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Prąeglądłjąc ńi*§§ 19i§ą4?{ e liocł }9}} roku zauwazyć
m*:łfl§, że ternat*m nr 1 była spiawa tltrzyrłania Po,*rletu Śrnll
gielskiegc 

"

§yła ona aktualna Już łł połoxie l92d rok::. lltJłłczas tel

deleEacjao x skłtd ktdre; wchodłi},i 'iłłarjysłłx Pioch repi:e;
zentujący Magistra,t i Sejmil< Pclvlataw;v, fił]esław Antko,łlak
i ( ? ) Pietrzak z 8rońska * lłydłiaŁ Powiatri+y uciała się
dc lłarszawy i 3 li.pca 1926 raku !'porłrd*iłn z dohfyi|i skutl]
l<iem ".

Cnią l4.7.193l coku ukazał si.ę artykłł redekcyjrry p,Ł.

" Cr: słychaC ? ", § ktdrym ceytamy l "Wobec ,.rporclywie krą*
żących poglo§ek oraz na liczne ł:,pytania nag w §pratvie ,..ma:1

jącego być zrlie§ienie portiatu śmlglelskicga donirsimy §lano*
wryn Ceyt*}nikr,m, iż dotyclĘza$ nle rna żadne§o deflnltyw i
negc !ł ttlj spra,łie zarłądzenia. lł inię dobra obyłatelstrdą
apsluje&y dc przedstawlcie],i miasta i kornpe,Łentnych r:zylrni:-:

kdrv, aby vłszelki.ęmi moźllkemi siłami stał"eli s!"ę, by sprałła

Iikwidacjt pa*iatu nie tłeszła na tary rea,}ne ".
\,j zakończeni§ s§tykt:łu napisano, że pr3e? rniesieni* pclvlia-

Łu najwięcej poszi<odowani z*stallby ur;ęCni,c;y, kupie*twc, _!

przernysł, a Liezrubocie vłzrosłcby w duujnasd§.

Parę dni pdźniej luCność Śmi.g}a ^-ysłała d0 Flirrigierstiła
Spralł l{eNnętrznych ,ić tłjłrszaui* zlioro,#y prote$t p§z€ciwk.

zaĘi.erzonej i,ikwiCacji nnst€go pr:iviatu :

nitej potjpisarł! mie*zkańcy mia§ta povliatĘlłe§o Śnligln-:
t,iojevddzt,ło Pcenaćskie ! i:ee rłzsiĘdi,, na rdżnice nsrfr;
dcwcglcin wylnania i płr*kcnałl poli,tyężilych Łącz,fmy

się jsdn§mydlnie x żyvłym proteś;ię prl*cj,uiqo zamlerzo
neJ 1ikrłiclacji powiatu śrłtglel*ki*ę;o.
iloz§ery§zenie ludno§ci cełego psbłiatu nie ma §ianic "

Czy w aeasach ogł5lnej łlepresji gc§ptld§§§zej potrzeba

rzecry,ai§cie jeszcze tak drażniącego aarłędzenia n3;
szej administrilcji państvlowej ? i czy g* potrzeb* ko.
niecznie tł po,*iecle kre§owym, gtlzie sprawncść admini:
stracyjna jest pierrvszę potrzebą państrvr:rłą ?
*,zr:cz-awe dane wskazujące Jak rlielką kreywdą l klęs!<ą

dla powiatu był6by ;ianiei:zona )"il<ividacja, zavłj.era me*

morieł magistratu i rady rrriejsl<iej na*zego niasta,
wysłany w_ taj spra,rie do_ministers-Łlła.
Zarlosiny usilną prr:śbę ł łanieclranie prcjel(trj likwica*
cyjnego 

"

Jakie argu*rcnty ?a,dierał

rol<u,memoriał ?

rjaiowany 16 lipc* i9]l

1) Ucierpi Śmigiet ; n;lastn nlająłe 4 tysięce mi*szkań

cdw, sie.Jzihy urząddx pcwiatoułycŁ,szkcłę wytlziałłwą,
że/isi<ę szkcłę gospod;irclą, tlodoniąg, gazownię,rzeźnlę
miejsi<;1, konr.:rralną kesq oszcłęc'ności,duźy ruc|] prżemy

słclvły i hairdlowy r: w tym śjłynne tarli środoye"

2) Pa likvłitjacjj. usłabnie j, zamrza rulh gospodar§zy,

lstanie przerłysł i h.lndęl , lniastc żljł]sżei€, a rtsze:n l
tyrn r:słabnie i si.ła podat}<ctła łiiost* i ckoiicy,

] ) !ł 1a tach i.'}'lĄ;.1929 p;:repro_.łaCzonc lto,na :ne iltg;s$i;yl
cjt : pu}cl:łł;nc brulo.i i pn;akłłdunc chirijni|ii, zi!łoż{],-)§

cręściorło kanalizację, §§ubudovlano §zkołę y{ydzia}owę,

pobudowano no!]y ustęp publiczny.

ą) ,ćl' 1977 _r*ku założono Stację 0pieki rl*d i,tatką i
$zi.ecl<ien. Lldział" *iasta w jeJ u,ii:ynlaniu ,"t7nos;i toc;
;,ri* 7.500 eł.

