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Jeszcze nie tak dawno usloetyliśmv na rozkopane ch§dni _

ki, u i<tłjc* instelr:i,.rancl ru§y g3zowe, r,liosną tego roku narze-
kalliśn;. na nie,łygr:dy idąc chodnikiem wzdłuż ul. Adana i,llckie-
xicza.
Dziś rł: ł,łyeh pracach żiemnych nie ma śladu,
i{ lilłę §, i"{ickiexicra schowano wszystkoo co się dało vń<opać.

Znrknei1, i*;i: :;ł*§y podtrrymujące traxcję elektlyczną zxiększa
jąc zdeeydowanie bezpieczefl§tło"
!,lłr,;,i,, kł3"cłł.lvły chodnnik oraz, stylizoHane na antyk,lampy u-
rri,*§złzone ns posesjach czynią z nlej wygcCną, nowoczesną dro
g+; Fr;'ejaz.lovlą" ńi chcia}oby się rzec : piękną.

.j.jył,l }j§zy§tkie nnsee;e hyły tak zacibanerjak były Dołn Ęarce-
ilł a obecnie §ied;iba PXO, gdyby.".
A nł rlła§nię,
i'rzed oosesją przy_ ul. Leszczyńskiej nr 5 jest skvrer. Jeśli
juź §Odjqtc decya3ę o tłybudowanlu na nim pawilonu handlovłego,

Ds takowy jest w tym rejonie miasta nierłątp}iwie potrzebny,to
niechby hył ładny i estetyc;ny. Zdobiący ,łjard do mlasta,"cie
szący okc". l,J§zsk Fier},sze w§ażenie ( przyjezc!żających z Le_

szna } jest,xaJilażniejsze ! Pobudo,,łarro.., barak,
Podobnie ma si,ę sprawa z prrytulającym się da posesji nr l)
k iosl<i€!T! \"ła r!yi-,llyi11 "

Stylizorłane o§wi.etlenia ulic kontynuuje się w cią$J t[a-
sy E - 5 : u}. gen" Karola Świerczellskiego, plae Roz=trzela-
r,yu,;, ul" §ekolna 1, Matejki, . ..
i)ę,Jłie ja*rlc j. syn€atycznie. §zkada tylko, że rł kasle miej-
liłlej na t0 zadafii€ wida§ Jue dno §akied<l i nie będą usunię-
te - jak rra ui. A, Mickiewicza ;- s}upy. llo, al"e nie od razu
t,łakdw zbucJowani:. P*czątek, doskonały, został zFobiony-

1'ak ,trrymać panie Łlurmlstrzu i

Kglrsei"lwentni*: realizuje svłój proqratn kierownik P§<iM.

ljajpieriv rra }iclrlych dachacri poja,,,lia)"i siq dekarze, którzy je
p|:s!Oż]-ii i żsłażyli, nowe cpiarzenia ,i'rynnami włącznie
i.{łlj"ą stale;xym !:elofern ! Teraz niektdre posesje się tytt<uje ,

;:;i: tyikc ze sł_rony ulic, zachowując pierwotny wygląrj budyn-
.i:, ,

,lllł1-1łuJQc pi:,]r,-i] źl9ł:Dne prłez i.,]f zęd j wykonywane pr;8z P6KiM

widać przy ich cealizacji dobre tempo, facho*ość, poczucie es

tetyk!, ład i dobtą organizacJę. Oby zawsze i vłszędzi.e zatcu -
dniano tak dobrych fachowcEw !

Rórvnież liczni prywatni rłaściciele posesji wzięli się
za ich konse§łację. Szkoda tylko, że * niektórych pczypadkach

rł czasie remofltu - modernizacji kamienice tracą swój pierwot

ny rłygląd : np. }ikb,iduje się gzymsy. Będzie łatuiej tynl<orłaćn

ale mimo rłszystko ... żal,.

Chodniki i ulica A. Mickiewicza należą do najbardaiej
ni§tezplecżnych. Duży ruch pieszych, szczególnie dzieci uda;

jących się dt du6eh budynków szkolnych, jak i poruszających

się pojazdów ( nie zaulsze z dozroloną szybkością ) stanowi

potencjalne zagrożenie. Czy nie należałoby pomyśleć o odgro*

dzeniu obniżonego chodnika l wejść do posesji od nr. J do 11

ciągłą nretalorrą barierką ( taką jak np. oddziela slę pasma ru

chu na autostradzie ) ? A może by do końca ulicy ?

Niebezpieczne jest rórvnież wyjści,e z " Piwosza ", szczegblnie
w czasie zamykania punktu, gdy duża grupa " przedawkowarlych"

wytacza 5iĘ z §zeroko otuartej hramy z impetern na §rodek jezd

ni. },loże barierka ?

Jak się osta,tnio okazuj€ najbardziej nietrezpieczna jest

ulica Jana Matejki, na której dochodzi do czołowych żdetzeń
poja zd6w.

Jest to wynik przede wszystkim nieuwagi klerowców ale i roz-

srerzającej się ulicy A. Mickiewicza, która aż prosi by . 
"

jecha§ prosto. A moża by pojazdy " skanalizo*a§ " (brr jakie

brzydkie słowo ) przy pomc,cy znak6w poziomych na jezdni ?
By kierowcy nie §cinai.i łuku na narożniku ulic Szkolnej i J"

Matejkl lewą stconę tej piecrłsaej należałoby wy}ączyć czę§cio

wo z ruchu. Rozważania te oczywi§cie stracą sens, gdy Śmigiel
będzle leżał przy obwodnicy, ale pifii co-.. niech slę wypo-:

wiedzą fachctłcy.
Dla podniesienia bezpieczeństrła należy koniecznie też

coś zrobić z kratownicaml studzienek przy ul. Tadeusza Kośclu
szki, Kierowcy zneją te pułapki i omijając je przekraczają oŚ

;ezdnl. To też ruchllwa ulica.

Z nogl na nogę szedł i spostrzeżeniami się podzielił Hubert

Zbie.§k1.
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lfu,lj............ ŃC snłłcii
Wchodzę do posterunku o godz. 17"55. Przy biurkach sie

dzą 3 slerż. Roman Bzylkowlak l posterunkowy J6zef Szłapka .
}lła§nle są w trakc!.e wyplsywanla zadań, kt6re móJą wyl<bna6

podczas dzisiejszeJ s}użby. Godz. 18.00 : zgłoszenle dyżuEne:
mu w Komendzie Rejonorłej w Ko§cianie rozpoczęcla g}użby. Bwa:.l

dzle§cla mlnut późnleJ wychodzlmy na pi,eszy patrl:} po mle§cte.
Idziemy ul. Ko$ciuszkl, dalej P6lnocną. Przed Centrum

Kultury gwa.no 1 mlodzież czeka na dyskotekę. Kiecujemy §lę
do parku '-! spokojnle, ctchutko ; nle pora 1 pogoda na harce .

