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Czy te mury runą?
Rozpoczęcie i,ok,"L szkolnego za pasem. a rr-iec...

Wybrałem się do Szkoi1. Podstay,lo§lej lv Przy-siece
Starej. W niezw-ykle naleńkim ponieszczeniu przy-
jęła mnie dyrektor szkoły p. rrlgl Danuta Andrze-
jerł,ska. Jest magistrem geografii a ponadto ukończy-
ła r,vyciror,vanie przedszko].ne i uzyskała specjalizację
z matemat5rki. Jeśli do tego dodamy, że pięć lat pra_
cor,l-ała w- administrac ji szkolnej, można str,vierdzić,
ze jest to r,vłaścirvy człowiek ns, rvłaścirv,"-m mieiscu.
Cgółem ma pizepfaco\vane 19 lat, rł, tym w Przysie-
ce Starej trzv. Pier-ivszego rvrześnia minie rok od dy-
rektor-qkiej nominacji. iviieszka rv Smigiu.

Szkoła, nie 1icząc filii rv \,,Vonieściu, mieści się w
dwóch budynkach. Stalytn, y,:rl-fuu_dorr-anym rv 1866
roku z dobudovranymi przybudó-uvkami i now.vm, bu-
dowanym w 1atach i968-i970. Telr cirugi nie rr-r,-s-
tarvia chlubnego świadectwa ani projektantom ani
budowniczym,

Pani Dyrektor proponuie mi wycieczkę. W jei trak-
cie pokazuje pęknięcia na ścianach, pi.onorł,e pęknię-
cia na filarach i podłużne l,łzdŁuż ścianrl. bocznej
przy podłodze w jednej z klas. Wskazuje n,a mieisce,
gdzie była sala gimnastyczna. którą rozebrano w
1985 roku, gdyż pęknięcia by,-ł;,- tak duż,:, że ptzez
szpal,ę mozna byio przesunąć dziennik lei<cvjn;r.

W czasie rozmowy tematem nr l b;,ł oczyr.,,iścic
stan ,,nowej szkoły". ,,ZROBIĘ }VSZYSTKO BY
DZIE.CI Z ,fEJ SZK$ŁY }.IIE BYŁY Do,,voźo-
NE DO INNE"I MIEJSCOWOSCI'' 

- no.1iiedziała
na początek p. Danuta Andrzejewska.

- Czy w- tym zakresie już się coś rolri?

- Tak, ale do tematu remontu budynl<u trze-}ra po-
dejść z lozwagą. Du"żo mi rv tym pomógł p. Stefan
Cieśla. Rozpoczęliśmy od spraw nrzygotowawczych.
Jak pan rł,idział, w poprzek pęknięć r,r,gipso."ł,lane zos-
tały szklane sztabki. Ich pękanie będzie clorvo,lern na

dalsze rozsuwanie się ścian. Trzeba będzie w najbliż-
szym czasie zlecić wykonanie ekspertyzy fundamen-
torv, Dopiero później zlecić opracowanie dokumenta-
cji i przystąpić do remontu. Ale na to trzeba pienię=
d.zy. A czas dztała na naszą niekorzyść.
Muszą być jeszcze wykonane remonty bieżące: w
posadzce na korytarzu zacernentować dziury, uzupeł-
nić brakujące płytki pcv; ubikacji i łazienek. Przy-
dałby się w tej szkole rzemieślnik - złota rączka,
który mógłby te prace wykonyrvać na bieżąco.

- Jaka bazą Pani dysponuje?

- W starym budynku mieści się klasa zerowa i kla-
s:\I 1 - 3, kuchnia, która wydaje około 100 obiadów
dziennie i pomieszczenie, które po adaptacji - pie-
niądzel - zostanie przeznaczone na klasę muzyczną.
Ponadto są dwa pomieszczenia administracyjne; dla
księgowej i sekretarki. Ja praktycznie w tej chwili
jestem bez gabinetu.

-?
- To pomieszczenie jest sekretariatem szkoły. Se-
kretarka od 1utego choluje, rvięc...

Blak szatni dla dziewcząt, Ale po adaptacji trzech
pornieszczeti w ,,nowym'' budynku na pokój nauczy-
cielski - który jak pan widział, jest klitką - w o-
becn;,ry1 będzie szatnia. Liczę też na sponsorów
przyjaciół szkoły. Tą drogą chcę jeszcze raz podzię-
kować p. Romanowi l.{ijakiemu, p. Zygmuntowi
Rzepce, rodzicom, p. Janowi Lisiakowi... (Srvego cza-
su informowaliśmy Czytelników, że z dochodów u-
zvskanych z trzech zabaw, szko].e zakupiono kom-
puter - H,Z.)
'W 

,,norvym" budynku jest 9 izb Iekcyjnych. Tu też
prowadzi swą działalność Spółdzielnia Uczniowską
,,Ptyś", w sklepiku której, oprócz słodyczy, można
też kr_rpić przybory szkolne.
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- Pomórvtr:y o -szŁtle jako takiej.

- Do szkoł"v w Prz)l5|gge uczęszcza 352 dzieci (v"

tym z gmin_v F,cś.:i:r:; 86). Co fiiii r,,. Wonieściu (kla.-

s}, 0, 1, 2,, 3 - dzie,.li klas rv},zszvch d.o-r,rozone są rli,,
Przysieki) il0. Ogr.;ie,a ziitru.inionych jest 42 pr;-
corvilikó.,v, r,v tym 31 r:a-l_:.czi.cielt. Z tej liczb_r. do l:ia-
cv clojezdza -- głor,.,,rlie z i(ościarla - 26. Sześci,.;. ::;:l-
uczycieli 1e3itynluje ilę rv;-kształcenieil-. \\,\-,_:-.:,-i..

(matemat},ka., fizyka, lv,', historia, geograiia).

W Prz1.5igge w noq,.",1-1i rokr_r szkolnyl],} \r,, i2 izbacit
lekc..,lnych uczyć ..ię }-.edzie 15 oddziałcu: i zeLo.,i,i:a.
Do klas;, pierrvszej ucząszczać będzie 21 dzieci,

- Dziękuję Parri za in{tłrmację. A z okazli TozDc-
czYnające8o Się no,,Vego roku sztr<olnego 1995i].39E
Pani, wszystkim cz]nnkom Rady Pedagogicznej. pc-
zostałyrn piacow-niliom Szl,,oły i przede rr,sz},-stkirn
d z i e ciom w imieniu redakcji,,V/itrvn-; Sl:ligit:i-
skiej" życzę lvsz;,stkiego na,jiepszego: dobr},ch .rva-

runków do realizacji planólv, sukcesow zalł,odo.§-,.c],}

i duzo radości, i satysfakcji z tł,;zkon.vrvanej plat},.

