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TradycyJnyn spotkanlea opłatlto*yn ( tym

rasea r poalesaczanlach 8ractra !(urkorłego 
'podgunoyalł 8eda ostatn!4 SesJę ubleglago ro

ltu. Ja tałł nla byłaa f nlodu J *lna { nlo pl
łem, łlęc sltuplę slę na .tya, caago doŁyceyła
§asJł. ( Btzyrtśeta, lak Ea:*sz€, rszelkJe, dł
ne ottcJalna, cyfty, ltypołledal ttp znaJdild-
cle Państvo u protokole ).

Jak Juź ad kańca zaczęłan, to noże będę

clągnąć tak daleJ.
1btady kończą slę zttykle tzu. uolnpl!

głosanl. Tym rrzeń usłyszel|ś.my vypoutedź p.

8ronlsłara SkoruplńskIego, kt6ry zut1elł nćt-

szą uwagę na poLrzebę renoxacJl paanika .toż

sttzelanycł n& cmentatzu araz na nało vtdocz-
ne oznakl uczezenla rocznlcy uybuchu_ Poysta-
nta tłlelkopoJsklega - powlnno slę of7agovać
budynkl. '

Byltśny Już *szyscy z,Ę!ęcaenl taczącyml
slę obradant , podczes ktirych co rusa opero

vano łlczban! datyczącya! a!!latdów złotóuek,
korygouano budżet l podsuoovpdno całoracane
f ylnlen l aa n Gn!,ny. Pemle, doplero p6źnla!
ptzyszadł.no, cia" na reflek sJą, ża' v tych
pędeących lru blgnesovl 7 uolneau tynkoul, csa
36ch, nle udł nłn slę uclec ad tega , tbF | $

ktfuryn§ no"*ncl. nlc ponyś 7eć, ża lstotnla
lstnlaJą pe$r§ §tal6 hJerłrchie płrto§cl,kt6
rych nle da sIę ptzaltczyć na głot6ukl, anl'
navet nł nlllłrdy złat6vek.
( to ęhybc ten konlec roku tak mnte reflek -
uyi]r" nastroll 

... 
. }. 

,'

źl/aDgcr46uJE§Y 5l§,

§taJeny slę poxoJl potentłten,ta§l1 cho

dg,t o taopatrzenźe u xodę. Stet *adoclęgora
łt naszeJ Glalnle cataz bardzteJ slę vydłuża,po

zyskuJeny duże tlaśct łrody t otrzynuJe Ją co
taz ulęceJ odb7orc6u.. W reaultećle na§ue ko

szty ułasr? ,ą mnleJsze, ńlż kvoty, l.akle nu

.slny *nosl€ do Htędzygnlnnego'Zv!ązku Wodo-

clągół l Kana7lzacJl re Pscholrle. !C drugln
piłroczu 94 roku vystąptmy wtęc z tegoż Zvl7z
ku i będzlemy czerpać 1 łozprouadzae wodĘ

na vłasny koszt.

CCI r0 J§53
" LEa§l}l 6 ?

". 
InacaeJ n:óxląc', Jast, ta dzl.arźare dbpro

vadaaJęca do vykupu. ł{a teJ zasadzźa będą o-

becnle *ydłterźaylone cegleJnle * §*acg:.l J łr



tłletążkovle. Zakłady te ptzeJdą na vłesnośś
dzlerżavcóv po opłacenJu 6m.!nie rÓ,"łnowarto§*

cl określoneJ Ltczby ceg!eł, Nletąźkor$ po-

vtnno splacać przez 17 lat rórnorarta§ć 2238

tys. sztuk cegły, a Czacz knoćę r§wnę rłartcś

c! 85 tys. cegleł przez okres lat dzteslę,
clu. No 1 proszę : zam|ast paryte}u złota ma

ay parytet cegły. Zastanavlan slę? czy Jesz
cze korzystnle|szy nle byłby parytet alkoho-