Policjanci lnlorrują mnie , że latem Jest tu dość t}oczno 1

niejedno rnożna zobaczyE. Wychodzimy alejką w kierunku szkoły
podstarłowej, po drodee miJamy pana " lekko chwiejącego 91ę",
zapewne " go5cla spod okna " gdyż w Oollu Ozla}kowca jest we1

sele. Pollcjanci sprawdzają zabezpleczenle szkoły. Wchodzimy

w ul. Mierosławskiego, następnie klerujemy slę w stronę 0_oród

k6rv Dzlałkowych. Jeszcze tylko sprawdzenie bramy przy budują.:
cych się blol(ach nauczyclelskich, kt6re mają s}abe zabezpie-
czenie. !łrżna do nich dostać slę z drugiej strony, gdzle opło
towanie ma wiele dziur i żabrad to co się komu przyda.Podcho:;

dzimy do bramy ogródków dzlałkowych, o dziwo jest zari<nięta .

Jak stwierdzilt poltcjanci, w sezonie jest to mlejsce licz::
nych schadzek i " zabaw " na koszt działkowicz6r*, zwłaszcza
że niektbrzy właścicle],e działek wręcz zapras?ają biesiadnt -
ków pozostawiając nle zari<nięte altanki. 0alej patro],ujemy

sklep spoźyrłczy pczy ul. Kościuszki, budującą 5ię aptekę,gdzle
l]"09.1991 było w}amanie, następnie przedszkole.
lla ul. Kllińskiego spol<ojnie, tylko przed sklepem rłonopolowym

ruch.Na u1. powstańcótl Wlelkopolsklch cierr"lo. PoIicjancl pod'-

chodzą do dwUch młodocianych, którzy popisują się jazclą nie-
ośrłietlonymi rowerami na śroCku jezdni. Tym §azem skoitczyło

się na ostrzeżeniu.
0 godz, 19.Ą0 " odzywa się radiostacja " :l policjanci nie mo!

gą odpowiedzieć, gdyż słysżaln§ść jest tyj.ko H jedną stronę
( no cóż,wysoka jakość naszej techniki). Po chwili słychać po

norvne wołanie ll vlracać do bazy i skontaktgwać się z dyżurnym

w kornendzie Rejonowej. Jecien z policjantóH ponownie próbuje

odpowiedzieć, ale nic z tego. Po dziesięciu minutach wracamy

do posterunku, sierż. Gzylkowiak łączy slę z dyżurnym :.l uda§

się na interwencję domową rł Koszanowie. Policjanci zgodnie

stwierdzają, że jest to nleprzyjemny typ interłencji,kiedy flu

szą ingerować rr spralrły rodzinne.
0wadzie§cla minut pbźniej policyjny gazlk zajeżdża na

miejsce ( trzeba bowlem było wyjechać samochodem z garażu).

Przed budynkiem stoi starszy pan. Policjancl pytają l co 5ię
stało ? -: panowie, syn pijany, cały tydzień pije t jeździ tra
ktorem a w dornr urządza awantuiy. Teraz spu§clł psy i poza,ny-

l(ał bramy. Moja źona ze strachł też się zarnknęła. Policjanci
pukają dość mocno w bramę. l,łychodzi " awanturujący się pan ":
; Panowie, o co chodzi ? To jest posiadlość prywatna.: Jeste:
śrny z pana o.jcem, proszę nas wpuścić. :: f,hwileczkę tylko po:

zamykam psy -: pada odpowiedź zza bcamy. Policjanci rchodzą do

mieszkania. Po rozłno.łie pan M" obiecał spok6j w doinu. Siedząc
w samochodzie vridzę, że vryszedł z papierosem już spokojniej:
JL,l .

}lracamy do posterunku, krdciutka przerwa na wvpicie gorącej
herbaty ! zjeCzelłie kolacJi.

Godz. 21.00 wyruszamy w trasę po Śmiglu i gninie , a1=

jUż samochodem. Jedziemy w kierunku Morownicy, gazik zatrzyi.łj
je się w ustronnym mieJscu. Rutynowa kontro}a poJazdóli. ...a:<

się ol<67gJę, kierowcy Jeżdżą przepisowo. Jeszcze laz objeżcża
my rynek i przyległe ulice, po czym samoch6d kieruje się r
kierunl<u Czacza.
f'o drodze wstępuJemy na stację paliw p. Bororvst<iego. Zagiaoa-
my do barui wyłącznie n!łoozigż. Pani pracująca tam lnform..lje
mnie, że wlększy ruch jest w późniejszych godzlnach, kieciy to
kończą się zabawy i dyskoteki. Wtedy młodzleż rpada na pixo
1 flal<i, bo jest tc jedyny lokal w okollcy czynny eałą dobę.
W Czaczu jeden z policjantól* sprawiza zabezpieczenie Karcznry

" Husarska ". Następnie post§j rł Przyslece Polsktej : sprarłi
dzenle §klepu §pożyv€zg§o oraz kontrola pojazdUw, w jednym
przypadku nie obyło §ię bez mandatu. Kieróvrey bardzo stę spie
sżyło, a że jechał pięknym zagranlcznym salrochodem '| §wiatła
biły na lewo i prawo ". li Przysiece StareJ 1 §nietowte spo.1

kojnie, na drodze prawie żadne§€ ruchu, Następna miejscowość
to Wonieśc. Tutaj równiez Jak lJ poprzednich mieJscowo§ciach
sprawdzenie sklepu i kiosku, oraz kontroia pojazd6w.Preed p6ł
nocą zajeżdżamy do StareEo Bojanora /po sprawdzaniu sklepół
policyjny gazik kieruje się na stację PKP. H d§orcoĘej pocze

ka}ni zaintrygował policjantUw męEzyzna z doś§ znacznym bal:

gazem. Pollcjanct przystępują do rylegityrrnwania oraz spr6w,:

dzenia bagażu.Otwierają torbę, a w niej dwle nienajnowsze

wiertacki elektryczne i pościel. Pan solennie zaperł,niał , że

kupił to wszystko iq §|(lepie vl Lesznie. po dokładnym obejcze :
niu policjanci spisują personalia osobnika, nunery wlertarek,

a tak2e sprawdzają cry mężczyzna ien nie jest poszuklwany.Oka

zało slę, że nie" 1,1 tej sytuacji ni.e pozostało nic lnnego jak

pożegnać lntrygująeego pana. Slerż. Gzyikowiak lnformrje rtie,
że rozpoclynamy objazd " drugiej strony gnriny". Jedziemy

przez Sierpowo, Wyde8owo, dalej przez las ( najkrbtszą drogą)

do 8ronikowa. Tylko przed śrvietllcą wiejską tłoczno l gwarnoj

wesele. a więc jedziemy dalej. Jest godz. 2Ą.40 samoch6d poll
cyjny zatrzynuje się przed sklepen spożywczym w ltłorownicy.po-l

llcjanci decydują się na dłuższy postój, być rp2e trafl się
gość weselny , który po kiet ichu xsiada za kierownicę ? St,a;,

zało się jednak, że kielot€ołn jak i pojazdom przez ni§h pro:

wadzonym nic nie mcżna było zarzuciE.,0o Śmigla docieranry. po

godz. 1. Po tak dłirgiej nieĘtrnśeilponownie,objeżdżamy ulice
Śmigta. Przed Centrun kultury spokojnie, dyskoteka już się
skończyła. Wjeżdżamy c}o parku, tu rUrinież spokojnie. 3eszcze

tylko zaglądamy do 8aru przy stacji. Rzeczywiście towarzystwo

nieco się zmieniło. Sierz. Gzylkoxiak informrje rnie, że zaz:
!/yczaj o tej porze przesiaduje tutaj młodzież, dla ktUrej dys

koteki i zabauy kończą się za wcześnie. 0o zakońezenia słuźby

pozostalo nam 20 minut, wysłUżony gazik powolutku kieruJe się
w stronę posterunku, a raczej garażu, aby jutro służy§ śmi,]

gielskim po}icjantom.

