
Gdyw Smigtubył
generał łózef Haller

'ł., pATRIOTrCaNA woczystaść

Dnta 12 JJstopada lr sall uldoulsko*eJ
Centrun KuItuty v ŚmJgJu odbyła sJę patrJoty
czna utaczystość z okazJt 75 ROCZNICY UZYSKA
NIlt lvlrpopr,E,croścr t 60 ROczNI€ll. pOByTa crłj
łóztra HALLERA lt śWcul,
otganlzatoran! uroczyscośc! bytl ł Śauglet-
skla Toltarzyltwo KuIturaIne, Zulązek §omba -
tantóe RzaczypospoJlteJ t Byłych lttęźnthv Po
lttycznych oraz Centrum Kul tury.

Bardzo llcznle przybyłą publlcznośC o-
raz aaproszonych gośct povttał p. ltltold
qnteczyńsk! - prezes ŚrK.
DelegacJe nłodzteży udały slę Co tfleJsc Pe
mtęcl NarodoweJ, gdz;le złożyły u7ązankl kwla
t6tt.

PrelekcJę, ktireJ tenaten były ózlała-
nJa Polakiw u celu uzyskanla nlepodległoścJ
7 uwarunkovapla polltyczne łłygłoslł prof. Bo
guslar Polak.

Pan l{arlan KubaJa przedstal!ł życlorys
gen. Jdzefa Hal7era 7 uspomnlał dzteń pobytu
generałł v Śnlglu - 25.6.1933 , kledy to zor

zoudno utoczystość pośrJęcenJa sztandaru
eJsco*eJ Plac6łk! Hallerczyk§v.

CzęŚć art,ystyczną przygotcvała mładz!eź
aJscavych słk6ł średnlch pod klerunklea §p.

aainny roisłreJ , ioJclecha Cjesjelsklego l
Grzegotaa GłovackJego.
Tak, Jak.J rł Jatach poprzednleh, młodzleż
saym występen rebuda!ła noc arażeń, szczeg6)
nJe r tych monantech, v ktitych zebranych
Sclągnęta do rspólnego śpleuu,
"$lzruszylt naŚ tym nont,ażen. PJeśń tasfaJa ,ylle przenlJa, chlłyte ud §erceff - poyJ§ dzlał v
podztękowanlu dyt, Wydzlału Kultury .Urzędu
lłatevódzklego v Lesznle p. Euganlusz Śllalń-
skl.
ltspilne odśp!evan!e Roty zako,ńczyło tą pod-
niosłę, pełnę patrlotycznych enocJl uraczys-
tość.

Z okazjt 60 ROCZNICY POB.YTU u Śntc],ju
GE|t. JÓZEFA HALLERA v holu sal! uldowlskoreJ
zorganlzouano wystawĘ, która cleszyła slę ol
btzymLm powodzenlerł. Ekspon aty l fotografle
dostarczyły wnuczkl założycleJa J prezesa
Placówkl Hal7erczykiw v Śmlglu, kupca p.Ste-
fana HemmerJJnga : Bażena, Beglna 1 t]rsŹula
fianke oraz Hubert zbletskl.

Po raz pleruszy po'uoJnle śvJatlo dzlen
ne.uJrzał setandar Placbvkt Hallerczykhlt tł
§alglu, kt6ry pośv!ęcony 'zoste ł ry o'U,urnoS",l
Generala 25,6.J933,roku.
2 tednet strony,vok6ł styltzoyłacgo Orlł,rtd
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niejc tekst : "Zwlązek llalJerczyków - P]ac6w

ka Śrnlqle1 , Zał. 10 VII 1932", a z druglej

n wok6ł Hatk1 BoskleJ z Dzleclątklem : " f)la
Cleble Po]sko - Dla TveJ Chwały."

