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jcżeli, ,olybora3 postalłi znai< " X " poza pczezrraczoną rra to kra
ikĘ,oz.]acj3, źa nie adflał t;iosll lra kandydaia"

:iĄiiIA rjr: t]L030'lĄNIA dir 5iJ1,1 U sl(la.'asir]
z 27 arlruszy z3ż,r'tyclr w;i.:rJr:ą całośc,któce tvJoazą l]ro5żlrrkq

[ol'matu A 4.ila arku3zach ivch rvvtjct:xnuilno oi<rqr]otve listy kanr:v

dstórv na Dosłd|9 żnłosżDne 0lzez i<ornitcty Nyborcż{,, poszczcgól -
nyc|l parti i i ttocirocrłat1 ,)oiitycznych.
inż(ja iista lnr słló.j ntJlllJ]| l n,lzwę.Otrzynlana " Inforlnacja Cla wv

rCy - ilrrs trrścl l<;rrilr dr: L,iłosowania do 5ejmu " poz,.voli rły-

ccy 0]:]5żUkać listę karrrl,ydatć,łl na posłdr,ł na l<arcie do qłosoua

]li].

lje i<arcis do q}osciłania do §e_ilnu wvbr_}rca staHi_a znak " X " orzv
i e ,j n ,., lll n a z w i" s k u kanrjvrlata na J e d n r.l .j z lisi! ,-Y-r+ _€

V/Vi]i]irjZYcn.

Znak ''X" 5|3gi3rnv z lr:!,JŁ,}J 5tr,Or]y nazrłisi<a w k.ratce przeznaczo-

ne; rra ten cel.

rrjy Vrvborca ;-joi<orlał. vlylopg - rrostawił trzy razy znai< X-

udaje sie co urny,do }<iócej lłrzuca

!]}osoy/afiia.

W5zy5tkiek6rt:/do

ilie lvrżuca się Co urny " Informacji d}a"*yocrcy

lo doi<oiranytn akcie g}oso!,/ania ,rVbOrca opuslcZa

9eitretarz !iiasta i 3nlny

mrlr !Janda Jal<ubciv:;i-la

fl?$

j&K fiŁfi§OWefi ffiY ffiŁffiffi

fiYŁ VvAŹruYff

Dnia ?7 październik3 l991 r.cjol:onamy Hyboiu scnatoróir i ió
s ł tJw. Zasacly przeptowadzenta g łosowan ia łl< rcś 1 a or{]ynac_]a'rlvi]cr

r;;ł r1o Sejrru Rzeczypospolitej Polski,cj i f}rtlylr;:c.ia iJyhoacza Uo

iii:n;;tu llleczynospoi itej Poiskiej.
|)rli_-.:jl;l,; jtzyk pral2niczy postaaajny si(: prże6lecJżiri rzyrllln:lci,
<ićcr.: ooxinicn wykonać wybrlrca.

1.1ir;lJzy gloriziilałi 6" * 20" vlyborca urJa_le się co )oi<:rii.l wy

l,r0r.zató oł:r:3mu_iącego oeszar jeoc zanricszl<ania.

'l1 iokalu rcdchocu i do stału,pczy którym cZiOnkD,,{ie 0l,jv]Ol]O!łłj (o

misji llyirciczej ustalają,czy wyt]olca pcsia{ja DraHo oo 1łoso,1a-
rlia.Pc jegc u5ta}enlu cZłonek kornisji !9tĘcZa \.,y|]orcy kłrty r].)

ąłosol{ania j
- ao S€natu koloru kremowego,

-§o sejmt] koloro białego \,rĘaz z " inforrnacją ijla }lyDcrc),

.. §i]is tieŚci karty do głosovlania do Sejlnu ".
Cdtjidr kart do głasowania wyborca potHiercża własnoręcznvrn pod

i-Jisem !, Frzeznaczonej na to rłJbryce spisu ,łłybotcćw.

r)a życzenię wyborcy członek korqisJi Ry]aśnia nlu zasady głosowa

nia co Scjrru i Senatu oraz warunki ĘaŻności g}osu.

Tecae wyborca udaje się do ka!:i.ny.§dzie z5odnie z vlcze -
śniej podjętą decyzją dol<ona v,ybo.u 5Ęvch kandyoatd\.J.

słosr_l;e;ny 5tawiajac Znak " X " przy nazwis<u kanfjyćata,prżez

wskazujemy jego pierwszeństwo Co otrzynania manljatu.

KARTir dn GŁOSOiłA|'] IA do Si|lATU zawiera

naz,łisl<a i irłliorla kandydatólv na senatofdw.lł naszym wojev;ddztlvie

uybiecany Cylich senatorów,a o,,lięc@
c.zy nażflis(óch tl./qc! ]<j] Znak " X " stawiamy z pravit:.i

:.trcny rlazwiska ,ł kratce przeznaczDnej na ten ctl.

@.§§)
§Ąry,,d,aw-" CeĘWesrvp śnnlGIEŁKewd#ep
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7ASiiP[A 8YnEKTOnA. GEl'iin,lLN[Gn

POL:]{i[l1 KOł_EI P^NsTtlOtlYijl1 !l;,}r5zavla l97l. 10, 1rl

l.łr KKD1-9]0-]0,/9l
.,a ilt o572/L99I

z 199L,o9.I7 Sz.Pan inż.Jeczy Cieśla
Burmistcz Miasta i 6ntirly

si,{I6IEL

lJ odpowiedzi na wystąoienie Rady l4iasta i Gnriny Srli
r1iel Co Pcezesa nady t{inistrdl.J nP 9/ spra!.Jie cialszej ekspio
atacji §migielskiej Ko}.ei Oojazdowej r:caz w nalviązaniu do

$l.Jjej fozmo|vy z Panem Burmistrzem tł dniu J października br
uprzejmie informł:jęl

Przedsiębiorstwo Polskie Koleje Parlstwolle w obecnej

sytuacji finansorvej i gospodarczej nie jest vr stanie dofi-
naasowywad działalności m.in. §mir]ielskier',(olei Oojazdo -
rve_j.li zwi.ązku z tyrn Dyrektor Generalny P(P w dniu l0 lipca
]. 99 l c. ccwiadoni ł za intereso,r,anych wcljewocldrł, w tym rłr:.jetłorJ{

leszczyńskiego,że zamierza zawiesic przewoży na occin}<acil

l ir-łi i kole jr:rłych,l( Łdco nie odzys!<a ją rerltolłtrości pczed
dtriem j1.12.9l r.