Wchodzimy do posterunku : jest przyjerrnie, cieplutko,
jeszcze tylko infocmacja o zakończeniu służby. Przed pożegna:

niem pytam policjantów jal< oceniają dzrsiejszą słuźbę ? Ży'

czylibyśmy sobie wlęcej tak spokojnych sobotnio |. niedziel !:

nych dyżur6rv. Ja r6tvni€ż dziękując za gościnnośĆ życzę śmi'-

gielskiej po}icjt 3ak najwięcej spol<cjnych dyżur6w.

Korzystając ze sposobności chciałabym serdecznie podzięi<ować

Komendantowi ReJonowej Kornendy Poticji w Ko§ciani.e podxomisa!

rzowi, Zenoncwi Kasińskiemu, załodze Posterunku Policjl Loka1:

nej w Śmig}u oraz pallst,atl Tere§l€ i Jerzemu Marclniakom za u-:

maż]iuienie zrobienia repr:rtażu. ( 0tł 1



M A K 5 Y M I L I AN S T A C H 0W I A K ur.się L7paźdz-
lB7B r.w Kościanie z ojca Aleksandra i matki Michaliny z domu

Laucentowska
'r/ychotlywany był wzez stryja mieszkającego we Wschorłie. Tam

też uczęszczał do girnazjum,ktdrego nie ukończył,Hrócll do Ko

ściana i pracował jako uczeń drogeryjny u spowinowaconego xuj
ka Grądkowskiego.Po skończonej nauce, Eozpoczął pracę w chara-
kterze porrncnika w drogerii Barcikowskiego przy śu.Marctn w
Poznaniu.Tarr też pożnał swą p§zy§złą żonę tłerontkę Gladygz.
Małżonkowie do Smigla sprowadzlli stę rł l90) Iub 190ł r.vłynaj
mując suterenę budynku plzy u}.Mickiewicza 20 na sklep droge-
ryjno-kolonialny.Po paru latach zakupili od Bernarda Becke§a

budynek przvltójieluticy pod. nr.l,w ktd§ym rdwnież prowadzono

sklep tej sameJ bnanży

Ze względu na stan zdrołvla zdoł§ł 9iĘ uirolniC od służby woj-
skouej.!,lziął jednak udriał w Forustaniu Wielkopolskin.
0d momeptu przybycia do §mlgla był niezwykle aktyifiym czło§ie
kiem.Już w 1905 r.zo§tał naczelnikiem straźy pożacnejt a w

1925 - jej prezesem.Ozlałal róuflież rł 8ractwie Kurkovłym. Był
pierwszym pfezesem utxoczonego 2?.ą.L92ż r.Związku Towaczystw

Polskich w Słniglu.Naleźał też do "Harnonii".lklia 6.].1904 r.
został członkiem Towarzystwa Przernysłowcdtł Katolid<ich w Smi-
glu.Onia 9.6,1909 r.został wybtany jego wiceprezesern,a w la -
tach l9I0 -191r l 1918 - l9)2 (t) pełnił iunkcję prezesa.,

|,.l marcu (r5)i9]] r. nadano mu godność Prezese llono§owego.

t}ług! czas : do wybuchu wojny był wiceburmistrzem.

Został rozstf,zelany rnając 61 lat.
|ldowa udała §ią do ll6r§zawy.Trzej synowie przed l9J9 r. już
nie zamieszkiwal_l w §mlglu.

B R UN 0N l,' 0 JC I E CHOl,rl SK I ur.sięH 1886 roku

w Ratowicach,d.pow.Leszno jako syn Jdzefa i Julianny Gerlich.
l,j latach 1906-1909 służył w wojsku p§uskim będąc strzelcem
kró}ewskim.

Zvliązek małżeński zarłafł z Anną §chul z Ol§zev.a,gdzie też po

ślubie zamiesekał(rłieś ta była dużym skupisklem Niercórł).
Zawodowo byi od najmłodszych lat związany z koleją pracując na

stacji Stare Bojanoworpoczątkowo jako robotnik,pdźniej jako dy

żurny ru§hu.

Był członkiem "Sokoła" tr StaĘym Bojanowie.
!'le wrześniu l9]9 roku po powrocie z ucieczki spod Warszawy pra

couał na stacji. stare Bojanouo.Był podejrzBwany przez Niemco}ł

o informowanie władz polskici o odbywających się w restauracji
Wllhelma Langnera - mieśclła. się naprzeciurko zabudowań tlojcie-
chowskiego :zebraniach.

Zabrany zostal 22,10.19]9 roku okolo godz.21" przez policję 1

dostacczony do Smigla.Miał 5] lata.
lldowa wra: z jednym synem została wysiedlona B grudnia w rejo
Sokołotla Podlaskiego",

J 0 Z E F T 0 L K S D 0 R F uc.się IĄ.12.1905 r.w Prusach
Wschodnich w miejscowości Allensteinrobecnie Olsztyn,z ojca Jd

zefa i .matki Katarzyny z dorru Langorska w rodzinie niemieckiej.
l4aJąc tcży lata zostaŁ zaadoptowany pczez bezdzietne małżeństwO

ąLb-dU kU)
Plotra i Katarzynę Koszewsklch z Kośclana.Katarzyna była ,sio-
strą jdzefa - seniora.
0o szkcły powszechnej uczęszczał rł kościarrie.i-ll<ończył rdwńież
szkołę handlovę.Pdźniej w rubryce zawdd podarłał kupiric zbożowy.

Pcacował ,ł biurze "Rolnika" w Grodzisku Wielkopolskim"Tu też
poznał Helenę oerdę,z ktdrą 22.9.}9]1 f.zawarł związek małżeń-

ski.9ł ].9]1 !.malżonkorvie sprowadzili się do Starego 8ojanowa 1

gdzie prorładzi}i przedsiębiorstwo handlowe.

