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SpóŹnlłam się na SesJę o clobrą godzinę. W ten .:lsp6s6b

nie byłarn §rłiadkiern obrad nad najbardziej znaczącym terratem w

tamtyn dnlu '-: spraxą reaktywowanla &łlny Stare 8ojanorło.

Temat ten nienory. 0żył rłaŚciwie Już podczas wybor6w samorzę

dorłych, ale włJrczas ogranlczał się raczej do dyskusji na spot

kanlach wyborczych.

}hleJ xięeJ dvła lata teml Eadnl z terenu byłej grniny

Stare Bojanoro złożyli oflcJalny *nlosek pisermy, kt6ry stano

wlł podstawę do podjęcia formalnyó działah w tym zakresie. lł

ubległyn roku wyłonlono Społeczny Kgnj.tet ( w składzie : !/ .

Kanienlarz, S. BagiHski, R. 8łoclan, L. l{asielewski,M.Dorynek,

S. Górny, J. Klupś, H. Pł6clenntk t M. fudzlak ) 1 w śIad za
nim Kołnisję d/s reaktywowanta gminy, w ktBrej znaleźli się
przedstaulciele obu z'alnteresowanych stron. Zebrane przez ko-:

misję matertały opcacował Wydzlał Polityki ReglonaInej 1y1 ;
Lesznle.

&ecnie pozostał do przeprowadzenia ostatnl, a zarazem

decydujący etap :: konsultacje z ludnością, x których mają

wziąĆ udzlał mieszkańcy 18 sołectw, należących poprzednio tj.
do roku 1976, do &niny Stare Bojanowo. Wiem, że podczas SesJi

wywiązała się dyskusja na ten temat l zwłaszcza w kwestllrczy

uczestnlcy głosowania powinnl mieB możno§C wcześniejsze,go zal
poznanla się z dokonaną przez Urząd WoJew6dzki charakterysty!

ką oraz Jakl,a konsekwencJe przynlesle negatywny wynik głosowa

nla w poszczegdlnych wslach.

0tóż wspomnlana charakterystyka, mówląca o granibach gmlny ,

zakłada reaktywowanle gminy w ramach gra'nic poprzednich, u !
wzg}qdn!eJąc możIlwośC, ża '' o JeJ ewentuaInle nowym obszarze

zadecydują mieszkańcy poszczegóInych sołectw na drodze konsul

tacji spo}ecznej ". A wlęc wygląda na to, że dopuszcza się e:r

wentualnośC, lż obszar grniny rrógłby być zrniejszony o sołec !r

twa, które bądąc na pogranlczu obu grnin opowledzlałyby 31ę za

pozostanlem w Gminle Śrntglet. Konsekwencją byłoby uszczuple ':

nie porvierzchni, liczby ludno§cto a także zasobdw mateclalnych

nowo powstającej gminy.
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0PLACI ?

Niewątpliwie oaJtrudniejszym okaże się podział majątku,

Niepow1nnoraczejdojść,(boda3jakwpiosenceKazim1ecza

GrzeŚkorłiaka ) do " pczerzynania stodoły na pół ", ale każda,

ze stron coŚ stracl i coŚ zyska. Znowu vl oparciu o ową chara!,!

kterystykę,rrn2aa zatnażyć, że Śmigiel straci obszar produt<cji

rolnej, na ktdrym " wyniki uzyskiwane w rolnictwie są wyższe

od średnich wojewddzkich ", odeszlyby też takie jednostkl jak

cegielnie w PrzysiecĘF gorzelnia, rzeźnia i wędzarnia ryb v{

Starym BoJanowie, gorzelrri,e u Karminie, suszarnla l mleszalnia

pasz w Wonieściu 1 to z tych jednostek wlększych, 59 zakładów

rzemieŚlniczych, )Ą sklepy, ,P6R i 2 spdłdzielnie produkcyjne.

Teoretycznie zyskałby Śmiglel kwotę przewidyv,anego deficytu

budżetovłego ( ok. 400 mln. zlotych ), który cytowana ,1tżeze

mnie charakterystyka określa na podstawie analizy przewidywa

nych dochodów i wydatkdw przyszłej gminy Stare Bojanowo (obec

nle rozkłada się to na całą gminę *nigiet ).

0o wszystklego dojdzie Jeszcze ,co najrrrrltj jeden povła

żny wydatek ( i uyu może pewna dezórganlzacja dotychczasowej,

unormowaneJ pracy samorządu ) : nowe wybory samorządowerktilre

będą dotyczyły nie tylko Starego Bojanowa, ale 1 Śmigla.Stare

BoJanowo bądzle ponadto czekała noxa organi,zacja systemu adlni



nistracjl a także lnne problemy związane z organlzacją l zarzą

dzanlem oraz gospodarką w nowej jednostĆe adminlstracyJnej. W

każd'ym razle lektura " Społeczno § gospodacczej charakterysty

ki proJektowanej gmlny Stare Bojanowo " może dostarczy8 moty!

wórv do przerryślel1 zarówno zwolennikom, jak i przeclwnikom za*

mierzenia reaktywowania gminy .

KIEOY AUTOMATYCZNE POLĄCZENIE z CALYM ŚwtłrEu t

Kiedy, to raczej jeszcze ńle wiadomo, ale perspektywa

rozsnuta przed nami przez dyrektora Urzędu Telekorrrunikacji z

Kościana, p. W. MacieJerrskiego, była na tyle oszałamiaJąca,na

ile zupełnie nlesprecyzowana w czasie. Przewiduje się wymianę

całoŚci kabli ( na połączenia Światłorłodowe ) oraz wymianę cen

tral ( na system cyfrowy ) zardwno w Śmig}u jak i w §tarym Bo

janouie. 0a to zwiększenie pojerrnoŚcl obu central odpowiednio

do 2000 i 500 abonentbw. Na wyreżoną ptzeze rnie rłątpliwość ,

czy nie będzie ta pojerrność docelowo zbyt mała, wyjaśniono,że

przyjęty system urożliwia " klockowe " dokładanie dalszych blo

k6rv i praktycznie dorvolne powiększanie pojerrnoścl central.Ko::

go ol5niła ta perspektywa, niech się zaraz " pocieszy " , żż

jeszcze bardzo dużo ( oby czystej !) wody w Samicy upłynie ,

zanim ten szczytny cel zostanie zrealizowany. Jako zagorzała

wielbicielka centrall ręcznej, wcale slę tym nie martwii.

