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In(ornactę o bezroboc!u złoźylp.Zbtgn!ev
Z^HEI.SKI, 2astępca klerovntka ReJonoueqo Ltrzędu Pracy v Kośctanlc. lłynlka z nte|,ż.e :
- na 3t.S.br. ż terenu ,nJast. ! ąmlny ŚmLglel aareJestrouanych bvło ,9O' bez.robot
nych, v, tyn 6O2 z gmtny,
- z ogóIneJ 1tczby zare|estrovanych C2 t
nle Jest upraunlonych do pobletanla zaslł
łu - to potencJalnl petenc l ośrodkałonocy spoleczneJ,
- 40 ł bezrobotnych traflło do urzędu prdcy
z zakładiv pryvatnych,
- |Jrząd |fJasta l Gmźny u Śmlqlu zocqanlzo tral roboty publlczne - prace Jnterpencyj,
' ne dla 4 os6b ( urząd zatrudnlenla refunduJe przez 9 mteslęcy płace ),
Dyskutanci podkreślali, że nle jest dobrze ,
Edy bezrobotnym opłaca. sIę być bezrobotnym, że
ustawodavca powtnlen two,rzyć takte przeolsy .
kt6re mobll.tzowałyby bezrobotnego do aktyvneqo
poseuktuanla pracy, że popleranl ulnnl być ct
przeds!ębtorcy - tzemteślnlcy,kt6rzy tvorzą no
re mleJsca ptdcy bądźprzvuczaJą do zavoCu vtę
kszą llteą acznliv.

IntornacJl
formach optekt spoleczneJ,
złoź.oneJprzez p. tldr!ę SZLAPł<Ę , wynlka że :
- llmlt środk6ęna zaslłkl v roku 1993 vy nosl 6.60t, nln, v tym : na zadanla zlcco;
ne - l..168 mln, na zadanl a r}osnc - l .71a
mln, na usłuql oplekuńcze - 726 nln.
- do 3.6. br. y ramach zadań z,Iećonych za sitkl vypłacono 38|l rodzlnom na łaczną,.
kvotę 1.799.861 nIn, ( la zastlkobIorcon
sCalym, 36 lnvaIldom od dzlec!ńscva ...332
zaslłkoblarcom okresowym ),
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296 osób otrzymuJe

-

-

zasllek

okresowy

z

bra

ku nożItvośclzatrudnlenta, od 1.6. br .
da kańca roku prauo do zastłku do bezrobotnych utracl 36l osób : z mlasta 712.
z ominv ?la,
do końca roku z zaslłkiw okresouych sko
rzysta co najmniej 55O rodzln - dotych,
czasovy budżet nie zahezoiecza v całoś,
cl potrzeb"
są rórłnież rodzlny, ktirych nle dotknął
probIem bezrobocla, natomlast pobory, Ja
kte otrzymuJą zallczkowo głowy tych rodzln u vys, 80O tys. zmusza je do szuka'
n!a ponocy f!nansoweJ v lśrodku,

- z zadań ułasnych gmlny, do których nale SKń p83tuIovano,* by ożyvtĆ obtekty sportone,le
żą zastłkl Jednordzove na zakup żyvnoś- pIeJ koordynouać lmptezy, uykotzystyuać zapał
ct, odzleży, opału, Iek6v, skorzyscalo 21! nleltcznych Jeszcze dztalacayn zvrńclć slę dg
osób na kwotę 319.127 mln.,
dytekcJl szk6ł z apelen o zaangażotłente się tł
- brak plentędzy spovodovdl nIe udzlelenl organtzacJę rakacJl.
ponocy w 97 przypadkach.
DyskusJa była bardzo ożyvlona. Radnl podava),1 propozycje całego szeregu f,orm ulżenla

trudneJ sy|uacj1 7udzlom blednym.
R,adny llenryk SKRZYPCZAK sttvlerdzl,ł j To są
forny pomocy doraźnej, na dziśt Jutro, J co
daleJ ? Jedyne vyJścleto stporeenle novych
nleJsc pracya
Radny VoJclecb ClESrEtSKr zauważył,że przez
3 lata blernte pltrzyltśmy, Jak uclekaJą nan
łnJeJsca pracy. Czy dastanteny fundusz na utvorzente novych ? Zasugerovał też, że trzeba by zebrać grupę ludzt mądrych - naukavłcóv
-ekonomlst6tł,kt6rzy *tedzą Jak slę robl lnte
resy ! ncź.e by z nlml slę zastanoutć,Jak zro
bjć, by te mleJsca pracy nłm nle uclekaty.
ftadny Jan FJFTBZAK spaJrzał na problem ber -

łlza szcrokłł: To uszystka Jest trzymantem pa
ragoia oehrł:;lnego n6d btędnę polltyka państb|ó

!

ilopitrl nlc zacznle slę kręclć kolo ekonońIczne
np. budoun|ctuo, dopity to nlc nlc da.