Clateno też Prżc{isigbiorstrvo PKP jest zainteresclla-
ile !:;zr-,l<azaniern rna.jątl<u 5minii:lskic_i Kolei flo_iazdotve,j s;rno

rz0lllii tcrytocia}nclu /ąlinie! lub innyrrl ncr,lniotc;n ;o5n,l-
iji}|czyin dla dalszej el<sploatacji tej koiei.

ll tr-.j sytu;rcji dcklaru.li; qototlość nczystą3itjnln l:o

r,:: l ;i::!łl ć,otyczących przci<sz t a łcen i a x łłsnośa i(}!i-.no Slnir; i c l -
l:<i,:,i {oLci i,]o3azr!ovł:.j i oczrlkuję prltuil:rtlztrli;} z{] 5tfonv
ił;i jy }.]ias ta i {-]rniriy !]rr:ir:ir.I 1.lco1lozyc,li pa;l{]j|;(;ia fl;l_jrltl<tJ

,, ,_, ,:,.l i 1,1 i .

l l]c]rłźłllicnl:
llc wiaijolnoCr;i:

1.1lczes liarly |,.1inisŁrdl llP Zastl..ilca ł]yE.flcl1l}ri,i.'i1,1c.]Ę l'iir
l.'{an,,;łIacia 3e3rnu ĘP

-1.'l]c_,,:tuoda t_eszczydski mrlc.inż. i.!łcck iłączkierl!ci
l; . $ę;llii< SanIolz;liowy w Leszlrie
5,l:lhorjnia i]llKP

^--l o /\J
].lU.br. uclała się oc 'uicrleraIne j !yret<c3i i'XP vl ljarsza,;iie

ticiegacja grniny iłigieI l{ 5kładzic: l]urrnistrz i,lia5ta i Cn}illy

jel,zy Cieśla, Z-ca Burnlistrza lliG llcll[yl( Sl(rzypczai{, Kierc _

vrriik Pi.P Jarosłav i,laćkowiak, Prze,rrooniczący ZZ 'rl5ZZ "5olioa-

rnoćć" Jan Lisek. ije].egacja p[ZyjQta została przcz zastępcę

[]y iei<iOra Generalneęo iana i,,i3f|śa ilączkieviicza,|t ilakcie §oz-

rnc;rry ce}egacja oowiedzij}a sir;, że stanowisl(c Uyrel<tora Ucne-

railrego nie znieni dię, jezeIi tjo l(cllca br,Śi{U rlie odzysxa

lcrttol;ności. l,i(lźg to nastl;pić t71l<o prze z zuir;!<szenie 9Lzu-

uoZÓ!ł !i:a9y 'icria!ollł.: j. ii tycil jest coraz inlrie j, bo i zł(]0trZ3-

Łrovli]nie m!eszxańcću gwałtowllie złralalo. !j ł,ej §ytUaCji i]ur;lii-

sŁrz p0 uzyskarliu uporlaźrlienia or.l fadnycil zafitierza pizy5tąpić

i,.io rcz;ld,,l, kióryclr elekte:n łla ryć,;rzejqcie " ciucirci ",jeśli
tjc t]!o oojtlzie br;dzieiny nlieć Śini9ielską Kolej Sarłorządorłą,

Lj:ł/łeń !! ! -;<Ę§*,l§r,ę ! I ! I

KntljĘTKt - si<orupiłl<i o rl}u5ości nrj ż da }0 cm rłające ciało
:;llnszczllrlc z rllurlirn orhłiot<i.r,,rn.Zarniiszi<u.ją sŁcclę pczybrzcżną
tvszystl<ich mdcz i occanórv.}.lAJę 0AROZO S}4^CZt.lE,C[|,iI0NE [l1E50 l

l.Firlna G^;iIl1Li.JX,Spółka z o.o. z 5iedzibą *l KurŹejgórze. przy
uiicy piasl<ovrr:j zare3estcołlana rv Sądzie llojerłddzkim vł Lesznie
4,6.1990 roku-
jej właścicielami są itiieczysłarł Grzyma}a - Kościan i Roman l(ry
sinan - Smie;iel.
2_.TochrrnloniĘ7ne oc7.vszc7_aniĘ krcrretek odbvrva sie tl Sminlu t

1., dzierżal.1ionych na czas nieoi<reślony - z pra,../€lTt piervlokupu -
pomieszczeniach §półdzielni Inulalidćw Polmet przu ulicy neymon

ta. Cbiei<t zo5tał odebrany pt zez Państtłorvego',,lojerłor*ódzkiego In
spei<toca Sanitarnego dla rłoj.leszczyńs|<iego w dniu l7.10.199t r
l,lojelvódzki lretecynacyjny Inspektor Sanitarny " w opacciu o pto
tcl<ól kontroli z dnia l7.10.i99l r.stvrierdza,że ZaI<ład odpowia
Ca łymogom zatła§tyln r.l za].cceniach 1,1iędzynarodo!.,,ych Ptzepisóll
rechnicznycz dotyczących l(rewetek i ślimal<ólv "
J.Iotlar - orłqa: zQvt.Ot?a cazy w tygodniu do chłodni zal<ładu

iiostacczane są w l<ontenerach krewetki pczĘz holendecską firmę
f,:iploeq b.v. Po ich schłodzeniu do temperatury ol<oło 0o kretłe
tki trafia.ią na stoły,przy których zatrudnieni w pozycji 5ie -
jz?cr-.i llrldzicla;ą ranccrz hitylrrrr.ly oc' |nię§a,któ§e po l<onsefl.Ja-

;.1i.;Llsi ii]n|aźallc i r:i<..:łi:rJiot,latll: do l(ontĘ3ilcnta w llo1andi!"
l|joa(jY - hitynołle skofuDki - 5ł poddctvane su§zeniu i rólłnieź rły

:yłane.(.1 licianr_{ii robi sir z nich biełkorvy 5kładnil( do pcsz" )

ll .':.,.ivl.; za:<łłc:l n1 zcrołie złicudljgnyqh i,Śr!§9ili§l<.fi§caca mo

lr: tl nicl<tCc,.,i;h zatrudnionych llyr.łoływać syrapto:ny alnrf;iczlic .

ł inl.y,:ir,.;uź oziałł.iącyct-r,zai<ładaci,l - :jrr,:rlnio 4 przyllaC!<i nł
jtc.Dl.nteĘo t.::ż l7ą76-rn ircacoynil<a tlczyjmu.ir: sil? na o|<rt;s t]rd!]

łilv.;,,l 5i]lil]ltJ,.)e:(.jotychcz;r§, ,,lystai:ił jerlen przypadt,,k,ale nodo

'htl-. 9hl;tly u choccr}{; lłv:;t{..pol,,łły trczcćniei,ni,rn 1lor1.1ął prłCę }l

:;iró !cr.:.

ilir-czysLrlcci s!,ałycir 1lotlcocir-rl<cyjnvch nie tn:l.

l]i,;czy:;tości i;}yrlrrr: (i;a rjollr,:5 m] poprodul<cy.jnyclr i t}rn} socjai
t,t,lt]'h - 1ltzy złirur.ilrienił {t]n o5Ólr )sl<łado1,1an: ł)Ętj? ł, Cystcrtracll

1 przi::o;r:ntl do oaz,y>zĘzą\rli w |,jgnieściu.

5.7aIr:ltlrtinnią:

- kierowni|< zai<ładu :n3F_Bacbara Pelczyńsl<a,

- llsiepor.lość -) oso!:y,

- opi..rl<a lneciyczna *dochodzący lel<arz TaCeusz Derrłlch i trzy
piclęQ:liarl(i na gełnych etatach (pczy pełnvm zatrudnieniu

- pcacł,..irlicy produl<cyjfli - Cocelorło ? zniany pD 200 osóh.