$tystawlono też krzesło, na kt6ryn s7edzlał
Generał podczas obladu wydanego na cześć GoŚ

c7a przez Państwo HennerLtng1w.

ll gab7otach ryeksponoltana kllkanaścle
zdjęć, na podstawle ktirych nożna odtworzyĆ

przebleg uroczystaŚc1 poślłlęcen|a sztandaru.

Uroczystość zorganlzoułana na Staryrn Ryn

ku.Dony ozdoblona g7r7andaml śuł7rkowym! i
flagaml.
Generał J6zef Hal]er przybył, wraz z hrabla-
stwen Żiłtousklnl,povazem z Czacza.

Ltcznle przybyłe p]aclwkt llal7erczyk6w,grupy

cykllst6u,gnLdzd SokolJch,koła Zwlązku Hło-

dych Narodouciw , Hłodych Polek J rvlelu ln -
nych organtzacJt z pocztanl sztandarovyn! u-

stdlrJty sJę wzdluż zaGhodnleJ (BANI() J p6}no

cnaJ (Uttaseek) plerue' Rynku. General vraż
ze śultę dokonał tc| preeglądu. źebrdn€ gru-

py pr'eszły źapevn€ *rok6ł Rynku ,ul.Jaglel -
Jońsk{, |fateJkl ! §ekoJnq, przy dźętęks€h ar

klestry dęt"eJ - usytuoranłJ na chodnlku

przed posesJą p, Wltaszka - def1lovały
wzdłuż piłnacneJ plerzet. Generał ze sztabem

goścle ! rgesze m!eszkańc6p m.{asta t akoltcy
stanęil v środku Rynku,

Pośwlęcenia sztandaru dokonano r ceas_fe uro-

czysteJ, paloveJ Hszy śrł. celebrowane;l przez

ks . Stanl slara Nopaka rł asyścl e ks. }far"i ana

Bogucklego l Stelnnetza {?),
1łtarz stał na chrrdnlku przy banku lub tuż

przed nln.
Dia dostoJnych goścl przygotouano krzesła z
łtysoklml oparclarni ]

Nle wladomo, czy Już uivczas poczet sztanda-

rovy tvorzy7t : Zbarovsk7 z Bruszczeva, Ryd-

llchor*skl z Batchllna l Franctszek Kaczmarek

ze Śmlgla.

W czas7e uroczystoścl genarał llaller odzna -
czył n.ln. ks. 5. libraka l 5. Ilemmerllnga.

Pa uroczystośc! Gereral vrEz z adJutan,

tanż był pociJęt;ł uroczystyn obiaien przez
Państwo Henner7ingów. ł nin, oprócz gospoda-

tza udzlał też vzię1 1 kslęża lS. l,'ovak, H.Bo
gucki 7 Tadeusz Gronvla]d.

PS. |łszystklch czyte7nlk6u, kt|rzy pamlętaJą

7ub znaJą z opavl7adań przebleg teJ uroezysto
ścl, bądź poslada/ą zdjęcta proszę o kontakt

I,lst
( H" z.)

Bronlsłap Skorupińskl Śnlgte1 . 21.11.7993

ul "KlJ lńsklego 7

Śml9l e-l
Do RedakcJi

ltltryny ŚntgleJskteJ

Nledarno mJnąl dzleń 75 rocznlcy odzyska-

nla NJepodległoścl PolskJ.
adbyła sl€ § Centrum Ku]tury yenlosła

łłleczantea Patrlatyezna, Nlby uszystko u

potządkun eJe. No rvłaśnJe to gĘ.
0t,6ż chctałbyn ayraetć suaJe spostrzeźenla
o brłku uyrażanla pa|.tlotyznu,

Na Vteczarntcy brak bylo przeduoJennycll

setandarór płtrlotycznych organ ! zac J l
takJch Jak X.5."Pogoń 1929n, nHarnon!l|',

cecbór: szevc6rł, krayc§*, stolarzy czy

zgramadzefi katol Jckl ch.