co

R{rBlE ZAR3JĘ$€

l/ okresle n!ędzysasytnyn, Jak strletdzlł
burmlsttz Jerzy CIESLA Zarząd odbył dra posie-

dzenla, v czagle których omawtana ;
umouę o sptzedłźyeeglelni,
vykorzystante lody pJtneJ do idnych ce 16v - łtydanó zatządzenle eabtanlłJ{c*,
zapottzeboxentc ŚnlEla J, ubdę - na ten
tenat naplszemy u Jednyn z następnych nr.
Ponadto burłnistrz przedstattlł łądanla Kontltets;
Protestdcy!nego pr2y G?',RKIOfr rr §mtglu - pLOl.tkuleny le na §tr.
Na ynlosok radnego L.nALCEn/. upouaż.alono Zaraą
do udztelenJa pisenneJ odpoułledzl - publlłuJei

ny Ją ze skrótaml na

ąrsł{ w

str.

Ąl{,Ucłlff& Y,Jf-, .

Radnl podJql! aż 12 uchral. Wtększo§ć ż
lch docyczyła zbycta mtenta.
cJe vr.budzały dltte - 'attłoholorłe'., o u§taenlu Ilczby punkthu sprzcdaź.y napoJiv alkohoPrzystępuJąc do amawIanla punktu 7 :Przed Iouych zavieraJęcych povyżej Ą,5t al " przezna*
zonych do spożycta poza nteJscen sprzedaży
scawJen.l e programu zorgantzouanego vypoczynku
dzlec1 i młodzteżyprzevodnlczący Rady ,,Vttald yct} punkt6rł ustalono 5a ! oraz U c h r a f a
r XXV/|96/93 z dnla 19.6. br. r sprarle okreś
1\|IECZYŃSKI strvJ erdzźł,że mat.erlały od JC. K.
enta zasad usytuovenla na terenJe mJasta l
r Śmigtu dostal lśmy,od szk6ł też, ale szkoły
lny Śnlgtel mleJsc sptzedaży napaJiu alkohoz barku finansóv nie są zaInteresovane organ1ovych l zasad wydavanta zezwoleń na sr:ra*da"*
zacją wypaczynku I dały odpovledzl negatyłne.
ych napoJ$w.
Dyrektor Centrum Kul tury p. flelena l/nÓBLEt'SKll
l. Określa slę następujące zasady usytuora, +
orrórł.lla formy wypoczynku letnj ego organiaoę",łne
nla punkE6v sprzedaży napaJ6v alkoholowyc
qo przez podległą JeJ placó,Jkę - szczegóły na
i vydawen.{e zezwę}eń aa sprzedaż t}łch nsp
atlszach"
pxJ6u :
1lł dyskus j ! "w kc6rcJ głos eabral l ; lr'oJci cclr
t. I1ożllrłeśćvydanla zezualąnla w zależCr§SIEtSi( I , Leszek B^LCER,Ilenrlk S1:RZYF€Z^li. Ste
no§cj gd łs7tuorania p.!aeóvŁź ro,rpatrv
tan KLIJPSZ, lłoJctech EAJ1II araz p. Eva Ka?€ZY{!

il/AIGeIE TYl.fio

zcf,firnvffi l{Uffirlły

vae naIeży u kłżdynprzypadku !ndyvldu
aInte.
ą Zezvolenla na spraedaż napoJóv alkohoIovych zavleratących ponyżeJ 4,5 t alkoholu uydawae :
- n, terenle łnlast a tylko dla skiepóy
branźouych nanopolowych l dla slrle p6uł ulnno cukJernlczych,
- na terenle rleJsklm uszystkln skle
pon spożywczym z ttyraźnte łtydztelo nYn stolsklem.
? Zezualenta na sptzedaź plua można uydawaC zarńvao dla placfirek na terenJe
nlasta Jalc I na terenle xleJsklm dla
sklepdw spożyuczych.
Dla pttalnl plra nle uydauae zezuoleń
aa sptzedaź napoJfiłt alkoholovych zaule
ra!ących powyżc! 4,5r; alkoholu.
5. Dla- placdrelr gastronomlcznych nte uyda
ttae zezuo7cń na sprzedaź napoJóu alłoholołłych aarłleraJęcych pouyże| 4,5 t
atkoDolu do spożycla poza ateJscon
sprzedaży.
§ 3" $chwa}a rrchodz! u źycle z dntefx qadlecra,
g tllocą obovlązvJąCą ad dnla 19 czerpca
tr993 roku.