Dotychczas zgłosiło się J2O,ale ze \,,zględu na dłu§i cy:<l

i:adań na nosicielstvJo pracuje około l00 osób.i,iiększość z

nich zostaia 5kiero,,,,ana przez i{ydział Za}rudnienia Rejonor,leoo

Uru ędu Placy |ł Kościanie. :A JESZCZE |,l0LilĘ iJlIĘJScĄ PnĄcY ],|

r.7.ri,:h!<i - aknrc inrlvltiduąĘŁ.Jeżeli praco,1jni|( !.] ciągU ziniany.'..."-ś
(t],1oijz.) uzysl<a 4 :<n nasy mięsnej,to zarobi-ol<oło 1r5 miliona

Z łotvcr. Zai<}ao gt,aaan tuje oczyl,Jiści€ uszrlkie socjalne upca,rtnil

nia t;cacotlricze.
7.1llinia o zal<łarlzic (11ziałającctlo r,i Po}ajc*,ie k.0l.;ocnii<, do

l<tćrcao jeden z uspółułaścicieIL l-altiózł na Eel<onesans pp.Lc-.

szi<ł 3^lcera i Elioiusza Licr:tlicza ) raCr{,łł !r2z!Łb!99Ęj
Za](łaiJ Utl{orzono Z ł]yłej obory lub ś;łiniarni.Jest bardzo §l<ao,il

c.d. rla str.5
;irrir i,iatitJa J,l(llt,ic?j5|<a

7



Hubełł zbietekt

,3y tu ut ki" rczs*łzetan{jcłz trz " r )
Z Y G 11 U N T c I E s I E L s K 1 ur.się 20.5.1BB2 r.w Dę-

dlełlie polv.Poznań z ojca Teofila i matki Alrny z domu 'rirrul<.

Ojciec był nauczycielem.
Facrnacj€ studictvał na Wrocławiu,a egzanrin państwowy zdał na u-
nir^rersytecie w trlangen w Bawarii.
Pracę zatvodową rozpoczął rv Kościanle.Od 1908 do 1,10.19l0r.pra
corvał jsko pomocnil< vl aptece pod Białym 0rłem,następnie otlło -
rzył dlcgerię medyczną.truciniąc się również dzia}alnością apte

l<acską.

t,l l9ll r.za|.Jacł związek małżeński z Stefanią Ciesielską z Jaro
cina.
Dnia l5.i1.19!5 r.zostaje wcielony do wojska pruskiego,wktócynl

jako nielęgnlarz zatcudniony zostaje w skladni cy sanitarnej w

Poznaniu.1.}.l916 r.zostaje odkomenrjerouany do Lc$zna,§dzie ja
l<o adi;linrstiator apteki Pod Labędziern pracuje do 8.1.1920 rol<u

',{ czef}icu iegoż rcku cchotniczo r.lstępuje do l,Iojska Polskieqo i
pracuje w apiece Szpitala |,lojskowego llr J w Poznaniu.Stużbę }<o

ńczy vl siopniu kapitan-aptekarz.
l,] 1922 iub 192] E.małżonkovie zai<upili w Snliqlu przy Staryln iiy

tr!<rl nr 7 od |,liemca Hofmana budynci< wraz z aptcką,,,.l l<tdryln zarni

szl<a l i .

;\l< lyrlnie dziaiał rv Bcact,riie Kuikltry;n i llIlarłnorniilt.8ył sl<arhni-

i( iem li0:li tctu Porviatolłegcl Iotv;lFzys tlra Pomocy l'laui<o,.,e j.
llrlz:;Łrzr:}arry zo5iał przcd [rudl,rr!<iem,k|drego był właścicit.,Ir;rll.

iiiłi l,jl";1-1s 57 lat"ilo jI:r_1o śinicrci af)tc:<ę pczc.l?ł syrr nepczll

r!llir;rlo lr iaśc icit,la.
i]{jUUa:]{:nlo,,1iła się lł Poznaniu,1;l1zit-, przt)byvl;lła rlo i<otlca wtlirl]y

JĄ{ 0 3 F i l1 LE J ur.się 11.7.1879r.vlKąkolelic,b.t;cri.
i,lolły Tc;:l,,,śl,z o_,]ca 0ionizano i matki Frarrciszi<i z Cotnr: Lr,l|:itl -
s]<a.Cnia 2I.9.1907 r.zawacł zrłiązel< rnałżeńsl<i z Franc!szl<a .)óź

iłiak,n1352Ęą1|<ą,łsi Drożdżycę, _Oa]zie zamieszkał,pravladzac |2

hel< tarc,,le !]ospod3rstuo §olne.lJa jcco zakup QtżeznaczY ł oienj ą-
rjzc zarcoione vcześnicj w kopalni w i{estfalii.
rJ czasie rie rlvszej vlojny śvliatovlej r.ralczył r.ł wojsku pruskim.

Rcał u.Jzial w Povlstaniu l{ielkooolsl<im.

'lJ i926 !c:<U kuoił gosoodacstr,io od tliernca Arnolda Rauhuta w l(o-

tuszu.
0d oi<cio 19]0 !. do vtkroczenia iJiemcd,ł pełnił vl tej vlsi,zamie

szkałsj r.,, prżel./ażającej miecze przez l,liemcdrł -w19)0 rol<r!ł Kr:tu

szu funl<c_jonovlała szl<oła porvszechna z niemiecl(im językieln nar:-

czania,iunkcję sołtysa.8ył człankiem TG "Sokdł" w (onojedzie.
'i,le wcześniu 19]9 r.wspólnie z of icerami l,'ojska |'olskicglo brał
u&iał w intecnowanlu lliemcdr.l mieszkających w Kotuszu.Opdścił

viieś i ukrywał się u rodziny rł |,lill<orvie Polskim.

',,J zarnian ojca 1I.10.aresztotlano syna Jana.1,1 vlięzieniu w Smiglu

l,ylnuszano z niego zeznania o niejscu pobytu ojca jakdba. Pc

oi<oło tygcdniu Jakób Fir}ej uja:lnił się.Syn został zwolnionv.

Jal<db przabyrvał w śrnigielskim więzieni,r: od około IB.l0.
i.iiał 6D lat.iłdorła w grudniu 19}9 r.została wysiedlona do Białr:J

Podlaskiej,skąd udało się jej przedostać do rodziny w Drożdży-
cach,qdzie pFaco\.,ała u okolicznych Nienadtł.

