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Informacja, którą usłyszałem od sołtysa Spławia

Stanisława Górnego, wydawala mi się nieprawdopo-
dobna: SPRZEDANO PAŁAC! Pół roku temu, pisząc
o smutnym końcu dworku w Koszanowie, wyraziłem
obawę: ,,Czy ten sam los kiedyś spotka pałac w Spła-
wiu"? Na szczęście (dla pałacu!) stała się ona płonna.

Aby uzyskaó pełną informację o tak radosnym
wydarzeniu (mam nadzieję, że dla nabyrvcy też) uda-
łem się do Kierorvnika Urzędu Rejonowego w Koś-
cianie Czesława Marcinkorvskiego.

Pierwszy przetarg miał się odbyó na przełomie paź-
dziernika i listopada 1995 roku. Obiekt (pałac wraz
z 5,7t ha. parkiem) wyceniono na 219.040,00 złotych.
Z tej racji, że jest to obiekt zabytkowy, nabywcy
przysługuje 50t/o zniżka. Żadna oferta jednak nie
wpłynęła.

Później urząd zainteresowanie pałacem wzbudzał
wśród biur obrotu nieruchomościami. Na ofertę od-
powiedziało tylko jedno 

- z Poznania, które do
Spławia przywiozło nawet kitku potencjalnych na-
bywców. Do transakcji jednak nie doszło.

Drugi przetarg ofertowy ogłoszono w czerwcu br.
Wpłynęły 4 oferty. Od trzech osób fizycznych (z Poz-
nania, Kościana i Śmigla) i jednej (kościańskiej)
firmy. Nie wszystkie oferty były kompletne. Popro-
szono o ich uzupełnienie i wpłacenie wadium (pra-
wie 11.000,00 zł). Uczyniły to dwie osoby. Ich oferty
zostały rozpatrzone 9 lipca br. Komisja wybrała
ofertę Pawła Szymanowskiego ze Śmigla, który za
obie'l<t (clo kapitalnego remontu!) oferował (...) zło-
tl,ch. (Druga oferta była o 5.000,00 zł ntż,sza).

Deklarowana kwota do kasy wpłynęła i 8 sierpnia br.
w kancelarii notarialnej w Kórniku sporządzono akt
notarialny.

Właściciel pałacu i parku w Spławiu Paweł Szy-
manorł,ski jest lekalzetn i po przeprowadzeniu re-
nlontu, uzgadnianego z konserwatorem zabytków,
ma zamiar zorganizorvać w obiekcie sanatorium.
Zatrudnienie w nim znajdzie około 30 osób. Całość
ma być zakończona w 2000 roku.

Jako, że ztlam rodziców nowego właściciela jak i jego
samego, pozwolę sobie ,,na małą prywatę'': PANIE
PAWLE! WSZYSTKIEGO NAJLEFSZEGO, A PF"ZE-
DE WSZYSTKIM - PoWoDZENIAll!

Hubert zbźerskż
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DZIĘKUJEMY
Uprzejmie informujemy naszych Czytelników, że

zaprzestaliśmy zbiórki pieniędzy i darów rzeczowyclt
na Tzecz powodzian.

Zebrane pieniądze do skarbony w kwocie zl, !13,07
wpłacono na konto BS w Śmiglu ,,Fundusz pomocy
powodzianom" (Łącznie zebraliśmy i wpłacitiśmy
1.078,99 zł). Mamy kłopot z 3 dolarami USA, których
zc wzgiędu na z\aczny stopień ich zużycia żaden
bank nie chce kupić. Również nie mozemy zna\eźć
odbiorcy na dostarczoną na rzecz powodzian odzież.
Wszystkim ofiarodawcom tą drogą składamy serdecz-
ne podziękowanie.

Pracownicy Centrum Kultury
w Śmiglu



WITRYNA ŚMIGIELSKA

LIST CTWARTY CZ. II
Do
RADY MIAS,IA ź Gi,f il{Y
u śmźglu

W zuźqzku z nazuunl,en,L przez Zarzo,d MźG Śmźgźel,
moich tłg p otlsże dzż,,ab sur dalnże kłamlilu g mi", zrrlul-
szonu jestem clo napisanźu cźqgu, dalszego lźstu
otuartego,

W artgkule, l,łtórg likazuł sźę nct ł,Jnmch, ,,ABC"
t dn. 25.07.-28.07., udowaclnia mż się, że moje, jak
i rzemźeślnźIcau;, al,e lu szczególnoścź mole zc,rzuta
ąlsobec Zarzqdu sa, absurdaln.e ż kłu}-rulźrue. Tu!ęź to G.r-

tgkuł podpźsał us źmźenźu Zurządu Mżeiskźego Smźgla
pan tuźce-Burmźstrz Henrylc Skrzgpczalt. Natomżast
autorem artgkułu bgł pan Radny Leszek BtLlcer.

Czgtajqc ten art,ykuł st,tużerdza.n, :e nioie zal":u,tg
potzoierdzają sźę. Podujqc do prasE sttmę wEkonaua-
nych przeze mnte zadafl, na Tzecz |Jrzędu MźG Śmź-
giel, podaje się mój obrót, natomżast należałobg po-
d,ać mój dochod. Lecz autor artgkztłu, osoba bardzo
przebiegła, podaje do usżtdomoścż moje obrcty I}ra?-)J-
dopodobnie po to, aby uświadonl,źć społeczefi,stwu
żle to Chomskl 7lrzez 1996 ż 1997 rolł dzźękż U,rzędnusi
MźG u: Śmźglu zarobżł. Autor nźe pższe u artgkule,
ile Chomskiemu z tej sumE pozostało, prau;Copodob-

,nte nźelulele. Abg luykonać zlecenie, musźał zakupźć
toluar, opłacżć podatkź, uEpłacźć usynagrodzenie pra-
cotuni,kom, opłacżć za sżebże ż za nżch składki ZUS,
Dlatego autor artykułu poluinżen podać do prasy rno-
je dochodg, a nie obrotE. Jeżelż już jesteśma prza
tgm temacźe, nie spgtano mnże o zgodę na podatl:a-
nże moich dochodótł, ale ja nże tustydzę sżę źch, nźe

mam też nżc do ukrEcia. Dlatego zu)Tucan1. sźę do au-
tora artEkułu oraz do plna usice-Bu:rrr,żstrz:t I7enry-
ka Skrzgpczaka o uErażenze stuojej zgocly na pccl-::-

nźe clo pras?ł swoźch dochoclóll: tuypłacangci,t, z ptLii
budżetu MźG Śmigiel, tj. pensjź jak z diet. Natonlźqst
autora a,rtykułu proszę o podanie pabierun,yclt s,-łn,t,

nie tgllco dtet, lecz róąnnźe: o ll-jcl.t-onie,nie pol-łcrfuu

z racji, zajmowanych u poprzeclnlej lłrnt:.I,enciź raż-
ngch funkcji.

