
Dźentelnenl nle roałnavlaJę o ptenlądzach

..n chybd źe podcaas §esJl §arnorzędu.

T-yra taaen f 3CI..rx"93 } o pientędzach a8

l.r.{ono duża, a awłaszcza o dużych,plenlądzach,

JokJcfi datyczą włrrrły l *ydatkt gnlny.

Zaczną ed problenu, kt6ry choć poJarlł
s!ę prarle na końcu ( u volnych głosach l
hrnloskach }, sćanełłlt Jeden z głimych oblek-
ż6u aźy*loneJ nlezłłrkle dyskusJ7. Był to nla-
nortcle problem ,łyŚoko ścl
pod atltu ra7n €9o.

Nasee Fada usta]lla go p ktłoclę maksymal

neJ', { Punktem wyJścźa jest jek yjadcmo c€na

kłrlntaJa żyta zatvłterdzona na szczehŁu pań -
stutovym ) " t"llała to zrekompensować straty yty

nlkłe w budżecle gnźnnyn na skutek umorzenla

drugleJ raty podatku, rolnega. akazuje slę', źe

decyzJa fa nle tylko zubożyła wspó_lnę kasę o

ułpłWy z podatku,Spowodovała ponadto-cofnię -
cle subvencji państvłovej r* vysokaści praw"ie

7,3 ml7iarda złotych. Zerknęłam szybka

sprawozdanla budżetowega gntny l okazało się,
że Jest to kpota eb7źźana do dotacji na złłada

ciągowanie rałej *rsi (np. na z,łodaciągowanje

Bro!5ska przewźdzlana w budżecle gmlny 1,5 nlJ
Źłorycn ). Ulnlus Jeszcze ten umoreony pada -

tek za trI kwartal 1 Już slę zrobi}a wcale po-

kaźna "dzlura" lł budżecle. Trudno się dzlłlć
rolnlkon, że nlepokal JJ si€ o ułłs,l,: br;C;:łii,,

§Tdat-§c 
" {;entrum Kultu ry ś}IIGIE L

eXuu
aje treeba też zrozunLeć intencJe Rady, która
musl dbeć o rsp6lnE kasą. ( A kasa Jest nal -
ważnżeJszao Jak śplerłe Hbryla Rodovtcz ).

§yf*n na SesJl, na ktireJ riunle burzll,
grle dyskućovana poprzednlo potrzebę unorze -
nie podłtku" N.lekt6ray z tadnych, rlwnleż ro7

nley , bylt przeĆlvnl taklenu rozvtlązanlu,

fowa"lJ taczeJ za znnleJszenlem raty, 7ub paz

starrlenl en JeJ *ł ustaloneJ uysokośc7.Przeszed
yórłceas projekt całkovźtego umorzenla ( pavle

dzlałabym że pad presJą teJ sameJ grupy'rolnL

k6w n kt1rzy oprotestoxuJą każdy podatek - ta

ką sarnE reakcJę sa71 vtzbudzlł nlegdyś pro|ekt

uysokości podatku od przyczep ro7nlczych ) l
skutek okazał slę opłakany"

Nauka kosetuje czasem bardzo dużo, a rad

n1 dztałając dodatkowo pod presJą reakcJ1 vy,
borc1vt czasaml decyduJą utbrev temLl, co podpo-

wlada im rłasne dośviadczen7e 7 przekonanle.

ZaglaCam ponovn7e do sprawozdanLa Skarb-

njka ., za pierwsze p|łrocze tego roku przew|!,

dywane wpłyvy z pacatklw - jeśli chodz7 o naJ

bardzlej ci,orneEo p,łatnike, jakin okazały slę
jeclnastki gosr,odarł j uspoi ecznioneJ - .ascy1o-
waiy §reinio ok. 1/ą zap7ancwanej kwoty.(Zwr6

cjł na to u*agę p. tiłnieniarz ). ?znacza to ,

żł z zaplanouanych ok. 5,5 nlllarCa uz,yskano

njeco *-Jecg,} nlż rjj jard 1,1łl,xu. |lystęnuje si
,9 p71,,;i3 a ał::a.:::::_'.:;ai-i:::: -cłd l łl:or:li|:;
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cói: kiedy plerw;"y vł kolejce po za},egłaśc1
jest zawsze Urząd Skarbowy.

