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.. odbyła się 28 grudnia ub. r. Jej gospodarzem był
Zarząd Miasta i Gminy w Srniglu.

Obrady otworzył przervodniczący Rady Jan Pie-
trzak a dalsze prowadzenie przekazał swemu zastęp-
cy - członkawi Zarządu Pawłowi Górznemu.

Część pierwsza Sesji miała charakter roboczy.
Bardzo szczegółowe sprawozdanie z działalności Ra-
dy złożył, jej przewodniczący J, Pietrzak, który m.in,
stwierdził, że ta rada ma szanse działać na rzecz tego

społeczeństwa i tej gminy. Istnieje dobra harmonia
między Radą a Zarządem. Mamy za sobą etap kształ-
towania się Rady, która działała w oparciu o budżet
uchwalony przez naszą poprzedniczkę. Najbliższy
czas będzie czasem prawdziwego rządzenia. Już od

dzisiaj będziemy podejmować decyzje, równiez i te

niepopularne, ale na rzecz inftastruktury działać
trzeba szybko.

Sprawozdanie z dzia.łalności Zaruądu zŁożyŁ burlrristrz
Jerzy Cieśla. W okresie międzysesyjnym Zarząd od-

był 5 posiedzeń, w czasie których podjął 12 uchwał.
Rozpatrywał 4 wnioski o umorzenie i 4 o przesunię-
cie terminu płatności podatków. Pięciu jednostkom
(na 6 ubiegających się) przyznał dotacje finansowe:
Centrum Kultury, klubowi,,Polonia", Ochottriczemu
Hufcowi Pracy w Kościanie (w nim dokształca się
30 osób z naszej gminy) szkołom podstarł,owym w
Smiglu i Czaczu,
Burmistrz poinformował Radnych o wizycie Zarzą-
du w cegielni w Przysiece Polskiej, o koresponden-
cji w sprawie Śmigielskiej Kolei Dojazdo,łej, o do-
wożeniu od 2.1.br. dzieci do szkół, o paliwie dla po-

licji i o powołaniu (od l.a.br.) komórki finansowej w
szkole w Przysiece Starej, do której przesun,ięto etat
ze St. Bojanowa.

Informację z przebiegu zebrań u,yborczych
drukujemy ją oddzielnie - przedstawiła sekretarz
Wanda Jakubowska. W dyskusji Jerzy Cieśla m.in.

powiedział: Jestem zbudowany postawą naszych
mieszkańców. Na zebraniach wiejskich frekwencja
była duża. Pomogła nam też nasza gazetka ,,Witryna
Smigielska", która przekazuje to, co na tej sali jest

mówione i uchwalane. Informacja spowodowała, że

dyskusje były spokojne i rzeczowe. J. Pietrzak w tej
sprawie dodał: Cieszy mnie taka ocena p- Burmistrza.
Na atmosferę zebrań - dobrą - składało się wiele
czynników związanych z pracą Rady, jej komisji -
głównie regulaminowo-statutowej, prezydium jak i
Zarządu. Wniosły one wiele inowacji w kampanię
wyborczą. Spełniła też swoją rolę pierwsza tuta ze-

brań, która przygotowała zebrania wyborcze. Rangę
tych zebrań podnosili również członkowie Zatądu,
któtzy je obsługiwali. Ich pełne rozeznanie w aktu-
alnej sytuacji pozwoliło na obszerne wyjaśnianie
wątpliwości i pytań. Oczywiście i ,,Witryna" też swo-
ją cegiełkę do tego dołożyła.

Przystąpiono do podjęcia uchwał.
Jednogłośnie podjęto uchwałę o zasadach gospoda-

rowania mieszkaniowym zasobem gminy (zob. Komu
mieszaknie z komunalki?).

Podjęto też uchwałę o powołaniu Kolegium Rady -
pomocniczego zespołu, w skład którego wchodzą:
przewodniczący i wiceprzewodniczący .rady otaz
przewodniczący stałych komisji rady. Kolegium bę-
dzie działało w oparciu o regularnin.

Trochę zamieszania powstało przy podejmowaniu u-
chwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia
wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbo-
wych dla radnych i osób spoza rady. Któtko rzecz
biorąc, chodziło o podwyższenie diety dla Przewod-
niczącego Rady. Inicjatorem tej zmiany była Komi-
sja Regulaminowo-Statutowa. Jej przewodnicząca
Urszula Ranke ornawiając projekt zaproponowała, by
głosowanie w tej sprawie było tajne, co jednogłośnie
zostało przyjęte. Oddano 22 ważne głósy. Za tym, by
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przewodniczący pobierał 3000/o (zamiast 200nlł il1l
dotychczas) najniższego wynagrodzenia r.r;l-ilo,.Ąi€-

działo się 13 radnych. Tak więc uchwała pi:zeszła,
Podjęto również uchwałę zatwierdzającą plan pi,acy
Konrisji Rewizyjnej,

iV czasie dyskusji nad projektem uchlł,ały .uv

sprawie zmian w planie dochodów i łvydatkóv; bu-
dżetorł,ych na rok 1994 postulowano, by tak lvażte
sprawy jak zmiany budżetowe były konsultorr,at.e z
komisjami (U. Ranke) oraz, by poszczegoJ.ne pozycje
r.v, dostarczanych radnym materiałach były skonLre-
tyzowane i nie formułowane ,,językiem buCżetclł,y6"
(L, Ealcer).
1tr7 qlyniku deklaracji radnej Janiny Wawrzonov,,-
skiej, która wyraziła chęć pracy vr komisjac}r splaw
społecznych, finansowej i rclnictwa, zrnienic:.c uch-
*łały o skłaclzie osoborvym tychże komisji.

W czasie interpelacji Burmistrz poinformo,łał
Radę, że Wojerł,oda podpisał lokalizację obowodnicy
Smigla, co daje podstawę wystąpieni a pTzez inr,ves-
tora do władz centralnych o fundusze na jej tełŁtza-
cję.

W w,vniku zapytania U. Ranke postanorł,ioi]o ,,i,y-

.qłać kolejne pismo do energet5,ki w sprarvie pono-
szenia kosztóu, instalacji przyłączy elektrycznych do
licznika. P, Bronisław Skorupiński apelorvał, i,_ly

lvzrócić się do mieszkańców, by lvstrzymy,,r,,ali się z
instalowaniem przyłączy.
Rada wyraziła także zgodę, by Urząd Miasta i Gmi-
ny vr Śmiglu nie pracował w żadne soboty. Postano-
wiono też przekazać ośrodkowi zdrowia i szpitaloivi
brakujące sumy na zakup aparatow EKG.

