl,ch z na-
,. l;uj:,cyin pismem:

,.Cbecna kadencja Rady zbliża się ku końcorvi.
}iiej;i-tł,,,eru orlbędą się wybory do samorządu lokaine-
go - Rad1, ir,iiasl,a i Gminy w Smiglu. Clrcielibyśmy
::a. łarnacli,,Wj.ilyny Smigielskiej" przedstarvić pracę
R,ad1- r,.,, kiiku płaszcz"vznach. W zr,viązku z tym pro-
sim.y |a,la RaCnego o udzielenie krótkich odpowiedzr
i;e 1,,:, jt,.i]Lijącc il,. tania:
1. Cz,1 czuje si.ę Pan usatysfakcjonowany pracą w

Radzie?
2, Co zalicza Pan do osiągnięć Rady, a co do porażek,

jeśli rł,g Fana takolve są?
_1. Jakie lvg Pana zadania winna kontynuowac 1ub

reaii"zov,,ai no-uvow_y brana Racia ?

,i. Cz;,- będzie Pan ponoił,nie }<anci5;dor,vał Co Rady w
naCcliodzących wyborach? - bylib;,śrny rvdztę-
cztL| za uzasadnienie tei odpolł,iedzi".

L!aszą irrtencją było danie r.ł,sz},stkim Radnym jed-
rLa'l<ov,,3.cil szatl:] na łvypowiedzenie si.c. i możliv",ośc
plzckazatlia srvoim wyborcom infoin.acji o pracy Ra-
dr.. do irtói:ej zostali cztery lata temu qlybrani.

Z ullo1er,-v,aniem stwierdzarny, że na naszą plośbę
r-,,d_pcrłlied"ziało t_:,lko 5 R,adn;.ch (na 24!). Czyzbv po-
zostaii ulr,azali, ze elektolat nie jest im już potl,zeb-

f;to odporviectzi:

r3adnego Leszlra Balcera, ktolv zamiast odpor,,-iecizi

plzekazał natn pismo nastepującej tleścl:

,,1iu/ zr,,,iązklł z żr-czenreil Reciakc;i ..§rtl,i,n1.-' c,

i.r_i,po r,i,riedzi l adnl-cn skła dam o s rli a dc ze n, e '

Ctiłą tr<adencję Rad.v starałem srę ri-r,pełnic o.a cioilla
\i/),Jlorcorl sr-",oich a takze całej rvspótilot\- salcor.za-
i-lcllej, Nie rłszvstko mogłem przeplorvadzic. gdl-z ri,

nie tł,;;zirsi<ich sprarniach zn,alazłern poparcie całej Ra-
dy. LTrłlazarł, ze sw-ój cbowiązek spełrriłem nalezycie,
Pizeplaszam tez inoich W"vborcółv oraz mieszkańcółr.,
rliasta a także iviosek o ile nie spełniłem i.ch oczeki-
,,,}-a.n.

Zaiuje. że pozŁ:a.,ł,iono mnie kandydowania do norvej
Rad...- pr,zea ollliczetl Wyborcórv poprzedni.ej kaden-
cji. Zi,lieniono okręg rvyborczy (jego glanice) i nie
lilogę 1lr ć ptzez to należ.vcie oceniony. Nlimo tego,
rr,skutek nalegan l<ilklr delegacii mieszkaricór,v mias-
ta, zdec_l.dor^,-alerl sle ponolvnie kandydowac.
CdCaję srł,cją osolle lloC ocenę Wl.irorców i każd;, re-
zuiiat pi,zl,jirre z honoien r szacl_rrrkiem. Apeluję, aby
3zar:c.;i nieszkańci- 1:cznie uczestni,czyli w rv_vbo-

rach. }---r:zeko]fal-l.-. jesten. ze przed oddaniem głosu
;i,.r_l,lrollca zastancrł,i, sie, kio najllaldziej rra to zasłu-
g;ie l i,lto z kandl-datoi,,, łledzie ]leziniei,esorł,nie dbał
c c.],ollr-o lniasta i grninv",

R,adnego Wojciecha Ciesielskiego:
1. Raczei nie, gdyz wpływ Rady na jej decyzje

był ograniczony, moim zdaniem w zbyt ciużym stop-
niu, przez Zarząd,, pracowników 1Jrzędu łvybieranych
przez Radę i błędne zapisy łv Statucie, które umoż-
1iwiły łączenie funkcji ladnego i członka Zarządu z
funkcją dyrektora zakładu budzetowego podlegają-
cego Radzie, funkcji przewodniczącego Komisji Re-
wizyjnej Rady z funkcją gł. księgowego zakładu bu-
dżetowego podlegającego Radzie, funkcji Radnego i
Komendanta Straży Miejskiej, tez podlegającej Ra-
dzie. Wynika to z błędu ustawodowcy, który
im, zdaniem - powinien ustanorRzić, że burmistrz i
zatząd winni być spoza Rady. Wtedy lepiej funkcjo-
nowałby układ: Rada - ciało podejmujące uchwały,
a Burmistrz i Zarząd je realizujące. Rada lepiej mo-
głaby pełnić funkcje kontrolne.
Nie byłem też ,,fachowo" przygotowany do pełnie-
nia funkcji radnego, co ,,wychodziŁo" przy budowie
budżetu. Rada zbyt słabo realizowała swe funkcje
kontrolne wobec Zatządu i pracy Urzędu.

2. Poprawa estetyki w wygiądzie miasta, rvybu-
dowanie wysypiska (w tym przypadku nam wątpli-
wości), dokończenie budor,vy Centrum Kultury, bu-
dowę wodociągów wiejskich, powołanie lokalnej ga-
zety.
Nie wybudowano oczyszczalni ściekórł,.

3. Budowa oczyrszczalni ścieków, obwodnicy i,

stopniowo, kanalizacji.
4. Nie będę - 

jestem potrzebny Ęodzinie. Chcę
też być lepszl,m nauczycielem, a jest to niemożliwe
do pogodzenia z funkcją radnego.

Ęadnego Stefana Klupsza:
1. Tak. to nie był czas stracony. Byłem członkiem

Komisji Spraw Społecznych i przewodniczącym Ko-
misji Planowania, Porządku Publicznego i Ochrony
Środowiska, z działanta której jestem szczególnie za-
dowolony.

2. Dużym sukcesem było oddanie do użytku wy-
sypiska dla miasta i gminy w okolicy Koszanowa.
Niestety, nie działa jeszcze oczyszczalnia ścieków,
choć działania w tym zakresie są bardzo zaawanso-
wane.
Porażek w działaniu Rady, rcoim zdaniem, nie było.

3. Nowowybrana Rada winna przede wszystkim
skupić się na realizacji rozpoczętych prac związanych
z budową oczyszczalni ścieków, która w najbliższym
czasie, z punktu widzenia ekologii, będzie m.iała ka-
pitalne zrlaczenLe.
Ponadto winna kontynuować zadania przez
czasową Radę rozpoczęte: wodociągowanie
dowę kostnicy w Śmiglu...

4. Tak. Po prostu chcę kontynuować to,

z moją Komisją zapoczątkowałem.

dot"vch-
wsi, bu-

Co V,/IaZ
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Radnego Jana Norvickiego:
1. ..Połowiczni.e". Funkcja radnego pozrrloliła mi

na bezpośrednie bądz pośredrrie 11-pł__vri-anie na decy-
zje istotne dla środowiska, na l,iczestniczenie oezpo-
śr,ednio w najwazniejszych lvvdarzeniach dot;rczą-
cych podstaw-owych interesórv mieszkańcór,v gminy.
Jako radny uczestniczyłem rv trvorzeni.u podstałv sa-
morządności. Byłem delegaterl-i gnriny cio rł,oje-łódz-
kiego sejmiku samorządo,,vego. Uczestnicząc \1, pr-a-
cach Rady stalałem sie r,,.spierac inicjatywy najlvaz-
niejsze z punktu r,vidzenra całe3 €nin}. - co nie zaw--
sze jest łatrve, bo nie za\\rsze rórvnoznaczne z intere-
sem własnych wyborcórł, 1 interesie iokalnyclr grup,
Z drugiej strony nie r,,-sz}-stkie moje pomysły i suges-
tie znd,azły uznanie rv oczacir Zatządu czy Rady.
Stąd pewien niedosyt. Zresztą pracorvałem w Komi-
sji Spraw Społecznych, która z racji tego, ze nie daje
pieniędzy do budżetu gminy, iecz nieustannie zabie-
ga o środki na rózne ceie, jest traktowana mało łas-
kar,vie.

2, Niewątpiiwym sukcesem Rady był;l 2ąP6r.."o-
ne przedsięwięcia inrvestycyjne: Centrum Kultur"v,
rvy,-sypisko śmieci, drogi, chodniki. oświetlenie) $,/o-

dociągowanie wsi, zruaczna popra\va materialna przed-
szkoli. A porażki? Gdzle pode;muje się decyzje. za$"-
sze zachodzi oJrawa o nrozlirvcść decyzji ch.vbionej.
Ur,vazam, że bardziej sensownie mozna 1l;-ło spi,zeCac
cegielnię w Przysiece. Po drurgie. PTzez całą kadencję
mówiono o oczyszczalni ściekólv i w- zasaizie na tym
mów-ieniu i wstępnych prz"vmiarkach się skonczyło,
Choc nalezy się w tym miejscu zastano\Ą/ić: co r.laz-
niejsze - oczyszczalnia i cdprorł,adzenie ścieków, czy
czysta woda i jej odprołvadzenie. Sprar,va trudnal
Rada jak i całe społeczeństwo muszą uczyć się i na-
uczyć stosować zasad demokracji tzn. potrafić res-
pektować i uszanorvać rozne. ocimienne poglądy i zda-
nia, a po podjęciu decyzji-rł, pełni respektor,vać wolę
wyborców. Z tyrn poszanol,\-anreil prar-,,a do odmien-
nych poglądów w codziennej placy Rady 1ryło róznie.

3. ,,Oczyszczalni.a" i pełne zaopatlzenie rr-si \\,

\\rodę.
4. W zasadzie 1icznymi dodatkor,;vnrr placaini l

zajęciami społecznymi jestem już zmęczony'. Zaczl -
na lcrakorvać sił, zdi:owia i czasu. Jednak 1,ozr,,,aża.ll
nrożliwość ponownego kandydowania do Racl1-. ]Il-ś...
ze po przejęciu prowadzenia szkół podstalł,ol,-i-cil
przez gminę. moje doświadczenia zdobyte rv dł,.tgol.:-
niej prac.v na tym odcinku mogą przlrdać się ri- not\,e j

Radzie Miasta j Gmli1.1 w Śmiglu.