AL f] I N K 
^5P 

E tiSK I ur.się28.2.1912 c.ivKoszanrrwie
|(oło S|qirla z ojca'{'ojciecha i natk! Fcanciszki z do,rn.l ilaia.1-

czal<. 15. 1. l9J4 r.zarvarł zrviązel< małżerlsl<i z Katarzyną t]łażGj-
czal<,rnieszl<anl<ą vlsi tłobaczyn,grlzie też zamieszkał.
Z zarłodu był stolarzem i pracorvał w firmie budor,l}anej '/itolda
Lukoms|<ie3o u Smiglu.8ył al<tyvinym człon|<ieln TG''Sokdł'' w Smi,glu

Dnia 22.10.19}9 r,tlieczorem z domu został zabcarly przez snligie
lsl<ą po}icję.tliał 27 lat,był najlnłorJszym spcśród vłszystkich ro
zstrzelarlych.
l,Jdotla B.12.19]9 r.została vlysiedlona do Sokołorva Podlasl<iego.

i,l I L HE L|!l K R E U s c H N E R ur.się 2l.r,1680 r.wsini-
glu z ojca Par.rła i, matki l"lacii z domu Kol(ornaczyk.
1,1 latach l90l-i90] odbyrvał służbę wojskową tł wojsku pruskim.
Dnia 24.4.1904 zawarł zlviązel< rna}żeńsl<i z Heleną Kasińską ze
Smigla.Z zawodu był sto]arzem i rł tym chara!<ierze pracowa} cJo

1907r.rł firmie budorvlanej Paul Geming.

!' l907 r.nałżónl<or.lie r,lycmigrowali do 'llestfa}ii i osiedlili się
u micjscotłości Harne,9d2ic tJi}helm praco,;rał jal<o pomocnik sto
lacsl<i.1,1 początku l91] roi<u por.łrdci}i do Sniola,a z zarobionych
oieniędzy kupili dom pczy ulicy 0gcodovrej,w ktdcym zamieszkali
i zicrnię.6lór.lrric jetlllnl< zajrnr:1.1aIi się handlcm.

i,j czasie pie§i.Jsżej vlo_iny Śr,liatorvej służył, r.l ,lłojsl<r.l piu5i<ilr.!JOd

jc.j l<oninc ,łrdci} do Snrietl_a i vlziął czynny urJeiał r.l Porvttaniu
llie1l<,:lloIs|<im

1,1 rricpocllcnłe j Polscc prowadzi ł oqrodl,lictl,c,.
(k1 l92l r. był czytrnyln c:lł-rrl<icm straży poźsrncj - Łoporrlikir:rl

l'rlr.l,rtlto ll.,,ł l;zlorl|<ir:tł iii"Sol<rJl" i {}cactvla Kurkcttuoo.

';J cllt./i. li rozstrzelartił lnilt 59 lat.

J 0,] [ F- Ł Ą 1' N i C Z 
^ 

i( ur.sir;2J.12.1IJBBr.,.l []orazrJolłil

r].norv. llriszLvll z o.jca:.iiDtlała i matl<i t.lałL.Jorżaty z dolnlj IjicllJ
|a|<.Uażegzczał na rłykłarly z f izyki rmr:clraniki i elcl<tco |r:chnil<i

PJźniej,oracując juź r.l Snlirllu,zaocznie zdał maturę.!,/łarja ł j9zv
|<ir:m niclnicckim,f rancusi<im i f}amancl<itn.

|(łrierę urzędnicza lozoDczął t.l chaiaktcrze kandyCata na urzę
dniką rł uizerjzie ruclrLi 1r,6"ala) vl rniejscovości Frintroo.
1l cznsie pierłlszej lnl_iny śrviatovej rłalczył lł llojsl<u p§us|<iłn

nr f roncie zachocJnim - |,ietz.Z rvojska zdr,,zerte rotłał i ul<ryl.;ał

sig rv llolandii starając się o rvyjazd Co Standrv Zjednoczonych.

|.ia uiaclornośC o r.lylluchu Forłstania l,lielkopolskiego wrócił i 5 lu
te;o l9l9 r.zostal vlcielony jako ochotnik do Porviatowej KcInen-

tly Uzupeltrień tl l'|orvyln Totnyślu. Został mianorvany kaprai.eln. Służbe
pcłnił do l1.2.1920 roi<u.

Po zltolni,eniu mieszl<ał i pracowal jal(o sekretarz poczty !., jcrjlr

yln z,tamtcjszych uczęr'ól.r. !l pażdzierniku. l92]r.miano:.rany został
naczelnikiern Urzędu Pocztotlcgo w llo,rlyln Tomyślu.

|i 1924 r.za,;larł związel( lnalżeński z Jadvrigą ,;litajetlsl<ą z CpalB

nicy.
!l naju 1929 r. objąl stanottisko naczelnika Uczędu Pocztotłeqo

u Siniqlu,l<tdre piastorłał do jego erłakuacji ,llc r,lrześniu 19]9 l.
l<ierjy to rvfaz z drvonla pcacołilrikarni poczty (v, poźyczonym nła
ur".t_|i czapcc od l.1atiana DRótkor.lskiego) uclał siri na |lschdrJ.Do-

tacł do llłodzimiecca.Ze lłztllęrlu na zajecie ziein rłschor]nich irrz
ez fiosiarl cwal<ują6y ycrJcili do Smiqla.
\,l r\ocy z 2? na 23 paźtizicrnil<a o §odz. o.]f] drłóch hitlecorłcdr.l

zabcato no z mic5zkania,żostał rozstrzelany 1,1 t,iiei<u 5l 1at.

l
l

l--
i,



iloi.jzine posiada po Rozstrzelanyrn }ist o lakonicznej,następują
ci.l3 ireści:"Płasżcż i czapl<ę prosze zwróciC p,lJr15tl<oulsl<icmu .

Larłlliczai<,]tjzcf",a r]3 0rjlrrocic l<actl<i :"ilqi<awIcz!<i p.Łalvlticzal<

nr.le .j jar_iviidze".

l B 1§NlE \,ł ti]K 0tl sK I Ur.się ]0.].19U2 r. rłSrlriĘlu
z r:jca !{itclda i łatki Pclagii z dornu Birrial<otts|<a.'rll latach
l908-lrl9 uczęszczał do sżkoły r,l Smiglu.ll 1918 r.ul<orlczył gim-
nażjulrr im.i,larii li:3daleny l,,J Poznaniu.i.]ależał tam do i<onspiracy
jncao kdłl<a Tomasua Zana i drużyny s|<au,tol.iej.i1 192l r.ukończył
['ad:;tvlot,tą 5zl<otę iiudowlaną tł Poznanitl.Pracovl;lł r,l Iirrnie btlrjo -
,.lLanr:j srłego ojca,a !( latach tczydziestych kierorval jej fi}iq
tl kościanią.
i}ardzo al<tywnia dzialał w ol<resie Powstania |,lielkopolsl<iego.
Pod koniec 1918 c.ui<ończył rv Poznaniu kurs gońcór,l i sanitariu
szy,ktdrego prograin realizotvał w smigielskiej. drużynie §Kauto
vlej.';i dniach )-9 gludnia te§oż rol(u jako kierorvnik sanitarny
zabezpiecza}: łaC i porządek vl czasle ab.ad Sejmu Dzie]nicor.le
go łr Poznaniu.|iależal do tajnej Drużyrry Por]otowia im.Jana i(ili
t,lsi<iego,ktdra vlyłcniła się l7 listopada l918 r. z Tot/afzyst!.,3