Druga częśc Sesji miała charakter odsił,iętny (to
ostatnia sesja w ubiegłym roku). Jej gospodarzern
był członek Zarządu Alicja Ziegler, która zebranym
zŁożyła następujące życzenia :

panie i panowie!

Mam zaszczyt w imieniu Zaruądu życzyć Pań-
stwu Szczęśliwego Now-ego Roku by: był on
szczęśliwy dla naszych planów, dostarczył nam
dużo satysfakcji, nie brakowało nam w budże-
cie pieniędzy, dłużnicy spłacali długi, podatni-
cy byli uczciwi, wszystkim mieszkańcom naszej
gminy żyło się nie gorzej - a ciut lepiej, słu-
żyło nam zdrowie i rozum, żebyśmy lvszyst-
kich- i siebie-narvzajem - zawsze i wszędzie
darzyli ."".rrnki"*, by zawsze panowała mię-
dzy nami zgoda, a nasi wyborcy mogli o nas
powiedzieć: oto grupa ludzi, którą dobrze łvy-
braliśmy, ludzie poważni, rozumni, uczciwi, da-
jący z siebie wszystko, co najlepsze dla nas
wszyskich. I nie chciałabym, żeby nazywali nas
pajacami.

Panie i Panowie. 1ZCZĘ9LIWEGo NowE-
WEGO RoKU!
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W telminie 3C dni od dnia ukazania się w prasie o-
głoszenia, ? kandydatóvł z.łożyło swoje oferty.

Regulamill konkursu pi,zr:.vidywał 3 etapy konkur-
su. W 1 etapie odbyło się odczytanie złożonych ofert
i za,kvralifikołvanie do eiapu przesłuchań. Jedna zło-
żona oferta nie zo_qtała zakwalifikorvana do przesłu-
clrałia dlatego, że kand",rdat który ją złożył nie speł-
r;ił jec,lego .,"/arunku konkursu, a mianowicie nie był
rnieszk;,rice;lr gminy.

Drugi etap przewidyrvał iozpatrzenie odwołań, a po-
nie,.,;eż kandydat, ktoregc; oferta została oCrzucona
nte złcżył takowego, komisja konkursowa przystą-
piła lv dniu 30 grudnia 1!]31 r, do 1II etapu konkur-
su. Komisja konkursorł,a powołana została przez Ra-
dę łviiasta i Gminy i sl<ładała się z 1i. radnych. Do
iTi etapu postanowiono zaprosić z głosem doradczym
dyrektora Wojewódzkiej l-iiblioteki w Lesznie i dy-
rektora V/cjewódzkiego Domu Kultury w Lesznie.
Przesłl;chanie odbyło się w kolejności alfabetycznej
i }<a;dy z kandydatów rciał 30 minut czasu na udzie-
lcnie odporł,iedzi na pytania zadawane ptzez czŁon-
iiór.r l<ornisji. cziery podstawowe pytania dotyczyły
rn, in.: pozvskiwania środków do budżetu, sposobu
rł,;pcłoracy Centrum iiu.ltury ze środowiskiem wiej-
:kim. ruchem społeczno-ki,ilturalnym i sportowym,
porł,od,.l dia którego kandydat ubiega się o to stano-
rł,isko. po przesłlrchaniu ka::dydatów nastąpiło tajne
głosou,anie, rv którym największą 1iczbę głosów o-
trzytlrał pan Hubert Zbierski. W tym samym dniu
odbyło się również posiedzenie ZMLG, który podjął
uchwałę o zatrudnieniu ci;,rektora CK w Śmiglu wy-
łonionego w drodze konkursu.

Tak vlięc w dniu 2.01.95 r. pan Hubert Zbierski ob-
iął fur:kcję dyrektora CK w Srnigtu.

lo,,,,..;6"* te,kiego postępo-1vanta Zatządu było pismo
:iei"]'li- Wró1-.1er,,-skiej - di,rektora CK złożone na rę-
ce -Burmistrza Miasta i Gminy informujące, że z
dtiem 1 kwietnia 1995 r. zamlerza przejść na eme-
ryturę. Pani Wróblewska wyraziła również pogląd,
::,.: naistcsowniejszvm terminem objęcia funkcji przez
no\Ę,€€o dvrektora będzie początek roku kalendarzo-
\j,.ego, Ckre; ien jest bardzo ważny z uwagi na kon-
stru,ł.,,;arrie budżetu na rok następny i przystąpienie
ciu prac;i z dniem 1 stycznia pozwoli dyrektorowi
u_jąć w pl;inie sivoje zanierzenia.

Panr_i dyi-ektorov",i Centrum Kultury życzyć na-
leży v,zielu sukcesów, pomyśIności, a przede wszyst-
kim zreelizo,wał,ia swoich zamierzeń.

Sekretarz Miasta i Gminy
rngr W aniln, J a,kubowgką
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Czy ,,citlc§ecią" dCIciągnie do ESO Bat?
Podsekretarz Stanu w &Iinisterstwie Trans;,,.li,Łu

i Gospodarki Morskiej napisał do Fana !Yojeił,".dy,
że: ,,.,. oczekuje w tej splawie iilri.",idacai - 11. Z.)
opinii (...) i propozycji wspólnego rozłviązania lokai-
nych problemów transportov,-ych. W przyparlku bra-
ku odpowiedzi (...) zmuszony będę ,Jo podjęcia dzia-
łań, których skutki będą rriewątpii-wie dot}<li-."ve ciia
części społeczności korzystającej z tej formy tran-
sportu". W załączeniu Podsekretarz Stanu przedsta-
wił r,vyniki finansowe wszystkich kolei dojazdo,,.,,ych
w Polsce uzyskane i,v 1993 roku. A są oile niez,ff;.Ęig
ciekawe!
W Polsce dzżałało 19 Kolei Dojazdausgch. iiajdłuż-
szq,lżnźę posiada Famorska K. D. - 351 km, dzzała-
jqca na terenże uojelłództlu szczecżńsl,<źego ż kcsza-
lżńskiego. Najkrótszq - Krotoszyitska K.D. (kaiźskie)
5 km. Śmigżelska K,D. - 24 kn"t (17 rrłźejsce).

