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Tym razem już na wstępie odeślę Państwa nle tylko do pro-

tokołu z Sesji, ale i do pelnej treści uchwał, które zamiesz

czamy w "llitrynte". Chodzl przecież o pieniądze, a ludzie (do

ktdcych zallcza 5ię róilnież kobiety ) są omylni. Poza tyrn nle

sr]O§ób poruszyć wszystkieqo, o czym się na Sesjl Ńrłi -rrlele

Ważnych spraw przewija ste często poza qłównym nuftem ob§ad.

Ktlkł przykłorjów taklch glosót+ ze gtrony Radnych l

- D. §zymłńskl : flrma budujłca 9,,y3yplsko niszczy dronr; !ry-

budovlaną z taklm wysiłklem w Koszanovłic -po

zakończenlu prac należy wymdc przywcócenie

nawlerzchni l urządzeń do poprzedniego sta-

nU.

- p. Balcer : czy dosyć uwagl poświęcamy sprawom beżrobocia?

Ten problem narasta i stanowi również jedno ze

źródeł przestępczości.

- p. }lowicki : nawet na forum Sejmiku Samorządoweoo zauHa -

żono osiągnięcia naszej 6miny w zakresie ko-

munalizacji mienia. Dzięki,łysiłkowi Komisji

Inwentaryzacyjnej naszej Rady znaieźliśmy się

w czołówce województwa ( jak wynika ze spEa-

wozdania Komlsji dokonała ona prawie calkowi

tej inwentaryzacj1 na terenie Śmigla. Trud -

nlej przebiega to na terenle r*si,ponierłaż nie

jednokrotnie trzeba tłumaczyć zapisy w księ-

gach wieczystych z J. niemiecklego i dokony-

vłać novłych pomiaróvł geodezyjnych Itp ).Zaied

wle od 3 decyzjl Urzędu MlG odwoływano się w

roku ubiegłym do koleglum odwoławczego i
xszystk!e odwolania uznano za bezzasodflc- to

także coś mówi o jakości

w naszej Gminie.

pracy administarcji

To ty[ko ki}ka spraw w skrócie - kilka innych da),ej :

śpl: SpOKOJNIE

... cżrJH,l noiic ja }oksIna i straż m!8.J5ka. Niestety, 5prawoz

c]arlia szefdę obu tych słLl2b wykazaly, że nawr]t w naszeJ Qnt-

nir: ilr:ść prżc5tr;,]5tw i rrJżllych wy|<roczcń 1lrzt:ciu prawtl wżr;]5

ta. t !ę;kie czasy snr;y.1:l.ją wzrnstrlwi liczby amatncdw szYb -

kicqo zarob}<il - rłor1zir-,.jĘ prżyjr:ż(jż3.ją rlo nas nawet z otllrlri-

łyci strcn. lli,, zanotowano tla szcz,.,ście pczyt;adków rozboju ,

chcć stalr-, :ją tacy, k tćrzy praQI,lą zadać nam śmierć za pomoc?

po3łzdu kierowłnclo po jrdnyln l nawet 1 więcej "lłĘbszych".

(tlajwięcej kar nałOżOrri] za to właśnie wy!ł.oczcnlP). Po].icja

ujawniła w ubieqłym roku 1i]02, a straż miejska 78} wykrocze-

nia różneqo rodzaju. Starano się nie tylko karać, alc również

pouczać i ostrzegać" Tan gdzie nie pomagala perswazja. siega

no po środki baroziej radykalne, któryni najczęściej były

mandat,y. Policja nałożyła ich w ubieglłym roku łĘcznie za po-

nad Ą2 mi1lony, a straż(tylko w II pdłroczu) za przeszło ',6

mi l i ondw.