- W imieniu rvszvstkich - bardzo dzięi..uję,
(H.Z)

raaaaaaaaaaeaaaaaa e*O§i}}}i}łłairłes§}.ii,+a

E-{IŁG NAM...
' W nr. 13 (94) z 6 lipca br. pisałem o spektaklu

(trudnym) jakiego jeszcze u nas iłie było. Przeds'la-
\^,ienie zostało prz.,,.gotowaoe przez Grirpę Teatrai-
nych Doświadczeń z Poznania .,ł, nasz_.vcl,i ,łiatrakach
i pomieszczeniach Centrum Kultur;.. Grli;;a pracuJa-
ca pod kierunkiem reżysera Dorrlinika Richalda goś-
ciła u nas też i u, tym roku rv clniach 17-3l lipca.
Czy w trakcie lł,arsztatorłr narodził się te:i kolejny
spektakl?
W każdym razie, miło nam było czytać otrz"vmane od
Dominika Richarda na papierze svgnowanyrn przez
Atelier Thćatral d'Expression Flancaise a ].a },{ai,son

de la Bretagne podzięko\,vanie:

S zanotłnE P anże Dyr ektorze!

ChciałbEm przede tuszystkim Pan,-t, poclzźękou:.:ć

za serdeczne poparcie, a tukże całej elłżpźe Centrum
Kulturg, która okazała dużq życzli,*^ość na Tzecz ..La-

szego przedsięwzŹęcŹa. Jestem za ta bardzo uclzźęc.:-
ny, że Pan num umożLżtuźł nasze waTsztqta tec,tral,ne.

Śmźgiel jest i będzźe zaas.e :wźq:any z nasżcL tuor-
cZoŚcŻo{

Przy okazji, ch,cźałbgm prosić Pqna o "po]1.oLDjLe u-
możlźużenźe korzgstania z pomźeszczeń Centt,,ttin K;,l-
tura, na tych sarngch usarunkach, ntięcizy 15 a, 23

urzęŚT łŻa. Będę lutedy prowadzźł ug,rsztiit Ll ieatrq.l.ne

: ntłodzie:q z Poznanźq,

Oczywiście tea|raLną nrłodzież z }roznania prz}-j-
rnieir:,-g. A trl-tz kieiir,ś;, lriór;yś z wielkich łii.l-i;i,o,.," pł-
wie: \,valszi,aty teatl,alire odbywałełr w śt-iligieisi<rci:
rviatrakach, (H,Z l

JŁ]BILF_-_ lZ oSP s}liGIEL

T,.ż, T!Z..,

}"3iąłerł r:tozność l;.czestniczerlia
br,łi:j ,ł Za,ządu OSP Smigiei. kture
pnia b,r. Ternatem głównym był_v
uroczystości 100 1ecia działalności
odŁ.ędą się w sobotę 9 r,vrześnia bi.
Ęędzi,e pr:€nlalsz1 },{sza śrv. i uroc:i-sta akaien'ia.
Eęcizie !.eż pa'r"az sprzętu strażackiegc i kcncert or-
kiestry detej. Zostanie też ,ł,ydana okollcznosclo-wa
publi kł:c j e_, .qzczegóły będą,,l,, af iszach.

I',{órvicr.o też o baldzo iicznych w te upalne i,i_.i
akcjach gaś;iiczych. Koniecznością staje się pozl-s|ia-
nie trzeciego kiero-\łcy wozu bojo-v,lego i zaxun 1lez-
pr;e-oi,oiloł,;e3o Środka łącztrcŚci, gciyz obecnie posia.-
C;l:\, nie zclaje już egzaminu. Obecny na posiedzeniu
J:ilr;,r:i;trz jerz}, Cieśla zakonunikował, ze pieniąclze
(60 rnilio;,o=* siarych złotych) już wpłacono i nalezlr
oc:ekiu.ać ieaiizacji zło:lorrego zamóv,zienia.

Fiet,ul,szy łaz Ę&§ to spotkaio, że ktoś l:am clzię-
i<uje *- powieCział naczelnik Roman Schiller i od-
czyiał pismo z Poznariskrej Hodou,li Roślii-r 

- Sia-
Cja N-asiei;na i{ch-l.inilii podprsane pTz?ż civr.ektora
janusza Piaseckiegc.
W z;*ząz-yłu z ba.rdzo sz]]lJkq i sprau;nq gkciq g(Jsze-
nźa pożatu jęczrnźenia jarego us clnżil, 30.0T.br. przez
sircżci};ću; z jednostkż u Ś"rnigl,u skłcrclan^L gcrące po-
cl zź ęk o w ani e u s z,11 s tkźnl" c zł o nk o,1n dr u z y ru g a ś n i c z g ch,

ze Smźgla, którzg przyczgnźiż sżę u: tym clnzLt d.o gtl-
szenźu groźnec1o pożaru. W ztuźqzku . pcaa:s:lJm
przekazuię na konto Smigielskiej Slra-g kttotę 150
złotgch,

Pieniądze się przydacizą. a, Cz;-telnikon: plz-ipo-
n:inarn APEŁ, jaki nasza jednostka skierorr.ała DO
§POŁ.ECZEN§TĘEA MIA§T,A I GĘ.IINY S}IIGIEL
*BAZ ZAKŁABOW PRACY:

li**riteł Srganlzacyjn3, ze łvzględu na trudną sy-
tuację finansol.,,ą naszej OSP, apeiu je do }Iiesz-
ir*i;cćw łl9iasta i Grniny o płzeiiazanie na konto l<c-

*iitetrł tioJ:rowolnej danin1. pieniężnej na jaka stać
§zarrolvnych §{ieszkańcórv.

Fieniącize te zostaną ptzeznacz,one lla zctgarlizt,-
\,",,anig tak goeiiiego Jubileuszu oraz na zakup braku-
jąeego Ę!:rĘĘ€iuro§,arria dla naszych druhórv.

I.vpłaty pieniężne prosimy dokonywać:

- na konto rł, ES Śiłiigiel nr 172-3713

-. ołaz rv każdy per:iedziałek orl go.jziir1- 1€.S*

- 1S"*0 r.v strażnicy OSP rv Smiglu, uL Porl,-
,cli;1;3ą,: ;iv Bi'-li<1.. 4

li+;r:iietzaokłzanie *obrej rę,oli r sel-
c a składa z góry serdeczne podziękorvanie. @. Z.)
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Ocl dłuzszego czas..l tr.ła spór o to, kto, w z\:\,iąz-

K\i ze zmianą sposcbu zasils"rria lł, eiielgię elektr3,cz-
ną riieirtórych c;:ęścJ. SmigJa (Jak 1adnie te ulice rv,v-
giądają irez słu_pór.,, i napov*ietrznyclr kabli!), na pła-
c:ć za wykonanie ljnii od złącza do licznika.