Przeuozg pasażerskie dokonylłane sq na 11 kolejuch.
Najwźęcej osób przewiozłl. Po,morska tri. D. - 350,4

tgs,, najmnżej - GórnośLąska K.D. l8,3 tEs. Śm,ig',el-

ska K.D. - 51,6 tys. (8 mźejsce).

Touaróus nźe przeuozźła tylka Krotaszyńska K.D. !1

pozostałgch najużęcej masE totłtrousej przewi,ozłtL

Górnoślqska K.D. bo 616,6 tus. ton. ilajmnźej Ełci.:,t

K.D, - 7,7 tEs. Śmźgżelska - 47,6 tgs. ton (8 r,,ie 3-
sce).

Najwźększe tłpływg mźała Górnośiąsił,a K.D.
12.971 mżl., najmniejsze - Sredzka K.D. - 319 nńl,
Smigielska - 1,283 mżlźonótl: złatyth (15 mie.lsce)"

Najusżększe strłty przgnźosła PKP Pomorska K.i].

- 34,117 mln., najrrłnżejsze - Nasielska F-.D. -
2 a# mln. Smigźelska - 3.123 mil,, złotEch (16 miei-
sce).

W żnfcrłnac3ź pcdano l,óunźeż, że tyiko r!łlsże gmźnu
dopłacajq po 20 mżl, zł mies',"ęcznże dc ek:s7slauia<:ii

koleż ćlojaziou;ych. Sq to Śmigiel ź liratrlszgn.
Wojewoda skierorvał odpori,ieCnie pi:mo do Eur-

mistrza. Czytamy w nim m.in. ,,ZDOKF przepłorł,a-
dziła w okresie pierwszego półrocza br. szczegóiowe
anaiizy ekonomiczne w rvyniku których w;,sciekcjc-
nowano odcinki linii kolejow,ych o nlałyc}r łvpły-
wach. Y,I qlykazie ty:llrr znal,azła się linia Stai:e Eoja-
nowo - Wielichovro. ZDOKP tazlrłaża możliwoźc
całkowitego zalvieszenia przevlozów- pasazerski.ch na
tyra odcinku(i) dlatego ponewia prośbę o rozpatrzc-
nie możliwości przejęcia tyr:h przewozo\łz przez Li"|-

nych przewoźników, przejęcia tej lir:ii przez §amc-
rząd, vizględtrie oczekuję ii:nych propozycji rozviią-
zań tego problemu".

A Bu"rrnistrz? W piśmie skierowanym do UlV vi
Lesznie poinformot-,,ał, ze:,,istnienie i fu"irkcjcilov,la-
nie tej iinii jest niezbędne. AŁly nie dopuścić clo za-
r,;ieszenia przewozów pasażerskich Rlda N,iiasta i
Gminy Sraigie1 podpisała umov/ę z ZDCYP r"}a mocy
której partycypuje ,v kosztach utrzymar.ił kolei clo-
jazdor,r,ej {...). Zarząd Miaste. i Gminy Sir:i5iel rile
rrrając nrozlirł ości zwiększenia dotacji dia PiiP, pod-
iizyt_::uje dotycl-rczasov;e działaąi,a i picsi o utrzy-
nianie ruchu na Smigielskiej Kolei l)ojazdoil,ej, ze
-.łzgiędu na jedyny środek lokoinocji -a trasie Stare
Eojanoivo Smigiel Wielicholvo cł:ejnrujący
w-sie, i:izez które nie kursują lirrie autcbu§owe".

Czynr się spralva skończy, nie uziadomo. Na razie
krązą pisma.. Całe szczęście, ze przysło.łiowa ciuch-
cia też. Oby jak najdłużej!

(H. z.)
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I OtsJĘClA FLINKCJI DYREKTORi|

CE/VTRUłI K{JLT|JRY W 9M:GLLI
Urzqd Stanu Cyusilnego u Smżglu u;lr:.,_,:,ric i1,1-

Jormuje, że tuolę lustqpże,rtźa u: zwżc,ze|ł młLłże{,l,slłi

zadeklaroluyl.i:

21.01. - Pan KrzysztoJ Boźńslęż z Lttbasza" Iia,łęg
i Panl Marlena Barbara Slitiz,a?cza'l!: z Kc,
szanou)q.

11.02, - Pan Pżotr Dud"zżński z Idc,tl;ęł_:ł Srr,;tlr i

Panź Anetu lzabela Wr:lka z V{tłł};ł,ł::l1cłia.

- Pan Durżusz Ornach, ze Złotnźk 'L Pulrź fl,ł:ll-
I,ża Scbecka ze Sm,ig}"a..

Zastępca Kierownika USC
DąnlL,ta Ę,ątajczak

Panu

SERDECZIfE GRATTJLACJE l ŻYCZEIłIA
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7-eŁrai:iu pl-zer,ł,-.liiriczył Pan Zygfryd }lirdzyn,lki,
prze<i:-tarvicielem r,^rłatlz był burmi-strz ierzy Cj;śi;;.

W związku z lrr-akieni kworum i koniec;no:lcią
oczcl<i,;i.ania rla ii terr::;in razpoczęcla zeł:iatia., dc-
tychczasorvy prze-!ł.,cdiliczący Paii Ste{an Je;:ir:ki.
zapczi:ał zebrat:i,ch z rrowym statutern Kon:,iteió.ł
Osiedlowych.

iiastępnie Pern Janicki. przedstawił spi,ol.-,r,cz*arrie

z dzi=ialności Komitetu, ir{. in. zro}riono zakole iprz;,,-
sianel; autobusor,i.j,) pr"y końcu ul. J, Kilińskiego,
rtaprav.,iono chodniki, rł,yrównano,r1. iię.lizie,, ": lego.
Z przedstawionego rozliczenia fina-nso-i;u,ego ll,;,,;ika,
że Konritei dysponrij: jeszcze kl1,otą 50.C00.0C0.---.

Przystąpionc do wybcru przewodniczącego or-dz

Zarządu liorniietu Csieciic-,,,,ego. W vryr,,ku głos,;rva-
nia (932 osoby uprarvnione a obecnych było i głoso-
wało i34) prze-łodnicząc_vm spośród 4 kanrJ.vdatc,,i,
zostal Pan Steian janicki, a li,)pierać go bęcią Pa,ti
Niaris Kenkel i Fanowie Zb.isłarv Cyrarlek, L,ełlr
Marcinkowski, Ireneusz Sz,,varc -- członkor,riie Za,
rządu.

