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Zmiany organizacyjne dokon;lwane przez Radę
N{iasta i Gminy Śmigiel w latach 1990 :- 1994 klyły
uzasadnione ekonomicznie, a także miały ptzyczynić

_się do polepszenia życia mieszkańców i poprawić
.._,iunkc ; onowanie p lac ówek, kt órych doty czyły .

Były nimi:

Powołanie Centrum Kultury rv Srniglu

Zmiany zapoczątkowane zostały połączeniem dwóch
placówek kulturalnych: Domu Kultury i Biblioteki
Publicznej Miasta i Gminy w jedną jednostkę pn.

,,Centrum Kutury w Śmiglu". Placówki te nrieściły
się w jednym budynku, a miały odrębnych dyrekto-
rów. Powołując jedną jednostkę i jednego dyrektora
zaoszczędzono na funduszu płac, a także ustanowiono
koordynatora działalnóści kqlturalnej, Piacóv;ce tej
podporządkowano przyległe obiekty i w ten sposółl
na całym terenie _kulturalno-sportowo-rekreacyjnym
został jeden gospodarz.

Powołanie Zakładu Gospodarki l{ornunatrnej i Miesz-
kaniowej w Smiglu
W i990 I. sprawy gospodarki komunalnej i rnieszka-
niowej teżały w gestii Przedsiębiorstrva Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Kościanie. Dyrekcja

tego przedsiębiorstr,va nie wlrpełniała si,voich podsta-
\,,,o -,vyęfu obolrlit}zk ólv r,vobec mieszkańc clrv na s zt- j ginr-
rry, a -więc narazała gminc1 l,ia siraty finansowe i ma-
teriailie. Woirec powyzszego Rada podjęła uchll.ałę o
odstelpienie od rł,spillnego przedsięJriolstwa i postano-
rviła utrvorzyc sarnodzielny Zakład Gospodarki Ko:
nrlinairrej i Mieszkaniov,,c; ,"v Smrgl.i. Efektenl utr,vp-
1,7,ęn ia. zakład u jest :

-- oclbudcr.,,a substancji mieszkatriorvej zniszczorrej
.,," okresie gd.v podlegala pod Przedsiębio]:st\v{l iĄ,

I(ościal ic,

- p{)p]]&\,v,ćr s'Lalru cz:vstoŚci ulic i skrverórr',

-: \,,lynliana sieci tr<anaiizacyjrrej i. wieiu innr,cłr drob--
;:l,-ch retlontolv dokonyrvarrl.ch u- okrt,sic istnie-
nia samudzielnego zakładu.

Porozurrlienie w- sprar.,uie funkcjonrrrvania Stłigiel-
skiej Kłllai Dojazclorvej

W lipcir i991 r. Wojerł,oda Leszcz;rl5fti poinfornro-
r,l,,any zo:,tał przez D;,-re]rtora Genelalnego PKtr o

t;"rn. ze R.acla Ministiolv podjęła uc}rrł,ałq łv sprawie
zarł,ieszenia przelu.,oz,órł, na niektórych odcinkaclr 11-

nii kolejolv_,vch, Uclrrr-aia ta dot,vczvła miqdz;r inn,vmi
zar,vitszenjl }]rze\vozo\\, na Smigielskiej Kolr:i Dojaz-
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dowej. Informacja ta zbulwersowała Racię Miasta i
Gminy. która rł,e wrześniu 1991 r. ,,vystosorr.ała 

])]-()-
test na ręce ówczesnego Prezesa Rady N{inis-tl,ót,",. a
miesii.,: później udała się do D;-rekcji Genelalnej dc-
legacja władz miasta. kierorł,nika Śmigieiskiej Kolci
Dojazdowej i Przelvodniczącego ZZNSZZ,,Soiidal--
ność". W wyniku przeprowadzonych r.ozilrólv Dyrel.:-
cla Generalna PKP zoborł,iązała się przeltazac Cmi-
nie nieodpłatnie majątek Snrigielskiej Kolei Dojaz-
dou,ej. Jednak decyzja o nieodpłatriynr przekazailiu
nrajątku została tozwtązana ze rvzgiędu rra brak lot,-
malno-prawnego uregulowania spraw rv PKP (br:ik
uwłaszczenia g::untów i budynków). Aby Smigieiska
Kolej Dojazdowa mogła funkcjonov,lać, Zarząd _LWias-

ta i Gminy Smigiel zoborł,iązał się clo partycyp.rcji
rł, kosztac}r utrz;-mania ruchu osoborvego i tor.t,alo-
wego. Koszt 1ęn 1vynosi 20 mln zł nriesięcznie i zrvcll-
nienie PKP od podatku od nieruchotności,

Komunalizac ja cegielni
W iistopadzie 1991 r. Zarząd Miasta i (il: ,,l;- Smigiel
zwrócił się do Wojewody Leszczytisilieg.': o przeka-
zanie na rzecz Miasta i Gminy Smigitli rricrrichomoś-
ci zabudowanych położonych w Czaczlr. lrietążko,,i,ic
i Przysiece Polskiej, będących dotychc.,:r-s tł, uzr'ii.:,,l-
w,aniu Krotoszyńskiego Przedsiębiorstwa Celetriiki
Budowlanej. Decyzja podyktowana została c]e]-:lal.a-
cją pracownikórv poszczególnych cegielni, którzy
zwrócili się do Dyrekcji Krotoszyńskiego Przedsię-
biorstwa Ceramiki Budorvlanej z prośba o przeliitzit-
nie im zakładów w celu pror.vadzenia działalno_:ci.
Dyrekcja wyraziła zgodę pod walunkiern skornuna-
lizowania tych zakładów. Za zgodą Nlinistelstu:a
Przemysłu i Handlu wymienione cegielnie został1,
wyłączone z Krotoszyńskiego Przedsiębiorst.wa Ce-
ramiki Budowlanej rv Krotoszynie, Ę191ę 11r"vraziło
zgodę na bezpłatne przekazanie majątku na tzecz
gminy. Wojewoda Leszczyński po dokonaniu ocenv
niezbędności i przydatności wyżej rvymienionych nie-
ruchomości lv realizacji zadań własnych §l-ninv, .,,,1,-

raził zgodę na komunalizcję cegielni. Po przejęciu
majątku Rada Miasta i Gminy sprzedała zakład ri,
Przysiece Polskiej, natorrriast z dzierżawcami cegiel-
ni w Czaczu i Nietążkowie zarł,arła umorł,y sprzedażl,
rv drodze lasingu.