Pobleżne prześ},edzen7e ukierunkowanla lły
datk6w z budżetu gminnego pozwa7a zaobserwo -
wać, że vydatk1 na ro]nlctwo dotyczą przede

wszystklm wody : wodoclągowanle rłsj, me7lora-
cja, studnle. 1,1 gospodarce komuna7nej oprócz
CatacJ1 na poszczeg6}ne osied]a, vydavano pie
nlądze na remonty ullc ( co widać r terenle ).

Doflnansowano też potrzebuJących -np.pra
wle 3 nlllardy stanowlły zaslłki z oplekl spo
łeczneJ, trochę też podreperovano świet]ice
wleJskle, 05P, harcerzy a narłet policję.

Dotacja na 0sled_le Bracl Po]skJch w Śml-
glu l osied]e u Horovłn7cy przeznaczona była
na skompletołłanle dokumentacJ1 techntcznej o-
bu tych osledl l oraz nd prace energetyczne na

osiedlu śnlgtelsklm. rstnleJe bovlen szansa
na uzyskante subrłencJl na uzbroJenle. |tarun-
klem Jest zagvarantovanle plervokupu dzlałek
osobom oczekuJącyn na nleszkanle sp6łdzleJcze.
U!adono - nteuzbroJone dztałkt nle znaJdą po-
pytu ( u 1990 r, zna7azło slę tylko 13 nabyw-

c6w, vldać tych naJbardzleJ zdesperowanych ).

|lobec coraz vlększego zakresu dzlałalnoś
cl lśrodka Ponocy SpołeczneJ uchva]ano nada -
nle klerown7kow1 lśrodka upravnleń do wydaua-
nla decyzJ1 uł tryble adnlnlstracyJnym - skró-
cl to czas oczeklvłanla na pamoc, a v vłlelu
sprawach dotyczących przecleż tych naJbar
dzieJ potrzebuJących czas się n-t ejednokrotnle
dłuży w dw6jnas6b. |liadono - dva razy daje .

kto szybko daJe.

Rodzlce dzlecl uczęszczajacych do przed-
szko]i vt naszej gninie bądą nusie]i natomlast
sięElnęć do własnych kieszen1 : kaszty oplat
vrzrosną w za7eżnaścj od llości posiłk6w l za-
trudnlcnego personelu r 5ą to koszty zułlązane
z przygotowyvaniem pos1 łk6v ). aczywiścJe,naj
|,.ordzieJ bcCzle to adczulłe]ne w przłCszko.Iach

: ;,: " } ł-,'",.ł 5l ł na nn l* j osó5. ?rz,v łep!anovanJ u

?p, 2 posiłklw dziennle vł Śmlglu będzle to
120 tys., w Czaczu 130 tys., a vł Staryn BaJa
novje 16O tys. Dollczając to do opłat już po

noszonych przez rodzlc1w na tzlł. '' lłkład dg

kotła ' otrzyma się sumę" kt6ra będzie n_leo-

boJętna dla budżet6v rodzinnych. C6ż, ustawa

o systemle ośwlaty_przewlduje bezpłatne wy *

chovanLe l nauczanLe, a do życta to nźe wys-

tarczy.

Pan |łładysiap Kraryczyk - klerownlk Urzę
du Stanu Cy,ll77nega ( chclało by się porłie -
dz7eć, że sprawujący tę funkcję Już nże ad

7at, a7e " od zawsze " ) padabno nieodrEoial-
nle vlyblera slę na eneryturę. |,l zviązku .ż

tym zalstanlala potrzeba povażanla drugiego
zastępcy ( pźerwszya JesŁ p. Danuta Ęatal 9

czak ). Zaproponavanó nó fó stanop.isko p.B8r

barę FlrleJ - eeJomlnuJę ałięc nam U,cC kobźety

l{a innych stanovJskach natomlest koblet
ubędzle - egłosiłe bołrl*m rsgygł€eJę a §unk-

cjt sotty§ó 6nl6wowd p. §rystyne ileJlńske.
( Czyżby pdn' P6*f,aJnjcgck a §lJńska ," ,*leła
pozostać tyn praysło§rswym t*daynk§.en ? } 

"

Jak zarłsze l nleznjennJe adtyłan zalntere
sovłanych de protokóż9łł z §esJi J do oficjai-
nych spravłozdań" lek*ura ta maż.e Ejeco nużą-

ca, ale pozvala prze§ledzlt, to, co nogża un-

kną€ uwadze poJedynczego sb§er$ator€.