Na ostatniej sesjź Mi,G Śnligiel, zturaciłem s;ę do Ko-
misji Relużzgjnej z prośbq o poda,nźe tych dałl,gch,.

Mgślę, że ta Komżsja ma tłglqd do usszelkich doku-
mentóuł. Prośbę spełni,, chEba, że usEżej uspom,nźan,ź
radni nźe lnyrażq zgody. W przgpadku nźe ugrażełł,ia
zgodg - spratDę pozostallsźam bez komentarzu ż pc-
pozostuluiam oc enźe społeczeństu;u, j ak i po z łl :; !.tił,y m
radnym.

Następny tem,at pcruszarLa u uril;kulc, tc !.i:.inl,!, i.ll4-
konguanla pr{Lc pczcL zauodenl,. {..}cz!,j"-l:;:ic:e . i,,]il i:i-
ka praca, jedna, clckłudnże u k,L::.etrti,lt 1ł92 r., kiaĄy
to oddawano do użgtku krytq strzelnźcę tu Śmiglu,

\}v',illłcncLno to, aby rentontouutlu przez 12 lat bu-
dyr"ek Ccntril"ln Kultu,ry lruiał jahc llhi ,*^11p,il.tl. Ii:c
bgło rzekol:to pieniędzu na oel,łnuienie tego budyll-
ku. Ja nawmzlsiqłem, panq Burm,lstrza Il[źG Śm,igźe!,
aby ten, buclynek odnousić. Pan Burmżstrz stąnźerdzźł,
ze ,pozcstctl jeden tydzżeń ż tego nźe da sźę zrobźć.
TJł.łuło s,_ę jednaił tego dokonuć zcl stare 20 n1.1,n, Wy-
lc,.lnę111,, 7l.ł c,;ł,!/;n budynlłl.ł naLrysk, pcnlalowa,,o
Tgn}Lu, Z tr:j sum"y zctpłacona n"tuT&Tza, zakupźo,io
7,1ot,rz"ebny towar. Pracoual.i przy tym zadaniu n1,oi

pl ,:i,:,sunż,:y, a było ich sźeClnżu, podstauźłerl pocl-
nośrłi,lł koszousy, uCastępniłeTfu Tusztouanie. Pracę
tc,yl:on,lllctłc ]0 osób przez olłres 4 dni od gclz. 7.00

Co 91odz. 22.0a. Żaden rzemżeślnżk nże uykoltułby tej
,t l,tir.: q :ct te pżenźqdze u tak krótkź,m, czasŻe i naglq-
cyiit :t:rlni,nie. l nl,e pienźqdze grałg ttt rolę, Dodum,

-,_ r,,-.,,'.o,,]o tl .e l;yło pźer"źęCzy, n:tto:nicst douliecLzźa-
łc;tl, sźę u.: plŹrużejszgm terrnżnże, ro:,mataźa,jąc z 1:iol1,",,

pctentTlq csobą, ze przebuclouu kauiarnź przE Cen-
trz;m Kult"ur,u, o'lecnźe ,,GżTr" , Jinlnsowana iest
c,:ęŚciowo z pierrięclzg pozostałEcll, z re,11ontLL o' ;c|ltLL

ź częścźolło z pżenźędzE dz'.erżawcy,

żarz,ut rlastęprLa skierouanE przecźtłko nl,nże, to zor-
ganizouanie szkolenia na te,nxtlt zam.óusień pztbl'łcz-
ng,c-,i, gdzże Zarzqd, Cech,u na czele z Cłt"ot:,tskżm na
ta sźę nźe zgodzżł. Iliało ono odbgć sźę za durmo dla
rzemieśl,ntkóus. Nie uDiem, czy jest moż|,iwcść sciqg-
ltźęcia specjalżsty za dąrm,o. Chyba, że koszty po-
kryje sźę z kasE Urzędu. Cecll, Rzem;.osł Ró*tach,
,a Śmżglu jest lu posiadaniu ustau o :emoll;ienig.ch,
publicznych ź po co tu trtłonić pieniqdze na szko-
lenźe.

Jeżel,i cltodzź o sprauę Komźsji Przetargotaej, to r,"źki

tligclg nie kzl;estionouał, że działa ona nżezgodnże
. pTaLDen,L, i{a peuno dzźała zgodnie z prawe,m,, ale
sq pewne Jormy :am.óu:ień publicznych, a jakq się
przy jrnuje, to sprawa Zarzqdu Miasta i Komźsji Prze-
targousej. Dlatego jest to ternat do dyskusji, Lecz nźe-
sttlty ltiki nźe cl,Lce nu ten tenlat rozsqdnie clyslcu-
tollsać.

i{astępny zaTzut doLyczg sumg podanej na utrzEma-
nie Rady. Wgjaśniam, ze surrla podana przeze mnle
tj. okcło 250 tys, uynźka z znformacji, które otrzu-
małem od pracounika Urzędu, a dotgczg jednego
z radnycłl, którE z racjż uczestnźctusa ąn czterech Ko-
mźsjacll,, Zarzqdzte, sesji,, jak ż dodatkoąl:o w Komźsjź
Przeiargowej, otrzgmguał miesięcznże tł roklł 1997

d,żety rt; u:gsclłoścź okało 7 Lgs. ztotycłz. Zaznaczam,
że ylrawdol,arlobnie dietg za posie dzenie Iiomis jż
Przetal"golłej tuypl"acaile sq z puli, zurnouieił pitblic:-
u.yc!t, \Nlnl,ienźqąc s,łn"ę 25C t.ys. z! r,ci rok 7997
,i,,l,ig.łe m", :::. nl,y śiź ll,s :E,si.l ł źe p cl : łr ł..1 otr zy Ti\l t u cLnę:

pr:ez Rcłdnych z kasy Urzędu, za rożne funhcje julii"-
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nxż sźę podzl,elili, ugło,czajqc tych radnEch,, którzg
nie uykorzgstujo, maksgrnalnźe budżetu. Do tgch
radngch odnoszę się za to z pełngm szacunkiem,

Inne, poruszone lD art.l1kule ktuestl.e, to szczegól-
nźe spraua cegielnź u Przgsiece Polskiej, gdzie au-
tor ,,ucieka" od tematu, bo bgł już poruszang na ła-
mach prasy. Zgadzam sżę z autorern ale rozmausia-
łem z uice-Burmźstrzem Henrgkżem Skrzgpczakiem
ną ten tem,at ż słyszałem z jego ust llsgpolłiedź, że
i tak ciegźelnżę dostaliśmg za darmo. Taka wgpo-
usźedź mnże przeraża. Cżegielni już nźe ma ź nźe ma
mi,eisc praca, a n,Lanxu za to 1D gmżnźe bezrobotnych,
na którEch ,l,Dszasca musimy jakźś procent płacźć. Za-
zaznaczan1,, że rozmousa bgła prouadzona u miejscu
publźczngm,