W plzeprorvacizolie j pt zez z,ł'nt an_vcłr ci,vskl-t s j i p,; *

lu}zollo prtblem oŚu;ietleiria ul. J. Kilińskiego -- zł
torern oraz Fołudniolrlej i \ĄIinnickiej, ut,,l,aiti:.+;;,ia

ul. St;lszica, ska.nalizow. ul. Kędzierskiego, iikv.,ilił-
cji skarp tra końcu u1. J. Kiliriskiego, łlckollczer",ie
chodnikói,v na ul. J. Kiliń-qkiego, §rzeniesienie tabii-
c;, z napisem Śmigiel na ul. Moicl-wlickicj łcza tory
craz zvicdociągowanie ul. Moror,vriickiej.

Fadł ió-,ł,ilieź ,iririosek o nalia:rie naz,ł t,sier]_ori:

(A. §.)

KOn6i?ET OSIIJDLOIVY NK ż (ił.i;a.iS!a;

Na 99B nlie-"zkańcow upra,;niolr;rici1 clc gł,l.;i;,.-,il ,

nia, vl zeJ:rani,u udział .łzięlo 57 osób. iJrzer^;:,di:,;-

czyła mu rądna Alicja Z,,egler. Władze salrc;:;ląii,_i*
w-e reprezenio tvał wiceburmistrz FI e"iryk Slriz;"ip c i:ai;.

Sprałvozdanie z działalności Kornitetu pi:zed,s',.*,wii

Arrdrzej Pecolt. W dyskusji poruszano spiar/ll}i ,rv}-

równyvlania dróg osiedlowych, zrlakóv,l drogcw;.1h
na ulicy E. Orzeszko."vej, na\ł,ierzchni, krai,,,ęzl:i]rcw
i cl-icdnikór,v na ul. Dąbrc,.łskiego, ustalenia kciejnoś-
ci ulic, na których wykonywane będą prace remo:]-
towe.

Spośród ti,zech kandyd.atów na prze.łodt:iłzące3i: .],:;,-
rzadu 11rybrano ponownie Anclrzeja Pecoii:l, a ł1,o 7,:-
rządu, spośród B kandydatow rrlybrano: Rl.rch.,,la1,1a
Ąiieczysłał.,,a, Hermanowcza Jozefa, Maćkorvs.kilg.)
Adama, Skrzyd}ewską Ha.linę, S.łoracka Barbai,ę i
Tercze"wsklelgo Wiesława.

Na podstawie plLrL. +pr. tII- 21,)

KG&§ETF,§, {}sg§DLaWY I\iR 3 (x6.12.1$94)

,łe bła;;i, l,tlzpoczęltl się l,,l II termitrie -- na 9?i
c;j!D upla\:,,,nj.ul:ych do głcsov,,ania, obecne były 24ll!
Zei:i,;rilie prtr,.".adziła p. ,,r:zula Rartke - radna },{ia-

sia i Grrił:-y Śrrrigiei, uczcltniczył w nim buriirjitrz
jerz;r Cieśia,

Spla.,vczdanie z działailiosci komitetu przedstawił
prze.,vcdniczący p. Jan Sjztiic. Poza lvykonaniem i i,oz-
mies;czer;iern tabiic inftrl::ircyjnych i iiaprawą chod-
ni}<ó,,,, kornitet wspomógł finansolvo m. iir. Ochotni-
czą śiraz F'ozar:rią, Kltłb ;rportowy ,,Pogon'', Miej-
sko-,Jniilrną Radę Spoitii r,iriiury -b-izycznej i Rekre-
acji, Flzychodnię Rejonol:,ą. Miał również srvój u-
dział w renowacji Fornirik;i Rozstrzelanych.
}liestet;l płn przevr'odniczilcy nie potrafił odporvie-
cizieu ra_ pyłania, jaką }<woią dyspono,wał w czasie
s,*re; kaci,ei;cli, trudiio więc uznac to sprawozdanie za
pełne.
,l)uze en:ocje r,r,zbudziła s1-1lawa telefonizacji nriasta.
Fadał;,, p;,,tai:ia dlaczego ila spotkania nie przl-cho-
dzą ;;rzed,stił",,i;iciele Teleiionunikacji, dlaczego taki
rl,,;suki koszt, czy mozna częŚĆ prac wykonaĆ w tziłr.

.,cz;-nie spc;łecznym" i wiele, rviele innych.
Ccinioiłan; t,,,rai:et,ie, że pil;t i;Lłrmistrz i pairi Ranke
od,po,,.,iedzieli iia nię rl 1,r,zc-lpująco i wiele niejasnoś-
ci plzesiało isi:lieć (są i ta-kie które rozviiąże dopiero
oodpi::anie riffio\r,,y pomiędzy Zarządem Miasta i Gmi-
ny a Teiekornunikacją).

Frzystąp;.cnc do wyiloru plzewodniczącego na-
siępnej kaderrcji. Podano 2 kandydatury. !V wyniku
głoso,wani,a został nim pan Jerzy Grzelczyk - 

gla-
tulu"jernyl Do Zarządu Kornitetu Osiedlowego wy-
brano pal:ó,,ł: Feliksa Bar:asika, Eugeniusza Nolvac-
kiego, trI/iiol,1a Omieczyi:skiego, Włodzimierza Wło-
rlarkier,r,,icza.

trv plzerłie spo.,r,odor,,,anej iiczeniem oddarrych
1 i,;só-w p" U, Ranke zapcz,nała zebranych z nowyin
'.i;;ii,lient Kllnitetów Osiecllowych.

idr;seiemu. kierownictri,u Komitetu Osied_lor.ł,,e8o

,;.l, 3 z5,,czymy powodzenia w pracy,
(E. N[.)

K{i§§§TtrT O§IEDLOWY NR 4 (16.12.1994)

;:ie. !;8i] lipla.,vt:ionych do głosowania w zebl,aniu
,;łzeł;inicz.;ł,-l 5|i olób, w tym jedna osoba nieuplaw-
t r ioi:. l;i ito i: r,.:._vs zły ri:l i eszk aniec, którego intere sor,vała
i-,l i 11i-. ;.1-.1, ;1-,1, ;r telef onizilc j i). Zeł:raniu przewodniczył
rałin_-+ §teian lJoi:rzylrski. Władze sarnorządo.łe re-
pi"eze*icłvał T;ot,usz Wasielewski - członek Zarzą-
ciu.
Sp;il,.,n,o;.,ii,i!,nił z tiziałainości złożył Edwin Tasiemski,
j<iłt,_v rr{,\",ie;ział, że ,,v okresie kadencji na terelrie
osietJla ,.ii lbud3lviirlc sieć 8azową i kanalizację bu-
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rzQwą, chodniki na ul. A. Dudycza, lryió,...,:1ywano
drogi gruntowe, ul. A. Dudycza, B. Prusa i J. Kra-
sińskiego pokryto asf;litem, gi.omałizi się inateris_l ca
utwardzenie ul, Osiecile.

