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§mJqteJsk ! ltodoc!ąq budovano u Iatach

1910 - l9I3. PoJemność zhlornlka,ktlreoo 96r-
na krawqdŹ usytuouona Jest 30 n n.P.t.,uynosl-
l25 n3.
l,tvdalnolC vodoc!ąqu vynos!ła 60O m3 na Cobę -
dzlś 1800 n3,

Steć z przyłączenlaml na okolo 35000 n ( u

1945 r. - 11950 n ). Jako clelrarvostłe doCar,
że doplcro od 1966 (!) r. pompy zastlane 50

eIektrycznle !

" Nasz vodocląq to muzeum '. - stulerCz!
łem na ostatnleJ sesJl Rady. I dIateąo r.acho-
dzI plLna potrzeba Jego dolnwestowanla,a v o

da dla m7a sta l gmtny
stała slę tenatem numer Jeden v poczynanlach
vładz adntnlstracyJno - samorządovych.DIa uo-
doctąqu v Śnlqlu udokunentovane I zatulerdzo-
ne v 1971 r. zasohy eksploatacyJne woCv vyno-

7szą 99 n-/godz. DaJe to możIluość orodukcJ!
vody u l|oścl ok. 2.aOO 13,1dobę,jednak v chv|
Il obecneJ Jest to prawle ntemożI|ve.
Ąktualnle eksploatowane są dvle stuCnle. lły -
daJność studnl uykonaneJ rł I98l r. ze vzqlęclu
nł kolnatacJę czqśct roboczeJ flltra znalaIa

?do 18 m-/godz. co stanov! 46 ż JeJ olervotne,J.

uydaJnoścl. Żyvotność teJ s|udn! praktyczn!e
slę kończy l kvallttkuJe stę ona do ItkwldacJt
V zvlązku z tym główny ciążar eksploatacJt
przeJęła z kontecznośct studnla wykonana v

'99' 
r. Eksoloatovana Jest ona z uydalnośclą

ż
66 n- /qodz.. Przekracza to o 65 ? JeJ vvdat-
ność CoouszczaIną vynoszącą 40 n3/qodz,.

lladnlerna eksoloatacJa teJ studnl noż.e orzy -
czynIć slę do orzedwczesneJ kolmatacJI częśct
roboczeJ flltra, 8 y konsekwencJ1 do spadku

vydaJnoścl t orzedwclesneqo wyłączenta Je_| 2

eksploatacJl. Ponadto każda avarla pompy nan

tychmiast Jesć odczuua]na przez mleszlrańc1u

--spadek clśntenźa. vody a nlektedy jeJ brak r
kranach . Doraźnyn rozviązanlem 1stnleJąceqo
prob]e.łu Jest zakończenie eksploatacJt studnJ
z 198I r. I wykonanle dwóch nowych o qłębokoś

ci ok. 3O n. Llnoż]lvi to pob6r wody na ujęciu
v !]oćc1 ok. 90 n3/godz., a vydaJnośc! l>oszcz.

gilnych studnj ( S stuchie) nle będa przekra-
czały tch dopuszczalnych paranetritł technlcz-
ny,ch ! eksp.l oatacyJnych tJ. olr. 35 m3\goclz.

Taka eksoloatacJa moż.e popravllć parametry Ja-
kośelorłe czerpaneJ wody, a 8war7a JedneJ z

nlch nle będzle odczuwa7na przez odblorcill vo

\łrydawca



dy, Jak to sJę Jeszcze zdarza v chulll obecneJ
Prace prz.y odvlertach Już t,ruaJą, a przeuldy-
wane z tym koszty wyntosą ok . 16O mln zł. I

pokryJe Jc budżet gnlny. Koszty zv!ązane z uz

broJenlem nowych studnl t vłączenlem lch do

eksploatacJ l pokryJe tllędzygmtnny Zwląz.ek Wo-

docląqóv t Kana]lzacJl we ly'schople.
1.1 przyszłaśc7 na]eży r6wnleż pomyśleć o buCo-