9,i '*' }9?6 T*rku kupigno ciij l]irręgo,łle§s l_i§aęiu Zi*fi§i{ie.1
go r.ł Foznatriu 15 he ,ali na §cubudi§HĘ"ChecniĘ llti*sit:

Fo§iada w jednyn kai;plek*ie ckał* ?5 hektar:dlł"Jest go

tox_v nlai: rożbudowy sporzędzcny r., 1937 §$ku, kidły
prrexid,.lje bo5.xko, patk fiiej§ki i 7? pał*ei hudslłiń::

nych po 0,?5 ha.

6) l,ł 1928 §oku edd6ło miastó bezpłatnle lr9 ha Fałłia:;

tolłęrml Komitetoł*l P!!i i t{F pod btlds$Ję bsiska po$iatori

wego (?ob. 'nWltryna śłłigield<s" r:r 4).

7) Wydatki na odńowienie ulic l założenis eh*dnikdw

przekracaaJą suńę 1}6 ty§.

8) W oststni§h 6 latach pcbudorrano § Bi€§sis l) n0;;

*ych domów mieszkalnych z }6 fileszkanlani tak, *a nę*

dra mieszkaniowa zupełnie zn!kł3.

9) Preez e$entualne zniesięnie pc*łiatu oprdznl slę tł

mleście c§ }5 fii8§ekań, niertjcrrsr§ś§i §tr§cą na warto

ści, władcictetom doirrdw g§ozi ruifia, bo albo r{e§łk§:r

nia stać będą p$żne, alba povla*rie się 6bniży §Byn$Z

dzierżallny"
l0)Powtat śmi§ielski jest powiatem kre§owym ż $risśua,j

niną pod rłzg}ędem nąrcdo!{ościo*{yr§ i wyznaniouyn ludno

ścią, wymaga wlęc oględneJ, baczneJ i spcęitystej żd:
ministracji.

ll)Przed 45 },aty rząd pruski mial to wgey§tke na uw§;

dze i odłączył cd povliatu kościańskiegg ttrorząc §§s;,l

bny polłiat.

l2)tlagistrat i Rada Miejsk3 zdając §oble §pra§€ , że

projekt }ikwidacji ma na celu J8dynie o§zc?dnośri
dla §karbu Państua povlzlęły ucht{ałę podniesieni* cłę:;

ści kosztdrł adrninistracji płrlatu n€§39go we wy§oko;

ści 15 tys. rocznie.

l,])Powi,at posi§da !r}6§ną koleJ zbudoxaną przgd }5 ],a!

ty.

l4)Fovłlat prDwadzi wzoroi.Ją gl§sg§dalkĘ flnenscwą o ćżytil

świadczą nadrlyżki budżetaxe § 16t8ch g§sp§datsztsch !

L927l28 7].7B7,90 zł. 3 !9?a/ż9 ż5§.l??,8ż e}"
19?9/}S 24]"].88,]9 zł. i L919/31 l1?.}Ą0,?} z}tl pdłr.

l.,|enociał końcey slę apetem ;'' Proslmy preeto u§itrnle o au i
niechanie zsmiaru likwidacji pgrłiatu §nigielsklego ''"
Porlpisal,i go z ramienia Magi,stratu : Władysław Piociru}łaksy:;
milian Stachcwiak, §erłeryn łakowski, Stanislaw filt*se*k,(?}
Matusrevlski ; r r*mlenia fiady Mie;ski,ej l iiitcld Łukc,ffsl{i;.
przewyJnicaący., 3lanisłax Gdrecki , (,?} l.arł].i*ki, a].bert ,ii,:rn;l

schel, Antoni slł*rovłsi<i, l-ierm.fi P3.tztłj_, (?) Schulc,Jłł Le-
śnik, 5tanisław Tomasrevłski.

" !'i poniedziałek ?fi bin. (lipsa i9}1 ł.} l_rrjała §ię d€;
legacje ciri Pana i,Jcjewoay rł Pc;narii.1.;. 'łJe wtnrel< |ł prJł,.]dnie
,r;yjec}rała delegacje z}ożłna z przr:rjstłłlił;ieli rniasta i *,::,u!

xiatu ilł Paria biinistra vi Vierstawir:.''

ldyslłki okazały się daremne. 0nia 1.0Ą.19}2 roku Po:
rłlat Śmlgie}ski aostał zJ,ikwldcwany. ( HZ ) J



§ladanł
,,ł& pafut Nla NEł tYlh§ltY "

( ZoU. t' Panorama Leszczyńska '' : nr. 19 z"-12.05.1991 i
25 z 2]"06.1991 )

To był przypadek.

ZbieraJąc rłaterialy do historil ogródkdw dzia}kowych w *nl-
glu trafiłem do pana Jerzego K A 5 P R Z Y C K I E G 0,by:
trego społecznika.
Mimo tego źe, obecnie nie udziela się społecznie, lnteresule
się tym, co dzieJe się w naszym rejonie.Czyta też p§asę lo:
kalnę.
: Czytał Fan ł Panoramie LeszczyńskieJ o zbioroweJ mogile w

