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- najemcy mieszkań o czynszu nieregulowanym
(wolnym, wg uznania wynajmującego),

- najemcy rnieszkań socjalnych (o obniżonej war-
tości użytkowej, w szczególności z gorszym wy-
posażeniem technicznym),

- prowadzący działalność gospodarczą w zajmo-
wanym mieszkaniu (np. krawiec, szewc mający
rł,arsztat w mieszkaniu).

Wysokość dodatku mieszkaniowego zależy od wy-
sokości wydatków na mieszkanie, od wysokości do-
chodów i liczby osób w gospodarstwie domowym
(gospodarstwo prowadzone ptzez osoby stale razem
zamieszkujące).

Do miesięcznych wydatkórv na rnieszkanie - koszty
utrzyrnania mieszl<ania - zalicza się:

- u najemcólł,: czynsz łajrnu, opłaty za c.o. i cie-
płą wodę, opłaty za zimną wodę i wywóz nieczys-
tości craz windę i antenę zbiotczą,

- u g2lgnlrów spółclzielni: opłaty eksploatacyjne, o-
płaty za c.o. i ciepłą vzodę, opłaty za zimną wodę
i wywóz niec:rystości oraz za l,vindę i antenę zbior-
CZ4,

- u właścicieli domów i mieszkań: opłaty za c.o. i
ciepłą ,u1,otię, opłata za zimną wodę oraz wywóz
nieczystości.

Gdy n:ieszi;anie nra trlic,;:o"łe ogrzewanie lub nie ma
sieciowej ciepłej wody, wó,,vczas do w/w wydatków
dolicza się odpowiedni ryczałt.
Część obliczonych wydatków na mieszkanie gospo-
darstwa domowe pokrywają z własnych dochodów,
a pozostałą pokryje dodatek mieszkaniowy.
Gospodarstwa 1 osobowe przeznaczają 150/o swych
miesięcznych dochodów brutto na opłacenie miesz-
kania, gospodarstwa 2, 3 i 4 osobowe - 120lo a 5 i
więcej osobowe - 100/o. Reszte wydatków na miesz-

d,okoń, na stl. 2

Komu dodqtek mieszkoniowy?
Uprawnienia do dodatków mieszkaniowy mają ci

najemcy mieszkań, którzy jednocześnie spełniają trzy
następujące warunki:

1. mają tytuł prawny (przydział, umowę najmu) do
mieszkania w budynku komunalnym, zakłado-
wym, prywatnym lub spółdzielczym bądź są właś-
cicielami mieszkania lub domu o powierzchni do
70 ml.

2. gdy suma wszystkich dochodów nie przekroczyła:

- 1,5 najniższej emerytury w gospodarstwach
jednoosobowych,

- średnio najniższej emerytury na osobę w gos-
podarstwach wieloosobowych,
(sumuje się wszystkie dochody brutto - przed
opodatkowaniem - z ttzech miesięcy i dzieli
przez liczbę zamieszkujących). Najniższa eme-
rytura w listopadzie tgg4 r. wynosiła 1,940
tys. Dochody mogą być trochę większe, Iecz
każdorazowo oblicza je urzędnik rv gminie.

3. gdy powierzchnia użytkowa zajmowanego miesz-
kania nie przekracza powierzchni normatywnej o
więcej niż o 300/o, to znaczy nie jest większa od:
45,5 m2 w gospodarstwach jednoosobowych,

52,0 m2 w gospodarstwach dwuosobowych,
58,5 m2 w gospodarstwach trzyosobowych,
71,5 m2 w gospodarstwach czteroosobowych,
84,5 m9 w gospodarstwach pięcioosobowych,
91,0 m2 w gospodarstwach, w których zamiesz-

kuje większa Iiczba osób,
gdy powierzchnia domu jednorodzinnego nie prze-
kracza 70 m2 powierzchni użytkowej.

Do dodatków mieszkaniowych uprawnień nie ma-
ią:

- podatnicy podatku rolnego z wyjątkiem nauczy-
cieli wiejskich,
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kanie pokryje dodatek mieszkaniowy.
Ptzyznany dodatek mieszkaniowy jest nłzekazy-

wany na konto administracji domu. Jedynie rvłaści-
ciele domów jednorodzinnych (dodatek w całości po-
bierają w kasie gminy), a lokatorzy mieszkań bez c.o.
i bez ciepłej wody mogą osobiście uzyskać w kasie
gminy część dodatku.
Jeśli po przyznaniu dodatku zostanie stwierdzonel
nieterminowe wnoszenie opłat za mieszkanie - wy-
płata dodatku może być wstrzymana.

Co należy zrobić, by uzyskać dodatek rnieszllanio-
wy?
Udać się do Urzędu Miasta i Gminy w śmiglu, po-§j
kój nr 10 - parter, gdzie otrzyma się do wypełnie-[|
nia dwą druki: Wniosek o przyznanie dodatku mie-fj

szkaniowego oTaz Deklarację o dochodach. Żródła
dochodów poszczeglónych członków gospodarstwa do-
mowego muszą być udokumentowane odpowiednimi
zaświadczeniami bądź decyzjami (renty i emerytury).
Wypełnione dokumenty zostaną przez pracownika
Urzędu sprawdzone. Na ich podstawie zostanie wy-
liczony dodatek mieszkaniowy i w ciągu miesiąca od
daty złożenia wniosku zost.ąnie wydana decyzja ad-
ministracyjna.

Uwaga! O wszeikich zmianach,
gospodarstrvie domowym, należy
domić Urząd. (H.Z.)

PS. Za pomoc i konsultację serdecznie dziękuję pp.
Krystynie Fęglerskiej i Annie Michalak - praco\Ą,-

nicom Urzędu Miasta i Gminy w Śmigtu.

które nastąpią w
bezwłocznie powia-

Joki czyn sz?
Odpowiedz na to pytanie dali Radni w czasie dru-

giej części VII Sesji, która odbyła się 2 grudnia br.
Na wniosek Zarządu podjęli ,,Uchwałę w sprawie
określenia stawek czynszu regulowanego za lokale
mieszkalne".

§1
Ustala się stawkę bazową czynszu regulowanego za
1 m9 powierzchni użytkovlej io}ralu mieszkalnego ]1a

kwotę 6.000,- zł.

