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Prąq§ie §/v§zystkc o nowych telefoffi.mcBg
Z końcem 1995 roku w Smiglu i w Starym Boja-

norłlic został3- u,ruchomione centrale automatyczne, co
:r,iąże się z pełnym ruchem automatvcznym, o kilka
prakt_vczn_vch iniormacji, jak korz_vstać z tych ..c1o*

bli-.ci". poprosiłam ki.ero,wnika Oddziału Biura Ob-
sługi Klienta w Kościanie p. Henryka Michałorvskie-
go.

Centrala w Śmiglu ma pojemność 2000 numerórr,.
r," St. Bojanowie 500 numerów. W chlł,ili obecnej
podłączolle są już wszvstkie stare numery i ,,co nie-
co" t-lolvyc}r. l{ie korzystamy juz z usług telefonisiek.
cz,vli nie nra tak z\,vanego ,,podsłuchu''. W SmigJ.u
chcąc uzyskać połączenie ze starym abolrentem r,u,y-

kręcamy 1E0 i dodajemy jego numer. Natomiasi z

n_o-,v__vm abonentem - 1B9 i dodajemy p]:zyznany mu
nul]:el. V/ Starym Bojanorvie wykręcamy 1B5 i dc,-

clajem;r trz;rcyfror,vy nulnel abonenta zarór,vno sta-
lego jak i ncri,ego. Abonenci ze St. Bojanov,,a, którz-y
trlieh, nr_łrnery śrnigielskie, w zrł-iązklt z rilożii-y"ościa-
mi tecirnicznymi, zostali, prz_vłączeni dc centrali rn,

St, Pojancwie. Niestety nie rla nołv1.,ch ksiązek tcle-
fonicznych. T_vch z 1994 roku również nie mozrra ku-
pić w Śiniglu. Chcąc uzyskać informacjq o nunlei-ze
abonenta dzrvonimy pod 913. Rozmo-,ły zatniejscorve.
gdzie nie ma central automatyczn;rch, zama-,i'ientr,
pcd nurnerem 900. Wszelkiego rodzaju reklamacje,
uszkodzenia zgłaszamy pod 924. Jest iuż aparat
tejefoniczny, IiD kart.v nragnetyczne, przy pl. Roz-
silzeian1,ch, W tym miejscu chcę zaznaczyć, że z ie-
1e|ciró-ł alarmowych (pogotowie ratunkorł,e - 9!}9,

stra,z i:lozarila - 99B, policja - 997) korzl,stany nie-
oc'lpłatr-rie, czyli bez karty magnetycznej, Niestety, z

t::ojego rozeznania wynika, że kart magnet;,,cznvch
lv Śrniglu obecnie nie można liupic. Jedynie skiep
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,,20" poważnie potraktował klieniow-, ale karly roze-
szły się tak szybko, jak przysłor,viorłre ciepłe bLi,łecz-
ki. Co prawda panie ekspedierrtki zape-wniai_v il:iili.l.
że szef na pewno dol,viezie, Zgodnie z zŁ]l]c\\-riienia-
nri w- najblizszym czasie będziem_,v nogli kupić k:-lr-
ty rł, kiosku Ruch prz_,v u1. Szkolne:j i rł, Ul,ztidzie:

"o""191łi;rl111. 
Aparatow publicznych będzie tez rvię-

cej; prz_v pi. Wojska Polskiego, Centrum Kultur;,,,
Szkole Podstar.vorł,ej tlTr 2 rv Smiglu i rv St, Bojano-
r*,-ie na drvorcu. A jeśli Państrłlo trosicie :ię z zatr:ia-
lem kupna aparatu telefonicznego, to za radą p. ]\{i-
chałowskiego naieży zrvrócić u\^/age na śr.r,iad,ectrł,o

homologacji wydane przez Ministra Łączności, kto*
re pow-inien posiadac każdy sp]]awny aparat.

l(crz,vstając z okazji, zajrzaŁam do llrzędu Pc,cz-
tcwego abv zapytać o los ]. 1 teiefcnistek. Z t"vn p-_"--

taniem zwróciłam się do i{a_czelnika LTrzędi_ł Pl;c::-
torvego w Śmiglu p. Zbigniewa Korlalskiego. i oka-
zało się, ze panie telefonistki i:,vł_v pracorł;nika;:.i
Rejonowego Urzędu Poczty r^i Lesznie, natomiast Te-
lekomunikacja Polska S.A. ,.rł,ynajmottała" je do ob-
sługi centrali ręcznej. W zwtązku z liklvidacją te;
centrali problem zatrudnienia przeszedł na Rejonc-
w-y Urząd Poczty. Ale tutaj, niestety, dla pań plac;\r

nie b;,ło. W rezultacie tylko dwie panie nada1 pra-
cują, w tym jedna na poczcie w Smiglu, ciruga d,o-

jeżdża do Starego Bojanowa. Jedna z pań po 20 la-
tach pracy skorzystała z plawa do zasiłku w Rejono-
r,vym Eiurze Pracy aż do uzyskania plawa emely-
talnego. B pań podlegało grupowemu zrvolnieniu.

Muszę przyznać, że rv tym dniu miałam oglomne
sz,częście gdyż w Urzędzie Pocztowym spotkałam
przewodniczącego Społecznego Komitetu Telefoniza-
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cii Miasta i Gminy Śmigiel p. Andrzeja Słodzlłkę i
p. Romana Borowskiego, przewodniczącego liomisji
Revrizyjnej tegoż I'.omitetu. Pan AnCrzej uśnicchlął
się, rł,iedział o co zapytam. Jak daleko posunięta jest

sprawa podłączeń nowych abonentórł,? Na dzie;r dzi-
siejszy w Śmiglu podłączonych jest 13C, 156 czeka rv

kolejce. Telefony podłe,czane są sukcesyl,.-::re. jska
jcst kolejność podłączen - nie \\,ien:t,. }lcrllitet pr:c-
.-, ła Teiekor:urikacji listę osob, ktore pokr.:,iy ,;;::,

kollity koszt, dalej Telekomunikacje sa1]]? j]ei],1il:J-

kolejność poclłączeń. Faktem jest, że są ulice gdzie

nie ma nov,,ej sieci telefonicznej. Tam niectety nie
będą podłączone teiefony, chcć iudzie r,-,płacili caią

surnę. },{iną mrozy - telekornunikacja rozpcc;::ie
,;;vkopy. Na wsiach natomiast nic nie ject jeszc:e

zrobiore -.- czeka 556 nołvych abonentó,;. k';i;ir.- q-

clą podłączeni do centrali śmigielskiel (czl,ii :-:,ił. -

kancy ,,vsi przylegających do Śmigla). Na l'i-t-ti:c1l l:,,,;,

odbyć się przetarg na instalorvanie sieci rvłaślie r:,
lł,siach. pan słodzinka sądzi, że pójdzie to bardzc.