7u ? Ten produkt chyba naJbardzleJ trzyma

slę w cenle (ostatnla znouu daszły daisze
punkty sprzedaży w Gnlnle }. eo do jedrego

nle ma v każdym razte rątpllx,oścl - tv taklm

ptzypadku "procent" uzyskany na taklłh aasć*

dach byłby z pvnaśclą najuyższy 
"

NAszA
u

KOŁDFA Jr§T
sAł, RAE

0 buCżecle na riźnych szczebŁach reędze

nta n6ut stę naJczęścleJ Joko o aa f{r6tklej
kołdrze. Tymceasern, Jak by ryn1keio z€

sptavazdanla Zarządu ś p. §arclnjek { §kar *

bnJka Gmlny }, u nas Jakoi slę uds;le *ę "}*+,ź

drę " dopas oułdć, żeby możl"l rłl e na |4lzys tŁo vy

starczylo. Naret zdarza slę dotovoć r1żniłeh

potrzebuJących. A to np. : 20 nln Cla Szkcłv

ZavodoweJ na renont ; dla "Żeńc6,rt l{ieJkcpoj -

skich" - 75 nln, żeby nle przestalJ śpiar,ać

1 tańczyć ; Szka7e PodstaxoyeJ nr 2 5a t
kosztów ( nie vladono 17e k*otovtl ) agrega-

tu potrzebnego vl kotlcrłnl ; ?rzychadni ReJe-

noveJ - 25 mln ; dla Osiedla nr 4 - 37 nln

na rury l vłazy kana7lzacy|ne ; na te]efani-
zacJę Przysźekl - 23 n7n ,, Cecłoty-t fruemJosś

Rżżnych - na rekcnstrukcJę lnsygni1w cecfuo *

vłych - .l5 nln. NaJvięceJ ( lO0 mln } prusufia

czano dla Ośrodka Fornocy SpoleczneJ,
Pociobno zagospadaropano takźe peel;?ą lrrłotą ;ra

nagrody d7a pracavnlkiv budż*ta*łych fimlny

lle to ton rypadn7e, będzir: ea.!eźał* c,d rifr
dzlału na poszczególne Jednastki" !/ lre:ldyn

raził }?gda takouq uc}:"clę ur*łjł jł zć 5 do§3kł*

ne pod_iąf .

' CLOu PBO6R4Hl]o
CzYLI KOByŁK^ U PŁaTA

Punkt 3 a został ltłączony do ptoEranu

SesJt dodatkauo..Tyaczased dyskusJa nad tya
teaaten była vytątkova długa, bvdząca ltcz
ne konttorersJe t na ty7e Wczetputąca, źe
ptzed głosouanlea Przevodnlczący ftnleczyfrskl
zńuszony był zarząddtć ptaerwę, aby Radat

aogll teszcze pat6*nae sroJe paglądy r łutu
arach.

llreszcle stało slę. §a DorD zryarttu by

to ktlka alnut po yp6ł do czuarte! ( p6łto,
teJ gadztay po tozpoczęclu §esJt t ) kteĘ
stosunklea głas6u 8 - za, 5 - ptaectvł prar

5 *sżtzyau!ących slę, Bada podJęrł dacyztę
o.ptzeJęelu szkót podstauovyeh ptzaz Gnlnę.

łagadnleale na§ytetllł przedten s punk

żu utdzente uładż o§rrłtdyyci aaproszonr ła
§esJę ptrłdłtańctel Buratortun * p, Eńtatd