Funkcjcnariusze obu 5łuźb mieli nie tylko osiąqnięcie w zak-

resie profilaktyki przestęostw. Potrafili też osiąQnąć zupeł

nle niezłe efekty w wyłapywaniu przestępców. I pomyśleć, że

straż najczęściej porusza się picszo, a policja niejeden z

pośc!cadw muslała przeprowadzić wypo2yczonym pojazdem l (Po-

1icjanci dziękują tym, którzy zcchcieIi złożyć datki na rzecz

zakupu "poloneza" d].a,posterunku. Zbiórka ta bądzie trwała

do tU errca be . jeśli nie na miarę ",,łiei,kiej orkiestry", to

bodaj choć małej ),

L



NAJDROŻEJ : PROi\lY,, J^CllTY I LUKSUSO'łE SA1.10C}iOOY

Jak wszystko na tyln śwlecle , tak i pocla tkl od śrocj}<óvt

transportowych podĘożeją. Pocównanie ze stawkami dopuszczany

mi przez minlstra finansdw wskazuJe, że nasza Rada nie jest

5kłonna gnębić nas stawkami maksymalnymi z możliwych.Nie tyl

ko w korunikacji będą to opłaty od kilku, a nawet do kilkuset

tysięcy niższe od dopuszczalnych. Bezwzględną okazała się Ra

da tylko wobec niektdrych podatników. Maksymalne stawki będą

więc na pewno płacić posiadacze samochodów o pojemlości sil-
1

nil<a povJyżej lB00 cm' i "nie charakteryzujących się pojemroś

ctiąskokową''(?).NieoszczędzonotakŻewłaścicie1iprzy

czep campingowych, a także łodzi motorowych i promó,ł. Nadal

najtaniej będzie jeździć rrntocowerem :- zaledił!e o 6 tys. d§o

żej niż w ubiegłym Foku. Mam też pomyśIną wiadomość dla Pana

Zbinia i innych osób jeżdżących "warszawami". Uhonoccwano

ich zasługi nawet w zarządzeniu o8ólnopolskim - bęCą ołaeić

p[zesz}o 5 x nriiej niż ża j,nne sa{T€chody w tej samej klżsie

si],n!ka ( u nas będzie to 400 tys. rocznie ).

PRZYCZEPY z^ 0n0c0 7

51:oCrdrl ot]t]cnycll rla sali 5olty5óvł padły olosy ( np.Lc-

wlttrJtlw:;ki z Mi}chcin.t t 1ł;rchow:;i<i z Cżirczyka ) kwr,-stionu.lące

wy:il<tl{ć 1rtlr!ł !ku ra rlł jJl<lptt!:lrrttr:J:izrl pr:yczr-,tly ( tld l do 5

ton ) rlajczt;ścl{].] używ;rlltr przr:z rolrrikdw. Proponow;lno ol]niżr

lrir_::;tawkl w or;rlit:, albo otlrri2r:nie onłłt za iczyczcnĘ rlrurlą

i rrastr;pne. Radni uzasltJnial! szcrzeJ przesłanki, jłkimi sił

kicrowali w tym przypadktl l podatck przcrJłosowano w jr,:qc 0la

nowanej wysokości, lJ, 2r2 tys. od kłżdego eqzernplarz3 takiej

Jt7_YCZepY.

7^ PIĘĆDZIEsIĄI I ZA PiĘĆ

Piqćdziesiat tysięcy bęCziemy w tym roku piacić ża psa,

który wyrósł.jUź Z wieku szczenieccqo (powyżflj B tyqodni).Ul

gi obowiazywać bqdzą takie sarne jak w roku ubieqłym.

Cena 1 mJ wody przemysłowej i usłuc]owej }.zrosła oo 5 tys.

t]ie odmawiajmv natomiast qościom ( a tym bardziej soi;i.e ! ).

r1olewki kavJy, czy herbaty - szklanka wody kosztuj, ok.6C 9ro

szy ()I00 zł. za ] m]).

śtłtctrLsriH TARGIEM

0 ile inne stawki naleźności finansowych przeqł05owano

w wersjach zaoroponowanych przez Komisje, to udało 5iĘ n3Ozie

"utarqować" nleco z wysokości opłat targowych.