GMiNA' śMIGIEL NALEŻY 00 PRZOOUJACYCH ył vtOJEvłÓOZTllIE

Niestety, r" itoŚci pożaĘ6w. Wyprzedzają nas tylko Lesz

no, Wschowa i G6ca. ll rol<u ubleg}ym zanotowano u nas J4 poża,r

ry, a poniesione straty rłyniosły prawie 450 mln złotych. Taką

lnformację przekazał komendant rejorowy straży pożarnych,ppłk.

Leon Mądcy. Analiza przyczyn pożardw wykazała,. że naJwięcej

pożardH ( 50 ł) powstało z winy... dorosłych. Czyzby należa,:

ło zmieniC obiegorłe powiedzenie " dzlecko + zapałki = pożar'|?

0becny na sall p. Marek Graczyk ! inni miejscowi dzia,l

łacze 05P zwrijclli uwagę na alarmujący stan i,Jozu bojorvego,ja|

klm dysponuje nasza straż pożarna. Nie tylko aaLźży się dzi '-:

wić, źe wóz ten dociera do pożaru, ale że w ogdle jeszcze jeŹ

dzi i że ( odpukaC !) nie spowodował Jeszcze jakiegoś wypadku,

I znowu padla nleobowiązująca w czasle oOielnlca ! jak , tylko

będzie moż}iwoŚĆ wymieni się ten w6z na inny, np. po straży

zawodowej w (ościanie. Pozostaje otwarta sprawa kiedy,a takźE

na co : czy na następny " obJ,ekt " do remontu ? "

NAJLEPIEJ zAJRzEć 00 MTERIALÓł z sEsJI

Z nlch można slę dokłaCnie dowledzleć, o czym i co mówi

ło slę podczas obrad. Ja Jeszcze zasygnallzuję tylko kllka

spraw, jakle wypłynęły przede wszystkim ze sprawozdania o pra

cy Zarządu l

l przejęcie kolejki przewleka się z *inv PKp, ktćia z jednej

stcony dąży do pozbycia się tego baiasiu i cni,e cc zawieszenia

kursdw (m.in. dokonuje się jużwyccwie:zel l:acy ), aie nie Pro

wadzl konstruktywnych rozmów nad przekazanin :€ją..<u i

f; cegielnie : nie ma chętnych do przeJĘlia ?rzysie<i Polskiej.

Gmina nle chce podjąĆ pochopneJ decyzji ,r t.rn za<i9sie, ponie

Waż §amo zabezpieczenj.e nieczynnego obieki.J poc;ą9a za sobą o1

brzymie koszty ;

i wycofano się z umowy z pocztą na pobieranie rcaat'<u oo środ

k6w transportowych. 0becnle podatek ten, od rłs:\,s:<lci 9oJaz-

d6vl, będzie się płaciło w kasie [.S,tlG.

I jeszcze wiadorność, dotycząca miejscorcścl, l'bvarvieŚ

( wolałam podać ti nazwę w pierwszym przypaó<u ). |,iadano nazl

wY ulicom. Znowu nlc oryginalnego , *nigielsia, Pclna, Leśna,

Krbtka i Poprzeczna. No, rroże wyrbżnia się t&ac;oła ?

TyIe mlałabym Państvu do przekazania z ostainiej,XVII1

Sesji Rady. Przypominam, Jak zawsze, że całoŚć rnżna zawsze

prześledzlE i skonfrontowaĆ z oflcjalnym protokołan.

Ja też, jak zawsze sygnalizuję to, co mnie samą zaintrygorłało.

Jadwiga Skarżyńska

P.S. JakoŚ znowu clocze<aliśny do czerrrca. Przyznarn się, że

rdwnie niecierplj,wie jak ponad tysiąc uczniUw z '| dwójkl "cze

kam na wakacje. Ten rok był szczególnl,e uciążliwy w oŚwiacle,

która chyba rłyjątkowo źIe znosi wszelkle destabilizacje l nie

pol<oje. Życzę Państwu dobrego wypoczynku podczas urlop6w.

( J.s.)

LJtrc-zqstoji
Kutkowaqo f3łącfuą

Jtrzalackicqo
I

N Jrniqlu

llle wrześniu l99l roku na zebraniu cechu rzemiosł Róż:

nych rł Śmiglu, nieżyjący juz dziś Bronisław Krupa wystąpił

o reaktywowanie w Śmiglu bractwa kurkowego.

l,ł listopadzie tamtego roku z udziałem 21 os6b odbyło się
zebranie założycielskie, a w styczniu L992 t. stowarzyszenie

zostało zarejestrowane pod nazwą Kurkowe Bractwo Strzeleckie

w Śmiglu.

l{ marcu, na kolejnym zebranlu, wybrano larząd w składzie :

- Jan Chomski, i,l pierwszy starszy,
: l4aFek Stachowlak - drugi starszy,
: ElIe]lusz Lipowlcz l sel(retalz,
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l: Stanlsłarł Pleoczyk ri skarbnlk l

! Tadeusz Tcmaszewski 1j komendant.

Tytuł crłonl<a llonorowego nadano pp. : Stefanowl Abtowl,tiikto-:

rowl Kraczewsklem.l, Brunonoul Kreusclrnerowi ( to Jedyny 2 2y

Jących przedroJernych członkóH ), Marlanowi l,Stachowiakowi

( to on ostatnlo pirzechowywal sztandar, zmarł w ńlu uroczys

toścl ), Bernardorłl l{olnlkowi.

Bractvlo zrzesza 26 czlonków.

Władze miasta przekazały Bractwu nleodpłatnie zdewasto

waną kręgielnię ( zbr:dowaną na gruncie Bractwa ) z przezna ir

czenlem na krytą strzelnicę.

!l wyniku prac adapcyjnych l budowlanych ( obiekt wydłużono o

15 n ) zmienił si.ę on radykalnie.

Foslada drłle strzelnice ( małokalibro*ą i pneumatyczną{(ażda

o trzeń stanowiskach ), salę zebrań, salkę pamięcl,magazyn,

sanitariaty. Znarcy twierdzą, że strzelnica odpowiada nof,mom

międrynarodow;om. Fowierzchnla użytkowa oblektu xynosl 600 mr.

Pozosta*lono dwe parkleto*e tory kręglarsklen kt6re zostaną

wyrenrcntowane t udostępnlone kulaJącym.