H referłsle prof. Polaka nte było uvłypukt.

lone znaczenle Poystanla l'Je.lkopolskl ego lt

tworzen!,u NJepodJegłeJ Pelskl.
Dtraczega tak mało nleszkańclv Śłntgla

xywlesźło na swolcj: donach flagt narodowe

Nie byio lch na szkołach, posierunku po-

iicJj, ptzy tabllcaeb pamlęci naradoveJ,

przedszkalu, pocacie, zakładach pracy,

ski epach 
"

Proseę to rozważyć, e noźe saal doJdzleny

do Jaklegoś vn!osku l refleksjl patrloty-
czneJ" €zy nle źyJeny, ehoć może nle v
pełnlrv demokratyczneJ Polsce
8yć noże slę myJę, to proszę enle przeko-

nał a złyn maln adczuclu,
BronJsłav Skoruplńskl
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P 'RZE TARG
Zarząd |flasta 1 Gnlny Śmlgtel
dztałkl zabudouaneJ budynk7em

przy u7, BruazczeuskleJ Nr 3l
kslędze wleczystej Klt 3CI800,

Przetarg odbędzle się v dniu 16 grud1 1993 roku a godz.
Gnlny r Śmlglu / pok6i Nt 21 /.
Wadtun w wysokoŚct 7a.Oja.a00,- zł
da godz. 9ao,

Dada tkaaych lnformacJl v sprarie ptzetatgu

Eał:alstrz

XXI-III StrSJe RADY

"..adbyła slę 75.77.br. l trrała panad 5go-
dztn.IJczegtnlcżyło r nleJ 78 rcdnyeh (na 24}

Sdczegiłavy protokił Jest do ug!ądu tł blu-.
tze Rady.

.. PRaJEKT BUDżEIv NA ,gg4 ReK

i§kłrbnlk p,Danuża Harelnlak uprouładzaJąc do
dyskusJl *tyierdalła,ż€ "przedstawJone p

pr*rleorturn d*ehłdy t łeydatkJ aostalf opra-
€o§an€ na podstavle plłnu na rok lgg3 ! zos-
tały złclęk$uoĘe o i7*n. frfo Jest bardzo po-
ułaźne prawlzarlu*" - 

-Povledzlał 
Burnlstrz.

"'tłedług nlega nożna trl,ko prouadzlć prace
bleźqce'n - dodał !łoJclech 8aJon.
Ptawtzarlun przyJęła rydatkl ! dochody u
ltysokoŚcl 44.7g5.033 Łys. bl tozchodach nle
ultzględnlono JnrłestycJ 1, a7e zabezp|eczona
ponad 15 nltlardiw na preeJęcle szk6ł. Na

oplakę społeczną planuJe się prarle 8 n7d.,
a na adrnJnJstracJę samarządorłą- 5 mld"Ty]e
też otrzyna gospodarka kornupa.-lna.

PRłEJWJEH\ szKnŁy PaDsTAvavE ?

Radny Jan Nowlckt przedstarJl dzJal aŁno-
ść KomJsJ l a/" przeJęcla szk6ł podsta*auych
lzob.HS nr 74 /a9/ z 19.8.br./.
Roabtreźnoścl v łon!e konlsJl dotyczą sprap
preeJęclo aasabilv nleszkalnych l koilovni
orsg spo§obu fJnłnsoranla J adntłlstroxłnJa

ogłasza przetarg Iza adcan7e w vleczyste użytkoyłanle
pa byłym młynle gospodarczyn, położoneJ w Koszanowle
oznaczoneJ nr geod. 56/4 o Povł.o. 13.85 ha, zaplsanej w .

l,ł sledzibie Urzędu Hlasta 1

należy rpiació y kasie Urzędu w Cniu przetargu

udzle7a Ilrząd Hjesta i Gminy /pokój łłr 21/.
ffJasta l Gmlny Śmigiel /Jerzy CteśJa/

szkałaml,

Kom!sJa Już dztś postuluJe dcdatkowe
sfJnansoranle..
-k6ż zalnteresoyań - nle rra Jch ad 3 1at,
-nedobor*iqzkavych zaJ ęć spartovych,
-naukl drugźego Języka obcego -1 Ło J,ra-
syJ sktego.

lyskusJa na ten iemdt była ntezuykle oży-,
wlona.