§2
Za powierzchnię użytkową iokaiu mieszkalnego w
rozumieniu uchwały uważa się po,wierzchnię wszy-
stkich pomiszczeń znajdujących się ,w lokalu, bez
względu na ich pTzeznaczenie i sposób używania, tj.
pokoi, kuchni, korytarzy, łazienek, spiżarni, pized-
pokoi oraz innych pomieszczeli służących mieszkai-
nym i gospodarczym potrzebom najemcy.
Nie uważa się za powierzchnię u-zytkov,ą lollaiu
mieszkalnego powierzchni balkonów, tarasów, 1oggi,
pralni, suszarni, strychów, piwnic i komorek przez-
naczonych na przechowywanie opału.

§3
Wysokość czynszu określa się stosownie do tabeli
stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uch.łały.

§4
Lokale należące do zasobów gminy o powierzchni
przekraczającej 80 m' mogą być oddane w najen za
opłatą czynszu wolnego. O przeznaczeniu lokalu do
oddania w najem za opłatą czynszu wolnego decydo-
wał będzie Zaruąd Miasta i Gminy Śmigiel.

§5
Wykonanie uchwały powierza się Zarządow-i Miasta
i Gminy Śmigiel.

§6
Uchu,ała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1995
roku po uprzednim ogłoszeniu w sposób zwyczajowo
przyjęty.
Tabela, o której mowa w § 3 zawiera:

1. Czynniki podwyższające stawkę czynszu:

- instalacja gazowa w mieszkaniu - plus 250/o

(stawki bazowej),

- centralne ogrzewanie - plus 250/o,

- woda i kanalizacja w mieszkaniu - plus 250/o,

- łazienka w mieszkaniu - plus 250/o.

2" Czynniki obniżające stawkę czynszu:

- budynek bez instalacji wodno-kanaiizacyjnej

- minus 100/o,

- mieszkanie w suterenie lub na strychu bez od-
powiedniej izolacji termicznej - minus 100/o,

- mieszkanie bez światła dziennego w klrchni -minus 100/o,

- mieszkanie na wsi - minus 100/o,

- mieszkanie w budynku oddalonym ponad 3 km
od sklepu - minus 100,/o,

- mieszkanie bez instalacji elektrycznej - ń-
nus 500/o,

- usytuowanie budynku przy trasie E-5 (do cza-
su pobudov,,arria obwodnicy) - minus 100/o,

przejęcie ł.rspólnie z innymi najemcami bu-
dynku sprzątania obejść, posesji, korytarza
oraz innych pomieszczeń wspólnego użytku -minus 100/o.

Zaproponovu-anie Radnym projektu uchwały po-
przedzlły bardzo zmudne rvyliczenia zmierzające do
ustalenia takiej opłaty, by pokryły one w miarę po-
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trzeb utrzymanie istniejącej substancji mieszkanio-
wej.
Podstawą wyliczeń były dane, jakie uzyskał ZGKiM
w Śmiglu za 10 miesięcy br. Powierzchnia mieszkań
komunalnych wynosi 18.200 lrr-'. Najemcami są 375
osoby (ogółem w tych mieszkaniach zamieszkuje
1281 osób). Powierzchnia pomieszczeń gospodarczych
wynosi 2.200 rn', Ogółem na utrzymanie substancji
mieszkaniowej wydatkowano 2.451 mln. Średni koszt
utrzymania 1 m2 wyniósł 13.400 zł, natomiast średni
koszt poniesiony przez najemcę (czynsz) wyniósł
2.0a0 zł. Do każdego metra kwadratowego Zakład,
z tóżnych źródeł, dopłacał 11.400 zł!!!

Uwzględniając czynniki zwiększające i zmniejszają-
ce rozpiętość czynszu regulowanego wyniesie: mak-
symalnie - 9.300 złlmż, minimalnie - 4.200 z\lm',
średnio - 7.800 zŁlrng.

Wyliczenia te były poddane wnikliwej anallzie przez
Zarząd w czasie dwóch posiedzeń (18 i 25 listopada),
a ploponowana Radzie stawka bazowa jest najbar-
dziej reaiistyczna, bo gdyby przyjąć 5 tys.im' (min.

- 3,500,- max - 7.750,- średnia 6.500/m') chro-
niłoby się najemców, ale zabrakłoby środków na po-
krycie niezbędnych kosztów do utrzymania substan-
cji. Wprowadzając stawkę bazową 7 tys./mż (min. -

4.900,-, max. - 10.800,-, średnia - 9.100im') za-
chodziłaby obawa, że tego obciążenia nie wytrzyma-
liby najemcy i przestaliby płacić czynsze.

Radni przed Sesją otrzymali szczegółowe infor-
macje i wyliczenia opracowane ptzez ZGKiM w Smi-
glu. Stąd dyskusja ograniczyła się do pytań szcze-
gółowych, na które odpowiadał wiceburmistrz Hen-
ryk Skrzypczak:

- ze względu na bardzo zróżnicowane warunki skła-
dowania i ładowania otaz odległości stawki za wy-
wóz nieczystości stałych i płynnych ujednolicono,

- zrobione pTzez lokatorów łazienki i centralne o-
grzewania i pokrywanie ptzez nich kosztów eksploa-
tacji i remontów, nie będą czynnikiem podwyższają-
cym stawkę czynszu,

- woda i zlew: w mieszkaniu - plus, na korytarzu

- zeto, poza budynkiem - minus,

- łazienka to wanna i ubikacja (sedes),

- czynniki obniżające i podwyższające każdorazo-
wo obliczamy od stawki bazowej.

LTc}rwałę przyjęto przy jednym głosie wstrzymu-
jącym.

O innych tematach Sesji - w następnym nume-
tze' @, z,)

Obwodnica: Gdzie i lłiedy?
Pierwsza część VII Sesji Rady Miasta i Gminy

Śmigiei odbyła się 23 listopada br. Podstawowym te-
matem obrad był: ,,Stan dróg w gminie i perspekty-
wy rozbudowy dróg oraz budowa obwodnicy w Śmi-
glu".

Nim przgstqpźono do tematu usłaścżlnego prze-
taodnźczarcg Komisjt Wyborczej dla Mźasta t, GminE
Śmżgżel Wżktor Snela odczgtał protokół, z którego
zebrąnż dowiedzieli się, że tn wgnżku wgborów uzu,
pełnźajqcgch Radnq zostałą zami,eszkała tł Poladousźe
Jańnu Walnrzgnouska. Obecna na Sesjź złożgła Ślu-
bolnanźe ż ln ten sposób stała sżę pełnopraunEm rad-
nam.

O wadze sprawy (czytaj: obwodnicy) świadczył
fakt, że wśród zaproszonych gości byli: wojev;oda
Zbigniew Haupt, Stanisława Grzelska zastępca
dyr. Wydziału Rozwoju Gospodarczego UW w Lesz-
nie, dyrektor Okręgowej Dyrekcji Dróg Publicznych
w poznaniu Michał Jóźwiak i kazimierz Różczka

- dyr. Zarządu Dróg w Kościanie. Wszyscy okazali
się znakomitymi... dyplomatami(!), o czym niżej.