§trarłrl/lskt, klerorntk Detggttury r f,ośctł*
n!a. Praedstarll og6lnle aarady l rcrun&t
ptBątnavanta sgk6ł p?aag gafipirrądy, łykasłłl
|a prcponoltłrt ptr6s iaęd ruDrencJ. oś*t.to
ra przertduta anacanta kotżyrtn!łtsse 8.bo8

pleczenle oatertłtna szk6ł. łl prsypadku Dł
sze! galay, povlnaa byC to lrxrta nnleJ rtę-
cet trzykrotnl€ łtyżsże n!ż dołychcałgl Wł
to nlerątpltrle naJslInleJsźy atgvmleat $źe
koau!ący za prueJęcrerr. Poperto go portdto

cL€kaJIW *ptzellcznJklen" flnansovya, r pos

tacl strlerdzenta, że gatnna ałotńltca u 3a

pełnle lnną rertośC nlż państ*oua. ( tłuszę

sptałtdzle, czy r tantorach vymlany rłIut po

daJe stę Juź otlcjalny &urs ' złotdrłst gatn

nej ' ). §tanorlslro oponentiu ztatatuał ob

szernle bumlstrz Cteśla. lrlte tylło ryhałałł
źe krestla prue|ęela o§vlaty nla gostała u-
regulorłna konkretnyul aktaul ptamyat, a l
subxencJe byuaią rtetce kaptyiae i ttprpt{|-,
znaria naszeJ grratale subvencJa ogilna §tua-

czyła s7ę ptzez 3 lata dokładnle o polofĘ .
Budżet, noleJe , a zadanla rrłasne gnttly ros-
ną3 6dyby oblgtntce tządova rr§ ,o§tały a



JaitegoŚ povodu dottzynane, Gmlna może

eC povażne ptobleny flnansove, Jako że u-
ttaynaC szkoły trzeba będzte za vszelką cenę

Jest takźe tednoznacznle uregulorana
&restla prsma stetusu nauczyclel| ( na . co
iatóctł ur69ę p. Jlolctech Clesletskl ) , Trud

grzettdzleC, czy porostaną onl pracomika
pańntwvyn' l c4 st€ną slę praconrlka-
sanotządovynt. Jest to Cylko Jeden z

adńi aa to, że naże doJść do problenu
lctra tako taktago.

łło c6ż, sloro slę rzelrlo, uchvała zasta
pdJęta ! akabyłkan ptłaszla na uttzyna -
rcrządu. falt soble ayśLę, że właśclule

'*e:ż lfi, łritł,dzta leestngu, bo pła§ciclet
§tr*ty€ańe pozostcl ten sam. 0d alego :też

tahżrcanta zaląłała, cży lystdrczy
ftrńłsry ł ęy r afełcie o§yiata lako taka
ale płoficay Jcło słanlaJącł slę na aogach
ńabałr., ła łtóreJ każdy będzźe ńgł uJeŻ -
dźai, łle nltrt ala będzhe JeJ źyvlC.

Jadrlgł Skatżytlska
{ lakby tąż nauczyctalka )

UvAGA
trOtEKcJOrvERzY

ryAszEJ 6AzETv ,

§rlętecane uydanle nasaega plsna yln-
ro al€! nllDer | 2' ( 56 t 2 a nJe Jak
Dłę&te aaetsaltfuy 27 ( 55 

'. 
Za błąd

serdecal e ?łżeptłszaw.
Foaadto latotautay, źe J W
*lęnlaJ3odz. 9.@ - 75.oo v sledztbte
redłłcJt Dędzte Dożna bezpłatnte naby'
dezelctualtaałaae nunery )tlttyny Śadglel-
słteJ.

łĘ§5i;;,""

N owa siedziba

ffiffiW
l(oło PolskteEo Zulązku Wędkatsklego t

Śłlglu zrzeszaJące około lao człoakhv z żete
nu nlasta l gntny Śorgler doczekała slę rre-
szcle naułeJ, rłasneJ stedztby.
Dotychczas ltładze Koła organtzouały aebtanta

zatządu l spotkanta z uędkarzamt r lokalu
przy u7. A. Illekleulcza r §nlElu. .Ponleuaż

znalazł on nouego nabvlcę, gaszła łronlecz -
nośC znaleztenla tnaego aleJsca na ptovadze