Robaczynie ? : spytał mnie. To eo tam piszą delikatnie md -
wiąc mlja się z rzeczywistośclą.
: A co Pan wie o tej sprawie ? : spytałem się nieśrnialo.
- Ouźo. Miałem równleź dokumenty, ale ml skonfist<owano je.
- A co Pał pamięta ?
; Jak pan lłie we xrześniu 1945 r. rr Śrniglu potvołano komitet
do ekshumacji zwłok rozstrzelanych orzy Polskim Zvliązku 7a-
chodnim. Jako rviceprezes zarządu byłem przewodniczącym tego
komitetu. !l dniu 22"X.45 przeprowadziltśmy ekshumację zvlłok
przy udziale komisji sądowo :- lekarskiej.
Po uroczystym pogrzebie rozstrzelanych, w listopadzie 1945 r.
zorganizowaliśmy zebranie rozllczeniowe, na ktdrym ktoś z sa
11 spytał §ię, czy ten sam komitet mdgłby zająC się innymi
mogiłami ?
0czywiście, odpowiedziałem. bl programie PZZ lezy, ,by wszy-
stkie zbrodnie były wykryte. Pcojekt poparł też klerownik se
kcjl tladania zbcodni hitlerowskich inż. Biegadski - budorłni-
c?y.
Ustalil.iśmy, że wszelkie inforrnacje na ten temat będzierny
lbierać ,lł biurze PZZ, ktdre mleściło się przy placu Rozstrze

lanych 12. No i ludzie przychodz!,Ii, opowladali, zeznavłali.
Niektóle informacje były spczeczne, ale myśny wszystko noto-
wall, wyjaśniati, Robiliśmy teź szkice. Teczka rosła. Z do-
nlesień wyłoniły'się dwie sprswy.
Pierwsza dotyczyła nieznanej mogiły w lesie Wydorowo,po pra-
wej stronie jadąc ze Śmrgta. Przypuszczaliśmy, że kryJe ona
zwłoki księdza ze Starego Bojanoua.
0ruga lłiązała się ze zbiorową mogiłą w rorłie przeciwpancer-
nym w lesie pod Robaczynem.

Jeszcze w 1945 r. zostałem wezwany do Powiatowego Urz@u Bez
pieczeńs'txa FŃlicznego w Kościanie, gdzie mi zabroniono pro
wadzenia da).szej działalności w sprawie tych mogiłrże spravra
moglł nie istnieje,Wymuszono oświadczenle,że tym tematern nie
będę się da).ej interesował. Tak też poradził mi wojerłódzki
prokurator, który był rdwnież przevJodniczącym zarządu woje:
r.łódzkiego Pżż.§prawa usnęła. A dysponowaliśmy pięknym mate-
rlałem od naocznych świadków i od tych co byli sprawą zain-
teresowani.i p,tosili by przyspieszyć sprawę, gdyż zbiorową
rngiłą interesują się nie tylko dzieci ale i zwieczęta.
Zvlłokl do mo§i}y przywożono prawie zawsze nocą,czasem z sa-
rnchodu ccś spadło. EkshumacJi nie było, bo być nie mogło i
żaden sclłtys,ni.e mógł na nią otrzynrać pozrłolenia.Mog}a 5lę
ona dokonaC tyJ.kcl za zgodą wladz 1 w obecncścl komisji sądo:
wo - lekarskieJ.

; A co u dokumentacją ?
r l.llosną 1946 r. reak,tywowałem działalność Towarzystwa Gimrra
styctnego " So|<ół " l zostałełn Jego prezesem.
Pewnego dnia przybyło dwdch pandw, ktdrzy kazali zaprowadzlć
się do mieszkania. Freepror"ładzili rewizję 1 zabr:a].i ni.e tyl_
ko dokurrentacJę'o Sokoła " ale i teczkę '' Robaczyn ''.
ltl styczniu 19Ą7 roku przy ponowneJ rewizJi i aresztowaniu
znaleziono l zabrano teczkę mogiły z Wydorowa.Jak Juź w§po:
mni,ałern, były tł nleJ szkice topograficzne i zdJęcta. Posądzo
no rrnie o w§ogą dzlałalność i szpiegostwo.Chyba daleJ ., Już
nle nuszę mówid...

PS Przy autoryzacJi tekstu p. J.Kasprzycki powledział mi, że
§pró!,Ję tę oplsał $ kslążce pierwsey wdJt gminy Stare BoJano;
wo.

Idąc tym śladem ustali}e,n, że był nim Leonard Matysiak.że był
wóJtem,todzina potwietdza, ale o kstążce nic nie wle. A rnoże
ktoś z czytelnikdw ? ( HZ )

SZPIT&i- REJON01,łY

im. WOJCIECHA 0CZK1- , $łrcuu

tlojciech B C Z K 0 urodził się w l5}7 roku w Warsza-

wie w rodzinie koiodzieja. Nauki początkowe poblerał w szko:
le katedralnej, następnie rozpoczął studla filozoficzne 9l

Akademii Jagiellodskiej. Tam w L5J? coku uzyskał stopień ba-
kalarza. l{ latach 156? - 1565 był nauczycielem u Harszaw;

skiej szkole katedralnej.
l.l 1565 E. dzięl(i pofltocy finansowej kapituly warszawskiej u-
dał się do l{łoch, do Padwyo ktdra stanowi}a dwczesne centrum

medycyny w Ęuropie, potern do Bolonii a następnie zapoznał się
jeszcze z uniwecsytetami we francJi l Hiszpanil.
vt Lr69 r. wrócił z doktoratamt z fllozofii i medycyny do !,.lar

saawy, gdzie objął oborłiązki lekarza kapituly l szpitala św.