Najuażni,ejszg zarzut to ten, że Chomskż dba tuy-
łqcznie o susój źnteres, a nźe wszEstkich rzemi,eślni-
kótl:. Odpouiadam, że dbam o żnteresg uszystkźch
rzemźeślnżkóu, o swój też, bo jestem rzemieślnżklem.
So, zausodE, tn którgch nie ma tniększgch problemóu
z pracq, ale us zausodach budotulangch, so, problemg.
l tak d:tugo, jalł będę reprezentouał śmżgielskie rze-
miosło, tak długo będę usalczgł o szacunek dla tgcll,
ludzż oraz o to, by bylź należgcźe traktousanź,

Wyjaśniam panu autorotnź artgkułu, że gdgbg Chom-
ski. dbuł tuyłqcznźe o slnój interes, to nie bEłobg dzi,
sźuj ln kompleksźe Centrum Kulturg tych obźektóta,
które od 1992 roku poustałg z ruźn, z bardzo mż-
zernq dotacjq ze strong usładz mźejskźcll,, zaś szcze-
góIne podzżękousanźe za tłkład pro.ca ź Jinansowy na-
leżg si,ę tu wszgstkim rzemźeślnźkom.

Pgtam sźę autora artykułu, radnego, pana Leszka
Balcera: kto tu dba o suój ll:yłqczny żnteres? Myślę,
że uszEscE mżeszkańcy Śmigla już chgba usiedzq,
cltoćby patrzo$ na parkingi przed sklrpem.

Chciałbym poruszgć tu też spreuę bazowanża na
temąt przegranego przez Chomskźego przet&rgu,
W Śmźglu nże tElko Ch,amskż przegrawa przetargi.
Podaję do tl:żaclomoścź, że zadanźe, które opiewało na
sumę 32 tEs, zł Chomski przegrał różnżcq 380 zł. ZIe-
cenże natomżast ugkonała tirma z Poznunża. Czg su-
ma, którq przegrał przetarg nźe jest zaskakujqca? CzE
nie m,ożna było lngbrać takiei Jormy przetargu, gdzl,e

b głab g mo żlills o ść ne g oc jac jź?

Żebg nźe zanudzać, kończo,c powźedzżałem ż napisa-
łem, że nasz pan Burmi,strz J erzy Cżeśla znajduje sźę
pod presjq nźektórgch radnych. Szkoda, że tak jest.
Po przeczytaniu artElłułu u ,,ABC", rTlożna si.ę do-
mgślźć, że pan usice-BlLrmistrz podpisuje sprzecz-
r;oścź suożch ustngch uypou:l.edzź. Przypominam, że
artEklłł tD ,,ABC" został napźsang przez pana radne-
go Leszka Balcera, Jclk może ktoś, kto nie jest człon-
kiem Zarzqdu, uczestnźczyć tł posiedzenżach Zarzq-

du, przgnoszqc gotoug artykuł do podpźsunia panu
usiee-Burmistrzowź? A tak to się odbgło, bo było to
posiedzeni,e Zarządu pźlnźe zlnołane na okolżczność
mojej ugpouźedzź w prasźe. Dlatego mam pgtanie do
Zarządu: fiLarrua Zarzord, ale czy Zarzqd zarzqdza?
Nie usiem, cża pan uice-Burmźstrz Henryk SkrzEp-
czak podpisął tak tElko ten artykuł, gdzźe nazzoano
łnoje zarzuty ,,absurdalnźe kłamliugrni,", Może żnne
lprowa dotgczqce Mźasta i Gmżng Śmżgźel równżeż
nie bgłg przagotowane przez Zarzqd, Lecz podpisane
u źmźeni,u Zarzqdu, może dlatego rnan"La to, co
rnamE?

C.d.n., a tn nim rniędzy źnn,yłni spr(Lua telefonl,zacjż
i wiele i,nnych .

W zuiqzku z z,O,rzutern, cza ,w żmźeniu uszgstkicłl,
rzemieślnźkóu lły stępuje Chomskź

Z pozuażanżem
us i.mienżu swoźm i nźe tnszystkźch rzemźeślnżkóul

Starszy Cechu
Jun Chomskz

a oo
OŚWIADCZF.NIE

W zlniarzku z otrzulnanlJn"L ,,Listeln otuartEm
cz. lI" nadesłanEm przez Cech Rzemżosł RóżnEch,
lł Śmiglu, a podpisanam przez Starszego Cechu Jana
Chomskźego, ośusżadczanla co następuje:

1) Vlźększość poruszanych przez nadaucę sprau)
bgła omaluiana podczas XXXili Sesjź Radg Miej-
skrc| s?rl?gLa.

2) W spralaach, które zostałg poruszone przez na-
dalncę zuróusno w cz, l lźstu jak ż częścź Il, anź
Zarzqd, ani Rada, ani poszczególnź Radni nźe zła-
mali oboll:i,qzujqcego pTau)a, statutólls ź regulamż-
nóuł. Wszgstkźe decyzje sq podelmouane kole-
gialnie zgodnże z przepisami ż us zuźqzku z tgm
sq uźqżqce. Sq róunźez juw,ne - unxi,eszczgne
w gablotacll, ż omauźane ,w prasźe lokalnej. Każ-
demu zaźnter e s ouanenl,u s q udostępnżane.

Dotgczy to róusni.eż decEzji - ucltuały budże-
tolnej. Uchualong na 7997 r. budżet drukotuany
był u: ,,Wżtryni.e Śrrvźgźelskźej".W pozEcjż ,,Wa-
datkź" luymźenżono też sumę na dzźałalność Ra-
dE i Zarzqdu (117,480,00). Z tej klnoty lłypłacane
sa, też (oprócz ztlsrotóąls kosztólls podróżE, rEczałtu
przeusodniczqcego Rady, utrzymanra biurct ż Za-
rzqdu żtp,) Radngm dźetg za udział-pracę us ko-
mźsjach, zarządzie ź sesjach. Nźe tuszyscE Radni,
ze ll:zględu na zajęcźa zalnodowe, mogq LD jedna-
kolłym stopnźu uczestnżczyć u pracach komźsji.
Sa, tacy, których aktgtuność jest bardzo duża ż co
zu tgm źdzźe, pobżerajq zuielolcrotnione dietE.
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3)

4)

Ale so, i tacy, ktorycTt, udzźał u pra,ca jest mnlej
aktgwng, co n,La rótl:nźeż odzu:źerciedlenże fźnan,
sotne, lnformujem,E, że nu planotuane 717,480,00

złotEch 1D pźeruszgm półroczu tłEdatkouano
36,698,00 zł, co stanouź 310/o planouanej kuoty,

IJ s t atls a o s a,m o r z qcl zż e t a r y t o r i ł Ln i1 ; ; t, D u r nl, is tr z cI -
-Wójta sEtuuje tu pieruszgm rzęJzże j,l,ko organ
ugkonau:czy Rady. WEnzka z tego jednaznacz-
nie, ze prz,!ł ponxocg Zarzqdu i Urzędu, którq
nl,u podlega, ruykorauje postanowźentł tejże Raclu.