Utworzenie Straży Miejskiej
,,Czyste Miasto i Gmina" otaz ,,Zdrowie mieszkań-
ców" - oto cel Konrisji Planowania, Porządku Pulr-
licznego i Ochrony Srodowiska Rady Miasta i Gmi-
ny Śmigiel, któremu ma sprostac powołana na rł,nio-
sek tejże Komisji Straż Miejska. Do zadań Straży na-
leży w szczególności ochrona porządku w miejscach
publicznych i estetycznego u,yglądu obiektów uży-
teczności publicznej i instytucji. zakładólv pracy olaz
posesji prywatnych, kontrola prawidłowości oznako-
wania ulic, sprawdzanie wykonywania zadań i obcl-
wiązków przez administratorów i gospodarzy don:ów

itp. W razie u.jr.,,.,r.ic.ia nicJ;i,a..,-,-ir-_1ło,,,l'.._,i r ,

czcń stoso.,,.-ł ̂ i,. i.o,,czeni;t. ,.l]--rlnlnlC:,lia ;t .,.,.

llach koni- czl,, i: i l'!lil1l(li:,i..,- j;a, ilc. S::cl.t_i

działania j rł,iclclc,.l:c efellil, ilr.rcy StLa,'..
r-,;skazu j e ]] a s'i :|, ],-r o :ic i: cd j cti.., r,, ec-yzii.

)a(

Usługi opic'lrtt:'r_.:ll ,,r,Gl. ii itl
Do kojca ]_Y1]] i. usłtil:i o1liell,.riicztl ]'j .i;;,l.
ł}, z buriżetu 1jć]l'|st\\Ia. )j rln.:em l si.\-cznia
ł), się zadł,niai,,i ślliin.,-, 1'iili.i}f o\,;-.11.,-lrli i
ślcr]1.:ór,-. T-sł ;i:i cpicliL:iic 1.1 ś i:rr].:,lo-c l:\,1-,.

Opiekui,ki zaiiilc];",:irlr,,j },l,z:cz'..!,:,t,z:,|. 
-i',,'ll.j 

l,,.

PCK. W 1J93 l. usłuqi sluiadczotie !1;]1: pl:zrlz
z tyn, że finans-orł,ałii ie 11n:i,.lt, Pioiroz..,ria ct,

za i gcclzinę opieki prz;ecl:;tar.iolla pt.,:i:z I)Ci,i ;ł:_,l..-ll*

r_lowi na 19!t4 r,. zdalrieirr Racln}-cir b5,1r,, ,O..' r,, v, r,,i<.i.

1)o pr-ze;lrowaclzcniu l,zczegółov.-.,ch v",v]ic::eń st,vicr.-
dzor:o, że jeze}i opieil,-inki zostaną zatrtt.Jrlione 1lrzez
O.środek Por::oci, Spo}ccznej -!§ó\\,czas zaoszczęcl,zir,,,,.
ok. 6 m]n zł n iesit:czlrie. Wo'l:ec takicir r_rstaleń tir,,r:,_
z,ia lrvła jecinorn.;slna 

- przejn:tljcr,-,. usłu.ąi tli;-ie-
ktrricze. OśroCek Ponlocr, -śllołecztrc.i,lao zcz::(t7.i'i
1-o',rr-lrież 7,?ź|czra czł:',ć środkór,,,. ktłr,u (:,.lt.-t,z. _l.

pr-zt,.:i:i,lł:.:ii llił. tlciz.ic:l i podre:t,:nii<i s;. ]io]l:e . Stało si*.;

tali czig}t: iji]l,(,)oi^' :cr;lit ii, liilcu 1!)1:..l i.. ,;lrl,ilt,.l ,,, .--

dav;al.iłi or,lzii:..:r,, 1l<:r,iiccznil<i;,,y, r,lcl:],i. r tli,zL,ir l .,o -
porial,.rtrva Cl()]r]0,,], i.:go dla podopici:zni,c}r Oi,,l.,:1i,i-.. -
liuły te pccilcl,: zlt ocl lniesz]lańcó*- qlllilrr,. litill,z_r cici-
daja je do sl:l.,!.li 1,.; fgfu1\-pl :tailie.

Glninne szkoi1,

29 grudnia l993 r,. oii_l-,.łą sie sesja R lclv ir{ia,;tł
i Gminy Śmigiei Doś\\]iecona iriędzv inny-iri oinórvic-
niu sprarłl zl,;,azan;,,ch z plzejęciem szkói pod tir,,,,o-
tł,vch. Decyzja c]otvczaca przejęcia szkói l ic ilvla ła'i-
rva. mirno iż rvcześniej cir,skuto,.l.ano ila tctr 1ltnat na
posiedzeniach Zirrządu i Kcmisji Rrdy. istu'r"nl-nr ą
gUmentem. który rvpl;.rrał na stano,.tris]:cl, i:1-|a , t_,l,aY
rł,a zadłużenia szkół, a także cio kciica nic splec;u-;lo-
rł,ana ustar,va o doclrodach gmin. Sytuacja rvyjaśnila
sie rł, połorvie grudnia, kied;, to Kurator oddłuż_r.-ł

szkoły z zac|łużeń Tzeczow-ych. a ta]<że kiccir,- uka.,, ilł:r
się ustawa o finansowanilr grnin. ktora g,x,arantor,,,ała
gminie termirro rł,e otrz"vmvwani.e przyznan c j subrlen-
cf przez l\{inisterstwo Edukacji l{arodowej. Za pl:z,e-
jęciem szkół oporł,iedzieli się rorr,nież nauczyciele
uczestniczący w grudnior,vej sesji. Po w)rsłuchaniLl
rvszystkich argumentórł, Rada Miasta i Gminy w,ięk-
szością głosów zadecydowała, że z dnie:rr 1 st"r,cznia
1994 r. przejmuje sziioły. Jakie rł,ynikną z tego ko-
rzyści, ocenić będzie tnożna pod koniec rokr_r kalcln-
darzowego. Jeżeii przyznana sullrł,encja y.,).starczv 11a

zaplanowane zadania, to będzie dobrze. Na dzie.ń dz.i-
siejszy z tej ciecyzji zadorvoleni są dvrektorzv szkół.

Sekretarz Miasta i Gtrrill,,

ntg r W anda,/o kubo i tl"-/i rl
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ielfor§ltaeia a w$kmmmrtBa uadań ig§westycyino-.r&§§iontovuych
lv latach 19S0 - 1994 na terenie Miasta i Gminy Srrigiel

(stan na 6 kwietnia 1994 r.)