J, Skarżyńska

Zarząd K5 " Pogoń 7929 " r Śdglu, botTka

Jąc slę z ttudno§cJarl flnansovyal, żTrfulł
się do komltet6rr asźed7ovych z prośb{ o łl9ps

rcie.
InlcJatyuę Zarlądu,ra SesJl Rady przedstarll
Jerzy Grzelczyk. JeJ orędomlkapl statl slę
zca burnlstrza Henryk Skrzypczakrradnl tE -
seek Balcer J Stefa§ trlupsz l przel. Rady

łttold ?nleczyńskr, ktity paprosll na spotka



nle Przevładnlczących Ko,ryri f e t6w .

?vlacem dalszych zębrań była zakuplenle ('' Dłu
go trzeba była przekonyuać nlektórych miesz -
kańc6w ł - poriedzlał Jeden z przesładnlczą

cych } 15 profesJonalnych kamplet6w ubloru pl
karza a og67neJ wartoścl 76 nl11on6v"

Z teJ okazJi 27.9.br zorgan7zowano u

roceyst,a§ć (sponsarawaną) o u czasle kt1rej
,zewadniczący K0 pp. Stefan Janlcki, Andrzej

do Janusz Szłtlc l Edpln Taslemskl przeka
i sportorcan zakupione ublary, Padzlękovał

ln bramkare Sławonlr Grockj.

ń miało to mieJ

§ce &l Bronlkopie .

gmine Śml9iet przy
budowl,e śvietlicy
vleJskieJ.
Flervsee aróby ludo

wy sa11 jednocześnie z renizą podJął Zarzą_d

aSP z 6wczesnym, zasłużonyn .l pE€z€Sen ch.
|lładysłaven llarclnlakien yl 1967 roku. Jednak
dopiero w narcu 1973 r. vt czasle zebranla
nleszkańclv wsl omlviono sprapę budowy rem|zy
l świet]lcy dek7arując udzlał u JeJ budowie .

lłybrano też Społeczny Konltet Budowy, którego
przewodn7czą,cyn został dh. Czesłavl Sroczyńskl
Ten komltet prouładzlł budowę remizy,kt6rą od-
dano do użytku vł 7977 r.

I,|ovy Zarząd ?SP, wybrany v stycznlu
1983 r., na cze)e ktlrego stanął Ryszard Je-
tzyk, w p7anle pracy napisał : uzyskać zezvo-
1enle władz gntny na uybudowanle sal !.Po uzys
kaniu pozytvwneJ adpawledzl wybrano Społecz-
ny Klmltet Budolły Śłłletltcy u składzle .. F .

Jetzyk - przevodnlczący, Leon Konleczny - zca

Fe!!cJan 8iberstaJn - skarbnlk, J6zef Ślirytr'i-
skl - sekretare araz |łoJc!ech BaJon, Tadeusz

Pękoś, JulJa 8lberstaJp , |lacłav Anbrovłczyk ,

ltaria Śllwlńska, Ryszard llabernik - członko -
ąłta.

mleszk

$t przekazan7u uczestnlczyll też H.

, W. }m7eczyńskl, L. Ba7cel, 5.
Zarząd Klubu z Ryszardem Szczepanla -
cz€leł dzlałacze sportori.
Kanera]ne ataosfera staló slę doskona

łE przesłenką u ożywianeJ dyskusJJ o kulturze
§pprcje w szczeg5lnoŚcl.
ynlstyeznlę d}a dzlałaczy zabrznlały słora

lca burmlsirz€ H. Skrzypcżaka stvlerdza!ąca,
plenlędeo ttzeba dar+e€ tła, gdzźe Jest du-
!leabe. korsunentóx. lm rtęceJ nłodzleży bę

lo kopelo plłkę, tył naleJ będzźe enlszczo-
Prace rozpoczęto r sterpnlu 1985 r. Już

kaszy, }apek l płotóv.
p1źnteJ, z okazJt Dożynek Gntnnych, u nlevy -
kończoneJ sai1, na betonoyeJ posadzce, odbyła
się zabava Canecznl.Przełożano n€tł€t uroczys-

irn.i sJę d nlcll razllczyć : na co one zasta- tości 60 1ec7a mteJscoveJ ?SP na rok 1987,
*ydatk*wanę, lŁu Ludz! dziękl nln spędzlło

le, kłri tura-lnlE t zdrovo czas.
zabavła nogła odbyć slę na ... parkiecle.