Burrrlstre strJerdz!ł, że''Sanorząd nle zna
varunk6v, na Jaklch ma przeJąć szkoły, a
dyskusJa na ten temat trva Już ponad rok.
Njkt nas nle pytał, czy chceny przeJąć
szkoły. Hy, tak Jak robll !śmy, nada] będzl
eny utrzynyułać kondycJę obJektórł. Jeże11
rząd ce7ovo hamuJe przekazanle szkół, to
przejmijny Je na przek|r, ate jeśit to
vynlka ze słabej kondycJi flnansoweJ, to
zastan6vłny 5Ję ''.

Fr.Szynański povJ edział, że cyraktorzy
ulnnl stanEć na głorłie, by naukę JęĄXav
abcych klntynuovać przez rłle]e lat.
Teoretycznle do sDrawy podszedł Ilenryk
Skrzypczak,zakłaiaJąc, że przejnleny szka-
ły, daJeny pleaiaCze l nJ e znlenlany orql-
nlzacJ-i. Co sJe u,ó--czas znlen1? Co uzyskamy

Jako spoiecznaść ?
"Xfo płaci, tcn *-,l::cł '' - oćrc:lcd:Jłi

J



Jan ltotłlckJ."Sarnoraąd nlałby vpływ na ob-

sadę kadr ovą szk6ł n ,,,: dodał, ,

"Nle sples zyłbym s7ę z przeJęctem

skontator ał H. Skrzypczak,

Radny Jan Anbroży: "llysłuchal|śny
godzlnę, a nada7 nlc nle vtemy"'

Dyskus'l ę zanknął nleJ ako ZdzLsłavt

czak, który povtedzlał: "Trudno lt

chwllt zaJąć stanorl,sko, "

RULT0RA FIzYca,IA I SPORT

InfotmacJę o stanle kultury ftzyczneJ t

sportu, na podstaułle złożonych sptavozdań,

pr:zedstav ! ł tadnya J. Norłl ckl .

lł/nloskl z lch tektury nte napaualą apty-

mtznen :

-w t:ozgtywkach uczesżnlczą tylko 2 Jedno-

sekcylne kJuby: "Pogońi t illteża",

-na rslach zntknęły l2S,

-r nlch /uslacłt/ dz!ałalność sportou{,l to

gldvnlo vśr6d dzlecl, ptouadzą szkoły,

któro boryka!ą slę 2 trudnośctamt ttnanso-

vynt,

"spreęt sportol'y. lakln dysponuJeay,ulagł

znlszczanlu, a nE noęy nle naay plentędzy)

Zaćen p e r s p € k t r u y /podkr, H,Z,/

rozvolu sportu l kul tury flzyczneJ tysutą
, le,,_ plsze dyt. Jednet łestę pesynlstyczn

szk6ł, podobnle też poaostdlt,

Pozytyułnle należy ocen!ć dzlała7nośe Ccn-

trum Kul tury v zaktesle organlzacJt tmprez

sportoro-tekteacyJnych oraz duże zaangażo-

ranle nauczyclel! uych.ftz, t dztąłaczy -

fanatykiw sportu.