iiłOdzieźy Katolickiej w Srniglu.Członl<dlv tej drużylly szi<olono

ntdt,lnie na gońcd;ł i sanitarj.uszy.z jej łona vlyir.loczvła się drr.l

źyna skautowarktdiej nie,lrątpliuie był or_oanizatocenr.
'iJraz z komr]anią s:iigielsl<ą dcr.lodzoną przcz stafszcno irrata jd
:t,-.fa brell Udziat:,] crugiej iazie bitr,ly pcd 0sieczną 1}.1.1919
1,] i92t] r.brlł ł:dzia1 rv l.1o;nie pc}si<o-1os,vj5ki3viaiczac w 7 bao

ilil," 5aljcadiv na f ;crcie litcwsl<o-1rillortlsi<irll.
i]yl ł,3rdZo ai<tVlr,1-1,,,:t działacze;n lrarccrsi<iln.Pcitlił fr:lr]<cj? l<t_l;ilr:tt

,_]łrrtl hllca j. |<icrciłrrika koła harcerzy.
ijsildlucze5tniczyi rv zalożcniu To!.rarz.v5tila PovlstarlcClł ! ilojł|<drv

'itrjrt:.to był rviccci;zcscm i Polłiatorle.; iiady 'i,lychol".nnia Fizvc;:ni:
,;o i i'rzysr.:o:obierla l,Joisko,"le3o.

|:),} ,(17_113c-4anv l":ljaia;,;ri:Za l,Iojnę,Za of iarnł lracq,i Z j )(}iV 1e

l-:li; i::rac,.i,.l Zlli) o.az krzyż;:iri:Fci.lstańla i]roni i iliel]<l-l!nls!<a

1,1r;llłl il31,6116y.

:),l:,d,.;,Łłnnie zi.łibic-,., ccl rot]zicie lsl<ie.-:o dlmu przsz i]iemca Par,:ił

,i)ij]ll]!":a lod prctJ-;3tcm załozcrria firln,7 i:l,1iiclłlanrli został arr:sz
trl.Jany.';] chlvili r:zstrzelania rłiał ]7 lat.

l R 0 N I S l |, J M C 0L 1 N 5 ( 1 ur.sic 29.1i.],906 rc]<u

l; i]icl.i<i:l Zal.csir.r:;.nolv. (oźr.lin z cicc Fr;nciszl<a l lnatl<i Fran
,:i:,zśl z r:lomu ii}ł::.jczal<.
J,..:1;l rorjzicr-. ;ł li22 r.kupili 1i hclr taro1.1,€ qospoo315tvJn roInc
ll ;iyrlocnviie i<oło :-:ligla oC |,iienlca.kidry opdścil Pol5|<,?.

lliczyin się nie lr,yrJżniał, niB należa} do żadnej orr;anizicji.
;l i]ier!;szych dnie:r tłojny rvraz z rodzlcami uciel<al i]fzed ,tien-
cani.l/ połotłi.e paź3zicrnika por,lrdciLi do i,lydororva.

ż;i:rarly zo5t3Ł przez smi3ielsl<ą policję 2?.)"a.I9j9r.z lnieszka-
ilia i<orlala 8ednarazyka,rjo ktdiego udał się vi spraulie t<upna zia
rlla sie,,"nego.Polic;ę skisrolva}a tam Fodzi.na nie zdajęc sobie
splJi,J]J z cgr3mu n,l?bezoisczeństtJa.|.lastęp;r 6r: dnia został roz-
st.zgiany mając )} lata.

lŁADYS L i,ł P I0 C H uc.się 1[J.9.1BB9 r.1.1 Cusznj.kaÓ
J.polv.Szamotuż.y z i3ca Stani.§łatJa l .mat!(i 7atli z domu (raccl -
3Z,/{.Cllia ]".1! ];.,, ,fl§rąpił co acninistracji pr'lskicj pracujęc
,rl;ll;.jni: rl ilal.:rr!;r,§tęszr:,"lie, Kuślinic i 5ni,glu.

'l] ]:ii:ac;l lrC',)-]ri2 r:oby,lai: s}użbĘ vjoj5:<ołl;.il sierpniu 1r)ld rol{,l

.,,r:tai z;nobilzoli:jr]/ lla wo.:nę.Pod jtj i<cniec przybył do SmigIa
i ,.:ziłł al<ty,,łlly |.:1z).aŁ y Potłstaniu !.,1ie],l<o!:o}s|<in,głdunie u or-
r,,:rr i, :rac_l i po1 :],: ! c' łrj:nin is tracji pańs two1,1e j.
§,il członi<i:m l} o,;cbcwcj Polliatowej i?ady l..uriovlej uilłorzonej
ir.iI.i9l8 r,l'c prz,:jęciu rłładzV pcznz Pciai<drv został rnianoiril-

r"/ :}I7ez i,lojcui;t;,; ;]r]zn:iis;<ir:!O i<ilirisarzi:;l Db!.lodovyln łl 5miillu

4
1 r byi <ir;rl,,;nikietr kll;:isariatu.ll lrrcu i92C r"zosra.-ie mi.]inl,ła-

ny komcnr:iantell na pouiat smigi*lsl<i Zachi:dnicj Straży Oby,,late].

s|<ir:,j,l<LrlrQ to ft;lli<c.jq pcłnił do.jcj 1il<r.łirJocji w sierpniu192l
rol(u.[Jo l<orlca wrześrrial92) r.był urzędnil<icm por.liatu.Drria 6. 1Ll

192]c.zr;s ta1 nianotłany burlnistrzcrli miasta Srnig}a.Urzącl ten pi;l
storła} r,lo początl<u i/ojny.
Związe|< małźeńsl<i zalłarł 25.10.1920 r.z t{artynę Chudzińsl<ą ,

mieszkanl<ą Ceempinia.
0d 1921 ..był człon|(ie,n stcaży pożarnej pelniąc rv latach 192]-
1929 itltrl<c.ję prczesa.l,]rlid5ł też dUży w|<łari ,rl ornanizację onro-
ddlł działkor,lych,k|dre ot]ecnie noszą Jego inię.Był rdlvnież czło
nl<iem "Harmonii".
Zarzącizeniem l,lojewody Poznańskiego odżnaczony zośtał l4edalefi
Dziesięciolecia 0dzyskania Niepodległości.
Został rozstrzelany mając 50 lat.
!{dol.ła wcaz z dziedfii została vlywieziona 8.12.19J9r.w rejon 50
kołowa Podlaskiego,sl<ęd po},rdciła do Smigia vl 1945 roku.