( u.z. )

nlca ta mablllzovtała vszystklch nleszkańc|v
do uykończenla zap|ecza kuchnl 1 lnnych poml

szczeń.

Mlno nlevykończenla oblekt służył
Odbyały się v nlm yesela, zabawy,

stypy ...0statecznle ukończono go

vłl eczprk i ,

vt si erpni
br.
ZnaJCuJa. się v nim ; sala yidowJskowa mlesz

cząca 150 as6b włraz ze scenę, kuchnia z zapl
czen 7 - na piętrze - dpie nniejsze sa]ki
na 4€,0 nz povlerzchnl użytkcweJ.

0fźcjalne cćłanle śr+iet] tcy da użytku
rniało nlejsce l2.9.}r. Pcłrzedz!ł Je, przy
dźwlękach crklestrr Cętej t5P ze Śmi9l8,pr;€
|: ilż zaDrCszon,icb go§c-i : burml strza /t'j5 Śr
qlł} Jęrzc:r Cj :!1:, rr:cl.,:,j.ric::acłco łsCl,

#F



i.) j tolCa 0mżeczyńskiega " dyrektora lłydzlału

|iuJ tury tJ|ł w Leszn je Eugenlusza Ś] lwlńskiego

oraz strażak6w l mleszkańclw Bronikowa przez

rłi eś .

Zebranych powitałprezes 05P 7 zarazem sołtys
8r,onikopa R. Jerzyk, kt6ry przedstarłtł też

historję budavly. lł zakończęniu zaaoe7ował do

nleszkańclw : " Dbajny więc o nią, aby służy-
ła nan jak najdłużej l najJepiej ".

abiekt pośwlęcił nleJscowy praboszcz ks" Zbig

ni erv Fengl er "

A po częścl oficjalnej ,

strażackLn bywa, bawlono

n.la"br, - Płn Szynon Klqce za Śmlg}a l PanJ

Iwona tlatzec ze Śmlgt*"

30.10.br. - Pan Kazlnlerz Nędza z Borku .t

Pan1 He7ena Cl*:"ga z Żegróvłka,

- Pan ł{irosiaw Kroma z Vłl}kawa PdL,

skiego l Panl ń]dona Kęde"iora ze

6.11

- pan Jarosłarł kucińskl
G5rnego (konifrskie)

łlałgorzata Dary-nek

Zca Klerownlka USa

§
bw* GorłBrl w l{ApvŚćlE,

#u,

ą

to w zvyczaju
(prawtę} do rana

( u.z"1

t"ł naJbllższym cza-
sje Nolę wsi§pJenlo

w zwlazak ma}źeńskj
.ał Ureędzle Stanu

CywiJnego al Śmigiu
egdękJarowaJJ ł

ŚmIgla,

- Pan Darlusz łlichałołlskl a Jezle-
rzyc 7 Pani Karo]lna Breslńska z

Chełkovła,

z Ponętova

Panl

lglu
St. B8Janova

Danufa

Ra tłjczak

Jak
slę

W,*,Wfu§,

WN{l§/-

lł miłioneJ edycJL tazgtyuek nasa klub

POLaNIA ŚuZertt repreaentgwany był ptaea

dwle drużyfiy "
P t e ru sz a, graJąca rł ka l s l e nl ędeyrłoJe$6dekl eJ,

zaJęła czaatte rłieJsce. fflała sal:§ę na aakpa-

tJfJkog*anie się da tazgry*ek e rej§e§e do 
'E17gt, ale całę drugą rundę graśe bea swege

naJlepszego tenls.lsty Adaaa Eudyo kf6ry na

turn.leJu kpaitftkaeyJnym § f,asanle s3am*§ ,?a*

9€.
flr?,qa,9r{źvrŁ . grellące c., t{lesJa § sdłb,y**

alEensegsła dazdecydavanl* plarłłsec rłle,Jsc* *

ktes*y..okr§9_ojaPl. { § tr n r $ Ł
- red. }

rndyxldualnle r mistreostwach roJe,ł6dd -
klch Poman Jankcps& l był plerrsay a fitzegasz

§tachorłlak - pląty.
Pa zallczenlu mlstrzosttł voJeufidzklch t 3 tur
nleJ$v * rankźngu l rnieJsca zaJął Eoman Jan -
korrskl , 5 - Grzegorz Stacbop.lak, 74 - llleczy-
słarł Ko*al ezyk, 76 - AdanDuda.