Aby uttzynać to co Jest, r9. J,Norl,ckle9o

na|eży :

-wsoomagać flnansotvo'kluby,które nas repre-

zentuJą na zevnątrz,

-vyCz 1e1 1ć

szk6ł 1 na

nych,

-rc,13!r'l ązać prcblcn sal ćł!cł,eń v ['rzys!ece

i f ,: r*J t C:ac:il ,

środkl ns sprzęt sportovy dla

f lnansovanle zaJeć pozalekcyJ-

szk6ł " -

tego

Andrze J,
teJ

-czynlć staranla o pav!,ększenle bolska

sporto*ego r Śnlglu,
-zbadać co stalo stę ze sprzęten po byłych

Lzs,
-stvłarzać dobry kltnat l atmosferę dta

autentycznych dzlałaczy,
-wyodrębnlć uśr6d pracovtntk6p Centrum

Ku7tury - lub stvorzyĆ etat - osobę d/s

sportu l rekreacJl.

-S.Klupsz: co 10 dzlecka ma uadę podtawy,

Jest male zaangażounle środovtska nauczy-

clelsklego, maoy rspanlałe uarunkt do toz-
roJu sportu - trzeba uczye wnoqu kultuty

ttzycznet.
-L.Ba7cet: dobty sport aożna uptaulać ! na

rluatae t r §locle, Htnnl$ay v1ptacouaÓ

perten §Posób postęporanta rstyaraaĆ rarun-

&l. nłgrradzae l sportorłca l dzlełacza.
-8.Słoruptfrskt: czy ztaą będzta eaynna

. Iodolttsko?

-lł.$kłzypcaakl obJelrtór cportoźrah nany ,,

duźo t nlc sę ont ntleźyęte v7*ołaystpana

Brłlr nan plontędzy ! dzlałaez| - tch Grze-

ba vyhrearnć spośr6d nauczyctelt rychorr,

nla flzycznQlla.

-J.Cle§tg: hodovlsko będzle ,gdy będzle,
mtóz, pta*adzane są .roznovy na tełnat porlę

kszenla bolskł v Śnlglu.

- ICW,AŁY , ucINAŁY-.-

1roalęto tcb rle.le, a.ln. o !

-ebnlżenlu cenf rylraławczeJ budynku połoźo-

nego u Koszanovle ptzy ul.BnuszczewskleJ 3

/b.nłynl a kvoty 744;6g8.a0o zł na 'łrotę

?z.}aO.aOO zł. Cena dzlałkl zastaJe bez

am!an.: Ogłoszony będzle kolelny ptzetatg.

-ustalentu dla burals f:,:za noveJ stawk! vy-

nagrodzeńr. Jak str.ierdzt ł Praeuodnlczący

Rady, z,frLana uynagrodaenla zv!ązana jest z
podvłyźkaal y stref le budżetotet- !łnlosek

poparll Przerodnlczący KonlsJl. F glosora-

nlu Jeden radny sIę rstra}Ąnłl.



GDzIE sĄ TE śwr,ct z l

Zaczynen dyskusJi o śmleclach stała slę
Ucbwała żarządu r sprawie ltkvldacJi z

dnlen 1.1.1994 nlelegalnych nleJsc składo-
wanta nleczystości stalych l płynnych.

S.Klupse strrlerdeJł, że na poprzednle vy-
sypisko dzlennLe przywoźono 10 - 11 przy-
czep, ns nolre - 2 - 3 J to głównle z ZGKtil

Odpouledź na pytanle v podtytu7e Jest
aczyvlsta., na nleiegalnych vysyptskach ! l !

r dlatego Zarząd podjął uchvaię a lch ltk-
wldacJl" Radny dodał, że KonlsJa Planowa-

nla, Potz€dku Pubtlcznego ! }chrony Środo-
gJska zasugerauała ZarządovL znaczne

znnleJszente bądź całkotłl te zanlechanle

oplat za wyvóe na noxe utysyplsko, by "Ludz
przyzbtycż6l ć 'i.
Radn! Adam Dorynek J Jan Anbroży postuJo-
ualt, by uszystkte dztklą uysyptska zreku!
łyvavać. Dać nażltvość, gł6vnle na rslłch,
ałkupu kubł6p t cykl!czn!a Je uyuozlć,