Prace rerrnntoro '- budorłlane trwały od śwltu do zmierz;:

chu przez dwa mlesiąco. Nadzorował je Kornendant, a vlykonywa:J

li je czł,onkorrie Bractrła ! rzernleŚlnlcy daJąc zar6rino wkład.

pracy Jak t materlały budowlane. Kto nie m6gł pracowa§ oso, :

bt§cie 'J przysyłał zastępcę lub płaclł l"5 tys. za roboczogo:

dzinę.

Koszt wykonanych prac wraz z materlałami wyceniono na 600

mil. l Przy okazJl nodernlzacJl obiektu vizbogacono też 1 Je-

l qro otoczenle l położono siedllska wzdłuż płyty lodowiska, cd

"l:lrlono plac zaba* dla dzleci, wyrennntowano estradę koncecl

tową l krąg taneczny. Te prace, przy wspdłudziale B§acl, wy'j

konywaIl praco},nlcy i,fGK. Godne podkreśIenla jest t to , ż@

właŚctctete spółki produkującej materlały budorrlane pp. Kazi

mlerr Jaśl<owiak 1 Kazlmierz Szymański, ktbrzy nle 5ą członka

mi Bractwa, bezpłatnie dostarczyli płyty i krawężniki chodni

korłe. Tak rrlęc miastu przybył kolejny, pi,ękny obiekt sporto:.:

ło : rekreacyjny.

lł Zielone Świątkl l 7 czerwca ! ulicami miasta, w asyŚ

cie Orkiestry 0ętej OSP Śmigiel i młodzieżowego zespołu tane

cżnego ubranego w staropolskie stroje, przemaszerowall ubca-r

nl r piękne, tradycyjne rrundury członko,łie 8ractwa udając slę

do koścloła na uroczystą nszę świętą, a następnle na otwar!

cle strzelnicy ( po uprzednim spożyclu obladu w " Amecyce ").

Na czele kroczył poczet sztandarowy nlosąc sztandar z 1920 r.,
kt§ry po raz drugl po woJnle ujrza} Światło dzienne (pier*':

§?y raz na mofi€nt został rozvllnięty nad trulnną jednego z Bra

ci ).

Zebraną w packu przy strzalnlcy publtcznośC l zaproszo

nych goŚcl r osobach l AndrzeJa Szymanowsklego ":,,,senetora

Rzeczypospoll,tąJ PolskteJ, KaJetana Woltyllskiego 1 reprezen!!

tującego Wojerłodę LeszczyHsktego, Eugeniusza Śliwtnsklego 1,1

dyr. Wydz. Kult. UW rł Lesznle, Aleksandra Hellera : burml i
strzaa Kościana, henryka Skrzypczaka ! rlc§burmistrza Śmll-.

gla, Helenę Wróblerłską ! dyr. Centrum Kultury v{ Śłnlglu,Lesz:

ka SzłapkĘ L I Starszego kurkowego 8ractwa Strzeleckiego w

Kościanio, AndrzeJa Claskowskiego ! przedstarłlclela KBS z Kór

nika, Wiesłarła Tecczewsklego ! klenownika Posterunku PollcJl

LokalneJ ,ł Śmiglu, Stanisławę Klemenską J dyr. ZasadniczeJ

Szkoły Zawodowej w Śmiglu, Stefana Abta a syna ostatni€go pre

zesa KBS w Śmlglu, Wandę Jakubowgką r sekretarza Urzędu Mla6

ta l §łntny w Śmiglu : powltał Plerrszy Sta§szy Jan Chomskl ,

który rórłnież przedstałlł zarys hlstorli Bractrła.

Kulminacyjnym punktem teJ części uroczystości było wy!

stąplenie prol. Stefana Abta, który w lmieniu własnyrn 1 slo:

stry Marll przekazał Bractwu przechowywane przez jego ojca ,

a następnle przez nich oryginalne puchary i insygnia 8§actwa.

Dła puchary przechodnl,e ufundcrłane w t9J6 r. z okazJt )00 le

cia Bractw. ( Lńs : to cok zatwle§dzenia 8ractwa, kt6§8 zaa

łożone zostało w lĄ58 r. ! stvrlecdzlł mórrca ).

Jeden z nich,fundacjl Hermera Rollego, u L916 wy§trze;

lał Symfocian Larekl w 19]7 .: Czesław Abt, r l9]B - Ro

man Pczybysz. Drugi u I9)7 wystrzel,ał Czesłar Abt,a

I9]8 : Luczkowskl.

Puchac Przechodni 0krę9u Bractw Kurkowych w Lesznle ufundowa

ny w 19)) c. zdobywany kolejno przez Leszno, Krobięr Śmigiel,

Osiecznę, Leszno t łł l9]B r. ponownie Śmigiel.

Niezwykle cenną wartośC maJą lnsygnia, a wśród nich łbńcuch

kró],ewski powiększający się w miarą strzelań o jedno k6łko

( dawniej przeznaczało się na nie jeden pieniążek, a dzi§ ?).

Na jednym z nich wygrawerowana jest data 1790 i ona ;oddaje

wiek powstania centralnej części łańcucha.

Przekazano również dwa łańcuchy, kt5rvmi dekocowano rycerly.

Plerwszy z nich, fundacjl Józefa 1 lgnacego Cieślów oraz lgna

cego Józefiaka 1 Wincentego l,,lillera pochodzi z l92B roku,dru

gi, fundacji Ludwika Helfera ! z podobizną fundatora w dużym

medalionie ! l: datowany j'est 1929.

Zwyczajem było, że oprócz strzelat1 krblewskich odbywały się

1 mistrzowskie. Fundatorem takich łailcuszkbw dla mistrzów był

ojciec Stefana 1 1,1a111 Abtów - Czesław rmistrz w 1atach l92B-

29, )L. Fundował Je od l9)2 roku.

Rodzlna Abtdw przekazała też złoty rnedal królevłsk1 wystrzela

w



ny ,r 1928 roku przez Ziellńsklego oraz oBlnakę czŁon|<a noszo

ną u szyl n'ł tle barx narodowych.

Swe wystąpienle óflarodauca zat<ońciyi siÓ*a.l ,

.."..góihi" w Ćirirttacr, cięt,t<ich mustmy soble uzmysło]

wlĆ, że są znacznie ważniejsze wartoścl. A tyml nad :

rzędnymi Jest przede wszystkim 0jczyzna !] OJczyzna pitł

sana przez duże 0. I my, ktUrzy czujemy się Polal<ami ,

nusimy sobie z tego właśnie z ol(azji takleJ chwilt zdać

w pełni sprawę. I rłtedy cel tych spotkal'l staJe się tnl

ny (...), clekawszy (...), głębszy. Wtedy znajduje swóJ

rłymiar trud (...) i hart ducha. obyśmy w ten sposUb mo

g11 w pe}nl służyć Ojczyźnle.