Ponadto v I druźynle grał Junler ?lott łźul

czyńskl.
Drugą drużynę repreeenfovaii : Jan Szczepa

nlak, ffarek ffaślak, Stanlslap Trybuła

Sżavomlr l Preemysłav Kamifiscy.

Ternźnarz tazgtyuek obecneJ rundy ptzedstaul

slę następuJąco :

77.70. PaLaHIA I podeJnuJe łoeoft e6an

godz. 
'2.0OPCItONIt II podeJmuJe BUDO!/[/WI LESłiI

godz. 9.0a

{l J § § Y ll§

fo#,
--§c\



zl. J l

5.12.

1s.12

9 
" 7.94

POLONIA I

POLO|łIA II

PCItONIt I

POLaNIA II

PaLaNIA I

pode Jmuj e

podeJnuJ e

PadeJnuJ e

pode jnu j e

podejnuj e

JL|l :l|J:1 Lr ),a,;,|,)

gadz.12.a0
saKÓL tłsCH0|]A

godz. 9.00

AZS |lSI ZIELONI\

GÓRA gadz"12.0o

EURZA II DRZECZ

Ka|lO godz . 10 .0a

BUDO\ILANI GOZ -
DNICA godz.120a

tł sa,lj girnnas -
2 ln. Konstytu-

Ssayst&ie me€zg tozgryt ane

tycaneJ §zkoły PodsterłotreJ

€JJ33laJarŚni9-1u.
ld§f§P BEZPŁA TtllY ! !

zAP fi.a5zAuy ! ! !

Klerornlk sekcJl : Kazlnlerz Łla§Lak.

są

nr

t

ffi#"M
Fen ffenlo Jest bJondynem okolo cztetdalę

sekl, , Jest szczupły, nosl okuJaty bea opra!/
j" {Jblara stę neJczgścleJ u dźlnsy,grónótoh,ę

blueę cd dresu l " wedkarskę"eeapeczł*ę z dasz
J*rł. Jest pasJonate,n sportu n a zwłaszcza k!-

bJcerł mlejscoreJ drużyny plłkt noźneJ. .Tntere

r3e się panadto historjs l lubi podyskuta -
* c pa-łityce. Pana Henla vlduJeny naJczęś -

eęsŁa gęsła sprząta to, co rzucamy na zienźę,
§u§§€m o krok od nas stoź kosz na śm"iecl.

n ilenJa f;glerdzi, że najgarsze są przystan-
j aslebuso§€ - taa dasłovnie co chwJ] ę nożna

al*ź€ nJedopałkl, kt1rych niejsce nie jest
rzeeleź ,!s chodnjku.

Pan lJenlo aprowadz!ł nłle po dvł6ch "przy
się oplekuJe. a sębytkach'', kt6ryn1 r6yłnźeż

to miejsca, dok€d ...

lvAldET KRÓL CHODTI PIEC|łOTĄ

Plerpszy szok przeżyłan natrafir+szy
ublkecJe przy oblekcJe " Bractua Kurkovego

Irz,/znan się_, ż.e zavsze zł strachen oŁ,,.łicr:::

drzvi Co taklego ponleszczenia, bo najczę.ś-
clej vłiadano doskona7e, co sję tam zastanle.,
lłówczas doznałam wraż,en7a, że cośsl ę może

zmienl ło ., b j ałe śc7any, do poław,1 wyłożone
płytkani ceran7cznymi, czysto, jasno ( zain-
sła]orłane jest oświe t]enle e7ektryczne ) ,na-
węt drzwl naja vłręcz "e7eganckl'' wygląd. Fo

pelłnyn czasle to pierwsze vrażenie musl ało u-

lec weryfikacji - już ktoś zanleczyścił po -

łlAŁY BIAŁY DailEK KRYTY DACHÓlłKĄ

Przechodząc u]lcą Kościuszk1 obserwovła-

łan" Jak u vylatu plerwszeqo rł hlstor11 Śn1-

gla deptaka rosnq śclany Jekiegoś budyneczku.