że nle

dyskusJl nad pro/ekten uchxaly radny ll.
CItSrEf,SKI donagał slę tyqorystycżnych kontro7l vydaaych uchyal. ' l|lkomu teszcze nte ode btano koncesJl , a młodzleż ... (...).-

fiNr$AB§l§

veJ albo asfaft, przy ul. PilnocneJ. (...'
Radnl nle podJęll decyzJt tak na vyglądać ta
słJa. Co nam povtedzleC uyborcom, którzy ttłte,
dzą, źe zamlast na urządzenle sglJ narad,pte
nlądze należałoptzeznacaye na lnny cel ?
SwoJą drogą ptzyznaJę, że lepteJ nI slę dyskutorrało v żeJ salt Jeszcze przed remontem
(Nlezotlentouanyn podaJę, że salka postedzeń
u l}rzędzle łijasta ! Gmlny u imlqlu u vynlku
renontu otrzynała noue neble : duży oualny
stół, krzesła-fotele, podłużnykrłletnlk. Zostata takźe zradlotonlzovana -tt.z.).nzls odsc€Jeny od otoczenta,,u ktÓrym ż,yJemy" Jedno.
czelnle vladono, że uszysżko co rablnv w ąnI

nle zavdz!ęczany

naszym godatnlklm."

końcu rystąpJenla

ff.

CIESIELSRI vysunął nas

tepujące vntoskt j
l.by vt clągu 3 nleslęcy Jednostkl hudżeto
ve opracovały lnformacJe o wvkonanlu za
dań l podały propozycJe do przyszłego
budżetu,

7

2.należy się zastanov7e,czy nle uvzględnlć

O

puakcle , rnterpelacJe, uolne głosy l
pnlośkl Radnl zazvyczal ptosża o uyJaśnlenla
bądź przedstaulaJą tzv. "ptazę żvcta" - ośyiet
Jenje, dztury u Jezdfrlach ttp.
?"upelnle tnny eharakter mlalo uystaotenle
radnego tJf. CiES.T§LSKIEGł, kt6ry na rstępie zas
ćrcegl sob.te, ż8, n".. motm celenr Jest usprer nlćo a nle oórłele (...) . |lówtę cacga ta Jako
raóny nle dopi.lnolłliełn ".
.? perspektyvy ttatrch .!at w!,dzę, że spara czasu
po§tłięcamy budżeidu!" Przekonałem sIę !ednak ,

nad ntm należyte| kontroli. Wło-

żylI§my na przykład dużo plenlędzy u remont
Centrun Kultury a dzlśwldzlmy, że nle Jest
on ułaśctvtevykorzystany. Zastóllavlam śJę
Jekle nechanlzny povtnntśny wyzwoltĆtaby §tcl
n! xledzleJl, co slę kryJe za posaczegilnyńi
kvatan!, łtóre sant glosova!!. ?,darza slę tCt
źev mle§cte uykonywane są pepne tnwestycJe
rcześnleJ nte planowanę v budżecte. Przykładen mogą być ntektłre prace Zakładu Gospodar
kl KonunalneJ : chodnlk ptzy uL. E.Orzeszko-

W

$!

mamy

r

5tatucJ e, że członkowstwo w ZatządaIe
nle nożna łączyćze stanovlsklem bt zakladach budżetavych, samorządowyeh J

W

rzadowych.
3.t padobn!e

: członkoule KonlsJt

Rewlz.yJ

neJ nle powlnnl bye zvlązańl zawodove &

adnlnlstracJą samorządouą t

rządową,

4.należ-y uJaun.!ć zaroblrl osób prastu|ącycłi
stanorłisk a v adm!nlstracJJ.
l"rstąpIen

lo

rvi

ele

e

radneqa W.CtrESIELSKIEGl, izbudztenocJ!. Radny !|.SKR?,YFCZAK - vlce -

I

Ą

burnJstrz l klerownlk Zakładu GospodarNt!, Konu
Śnl9"{ejskJ eJ l{olet DoJazdoveJ.
nalnel ! ltleszkanlópej v Śnlq)u n. ln. porłle (łt"z"3
dzlał : " Kledy śtartorvałem do vyboróv mlałen
PS. Zalntere§olfanych szczeg$łavyłn przebleglem
amblcJe, które teraz ylaśnlereallzuJę" Czy
SesJJ odsyłam do protak6iu r bluree Rady.
roblę to ilbbrzen mog4 ocenJć m!eszkańcy Śn!qlbl N.{e vł!em, czy JcślI ktokolwlek pracuje
ńó dowolnym stdnovisku J pelni też lnne tunkćju, to zaraz trzeba mu zabraniać vyżycia się"
t?adny L.BALCER : - przev. KomlsJl RevlzyJneJ :
§§B
" Każdy radny pracuje w kl}ku komlsJach, Jest
nas Fo prostu ea małon a]e to jest vlna ordyŚmi9le!,26,05"!993
Xoml łet Protestacyjny
przy
GZRKźOR
nacJl. Zvracamy uvłagę na nteprauldłovaścI-by rł śmJol u
ty i są usutvane. (...) Jestem peien podzl,wu
dJa Cicslelsklego. łla dużo racJl. łian szacu Pan
Burmtsttz
,lek dJa p,. Skrzypczaka,hlIelu }udz! ta!erdz!,
||Jasta t Gntny
rł ŚmJgJ u
ż* przez rłJele iat nle zroblano tyle, Ile te-

PMĘST

tr8z'o.