Życzenia 8ractvlu najplerw złozyły ich ... żony, a ,,następnle

dyr" Centrum kultury w Śmiglu '- H. Wr6blev,ska,klerownlk Po:

licJl Lokatnej li. Terczeiski 1 przgdstawlciel lłojewody 1 K.

Wottyńskt. Komsndant odczytał pcotokół ze strzelanla kcdlew-

sklego, z ktdrego rłynlka}o, że KróIem Kurkowym 8ractwa Strze

Iecklego w Śmiglu na rok L99? został Eugeniusz Ziegler,a Ry:

cerzaml Józef Trafas 1 Adam Wawrzyniak l 0rkiestra dała

tusz, a publlczność i. na stojąco -: wyrazlła sw6j aplauz

Krd].a l Rycerzy udekorowano doplero co pczekazanyml insygnla

mi.

0biekt poświęcił ks. proboszcz Stefan Oudziak, który

odda} strzał na cześć Papleża ( Strzelante króIerłskle popcze

dził strzał oddany przez Plerrrszego Starszego na czeŚć Rze -

rcsoolitej), a wstęgę broniącą rłejścia przeciął wicebur 'j

istrz Hencyk skrzypczak.

Uroczystość uŚrrietniła swym koncertem 0rkiestra Dęta

OSP Śmtglel pod batutą kapelmistrzów Jana Nowickiego i Tade

,:sza Mue}Iera. Całość prorvadziła Bacbara Mencel.

1{ dniu otwarcia strzelnicy bracla kurxowi zocganizo§a-

Ii stzre}anie dla swych żon ( chcąc zapewne je tym udobru ,i

chać ) i zaproszonych paH l Urszull Ciaskowskiej z Kórnika ,

Stanisławy Klemenskiej z KoŚciana 1 Wandy JakubowskieJ.,Bar::

bary Mencel i Heleny ,łróblerłskiej ze Śmigla. Tytuł " kr6lo :

wej " vlystrzelała Elzbieta Hamro1, a następne miejsca zajęły:

Elżbieta Tomaszewska i Krystyna Klupsz.

Po " damskim strze}anj.u " stzreJ.nicę opanowała pubii :l

czność, która wzięła ucJział w stzrelaniu o nagrody , bo .".

... ojcdw wzorem l dla ojców chrvały,

Do ol<a broil 1 mierz 1 cel i pal l

Po rvieków wiek stzreleckle oko, dŁoń ,

To stfaż, to tarcz, to dla 0jczyzny broń.

Bractwo ,jako zrzeszenle się ludzl lublących strze !

l+
l' lać t chcących kontynuorłaĆ tradyeJe, Jest otwarte dla vłszyst

ki,ch" Wpisowe wynos,i 900 tfs. a mleslęczna składka |: 200 tys.

Każdy wstępuJący płact Ją Jednak zgwgze od stycznla roku ka-:

lendarzowego, w ktdcym *stępuJe.

NoworłstępuJący mu§zą też ,łnleść w formie " wlana " rUxnowar!

tość kosztów ponlesionych ptżez zaŁażycieli. Fundusze te zos

taną przeznaczone na dalszą nodernl,zacJę strzelnicy, H tym

głdwnie otwarteJ ( w vłałach ), zakup bconi, amunicjl l vłypo-

sa żenla.

Stczelnlca, za odpłatnośctą, będzie też w ol<re§lone dn!

tygodnia udostępnlona wszystkim chętnym. t HZ ).

Jprł.swatqrcwaną (iq
spoTol-<ie lnia
ptrcłukcł"lina

:: Podobno .iuż sprywatyzovali§cle_się ? Pytam p. Parłła Kopleń

kę, przewodniczącego Rolniczej sp6łdzielnt Produl<cyjnej w

Sp }awiu.

'; Tak. t{ 199l r., dzlękt zmianom politycznym l ekonomlcznym

sprzedali§my, na dogodnych warunkach, między 4I --człoht(ÓW

l40 ha. Każdy z nich stał slę x}aścicle}em }r5 ha gruntu.

Zaznaczam : sprzedaliśmyr po Ą mlliony za hektar" Zakup za

legallzorłano notarlalnie, Wła§ciclele dzlałek mają założo:-

ne księ91 wleczyste, każdy wie, kt6ra dzlałka jest Jego. Vł

każdej chwi}i ( bankructwo, ktdcego nie przewl,dujemy,wystą

pienie za sp6łdzielni, JeJ rozwlązanle ) można weJść, vrko:

pać słupki gcaniczne i gospodarować na słoim.

! Jak dobnze wiemy, rolnicze sp6łdziel,nie produkcyjne tworzo

ne zostały przez łączenie gruntów udziałotvc6w, którzy " w

wianie " dawali swoje hektarr. Czy sorzedaliśgie_9!!Ę3_j

udziałowc6.!_ylłasnoś{ ?

!: Nie. Rozsprzedaliśmy ziemię, kt6rą nabyliŚmy w 19B7 roku z

Państwowego Funduszu Ziemj,. Rolnicy udziałowcy zachowali

ziemię będącą !,ch xi<ł,aciem" Ocry*iście 1 oni kupowali owe

1,5 ha. Obszary działek będących własnością naszych człon

:kdw wahają się od },5 ha do l1 hektarbrł.

Tak więc Rolnicza §półdzielnia ProCukcyjna w 5pławiu to te
raz prywatne, rodzinne, zespołowo produkujące go§podarstwo

rolne, l{ każde_] chwili spółrlzlelca : właŚcicie1 ziemi może

;ą sprzerlać, wyclzi.crżawlć, zapisać komuś .."
:.: 8orjobło jł tej !§!ątrrŁa,._}ilry_j_}śi]9__pr9g§ Lj
- Chyba taii, rótłni:legj,e z lhe}kowem, 8ronil<owern. 5tractły te



sp6łdu1€1nl6, ktUre nle zakuplly zlernl z PFZ. 0rre nle maJą

co sprpratyzoraB. A JeBll ngencJa lłłasno§cl RolneJ Skarbu

PaHstxa wystaxl tleml8 prz6z nle użytkoranB ne 3prż6daż l

xątptq czy będą ona mlały takte flndnse, by staną! do ltcy

tacJl. Wtedy padną.