W dyskusji zebrani podno-sili riastępujące §praw},:
ob,wocinic5. Śn:igla, dodaiirow rliiesz1.:aniol1rych, ut-
"\valdzenia częŚci i-r1. Ogrcdcllr.-ej, tz",,{. l1§ć!lic&ry)' _-
,,To najstarsza ulica ,,v Srłiglu, spolccznie zhudoura-
liśmy kanalizację i ułożyliśrł,v c}i*drriki. Ze ro.,z;ględu
na jej szerokość od u.1, ś*,v. Wita, jest duzc miejsca
na parking (p;:zy cmelrtarzu parkuje się vlbre.,.r' pize-
pisonr, bo po obu stronach jezdnil). Koszgnorłlo chce

utwardzić ul, Półwiejską, a my znów jak te sierot-
ki...".

Na przer.voriniczącego Zarządu zgłoszono 5 kand}rdil-
tów. Wybory rvygrał Stefan Dobrz;.ti.ski :1zy5Ę1,,r;o"
14 głosól,v -- pozosta}i kandyciaci odpol,,ieritrio: iJ,
11, 5, 4. Spośród 4 kandydatów rvybrano Zarząd_ w
składzie: Błrtko,uviak Ignacy, Dróikol",,lki Włodzi-
mierz, Linka Andrzej, Majorczyk Jan.

W trakcie dyskusji r:a temat telefclr;izacii 1lłcilo
pytanie: Jeśli zgłoszą się po teiefon, np. ?;a dlł,a lata,
jaka ,uvówczas będzie cena? Taka jak teraz -- 11 nri-
lionów, odpoi,viedziano. (H. Z.)

§ffi§onffirącje
§ji. ĘFj&;b*rĘ oE §i&nÓ§łJ sołectrąl i osied§i

w mrieście i gminie Smigiet
W oklesie cci 28 listcpada do 20 grudnia br, odby-

wały się zebrania wyborcze iv sołecirł,ach i osiedlaci;
naszej gminy. Zebranio::r przewcdniczy}i Radni R,a-
dy }"{iasta i Gmin1,. PonaCto -ł zebianiach r_rczestni_

czyll czŁoi:ko.,lrie Zarządu, Prze.,vo<iniczący RiltiG i
Sekretarz N,liasta i Gminy.

W przeci,łieństv,,ie do ze}:lari w porrrzedniej }la.-
dencji cieszyły się dużyrn zairiteresołvaniem, zwŁ;;.sr.-
cza na wsiach, o czym świadczy duża liczba ucze::t-
niczącyh w nich mieszkańców. Aż rv 19 prz5,padkach
zebrania odbyiy się w l tei-tninie tzr:. że frekr,vencja
mieszkańcółv przekroczyła ż{ltlł ogćlr:ej 1icz:'l:;; 1-1p-

rawnionych do giosowai:ia. W pi.zl.padiiu wsi C;a-
czyir frckwencja .łynosiła ?40io ogólnej iiczh__v miesz-
i<ańcórv uprawnionych do głcsow-a.nia, 3 w (.;r,ewo-
wie 52,60/o i były to najrii).ższe frekrvencje ::l,.i,:oto-
v,|ane ,w tej turze zebrań. Nieco gorzej przedsiarviała
się sytuacja w mieście, gdzie cbecrrych na zel;rarliach
było w granicach 3,3-5,?0/o mieszkańcó.ir Ltpralvilio-
nych do głosowania.

W trakcie zebrair,łiejsi,;icil doko-1r__v:i.an,l io,,:,,.i-rc-

to$,, sołtysó=.,", rad scłr,clriłir, kornisji re.;.i..:"1 jrl,vch.
W 3 przypadkach dokonano wył:or,u :,i,ltlvcil soliy-
sów, co r,v pcróii,naniu z ogóln;; liczŁ: -..,: glłi:.;ie sta-
novri 21,6clł. i.łc,.-.re {unkcje crbji;ii sałi..,,sj rv lnieisco-
łvościach: Jezierzvce. Karśnice, Młc}rcił, LT. S::c;e.'
pankorvo. Parsko, Frzysieka Siara. i, iłyioronvo,
Zegról,,zko. Icir poprzednicy pełniii te funircje i:_it..kje-
dY PO kilkałaście }at, tłik b.,rło w ,clz.,,1,-;iciliu ;ołty-
sórv vr Jezierzycach 

- 24 l*tu. .,,, i\, Szczep;:_*j<ł.l.łj,e

- 32 lata i vz Przvsjece St_ l 2ij jat.

RadY SOłeckie ,łybra,l:o r.,,; iił,:lLl: od 3 r_]tl?. 1-rzy*
osobowe Rady Sołeckie ,,lrrlhr,, ._- -].l .]7ł.11.,l:u.. 61;"-

v"o-,..;ie, jezierzycach, Księginkac}r, Par:kli, i\o.łyin
r;tałcz.r, Prz"vsiece St. ]I, Zygrnuirtow-ie i Życio-,.rie,
A rvięc w rniejscow-ościach maiych. }daiolr,iait ? oso*
lrorł,e w Czaczu, Glińsku i Zegró.łkr.r.

Na ogół lezygnoy,,ano z v,.yboru Kor,:.isji re.,ł,iz_vj-
n}.ch. Organy te wybrar:o w 3 miejr:ccl1:_ościach:
Errts:zczewie, }Tietązkowie i Przrlrsiece 3t, I" \Y osied-
1ach r',z'y,Łlrano 2 now}rch przewodniczącrzgh Z?1ze,r.!§1^1

i tc -w Osiedlu Nr III i LY. Zarząd,y są 4*osobo],ve, a
rł, osierł'Iu Nr II 6-osobowy.

i{omisji Rewizyjnych nie lvybl-ano.