f,adny Fr, Szymańskj - sołtys |(oszonora

por!odalał, żo tł Jeqo vs! ]udzla 3e9r6gują

odpadkl x yorkach, a an raz v roku, na

koszt 8ady §olćckleJ organtzuJe ayv6z

ldotyczy tc ałomu, butelek ltp,/.
Radny Florlan |łoJclechowsk| z KarśnJc
pouł!.edzźał, że da Śmlgla ze śrnleclanL n7e

paJadą, bo to za da]eko, e nlędzy Żegr6v-

klern a Karśnlcami, na nleużytkach ...
BurmJslrz stvlęrdzlł: |łALKA ZE ŚMIECIA$I,

T0 NiE ĘJALKA B EsTET}f,Ę , Ta YALKA 0 DOBRĄ

WafiĘ l! !

Radny 11.Skrzypczak - kler. ZGKLH zakomu-

nlkawał, że utrzymanie ułysypiska kosetuJe

rnźeslęcznle okolo 2a mtŁ. Jężell fiada po-

deJnle uchralę o abnlżenlu apłat bądź tch
zanlechanlu, td riunocze§nle musi podJqć

uchvełę o datacJl dla Zakładu.

CCI F,aBIŁ zARzĄD ?

-rozneyJal e kandydatant na Czterżavcżv Z|ł

.Siare BoJanovo na tenat eodlużenla robac

gnlny,

-razpatrzył 15 vłn!ask6w, z teEo 11 pozytyw-

n7e, o unorzenle podatku ro7nego,

-doflnansovał 5 lnstytucj7 - organlzacj1 na

łączną sumę 41,5 nLn,
,podJął 2 uchvały l vyCał 2 pozwo7enla na

sprzedaż plwa.

Ponadta Burm|strz przedstawlł sytuację
finansorą gnlny,

/
/De końca paźdzlernlka budżet zrea]lzowano
vl 83,2 *. Jest Jednak słaba rea7lzacja do-

chodiv z podatku od Jednostek gospodark1

uspolecznloneJ/, stan reall zacJl |nwestycJ1

/wodoctąg y Brońsku będzle gotoay da końca

nles|ąca/ oraz - na pytanle radnego 5.Klup-
sza - potnfotnovał, że vszystko Jest na

dobreJ drodze, by uzyskać zezualenle na

roeblórkę ruln drorku w Koszanorle.

lłOtNE 6[,0sy I t/NIOsl(I

,.", zdlfrtnovały natarlały plrotocbnlczne l
Sklep, kt6ry Je sprzadsle, ma odpowldn!a

zezwo7enta / a raczdJ, v myśl 1rdvła, lch
nIeĆ nle nus! /, Wszystko Jest rlęc r kultu
rze 7 uśuladamlanlu dzlecl. Plsallśmy o tym

w poprzedntm numerze.

PS. SesJa rozpoczęła slę złożenlem życzeń

l bukJetu kwlat6r Przevodnlczącenu Rady

|łltaldawl 0nleczyńsklemu z okazJt lmlenln,
5T0 LAT PnNrE FRZEWODNICZ{CY ! - życzy też
redakcJa, 

/H"Z, /

REl(LAl,!A

nopo otparty skiep

MEBLE "A-E"
Bucz, u7. Boszkopska g

POLECA ŁADtjE łźEELE NA KAŻDĄ KIEszEf].

r6r+n!eż na raty
wsTĄP ll zaB^Cz !!

czynny: codeJennJe 9oo - .l7oo
sobota 9oo - l!rc.