Niniejsza infoi:macja za,,ilieta wykaz zadań w podzia-
le t-.a,:

A - zadania zrealizorvane
B - zadania kontr-nuowane
C - zadania plan,orł,ane

z ur,vzględnieniem miejsca 1okalizacji.

tsIELAwY
B. 

- Modernizacja drogi Bieiawy-Zegrorvko w kie-
ru;rku Karślric.

A.llodernizację rozpoczęto ,,t, 1991 r. Wykonano odci-
nek drogi asfaitowej na dł. B30 mb z dłrzustrcnnym
krav,zężnikowaniem jezdni oraz odwodnieniern. Po-
nadto wykonano podbudowę kamientrą dalszego od.-

cinka drogi na dł. około 1.000 mb. Do zakończenia re-

--Jnontu pozosta je położenie rivwanika asf altor.,,e go,

BRONIKOWO
A. - Budowa świetlicy.
Lata realizacji: 1985 - 1993.

Stan obiektr-ł przyjętego: budynek w częścJ. uzytko-
wany. W minionym okresie wykonano: elerłrację, prld,-

bicie sufitowe \ir' pomieszczeniach na piętr,;e, szambo
bezodpły..,łlor.ve, instalację odgromową, p]:ace nralars-
skie oraz l.z,vkończenio-1ve rł, sanitariatach. rJlliekr zo-
stał oddany do użytku B.09. l993 r.

- V/ykonano remont oświetlenia i l,vymieniono 8 o-
praw ulicznych.

- Wykonano remont dachu oraz pomalou,ano klasę
zerową w obiekcie szkoły podstawowej.

B. 
- 

Modernizacja drogi - ul. Wiejskiej.
Zakupiono krawężniki oroz w;ll<6-3ano odcinek kana-

$3ac;i burzowej o dł. 173 mb. Do zakończenie pozo-

-*raje rvykonanie 350 mb. kana}izacji oraz budo,;la
drogi asfaltowej i chodnikóv,,.

- Adaptacja pałacu na obiekt szkolny.
W 1993 r. zakupiono budynek oraz przystąpiono
do remontu dachu.

C. - Planowane jest założenie oślvietlenia ulicznego
w ilości 3 lamp -.ń/ PoDsn{lGLU i SMOLNIE.

BRoŃsKo
A 

- Budo,,ł-a wodociągu grrupowego.
W grudniu 1993 r. uruchomiono stację wodociągorł-ą
dia potrzeb zwodociągorvania lvsi: Brońsko, Nowy
Białcz, Białcz Stary, Czaczyk, Karśnice, I(sięginki,
Zegrówko, Bielawy, Zegrowo, Nowawieś.
Wydajność na dobę - 60 m3. W 1994 r. pozostają do
uregulowania zobowiązania względem w;rkonawc;z
robót.

- W 1993 r. wybudowano i odCano do uzytku 30 gru-
dnia sieó wodociągową o dł. 1.295 m]c. wraz z ż4
przyłączami.

B. 
- Rozbudowa i rernont kapitainy św-ietlic;,-.

Opracowano do]<urnentację oraz postar,viono ściany

zewnętrzne i w .viększości r,vewnęttzne oraz zaku-
piono materiał do wykonania konstrukcji drewnia-
nej dachu.

ERUSZCZEIVO
A. 

- Budowa sieci wodociągowej.
Dnia 27.03.1993 r. oddano do eksploatacji sieć wodo-
ciągową o dł. 6.798 mb. rvraz z76 przyłączami.

CHEŁKoWo
A. W 1992 r. wykonano odcinek sieci wodociągowej
ze wsi Karrnin o dł. 700 mb.

- Wykonano remont kapitalny oświetlenia uliczne-
go 

- zalożono 5 Iamp sodorvych.

CZACZ,
A. !V grudniu 1990 r. oddano do eksploatacji siec łvo-

dociągolł,ą o dł. 6,5 km wraz z 750 przyłączaini.
__ W latach 1991 -- 192 odbu<iowano rowy przydroż-

ne craz przełozono przepusty wjazdowe do pose-
sji prz;, ul. 27 Stycznia, Wielichowskiej i Ogrodo-
wej.

- Adaptacja pałacu dla potrzeb oświaty.
W latach 1990 - 1992 kontynuowane były prace
remontowo-budowlane, tynkarskie i elektryczne.
Zapłacono zaległości za wykonanie piecy oraz in-
stalacji c.o.,wod.-kan., za część stolarki okiennej
i drzwiowej.
Obiekt został oddany do użytku w 1992 r.

- Zamontowano (wvmieniono) 12 opraw ulicznych
oraz wykonarro ośr,vietlenie uliczne na ul. Polnej.

- W przedszkolu sarnorząCon,ym wykonano prace
malarskie w salach i kuchni, naprawę instalacji
rł,od.-ka;r., obud_orvę grzejnikórv. Ponadto wyko-
nano nowe rvejście wTaz z osaclzeniem nowych
drzrvi wejściowych.

CZ^CZYK
C. W 1994 r. plano.1zana jest budowa sieci w-odocią-

gowej ,Nraz z przyŁączami.

GLIŃsKo
A. 

- Budcrva sieci wodociągowej.
Dnia l2.03.1993 r. zostaŁa oddana do użytku siec wo-
dociągowa o clługości 2.546 mb. wTaz z 37 przył,ą-
czaml,.

- Wykonano remont sklepu poprzez budowq szam-
ba, kanalizacji i doprowadzenie wody.

GNIEWoWo
E. Zakupiono niezbędny materiał do wykonan,ia re-

montlt zbiornika p.poż.

JEZIE.F,,ZYCE
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 rernizy OSP.
Lata realizacji: 19B5 - 1992.
Stan ooiektu w 1990 r.: budynek przykryty eternitenr
z częściowo osadzoną stolarką okienną i drzwior,vą.
W latach 1990-1992 wykonano: tynki wewnętrzne
i zewnętrzne, osadzono brakującą stolarkę, zaŁożono
r:ynny i opierzenia, posadzki betonowe, szambo,
trzon kuchenny, instalację wodociągową, kanaiizację,
instalację elektryczną, opaskę betonową na zewnąttz,
prace malarskie, założono kraty stalowe na okna
i drzwi, wyposażono kuchnię.
i3udowę remizy wTaz z zapleczem kuchennym i jego
wyposażeniem zakończono w czerwcu 1992 r.
C. W 1994 r. planowana jest budowa kanalizacji bu-

rzowej o dł, 300 mb,, a doceiowo do 450 mb. oraz
położenie chodników.

KARSNIcE
A. Wykonano remont kapitalny oświetlenia uliczne-

go wraz z zamontawaniem 23 nowych lamp.
E. 