R,adnego Henrylra Slrrzypczaka :

1, W odpowiedzi rra zadane pytanie odporviadar:l.
że TAK, Po pierwsze z tego powodu, ze zna]"azłen się
w gronie radn,vch pierwszego po 1I wojnie śr.ł,iator,;el
na telenie Gminy ,,samotządu terytorialnego". Po
drugie. że lv mojej ocenie koledzy nalczącv cic tej Ra-
dy łv rviększości byli lv pełni zaangazor.,,ani \,,- pl,at,lj

rady. Problemy, jakie rvl,nikaiy r,rl Gminie iv okie:rie
kad.encji, nie bvłr, im obo;etne. obce: każd_l. p1,o,1,.|cii:l

1:5.,ł głęboko i tzeczollo ana_|izowan.ri, w iv-,lnil(u cze-
go w-iększośc podejmorvan-,,ch dec;lzji b_vła irafna.

2. Odpo-wiadając na ';o pl.tanre, i-!lu jzt, 1],.l\\,ic-

dzieć. że porazek nie zaulłrazail. Jedynie 51}.uc1 filiijL.
że lv okresie kadencji Raciv na .terenie Cminy poo"ti*
padło zvcie gospodarcze -*, -,vszl-skich niemaize dzie-
dziriach i tr_ł pozwolę sobie je rr-vmrenić: rolr;ict.ło,
budor,vnictr.vo i usługi, l,,i zr,viązku z cz"\-m rvzlosło bez-
rObocie. Ludzie, którz1, bez li,łasnej r1,loii znaieźli si<;
-,v cięŻkiej s5,tuacji mateiialnej, korz,vstając z zas|:.}<u

Cśr,odka Ponrocy Społecznej, są cięzarem ciia budżr:iu_
Gmin;-. S_vtuację tę mogą znrienic, popra,;,ić t1,,iko
ciec.vzje rządowe iub sejrnołve - Rada Gmin"r. nie rrla
ną 19 q;płyr,1,1t_t,

O i].e cjlodzi o sulicesy, to jak układając iiiałe cegiełki
zbudujem;- dori, tak t-łorząc, rozr,viązując ,w Gminie
i Mieście drobne splawy jak: nolvy d;",i1,9.rli. asfai-
tow_v, chodnik, odcinek kana].izacji, rurociąg rł,ctlo-
ciągow-5l, sadząc drzervko, r,vysielvając tla-*.l.. ria skir ::-

rek - rv lamach posiadanych przez Grrrlne śrocikcvr,
pienięznych 

- piolvadząc te prace konse}r-wentrrie
dokona się w czasie przeoblazenia ir,Iiasta ja}i l Gł.-ri-
ny, z czego bedziemy mogli być zado:,voieni.
A tak naprawdę, to ulvażam za sukce:i Rad,,v lrtlz-v-
manie działalności rv cegielniach jak i miejscoivej ko-
lei wąskotorowej, v.r związku z czlTll część naszl-,.ch
mieszkańcow ma zatr udnienie.

3. W odporviedzi na kontyn,-rację, tc tc,cr; zol;ta-
ło rozpoczęte, a wlęc wodociągowanie i kalralizor,,,,ą-
nie. Co do nowych zadan, to: oczyszcza}nia ścieko,.;.
obwodnica miasta Śmigla, poplawa dróg ,i r'ozv, 1.],2-\--

wanie drobnych problemóui 1okalnych.
4. Wyrosłem, wychowałem się i ż_vję n;l tej zie-

mi, ziemi tej Gminy, tego miasta. rł, zlłriązllu z cz\lln
ploblemy i radości tej Gmin;i, tego Miasta są takze
i moimi i nabrały \Ąlagi od dnia popr"zednich rurlborćlrr,,

samorządor,v;.ch, Od tego dnia, pelniąc fu^nkc;ę Rad_
nego, I,ozpocząłem aktvlvniejsze ż-:cie i w z.;iązl;u
z czy:m zgłaszając sri-a 1iand1-.,1a"ture 11- 1.,-.vllct"ach cic
no\,.,iego sanor.ządl_t. 1_1n-iozli-..,-iam społeczeństrł'u cio-
konania ocen\,- nej osoil ,-. jak i r-irej placv iv ilalxo*
: zadzte min,ci-re i ra,_,r_e,lc j i.

Raclnl,r:,, ktclrz1- zechciełi r.vypcrviedzieć slę
serclecznie clziękrrjerri} 

Jt ecLttkcja
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ZGoDA!
3]l.-r.r,z} sl'ałenr z af iszot ",ego zaploszenia i uczest}li-

czyłell:l,!1, ci,qanizac,vjnym zeb]:aniu Niezaleznego Ko-
nitetu" W1-1lolczego .,ZGCDA" rv Snriglu, które od-
ll1,io :ię 12 na ja br.

L}i.,a.z,.l.je się, ze ZGCDA b;,-1a juz zorganizov,,ana. Jej
plzervcrinlczącym jest Jerzy Glzelcz_vk, }<tor_v spot-
]lelnie o't."vorz5,=ł a ponadto trvorzą ja: Leszek Balcer,
R.vszarC Szczepanialr. Włodzisłar,v Włodarkiervicz...
(rvieccj naz,,lisk nie podano).

Z ctrzyrnanej ulotki dorł,iedziałem się. że ,,..,chcemy
',l' atirrosferze ZGODY r,v.vbrac radn_vch o w}rsokim
iloL.]ie, bez polit;rczrr_lrch i rvyznaniowych barier".
-,"die]i:j,rrotnie podkreślaŁ to też L. Balcer stwierdza-
.it:.i:. żr: .,ZGODA" poi.vstała na czas w;,borów, chce
,r:.,l-vl:,,i,l1-;r,i,;i jak największa ilość kand"vdatów na rad-
]j3lęii -- ,.bv ,lłieszkańc;. pięli z kogo rvyllierac" -i rlcr,vtitizic ich kampanię wyborczą.

Z;ł,:ze;riaini programolvymi,,ZGODY" są:
1 iialsz-,, T 

"szi:chstronny 
rozr,vój Miasta i Gmin;,,.

2. Fi;cr,ji-cie staiair o placę dla lucizi i zmniejszenie
l,, , ,. -, tliv Lr,,l.'ollolia,

3 ilił ccpuścić, by oo przyszłej Radv kandydolvali
]i-Lrjzic naruszając1, podstawo\Ą,e nolmy prawne i
niJl:a].ne.,,Wlaciza nlusi Świecić przykładern".

4 lęclzien:ry v".alczyć o dobro każdego mieszkańca
zgcdnie z zasadami plar,vnymi niezależnie od jego
illz_vc ji,rpoiecznej 1ub majątkowej.

.l. Walka o ekologiczne inił,est.vcje i urządzenia. lva1-
ka c ekologiczne śr,oCoryisko. Icz\voj ośrviat1. i ku1-
tul3- cl,ez sportu. lekreac;i r strr-ot,zenie baz;,-

turystycznej.

D_.,.5i.-o;,'u była niezrvykle ożyrviona. W\-lazatlo rt niti
m, irr.:

- że porvi.nna być jedna 1ista lr,,vllolcza na całe ntias-
to,

- niezado,.,.rolenie z powodu zmian terytorialn;-ch r."-

okręgaci-l rł,-,,borczych. Podział na okręgi jest po-
llieszanienr z poplątaniem - powiedział L. Bal-
i:er, któr".,. pod łvpływem slvych dotychczasorł,ych
vv,yborcó-w będzie ponownie kandydo-wał.,,Pow-i-
nienent b_vc pTzez głosorł,anie ocenion;- p."zez
sivych poplzednich rł,vborców, Teraz będą na
nrnie głosorvali ii:.ni".

*, niezadorvolenie z placy Komisji Wyborczej \\i

Śmigitr: ktc ją pori,ołał, kto do niej typował, kto
jest jej członkiem'J

i'ja p-lrtanie 11, jaki sposolr ,.ZGODA" będzie realizo-
rł,ała putrkt 3 slr,-,rch założen progran:lo\\rych, L. Bal-
gg1 11l)/ jaśnił, że ...nie bedzie plor,vadzić kampanii. ne-
gatyrvnej. ,,Te osoby rvinnv san]e zrezygnować i nie
kand_-,.d_o-,łrać''.

WYI3CRCA ZAI]IICYI]UJE - drlcłał stały i,lyw;r-
lec tego typu spotkań.

DR,UKARzaM
Dft,UKUJr\CVPI NASZĄ GAZETĘ

NAJLEPSZE ŻYCZENIA
Z aKAZJI iCH ŚWIĘTA

przypadająceg$ w dniu 29 maja

,,DNIA DRUKARZA"
sliłacla ją

i"y'l-ciarr ca i Redakc ja
., lViti;-ny Smigielslrie j"

Urzqd Stanu Cgrnilnego zu Sml.glu żnJormuje, że za-
miar tnstqpienźa u zlłźqzek małżeńskż u) czeTuJcu
zgło sżl"E następujqce parg :

4.06,br. - Pan Robert Hałas ze Strzegomża ż Pani
Anna Zborousska ze Sm,igla;

18.06.br, - Pan Piotr Buchlpald z Morousnźcy i Panź
Beatu Ktabq. ze Starego Bojanoua;

- PGn Darżusz Wasżeleusskż z Błotnżcy ż
Panż Szostek ze Smigla,

Zastępea Kiero,łnikta
Urzędu Stanu Cywilnego

Danutą Ratajczak

'fi



WITRYNA ŚMIGIELSKA,

IAN PIETRZAI<
PREZESEM

GMINNEG o Z.wlĄZI[*U ROLNII(OW, 
_ 

KoŁEK i ORGANIZACJI ROLNICZYCI{
w SMIGLU

O Walnyrn Zgromadzeniu Gminn,ego Związktt
...pisaliśrny l,v nr 8(64) z dnia 2B,04,br., s. 4-5. Przr,-
pcmnę, że Zgromadzenie wribrało Radę, a ona P."-
zvdium, odkłaclając na później rvyłlór Prezesa.

Został nim rolnik z Księginek Jan Pietrzak (jego
sylrł,etkę 

- 
jako Radnego 

- prezentowaliśmy -uv nr,
7(42) z 20.4.1993 r., s. 1), który 13 maja br. po razpierlvszy przervodniczył posiedzeniu Rady.

