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22 marca brr. w salce klubo.,ł,ei Centi-urn T(ultury
lv Śmiglu odbyło się WALNE ź,trERAN]E SPRA-
WOZDAWCZO-WYBORCZF] SIltiGIELSKiIGC TO-
WARZYSTWA KULTURALi,TEGO. }ia prze,,,.odni-
czącego zebra,nia ylybrłiiO p, Z 1lig;l iei,-:_ Gl.;ll-. o,..ł.skie-
go, a na sekretarza 

- 
p. Ed,nunda. \[acko-r,,iaka..

Minutą ciszy uczczono pamieć zmar,łl-ch czion,ko.,v
ŚtX: S,p. Dezyderiusza Ben1,.s}iieu-jcza. Ste_iana .ia-
nickiego, Danieię Maćkowiak, iI,:lll_--ka i,la,j:hlzalia.

Sprawozdanie z działalności To.,.,iaLz:".si.,,,ia \1. o-
kresie 1994 

- 1995 przedstarvi.ł p]:ezes mgl Wiioirl
Omieczyński,
Towarzystwo prol,vadziło rózncrodne formy działal*
ności. Organizolvało prelekcje, imprez,v patriotyczne
i kulturalne, wycieczkl. Jego człon}<ou,,ie , a szczego|-
nie Za,rządu, Ieprezentow,all je na zevłnąttz oTaz
rvspółuczestniczyii rv olganrzac;i viielu irliple. na
terenie miasta i g,minv. Prze."r, ccinicząc\l plz\rpcmniał
też, że z inicjatyvlą po-łołan,ia regionainej gazety
(którą stała się Witrr-na Snligltiska; rv-;stąplia \\iow-
czas grupa radnych 

- człon]<ói,, '_icrł,arzystr,va: Woj-
ciech Ciesielski, Stefan Klupsz. Jan Norvicki i \Mi-
told Omieczyński. Do Torl-arzi,stwa przyjęto 5 ilo-
wych członkoiv.
Sprawozdanie sekretalza, w zastępstlł;ie p. Vr'ładys-
łaWa Krawcz;rka odcz;,,tał p. E. htaćliorl,,iak.
Ze sprawozdania skarbrrika p. Wojciecha Skarzyń-
skiego wynika, że lł, kasie Toti-erz;,-st."\:a na 3i,12.1995
było 1,077,B1 złotych.
Komisja rewizyjna (Bogdan Schulz 

- 
przervodntczą-

cy, J. Grabowski i E. }"{aćkcrł-iak) zairnowala się
splawą składek członko.,,;skich. i;1-1,n.;ldzenicm sekre-
tariatu oraz działalnością zar.ząc,ir _iak i finansami
towarzystwa.,,Po dokona.niu szczegółcrł.ej anallz,,.
pracy stwierdza zgodnośc całoi<sztaltu działania Za*

,

§

Wydawca:
wł!Ę _ 'Centrum Kultury Smigiel

§/ §T§{ tstrZ ZMIA1§
E

rządu STK ze Statutem i zwraca się do Wainegc Ze-
brania o udzielenie absolutortum Zarządowi'', i\-inl
przystąpiono do głosowania (z wyjątkiem członkorv
zarządu, którzy się wstrzymali 

- w.szyscy byli za,
lv zebraniu uczestniczyło 41 członków), rczpcczęla
się dyskirsja, którą spuentorł-ać można r,vypołvieclzią
p. Leona Mulczyńskiego: ,,Podziwiam wytrrvałclść i
chęc do placy Zarządu. Należy się sercleczne podzię-
kor.r,anie". (Oklaski l).

W tej s1.-tuacji rvybory nowego zarządu stał;, się fói-
mainością i przep,rowadzono je -,v sposób jawny. Pre-
zesei]i ponownie 

- prezesuje od zebrania z,ałożs:-
cielskiego, które odbyto 27.0t.l984 r. został p.
Witold Omieczyński, wieceprezesem p. Stefan Kiu-
psz, sekret,arzem 

- tymczasowo p. Edmund Macko-
rviak, skarbnikiem p, Wojciech Skarzyński, a
członkami: pp. Władysław Krawczyk, R1,-szard Sc-
blerajavricz, Marian Szymanowski.
Do komisji rewizyjnej w miejsce E. Maćkorł.ia}<a rvy-
brano p. Jana Frąckowiał<a z l{ietążkorva.

l{a członka honorowego przyjęto jednogłośnie p.
Władysłarł,a Krawczyka. To drugi członek honcrow,y
(po p. Stefanie llmerze) To-warzystwa, Obu wręczo-
no wiązanki kwiatów i dyplomy honoror,ve z senten-
Cją:

,,NIE DLA ZYSKU I NIE DLA CHWAŁY, JENO
DLA SNIIGIELSKIEJ SPĘ.A.WY,,.

W lvolnych głosach i wnioskach zebrani zaclecy-
dow,ali, ze kto juz był członkiem towarzystwa, a zos-
tał skreślony, ponownie członkiem zostać nie moze.
zarządowi wyrażono pcdziękorvanie za cbdaror,vanie
srr |atecznymi paczkami,

Zebranie. ktore przebiegało przy kar,",ie i placku,
zal<oriczono wspólnyrn zdjęciem i biesiadnl,m śpie.
rł,aniem. 

@. Z,)

ł

pismo informacyj nO-spOłeczno-ku ltu ralne
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i,łf yil\.eTK§ BU§ZKTC&V"H "w 1*g36 rcku
NA EiOLNIcT,wo
z tegc m.in. na:

- utrzymanie urządzeri melioracji
lvodn;lgh 7.500,00

249.ss*,8s

- spółkę lvcdno-1rteiioi,:,lryjną 25,00,j,00

- dofinarrsowanie gminnyc}i doz;rngę

4.000,00

- dofinanscwanie gminnego złviązku kciek
i organizacji 2.000,00

- wodociągowanie Polado"wa i §io,uvejtvsi

230.000,00

NA Go5t-cn.ĄF"§{T| KGi}tUNAn"}dĄ 1,331,279,tt{}

z tego m,in. na:

- dotację clla ZGKi}i ,*" S,n:iglu" c6i,U66,ilt)

- uiice. l-iace. iiicsŁy :ii]6.57C,00 r,l tyrn:

buco.1ra kaniliizacji (dokumentacja i ma-

ieriał), bl;clo-rł;a chodników (dokumen-

tacja, naterlaŁ oraz rnlykonanie v',1az

z krałvęzni.kcwaniem), utwardzanie
i rórvnanie dróg, hudo,,va dróg i ulic

_- oś.,vietienie ulic 226.450,00

NA GGSFODARKĘ R§IESZKAN{G§VĄ
ORAZ NIEMATERIAi,I{E U§ŁUGI
KOMUNALI{E 16s,9 14,00

z tega m.j.n, na,:

- ochctnicze straże pożarne 78,914,00

- 
gospodarkę gr-untami i nieruchornoś-
ciami 42.000,00

- doiiriansowanie domovz przedpogrze-
bowyc}i l,v Siarym Bojanowie
i Wonieściu i3.000,00

NA GŚwiAT,Ę 1 ĘryYcĘoi^/Ai§lE 4,547,109,00

z tego m.ln. na;

- szkoi.;,r;ods'Ll,rlic ii,t .!.?,l 1.Cll3.00

- doivczenie dzjcci *o szkc1 i66,4j"3,CC

- 
przedszko}a s;til,,odzi elne ż4,6,żż'ł,aa

- pr ze&szkola pl zy s :i 1i,,: ] ąłl,t p, o rist a-,,ło -

wych 235.216,00

- świetlice dziecięce 188,220,00

NA KULTUBĘ I sZTŁ]ĘĘ 624,s2l,G0

z tego m.in. na:

- działalność Centrum Kult,ur;, 300,000,00

* zakup samochodu 40.000,00
* wydatki na sport ?8,000,|)0

- świetlice i kluby 204,{]2i,ij{]

- dof inansowa! lie zesp o : :,l,,Ź:, r,,ł,-,,-,y il,i iel-
kopolscy" 2.00C,00

NA OCHBONĘ ZBE&O1Vii\ 3Ł1'133'S9} 
_..^ rt-;yi.,,-..3. 'l:,,i".ełniające 

i reierenda :j,ry
ztego m.in, na: 1t 1 1:_..^^__"; ,1QQ nn i..]i]oll ,Tl",{ \§IyDATT<I 9.617.256,00

- przecirł,działanie alkohojizino,,łi 2,188,00

-,- picl =,radzenie ś-,l",i etlic t e ;: ap e u i.-; c zn -,-c l
-,ł Snliglu i Si. Bojanorlie i,188,i,,l

--- dofirranllowanie zakupu USG dla

prź} chc{lni ,,v Smiglu 26,000,00

- cl ,linal"\-}? 3ij]e s}ttzbl- zdror,,la ],r,,-,, 
' 

,

NA fitrIEij-Ę §E,CŁECZ\Ą 1.ó09,272,00

z tegc m.ii:. rla-;

- usłu,gi opieku_iicze 156,317,0U

-, zasiłki i ]:crr:oc w naturze 969,26T,U0

-- dziala].ność terenorvego ośioixa
pomoc,v społeczne j 135,0 i2,00

-.- dodatki tnieszkaniowe 164,012,00

-- zasiłki rodzirrne i pielęgnacl-jne 39 6i2,t,l0

-- fu.nd.usz prracy 43.000.00
.- cicfina:rscwanie ośrodka rehallilitac ji

.,v I{oścj.anie 1.452,00

NA I{ULTURĘ FIZYCZNĄ I SPOR,T

-- dofinanso,wanie imprez kolarskich 600,00

}JA ADM{}.]I§Tffi,ACJĘ PANSTWOWĄ
x SAMoBZĄDo}vĄ 1,051,282,00

z tego m.in. na:

- $/ynaglodzenie pracołvników Urzędu
Wojelł,ódzkiego (pracujących lv UMiG
Śmigiel) 104.000,00

-- zaclanja zleccne z zakresu administracji
rządorł,ej 86.000,00

.- zadania powierzone z zakresu
konunikacji 1B.000,00

-_ działainość rady 87.610,00

- działalność urzędu 6?5.833,00

- cpłaty i składki na sejmik samo-

rządowy 6.136,00

- pozostałą d:łlałalność 1?7,?03,00 (rv tym
dotacje dla klubu seniora -w St, Boja-

no\,/i€, KGW r,v Ro'baczynie, na orga-

lrizację gminnego dnia dziecka, dla
1rarcerz1,, pszczel,arzy, jubileuszu
KBS : ].1.800,00)

- straż miejską 34.?66,00

-- rł-ydatki okolicznościowe 12,106,00

- środki na składki dla stowarzyszeń
i dcfinansoll,anie i:trzyrnania kole jki
i,ł- Śmig1l.i 29.04B,00

]}i:x Ę;3Ź}iĄ BZlAŁALNose
* 1:ZeC7,-.: i,i:.]oine i celorve 95,841,00

i{A LlBF-ai}Y" NACZEI,NYCH oRGA§ow
trĘiŁ]i*ZY, K*NTR oŁ§ I SĄDO\ĘINICTIYA



\ł/ITRYNA sMIGIELsKA

W ramach przedstawionych r.vydatkó.; bud::etc-
,,v,vch w roku biezącym 1996 REALIZCWA.\{tr
BĘDĄ I\TASTĘPUJIłCE ZADANIA RZECZC-,.itr:
1. Odrnrrlenie 

- konserwacja Sar-nicy T.5i}8,S3

2. Wodociągowanie r,vsi Polador,vo 
- §gr"i"lą.;i3f

23CI.E&{.l,80
3. Opracowanie dokumentacji zagospodaroi,vania te-

]:enu z przeznaczeniem na garaże pł-zy u1. Lipo-
w.ej 8.&00,Sl}

4. Remont biezący dróg i ulic 2.1,&6S,EE

5. Budowa oczyszcza\ni dla gnrilr.". Ślłigie1
173.1s3,Es

6. Odtwcrzenie granic, podziai \\:-ric€lf& gil-i.iow na
starym r,vysypisku ?.ESS,88

7. Przygotowanie dokumeniacji pr:awno-gecCez_vj-
rrej na wyłączenie ogróCirów działko-wych

15.000,80

8. Prace pra\Ą/no-dokumentacyjne zlviązaile z no-

CCIZAILH?