Ta Jorma dźalogu, którq luybrał Starszy Cechzt
Rzemżosł Rożngch tł Śmiglu, naszan,L zdanżem,
nie sprzgja uspoł:ycźu społecznemu, a część

społeczeństluq. zastenaurźa sżę o co chodzi,

Burmżstrz
śml.gla

JERZY ClilsLlli

Przelłodniczqca
Raclg Mźejskiej Śmźgla
I]RSZULA RANKE

oo a

OSWIADCZENIE
W zlniqzku z a.rtylcuiumż prasouymż oraz Listami
otusańEmi p, Jana Ch,omskżego ośllsi,adczan,L, co nd,-

stępuie:

- Jako Radng, u każdgm ugpadku naruszenźa do-
brego źmienźa RADY, lłgbrunej w drodze demo-
kratgczngch tłEboróu, fuaffi pełne prau:o lłystę-
pouanźa a nauet oboużqzek reagolłanźa na nie-
słuszne zarzutg (nźespraudzone), podalnanie nle-
pralndzitłgch dangch a przede wszgstkźm na na-
ruszenże dóbr osobistgch Radnych.

- Nźgdg w sllsoźch wgstqpieniach, nie działałem
z pobudek osobistgch i dlatego zdzźll,ionE jestem
atakiem na mojq osobę. Nźe ukryluaTrL, źż pTzez

okres ok. 2 lat w poprzedniej kadencjź po załoze-
niu, przeszkoleniu i przggotoluanżu Straży Mźej-
ski,ej u Śmiglu bpłem jej Komendantem za co,

na zasadach potuołanża, pobźerałem ugnagrodze-
nie (tug zasad Radnego).

- Zarzutg dot, pobudouania parkżngu przg sklepie
sq fałszgwe, bousźem to zudanże zostało przEjęte
do realźzacjt. za środkż przeznaczone do dEspozy-
cjż Osźedla nr 3. Nauźasem móusiqc, to nic noue-
go, lecz uporzqdkoluanie zatok, które na Placąl
Wojska Polskiego byłE nźeestetyczne i zunźedba-

ne, a pomżnźęte podczas modernżzacjź tego placu
us latach poprzednich.

- Pomiędzy Centrttm Ktiltur11 u PPt]G -"c. GjN je:l
urrlouJa, na podstaluźe ktorej strona u;ywiqzujq
sźę ze staożcl"t. obouźqzkótu,

- W przedmźocie padatlcóu: clt,ciałenl" przypomnźeć
p, Chomskżemu, że podatki płacq luszyscy, lt::uet

najbźedniejsż rencźścż (nie tylko rzemźeślnlca). Po-
nadto podatki. od osób Jźzyczngch, stanousiq naj-
bardzźej znaczącą część dochodów GMINY.

- Jeżeli kampania praso7Da 7Dszczęta przez p, Jana
Chornslciego nxa stenozuić zaczqtek kampatl,źi wa-
borcze j do satnorządu lls 1998 r,, rc przgbiera ona
zlq Jorrnę i ,poprzez to mo:e zaszkodzić so,n,Len,Lu

autorowi LlSTow oTWARTYCH, obźektyusna
część m,żeszkańcóll, Śmigla ocenź to sa,ma ż ugbźe-
Tze uJ przgsztości te osoby, które na to zasłużo,
suojq, postawo, a nie demagogią.

Z szącunkźem dlu tłszgstkich Czgtelnźków
Leszek Balcer

SKLEP Z TRADYCJAM|
prry Spółdzielni Ogrodniczei

w śmiglu

oGRoDNlczo
.WlELoBRANźoWY

ul. T. Kościuszki 50

tel. (0-ó5) 180-274

P O L E C A:
@ i{AS!ONA KRAJOWE iZAGRANICZNE:

worlyw - kwiotów - buroków - trow łqkowych,
gozonowych ...

6 NAWOZY KRAJOWE i ZAGRANICZNE z:

lzrqelo - Finlondii - Holondii;

8 NARZĘDZ|A: dlo ogrodników idziolkowiczów oroz:

- szeroki wybór środków chemicznych

- folie o różnych wymioroch

- grzybnię

- popier

- torf

- trzmiele

- nowodnionie kropelkowe

ZAPR,ĄSZAMY oD PoNlEDZIAŁKU Do P|ĄTKU

w godzinoch od 8.00 do 17,00

w soboty od 8.00 do 13.00

W sprowoch pilnych tel. domowy 180-498

?{astęffinry nr,,łTitryny Śmigielskiej"

4 września hr.
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CO ROtsIŁO PREZYDIUM RADY?

Sprawozdanie z działalności złożyła przewodni-
cząca Urszula Ranke. Prezydium odbyło 2 posiedze-
nia, w czasie których m.in.:

- wysłuchało wyjaśnień przewodniczącego społecz-
nego komitetu telefonizacji na okoliczność zŁożo-
nej skargi przez mieszkańców wsi Robaczyn o nie
ujęciu ich w rozliczeniu odsetek za wpłacone
kwoty na zainstalowanie telefonów;

- rozpatrzyło indywidualne sprawy mieszkańców
dotyczące: kupna gruntu w Starym Bojanowie,
kupna mieszkania w Śmiglu, warunków mieszka-
niowych oraz opieki nad osobą chorą,

- zaznaJomiło się ze stanowiskiem Sejmiku Samo-
rządowego w Lesznie w sprawie podjętej przez
Radę Miejską uchwały dotyczącej zmiany granic
Śmigla, Nietążkowa i Koszanowa oraz z protokó-
łem pokontrolnym i wnioskami RIO w Zielonej
Gótze z przeprowadzonej kontroli,

*- pilotowało niezałatwioną sprawę dotacji na Ie-
moirt budynku Cechu Rzemiosł Różnyclr przy
ui, Północnej 8.

***

Ponadto Prezyclium Rady Miejskiej Śmigla odbyło
łvspólne posiedzenie z Zarządem Miejskim Śmigla
oraz Prezesem GZRKiOR, na którym ustalono zasa-

dy i formy pomocy na Tzecz powodzian.