\trr si,vym inauguracyjnym w;,stąpieniu przedsta-
rvił plopozycje kierunkói,v działań Rady na najbliższą
przyszłośc. Są nimi:

- w-zmacnianie więzi integrujących wieś wokół kół
rolniczych i gospodyń wiejskich,

"_ lozw-ój gospodarczy gminy pop]:zez ]:ealne podatki
zaspakajające potrzeby gminy przy równomier-
iirrm, splawiedliwym ich wydatkolvaniu (,,pienią-
dze mają łvrócić na r.vieś''),

- promocja gminy i Zw-iązku na zer,vnatlz.*- popiawa rvarunkórv dia indyrł,idualnego rozrvoju
gospodarstw- poprzez ivspólną pomoc sąsiedzka
i kółkowa,

"- ograniczyć zjarviska patologii, bezrobocia, bied1-,*_ zachować i kuitywować tradycje 130 letniego ist-
nienia, nieść pomoc i otaczać szacunkiem rolni-
kór.v starszych vuiekiem, ktotzy wnieśli duzy
rł4rład rv rozwój samorząCu r.;ieiskiego.

J. Pietrzak zaapelorvai dc czjonkol.,- Radr., b.i obiaclyrliały przebieg zwięzły, b}-ł",- kor-lkleine, a nieclr
zu-ycięża siła argumentólv.
Nowowybran1. Prezes podzięko-l,vał sii,entu poprzed-
nikol,vi stanisławowi szubertolł,i z czacza i poprzećl-
niemu Zarządolvi za dużv wkład r,ł, reaktyworvanie
Związku.

Zasadniczym celem zebrania 1lr.lo przygotorvanie
Gminnego Związku... do wl,boro* ."*o."ądowych.
,,Nltrsimy wystawic mocną drużr-nę'' * porł,iedział
Prezes. Przedsta.łiciele poszcze$óinyę| 1,,l5i złoż,vi,
krótkie informacje o odb.vtych zebraniactr lviejskichi decYzjach. jakie na nich zapadł5,. Tu i crydzie ic]ljeszcze nie podjęto.,,W;,,-typujcie dobl,ceo, ailir.rvnego
rolnika".
Vy'Ykluczono tez wejście. przed r1,5,i161ąli",i. ,,ł, koalicjęz PSL. Może po ,u,u,ybor"aclr? 

- ,ooturl..\\,iano sie,
Prezes kółka ze Śmigla stivier.ciził: .,...]1.1y toniemyl
Musirny mieć silną drużynę i lliiski kontakt z y\asz\,:-
ni radnlrmi. Nam rolnikom trzeba podaó rekęl''.
, Poprzedni artykuł o Gminr:;-,-n Z,ł;iązku zatytu-łowałem:,.Kółka (r,olnicze) nabiel.ają tempa''.
Sądzac po postar,,,ie nowego Prezesa i dlrz-irn zaanga-
zorł'aniu człotrkórv Rad5,. śmien trł,ierdzic, 

"" 
_ |onabraniu tenlpa 

- nastąpi pi,zyspieszenie] Cbv c]ladobra gmin1, i -wszystkich iej rotnil<Ołv
(H. Z.)

PodziękGĘł,ax?ie
_ W żmienźu personelu Przycltodnź llejorłouej uśmźglu slcłcLd,cm1, s er d. ę c zne po d.Jięko w anżLa :
* członlłom Koła Łowżecktego ,,Knieja'' ,o §łŻ'Ól.tizunże cclłelnLL personeloui pl.>,y:łtodnż fartttchówochronngch,

- pp. Burze \Yącłąwo,w;,. Chomskżemu Jcłnowż,
Chonl,siłienlrł PcLri;łortsź t Pr:yd,rożne.n-lu Alelcsun-
cltou;l zrL i-.,-zelłazcLitie itclsioll, trcłl,uy ż je3 ullrawę
tlc tere nie przychodrul.

Stefan Klupsz
Kżer oll:nżk P r zy ch o cln żKoiejni ofiaroda,wcy:

ilorliiet_Osiedlowy nr 1 - Śm,igie1, Wancla Cz5,2g11,-
ska, -- Śmigiel, Śrnigielskie Torvarzystr,vo Kultural-
lle - zr-sk z lotelii fantowej,
*otl,chczas 

- 5 naja -* wpłatono 9S.263.10S ztotych,z tego dotacjs. 60 inil., .Iowarzystwa -.- 15 mi1.. spo-
łec;:eńst.,,, o - 2 t.263, 10t) złot;,cń.

B ogdcLn S chl,tlz. 
- sh ar bnilt

aaaai)<)aa<}+ aaaaaaaaałlBaa}rał.a+a9rta taaaaaaaa,}aca}*aś+aaa+a

}V lrastępn3-ln nurnerze:

- \\-yy,-]iad z Przewodnicząc_vm Rady;

- r,elacja z ostatniej Sesii;

- cz)- gazorvnia zapłaci?

- sport. lrronika policyjna;

- rł.lkaz kandydatów cio norł,ej RarJy.

ffi 
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Lp Mąsówka
w Staryrrt Bojanowie

1 maja w Starym Bojanowie nie brakowało atra-
kcji, a to za sprawą Pani Aiiny Gucińskiej i pp. Zbi-
gniewa Maćkowiaka i Waldemara Pietrzykowskiego,
ktorzy byli organizatorami i sponsorami festynu re-
kreacyjno-sportowego.

Juz o 13.00 na starcie biegu ulicznego na dystansie
1500 metrólv stanęło 59 uczniów szkoły podstavror,vej.
W kategorli dziewcząt zrvyciężyły: I m. Katatzyna
Wojciechowska, II m. Rerrata Woźniak, 1II m Rita
Bojanowska. W kategorii chłopców; I m. Michał De-
rołowski, II m. Arkadiusz Jabłoński, IiI m. Karol
kostrowski,

W biegu otwartym na dystansie 3000 rnetrów I m.
zajął Łukasz ZŁotkowski, II - Tomasz Ratajczak, III
Marcin Włodarczak.

Najstarszym załvodnikiem na tym dystansie był Pan
Hubert Ksiązkiewicz, który otrzymał szampana. Na-
grodę otrzymała też jedyna zawodniczka Pani Mi-
cha]ina Zamelska.

Wielu emocji dostarczył mieszkańcom mecz roze-
gr:any na boisku przy blokach pomiędzy juniorami
i seniorami St. Bojanowa. Po remisie mecz rozstrzyg-
nęły rzuty karne - 2 : 3 dla seniorów, którzy po
meczu taczyli się nagrodą - beczką piwa.

Duzym zainteresolvaniem cieszył się równiez kon-
kurs strzelecki z wiatrówki, w którym główną na-
grodą był 3 litrowy ,,Napoleon". Zwycięzcą został
Krzvsztof Serba - 28 pkt., Marek Przybyłek uzyskał

- 25 pkt., Waldemar Nowak -24pkt,
W konkurencji podnoszenia ciężarów najsilniejszym
okazał się Waldemar Wieczorek, drugi był Andrzej
Maćkow-iak, ttzeci - Jacek Kopienko.

Festy-n urozmaicił występ zespołu tanecznego

,,Aplauz" działająceg o ptzy Centrum Kultury w Śmi-
gtu. Majówkę zakończyła zabawa taneczna, ale ze
względu na pogodę bawiono się w sali Wiejskiego Do-
mu Kultury.

Duże uznanie należy się organizatorom i osobom
pomagającym: pp. A.T. Strzelczykom, którzy zdecy-
dowali się na zorganizowanie takiej imprezy.
Szkoda tylko, że inne wsie nie wykazują takiej ini-
cjatywy.

Barberą Mencel,
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,,]VJTnYlvA sn4IGlELsKA,, RtrDAGUJI. Z'ESPóŁ: Hubert Zbicrski (ledaktor nłczelny), Żaneta Kiecha, EI+a_MaĆko-
ri.,i;'k, Balbara Mence1. j"aroica Śpaizyńit<a, Tolek Szlrlc. ADItES F.IDAKCJ-i: 64-03i] Cenirum Kultury q Smiglu, ul.
T. I(cściusz]ri 20, p. 7 Łe1. 27i. nedakója nió ponosi odporviedziainości za tleŚĆ cgłoszeń i lie Zwla.a rnateriałów nie za-
lLlór,vicn;-ch. ZirstlŻegamy sobie prawo skracinia, popiawiania tekstórv oL'az li;i;ćrv. iiakl;ici - ia} egz. cena * 2000 zł,

L.cj.li;illiłr ctn2 _- ża}a zł."DRUI(: ,Drukarnia" nońan Łęczyriski - Smigiel, lr1. O6rcc'lcri-a 39 - te1, ({1-65) 1B0,111 l','. 124
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BEZPŁATNY DODATEK

tse3ttrw§ncł
§xxl§gielshn

PRzElIslĘwzlĘOIA $§K0}iAHE tT LATA0H 1$90_1s$4
tłl GEIU UspffiAwfilEllIA DzlAŁAtnOścl

IEIEntó Ry$I{ 8R ffAttótt sAffillnzĄDtlwyon
Zmiany organizacyjne dokon"vrł,ane ptzez Rade

N[iasta i Gminy Śmigiel lv 1atach 199{-r - i99il b;.łr.-
uzasadr-rione ekonomicznie, a takze miały plzl,czynić
sje do polepszenia z.",cia mieszkańcrlrv i ptl1llar1-1i.
f u nkc j onowałlie plac óu,ek, kt,;r,5,ch dotvczl.ły.

Były nimi:

Por,vołanie Centrum KuItury rv Srliiglu
Zrniany zapoczątkov",ane zostałr. polttczerrielir c-]ił,oclr
placór,vek krrituralnych; Domu Kltitui:-,- i Bil:1roteki
Pubiicznej Miasta i Gmin,v -\ĄI iedną jedn,::tke pn.
,.Celttrum Kutury rr- Śririglu". P]acuil-ki te niescił,v
się l,v jednvm budynku, a miały ociręllnr-ch cl5.rektc-
rów. Porł,ołując jedną jednostkę i jednegc d;r.rektola
zaclszczędzono na funduszu płac, a talize u,stano.,\,joi}o
koordynatora dzi.ałalności kulturalnej. Placó.,r,ce tej
podporządko§,a!]o prz;.ległe obiek'ry i ,,.,- t=n s,posoł;
na cał.vm terenie kr*rltuialno-sportorr-c-.-r,€ ii.eac \] jn ) ni
został jeden gospodarz.