L}r..zie komisje R,ad7 Miasi* i Gminy w Smiglu zobo-
v",iąz,ał;r Zarząd ctro w;.,stąi;ieiria łv tej sprar,vie clo U-
rzęCu Aat,vnonopoLoł-rego r,l,, Yv'atsza-,łie. Ten z ko-
1ei sprar,ł-ę przłI<azał, ltĄinistersiwu Przemysłu i Han-
d1u r,-,l 1V;.rsza-lvie, skąd i;urmisirz Jetz:r Cieśla otlzv-
neł qiaior,;ąi]e \,v 1ipcu wvjaśnienie.

i'-;l':i,l;;,7ąi_,1y je w całcści
W zuźo,zitu. z pźsm.tm nr a572l96l95 z dnża 28

w
z

Irłiuźetnźu 1995 r. kiere;uangłrl, clo Urzęcłtl Ałz:t.ymonc-
p cl oił e g o, clotg c zącE lll" pl" z e !ł ud o u) 1j Lc e w ft e I T zny ch, ! i -
niź zasźlajqcgc'r^t lł'l"z, j\.'i:iąisterstl:c Przem,gsłu i Liaa-
dlu uprzejmźe źnf crirt,.łje. .e: u: n,yś}" ctrt. 2 lLsta**g z
tl,nźu 2B cz?,ru)cc i950 l,, o pouszech,łiej elel<tryfżkacjż
l"usi ź osźedli (D,., Tj. z i951 r, Iłr 32, poz. 135), tułas-
naścźq Lałuścźcże!ż bu,d,ynkou stałg sżę ueunętrzne u-
rzqdzerłia odbźorcze ż pżony eLehtryczne u bu,dyn-
kąch. Sianousźq one wźęc część sl,cłu,douq budynku t,

jako takźe IDg (Irt,47 § 1 Kodeksu cEtuźlnego nźe mo-
gtł b:łć adręb,ayłłt od budgnku przedmźotem ąnłasnaś-
cź i źnrvych prtnD rż.eczawucłL. Z tych względótu prze-
l: llclau: a., r o zb utiol-u a, o dtw orzenź e lub m,o dernźzac j a
,łłelunętrznej lźnźż zasźlajqcej, jak również jej eksplo-
atacja nalezy do ułuścźclel,ź ł:udankóął.

Przepźsy rozporzqd.zenia IłIEźEA ar&z AGTżOS z dnża
9 kuźet,aźa i977 r. (Dz.U. Nr 14, poz. 58) § 12 ust:. 1

do § 14 ust. 7 usgmagają źnst{.1.1,ouania zabezpźecze{t

HffiOFHĘ §§ń§ i
tc złqczu, nu zetunątrz budynku, jeżeli najbliższe za-
i-. e.łpżeczell,ie u: siecź nźe zabezpiecza useunętrzne j
Itnźź zclsźl"ajqcej, Zabezpźeczenia te chronźq budEnek
pr ze d eu: enl;.u,alny m p o z&T elIL spotu odotlsana m, zLDar-
cżem u instalctcjź elektrgcznej. Oprocz tego lokulżza-
cja zabez,slźeczeniu na zeunqtrz budEnku Lu znacz-
lgm stopl""i^Ll, u_l.rud,ni& nźelegalny pobor energii elek-
tr,ycznej. Dostau"ca energźi u l"uEpadku stu:ierdzenża
nielegalnego poboru energiź rlxoże zażqdać na koszt
odbżorcy przen,lesienźa zabezpieczenia do złqcza na
. e u,) nqtr z b u ti,i1 llk u,
}{źezależnźe od polłEższego IDg § 6 ust. 1 pkt. 2 za-
rzqdzenta MGźEA z dnźq. 3 maja 1978 r. ru sprauie
tl.:ąrunkóu: dosturczania energii elektrycznej (Mon.
Pol.,}ir 16. poz.55 z dnźa 13 maja 1978 r.), odbiorcE
sa o'jlol.l,iclząrti clo pr:astosouania urzqdzeń elektra-
enęrge,t.gczltgcll, clo nu**ych uarunkóu prclca u Tqzle
przeprouacłzanźa przez dostazocę u) oznaczonuch ter-
ntinąch zmźuT"a napięcia lub rodzaju prqclu oraz
sposobu zasźlania i sgstemu och,rony od porazeń, z
tyln :e clostaucę obcżqża przastosouanie i uan"Lianq,
zrrzqclzeń, o napięciu znamźonowym 15 kV i tłyższErn,
oraz o napźęcżu znq.mźonouym 6-15kV, je:elź ltrona
ttie u.slalq lnac:e j w umowię.
W śraieile pougższego, zaleceń zakładólD energetucz-
nu ch clo t,a c zclcg ch pr za stos olDania ueunętr znE clt, Li-
nii zasilajo,cllch (lulz) i źnstalacji zalicznikoąlsach do
notuych zuarunlłów prqca kosztem odbiorcóu; energix
elektrgcznej nźe mogę uznqć za niezgodne z prawern,

(padlcr. II. Z.) Pismo podpisał:
Dyrektor Departamentu Paliw i Energii

Andrzej Pźerzak

$usza + fu&B§§Byś§meść : pożat
POŻAB,G\Ą/E INTERWENCJE OSP SMIGIEL

2.07.

5. 07.

9.07.

23.(l7.

27.07.

30,07.

3 1. 07.

19,07. -

1 r)8. -

2.08. -

POLO}TEZ w Śmiglu, ? strażakółv,
stodoła w Smiglu, 10 strażaków,
na fałszywy alarm do St. Bojanowa udało
się B strażaków,
płonący dreurnik w Przemęcie, 11 straza-
ków,

mieszkanie w Smiglu, ? strazakórv,
ściernisko w Earchlinie, 12 stl,ażakór,r.,

6 ha jęczmienia ,w Czaczyku, 10 strazakóvr,
6 hektaro",ł,,y łan zboża na pniu w Molow-
nicy, 10 strazaków,
toro-".risko rv lrłietązkolvie, 5 strażakór,v,
torowisko w Starym Bojanorł,ie, 10 stra-
zaków,
pobocze drogi i ściółki leśnej lv Boszko.;rie,
9 strazakó..łr,

ł,lló. 
-

.l. 1_] 8. 
-

7. rJ8. 
-

10,08. -
i1.0B. -
19llQlj.\/U. 