.

naJpi erv pau!nn! §m;ł
rłybrać Zarządn późnteJ KomisJe" §ą vybrani.uj:odaŁłn,t rz*rnleśln lcy.. ."
|*n{ E"i{0|'CZ,YŃSK/. ., " llyślę,źe uystąplent* t/.
tładny L.SZYł1^{łSKI : " ..

riskJłqo by ła odzwlercjedlen!ern nastrsjóv
j rlostor"{anla nteszkańc§łł. i3yć noźe rtną tego
5tanŁł rl*czy Jcst brak JnforrnacJl. które nJa
cfocierłJ.1 da spolccłłaźclloka tneJ " Potr;ebna
jł:l lnferrnacJ.r agre3ywna"
Radny S.KLUPSZ:" Dobrże, że p. CiesjeJski sję
rji,;s.f

"

advaźy1
(lra

" chodzI o Jeqo hiqieng

psychic;:na

tharsi 5 2 oczyszczenle, razładouał:le ucauć

brak Inf ormac jt,"
i,ł.ClFSlELSKl na konjec pawiedział :"Źle zost.a
łen zrazunlany. llie nuszę mieć racjl, nje ocenjalem gospodarkl komunalneJ (...} t:oZe za
mało pracujemy w komisJach ? Teraz strach enjk
n{i. ale czy wzrosłg poczwcie cdpowjedzlaInoś
cj ? {...) llle mam osobjstych zastrzeżeń - r§
t,ie o mechaniznach, a infarnacji, któreJ 3v
radnl nie rnamy ".
Radny L. BALCER posćuJciłai,by e,:lienić sys
fen piaCno§cj ea wodę {na k*łł"talnylub Cpu-

-

'l.Z"

}.

fftędem ;[est

- znlóna

n8§t€p{ 1 "7. br.
,.'a ,kon.{ €c pn,?eilo dn!czący lł. 0łtJ[eZYtr.'SKI zepnr
ł eebranych z pisrnaml . które otreymaś*§ Ł},ry
pJsnem u Jrt(F o zamP,nlqcJu e łJ;łJ*,łl§5"§" br.

ntJcsi ęczny)

l,!y rolnley, czlonkoule k6łek roln!izych
l kół gaspadyń łIeJsklch uy,rażamy nlezadouole
nte z J5tnr€JąceJ pol!tykt u rornlcerre. f!ar,
dzo trudna sytt ócJ a ekonontczna,produkcyJna
roJnlctrla pogarsaa|ąca 5Ję a dnla na deteń na
że dopravadżle do benkructtłrćl, robec tego :
1, ladany uńorlen/ a IV raty podatku roJne-

2,

9o.
Ż,adzny by eanterzenla

l decyzJe GmlnneJ
l?adv byłv konsul topane z Gatnnym Zvląz,
klen 8olnlk6w, K6łek Rolntczych l OrEa-

nlzacJ! Eolntczych.
3. Llłażam?, źe Rada Gnlny v najbltżseym
cłasre povlnna rożPatrzyĆ sytuacJę rolnJctwa u gnlnle oraz beztobocle w ro7,
nlctrje.

ł,. żądany uyJaśnlenlazlecanych prac
narco,t nte z naszeJ gniny.
5. ŹęCaa7 przekazanla dotychczasóveJ

vyko,
kom

-

pJetnej dokunentacji Gminnego Zwlązku l
udostqonienla pomi eszczenla blurotłcao l
naszeqa wyposażenia.

FoCplsy rzJonk$w TrezydJum 6rnJnncqo źpi€zkg §KjO§: §eubert, Kopleńka, Żak,h'arłruy*
nJaft, nr'eruyteJny, frlały"

I}urnl

llj

as

stre

ta t

Śmigl et

,rn,Ąr-1993-a6-2,

Gnlny

§

Komf

łet Protes

przy GZR"K 1
rł §ml

gJ u

tacyJny

0n

na ptsma z dnla 26 maJa 1993
r. upreeJnle tnfornuJę, że :
I. Podatek tolny Jest, Jednyn z ulelu podatkóv,
kt&re ciąźąna nteszkańcach naszej gm!ny.
I}otyczy an JedneJ qrupy zawodawej a niano rJcle ralatków, ktirzy u chulll obecneJ oosladaJą rłasne varsztaty pracy. lJJeIu z naszyeh meJsa&ańcóut tego uarsztatu zastała
pozbavlonych t pozostaJą na Iistach zas!łko
biarc6u, a ntmo tego obJęcl są padatkanl no.
padatklen od nteruchanaścl, ktireqo uymlar
Je§t o plele wyźszy ad podatku rolnego.
*ł odpowledzl