Powołtrnie Zakłaclu Gosporlłrlri i{.ollltltiłłł-itlj i }tiesz*
kaniorvej rv Srrriglu

W 1990 r. sprawy gospodalki ]<clill,;nalnł:j i lnicszka.*
niolvej 1eżał;y rł, gcsl_ii Fl,;l,:clsiębii:l,stlłłl (ios.pltlciar,lii

l{omunalnej i Mieszkanicłlvcj r,r, iiclścianie. 1_1.,rekcJą

a flt l0 {661 26.05.1994 r. c
pismo informocyino - społeczno -kullurolne

wydeWsa Centlum Kultury §migiel

tego przecisiębiorstlva nie wypełniała slvoich podsta-
r,i.,orvych obowiązków r,vobec mieszkańcow naszcl gml*
ny. a r...ięc natażała gminę na stratv finarrso,,i.e i ma-
teriair:,e. \rlcbec por,r.rl-ższego Rada podjeła uchw-ałę o
odstąpienie od r,vspólnego przedsiębiorsttva i postano-
rviła utr,,rorz_vc satnodzielny Zakład Gospodarkr Ko-
m,.tnainej i Miesz}<aniowei w Smiglu. Efektem lrt.ło-
rzenia zakładu jest:

-- odbudol^ia substancji mieszkaniolvej zniszc:z,,nc1
rł okresie gd;. podlegała pod Przedsiębiorstivo łv
Kościanic,

*- popl:a-ffa stanu czvstoścj. uiic i skwerólv,

- 
.,vymiana sieci kar'alizac.r--;rrej i w-iel,lr inn"vcir drob-
nyclr remontorv dokon\.u,an,vch lł, okl,esie _istni.e.-
nia sanrcdzielnego zakładu.

Folozurrrienie rr sprarvie funkcjonorvania Srrrigiel-
skiej Kolei liojazdorvej
W lipcl_ł 1991 r. Woje-łoda Leszczynski poinformo*
\\i3t1-1r zo!.tał przez Dyrektora Generalnego PKP o
t\rm, ze Rada Ministrorv podjęła uchrł,aię \\i spla\\ile
zar,vieszenia przervozór,-; na niektorych odcinkach ii-
nii kolejorvvch, LJchrvala ta dotvczyła miedzy innynri
zarłlieszenia przervozóił, na Smigielskiej l{cllei Dcjaz-

r
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dorł,ej. Inforrnac;a ta zbr-rlr,verso\Ą/ała Radę Miasta i
Gminv. któr,a ii-e rvlześni.u 1991 r. rvystosorvała, J]]l{)-

test r-la ręce ou-czesnego Frezesa Radv Iv[inistró,*,, a

mie*qia: poznreJ lidała się do D,vrekcJi Generalnej dc-
legacja rvładz r,,riasta, kier-orlni]ra Sriigie1l}łiej i{olei
Dojazcior,vej i Przer,vodniczącego ZZIł3ZZ ..Soiidar-
ność". W lvyniku przeprowadzon5rch tozmór,ł D_vrek-
cja Generalna PKP zoborłuiązała się przek;.zać Gini-
nie nieodpłatnie majątek Śmigielskiej Kolei Dojaz-
dow-ej. Jednak decyzja o nieodpłatnyrrr przekazaniu
majątku została rozvłiązana ze -ńizględu na br-ak for-
malno-prawnego ureguiowania spla\\r rł, Pl(P (biak
uivłaszczenia gruritów i bud,vnko-uv). Ab_v Smigielska
Kole j Do jazdowa mcgła furrkc jonolr.- ać, Zatząci ir,{ias-

ia i Gminy Smigiel zobolviązał się do pari,vc;"pacji
rł, kosztach tłtrz)lmani.a ruchu osobowego i torł,alo-
\Ąiego. Koszt ten wynosi 20 min zł miesięcztiie i zii,ol-
nienie PKP od podatku od nieruchomości.

Komunalizac ja cegielni
W iistopadzie l991 r, Zarząd Miasta i i:lnin_v Smigiei
zvrrócił się do Wojewody Leszczyńskiego o przeka-
zanie na rzecz N{iasta i Gminy Śmigiel nieruchomoś-
ci zabudorvanych położonlrch w CzaczLl, l,Tietązkorvie
i Przysiece Polskiej, będących dotychczas lv uzy'uko-
waniu Kiotoszynskiego Przedsiębiorst,wa Ceremiki
Budowianej. Decyzja podyktowana została dekiala-
cją praco.n nikó-w poszczególnych cegielni, ktorzy
zrł,rócili się do Dyrekcji krotoszyńskiego przedsię-

biorsiwa Ceramiki Budor.",1anej z prośba o przei<az:a-

nie im zakładolv tł, celu pro,wadzenia ciziałainości.
D"vrekcja wyraziła zgode pod r,varunkiem skomuna-
lizorvania tycir zakłaCorv. 7 a zgodą Ministerst,ł,a
Przemysłu i Handlu \\,\-rl.lcnione cegielnie zostały
wyłączone z Krotoszr-riskiego Przedsiebiorst,,va Ce-
ramiki Budowlanej rł, Iilctcszr-nie. ktole ,,r-l,raziło

zgodę na bezpłatne przekazanie n-iajatkir na lzecz
gminy. Wojewccia Leszczyński po dokonar.!,l L,ctn\-

niezbędności i przydatności \vyzeJ rvvmienton..,c,i. nl:-
ruchomości rv realizacji zadań ri;ła5':,r,n 3m]n-, \,-1--

raził zgodę na kon]unalizcję cegielni. Po plzejeci;
majątku Ra_da Miasta i Gminv sprzedała zakład ,,,,-
Przysiece Polskiej, natoniiast z dzierżarlcanri c::_=_-

ni w Czaczu i Nietążkotvie zatł,a"r,ła unrortl- spl;enez,,-
rv drodze lasingu,

Utlvorzenie Straży Miejskiej
,,Czyste Nliasto i Gmina" aL-az ,,ZdTolvie mieszkal-1-
g§ly" 

- oto cei Koiaisji Planowania, Porządkrr Firl;-
licznego i Ochron_v Slodo,łiska Rady N,Iiasta i Gmi-
ny Śmigiel, którenlu ma sprostac po,łolana na v,nio-
sek tejze Konris;jl Stlaz },{iejska, Do zadan Strazy na-
lezy łv szczególności ochrona pclządku .;; miejscach
publicznych i estet-.,cztlego ,,,,:,glądu obiektó,.v uż_r -

teczności publicznej i instl-tucji. zakładólv placy oIaz
posesji pT]y,watnych, kontloJ.a pia-wiciłorł,ości oznako-
wania ulic, sprawdzanie rvvkoll-,-rł:ania zadań i obo-

wiązkól,v przez aCministratcrorv i gcspodarzy dorlórv

itp. W razie ujavrniełia nieprarvidło,;cś
czeń Stoso§,ano poU,CZenia, upornruenia
kach koniecznych mandat_v karne. S
clziałania i widocząe efektv pracy Str
wskazuje na słuszriość podjętej decyzji.

Usługi opiekuńcze w Gminie

:i :,z-.- .-,-i-ktl: -

a i.; l__.i:r,paL1-

.:lck. zalil'c,l
;Z: _,li,j sll:e;

L)o końca 1992 r. usłl-igi opiekirncze filansll-.,.-ale br.-
ły z budżetu państrva. Z dniem 1st;"g7n1. i9:,3 r,. sta-
ł_v się zadaniarti gminy, finansowanvmi z ,,,.-}asn_,.-lh

śi,rlC}<cr.;. Usługr opielr,;"ncze ś,,i iltlczone l:r-li- plzez
opiekiri,}:i zatruC-rriotre pTzez Zarząd, Wc3er-t-odzki
PCK. V/ 1993 l. usłr,rgi świadczone bl-ł1- pl;e; FCi(
z tl.m, że -iinansowała je grnina. Plopozr-cja crllc-,1-Ł1

za i goCzirię opieki przedstarł,iona p]:zez PCi', zarrą-
c-].orvi na 1994 r. zdaniem Radn-,lch bvła zbl-t t,"--;soka.

Po p::zei,.ro. adzeniu szczegołovr;/ch r,r,_vliczeń strl,ier--

dzono, ze jezeii opiekunki zostaną Zatrudrilone pIZeZ
Ośrodek Pornccv Społecznej wów-czas zaoszczedzin-i,r,

ok, 6 min zł nlier:ięcznie. Yy'obec takicil ustaleń dec_i--

zja była jedrrom,vśina -- przejmujemy usługi opie-
kuńcze. Ośrodek Pomocy Społecznej zaoszczęJził
ró,łniez ż:n&cż,!:,a. część środkór,v, które cuLccznit'
p]]zeznacf,a-l na odziez i podręczniki szko]ne, Stało się
tak dzięki u,r".leiloniieriiił ,ur lipcu ]_99lj r. punktlr rv_"-

dalvania oć:zir-:ż.y, poCręczrrików, mebli, sprzętu gos-
poclarstlva domc*,ego Cia podopiecznych OIjS. Ariy-
kuły te pociloclzą od tr:ieszi._ańców gminy, którzy oci-

dają je do sklepir .ł ciobrynr stanie.

Gminne sztr<oły

29 grudnia 1993 r. oiibyła się ses ja Rady ivitasta
i Gminy Śmigie1 pośw-ięcona między innymi omcwie-
triu spraw zrr,,iązariych z przejęciern szkoł podstarvo-
-wych. Decyzja ciotyczą:a przejęcra szkół lie bi-ła łat-
wa, mimo iz wczeŚniej d5rskutor.,,lano na ten temat na
posiedzeniacb, Zarządu i Konisji Rad1-. isio'rnym ar-
gumerrtem. któr1. r.,-pl;l.ną1 na siano-,vis};o. bl-ła spra-
ir-a zadłuzeilia szkoi, a takze do kcnca nie si,i,ec;-zo-
rtana ,.tsta-,i-;L o iocirodach gmrn. Svtuacja r,v.vjaśniła

sie \-,- poiorr-ie giudnia. kiedv to Kuraior oridłuzył
szkojv z zadłużen lzeczorł,_vch, a tal<ze kied"v ukai:ała
sie ustarr-a o finanso-wairiu gmin, która gwaraniorvała
gminie tefmlrio\re otrz_Ymyivanie przyznanej subrven-
cii ptzez }Iinisterstvro Eciukac ji Narodorve j. Za ptze-

3ęciem szkół opowiedzi.eii się rowniez nauczl-ciele
uczestniczący w grudniow-ej sesji. Po y,,vsłuchaili,u

ii-szl,stkich argurnentól,v Rada Miasta i Gniłl_v x,ięk-
szością głosow zadec;rdow-ała, że z cinieru l st;,-cznia

1994 r. plzejlnuje szkoły. Jakie wynikną z tego ko-
rzr,ści, ocenić będzie można pod koniec rcku. ;,;aieł-
darzowego. Jezeli p]]zyznana subwencja ;:v5f3lg7r; 1ią

zapianolvane zadania, to będzie dobrze. lda dzien cjzi-

siejszy z tej ciec"vzji zadowoleni są cjyrektolzr- szkó1.