3&.0Es,s8

Broniiro.,vie iia
280.0*E,t}s

1i}0.6JOfi,CIs

żź. Fudolr,: ł:licgi til. ]/Iała. Kręta i I'rwiaLowa w St.
Bo jano wie 15.5SE,{JE

26. iii aprai";a tam;,, ,lł,.e l,vs,i Machci,n 2"580,G0

27. Ut-v"",altl.:citie drogi i\{achcin 
- Skarzyń na lći-

cinku i knr 4.S8E,CI0

28. Napl,ą,n,ą lr,iulu ljlz}rdrozriegc na odcinku 100 m
-uve -y,,si l,,iachcin 3.58i.l,ti0

29. Połozenie d]-.rvanika na ocicinku 550 m we lvsi
B,roni]<o-,ło tr3.5tj{},t}S

30. Tjłozenie l km krawęznika rve lvsi Karnrin
5.8t}t},{!s

31, Zar:u,O rur do budolvy kanalizacji rve wsi Cirel-
kowo 2.G1i13,t}&

32, Prz\Igoto-w[inie do cśrvietlenia tł,e "uvsi Spłatłie
13.5Es,s8

33. Dol;ol'iczenie buCorł,y chodnika na ui. 2? StYcz-
}lia .,\, Czaczu 5.5i!il.{}3

34. V/ykonanie kanalizacji na ok. 100 m we wsi
Białcz Stary G.SS8,*jj

35. łV3ll<gnanie dokunlentacji na kanalizacje i chod-
niki na u1. Wieiichovvskiej lv Czaczu a.,az zalup
Iu]] 17.5{it},00

36. Dofinansorł,airie świetlicy r,v Brońsku 1l.?Sti,CIO

37. Doiinanso,uąianie śą,ietlic;,, vu, Kał,śnicach 1}.,?5{J,{}S

:8. I-,cilciczenie bu.dor,;y śrvietlicy w Sielpol;ie
3.Es$,ss

3r, i'v[:ii,:u:izacja i rczbudo-.va ślvi.ellicy lv Rcb;:czy-
nie tr0.08{ł,§0

4a. Modernizacja drogi na cdcinku 200 rł i chodrriti
we -,,vsi Robaczyn 7.5$tl,Glt

4r. Przl.-...cto,wanie d,okiLmentacji
Świetiic;,- -,^,, Wo;iieściu

na rozbudowę
2"s{}8,{J8

42. Zakup płytek chocir:ikor,l,ych i krawęznikórv olaz
ułozer,ie cjrodnikórv r,v Woni,eściu 18.fiE{},{.i{}

13. Flz;;gcic-,ł-ł.nie do]<un:Lentacji i z.aku;; irraI=i..ia-
łów do kanalizacji lł, Gnie.o, otu,ie 3.8{}$.{Ji}

44. Wyrćirrna:rie Crogi tł,e .;r,si Z;,gmunto-u,,.o Z"iiti$,S8

45. Remcnt studni v,,iejskiej ,ń/€ -rvsi. Jezierzl-ce
2.i}i}E.fi8

1,6. Opłotor,vanie pasa przydiożnego we -wsi Jezi=-
rrzyce 1.5{_tęj1,{i$

'L7. Wykonanie clokutnerrtacji i rozpoczęcie buc{c-o-,,:,.

kanalizac;i llre llsi Ż-:gro-rko przy dlocize ."vcje-

r,vóciz}iiej Smigiel - Wiikolvo Polskie j.§.i}t}0,0r-i

48. Utrł,ardzenie dróg Zegrówko, Bielalr,,,-, Z3?I,L,..1, o

:i.5{t*_,,s§

49. "Przygotowanie dokumentacji na oślvieilenie Ze-
gr:owo - l{or.vy Swiat 1.E88,08

c. d. na str. 4

wym targowiskiem
9, Kontynuacja adaptacji pałacu lv

cele ośr,viatorve

10. Remo,nt ,szkoły w Prz5l5ię36 31.

11. Modernizacja u1. Skarżynskiego
w Smiglu 2§.20c,00

12. Model,nizacja u1. Katnej lv Śmiglu 23,5UG.S0

13. Przygotor,vanie dokumentac ji cś-,łietlenia u1,

Winnicka r,v Śmiglu 8.5S8,0$

l4. Dokończenie budovry kanalizacji u1. Kęd,iier-
skiego w Śmiglu 35.5EfiJ,O}CI

15. Przygotorvanie dckurnentacji na kanaiizację u1.

Kościuszki od Dąbror,r,skiego 5.sss,sCI

16. Utwardzenie pozostałej części ul. Iwaszkiew-icza
rą, Srniglu 3§.7E$-ss

),7. Dokończenie budo.,vv narvierzchni u1. Csiecile rv
Smiglu 1].,80s,ECI

iB. Naprav",a chcdnika u1. Ariańskiej oraz lliaw,ęz-
nikowanie u1. Dud-r-cza r-, SnligJ,Ll 1tr.OEE,08

19. 'Wykonanie nar.rierzchni u1. Ogrodowej (Garca-
ry) Śrnigiet 14.6s0,00

20. Przygoto.łanie Co<uiaerrtacji lia kał.l1iłiicję li1.

Ogrocicwej Smigiei 5.08E,E{,

2i. Wykonanie podkładów- r,vodnych v/ l\c.rym
Szczepankorvie (Gospodarstwc Rc],ne Sokoło"łi-
ce) 7.500,E0

Równanie drćg -- Mcrornnica 1.CI{"j8,08

Przygoto-1o,,anie do kanairzacji lve wsi Mororvni-
ca (dokumentacja zakup rur i -wykorianie)

n5.000,00

24, łjudowa drogi ul. l{owa i Osady w St. Eojano-
tł.ie 25.000,E0

22,

Ló-
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50. M,odernizacja drogi i budowa kanaiizacji ul. Pół-
wiejska w Ko,szanowie 15.1,71,48

51. Dol<ończenie budowy chodników we wsi Brusz-
,czew,o 8.328,52

52. Równarrie dróg wsi Nietążkowo 1.!-7S,S0

53. Wymiana uliczrrej Iampy oświetleniowej przy
świetlicy w Nietążko,wie 55fi,8$

54. Wykonanie c.o. w świetiicy wiejskiej w Nietąż-
kowie §.&E8,E0

55. Dokończenie budowy chodnika na ul. Krótkiej
w Nietążkowie 874,8S

56. Pobudowanie kanalizacji na ui. Bocznej w Nie-
tążkowie 4.S92,0G

57. Remont świetiicy wiejskiej w Wydorowie
4.E0O,§s

58. Dokończenie świetlicy łv Foladowie 1E.700,EE

59. Zakup krawężnikó,łv do wsi Glińsko 4.6SE,SS

60. Oświetlenie we wsi Nowawieś 8.20&,8E

61. Położenie dyłvarrika na odcinku około 200 m we
wsi Parsko 6.EEO,$8

62. Położenie dywanika asfaltowego na oclcinku o-

koło 500 m we wsi Frzysieka St. II 8.50{},08

63. Układanie rur i przyłączy wociociągowych we
wisi Plz,\rsieka St. I E.SE{},00

64. Budo,wa chodników przy ul. Głównej w Przysie-
ce Polskiej 23,50S,E0

65. Rem,ont ogrzewania w sali na terenie ogródków
działkowych lv Smiglu 12.G0{},s0

zesialgił (H. Z.)

o}+,tś9Q6cóa}§ó+lr!9i}a+++{

SIiLEP Z TRADYCJAN{I
przy Spółdzielni Ogrodniczej r,,, Srtiglu
OGĘODNICZo-WIELoBBANŻox1, Y

T. Kościuszki 50 iei. (0-65) 180-274

P o i e c a:

NASIONA KRA"}CIWE i ZAGRAh]{CffNE;
warzy!v, kvviatoly, burakórv, tralr, łąirorvych,
gazonou,ych ...