!: Rolnlcy udzlałoroy, zierntę kt6rą rłnle$ll do sp6łdzlelnl o-1

trzymall z ro.parc€lowanogo maJątku zlemsk.tąo'Skarzyl'tsklch.

Czv nlkt z rodr nle uponlna sle o awo_le dobć{ ?

Ę 0o nas nlkt stę r teJ sprawie nle zgłasrał.

( Jak rlę dowledzlslon,do ll"llG w Śmlglu wpłynęło pl§n§ H6h

r;4<r §karzyńsklego, mierrkaJącego w Podkowie LeŚnoJ k/!lrr!

szerry o ptzeJę§te maJątk6w, w tym l spłErtsr. Pelac rv Spło;

wtu Jest rłasno§clę Wi0 r Śmtgtu.)

- PGR bedzle gprzeda.wgl awvm pracoNńlkom ńĘ{i(gnla. A wv ?

§ Ttż. SprzedrllBmy budynek Jednoroózlnny z dzlałką, ., dwtE

detałl{l budovłIana, Ą ml€gzkanla r blŃu mleazkalnym. t{ nlm

są Jeszcze 2 ne sprzedaż po 75 mll1on6w za mleszkanle. Nall

by$com tych mleszkań grarantuJelry pracę w spółdzielnl.

0o kol1ca roku sprzedamy wszystkle ].okala zamieszkale przez

spółdzlelcdw.

1 Zał6żmy teocetycznle, że spUłdzlelnia " pada ". Co z pozo|

stablm malatktem ?

- Bllansowa warto§Ć naszego maJątku rynosl ponad l0 mlllar t

ddw, częśC z tego ok. 2 mld. " rozplsano " na udzlały.Ka2_

dy członek ma sróJ udzlał,którego wysol<oŚć uzdlćźńiona

Jert od przepracorłanych lat rł spółdzletnt. l{ahaJą stĘ one

w granlcach od 5 do 90 millonów. Po 5 latach po zwolnienl,u

z p§aey, wystąplenlu ze sp6łdzleln1 nnżn. je odebrać w "ży

łeJ got6wc6 ".
!, KorzystaJąc z okazJl może Pan pqzed§tawi Czytelnikofl " lł!:

tryny śrltslelskle.1 " RSP w Spławlu.

f
bg nle me gć6€k6ii ńe J€J upr§wę. J*iaŁuuaąl

- l{osetem drtidwek ńlE ógr€Eędletiśmy śęeaxBvł ne uppewęlai€ml

nla dó §ię 6§Euk6d. Ne §rgdkt p§odult€Jl (oahpcna Eggllntfie

lłóĘy| źt6En6 §lBlłn€ ) nyda1l6my Hlgcną p6l mlliasde nlgtych,

A eteml by§r,ny ohelell 3ccrcae ęickupl§, da 7§§ ha, Nestaria

ffiy §lą ń6 bydł6 l 6}ióE. }lydzierławll§my w tym roku a9 ha

. łąk.

- ky żi€tńłE_dpku9i€t6 ?

:: Przy tych dról(ońskich kredytech ?

Cl , " u gócy " niech wreśzcle z§ozumlą, że hsnillórleć dżt§

bierze kredyt, Jut§o za nlego kupuJd toPerr a pojutśże go

snrzedeJe 1 me ż tógo gotórłkę ( w tym l rysk ), ze .l{t6tą

zn6w kupujo, §irzrBd.tjg ... U niego plenlądz H 3rybklń 6bfo

cie robl ... pteniądz.

A U n39 ? Kredyt ńa zboż6 blerzemy wlosną,a produkt- zlgr

no sprzedaJemy Jestenlą. I kuplec t Ja _ rolntk Jest€łny

Jednakowo " opEocentowanl't lll
Ceny na ścodkl produkcjt są zachodni€, ceny ne produkty...

/ rrymowny gest ręką /.
: Jak wobec teoo sle l{em żvlB ?

: Ży3eny z tego qo zacoblmy.

W ubiegłym §oku t{yp§gcovlallśrny )6 tysięcy dnidwek obrechun

korych. Vlartość dntó,{kt wyniosła ?2 lys. zlotych. Z tego

tytulu zarobkl xynosl,ły od 880 tys. do l.B92 tys.'

Opcócz pcodu}<cjl rolneJ postadamy 4 osoborłrj']biió§db''remonl

towo: buóorłlaną ( clo końca coku ma zarr*nięty'p6iirur za'-

mówień ) oraz śrłiadceymy też ustugt otó}iczrrym rolnikołn.

j Oziekule panu za lozrnore l żvcze soełnlenla matzeń,

: { propog. Jakle Pąn ma narzenla ?

l Aby wreszcle zapanowała u nas w kraJu normalna go§pod€rcza

sytuacJa, aby rolnictwa nle tcaktowano Jak pczemysł, aby

- Spdłdzlelnia powstała " nie bez namowy agitatorów z"powla:

tu " w lutym l95) roku. Przyję}a nazwę " Przebudowa ".

Początek był skrormy l 1)8 ha, 2l koni, 8 krów, lĄ pług6w,

7 kompletów bron, 2 kultywatocy, 1 grable konne, l0 wozów

roboczych 1 l platforma na gumov,ych kołach.

0zisiaj gosodarujemy na ]0B ha, vl tym 291 jest sprywatyzo-

wanych ( między 54 członków ).

Wszystkie grunty są obsiane 1 obsadzone : ll0 ha - zbożem,

20 - rzepakiem, 50 burakiem cukrowym, ]5 ha ziemniakaml.

Plondrł z Ubległego roku też się nie wstydzlmy : Ą zboża :
61,5 q, buraków: J80 q, zlemnlaków - 270 q, bzepaku :28 g.

1ł budynkach inwentacskich stot 2]0 sztuk bydła ( w tym 90

krów ), 500 owiec ( w tym ]40 matek ), 550 świń (w tym 105

rnacioc ).

- Tu l ówdzie rnożna pczeczytać, że zienla bedzie odłoqovJała.

wreszcie zrozumlano, Dziękuję.

Molm rozmówcą byl pcezes Rolnlczej Sp6łdzlelni Produk-

cyjneJ w Spławiu lnż. pavcł kopieńka, mieszkaniec §tarego 8o

janowa. FunkcJę tą pełni od 1.9.1989 r. Jest 9 w historii
Spółdzielni prezesem. Rolnlctwo zna z Rażdel strony ! wywo :

dzl się z gospodarstwa rolnego , by} instcu|(torem l kiecorłni

klem gminnej służby rolneJ, doradcą rolnlków z ramienia Woje

wódzkiego Ośrodka Postępu Rolniczego w Lesznie.