8ył członkiem GminneJ Rady Na§odo,.{ej w §tarym .8ojanowie oraz
pełnił funl<cJę wicewdjta rł gninie.
|lle wrześniu l9]9 c.zostai zmobillzotłany.Po połlrocie do donnr co_
dziónnie rrrusiał się neldolłaC na żandarmerii r+ §mig}u.
Zabrany został z dorrru po południu 22 pażdziernika i dovłiezlony
na postecunek żsnderrnerii w Smtglu.Mlal ]Ą Iata.
0d żclny,ktdra chciała nadać telegran do 0lsztyna na poczcie w

Starym Bojonowie nie przyjęto §o.'
lł,lc'owa w§az cdcką Marlą B grudnia'zo§t.ła wysledlona w rejon So

kołowa Podlaskiego,skąd udała slę do Warszawy.0 rozstrzelanlu
męża ,]ovłiadomiła rodzinę w olsztynie.Brat rozstrzelanego w mun

durze kapitana ! siostra zabra}łszy z Warszawy wdowę z dzieckiern
pczybył do Starego Bojanaxa domagając się od miejscorłych władz
wyjaśnienia pclyczyn rozstrzelania.1łł odpowi€dzi usłyszeli l

OŃry,fanatyczny Polak.Cdckę zabrano do 0lsztyna,wdowa powcdci ,

ła do Vlarszawy.Po uciązliwyeh staraniach (cdrkl nie chciano rły

dad) obie zamieszkały w Kazinierzy Wielkiej,skąd cdrkę Marię
jako Nient<ę chciano wysłać do Rzeszy.Tak się jednakrdłięki zbi
egowi okollczności,nie stało l obie po wyzwoleniu wrdciły do

Smigla zamieszkując u l,|ariana 0erdy,brata wdowy,

s T AN I sLAll 1,10 JCI E cHOl'łsK 1 ursięrł lB?9r
vl Stiińcu d.po. Kościan z ojca 

^nd§zeja 
i matki Marianny z domu

Andrzejewsl<a.Ojciec byi właścicielem gospodacstwa rolnego o po-

tłierzchni J0 ha.

Stanisław w 1925 roku kupił z banl(u rolnego 2l hektarowe gospo-

darstrro r,l \,lydorowie,dokąd się sprowadził.
Dnia 16.2.1927 r.w Parzęczevłie zarłarł związek małżeński z Prak-

sedą Siudą,mieszkanką Lubiechowa.

Był prezesem Kdłka Rolniczego w Radomicku oraz wójtem gminy Sta

re Bojanotvo.

Zalrcany został przez smigielską poticję 72.LO.z rłłasnego gospo

darstwa.Najpiecw zaprorładzono go na probostwo w Radomicku,a nas

tępnie do strażnicy,gdzie poddano 90 torturom.OroOę do Smigla

odbył pieszo idąe za wozem,na kt6rym ulol(owano jego rodzlnę.
\,l Smi.glu,w cza§ie pożeqnania,polecił żonie wtaz z dwdjką młod -
szych dzieci udać się do jej brata do Lubiechorła,co też niezwło

cznie uczyniła.
Został rozstrzelany mając 40 lat.
l,Jdot,a wFaz z rodziną bcata została w l9Ą0 r. wysiedlona do Moś-

cic 0olmych koło Zab}ocia (woj.Bielst<o - Podlas|<ie).

Posiada też -przechorvywany do dziś w książeczce do naboźeńst\"ła-

list napisany tuż przed śmiercią,na kartce wydartej z tego same

go notesu co listy J.Larrniczaka i L.Szymańskiego o następują -
cej treści : " Ostatnie słowa z celi więziennej gdzie oczekuję
na ślnierć.[Jiona żoneczko,clziateczki,bracia i siostry oraz wszys

cy znajomi.Zostańcie z i]ooiem.Żoneczko kochając a wycholruj dzia

U
I



tki"'ń{ prawdzlwych katoli*Ow.OpowiÓJz im o ojcu a twoim męźu.
Módlcie się za mnie.Żegnam Was Kochana Żonko i dziatki moje i
b}ogosławię Was.Zostańcle z Bogiem.TwóJ mąż l ojciec.§tasiu Woj
ciechowskl.2J X l9]9.6rób już wykopałem.0 lle ktoś te kartke od
nalizie to proszę ją oddaC żonie,jest,{ Lubiechowie.|,lojciecho -

Do Lubiechowa dostarczono kożuszek fłozstrzelanego .Wdowa ,peuJne
go dnia przeglądając go,znalazła * zar!ła,uku kartkę - 1lst.

TuZ po dokonanlu egzekucji posługując się up§zednio do te
go wytyporłanymi polakami oprawcy przetransportorvali zwłoki ne
cmentarz poźydowski,na którym wykopano doły - zbioro,łe mogiły,
do któtych złożono zwłoki.

po rryzwoleniu smigla Rada Miejska przemi,anowała Rynek n3
plac Rozstrzelanych.
Przybyły z wygnania ksiądz Stanisław Nowak wspólnie z.dwczes -
nym burmistrzem LeonaEdem Gtaczyklem zatroszczyl1 5ię o groby
Rozstrzelanych.Postawlono krzyż,Ęozebrano szopę,która stała na
jednej z nogił,uporządkowano miejsce.

|,l piervłszych dniach maja 1945 r. nfJoszerzonym zebraniu
Polskiego Związku Zachodniego (jego głdrvnym celem było we§bowa
nie ochotników do osied}ania się na Ziemiach 0dzyskanych) powo
łano Komitet Ekshumacyjny Zwłok Rozstrzelanych Pola}<órv w Smiglu
składający się z l) osdb.
Z jego składu wyłoniono ) osobową konisję wykonawczą w skłarJzie
bucmistrz Leonard Graczyk (oóźnte; wycofał się z prac komisji)
- pczewodniczący,Jeczy Kasprzycki (viceprezes Pll) -zca pczevl,
i Antoni Łęczyński - skarbnik.
Kosztorys prac ekshumacyjnych sporządzony w sierpniu 1949 roku
opiewał na l50 tys.złotych.

Środki flnansowe gromadzono tóźnymi sposobami.Liczono głó
wnie na ofiarność społeczną.W wydanej 0dezvlie do obyłlatelstwa

asta. Smigla i Okolicy napisano :''Na cmentarzu katolickim
pomnikiem powstańców i wojakórv powstanie 9iękny pomnik do

tórego porłstania i Ty się przyczyniłeś.A więc 0bywatele i 0by-
telki cuszmy wszyscy do tego dzieła kieszenią,pokażmy innym
a§tom,że i Smigiel może się zdobyć na wspaniały pogrzeb dla

naszych BRACI MĘCZENNIKOi{ ''.
Spczedawano także cegiełki o wartości od 10 do l00 złotych,otga
nizotlano zbiórki wśrdd mieszkańców rłsi i miasta Smigla.W nie -
dzielę Palmową 14.4.1946 r. zorganizo!łano w ''Zborze poewangeli
ckim w Srniglu" koncert religijny.z którego dochód przeznaczono
na ekshumację.

Gcobowiec dla Rozstrzelanych przygotowywano na cmentaczu
parafialnym,tuż ?tzy wejściu z pEawej strony w miejscu rosnące
§o rozłożystego drzewa.
|łogiłę wykopano ręcznie zwracając się ińiennie do poszczegóI -
nych mieszkańców miasta o przyjście '' do pracy cmentacnej''.!l/ ce
lu ułatvłienia usunięcia ziemi (15B mJ) cegie}nia Nietąźkowo wy
pożyczyła kolejkę polową i kilka 1orek.
l(ad wszystkimi pracami na cnrentarżu czuwał oddelegowany na ten

1 pczez firmę Vl.Łukomski budowniczy Marlan Ranl<e.