Wprowadzenią dokonał burmistrz Jetzy CieśIa. W
pierwszej części wypowiedzi przedstawił stan dróg
w mieście i gminie. W sumie mamy ich 216 km. Z te,
go: krajowych (E5 i Czacz - Wielichowo) 18,3 km,
wojewódzkich 96 km, lokalno-miejskich 13,4 km (w

t},rn: 7,5 krn gruntowych, 4,B asfaltowych, 0,4 bru-
kowych i 0,6 km betonowych), gminnych 83 km (7,4

km asfaltowych, 1,2 brukowych, 74,5 gruntcwych).
W drugiei części burmistrz przypomniał drogi zbu-
dowane lub uno,wocześai,one z funduszy gminnych w
latach i990 - 1994: Robaczyn 1,420 km, Bielawy -Karśnice 2,5 km, Szczepankowo Nowe 100 m, Kosza-
nowo 1,2 km, Stare Bojanowo (ul. Mostowa) 333 m,
Spławie 1B0 m, Smigie1 (uI. Orzeszkowej, A Dudy-
cza, J. Krasickiego, B. Prusa) 2793 m. Ł,ącznie pod-
budowę i asfalt rvykonano na 6.886 m, tylkq podbu-
dowę - 4,900 m.

A teraz otrwodnica. Przervodniczący Rady Jan
Pietrzak poprosił o zabranie głosu p, Wojewodę. Ten
pałeczkę przekazał ht. Jóźwiakowi. Pierwsze jego
zdanie ylyraziło pesyn]|izm: ,,Następuje stały spadek
nakładów. Obecnie mamy 250/o tego, co otrzymywa-
liśmy w 1986 roku". Dyrekcja Okręgowa Dróg Pu-
blicznych w Poznaniu wystąpiła do Wojewody Lesz-
czyńskiego o lokalizację inwestycji: Obwodnica Śmi-
gla. ,,Decyzja, jeśli dokumentacja jest kompletna,
zostanie podjęta w najbiiższym czasie" - odpowie-
dział Z. Haupt. Jeśli tak się stanie, to w 1995 roku
przystąpi się do wykupu gruntów i niektórych za-
budowań. Decyzje Jinansowe zapadną jednak na

c,d. na str.4
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wyższym szczeblu. Obrvodnica będzie miała 5,3 km
i zajmie teren 15 ha. Jej koszt, według cen z bieżą-
cego roku, wyniesie 120 miliardów, z czego 6 ptzez-
rlacza się na wykup. Będzie miała 3 bezkolizyjne
skrzyzowania: w Koszanowie, z szosą do St. Bojano-
wa i w Nietążkowie. WIot - od strony Kościana -w Glińsku (przed Stacją Paiiw) a wylot w lesie w
Wydorowie przed leśniczówką.
Dyskusja (burmistrz, Franciszek Szymański, Urszu-
1a Ranke, I{enryk Skrzypczak) zr.nierzał,a do oCpowie-
dzi na pytanie: KIEDY?
- M. Jóźwiak: klimat i poparcie jest.

- Z. Haupt: Nie ma wątpliwości, że obwodnica jest
konieczna, (...) Ten pierwszy, kto w pełni będzie
przygotowany, - To rr; odpowiedzi na pytanie:
Czy najpierw Lipno (rviadukt), czy Bojarrowo,
czy Miejska Górka, czy Smigiel?

Ot, dyplomacjal

Teraz o innych drogach. ..Mamy gości, więc pytajcie"

- zachęcał Przelvodniczący Rady.
Dyskutanci: J. CieśIa, Leszek Balcer, F. Szymański,
U. Ranke, J. tsietrzak, Rornan Schiller, Marek Rataj-
czak, Marek Janowski, Hearyk Zak, Paweł Gorzny
wskazywali zagrożenia, podpolviadali co należy zro-
bić, by było bezpieczniej, prosili o wyjaśnienia. Z od-
powiedzi, z których głóu-rrie udzie]ał K. Różczka,
wynikało, że:

- zlecone zostanie oplacowanie inżynierskie w celu
zwiększenia bezpieczeństvra na skrz.:żcwaniu dróg w
Czaczu. Eyć może zostanie tam zainstalowana sygna-
lizacja św.ietlna,

- brak finansów nie poz,rvala na właściwe utrzyma-
nie (odwodnienie) poboczy dróg, rowów, wycinanie
drzew i krzewów oraz likrvidację chwastów,

- remont ul. Szkolnej w Śmiglu jest zakolrczot;y,

- nie będzie drugiej warstwy na d,rodze Czacz -Brońsko, a droga Brońsko - Kotusz nle wejdzie, z
braku funduszy, do pianu w 1995 - z braku, śroCkórv
nie dokonuje się żadnych nasadzeń krze.łów i drzew
przydrożnych,

- jeśli pozwolą na to warunki, to zostaną zlikwido-
r.vane garby przed przejazdem kolejowym w st. Bo-
janowie od strony Spławia.
L. Balcer zwrócił się do drogorł,ców i do UW lv Lesz-
nie o wydanie negatywnej opinii dia PKP, która su-
geruje w związku z dogodnym(?) przejazdem
ptzez uI. Mostową w St. Bojanowie - Iikrvida.cję
przejazdu przez tory kolejowe przy nastawni dwor-
cowej.

Ponadto w czasie Sesji:
O Zakomunikowano, że Prezydium Rady ustaiiło iż
Przewodniczący Rady interesantów przyjmować bę-
dzie w każdy poniedziałek w godz. 13.30 do 16.S0.

W innych terminach wizytę należy uzgodnić telefo-
nicznie,

S Prze-wodnieząe;, zapoznał radnych z koresponden-
cją, która wpłynęła do biura Rady, m. in. z wnios-
kami kierowników szpitala i przychodni (wpłynęły
jednocześnie) o zakup aparatów EKG. Stanowisko
Zarządu w tej spla\l,ie jest jednoznaczne: dopomo-
żemy pod warunkiem zabezpieczenia przez zaintere-
sowanych pevznyclr środkórv (kierownik Przychodni
,zwrócił się w tej sprarvie do Rad Scłeckich). Radni
postanowili, że diety \yraz z kosztami podróży za l-
dział w następnej sesji przeznaczą na ten cei.