wie na wodoclągu mleJskim dodatkoveqo zb!arnt
ka re tencyJnego o poJemnoścl 400 m3 voCy co

unożllwl magazynowanie wlększej lIoścl vody na

olrresy maksyna7ncgo JeJ rozbloru.Pojenność o-
becnego zbtornika Jest nlerystarczaJąca. Do-

ciatkouym problemern Jest pogarszająca się ja-
kość wody z uJęcla mleJsklego ze uzględu na

stopnIową degradacJę vód podzlemnych. Przyczy
ną deqradacJl opricz tzv. czynnlk6v mIasto
w6rczych Jest wykorzystylłanle starłórv l gllnta
nek pol ożonych tt połudnloweJ t zachodnleJ częł
ct nIasta na uysyptska śmlcct t llylerłJska

nleczystoścl . Zanleczyszczenla tych nteJsc
dostaJą slę do w6d podzlennych, co v konsekyen

cJl nałe znacznle oqranlczyć wydaJność uJqcta,
a nawet całlcaułlc!e go edyskval l{lkavać Jako
źr6dło uody pltneJ dla mlasta.
Sytuacja ta zmusza do szukanla lokalIzacJi no

wych uJęC vody poza terenem nlasta.
lł wynlku badań geo(lzycznych wykonanych ry Ja-
tach I9B8 - 8-a na obszarze pomlędzy NIetęźko-
wem a Podśmtglem udokumentowano zasaby ekspto
atacyJne uody dla ŚmIgla u lloścI 60 n3/goaz.
lł chvlll obecneJ korzystanle z nlch Jest nie-
maż]twe z uwagl na olbrzynle koszty lnwesty ,
cyjne. tJależy więc zasoby te traktować jako

rezcrwę na przyszłość.
l" teJ sytuacJl na]eży wykarzystywać rezervy
wody produkowane pr'zez Już tstniejace J6k i
o7anowane do budowy wodoc!ąql wieJskle. Pierv
szy krok został zrobiony vt roku ubJcgłyn.lłyko

rzystano budowę sJecl vodoclaqoweJ dla Brusz
cz,ewa, kt6rc podlączyło sIę do uodocIągu v f?o

baczynle zvlększaJąc przek16J główneJ rnaqJs -
tra]J przesyłoweJ btcqnąceJ od Robaczyna

oia polączono Ją z sleclą mleJską. ty'.ten spo
s6b nadvyżkt utody produkowaneJ przel uodoctąa
u Robaczynie są wtłaczane do ntasta. .

Teraz uIęc zatarl slę podzlaI na wodoctąqova

nte mlasta J wsI. ZanLerzenlem nasaym Jest
połączenle jeżell nle całeJ to na pevno vtęk
szeJ częścl ąmlny Jednym "vodoblcglcn''. P1,5-

,rie nastąpj to po oddantu naJutększeJ lnres-
tycJl vodneJ v gmtnle zwaneJ vnounte o'Brońs-

ko". Zarząd agłoslł przetarg na budorę stacJl
wadoclągovej o wydaJnośct 62 ,31n.Do przetar
gu zgłostło slę riele ttrn ( z Bydqoszczy ,

|lrocłavla,|lschouy,Leszna,5tęseera ) - uybta-
no h'ODROL ze SvarzęCza,kt6ry lnwestycJę uyko

na za 2.030 ntl. ]ł budźecle zap7anowano tyl-
ko 7,5 miltarda , vtęc ttzeba będzte szukać
sponsoriv. HoJeuoda, u nvśl zasady "daJę tyn
co robtą" dekJaruJe 25O ntl!on6w. Prace roz-
poczęt,o Juź w 1992 roku. lłykonano doc|atkowe

odvlercv (3 zasadntcze l 3 pribne uykonano v

latach '70). h' 
'993 

raku urybudovano stacJę
transfornstorow€ . 1,1o teJ pory na ptłce przy
gocovah,cze do budowy stacJ l wydano Już Ą2ą

nlI. llależy vtęc ptzypuszęzać,że całkowtży

koszt saneJ stacJl, kt6ra zgodnte z pIanen

zostanle ukończona na przełomle paźdzlernlka

1 1tstoparla br. ayntesle ponad 2,5 nld zł. Z
uJęcla v I?.rońs|ru skorzysta oko!o 3OO odblor-
c6v z 11 vsl : Rrońska, I?tałcza Nopego,Iłlrt-
cza _(tarego, Czacz.yka, Ęar§ntc,KsIęqtnek,Bte
Iav, Żeqr6vka, Żeqrova, Ąbr,roJwsl ,Poladowa .

oraz ,jźasto -(rniqJe 1 - 3O0 ,n3 n" dobę.