T'ematetrr wiodącym na zebraniach byia telefoni-
::acja gminy. Mieszkańcy interesowali się kosztem tej
inu,estycji, terminem ukończenia prac, ulgarni które
będą przysługiwały a-borrentom po ukoilczeniu za,ll-
nia. Na rvszystkie pytar;ia ocipov,,ieCzi ud_zieiaii iz;ło;i-
kowie Zarządu uczesiniczacy w zebraniach,

Worl"ociągo,wanie wsi nurtowało mieszkańców tych
r,"'si. którzy v; .,.".odę muszą zaopatryv,rać slę .;1g 11,1ąg*

nym zakresie, często dow-oząc ją beczkowczer:i, I tu
padały pytania kiedy, za ile, czy w ogóIe grnina po-
myśli o nas, bo ,,y,,oda to życie" af§u]l,-le-f gli,lą}i

mieszkańcy. Następny problern to - równariie dróg
gruntor, ;-ch. uiwardzailt, i łsfajto\\,allie jł'lł r,r!,,irież
budo-łra nowych, tsyłv otre tematem zelrrati i:r, in,
Bielaw, I]ruszczew-a, Czacza, }.i. i:ialcza, Parska,
Prz3,sieki St. II, Spłavia i iir;-..,ch. Ra|orvar:ie poł:o-
cz,r,, to problem mieszii;ińcórv l]{. Szczepanko.wa i Wo-
nieŚcia. Dotyczlr cn, giór,vnie dróg i,"-ojelycdzkich.

W tilieście na zebrailjach d.;,,skutc-!vano o utn,ardza-
nilr dróg grttntowyr:h na cowych osiedlach (w rejo-

e.d,. na str. 6

l-
ó
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rlokończenźe ze stronu 5

nie ul. ]u,aszkiewicza, Staszica, Fołudnioivei i Cg-
rodowej), naprawie chodników i układaniu no"\,rych.
Mieszkańcy osieci}a Nr 1 ,uvniosko,"vali o nadanie "i.iaz,!v

poSZcZególnym osiedlom.

Atmosfera zebrań była na ogół spolrojna, iritliiie*
dy rodzinna. Ale były również zebrania, gdzie dys-
kutov,ano ostro. Dużo emocji wzbudzał temat zasił-
ków przyznawanych przez Ośrodek Pomocy Społece-
nej, a raczej utajnianie nazwisk oraz cena lvody prł;-
nej i tu padło pytar-iie ,,Dlaczego wodociągi gmirra
,uvzięła ze Wschowy".

Powyzsza informacja opracowana została 1'lr o1la.rciu
o protokóły z zebrań.

Sekretalz Miasta i Gnliny
mąr Wanda Jąkubouska

Podziękowania
Panu J anouż PIETRZAI<OWI 

- 
przetłodnźczął:e,nlu

Rady Mżasta ź Gmżny u: Śmźglu ż Panu Rgszardou:ź
FORN AL(ROWI 

- 
prezesolłi Przedsźębżorstlpa Fro-

dukcji, Ilandlu ż lJsług Rolniczgch ,,SMIGROL" zł
przesłane pod, naszEnl, adresenl, żgczenża Świqteczna-
nou)oToczne - dzięił.uje reda.kcja ,.,Wźtryrug Snł;gicl-
skźej".

Radzże Miastg, .:,;;;;,, Rc.d"om sołłck.ill-t
i Komźtetom Osżedlousan,L za zakup aparatu EKG,
ż P r zedsżęb i ar stusu I]andlolł emu Zbżg n żeu: a C ilU D A-
KA ź usłaścicielce piekarruż p. Marżź CLEJIłIK za pa-
moc JźnansalDq ora.z usłctścżcźeloln sklepu el,ektrycz-
nego pp. Marżi ŻUREI{ ź lfałgorzucźe NLTSCI7E za
żąróuskż na choźnkę - d.zżękuje kierczs:nżił Pl.zycłłłi-
ni Rejonouej tl; Śmżglu Stetan i{l,i.łp.*:,

Panu Jerzenl,u ClEŚLl 
- buł,lltżstrzowi łĘLas':a ż

Gminy Śmigżel araz Dyrekcjom, Raclom Peclagcgzcz-
nym i pracounikom Lźceum OgóLnokształcqcega ź

Zasadniczej Szkołg Zauodouej tls Ś.mżglu za prze'ka-
zane życzenźa dzżękujq durektor ź pracccunicq
Centrum KulturE u Śmżgtu.

Radngm Radg Mżasta ź Gmżny us Srnżglu, Fut,i:';ailt

Sołeckźm" l Kom:.tetom, Osiedlougm, bleblarskiej
Spółdzżelnź Pracg u Śmigtu oraz Wgttuórni Wgro-
bóus Tytoniowych w Pozn(tnźu zu za!łu,p a"pał"aiu E?-G
dla szpitala us Śmigttł clziękuie ordynatar s.:1-.ji,gla

lti:;";a l'T,l,ł:|l

NOWO WYBRANI SOŁTY§I
i PBZEWODNICZĄCY ZAI8,ZĄp,O1V KOMITETÓW

O§IEDLOWYCH W SMIGLU

inriejsccwcści w
czono)
i. i;ielawy
2. Eloni,kowo
3. .i3ro/rsko
zi, Ri-uszczewo
3. Czacz
6. Czaczyk
7. Glińsko
tj. Ł]rrie,łolł,o
9. Chełkor,vo

10, .9ezierzyce
i1. iiar,min
12. Ęarśnice
1,3. Koszanorł,o
14. iislęginki
i5" R.fackcin
ró. iilcrc,wnica
]'i. _iietąż<o.,VC
i3. ,'iowy Białcz
r9, iicwarvieś
20, Nł.łe §zezepankorvo
2i. Oisze-wo
22. }'arsko
23. Poladowo
2:l. I:t,zysieka Poiska
ż5" luraysieka §tara I
2c. i.obaczyrr
ż7, Spiawie
28. Prz;,sieka Stara II
29. Sierporvo
30. Stare Bojariorvo
31, Stary Białcz
32. V,/onieść
33, §i"'ydororvo
34. Zygrnuntowo
35. żegrówko
36. żydowo
:i?. Zegrowo
;E. Komitet os. 1

l3. Kotrlitet Os, II
j3. tr(onitet Os, IlI
rł1. l{cmitet Gs. IY

których dokcnano zmiany wytłusz-

- stanisław szefner
. Ryszard Jerzyk
- Marcin Miś
-- Herrryk Dudziński

- Henryk Szul

- Eugeniusz Vy'aiacirowski

-- Maria Półrolniczak
--- Krzysztof Pawiak
--- Henryk Włodarczak
,- Ęyszarci Sniady
- t ranciszek zandecki