@ Burrrlistrz Jerzy Cieśla poinformo,.,ilał o pracy Za-
rządu. Głółvnymi ten:atanri b3-ły sp::awy najmu io-
kali, stawka za nretr krł-adrato,,,,"v i dodatki mieszka-
niowe. O tyrn piszemy oddzielnie.
@ Fodjęto uchwały o przyzlra:iiu B,urmistrzowi i
Przewodniczącemu Rady ryczairólv pieniężnych za
używanie własnych sarnochodów d.Ia ceiów służbo-
wych w granicach'aciministracyjnych miasta i gmi-
ny (500 km po 3.43a zł za km).

& Nie podjęto uchwały w sprawi.e zamiany dział];i
połozonej w Koszanovlie stanoił,iącej r,r,łasność MiG
Smigiel na działkę położoną rórvnież w Koszano,wie
stanor.r-iącą ri-łasność Kazimierza Przymusa. Działka
K. Prz.vmusa o poir-ierzchr:,i 21ła leży rv strefie och-
ronnej dla łv,vsypiska i prz;.1ega bezpośrednio do te-
renów przewidzian;,,ch pod lokalizację aczyszczalni
ścieków. Proponowana mlr działka ma powierzchnię
I.7867 ha, ale .wyższą bonitację gieby - w przeli-
czeniowych hektarach 2.I7 ha. W uzasadnieniu uch-
wały napisano: ,,...Pan Kazimierz Przyrnus wyraził
zgodę na grunt zamienny położony w Koszanowie".
Czyli nie por,łinno być sprawy., Zainteresowany był
obecny na sesji i ... zgłosił dodatkowe roszczenia: re-
kompensatę za posadzony sad, ptzyszłe zbiory, opło-
towanie i altanę - ponad 100 milionów!
Radny L. Balcer w tej sytuacji zaproponował, by ,-
chwały nie podjemować,,sprawę negocjować a w os-
tateczności sprzedać działkę oferowaną i wykupić
las interesującą. Burrnistrz dodał, ze zainteresoy/a-
ny zakładając sad wiedział, że będzie wysypisko, a
dla niego wybrano taką działkę, która mu odpowia-
dała.
Na wniosek Henryka Żaka. przewodniczącego Komi-
sji Roinictwa..., postanowiono dokurrrentację przeka-
zać Komisji, która spTawę sprawdzi i przedstawi Ra-
dzie.

\,V czasie iil Sesji RMiG Śmigiel, która odbyła
się B wrześroia br. powołano komisje clyscylinarne,
orzekające kary za naruszenie o}rowiązków przez
rnianowanych pracorvnjków samorządowych. Zdaje
się, że komisja pierwszej instancji będzie miała pra-
cę, bo U. Ranke zapowiedziała skierowanie wniosku
o ukaranie pracownika UNIiG, który od niej, prze-
wodniczącej Komisji Regulaminowo-Statutowej, nie
przyjął pisma z Frośbą o rvydanie opinii. , ,To jest
skandal" - zakończvła swą v,lypowiedź. (H" z)

4
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sT&§W§ ffi§§§ffit&
W poprzednim nu:nerze pisałem o Statucie So-

łectwa. Dziś o Statucie Osiedla. Nie rózni się orr zbvt*
nio od tego pierwszego, bo i sołectwo i osiedie (lv
mieście) są jedncstkami pomocniczyrnl, których
mieszkańcy trvorzą wspóinłrtę sanrorząciorvą nriasta i
gininy Smigiet.

ił Statucie osiedla występuje inna terminologia,
ciroc zadania, obowiązki i cele są te same. Racią So-
łecką w mieście jest Zarząd Osiedla (4-7 osób), a
sołtysert - Przewodniczący Zaxządu.

Zarząd jest organeg1 1.,lykonaylczyn:r lic}r,"vał podję-
t,vch na zebraniu mieszkańcó,w,. Dla dokcnania ,waz-

nego viybcru Zarządu i jego Pizerrlodniczącego na
zebraniu w},-magana jest csobista obecność co naj-
mniej jecina piąta stałych mieszkańców tiprswnio-
n-r.ch do głosowarria, C ile takiej ilości nie rna, lrrybo-
I,_!, plzeprowadza się na następnym zebraniu rv tym
samym dniu po uplywie 30 minut, Wyboru Zatząd-u
i Frzeworiniczącego clokonu3e się w głosolvaniu taj-
nyrt. Kadencja rvybranych organów - optócz Za-
rządu i Przewodniczącego zebranie rnoże ,wybrać Ko-
misję Rewizyjną i inne komisje realizujące potrzeb;;
mieszkańców - trwa 4 lata.

Inne zebrania mieszkańcow odbyl.vają się nle r.zd-

dziej niż dwa razy r,v roku i są ważne, gdy bierztl :.,

ninr udział co najrnniej jedna dziesiąta mieszkaricór,v,
Jeśli takiej iiości nie ma, to od'r:ywa się ono w dru-
gim terminie.

Uchwały i wnioski zebrania mieszkańców zapadają
zwykłą większością głosórł,, to znaczy iiczba głoso\\,

ZA musi być większa od 1iczby głosólv PRZECl-,,§,
Zadamia Samorządu Mieszkańcó,ll i Zarządu olaz o-
bowiązki Przewodniczącego i jego wynagrodzenie są

takie same jak w przypadku sołectw (zob, WŚ rll
23(79) z 24.1t.br. s. 2).

Swe zadania Samorząd Miesz}<anców - Csied,la
realizuje równiez przez współpracę z radnyrci z te-
renu osiedla lv zakresie organizacji spotkań z v,,:.boi-
carni, dyżurów, otaz kierowanie do nich lvnioskórł,
dotyczących osiedIa.