Przewodnicząca Urszula Ranke poinformowała
również radę o pełnieniu funkcji reprezentacyjnej;
uczestniczyła w 13 imprezach i uroczystościach,
ri, tym i w pożegnaniu (,,za akceptacją Prezydium")
ks. proboszcza Stefana Dudziaka oraz ks, Leszka
Idkowiaka,

SPROSTOWANIE

Omawiając uchwałę w sprawie diet i zwrotu
kosztów podróży służbowych dla członków Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
błędnie podałem dietę dla plzyszłego Pełnomocnika
do Spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych. Winno być 300,00 złotych rniesięcznie
a nie jak podałem - 30,00 złotych. (H.z).

aooaaaaaaaaaaalDooooaaaa

SKLEPY POD NADZOREM
Ginirli-ia Komisja c]s. PI,ofilaktyki i Rozwiązywa-

nja Froll]en:,óv,i Alkoholor,vych w Śmiglu informuje

o nlsilonej kontroli w punktach sprzedaży alkoholu,

Przewodnicząca Gminrrej Komisji ds, Profilaktyki i Rozwią-
zywarnia Problenrów Alkoholowych w Śmiglu G, Ła,czna

BYLI
NA

WĘcRZECH

W dniach 23-28 lipca 1997 r. Zespół Żeńcy wy-
jeehał na Węgry do miejscowości Adasc, około 60 km
na wschód od Budapesztu. Wyjazd ten odbył się na
zaproszenie istniejącego tam zespołu ,,Zeta", a okaz-
ją do zaproszenia naszego zespołu były uroczyście
obchodzone dni patrona Adasc - św. Tomasza.

W drodze na Węgry zespół zaŁrzymał się u za-
przyjaźnionego zespołu słowackiego z Białego Poto-
ku, który po,tł,itał nas bardzo serdecznie. Po krót-
kim odpoczynku zespół przedstawił swój godzinny
progaram mieszkańcom tej miejscowości.

Nazajutrz zespół udał się na Vy'ęgry. Do Adasc
przyjechaliśmy o godzinie 13.00, tam czekali juz na
nas organizatorzy festiwalu. ZespóŁ został w części
zakwaterowany w szi<oie, Iazem z zespołem z Włoch
i Słowacji, a pozostała część rniesz]<ała u rodzin, które
przyjęły nas z wieiką życzliwością i gościnnością.
Zespół wspólnie z zespołem z Włoch i Słowacji dał
cztery koncerty. Prawie od samego przyjazdu nawią-
zaliśmy przyjacielskie stosunki z czŁonkami włoskie-
go zespołu. Najbardziej widoczne było to na koncel-
tach oraz wspólnych dyskotekach.

Z całą pewnością pobyt w Adasc należy uznać za
udany. Mamy też nadzieję, że nawiązane znajomości
będą orvocować dalszymi rvyjazdami zespołu,

T. Ilmer

KLUB
,,EQUADoR"

Wonieść 44

zaprąsZa
wtorek-piątek w godzinach 14.00-22,00

w soboty dyskoteki od 20.00-3,00

Dobra zabawa!!!

Bufet: zimne napoje, pirvo, słotlycze itp,
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KGW w Brońsku zostało zaŁożone 40 lat telnu. Pani Bulińska plzyjeżdża do nas i organizuje de-

Do założenia Koła przyczynlŁ się nie źyjący juz pel- gustacje, różne pokazy, zaptasza na Forum Kobiet
tromocnik wsi śp. Jan Stępczak i parri Rulevrska do Leszna. Uczy nas jak przyrządzać zdrowe posiłki
z Kościana. Do Koła zapisało się 40 członkiń z Broń- dla rodziny.
ska i Białcza Nowego. Pierwszą przewodniczącą zo- I)wa lata temu było otwarcie wodociągu. Nasze
stała pani Stanisława Kaczmarek, zastępcą Śp. Aniela członkinie pomogły zorganizować poczęstunek.
Wojciechowska, sekretaTzel.L Marta Nędza, a skarb- Koło nasze powiększyło się. obecnie liczy 47
nikiem Eleonora Konieczna. Po 4 latach zarząd zmie- człorrkiń. Starsze odeszły, aie rrależą ich córki i syno_
nił się, gdyż pani Kaczmarek wyjechała. Na prze- .,,łe z t-;zech wsi: Brońska, Białcza Nowego, Księgi_
wodniczącą wybrano śp. Anielę łVojciechowską, na nek i 1 pani z Karśnic. Koło jest zgodne i dobrze się
zastępcę panią Kamińską, tra sekletarza Martę Nędzę, w 1'iln pracuje. Członkinie są chętne do współpracy.
a na skarbnika Grażynę Knrieci.k. Marta Nęd,za

Przez 27 lat pod plzełvodnictvrem śp. Anieii
członkinie brały czynny udział w budorvie świetlicy.
W czasie otwarcia świetlicy nastąpiło uroczyste włą-
czenie prądu. Z okazji utwardzenia drogi, przez wieś
przeszedł pochód. W sali został zorganiowany poczę-
stunek i zabawa taneczna.

Koło nasze organizolvało dużo kursów gotowania,
pieczenia, W klubie organizowałyśmy zimowiska dia
dzieci i obchody Dnia Dziecka. Nieżyjąca juz pani
Szabłowska uczyla nas haftować piękne obrusy, ser-
wetki, poduszki. Nasze dzieci na zimowiskach uczyła
wyszywać i robić różne sałatki.

Zorganizowałśmy też jubiieusz 25-trecia Koł,a. Za-
prosiłyśmy gości z Urzędu Miasta i Gminy w Smig-
iu i z Kółek Rolniczych, był poczęstunek i zabawa.
Z różrrych uroczystości jest duzo zdjęć.

W roku 19BB odeszła od nas na za\vsze śp. Aniela
Wojciechowska, wszystkie członkinie uczestniczyły
w pogrzebie. Po niej zmarły: Pelagia Łabędzka, Emi-
Iia Skoracka, Teresa Łabędzka i Seweryna Grycz.
Niech odpoczywają w pokoju.

Po odejściu śp, Anieli wybrano nowy zarząd.
Przewodniczącą wybrano Martę I'[ędzę, zastępcą Te-
resę Wojciechowską, skarbnikiem Grażynę Kmiecik,
e sekretarzem Marię Skoracką. Obecny zarząd jest

też aktywny: organizu jemy wieczorki taneczire,
z których zysk przeznaczarny na wyposażenie klubu.
Dokupujemy naczynia, które członkinie wypozyczają
rta różne uroczystości. Organizujemy Dzień Kobiet,
w czasie którego członkinie spotykają się przy kawie,
Dzień Seniora, Dzień Dziecka - przy ognisltu dzie-
ci pieką kiełbaski i piją oranżadę. Wyjeżdżamy na
różne wycieczki. Byłyśmy w Poznaniu w paimiarrri,
w operetce. Byłyśmy też na Św. Górze w Gostyniu,
w zamku w Kórniku, w Rogalinie, Gnieźnie, w Bis-
kupinie, Kruszwicy i na wystawie mebli w Swarzę-
dzu. Kiika razy byłyśmy w Licheniu i w Częstocho-
§ie.