(Hz)

óa,ł &qnta, ptrapląJĘarnq
C.zqtalnikóu .za o§nęnP H ocl-
daniu ru'nbf Ęa@ nurn@HJ.
Nasła.pnq -2y,rffioo



,,Dnr Jmiclla'92
prza,ńtq Co hi:torti

W dniach 29 - 10.05.L992, po raz plerwszy tł historii
miasta odbyła slę lmpreza pod nazwą " Dnl *nlgla ". JeJ po-

mysł powstał w Centcum kultury w *niglu 1 zyskał poparcle Spo

}eczneJ Rady Kultucy, dzlałaJąceJ przy Centcum. Głóvłnyml anl

matorami imprezy byli Helena ltróblewska 1 dycektoc Centcum

Kultu§y, Stanlsława Klemanska : dyrektor ZasadnlczeJ _Szkoły

Zawodovłej w Śmiglu, Jąn Ętłlcki : dyrektoc §zkoły PodstawoveJ

nr 2 lm. Konstytucji ) t€ja .ł futctu.
Pomysł inĘrezy zyskał popaccie rr}łdł niasta w osobach hirńi!
strzaMi G p. JerzegoCieśIt i rtżerlodniczącego;,fadyMi G

w Śmiglu p. Witolda &nieczyńskiego.

G}dwną areną lmprez były obtekty Centrurn Kultury ; stadlon,

sale Elmnastyczne szkoły.

Dzleń pierwszy :; ptątek, przebiegał pod hasłem spcrtu

l rekreacjl. 0o sportowej ryrłalizacJl stanęlt uczniowlc Szko

ły PotlstarłoweJ nr 2 rł Śmiglu, Liceum 0gólnokształcącego Koś-

cian Filia rł Śmiglu, Zespółu §zkół Rolniczych w Nietążkolrle,

Zespołu Szkół Zawodowych w Kościanle, ZasadniczeJ Szkoły Za:-

wodowej w Śmlg}u.

Wyniki zawodów przedstawiają się następuJąco :

- blegi uliczne :

$J0 m dZiewczą!.,, l.Kubiak Anna, 2.Qgrodowcą{k Marta,).Wanl:

delt Marla.

600 m chłopcdw l.Marciniak Karol, 2. Mikołajczak Piotr,

\HalĘel Jąłesław.

B00 m dziewcząt 1.|lermanowicz Anna, 2. Makowska Barbara ,

]. Sobol Joanna.

800 m chłopców 1. Skowcol1ski Adam, 2.Adamek Maccin,}.No:

wak Tomasz.

1Q!0 m dziewczat l.Gronostaj Magdalena, 2. l,ieiss lrena }

). Gnzybowicz Katarzyna .

_i$!_!__ę!i9g6w_ 1.Grochouy Marek, 2.Lorenz Maciej, J.Krzy:l

ślak Artur.

2000 m chłopc6w l.Uzar Ryszard, 2.Krzywcsz Ireneusz,),Noli

wak Rafał.

- turnieje zespołowe :

szachy l. Szkoła Podstawgwa nt 2, 2. Zespół Szk6ł RoI-

nlczych Nietążkowo, j. ŁespóŁ Szkdł Zawodowych

Ko§c ian.

terrls stołorły }. zasadnlcza szko}a zawodowa śmtqlei i

2. Zespół 5zk6ł Rolntczych Nietążkoi€ ,

. J. Zesp6ł Szkół Zarrodowych Kościan.

piłlśa siatkowa 1. Zesp6ł Szkół Zawodowych Kośclan,?.7e ':

sp6ł Szk6ł Rolnlczych Nietążkovo, ].szko:

ła Podstawoxa nr 2, Llcaan Ę6lrnkształcę
ce Kościan Fi],ia Śmlglel.

9lłka nożna l. Zasadrrlcza Szkoła Zarlodoro Kośctan, 2. Ze2:

gpdł szkó} Rolnlczych Nietążkovło, ]. Szkcła

Podstawora nr 2, Llcaun 09ólnokgrt6łcące Koll

Śclan Ftl:ir Śmtgiet.

Plątkowa l§Fr8zy 3Frottore bardzo spsarmie przep§o{edza

li nauczyclei.e łyctłołsntr tizycznego szkoły podstaworreJ i
zawodowej w *nlglu, oraz dzl,ałacze Klubu Sportowąo '' Pogofi

L929 ".

lł sobotę natcrnlst odbył gtę blĘ na Ęstanrle Z0ffi tr

o Puchar Burmlstrza Mlaste 1 Orriny Śmtgtel. Jał<o ptgrrsł lt
nlę nety przekroczył Flak Jacek, 2. Gronost|J l,|rgdrlrrra, ].

Nowak Tomasz.

Zaraz po blegu odbyły slę pokazy modelt lateJącyń, przygoto

wane przez Sekcję Modelacską , dzlałaJącą przy CentĘum Kultu

ny w Śmiglu, a klerowaną pczez p. Xrzysztofa Oanllla.

Uroczysta inauguracja "'[frl fuigla, " nastąpiła o godz. Lr?
8urmlstrz Miasta i Bnirry r ŚmęIu Jeczy Cle§lr prtd(Bt.ł

klucz do syrrrboltcmyclr brrn niasta śmlgleldłieJ rrlo&teŹy

Tym samym pozparzął się biok |npsez roz3yv{lę}ń j kabsrttołryń

pod nazwą '* Ufficcr! azabeya'.: ńosef*a ". l{e altradzlc prel

zentorłała się młodzietĘSz x §rtgtu pczygotoyran pod ktrrun;-

kiem BarbaDy l,bncel li Andrzeja lłrzesitlskląo.Zgromarlzeni zo

baczyli l wysłuchali parodli konceci,u 3gsoołu noxette,rratsto

16r śmigielskiego folkloru, finału festiwalu filmrrego ,, o

" złoty wlatcd< ", ślniglelskich wladorrrości, pckrzu nody ko!