-

pobocze drogi i 25 arow zboża na pniu w
Czaczu, B strażaków,
pobocze drogi, 4 strażaków,

pobocze drogi i słoma na 25 arach rv Gliń-
sku, B strażaków,
słoma na 1 hektarze w Olszewie, 10 stra-
zakórv,

ściernisko na 2,5 ha w Nietążkowie, 5 stra-
zaków,

wóz zbierający w Białczu Starym, 6 stra-
żaków,

zbaże na pniu na 2,5 ha i słoma na 2,5 ha,
9 sti,ażaków,

stodoła w Górsku, 10 strażaków,
słoma na 25 arach lv Smiglu, 10 strażaków,

sloma na hektarze w Zydowie, t0 straża-
kólv.

Roman ScltżLler
Naczelnik OSP Śmigiel
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Gościern Za.tz,ąd;-i, był Andrzej Sa_rrrowski -. dyr,'
byłej Stadniny Koni R:cat.

Z byłej stadniny w},odrębiono (fizycznie, ale jesz-

cze nie prawnie -- ,,Niemoc Warsza-wy jest nie-wia*

rygodna") gospodarstv,za Kob;rlniki,Bialcz St. i Czacz
przekazanc je firmie Foznańska Hodowla Rośiin.
Spółka z a,o, zls w T,;lcach k/Poznania t-nvorząc Sta-
cję Nasienną Kobylniki, ktorej dyrektorem został
Janusz Piasecki.
Tematem rozmowy z d-yr, Sarnowskim były zadłu-
żenia i formy ich ściągnięcia (Jak wiadomo Zarząd
chce przejąć część gruntórł,), Członkowie Zarządu do-
wiedzieli się, że ,,wasze problemy są maleńką cząst-
ką w skali całego przedsiębiorstwa". Swe wystapie-
nie dyr. zakonczyŁ ofertą: powiedzcie co chcecie, na
co rnacie, ochotę _- damy wam, ale pieniędzy nie ma-
my! My też potrzebujemy pieniędzy. Musimy reali-
zować,budżet. Jak długc mamy ludziom źłuntaczyć
to, że nie płacicie? - repiikowali członkcwie Zarzą,
du. Obie strony stwierdziły na koniec, że transakcja
sprzedaży - zakupu gruntu obu stronom da ,,lekki
oddech".

Drugą część obrad zdominowały przetargi.
Na wykonanie dachu rra świetlicy łv Brońsku wpły-
hęło 5 ofert. W związku z tym, że nie wszyscy w o-
fertach jednoznacznie się określiii, postanow-iono za-
prosió oferentów na przetarg otwaity, w czasie któ-
rego będzie można uzyskac dodatkowe informacje.
Najkorzystniejsze waru-nki (koszt 85 rłiiionów, ter-
min 1.8. - 15,9. gwarancja 2 lata) przedstawiła fir-
ma Zakład Dekarsko * B}acharski Kazimierz Szy-
manowski Stare Bojanowo ul. Główna g7. (Oferty
konkurentów koszt określały na około iŁa n:ln,).
Na opracowanie dokumentacji projektow-ej na ogrze-
wanie pałacu - szkoły w Bronikorvie oferty -l,żażyły

4 firmy. Analizowano je po zapoznaniu się z opinią
eksperta Jacka Sacha z Leszna i według kryterió,,v:
1. oszczędność energii, koszty ekspioatacji, nov,zoczes-
ność urządzeń, ż. termin opracowania, 3, wiarygod-
ność oferenta. Najwyższą ilość punktów 78,37 uzys-
kała oferia firmy: Projektowanie oraz l'Tadzór Sieci
i Instalacji Sanitarnych mgr inż. Andrzej Siadek
Leszno. (Konkurenci uzyskali odpowiednio: 69,72
pkt., 68,69 pkt., 61 punktów).
1 sierpnia
Gościem Zarządu był p. Andrzej Siadek, który przed-
stawił kilka wersji - różniących się pa_rametrami
technicznymi, wyposażeniem no i cenarni - central-
nego ogrzev",ania z kotłownią na o1ej w pałacu
szkole w Bronikowie. Radnym przedstawił aiterna-
tywę: tanio i wcześniejszy remont ai}:o diogo prz5.
mniejszych kosztach eksploatacyjnych i z odległyn:

i,u ci.esie r-etłorrtetrl, Pc zap,_lzt-:,irrlrLl Się z tec}iniczn"v-
ri:i za.,vilościa::ii i rł,ysłuchaniu opinii inz. },,1arlana

iłęgle;:skicgo irltalono: rury stalor.,-e (zamiast mie-
alian_-yc}i), grzejniki płytow-e, piec ti-p,.r l-iesstrrann z

auiclia_t"vtznyrn opTzyrządov,,aniem. Palilvo - olej
.ł 1.1Ł,!ornijiach z polietylenu. Koszt eksploatacji kot-
łcrłni zcstanie zmlriejszony pTzez ocieplenie strychrt
i tarasu. Tc r,,rszysiko będzie kosziolł,ac około miliar-
aa s'r,;tr.y,ch złot;lchl Reali,zacja w tym i łv prz.vszłym
roku. Cbiekt nia lryć oddarry do użytlrlł we rvrześniu
1!,l!;6 loiiu.
i; sieiipnia
besja .ł;vjazciolva: pałae *-- szlroła lv Brtlnik,rwie.
iJc;,lłr,aią Raciy Nltasta l Gniiny w Smiglu z 1993 ro-
i;u -;v.spolriie z iiu::aioriun Ośrł,iaty i Wychowania w
i,c::z";,.ie klipiono o ci R o lnicze go Kombinatu Spółdziel-
c..ego w j-iroiiikcwie za L4a0 milionów złotych (pła-
ceic po połorvie) pałac wraz z parkiem z pIzeznacze-
ilreii} l]a szkołę.
Od tegc .ża5],1 \,-, ciliekcie (piękn_vm i dużym) prze-
prol,,-;..O.zan}- JeSt geilerain,v remont połączony Z pla-
cani aciapta.c_vjn;-ni. Ocena plzebiegu tych prac by-
ła gic.;,nym ce].em rr,"vjazdu.
Pla_ce iozpoczęio od ciachu, strychu i piwnic, Wy-
i:itl,zono riiektóre ściany działor,ve, ale i postawiono
też nov,le, iJłozono sieć łvodociągo."vą i instalację ele-
kiryczną. Obecnie odkuwa się stare tynki i nakłacia
no-!7e. Kolejn;.m etapem będzie montaż centralnego
og::zełvania.