NA JUBILEUSZ 40 LECIA
liC}ŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH W BROŃSKU

Wźelkże dziś ślłźęto u naszuTrl Brońsku Tn&rrlu,
Bo 40-1ecźe Koła Gospodgń Wźejskźch urza,dzamg,
Lżpżec miodotuy uźenżec nam plecźe
Z szumżqcgch zbóż, 1D uonnurL róż kusiecie,

W trudngch latacll, pouojengch, zrodzźło się Koło,
Potem rosło, potężntało, owoce uydało,
Przez kursy, konkursg ź różne degustacje,
ulżeczorkż taneczne - kobiece kreacje.

Co roku urzqdzano Dzźeń Kobiet, Dzźeń Dziecka,
Dla starszych Dzźeń Senżora, bg odertlsać ich

od przgpźecka.
Duć źm trocłtę rozrywki ż trocłl,ę radoścż,
RE mEślo, poznróclli do suej zagubżonej młodoścż,

BEły organtzouane ź uycźeczkź tgpu róznego,
żeby blźżej poznać pźękno kraju naszego,
Potem praca szła lepźej, u domu bEło co usspominaó
ż tucźąż z nadzźeja, źść naprzód i. na szczgt sźę tłspinać,

Bo praca kobźetg na ąnsi trudna t odpoui,edzialna,
Nźe zausze docenźana, nże zalpsze usidzźalna.
Lecz chłopska rodzźna jest tlsartościq trtuałq,
Naszej lłulturg przodków otocz,onej chuałq.

Praca ll: KGW tuije się ni,by złota przędza,
Bo kołem dobrze kręci, panż Marta Nędza,
I marzu, żebg na ,,Pięćdzźesięctoleci"e"
Bgło 100 członkżń jak kttsźatóus ąn bukźecźe,

To też dziś tl: Dnżu Jubźleuszu najlepsze żgczenia,
Wźele sukcesóus ż zausodu chłopskiego przetrusania.
Bo ml,łoścż do zźemi nźkt nam nie odbźerze,
gdgż uźara naszgch Ojcóll: tej truałośct strzeże!

Bo jak tej ziemi nźe koch,ać, dla nźej nźe pracować,
trudu nże szczędzi,ć, chleba nże szanować,
KżedE to laszEstko Ojczgzna ż to llsszgstko nasze,
Co przynosź spokój, szczęci,e pod chłopskie poddasze.

Nźech,aj KGW us Brońsku rośnźe i. się rozlnźja
A nu każdEm kroku łaska Boża sprzEla!
Bukówiec Górny, 6 lipca 1997 Marża Maćkowiak
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p o l e c a:
O usługi plzewozowe - mikrobus 9-12 osób

O sprzęt nagłaśniający do samochodów:
ł radioodtwaTzacze kasetowe z RDS
o radioodtwarzacze cD
§ zmieniarki cD
§ głośniki do wszystkich typów aut
* anteny
§ inne akcesoria

Na sprzęt udzielamy 2-letniej gwararlcji.

sPR zF.D 
^ż - Mo N T ^Ż- SERwIs
Janusz Graczyk

64-030 Smigiel, ul. T. Kościuszki, tel. 189-206

!VYFiAJi;Ę SKLEP w,

inforrnacja tel.
cerrtruirr Śmigla
189-206

Licencjonowany agent ubezpieczeniowy
PzU SA

ANDF"ZE'J CIESIELSKI
Śmigiel, ul. Lipowa 33 tel. 189-365

poleca bezpłatne doradztwo
w zakresie ubezpieczeń:

I. Na Życie

- emerytalne - ,,Pogodna Jesień"

- posagowe z rerrtą

- NW i inne
II. Majątkor.ve

- budynki i mienie od ognia, lłradzieży
i innych żywiołów

III. Wypadkowe

- odpowiedzialirości cywilnej

- nieszczę6liuzg \Ąlypadki

VI. Konunikacyjne

- OC, AC, Zielona Kart;r

c
G
G
o

Fl$ffi& ,,mffiWdE,n
Handel -- tjsiugi

GRZEGoiiZ JANKOWIAK
Poświętno 2 (szkoła)

poleca:
garaże blaszane - składane
łodzie wędkarskie - staiowe
szyldy, napisy, tablice, witryrry sklepowe
bramy i ogrodzenia paneiowe

64-030 śMlGlEL
u!. Kościuszkió

tel. (0-ó5) 180-206

swiad czy również usługi
KSERC

WYKoNUJĄC oDBlTKl W FoRMATACH A-3
l A_4 z MożLlwośclĄ lcH PoWlĘKSzENlA

BĄDż PoMNlEJszENlA.

Wykonujemy odbitki zorówo pojedyńczych koriek
jok idruków zwortych (ksiqżek, broszur, itp,).

ZAPRASZAMY
W GoDZlNAcH oD 10.00 Do 17.00

acoaaBo3so&rreoreoaoaaoocoaaaooaoooaaoaaaaaaaaoałra,aaaaaaaaaa

t llodzinie Zlr,a,,lej

l so. czEsŁAwy trRĄcK-owIAK

' 
wyrazy serdeczl]ego wspólt,zr:cir

składają:

dyrekcja, gIono pedagogiczne i pracoivlricy
Szkoły Podstawowej Nr 2 w Śmiglu.

Pogrzeb śp. Czesławy Frąckowiak odbył się
19 sierpnia 199? roku na ctnentarzu w Śmiglu.

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 16 sierpnia
1997 r, zmarła nasza długoletnia pracownica

śp. CZESŁAWA FRĄCKOWIAK
Rodzinie Zmarłej wyrazy szczerego współczueia

składają:
młod,zież, grono pedagogiczne, pracownicy administra-

cyjno-biurowi i dyrekcja
Zespłu Szkół Rolniczych im. Jana Kasprowicza

w Nietążkowie
Pogrzeb śp. Czesławy Frąckowiak odbył się we wtorel<,
dnia 19 sierpnia 199? roku na cmentarzu w Śmiglu.

oaaaeoaaeo oooaoeacooaaaaaooaffi
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Chciałbym czytelnikom przybiiżyć problemy, któ-
rymi zajmuje się Kornisja Planowania Przestrzenne-
go, Porządku Publicznego i Ochrotry Srodowiska Ra-
dy Miejskiej Śmigta.