szybko, gdyż tę robotę ma wykonyrvać od 3 do 4

firm. Wracając jeszcze do podłączen w mieście, chcę
przypornnieć tym rvszystkim, którz"v nie maja jesz-

cze wpłaconej całej k,lroty, ab-,r zrobili to jak na;-

szybciej. Bywało już, że nieureguIo,,vanie vipłat bylc

przyczY1\ą orainięcia przyszłego abone::ta przez eki-
pę instalującą telefony i datej on czeka -,v .,kclejce".
By,wały też przypadki nierzetelnej prac;,, mo-teróv;,
gdzieś po drodze się ,,zgubili" przechodząc z budyn-
ku do budynku.
l{atomiast w Starym Bojaaorł,ie podłączo;:o 40 nc-
..,vych ah,or:entów, czeka ?3, a z o!

].:illre będą podłączo::e do cectra , j,. _-J|:-: ] l':.llC-.i ie
- - 194. S]razało się, że centrala
jest za n:ała, zalcrakło 15 numt

i :.:,::,

-- a ]-,- {.rr]-

kło 15 llumerjest za n:ała, zalcrakło 15 llumelo-w, a prz
ł;vć tez f€z€t:viza. Pro-uvadzone są lozriro-§
łączyć jeszcze jeden moduł o pojen-iności 1C0 nuiile-
rów. Eędzie to możlilve p]]zy zgłosze::iu się jeszcze

50 chętnych na telefon. Jeśli to się nje uda. 15 abo-
neniów z Robaczyna zos"ianie pcdłączon5ch Co cen-
traii śn:igieiskiej. Tak, że ,łrszys{kie csob;", kiore złc-
żyłv r.vnicsek o telefon, ctrz;/nrają go. Kied__v będą
pcdłączone rnlszystkie ieiefony w Starl-nr Eojanov"ie
i w Smiglu na pcszczególnych uiicach, nikt nie po-
trafił mi odpo.,viedzieć, moze pytałam nie te osoby,
po prostu takiego ha.rmonograrnu nie ma. Cała in-
west"rzcja ma b3.ć zakończona vr sierpniu tegoz roku.

}o{yśIę, pro§;ę Państłva, ze do tego tercaiu jeszcze

wrócę, gdyż sama jestern zainteresowana telefonem.
(B.M,)

7. Kto nie płaci odsetek - telefonu nie otrzyma.

9. Ci przyszii abonenci, którzy tozliczają się z urzę-
dem skarbowym, v,rpłaconą kwotę na telefonizację
rnogą odlicz:yć od podstawy podatku.

10. Gstatecznie roastrzygnięto problexrr telefcnów so-
łeckich i ińnych, których właścicielem jest Urząd
N{iasta i Gminy Srnigiel, a użytkow-ały je osoby fi-
lyczne. Tgkich telefonórv jest 24 : 3.B ,,sołeckich" i 6

,,innych"

Ich użytkownicy otrzymali pisrna, rv których zostali
poinforrrrclł,ar:i, że chcąc te telefony przejąć, muszą
do 31 st;.cznia 1996 r. wpłacić do kasy Urzędu 500,00

złotych. Fo dokonaniu tej wpłaty, Urząd przekaze
stac j ę telef oniczną dotychczasowemu użytkoł-niko-,,vi
na własność. Uzyskanie w ten sposób stacji telefo-
nicznej p,ozwoli zainteresouianym na wycofanie się
ze społecznego komitetu telefonizacji. Niezapłacenie
wyrcienionej kwoty w podanym 1ęlrninie spowoduje
odcięcie dostępu do sieci telekomunikacyjnej.

11. Przyjęto rezygnację Jana Fietrzaka z czŁor'ka
Prez;,rdium oraz prz3wodniczącego,,ł,iejskiego koni-
tetu telefonizacji. Czytając jego pismo prze-+odni-
czący Komitetu Andrzej Słodzinka porłiedzi=1: ,,Je-
go zasługa dia telefonizacji rniasta i g:łi-_v jest bar-
dzo duża"' 

(H. Z,)

ffiffiffi&§3§ffi&Ł §łffi §§,$ffi§ §HŁH§*Łl§§fti*;§
Jeszcze raz prz}pomniano zasady 11,płat, które oJ:o-

lviązują we wszystkich r,vsiach i rv Smiglu. A miano-
wicie:
1. W Śmiglu przyszli abonenci vl,płacają do wyso-
kości 720,00 zł.

2. }'{a wsiach - 
1.100,00 zł, u, 11 ratach, do kił,jet-

nia i996 r. włącznie. Ze :,,łzg\ędu na plocento,*,li,ic
już złożonych wkładów, komitet 2dęgrd3l,"-3} tia ci,,-

niżenie sumy rł,płat z 1.200,00 na 1.100.0C złoi-l,ch.

Impulsy będą jednak naliczane cC ],.200,00.

3. Mieszkańcy Nietążkowa, decyzją Flerydiun: }ioriri-

tetu, lvpłacają bezpośrednio w kasie j.-rzęciu.

4. Za każdy dzień zrvłoki nalicza się od;:tlri ,; -\",]-i-

sckości 0,15 zł. Dopuszcza się jei.i:ak ,,pcśi::g" ;:d-
nego miesiąca - należy §o umot",wo$.:ać pise]Tnie
rve rł,niosku skierowanym do l-",iejstr<iego - osiei].o-
wego komitetu telefonizacji. W następnyn rciesiącu
należy uiścić dwie raty.
5. Ci, ktorzy dopiero teraz decydują się p;:z;,,.stąpić

do telefonizacji wpłacają do 1.200,00 zł. I{ie bęclą

jednak brani pod uwagę przy rozliczaniu odsetek
(ewentualnv zrvrot) po zakończeniu inwesivcji.
6. Komitet dopuszcza zarniany, z t-yn, że spiarłl;l fi-
nansowe załatwiają zainteresot,ani między sobą lve
rvłasnym zakresie - Tezygnując}-m i-iie zrł-raca się
już wpłaconej gotów,ki.
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XV§ffi §esja Rady fu§ieste fl ffigge§ga§
...odbyła się 2B grudnia ub. r. Cbecnych było 2i raci-
i.-;ch, nieobecnych 3: usp. Jan Pietrzak i jVfarek Yy'al-