W toku dyskusji członkorł,ie Zarządu podkreśIali ko-
niecznośc r-",yjazdów w teren równiez i całej Ia-
d,v, Pervniej daje się pieniądze, gciy rvidzi się na co
się ,1aje. Pr,zerł,ociniczący Rad_v uczestniczy rve
,r,szystkich posiedzeniacih Zatządu - 

podkl,eślił słu-
szność dec_vzji poprzedniej Rady o zakupie zrujno-
\.;anego pałacu. Być może uratowaliśmy społdzielnię,
i:o p€,rvl1o uratorłlaliśmy pałac, który jest zabytkiem
i rozwiążemy problem jakim jest przeciążenie śmi-
i;ielskiej szkoł;,. Efekt będzie w pełni dopiero wi-
.joczn.y po ukończeniu wszystkich prac. Burmistrz
zapo-":,liedział w;rjazd do Czaczaby zobaczyć jak szko-
ia i,.łiiki:3onuje rve rvnętrzach pałacowych.
A ilłładto oma.łiano materiały na najblizszą Sesję.
i,ll,jn, iiciii"ałę o podatku rolnym na drugie półrocze.
-iic:ili;:ja F,ili-iictl.-a sugeruje, by podtrzymać stawkę
:,: piel,rrl3zl:g.l pcłrocza (1B0 tys./ha) argumentując, ze

i:;e;liaclze naJezy ściągać od dłużników, a nie obar-
czać t-..ch. co płacą, Zaproponowano starr,,kę 200 ty-
sięc;;,lha argttrnentlrjąc, że wzrost o 20 tys. nie jest
uuż-i- i ciotycz;, też dłużnikó*,, Nlamy coraz rł,iększe
poii,zel;-,. a społeczeństv,,o rozlicza nas za to, co robi-
n,-.,. To. ze ktcś nie płaci. nie może być argumentem
r, ,l. l;:,:,.,llii. ;.,,,r ::aicgiości rv tal<icj cZ}r jnnej fortllie
itlstaira sc.iągtlięte. Ostatecznie Zarząd, przy drvoch
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giosach wstrzymujacych zaproponuje Radzie starł,kę
200 tvs./ha.
Projekt uchrvały zmieniające j cenę rvod_v przl ięto
jednogłośnie. Pt,oponuje ona ? tvs,/mi dla ludności
(obecnie 6,5) i 10 tys,/m3 (obecnie B,0) dla przenrr-słu.
Argumentem za podniesieniem cen był lvzrost kosz-
tór.v produkcji (energia elektryczna) i koniecznośc
tltrzymania, przynajmniej rTa dotychczaso\v\-m po-
zionrie, stanu technicznego wodociągu i sieci.
11 sierpień
Głólvnym punktem obrad było podpisanie plzez
Gminę, w imieniu której podpisy złożylt burmistrz

Jerzy Cieśla i rviceburmjstrz l{enr;.k Skrz;,,pczak a
firmą Bora] Polska, w imieniu której podpis zloż.vł
Piotr Babst 

- umorvy o rłispółpracy. Rzecz dotvczy
cegielni r,r, Przysiece Polskiei W związku z rł,nios-
kiem o uruchomienie rv Sinigiu taksórł.ki postano-
ruiono przywrócic postój (rł,5.6u1o-u""na koperta dla
jednego pojazdu) w dalvnym miejscu na placu
Rozstrzelanl,ch.

Dyskutov,ano rór,ł,rniez o podpisanej niedarvno un}o-
wie wstępnej z Zakładem Telekomurrikacji Polskiej
SA w Lesznie. (zob. WS nr t5l96 z 3.08.br.).

(H.Z,)

Wizyta u sołtysa Wydorow&
Jak się okazało do sołt;,sa Wl,doro,,r,a - p. Bog,.r-

słarva Szczepaniaka-trafiły.,śn-iv ri. dniu zakończenla
żnirv. W_vpyt"vłr,ałr-śmv jak poszło. ale odporr-iedz bvła
ogólnikor.va: rł,szr.stko zależy od tego. jak sie spr.zeda,

Najmłodsz_,v sołt,r-s gminr- (to określenie juz chl-ba
do p, Bogusłalva ,.przr.rosło'') - 24 1ata, od 198B roku
prolvadzi 13,74 hektarowe gospodarstwo ze specjali-
zacją w produkcji zrł,ierzęcej: 110 tucznikorł,, 9 szt.
bvdła. Gospodarstrłro jest zmechanizowane, są auto-
maty paszorł,e, dojarki. W ubiegłl,m roku pr:zepro-
rvadził remont obory z przystosowaniem do produk-
cji tnleka. Chociaz przez całą naszą rozmowę plze-
i,vijał się temat złej koniunktury dla rolnictwa. mia-
ł;vśmy okazje zobaczyć gotorł.y już projekt rozbudo-
rł,v świniarni 

- rórł,nież z automatami paszowymi i
mechanicznym usu\vaniem obornika.

Rozmawiając o żniwach, pracv i w.vpoczynku od-
kryłyśmy, że Pan Bogusław dość często bywa lve
Francji, gdzie ma rodzinę. I wtedy się zaczęło. .. . Zo-
stałyśmy wręcz zasypane zdjęciami nowoczesnych
maszyn rolniczvch (najrviększe r,vrazenie robi ma-
szyna pakująca baloty słomy w folię, dzięki czemu
nie trzeba ich sprzątac z pola 

- są zabezpieczone),
odnrian b},dła i infornracja o francuskim rolnict,rvie.j tu zdradzamy tajemnicę: p. Bogusław- pr.zl-rł,ióz}
zdjęcia i rysunek technicznv bardzo prostego a jed-
nocześnie bardzo przydatnego urządzenia do uprarł-r-
gleby 

- rozdrabiania glup ziemi, Byc moze jr_łż rr.
przyszłym roku ta nowość pojawi się na jego polu.
Na pytanie czy myśli rólvniez o sprorł,adzeniu któ-
rejś z ras bl,dła odpowiedział, że owszem, bardzo b1.
chciał, ale pr-zepis;. celne są bardzo surowe i nie ma
szans na szvbkie, bezproblemowe załatrł-ienie prze-
wozu. Jego zafascynorvanie tamtejszymi sposobami
gospodarowania jest oglomne. Najgorzej podobno
wypadamy przy porównaniu warunków uz5rskiwania
i spłaty kredytów. Mamy jeszcze dużo do zrobienia
zanim choć trochę zbliżymy się do Francuzórł,.

zmieniamy temat, przeciez musimy sie dor.vie-
dzieć czy p. I3ogusław już pr",r,r"ry""łrł się do roti