Maccina.

Dnia 7 sierpnia ],576 r. został mianołany lekarzeln nadwornym

i sekretarzem krdla Stefana 8atorego.
Był pierwszym autorem, ktdry w literaturze polskiej na

pisał w l57B r. dzieło medyczne w Języku ojczystym pt. "Cie-
plice".
Przedstawił w nim całokształt ó}rczesnej wiedzy lekarskiej z
dziedziny balnealogi! i balneoterapii.ltłody lecznicze uważeł

za jeden z najskuteczniejszych środków .w wielu ,ohorobach,

ptzy czym odróżniaŁ : polewanie wodą, kąpiele, 1 kuracJe pit
ne. Zalecał też ćwiczenia ruchowe e także stosowanie muzy'(i

w czasie kuracji.
|,Iojciech Oczko był rdwnież autorem monumentalnego t

oryginalnego dzieła, wydanego w języku polskim pt. "Przymiot"
Omdwił w nim dzieje szerzenia się kiły, jej etlologię (przy-

czyny),patologię tobjawy) i terapię (}eczenie). Uznał ją za

chorobę zakaźnę. 0pisał opetację plastyczną nosa vl jego kiJ
łowych znieksztaŁceniach za pomocą płata skóry wziętego z ra
mienia.
Jego książka przyniosła mu sławę i powszechne uznanie.

llojciech 0czl<o zmarł w L599 roku w Lublinie, gdzie zo:,

stał. pclchowany.

dr Henryk Florkowski



a Jvodl J§Ą .tv$eĘ
Środek }ata, albo Jak kto wol,i l kanlkuły.Cała Polska

odbywa.swoje letnie wędrdrłki. WyJeżdżaJą śmigielanle, a cza-
sem innl przyjeżdżają do nas. I niekiedy dopiero z naszymt
6ośćmi mamy czas przejśd stę po Śmtglu i zauważyć szczegó-
}y, które na co dzień umykaJą naszeJ uwadze.

Stac.la kole.iowa l pełen uroku budyneczek, który dzidd
ogronnej pracy wykonaneJ gtzez samych koleJarzy zyskał osta;
tnio bardzo na wyglądzie. ?tzez Jakiś czas mogliśmy oglądać,
jak stale ktoś z puszką farby dosłown!,e cegła po cegle odnar
wi.ał elewacJę.Efekt Jest lmponuJQcy i od ciernych belek kon;
strukcji pięknie kontrastuJą naturalrrego koloru cegły,z wy:
raźnyml, białyml.spainami. Nawet rynny ujavłniły słoJą rrrodę
! kwadtatowe (!), z ozdobnyrnl rłlotarri przy okapie dachu stal
nowią syrrpatyczny akcent w ca}yn wyrażi€ budyrku.A propos s

czy zauważyliścle Państwo, że od strony ulicy zachowały §ię
Jeszcze w nurze kółka do wiązania konl"
Nałet ubikacJe, teraz bardzieJ wyekspono,1anerłlyglądaJą dzię-
kl wspornianyn zabiegom kosmetyciĘym.zuBełnle plzyzwoicle
( w każdym razie z zewnątrz).
Wszystko na teJ naszeJ stacji Jest Jek najbardzi,eJ prałdziue,
choć zminiaturyzoilene. Powiedziałabymrże vrręcz wzrusaaJący
jest wldok mą}eńkiego urządzenia.(r&niet pięknie odraalŃane)

które służy,M & pobieranl,a wody przez parowozy.Mamy stacJę
jak z obra3ką, i, Fg_rsonel ,który ńyba lubi swoJą pracę,tylko

czy długo Jee4ęą będziemy mieIl naszą koleJkę ? Jakoś bar-
dzo niepokoJą po§loski o jakoby nieuclrronnej likwidacJi nie-
rentomej wąskotorór,&i - oby były to pogłoski fałszywe!

Uliea_!ęoąęzyós!ą: " wykopki 'i, a właściwie " rozkd i
pki " na chodnikach wzdłuż poczty i " Arreryki l'. Zndw korse-
kwentnie rdwnocześnie rozEbReno chodniki po Ńu stronaehrza_
pevlniając nam koleJną turę nieuchronoych spacętótr w piad<u.

Byle nie tak długo Jak poprzednio na ul.Mlckląricza ! ( pil
szę to 9 slerpnia).

Ulica Kili(sttego_ ( u wylotu w stronę bazy G5 ).Jak il;
żejrtyle że tutal doszły jeszcze Jakieś koęlikacje z vłyty_
czenlem chodnika. Na początku wyglądało to ponadto tak, że
zę ólóch pracownikdw " pilnowało " przywożonych płytekrocze-
kując na przyuiezlerlie następreJ partii towaru., Teraz już
wszystko jest na miejscu, włączyli slę mieszkańcy i rroże bę_

i dziemy świadkami niejakiej rywalizacji między ul.Leszczyńską
1 Ktlińskiego ! na której z nich rłcześniej zakorlczą się prai

Plac Rozstrzelanvch. Rdwnież tutaj wiele don6w zyskało
na rozwoju sklepów pryrratnych w naszym mieście ; została od-
nollona znaczna część elewacji, przynajrniej do wysokości
pierwszego piętra. Ctryba najrnnieJ efektowrrie przedstawia się
w tej chwili pdłnocna pierzeJa ryrrku, gdzie razi odpadający
tynk,rx, budynku ratusza. l"loże to nawet tak bardzo nie §zuca
slę w- oczy nam, stałym mieszkańcom, jak właśnie przyjezńym.
lł.tszę tu zaraz dodaC, że Burmistrz ma już to na uwadzeri roz
waża, jak by to zrobić, żeby było i ładnie i po gospodarsku.