Sekretarz \'iiasta i Gtlit,l:,

tngr \Y ancl a J ckrrb c ir,sll o
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§m§mrg§lag§m H ąrywkwxemxt§m padagę §ntwes§$cyimo*fl&§§§łl§Bfiowye§l
l,r, latatlr "łtJS{} *- 1394 na tererrie }fliasta i Girlilil Srł:igiei

(stan na 6 krrietrria 1994 r.)

l{iniejsza infoi,mac;a za.,ł,ieLa rr;),kaz zacłań 1,,, podzia-
le na:

A - zaiatlia zrea].izo.vane
B - zadarria kont)rnucwane
C - zadania plalro.r,,an_e

z ułr,zgiędnienjem mie jsca 1o}<alizac ji.

BiELA!vY
B. 

- 
Modernizacja drogr Bielarq--Zegrórvko w kie-

rttnklt i<]e,rśnj.c.

Nfod_ernizację ro;lpcczęto -w i991 r. 'vVykonarro odci-
nek drogi asfaitorłrej na dł. B30 mj: z dlvustrcn:rlzrn
kr"ar,.,ręznikowaniem jezdni oraz odwodnieniem. Po-
nadto wykonano podbudowę kamienna dalszego cd-
cinka drogi na cił. około 1.000 mb, Do zakcńczenia re-
m.ontu pozostaje położenie d)rwanika asfalto-,-,,e€]c.

BRONIKOWG
A. - R,.ido-lva św-ietlicy.
l,ata realj.zac ji: 1985 - i993,
Stan obie}<tii prz_vjętego: 111_1dr-nek rv cze:,:, ..,-.-'irr,-
,!van)r. W rrlinionvm okj:esle i,, i-konano: e1:l,;li:- 

',,cc-bicie sufito\\ie w pcmieszczelliach na pięi.:e, ::airll,"
bezodpłyl^;crve, instalację odgromo\l-ą, i]Iac. rrl;łla-rs-

skie oraz r,vy1<ończenio.1-e rr sanitariatach. iiilieiri z,:,-

stał odd"any do uzytku 8.09. 1;'y3 r.
.- Wykoi-:,ano rerlorit cśrr,ietlenia i łv;-ilieniorro [] c-

pralv u}icznych.

- Wykonano remont dachu oraz pcmalc-ivauo klirsq
zerową w- obiekcie szko11. podstawowe;.

i]. - Modernizacja drogi - u1. Wiejsklej,
Zakupiono krav;ęzniki oraz w"vkonano oclcinek kana-
lizacji burzołlie.j o dł. 173 mb. Do za'i<oriczenia plzc-
staje wykonanie 350 nb. kanalizacli craz budor,-,ia-

drogi asfaitolł,ej i chodnikó,,;-.

- Adaptacja pałacu na obiekt szkclny.
W 1993 r. zakupiono budl,nek oraz ,olz-,,stąpiono
do remontu dachu.

C. - Planowane jest załozenie oś-",-ieilenia uiicznego
w ilości 3 tarnp w PODS]v{IGLU i SI"{CL}TIE.

BRoŃSKo
.\ - Fludc_,wa rvodociągu grupo\\-cgo.

V/ grudniu 1993 r. uruchorniono stację rł,oiociągo,łą
clla potrze)r z,łodociągowania w-.i: Blorlsko. Now1,
Białcz, Białcz Stary, Czaczy\<, Karśnice. i'.sieginki,
Zegrówko, Bielawy, Zegrowo, i{owa,,oiieś,

Wydajność na dobę -- 60 rtrs. V/ 19'94 r. pozostają do
uregulorłrania zobołviązania wzgięd_eln 1-,-r,Ę3l3rl,g__1-

robot.

- W 1993 l. rł,ybudor,vatro i od,rlano dc iiz;-tk1_1 iU g.,-t-

dnia sieć rł,odociągową o dł. 1.295 mb, s-raz z 24

przyłącza.r:li.
I3. "- Rozbudorł-a i lelnont i<apitalny śivieilic_.,-.

Opracorł,ano dokur.:eniację oraz postaił,iorrc ściari-1

zewnętrzne i w .łiększości vyelvnęŁrzne otaz zaku-
piono materiał do w;,rkonania konstrukcji drewnia-
nej dachu.

B§USZCZEWo
A. - Budowa sieci wodociągowej.
Dnia 27.03.1993 r. oddano do eksploatacji sieć wodo-
ciągową o dł. 6.798 mb. łvraz z76 przyłączami.

CFIEŁKOWO
A. 'W 1992 r, wykonano odcinek sieci wodociągowej
ze wsi Karmin o dł. 700 mlr.

- Wykonano remont kapitalnv oświetienia uliczne-
go - zażożono 5 lamp sodowych.

CZ^CZ
A. W grudniu 1990 r. oddano do eksploatacji sieć wo-

dociągową o dł. 6,5 km r,vraz z 15a przyŁączartt.

- W latach 1991 - 192 odbudov/ano rowy ptzydroż-
ne oraz przełożono przepusty wjazdowe do pose-
sji przy ul.27 Stycznia, \Yielichowskiej i Ogrodo-
wej.

- Adaptacja pałacu dla potrzeb oświaty,
'W 1atach 1990 - 1992 kontynuo-\^/ane były prace
remontovyo-kludowlane, tynkarskie i elektryczne.
Zaplacano zaległości za wykonanie piecy oraz in-
stalacji c.o.,wod.-karr,, za część stolarki okiennej
i drzr,vJ,owej.
Obiekt został oddany do użytku w 1992 r.

- Zamontołvano (wymieniono) 12 opraw ulicznych
oraz wykonano oświetlenie uliczne na ul. Polnej.

- W przedszkolu samorządowym wykonano prace
nialarskie w salach i kuchni, naprawę instalacji
wod.-kan., olrudowę grzejników. Ponadto wyko-
nano nowe l,vejście wTaz z osadzeniern nowych
drzwi wejściowych.

CzACZY\<
C. W i994 r. plano-wana jest budowa sieci wodocią-

gowej wTaz z ptzyłączaml,.

GLIŃSKo
A. - Budołva sieci wodociągowej.
Dnia 12.03.1993 r. została oddana do uzytku sieć wo-
dociągowa o długości 2.546 mb. wtaz z 37 przyłą-
czami.

- Wykonano remont sklepu paptzez budowę szam-
ba, kanalizacji i doprowadzenie wody.

GNIEwowo
B. Zakupiono niezbędny materiał do wykonanią re-

mont,-r zbiornika p.poż.

SF'ZIF-B'ZYCF'
B. Zakupiono siatkę oraz drut i wykonano ogrodze-

nie we wsi po obu stronach drogi (słupki i mon-
taż PGR Stare Bojanowo).
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KARMIN
A. Budowa remizy OSP.
Lata realizacji: 1985 - t992.
Stan obiektu w 1990 r.: budynek przykryty eternitem
z częściowo osadzoną stolarką okienną i drzwiową.
W latach 1990-1992 wykonano: tynki wewnętrzne
i zewnętrzne, osadzono brakującą stolarkę, zaŁożono
rynny i opierzenia, posadzki betonowe, szambo,
trzon kuchenny, instalację wodociągową, kanalizację,
instalację elektryczną, opaskę betonową na zewnątrz,
prace malarskie, zaŁożono kraty stalowe na okna
i drzwi, wyposażono kuchnię.
Budowę ternizy wtaz z zapleczern kuchennym i jego
wyposażeniem zakończono w czerwcu 1992 r.
C. W 1994 r. planowana jest budowa kanalizacji bu-

rzowei o dł. 300 mb., a docelowo do 450 mb. oraz
położenie chodników.

KAIisNICE
A. Wykonano remont kapitalny oświetlenia uliczne-

go wraz z zamantov,laniem 23 nowych lamp.
B" - Rozbudowa remizo-świetlicy.
Rozbudowę obiektu rozpoczęto w 1990 r.
Stan istniejący w 1990 r.: wybudowano mury zew-
nętrzne.
Stan na dzień dzisiejszy: budynek piętrowy pokryty
onduliną, w części z osadzoną stolarką okienną
i drzwiową oraz zaŁożonymi rynnami. Ponad,to prze-
budowano przyŁącze elektryczne otaz zabezpieczono
zniszczony dach na starej części obiektu popTzez po-
łożenie płyt eternitowych.

- Modernizacja drogi gminnej od skrzyżowania z
drogą wojewódzką w kierunku Bielaw o dł. ok.
700 mb.
W 1993 r. wzdłuż połowy drogi na odcinku ok.
400 mb. wyrównano podłoże i nawieziono kąmień
polny. Drugą część z zakupionych 1.Zż9 ton ka-
mienia złażono na pryźmie.

- Budowa sieci wodociągowej.
W 1993 r. zakupiono częściowo podstawowy ma-
teriał ną realizację powyższej inwestycji,

- W roku 1986 rozpoczęto prace związane z regula-
cją rzeki Samicy Leszczyńskiej i Kanału Połud-
niowego. Obecnie trwają prace na terenie łąk
karśnic i Brońska przy budowie: rowów odwad-
niających i nawadniających, dróg dojazdowych
oraz mostów, jazów piętrzących i zastawek.
Regulację rzeki Samicy planuje się zrealizować
w 1994 r. do drogi E-5 - Smigiei - Kościan.

KOSZANOWO
A. - Budowa wysypiska nieczystości stałych.
W latach 1990 - 1993 wybudo,wano i oddano do ek-
spioatacji miejsko-gminne wysypisko o pow. 2,65 ha.