Trumny -2)- sztuki wykonały warsztaty stolarskle pp.J.r,la-

4
.rtuszewskiego i A.Srłocowskiegc.Koszt vlielu z nich zosi.ił żFeiun
dowany bądź przez rodziny bądź pczez osoby inne - ob-ywate}i.
mlasta.

Prace el<shumacyjne na cm€ntarzu pożydowskim rozpbczęto
10.10. 19Ą5 r.Najpierw Fozkopano mogiłę zawiwrającą z'włokj, noż
strzelanych )0.9.19]9 r.Zwłol<i,leżące twaczą do ziemi w 2 tzpł,
dach po 4 osoby,były dobrze zacho,łane i nie nastręczały żednych
trudności z ich zidentyfikowaniem.
lloda podskdrna przyspieszyła rozkład ciał złożonych w mogile
drugiejrco spoltodorvało trudności w ich rozpoznaniu"Ookonywano
go na pod§tawie szczątkót{ odzieży,tFwałych drobnych przedmio -
tótv,bądź - 9ł6rvnie ueębienia.
wielu ochotników z prac ekshunacyJnych w trakcie ich tr.łania
zcezygnowsło.Najwtęcej poświęcenia wykazall Stanisław Skrzy -
pczak (drvczesny kopacz ) i Edwa§d Kregschrrer.

Urocaysty pogrueb będący wielką manifestacją żał6bną 1 ps
triotyezną został odprawiony 2).10.1949 r. tł sz6stą rocznicę
drugiego rozstrzelania.Jego przebieg został p§!€dstarłiony w

materiale zbloror.rym opracoldanym pĘzez l,rydział Propagandy Porłia
toiłego Komitetu tkshumacyjfłego w Kościanie pt. '' Z katekumb
wsporrytleń " ,s.27-?8 (zawarte ,i tym opracowaniu ''llspomnienia z
wtęzienia kościańskiego" są pióra X Stanisłavla lłołłaka) wydanym

w 19Ą6 coku vl Kościanie.
l' piecwszą 8ocznicę ekshurnacji 2r.10.1146 r.d6l(onano poŚ-

więcenia i odsłonięcia przez burnistrza Józefa Tskarczyka pa-
miątl<or,lej tablicy t.r murze Aptet<i _ miejscu roustrzelania.Patri
otyczne przernówienie wygłosił prze§odnicżący Komitetu Ekshurna-
cyjnego _ Jetzy Kaspczycki.
Po tym akcie uczestnicy uroczystości udali się na onentarź ,
gdzie ustawioay nad rrogiłą fło:strzelanych poru-rik poświ.ęcił ,ks.

Stanislarł |łcwak,który teź wygłosił okolicznościowe kazanie.

R 0 z s l n z E L AN I POSTScnIPTtt4

lle wrześniu l9B9 roku minęło 50 lat od egzekucji.Ich ofia
ry zostały upamiętnione tablicą tsrurowaną łl śctanę Apteki. Ich
nazwisl<a z b.lakonicznymi informacjami (załliesa3ącymi niekiedy
błędy )rpŹna odezytać vł okolicznościovlych publikacjach.
Cza§ jednak biegnie,pamięć ludzka staje się coraz bardziej za*
vłońa i dla młodego pol<olenia odczytyvlane półgłosem nazwiska
Rozstrzelanych stają 3ię Etstyn,nic nie Ńlłiącym dżwlękiem.

Bardzo szybko chcemy dołączyć do Zjednoczonej Eucopy.Im szyb -
ciej i konsekwentniej owo vłejście będzielry realizovali,tym ...

Interesowały rrnie trzy tematy : życie Rozstrzelanego,tra -
giczne losy Jrgo rodziny i pamiątki,które po Nim pozostały.
Infoclnacje żbiesałem przede wszystkim od żyjących jeszcze ich
potomkól (zyją jeszcze dwie wdowy :kataczyna kasperska tl Roba*

czynie i Prakseda tłojciechowska w Wydocowie ).
Korzystałem również z ba§dzo nlelicznych żrddeł pisanych : pu-
blikacji regionalnych,protokólarzy torvarzystw,których byli czł
onkami.

Udało mi się dotrzeC w Ceńtralnym Arcirir,łum llojsl<owym w Warsza-
rvie do wniosków o przyznanie medalu i Klzyża Niepodległości za
wierających własnoręczrrie napisane źyciocysy J.Lawniczaka,Z.Lu
komskiego,W.Kreusńnera,}J.Piocha i F.Zbierskie§o oraz do Głów-
nej Karty Ewidencyjnej Zygrrunta Clesielskiego.
Zebcany mateciał nie jest jednolity,jest mocno żróŻnicowany i
nie w pełni jednoznaczny.Stąd niektóce biogramy są pełne-dłuż-
sze,inne skrótowe,lakoniczne,nle zawierające nawet pełrrej rJaty



urod?enia.Wiele w nich też l sprzecznych infoqmacji.W tych wy-
padkach opiara}em się na najstarszych zachorvanych źródłach.1,1p.
imię Modlitful<iego - Bronisław -ustaliłem ne podstawie zachotva-
neJ Księgt meldunko§ej z 1922 roku,w któcej w rub§yce imię wpi
sano : Bronlsław.Potwlerdza to też mleszkaJący w Lesznle brat
Franctszek.
Skrornre ramy naszej gazety nie pozwalają mi przedsta\łić całego
zeb§anego materiał}:rszczególnie tragicznych ].osów rodzin Roz -
strzelanych w czasie wojny.

Za wielkle osiągnisie uważam też sko,nptetowanie zrtJęC ws
stkich Rozstrzel,anych.Reprodukcje lchrnieraz ze zdJ{, zbioro -
!,ych,wykonał bezpłatnie fotograf Jerzy Marciniak ze §migla,za
co tą drogą słładarn Ęr serdeczne podzlękowanle.

0lacząo zdecydorrełem się na publik8cję btogBarnów Rozstrze
lanych na łarnacfi "Witryny Smigtelskiej' ?
Zdaję sobie spEa§ę,że na publikację ksląż{<otlą ani rnie ani|wY
dawcę nie stać.A przrcież Jądrek No§ak{rrrś(i zamieszkeły rł L6sz
nie napisał mi : PlłlIĘć 0 NAszYcH oJcAcl{ NIE tłOżE ZAGINĄć l ! !
Publikuję je teź i dlatego,aby*ry _ nifiE ty3zystko _aapamiętali,
żeto'LUDzIE LUOzI0},| zG()TOl{ALI TEN
L05".