. Znowu jakby drobiazg j niektórzy mieszkańcy byll tro-
chę zaniepokojeni, czy kolorowy frorrton byłej apteki ( obe :
cnie delikatesy ) nie będzie w Jakimś stopniu kłócił się z
tabllcę i nięJ_soern związanym z egzekucjami v LgJ9 r.Niepokój
ten był na,isuezęścle nteuzasadnlony' cżyż.nle.są pczy3emne

dla oka te za{bane, mlłe pelargonie,które są ozdobą żywą,jak

że nile kcn"trastująeą z leżącymi tarn niekiedy smętnymi szczą
tkami okollcznościowych wiązanek" Nie wątpię,że obecny ople;
kun tego mleJsca wymyśll coś, żeby l tv porze żiaowej było tsil!
tłidad gtaranie i parnięC"

§qęątarz p9iŁd9!§ĘŁ r eywię duźe uznani* dla §ospoda _

rzy miasta, którzy pctlJęlt starania, aby up*rrądkować (i wy-
eksponowaólplaeyk z obeliskiem ku czc! Rozstrzelanych" 0].a

młle jest to kolejny p..fiłrC na to, że niektedy .łlystarczy

cjobry pornysł t chęć, żeby pomino braku funduszy zrobirl coś
z widoDznym efektem.

Przyjemnie *ygląda też nowowznoszone ogrodzenie..lrl jednyrn z
filardrł zrobiono łlsaą. Jsś}i na tabllcę upamlętnlaJącą cmen

tarz ; to bardzo dobrze"
Bąs€ą. 01a moici,l rdwieśnlkdw hasen rtl"e tylke był mieJ-

scem zażywania kąpieli. To był też sFssób na spędzenię §po;
reJ części wolnego czasu. Fit*dy działała Jeszcze sekcJa płyl-
rłacka "Pogonii" ( vldwczas 'fBudovłlanych"), która Fod klerun !
kiem p. Włodzimierza Józefiaka asiągxła zupełnie przyzwoite
vynikt Jak na możllwości miasteczka, które nie liczyło rrawet

5 iys. mieszkańcdw. 8asen, to było miejsce gdzie " spotyka}a
się znaczna częśC rnłodaieży śrnigielskiej, a nawlązane , wów;

czas kontakty ko),eżeńskie przetr,,wały niejednokrotnie do dzil
siaj" 8asen dawnleJ, to także groźny (Jak nen się wtedy wy-

dawało} gospodarz oblektdw sportcrr{Fch p. Jdzef Ratajczak ,

którego obecni,e nie mnieJ sl<utecznie zastępuje p" Anna Kaźx
rnierczakowa ( z nieodtącznym pieskiem ).
Ozisiaj basen w dalszym eiągu jest naszą chlubąło ile mieJ-
scowości w Polsce rnoże się pochrł,ali,C n^dobnym obiektem ?
Pczyjeźdżający pojazdami mają kłopoty z parkotłaniem. A Jest
przecież parking niędzy kot}ownią a schroniskiem. Zamiejsco-
wyn porogłaby ,*ymaloviana na ścianle szczytor"lej sehroniska
stczałka z napisem PARKING.

Idę tak sobie noga za nogą i tekie obrazki śm!"gielskie ml

się nasuwają. Pewnie inni wldzę ten nasz Śrnlgie} eupełnle
inaczej. A jak ?

Jadwiga Skarżyńska

Rnłoąi Kaemierc<ąk:
Parkł p*dwołskłe

w rejoaie SMIGLń ę*,e}
P s r s k :. ; 3 ha (Przee{siębiorstwo PGR r Stare Bojanouło)"

Fark trtrzyrnany ul nienaj),ep§;aym stanie : ceęściotłc zai
rośnięty. 0rzewostan nie przedstawia xiększej łłartości den:-
drologicznej poza : drroma l,ipami drobnolistnyrni o obrł. pnia
},70 (o dużeJ koronie) i drugieJ zrośrrlęteJ u nasady korze:
niowej z 5 grubych konardw. §potkad tan można jeszcze kllka
dębdw szypułkirwych o obw. pnia około ),0G m, stare wiąly szy
pułkowe - obw" pnia ],B§-2,B0 m, kilka orzechdw włoskich,sia
ry okaz weJnutki L obw. pnia 2,40 m, ladnie rozgałęziony
krzew magnolii o pięeiu konarach (OyłO icrl Ij), gkazały głdg
ob,ł. pnia 1,60 m oraz wokd} mauzole*m Gerdorfdw {byłyc|r wła_
ścicieli Parska) kilka ocalałych egzemplarzy tu! 1 cyprysli.
kdw groszkowych odmiany plerzastej l nutkajskich.