Nle przygląde}am slę specJaln_le, lJzna -

żałn, że peunJe będzte to Jakiś parłl JonJk han

d},awy. Budyneczek rósl szybko, rvkrótce zvleń
czył ga dach z ładneJ dach1vkl. Z nleJsca ,

gdzle zarłsze była ca§, co mlało być skwerem,

zrłbźi slę całklen mlły dla oka zakqtek. Ja-
kleż było moJe zdztvJenle, gdy pewnego dnla
poJ*wiły slę tabJlczkl, kt6rę Jednoznacznle
obvieśclły, że "parłllonlk" ta po prostu ! pro

z,alcznżę llC I

Jestem pewna, że szef naszego HPGK Już
weze§nlej poczynlł obserrłacJe podobne do no-

źch, boviem mode] "bracki" nieco znodyflkova

no. Pan Henlo obJaśnił ml ktlka tajnlków kon

strukcyJnvch. atóż za ublkacjam1 znajduje się
(jeszcze nje całki en ukończone) zaplecze.
Przez at,u,6r v ści anię mażna przełożyć wąż i
wyn,łć ubik,::je bleżąca woda, W zapleczu za -
wleszłne sa slłuczki, urucha-iane taĘą njepo

z,orrł dźviqj enkę na ścianJe ublkacJi.
I to Czi ał a ! {.atuą e utrz\.:anie cz.1 s to-§c j a

zarezen nieco trłonj łj o zce*,astouanj e cze-
qcś crztz użl,tkawnikćv . ( C,.|a -,j a;n sl ę., że tyck
sanrc.i ,k.tćrzy ćsk n;;jetnje psuje j i.łnjE
l,,:i,,,!I'...:, cc;,n.rjłjt.l_i: si: x jch ze:,jłru ).n,3
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c6lk.len nlły dla oka zakątek. 
t

K|IATERA GŁÓ|łNA

" . śnlgteJskJch sanltorl atóv znaJduJe slę
od lat lr tyn sdmym mleJscu - u wylotu n€

uIlcę Szkolną. TutdJ "llystróJ " określ"{ źabym

Jako stereotypory : dva ponleszczenla z ka-
btnamt utyposażonyml y sedesy 1 spłuczkl ( w

nomenklaturze hydraullczneJ : dalnopłut§i ).
0grzevan!e zapewn!a p-iec akumu7acyjnv,§ą u-
nyualkl, papler toa7etovy, ręcznlk.Za sko *

rzystanle z ublkacJt płaci stę 500 eł, .Test

to nało w por5wnanlu z opłatami pcbieranpni
vł dużych rniastach 1 kosztam1 utrz7nania.Gdy
by nJe strach przed dewastację, to jek uva

ża pan Henlo nożna by zostavlć obiekt bez
dozorll, bo uzysklwane wpłyvły daleko nle da-
równują vyCatkon.

"ADYZ vllr r|l|V 
^

l\UL l !;l]\/f

Tak tvj.erdzi p. I"]enio 7 na najzucełnlej
sza rac J ę. [}c cze _qa ma::c Ccprowadz 1Ć brak
"łu.lturk,l " Caskona]e J]ustruJe stan u5ikacJi
l:, t.:r.--,o,.,i:,!,.ll, r,opiero po załłni ąciu drzw1

z tłódk,: { klucz u.r,. Skraypczak ) doprova

*2żŁł

dzałł da łego, źe pomiesaĆaęnla ća moźe sp€l -
nlać sxoJą roJę. d to Jest #łe§efłrla eaś ł €8
pr8y*ryŁlJŚrny okf€§l8Ć eł naJpr§st§8y §p€§6b

''wychodkt*Ia§. Ca pr86d§t§rrlaty scbę u§lHacJe
Hylącrona Już a użytkawarrla po*ne jesgece te -
rad zobaczyĆ, d7€ osobi§§J€ sć6r6s}rła fsl Jed-
na taka ulzyEa, a wlaścll,le ostro*ne =er&nlę-
C|e 2 daleka ...
Co §rodę nasae tergovisko groeadgJ tłuny
§clęgaJę z naJbllższych 7 bardza daleklch
strdn. Tu byłby Jek naJbardzleJ p o t r
bny następny s€nltarl
boć n kuiturklf i hlgieny n{gdzźe w taklm
scu nie za duża.