lekcji letniej, koncertu nłodzi€żovrego zespółu " Selekt '.
Mieszkańcy zaopatczyll slę w karykatury znanych osobisto#i,

oraz pejzaże Śmigla t okolic. Autorem tych prac był Karol

Slejak, uczeń L0 w Śmiglu. Czterech Śmigielaków stanęło --'do

" Snigielstiej Wtelkiej Gry ". Największą rłiedzą o Śmig}u vły

kazał się Jurga Bogdan. Występy kabaretoilo 1j rozryrkowe za j

kończył przybyły z Poznania pan Marych. Znakomicie sparodio:r

wany pczez kobietę. Sobotni dzleil zakończyła dyskoteka,przd-

ryxana koncertami na żywo,zespÓłów " Sfint<s '' 1 u Elte$t ''.
. Imprczy.niedzlelne stały pod znakiem reuzykl 1 follł}o-'-l,

ru. 6ł6wnym organlzatorem tych iręrez był Zespół Pteśnf i lal1

ca " Żeńcy Wlelkopolscy '' z Rirtążkowa. Licznle zebranl xtl
dzowis mog),1 podzirłlai1 ; zespdł dziecięco j młodzieżor{y n Hi
sleloki " z Szymanr:wao Zesp6ł Ple§nl 1 Tańce '' Żełlcv !i§.lkrf-

B00 m dziewcząt 1.|lermanowicz Anna, 2. Makowska Barbara ,



polscy z Nietążkorła, zesp6ł taneczny " Step " z Krobi,zespół

tanoczny " Marynla " ze Śwlęclechowy, ocklestry dęteJ OSP

Śrnlgiet, laureatUw szkolnej mini 1lsty przebojów. Organizato

rzy nie zaporrnlell r6HniBż o dzieclacho dla ktdcych przygoto

rrall wlele korkursów.

l{ tym sanrym czasle na stadlonle odbywały się konkucsy sprawl

noŚclowe dla dzieci, zosganlzowane przez KlUb Sportowy '' Po-

90ń 1929 " z okazjl thia cżlecka. A po lch zakończeniu kibirr'

ce plłki nożnej rpgli eJtzd, turnieJ piłkarski " Szk6}k1 ''

furi<cJonariuszami Koolendy HojewódzkleJ Pollcji ( ] : l dla

Śmlgla ). ilieczorem znów młodzież bawiła się na dyskotece.

Inpcezon towarzyszył kigrmasz handlowy.

01a dzlect natgniast dużą atrakcją były bryczkl, kt6re przez

dwa dni Ń§oztły naszych mllusił{sklch po mieście.

l{edług llcznych oplnll uczestnlkUw Jak l wldzdw " Dnl

Śmigla llrZ " były ze *"a""6 miar1 udane. Przyczynlll się do

tego r6rł,łleż, oprbcz oaganizatorbw, bardzo llczni sponsoczy,

ktdrry nie szczędzill ."i Sr*gnt* finansowych, anl środkórł

rzeczot{ych (liutę .pon.or6r r4r&daĘefty w nastĘpnym numerzet).

" Onl Śmlgia n przps"}p do historlj,. V./ tym roku ogra1

nlczyły §ię do spraw ku},trglno. 1 rozcywkoxych. Jak 'mórłi}i

staropolanle : " 0obreJ rzeczy nie radzi powt6czyć ", czeka':

my na nast@f€ " onl *nlgla " w pczyszłym col<u. tt'acto je.

dnak Już dzi§ zastanoylć się nad poszerzeniem grona organlza

totffi. Jak i zakresu tematykl.

0 DOKTORZŁ ĘDYCYNY

s T A N I s L A,c I € 5 K A R Z Y Ń s K I M ...

Infocmujemy czytelnikbw - bibliofiló,ł, że \ł czesopiś -
rnie " Medycyna Wiejska " ( l99t, XXVI, 1) w cyklu PRO ĘMOR:r

IA ( dla pamięl ) ukazał si.ę czterostronicoxy trlograrn dra

med. Stanlsława Słarzyńsklego pibra Henryka Florkowskiego i
5ławonira Cieśli.

Biogram ilustrowany jest fotografiami dra S. Skarzyńskiego o

r3z plerwszą stroną dyplomu lekarskiego.

Autorzy podają też źtódła, na podstawie ktbcych biogram opra

cowaI1. ( Hl ).

Prośbę tego Pana oczywlŚcle spełnlamy. Nazwlska ani Jego tni
cJał6w nle podaJemy' by nia lapeszyć. Nlemnlal ż y c z y \
rry PariU §kutd6dneJ kuracJi l

Pfzekwitają bzy 1 kasztany. Intensywnie,miododajrllC kdl

tną akacje. Ich odurzający zapach przenika szczegUlnie ,łlCHó

lem.

Niebaxem słodko zakwltną jaśminy .;;

l{ i o s ii a j czas matur l łrr

Rornlald Sobl<owiak

Erotyk wiosennv

l,.tnówiłem slę z wiosną

i czekam zziębnięty

wyobcaŹnią pragnieniem
mocną

malując JeJ wdzięki.

Przyjść muslsz '|

/męska pewność niezachwiana/

L€łrż kledy ? ozlc JesŻcze

czy może jutro ? 7 tana ?

wd4,łfitesz się

€ł6ł€ż. promyklem,

zópal!.sz n, li"u kolocy

sćałijjeśz sdń ponad oklem

,/preludium do szalełlczego

love story l /,

rozedroasz ooracem , ,,.
fżę5y;

oddechem rozemkńiesż' oczy,

ootem łomot serca, 
Owattown),e przyśpieszysz

do soazmu zachwvtu-- i rozkoszy...

Zanuczę się do zaoamiętania

w rozpasanej zieleni 'j

ty iozkołvszesz tr aw"-" wi19otny 
al<samit,

jak piecsi oładkiei 
^Ialol{anle...

Dygocę.

Ch}ód to

czy pożędanie ?

7

C^q=bq ,sukce,5 ?
}l nur€fze 12 z 5 grudnla w naszej gazecie ui<azał się

actykuł pt. Kto lm pomoże ?.

Jeden z jego"bohaterów" miał do nas ogromne pretensje argu !

rnentr.lJąc t " J A ? ". Perę dnl temu ldąc ul. T. Ko§cluszkl z

p. F, podszedł do rrnle i powiedzlał : " Niech pan napisze w

teJ śmlgtrelskieJ klaJdzlocze, że Ja 19 czerwca ldę na lecze1

nie alkoh<llowe. I jeden nurner prześle na mój arJces ''.