,S p } a w i e :,: 5o.s0 ha. obecnie
Gmlny w Śmtg,],u )

Urząd ł4iasta t

Pari,:rpałac l dwa stawy ił] n*jwyższym stoi:niu zaniecji:a:"



net }Jręcz Zderrast§lłane.Na dużym podjeździe przed pałacem lo-
sną.: lioy szerokolistne o obw. pnia od 5,60 do ),50 m,wlązy
szypułkowe obw. od 4160 do 3,70 m.

Za pałacem w częścl parku najbardzieJ zdziczałej,wśrdd doroJ,

dnych 1 okazałych drzew rodzirnych (1ipyrklony,jesiony, topo-
le bia}e i czarne, rłlerzbyrolchy 6z6rne,§raby, Jawory l świe
rki) tozpoznaJemy szereg wartościorłych drzew obcego pochodze
nla l trdJigliczne gledicje, §§6ny ozarne i weJmutki o Ńw.
pnie około } metrów, dvłie ładne daglezje oraz żytłotnlki.

.§he łi< otło§lr5ha ( Rolnlcza §p6łdłie],nia Produk".l

cyjna ).
Fark zaniedbany i niepielęgnałłany. Z drzevr kraJowyeh

na wyrdżntenie zasługują l kilka potężnyclt białodrzełi! obu.

],80 m :: 3,00 m, xiąz szypu}kowy 1 obw. 3180 mrz silnie §ozj
łłlniętyni korzeniami deskowymi. Na podrłdreu gospodarcłym 3

lipa szerokolj.stna :; obw. ]l75 m oraz dąb szypułkowy L obtł.

}r30 m" Brzewa obcego po§hodzsnta reprezentolrane §ą przez !

dąb czerlłony, klon Jeslonolistny, kilka starszych e§zempla!:

rzy kasztanorłcdw o obył. pnia od 2,80j],20 m,dvłie topgle wło:j

skie o obr,r. pnia J,60 m i },40 m i wysokości okóło 40 netrółłi
oraż naJwlęksaa o§obllwośC pa§ku
(jedyny Ga tyilterenie) cyp r yśn ik b ło tny o

ob§. pnia 1,50 m z Jedynym §y§tającym ponad zianię pru,§nótoj

forern"( Jest to drzevłc pońodzące z Ameryki półnoenej znad

wb§zeży 0ceanu Atlantyckiego, gdzi§ rośnie na t€renach pod;

rnk}ych, bagnistych l zalewowych, w zrriązku z czyrłl *ykszta}-
ca korzenie oddec;horłe tzw. pneumatofory).

J e z 1 ę t z y c e ! ?,00 ha ( Przedsiębiorstuo PGR -Stare
8ojanorłg ).

Miejscowość położcca nad uroczym Jeziorem Jerierzyckim,
typu rynnoxego, połączonym wąsklm przesmykien zw€nym Ceaccim

l"lostem ż Jezio§em l,lonieskim. Park karygodni.e zaniedbany 1 za;
rośnięty na całyn swolm obszarze gęstpn Bodszytem, złożonym z
sa;łosiewd<, odrostólt i złykłych chxastdrł.Orzewostan w wieku

akoło 80 let, złożony Jest z grabdvł, jesiondw, 1!p, dębdw,klo
nót*, wlązdtł, brzdz, kilku świerkdw i jednego modrzewia"

Z drzew obcych występują : ółie jodtry jednobarwne, 1 świerk
kłujący 1 l,.orzeeh czarny. Przy zachodniej krawędzi parku rol
sną w rzędzie posadzone pięknie rozrośnięte wierzby białe o

obwodach pnia niepłzekraczających Z,żó n. §}lżEj zabudowań go

spoderskich rośnie nieyielka grupa lip t wiązów szypułkolłycho
ktdrych obwody pnia tvynoszą od 2,?0:1198 m.

Poza parkian przy dradze nad stawełn wznosi się dąb §zypuŁko-:

tJy o obw. pnia Ą,50 tfi, z tazŁ§żystą kor*ną i silnie rozwinię-:

tą szyJą korzeniową |: drugi dąb szypułkorły o obw. pnia ],95 m

ładnie ugałęziony rośnie ptzy zabudowaniach fglwarcznych 50 m

od brzegtu jeziora.

!{ on i eść:; 10 ha (Wojewódzkj, §zpital dla Nerwowo i
Psychicznie ćhorych i Kościan).

Park pochodzenia naturaln€go i,ltaz z kilkuhektarovlym la
sem mieszanym połcżony Jest wzdłuż polodoucowegc Jezi.ora 1,1o-

nieskiego "
l{ajciekawsze gatunki drzew pod lłzględem dendrologicznym ec§-
ta}y zgrupowane w części parku przyleg},ej do pałacu i obszer

nej polany rozciągającej się vl klerunku południowym.