- Modernizacja dróg uiic Glinkowej, Foprzecznej
i Polnej.
Lata realizacji: 1990-1992.
Stan w 1990; zakupiono rury do kanalizacji bu-
rzowej, wykonano częściowo roboty ziemne oraz,
w części, zakupiono tłuczeń.
W minionym okresie wybudowano od pod§taw

1.200 mb dróg asfaitowych wTaz z częściowym
krawężnikow-aniem i odwodnieniem-

E. - Budow-a oczyszczalni ścieków.
Na etapie koncepcyjnym są prace związane z plano-
waną budową oczyszczalni ścieków na terenie przy-
ległym do wysypiska.

- Budow-a sieci wodociągowei - u1, Drł,orska.
W 1993 r. zakupiono podstawowy materiał do re-
alizacji inwestycji.

- W 1993 r, na ul. Dworskiej wykonano krałvężni-
kowanie o dł. 130 mb. Do zakończenia pozostaje
30 mb. oraz połozenie na całej długości chodni-
ków.

KSIĘGINKI
A Wykonano podbudowę kamienno-zużlową drogi
Księginki - Brońsko na odcinku 1.500 mb. oraz od-
nowiono rów przydrożny wl:az z wykonaniem prze-
jazdółv na pola. Ponadto wykonano podbudowę ka-
mienno-żużiorvą drogi Księginki w kierunku Wilko-
wa Polskiego na dł. 1.700 mb.
C. W roku 1994 planowana jest budowa sieci wodo-
ciągowej wraz z przyłączami.
MAC}ICIN
A. W 1992 r. wykonano remont kapitalny przystan-
ku PKS.

- W 1993 r. rv budynku szkolnym wykonano prace
malarskie w klasie i korytarzu, pomalowano sto-
Iarkę okienną zewnętrzną, parkan, sprzęt zaba-
wow-y oraz naprawiono okna.

MOR,OWNICA
A. - Budowa remizy OSP.
Lata realizacji: 1989-1992.
Do roku 1990 zakupiono podstawowy matełiał ścien-
ny i pokr.vcie dachorve. Wykonano fundamenty oraz
przysĘpiono do prac murarskich.
Natomiast we wrześniu oddano obiekt do uzytku
wraz z w;posażeniem (krzesłaf stoliki).

- W 1993 r. wykonano 2 studnie wiercone na tere-
nie RSP dla potrzeb całej wsi.

- Wykonano remont oświetlenią ulicznego - za-
montowano 6 iamp sodowych.

C. W 1994 r. planowana jest budowa sieci wodocią-
gow,ej dla zaopatrzenia rolników indywidualnych.
NIETĄŻKOWO
A. Budowa sieci gazowej nlc i śr/c oraz stacji reduk-

cyjno-pomiarowej.
Inwestycja była realizowana w latach 1989 - 1991
wspólnie ze Społecznym Komitetem przy KO nr 4 łv
Śmigiu.
Do 1990 r, zakupiono w większości podsta\,vo,Fy ma-
teriał (stacja, rury) oraz wykonano sieć gazową śr/c
o dł, 956,50 mb.

- Budowa sieci wodociągowej.
W 1992 r. zakupiono rury do budowy sieci, nato-
miast we wrześniu 1993 r. oddano do eksploatacji
wodociąg o dł. 4.215 mb. ł-vraz z 52 przyłączami.

- Odbudowa rowu melioracyjnego Nietążkowo -Robaczyn.
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W iatac}r 1990 -- 1991 odbudowano lóti, meiiora-
cyJny Nr 124 na orlcinku 3.000 mb. i t5,p samym
ocirvodniono użytki rolne na obszarze 5t] i-ra.

-- Wykonano remont dachu papow-ego, ]:emont kilch-
nl, oraz przył,acze gazowe rv budynku św-ietlicy,

-- W,vkonano ocicinek kanalizacji burzo.1rej o dł. BB

rnjr na ul. Leśnej.

- Wykonano temont ciachu oraz instalację rvodocią-
gową w btrd5,nku przyjętym od KZCB plzy ul.
Arciszervskich.

-- Yy').konano ilrstalację gazc.łą i,v budynku przy ul.
Leszczynskie;.

B. W 1992 r. wbuciolvano po obu stronach ul. Leśne;
(ocl drogi Nr 5 r.*l kierunku Podśmigia) krawężniki o
łącznej dł. 353 mb.
I,iatomiast rł, 1993 r. zakupiono krg$,ęzniki i częścio*
li,o płytki do wykonania chodniĘ§lal przy u1. Bocz-
nej, Leśnej i Dud;,cza.

- Opracowano podkiady geoclezyjne rra poczet iru-
dorvy oślvietienj.a ulicznego r,v PODSMIGLU (i
1ampa).

C. W 199,1 r. planolvana jest budow-a drogi - lł1.

Dud.vcza od stlonv filalclrr- rv kielirnku Sn-ii.la na o.-
ci.nku ok. 300 mb.

NoWAwIEs
A. W;kOna:lu ]':I..li]'. _ś,, _:i. , } , i ]'_t :,, . _ :i :l

rvej posadzki j:eior,c-,,'c,l.,,,,--.-il]ia}l\: .l,.sia,acl; citk-
tryczne j or.az pl,ace nra,Lat,-rkre.

NowE SZCZEPA\iioWo
A. W latacl-r 1991 - 1ii92 rvykonano 1C0 tnetror,;;,
odci.nek drogi asfaltorł,ej rv kj.erunku do Skarz;lrnra
olaz poszelzenie asfaltowe na łuku drogi Stare Szcze-
pankori-o - ]iorve Szczepankorvo.
B. - Budolva śr.vietlicy (od 1985 r.)
Stan na l!]90 r.: budynek przvkryty etelnitem z o-
sadzoną stolarką okienną l dlzwiową, załozonymi
Iynnami, tynkami wewnętrznymi, posadzkami kleto-
norvvrni i płvtą przed obiekteln, pomieszczenra sklepu
i rnagazr-nu rvyłozone płytkami la.striko. Ponadto ."vy*

konana studnia, częściołvo założona instaiacja r,vodo-

ciągorva, i elektryczna, postalvion"v trzon kirchenny
olaz zakupiono krzesła w ilości 40 szt.

W latach 1990 - t$$J 1rlykonano:
O place nu]]arskie r,vykończeniolł.e r,,r sanitar_iatach

o]]az ',-.,\-posazono je rv osprzęt sanitarn;.,
O zarcżltno kanalizac ję,

§ zaiożono podbicia sufitowe rł, śr,,zietlicy i na pię-
t|ze wlaz z ociepleniem,

O założono podłogi: drewnianą rł, śrvietlic.v, z pł;,t
na piętrze, posadzki 1astrikowe \:n kuchni. ko],r,-
talzlt i. pomieszczeniu gospoda]]czvln oraz dre,,l,.-

niane sc}rody na piętro,
O po1,.iałkolł,ano wsz;rstkie pomieszczenia,
C założono instalację odgromor,vą oraz zakończollc

illstalację elektryczną wTaz z montazem iamp.
a zakupiono -lvl,posażeni.e do kuchni.
l)o zakończenia inlł,estl.cji" ptlzostają; v/ykonan;e

szamba (materiał zabezpieczon-y) ol,az porlralo,łanie
całego obiektu.
NOWY BIAŁCZ
A. Dobudowano ośrvietie,-iie uij.czne na odcinktl 1.529
rnb wraz z zainstalowanlein -. 1amp OIaz zmodelTllzo*
v",ano część oświetlenia r,,, kierunku Starego Białcza.

- Pokryto koszty op]]aco\Inan geoCezyjnych w celu
przyspieszenia p}anor,-"-enego lemontu linii ener-
get;,cznych SN-i5 kV i n.n. 0,4 kV oiaz stacji
transforlr-iatorow;vch łr,e .,vsiaclr Brońsko i Nowy
tsiażcz.

-- Cpraco=,I\.ano dokunientację techniczną na model-
nizację drogi.

- Wykonarlo remont drogi gruntorł,ej na odcinliu
1.500 mb. poplzez nałr,ieznienie kamienia i żużla.

ts. -- Buclor,va sieci lvodociągov",ej.
Zakupiono podstavrow;r materiał i ,ł, marcli hr, prz;y,
stąpiono do rcalizac ji inr,.",estycji.

oLSZEwo
A. 

- Cdbuclorva stalvu.
Pogłę}:iono i poł.,,iększono statł, oraz rv,vkcnano plłlliit
czerpania rvocly.
B.- Rencnt ren:lzo-śri-ieijicv (oci i988 r.).
\\i lataci-i lg!]u - 1993 rr,l-koaanc:
3 zakonczctlo prace eiektl}-czne \.\,Taz z zainstalorł'a-

nieln za.<,rpionej kirchni elektrl,gzng1,
€ place mu]:alskie rvykończenioiłe -łlaz z osadze-

niem stolarki ol<iennej i drzr,viowej,
€ zalożono schcciy iastriko wraz z 1ralu:stradą na pię-

tro,
a połozono posadzkę przed reaizą,
O pomalowano ściany, stolarkę okienrrą i drzłviorvą

w świetlicy i pozostałych pomieszczeniach,
O zakupiono 23 krzesła i zasłony, wykcnano stoły

oraz ławkę,
POLADoviC)
B. 

- 
Bud"olva śrvietlic;, (od 19B7 r,)

Stan obiektu w i9!}0 r.; śłviet]ica pokrlrfą blachą aiu-
niniową z osadzoną stolarką okienną, część piętro-
wa br-rdynku - 

położony 51ron na piętlze. Z jednej
strony obiektu założone ]]ynł}"l'.

V{ okresie 1990 - 1993 zadaszono część piętro-1vą, za-
kupiono piec i rurv dc c,o., osadzono pozostałą sto-
1arkę okienr.ą l, częścio,r-o "tolarkę drzwiową, wyko-
na_no przvłelcze eneigetl-czne i insialację elektryczną
z załażeniern cześci 1ailp. zagruntowano stolarkę o-
kienną, W tra_1.1cie realizacji są piace tynkarskie i in*
ne place llltra.r,skie li- olliekcie.
C. W 1994 r. planorvana jest odbudołva stawu dla ce-
lórv roiilicz., ch i p.poz,
}Tatomiast l,i, okresie sprawozdarvczym pobudowan,,l
sieć gazo-uł,ą nic c dł. 4.660,50 mb. oraz w połowie po-
kr; to ko:zt}, budo\Ą,"v stacji redukcyjnej.
PRZYSI:KA PoLsi(A
A, 

- Reriont świetlicy.
Połozono nor,ve pok::ycie na dachu, w-ykonano remont
c,o. i instala.cji v;odnej, natrysk na eie-uvacji bridylrkL,,
oraz pornaio-.łano rryn§y i rury sptlstol,ł,e.
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- Na blokach mieszkalnych przvjęt;ich ocl KZCP.
na.prav,.ioilo clach;l.. Foi:a,d to iv;, k911 ąrc reinont i ;-l -
st,iacji elek i.ryczlrej.