Frak wody lłystępuJe riwnteż w llorount,
cy i Poladowie. Realnych kształt6w nablerała
zaooatrzenźe tych wsj tv .vtodę z udokunentova-

neao uJęcla między Śmtglem a |,lorownlcą,na vy

sokości Fo]adowa. ?dviert tam wykonano, lecz
*oda Jcst nocna zaazotoiłana. lł zvlązku z du-

żynl kosztani (budova stacji l siecl PrzesY-
łoxeJ ) postanorłi ona |;orovnlcę wodoclagouać

na bazte 5t.rreqo uJęcla slużąceqo c|o teJ po-

ry ty!ko zabuCat.,anjom sp6łdztelnt produkcyJ-

nĘ1. l^o konsultac.ll z {,lchou,caml uznano moż-

Ilwość odtu,orzenta na starych uJęcJach no -zdluż drog1 BruszczewskleJ w klerunku do ŚnI



wych odttlertó,{. Pozutoll to nleszkańcan łioro*nt
cy na pobudowanle slect uadocIągęvet l dopro-
vadzente'uody do'zaqród. PoIadowo zwodocIągo-
vdne zostanlc r ramach budovanego vodoclągu u
Rtońsku. Doraźnte d]a Poladova vybudavany żas
tanle punkt czerpanta vody ( na ptzectvko p.

Sztana ). Jest to końclwka slecl nteJskleJ
Rotzystanle z tego punktu 7eżało będzle v ges

ttt Rady SoleckleJ z Poladowta.
Demento

,Ji plotkę o rzekomym "sptzedantu vodocLągu

ly'schorle"; Do toku 199O zaopatrzenlem 1udnoś-
ct v uodę zaJmowały slę drie lnstytucJe. tioJe

w6dzkle Przedslęblorstro llodoctągir, J Kana.lJ-
zacJl HleJsklch u Lesznte, które eksploatoya-
ło wodoclągl nleJskle w. tyn r6wnleź wodoctąg

r Śnlgtu oraz l,\oJew6dzkt Zakład Ltrządzeń l,|od

nych ve Uschople eksploa tuJący vodoc!ąq! vleJ
skJe. Na terenJe naszcJ gntny dzlałały obyd -
rld lnstytucJe. bl 199l r. nastąplla lch Ilkvt
dacJa, a tch maJątck decyzJą woJevody został
skonunaltzowany (stal slę rlasnoścIą poszcze-
gólnych gmtn). Problencm dla gmtny scał urq,

podzl'ał maJętku tzv. nlepodz!cInego (budynkl

adnlntstracyJne, zaplecze uarsztaiove, sprzęt
spEctallstyczny, laboratorla) który docych

cza.s sluż.ył vszystklm gmlnom.

l/ leJ sytuacJl ulększość rad qnln podJęlo u -
chralę.o povołantu na bazte tego naJątku l|lę-
dzygntnnego Zwtązku Wodoctągiw l KanallzacJt
|,lleJsklch ktirego stedztbą z oczyvlstych
vzględ6w pozosta ła lłschova.
Podobny los spotkał wodoclągl mleJskle, która

istnleJą głównle u byłych mlastach povIato-

wych. Stanorl ły one v ranach istnleJącego
Przedslęblorstwa odrębne zakłady z pełnyr

za'bezplecżenlem' tecinicznyn l kaC,roulm. Lat-:

wleJ w!,ęc bylo samorządom ,'tych ,ta,st,, piodiąć

dzlałalność na własny rachunck . |,|atunk6w ta -
klch nje pos!adał mleJski vodociag w ŚnigIu,
kt6ry był tll!ą zal<ladu u Kośc!an!e, a vlec
callrotllcl e uzależnlony od zakłaCu naclerzy,st
go. 5trorzenle samodz!elnego zakładu uynaoaI

za!nwestouan!a pr?re2 nas znac'znych,krvot. ple -

nt ędzy.