lrrobec pouyższeqa byłabty bIęden,stosorłoć ul-

t zapevne o nleqa rviaśnle chadz| w tym punk
c i e , Pudovę 9rl.{ nneqo vysyp tska śmJecl prouadzI f źrma 'oekornei bud'' z l,eszna, ( .. .) kc6
ra naJkorzystnIeJ zaprezentotłała slę 1 któ
ra t{ terrr!lnle 6 nieslęcy zobaulązała sJę
łłykonaćvysyoisko za sunq 2.350.1aa.Oaa zł.
l]okunentacJa 2 przeprawadzoneqo przetargu
noże być udostępni ona do wglądu członkom
tetu.
L'śród Iicznych ofert znajduJe slę r6wnleż
oferta SKR Śnjgiel. lferta złożanau dw6ch
zdanlach, a o{erent zobolł!ązuJe slę uyko nać zaCanle v clegu 35 nnlesj ęcy l po stab,kaeh naJwyższycb ze złażonych.Złożona oferta śvladczyo tymn że a{erent ntc zdaJe
sobJe sprawy z zakresu robót, pribuJe zabezpiłczyć sobie prscę przez okres 3 lat,a
ąnlna nIałaby odstąpr- od zasady ekononlcz
ne{o budovanla po tcn by SKR nóqł przeży€"
Ko,ni

gi tłobec Jednych podatntków, tyn bardzleJ,
że rolnlcy zwolnlenl byll e II raty podatku, S" Gnlnny ?.v!ązek Rolnlk6w, I1ć]ek l arqanlza
kżóra to ró ta 5 tónohrt la krłotę . 189 , 39 ,eca
e ji
Pol,, Iczych arzed k j lkr_l }ety za jffiabłaI
Zł"
Pado |lJasta

'

l

'

JcCcn z lokaii u buCynku Urzqd§ l1lasta

(...}

repreuentuJe cale
społeczeńlttło. a rrlęc żądanle pr".cproaaCzaGntny

nta konsuJtacJl z GZR,K l 0R odnośnle z..ln!c
re€ń t dccyzJI Rady Jost żądanlen tenCencyJ
nym" Zulązek Jako organlzacJa nożc kterouać
rrn/osk.{ do Rady celem uvzględntenia Jch v
'swych zamletzenlach.

3. Sytuacja rolnlccua l bezrobocle r nieścle
gmlnie Śmlgtel było tematem SesJi r dnlu 6
czetwca br. ( "..)
Z ubalevanjem strłlerdzaft,, źe członkowie !..'al

szego Komltetu Protestacyjnego nle ułączv1l
sję da dyskusJt na poruseone tenaty,niro źe

Gr:tny.

r".. } Pyta to orcanJ

z.at

t

ja nj,e paCpa-

Radzle ł.'arodovłeJ anI Urzędowt .
,tąd §rzedstawlctele u/v lnscytucJ l nie ln
ocroHJ } l w Czlała}no§ć teJ oroan lzac.J l, d
ty"1 saayń nlc mlel t prawa anJ ohorłtąr.ku z.a
bczpleczać naJąŁku Ztłiąz|ru. DzlsIaJ po kl1
ku Ia tach starlnacJ l ocze|<u le sl Ę ocl t177qę7,
el"rotu dokunentacJJ, za kt6rą orloowladaJą
oracorłnjcy Zwiazku. (...) Urza.d |iJasta 1
5r,iny nle dvsponuje jakimlko]rJek dokunentanl, z kt6rych wynika, że da\umentacja i
l"vncsaźen le zastało przekazane L|rzędowl "
l'Costtłnjenie ponieszczenia w budynku Urzę
Cu rł e .|pj J j c,b,ecnej jest
niłnaż]iwe ze
,,łzc1 }cću na l,rak woJnych Ioka}i. (...)
rr.eCu,ou,ana

. tak usilnje z.abIegali o rozpatrzenje §ytuacj1 w roinlctrłJe J aejęc.fe sie spr€iJ€ bezra
boc'a przea Radę łl"tasta l GmlnY.
Fur:istrz ljjas8a J Gminy : lnż. Jerzy CJeśla
&. Zarząd ł{Jasta l Gmlnv elecaJac vykon},.łanJe
pr6c nd budowach reallzgvanych orzee g*r'nę FS. Jak sję Cau!elzie}l§ny, 22.6.br. a qodł .
l.".Cf v sJeclzjbię Przedslębiorstk,a lroduk
st€ra slę za*szc,aby uykonarcael byli niese
k*ńcy nłseeJ gntny. Jedno zadanIe realiaoya
me _fes& §y"!ko pr".gz wykonauce z paea .ąłiny

t lIandIu l Usłuq 1nIcr,ych "Śm!ąro7 "
'io
-ceslłe z a.o. Cosz]o do spotłanla Komlte-

c

j

tu z Zatządem HJasta ! Gmlny Śmlq!eI. Oble
strony doszły do porozunlenla.
ReCakcJa

u gaństra
F.^T^JCZ^KÓw Jest bardzo tłoczno, a to za spralv4 konccrtórł, zespołiw muzycznych, które slę tu
ł":

j

clrlbywaJą

piwa

.