R 0t4 Ą tJ P R ż Y B Y S Z ur.się 2.8.1099..!, Runo§/ieKra
rlsi<im,d.oow.!,jyrzysk z ojca julidna i mat!<i Joanny z clomu Sta-
cho}ricz.
l,|ieszi<ał w Bydgoszczy.Z zawadu t]ył rzelnikiem.
l-'nia lł.7.19}0 r.zawacł ztłiązek lnałźeń§ki ż t,li}cianń? Voto 'JlaI

kt ylia]< z domtr (aczIłarr:|< llc.yl VJiel ichorvie,nlie5zkan|<ą §lni5la.
i)o ślrlbie zamieszkał vl slniqlu i prouadził rzeźnictwo (obacnie
lir:rli<irlrcic73 ł)"
(jtI ll))li r.llył r:rłrrlt|<i(:ln lr:;l)iclll.jłcyill Ętr-źy l)oźilrll(,..j,naI{,.ż3}

Li;j,t,jr) "Ilarrlrlni,i".22.1.19)9r.został wyllcanyrr zastępcł ta(inr:qo

;łit;,;s:< ie*i i?adv lJarofiovŁ]i vl 5ninlu.
}l l9)9 r.jal<o żołnicrż Ratallonu 0brony l]arodov,€J walczył na.l

|1z-,,lrą.'l chr.lili rozsŁc7ciallił,niał zr0 lsi.
;,i i { I0R 50RCZ 

^i( 
ur.sif I.ł.l9t-.l2 r.tłf,hrzypsl<Lid.

llll:;,ili.,.rizvctldrl,z o.;ca |!afcilla i młŁl<i Jdztłfy z rJornrl (oźlnirlsi<ł.

liirlżllę :lojsl<rlu;; orilryt il l ataclr l92}-192' łl 1.Pułkrr 
^rt-yleri 

i
Prl1.o1.1tli .ł ł]arszarłie.i,J l 92tł r.of'bv ł ćlliczenia vlo,jsl<r:t,le.

i]r; iit;ltrlr:r: |"]o.iallol*a pf7yi}Vł tv 1926 1ułr na początkrr 1927 ro:<tl.

f)o(]j;lt a]racę "pclztvIiolla" .';l I92'} r.atlansovłał na "§tar5żf]qo

Focztyliona'| ,a ,,,l 1.,ą}6 r.żostał "rntod§zym lnl]nterem tv urzędzia

cZŁtllvrl t.l 5[acvm Fł6jall,,rrlic.

i,J L92? r. za,ldrt zHLĄ7_,:4 małżeńsl<i z i,larianną Szymarlsi<ą,ni,r-
3z](anl<Ę 0lszevl;r i<oło 1rIarce|o tJojan§vla .

0d 1927 rol<u był niezłr,l!<le czynńytn członl<ie,n Torłarzysir.la Girnna-
stvczne(.]!-] " Sokdł " r.l Staryrn Bojanowie (założone uostało r,J

L,azJ t.), lv ktdrym pe}nił funl<oię naczelnika. 't,l marcu i9J] roj<u

uczestniczył W kur§ie naczelnikdiv i przodownikdrv 5ol<oła oi<ręgu

kaCciarls|<iego , a w lipcu ],r]4 r. w z}ocie dzielnicor*yrn rv Poz-
naniu .

Był rdrłnie2 na terenie Stale§Jo Bojanowa inslrul(torem Przysl3oso-
łl j.rniź,] |,]D r5i<cliJe!]o .

Il eił:irszych lnrach 1.1rzeCllia l9]9 r. rłyjecha} z elłakuotvanyrn u-
iZl.t.|rlia rlę;;117luir,yln , po czylTi zatrzylnał 5ię U Si,li]ich rodzicdvl rnie-

s7ll::,lącycir r.l 1jzamotuł;l;ll. 5tanltą11 |O,rr8ri:in lii,dcił r,jo teĆci.J,i.jo
,]].jzl;va , :1r:zie licze:{llie.j scł-rrcniła 5ię źOńa Z dżićclii .

llllil L7.1I].19,i9i-. zoljt;}ł załjrar)r,ptz}7, rtlj6iłę6,q- ocl!c_ię ic 3i,r
i,_,]łl i],;_ilnll.1lil i rłil:;lictty y i<r:rtril<u |,lic;lcn Schulzc , l;dzic był
;loJllłv;;tly iicznytn ŁortLlroln.Krzyczano ao ttir-.:ir] :'lZ;,i szklllłni,;
lll}orJylz iJr.:l:i<rjil". Ranil 'ż) ołźćzletni!:a |';rzr:wiezioncl gil tJo .j li-
r;il r rłzstrzelano.1.1iiłł ]'l 1at.
,1.Jll!,]il i] ł';.;t1 .'1',-, r)zl,it:ci i].I?,li)Jl; r.;]Dl;i.aii ŃvrjiDZiDil-] }/ f ,,,],rl1

:j{]i{i l t)r]ł loi J L asl<ierlc.
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ny ale :,7y5ty.1,1ie dostrzeg}iśrny żadnych zabrurlzeń zcwllętrzl]vc1.1
ani nie odczliómy przykrych zapachdrv.ZauvlaźyIiślny bardz{] m3łe
zuźycie wody.1.1a podstaliie wizji lol<aInej nie wiclzimy żacnych
pczecilrskazań zacótlno dla zatcudnionych ja|< i dIa ochrony śro
dorvisl<a.

B.Iv?ój_informatoc,któcym był vlspó}rvłaściciel Spółki pan Roman
Krystnan€s§L!_Łna naszych łamach nodziekovrać za bardzo przy
chy'lrty stosunel< do"sgrawy'' p.btlrlnistczorvI Jl:rzclltu Cicś1 i. .BUnI"|ISIRZU-I]ZIEKIJJEI.IY! (lłZ)

,SLaż YliajślCą
INFORMAcJA

o działalności STRAŻY I,IIEJSKIEJ w Śmiglu w ol(resie od 1.0B. do

1r.09.
Piecrłszy okces pracy , zgodnie z zaŁożonyn planern pośr.rię

ciliślny najważniejszym przygotovlaniom do działań i szkoleniu in
socktorół t* niezbędnyrn zal<resie.l.Iie jesteśrny jeszcze umundurol.1a

ni /nastąpi to w oi<resie do l<ońca paźdzternika/ ani w pełrri vly-
oosażeni , 0becnie podsta,łą zetnętczną pracy ,jest 1egityrnacja
słUżbotJa względirie rdo niel<tórych czylrności,trporvażnicllie burlni-
5trza.
Rozooczęli§ny naszą pcacę od int/antaryzacji r]orządkór,r i estety-
|<j. na ulicach centcum miasta,wokót niecucholności ocaz jeCnosŁel{

hanrllorłyc|r,tarqovliska,ulic oarków a także miejsc parkovania oo-
jazdtlrł . Stwierdzamy ogólnie, że łłobec 75'a osób odporviedz ia lnych
za nocządki pczel<azyvlano uwagi ustnc były natychrniast rłyl<ony,rla-

;ttl ,rlo§ęg dalszych 20?; zastosorłarlo pi$r:lrurr: upolnrrienia wyZllilcZil-

,jlc ścisły tcrnlin na 1ikr,lirJacjq bałaąaru lltll ustr:rr.:i<. fi1 tai<żrl

|,czy|)3t1!<irr., l<tócych nalcźałoi]y zł:;trrsot,lać l<act; w po5l-;lt;i ptr:;Ir;-

rlutl;lrlia flk,lnd;ltot.lcqorlecz po.]lllliąc rolr; za;lol:ir:r;allcz? ll:]5z.]l|o

fizi3tania ocaz al<tualnic nisi<ic clochorly lurjrlrrści p3noulił za:;tn

sotłano ur:omnicnia. Z a z n a c ż a m y .j e d n il l<, i ż
,.!razie brai<u dobre j i.loliosób nier.ji;il.j?
cycho zasadnicza począoki s t o so!{ane s ą i tr ęrJ:;
przewidziane pravlrrn administracyJnyln k a r y .