lJaleźaIo vIęc szukać Innego rozwtązanta.
Ponteważ gmlna nasza była Już członklem |i!ę -
dzygmlnneqo Zwtązku ve |tschotłle postanovtono
vIączyć w struktury teqo ?.wlązku riwnteż vodo
cląg nleJski.
Tak vlęc przestał lstnjeć na terenle naszeJ
qmlny podzlał na wodaclą9 mieJskl l wodoclągl
riejskie, kt6ry.ch namy Już plęć.
łilędzyonlnny Zviązek l.lodoc7ąg6w l KanallzacJ 1

!.'Iejskich ye b,'schowle Jest dobrovoLnym zwtąz-
kjem kornuna7nyn zrzeszającym gmtny d7a wsp67-

neJ reaIlzacJt statutowych zadań.

rstnieJe więc w każdeJ cllwl7l możLtvość vystą
pienia z nlego. lł teJ sytuacJl nte ma wlęc no

vy o "sorzedaży" komukoltyiek naszego vtocloclą-

gu.

Purrnl strz lilasta J Gn!ny Ś,nlq!e1 Jcrzy C!cśIa

\i}OM'WGil]Ń§M"
l.;ybuCovana sJcć vodocląqotla w GIlńsl<u

Jest kontynuacja budotty lłodoclaqu qrupouecJo

"frzys!eka FoIska".
|udorłę wodocią9u rozpoczęCo |..9.1992 ro

ku, a zakończono 12.3.r993 roku.

Eudova kl erowa I Społeczny liomItet lltldolły Sleci
h'odoclaoovłeJ w GI lńsku lł s|rładzle : ?.enon |,|Ł0

ĘARłCń|: - przeh,dcnlczacY, Iiarla rÓr,ROr.r,lICZ^K

sekre tarz, Ijal lna CIEŚL^ - slrarbn j I< oraz l(az!

m!erz. Fen^G^r.^, Stanisław JAŚKOIłI^|( t J6zef
TIIAF^S - członkovie.

Gl6vłna sieć wodoci ąoolva na 2..546 mb ,

orzylacr.a wodocląaove - Jest Lctl j7 - 795 nb

l] sjeci zainsta]ovano 10 hydrant6w.

Dąó]nv koszt r,,y.ni6sł l12.Cg4.300 zł. l,;

tvn'Cotacje 317.2O0"O)C,- ( z buCżetu gminy -
1eC-:CC.CC? , z lłydz. PoInictlła lJ. l,;. w (.csz-

nJe] : rCC.OCO.COO,- .z nin15ter5ttvo 50.000.a00
z oColsu --iej9kiego 6.7C0.00O,-) oraz vl<ład

IuCnoćcI : f.inan5ot,,y :; 59.0B/,.00O,- 1 w nątu-
l2o -;5.ł.OC..._COO -., , : : .,.,, ' :']:

:' :, f?yszard Szczepanlak
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uł
lł dnlu 00.02.1987 r. na zebranlu rłiej-

śl<!m v Robaczynlc .Brda §olecka przy vso6łudz!
1e organizacJi ?SP, KGlł, ZSHP - podjęła uchtra

łę o powołanju Społecznec1o Konitetu Eudowy Re

nlzy l Śwlet] lcy we wsl Robaczyn.
],ł skład Społecznego Komitetu Budol.ty veszły
następujące osoby : łtarek R^T^JCZ^K - przBvlo-