Przed frontem patracu, na zadbanych trawnikach przy drogach

spacerowych rosną dwJ.e lipy drabnollstne g obw" pnia 2,90 i
2,B0 m oraz dwle tuje olbrzymle po l,}0 m obvłodu każda. 811-:

żej pałacu uśrdd tłie}u doroclnych drzew wyrdżniają się l lipa

'szerol<olistna ; obw. pnia 2160 m, śrłierk pospolity :obwćJ,10

m, stary jawcc zrośnięty z trzech drze,ł o obw. pnia ĄrŻ0 m

o§az bardzo readki okaz sosny żdłtej o ob!.r. pnia 2,łOm. 0ru::
gi okaz o pięknie wykształconej sylłvetce rośnie na skraJu po

lany w klerunltu południorło-vłschodnlm o obw. pnia 2150 m. Ten

oryginalny i dekoracyjny gatunek sosny charakteryzuJe §ię
sztywnymi lgłani oslągająeymi 3,5.?3 en długoś*l,okaza}yml
seyszkami (0;15 on długości) z macnymi Fotcemi na łulskach
szyszkowych orsz korą b. grubą,głęboko sp$<anąro zabar-rvienlu

c;lerrłonołrązcwył cjo czarnego.
r"a gałhdd cłj paiecu ,ł§Eda' lli*i* o}<at*ły*h Crzevr po*irodzenia

k;ajoweg* znajduj*my : chriliłłq }<an*eiyjską oblx" ?,żfi m,trdji ::

g;J,ir:łni"ę,c!ąb Ę?€l,w$nyt Lrui-; 63er"**1,1o1i*tny : obrł" ?,5S r$ o§ae

dib szypułiłni"]§ '": oł]!J" pnla Ą,lfi n.
C-;i;§J, sęCeiwy dĘb g łlbrł, B*i,a S,}fi nl rośnie na tra*nlku mię-

dzy pałacem" a breegJ"ern jełinra" Ro{nie tam także krzewiasty
tis* złoż*ny z i:onad 2fi konardił, ktcr8 tlrJoEzĘ razem kształt!
lę ku},ę o średnicy ok- 1§ m.

}.§a pi-:111;g2u e*iany wzncszą sig : śl.łlerkl pos6:oli-te:: obw" od

i,§ii d* ź|40 flt, itii.(a źywotnikćll *1"trrzymich, ahoine kanadyj-
$ka, {jąb fiza§t{.jlly, ki.Ika ią}end*; j**!,onoli*tnych l ki).ka e§l
z:molarzy d*ttnracyjnej s*óf!y §zgrnej łe swymi ciemnoeielonyi.:
ni ię}ami" tj./łł §łtunki cirłetv uymlrzają się ze zwartej $ciany
bujnegł *ite*$stanu pochodłenia łłltitimego.

ł zr+j.łrku z l]ijcifi|,ją zbiornik* retencyjnego na Jeziorze }łonie:

litin ,łiik;:rclcrrłano caŁy przy§raeżrry pas parku e cennym staro-
cizęllięm rłł sl*rokł:ści okołł ].5ff metrdtl"

,P r zys i8k a §iił §* -"5ha (Pa*stwoiły Ośrodek1-1o

dcwli Zargdorł*j - §tadnirra {eni * ńłcot}"
Park uporzęci}{c!{any 1 zadbany. Frzeo sty),owy,t tl*łorkiem

pr*lr6$7l;yg1 ż 1 poło,,{y XVlii rł.i,glci.l, ro;lrtie oIbrzymi kaszta-
!,]irr"jiec" erośnięty ijł wysnkrrści fi,8 m z 7 konardw (,ł tym Je
d,;rl ,:ldłałrany)" Olrwcoy poszczególnyłh kcriardr.l mieczą od 2,B0_
3,iJfi m.9ispd],rly nblłJd Bnia wynesi 6,60 m.!,ł skład drzewostanu
zł pał;cem łl*hodrą liczne gatunki. dorodnych drzęw rodzi §

syth (]iuy,klony,3esi.ony,Niązy,dęby i świerki), a rł otocze :-

niu starłu ( vłiększego ) topole cćarne i białb o obwodach pnia
od,i,43-J,00 m i kilka olch czatnych :.*bw. ],00-2,80 m.Park,
po generaln_vm upt-trządleciłrniurpozbawiony został pódszytu i
tra,ł1-lil<ćti. [)rzewa osiągają znacrne wysclkości, natomiast ob-
lłcdy łajgrut",szyclt nie przeklacłłję 3 mętrów.

Pizy drudze prowadzącej ż€ §,tacji kolejotlej do wsi zna;duje
sią aleja lłsżofie ? j€§iondw ,i, k3-onów,wśrdd ktdrych rośnle po
jełvi{ezo jeszczs l/ł barCrg §tarych c!.ch czarnych, zaliczonych
rJc ponnikćit przyrłdy"

C z a c z -. 5 łn ( Parlstwrrwy OśrorJek Hodogłli Zarodowej

§tadniła Koni * ftacai ),
Płłk rarrierlb§ny :- duźo cełltych drzevl wyci.ęto u związku

? ł]Ułcvii cb!łOdi"li§y Kcści.*ir - Leszno w rol<u lg71.
'ijckdł §t3wu pcłolan*gs ta kc§ciołem §znószą slę 4 jesiony
lłyniosłe - abl*" Ąn?C, ],5§, J,00 i 2,9il m, stara oicha czar-
na oŁlw, 3,ilC,l" 1lviąz seyp."lłkc,tly:- obw. },2Cl m i } wiązy
pł:lnę - obw, 2,4fi*r,}lJ m.