,Na oqodkach clz,aTąquL,ch l :,'.:";:,::,"::'::i"::;:"::":'::::;"":::::::::"::':'"jH
fltć lią nia c)arclie ,,," ? |o.r.rnon"" 

l terenu ogroól.

bnych. I

l
09r6dki dzialkowe stancwią olbrzymie płuca dla miasta Ś.igla, I Pan npr ńubert Zblerski w 1991 roku na ręce Zarządu zlo

Tak rozpoczyna slę jedna z plosenek kótjaretowych śplewana o! l 
ld ratach 1988 . 199l w naszym domu działkowca odbyło

negdaj na Kabaretonie r 0polu ( prźeż Kęystynę Sienkiewlcz?). I 
ste oonad 200 lmPrez o charakterze rodzlnnYm, dzlałkowym, ze

w maju w pracowniczym Ęcodzlć Dzlalkowym im. władysława pio I 
orania, zabawy a także irprezy dla dzieci organizowane przez

cha w śmiglu odbyło się zebćanie śprawozdawczo , *roo.".u l 
róŻne lnstYtucje. Obiekt jest nie tylko wykorzystany,ale l

PonlżeJ drukuJemy informację ó pFócy POD im. Wł. Plocha n I 
zadbanY'

Śmi9lu przekazaną nam pczez pcez'.a Leszka Balcera l sekreta I 
Stawiamr swoim członl<om co§az Tyższe wymaginla w zakresie óa

rza Zbtgnlewa Maternlę. | 
ło§ct o dzlałkl, wsp6lne tereny oraz urządzenla.

l"sius.y naJwiększą organlzacJą | zeocanie zatwierdziło Plan P§acY oraz Plan finansowY na

społeczną w śmiglu i posiadamy )0B | '"rfl 
rok, udziellło Zarządowi absolutorium za okres minionyUJIdudllly JUo l

członków l tylez samo dzia}ek na I i w sookojnej I rzeczon{ej atmosferze wybrało nołe władze 6:;

dwóch terenach, to jest przy ullcy I OroOu'

Marll Konopnickiej i Ludwika Mieco I A w skład Zarządu weszll :

s}awsklego ocaz przy uI. Tadeusza | ": 
teszex Balcer :i Prezes Zarządu,

Kościuszki. Gospodarujemy na 16,)9 ha powierzchni z czego na | - AndrzeJ Szmytowlcz, Zblgnlew Szymańst<i 1 Ednund Żuber jako

działki pszypada 1],)7 ha. I zastęocy Prezesa POD,

Oziałkl stanorłią obecnie uzupełnienie potrzeb , rodzin l ' Zutsnr"' Maternla l Sekretarz,

w niezbęcJne warzywar owoce a także kwlaty. lla naszych dziai- | 
-: Irena Żak 1 Skarbnik,

! Józef Ciesle}ski, Marian iłtchalsti, Zblgnlew Lls,Alfred §o

bański 1 8łażej Ratajczak :: członJ<owle Zarządu,
kach owocuje około 4.900 drzew i 5.000 krzewów. Uprawiamy po l

I l Przewodniczącym Konisji Rewlzyjnej został Włodzisław tł1o i
nad 9 ha warzyt{, 2 ha trusl<awek i l ha kwiatów i roślin ozdo

darkiewicz a Rozjenczej Maclan Karolczak.

E

tym bardziej, że znajdują się tuż przy nim. Wiele rodzin od I ZYł oPcacowani€ " Z dzlejUrv ogrbrjków działkowych w Śmiglu "

wiosny do późnej Jesieni spędza tam cały sw6j wolny czas. I wt<ładając swój trwały rvkład w hlstorię naszego ogrodu dla u_

W dniu t2 maja 1992 rol<u w Domu Działkowca im. Romana I wiecznienia jego historii następnym pokoleniom ctziałkowcól ,

Waligbry odbyło się zebranle sprawozdawczo ll wyborcze,na ktd l za co tą drogą składamY mu serdeczne podzlękorłanie.

rym podsumowano dorobek ostatniej kadencji a szczegdlnie I99l I Cheini do nabYcla oPracowania nogą zgłaszad się do Zarządl .

roku' I JednoczeŚnie apeluJemy do mleszkańcUrv miasta śmigla,że
Jest on niemałY, bowiem wysiłkiem 1 nakładami działkowiczów I o ile chcieliby uzyskać działkę, mogą zgłasza6 się do Sekre
odremontowano, zmodernizowano dom działkowca podnosząc jego 

I tacza kol. zbigniewa Materni w urzędzie Miasta.i GŃny vl śml

użyteczność, odgrodzono go parkanem i oddzielnym wjazdem,nal | 9lu, ook6j nr 25.

prawiono parkany, zakonserwowano urządzenia, przedłużono sieć | Hadmieniamy, że są do przejęcia działkl od osijb starszych ,

wodoci,ęgową i rozpoczęto przewidzianą na kilkuletni okres | łtdre mają zamiar je odsprzedać. Zainteresowanym udzielirry w

modbihizaCJę tecenów POD. I tym względzle konkretnych informacji_
TYlltbt\ł latach 1990 - l99l zainrłestowano w remonty, przerób; lłszystkim osobom, kt6re nie weszły ,łę obecny wl(i.ki i konserwację urządzeń ponad 60 mllionóvl złotvch. Pewna l ^'-""'. l 09.odu za ich wieloletni trud sk}adamy serdeczne podz,i,,
pomocą l łsparciem były fundusze i zakup materlałdw przez Ra l, I n],e.
dę Miasta i 6mlny. PLany na naJbllższy ol<res przewldują pc :

ża Łarząd : Z. Maternia ].: SekretarzrL.Balcec L Prezps.

ndd8gUJB zospdł l Żaneta Klecha, Erlka Mackqwlak, BafbaFa Mencel, Jadwl9a S!<arżyńska, lJubert Zblersk1 (kier.red.).Adies RedakcJl : 64-0]0 Ccntrurn Kultury w ŚmiglÓ, ul. Tadeusza ńoicl,uszkl 2o. że1,_ ?71^Adies
^oies 

lledakcJl : 64-0]0 Ccntrurn Kultury w Smlglu, ul. Tadeusza Kośc1usŹtl 20, tel. Ź7r.Redal<cJa nle Ponosl odpowledzlalności zi tre§ć'-ooioszeń i nie i*""." *rto.1ałów nlc zamńog}oszeń 1 nie zwraca materlałdw nie zamówionych.Zastrzegamy sobie
Prat{o S|(racanla i poprawiania tel<stdw oraz l1stdw. l,ła!<ład J50 egzemplarry,-""ń" 5ÓÓ,i-rr_^ń;ńi;;;'i';;=]"ioo-ił.0ruk ; ltliesłarł Nado}ny r Us}ug1 Poligraficzno, 61:l00 Legzno, ui. słowtańóke 55.
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