,.$łorvy" rvsi. Stanowisko objął 13 grudnia, a rł,ięc
to juz ponad pół roku. Co się udało zrobić?
Udało się u,yrór,vrrać drogi (kosztern 12 ririlionów),
lv czr-nie społecznym mleszkancy usunęli lub obcięli
gałezie i krzewy przeszkadzające w przejazdach, po-
szelzono drogę ,,ł. miejscu gdzie szkoiny autobrrs za-
biera dzieci. A co jest do zrobienia? l{a generalny
remont czeka sala -,viejska. l.Iiesiet;r nie będzie na
siebie zalabiać; ze \Ą,zgledu na rł,ielkość rnogą się vr
niej odbyrł-ac tr,lko zebr.atiie,. \r/ tym roku powinno
rł,ystarczyc pieniędzy na zakup now-ych drzwi, a
reszta,..
Dużym problemem dla w.łaścicieli szklarni i pieczar-
karni jest słabe ciśnienie w-ody. Trzeba by zbudować
przepompoivnię. Wieś nie iest oświetlona, zresztą nie
t5.1ko wieś, przy odcinku -szosy przechoc7zącej przez
Wydoror,vo tez nie stci ani jt dna latarnia. No właś-
nie ta szosa. Naszej rozmowie towarzyszy ciągły
szum przejezdzających satnochoCów i to bardzo szyb-
ko. Nie dziw, że sołtys złoż,łł rvniosek do Urzędu
Miasta i Gminy o ograniczenle prędkoścj, na odcinku
wsi. Przejazd traktorem z prz"yczeT)ą pTzez szose bez
długiego oczekiwania to marzenie.
Sprawy przepomporr-ni i ośrr.ietlenia mozna realizo-
rvać jed;znie plzr' pomocr- finansor.;ej UMiG, bo 150/rl
odpisu podat}<u rolnego. które r,vjeś otrzymuje do
dvspoz5-cai. nie jest rł, stanie sfinansorva ć żac7nej z
nich. N{oże się l-łda przekonać ,.szefostlvo''?.
\ajmłodszv sołtlrs ptzyznał się nam, że ."vobec po-
rvagi v,,ładzy miasta i kolegóv", sołtlrsów, czasami czu-je sie faktycznie ,,dzieckiem na urzędzie''. Ale nie
przeszkadza to w bardzo dobrllch rłlzajemnych kon-
taktów. Pan Szczepaniak stara się równiez ułatwić
życie ,,swoim" rolnikom. Ostatnio zaproponorł,ał, że
bedzie zbierał podatek chodząc do domów. Pozaz-
drościć im takiego sołt.1,5ą,
Zegnam;, się. chociaż il;.ło nam bardzo tniłc, gościć
u p, Bogusłar,va,
Życzymy mu realizacji planórł. i udan_,vch .pTzesz-
czepień" francuskiego lo1r_iict,."ila rlo lraszp i glłljnr:

(ż. K., E. 
^I.)
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Kron§kq poE§cw§n§
23124.87.bt. - \,v nocy nieznani sprawcy dokonali de-

montażu 1inii teiefonicznej kradąc i600 rnb. diutu
z brązu na trasie Vy'}.clorowo - Nietązkovt,o.

28.07.tlr. 
- 

w Przysiece Starej I doszło d,o kcle;r:;,clr
nieporoztlraień n_liędzy ojcem a synem ną |.3 rvv-

korzystywania pomieszczeń gospodarcz_vch. -iiro-
ny pouczono,

29.07.br. - w V.ronieściu, w obrębie 1eśn;,i1. ,1'iiaj

nietrzeźw,i mieszkańcy Leszna o półriucv i uzi]ai1-

li ognisko. Wniosell clo Kolegium.
30.07.br. skrzyżowaniu ulic S. Skarzvńskiego i

J. Kitińskiego w Smiglu_ kieru;ącv rnaluchem nie
udzielił pierwszeństvla przejazdu i dopror,;aclził io
zdarzenia z innym F'IATEM 126p. Spra§,ce, 7a-

mieszkałego l.r Podśmiglu, ukarano malrdatern 20

zł"
2.08.br. - 11 Q7ąęzu zamieszkały przy ,.r].. 1ń/itii-

chorvskiej nietrzeźrvy ru,,ąż wszczął arvalitu::e z

l,odziną. Strony pouczollo.
3.08.br. - na tle mają't korł,"vril d.oszło do kolejn)rci-l

nieporozumień między teściami a synoy/ą za-
nieszkałymi w Pizysiece Starej 1, Stron;r pou-
cZono.

4.08.br. 
- do nieporozumień sąsied_zj<ich doszło iii

Karśnicach. Wyr,vcłał je prze jeżdza jącr- pl,zez
pole kombajn zbozow}.. Spra-,,ua tl,atiła d,; ii_r1=-
gium,

5.08.br. - w Czaczu, na ul. 27 Stl-czlia -_,r,zejlżclza-

jący ulicą kombajn zbożo-,,-;v uszkoc]ził -.tojąc). ria
poboczu samochod POLOI,TEZ. Wiliose]r C_o Kole-
gium.

5.08.br. 
- ly Q7ąę7u, w mieszkarriu przy u1_. iVieli-

chowskiej, mietrzeźvły syn arł,anturo-wał się z ro-
dzicami. Zatrzymano go do wytrzezrvienia.

8.08.br. 
- na polu prz;. ui. Morownickie j -,l, Si,nigi,l

dzieci bawiąc się rozeblały częśc siogu. Dc po-
nownego jego ustarvienia zobor,viązano rodzicorł,^

9.08.br. - kolejne nieporozumienia na tle uzywa1-
ności w,spólnego korytarza w posesji przy uI. J,
Kilińskiego w Śmigtu. Strony J]ouczono,

SERDECZNIE PRZEPRASZAMY pp. Justynę i Ma-
riusza Czyżewskich, kiórych ślub zapo.,.,.".iedzieli,iriir.
na 26 sierpnia. W rzecz,vwistości odbył się i6 sielp-
nia. N{ałżonków i lch Gości -ieszcze taz -p]:zepIaszamy - Red.

Z porvodu nie otrzymania z USC lł Sl-,liiJ;ł il,:.-
nyclr, zaporviedzi pr"z_eclślu'iln"*ch nie piii,:ilkil jein-,,.

Do tematu powrócimy. Re<l.

9.G8.br. -- przep]:owadzono rozmowę wychowawczą
z synen], który niewłaścirł,ie zachował się w sto-
sunku cio matlri. Oboje mieszkają r.v Gniewowie.

1tr.E8.br. - rąietłzeźwy mieszkaniec Śmigla na pl.
Rozstrzelan ych, tuż po północy, lzućał buteikami
po piłvie. Wnicsek do l(olegium.