PS.Oczytłiście rację r€ p.Teodor §elxarz bierdząc, że nie 17.
10.19]9 r. Jak naplsaliśny (W5 nR8,s.4),ale l?.12.t9}9r.urzą-

dzono na Rynku w §niglu demonst§żcyjny pogrzeb Ni,errcóv zagi-
nionych we wcześniu 19]9 roku.PrrapraszaĘ/.

ąF

}bbert zbiecski

-ffi|l}ffi
gzerL*arya -nPmujT

- aWJułŁ 1
I. Pan 't I l| proraózący dzisfalność gospodarczą na naszym

terenie nie rpże przyzxyczalE się & ryłrcgór porząd(ot{ych,
estetyki, hlgieny, Ez}rrr co Joki§ czas d§ażnl pRar,ych niesz
kartc6ł i znlszerrl Jesteśny b. często upqnlnać tcp Pana.
SzanoHny Pan1 e "Z'o. ImprędzeJ będzle
Pan respektował rymgl Frząd<owe l pru€§tgzegał zasady
współżycla społeczr*go z niesd<alfeaml, tym leptej dlł ?a2
na i będzte to miało rpłytr na Pana '' obmty ''.lbprorradzlny
do tego, że będzie Pan poSorząd<owyrał się '' ptauu 1d<a1-
nemJ " a jezell nie, to naaraxiary Pana do rezygnacji ! in:
teres6r.

P a n i 'l X " postawiła sałnoct6d na '' zakazle zatrzyrnywa
nia się i postoju " udając się do fryzjera, a kledy uyszła,
zorientowała slę, źa fryzJer był drogi ( wliczająe mardat
kacny ).
Przypominamy, że znaki sa po to by ,ie respektouać. Podpg::

rząd<owanie się przepisom drogo*ym przez kierowcEw oraz
pieszych wpływa decydująco na zapobieganie wypadkom 1 ko::
llzjgn.

Wokół nlektbcych obiektUw stwlerdz1llśmy zanleczyszczenia
ocaz ",uprawy chwast6w ". Cleszy nas fskt, iż bacdzo so!
1idnie do tego problerrr..l podeszło klerownlctwo Śmigielskiej

Spółdzielni i'r,:,etw6rczo]Handlowej i doprowadziło teren . o!
biektu b. mieszalni pasz (u}. Kilińskiego ) do estetyczne:
go tvyglądu" Dzlękujemy Panio prezes_le.

Mamy źyczenie aby w przyszłości nie trzeba było upomlna6.

Ą. DzlękuJemy też tłialu bezl,nllennym wła§clcle}om psbw za zcoll
zumierrie apelu l zatroszczenle slę o swoje " czworonogl ".
Nada1 jednak niektbrzy mleszkańcy nie przywiązują do zabez
pleczenia psów należyteJ wagl. Szanowni Pailstwo ::.

w§clekIizna jest nadal 9roźna
i od czasu do cza§u ogniska tal<le są ujawniane. Dbajrny o
nas i o nasze dzieci l PiOs na ullcy, w parku, na targowls
ku ! w lnnych miejscach może by§ przyczyną bałaganu oraz
powodowaC obawy prz€chodnibw.

5.Palaczu tytoniu |l truciclelu
własne9o ołganizmu i §rodo"wls
k a ! Nie rzucaj niedopąłk6w na ulicę 1 chodnlki. Są kol
sze:korzystaj znich . 0z i ec i ! Rodz i ce t !

Wrzucajcie papierki po słodyczach, lodach, lub inne odpafl:
ki do koszy. 0bajmy o czysto§g naszych miejscowo§ci.
|.!ł.gdĘ i silnv czlqyięlu ! nie niszcz urządzeh l znakbw ,

dr?ewek, ławek, nie mocuj slę z koszami. &pj§_zĘ*§}g-__d9.
Ł<l!LŁu s,gąłJsrlego, 1 tam wykorzystaj nadmisr 31ły i Bnp§gii.

6. Ulice miasta oraz drogi l ulice wlejskie nie są " torami

żużlowymi 'l ani " autodronami fornruły I ll : MłpgĘi,Fierqw::
cv nie pooisuicie sie swolml.umieietnościani. bo to czesto

źlę*sreJgd§Ły, OszczędzaJcle luQzl, przechodni6w a także

swoje pojazdy i palivo.
(lgr§wgl l szczęqólĘi€, oojazC$w cieżarovłvch ( blaszaków:
1 innvch ) nie naiezdżai§ie na chodniki. kraweżniki. nie

-lt*.ffi||rlt-Jzasłaniaicie widoczno§ci w mieiscach niebezaiecznvch.

-#

8ałagan w tym zakresie źle świadczy 6 naszej kulturze.
Straż Mlejska przestrzega przed skutkami wynikającymi z

nieprzestrzegania przepisbul. Gzy koniecznie musimy karać ?
Kiero!,rco pornyśi i dbaj o porządek.

Warto§ć roczna znislczefi dokonyrłanych w Śmiglu oraz na

tereni€ całej Bniny sięga xielu mi1lon6rł zlotych.
czy to przynogi nam chwałę ? Czy nle ma innych potrzeb ?

§traż Miejska wystągiła z lnicjatyuą !§!a§3slg na te:
renie mi asta l(i lktt pa.! ingd,*ł w. !y[L_j§O!Łq9_ 3§_9Ę!en.Lor{§9o

strzeżqneqo ( całą dobę ) szczegblnie dla sarnochodói{ ciężaro:
wych 1 autobi.tsótł.
prosimv szanownvch Mieszkaficów o składanie zapotrzebowania w

tym żakr€§ie. Rozwiązanie te§o prob].emu przyczyni się do upo.:

rządxowania parkowania pojazd6w na ullcach.

Kornendant Straży Miejskiej rł Śmiglu : Leszek Balcer..

Klerorłca tego poJazdu, nlestety, Już nie żyje.



JAK DOPISALi WYBORCY ?

Numer Sledzlba
komi!:
5ji

1 Sz. Podst" ul.Mickiewi.l
cza, Śmtgtet

2 ZSZ pl.Rqzstrzelanych ,

Śrnrgtel

] 5z. Podst. u}.LeszczyHir
ska, Śmlglel

4 Centrum Kultury,Śmigiel

5 Świetllca Wlajska

żegr6wko

6 Pałac, Morownica

? Sz. Podst. Bronikowo

8 Świetlica Wlejska

Nletążkowo

9 Śwtetllca Wtejska, Czacz

TYLE §ŁOsń,, UzYsKAtY U NAs

LISTY WYBORCZE :

2 PSL Sojusz Progrannwy B0)

17 Wyb. AkcJa Katollcka B0]

68 U. WLkp. i Lub. 
'2254 tJnia Denokratyczna )96

60 S" L. 0slnokratycznej )B1

12,Porozumienle 0bywat. ]00

Ąl K.. P. Niepodl. 24l

,lfi

i9OĄ

y, TYM KANOYOACI z NA5ZEJ

GN1INY i

Stefan Klupsz Śl1 26]

WoJclech Cleśla 6l1h. 78

Bogdan Roszkowiak fiob. 17

W

4l6

36,

,05

Ęrawn1o!nych do
głosow.

r0]]

l067

1l4,

1466

§łosy
ważne

§enat Sejm

5043ż1

Ąr1

659

L97 l90

20, l9l

19Ą l7B

?16 218

6L2 ,76

zI5

71B76c

l70 Lrg

2ą4 216

]0 2,

1]

lĄ

10

Ą9, 48]

Ą6]

65a

900

150B

sz. Podst. Przysieka
Stara

Świetlica PGR , §tare
Bojanowo

$idet}ica Wiejska

Karśnice

Szk. Podst. Wonieść

§;pital, 6mtgiel

11.707 9018 ąB2l

Średrłia frekwencja wyborcza wyniosła vł naszej Głninie

5Lr5 ',. Stawia to nas w kof,zystnym świetle w stosunku do śred

niej krajowel ( ł7,z ł ), jednak nie zawadzi pamiętać, że tak

dobrą statystykę tworzy u nas oh{ód nf lĄl w którym głosowelo

niemal 100 ż upravłnionych,...._czyli ]8 osób.