Cniczący, Antoni JĘDRZEJE\\SKI - z-ca przevo-
dniczącego, Heronjka STACII01,1IAK - sekretarz ,

lle]ena RaSZK?\,|I^l( - skarbnlk , Zenon ti^ĆK7ll -
SKr,|lacj eJ ALRRECHT, Irena 1.1IKO|.^JCZAK,Czesław

ilIKO[.^JCz^K, Tadeusz uaJTK01.1I^K - członkowtc.
Pod przyszłą Lnwestyclę została przezna

czona dzlażlca będąca plasnością Skarbu Pań -
stva - P!:Z,

l) z"wiązku z tym, że budolta nlała być real lzo-
iłJna nJ qrunc te rolnyn ,potvs ta ły probl eny ?, u-
r.yskantem zqody n8 przeznaczen!e dzlałY,l na

ce]e nl ero]nlczc. 0 powyż.sze wystąpiono Co lły

dzIału GeodezJ t t Cospodarkl Gruntarnl L!rzędu

|,ioJevłódzkleąo w f,esznle 28.09.1967 t. , zoodę

otrzymano 21.03. t98B r.
Jednoczcśnlc v 1987 r. rozpoczęto prace

zttlązane ze zblórką plcnIędzy {lłpłaty dobro -
rvolnc ],udnośc! oraz fundusze wlxJskIc) ! zaku
pen plerwszycll matcrJ ał6w budou7anych.
V 19Be t. ( w celu uzyslranla pozwolen ja na bu-

dolłę, kt6re otrżymano 26.05.1989 r.) rozpoczę
to prace przygotovavcze zwlązane z opracobła -
niem dokunentacJl techniczneJ. R6tłnleż v tyn
sanym roku m-leszkańcy vs! rozebra] i v czy,nie
saołecznyn budynki na7eżące do PZF, a ceqle H

i.lości łła.000 szt. przeznaczono na budope re-
nizo - śwletlicy.|łl ]atach J99O - 1991 v zvią
ku z modernlzacją dragi nle przystąoiono do

)uCowy oblektu,.r]e okres ten wykorzystano na

ł.a|<upy ma terl a !6w budawlanych .

Prace budolłIano-montażowe vł peIni zos-
tały rozpoczęte ve vrzeŚnlu 1992 {",natonjast

biekt o powtęrz chnI u- ul.Ęa|ct useĘJ

żtkotłeJlal nz

ny do użytk
koslt budowy oblektu
st 282.585 tys . zł .,
- dotacJe

z budżetu
funCusz wleJskl

- vkład ]udnoścź

2 o s t a l o.d d a-
l, lł.5.!993 r.

brraz 2 wyposażenlęn wyno

J, tYm :

Cniu 20 1ipca lg93 r.
czynna w qodzźnach 16.00-22.0a

22r.9B9 tys,zI.
?.O9.a07 tys.zł .
12.1B2 tys.zł.

60.5-a6 tys .zł .
(v naturze, t lna.nsowy, rzeczowy)

rnr.restycJa była rea7izowana systernem

gosoodarczym prżez mteJscowych rzemleślnlkivt
(prace tachoue).
llieszkańcy wst w czynle społecznym łłykonywalt
vle!e prdc, co pozwo7l1o mntcJszynt kosztamt
zrea] izować budawę. Społecznte hyły uykonyva-

ne prace zlenne Hraz 2 tundamentamt,transpor-

ty mdterlaI6u budowIanych ,uzyskanlo drowna

ootrzeby budovy, montaż rynlen t rur lpulto
wych, postavtente trzonu kuchenneąo, tłykona -
nJe balustrldy zewnętrzneJ, przedłuźenlc ka,
nallzacJl burzoweJ na odclnku 40 mb, uporz!ąd-

kovanIe terenu aok6ł oblektu.
l:a szc2eg6lną uwagę zalruguJe duże 2a-

anqażovanle mleJscovego Koła Gospodyń lł!eJs -
klch v sprlvy wyposażenla ohlektu w ntezbędny

sgrzęt l materi ały vvkończenIove oraz v DracQ

porz.ątlkoue. Dz.lekl Jeqo tńlcJatyvIe vartoić
vypos,ażenla ksetal tuJe sI ę w kłocl e 14 mln zł
(volatv ttndnsau,e 1udzI l CotacJa z. budżetu).