- Rozbudowa remizo-świetlicy.
Rozbudowę obiektu rozpoczęto w 1990 r.
Stan istnlejący w 1990 r.: wybudowano muly ze\Ą,-

nętrzne.
Stan na dzień dzrsiejszy: budynek piętrowy pokryty
onduliną, w części z osadzoną stolarką okienną
i drzwiow-ą oraz założonymi rynnami. Ponadto prze-
budorł,ano przyŁącze elektryczne oraz zabezpieczono
zniszczony dach na starej części obiektu poprzez po-
łożenie płyt eternitowych.

- Modernizacja drogi gminnej od skrzyżowania z
drogą wojer,vodzką w kierunku Bielaw o dł, ok.
700 mb.
W 1993 r. wzdŁuż połowy drogi na odcinku ok.
400 mb. wyrownano podłoze i narvieziono kamień
polny. Drugą część z zakupionycł1 7.22,9 ton ka-
mienia złożono na pryźmie.

- Budo,ła sieci wodociągowej.
W 1993 r, zakupiono częściowo podstar,vowy ma-
teriał na realizację pow5rzszej inr.vestycji.

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

KOSZANOWO
A. 

- 
Budowa wysypiska nieczystości stałych.

W latach 1990 - 1993 vu;zbudowano i oddano do ek-
sploatacji miejsko-gminne wysypisko o pow. 2,65 ha.

- Modernizacja drog ulic Glinkowej, Poprzecznej
i Polnej.
Lata realizacji: 1990-i992.
Stan w 1990: zakupiono rury do kanalizacji bu-
rzowej, wykonano częściowo roboty zienne olaz,
w części, zakupiono tłuczeń.
W minionym okresie wybudowano od podstaw

]..200 mb dróg asfaltov,zych wraz z częściorv5,t-t-i
krarł,ęznikot-".anieru i odwodnieniem.

B. 
- Budowa oczyszczalni ściekow.

Na etapie koncepc5,jllym są place zrł,iązane L plano-
ln,aną budową oczyszczalni ściekow na terenie pi-z;,-
ległym do wysvpiska.

- Budorłra sieci rł,odociągorvej - r-r1, Dił,orska.
W 1993 r, zakupiono podstawola,y materiał do re-
alizacji inwestycji.

- W 1993 r. na uI. D.łorskiej wykonano krawężni-
korł,anie o dł. 130 mb, Do za]<ończenia pozostaje
30 mb. oraz położenie na całej długości chodni-
kórł,,

KSIĘGINKI
A Wykonano podbudowę kamienno-zużlow-a dlogi
Księginki - Brońsko na odcinku 1.500 mb. oraz od-
nou,iono rów przydrożny wraz z wykonaniem prze-
jazdorv na pola. Ponadto wykonano podbudowę ka-
mienno-zużlową drogi Księginki w kierunku Wilko-
wa Polskiego na dł. 1.700 mb. \-
C. Vy' roku 1994 planowana jest budowa sieci wodo-
ciągowei wTaz z przyłączami.
MACHCIN
A. W 1992 r. r,vykonano remont kapitalny przystan-
ku PKS.

- W 1993 r. .,v biidyrrl<u szkolnym rvykonano prace
malarskie w klasie i kolytarzu, pomalowano sto-
larkę okienną zewnętrzną, parkan, sprzęt zaba-
wowy oraz nap]:a\,viono okna.

MOROWNICA
A. - Budorł,a i:einiz5- OSP.
Lata realizacji: 1989-1992.
Do roku 1990 zakupiono podstawolvy materiał ścien-
ny i pokrycie dacho,uve. Wykonano fundamenty oraz
przystąpiono do prac murarskich.
T{atomiast we wrześniu oddano obiekt do użytku
wraz z wyposażeniem (krzesła*stoiiki). '._.

- W 1993 r. wykonanc 2 studnie v,ziercone na te]:e-
nie RSP dla potrzeb całej wsi.

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

C. W 1994 r. planowana jest budorł,a sieci r,vodocią-
gowej dla zaopatrzenia rolników indyłvidualnyclr.

NIETĄŻKOWO
A. Budowa sieci gazowej n/c i śr/c oraz stacji reduk-

cyjno-ponriarowe j.

Inwestycja była realizowana łv latach 1989 - 1991
wspóinie ze Społecznym Komitetem przy KO nr 4 w
Śmiglu.
Do 1990 r. zakupiono w większości podstaw-owy 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 wrześnitr 1993 r. oddano do eksploatacji
wodociąg o dł. 4.215 mb, rł,raz z 52 ptzyłączami.

- Odbudowa rowu melioracyjnego },Iietążkowo -Robaczyn.
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W 1atach 1990 - 1991 odbudowano róvu'meliora-'?szamba (materiaŁ zabezpieczony) oraz pomalowanie
cyjny Nr 124 na odcinku 3.000 mb. i tyrn sam}m,4 całego obiektu.
odrvodniono uży|Ę| rolne na obszarze 50 ha. , Nowy BIAŁC1

-- WYkonano remont dachu PaPowego, remont kuch- A. Dobudorvano ośł-,,jeilenie uliczne na odcinku 1.529ni oraz przyłącze gazowe w budynku świetlicy. mb wraz z zainstalowaniem 9 1amp oraz zrnode rnizo_
- Wykonano odcinek kanaiizacji burzowej o dł. 88 wano część oświetlenia w kierunku Starego Białcza.

r:rb na u1, Leśnej, 
- Pokryto koszty opracow-ań geodezyjnych w celu

- wykonano remont dachu oraz instaiację wodocią- przyspieszenia planowanego remontu ]inii ener*
gową w budYnku PrzYjętYm od KZCB PrzY ul, 8"t;.6"rrr"n SN-15 kV i n.n. 0,4 kV oraz stacji
Arciszewskich. transformatorowvch vłe wsiach Brońsko i Nowy

- Wykonano instalację gazową r,v budynku przy ul. Białcz.

\atr]]Ilast lv 1993 r. zakupiono lrr-a'węzniki r czqścio- B. 
- i],"rciolva sieci r,i.oclociągo\t-cJ.

ii-o pir-tki do wykonania chodrrikólv prz1, u1. l]ocz- Zakupiono 1loclsta,rłrorv). mateliał i .,v rttarcu br,. plz;.-
ne;. Lesne; i Dudycza. stąpioło oo l,r,alrz:icii in."ie";tycji,

- Ol,.t,acorvano pod,iiiacl_v geodezyjne na poczet bu- oLSZF]wo
iio,,i-l, oświetlenia uiiczncgo w PODSM1CLLI (1 A. _ Cci:udorvasiawu.