Dyskusję wywołał 9. Jan Arrbroży ( Jan, a nie f,zesław, jak ic

nir-' wiadorro skąd ml się wzlr;ło w sprawczdaniu z XXI S{:sji, H

niepaIąca !

dorJatkr'l przypisałam p. funbrożeqo do Zyclmuntowa, ujmując tym

samyn} za5zczytów zacnej wsl Spławie. Istny horror pomyłek :

za co ::erdcci:nie p. 
^mblożego 

i mieszkańców sołectwa §pławie

przepraszam ! ). 0ołączyli jeszczc się do dysi<usjl pp. Kamle

niarz i Ciesielski, tak że w końcu stanęło na tym, że w§zyst

kie opłaty targowe wzrosną o ]0 t w stosunku do ubiegłego ro

ku"

" INTRYGI " PALACOWE

Sprawozdanie burmistrza Jerzego Cieśli ( z ptacy Zatzą

du ńiędzy Ses3ami) zawiecało m. in. informację o cegielni w

Przysiece : pragnie ją wydzierżawi,C spółka "rodzinna",której

dyrektorem byłby prawdopodobnie p. Szybiak, a także relację

z zabiegdx zmierzających do evlentualnego reaktywowanla szko-

ły w Brorrikowie. Rada upoważniła buFmistrza do podjącia nie-

zbędnych działar1 rł tym zakresie. Chętni uczniowie mogą spró-

bować rozvłiązać tymczasem następujące zadanie : r. pewnej wio

sce jest pałac, wyceniony na ], miliard 400 mi}iondw z}otych.

Kurator deklaruje wystąpienie o subwencję państwową vJ l{yso -

kości połowy tej kwoty or3z oomoc w adaptacji obicktu. Pyta-
nie : 0 ile d}użcj bądą moqiy spać dziccl, którym zaoszczę:

dzl slq rlojazrlów r1o szkoly ?

0nŻY,lt:IE P^L^c7E l

l]vlaźi]m tę rlstawt; r11l cpokowł rlIł atrnrrsfcry ( nle tylko

w:cnsie flzycznyrn ) oracy w Urzr;rjzic l4tG. Nic ma jUż odwołil

nia ! Ktoi<o].wick 'z}arnic " zakaz palenia tytoniu we wszyst -

kich pomieszcucniach " ( cytat z uchwały), czv to pracownlk,

czy petent, n:ożc doznaĆ doleoliwoŚci tzrł. kary oorzadkovłej.

I to nier.:agatclnej, bo w wysokości do miliona złotych l

[zuję srę, jakbym już wygrała w toto-iotka - jestent

J.skarżyńska

W najbliższym czasie w o l ę

wstąpienia tr związei<
m,ałżeński w Urzędzie §tanu

Cywilnego w, Śmiqlu zadeklarowali:

0nia ?D.02"9}. :

- Pan i,lalcri;ln Kacrór z llorle§Jo Białcza i Pani Danuta

I.,}51fa z llovlequ Białcza,

:- Pan Mi:iriusz Stach.wiak ze Starego Bojanovia i Plni

Ewa §zymocha ze 5t3rego Brrjanlwa.

3nia {;"D]. 9] :

; Fan Słl,xcmir Skoracki z 8ielaw i Pani Renata Kas -
perrka z §ielaw"

,L
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o P ŁĄTY DoDA;rKl
STAWKA oPL^T z^ WOOĘ POBIER^NĄ ł _B31!]E{_

zBIOROWE60 z^OP^TnZENI^ l.l WOOĘ MI^sIA I 6tlItłY.

§ 1. Ustala się stawkę opłat za wodę dla celów praemysłoi{ych

1 usługowych w wysokości 
'.000,- 

zł. za m], pobcaną z

urządzeń zaopatrzenia w wodę miasta 1 gmlny Śmigiel.

Zróżnicowana dotychczas cena wody bytowej l przemysłowej zos

taje w dalszym ciągu. Zmieniają się tylko Jej stawki.Cenę wo

dy bytowej usta}a Związek Międzygminny lrlodociągów i Kanali !
zacji Miejskich we Wschowie l obecnie wynosi ).100,: 71. za

1l m' natomiast cenę wody przemysłowej ustata Rada Miasta i
&niny. Dotychczas cena wody przemysłoweJ wynosiła Ą.500,: 21.