rnsoełtor C/s JnrestycJt l kapItalnych remon-

t6v - Planclyna PeIla.
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l,tarlI w Śmlglu wznleslony został w 141,3 r. lł
czasle pożar$w mlasta ulegał znlszczenlam l vł

latach 1817 - 1818 został odbudowany - jednak

bez wźeży, kt6ra zawa]lia sję v 7791 r. Dobudo

wano ją ponounle w 7907 r. JeJ budownlczym by.ł

blltold Łukcnskl - rłłaśclcle] tlrny budowlaneJ
w Śmiglu.

W ostatnlch latach przechodząc obok koś-
cioła na ullcy widzźalo slę roztrzaskane da-

ch6wk1 wleży. Skruszałe, pod wpływem viatru za

częły spadać stlvarzaJąc zagrożenIe. 1.1 Ieża za
częła sIę upominać o remont.

Dnla 1.9.1992 r. z tnlcJatywy Rady Dusz-
pasterskleJ w osobach pp. llltolda 0mteczyńskle

90, PoJciecha CJesleJsklec1o t Władysłapa Kray-
czyka zawtązał slę Społeczny Komltet Remontu

Kośctoła Farneqo u Śmlglu, kt6ty za zadanle pos

tarJl soble praeprowadzenle remontu uteży koś-
clała l - v piźnleJszyn czaslc - orclaniv oraz
dachu kośclola p.łl. §w. l/lta.
],! sklad Koml tetu ucsz|l : lłładyslav Krawczyk -
przewodnt czący, Ilenryl< Koteckl - z-ca przev.,
Erta Kopczyńska - §e'(retdrz, P,ront§lah, l,'3 lIgór-
ski - skarbnllę, ks. Stefan Dudz!ak, k'oJc lech
CJesleJskJ l llttoId 0nleczyńsk1 - członkovIe
Prezydlun ataz : 5tefanla Gronovłska,llarla Pól-'
rqlnlc.ząk.Franctszek kaml en7arz, KazlnIerz KI-
cjńskJ. Jarosław Kopczyńsk7, Szczegan FerekJet
k,a, llarek RataJczak, 1,1ar7an Szynanovskt, Fran-

ciszek Szymańskl, _Tadeusz |,'awrzynovski, Zdz!s-
ław 7.|eqler -, członkowle.

lla wykonallcę remon tu wl eży tłoJ eviCzk l
lionsert,,a tar Zabytkiv, poleclł p. Z. Zieq]2ra z

Kaszanova prowadzącego zakład blacharsko,dekar
sko-śJ usarskl .

Po aqlędzlnach vieży opraco].tano wstępny kosz.ta

tyl, oparty na c.ennll<u rob6t budowlanych lł o -
biektach zabytkolłych, oplewaJa.cy na kvoce 2t,C.

00o"o0o 1ł., .. ,, . \:
3łfkonawca , prace rozpoczał 21 paźdz!ernl

ka 1992 roku.
Spoleczny Kom!tet rozIlcza się orzed

paraf!anaml ze sweJ dztałaInośc1 podaJ.ąc do

publlczneJ wIadomośct I<omunlkaCy o stanle ro
b6t, zakuptonych materlalach l zebrancJ go -
tórvce

Dztękl oflarnoścl Paraflan do 3 ILpca zebro-
no 125.690.70O zł. \łydatkowano - 117.532.300

zł.
ly' ostatnlm czasle vykonawca zakuolł l zvl6zł
m. jn. 4 tys. sztuk dachitłkl "mnich" t "nnl,sz
ka" l 150 gąslor6w ceramlcznych. ZachodzL po

trzeba zakupu dachiukl "esuwkj " na 4 boczne

wieżyczkL, Ą oklen do wleży t blachy mledzla
neJ.
lłaIeży też przeprovadzić konserwacjq kul wl

czących wteżę.
h'szystkte dalsze prace t zakupy mater-

lalórv uzależnlone są od oftarnoścl Paraflan.
Za dotychczasoue oflary XOnltet składa

serdeczne podztękorłanio t uprzejnte przypoml

I13, ż.e v każdą nledzlelę celonkowle Kom!tetu

pclnja dyżury v qodz. F.OO - 11.3O v ga]ce

para f laIneJ , qdz,l e no*,na dokonyvać vplat.
h'płac,lć też nożna na konto Komitotu w Fanlru

Sp6łćztelczyn w Śntglu nr 12C,|,9|,-132-3 z do-

plsklen : S9ołeczny Komitet lie,nontu |(oźclo]a

Farneoo rł -śmlol u.