FIłEY'gIEKA STARA I
iS, 

- Budor,ya świetlicy (oc1 1987 r.).
St:n istniejąc}, .v 1990 r.: stan suro.wy ctwarty, ,w

części wykonane posadzki betonov,le, pcdest przed
o}:ie}rtem, załc,lżolie przyłącze energet;.czne otaz za-
kupioła siolar}<a okienna i cirzwiowa.
Stan aktualny: prace r,v obiekcie na ukończeniu, śvriie-
tiica lvyposażona w stoliki i krzesła; kuchnia i zaple-
cze: piec węglorvy, regały, zastav.zy kuchenne i inny
.przęt.
l}a z:;!:,onczenla pozostaje połozenie -ł;.kł;;,dziny y,7 oo-
llieszczen.iach na piętrze oraz zak,.ip brakującego -,,vlr-

oogazcnia.
-- §nołeczi:en:u l."ornitetowi Budcwv Sieci Telefo-

l.i.::,:iej ,l,re -wsiach Przysiei<a St. i i ]{ ol.az }.rz;--
sir:iia Pol:]ie udzieiono dotacji na t:eaiizację bu-
,1cr,,,,'y 1inii te]eicnicznej i centrali telefonicznej.

C. -*- Pianov,/alta jest budowa sieci łvoCociągor,vej.
P}iEY§IEKA STABA II
A. I,,d ] ijg0 r. -i,,}rkonano iemont kapitaln"v rv szkole
pod_sta-,,,;c-łvej. Yiiykon,ano: rvzmocnienia pękniętych
l-iCian, it zupełiiienia tynk órv r,l,,e wnętrznych, v,,_vrnianę
posaci,zek i,..r sa.nitą:cia_tii,lh, napralvę instalacji ivocl.-
*k_ąn., smcłowanie iachu. prace malarskie i w)/mianę
oglodze :ria.

iłd3§ACZYN
11" -- ldodernizacja drogi.
Dc 199l0 I. tł,;rl<opąno podbr_iclov,lę tłuczniorvą drogi.'vi"/ ]atacil 1990 .- 1991 położono ci.wie wałstwy asfal-
towe na jezcini o d_i. i.zi20 mb. Ponadto rvykonano ka-
nalizacje llirrzo.,;;ą o di. ;J20 :lab., kravlęznikolvanie 

-i.000 rnb., chodniki -- ?06 nrj.
- R,emont citte:-rtalza poe.,ł;angeliclriego.

Wykonan,o: rrzupelllienia nriłl.l_t, \\lznocntenla is'l-
niejącego tynku rniilu i kaptic. osadzono nc.łą
bra"rnę głó-ł-ną, wyientontorvano dach z klepek
dreviniani.ch.

*- Rudorva remizo-ś-wietlicy.
Do 1990 r. zgromadzono: mateliał ścienny, zwir i
tarcicę.
Do budowy przystąpiono vl 1991 r. a budl.ngĘ gfl-
d,a::o do uz-,;i]1,-, 29,05.1993 r. Obiekt zostaŁ M,ypo-
§azony w pocistałvorv1. sprzęt gospodarstr,va do-
ll}o\Ą/ego a śi,",ieti:ca l,.,r stoliki i krzesłą.

§T}IBPowo
ts. 

- Budor,va |e1l:iizo-ś-.,vietiic;,- (cd 19B7 r.).
Stan rł 1990 r.: ściarr-r.- r.ośne i rł, części ilziałowe dc
dachu. natomiast cześć piętror,vł, przy}<r\-ta stropem
\rvraz z ścianami prętra.
\V latach 1990 

- 1993 w.\.kongno;
& ..łrybudorł-ano przybu.dó.łkę,
& cały oł:iei<t przykryto etelniteln,
& rłrykonano i osadzono stolarkę okienlla i cll,zwitl-

Wą,

O w większości pomieszczeri r,,-r-konantl t-vnki .we,.,,.-

nętrzne i po:laCzlri betono-,łre.
@ założono pocitr,:eszenie sulito-;,le i(i:az z ociełiel*

niem rł, w-szystkich pomieszczeniach oplócz gala.-
żu,

6 założono instaiację odgromo.ła i elektr.,,czna,
@ założono i zai<onserwo\1iano pociłogi rv śr,i,ietiic\,,

poko;ach na piętrze i schociy.
@ zainstaiorvano rynny i rltr.y spustowe z

]ronano obr-ollki blacharskie na dachu
rapetv Jllaszane.

PCV, rłrv-
o]:az para-

a -."vl-i:iałkorr,ano śr,vietlicę, ponieszczenia na piętlze
i kletke schodołva ol:az zakonse.rwowano stolarkę
o]i jenna r Cl,zii jo.,vą.

& -w trakcie r-ealizac;i są place murarsko-t\.nkarskie
w przvbudórvce i r.enizie.

sPŁAWIE
}.j. \',r i'J93 t" i,ozpoczeto r.emont sklepu rviejskiego.
W,vkonano nor-,-e pokivcie d.achoure, napr.awiono da_ch
na rnagaz\-nie opałorł,vm. założono przyłącze r.vodo-
ciagorłle i siec rl- sklepie. V/ 1994 l. planor.vane jest
zakoriczenie ocieplenia bud_vnku cegłą i otynko..vanie
cbiekiu.
C, W 1994 L. D]anov,la;..;. jest reti"iont dr"ogi wiejskiei
PaPrzez .,i,;lllig;l;1ric p,_.,szer.zenia na poclbudowie ka-
nlicnnej i ;r..i^-lklinowanje.

STARY BIAŁCZ
A. Wykonano i,"-lo,j€rnizacię cświetlerria ulicznego i
zaiożono 9 oplail, r'cęcrowych.

- 
'Wyremonio-.-l;al]o 

przrrsta-e}- PI(S oraz rv,vbuclo-
wano prrzystane]< Pl{S w, SKORACZEWIE.

-- Założoło parkan Dl:zez wioslrę po obu stronach
jezdni na odcrnku 15C mb.

- Wl-kcllarro n-a1ll&-ń ę tynkó-w zer,vnętrznych oraz
pomalorvano farilą ełrulsyjną 4 budynki.

- 
\jy'_vkonallo no\,vą pasacizkę betonową r,il świetlicy.

C. Plano-łana jest brttlor,r.a s_ieci wodociągoivej z
przyłączamt.

STARE EOJANOWO
A. 

- Modernizacja drogi 
- ui. Nlostowej.

WybuCowano od podstaw nową jezdnię drogi o na-
wierzchni asfaltowej o dł. 363 mb. r,,",raz z klawężni*
kowaniem i chodnikarni po obu stronach o łącznej
dłrrgości 400 mb.

- Wykonano oświetlenie uliczne przr. u1. Kręte; po-
przez założenie drł,óch 1amp.

- Udzielono dotacji Społecznel:lu Koniteto-w,i Bit-
dowy Cczyszczalnt na opłacenie kosztorłr op]:aco-
wania dokumentacji elektir-czne j.

- Remont Domu Wielskiego.
Wykonyrvane były- p|ace ]]emontolł,o-murarsiiie:
przebudor,v;r ścianek rv kl_ichni orraz pomalowano
obiekt na zewnątl.z aTaz i.,-erł-nątrz -- saię i za-
plecze. Foł,adto zak,,łpicno iilan\I, patelnię ele}<-
tty czną, loCórłrki. r e3 a ir- oiaz a,-.. -i-kuly gJo,1pr:,:1ar-
strva domowego dia rr,.vposazeni.a kuchnr.
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- Zakirpiono pł;ltki chodnikowe na w-ykonanie
dwóch odcinkółv chodnika po i00 mb każdy przy
ul. Głó.rrnej.

B. 
- W latach i992--i994 

- udzielana była i jest
nacial stała dotacja na zakup opału dla Domu Wiej-
siriego.

- W przedszkolu samorządorvym r.vykonano prace
rnalarsi<ie sal, i pioau kuchennego. Założono insta-
}ację c.o. ił, obiekcie. W trakcie reaiizacji jest o-
pracowałie dokumentacji technicznej na budowę
kotłowni.

śt{IGlEL
A. wybudowano drogę od podstaw z nawierzchnią
asialto-..łą c dł. 563 mb. łrlraz z chcdnikami o łącznej
dł. i.000 mb. i kanalizacją burzową o dł. 400 mb. -u1. Orzeszkowej.

- Zmadetnizowano drogi brukowe poprzez aołoże-
nie nawierzchni asfaltowej na ul. Zdrojowej c dł.
300 mb. i na odcinku ul. Cgrodowej (od skrzyżc-
-wania z ul. Lipową) o dł. 60 mb.

- 
położono nowe nawierzchnie asfaltowe na uiicach;
A1. Eohaterów 

- 265 mb., u1. Ogrodorva -- 375
rob., ul. lVlierosławskiego 

- 320 mb. Natomiast
na u1. Północnej położono no\^/ą walst.,vę ścieral-
ną na dł. 250 młr. oraz rł,budowano kravręzniki
o łącznej dł. 3?6 mb., chodniki i wjazdy na po-w.
694,70m2.

- Wykonano modernizację u1. Mickiew-icza pcprzez
rvyrnianę oświetlenia ulicznego t zalcżenie no-
r,vych chodników z kostki brukowej o łącznej dł.
500 mb.

- Położono nowe chodniki z kostki brukowej przy
u1. Leszczyńskiej o łącznej dł. 200 mb.

- Wykonano remonty chodników przy ulicach: Ki-
liriskiego 

- 286 mb., Kościuszki i Witaszka o Łącz-
nej dł. 

- 
1.032 mb., Dud;rcza - 150 rnb., Kędzier-

rskiego 
- 300 mb.

- Założono kanalizacje burzowe na u1.: Słowackie-
go, Broniewskiego, Dąbrorvskiego o łącznej dł. 650
mb., Prusa - 364 mb., Kraszewskiego 

- 
250 rnb.,

Kościuszki 
- 100 mb.

- Na terenie Osiedla Eraci Poiskich {działki budov,,.)
przebudor,vano i ułożono linię kablową Sl{ - 605
mb., linię kablową n.n. 

- 1.591 rrrb,, iinię kablo-
wą n.n. oświetleniową 

- 927 mb., oraz żż przy-
łączy energetycznych.