12.88.br. 
- w godzinach nocnych inter-i,veniołvano

przy stawie pIzy u]. Morownickiej w Smigiu,
gdzie pies rodziny bawiącej na pikniku płoszył
płyvlające łabędzie. Przepro-wadzono z właścicie-
,iami rozmov,zę ostrzegawczą.

13.88.hr, - d.igukrotnie interweniov;ano w mieszka-
niu przy p}_,, Rozstrzeianych w Snriglu, gdzie do-
chodziło do nieporozumień między konkubinami.
'}ii+żrzeźwy opuściŁ mieszkanie, ona udała się do
rodzicorv.

i4ij,5.S8.ilr. 
- w nocy skradziono (odkręcono) ciwa

kaia z sarnochod,u FIAT 126p parkującego na u-
licy Lipc-r,ej rv Srniglu.

}5.*8.-łrr. przejściu dla pieszych \\/ Smiglu
ri,ieszkaniec Kluczewa kwierujący trCRDENi ilS-
KCRTEi,! potrącił przechodzącą kobietę lai 48 i
irziecl<c Jat 6. Spt,ari-ca zbieg1 z łriejsca ivypaciku.
lV -i,v,yniku cz; il:,ości śledczych został ustalony.
Ii,ió-,vczas ptznzn&ł się do .,vin;v. V/obec niego
.,,.,szczęto postęporvai-rie o spowodo-lvanie łvypad-
kł_r Crogo."vego.

i§.;}5.Łr. 
- svszczęźo postępowanie przygctow-awcze

r.vobec mieszkańca Czacza o nie}egainą upra\,vę
maku.

W lipcu:

- sporząCzono 17 wnioskó-ł do Koiegium, v; tym
1,L za kierawanie pojazdartti w stanie nietrzeź-
WYm,

- ukarano 16 osób za wykroczenia na łączną sttrnę
l65 zlotych,

- pouczono 106 osób,

- zatrzyrnano 4 prawa jazdy i 11 dorłodcrv r-ejes-
tracyjnvch,

- inter.nreniowano 34 razy.
€_jrł,aga! O kradzieżach pieniędzy w śmigielskich sk]e-
pach 

- w następnym numer7,e.

"", " ył,Ł ;:,,iĘlffi i"x*,.,*';f " ""'

i{ONl{UBgY NA DlaREKToRow sZKoŁ
WYGRA.LI:

w łzaczu_ rngr .,ĘIKTCR SNELA,
łv Sieryn Bojanolvie mgr MIROSŁAW GRZEL-
f ?\/V

GRATULUJEMY!
@aa...*ffi

lt_;.;aiel. praciłjąc1., bez nałogów. rvynajmie pokój
iil Sn:igi,rl na okies jednego roku. O{eriy pr.osinry
skladać rł, redakcji,
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PiiOĘ/AI}ZI SP§tZELrAź HASTFP-.IACEaid §_{,/yt}p_l,Ą/F]I{,1,,]w RF+i*_ą. !i N-ICH:
1. P. Bauer, W. Omieczyński: Smigiel w powstaniu

wielkopolskim 1918-19lg, 2,50. zż.
ż. St. Florkowski: Doktor medycyny Oskar Stani-

sław Bielawski (1891-1973), 0,B0 zł.
3. I. H. Florkowscy: Zasługi Oskara Bielawskiego

dla psychiatrii polskiej. 0,30 zł.
4. F, Grys: Targovrisko moja wieś, 7,0a zł.
5. St. Jasnosz: Najstarsze wykopaliska archeolo-

gicir_e w okolicy Smigla, 0,25 zł.
G. A, Kaźnrierczak: Dęby Ziemi Kościańskiej,

a,25 zł.
7. A. Kozłowska - Kamzowa: Fara Kościańska,

0,35 zł.
B. Z. Smoluchowski: Ze starych szpargałów, O,Za zł.
-q. K. Winowicz: Kultura muzy.zna Kościana w la-

tach 1870-1970, i,a0 zŁ.
10. K. Winowicz: Włościańskie amatorskie chóry z

kcściańskiego, 1,00 zł.
1i. H. Zbierski: S;,l.łietki Polaków rozstrzelanych w

1939 roku na Starym Rynku w Smiglu, 3,00 zł.
72. H. Zbierski: Udział mieszkańców Śmigla i okoli-

cy łv Powstaniu S/ieikopolskim 191B-1919,
2,a0 zł.

13. H. Zbierski: Szkolnictwo rolnicze ,w Nietażko-
.,vie ].912-Lg87, 2,50 zł,

14. K. Zininiewicz: Wonieść, a,ż5 zł.
15. K. Zirnniervicz: Siekowo, 0,25 zł.
16. A. Ziołek: Gryżyna. a§5 zŁ.
77. A. Ziołek: Pałac w Kopaszewie, 0,35 zł.

] E, Ochotnicza Straż Pożarna w Kościanie, (oprac.
zbioro-ge psd red. Tadeusza Jąriera), 0,25 zł.

19, Ochrona l,",artości krajobrazowych na Ziemi Koś-
ciańskiej, (rnateriały z konferencji naukowej pod
red. Lecha Ryszkowskiego i Kaziryrierza Zlmnie-
rłricza), 0,40 zł.

20. Kościańskie przemiany (praca zbiorowa pod red.
Jerzego Zielonki), 0,50 zł,

21. Pamiętnik Tow,arzystrva Ziemi Kościańskiej
(1979-1980), 1,a0 zŁ.

22. Pamiętnik Towarzystwa Ziemi Kościańskiej
(i9B1-19B3), 1,00 zł.

23. Zesz"vty Lubińskie, zefjz}Tt II (oprac. zbiorowe),
0,B0 zl.

24. Zeszyty Lubiirskie, zeszyt IIi (oprac. zbiorowe),
7,5a zł.

25. Frze-wodnik: Zwiadzarny Smigiel i okolice,
2,00 zł.

żG. Fo}der: Smigiel - miasto i gmina, 2,a0 zL.
ż7. Folder: Kościańskie kościoły katolickie, 0,25 zł.
ZB. l\{apa tur;rstyczna: Zabytki architektury - woj.

leszczyńskie,2,00 zł.
W/w wydawnictwa można kupić rv godzinach otwar-
cia bibliotelri:
ponieeleiałek, środa, piątek 13.00 - 1S.00
wtorek 1CI.00 - l"4.00.
UWAGA!!! Niektółe z tych pozycji można również
kupić i,v księgarni przy pl. Rczstrzelanych w Smiglu.