NAWOZY KRAJOI,VE i ZAGP"AI{i{JZNE z;

Izraela, Finlandii, i{olandii,
NARZĘDZIA:
dla,ogrodników i tlziałlrorvic;:órv

e Szeroki lvy}rół środkólv
chemicznych,

(B Folie o różnych
wyiłiierach,

€ Grzylrnię,
@ Papier,
8 Torf,
@ T'rzrniel,e.

Zapraszamy od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8,00 do 17.00
w soboty cd B.00 do 13.00.

W sp,rawach pilnych tel. domowy 180-498.

ffiwg*§m § ffim§gk§ege

§ilŁ§*d§ffiffiH&

lVliasto Tiumeń położoł,re na Syberii w Zachod-
niej Rosji, w którym rnieszka p,onad 60C tys. miesz-
kańców, jest stolicą ob,wodu (województwa) litzą-
cego 1435,4 km kwadratowych, zamieszkałego przez
i.292 tys. mieszkańcółv. W połud,rriowej części upra-
v.zia się ta:l;n zboża, 1en, ko,nopie oraz, hoduje bydło
i trzo,dę chlewną. W północnej zaś hoduje się reni-
fery i zwterzęta futerkowe. Ważną rolę odgrywa też
myśliwstrvo i rybołó,wstvro. Jeci,nym z ważnycll miast
obwodu jest Tóbolsk.

Z obwodern tym nasze województwo kontakty u-
trzymuje już od kilku lat. A ich dowodem, to kolej-
ne wizyty i rev,zizyty delegacji.

Delegację z Tiumenia gościliśmy też 30 ma,rca br.
w naszyim centrum kultury. Jej członkami m. in.
byli: Aleksander Szyszkin - pł:ze,wodniczący komi-
tetu kultury, Galina Syczkowa - dyrektor obwodo-
vrego (wojewódzkiego) Domu Kultury (,,U nas do
podiegłych bibliotek lata się samolotem") o,raz wy-
kładowczyni w wyższej szkole sztuk plastycznych,
dziennikarze radia, telewizji i prasy (,,Kurier Tiu-
meński").

Głównym ternatern, który interesował naszych gości
był rrrodel funkcjonorvania i administrcwania kul-
turą w grninie. Powiedzieiiśmy im jak to praktycz.-
nie u nas wygląda i pokazaiiśmy obiekty, którymi
administrujemy. Byli zdumieni Łym, że w-yszyśko
jest tak blisko siebie zespolone. Byli też ga7gg2gni 

-dosłownie, oni się na tym znają - występem Zes-
połu Pieśni i Tańca ,,Żeńcy Wieikopolscy" z Nietąż-
]<owa. Zaulvażylt, że tanczący robią to niew;rmusze-
nie, z dużą lekkością i radością, Tańcząc bawią się.

,,aczeń charaszo" - skwitowała jedna z delegatek.
Po koącercie I Starszy Kurkowego Br"actwa Strze-
leckiego delegację podjął kolacją. Tu pytań było bar-
dzo dużo - u nich takie orga,nizacje nie działają. A
w strzelaniu osiągnęli niezłe wyniki. Narzekali na
pogodę. No bo skoro u nich ,,... śniegu po pachy ..."

(H. z.)

)oo++t a+ai ał}.aaaal}

Ww§mm§§§ §§# §§$$
.Tak nas ilclnformc,wano, Samorząd },,Iieszkańców

L}sieCia i'{r Iii w Śr:riglu (przervodniczącyn zarz,ądu
jest p. Jerzy Grzelczyk) przekazał kwotę 500,00 zło-
tych na zakup aparatu USG dla przychodni łv Śmi-
glu,
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Zarząd przychylił się ctro prośby p, Klernensa Jania-
ka, które,mu zlecono opracowanie koncepcii kanaii-
zacji Śmigla, o przesunięcie termiłru realizacji o nrie-
siąc. ProśŁrę urnotywował niemożnością, ze wzgiędu
na w-arunki atm,osferyczne, kontynuowania prac ge-
odezyjnych

Jednogłośnie p,rzyjęto rezygnację mgr Danuty
And,rzejewskiej z zajmowanego stan,owiska dyrekto-
ra Szkoły Po,dstawowej w Przysiece Starej. IiTie]ra*

wern zosta,nie ogłoszony konkurs na dyrektora tej
placówki.

Członkowie Zarządu zostali zapoznani z pismern
Regional,nej Izlly Oł:rachunkowej zarł,ierającynr po-
zytywną ocenę sprawo,zdania finan,sovuego za 1995 r.

Burmisćrz przed,stawił syiuację niszczejącego pa-
łacu w Spławiu. Obiekt jest własnością Skar"bu. Pań*
strva i ptzeznaczony jest do sprzedaży lub d_o odda-
nia w użytk,owanie rvieczyste. Oczekuje się tez oC-
powie,dzi od właściciela Henryka Skarzyńskiegc .,lr

sprawie nabycia przez niego tej nieruchorności. Jeśii
odpowiedź będzie negaty-wna - zosianie ogłcszcny
przetarg na sprze,daż. A póki co, obiekt niszczeje. rni-
mo tego, ze g,mina, z własnych środkóvl i bez zabs-
wiązania prawneg,o, zatrudnia dozorcę. Ze łvzgięciu
na niską kwotę uposażenia, trudno oczekiwać cd nie-
go pełnego zaangażowania. W pałacu po,wyryw-aĘo

1996 r.)

zabez..oieczełia okien i drzwi, ramy okienne, powy-
bijano szy'by. Bu,rnlistrz poinfor,mo,wał wojewodę, że
ZarTlierza zaprzestaĆ fii:anso-u-;ania dozorcy i prosi go
o zabezpieczenie obiektu przed dalszą dewastacją.