nte dzlałalno§ct. Dztękt ptzyehylnoict Zatzą
du Gatny, Burnlstrza t Dyrektora Centrun f,uI

tury v §nlglu z początklen ro&u uaptoponaźó-

no rędkaraan przetęcte poatasgcłań użytkova-
nyeh dawaleJ praaz KJub Spcrtorqy 'Fogoń l
Śnlgtel, &arząd ! ęzłonkovlg f,olc praystrtl
na to l ochotą, adaiąc §obi€ acrĘtficlc Jprt
vę z ogronu ptac. takta trzcba będzta rfko-
nae ptzy adaptacJt alych pontesacłeń nt po

ttzeby Koła, Już ętosną ub. roku łotgdsy v9-
dkarze pracutący r BabJarclrtal §ńłdelelnl
Pracy r Śnlglu rozpaczęlt vykonyvanle nołrycłl

szaf t łtystroJu remątra lpkalu. Dołącaylt
do nlcłl taat, kt6?zy Jeslentą łdnavtlt }?ę-
ttza pan|eszczeń, łyatentlt lnstatacJę el€-
ktryczną t vytapetoyatl 3c7an7. §astępłle od

Dyła sIę ptzeptovadzka l 79 paźdzlernlła 93

roku odbyło slę v notet stedztbte ptdy ul.
PiłnocneJ r ŚmtgJu zebtanle Zarządu Koła 

'tych uszystklch uędkatzy, ktńtzy ptzyczyat7t
slę do vyredantovanla Jokalu. Do tych,któtzy
szczegóLnte ttytiżnlll slę v ptacy naleźą i
kol. łładysłar Horak, §tefan JanlcktrJan łlar
clakorskl, Romłn Schlller, łerzy §chlller o

Hlerontn Ogtodasczyk, Andrzet }łallgiitlł lłen-

ryk 8art}aatetctak, Fonrn łantckt, Ferdynand

Knleyet, §tanlsłav S*aleckj, Andrzet PoI

sztyńskt.
§teJmy nadzleJę, ża vzbagacente elę Koleulturv śńtctrr.



nollą sledzlbę przyczynl się eJo Jeszcze prę
żnleJszego Jego rozaoJu d]a dobra vseysfklcb
vędkatzy l cateJ społerznoścl lokalneJ.

sekretarz Koia ; krystlan §lczyńskl.

PIŁKARZE Ks "Pa GOŃ 1g29"
P0 RaNDaIE JE5iŁ-NNEJ

sEzONU 1993 / s4

S,eyllqrąy rozegra77 13 neęz6v : ? tdy -_
gra7l, 2 zrenlsorłall , !+ przegral j. Strzel_tJl
23 brankt 1 zdobyi| !,6 punkt6w, któ.re plasu-

Ją tch na tł mteJscu Ł, tgbe]l za : Polanlą te
szno - 23 p,, Pogonlą Wschova - 19 p., llleJ-
kopolankE SeeleJero - tr8 punkt1v,

NaJrlęceJ brametr strzelll Harluse Jankoviak-
72. Ponadto ł lJleslap Parlak - 3, Roberi
Grze}czyk l ltładztnlera fiydJewskl p6 2 l
Krzysztot Dłtorczak, Tonasa Okupnlceak,Krzy-
sztof Pelec l łfarok §łra pc JadnaJ, 0pr6en

ntch vt senlorach rystęporoll ", SlawornJr 6roc
kl, G. Jankoylak, Ł, agrodovczyk, Zb, VaJcle
chotłskl ,'H, Franek, i. 0leJnl&. l/. Palusek.ie
vtcz, J" 0LeJnlk, D, Kam7enlarz, Cźc,',loszev *

skl l K. Dvłorczak.