Jest to jedna z czterech komisji problemowych rady,
działa już drugą kadencję, a obecnie w jej skład
wchodzi 5 radnych (L. Baicer, R. Schiller, Fr. Szy-
mański, St. Dobrzyński, H. Szul) oraz 2 osoby spoza
rady (St. Klupsz i M. Marciniak pracownik urzędu).
Jak sama nazwa mówi, w kręgu jej zainteresowań są

trzy dziedziny życia społecznego. W latach 1994-

-199? 
(do tipca) odbyto 41 posiedzeń, w tym aż 18

dokonano w terenie - rvizje i kontrole.

W tym czasie skierowano do Zarządu Miejskiego 35

wniosków, spośród których większość przyjęta zo-

stała do realizacji, Giorvnie rozpatrywano sprawy
ogólne miasta i wiosek. Załatwiono też ogółem 14

spra\M dotyczących indywidualnych mieszkańców,

W tym nufi}eTze przedstawię jedynie jedną

dziedzinę życia społecznego tj. spławy OCHRONY
ŚBOOOWISKA Chcia)bym jednak, aby wszyscy zro_

zumieli, że ochrona środowiska szeroko pojęta wy-
maga zrozumienia oTaz przestrzegania określonych
przepisami zasad. Bez udzlału i pomocy wszystkich
mieszkancow nie bęrlzie czystego i zdrowego środo-

wiska.

Komisja zajmorvała się:

1. Sprawą rł,ysypiska nieczystości stałych na I(o-
szanowie, głównie jego wadą w budowie, osuwa-
niu się wałów. Poprzez zagęszczenie szczeltn oraz
częściowym podsunięciu ziemi r-raprawiono je,

Wysypisko jest czynrre i przyjmuje ni.eczystości,,

Postulowano też przyjmowanie drobnych iloscr

śmieci w wtlrkach bezpłatnie. Kontlole korris.i L

wykazały pralviclłową jego eksploatację, Apelu-
jemy jedynie, aby wywożono nieczystości tanr,

a nie wysypywar]o je r,v inil5,ch miejscaclr, two-
rząc dzikie w},sypis]ra.

2. Oczyszcza|nią ściekórv (rrieczystości płynnygIr),

Niestety, jak dotąd, inwestycja zaplanowana już
na początku I kadencji samorządu, nie została
rozpoczęta. Wszystko nadal jest w sferze opra-
cowywania dokumentów. Przypomrrieć jednak
chciałem, że w latach 1990-94 wykupiono czę-
ściowo grunty rra wysypisko oraz oczyszczalnlę
i zlecono wykonanie dokumentac]I plaez Biulo
Projektowe RSP Kiełczewo. Niestety, o llc za-
twierdzoi-ro doku tricrrtac.ję -vyys},lris]<a i i c zilutlcl-
wano, to Wydział Ochrony Środowiska Ulzędu
Wojewódzkiego w T,€sztli€, rlir podstalvie opiliii
rzeczoznavłco\y z Wrocła-wia, odrzuci.ł projeilt
budowy oczyszczalni typu ,,OBRA" (chociaż ta-

o OCHRO]TIE
korve na terenie kraju pracują np. w Nowym
Drvorze Gdańskim). Jeszcze w poprzedniej ka-
cierrcji, a także obecnej rady, pr<lbowano znaleźc
wejście na oczyszczalnię typu ,,LEMNA" - bio-
logiczną wg 1icencji amerykańskiei, a także intre
możliw,ości. I w tym miejscu Czytelnikom nale-
żv się vzyjaśnienie, że próbowano zainteresować
oczyszczalnią różrre biura projektów a także fir-
n]y wykonujące takie inwestycje kompleksowo
ocl dokumentacji projektowej do budowy ,,pod
kltłcz", Tu jedna}< powstał dylemat i większość
pro.jektantów przestała się interesować inwesty-
cją, kied;z usłyszała od nas, iż cały projelrt mu-
si przerł,idyrvać przede wszystkim przekształce-
i,ie istnie jące j kanalizacji burzorve j na tzw.
,.ogolnospławną", ponieważ nie stać nas na po-
i;udo,.^ranie nowych kolektorórv rozdzielczych
w celrtrum miasta. Wiązałoby się to z rozebra-
rri.em i naplawą wielu ulic. Przekraczałoby to

tlasze tnozlli,,,r-;ści f inansowe.

Zaplojektowanie gospodarki ściekowej na te-
ielie l-niasta pod kątem kolektora ogólnospław-
liego (istniejącego) wyrragało bardzo szczegóło-
\,\iego oplacowatlia, zaplanowanie częścio,łej na-
pia\\Iy i mcclertrizacji tej kanalizacji, pobudowa-
r-rie tzw. plzelewów. Wobec takiego postanowie-
rria Rady, na wniosek komisji, dokonano prze-
talgu na wykonawstwo koncepcji dokumentacji
na tą inwestycję, który odbył się w końcu 1995

rokli. Urnowę zarłrarto z Przedsiębiorstwem KO-
LEKTOR z Leszna, które przetarg wygrało. Po
długich trr-rdnościach (opóźnienie kilkunastu
ruiesięcy) koncepcja ta została przekazana do

oceny przez fachowców (koreferat) i obecnie jest
w fazie decyzyjnym co do przydatności i dal-
szej leaiizacji. Są dyskusje rv gronie specjali-
stórv co do uwzględrrierria pelvnych rvskazan
w dokurrrentacji szczegółowej techniczne j.

Czas rrirjwyższy aby władze, które decydują,
podjęly ,,męslią" decyzję, aby nareszcie przystą-
pic do dalszego etapu realizacji tej inwestycji
tak bardzo potrzebnej dla Śmigla. Na to czeka-
my wszyscy. Zaznaczyc też orientacyjnie trzeba,
iż ta inwestycja będzie kosztowała około 100 mi-
lraldólv starych złotych, a środki muszą głównie
pochodzić z kredytów, bowiem takiej gotówki
gmiira nigdv posiadac nie będzie.

Sprawa nie jest prosta i to rnuszą zrozumieć
wszyscy. Waruilków Śmigla nie da się porównać
z jrrnymi nriejscorvościanri, co podkreślają wy-
bitlri s.pecjaiiści z tego zal<r,esu, Póki co trujemy
się ściekami na ,,Ejgilsee".
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3. Programem gospodarki wodno-ściekowej na te-

renie miasta i gminy. (Pubiikowała go ,,Witryna
Śmigielska" w nr. 2I(lO2) z dnia 2.1i.1995 r. -H.Z.). ZostaŁ opracowany i skierowany do reaii-
zacji długofalowej i musi być w przyszłości rea-
Iizo-,vany wg tych założeń. Jest to w interesie
tak miasta jak i wszystkich miejscowości w gmi-
nie. Trudno go będzie realizować z uwagi na
istniejące możIiwości finansowe gminy, 7ecz
pewne wymogi muszą być uwzględniane przy
zadaniach realizowanych w poszczególnych miej-
scowościach. Tylko lealizacja takich zamierzeń
doprowadzi do likwidacji dzikich wylewisk, za-
truwania naszego środowiska.