ą11

,69

,9

pDrł.arrunt]rrT-
Ę rywelłqwj ru Lj Grnłnq

ó P. P. ?. Piwa 19'
7 Chcześc. Bem. 158

5) Zdc. Pol. S. Ekol. 149

13 K. l.lyb" For" Lucl.
j2 Ran. Lib :: 0en.

] 5o1. Pracy
42 U. Pol. Realnej
]0 NSZZ "§olidarno§ć"
46 Partia Wolrto§ci

62 P. P. Ekol. "Zieloni"
Ą9 Blok L.-{hEześc.
66 Lista " Ptrezesa Z.

Morarrskiego"

4] K. P. Ziel. i Ekol.
ĄĄ §tconnictxo Narodotłe

67 6c. Kand. Niezal.
8 S. Demokratyczne

]6 R.ch. ; S. "Przymierze"
58 P. Z, Zachodni

55 W. B}ol< lfiieJszości

TE 0sO8Y ZOOBYLY NAJI.{IECEJ

GLOSÓW W GMINIE

Marek Jurei( (17) 48Ą

Janusz Maćkouiak (z) 40'

Stefan Klupsz (68) 26J

Aleksander lłoJclechowski

Nletąt*<otlo 86

l.łaciej CleślalGlll1sko 11

}rzy Cieślal Śmtgiel 2a

... A TAK VJYGLAOA

0KREGOWA

Ll5TA

Marek }rrek (l7) tŁ6i8

Józef Zych (2) 16.4 t l

Lrz
12,
117

1l0
B]

6,
60

44

2,|

?x,

r8

L2

10

9

5

2

l.l poprzednich wy§ocach do Sejm,l kardydorrala z terernl naszej
6miny tylko jedna o§obo - p. llitold &lieczył{skt.OĘcnie tych
kandydatbw na posł6w miellśny Już sześclu.

Trzej Cieślorłie : Wojciech , }Ęeiej i Jerzy to rodżenl
bracla, kandydujący każty z irne listy. Cid<avłe, czy gdyby

t{szyscy trzej uzyskali mandaty poselskie, to czy w 9łosowa:
niach obowiązyuałaby ich dysclpltna klubgwa, czy rodzlnna ?

GŁOSOWANIE D0 sENATu

By}i§my skłonni odda6 fotele senstor§kie A.B. Szyma l
nowsklgmu ( Łrnia vłielxopolan i Lubuszan ) l t96] słosy oraz

L. Cerkwickień,u ( ł{At( ) :: ll50 9łos6w. Po podliczeniu głos§rv

w skali wojevódatwa leszczyńskiego okazało się, że w sumie

najwięcej głos§w uzyska}i : Bolesłan SzudeJko ( Unia 0emokra

tyczna ) ! 26.840 o§az A.B. Szynanorłski 2 2L.9r3 głosy i Oni

to będą reprezentantami naszego województwa w Sengcie.

GLOSOWANIE t]0 sE3,ĄJ

Głosowanie do Sejmu odbywało slę w okręgu'Ę stanowią!
cym połączenie wajewództw leszczyńskiego i zielonogĘsklego.
Przysługiwało okręgowi 1l mandatbw poselskich.

T. Billt'tski (60) tĄ.96]



Janusz l4afkgwiąk(20) i,l.. l|i]

Rutynn,,ła kcntrola : kupione, czy .." ?

P R Z €P R A S Z A M Y CZYTELNIKÓII za błąd, który ptze:

oczyliśmy w poprzednim numerze. Oczywiście pisze się pancerz

chltynowy.

]dzei Bąk (68)

Jan Futło {54)

R. Bertoszcze (12)

Jdzet Zych i?)

Z. 6orze],ał{czyk (60) l27

S. Żurek (17) 72'l

S.Skoruptłlskl (2) 1,04

R.Szetemietiew (12) 1B2

l.] ranr:jęcirt*R.Bartoszcze (12)

T.Szcąepuła (5{)

A.Zarębski ()?)

Z.Goezel,ańcayk i60) ?.157

Marek Kłpczko (6]) 5.B?4

}5]
147

L76

! ,L
r.Z,łłt9.3,I4

8.390

B.09]

JŁ{żel Eąk (s8) 4"791

l.B.Zakrzewska (Ą1) 4.]0?

oraz z listy krajowej

J. Turczyhski (l7)

i"iieszl<=ńcan: *r:j-.w$dztlva leszczylisklegc są panowie ..

l,1aćk*xiak, Eorzaiańczyk, Bąk 1 Turezył1si<l.

OOrObilli.iiv się w okręgu Jednej posŁard<i,co stanowi ( o

iie dgbrze pcliczyłam ) ... 1/4] r*szysiklch kobiei x nor*tl wy:}

branym Sejmle. Szkoca tylko, że nazwisko tej zaczyna §tę n6

" zet ", bc pizy płrse,łarliu 1,mi*r:rryrł w Sejilie t§zeba będaie
dlugcl czekaC, żeby zcbac?yif naszą przetistawicielkę aaierzająi
cą ku urni=.

rl naszyn ca<ręgu noglifiy wybierać"zaled*/ie" z ż6 1ist ,

a i tak możn3 t]-yłn słysze§ westchnienie za prcstotą hi§toFyce
negc referenCun " J x TAK " lub głattvłanlem " bez skre§leH".

To tak;e ,rcje reflsks3€ p0 wyt]oreĘh do Parlanęntu.Prax;
dzi,,nle prc5}emy porłsi,a}y teraz dla tych " na g6rze ", ktEczy
m" in. beia nusleli z tej rozsypankl partyjrej złożyC senso:
wny Sejn i Rząd.

Starałam się dokona§ dla Pai{stwa''jakie;ś najprostszej
analizy wynikdr,ł wyborbw par}srn€ntarnych l] na najniższym szcze
bi.u vivborczym" §erdecznie dziękuję źs udostępnienie mi do te:-

go celu danych będących rr posiadanlu Urzędu MiG Smigiel,Pozxo
liło tc " ,łitrynie Srigietskiej" podad Czytelnlkonr wyniki gło
sowania z terenu naszej §miny, a ja znalazłam się niespodzi*|
uanie w gronie kofi€ntatorór rłybor6w pa§lar€ntarnych, kt6re ma

ją nas wszystkich pr:yblizyf do Europy.