Leszczyńskiej.
B. W 1992 r. wbudowano po obu stronach u1. Leśnej
(od drogi Nr 5 w kierunku Podśmigla) krawężniki o
łącznej dł. 353 mb.

1ampa).

C. W 1994 r. planowana jest budowa drogi
Dudycza od strony filarów w kierunku Smigla
cinku ok. 300 mb.

NowAWIEs
A. Wykonano remont świetlicy poprzez położenie no-
wej posadzki betonowej, wymianę instalacji elek-
trycznej oraz prace malarskie,

NOWE SZCZEPANKOWO
A. W latach 1991 - 1992 wykonano 100 metrow-y
odcinek drogi asfaitowej w kierunku do Skarżynia
oraz poszerzenie asfaltowe na łuku drogi Stare Szcze-
pankowo - Nowe Szczepankowo.
B. - Budowa świetlicv (od 19S5 r.)

ofaz \-,,\-posazono je w osprzęt sanitarn;-,
O zalażuno kanalizacje.
€ założono podbicia sufitorve rv śrvietlicl, i

tlze rł,raz z ociepieniem,

ni.ane schod), na piętro,
polliałkollrano wszystkie pomieszczenia.

-- Opl-acorvano dokumentację tcchniczną na mode!,-
nizację cirogi.

- Wi,konal-:o rcniont clrogr gruntor,ł,ej na odclnku
i.500 mb, poprzez n;łrvieznienie kanrienia i żużIa.

Pogłeblono i porvlększonc sta-,l, oraz rvl-koł:atlcl puilli1,

-- Lł-L. czerpania rvody.
na od- B.- Remont remizo-śrvietlicr, (ocl 198B r.).

W iatach l9ij0 - 1993 w5konano:
3 zakonczono prace e}ektryczne wTaz z zainst;rlowa-

lriertl z,_r,iiupionej kuchni elektrycznc1,
& place nlu]]a.aęi" 11,ykończeniorve wla,z ,z osadze-

nienl stolaiki oirieirnej i dlzr.ł,iorł,ej,
a zajożonc schod1- 1astriko \yTaz z ba}ustraclą na pir;-

tro.
9 poiozoiro posadzkę plzed rei-r'tizą,
3 pomalo-v,,ano ściany, stolarkę ckienrrą i drzrł,i.clivti

rł, świetiicr, i pozostałych pomieszczeniach,
€ zak,;p1ono 23 krzesła i zasłor:y, 11,ykclnano stOł;'

olaz łarvkę.

z założeanei:,i części iamp, zaglunto-,ano stolarkę t;-

kienna. W tral<cie iealizacji są place tynkarskie i in-
na pic1- ne place n:ttrarskie rv obielrcie.

C. W 1!]9,+ r. p1ano,wana jest odlludo-wa star,r,u dla ce-

kr,l,to ko:ztv ]ruciorl-}- stac i r lechi}<c1,, j ne j.

PRZYSiIiiA POLST{A

Stan na 1990 r.: budynek przvkryt.v etelnitern z o- poLADolVo
.sacizona strllarką okienną 1 cirzr,vior,r,ei. założonytlti E. _ Budcrva ś."-,,ietlicr,- (oct 1987 r.)

-I-r-nnani. tynkami r,vewnętrznymi, posadzkami beto- Stan obiektu rł, i9!}rJ r.; śr.vietiica pokr5ttr blacl;ą irlL.L_
nol,,-r-llt r pł5,,tą przed obielitem. pomieszczenia sklei-.rł tlitrio,,vą z osadzor,,ą stolarką okienną, częlić pił:1rc_;_
i nagazr-t-iu wyłozone płytkami ]asiriko. PonadŁo -r,v- 

r.,,a bucl_u_r,ku _ połozony strop nii piętrze. Z jectir:j
kollana studnia, częściov'o założona instaiacia wodo- stton., obie}<tu zalrlżane lynny.
ciągorla r elektryczna. postarvionr- tizon liuci-renny W okresie i!]90 __ 1993 z;da;ono częśc piętrorvą. za_
olaz zak,,_rpiono krzesła r,v ilości 40 szt, kirprono plec 1 r-urr. do c.o., osadzono pozostałą sto_
W latach i990 -- 1993 rł,vkonanc: 1arkę okierl;.lą i cz,lściil,.ło itolal,kę drzłr,ior,vą, r,ł__vlio*

O prace mularskie wykończeniowe w sanitariatach nano przyłącze energetyczne i instalację elektryczną

O założono podłogi: drewnianą w świetlicy, z plyt lów rolniczych i p.poż.
na piętrze, posadzki 1astrikowe w kuchni, kory- Natomiast łv okresie sprawozdawczym pobudowano
tarzu i pomieszczeniu gospodarczyrn oraz drew- sieć gazową n/c o dł. 4.660,50 mb. oraz w połowie po-

O
a założono instalację odgromową oraz zakończono A. _ Remont świetlicy.

instalację elektryczną wTaz z montazem 1amp, położono nowe pokrycie na dachu, wykonano remont
a zakupiono wyposążenie do kuchni. c.o. i instalacji wodnej, natrysk na elewacji bu.dynku
Do zakończenia inwestycji pozostają: wykonanie oraz pomalowano ryĘny i rury spustov,re.

\
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- Na blokach rnieszka),nych prz;rjęt;.ch od KZCB
naprawiono dach""". Porradto w;vkonano reinont in-
stalacji elektryczne j.

PBZYSIEKA STARA I
B. 

- 
Budołva świetlicy (od 1987 r.).

Stan istniejący w 1990 r.: stan surowy otwarty, ił,
części wykonane posadzki betonowe, podest przed
o}riektem, założone przyłącze energetyczne oraz za-
kupiona stolarka okienna i drzrviowa.
Stan aktualny: prace w obiekcie na ukończeniu, świe-
tlica wyposażona w stoiiki i krzesła; kuchnia i zaple-
cze: piec węglowy, regały, zastawy kuchenne i inny
sprzęt.
Do za.kończenia pozostaje położenie wykładziny ił, po-
mieszczeniach na piętrze oraz zakup brakującego \yy-
posażenia.
"- Społecznemu Komitetowi Budowy Sieci Telefo-

niczir,ej łve v,;siach Przysieka St. I i II oraz Przy-
sieka Poj:lka ud,zielono dotacji na r:ealizację bu-
dowy linii telefonicznej i centrali telefonicznej.