Drużyna rozegrała takźe 2 necze vł ra

mach Pucharu PoJskt vygryva|ąc z LZS Gryżyna

2 : 0 ź przegryra;ląc z abrą Kośclan 3,, 5,

odnleś]! 7 zwyclęstvo, l rerłrJs l otraymaJi !
wa]kawer..Trzy necze przegra7l. Drużyna zdł-
była 5 punkt5w i na 8 skra-l_tflkawanych óru-
żyn zaJęła 6 mleJsce { preed .. Plast Ponlec
J Klos Gatzyn ).
W drużynle występowa!i : Adłn ffarcln,lłko iln-
mln.lk PJklński , Adan Adaaek, l1Jroslerł Sarłal,

lźlrosław Sz7afka, Krzysztaf Kaglen"f erz, łidan

Skoyrońskl, Harcln Adamek, fflrosław Sćree]
cz.yk - strgeiec 2 brełłek, .Ęobert Chuo*k - 5

branek, Xrzysztof Szynańsk1, 6racJan ffelo!ep
szy, llaeieJ Kłnien!arz, lisra_1 i,iarcJnjłt. }i*:,

cl.n Przybyła 7 Ryszatd Prlmel 
"

Jerzy §rzelczyk

sUKcEs f §Nlsrst6łl ,

Tenlslścl LZS nPaLaNIAn §nnlqlel gra-

Jąc rl składzle Adan Duda, Roman Jankorslrl _.l

Gtzegotz §techorlak zdabylź Fuclrar Po.fs*l na

szcźeblu łłaJevidzktn l będą reprezenżoflal uo

6EATuL UJEłty§,
PS. O sytuacJl rźS a POLONIA" Śmtgtet po l.

rundzle razgtyuek naptszełły rr następnyn

numetze.

xA§ENbAfiZ

Il{?REZ,
ft§fi§ł6ruł{0 §p0Rroilr$,

5ryCz,Ntu
,§94

1.01.9lł - ffo*oroczdy glecz ptłlrt noźaeJ 5e -
nlotzy * o,d Bay,s o puchar prze

vodnlcząc€gł §pcłecanal l{leJs&o*

finlnneJ fiady §portu l Kultury fil-

, zycaneJ t fiekreacjl - stedion -
arganlzatatzy : Klub §porto*y n§c

goń 7929".

20.ar.94 - §tędzryoJewadzkl furnleJ Htnt Plż
godz'-9'U? kl FęczaeJ chłapcfuw kl. V a udzta

łen dtużyn z raJelłńdztra Jegnlc -
klego l zle7onagdrsklego - Satrala
podsfarorla nr 2 - orgdnlzatot a

Szlko}g Podstłro*ł nr 2.

22.Q1.94 - §teJslro - Gmlnny furnleJ Plłkt
godz'70"00 slatkorreJ o Puchar Dyrektora Cen-

trum Xulfury w §aiglu - §z&ało

Fodsće$.ghra nt 2 - organlełtor



24-25.a1
94

godz.8.a0

29,07.94
godz.ro.oo

30.07.94

Centrun Ku7tury.
- Indywldua7ny TurnleJ Szaehovly

Szk6ł Ponadpodstawowych - Cen

trun Kultuty - organlzator .. ae-
kcta szachava nĘleżar.

Otwatty TurnleJ fełJsa Stołoxego
dla n7eztzeszonyeh r .&ategorll

koblet t nężczyzn - Sakoła Pod-
sta|'oya nr 2 - argantzator ! se-
kcJa tenlsa stołotłego sPolon.lar'.

§trzelanle o naJlepszego strael-
ca do tarczy punkto*eJ z akazJt
roczntcy łłyzvolenta Śmtgla - 8ra
ctłła Kurkore .- organtzator - Bra
ctvo kurkoue.

Btegt ullczne r ilategorlach ;

szkały podst. kl. 
'-Y' 

- &aa n,
k7. VII-VIII - 10fE a, szkoły
średnla - 2OO0 a, osoby dorosle-

29,a7.94

t5OO d utlce ajasta - otEE
ntaatar : Społeczna ł{teJsko-6Taln

n, Rłdt §portu Kultvry FlaycdnaJ
l PekraacJl v Śłalgiu.