4. Rozpatrywano skargi i wnioski oraz dokonywano
rvizji lokalnych na indywidualnych obiektach.
Bardzo trudne jest rozpatrywanie tego rodzaju
spraw. Tam, gdzie były podstawy, kierowano
wnioski do Zarządu Miejskiego, do Straży Miej-
skiej i Po}icji celem wyciągnięcia- konsekwen-

cji, systematycznej kontroli. Pomirno tego w kil-
ku przypadkach nie udało się do końca załatwżć
konfliktów. Do osiągnięć w tym zakresie zali-
czyó można:

- ugodowe załatwienie sprawy spornej o grunt
z Państwem Przymusami;

- pozytywne załatwienie sprawy P. Koniecz-
nego w żegrówku;

- z]ikwidowanie kilkrr dzj].;ił.:h wysypisk śmieci;
-_ pobudor,vanie lrostnicy ,,, Śmiglu.

Komisja nasza współdziałała też z innymi komi-
sjami bądź fachowcami danej dziedziiry. Podtr<reślić
trzeba pozytywne działania Zakładu Gclspodarki Ko-
munalnej i Mieszkaniov,zej w Śnriglu w tym zakre-
sie i realizowanie wniosków komisji.

O sprawach budownictwa, pianorvaniu prze-
strzennym i bezpieczeństrvie oraz porządku publicz-
nym - w następnyc}r numerach Witryny.

Przewodniczący Komisji
Leszek Balcer
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I(oMU1\IKAT
O NABORZE KANDYDATÓW DO OBIryODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

POWOŁANYCH DO PRZEPROWADZENIA WYBORÓW
Z,ARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21 wBzEsNIA 1997 ROKU

Zarząd Miejski Śmigta informuje, że obwodowe
komisje powoływane będą w składzie od 5-9 osób
w zależności od wielkości obwodu głosowania.

Kandydatów do składów komisji można zglaszać do
22 sierpnia 1997 r.

Prawo zglaszania kandydatów mają:

- Komitety Wyborcze,

- Komitety Osiedlowe,

- Rady Sołeckie,

- zakłady pracy,

- gospodarze lokali wyborczych,

- organizacje społeczne,

- związki zawodowe.

Kandydatem może być osoba, która:
a) posiada obywatelstwo poIskie,

b) ma ukończone 18 1at,

c) nie jest pozbau,iona praw pubiicznych prawomoc-
nyn] olzeczeniem sądu,

d) nie jest pozbawiotra praw wyborczyclt oTzecze-
niern'Irybunałrt Stanu,

e) lrie jest ubezwłasnowolniona całkowicie iub czę-
ściowo plawornoctrym ol,zeczeniem sądu z powo-

du choroby psychicznej 1ub niedorozwoju umy-
słowego

oraz daje gwarancję nalezytego wywiązywania się
z powierzonych obowiązków.
Zgłoszenia dokonuje się wg zal,ączollych wzoró,ł.
Kandydat może być zgłoszony tylko raz. Wr"yrtki-e
wieloklotne zgłoszenia zostaną odrzucone i nie będą
brały udziału w losowaniu.
W skład OKW wchodzić będą:

kandydat gospodarza lokalu lvyborczego, pracownik
Urzędu, kandydaci zgłoszerri pizez Komitety Wybor-
cze. Pozostali członkowie do poszczególnych komisji
wybierani zostaną w drodze losowania spośród zgło-
szonych kandydatów z uwzględnieniem miejsca za-
mieszkania lub miejsca pracy.
Publiczne losowanie składów komisji przeprowadzi
Zarząd Miejski Śmigla w dniu 28 sierpnia 1997 roku
c, godzinie 16.00 w sali Centruin Kultury w Śmiglu.
Zgłoszenia kandydatów rnożna składać w Urzędzie
Miejskim Śmigla pokój nr 19.

UWAGA: Druki zgłoszeń można pobierać w Urzędzie
Miejskim Śmigta pokój nr 3 ,,Inforrnacja".' Przewodniczący 

r?T;"żł"ł§jskiego 
Śmigla
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Ternrin: niedziela 24 sielpnia ].997 roku o godzirrie14.00,

Miejsce zawodów: basen Cerrtrum Kultury, boisko KS Pogolr, park, r,viatraki.

Zgłoszenia do zawodórr,: sekretaLiat czynrry przy basenie od godziny 12.30 do 13.30. Przedstawic naieŻY

ważną kartę pływacką, a nieletni pisemne zezwolenie rodziców na udział w zawodach. ZawodnicY
posiadać muszą stosowny strój sportowy oraz rowely.

Konkurencja wspólna dla wszystkich zawodników i zarvcdniczek niezależnie od wieku (minimum 10 lat).

- płyrvanie 100 m (cztery długości basenu) na czas,

- 
jazda Towelern 10 km - start z boiska przez pail<, rł,iłtl,alii, mcta na boisku (6 pętli),

--- bezpośretlnio po ukończeńiu jazdy rorverem bieg 5 knr - boisko, park, wiatlaki, meta Przy boi-

sku (3 pętle).

O ostatecznej lokacie decyduje suma czasów z pływania oraz jazdy rowerem i biegu.

Nagrotly i dyplorny:

Główna OFEN za tniejsca od 1 do 6 dla mężczyzn i kobiet.

Kiasyfikacja w gl,upach wiekowych za zwycięstwa:
do 15 lat, 16-18 lat, 19-30 1at, 31-50 lat, powyżej 50 lat.

Organizatolzy zapewniają posiłek.

Na miejscu bufet z napojami, słodyczami i lodami (za odpłatnością).

UWAGA:
W razie osiągnięcia rówrtych czasórv przez kilku za.łcdników, o ostatecznej lokacie decyduje osiągniętY

czas w pływaniu.

Wszelkie infol,n:acje ot,az .liątplivrości wyjaśnia kicro,,vnictwo i sekretariat zawodów.

Kiet,olvirili za.łotlóiv: i,trSZIlK L3ALCER. Tilelowllik Sekr-etariatu: JERZY GP'ZELCZYK.

Organizatorem zawociól.v jest Społeczna Miejska ilac{a Spoltu, Kultury Fizyczrrej i Rekreacji oraz Cen-

trum Kultury w Śmiglu, u1. Kościuszki 20 tel. (0-65) 180-273,

BA$Eil KĄFEEL$u§Y §ZYl§l{Y 60BzlEllNlE
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W GoDZlNAcH oD 11oo - 19tX)

Cena bilelu; dorośli j,00 zł, dzieci i młodz'ez 0,B0 zl
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