Aby ta współpraca była lepsza Rada Miasta i Gmi;i,1l

w Śmiglu tak zmieniła granice osiedli, bv pokryr,vał.1,

się one z granicarni okręgów wyborcz;rch. Dzięki tc-
mu, w każdym Kornitecie Osiedlowynr clziała dw-ócll
radnych.
Frzypominam, że Zarządy Kornitetóąv {}siertrlg,*}clr
i ich Przewodniezących wyłlierać }rędzieiily:
Komitet nr 1: - 15 grudnia hr", godz. IE,OS, stti;l
Centrum Kultury.
Komitet ten obejrnuje mieszkańcaw- z nasięptljących
ulic: Al. Bohaterón, J. Kilińskiego, W. Łepkowicza,
lVlłyńska, Moror.vnicka, Na Durki, Folna. Foprzecz-
na, St. Staszica, Winnicka, Wcdna, St. Ilędzierskie-

go, A. Mic}iiewicza, Foł;_triniorva, Powstańców WIkp.,
Ż? St}.czrria, Roina.
Kornitet Nr ż: - 15 grudnia hr., godz. 18.80, w szko-
le podstaworvej przy tll, &1. Konoprrickiej.
Komitet ten oi:eji::,,tje mieszkańców z następujących
ulic: Wł. Broriie-wskiego, J. i-waszkiewicza, I. Kra-
szewskiego, E. Crzeszko,uvej, L. Rudnickiego, J. Sło-
wackiego, St. V{"vspiańskiego, J. Dąbrowskiego, T.
I{ościuszki, Wł. Sikorskiego, dr. Fr. Witaszka.
Kornitet Nr 3: - X6 grtldxria br., godz. 18.00, sala
Centrurn Kultury.
Komitet ten ohej:nr,rje mieszkańców z następujących
ulic: A. Fechne;,"a, &'I. Kor:opnickiej, Kościańska, L.
Mierosławskiegc, A]. ;. Pelderer,vskiego, Pl. Wojska
Folskiego, Fćlł:.rocna, Pocigi--i"lra, §Vł, Reyrnonta, Wia-
trakor,va. }'arna., Kątna, j. irlatejki, Jagie1lońska, Pl.
Rozstrzelsnyclr, I{. Sienkic-ricza, dr. St. Skarżyńskie-
go, Krótka, Szkolna.
Kornitet |{r 4: - l6 grlailnia hr., gocłz. 18.00 w przed-
szkoiu przy ul. §*eszczy:is}*iej.
Komil,et tetr oi:ejmuje nriesikańcó"or z następujących
U],iC: i(rtżj,a, .T_,ipcl,ya, Cgrodo-,;",a, Zdrojowa, Fodgórze,
śirr. l.ivrita, iielona,, 711iąfi-rka, F.aczna, A. Dudycza,
p,1l,:91,ggli,a, J. Krasick;.ego, Leszczyńska, osiedle, B.
Prusa.

Od tego jł;ilich ludzi ivyŁiełzeu}y do osiedlowych
lvład_z sarnorzłr]olvych, też zależeć ł;ędzie nasze życie
w rniejscu zai*ieszliania. (H. z.)

Pwg§§m§k ffiwpstrue§altych

Ofiarodawcy:
Śmigielska Spółdzielnia Przetwórczo-Handlowa, Men-
del Tadeusz, Erowary Wielkopolski - Wytwórnia
$,/ód Gazawan_ych, Przedsiębiorstwo Produkcji Han-
cilu i Usług Rolniczych ,,Śmigrol" - 

ze Smigla,
Gra,bo.łski Jan - Gorzów, Beata i Sławornir CieśIa,
Gr;ls $iulun, Loga b{aciej 

- 
d,eszno, Zofia Btóżdziń-

ska-Slrai,zyńsi<a - ChoIsiełrice, Wojciechorvski Je-
rzy - Szczecin. WSZYSTI{ICH OF'IARODAWCÓW,
KTÓRYłVI ZMiENicNo :F.ĄDŻ aPvsZCZoNo DA-
Nl] - SERDECZNIE PIi7,EPRASZ;\h{Y. Redakcja.
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10 listopada br. odb5,ło się kolejne Fo:ierizeiri-,
Społecznego Komitetu Renowacji Pomrrika Rozstrze-
lanych, w któryrn udział wzięli: Leszek Balcer, Je-
lzy Cieśia, Przecław Cieśia, Stefan Cieśla, Zbignieiv
Grabovrski, l\{arian Kasperski, Witold Omieczyński,
Witoid Sadoil,,ski, Jan ScJiczak, Henryk Skrzypczak
i Hubert zbierski oraz urykonawca walery karr,vat-
ka.
Głównym tematem było wypłacenie r,vykonawcy na-
leżności za placę. Nim podjęto w tej sprawie dec,rr-
zję, mówiono o vlidocznych niedociągnięciach, o re-
akcje,ch przypacikowych obserwatorów i wyporvie-
dzi radnej Urszuli Ranke, która sprawę jakości i
canie finansowe.
lVykonawca ustostt1,1kowu_jąc się do tych wypowie-
dzi stwierctrzi:l,, że:

- 1ry 2."y|ązku z kosztami wybrano tańszy wariant
ohcięcia płyt zaoszczędzając w ten sposób około 50
rrril. złotych,
-- termin uroczystości zmuszał go do kładzenia ta-
kich pł;łt, jakie były r^., dyspczycji - wiedząc, że
komitet nie dysponuje gotówką, prac nie prz;lspie-
Szał,

- ciemna piama 
- 

geologiczne si.lumulowanie czar-

I. DOCI{ODY:
1. Wpłaty ludności (zbiórki w, miesz-

kaniach, -łpłat.v w banku i Urzę-
dzie h{iG, skarbona na cmentarzu) 54.762.310,-

2" Ęł/płaty organizacji, totvalzystĘ,,
spółdzielni, zakładów i przedsięb. 37.G13.1CI0,-

3. Dotacja Bady Miasta i Grniny
Smigiel tr8O.ESC.800,-

Bazenr d"ochociy: g?2.375.4$j,,-,--

n. ROZC}{ODY:
1. Rozbiórka ściany napisowej: demorrtaż elemerr-
tów granito,vvych, obcięcie i frezor,vanie uszkodzonych
krarvędzi, odnowienie polerorvanych płaszczl.zn, che-
miczne czyszczenie napisów
2. Ę,ozbiórka i btldowa grobowca (bez ttzydniov,zych
prac ekshumacyjnych, których nie fakturowano)

22.532.508,^
3. Zakup płyt z granitu czarnego i transport z Ja-
nowa do Tarnowejłąki
4. Zakup płyt z graŃu jasnego i trasport j.w.

58.874.7t!CI,-
5. Wykonanie kotew kamieniarskich do montażu e-
lementów granitowych 3.300.s&s,-:
6. Wykonanie okładziny z jasnego granittr płasz-
czyzn pionowych pomnika: docięcie elementów, sz]i-
fowanie, montaż, spoinowanie, czyszczenie po mon-
tażu 18.803.000,-
7. Wykonanie opaski płyty głównej z czatnego gra-

n;,ci'l ci;:obin nie dyskwalifikuje materiału z punktu
wid"zenia geologicznego, ale: ,,...płyta ta leżała na
spodzie. Gdybym ją widział wcześniej, położyłbym
pod god,ło",

- duża pcu,ierzchnia płyty głównej z punktu wi-
dzenia technicznego zmusza do położenia jej z 1ek-
kim spadem (,,wybrałem nachylenie w prarvo"), kly

mogły z niej spłynąć wody opadowe i po topnieją-
cym śniegu. Stąd obramowanie z lewej strony jest
cieńsze - 

pozornie, bo podwyższono leżącą przy nim
płytę 

- od obramoivania po prawej stronie.
BYykorral,vca zołrol,viązał się do ponownego, bezpłat-
nie, ułożenia jecinego szeregu piyt. Prace te wykona
w-iosną.
W tej sytuacji postanowJ.ono wypłacić należność u-
nrniejszając ją o S miiionów jako rękojmię usunię-
cia usterek.