iilewicz oraz Janina Wa-ovrzynowska.
Zasadnicz-l.rr"i tematem sesji miała b"vć sprarva teiefo-
nizacji, a ściśiej przedstawienie przez przedstalvicie-
1a Telekorrriłnikacji Polskiej SA stanu telefoniza.cji,
terninu zakończeni& i kosztó.,.,'. Niestet,v, r,l, dniu se-
sji, przewoclłicząca Rady 'Llrszltla Ranke ctrz.vruał:t
pisr.to, ze nikt na sesję nie przyb.ęcizie. W tej sytrła-
c3i rad_i:i musieli się zadorvolić itrformacią. którą złł-,-

z1.1 p1,2ęlr7odrłiczący Społecznego łion,iiietu Teiefcn_i-
zacji. Andrzej Słodzlnke,. Z żalem dodał. ze komjtet
nie otrz;rmał ad Zarządu tiotacji na pro,łacizenie biu-
ra ani na dofinanso-,lv,alli€ inrvestycji. (}Ia posiecizenl,ri
i<oriritetu, o ktor;rm piszę rv innym miejscu. jecino-

znacznle stwierdzono, że gmina Smigiel jest jed;l,ną.

która do telefcnizacji z budżetu nie dokłada ani zło-
tóu,ki). ,,Nie d,opuszczę, by v;z|ęto złotówkę z \:-iĄz-

kich pieniędzy rłlpłaconych na inlvestycję" - dodał
na zokończenie.

U. Ranke, składając sprawozdatrie Prezydium Ra-
cly z pracy w okresie między sesjami, poinformorł,ała
a następnie odczytała pismo Gminnego Zrviązku Rol-
njkó."łr kółek i organizacji Roirriczych informujące
Rad_ę, że Pi:ezydiuln tegoz związku oclr,"",ołało z fułril-
cji prezer,a Jaira Pletrzaka a porvoiało na to stano-
v, isko Ztgnrunta I{oliiecznego.
Ponadto Prze,o,1odnicżąc?{ zapoznała Radę z pisileiir
SMIGROLU, rł, którym spółka zwlaca się o popalcie
u Woje.ł,ody o przedłuzenie (do czasu w-ybudo,wania
i wyposazenia nowe j) działalności stac ji diagncs-
tycznej. Tym bardziej, że już poniesiono duże koszt-i
na zakup specjalistycznej aparatury. Wniosek prz,.,,-

jęto jednogłośirie.
Burmistrz Jerz;r Cieśla przedsta.łiając pracę Za-

rząciu (częścicv-,ro pisałem o niej w poprzednim nu-
merze) poinforriolvał radnych o udanym pt"zetargu

d-,łóch działek przy ul. Leszczynskiej o ,.ącznr.j pc-
ii,ierzchni 0,37,a7 ha, ktc':re ll)rcerliono ri. .--1"., l E,?3
zł a sprzedano za 45.116,7i] złot-,lch. Griłtrt zirk,,L;oiła

{irn:a TO'!,/VAGO, która na nasz},m tei,e.,i: juz pio-
l acl;i dzialalnośc gi_lsp-lj:,,i;,a.
Aktem notariainytrr spr:eCało ti:ż LrrCi,r.eil .]1.i";',-j

przllcfi961rri przy u1. T. i(cściłszkj, ,<tór;r :ilil,,:,.ii

inieszkający vr nim ],o}iaicrz-'.. Sp;rr;:ąi,;ino e],<t iil,-
tarialny na grunty ori;e, ktore i,r..,1ila nac;lła rv dr,o-

dze przetargu od h_vłej Siadniny li_orri Rącoi -,,; Frz-,--
siece Po]skiej i Czuczu c:fz Snii3iLr za :'1i;';'11,.. 1,.

W czasie sesji podjęic też ucłti,val;,, i;iiędz"v ir:-
nymi o:

- powołaniu Tadeusza lviaiciiriaka na zariępcę kie-
ro,łnika Urzędu Stanu Cyll,ilnego ,v 3,1,i,3hi --
jednogłośnie,

- ustaleniu diety i r;,.czałtu za prze;azd},, słl-t;i1:o-,;ie

d_la sołir.sów i przewodniczącyclr Zarząła-,,ł C:ied-
}i za pel:rienic ich |u:kcji.

ltri-,.sckość diet uzajezi-riona jest łc iiości,:,eq-',il,,i-
ców. I tak: do 200 rnieszkancót, -- B krotność peinej
diety (oi;ecnie rvynosi ona 6,6{i z::; prz-;-,;łueuj;icej
praco'wr:i}ic-rł,i z tytułu pcdróży słl-łzj:o,iej ł.i ,-_li;o,.-

rze kiaju, od 201 io 500 mieszkańcó.r - 1]. krc,t-
ność. cci 5C1 do 8C0 rnieszkaticcrv - 12 k;:otrrośŁ i
porr,,r,7.j 801 mieszkańcórv - 14 klcinośc rliei,,,, ]Jc-
nadto sołil-si otrzvirry,,;ać hędą z,,,vlot Cri,i-rkict;iego
pize;a,ziu słuzbo,*-ego ri, miesia cl-i ,i,g gi,lor.i,liazu;ą-

c,vch zasad za przelazd własnym samochodell"
W .łolnych głosach i rvnioskaclr (głosami rż lad-

n,vch) postancłviono, ze l{;,rmner;l Fa{lst,;"elll;:|!,; t*z-
pcczynaĆ się Lądą tyiko sesje tłłccz;,,stu*ł, yu,y;ątiio,,;:,e.

i\a zakcńczenie obiad, prze,łodnicząca Practy U.
Ratlke złożyla Radnyrlr, a za ich pośredrrictl,r,e;:n

rlies:i<ańcom niiasta i grniny. seid,eczne życzenla:
rr,s z}-stkiego na jlepszego !

(H,Z,)

Na ręce real.aktoła naczelnego iraszcj gazety naclszedł list, który

Iis. triŁADY§ŁAI,V SWOBODA
62-'Jł; Pi',]IEWY u.1. Kapłańska 3

publikujemy w całości. Reclł"lłt jct

Pnie,+ły, dn. 2.01.1996 l.
SZANOWNY P:\NIE!

U progu Nołvego Rokrr odczur.:,ą111 pctrzebę rvyrażelia ił,dzięczności za okazaną mi szczególną życzlirvcśĆ zł: sirolrY

Szano.łnego Fana, Rady Miasta i {iminy oraz z'arza.:,l,.l Miasta i Gniny Srnigiel, tudzież tamtejszego §połeczeńst',,va.