1
za I n'. Proponuje się podwyższenie tej ceny o 500 zł.

WYSOKOśCI sTANEK POOATKU 00 NIEnUCHOHOśCI

NA oBszARzE 6tlINY.

l. ustala slę następujące stauki podatku od nieruchornoścl :

l. od budynkdw mleszkalnych lub lch części - B50 zł. od

t ml porłterzchni uźytkowej.

2. od budynków lub tch cześcl zwlązanych z prowadzenicm

dz!ałalrroścl gospodarczej lnnej nlż Ęolnicza lub leś

n,l oraz czqścl budynków mleszkalnych zajętych na pro

warlzenlc cJzlalalnoścl gospodarczeJ: ]0.000,_ zł. od

I ml powieczchnl użytkoweJ.

]. od pozostałych budynkUw lub ich części oraz qacaży

wolnostojących l garaży pod budynkaml : 5.000,- zl .

od 1 m' powlerzchni użytkorłej.

4. od budorłit 2 t ich wartości.

t. od l m' powierzchni gruntów 2

a/ zwLązanych z prorładzeniem dzialalności gospodar ..:

czej - 1000,- zł.
b/ pozostałych gruntów - ]0 zł.

§ 2. Zwalnia slę od podatku od nieruchomości :

). piwnice 1 strychy niezamieszkałe.

0PL^TY 
^ot.lINIsTR^t]YJtlE 

7^ CzYtltlOŚCI Ul?ZĘDCr,'lE

§ 2.Ustala się następujące stawki opłaty aclministracyjnej :

- za sporządzenie testamentu w Biedzible Ulzędu Miasta 1

6miny - 50.000,-

- za sporządzenle testarnentu poza siedzibą Urzędu Mlasta

i 6łniny - 100.000,-

; za rykonanle Jednej odbitkl ksero _ 
'.000,:

l{Y5OKOśĆ 0PL^TY T^R60llEJ

NA 0BSZAnZE MI^sTA I 6MINY śtłtcrel.

Lp Wyszczeqólnicnie czynnośc1

l. Przy sprzedaży od każdej wystawionej na sprze-
daż sztuki :

a/ konle powyżej 2 lat, bydło

b/ jałowizna powyzej 6 miesięcy, źrebięta
powyżej 6 mies. do 2 lat

c,/ trzoda chlewna z wyjątkiem prosiąt,owce,
kozy oraz cielęta,źEebięta do 6 miesy

2. Ptzy transakcji kupno-sprzedaż z samochodu
clężaFowego i samochodu ciężarowo-osobowego :

al powyżej 2 ton

h/2lonyiponiżej
). Prly spczedaży prosiąt z wozu konnego,samocho-

du lub gczyczepy
a

Ą. Frzy sprzedaży : handlu z samochodu osoboweqo
l wozu konnego płodów rolnych przez rolnlków,
taktch jak zboża, ztcmniakl

1. Plzy spczedaży obnośne_1 Z ręki,kosza,skrzynkl,
w!adra,wózk;lIrovJnru !til. ocaz zajĘcta p}acu
porJ stanowisko lu|l towar przcznaczony do
5DĘżcdaży niczi!lcżnit: od r}rinżY lub wykonywa-
nia czynnolct rzcm!r:śirliczych,za lml powierzchni

l. od motorowerów

2. od motocykli z silnikie, f,i poje*,ości
skokorłe j :

a. do 50 cm] włącznle

b. powyźej 50 cr) do )50 cm] włącznie

c. powyżeJ ]50 cm}

wysokośC
opłaty.il rł.

60. 000 , 
:_

50.000, -

25.000, -

l0.0{]n,-

Sr^llK^ Pffl^tl(U 00 PC)SI^D^Nt^ P5Ó"ł.

§ 1.Obowiazek potlatkowy tlotyczy porjatku od posladanla ",p3ćł

c!ąży na osobach fizycznych posladających psy.

§ 2. Ustala slę stawkę potjatku od posiadania psa v, kwocie

50.000,- zl. za kaŁdeqo psa.