FrzevroC,niczącv 1ronri.sji płzetargowej,p. Tadeu,sz
Wasielewslri zapoz,:iał Zarzą,d z przebiegiem przetar-
€Ju na wykona,nie kotłowni olejo,wej, instalacji elek-
trycznej -tr kotłc,wni oraz instalacji centralnego o-
grzewania rv rem.ontowanyi1l pałacu z ptzeznacze-
rriern na szkołę w Bł"oniko:vie. ZŁożono 5 ofert, które
przeanalii:cl.;ano (stosując punktację) w"edług nas,tę-
pujących kryteriórv: cena wykorrania zadania, okres
gwarancji, oszczędność i nowoczesność urządzeń,
v"ia_rygrdność ofe,re:lta, rł,arunki s€Iwisu gwarancyj-
nego i pog,warancyjnego i mcżiir,vość kredytowania
prac. Rczpiętość uzyskanych pu_nktórł, wyniosła od
259,9 do 3?0. Przeiarg wvgrała firma ENERGO OP-
TIM S.C. zPoznantą któ,ra też zaoferorvała n,ajnizszą
cenę : 9?"203, 55 (na"jwyższa : 123.1 02,00).

W z-,viązku z pto-łłaCzonymi pracarni porządko-
w;rn:i l: targołvisku - wvznaczo,no i p,onulrnerowa-
no stanc".*iska dia sprzedających 

- zarząd zatwier-
dził cenę za stano,azisko (3 X 2 m) w wysokości 6 zł,o-
tvch. Stanowiska te od 24 kwietnia będzie mozna so-
bie rczerwo-wać za dodatkową opłatą 3 złotych.

(H.Z.)

ffiwmffi§ffiffiffiffi§§s§wffi ffiBffi ąaffi§ *gs§ę

Jest ono stałą troską naszych władz samorządo-
wy,ch, Temat ten był r,vielokrotnie poruszany na po-
siedzeniach zarządu i komisji rady. Szczegó}ne za-
grożenia widziano w Smiglu na uiicach Północnej,
T. Kościuszki i św. Wiia. Zaproponowano postawie-
nie odpowiednich znaków. Niestety, nieskutecznie,
o czym świadczy niżej ptłblikowane pismo, którego
nadawcą jest Urząd Wojewódzki w Lesznie, Wydział
Rozwoju Gospodarczego. Fodkreślenia pochodzą od

redakcji' 
* * *

Odpowiadając, Urząd Wojewódzki w Lesznie Wy-
dział Rozwoju Gospodarczego informuje, ze vy dniu
22.02.1996 r. dokonano wizji 1okalnej w terenie z, u-
działem przedstawiciela tut. Wydziału, Komendy
Wojewódzkiej Połicji w Lesznie oraz tJrzędu Miasta
i Gminy w Śmiglu, w rvyniku kórej stwierdzono co
na,stępuje:

1.

2.

ii1. Półnccna - nie ma możliwości -wyznaczenia

rniejsca przejścia dia pieszych na wysokości par-
ku z uwagi na brak widoczności zarówno dla pie-
szych, jak i kierujących pojazdarni spowodowany
łukiem poziornym,

Fieszy polvinien płzeckodzić ptzez jez&nię iylko
w rmiejscacir, rn }<tórych on jest rlvidoczny dia kie-
rującycFr i odwrotnie przy zachowaniu szczegól-
nej ostrożności tj. konieczności zwiększenia uwa-
gi -v,z stopniu umożliwiającym odpowiednio szyb-
kie reakcje.

ul. Kościuszki - nie ma potrzeby wprowad,zenia
znaków ,,zakaz zattzymywania się" z uwagi na
ich ,,r,,ystępowanie na zwężonyrr, odcinku ulicy
oraz częściowo w dalszej części.

uI. św. Wita - 
nie ma potrzeby wprowadzenia

znaków ,,zakaz zatrzy,mywania się" z uwagi na
ich łvl.stępolą,altie po jednej stronie ulicy na od-
cinku od ul. Lipowej do ul. Ogrodowej.

ó.
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c, d. ze str. 5

Dla informacji pcdajern),r, ze plzepisy pla,ffa o ruchl
drogowym wyraźnie mółvią, że zattzylnairie i postój
pojazdu są dozr,t,o!.one t3,,1ko gl, ixiejscaclr i rv lł,arun-
kac}r, w których jest on z dosćatecznej acliegłości ,lł,i-

doczlly dl.a innych kierującyclł i nie powoduje zagi,o-
żerria bezpieczeństl,va ruclrłr cirogo,oego Iub jego tłt-
rr.lci,rrienia. Zatrzymując pcja.zd na jezdni t:alezy
wziąść ;ood urvagę stan cirogi, warunki atmosfervcz-
ne, natężenie ruchu, rodzaj pojazdu i okolicznaści
ruchu i:p. prędkość jaka o'bcl.riązuje na cian_vm cd-
cinku drogi, itp, Z-ca Dyrektora Wydziału

(-) Starrisła,wa Grzelska

Hfi:§łź*;ą's§ąTpią§g ffirtri§z§ffiy,,Wd§Łfltrłg"lip"

Drodzy Czytelnicy! W związku z (małym?) ju}oi-
leuszem naszego czasopisrna z,apraszarny do wzięcia
udziału w konku,rsie pod hasłem ,,CZ'I Z}TASZ WI-
TRYNĘ ŚmIcior-sKĄ?".
\M 4 następn;r,ch numerach ,,W.S.'' ł:ędziemy druko-
wać po 5 pytań ko,nkurso,wych. Nagrodą za prawidło-
we odp,ov,zied,zi na 15 z 20, które należy prze,słać po
opubiikowaniu ostatnich pytań, będą 3 podwójne kar-
nety na 10 seansó.lr fi],rnow)rglr vr kinie ,,Centi:,urn"
(wartość nagrody ok. 80,00 zł). Redokcja

,,BTO Pł:§T" sp,c,
64-038 [{ nr i g i e 1, ul. Łeszczyńsiłłł 16

te1. (C-65) 180-31B

SĘ SSIi{ OCFTEłGNY P, OSŁnI\I
HURT - IltrTlrL

-- pełi:il ganie pest,v-ca,,$"ó:,,,

(vr :,.lał;,,cll i cii_izycir cpakc-.,ł arriacii)
-* pay;iozy d{oiistne

** odżyr.vki itro k,niatórv

- folia ogrodnicza
_ 11ą5igną

. kukuryclzy
, zbóż

_-:iilt;;"",
- opryskiwacze ręczne

Zapr a sz em]r' od poniedziałku do piątku
rxl onrl;ln;lgh od 8.00 - 16.00

v, soboty od 8.00 - 14.00

64-E30 Śnrigie1 u1. Leszczyńska 16

na teienie Przedsiqbiorstrva Produkcji, Handlu
r ijsłu.g Rcirli,_,zych,,S m i g r o l"