( ll
*

7.. )
ł,

Il: FORli^CJE , TEL.727

nIL]R0 R^Cllul:KOIłE

FUCIlALTER
orowaCzi :

, ks 1ęo 1 przychod6lł .1 rozcl,toC6lł;

- ot,-l iczenia VĄT i
- -eznania oodat|rol,e ;

- ksi Ę,aovość ;

- Drzvaotol"ani e vzorólł druk6w ;

- kc-cute rove pr7epi svwani e te|<s t6w ;

- przygotou,anie ulotelr rek] anorłych

- opracoh,an!e biznes - plan6w:

- ołlr,,!co!"anle,wdro:enl e J serv ls oproąrćlfilolłł,

n!a C]a Tu,ojeJ {1rny.
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Ten rysunek opubl lkovta7iśny ut nr lg
(35) z dnla 5.11.t992 r. na s. 2 naszeJ gaze-
ty sygnallzuJąc nlm ape1 Społecznego Kom!tetu
Pomocy dla PoLtcJl u Śmi9lu podplsany przez
pp. Leszka Falcera - sekretarza l Stefana Kl
sz - przewodnlczącego Komltetu.

|łszys

Komttet, przypominam, zosżał powołany przez
KomlsJę Planovanta, Porządku Publlcznego 1 0-
chrony Środowtska Rady lllasta ! Gnlny w Śmlq-
1u.

WaMF§rilil
Jego przekazante odbyIo sIę B 1lpca na

tcrenle Ccntrun Kultury u Śmlglu.
Urocz.ystość srą abecno§ctą m, In. zaszczyciI j :

Jan iłoJctechorłskl - utcevoJevoda Lesz-
ę"z,,y6sk1, naczeInlk 3łydr.tału Prezyd lalneqo Ko-
mendy |loJewidzkleJ PoI lcJ 1 v Lesz,nle - koml

5ar?, Jan |'loravskl, kamendant ReJonovy Fol lcJ
v Kośclante - konlsarz Zenon Kaslńskl, hur -
m!sćrz |tlasta l cmlny Śmtąel - Jerzy C!eśIa,
przewodnlczący Rady łllasta l Gmlny - h'Itold
?mieczyńsk1 , duchowleńs t1ło ., ks. dzlekan 7,blg

niew Dawldzlak l proboszcz Sćefan Dudzlak.

Obecni byl i też Radn1 , przeds tawj cj ei e saio-
rząd6w, mlejscowi pollcjanc1 I - przede

kjn-sponsarzy.
Przbtłodnlczący Komitetu S, Ęlupsz n.Jn.

potłledzla,ł : " 'l!aszym życzen!ęą ies;t r: a'by ,soo.
łeczny pleniądz z'ttudem zdobyty byl ulaści,,-
,wle docen!ony. Ż.yczymy PoI lcJ l, n.lsz.e j oraz
n!eszl<ańcom, by slużył t:en carnloch6C: vsoó!ny,n

celom bezpleczeństwa l poęąądku publlczneEo 
?

aby wszystklm mtesz,kańcom'v cadzlenneJ ?'rrry
i wypaczynku ćowarzyszy! spokiJ".

Po cerełnonl potrlqccnla samochodu przca
ks. S. Dudzlaka akt nadanta l kluczykl z tąk
S. Ktupsza odebral Ktcrovnlk Posterunku Pollc
J! LokalneJ v Śmlclu st. slerżant trlteslcr Tar
czewskI.