Miłym i.vspornnieniem jest dla mnie spoólranie z Chórem §migielskim i parafianami z okazji 60-lgcia rnojego kaPian-
st,ła.

przy okazji pragllę poilziękow.ać rvszystkirn za rrtą.lesłalre pod rnoim i mojej siostry adresem, Życzenia Świąte:zne i
nolvoroczne.

Ze wzglęttu na stan zdror,via, trudiro łryło by ,§i o.11vzajłn],nić się indywidualrrą korespondencją.

W tej sytuacji uprzejmie proszę w rniarę nrożliu.,ości o zainieszczenie na łamach ,,lViiryny §nrigielsiłiej" reeiag*r,va-

rrej przez Fana, mcich szczerych życzeń na Nolv;; Rok 1996, hojnych łask Bożych i oPieki Matki tsoslriej KrÓloąvej l3oiski

oraz zai]ewnień o lvięzi modlitewnej w intencji poin..śiności naszej ojczyzny.

Z uyrazctnl,ź ucizźęcznej pamie_ci, nal,eżnego szqcullku ź z kapła"ń.skim pozCra'wźenźem

Ks. W Ł, ADY S Ł AW SIVCBrJ DA
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§VŁ KohiCERT S WlĄ TECZ}JY
W miłynr, prawie że rodzinnym nastroju, 29 glui-

nia ub. r. rv sali w-itiowiskor,.,,ej Centrum l(ultury lv
P_:'q|l odbył się pierwsz;. KONCERT SWiĄiii"CZ-
NC-NOWCROCZNY. tVastrój ten nie,wątplii;vie łvyt-
w-orzył wystrój sali (ciekorację wg pomysłu H. Zbier-
skiego wykonali pracownicy Cenirumllak l repertu-ar koncertu. Dzięki sponsorom organizaiorzy świą-
tecznie nakryli stoły, przystroiii 1e zapalonymi ś.yuie-
cami i stroikanri, podali kawę r herbaię, pierniczki anawet po symbolicznej lampce wirra. Dzieciorn po-
nadto dano lody.

Burrnistrz Miasta i Gminy Smigiel
Cieśia złożył uczestnikom koncertu, a za
nictwem wszystkim mieszkańcom miasta
serdeczne ży czenia nowoloczne,

ską. Na scenie pojawili się tez pierri-si członkowie 
-dziś juz panie i panorr-ie 

- zesp;i.i ..Ztńc5.... Vr'yko-
i,iali suitę tańcó."v rzeszcrł-skc-przerr.orskich r,vraz zprzyśpier,vkami. Do występu przrgctou,ał ich Euge-
nitrsz Kurasiński. Koncert zakońcir-ł się r;, r;,tmach
}iarnarł,ałowych. IVajpierw orkiestra odegrała dwa
marsze, a następnie kapela ,,Ze:icóli'' zagrała pa,rę
utworów do tańca.

Po koncercie i opuszczeniu sali przez puilliczność,
której spodziewano się viięcej, organizatorz;,, podjęii
wykonav,cór.r skromna kar.;ą.

Irnpreza, mimo, że pobierano .;-siep. b-"-ła spcnso-
rov,lana przez: sklep,,GAJA''. sklep rr-iniro-cukierni-
czy Michała Eednarczyka, cukiernie triichała Gru-szeckiego, piekarnię Pictra Kaczi-,:arka. PPUii sc.
,,GI]V", piekarnię Ryszarrla Sobierajeri,icza. :klep fir-lĘo\.ły,,GOPLANA'', Przedsiębiols1..t1.,o Lisługorłro-
-I{anClowe,,CŁZA", sklep cukieinicz,v,.BAJKA''
Sławornira Sekuisl<iego i skiep w-ielobrałzowy przy
u1. Jagielloń..:kiej 3.

lVszysikim §ponsorom orgairizatorzv serciecznie dzię-kują, a mieszkańców miasta i gmin}, juz dziś zapra-
szają r:a TI KcNCtrRT SwlĄTEczlio-rowoRoCZ_
NY, który odbędzie się 27 grudnia 1996 roku.
OD ZOBACZENIA NA KOLEJ}{YM KONCERCIEI

(B.M.)

inż. Jerzy
ich pośred-
i gminy,

Koncert rozpoczął się polonezem i mazurem od-
tańczonym przez Zespół Pieśni i Tańca ,,Żenc1, Wiel-
kopolscy" 

- przygotowanym przez Ralała Rosolskie-
go 

- z Nietązkowa.
Irlastęp;:ie najpiekniej:;ze kolędy i pastcrałk i zaore^
zentowały; Orkiestra Dęta OSP Smigiei pod baiutą
Jana Nowickiego i Chór ",Harrnonia'' pod batuią
Piotra Majera. Muzycy i śpiewacy zareprezentowali
w zdecydowanej większości nowy, ambitny reper'cu-
ar. Świąteczno-noworoczny montaż litera.cki przed*
stawiła rnłodzież z Liceum Ogólnoksztaicącego wŚlniglu, przygotowana przez polonistkę Hannę l}or-

AltlE Kll lNl CI[
To przeszło nasze najśmielsze oczekir,,rania!

Po złożeniu zapoirzebolvania na zaproszenia 
- ł;lleiy

przez pracolvnikóvł Centruin podjęiiśnl;, ciecl-zję o
zorganizol,vaniu clrugiego se:,nsLl. Pra.łdą ;est, ze
część zaproszeń została fozpro\i/adzona przed zapo-
rviedzianym w,,Witryrrie Śmigieiskiej'' terinil:enr.Aie czy mogliśmy odmówić rnłodzieżv z Liceurn C-gólnokształcącego w Śmigiu, która miła próbę polc-
neza i była świadkiern wywieszania afiszu? Czy i-ło-gliśmy odmóv",ić rezer-"vacji wvkcna.,vccnr kina? i
praco,uvnikom Centrum? I... ? 2? gru_driia -w godzinach
od 7.30 do 9.00 rozdaliśmy ostatnich e 0 zaproszeń 

-biletów!!l

Rozumiem"v rozgoryczenie osób, które do ::as ci:..i",o-niłY i Po bilet-y przybyły, Przl.k;:o nanr balci;:o) i,ii::
było ich tyle, ile miejsc r^r sali kinowei, .Ą myśieiiś*
my .. A rnyśleliśmy, że zaproszenia -- bilety zost,l-
ną i będzie je rnożna 

- 
jak napisaiiśmy r,., ,, Wiir-y-

nję" 
- ottzymać je jeszcze tuż przed seaiisern. J.i]-

nym!