1,ł p.[ku połOżi]il}ym za pałacem rośnia sporo }ip drobnc; i sze-
rakr)"ist:-rych, kidryłh r:brvotiy pnia p;'żek-caczają 3,00 m,J.? dę-
Ł{r.l ;rl,pr.ill<oi,ły*ir o ni:u, pnia r:ci ],l0-2,40 m, dwa jesiony wyl
ninsł* ̂  r:Ł:u- },?il j, ?,00 nlo pochyły białotJrze,ł o obrv" pnia
},Łi} n, kili<;:, k]*rldl* 7rlyez*3nr.n i polnycir oraz klon jesio-
rlrii i"-l iny l ll]llii;n;, p:'iro i istłr:;; bi*}eJ, piatan !<lnnotis tny



obw. pnia 4,10 m, rzadko spotykany gatunek odmiany strzępoj
listneJ oraz ładny okaz wejrnutki ! obw. pnia 1,60 m i kilka
starych_żylłotnikdw zachodnich l olbrzymich o obw. pnia w gra

nicacfi 1120 m.

llł parku tzw. 'ldolnym" B wykarczowanym po 1945 roku l zamienio
nym bezmyślnie na boisko :i po}ożonym za drogą vis a vls pałar
ct na specjalną uwagę zasługuJą ! bia}odrzewy o obw. pnia od
4,50 do 2,80 m oraz naJpotężnleJszy, zrośnięty z trżech d§zew

do xysokoŚci 2,5 metra (],80, J,70,i ),00 m obwodu) ] obwód

wspdlnego pnia mierzony w pierśnicy wynosi 7,60 m. Ponadto na
pobrżeżach polany rośnle szere9 llp :j najgrubsza o ob.{. J,20m,

Jesiony l] obw. Jl60 m, wiązy l klony oraz dvla platany o obw .
pnia 3,10 l ł,10 m (dziupla wy§. 2 i szerokości l m) i wejmu:

tką i Ńw. 1,60 m.

Na, sgadzlstym trawniku przed frontem pałacu zachowały się dwa

ją}arce wlrglniJskle, Jodła Jednobarwna, świerk kł,ujący,Ą ży2
wotniki zachodnie, jesion klonollstny oraz kilka drzerł krajol
tłych nnj.ejszych rozmlarów.

^_/o ^-)
Zacządzenie porządko}E nr l/l99l

Zarządu Miasta 1 Bniny Śmigiel z dnia 24 lipca 199l r.

ll sprawie 3 czasowego ograniczenia korzystania z t{oc'y pitnej
z siecl wodociągowej na terenie miasta i gniny

Śmigiet.

Na podstawie art. 40 ust. ), art. 4l ust. 2 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samo§ządzie terytorialnym (Dz.U.Nr 16

9oz. 95 z późn. zm.) Zarząd Mlasta 1 Gmby Śmigiel zarządza,
co następuje :

§ l. Wprowadza §ię w okresie od dnia 1 sierpnia l99l r. do

dnia ]0 września 1991 r. w godzinach od 6.00 do ?2.0O

zakaz korzystania z wody pitnej czerpanej z miejskiej
t wlejskiej sieci wodociągowej dla celów :

l podlewania ogródków działkowych i przydomowych oraz
innych upraw polowych,

:- rrycia poJazdów samochodowych i innych urządzeń.

§ Z. W przypadku st,łierdzenia naruszenia zakazu, o ktdrym mo

wa w § l zarządzenla, podjęte zostaną środki prawne o;
kreślane w prawie o wykroczeniach.

§ ). Wykonanie zarządzenia powierza się Straży Miejskiej $,

Śłni9tu.

§ Ą. Zarządzenie lrchodzi r życie z dniem podpisania i podle:
ga ogłoszeniu w sposób Żwyczajowo przyJęty oraz podlega

zatwięrdzeniu na najbliższej sesji przez Radę Miasta i
&niny Snigiel.

Zastępca 8urmistrza
Miasta i Gminy

Henryk Skrzypczak

vJi tryna
Śrni glelska

MLgilzśĄNcofi .NrH TO -iltflrdd§u

" Zmora na śmigielskim rynku "

Pani Kowalska z ul. 0siedle przychodzi do pani Nowakowej,

mieszkaJącej przy pl. Rozstrzelanych.
; Piękne mamy lato, pani Nowak.

-0tak, wy to n a 0 s i ę dl_u___Ę!9i9*ŁtęĘ§..-Ł_§pe_

lgjgąlato a odpowiada p. Nowak.
; No Jak to, przecież pogoda wszędzie taka sama.
r Aj,e spokoJu nie ma wszędzie: l

; 0j pani Novłakouan niech pani tak nle na§zeka. Oak wybudu-

ją obwodnicę to będzlecie mieC mniej hałasu, l bo ,samochody

nie będą jeźdzLć przez rynek.
;, Pani Kowalska, to nie o samochody chodzi t

_Aoco?
:1,1 letniewieczoryna -śm i g i e l sk i m r y nku
panuJe zmora!
-Acotojest?
-Rycząca młodz7eż t

: I co, nikt temu nie rroże zaradzić ?l
- Jakoś nie, wszyscy spokojnie czekają na koniec lata.: (BM)

PS. Nazwiska rozmawiających pań są zmyślone, ale historyJka
jest prawdziwa.

fi]ĘJ5cd NA .RĘ<LA},IĘ

Tr.lo3E3 trIB}ry

oEaz k o m p u t e r o w ą obróbkę odbitek z ftlgrdw :

KODAK, A6FA! FUJI, KONIKA, TUDOR, EQUI, REVUE, POR§T.l lnnych
vł technologii C _ Ąl, CN _ ],6, AP - 70. Z A P R A S Z AM Y l