Fo częścl otlctalncJ odbylo sIę spotka-
nle, u czastc kt0rego lanpką'saampana bur -
mlstrz J. CieśJa vznlasł toast aa l "czlonkóu
Komltetu, tntcJatyuę t odvagę podJęcta teńatu.
§ponsor6v l po7!cJaaż6u, któryn życzył pEzy -
JemneJ pracya. (Doclrkll łlych uprzedaam :spo!-
kanle było spon§oroyrne !r.

POLONEZA §ponrorora-
l 

' 
., l{Jelkopolskle Zakłady Prectr6rstye

ł!lęsnego Śmlglel, EKOł ELEUD Leszno, ceglelnle
r l.'Ietąźkowle l Czaczv, Bank Sp6łdztelczy ,t

ŚnlgIu, RKS Rronlkovo, Przcds!ębtorstpo ?ro -
dukcyJno-Iland)orre Śnlgtel (ptekatn!a), Zaklad
ProdukcyJno-|)sługouy VASCI Śnlglel,bar rPtrlN-

Kń' St. BoJanowo, Rolnlk PoJskt Śnlllet, l!-
cevm lgllnoksztalcące Śntglet, sorectw, r j

K o s z. a n ow Ie, |tJ e t ąźk ou l e, 7.y ąnun t ou t o, S t a r yn Rg-

Janov!e, Przyslece Polslt tcJ,Ż.egńrku,tloroJrsl,]
K a r n 1 n ! e, Pa r sku, S t. P. ! a ! czu, Żeg r ov ! e, Cza czyku,

Plolarłach, - Komt tetr Osledlove nr 1 t 2 łt

ŚąJglu, - |,talerJan f,unert,llotr Kaczńare* .

Adan llavrzynl alz, llteronln liatystak.Jan C.honsk!

Czes ! av Kobuszvńskr,Ilenryk Guclńskt,Grzegorz
Przvdroźny,Pawel Falccr,JulJan ljarrockJ (pat.-

k!ną v Cr.acz,u),FuQen!usz. Zleqler, llladyslav Tro

Jan,.IlIetontm XIecha, StanIslar l Krzyszto{
Faqlńscy, AndrzeJ Bobouski,?.ofla Szynańska,Re-

nata,(rar.,czylr,, l,'lodzlmlerz l,iarctntah,. JoIanta
Skoracka, ljarja Kucner, |larla Firlej,Kazlntetz
ACancz-ak, liIchał Gruszeckt, 5tefan Klupsz,Le-
szek Fa]cer, Jerzy Earclnlak..

l:aJniż.sza rplata : 20 tyg. najuyższa

lC nl1ldn6w (].|Zni Ś,nIqt.etrb,średnia 9O6 tystęcy

:. 
'Cleszyny slę,źe v tych niełatuych cza-

sach potraflny sobie ponaoae" , powtedztał Re

Jonowy l(cneniant PoIlcJl w KolcIante Zenon Ka,

stńskl
|,:y, ń!e 3z\ańcy n!asta: l 'qm!ny - też..

(tt.z.)
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śłtcr r,.rsxn

RedaquJe zcsp6ł .. llubert Zb!erskl (red. naczc]ny), Żanetó 
'(techa 

, F-r!ka l!aĆlęo*!ak ,

ńarbara l,lencel . Jadvlga Skarżyńska, To]ek Szu]c,
Adrcs RedakcJl :6t, - o3o Ccntrun Ku}tury u Śmlglu, u], T- KoŚcluszkt 20, P.7
cel.273. ReclakcJa n!e ponost odpov!eCz!aInoŚcl r.a treŹĆ oqloszeń l,nle zvrraca

ndtcrtał6v nle zan6wlonych. 7ascrzcoany soble prawo skracanla t popravtanla
tekstlv oraz ]tscóu. Naklad 63O egz.,cena 7"OOO,-, rek-lar,ra -ę62 - 1.000 zł.
Druk : łlIesłav lladoIny : lJsłuol Fol Iqraf tczne,6l.,1C0 Leszna ul .5lorłlańska 55.
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