Duze zainteresow-anie przyszł"vch kinomanów
n,],ocno podniosło nas na duchu. Jest ono znakiem, że
kino w Smiglu jest potrzebne i będzie się cieszyło
dużą pupularnością. O pracy
projekcje planujemy od lutego)
szemy łv następnym numelze.

kina (systematyczne

i repertuarze napi-

Dziś dziękujeniy i tych, co odeszli z przysżłl,vlowyrn
kwiikiełl, przepraszamy.

DYREKTOR i PRACO],VNICY
Centrum Kultury rv Śmiglu
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K OE{Ul§ IKA T O nabołze lłandydatór,v

do Obwodowych Konrisji do Spra,nv Referenclum

Ka,ndyCatów do składó,v korr:isji mozl:a zgła.ż":
w dniach od 15 stycznia dc 2ż si;lcznta i9!6 r. j.rl;.-
vło zgLaszania kaniiydatów nr,a;a osoil,v upr,a,;-;r;.c.:e
Co udziału w referendum, i_;ariie, organizacje poii-
tyczr:e i organizacje spoleczne.

Osobarci uprawnionymi clo ud.ziału rv leiere;ic']"uin są
cbl,-*;atele polscy którzy:
a) posiaCają gbywateisi\Ąlo polskie i -rv dniu lefeien-

dulł mają ukończo-e 13 lat,
i]) nie są poz)rail icne pra.w publiczn;,,ch pIa\iycmoc-

i:yl},l oIzeczenien sądu,

c) nie są pozirawione praw y"l)rborczych oizeczenic:r-I
Tryburrału Stanu,

ci) nie są ubezwłasnowolnione całkol.,zicie iub częś_
ciot*lo pra\Ąiolnocilvm o]]zeczeniem sąciu z powod,r-t

choroby psr7clricznej 1ub niedorozlł,oju umysłov,,e-
go.

Zgłoszeiria kandydaiól.łz ciokonuje się na kartach ko-
loru białego. Każdego kandyciata zgłasza się na cd-
rębnej kartce.
Zgłoszenia dckonujenry rvg porriższego vlzolu:

wZÓR
,,ZgŁoszer:,te ilandydata cio obrvociori-1.-ci-r komisli do
spraw referendunr lv gnritrie Śllrigiel ri, lefelendul,n
zarządzotl,vnr ne dzień 18 lutego 199lj r."

Zgłaszając;v,:

i,nię i nazwisko
Wiek

Adres zamieszkania
Seria i nr Co.,ł,cdu o.obr.ru*o ,,

}Iazl.,.a i adres partii iub .olganizacj:i

";il;;jr;;j-
Kandydat: Podpis osoby

tmię i nazwisko
lViek .... ...

Adres zamieszkania , ,,,,,,,,,

Seria i nr do,"vociu oscł-;istego,,.,.....,,..,,.,,.....,,,,......, ,,,,..,,.,,....,.,,,..

oświaajczenie:

Oświadczam, że jestem uprar,tniony cio ui_ziału w re-
ferendunr 1 w3ry32ąp zgodę na kand_vdov,zania do
skłaCu komisji

il;i; tu"ayJ"iu

Zgłoszeriia należ"v tvrzucać do urny opatrzonej napi-
sem "Kandydaci do ob."vodorvych komisji cio spraw
rt-ferendu_rn" ustal"lioĘej w Urzędzie Miasta i Gmi-
ny ,,l". Smigiu pokój nr 3 w godzinach pracy Urzędi.r.
Zgłoszenia kandydatów dokonywa*e lv inłry sposóil
niż olłreśiono wyżej są nieważne.
Fulcliczne losorvanie składów komisji spośród zgło-
szonych kandydatów przeprorvadzi Zarząd Miasta i
Gminy Śmigiel w drliu 25 stycznia 1996 r. o godz.
16-tej w Sali Centrum Kultury vl Śmiglu.

U ,w a g a : Urząd Miasta i Grniny l.v Smiglu przy-
gotował v/zory zgłoszeŁ, które rnożna pobierać \,v p0-
koju nr 3 ,,Informacja",

Przełvodniaz ąey ża,rządu
Miasta i Gffiiny

(*) inż..§ełzy Cieśla
-'rł; ]]L-ć.a ,j:r

Urzqd Stanu CEruilnego u Śrnigtu uprzejmźe za-
zuźadamźa, że us tuteiszym Urzędzie zuiqzek mułżeń-
ski, zawarlt:
25 GRUDNIA i995 r.

- Pan Rajał Suit z Pelikqnu l Panź Elła Langner
z Nietqżkou:a

- Pan Mg.rek PrzgbEłek ze Smźgla ź Panz McLrźa
Jolanta Th,źeL ze ŚmźgltL

- Pan Mariusz Kasp,erskź ze Smźgla ż Panż Anżta
Soboleuska ze Smżgla

30 GRUD|TIA 1995 r.

- Pan Wojcźecn Adamczeusskź ze Śmźgla ż PunL Bo-
żena Wojcżech,ouska ze Smźgl,a

kierownik
Urzędu Stanu Cyivilne;c w S,nigl.1

(-) źnż. Jerzy Ci.eśla

DY&EE{T'OB E trBĄ§.] Cn'ii'''.:a i
CENTRUM Ktx,TUiłY 1v g}€fąi.U l ĘiiliźŁnit].iA

,. \Ąi _1 TFt YN Y s ĘĘ I G §E L s KI Ę 
"j " §ii § F E C Z ;],j i J

DZrĘKU.iĄ ZA F€ZEKA ZAruli a{ YC;,,I}]}_j.i
swl.e+TECZ N o- H o§? {j,ii 8CZi,jE :

p. I{elenie Wróblewskiej z Leszr,a,
p. hiichało.łi §zkudlarkc-wi z Prz-,,sielri trciskiej,
p. mgl N{ałgorzacie }ialec - d,r,-rektor tJojewódz-
kiej Biblioteki Pubiicznej im. St. GrochołT i,ąira
w Lesznie,
p. Urszuli Ranke - prze.łoriniczącej ltady ll,'lias-
'ia i Grnirry Smigiel,
p. tnż. Jerzemtt Cieśli, burrnistrzo-1.ri },{iG Śmigj.el,
p. Ryszardor,rli F'ornaliko-nli - ijlez€so,v,łi Zr:lądł:.
PPHiUR ..Smigro],'' sp. z o.o. rł-SmigIu,
p. Janinie Walvrzyrto,,vskiej z Pcladowa,
Zarządou,l i Radzie Banku Spćldz. l,; Snriglu,
Radzie t Zarządowi Unii Wielkcpłian,
zar.; odnikom, dzr,ałaczom i zarzerć,ow t
Klubu Sportowego ,,Polonia" w Smlglu,
Liceum Ogólnokształcącemu w Siłiglu,
Zasadniczej Szkole Z awodor,ve j w- Ś:;iig i1_1.
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§ffiffiffi,§