J"§karżyłl§ka

Redateję naszej gazety otiwledził s. 8roniśłab, §korupit'i.:

ski, kt8ry podzielił się swoimi spcstrzeżeniami dotyczącymi

aktualnl,ch spraw ąa:ize§o mia$ta. Nasz gc§E zastrze§ł §ię, że

5ą one subiei<tywne l dyskusyJne, ale warto się nad nimi za:l

stanowić.
My te z__ l,,ię_,{_lgłfll Zg_]{Eł.s.tE!J!i _:i}9 eqądzamv. Sądz imy ;ed:
nak, źe wario nad nimi prrdyskt,ltałlaf" Czekamy na listy od

czyteinikórr i od ev,entualnych adresatbr+ następujęcych spo:]

§trz€źań p" B. S*orupll1skiego :

1" B}aczego mieszkallcy nlB tiyrażają swoJego sto§Unku :l pa:]

triotyzmu do świąt palfstwowych pop§lez rłyrvieszanie flag
biało-czerwonych ? OalłnieJ nas dc teEo " zrmrszano ", tel-

raa tyjemy w wolnym kraju .""
?, lłidać bcak poszanovłania i dba}e§ci miejsc apocaynl(u roż:-

strrelanych l;. na obu cmentarzach"

]. Nił likxidujmy eachowanych jeszcze elerent6l stylu secell

syjnego w a§chitekturze :.: dawny budynek rabina przy uI.
Micxierłieza, bud. przy ul. T" Ko§ciuszki, * ktbryn miel

szkał p. §iąkowski .".
Ą. Naj.ei}, rłpro*adzić zgkaz parkovłania samochodEw na niekt6:

rych wąsklch ulicsch -.i np. J. Killtlskiego i zorganizouaĆ

pła-ine i strEeżcn€ parkingi np. na targoxisku lub placu

ćwiczeń ;15F.

5. t/€że ktoś p§fiTyślt o zorganizowaniu zak}adtl pogrzebo!,rego ,

ktć.y za}at*ialby wszystkie farmalności zt tązane z pochdw

xiem. Cbecnie rodzina załatrłia te sprauy z każdym oddziel
nie. Pochłania to dużo czasu ! nertów. TEagarzy najczęś-
cie,i bierze się z PGK - są ubrani tak , Jak pczyszli do

pracy. Może by firma zakupiła dla nich sto§ołne peleryny?

6. |,łaleźy szybko podejrnorłać jednoznaczne decyzje. Rok temu

omarłi,ano sprawę kręgielni, spcawa do ctziś nie jest zała)
twiona, a obieki niszczeje.

7. Cey xtoś zorganiauje otwafte mistrzostxa Ś^i§],a w tenisie
stołowym ? Je§li tak, to partycypuję rł ufundowaniu nagro-

dy - pucharu.

Pana Brcnisława Skorupiłlskiego xysłuchał ( HZ ).
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,dIEeZORhlIcA z oKAzJI śvłrgrn ruIEpootĘctoścI

Onia 9 1j,stopada br. o §odz. l?.00 w sali . 0entrum
Kultury w Śmiglu odbyła slę rłlecłornica zorganizowana przez
Śłrrigielskie Towarzystwo Ku],turalne i Centrum kultury z oka-
zji 7) rocznicy 0dzYskałia Niepodleg}ości.

Uroczysto§ć otworżył p. mgc Witold &niecżyński ppe:
zes ŚTK vlitając }icznie zebranych mieszkańców naszego miasta
i gminy.

Słowo wstępne nt. Podległość i Niepodległość wyg}o-
sił p. nqr Hubert Zbierski tłunracząc przystępnie co ozne*
czają te dwa słowa.

},l częścl aĘtystycznej wystąpił zespół mlodzieży z
Technikum Rolnlczegc w Nietążkowie pod kierunkiem nauczycie
l1 pp. Wqjciec"ha Ciesielskiego i Grzegorza Głorackiego.

Młodzież prżedstawi}a w wierszach 1 pieśniach jak
wyglą{aŁy drogi do Niepodleglości"

Było to dla starsre; czę§cl widzórł wi,elkle przeży§i€,
tym bardziej, że nogll§my się wlączać i śpiexać pieśnl t
piosenki patriotyczne znane nan z młodych iat.

Całej inprezie " patlcnował " marszałek Józel Pił:
sudski, ktUrego portret rłykonany pczez Śmigielaka Antoniego

Szulca stanowił tło dekoracji.
Imorezę zakończył p. mgr W. Ciesielski mówiąc z em-

lazą : " zdało mi sięt że Macszałek z portretu uśmiechal się
r1o na§, więc chyba był zadovłoiony ".
ilatomi.ast wyrazem zadowolenia ucze§tnl}(ów lryły grord<ie oklal
ski.

0ziękującorganlzatoromzadostarczenie odrobiny
wspomnień, za clekaŁrą lekcJę historj,i dla młodzieży oczekuje
my na spotkanie z okazji kolejnych rocznic odzyskania Niepo-:

dległaści.
Janlna Rzymska

i,J i tryna
jnigle}ska

-Za.pn-s"{i nz,s @ao

B.li.1991 r. Zasadnicza Szkoła Zawodovla w Śmi,gtu na
uroczysto§ć poświęconą 7) rocznlcy Odzyskani.a Nlep6.:
dległo§ci . }&ntaż słowno ! rruzyczny zapĘezentowała
młoduież szkoły pod kietunkiem mgr Leokqdii Szymanowl
skieJ.

8.11.1991 r. Śmigielst<ie Tołłarzystwo Kulturalne na
l{ieczornicę która oóyła slę w Centrum Ktrltury.Zebranl
tłysłuchali prelekcji tĘ§ }fuberta Zbiersklego, Bo czym
nastąpiła czę§ć artystyczna H wykonaniu młoda§.*,zy Zes-:

Połu Szk6ł Rolniczych im. Jana Kasprorvtcza a Ńietążko.)
Ha, a przygotograna Bod kierrlr*<iell Ę§ Grząorrc &&owa]]

ckiego i rłgr t{oJcieeha 0leslsl*iąo.
9.11.1991 r. §entruft Ku!,ttJ§y r §miglu na ReJme*y Tt,rr:
nteJ Piłki SlatkoweJ. W Tuffii§Jt, §aało udzlsł 5 drutyn
z zakład6l pr66y. !{ wyni.ku rożg§y+€k I miejsce i po;:

char B§8ńi§trza Miaeta l &rtny &l§t.r zd*yła dBużyno
§p6łszieln1 Mie§ukańi6Ę6J " T€ćrł ń r Ko§sianie, II
l$lsjsd€! 1Zesr§ł §*k§ł Rolnlc*yłń ź §letą3ł{orra, I1I
Posterunek ĘollcJt LdtalreJ ae $mtgla.
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