,oszonta na tnptezy otrarte - 7 godz. p

rnzpoczęcten.

Iaptezy będą odbptały stę pod płtronetem §po

Rady Sportu,Kultu-j }lleJsko - GmlnneJ

FlzyczneJ l BekreacJl.

tetatz Rady : Roman Bororskl.

lł dnlu 8.07.1994 roku r
Urzędzle Stanu Cyutlnega
u Śntglu zę!ązak
m a l ż e ń s k l zavarl!

Pan Jetzl_ Pan Jetzy Dobroyolskt z §Iekórka 
'_ {neta Jułga z Kanalna.

lt dalu 
'5.07.rgg4 

roku r llrzędzle Stanu CYwi
nega a Śotgru zayarcte zvźązku rna}źefisklego
zadeklarorall : Pan Darlusz Sołtyslak z Ka
bylnlk l PanJ Boguatła ł{orak ae §tarego EoJa

Kleromlk l|§C y Śalgtu l Yładysłar (rłłr:ayk.
D;nuta §anpal

PadaJemy

Konkursu

Zadanle

Zadanle nr 6. :

tozwlązanźa zadań ze Śv!ątecłnego
{|l.Ś, nr 27 z dn. 

'6.72.7gg3 
),

§l":_ : Na drzewku Jest 72 gołębl.
&sśsp:,ę_zr z. : 7 b, 2 b, 3 a.
Zadan!e nr 3. : Świąteczne drzevko.

iłj+r{g__ł§_,J:_ : 1)Kt6]owa Śnlegu, 2} Ca7tne
czka.

Zżdan_t_e*łi 5" i a} m7eslęcy, b) śnteg ,
c} .., styczeń.
pazlamo : zegar. bąbJe,lgata
pżanova : zebta,gąbka,tzeka.

L,' vynlku ltonlsyJnego Josorranla abonaaent na

łęgpiąr, §*slpgźf_c€4lś z btbllotekl fi kaset

.l. Preemko Jłgod"alk, §nlgteJ, uI.2? Styczn!a
nr- ?

ś*ne §reeslak, łdarawJa§, ul. Noporlatska,
f"rpn,lka §łłoth, §rn3g3eJ, ul . Llpoua 7,

Preemek Jąder, Śrnlgtet, plac !/oJska Pol-
sk3ego nr 74,

5" lłgnJeszka ?rowska, śmJgle7, u7, Jagle!7oń
slra nr 6.

ebonament na zenźe 5 kaset l osopal l
f " Ł§kasr Kaźmźerczak. 5t. BoJanovo, u-l .Gł6vt

na frr ł+"

4ł

3"

ą,

źl

,2

Krzysztaf 8łesnorskl,
rzbayra nr 26.
Stanlslarc Hetmańskl,
7lńskźega nr 42.

Nałgorzata ^Rosada, ŚmlgteJ, uI. Llpova 2.
DarJa 8lesnorska, Kosżanayo, uI.btletzba -
tła nr 26.

Hszystklra uczestnJkaxl naszego konłursu ser -
decgnle del ękuJ'erny za udzlał
l zcpreszan:y do następnycfi konkurs6rg,

Kaszanowo, ul . fy'le-

Śmigiel, u-l . J, K! -

PanJ



K§ONI{A pnllcyluĄ

3'72,93 - vł Śmlglu, ui.E. }rzeszkaweJ - n l e t r 2 e ź w y nąż nle rpu§ctł donleszka-
nta żany z c6rkamt.