Z ŹYCIA SZACFIOWEGO

Zawodnicy sekcji szachowej ,.tsjieża" przy Cen-
trum Ktłitury v", Śmiglu uczestniczyli w 5 elimina-
cyjnych turriiejach szachow-ych Okręgowego Z,łłtąz-
ku Szachowego w Lesznie, -,ralcząc o zakwallifiko-wa-
nie się do Półfinału Mistrzostłv Polski i,,Ąakroregionu

Dolnośląskiego.

Turniej został przeprorvaCzol}v w 'Żag.aniu, ,"v Pał;lcu
Donru Kultury w dniach od i0-17 iistopada i995 r.

Załvodnicy,,1Ą7ieży" uzyskaii następujące Tvyniki:

Juniorki do lat 10

23 m. Judek Magdalena - 3,5 p}<t.

25 m. Primel Malwina - 3,5 pkt.
ż6 m. Franek Anna -_ 2,0 pkt,

Juniolki do lat 12

2l rn. Zając Syl,wia - 1,5 pkt.

Juniorzy d-o lat 10

31 nr. I{uśnierczak Ełażej _. 3 pkt.

Juniorzy do lat 12

21 m. Primel Łukasz - 3,5 pkt,

Juniorzy do lat 14

19 m. Jaskulski Marcin - 4 pkt.

Turniej ten został rozegrany w 9 rundach, z czasem
2,5 h ną partię dla poszczegóInego zawodnika,

W dniach l7 - 18 listopada 1995 loku r,,, szkcle
podstarł,o,n,ej nr 6 r.r Kości:nie odb;l,łi, się Woje-;ćiz-
kie Igrzyska Mistrzostw Szkół Podstalvoivych rł, Sza-
chach na 1995 rok. Nas reprezentowała młodzież ze
szkcły podstawowej nr 2 rv Smigiu. ktora jest zrze-
szona w sekcji szachowej ,,'Wieża".

Nasi zawodnicy zajęli następujące miejsca:

dzie,łczęta
9 m. Łupicka Alicja - 4,5 pkt.
i5 n:. Bukowska Anna - 4,0 pkt.
2| m. Zielińska Joanrra - 3,0 pkt.
24 m. F:iniaś Katarzyna - 

3,0 pkt.
25 m. Cichoszewska Patrycja - 3,0 pki.
27 m. Wypyszak Joanna - 2,0 pkt.

chłopcy
6 rn. V/ojtkowiak Mateusz - 5,0 pkt.

13 m. Omieczyński Michał - 4,0 pkt.

INSTRUKTOR SZACHOWY
Roman Borowskź

MIKOŁĄJKOWY TUR){IEJ

B grudnia 1995 r. KS ,,PCLONIA"
Vilkołajkcrvy Tulniej teirisa stoło,.sego

rnłodzieży. Do rywalizacji stanęłc 32

Końcorve rvyniki turnieju przedsta-rviaja
jąco:

zorga:rizc-,uv ał
cila dzici i
l-rczestni]<óv,'.

się na:tępt-t-

dzielvczętazklasI-VI
1. Anna Juszczak,
?. liona Sz..in'xorviik
3. Sylvlia Fartkor,yiak,

chłopcy z lrlag i -- tV
1, hlateusz Przydi,o jl;.,,

2. Ki,zysztof Fiotrc,* "ki.
3. Aiberi liaminiłrz.

chłopcy z lłlas VII i starsi
1. 1trtur Marciniak,
2. Karol },{arcir:iak,
3. lrrzem;r-słerł, Kokoci,nski.

F'undatorami słocikich nagiod i dypiomow by-
li: Pąn Jan Clludak - Przecisiębiorstlvo liandlcr,ve,
Meb]arska Społdzielnia Pracy w Smiglu Prezes
Wład;lsław Nowak, Wytwórnia Wod Gazor. anycłr ,ł
Śmiglu - Kierownik Marian Spychalski, Pan Ry-
.zard \Iazurek - Smigiel.

WYNIKI SPORTOWE
IlI I"IGA

W rreczu na szczycie -- IX kclejka - tenisiści PO-
LONIT doznali pierwszej r^; bieżących rozgr,",iyĘąęi1
porazki, UlsgIi oni na sr,,,oje3 salr ..SPOŁDZLLLCY"
Kobylin w stosunku 3 : 15. ]t{imo lvvsokiej porazki.
mecz stał na clcbrl-irr pozionie: dlłzo pojedynków
konczvlo sre rr-l,nikien-i ż : 1, co spclł,odow-alo, że zt-
ron,iaclzeni kibice mieli sprro sportor,vych emocji,
Punkty dla nas zdob.vli: Tadeusz Kozłorvski 2,0 i
Adam Dtida 1,0.

W ostatniej. XI koiejce pierrł,szej rundy rozgryrł,ek,
grając na rvvjeździe, drużyna ,,PCLCI\TII" rvygrała z

.,JUNIOREM Ii" Leszno w stosunku 13 : 5. Punkty
cila nas zdobyli; Tadeusz Kozłou,ski 4,5, Adam Ducla

4,5, Grzegorz Stachowiak 3,0 i Jan Szczepanek 1,0.