Ąnl Pan §enla ( Greelak ), an7

iudzt.

,ze-
at,
mleJ

:§,"xw#

/; ffi
|f,ń § \ 3w;, .eryd, łJi

i* ,fflr {'eęc
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KRCINl{ń p§{l§y§§{&
14' 9, - w Śmlglu na u]lcY J. Ktllńsklego ujawniono n7etrzeźvłego rowerzystę.

sek do Ko7eglum.
22' 9' - JnterYen7owano v T1szewie, gdzie nletrzeźwy mąż wszczął a.lanturę z żoną l teściovlą,

asadzano go do wYtrzeŹvłienia w areszcie. Przeprotładzono roznolłę ostrzegawczą.
- na ul' J' Ktlińskiego zatrz?mano nietrzeźwego rowerzystę. Zatrzymano nu prauło jaz-

dy i skierovłano lvnlosek do Ko7eglun.
23" 9' - na u7icY agrodowej w ŚmigJu zatrzynana n7etrzeźwego klerującego samochoden po7onez.

Zatrzymano pravło Jazdy. lr'nlosek do Ko]egium.
24- 9" - koltzJa drogowa w Śnlglu, Klerujący samochodem

udzlellł plerwszeństwa przeJazdu san. osobowenu
cę ukarano mandaten 5Q0 tys. zł,

Nletrzeźvy nąż awanturovłał
p1źnteJ intervenlowano ponow

roverzystę, kt6ry nle zatrzynuJęc się do kon-
Jazdy. Koieglum.

clęż,arowyn na pl.
doprowadzaJąc do

5kj eropano vtn7a

Rozstrze]anych nie
zderzenia.5praw-

- lntprpenlawano łł nleszkanlu przy ul ZdrojoweJ u Śnlglu.
slę e żaną" Pauczenle nle dało rezu]tatuogdyż 6 gadzln
nle. As/anturuJqcego s!ę zatrzynano do lłytrzeźvłlenla.

- daprawadzana łta poJubounego załatulenla parkowanla sanochodów nlędzy sęsiadaml
,aieszkaJącymź przy ul. Bchater6u u Śntglu.

Ż5' 9' - zatrzYny'?o Pr€lło JazdY kJerujęcego r stani e nletrzeźwym notoroverem, Wnlosek do Ko-
1eglum,

26' 9' - Ponornle JnterrłenŻawano v nlaszkanlu przy u1, ZdroJoveJ v śmlq}u. NJ etrzeź.wy nąż.
vszczął avanturę z rodz!ną.

27' 9" - nletrzeŹvY męŻczYzna ,przebywaJący na naszyn terenle na de] egacJl, vtargnął
teren zakładu POLHET, 0cvlezlono go do mieJsca zakwaterovania.

9' - lntervenlavano v Bruszczevle, gcizle doszło do nieporozunleń mlędzy oJcem ! synen.
Strony pouczono.

29' 9' - koltzJa drogowa w Śntglu na u7. Jagle]lońskieJ, KieruJący sanochodem wartburg Jadąc
Prawidłorło pra!{ą stronę ullcy jednokterunkoułej, nag}.e skręci ł tt 7evo uderzaJąc vł

2.10,

pravły bok wyprzedzaJącego go audi. sprarvce ukarano nandatem 2OO ty5. Kjerującego
audi ukatano r6wn7eŻ taką samą kvłotą za vyprzedzenle na przejściu dla pieszych.
na skrzYŻowanlu E, }rzeszkowej 1 J. Słołacklego v śnlgIu kierovca trabanta wyJeż -
dŻaJąc z drogl PodPorządkowanej nie udzielił piervszeńst.,;a przejazcu fordowl uderza
Jąc przode,lr rł Jego 1ewy bck. Spravcę ukarano mancaten ZaC tys. zł.

3"l0. - nletrzeźvy nleszkaniec śnigla ]eżał na chacniku rrz,ł u} śi,. Ił'i ta. Odwiezl ono go Co
damu. Koleglum.