- Henryk Grzegorski

- Franciszek Szymański

- Jan Pietrzak

-- Zygmunt Mocek
-,- Stanisław Buchwald
- - Tadeusz Wasielewski
- - Lech Wojciechowski

-- Andrzej Fornalczyk

-- Marek Kunert

- Y/ładysław Kahl

- Jan Pawłowski
*- Zygmunt Foltyn

- Tadeusz Krzyżanowski
-- Andrzej Biały
-- }Iarek Ratajczak

- Stanisław Górny

- Kazimierz Gorący

- Bogdan Turliński

- Tadeusz Szczepaniak
. Wlodzimierz Walter

- Stanisław Olejnik

- Bo-lsław Szczepaniak

-- Józet Wilczkowiak
- Czesław Antkowiak
*. Hieronim Wolsztyński

- Mieczysław Tomowiak

- Stefan Janicki

- Andrzej Pecolt

-- Jetzy Grzelczyk
-- Stelan Dobrzyński

SPRO§TOWANIE
Ęeiakc.la,,}Vitr,yny §migielskiej"

',:lr infcrLnacji wydrukol,vanej w Waszej gazecie
\:l. Ęi, ż5lł1 z przeblegu zebrania wyborczego w na-
:;;li.j -,łl;i zalł,a,rto pelvna nieŚcisłoŚĆ. Napisano, że ,,ob-
rag.1',-i:no i.-rz;r 51o1""h z poczęstunkiem sponsorowa-
ri-/l:1 przez sołtysa. Prarvdą jest, że poczęstunek spon-
so1,c,ffałen:]. aie potlano go po zakończeniu zebrania.

Frosze o iit:lieszczenie w najbliższym numerze
", ;.: i,,, js._,§o : ;i,o: t, l,,,,,ania.

§Olt,vs lł,si Spiarvie _ Stanźsłalł Górny



1,vlTĘYNA §MIGIELsKA

K8ffi& ffilE§aK&ffi§§?
Rada N{iasta i Grniny lv Śmig),u na ostatiliej :,e;ji

podjęła uch,wałę o za:adach gospoeiaro,,rląi.ia .l i._,:-
kanio.łym zasobenr grniny. Llchwała okreśia ,icył:

(sposób) otrzymywania rnieszkair bęciących r,., gestii
grniny. Przedstawia się ori nastqp-rij;;co:

1. Na podstawie zgłoszonych potr":eb mieszkarlio-
wych (wniosków) ustalony będzie .łlylr'a,z asói: zakwa-
lifikowanychprzezZarząd X/iiasta i Gminy clo za.łar-
cia umóvr najmu.

2. Osoby zgłaszające wnioski zobowiązane są do
przedstalvienia dokumentów str,,nierdzając;rch,,v;rso-
kość dochodów w ich gospodarst\Ą/i€ doruorvym osiąg-
nięt_vch w kwartale poprzedzającym złożenie lrunios-

ku.
3. Zatwierdzony wykaz w,vkładany icętlzie clo il,,rb*
licznego wglądu w Zakładzie i}o::poCarki Ko:::unal-
nej i l\{ieszkaniowej w Smiglu i v,l LlrzęCzie lr,Iiasta
i Gminy Śmigiel,
4. Kandydatów do zav,rarcia umów, najmu, na lckale
mieszkalne zwolnione przez tch d.ot;rch_czasorvych i:a-
jemców, typował będzie Bttrmistrz przy udziale Za-
rządu spośród osób ujętych w ,,vykazie.

5. Lokale stanolviące mieszkani.olvy zasśb gmi.l:,.

trudnych rvarunkach rnieszkaniovu-,."ch i materiain-,,cii.

6. Za osoby pozostające r,v trudnych warunkaci,:

- mieszkałior,vych uweza się oso}:3. zamie§zŁlj-
jące w 1okalach, rv których na jedną .łspóh:ie
zamieszkującą osobę przypada mniej niź 5 nrż

po,u,.zierzchni mieszkaine j,

- 
rłaterialnych ulvaża się osc'i.i;,, pozostają,:e .,v

gospodarst-łach,rraro.,ao;aoT .,,cir, u litĆł;i:n
dochód na jednego członka gospodarsiwa rio-
mowego nie przekracza 600/o najnizs:c; l,::,:-
rytury lub 1100/o r,i, gospodarstr.vach jcdil,,,li,isc."

bowych, w okresie trzech miesięcy płpr,łedza-
jących zawarcie umowy o najrn lokalu. (jest
to dochód przeliczony na członka rod;liny .;g
przepisów o dodatkach mieszkanjn1llr.rg]i).

7. Lokale mieszkalne będące mieszkani".\!,- :_] z:iso-
bem gminy nrogą b;lć też .rvynajrnolł;iri€ jailt lokale
socjalne, jeśli cdpowiadaja w!_rtinkoln tallir:il iokali.
8. Pierrvszeństv,o do r.,/ynajecia ic1,,,,liu sc,-;rllrego
przysługuje osobotn, k'ićre:

- nabyły prawo rlo takiego lokaiii l,ia poclsialł,ie
orzeczenia sądolvego (ek:.rnisja),

- opuścił;, domy dziectrEa lv z",viązlru z tlzyska-
nie]Ti pełr]oletności,

- utraciły nrieszkanie .,vsi;,.l_rrił_ k]1..,jl: ;. .,1:i;łg*

wej, 1iatastrof;,, lub i]ożai-,:i.

9. Do vrynajnlu lokalu socjairiep,i] rogą b_.ic rorvriież
zakwalifiko\^uane osoby, ktći:t l_,lli , ,,,L:, i; i"-i i.):,3,-,'ily

do zajmor,vanego lokalu rnies:,.;,.;.i:..Ł;..,. {H.Z.)

ffinmffiika policy|lta
18.12.ub.r. - interweniowano w trakcie awantury

domowej między ojcem a s;rnem mieszkającymi
przy ul. T. Kościuszki.

19.12.uh.r. - nieporozumienia między bracmi za-
mieszkającymi przy ul. Wł. Reymonta w Śmiglu.
Strony pouczono. 

_

19.12.ub.r. - miettzeźwy mieszkaniec Białcza Stare-.
go wszczął awanturę domową. Odwieziolro go do
aresztu kRp w kościanie.