Gabinet 1ekarski
, WOJCIECIi SKRZYPCZAK

CHIRUR,G
§nrigiei. u1. Lesz,czyńska B iel. 180-349

wtorek godz. 15.00

USG jamy }rrzusznej - wizyty donrov*,e

pAs.T 3i ĘryV3'Ą§hT§,ą

Chciałbyrt :rę usicsL.tr:ko,;;ac d_o a::t;,ri:,ii1-1,,Ii,tz.,-
kjil,,e zebranie" r,v .,Witrynie :]migie]skie1" z dnia
4.04,96 r.

liie dąż_vłern do tego, ai:;r ieiefci::. podłaczotro
v,,eclług realizc ",an}-cj:" r,,,,płat, ].ecz chociziło mi c te
wpłal;y gotóvkorłe z I<łr,ca grudnia 1995 r. i z po-
czątku 1996 r.. ktcre już są zrealizowane, Jednak
klieni, który i,vpłaci.ł i. raię rł, grudniu ],934 r, i r;:a
.",ipłaccną całość - nie ma tele{onu. Chodziło mi o

to, aby v,rpłat;i gotóivi-.ovte były realizo\ł,ane, a tele-
fony podłączane na su.cho, kŁote zadziałac pclvinny
d,opiero po podłączeniu tych telef,:nółv, za które pie-
niąCze trafiały na iaty od grudnia i994 r, T(orłite-
tor,r,j, Telefon7zac:I dziękuję za złe tiaktolvanie nie-
któr;,-ch kiientóri'. (Nazusisko znane reclakcjż)

Prmfesimnnlma nbsłtlgm

Z !r"K ŁA D F,o T G G R AF,I C Z N Y
BoilIAN GÓRNY

SrtligieI
ul. Ogrodorva 5

te}. (0-65) 189-2?0

iicl,npuieicl-;a oł:róbka zdjqc

t,ws$e! i tlruczys§m$ur rudzi§t§Tyfr§ę

VlDECFll-MoWANlE
IREI{EUSZ }{*i,vAK

Bronikorvo
ul. Molownicka 1a

tei. Śmigiel (0-65) 180-374

opra.c o.,łrania komputero rve
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W ostatnich Iatach ż,natznie, zwiĘkszył się zakres
działania straży .pożarnej. Niektóre jedrrostki OSF,
w tym i śr.nigielska, z.ostały włączope w nplvy' sys:
tem ratowniizo-gaśniczy.'T,ak więc itrażacy już ni,^

tylko gasą pożary, ale też p,rowadzą akcje ratowni-
c,ze zarówno na drogach jak i na vrodach. Przy du-
żych jednostkach 

- w rejqpaoh. 
-,stworżgłĘ 

zośtą-
ły jednostki specjalisty,czne. Jedną z :łich je -t sekcja
r:atownictwa wodlnego przlr .Re j onqwym Oddziale Ra-
townictrva Wodnego, Chemiczregc i Ekolcgicznego
dziaŁająca w strukturach OSP iv Pi,zernęcie, gd;,ż
tam jest największe zagęszczenie zbiornik5w wod-
nych.

Początki sekcji sięgają 1991 roku,' kiedy to z ini-
cjatywy Komendy Rejonorvej Państwowej Strłzy
Pożarnej w Kościanie i przy współudziale. burmi-
strzów i wójtów rejonu kościańskiego ,podjęto sze-
reg działań mających na celu przygotoy.lanie jednost-
ki do prac pod wodą. Pełne ukształtowanie i v/ypo-
sażenie jed,nostki w lekki samochód ratownictrva wo-
dnego wtaz z osprzęte,m nastąpiło w połolvie 1993
roku.

Dzisiaj sekcję tworzy 24 wyszkoicnl,ch płetwonur-
ków, w ty,m 3 posiada uprawnienia I stopłiia (mogą

samodzielinie kierować akcją ratowniczą i nurkować
do głębokości 60 rn, 5 z uprawnieniami II stopnia
(nurkują do 40 m) i 16 z IIl stopnia (mogą nurkować
do 30 m).

Po,dstawow;rm zakiesem działania ratowników jest

- niestety - szukanie topielców. Fonadto zajl-nują
się na wniosek prokuratury, poszukiw_aniern i r,vydo-
bywaniem przed.miotów. Są oni takze przygotcwani
do przeprowad,zania wszelkich innych prac na akwe-
nach wodn}z,ch. w warunkach nornralnych jak i w
czasie wodnej klęski żywiołowej. wie]okrotnie brali
udział w poszukiwaniu zwłok m.in. w Kościanie. Ci-
chowie, Perkowie, Solcu, Świerczynie i Jeżierzycach.
Dosko,naląc]swój- kunszt.biorą źeż udział w m,istrzos-
twach Polski płetwonurków. W 1995 r. łv .TaŚtrowiu
koło Piły indywidualnie zajęto l7, 2L i 23 miejsca
(na 133 startujących):a drużynowo - i7 (na 43 star-
tujące ekipy). Uczes,tniczyli też w licznych p,okazach
m.in. w czasie naszych ,,Wiaqkó.ł']

Nad tym, ioy sekcja mogła;prawnie dziąłać i słu-
żyć pomocą, czuwają przede ł,,,szystkim burmistrzo-
wie i wójtov,iie zainteresowanych gmin( miasto i gmi-
na Kościan, Krzywiń, Smigiel i Przemęt). Robią to
też dla naszego dobra.

' (H.z.)

Pl\,ŃST\r/ClvA SZKOŁA MIJZYCZbTA
I STOPNIA

\j,.,i KosCIANIE

ogłasza
ZAF.{:ą1' }{AH t,Yi}AT{}\ry NA ROK 19S6i97

:zircia pici,. l,,il ,;i ,i ]]l,kq 8I\, 1]a illstrumentach mu-
zr-czn5 ch rv r,l,stępuiącvch cziałach:
-Ę, D,ZtrAŁ i_}!1ił]Ci4CY lvie]< oci 6 do 10 lat, na in-
sir,-t:r-ieat;, : fol';epi:in, skrzypce, akoltleon, gitara kla-
s-,-rczna - bez 9r,zr-gotowania rnuzycznego.
iria,uka ti",i,a 6 1ai.

ii, 
']ZiAŁ 

1!,1ŁO{,}ZIEZ$WY rviek od 10 do 20 lat,
na insiiL.itlerrty:
-- jc:";,,, ,i.lłl. .krz) pce 

- z pizygotowaniem w za-
kte. ; 3 iat na,;ki g]ry na tych instrumentach,

- akcl,clel:i. klar:i:et, saksofon, flet, gitara kla,sr-cz-
ni.i, ,,,,,3].icinia, tr,ąi:;ka - bez przygotowatria mu-
Z\ri_.]j]e§D. liauka trir,,a 4 1ata.

i'ir^ralliil:ac;a kand;.dątó.,v cdb;r,rvać się będzie na
;:cista,,łie bad.ania prz.,.datności do kształcenia mu-
zilcznei].o. C:;,.jtli:je cno sprar.l,Czenie słuchu mu-
zl''cznego. poi:ziiiia r;,tmu, pamięci muzycznej, pre-
*;"spoz;,cji cio tlatrki g]ry na określo,nym instrumen-
cie, lr:z ivaiunki i;s5lci16-1i"n"rnu.
li,a,łd;,ila.ci na iortepian na dział młodzieżo-wy zobo-
,,.iązł.::i są do .u-":,vi<onania przed Konlisją przygoto-
li,31]- .]l :i] utr,voró.ł Inuzycznych i przedstawienia
€:,!:e . r:,lnl.ch śtwiaciectlv z popłzedniej nauki gry na
:. - siii;::::encie.