6,72.93 - W Brusaczewle z nleustaloriego poJazdu l. trakele ntJanla z saaachadem FJat ,26 p, spgd k6ł uypadł kanleń, kt6ty zblł przedntą szybę aaluchowl.
8,72,93 -P BruszczewŹen ! e tr z e źvy nleszkanlecśłnlgla heżał na szosle. }lenrana
* pagotoule, kt6re odvlozło go da szpltala.
70,72,93 - r Śmtglu na ul . J. HateJkl s'lesakanka Leszna ktetuJąca §ćroochaden Toyf/rA nte o-

Panoelała Pataadu l uderzYła u dremlany słup trakcJl e7eittyczneJ łanląc go.
§tratY osaacowano na bJlsko 50 n!11on6v. Ikarano Ję aandatea 2oo tys!ęcurya.

t3,72.93 - laterrencJa doaąva v Pzyslece StareJ I - nlepotazuulenla todzlnne atędzy
a synorą na tle aaJątkowym,

74,12,93-xŚnlglu-ul.E.atzeszkoueJ-ntetrzeźuyalążuszcząłłolaJnęaraptu-
ręzźonątc6tkan7.
r BronJło*Je ł J e ż t z e ź v y nąż
lorłł teź yłasne nleszkanle.

'5,72,93 
- lnterrenlayano r 5t. BoJanoxle, gdzle

e ź w y otctac rsacaęl łraaturę 3

y nąź łranturoral s!ę z todzlną, p

vszczął aranturę z żoną t datebt. &w

doszła do nleporoaunteń ródnrnnycb na tle
na!ątkovyn,

'6.12.93 
- r Śłnlgtu - ui. J.l(lllósklego - n t e t ł g

tynąn.

- ŚmlgJsl - tlt. ZdraJorlb - n ! e t r z a ź w
ltczente.

77.72.93 -Śrrlgrer , ul.Zdtoloua - n l e t t ż eźny rląż alanturouał stęzrodzlną, za-
trzymano 90 r are§zcte do łtyttzeźvtenla.

27.72.93-rł 0lszeJrte nl e żtzeźvy nążavanturorał s7ęzźoaą! teśglapl.
Śalglel, ul.ZdroJoua, plJaLnta plra - sprzeczka a!ędzy n ! e t r z e ź v y D,
łilentarl. Skończyło slę na pouczenlu.

W 7lstopadzte l €ggglg, : spotządzono 15 un7osk6l do Koleglua ,. ukara no 77 as6b aandataal
karnYmi na łączną sumę 8.3oo tys. ; za uykroczenla pauczono 745 os6b i prłeptovadzono 46
tntetuencll domavYch Ź Publlcznych ; zatrzynano 3 prara Jazdy ! 7? davod6r reJes ttacyJaych
U ll A G A właśc|cle7e paJazd$w sanochadovych I

ad dnla 7.1.7994 roku vszYstkJe sanochody osoborye eareJestro*ane po raż plerlszy pa dnlu
37.72.7987 toku PoltlnnY byĆ wyposażone v gaśnlce.Brak gaśnlcy u lryposażen.lu saoochodu sta
noul wYkroczente okreŚlone r art. 97 K.V. ,co daJe podstałę do ukaranla kleruJącego.
Klerollnlk Posterunku PollcJt LokalneJ r ŚmJglu ; st. sJerźant l{leslav Tetczerskl.

FedaguJe zesp6ł : Hubert żblerskl (red,naczelny),Żanóta KJecłarErtła lfaćłovtak,UlrBYNń Barbara łfencel, Jadulqa Strarlyasłi, 
-iolet 

szulc. ,

Adres ĘedakcJl : 64-03o centrua fultury r §Blglurul.T.Ko§cluszk! 
^o.p.?rtel.2?3śrlctrrsrn' Redakcta nte Ponosl odpo*ledzJalnoścl za tre§C ogłaszeń l nJe 4vłdea neterJałór

3i3-:'r,2i'Il;l'2o łut"ż;Z".n$r"":oi; &","ł,?:iffi!,i"i z"|?6"ouil!L"-l"ł"tiJ oraz ll
Druk : tsleslły Nadolny - Uslugt Pollgraflczne,§Ą-7g0 Laszno,uJ.5łortł6s&a 55.