PUCHARU NIE WYWALCZYLI
l{ie udało się tenisistom stołowym ,,POLO]'{II" rv1,-

walczyć po Taz drugi PUCHARU POLSKI ]VA

SZCZEBLIJ OKRĘGU - po raz pierwszy wl,vial-
c:,5,1i go rv sezonie 93i94. Po bardzo zaciętlrrn i dra-
matycznyrn nieczu przegrali z pingpongisianl
,"STARTU" Go-rtyń rł, stcsunku 3 : 4. Puil]-it-i ł]a nas
,.,.,,.,--"rlalcz_vli: Tadelrsz 1'rozło,;.lski 2,5 i Ac]l:ll Dirda 0,5,

Prezes KS ,,Polonia"

mgr Tadeusz kozłowski

2 klas VII - VilI
1. Juiia Ratajczak,
2. \l[a-lzeila Adamczak,
;3. _1,[ąlgorzata Loi:kiewi,73

chtopc;,,zi.:lasV-VI
1 l,{iłosz Grzeiak,
ż. Patr_vk Rata;czak,
3. LĄarcin Łączn_v.
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Imię i nazrvisko

1. Artur SL,urpeI
!. ,,-ł.]|eE boM,a
l Rrbclt C rzclcz.-k
4,. Michał Franek
ll. 'U,Iil larv Pa,,.r]ak
ę. Karol Kuśnierczak
X. Dsriusz i-{arciniak
E. Ęrzysztof Pelec
9. itdaciej Jenkor,ł,iak

',!'.. ]]allie1 Katnicnjalz
i 1. .Tanl_isz Oiejnik
1'l .'idem Oicjnii<
1?. .liaciej Strzelcz5 l<

i4. I_1lilleri Ratajciak
13. Robert Chudak
1l3. ].,{irosłarv Szlafka

Druga dru_zyna bierze l;dział ,i7l rożgrywkach klasy
iunior siarszy. IJczestniczy -w niej 5 drużyn, nasi zaj-
iłu_ją czi,,,,ańą pozycję. Uzyskaii 3 i:i,:_nktv {prołvaci_zą-
ca i,v talreli OERA I1 Kościan 

- 
72), strzelili 5 a u-

ti-aciii 19 bramek.

Obecni na meczach członkor,vie Zaruądu punktu-
ją grę poszczególnych zawodnikółv. V/ ten sposób
p*wstała lista rankingowa. Przedstawił ją kierolvnik
d.rużyny Edlvard Bentka.

W sobotę, 16 grudnia Zarząd KS ,,POGO},{" w
Centr1-1m Kultury łv Śmiglu zorganizo-,vał uroczyste
spotkanie z ca.ir'odnikarr:i, treneran:i i działecza*li
k].u]:u" Okazją zarólvno były zl:Iiżające się S,"-rięta i
Nawy Rok jak i podsumcwanie jesiennej rud}r roz-
Ei1 .y u,/Er!.

Pebriący funkcję prezesa lvicepiezes Nlarian
Zd_zial;ek przypomnia"ł zebranyrn na jr,y32n1";sze 1ł.y*
da::zerria,, które rv tym czasie v,z klubie miały miej:ce:
porzucertie k}ubu przez pTezesa, kłcpoty finansc-,łe,
rezygnacje tre:rerólv, spadek drużyn w dolne rejor"y
ta]rel. trodkreślił vlielką życzlir.voś c wŁadz sarnorzącio-
w},ch, które przyzaając dctację, pozwoiiły drużyno;:r
Cobrnąć dc półmetka rczgrywek.
Stanisław Kostrz,ewa, prze.r.rodniczący kornisji re-al-i-
zyjnej, dodał: od połołvy roku praca w klubie znlie-
niła się diametralnie. Jest pełna demokracja i czy:lta
gi,a,

Zalą,odi:ikom 
- niestety, przyszło ich niewielu

(głypa) 
- 

przed_stalviono nowych trenerów: Włod"zi-
mierza Fiotrowskiego, posiadającego drugą klasę tre-
nerską, który będzie trenovrał junioró-w i Józefa
Szulca, znanego byłego piłkarza, który będzie treno-
wał pierrłzszą drużynę. Terr drugi zadeklaro-wał:
,,Dobrze zaczniemy i dobrze skończymy. Śmigiel ii-
ttzyma się tv tej klasie rozgrywek".

Siyniki sportowe przedstałvił wiceprezes Bernard
Jagodzik. Pierwsza drużyna, która uczestniczyła vr
rczgryr"rkach kiasy okręgou,ej, na 14 drużyn ..v ta-
}:eli zajmuje J"2 rniejsce. W 13 meczach uzyskała 15
punktó-w, zdobyła 24 bramki, utraciła 30. Prołvaclzą-
cEł w tabeli drużyna z Pudliszek uzyskała 29 punk-
tó.,nr, strzel:rła 24 bramki, straciła ich 9. lrTasi zain oC-
nicy zcstali ukarani 15 żółtymi kartkami i jeclną
czerv/oną. Za prze,winienia dyscyplinarne klub zos-
tał ukarany karą finansow-ą w v,zysokości 2a zŁatych.

jiie z-;.i kle symp at.vcztiynr (śłr,iaCczą cylll o ].J ia-vr/-
izi,*ej przyjaźni ivśród zawodników i tlcski o :,:ic;h

Zarządu) r,v;,,ciałzeniem było wręczenie poszkodo-!./a-
Iteriu łv czasie jednego z meczó-w (w ostatniej ininu-
cie doznał złarnania nogi) koperty z zebia:;ymi pie-
niędzmi na pokrvcie kosztów leczenia. 
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75 4,6
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Ą5 4,1
i0 3,3

26 3,2

19 3,1
10 2,B

ŁTwAGA!
iĘ--T.Ł]§:i.!SUJĄCY §§Ę TEA'§itilM I ZYĘ,l/-:i::

§ŁoBl/Ep,I!
L]el'tcul;i iiu.ltr_ily r,,, Snrig]u rra nrożność zairu.ciliie-
:c,]p_ fa,c]lc-łca do pIowadzellia zajęć z za1(I€sll fori,-il
t.::.tr:ll;::-l.ch i kultury z)lrvil€$o słołva. l,Yarunki,:m ici,l
,r:oilg3,1,izt-.,-.,a;:ia jest uczestnictrł,cl v,r nich n-:iniinltn
i]ł osólr. Wsz5rstkich chętnych prosimy o zgłaszanie
się rłl aci_rrrinisiracji Centrum Kultury w Smiglu.

DYREKToR
Centrutlr Iiultury ,v S:rigl,.r

ZAKŁAD I,,IALARSKI
Ro}:ert Jankorvski

],ov,,a V/ieś. u1. Poprzeczrra 5

€ h€AtowANiE
G TAPETOIĄ/ANIE

€ SZPACIiLOWANIE

V/olne terminy iv 1996 r.

Przyjrraę uczuiów lv naulśę ztltvcli,":_.
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ZAWSZE ItrST Z,ŁaTEM?
Człow-iek od zarania dziejow zawsze 1ubił s..vieci-

dełka. Im był;, rvykonyrłzane z twardszego, oclporne-
go na czynniki zelł,nętrzne materiału, tym rviększą
przedstawiały wartość. l{ajwiększą z nich miał-u, -i nadal mają * kruszce metali szlachetnych: srebro
i złoto. Wszystko co najiepsze i wartościowe, pororł,-
nujemy do złota, srebro w hierarchii rvartości zaj-
muje drugie miejsce (choó Jerzy Połomski śpie,ła,
że: srebro i złoto to nic, chodzi o to b_v młod.vm b"vć).