Fa"dai:ie prz"vcia.tności kandydatow odbędzie się w
clniach żV-28 rtraja 1996 r. o godz. 9.00. Wyniki eg-
zaminu zostaną ogłoszone 4 czerwca llr.
PODANIA o prz;,jęcia należy składać w sekretaria-
cie szkoly,
Iniortnar:,.,jn_e zebranie rodzi,cółv odbędzie się lv dniu
1,§ rnaja i:ł. o goclz. 17.S0 w sali koncertolvej szkoły.
Szczegó1o,,,ie infclmac"ie l:lozna uzyskać w sekretaria-
rie rzkołv -,ł,, godz. 8.00 - 15.00 ui. Kurpińskiego 3

r"",Kościairie. te1. 12-24-98. Dyrekc ja

§§§ffiffi§
K.S. ,,ORLĘTA,,CLACZ

oIganizuje
&TłVARTY,lUfiNIEJ TENISA sToŁoWEGo

d!ła rnieszi,aircórv r,vsi z całej gminy
llt,.,l,y oclhę4zie się .l,v rriedzielę 2tr kwietnia 1996 roku

o gortrzinie 10.00 lv sali rviejskiej w Czaczu.
].l:]cszenj.;i uczestnikc.ł turnieju przyjmowane będą

od godziny 9.30 do 10.00.

E e§e§m§m§g§s§efi
:.] _,r: i] i] I. ]j .

i--

ffi E!
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11 rnaja

- występ kabaretu KOCIUBA z Sycowa

- 1ryystĘp zespołu CYBINKA z Poznania

- piosenka biesiadna ,,CHRZCINY" w wykonaniu
uczniów i profesorów ZSZ w Śmiglu

- dyskoteka

UWAGA!

12 nraja szczegóły na afiszach i w następnym numelze

- wys ęp sekcji tanecznej i chóru Centrurn Kultu- ,,Witryny Smigielskiej". By wziąć udział w atrak-
ry w śmiglu cyjnych imprezach już dziś rezerwuj czas.

W programie między innymi:

- występ ,,Żeńc6w Wieikopolskich" z Nietążkowa
(nowy program!)

- I(oNCERT ZESPOŁU DISco-PoLo ,,BAYER
FULL" (wstęp 8,00 zł.)

- zabawa tanec,zna (gra zespół ,,SEZAM")

- loteria fantowa

REGULAMIN KONKURSU
HISTORVCZNO - TOPOGRAFICZNEGO

POD HASŁEM

,,$zY zllAsz zABYTl(l I TllPllGRAFIĘ MIA§IA l GMlllY §hIlGlEL"

1. Organizatorem konkursu jest Centrum Kul-
tury w Smiglu oraz Smigielskie Towarzystwo KuI-
turalne.

2. Celern Konkursu jest: rozb,udzenie zainteresowań
1 popularyzacja wiedzy o zabytkach i topografii
h{iasta. i Gminy Śmigiel.

3. Zakres tematyczny obejmuje wiedzę zawartą w
następu jących publikacjach:

- ,,Zwiedzamy Smigie1 i okolice" rnonoglafia kra-
jozrrawcza w opr. W. Kozłowski. Kościan 1993 r.

- folder ,,Śmigiel - miasto i gmina". Mapa. Sm,i-
gle1 1993 r.

-,,Województwo leszczyńskie. Zabytki architektu-
t)r" mapa turystyczna (w zakresie miasta i
gminy Srnigie1),

Wszystkie pozycje są dostępne w Bibliotece Publicz-
nej Miasta i Gminy Smigiel.

4. Warunki uczestnictwa:

- w edycji zespołowej szkół podstawowych - zgło-
szenie ptzez szkoly do dnia 30 kwietnia trzyoso-
bowej drużyny

- w edycji indywidualnej - uczestnicy powyżej 15

Iat, którzy nadeślą zgłoszenia do Centrum Kul-
tury ul. Kościulszki 20 w Śmiglu z dopiskiem:
Konkurs historyczno-topograf iczny

- zgłoszenia winny zawierać:

- w przypadku szkół: nazwę szkoły, imienny
skład osobowy drużyn, klasa do której uczęsz-
czają

- w przypadku zgłoszeń indywidualnych: imię i
nazwisko, wiek, zawód lub nazwa szkoły, do-
kładny adres.

5. Finał konkursu w edycji szkół podstawowych i w
edycji uczestników indywidł.ralnych powyżej 15 lat
odbędzie się 12 maja 1995 r. podczas DNI SMIGLA
w sali klubowej Centru,m Kultury wejście ,,C".
6. Zwycię,zrcy w obydwóch edycjach, którzy zajmą
miejsca od I - III otrzymają nagrody.

7. Zasady konkursu:

- uczestnicy losują kolejność odpowiedzi,

- uczestnicy losują kolejno jeden zestaw składają-
cy się z 7 pytań znajd,ujących się w- zaklejonych
kope.rtach, c.d. str. 9
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kolejność odporviedzi na Ł;ytlłia ;,.'" "1;,;oina..
maksymalny czaś na przl,gotow;_iiie siq i rozpc-
częcie uclzielania odpolł,iedzi w;v-ilosi i nitiiiq.
Czas mierzy jury.

na dane pytanie iiczy się pier,,;;sz;i cd_pc,-,-ieCźl.

punktacja za udzielone odpo,wiedzi jest ::as'i ;,.,-
jąca:
a) odpolviedz r,vyczerpująca - 2 -,,]:'t.

b) odpolviedz niepełna -- i 1,1,-i.

c) brak 1ub błędna odpo,,,ł,ie,Jz -- 0 pki.