C. 
- Planor,vana jest budowa sieci wodociągowej.

PEIZVSIEK/ł STARA II
A. \I/ l!90 r. q,ykonano remont kapitalny ,nv szkole
6lodstarxzo.ł-ej. Wykonano: wzmocnienia pękniętl.clr
iician, uzi-tpełnienia tynków weu,nętrznych, wymianę
posacizek rv sanitariatach, naprawę instalacji wod.-
-kan.. smołov;anie dachu, prace malarskie i wymianę
ogrcd.zenia.

§oi=ĄCZYN
A. - Modernizacja drogi,
Do l990 r. wykonano podbudowę tłuczniową drogi.
W latach 1990 - 1991 położono dwie warstwy asfal-
to,,r;e na jezdni o cił. 1.420 mb. Ponadto rvykonano ka-
nalizację burzoi,,,a o dł. 320 mb., krawężnikowanie -1.0C0 mb., cho<iniki - ?06 m'.

- Remont cmentarza poewangeiickiego.
Yf;lkonano: uzu.pełnienia muru, wzmocnienia isi-
nir:jącego tynku rnuru i kaplic, osadzono nową
bramę główną, wyremontowano dach z klepek
drel,vnianych.

- 
Budowa remizo-świetlicy.
Do 1990 r. zgromadzono: materiał ścienny, żwir i
tarcicę.
Do buciowy przystąpiono w 1991 r. a budynek od-
dano do użytku 29.05.i993 r. Obiekt został wypo-
sażony w podstawowy sprzęt gospodarstwa do-
mo,wego a śr,vietlicą w stoiiki i krzesła.

SIERPowo
I3. 

- Budowa rerrtizo-śr,l,ietlicy (od 19B7 r.).
Stan w 1990 r,: ścian), nośne i w części działowe do
dachtt, natomiast część piętro\\/a przykryta stropem
wraz z ścianami piętra.
W latach 1990 - 1993 wykonano:
6 wybudowano przybudó.lrkę,
O cały obiekt prz)zkryto eternitem,
O wykonano i osadzono stolarkę okienną i drzr,vit-l-

W4,

a w większości pomieszczeń rłzvkot,.3Iio tl,nk| l.a;g,.,.,-

nętrzne i posadzki betonotł,e,
@ założonc l)od\,\Iieszen,ie sufito,rre w]:az z ociepie-

niem rv wszystkich pornieszczeniach oprocz ga|a-
żl7,

C zaŁożono instaiację odgromou,ą i elektryczną,
O założono i zakolrserwo-Jano podłogi ,uv śr,victlicy,,

pokojach na piętrze i schody,
6 zainstaiowano rynny i rury spustowe z PCV, wy-

lionano obróbki biacharskie na dachu o]:az pa]]a-
ra.pety blaszane.

O wybiałkowano świetiicę, pomieszczeni.a na piętrze
i klatkę schodourą oraz zakonser\,vowano stolarkę
okienną i drzrłiową,

e w trakcie realizacji są prace murarsko-tynkarskie
w przybudówce i remizie.

SPŁAWIE
13. W 1993 r. rozpoczęto remont sklepu wiejskiego.
Wykcnano nowe pokrycie dachowe, napra,uviono dach
na magazynie opałowym, założono przylącze rvodo--
ciągorve i sieć u, sklepie. W 1994 r. pianolłane jest
zakończenie ocieplenia budynku cegłą i otynkorł,anie
obiektu.
C. \ł' 19ii4 r. illanorvar:_v iest lemont drogi lł,iejskiei
poprzez rvr.]<onill,.ie poszerzenia na podbudowie ka-
lnietrnej i jc; zai<linorł anie.

STARY BIAŁCZ
ł\. Wykonano nrodernizację oświetlenia ulicznego i
założono 9 opi,a.ł rtęciorvych.

- Wyremonto..riato przrlsta,^.gĘ PKS oraz wybudo-
\\lano plzystanek PI(S v", SI(ORACZEWIE.

-- ZaŁożono parl<an przez rł,ioskę po obu stronach
jezdni na odcinku 150 mb.

- W.;konano napra\,\-ę tynkórv zewnętrznych oraz
pomalov"ano farbą enuisyjną 4 budynki.

- Wykonano nową pasadzkę betonową rv świetlicy
C. Planorvana jest budo-wa sieci i,vodociągowej ,-
przyłączamt.

STARE BoJl\NoWo
A. 

- MoCernizacja drogi - ul. Mostorvej.
Wybudowano od podstaw nową jezdnię drogi o na-
r,vierzchni asfaitowej o dł. 363 mb. wraz z krarvężni-
kowaniem i chodnikami po obu stronach o łącznej
długości 400 mb.

- Wykonano oświetlenie uliczne przy ul. Kr,ętej po-
przez założenie dwóch iamp.

- Udzielono dotacji Społecznemu Komitetovyi Bu-
dowy Oczyszcza]ni na opłacenie kosztów opraco-
wania dokumentacji elektryczne j.

- Remont Domu Wiejskiego.
Wykonyr,vane były prace remontowo-murarskie:
przebudowa ścianek w kuchni ol:az pomalowano
obiekt na zewnątrz oraz wewnątrz - salę i za-
plecze. Ponadto zakupiono firany, patelnię eiek-
tryczną, lodóv"ki, regały oraz artykuły gosi:,odar-
stwa domowego dla wyposażenia kuchni.
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- l3Ęlipllr;lo pł-iltki cirrldnikorł,e na .,.",ykonanic

c]i,,.ccli odcirlkoiv chodnika po i00 mh każcl"v przy
'L,1. 1]}1l,vrt_.j.

I'. - \,d l:iach ii!}z- -i994 
- udzieiana lryła i jest

r,łlrjł,i s'lłła dotac.la na z.\kLlp 01)ału dla lJomu Viiej-
si.icgo.

lr.' 
i;-,, 

.util_tz}ł tlrt s.ltrlo;:złcl6ii;,vil1 1vyko].1ano ].)IiiCC
:,:aiil,.<jl l ai i ilir_,nu kitch:;.li:egc. Zł.},a,.'nno ilsta-
iacje c.o, .,v obiekcie. W trakcie realizacji jest o-
1]IaCo\,,-a" ic dc'|r,,rnlel:tlcji technicznej rra budorł,ę
i:ctlorr;..i.

§xiIGIEL
i\. Wvbudo-"vano dro51ę oc1 podstar.r, z nav,,ier-zchnią
l:: .litc ,r o cił. i,.6i] r^\" \1,:1,:: ] l]l -,i1llikan:i o łącznej
cl;. 1.000 n:b. i iiairaiizacj:i i;ulzo,i,ą o dł.4Cl) mb. --
t,i. Orzeszkowej.