Skarbnik Komitetu zŁożył szczegółowe sprawoz-
d,anie finansowe.

Społeczny Komitet nie rozwiązał się. Nie wszy-
stkie zarnier.:enia zostały zrealizowane. Byó rnoże
zajr-nie się jeszcze renowacją innych grobów.
W DAT,SZYNI CIĄGU PROSI O PIENIĘZNE OFIA-
RY.

§azerir wydatki: 268.838.760,-
Skanbnik Komitetu Bogdan Scltulz

ROZLICZENIE FINANSOWE
Społecznego Komitetu Benowacji Pomrrika Rozstrzelanych

8. Wykonanie płyty glównej z jasnego granitu: cię-
Cle J.łV. 44.016.600,_
9. Wykonanie płyty z orłem i napisern oraz belkami:
cięcie j.w. 12.605.000,-
10. Montaż elernentów ściany napisowej wtaz z ich
zakotwiczeniem: spoinowanie, czyszczenie po monta-
żu 5.000.000,-
11. Wykonanie zutieńezenia ściany napisowej

319.600,-
12. Malowanie i naprawa liter na ścianie napisowej

2.447.500,-
L3. Transport elementów ściany napisowej: Smigiel

- Tarnowałąka - Smigiet 8.304.000,-

6.6@0.00,_ tr4. Wykonanie elementu z jasnego granitu pod ścia-
ną napisową 1.633.500,-
15. Wykonanie stopnia przed płytą główną pomnika

2.352.000,_
16. Docięcie i obróbka belek granitowych - obtzeży

5s.939.160,_ pomnika 1.550.000,_
17. Odkucie zniszczonych powierzchni belek grani-
towych stanowiących obrzeże pomnika, mechaniczne
i cherniczne ich czyszczenie z wykwitów solnych, pa-
rafiny, nalotów mchu i innych zanieczyszczeń

2.900.000,_
18. Zaklup dwóch trurnień 3.600.000,_
19. Koszty adxninistracyjne: zewolenie na zbiórkę
pieniędzy, pieczątka, druk materiełów 1.663.000,-

nitu; docinanie j.w. 12.398.80s,_
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,,ZY G M L; }T T" s.c.

ZY GINXL] ł,I T KO]IiECZNY
il,ĄCROVv'IŃj.CA 20

Foleca: pasze i kc;:.:ce,t.łt::aty firnry DOT-PASZ ze Sko-
kolva, superkonceltraty ł] ja tuczników, mleko w
prcszk,.t, premiksy cJltr róznych gatunków zv,ierząt.

SKLEP MoNoPoLo\MY GIN s.c.
PAWEŁ BALCER

śttłIGlpL, pL. WoJSKA poLSKIEGo 11

Czynny: codziennie w godz. 9.00-24.00.

Poleca: wina, szampany, słodyeze, lody.
Sklep organizuje konkurs gwiazdkowy dla posiada-
czy kart stałego klienta.

S}'IT,EP SPOZYWCZY
EDYTA ,i,oZI ]K

ś}otjcltrl", LrL. KCśCIUSZKI 35

Czynny: poniedzialek - piątek w godz. 6.00-20.00;
w soboty 6"0C-i1; nieiziele 10.-14.00

Foleca: art. spożyv.,,cze, oĘ,oce, warzy-ll/a, prasę, środ-
ki czystości. §V sprzed:iży i;rzeriśw,iątecznej owoce cy-
trusowe, bomboniery.

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE

ZBLGNLEW CHUDAK

ŚMIGIEL, UL. WoDNA 6

poleca: opał w pełnym asortymencie, nawozy azoto-
we i fosforowe, pasze, koncentraty, materiały budo-
wlane. Dealer Zakładów Azotowych w Kędzierzynie,
Zakładów Chemicznych Luboń, FARMBEST-PLAN-
TAVITA - Nowoczesne Nawozy Wieloskładnikowe.

SKLEP tri/itrLoF,lRAj\Tz,3\x,rY,,D oR o T A"
DANUTA ivA\ń|RZYNIAK

ślutIGiEL, pL, RoZSTRZELANyCH 2l
Czynny: poniedziałek - piątek lv godz. 10.00-18.00.

sobota od i0.00 - 13.00

Foleca: odzież ciamską i męską kosmetyki, biżuterię,
konfekcję dziecięcą.

PoD CHolNKĘ

Przgporr"lnamE, że u W.Ś. nr 21 z dnża 18.10,br.
zusrócżlżśmy sźę da Czytelnźkóu z apelem o pamnc
lls obdaraąnamźu prezenta^mż Gusźuzdkcwgm,ż dzźeci, z
rodzźn znajdujqcych sźę tu trudnej sytuacjl materłul-
ne j.

Ponatłźamy nasz a7lel" Famżętajmy a uśm.źecbLu dzże-
cż!

PS. Punkt Ośrodka Pam"oc.l1 Spałecznej czgnny jest
ocl poniedzźałktt Co pźa,tku u goclz, lz.aa 

- 
16,a0,

SKLEP OGÓLNOSPOŻYWCZY
LONG/NA RYCHŁA

SMIGIEL, UL. KILIŃSKiEGo 13.

Czynny: poniedziałek - piątek w godz. 6.00-19,00;
soboty 6,0C-- t3.00; nieciziele 10.00-13,00.
Poleca: ait-,.i<ułv l;poi:l,r,,, i]zl]. a rł, t,vm słodycze, sery,
rnasła, l,,a,3r!]Ł11,-,:j].1l,. }Lel"b;,iv (]\,\IoCoWe, owoce itp.
§V sprzedaży 6irzedśrł,iątecznej orzechy.