§ ]. Zwalnia się od podatku szczenięta do B tygodni

§ Ą. Podatek pobiera się w połowie stawki, jeżell osoba wesz

la w posiadanie psa po dniu )0 czerwca roku podatkoweqo,

§ 5. PodateX jest płatny z góry bez wezwania w terminie płat

ności I caty zobowiązań pieniężnych lub w ciągu 2 tygod

ni od dnia wejścia w posiadanie psa w kasie Urzędu t,lias

ta i Gminy w Śmiglu lub u sołtrsa,

5Tr,,łKI PODAIKń,l 0D śnooxów TR^tlsP0l]T01.1YCH

]6.000 ,

72.000 , -

l ]0.000 , -
696.000 ! -

25.000,,-

l5.000,-

10.000; -



]. od samochorlów osobowych z 5llnikicm
o pojernnoŚcl skokowe_j' :

a. do 9O0 cm) włącznle

b. powyże.i 900 cm] do l.]()0 cmJ włącznlc

c. powyżej l.)00 cm] do 1.500 cm] włącznle

d. powyżej 1500 cm) do t.600 cmJ włącznie

e. powyźej 1.600 cm] do 1.B00 cmJ włącznie

f. powyżej l.B00 cm] do 2.000 cm] włącznie

q. powvżej 2.000 cm] do 2.500 cmJ włącznie
z wyjątkiem samochodów marki "Wa§szawa"

h. od samochodów marki "Warszawa"

i. powyżej 2.500 cm]

Ą. od samochodów osobowych :

a. z silnikiem nie charakteryzującym się
pojemnością skokową

b. z napędem elektrycznym

a. campingowych

b. o ładownoścl do 0,5 t włącznie

c. o ładowności powyżej 0,5 t do l t włącznie

d. o ładowności powyżej l t do 5 t włącznie

e. o ładowności powyżej 5 t do 20 t włącznle

f. o ładowności powyżej 20 t

g. pozostałych

* 
'r. 

Orl łorjzi mc,torowych oraz jachtów z silniktem
o pojerności skokowej :

a. pouyżej 200 cm) rlo 1.000 cm) włącznie

b. powyżej 1.000 cm]

l90.000,-

)20.000 , -
Ą ]0.000 , -

700. 000 , -

1.2l2.000,-

2.0Ą0.000,-

]. l 56.000, -

Ą00.000ł-

4. 260.000, -

lJ. 0d promów

14. 0d łodzi słUżących do zarobkovlego przewozu
towarów i osób

]5Ą. Oot], -
76B.000 , -
2l6.000, -

768.000 , -

5. 0d autobusów oraz samochodów cieżarowych
przystosowanych do przewozu osób o liczbie
miejsc do siedzenia łącznie z miejscem kierowcy :

a. do 15 miejsc

b. poiłyżej 15 miejsc do )0 mlejsc

c. powyżej )0 miejsc

6. 0d samochoddw cięż3rov.oosobot{ych o dopuszczal
nej maslc caikowltej :

a.do2trt}ącznle

b. r]o}iy żc j 2 t

?. (]ll lail1(,cl]o(ldw ci{)rar()wych l clłqlll!<rJw siorlicl-
wyt:ll o l:ltlowtltlćct 5nmtlclto('u Itlr] n;]cI5ku nil
riotlło cl;tlntka :

;l. rlo t),} t wł;r:znlrl

l). nowyże,) llt5 t cJo 1 t włOczntc

c. nowy2cj l t do 2 t włacznic

d. oowyzej 2 t do Ą t włącznie

e. nowyżeJ 4 t do 6 t włącznie

f. oowyżej 6 t do B t włącznle

9. porłyżej B t do l0 t włacznie

h. powyżej l0 t

B. 0d samochodów specjalnych

9. 0d ciąqników balastowych

1,0.0d ciąqników roIniczych z silnikiem
o pojemności skokowej :

1a. do 4000 cm' włącznie

b. oowyżej 4000 cm]

ll. 0d przyczep l naczep : _

§ ]. Zwalnia się od porJatku od środkbw transportowych pojaz-

dy czasowo wycofane z ruchu (czasowo wyrejestrowane ).