- 
jeżeli co najmniej dlvóch uczesti-rikór,v l-iz.,iska i_-

d entyc zną Iiczb ę put:kt Ół,; i:.: r ;,-e pi l r a,j :; :-li l ł "Dr],--j-z ie

dogrywka,

- osoby biorące w niej ud:iał ,-;;;z;:acz: ;:-, r .

- uczestnicy losują kolejność 9ij-13,1,i-ierizl . ,-,.t[-,iane

pvtanie z listy oznaczonej niin:erami od i clc 30,

-. pierwsza błędna odpor,vieclz iub }:lak oci_p",*iedzi

eliminuje uczestnika z rlalszej gl,".

- maksymalny czas na z.ast;.no\:!-ienie sil l l-;-pr-
częcie odporviedzi wyncsl 1 minutę. Cz,*s rr;te:rz,;r

jury,

- punktacja jest anaiogiczoa jak rv pierv.-szej c:,:ęici

konkursu,
B. O zajęciu kolejnych miejsc i,,, }<cnkursie Jec;"i:_uje

suma punktów uzyskanych za oriporviedzi lv obu eŁa-

pach.

9. Nad prawidłow,vm przebiegiem konkursu czuwa
3 osobowe jur.u*. Skład Jllr]_\r \V,vznacza orga::i..atcr.

10. Jury może przel§:ac odpo,,viedź uczestnii<a jeze-

li uzna ją za wystalczającą.

11. W przypadkach rvatplirvych iub nie ujętyclr w
niniejszym regulami,nie głos decydujący ma prze-

wodniczący jur,v.

,,TURNIEJ RODZINI,IY" MaĘia, Taia ł Dzieckc r,v

rł,ieku od 6 do 10 lat.

W turnieju bierze udział 3 l:oilzlll. ilr
większej ilości zgłoszeń, organizaiorzy
sobie prarvo do publicznego łvylosc,wania
re będą brały udział rv turniejl-ł w, dnirr

NAGRODY:
I miejsce - 150,00 zł. II trl, .- 100,00 :,i, iII m. -_
50,00 zł, IV m. - 20,0C zł, Y m. -- 10,0C zł,

Zgłoszenia rodzin - osobiście vl sekretariacie Cen-
trum Kultlul:}r iłl Smigiu (wejście C; ui, Kościuszl<i

20, do dnia 20 krvietnia br. ORGAIiIZATORZY

sPoBT
10.05. - BltrG ZWI,CIĘS,|WA

-- P}]KAZY STRAZA ci,-i j,i

11.05. - TURNIEJ TRIi},IFK/iRZY

- TURNIEJ SZACHC\i/Y
12.05. - TURNIEJtr TEI{ISA SToŁoW!]Go

SZCZEGOŁY W AFISZACT{ ZAPRASZAMY

ljI.1:\,lJ:idku
Zn?}al:zegaią

ro,jzin, któ-
1l n:laja l:r,.

& §*te§e fu§"

§§ffieB&ffi&
..-.

W PROGRAMIE:

15.15 - zbiórka członków, delegacji i zaproszon,vch
gości plzed strażnicą

\:./yrnarsz cio hĄiejsc Paraięci narodo-wej

illsza ś\,",. l,.; kościele p.v/. św. Stanisła,.ra
I{ostki

BNIA 7.05.br.

pokaz sp"zętu ppoż. lłl szkoie podstar,vo-.,rlej rr- ,'imigiu

DNIA t0.05.br.
pckaz :pralvności rnlodzieżo-wej druzyn1. pozarniczej
.ł tai;ach I]1'{T SI\[IGLA

o LICZI{Y LDZiAŁ CZŁO}TKOW i SYi{PATY-
Ków FROS]: ZARZĄD oSP RP rv śMtGl-u

ZapTaszanl y

REPĘRIIilMAffi
23.05.S6 godz. 1?.00 i 19.00 ,,POWE[i, R".Ąl{GEfi§",

przygłlcio,*__v. USA, od 12 lat.

Cii-iipei l.ześciu nastoiatkó:ł prowadzi p,od,,,vc jne ż,v*

cie: chldzą clo szkoły, uczą sie ale czasern pi:ze-

mieniają sJ,r; rł, tnistrzć"llv kat,ate, walczącycTt z prze-
stępcarnl.

3$.05.96 godz. 1?.00 i 19.00 ,,ryiŁGIrZI §N§EW}{{",
obyczajo,rvy, USA, od 15 lat.

Do szkoł,v, u, kiorej uczv się tzw. trudła młocizież,
przybvrł,a no\^,a nauczycielka. IWłodzież nie z,lzra-

ca na itj.ą ur,vagi. Dyrekcja krytykuje ją za nieu,łaś-
lve meiody rv;7chorvavrcze. Aie nauczycielk3 ]lj3

za sobą służbę w pieclrocie morskiej. (B.M.)

i}F"EEi'R&§ZAMY za błqdną nunrerację poprzedirie-
go nunle]:u. Fl,alł,id.iolr,o po,uvinno być: }ir 7(112)

ffiu!§ffi

i 5.30 -
16.00 -

ffiastĘpxr§ §iŁli€Estr - $ y*ae§ga br.
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ORGANlZUJE:

cg KOMŁlfitn cx §ZKCL§E IMPRĘZY ZAKCNCZENIOWE cx STYPY<x

tx BAF{KiETY cx JtJBtrtĘU§Za cx O§IĘMI{A§TłI'I eą YRZYJĘCIA cx

(ź (f3 {ń {ź cź

Posiadanr3l wr:lny terrnin na prryjęcię kornurrijne w dniu 26 maja br.

W kae*dy piątek, sr:b*łę, niedzięlę - d_v*skctelri od godz" 20.00 do 2.oO.

Pr*rvaclzęnie D."J. ."FOX".

{fr {% {ź t8 irT

W niedzieie - "FTłteyka naszych rodziców" l!§

T-,apr aszarny d * d egusta cj i p r*d u któw Kosz ali ń:;ki ch Z akład cw
Pirv*ivaąrskjc}t' BROK' SA

{r3 iń i,ń |* {ź

TYi,§{t} Ł_r ff,Ą§ *b*"jrzy§z 1}rograrny teiewiĘi CAfrAi, +

{,{}iiĄ1" CZYH§Y:

*vt*rck* {:trl,t.,*t"tck ł2"*O - 22"t]S
piąteit - ni*,j;;ięl* X?-** - ż"*O
w pcniedgiełigi - riieczynnę

ł4 Łl3 i,ź {s ł3

§ilF*KF§A{;3Ę: Łgl. i *,* - 'e7 j (Fitlcny Sklep Flonopolawy "GIF{")

j *,J - ffi5l} iteł" dnmo,*,y}
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