22.12.ub.r. nietrzeźwy mieszkaniec Morownicy
wszczął awanturę w poseji przy ul. Kościańskiej.
Został pouczony. Następnego dnia sytuacja się
powtórzyła. Tym razem sporądzono wniosek do
Kolegium.

23.12.uh.r. - nietrzeźwy przeehodzień wybił, nieu-
myślnie, szybę wystawową w sklepie przy ul.
A. Mickiewicza. Właściciela sklepu powiadomiono
i pouczono o toku postępowania.

25.72.ub.r. - grupa nietrzeźwej młodzieży zakłóciła
spokój w barze przy stacji paliw w Koszanowie.
Sporządzono 9 wniosków do Kolegium.

27.12.ub.r. - nieporozumienia między braćmi za-
mieszkałymi w Przysiece Starej I. Zostaii poucze-
ni.

ŁV.l2..ub.r. - nietrzężwy mieszkaniec Śrnigla z ul.
Leszczyńskiej wszcął awanturę z żoną. Został
ostrzeżony.

29.12.ub.r. - na ul. Farnej w Śmiglu leżlał ,,bezdom-
ny z parku". 'Wezwane pogotowie odwiozło go do
miejscowego szpitala.

3$.12.ub.r. - nietrzeźwy mieszkaniec Kośeiana spał
na ławce przy przystanku PKS w Śmiglu. Został
ostrzeżony,

31.12.ub.r. - niettzeźwy mieszkaniec Śmigla wszcął
awanturę w miejscu zamieszkania swej znajomej
(p1. Rozstrzelanych). Po przybyciu policji uciekł.
Poszkodowaną pouczono,

31.12.ub.r. - nietrzeżwy mieszkaniec Śmigla ]leżał

na ul. J. Kilińskiego. Wniosek do Kolegium.

31.12.ub.r. - trzej mężczyźni naehodzili mieszkanie
przy ui. Leszczyńskiej w Śmiglu w celu wyegzek-
wowania długu. Strony pouczono.

W ostatnich dniach w wyniku niezachowania szczg-
gólrrych środków ostrożności podczas jazdy w trud-
nych warunkach atmosferyczny§S *, gololedź dogzło
do trzech kolizji.

Kierownik Posteru,rrku PoltcJi Lokalnej
st. sierż. Wźesłow Terczewski,

7



WITRYNA ŚMIGIELSKA

§§§ffi&§ v, HAffil!

W niedzieię 29 stycznia 1995 roku o godz. 13.00

Z OKAZJIS0-LECIA WYZWOLENIA SMIGLA or,-

ganizujemy OT1VARTE AiItr§I ULICZ}iiE. Start na-
stąpi sprzed Centrum Kultury"

ZgŁoszenia należy przesyłać do dnia 22.01.95 na
adres: 64-030 Smigiei, Centrum Kultury, ul. Kościu-
szki podając dane personalne uczestników, konktrren-
cję w której wystartują oTaz numer legitymacji
szko}nej lub dowodu osobistego. Zgłoszenia przed
biegiem należy dokonać w sekretariacie zawociów
od godz. 11,00 do 12,30 przedkładając: zaświadczeriie
lekarskie, legitymację iub dowód osobisty oraz v;pła-
ca1ąc za uczestnika do 15 lat !,- zŁ, do 18 lat \- zl
a za osoby pełnoletnie 5,- z'ł, Formalności załatwia
kierownik ekipy, bądź w indyividualnych przypad-
kach sam zawodnik.

Konkurencje:
B - 10 lat (chłopcy i dziewczynki): 300 m

11 _. 13 1at (chłopcy i dziewczyrrki): B00 m

t4 - 16 lai (chłopcy i dziewczynki): 1,000 m

Bieg główny o Puchary Burmistrza:

kokliety od 17 - 30 lat: 2.0C0 m
mężczyźni od 17 - 30 1at: 3.000 m

U w a g a: w biegu tym mogą startor,,zać osoby starsze
i młodsze (jednak nie rnłodsze jak J.5 lat).

Biegi dla starszych
kobiet od 31 - 45 lat: 1.500 m

mężczyzn 31 -- 45 lat: 3.000 m
powyżej 45 1at -- kobiety: 1.000 m
powyżej 45 lat - mężczyżni: 2.000 m

Do udziału zapraszamy szkoły, kluby, stowarzysze-
nia, reprezentantów rodzin, sołectw, samorządów
oraz indywidualne osoby.

Za Komitet Organizacyjny
(-) Leszek Balcer

REKr-AMIY
DOEABIAI{IE KLUCZV

(S samochoJowych, @ patentowych,

OSTR,ZENIE NOZY
Smigiel, ul. Ogrodowa 1

Sklep motoryzacyjny koło CPN, tel. 605

w goclzinach od 10.00 do 17.00

l l e3 l l c3 l l o l l O l l o l l c3 l l O l l o l l o l l c, l l O l l O l l c) l l

SKUP ZŁOMU
Śmigiel. ul, }lororł,nicka 27

Inforrnacje i rvażenie:
Śmigiei, ul. Wodna 6, tel. 83

l ! o l l c ll o l l o l l o l l o ll o l l o l l o ll c] llc) llo ll o ll

Ślub to najuażnżejszy dzżeń us WaszEm żEcżw.

TYLKO DLA NOWOZEŃCOW
TElko protesjonalnże usgkonane zdjęciu to zdjęcia,
które z dumq będziecl.e pokazgwalż rodzźnże.

Zdjęcźa z Waszego ślubu to najcenniejsza pamiqtka
dla W&s na całe żgcźe. Amatorsko wgkonane zdjęcża
nze zawsze Was zadouolctr.

Pomgślcźe ten dzźeń się już nigdE nże poutórzg.
Profesjonalne zdjęcia z Waszego ślubu wykona dla

Was:

Z^KŁAD FOTOGBAFICZNY
ROMAN GÓRNY

Smigiel, ul. Ogrodowa 5 tel. 160 A

Przy obsłudze wesel stała współpraca z Zespołem
ELTEST p. Hantke - Btuszczewo tel. 165 i Studium
Videograph I. Nowak - Bronikowo tel. 374.

l l o l l c, lt o l t o l l o l l cf l l o l l o l l o llc, l l Cf llc, !l c, ll

KABCHER _ CZYSZCZENIE DYWANOW
I TAPICEEKI

ŚMIGIEL - tel. 473 po 15.00
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