Konkurs z " Witryny dzieciom " zamieszczony w Wltrynie

Śmigielskiej nr 2 (]1) z dnia 28 stycznia 1991 r. już roz -
strzyonięty.

Do redakcji wpłynęły 22 rozwiązania. Cleszy nas fakt,że kon-

kurs zdobył popu}arność nie tylko wśród dzieci ze Śmigla,ale

również z czacla l Starego Bojanowa. Losowanie odbyło się
8.02.9} w Bibliotece PubIicznej Miasta l &niny rł Śmiglu.

Naqrody }osowały : Izabela Bednacek 1 Aqnieszka Trowska.

A oto nazwiska szcześliwców :

Abonament na l0 kaset vidco.

l. Przemek Jafiodzik l §rni.qicl, ul. 27 Stycznia nc 2.

2. Joanna 5tan - Koszanowo, ul. Nowowic,jska lB b.

). t):lciusz Lr:warldowskt - Czacz, ul. liir:}lchowska nc 5.

^tlonnmcnt 
na lt] qier komoutt-,rowych

l. 0aniel Jar|orJzik - Śmiqiei, ul. Sikocskleqo nr l b/l.

2. Robcrt M;lrclniok - śmiqiei, ul. KllińskieQo nr g0.

). Grzegorz BlimeI - Śmiqiel, ul. Zielona 1.

GRATULUJE14Y !!! !

Prawidłowe rozwiązania :

l. Bielsko, Kalisz, Śmigiel, Leszno, Rabka.

2. Głupi jak osioł ; 0dważny jak lew ; Tchórzlirły jak zając;

0umny jak paw ; llierny jak pies.

}. Skowronek, Bocian, Jaskółl<a.

lioisywanka : znak,}ist,tama,usta - hasło riT9

Ą. Krzyżduka:

Poziomo : bocian, ogonek,aparat.

Pionowo : zbroja, ochota,kareta.

'. 
Akademia Pana Kleksa; Nasza szkapa i Przyqody Gullwera i

Lysek z pokładu ldy ; Przyoody Sindbada Żeqlarza ; Chłoo-

cy z Placu Broni ; liistoria żółtcj ciZemkl ; Przygody lom

ka Sauyera"

Laurcatóx konkt.rrsu prosimy o zqłoszenie slę łł BibIiotece pu-

bllczncj Miasta l 6mtny w §mioiu, uI. I. Kośctuszki nr 20.
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Z anallzy sytuacji pożarowej dokonanej pĘzez Komendę

Rejonową Państwowych Straży Pożarnych w Kościanie, która swym

dzlałaniem obejnruje Kośclan, Krzyxiń, Przemęt i Śmigiel, dla

Państwa wybraliśmy:

1. Geografia pożarnictv]a wg gmin:

óirzeźmu.!!e
poźą?,Óu l

Jednostka
admin1 str.

ilość pożarćw +wzrost,lspadek

l99I L99? i lośc iowy ż

Kościan (miasto)

Krzywi,ń

5mIqle1

Kościan (gmina)

Przemęt

55

].1

]Ą

1q

15

40

l2

]]

)B

,6

,_ 1,

+l
:l
+J
+żL

,- 1,1 1a

+ l0,90

- ? gś

+ l0,86

+lĄ0,00

5. Przyczyny powstawania pożardw :

- nieostroźność osóLl dorrl5łych

- wady urządzeń

: pozostałe

:- podpalenia

! nieostrożność nieletnich

: iskry

- wyładowania atrosf eryczne

- nie ustalone

- sarnozapalenia

lłyxiad z Komendantem tliejsko - Gminnym OSP

Gcaczykiem zamieścimy w następnym numeFze.

| 65 pożarów,

- 2l pożardw,

- 19 pożarów,

- 1B pożorów,

- 15 pożarów,

- 1] pożarów,

- 4 pożary ,

- ] pożary ,

- l pożar

p. 1,1arianem

2. Straty popożaroHe wq gmin l

RAżEt4 l2lĄ.555,0 2)r6.9oI,0 , 91 ,)5

J. Zestawi.enic pożarćw wq qmin w ],atach |99?

Ą. lłvpadki z }urjlmi :

!ł roku 1992 rniał miejsce 1 wypadck śmiertelny ( w 'iłydcro-

wic w czasie jazdy samochodcm nastąpiło jego zapalenie ,

zoinął kierowca ), 2 osoby zostały ranne (m.in. }lenfyk Ma

jorek - członek OSP 8ronikowo ).