"',l,.ocr, 
r,i,izłl,,,/allo d1,of]i bi ukov, ,j i](]!)1,7.a.1 połozcl-

] -. 1].l§iierzcllni a,lf'lito,,\,ei tla u]. Zr-lli,lioviej o oi,
i-l,i-l rl:b. i. na ,;cir:il-,iiil ,,i1. Ogroc]or:"ej (t;d skrz\rżo-

,anja z irl. LiL;c.,,,ą) o cił {j0 nb.
,'.l,,,; .-)l, il l: oi,,-e nai,,,ii;]L li_;1)i]ir_l aSfalto\\re na ui;cacll :

, 1. 1,1,,1 1,;1.11,r,.,,v 2{,j r$.. iL1. Ogrod_oit,a 
- 

37,-l

,- . , .. ,.li. }t j:l'o ,.a-,r,skicicl - :jl]i] t,nb. Nator:ril-,,t
] ,. i- -F',.,inocnr:j pu1o::cl;-;il ]].)\,l:]! 1.\,a],s-i,,,,'l, ś,,:let:li].-

, a ,a r]i. 25{] nlll. l_)i,il.:]. r,r. 11116ji;r,r,-;111;1l kl:a,,,,-ęzililii
il _: ,l,:ilc j cil. il 7ll ii]],l., 1,,1,1;r-inl1,1i l ri,,j :.l;1,., :lźr i]O,,,,'.
| !] =. 

'i ['l: t'.
l'; -:-, ai] il.] O lil o c e ;:., i z]il,, 1 r1 ui. ji,Iicliieli, rc,l .l jj :],.].i,.1i.];ł

,, ., l_,;i}nę o;i. i._ilt::- it.l i l,..z:laqo 1 załl;zCnie nO-
,. , ,:,:, l:hoclni]<cl ., ;ł: iitl,,'iiii ili,uko.,l,c'j o łaczrlej ,_r,i.

, . i, i,' i nJ].

il.:t,::i.,1-1o ncli;e ciloc]ajl;i z Lr;stki brukor','cj i.i'. r-

,_,.,. -:,e::z,:,.i|rlsi:ie j c iąc-lrej c]1. Ż00 mjl.
-.-,,,-:,.,) 

:: ino ]],.-.lT}ont\- r:iloiili i k ć;,,v l;rz.v uli cach : Ki-
,',,.' -.,,:rl -- 28lj mł,.. i'.ośclr,rsz.i.,i i Witaszka o łącz-

i: ]:1-]qo -- 300 mb.
,;,-.",.)żc)no kanalizacje lluizorł,e na ul.: Słolvackie-
i.., , ] l,.;i:iervskiegrl, Dąb1,orvskiego o łączlrej cil. 6i';t)

ll,-l--,,, i'1,1i,.a 
- 

364 mil., Krasz:e-wst.ie go 
- 

25U mb..
[(t,,sc j1.1:s,,,ki 

- 
100 l,nb.

\a i_c,,,,:tlit Osied]e !raci Poiskicir (działl<i }lu.cio.,,,-.;

p;,zcir.ido-,-,,ano i ulożono 1illię }rab}oirir Si'i - 605
nb.. linie kablor,vą n.n. 

- 
1..l!1 rub. lini,.: kablo-

\,,-i1 n.n. ośr,vietleiriorvą 927 nrb., oi,:i,u, *- 1llz5--
łącz-r, en erget y,czn.vch.

Wr-l,1onano rvymianę ośrł,ietlerria ullcznego na op-
;,;irr-r- że]irvne wiszące rl centrum miasta na: p1.

Rozstl,zelanycir i u1. Sienkier,vicza. Szkoina, NiIir-

te jki. Iiościuszki (częśc). Farne j, Kiliilskiego
(c:ltlśc) i rra bud_vnku Urzędu.
|-uciorr-a sieci 51azor,vej n/c na czqści ,.ł1, Kilinskie-
go, Staszica i części Polado-wa 

- 
KO nr 3.

L:ita lealizacji: 19B9 
- 

1990.

W oklesie do 1990 r. zglomadzono rnatcliał do btt-
clorv-., sir.ci.
W iokLl l!]!]() sIinallso\\jaIio: zaku1.-l br:rl<r-ijącvr:h

rli], OiaZ pol<rvcic lirl:;zto\\, nlon1,:]Zu SiCC]i,

W pazdzierniku 1990 r. oddano do użvtku siec n/c
o dł, 1.737 mb. dla 45 odbiorców.

- Rudorł:a sicci gazov,-ej r/c i śr/c oraz stacji reduk-
cr-3no-pomierowej na uiicach iiO nr 4.

Lata realizacji: 1989 - 1991.
Do 1990 r-. zakupiono w większości podstawo\vy
materiał oraz częścig1419 11l;,}<9nano siec $azor,rzą
śli c.
Natomiast w omiawian;,,m okresie zakończono bu-
dolvę sieci gazowej śr/c o dł. 956,50 mb. i wybu-
dorł,ano sieć gazor.vą nic o dł, 2.818 mb. dla 104
tldbiorcórl., olaz w poło$,,ie pokryto koszty budowy
stacji redukcylnej.

- - Modernizacja Domu Kultury.
Lata realizacji: 19B3 - 1993,

W latach 1990 - 1993 rł,ykonano:
a pobucio,,,".ano siec cicplrrą z kotłowni przy szkole

podstawowej,
O zakończono budowę instalacji c.o. lvewnętrznej

olaz §,ymieniono grzejniki w użytkorł,anej części
budynku,

@ zakończono budowe instalacji elektrycznej rvraz
z montazem iamp oraz pobudowano linię kablową
l i:,ałożono 1ampy oświetieniowe ozdobne,

S ]<ontvnuorłrane były prace budowlane, posadzkar-
rskie, tr-nkarskie, stolarskie, malarskie oraz płyt-
korł,anie ścian rv pomieszczeniach socjalnych i sa-
rlitarnvch.

ts ii:rstalację kanalizacji zervnętrznej,
@ zakończono montaż wentylacji,
C zakończono prz5;{ągr. wodociągowe,
@ wewnętrzną instalację gazową,
e prace blacharsko-dekarskie oraz instalację odgro-

mową.
O place ,uv_vkończeniowe w zaklesie instalacji wod.-

-kan. rł,crvnątrz obiektu,
O uzupełnienia elewacji budynku wlaz z natrys-

kiem,
O założono posadzki z mozaiki i parkietowe, podło-

gę na scenie, boazerie w Sali i hallu,
C zamontowano braklrjącą stolarkę drzwiową,
a montaż konstrukcji stalowej oTaz mechanizm

l,ozsu\\,allia kotarv na scenie.
O zal<upiono 11,yposażenie (karnisze, zasłony, firany.

osprzęt łazielrkow,y, \,vyposażenie kuchni, forte-
pian),

c teren rł,o}<ół obiektu r,vyłożono kostką brukową
oraz zalnontor,vano bramę.