i
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5.1].br.-

5.1l.br.-

7.11,br.-

O.JJ.br.-

1 . l l. br. -

2.11.br.-

6.1l.br.-

7 tt h* -, . l3 . gł a

8.JI.br.-
9.1l.br.-

KRoNIIKA PoLICYJi{A
i

vt Bronlkowle w czasle nlJanla vł gęsteJ mgle kieruJący na-luchera /na §łllatłachawaryJnYch!/ uderzył boklem w nadJeżdżaJącego z p:rzecllłka malucha. §prarcakoltzj1 odJechał z nleJsca zdarzen!a. Ustalóno go - vnlosek do Ko7eglumo
na Peronle dvorca PKP w StarYn BoJanowle uJawnL_ono 7eżącego nęźczyznę, mlesz-kańca KoŚciana. lJsta7ona, że przeJechał Kośclan, vyslaół ł stiry*'BaJanovlel... zasnął. Daprowadzono go do paczekaln!.
interwenlolrEno H barze na parklngu v Czaczu, 9dz7e doszło do nleporozunleń
mlędzY obsługę a konsunentanl, ktlrzy kwestlonorall podane la kurczak!.Strony pouczono.

JnterrenJouano v St.BoJanoxle, gdzLe doszła do nleporozumleń ntędzy duomaorgantzatoranl zabavtY. ZapavledzieJl onl Je na ten sam termln, i łtynlku czegoprzybyły drle orkJestty. strony dogadały slę l ... zabdva była za barno!
v Żegrowte mieszkanJec tej xsJ klerował clągnlklea nie posladaJąc przy soble
Pravta JazdY Ż dalłodu reJesttacYJnego. Z uwagl na nagm!,nnaść poiełnJenla pr4ez
nlego tego vykroczenla, skleroyano pnjose|r ło Koleglun.
ŻattzWana 2 dowody reJestracyJne za zły stan technlczny polazdlu. rch rłaścj-cJeJJ ukarłno mandatan! fiO tystęcznyml.
r_śnlgJu, mlesakanJec tego ajasta Q gadz.2ao Jeźal rr reJśctu do posesJ ! przy '
pl.Boastraelanych. }dwlezlano ga do danu, rnlosek do Koleglum.
v naCY v lJonleŚctu ułam.ano slę do kJosku RlJCllt]. Partość skradzlonych towat1uocenla slę nł 1a ńljonór. 5prłrc6u leszcze nte uJęto.
ukatano 2 kloruJęcych nandataml /pą 30 tys,/ za lazdą baz *łączonych śplateł.
koltzJa drogaaa v Śalgtu 1a ullcy Hlakleulcza, Przed przeszkodą tattzynał s!ę
sa,nochid osoborY, a.3 Jadqce za nlm - nle żachavłłłszy b€apleczńa! adl-egtoścluderzyły r nlego" Siraty ocenlł §rę nt 75 n!!,

toć o3a

fredaguje zesp6ł ; ljubert Zblerskl (red.nacze7ny),żanetł Xiecha,Erlka Haćko-
wlak,Barbara l{encel,Jadw|gd §karżyńskl,Tolek Szulc.

.{dres FedakcJi: 6t,-03a Centrurł KuJtury r §mlglu, ul.T.Kośctuszk! 20rP.7 ,te}. 273. RedakcJa nle ponosl odpavledzJalno§cl aa treść agłoszeń l nle
zrlraca naterlał6v nJe zaeóvlonych.zastrzegany soble praso ikracan'a l
Pograrian!d tekstÓ'/ orez JJstórł. Naklad -55O egz.rcenć} laaor-a,ł.lrektałaa
ćts - |Coo,- el.
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Cen trum Kul tury vŚatglu
P R z E G L Ą D z I E P 0 E z.J I
17 grudnla 1993 r. o godz, 

'8oo.Zgłaszenta uczestntkiv przyJmowane będę
do dnla 13.12.1993 r.
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śulcretsxn

zaprasza do tzlęcla udztału ę
śpr EvA iJEJ, kż6ryodbędzle slęłdnlu

lt Centrun Kultuty ul. Kaścluszkl 2O tel. 273

K u p i ę gtanźt budovlany ok. 3O ton
lferty z ceną
Śml9lel u7, P6łnocna 23 *u*'E *u"Ę *U"Ę
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