Społeczny Komitet Budowy

5ieci l{odociąqowej

w Bruszczewie

Bcuszczewo,dnia 199].02.0Ą

Poseł na Sejm

Rzeczypospolltej Polskiej

Józcf Bąk

Barclzo dzii;ku.lcnv za złożone życzcnia noworoczne micsl

kańc!ln naszeJ w:;i. |,iy ró\il,\!cź ?yczy§ly i'artu przr:de wszy:itkim

curo zr]rowiil oraz skuteczlloścl w działatliach na rzecż r]Opr;!

wy cQzystencji mit:sz}<ańcdw wsl po1:;l<Icj.

Ponadto chcicliby4my jal<o rnicszl<atlcy wsi [lruszczcwo

podzir:kować ua "pomoc", jlką wniósł ['an w rozwIązanie naszc

go orobiemu - butJowy sicci wodociąqowej. Nasze rozmowy z

Pancm w kwestii pomocy firransowej na realizację buclowy worlo

ciąau wiejskieqo kończące się zawsze zapewnieniem tejże po:

mocy okazały się dla nas flasklcm. Również zapewniany przcz

Pana orzyjazd do UfzĘdu |'4iasta i Gminy w Śmiglu skończył

siq niedotrzymaniem wacunków ustnej umovly. \{ ramach ćałcj

tej "kamoanii" prowadzonej przez nas zostaliśmy narażeni na

Cotjatkoyle koszty związane z opracowaniem kosztorysu, który

był niezbędny jak to Pan określił do otrzymania dotacji

(nie wspominamv juź o kosztach naszych przejazdów do Lesz -

na ).

Czujcnly się nie tylko rozqoryczeni, a}e przede w5zystkim za

wiedzeni i urażerli. ZawierJliśmy w nadziejach naszych współ-

mieszkańców, których informowaliśmy zgodnie z Pana zapewnie

nialr]i, że możemy liczyć na pomoc ze strony Pana Posła.

0becnie nasza budowa jest na ukończeniu i na ,żaden

cud już nie !,iczymy,'ale upewnlliśmy się w jednym,że nadzie

Je są złudne.

z poxaż:rrlicm Społcczny Komi tet BurJowy Siec! Wotjociaclowe,)

Brusaczerłie.
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KnOtiIKA 
'loarrrr,,o

9.0l. - l{ Nowcjwsi zatrzymąno nictrzeźwcao kteująceoo F!a -
tem 126 przatrzymano prawo jazdy, wniosek do kole -
gi um.

l1.01. - interweniowano w mieszĘąąiu przy ul. F. Witaszka w

Śmiglu, gdzle awanturowął się nietrzeźwy mąż.

- interweniowano w restauracji ''Ameryka'', w której kłó

ciło się dwóch pijanych mieszkańców Śmiqla.

l2.0l. - ujawniono włamanie do pomieszczeń CAFE-BILARo .pczy

ul. J. Kllińskiego. Straty 1.8B7 tys.Sprawców, jak

dotychczas, nie ujawniono.

l4.0l. : zatrżymano 5 sprawców z woj.. w*ar§żawskiego usiłują-
cych włamać się do sklepu,spożywcżego w St.Bojanowie.

- zatrzymano sprawcę kradzieży wędlln u rolnika w Nie

tążkowle.

- zatrzymano spcawcę kradzieży mrożonego droblu w Bru

szczewie.

20.0l. - udztelono asysty pracorłnikom Uczędu Skacboweqo przy

eksmlsJl mienla w Śmtqlu.