- Remont lemizy OSP.
Lata rea]izacii 19B9 - 1991.

W omar,vianym okresie zakonczono prace związane
z budorr,ą pomieszczenia magazvnowego, Irlatomiast
rł, remizie r,vykonallo lemont dachu papowego, poło-
żono nową posadzkę betonorr,ą, założono rynny i rvy-
konano p|ace malarskie.

- Wykonano nap]]awę skrzvdeł i konserrł,acjq rvia-
tlal<ot",- oraz oświetlenie terenu.
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- Udzielono dotacji na zakup desek do wymiany po-
dłogi w buciynku POD.

-- W 1atach 1991 - 1992 odbudowano staw prz;. uI.
Wodnej.

- Na ujęciu wodnym wymieniono osprzęt w studni
głębinowej, ponadto wykonano nowe odwierty
dwóch studni głębinowych.

- Wykonano prace rernonto,uvo-porządkowe na tere-
nie - deptaku u1. Kościuszki - Północna.

- ZGKiNf w ramach prowadzonej działalności wy-
konał remonty w zakresie:
. elewacji na 21 budynkach,
. remontow dachów - 16 budynków,
. wymiany instalacji gazowej 16 budyn-

kach,
o remontu kapitalnego - 1 budynek,
. remontu (przestawienie) piecy kaflołvych

ż0 szt.

- Przedszkole samorządowe przy ul. Leszczyńskiej.
Przełozono dach, założono instalację odgromową,
wymieniono instalację elektryczną wraz z zamon-
to,waniem nowych lamp. Wykonano sanitariaty w
budynku oraz pomalowano wszystkie pomieszcze-
nia wewnątrz.

- Przedszkole samol,ządowe przy Ai.' Bohaterow.
Wykonano: prace malarskie, zduńskie oTaz osz-
klenie okien. Natońiast w altanie naprawiono
dach.

ts. Wykonano odcinek kanalizacji,-deszczowej o dł.
322 rnb. oraz rozpoczęto budowę zatoki autobusowej
dla dzieci przy u1. Kilińskiego.

- Zakupiono podstawowy materiał do budowy ka-
nalizacji burzowej na ul. Osiedle.

- Na ukończeniu -cą place związane z wykonaniem
prac'bidcharskich i elewacyjnych na budynku
L.o.

: Wykonano prace geódezyjne do wykonania oś-
wietlenia ulic Łepkowicza i części ul. Konopnic-
kre].

- Remont kaplicy poewangelickiej.

\ĄI ]atach 1990 
- 1993 rvykonano:

d remont kapitalny dachu,
(D uzupełniono uszkodzony mul ogrodzeniowy,
O nową bramę wjazdową na cmentarz,
O założono przvłącze energetyczne i sieć elektrycz-

D4,
C wymianę części beiek drewnian).,ch .otaz założorro

nowy strop 
- 

podłogę na poddaszu,, i :

e zakonserwowano elemenły drewniofl€,. i, ; : !

!, 1aryont9wano kraty stalowe, yl,oknach, 
,,

, C , odkuto zniszczone,tyr_rki na ścianacĘ.

, W trakcie realizacji są prace remontorvo-pot,ząd-
kowe w parku przy stacji PKP.

C. Rozpoczęcie budowy od podstaw * drogi na całej
długości uI. Dudycza - 1.520 mb. (w tym w części
miasta - 1.220 mb.).

'- Dofinansolłranie budowy kostnicy przy cmerrta-
rzu śłv. Wita.

- Remont ul. Wodnej oraz czqści u1. Porvstaricćlrr,
Wlkp. (podjazd z ul. Wodnej).

-Dofinansowanie reniontu pomnika Rozstrzeia-
nych.

- Modernizac3a oświetlenia.

WoNIEŚe
A. 

- Dofinansowano koszty remontu lenrizy.
Pokryto koszty pokrycia dachowego, założenia
rynien, zakupu cegły, cementu, wapna, styropia-
nu olaz zakupiono 50 krzeseł.

- Założorto chodniki po jednej stronie drogi rł,raz
z obrzeżami na odcinku 695 mb. wL,az z wykona-
niem 494 mż wjazdów.

-- Wykorrano remont szaletu przykościelnego w za-
kresie prac dekalskich, murarskich i stolarsko-
malarskich.

- W szkoie pocistawowej wykonano lemont podłogY
poprzez założenl,e płyt wiór,olvych i wykładziny
podłogowej. Założono no\^.,e rynny i opierzenia
oIaz naprawiono dach.

WYDoRolvo
B. Opracow-ai)o dokuiljentację techniczną do ,uvr.ko-

nania remontu sieci energetycznej SN-15 kV i lr.n.
0,4 kV wraz z budov,zą ośrvietlenia ulicznego. Powyż-
sze pozwoli na przyspieszenie i,ealizacji rbmontu i na
wykonanie ze środkorł, budzetowych oświetlenia
ulicznego.

ZYGMUNTOWO
B. Na bieżąco są i będą ponoszone koszty związane
z utwardzeniem drogi gruntowej w kierunku Jezie-
tZyC,

ZEGRoWo
A. - Budowa remizo-świetlicy.
Lata realizacji: 1985 - 1992.

Obiekt ten służy potrzebom wsi: Zegrówko, Zeglowo
i Bielawy.
Stan w 1990 r.: budowa na ukończeniu, obiekt w-ypo-
sażony w stoły i krzesła. W latach 1990-1992 wy-
konano podłogę wTaz z konserwacją w świetlicy, za-
łożono wentylację sufitową, zakończono prace wod.-
-kan., tynki zewnętrzne, płytę betonową przed wejś-
ciem, ocieplenie obiektu wełną mineralną. Założo:no
rynny i rury spustowe, instalację odgromową, za-
montowano komorę 'chłodniczą oraz zakupiono bra-
kujące krzesła.'

żYDoWo
C. W 1994 r. planowane jest założenie telelonu tt

sołtysa wsi.
BURMISTRZ

MIAST.Ą I GMINY sMlGlEL
inż, Jerzg CicśIa
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