0o oolvszecinie " zapomnianych " ooorłiazkór.l właścicieli i admini-
stratocó1., nieruchomości należy zamiatanie u[ic i .jezcini do po-
lotly 3ej szerokości a tal<że oczyszczanie z chtlastól,i i tiar.ly cho

dników oraz terenów r,lol<ół nieruchomości. str.liecdzić można, żc v,

tyln rłzgledzie tak w Śmiglu jal< i rł Stacyrn Bojanorłie notuje się
znacz||ą poprawę stanu estetycznego.To samo dotyczy czystości
tvokół obiektóvr przetviórczych,handlorvych,sl<lepdll i zakładółl pra-
cy.',{ następst},ie naszych intervlencji notujemy także reakcję
Zal<ładu Gospodacki Komunalnej i l"lieszkaniorvej vl śmiglu.

ljszelkie uwagi od ludności pczektszywane STRAŻY l.lIE.]s -
(IEJ przesyłamy s}użbom publicznym.lnterrveniujemy w encrgetyce
i słuźbie drogotvej. Spowodorłaliśmy dodatl<oi.le ozna!<orvanie przejść
rJla pieszych w szczególnie niebczpiecznych miejscach.
i,lypotliedzieliśmy bezrłzględną vlalkę :

- parkor.laniu pojazddw w miejscach zal<azanych,

- handlorłaniu w miejscach nie tlyznaczonych do teoo cclu,
, - zasłanianiu przez chrłasty i krzewy przejazdór,ł kolejor,iych

i krzyżórvek drogowych.

- b§aku zabezpiecz€nia miejsc niebezpiecznych dla osób lub
pojazdórł vł miejscach remontów lub ruin.

Z całą orJporviedziaInością muszę podkreśliC,że podejście inspe
i<torót,l do służby jest vrysoce l<ulturalrle, pelne zaanqaźo\.Jąnia i

zglodne z |{\,|Daganiami starvianymi ptlez 7_aiząa i..|iasta i Gllin,i o
rłZ RrlrInist|ża.
t]^SZYil CE!_Et,'| JEST ClY5IE |,lI^SI0 I G},1ri.l^ 0ll^Z Zi]ll01{IĘ i.ll|::;l(Ąii

llln,icao zwrłcJlny się z apclem rJo wŚzystl<ich Radnych,Sołtysłllv,
do pcacor.lnikdrv urzędu i administcacji oraz samocządórv o polnoc
szczegóIniet,l pczy kładzie vJła§nyln oraz o
tvsi<n 2yq6n ię naln mi c; j56, 11 l< tdcych pow inn i ślny in.łr-,cr.łeni orłać.
STR^Z i,lIEJSl(^ chcn wyl<łzać rłszystkim,żc fiożna żyć rł.Iepszych
tlllctlnl<ach o ilc sani _jrl sollie sttlorzylny.Prrrsimy o nlocolrllj lrlji)...}
parcie ! llo;ruc

Sądłimy też,że rv najir],i,źszej przyszłości rada wesprze rł tcu
dnościach Za|<ład Gospodarki Komunalnej il4ieszkanior.;ej w §nriglu,
któremu |rrai<uje podstavlr:vłych urządzeń i maszyn aby r,lykonać naj
prostrze prace szybko,dobrze i spravlnie.
Tylko tai< ol<neślone wsr,dłrJziałanie zapewni realizację postarvio
nego celu,jakim jest czyste i zrJcovle miasto i gmina.

l,J omatlianyn okre§ie sTR^Ż i{IEJSKA otibyła }4 patcole,w tyrn r.r

27 tl nrieście i 7 na rłsiach.Udzieliła 14 upomnień,ul<arała B osób
manrlataln! na sumę ł00 tys.złotych.

Konendant' Stcaźy i,liejskiej
rv slniqlu

, 'eszek 
llalcec

y Cwtę7 oko t djvorule

ł1 ojczqznĘ 
^ob*onte "JEŚli kierjyś bętizie się ocjtvlarzało historię Bractyla Kurl<ovł_.

ilrl tł Si:liqlu, to br;dzic ona pctvnie zaylierała zapis rnlric.j vlięcc j
tcj tccści : r.l paździccnii<u l99l ro:<u z i,lic.j3tyvly p.Bronisłauł
i(rtlJly rxlrljr;to nrr5bę rc:ll<tvrrltl;lrria ilcnct},;l Ktlrl<or.lt:rlL.l.

i'iL:rrl:;zy:;nn{laż |)rZnnrolr;,laZollv i)rż||z l).Xrtli)i.,nllr!c7as zeilrnttia r:l,

c|nl rn,Jrri ł o rhlży;ł zą irl Łr:c,:soyalli,rl rzerni.rl{l,ttil<rJu.

'"]ohl.:c l)olryż.;7r-,1]o zuoł;lllo rrł ń.lf]. picr,.tszl: zr-.lrr;tnitl z:.lłOryci|:l -
sl<i,:.Tu jUź z |)czybycic;;r żaitltt:rcsottanyclr l.]ylo jokby llcjaze.,}.l:()żr!

;al<iś,;lrlIytr riliało to,ż{) r.l rilliu tyln oriby,llało 5ię rl pnanfii :j,l,.1;tn

rlisła1,1a bicrzlnotłłnie i czqść cllr,,trlycir niała rv związku z ty;n ufn-
czys tości rodzitrnc.|'oniti.lłż clodatkołlo były lrłoooty z pol(onaniiłn

drztli wejścior.lych rlo fltlrntl ilzl:rniosła,oostanotłiono orlbyć zr:brattit:
,.i cjrr.lc|irn terminie t._r. l{l l,r:,;o r:lir:si?ca.