21.0l. - w Czaczu na stojącą na poboczu Toyotq najechał nobuc.

Strlty 20 mln., sprawcg Ukarano rnandatcm 200 tys.

2t].(]l. ! lttttlrwr:niowatto w Parsku - tlicporozumienia sąsicrtz -
kle, r ą r l a d k l r}ouczorlo.

2r.t'll.:' w 5pławiu klerowca samocl\oclu Fiat l26 n nic ('o5toso

włł prqdkoścl do waturrkdw atmolfnrycznych, wpnfl| H

pośllzg l znalazł 5le w rowie. Straty ) mln. zł.młn

dat 200 tys.

).n7. - ujawnlono zqon samotnle mieszkająceJ kobiet}i pczy

ul. T. Kościuszkt.

Ul,J^6^ l! Policja aoeluje do wszystkich mleszkańców mie3ta i
,: gminy,byw czasie gołoledzi po-

sypywali piasklem lub popiolem chodniki przed pose-

sjami, p których zamieszkują.

Godnvm pochwały jest 9. 7.K. właściciel posesji przy

ul. T. Kościuszki, który również posypał część jezd

ni.

P I E S i przechodźeie jezdnlę pod kątem prostym-

skrócicie czas pobytu na niejl!

Kierownik Posterunku Policjl Lokalnej w Śmiglu st. sierżant

Władysław Tercz,exski

Należy zachować nasiona roślin zachowujących długo zdolność

klełkowania jak marchew, koper,ogdrki czy buraki a odrzuciC

i zakupić nowe nasiona warzyw jak salata czy skorzonera.

0o najnorłszych godnych polecenia odmian warzyw, które w ubie

głym roku weszły do doboru naleźą :

:: por Bartek - odmiana zimująca w gruncie, odporna na mróz

o dość długiej części wybielonej.

- og6cek Gracius Fr- odmiana polowa, sałatkowa o owocach zq

b}iżonych wyglądem do ogórków szklarniowych.

: ogórek l4ajor - odmiana polowa,drobnobrodawkowa, -bardzo

plenna , owoce prawie nie żółkną.

- patison Gagat : odmiana wczesna o charakterystycznych

spłaszczonych owocach zabarwionych na jednolicie cierno -
zielony kolor.

- melon 0liwin - odmiana tworząca duże wcześnie dojrzewają-

ce o},oce, plzeznaczone do Uprawy w otwartym gruncie.1,1iąż5z

sm3czny jasnozielony do źółteqo.
'- sałata t,tira - roŚIina duża, tworzy duże główkl barwy-czcr

worroziclotrej. Liścic o|<rywającc qłówkę zachorlzą nA sietllc

Otl:nlana ch3ri]l(tcryztl )e sll., rlobrą zdrowotnoCctą rośIin o-

raz nóźnyn terminem trłoczen[a pędów kwiatostanr:wych.

: pomirJo§ Ikł - karłowy, sztywnolorlyoowy rto uprawy w poltl,

nic wymaqa pailkowania. §woc do.jrzały śrcclnicJ wielkości,

kuli:;ty o zallarwlenlu czerl{onyln. OrJmiana z czqściową od -

pornością na zarazę zicinniaka.

: pomidor Jaga l odmlana karłowa, sarnokończąca.Owoc śred

niej wielkośc[, kulisty, dojrzały o zabarwieniu jasnoczer

wonym. lładaje się przede wszystkim na przeciery ! soki.

Odmiana z częściową odpornością na zarazę ziemniaka.

sA00|,/N ICT\,l0

l,bżemy przystąpić do bielenia drzew owocowych. Blele-

nie pni ma zabezpieczyć je 1czed zqorzelą korony, która mo-

że powstać w wyniku róźnicy temperatur rozgrzanych słońcem

w cią9u dnia pni a temperaturą mroźnych nocy. Biały kolor

odbija promienie słoncczne od pni co zapor]iega ich silnemu

rozrlrzaniu i łaoodzi różnicę temperatucy między dniem a no-

cą.

( za: Bluletyn Informacyjny nc L/9), ODR Leszno ).
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