- Wykonano wymianę oświetlenia ulicznego na op-
rawy żeliwne wiszące w centrum miasta na: pi.
Rozstrzelanych i ui. Sienkiewicza, Szkolna, Ma-
tejki, Kościuszki (część), F'arnej. Kilińskiego
(część) i na budynku {Jrzędu.

- Budowa sieci gazor,vej nic na części u1. Kilińskie-
go, Staszica i części Poladovra 

- KO nr 3.

Lata realizacji: 19B9 -- 1990.
W okresie do 1990 r. zgromadzono materiał do bu-
dowy sieci.
W roku 1990 sfinansowano: zalrup brakujących
Iur oraz pokrycie kosztów montażu sieci.

W pazdzierniku 1990 r. oidano Co uzytku siec n/c
o dł, 1.737 mb. dla 45 cai:iorcólł,.
Bltdorrra sieci. gazo.ł,ej r,ic i śr/c oraz stacji reduk-
c5.jno-pomieroir,ej l:a ,_ijicach iiO nr 4.
Lata realizacji: 1989 --- 199l.
Do 1990 r. zakupioąo ,w yliększości podstawowy
n:ateria,ł oi,az czr:ściol,\io ń,:\:konano sieć gazov/ą
śric.
]iatomiast w oniawianym okresie zakcńczono bu-
do-,vę sieci gazo\xiej śr/c o dł. 956,50 mb. i wybu-
dolvano sieć gazową tiic o dł. 2.818 mb. dla 104
oilliorcć.ł, ofaz w połolvie pokryto koszty budowy
stacji rł dukc5,jnej,

- },1ociernizecj:, Domu Kultury.
Lata realizac ji: 1983 - 19!}3.

W latach i9:]0 - 1993 wykonano:
€ pob"dor-,ł.l:c siec cieplną z kotłowni przy szkole

podst ar,,-o.,r-e j.

@ zakonczot,tc l:udolve instalacji c.o. rver,vnętrznej
oiaz r,;r-l:l1eniono grzejniki rv uzytkowanej części
bucivnkir.

€ zakollczoilo lludo.,ł,ę instalacji elektrycznej rvraz
z nrollt3,z.ni 1an:p oraz poblrdou-ano linię kablową
i zalozonc 1ampy ośvl,ietleniorve ozdobne,

S 1-1ontyniro.,l,ane b_vły prace budowlane, posadzkal-
rskie, iynkarskie, stolalskie, malarskie oraz płyt-
korvanie ścian rł, pomieszczeniach socjalnych i sa-
nitarn,vch,

S instalację kanalizacji zew-nętrznej,
@ zakończona montaz wentylacji,
a zakonczano ptzyłącze wodociągow-e.
S wewnętlzn,ą instaiację gazową,
a prace blacharsko-dekarskie oraz instalację odgro-

mo-ń/ą,

e prace ,ł,,-yĘgnczeniovrle w- zakresie instalacji wod._
-kan. lve w,nątrz obiektu,

@ uzupełnienia elervacji buciynku wraz z natrys-
kiem.

ę założono posadzki z mozatki i parkietor,ve, podło-
gę na scenie, boazeri.e rv sali i hallu,

€ zainontolvar-ro brakująca stolarkę drz.łiową,
@ inontaż konstrukcj1 stalolvej oTaz nrechanizm

lozsuwailia l<otarv na scenie.
@ zakupio-..o 1i,-,-posażenre (karnisze, zasłony, firany.

osprzęt łazieilkolv,v. rł,,vposażenie kuchni, forte-
pian),

& telen .łokci cbiektu -"vyłozono kostką brukową
oT az Z2^r|ia!t'Lor,r,ano blamę.

- R,en::lllt lernizr. CSP.
Lata realizacji l989 - 1991.

W onra.vian.vnl ckresle zakończono p]:ace zrviązane
z budor,,rą ponieszcztnia magaz5-nowego, lrTatomiast
rv remizie rvvkonaric remont Cachu papor,vego, poło-
zonc nc,§il posadzkę betono-ł,ą, zał,ożono rl,nny i wy-
kcnano pr"ace rrlaialskie.

- lVlkona.]To naprawe skrzydeł i konsel,tr-acjq ,via-
1.1aiió.* c.:.,az ośrł,iet].errie terenu,
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-*-- Udzielono dotacji na zakup desek do u ymiany po-
dłogi w bud;,nTru POD.

,- W latach 199l - 1992 odbudowano starv przy l-ti..

Vjcdnej.

- Na ujęciu wodil)-in rvymienrono osprzęt rv studni
głębinor,vej, ponadto wykonarro norve odrł,ierty
riwóch studni głębinowych.

-- \f,ykonano pr]ace remontorvo*porządkoive na tel]e-
nie - deptaku u1. Kościtiszki - Północna,

- ZGKil,t lv ramach prowadzonej działalności wy-
korrał ]]emonty w zakresie;
. eler.vacji na 21 budynkach,
" remontóvl dacholł, 

- 16 br-rd;lnkotv,

" wymiany instalacjl gazowej rv i6 buctl,n*
1rach,

. rerĘonrll kapitalnego -,- 1 budynek,

. Iemontu (plzestaw-ienie) piecy Ouiioli,,"v--ch
żJ szt.

--- Fr"zeciszkole sarnorządorł.e przy u1. Leszcz;-ńskiej.
i}l;rełożono dach, założono instalac ję odglonror,,-a.
v,iymieniono rnstalację elektr,vczna .,§Taz z zamon-
torł,aniem no\ł,ych 1amp. W;,konano sanita]:iat\- \u
i:ud-l,nku orraz poma]o\\iano rvszr.stkie pomieszcze-
nia tłełvnątrz.

, - Przecjszkole samorządo-łe przy A1. Bohaterór,v,
ł,,/ykonanc: place malarskie, zduńskie ofaz asz^
klcnie okien. Natomiast \^7 altanie naprarr-iolro
ciach.

li. !",,'yĘonąno odcinek kanaiizacji cieszczov;ej o dł.
322 mb. ofaz fozpoczęto budowę zatoki autobusowej
cila Czieci plz5l lr1. Kiliirskiego,

-- Zakupiorro podstar,vowy materiał do b.,floryy i<a-
nalizacjr burzowej na u1. Osiedie.

--- l'ia ukończeniu si j;l,&c€ ziviazane z łvykonanrem
i;rac blacharskiclr r eler-l.ac_vjn_ych 1la blrdvnku
I^

--- Wykonano p]:ace geodez;.jne do \\lykonanla os-
w-ietlenia ulic Łepkow-icza i części ul, Konopnic-
kiej.

.- Remont kaplicy poewangelickiej.

W latach 1990 
- 1993 lvl-konano:

Sa renlont lia;..,itailry dachu,
e uzupełniono uszkodzony mul: og|odzenio\\-\..
& nolvą bratlę lł,jazdov,ą na cmentarz,
@ założonc prz3,łąr:ze energetyczne i siec elektlr-cz-

lQ,
& rłzymianę części belek drewnianych oraz założono

nolvy strop 
- 

podłogę na poddaszu,
{& zakonserlł,orvano elementy drervniane,
@ zamonto.łano kraty stalorve lv oknach,
§ odkuto zniszczor;e tynki na ścianach.

- W trakcie realizacji są place remontorvo-pcti,ząd-
l<orłe w parku prz_v stacji PKP,

C, Rozpoczęcie budor,vy od pocistalv 
- drogi na całej

długości ul. Dudyr:za - 1,520 mb. (rł, tym r,v części
miasta .- 1,220 mb.),

'- Dofinansołvanie 1ludor,v1, kostnicy prz,v cmentir-
rzu św, Wita.

- Remont ui. Wodnej otaz części tr]. Polvst;rricćl.v
Wlkp. (pocijazd z u1, Wodnei).

--Dofinansowanle remontu Pomnika Rozstlzela-
nych.

- Moclernizac3a ośrł,ietl,enia,

1Ą/ONIEse

A. 
- Dofrnansorvano koszty 1.emontu lcnliz}..

Pokrl.f q koszty pokrycia d;rchołvego, założęnla
rynien. zakup,"l, cegły, cementu, wapna, styropia-
nu o]]az zakupionc 50 krzeseł.

- Założono chodniki po ;edne3 strcnie drogi w-laz
z obt:zeża-mi na odcinl{u 695 mb. wTaz z r,vvkona-
niem -19.i tn2 lvjazdorv.
Wr-koilano i,emont szaietu plz;,kościelnego w za-
kresie pl,ac ciekar-skic]T. murarskich i stolarsko-
nralar-skich.

- \V szkole pocista\\iowe; rł r-konano remont podłogi
poplzez załozeirle pł_vt -*iórorvr-ch i r,vykładziny
podłogou:ej. Założcno nowe ]]\rnnv t opier-zenia
oIaz naplawiono clach.

WYDoRolĄ/o
E. Cpiacorł,ano ciokurnentację teclrniczn:1 c_lo lvyko-
nania retnontu siecl energetycznej SN-15 kV i n.n,
0,4 kV wT&z z bi,Ldową ośr,vietlenia ulicznego. Powyz-
sze pozlvoli na przyspie§zenie r"ealizacji remontu i na
ivykonanie ze śroclkóv,, budzetorvych oświetlenia
ulicznego.

ZYGMUNTOWO
§. Na bieząco sa i będą ponoszone koszty związane
z utrvaldzeniem drogi gruntoivej rv kierunku Jezl,e-
]]ZYC.

ZEGRowo
A, 

- Budor,va remizo-śrvietlicy"
Lata realizacji: 1985 - 1992.
Obiekt ten służy potrzebom wsi: Zegrówko, Zegrow-o
i tsielawy.
Stan w 1990 r.: budołva na ukończeniu, obiekt wypo-
sażony w sioły i krzesła. W iatach 1990-1992 wy-
konano podłogę wTaz z konserrvacją rv śrvietlicy, za-
łozono wentylację sufitową, zakończono prace wod.-
-kan., t__vnki zewnettzne, pł"vtę betonorva przed wejś-
ciem, ocieplenie obiektu łvełna mJ,ner-alną. Założono
Iynny i rury spustow-e, lnstaiacje odgronror,vą, za-
montowano komorę chłodniczą o]]az zakupiono bra-
kujące krzesła.

żYDowo
C, W i994 r, p.Ianolvarre jest założenie telelclnu r,t

sołtysa wsi.
BURMISTRZ

}TL\ST,\ I CM] NY SMlClĘL
iłtz, .Ierzy Cźeśl.u
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