4.1a. - W Blałczu Nowym uJawniono dw6ch nietrzeźłvch rc;'erz;y'9t€:,,ł. Zatrzy:ano in praro,a jaz-
dy i sklerav]ano rłnloski co KoJ egiun.

6"10. - lnEerwen lovano w Stary,n Flrlanovie, cć:;c cosz]c ic ni eporozunl eń r odz i nnych.§trony
Pouczono.

* u Nletążkorłje uJavnlono n!etrzeźa.łco
trol i uslłoua} zb jec.Za? rz:lmenc ,.i.]lr'o



7.10. - ]okator bloku nleszkalnego przy u

5lkorskj ego będąc nletrzeźwy za7
-- swe mleszkanle l piwnicę.
|tE |RZEśNIU :

- sporządzono 5 vłnlosk6w do Ko7egiun,

- 27 os6b ukarano mandatani na łączną sunę

3.150 tys. zł.
- prleprowadzono 27 intervencj i,
- zatrzwano 6 pravt Jazdy l 4 dovody rejestra

cyjne.
Kletownźk Posterunku PolicJi Lokalnel w Śnlg
l u ., st. slerżant Hlesłav Tetczevłskl .

PW
e{c a

o Puchar Ptzechodnt Koaendanta Gminnego §tra
ży PożarneJ w Śnlglu - Harlana Graczyka *

rozegrano 9.70,br" r sal1 ginnastyczneJ izko
ły PodstavtaveJ nt 2 tm, KonstytucJ"i 3 łlaJa r
Śn!qlu,

8
;l

l
a

TurnleJu by}.l : Centruł, KuJtu
Komendant 6m7nny iffaży Pożar-

&&@T
a

82} ,

W czas!e bieslady *ynten!ono dośvł!adczcnle J
przwlełzeno sJę dł zarganlzawanźa forfialile-
go Klubu,
Sponsotaml Zlotu byJ.i ; hłelkopolsklę Praed-
slęblorstvo Ftzemysłu FlJęsnego w ŚrnlgJrł, Jen
trlslak re Spl*wfe, ł{.{,chal §ruseeckl ze Śnl *

gJa i orsp6łvłaścjelel pIekarni tł §migtu §ta-
nJsiaw lCarreynołłski .
PS" Użytkawnźey f,B-Fedja maJą możlźr-ro§# szyb

Iriego łączenża slę z pallcJą, pagatawźem,

straźę pożatną. Stąd paprzez nleir fchara
kterystyczne anteny na dachach samoeho *

d6w ) nożna v nagłych vypadkach wzywać
ponocy.

ląYr
§łłK,

DłJa 9 PażdzlernJ&a br. łl Dorlu Dzlałkałł
ca v Śallg7u zatganźzołłano Jesienny Z}.aż ltźyt
kopnJk6rł CB - Radto.
Wzlęła t* alp udzźał panad 7B0 użytka*mJk6p
ae Śalgla, Xośclana, lłolsztyna, iesana J §łe
g§{a.

Hdnory doau pelnll §ieslay ?ercae*sltJ f8srS}
FEzy łlspałpracy Jerzego BoJoła t43?3), Henty
ka 9asakle*źcza fS355} l PJotra BaJeera f 7§

0tgantzatoramt

ry vł Śmlglu !

J w ŚmIglu.

zgrywkl odbyvłały slę r dvłóch grupach,do f!
nału weszły po dvłle druźyny z każdej z nlch.
|łynlkl końcowe przedstaviaję się następuJą -
co : I łnieJsce - Zesp6ł Szk6ł Ra}nlczych Nle
tąŻkowo, II m. - Cenćrum Kultury, III n"

F,oLnlczy Konblnat Sp6łdzle},czy Branlkawo, IV*
AC HILAN { bryłalcy kaw7arnl ''Raj"), V m.

!,iłodzleżowa Drużyna Szk6ł ŚreCnich, VI m .
|l1ebiescy ( Posterunek Fol1cJi Laka}nej Śml-
glel ).

( B. H,) Hlesłap Tetczevskl

!,,IrPył;ń

'l'13IfLS}iA





llpłacaJ{c każdą krotę nd
126_4gg - 132 _- 3

Bankr §p6łdz leJczega v Śmlglu
stę do ukończ enta retrontu

konto

pt2yczynt

lteźy.
sz