,łł:d.r&cJa hlltryny

dotarla łlo " P I

W

CI

sz^

"

dniu, r* którym koncertował zesp6ł t-:ETił{ił:al.|
z Frzyslelti §fareJ f łak zwane "tlundkl } , prew

feruJ4cp muzylłą dJa osób st*rszych.
- Skad tcn pcmy* ł ? , pytamy pana J

-

e

r3€9O

rłń7"!,JĘZ,AKi.

{"amysł pocfl*dł"l ed maJł90 syna l{ńnClAlń,który

tł,Ićżf, kol

6nargcrecn SZl-łl.CĘł!,Adr i anrrn
rapros1I t
liOż'i.i]l/5Kilt przyqatawa ! ! scłnq l
ł"e.sp6} CF|!. Ą daleJ wszystka potoczyło §!ę
s{!mo. Z.aczęły napłyvać zqłoszenia lnnych zes
poióv muzycznych, a to z !toJel przyclągalo
młgdzlcż , nie tylko z naszeg'o nlast6.
|(oncertolłal t Już, u nós ll^J , SE/I,EKT , nuz,y,
ee;;,,,l;1

?",lpyłol źśmyr6vnleż" o vraźdn!a xykon*weó;ł kłł"l

certu - zespól

liETfłONOlt :

"Chcen1, lły§tqp§rłać w Śmlglu

t będzlerrr

wystę*

povać. Śmlqiel J okoJlce pamlętsJą nes z Jaf
70" Dlatega pad)o hasło : dlaczega nle my ?
I zjat,l}lśmvslę tł "?Ih|aSZU". .Iuiro j*dei*my
grać za pJenlądze, ale dJaczlqo nle xagraf za
tE
darno d.!a społeczeństwa ? DIa .irłde. Jest
rozryvka, dla gaspodarza lnteres. }/ tycfu cJę*
kich czasach potrzeba nar* odskoe*ni" Tek S**

prry
l{ każ.dy plątek w pljalni

6

traktujerny ten yystęp. l)ważamy, ** żacł}§d
ukroczył Co n8§. "
Kledy razmavlal!śrny z zes::gśem łietronołę,
nó §cenę vkroczył zesp6J mladzleźowy SEtrr§T "
Do "FJt'O§?,A" zacz.ęIa schodłić slg mlodzlaż"
Szet oiJa}nź przechadza sJę rłśr6dklJantóv _,
bacznlq spaąIqda.!ąc czy nźkomu nlc nJe hrak*łfg
Je . XoIeJny wy3tęp |;undk6w poryua ludzi
tańca. 7vykle tnprezy t,r*laja łja 22"Ę0, ale jalt
tu nłoCzteż- ! starszych wyoroslć sltoro *a}t
rj§§ónjaJe sję bawią ?, mówl pan Jure,tł"

l" "rIlr'O§źLl" byIlśmy16"*ścźt* p;'erlgsryr§
dnlł,r r.,,łĘaeJś"lłJedy to &nncenfewaśy eesB*fy,"
ePff ( l,rkJa,Ję Dlues'& davno nla s?yszłll§my }"
SFLiĘT , nrr-ąF5Jft, ń sponsorcm koncłrłu była
Flrna rnQDIł:^lłFXFPFSS - dystrybutor §umy do
ż.ucla -<Trli"On0r. . Atra|EcJ I bvlo co nf a łnla!:a,
n!cCłieź}a*ł! la s ję rłspania !e ( ny też ! ) ,

cy z Leszna,
ł|uzylta ]udzi przycia9s - co pana Jurka barCzo
cżeszy , łączy jnteres z przyjernnościa. dla spa
łeczeńs trya i nuzyku j acych.
Rzłczywiścicnożna przyJemnle spęC;lć cłas H
"PI',łaSZU", wszędzle cz,y5to l duża ejeleni.Choć
pani. llalinka RATtlJCZ^K strłjerdza, żł naia,jesz
rze dużo da zroblenJa.
ł.'a§re zdanle podzlejeJa ró,łnleż uczcstnicy kon
stsaetke z pękiem kluczy odebrać
cprróił;
roźna !d sefurcŁag".tacio Srlroły Podsćsro*reJ
- Jcst to wspa nlgla Iorma rozryutkl "
nr ? §rł- rión$rytŁJćJl 3l,iaja h/ §łnJqJur
,-. ł,adnlł:,przytuIn!e , nażna prły jtnnt f spq ,;
dzIć cz.asn
* j*st to anobJone na sty.ł b*t"arskich pj Jaźnt "

Aż łt Nlctążkovtte było
słychae grę orklestr dqtrch,
które uczestntczyły tł ŚrlęcIe

Pleśnlt Euzykt,Jakte adbyło
slę dwudzIestego caeruca w

Śmi gt u.