Iym razł:m spot!<ało sir; juź rlieco ].tczntcJsze rlrollo.:' rezrtltłcill
biocąc pod ur,ra9ę łącznir: uczestlril<órł obu zebrań,można rłyrnienić
kill<anaście osób,l<tóce postano1,1iły pczy9oto\,ląć grunt i dol<onać

i<Onl<reine3o rozpoznania co do możlivlości utrłorzenia na novlo Dra-
ctvta Kr.irkor,leco !., naszyln mieście.l3y}i to:Bronisłarł Krupa - głórlrra

5ptfiżylllt całerlo orzedsięr.rzięcia oraz (:ł porz?dku alfabetycznyrn)

J;anotlic : .JAn Cho;nsi<i,Jerzy Cieśla (burmistrz),Józef Cieś)-a,Ta.l
Ceusz Cicśia,LDszei( Cza.jl<a i .'ózei Gorlas z Poi.adovla,Bruno Kreus
cllnlr,Elioiusz l_ipol.,icz,5tanisłalł Picprzy|<, Jerzy Sl<rzypczal< i Ta

r]eusz Tornaszt:ltsl<i.

l'le trspomini<ach lrt. por,lojennych 1osór.r 
'BracŁrla ni_elvątplivlie liio

d4cą role orJcqca1 p,i(rurla. 1,1yr_}a je lip,, że ostatnie l<i ll<adzicsi ąt
1at było 52ę7ęr;d[nie nir:lasl<ar.lych dla zachor,;ania się rJol<ulnentóll

i painiątl:}<,kŁóre jai<inś cud?in pfzt]t|!łały ol<unac.jg hitlcror,is|<ą
(potlołrno pc prostu vt l<asie panccrrrcj órłczesnt:5o rnagistratu).
Przutrłlał tal(że sztandar.Ostatni raz posłużył do oddania hołdu
zina§łcltlu 't,]airczyńcotJi l?osadzie,aby po tyrn zostać zabranyln (zatel<-

rłirowanytn ?) z donlu .nqr.Stacho!,ria!<a.Ktoś tam odzieś rvicjział na

strychu pozostałości mtlnduru, łańcuchy orJ l<lejnotórv, tarcze strzn
leck ie. Inny k toś słyszał, źc jai<ic6 pamiątl(i może przechcr.iyl,lać

1,al<:'r,czy inna osolla.',;Jszy:jtko t0 or;icra sie jeclnak racze.j na ll()llty



65}i]ch i pizypusz.zeni3ch niż na l<onl(retnych ,potvlierdzonych fa
1< llclr. Cgiąda1 iśily natomiast w5zvscy fo,tograf ię,k t<irą przynićsl
.:r: soi.lą na zebcanie p.Tadeusz Cicśla.Przedstawia ona ojca o.Cic
śli - krrjla kurkorvego z l9]l rol<u.|,1ożna być pewltym,że rv ręl<ach

p;y,,.;atnych zno;dują się jeszcze różne pa{niątki.Np.portret Anto
llic5o Siłocr]t,lsi<iego,który był królem kurkoi.lym bodaj trzy razy z

czędu czy tarcza stczelnicza z ] maja l9}7 c.tltlostr;pnione lni rlo

"Alfaoetu Slnrgielskieg1o" przez p.Klarę i,larczewsl<ą i p.jerzeOo

.]ul"sl< icncl .

Coś iam tiaiiio r1o muzeuin,jak choćiry odznaczenia rJ.l,iawrzyńca
llosar,iy.tiici<tóre srniticlana można było obejrzcć tla lłystatłic zor
lctrizo,.lanej plzez )łuzeum RegionaIne tł Kościanic vte tlrześt,tiu br.
ii:jiód ei<scr:natórt l<ilka pozycji cyło własnością p.Taceusza Toma-

:jZeirsl<ierlo i cotyc;ylv cne Rornana Totnasze,.lsi<iego (ojca) -ruszni
l<;lrza.Znalazło 5ię teź na !,/ystavlie paĘę zdjęć,l{tóre -jak głosił

"'orJpis- 
doiyczy}y l(urkotłegc Bcactiła Strzeleckie_oo rv Smiglu vl la,

tach 1918-19]9.Są to na razie nikłe ślaciy po liczącej w ol<resie
rnięrlzvr,lojennym ponad 100 człr:nl<dvt orqanizacji,będącej jedną z
Liczebniejszych w ótvczesnej llielkopolsce.

Byłoby rzeczą niezr.lykle cenną,goyby nasi mirsz;{3ńcy zechcie
Li sieqnąć pamięcią wstecz i pomóc v, odttJorzeniu tego tra5merltu

llistorii Snrigla. "l{itryna Snrigielska" oodejmuje 5ię §o],i poś§edni

l(a . Czel<ainy na Iis ty r

Jaclr,liga Si<arżyńsi<a

Cicl<awostki l<olarsl<ic silrzecj 60 1aty.
ślłI6lEt_łltir: NĄ RO,iiER^CH 000(0L^

POLSKI ? -,
Miejscorva Dca9a 20.6.19)l r. donio-

sła, żć " vr cclach lTiltl(o!.ro-!<Ea.jozni§,

czych rłyruszają dnia 2t bm ( czl,,rvica

l9]l r. ) w nor]zinach nopnłudniovlyct}

na cotlecach w pcdrÓź dool<oła Po]s|<i

cjrvil< StanisłarvP I E T n Z 
^( 

i ćwik TeorjorF ELE n5(T,
oDaj z I Drużyny Horccrskicj w Śmiglu. ZawoCrril<om życz.yny

szczęśliwej rJo.1róży ".
Czy im się ta wyprawa udała ?Jeśli ktoś z czytelników zna jej
szczeądty, to prosimy 0 1isty.
Przyl<ład harceczy bvł zarażliwy, bo 20.B.l9]l c. 9ra5a podała:

" Przed rJulorna tygodniami wyruszyło z miasta naszego trzech za

paleńcdył rol.lerami doolsoła Pols|<i. Jeden z nich , a mianowicie

t,1 
^ 

R C I N K 0l' s K I .st<apitu1o\,Jał już po przejechaniu ca

l00krn. Pozostali rtrva.j iJOJC I E Ctl CtllSr( I i § Z A-

F n 
^ 

NE < prze.jrzr:li beznedziejność swegoczynu znocznie

ndźniej i zawitali w tych dnich okryci miast liar,,Euynem - ,ku-

rzem Co rlie}eszy domowych ".
( Z 0rę.lovlnika Powiator.lcoo wynotował HZ. )

Soort

mę

Z BLlZA 5lĘ DZl EŃ Zt\AA RIYCH

ł?clrn{ąłajm.J o ]robctch

nie iql}<c ncrgzLłch ncibtiz źz;LFĄ , ale, i o tgch ,,

kłoqmi 5iq rukt luz r,Ltl. optal<uia.

irr:daguje zespół ; Żaneta l(}echa, Ecika l1aćkowial<, Barbara },lencel, Jedwiga Skarżyr{ska, Hubert Zblerski (kier.red.).
ilit-lyna Ąr-:ces fir:Cakcji : 64-0]C Centru,n Kultuiy w Smiglu,uI.Tadeusza Kościuszkl 20,9.7. te1.27].
li;niqicisrł lliakc;a ni.e ponosi rdpc.xierjzialnoś:! za treśĆ ogłoszeń i nie zwraca materiałdw nle zaŃwionllch. Żastrzegamy sobie

--^"^ ^',^-^ania i poprawlania tekstCir oraz 1Istdw. |'lakiad 550 egzemplarzy, cena 1.5COr'- Reklan,a'-r:.cml = 
'00,L

!| dwu 5Ąi cL