Mówiąc: ,,złote serce", mam.v na m;-śli dobre. szla-
chetne, wartościowe selce.

W przysłow,iu: ,,Motva jest srebrettr, lecz rnilczeni.e
złotem" autor poucza: warto mólvić, lecz lepiej mil-
czec. Dosłownie to precyzuje inne przlrslow-ie: .,Ga-
danie to srebro, a niegadanie - czyste zloto". ZyJącl,
w drugiej połowie XVII w. Wacław Potocki tak po-
uczał: ,,Milcząc pokryjesz, mowiąc wydasz wadę rv

ięzyku, ba i w głowie" czyli: nie mow, bo się
skompromitujeszl A Andrzej Maks"vmilian Fredl,o
stwierdził:,,Milczenie, skarb r,i,ielkiej polityki; mi1-
cząc nie urazisz, milcząc zbędziesz, nriicząc w)irozu-
miesz, milcząc dokażesz". Jak bllsko jesteśtły z,wrc-
ttr: dyplomatycznie zamilkłl

Ale: czy zawsze należy zachować milczenie?! U-
dawać, że się nie widzi i nie wie? że sią nie słyszy i
nie czyta? ,:',].]

W pierwszych dniach stycznia przegląciałem ostatni
rocznik ,,Witryny Śmigieiskiej". Najbardziej rv oczy
rzuca się nr 100, a to za splawą kolorowej rł,iniety.
Przytoczyliśmy w nim przesłanie do Czytelilik;,v
drukowane w pierwszym numelze naszej gazet;,.

Między innymi napisaliśmy:,,Naszvm plaenienit,lrr
jest, by Wy - Szanowni Cz_vtelnic__v - staliście sie
współtrrlórcami naszego pisma. Informu;cie nas o

tym, co się Wam nie podoba, co należi, ztT.itnr,l. o

czym chcielibyście w następnych numerach pTzc-
czytać. Piszecie również o tym co Was boli. co Wari-l
przeszkadza, utrudnia życ", l{O i CO?l 7 1y__vjątkiem

p. Bronisłarł,a Skorupińskiego i l{azimierza Kobiałki
olaz ,,anonima" - NlC! Zadnej reakcji. zadnego iis-
tu, svgnału.

A prowokorvaliśmv Was wielokrotnie.
nr. 4(40) wydrukowaliśmy artykuł Jct,zego Zieiołr-
pt. ,,Wyzvrolenie Śmigia". Zwróciilśmv się ..... z

gorrącym apelem do tych mieszkaiicór-,, Ś_ligla i oko-
1icy, którzy panriętają -,łydarzenra tegc _l-_lstoi,\-czneśo

dnia, b1, zechcieli opisać swe w]]aze]lia , ciczrrarria --
spostrzezenia i refieksje". Poklosielll apelu b;,ła ,..
jedrra relacja dotycząca T{ororvnrc;; (zob WS nr, 2(83;
z 26.1.1995). Cz5 nikt już nic nie parlięta?

Y/ nl. lB(99) y/,vdluko\Ą,aliśmy tekst pi, ..Itnienia Al-
fonsa Fechnela?", w ktorl.m c"vtci-,-alislrlr- flagneill
1istu p. Ii. Skcrupinskiego skiei-o-u,,,anego do Zarząd,u
o nadanie kon:pleksov,,i obiektorv spoi,to\r-:,-c,11 rł, Srni-
giu imienia tego nauczycieia i działacza spoi,to\,,-ego.

Zakończyliśmy go pytanicm: ,,A co rrrl,śią rra ten
temat nasi Czytelnicy? Czeirarn;t na iisi1,". Pl-tanie
okazało się b1 ć retolvczn.vtl zadnego gd2ę§:Lt.

Nrkt ,,za", nlkt ..przeciu"'. No i jak rna sie do pro-
poz1.,c3i ustosunkoi,.-ac Kornls;a Splal- Społeczn; ch
Rad;- }Iiasta i. Gmirr;- -ł Sniglu? \adac? Nie nadać?
A jeśii ,,tak" iub ,,nie", to z jakin lłzasadnieniem?
Przecież r,v tej komrs;i są radrri spoza Srrigla, ktolym
nazrvisko z racji u,ieku, tliejsca zamieszkania i zain-
tereso.łań z niczym się nie kojarz_vl czy już nilrt z

nlieszkańców nie parnięta jak budolvano irasen i irio-
tlernizorvano stadion? Czy rzeczyrą,iście, jak pisze p.

B. Skorupiński, lv realizacji tych zadań zaangażorva-
nie Alfonsa Fechnera było tak duże, by tyił oŁieli-
tom nadać .iego lrrrię? A rnoźe lryli też i inni, bar-
clziej zaangażor"r-ani? Ponal-;ian"v ape1: odporłledzcie
Cz.rtelnic.v na te pl.tania] Informacje pl,osimy plze-
kazyrłlać bezpośrecinio cio nas lub Bltłra Rady, któ-
re mi.eścr się rv Ulzędzie },Iiasta i Gmin;- Smigiel.
W nr. 19(100) w;;d.,rPo*"1iśrl1,- drugą część wypo-
rviedzi mieszkarlcórv na temat naszej gazety ,,plzy-
łapan,vch" przez redakcyjną koiezailkę lv miejscach
sprzeciaż; Witryny, Y/ tekście ,łprolł,adzającym za-
apeiorval"iśm}i ,,...zw]:acemy się do naszl-clr Czytel-
nrkólv aby plzysyłali nam s-woje opinie i uv"agi na
temat naszego czasopisma". Zad,nego oddźr,vięku. Lu-
dziel Sprzedajemv 1000 numerrlw, czyta nas około 4
iysiące mieszkaricórv i nikj; nie n:a żadnych urvag?l
Iviiicząca 

- lv myś1 prz; slorvia: KTO łVI]LCZY, TtrN
SiE ZGADZA - aprobata? Może to i pralvda. ale
rł-oielibyśmy rł,iedzieć... Wszak: I!{ILCZENIE NIE
ZAWSZE JEST ZŁOTEM "- szczególnie rł,tedr,. ki,:-
ci;r pvtają.

Hubert /$i.erskŻ
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