SK1_,FP i/tr/iEt.Oi-RANZoWY

.jADWLGA CZARNECKA

Slutit;tnl,. ijl,. iiOSCiUSZKI 1

Czynn3.: ;,t:icii;;iał,:lk -- piątek w godz, B.00-17.00;
r,; soboty i niedziele 8.00-12.00

Poleca; p],asę, krviaty sztuczne, kosmetyki.

trV sprzedaży przedświątecznej: stroiki, ozdoby cho-
inkowe,

I ATRAKCVINE TOWARY
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1tr TYffiffi §KŁffiPeffiffi KWffi§§K
ZAKŁAD FOTOGRAFICZ}TY,,F o T o _. E T- F"

JERZY MARCINIAK
śMIGiEL, UL. KosCIUSZIil 6

Czynny: poniedziałek - piątek w godz. 10.00-17.C0
w soboty 10.00-13.000. Poleca: fiimy do aparató,,v
fotograficznych, albumy, aparaty fotograficzrre.

SKLEP SPCZYWCZO_PRZEL,IYSŁOWY
KASPERSKA LUCYNA

I\,iOROY{r§ICA 42
Czynny: porriedziałek - sobota w godz. 8.00--1?.0t].
Poleca: art;lkq}3l spozylicze i przenrysłowe, o,,.,ĄIOce.

}V sprzedaży przedśłviątecznej ryby rnrożone, ciasta.

PAWILON HANDLOWY
EUGENITJ SZ LEW AN DOTVSKI
CZACZ, IJL. 27 STYCZI{IA 3

Czynny: poniedziałek-piątek lv gcdz. 6.00 -- 20.00;
soboty 6.00 - 18.00; nieclziele 10.00 

-18.00Poleca: mięsa, wędliny, artykuły sL]ozywcze i gospo-
darstv,la domowego.

SKLEP SPOZYWCZO-PRZEN{ :] "]-qŁCWY
A]Vi.JA ZBa)ĘOlvsiiA

SMIGIEL. PL. WCJSKA InOLS}(IEGO 13

Czynny: cocizientrie od ?.00-*j,B.()U;
wolne soboty i niedziele 9.t]0---13.t)0.

Poleca: artykuły s1.1oŻt,r,t,czc. piecz;,r,l,.-l. iiapol3, pfaSę

SKLEP SPoŻYil/CZC-PitZIilIY;jŁOWY
M|RO SŁAW A SZKUDLA R{-:ZY iś

ZEGRDWKo
Czynny: poniedziałek - piątek w godz. 9.0U--io,SU;
soboty 10.00--14.00. Poleca artykuły spozytł,cze, kos-
metyki, odzież, zabav,rki. W sprzedaży preeł"tśrriątr:łz-
nej ozdoby choinkowe, karty ś*,l,,iąteczne, pierniki,

SKLEP SPoŻYW.]:ic-trRZEl,{YSł"t]W Y

RYSZARD I.VlELliVsKI
KoSZANoWo, UL. WIERZEOWA 4|J

Czynny: ponieclziałek -* piątek \, €łodz. 5.UL] -1;?,itl.).
Poleca: artykuły spozy\ilcze i przemysło\,lre, t;wocc,
słodycze.

SKLEP SPOZYWCZY
I{.AREK W ALKIEVTTCZ

ST,ARE BOJANO\ń/O, UL. Gł,ÓWNA 29

Czynny: poniedziałek 
- sobot6 ,,l"z godz. 6.30-20.00;

niec{ziele 9.00*20,00. Foi.ecą: artyi,,,r,.ły sl]czj,v,,ci]{--,

owoce, pieczy-wo, §'§' sprzedaż;, przedsu,u,iąteczraej r},ak-

tyle, orzechy, sti"ucle, cze]<oiadowe gwiazdory. łikiep
na za-mólvienie pr;"vgotol,ł,uje pacziir ś,,.ljąteczne"

SKLEP SPOZYWCZO-WARZYWNY
RaMAN STACFJOWSKI

śMIGIEL, UI-. KILIŃSKItrGo 30

Czynny: poniedziałek __ piątek w godz. 6.00-i8.00;
soboty 6.00-12.00. Poleca: owoce, warzywa, artykuły
§pozywcze, pra-rq. W sprzedaży przedświąteczłrej }ia-
lendarze advlentowe z czekaladkami, czekoiadowe
gwiazdorki.

SKLEP FIRMOWY GOPLANA
MlCItAŁ GABRYEL

śMtGlEl-, PL. ROZSTRZELANCH 24

Czynny: poniedziałek - piątek w godz. 9.00-22.00;
soboty 9.00-.13.00 i 15.00-22.00; niedziele 9 -- i3.
Fotreca: słodycze, art. cukiernicze, wina, napoje.

W okresie przedświątecznyrn przyjmuje zarnówienia
na paczki.

SKLEP \Ą/IELOBRANŻOWY,,ASTRA"
ZDZLSŁAW BERTHaLD

śMIGIEL, U1,. JAGIELLONSKA 9

Czynxry: poniedziałek -_ piątek godz. B.00 - i8,00;
soboty 8.00-12.00; niedziele 10.00--12.00

}'oleca: prasę, krzyżówki, kwiaty (również sztuczne),
W sprzedaży przedświątecznej ozdoby choinkowe,

stroiki, sztuczne choinki, ozdobne opakowania.

SKLEP-SP oŻY w Czo-l\f oNoPoLoWc-
-PRZEVIYSŁOWY

WANDA BEISSERT
T{AR1uIN 39

Czynny: por:iedziałek - piątek w godz. 9.00-18.00;
soboty 9.00-15.00. Foleca: art. spożywcze i przemy-
słowe, kosmetyki. IV sprzedaży przedświątecznej
przetwory rybne, owoce cytrusowe.

T W§EŁ,H ATRAKCV}
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,,WITR.YNĘ §MIGIEL§KĄ"
SKLEP SPOŻYWCZO-PRZEN{YSŁOWY

MARIA GRUBSKA
PoLADoWo 46

Czynn;,: poniedziałek - piątek w godz, 9.00-15.30
i 18.30-20.00; w soboty 9.00-14.30 i 1B.30-20.00;
ii,iecizi.ele 11.30-13,00. Poleca: artykuły przemysłowe
i spożywcze, kosmetyki. W sprzedaży przedświątecz-
nej mrożone karpie, ciasto na zamówienia,

SKLEP SPOŻYWCZY
ROMAN NlJAKl

PRZYSIEKA POLSKA, UL. GŁÓWNA 50

Czynny: poniedziałek - piątek w godz. 9.00-17.00;
,,-,- soboty 9.00-15.00. Poleca: owoce cytrusowe, art.
spożywcze i przemysłowe. V[ sprzedaży przedświą-
tecznej ozdoby choinkowe, karty świąteczne, wędli-
ny, ciasta.