(D. H.}

§PoRTslPo-tsEKtsEACYJ}.IY WEEKEND
W sMIGtU

W sobotę 12 sierpnia odbyły się I Letnie Ol,war-
te Mistrzost,ra Śmigla w Minitriathlonie, których
organizatorem była Miejsko-Gminna Rada Sportu,
Kultury Ftzycznej i Rekreacji oraz Centrum Kuitu-
ry rv Śmiglu. Uroczystego otwarcia zawodó-,v doko-
nał burmistrz Miasta i Gminy Smigiel Jerzy CieśIa.
Na starcie stanęło 16 zawodników w czterech kate-
goriach na 2 dystansach:
1. dziewczęta i chłopcy do lat 15, którzy musieli

przepłynąć 2 długości basenu oraz przejechać ro-
\i,erem i przebiec po 2 okrążenia sta_dionu,

2. kobiety i rnężczyżni powyżej 1at 15, którzy rnu-
sieli przepłynąć 4 długości basenu i przejechać i
przebiec po 4 okrążenia stadionu.
Do ogólnej klasyfikacji ticzyŁ się czas po zakoń-

czeniu ostatniej konkurencji. Wyniki przedstawiają
się następująco:

€ ciziewczęta do lat 15 - 1. Kar*iina Larek-8,12 s.,
2. Anna Schiller.

@ ckłopcy do lat 15 - 1. Marcin Larek * 6,29 s.
2. Karo1 Marciniak, 3. Hubert Ratajczak, 4. Kon-
rad Szwarc, 5. Łukasz Klupsz, 6. Tomasz Ogro-
dowczyk, 7. Pairyk Ratajczak.

@ panie (startowała jedna kobieta)-Danuta Strzel-
czyk - !8,24 s.

& mężłzyźni powyżej 15 lat -_ 1. Wojciech Wieczo-
rek - 13,27 s. 2. Jacek Kcpienka - 13,31 s.
3. Zbigrriew Ratajczak, 4. Michał Szkudlarek (nai-
starszy zav,zodnik 63 latal) 5. Karol Kopienka,
6. Ałtur Marciniak,
Zwycięzcy w każdej kategorii otrzymali puchary,

nagrody i d"yplomy, a pozostali zawodnicy rragrody i
tiyplomy ufundowane pTzez Społeczną Miejsko-
Gminną Radę Sportu Kultury F'izycznej i Rekreacji
oraz PF}triU s.c. GI}T. lrlagrody otrzyrnali równiez
najmłodsi i najstarsi uczestnicy zawodó,w. Organiza-
torz7r zaplewniają, że ta irnpreza wejdzle na staie do
kalerrdarza imprez sporto:rłyc}r i zapewne z roku na
rok r:rzyciągnie więcej zarvod_r:ikóu, i kibiców. Orga-
nizatorzy dzię}rują za szeroko idącą pomo" * org*-

rlok, na str- B
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SPOŁECZNY KOł§§ITET GMINNYCE{ DOźYNEK

ZAPRASZA

SPOŁECZENS,IWO MIASTA I GMINY SMIGIEL NA Ufi,oCZYS?o§CI DoZYi\KoWE

KTORE ODBĘDĄ sIĘ |7 WRZESNIA 1s95 R. Iv I§IETĄżKOWIE

Program:
godz. 10.00 - Msza śrv. w !,^ościele farnynr rv Srciglu,

,1'i.e§
godz. i}fi _ fql*,glvanie się korowodu dożynkowego przy

boisko ZSE lv Nietążkowie,
ĄlĄ,)§

godz. 1'&* - Gbrzęd Dożynkort,y i część artyst3-czna,

gołlz. 16.SS - zahalva rlożyrrkowa rv świeilicy l"",iejskiej,

UWAGA!WrazierriepogodyczęśćoblzędowaiartystyczrrawauliZSRrł'Nietążkow-ie.

W trakcie trwania uroczystości czynna }ręcl.zie wysta*,a nowocze§§ego sprzętu rolniczego i Środków do

produkcji rolnej. Czynne też }łędą stoiska małej gastronomii,

KoN,{ITET oRGAl\iZACYJNY

-,§.3/§,-,3,-"!}^><!3§^/§Ą-Ąż§,i,§§,+ą,+&+ą&ąą*ę3/+,+&3,ę§§§,ż,^ 
r,-ż-"-,ł,-,r_++_"__,ą,-,-_,/,,,,,ż-

Sportov-o-rekreacyjny,,. c.d. ze sir. 7 szeni faktem. ze nie miał kto r,valczYĆ o skrzYnkę Pi-

nl"ac3izawodów:dziaŁaczomKSPogoń,strazakom,.'*,'a.Dopiergi1'godzinachwieczornychmuzykazes-
dr. Stefanol,vi Klupszowi i obsłudze karetki, StraŻ1,- pciu SFINKS rvyciągnęła Śmigieiaków z domów. Ko-

Miejskiej. l.zr.sta;.c z okazji pracorvnicy Centrum KulturY ser-

w godzinach popołudniowych swoimi ttmiejęt- decznie cl,ziękują za sponsorowanie imprazy; p, Ry-

nościami mogły w;rkazać się dzieci, dia których Cen- ."*.§g-.,ł,/i Sobiel:ajer";iczorvi, PP. 1.M. Kuligowskim' P.

trum Kultu'y zolganizowało konkursy i zaba"zy tł, Słałvoii:iro'ri Sekulskiemu i zesPołorvi Sfinks, którrr'

małym basenie i na kole. Za1 tylko, że z cfert zabaw po prostu g,a}... za kolację. DZlĘi(UJtrilvtYi

nie skorzystali dorośli. Organizatorzy byli niepocie- (M,B,)

,.,a,.,'}l..,.,}-,a,a,}}},t '§i-"t'''3'ą'€'€'§'§ 
ł

Następny numer ,o\,v§" ukaże się T Wtrześnia br.

,,nITRYNA śMIGIELSKA,, REDAGUJE zESPoŁ: Hubert Zbierski (redaktor naczelny), Żanela Klecha, Erika Nlaćko-

wiak, Barbara Mencel, i{a;rs;]§;ił,*r"_+"ł:x i"'ł"** x":l;:il "::xt.11:xr*'jŁ11"}:_§Tl3';,;J|.fr;§R:'ż'"T*'j

Krz1,,żu rra ul. A. Dud1,,cza i przemalsz na

l1'?T r3iTrllhTu"§ffŁ |1:Tff"ii3'.3#t6,*;;; ;u treść ogłoszen i nle ".".".u 
maieiiałó-,v nió zamórvionyc:". Zastrze-

gamy sobie pralvo skracania, Po.prlyi?li? t"r.rił*-"r"" 1istórv. Nakł:id _ 1100 egz., cena .- 40 gr, reklama cm2 _ 20 gr,

DRUK: ,,Drukarnia" n.ió."iirrii śmigiel, ul. ogroclorva 33 _ te1, (C_65) igg_iii 
":", 
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