Zaczęło slę od wsp6lneEo odśpteranla ''|y'arsaapiankl ''
przez 77 zgtomadzonych na
rynku ch6rów,przybyłych do

ioo_

Ą

nas z eałego woJelt6dztvta
Uroczystość otvleralt przed

p. Zofta

Kaczmarek

i p. Eugenlusz Śtt,łlnsłl

dyrektot ltydztalu Kultury. NastępnJe poorzedza
ne pr2e2 orltlestrę dętą śmlgleIskieJ 05P prauadzoną pizez p. Jana Norłlcklego, usz.vstkle
chóry udały slę do Genttum Kultury, gdzle v sa
l! utdovtskołeJ odbył slę popls umleJętności
uokaInych.

Na rozpoczęcle zaśpteuałch6r ''Dzuon" z Gostynta ( któty poten vtystąptł Jeszcze Jako 6sny
z kolcl ) z touatzyszentem vlasnaJ orkestry.
Każdy chór xyltonyuał 3 vybrane pr2,e2 sleb/e utwory, vystqpuJąc r koleJnoścl: l."Y.ombatant"
- Leszno , Z."Kurgtńskl" - Hloszakołice ( aba

" - lt'schova, Ą."|lltr
piflskt" - Sarnouta (nąskl) S. Cnór sz.koln7 ze
§vięclechowy (tr5 dzlewcząt), 6. "Jutrz.enka" Ilorek, 7. nasza nllarmonta", vykonuJaca z tor.a
ch6ry mąskle

)

, 3.

"PoIonez,

rylyszentom Instrumentu elek ttontczneoo nas te-

puJące utuory : "Polonez" ŁlJkouskleqo,"Pieśń
vleczorną" lionluszkl t "t,lazur Chłop!,ckleoo"
Kurpińsktego. Następnle ponovnle "Dzwon" z
Gostynta,9. "Choptn" - Leszno, lO. "lie.Inał"
- lllJevo 1,
rOwnteż "l|armonta", ale z Kro'1.
bi (nęski). Jako cleRawostkę. podan,że ch6ra-1
ze llschowy l Śr!ęc !echowy dyryouJa koareiv.
iłiunolegIe do występiw chóróv oCbytać sI
rłial popls orklestr. f{lestetr, na trzy ząło szane orklcstry doplsala tylko nasżd rcdztła,
kt6ra potraflla Jednak utrzynaĆ u$/agę llcznle
zgromadzonych sluchaczy, prezentuJ4e bogaty'
ł6żnorodn}, repertuar. PonJeważ uysżep trral

dośćdIugo, moąI!śmyprzyJrzeć slę tcpteJ
skladovt orklcstry. Przede wszystktm przyclą
ga vzrok 6 doboszek w czerwonych stroJach z
pelerynkaml t btałych butach aż za ko7ana.
5tanor!ą one barwny, ożywlaJący kontrast dIa
granatowych mundurlu orkiestry. Po raz plerw
szy skład zespołu uzupełnl1o także 11 dzlevczynek z klasy czwartej ( klasa autorska muzyczna prawadzona przez J. NowJckleqo ),które tovarzyszyły orkJestrze na cynbałkach p
Jednym z utvoriw. Riwnleż nlektirzy strażacy
muslel l nleć mundury szyte spccJalnlc na mla
f9, aby dodać powaqi chłopcan (taXł.e ze szko
ły podstavoveJ), którzy dztelnle sekundoual1
suotm starszym kolegom. l+'tdzowte gorąGo .l ser
decznle przyJę1l ulystęp naszeJ orklestry.Sly
szałam takż.e ltlJlra uuaą, które poevo7ę ęoble
przedstawiC bez komentarza : Jedno szczęścte,
że.mamy u nas takę arkJestrę, bo Jak by ,łvąlą

dały JaktekoJrłiek uroczystośct i cża5 bvłby

Już. k,uptć nowe, naJlepteJ Jekkl e mundury, bo

u tyeh się uootujq laten ; t,łraz dopJero siy
3zę, .lak nasJ untcJą qrat . ..
h'lcc _fcdnak nle p?vtst,r7ymam sJ ę ad swatch 3
aros7,y - cr.vż nle powtnn|śmy barclz. IłJ clbać
o Cq naszą orkiestrę ? llie wLadomo, Jak da 1cJ bęćzie z "Żeńcaml", obv tłtęc or|tlestro
graIa nan Jak n,lJdłużcj ( l co naJnnloJ tak
Jak obecnte ).

Fo E,rzervle nlcI llmv o|t,azJę posłuchać
(l obeJrzeć w paraCnej nustrze ) orkrastrę
dzieciqco - nłodzźeżowąz Ponieca. 6ralJ tylko

rcpertUar marszolJy, naper./no prostszy od prezen
tovanego przel naszą orkiestrę, a7e podbtIt
słuchacr.y nłodośctą,l przede wszvstkln mi;§u
tra paradną, zaprezentovana na bolsku szlroJ nyn. Tanburnajorem była dzievczyna, a l rł skla
Cz!e orl<Iestry hyło |rt lka clzlewczynok qra.lą cych na instrunentach dętych. Żby vlec ! na§ze s},rpatyczne dabasz|<i bvły tą przysłovlovą
Jask6?ką, kt6ra orzyctąqnle n<?stępne mlade kad
ry do orkiestry.
Cóż, kttdy podobno latwleJ o talenty, ntż. o
jnstrunenty ...