SKLEP SPOŻYWCZO-PRZEMYSŁOWY
TERESA FOREMSRA

BRoNIKoWo, UL. MoRoWNIcKA 22

Czynny: poniedziałek - piątek w godz. 9.00-i6.00;
rv soboty 9.00-13.00, Poleca: wędliny, mięsa, słody-
cze. art, spożywcze.
W sprzedaży przedśw,iątecznej szynka.

PRZEDSiĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE
,,ARES"

MARLAN ZDZLABEK
SMIGIEL, UL. SZKoLNA

Czynny: poniedziałek - piątek w godz.
sobota od 10.00 - 13.00

Poleca: kosmetyki, środki czystości.
IV sprzedaży przedświątecznej zestawy

SKLEP SPOŻYWC ZO-PRZENIYSŁOWY
ZoFlA, SZYMAŃSKA

KARSNICE ?9
Czynny: poniedziałek - piątek w godz. 7.30-23.00.
Poleca: artykuły spożywcze i przemysłowe.
W sprzedaży przedświątecznej: karty świąteczne.
ciasta, szynka, karpie.

SKLEP MOTORYZACYJNY
MLROSŁAW RATAJCZAK

śMtGIEl-, UL. oGRoDoWA 1

Czynny; poniedziałek - piątek w godz. 10.00-17.00.
Poleca: artykuły motoryzacyjne, szczegóinie dla fia-
ta 126 p, oblachowanie, a ponadto dorabianie kluczy
samochodowych, patentowych, ostrzenie noży.

SKLEP SPOZYWCZO-I\/IIĘSNY
EUGENIUSZ LEWANDOWSKI

CZACZ, UL. WIELiCHoWSKA 5

Czynny: poniedziałek - piątek w godz. 7,00-17.00,
Poleca: mięsa, wędliny, artykuły spożywcze.

SKLEP SPOZYWCZO-PRZEMYSŁOWY
KRYSfYr\rA SAMOL

SPŁAWIE 55
Czynny: poniedziałek - piątek w godz. 10.00-16.00;
soboty 10.00-14.00, Poleca: artykuły drogeryjne i
spożyw-cze. W sprzedaży przedświątecznej ciasta, ry-
by.

SKLEP SPOZYWC ZO -PP.ZEII'IYSŁOWY
s. SNELA l. TjMASIK

STARE BoJANoWo, UL, GŁÓWNA 28
Czynny: poniedziałek - sobota w godz. 6.30-20.00;
niedziele 12.30-18.00, Poleca: świeże pieczywo, ar-
t;.kuł;l przemvsłowe. !V sprzed.aży ptzedświątecznej,x=::::x":]-::""::::**.*

SKLEP SPOZYWCZO-PRZEMYSŁOWY
ROBERT ANDRZEJCZAK

WONIEŚC ?B
Czynny: poniedziałek - sobota w godz. 9.00-17.00.
Poleca: owoce, słod,ycze, art. przemysłowe, kosmety-
ki.W sprzedaży przedśrł,,iątecznej czekoladowe gwiaz-
dorki, słodycze w ś.łiątecznych opakowaniach.

o

10.00 - 17.00

kosmetykór,v.

Czynny:
niedzieIe
napoje.

SKLEP SPOZYWCZY
ANDRZEJ BOBOWSKr

NoWAWIEŚ
poniedziałek - sobota w godz. 7.00-20.00;
16.00-19.00. Poleca: art. spożywcze, owoce,

NVCH TOWAROW
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Kronikm policyllt&
2.11. br. W Śmigtu na ul. T, Kościuszki kierujący

ciągnikiem z przyczepą nie udzieiił pierwszeństwa
przejazdu i zahaczyŁ ptzyczepą w bok fiata 126p.
Straty około 10 milionów. Skierowano wniosek
do Kolegium.

19.11.br. W Czaczu w godzinach nocnych kierowca
samochodu na holenderskiej rejestracji najechał
na tył Audii powodując straty ponad 50 milio-
nów. Sprawcę ukarano mandatem karnym.

20.1l.br. Interweniowano w mieszkaniu przy ul. Fr.
Witaszka w Smiglu, gdzie nietrzeźwy mąż wszcząŁ
awanturę domową. Przeprowadzono z nim roz-
mowę ostrzegawczą.

27.11.br. Podobną awanturę wszczął nietrzeźwy
mieszkaniec Karśnic. Też go (tylko) pouczono.

W listopadzie:

- skierowano do Kolegium 12 wniosków o
nie, w tym 4 za kierorvanie pojazdami po
alkoholu,

15 kierowców ukarano mandatami na łączną kwo-
tę 1.700 tys.,

pouczono 33 kierujących, zatrzymano 1 prawo
jazdy i 8 dowodów rejestracyjnych,

interweniowano 25 razy.
Kierownik Posterunku Poilcji Lokalnej

st, sżerż. Wieslau; Terczellsskż

Miejsce dla reklamy
Twojej działalności!

,_; , ''i,:,

ukara-
użyciu

GMINNY ZWIĄZE]i. ROT-NIKÓW,
KÓŁEK I ORGANIZACJI ROLNICZYCH

w Śmigtu

zaptasza na
BAL SYLWESTROWY

który odbędzie się w sali Centrurn Kultury
w Srniglu.

Uczestnikom Balu organizatorzy zapewniają wiele
atrakcji oraz smaczne posiłki i doskonałe napoje,

które zostaną podane do stołu.

Początek balu - godz. 19,00. Kolacja - godz. 20.00.

Bilety w cenie 1.100 tys. od pary nabywać Jeszcze
można w biurze GZRKiOR w Urzędzie Miasta i Gmi-

ny w Śmiglu, pokój nr 9 w poniedziałki i piątki
w godzinach od B.00 - 1i.00.

Organizatorzy

O samochodowych, @ patentowych,

osTn,zENIE NozY
Śmigiel, ul. Ogrodowa J,

Sklep motoryzacyjny koło CPN, tel. 605

w godzinach od 10,00 do 17.00

@

sKUP zŁovla
Śmigiel, ul. Morownicka 2l

Informacje i ważenie:
Smigiel, ul. Wodna 6, tel. 83

&&&&@&&@&@e@@ffi&&@&e&

DOR,ABIANIE KLUCZY

WIELKA SPRZED AŻ SWIĄTECZNA I I I

APARATY FOTOGRAFICZNE - 50/o TANIEJ!!!

TYLKO PREZENT FOTO §PRAWI RADOSC TWOIM NAJBLIZSZYM!
P.H.U. ,,ELF" T. MARCINIAK - SnnrorEl,, UL. T. KoscIUsZKI 6
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