Śwlęto nuźykl ,było przyJennośc!ą dla nas,
sprarłdzlanem org8mlóżziańćÓ*,
" Jcdnocześnle
ntzacyjnyn d]a Centrun Ku7tury (tnpreza rangl
vojewldzkteJ) t naszeJ szkoły podstarvoweJ,kt6ra z racl1 sąsledztbla z Centrun t posladanla
dużeJ {Ęoiótrkl często wspomaga Centrum v jego

prętra podztvtaI Iśnypanoramę mlasta.
XoleJnyn punktem programu bylo spotkanle
v ll'yższeJ SzkoJe |iorskleJ, gdzle uztęllśmyudztal u vyk|bdz!e provadaonym przez lchtJologa zdpoznaJąc slg z fauną t flarą norską.Rardzo ctekavy był utyklad u p7anetarlum uczelnl,
który przybltżyłnam zaqadnlena astronontt l

dżLałantaph.
i jeszcze. uvaga zasłyszang o& tak, vr rnleście : navlgacJ i .
Podczas spotkanla z prorektoren WyższeJ
nareszcle v tym naszym ŚmtgJu cośsię dzźeJe.
Szkoły łlorskleJ r pIękneJ, reprezentacy/neJ s
0 czym z zadorło7cn7en donosL Państwu
J. Skarżyńska l1. dovledzlellśny slę sporo na temat, hJstorJ
szkoły otaz ksztalcenra ludzl morza.Sakoła ta
Jako Jedna z nlewlelu w Eutople ksztalct Ia chowciw, ktirzy znaJduJą zatrudnlenle pod łts

LdyrfeGką
gkoloqtcsna

s

tklml

banderamt śrłIata.

lu vtzlął też udzlał ptavdzlvy
"wtlk morskt " kapltan żeqluąl vlelkleJ - Ednund lllkJna. kt6ry tovarzyszyl nam u'bod"1
h' spotkan

tl ostatnlch dnIach naJa uczntopte Ltceum

0q6lnoksztalc4cago w Śrnlgl.u łte wsp6lpracy z lJrzęciem łlorskln odbyI7 wycleczkę do Szczectna
pa*vIęconq ekologIl flat CyIw"
Już v pletuszyn dnlu pobytu wzlęltśnyuCzlał u

naJatrakcv|nteJszyn punkcte programu.W Cen ćraInym l|rodku ŻeqIarsktm w Trzehteży cz,ekały na nas dva Juksusove tachty, którynl odby,
Ilśnykr6ckl reJs po Zaleute Sr.czectńsktn,
Pyło uspantale, clekarlc t pouczaJąco,
Szkoda żylko, że vycteczka trrala tylko dwa

spotkanlu z glównym specJalistą Urzędu llorskJe
ąa d/s ochrony środavtska, na któryn dowtcdzte
Itimy sJę o problenach ochrony v6d morsklch.
dnt .
Frzcdstavlono nam |nformacJq na temaC stanu
czystośc!naszcgo łorru, dolllcdzlcIIlny 5lę
lilnqa Kaźnlerczak
jak walczy slę zo skutkaml zanteczyszcżcń oraz
Jakte kary qrożą "brudasom".
l.'I c bez zdzlvlen7a, ale 1 satysf akcJ 1 przy
JqIlśmylnformacJę, ż.e PoIska w stdiystyca Jest
krajen, który najmnleJ zaqraża wodom Eałtyku.
XLI]g ł:OnEL^RsTt!^ LOTIIICZEG0
Po wykładzle, na pokładach dv6ch kutrótł
v 5tarpn BoJanovle
ruszyIlśmy v rejs po porcte szczeclńskjn.Urzaskłada serdeczne podzlęlzowan!e
{eenia portowe, suchc dokt,dok! remontowe,stoP^t:u AD^lillfi DORwnrcW
cznia "llarsklego" oraz pełnomorskje statki sto
jące u nabrzeży zrobtły na nas oqromne vraże , ze Starego I|oJanowa - wlaśctclelowl łłarsztatu
stolarski ego - za życzllwą ponoc 1 vspleranle
nje.
Zloż.yltśmykr6!,k,1 1,1izyte w sIeCzlbie Fo]s sekcJ1 noCetarskieJ.
kiej Żeglugl l.IorskleJ, lrtira nleśc! się v cenn?. IĘKuJE1,1 Y ! ! !
trum Szczecjna w pięknym bluro;tcu gdz.le z 22

?od.zląkcuanto
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Adres RedakcJl : 64 - O3O Centrurr FrlJ,f,uł,y,* Śmlqiu,"
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