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fiolalTau Anłkoxók : Jrrltgte,l 27, l, Iq45łoku
fuż Y ptątdrt t9 słcarta l9ł5 r. ptzgjeżdżeły przez

nasze nlagto dłrryle szeeegl yaz&ł z ucnoOncaoń nlearted<lml od

stmny 0§tro€ t 6s6rt. tł Śmtgtu wydano rozkaa ewd<rraeJt mte

sd(ałb&. nlented<iclr w sobtęn 20 stye$la 1949 r. o godzlll
nta 20.$t p82ge §FgaJalryr$r kurteritw od dgtłl do dgor.Ze szlo
dren l płaczen ń*arały stę pggz§regElm todslFy ł,nledrlelę
rano na B!rd§, ey o gdrlnlo 9.30 tłytu3ży8 yrotaqłi",rł kterunt:

lnr Czac:a, 
'€gre,.*, 

§ieltcńoua t }łclsztyn§" Z połiixfu. ogrogl

mreJ llo§ct ,rcfmd!c$!, §mtglelektcłl odjażdżantĘ rrop$r* trtało
do ponledzla}łqł, ż styeznla 1905 r.
N8 nleJgcu Fz§stał tylko wojd<wy patrol nlemtgd{r'rrraź z
rorbltkamt armtl preyb}ryEJrylat zo ilsctodu. .

t{ ostatnlm rrgrrrrcle §foztło gRtaehoin, w ktErycfi znaJtlorłaly slę
d(}ednlcs to*ar§* roJdlwyrfira łllęc l szkole, vrysadrenle §,

poul,etrze. Uratow6ns Fdf€k zogtały dztQ<t interreerrJl nlel;

mlecklego nruJora Ferqlera, aónlnlstratora maJątku Ko§zanowo,

kt6ry po Śrnlerct ftyderrka Hoffmałms$aldaua oźenlł slę z wdo

wę po nlm.

Ponltt{€ż r82gn z ucttodŹcarnl opu§clły Śmtgie1 nlemtec |l

kie władze e{.q§bEi€, p?zeto w dntu 25 stycznia 1945 r. zawlą

zsł sl,ę KonlĘt &nłatelsld celem utrzynania porząd<u w mle$

il stład Konttctu weszll r Leonard §raczyk, llasda ( LucJan ),
fudek Wawrzyn, łrdelt SłaĄsław, BroŃa llładysłał, KiJowskt

!{ładysłotł, tłrbsntak Franelszd< oraz rmJor renO_g1", 
,

Komttęt pomłał nstydffit69t §traż Ludową, na lktdreJ . ,czele

stanąl maJor Fengler t li€zlrał ludność dd sXładanŁa__b,ronl.

Pr6cz tego uzyskaro brEń pontemtecką z8 si<ładttc t!€jgkowych.

(-..)
Klerovnlctro blura miej*lĘo powlerzono sekretarzoul Leonar

dort Graczyt<orłi" PbCnieJ przenianorano §traż Ludoaą na Mil!,!3

cjł|OUywate1*<ą, kt$reJ korrendę oddano Wardzle, ńaańępnie

8legałHtleru ( ? ).

&lż łl dnltl 26 stycznta 1945 r. rozesżły stę pogłoskl ,
że patrole solrted{la rłkrocryły do t|onleŚcla" 0d sarrego rana

poJałtły nX^ę sarnoloty rrlenleckie l, krążyły nad mlastern, ob:r

sertnrJąc zblXźaJącą stę Atmtę Czerroną.

tbcydu}ąoyłn óltąn osrobodzenla Śmtgta był ż7 stycznla.t945 r.
0 godz. 9"59 pł€rmze poclskl so,dleckle t nienteckte padały

_na teren mlasta. Nag}e uderza poctsk artylertl nlemlec*iej *,

--f,., .l _..--Oom Ńnnera prąiuiicvffijwEJ, i i<t6ry,n-6i"eszróri Leon 
'

Dr6t,t<orłsk!,, pracownik gazorrl l kraglac trbafiskl ( Isnecy).
Po przebtelu azceytu dqn.l granst przebl€gl pczsz mtesd<anla

obyółEch oĘwatelt, zabljaJąc dzlecko tlrł§tkornklego, dzlec*o
Urbafi§ki.fu§ t ranląc drrgle dzle*o ostetnlego.
0 gdzinie l8;(§ rozproseone oddzlały §§ napłyrały od strony
Bruszczełla 1l ulatniały stę przez Rynek rł ki,en rrku Żegrona.
P6źnteJ cotnłlt slę httlercvłcy t ucl*alt rł strorrę tłosornrlcy.

lfa Ratuszu porłiełał Już sztandar polsk!.
0 Óoijzinie 11.]0 przybył od strony 0ojanom stStaregol

plervezy'czgłg :sowlecł<il p§zeJecheł utlcą §r. Ulta, sl€fil<l8-;

rłlcza, Staryn Rynklem, 1 ullcą Klltlt*ląo r klerur*u Pola!,

dot{a, a nąstqmte polem za uclekaJącyml rozbltlkaml SS ku Mo::

rorvnlcya l,Ikrótce poJavtły slę masy czołgtił rosyjsklcłt, a na

Jednym z nlch zginął Jako plerrłsza oftara żołnterz sot leckt
od strzału, oddanego przee motocykllstę nlemlecklego.
0 godzlnie 13"{!0 masy uoJsk rosyJsktch potoezyły slę ptzez
nasze niasto w kierunl<u Czacza 1 Kośclana, kt6ry w tyrn cza i
sle był jeszcze w ręku nlemlecklm.

Urłolnione byłq mlasto ńasze z Jarne nlemieckiego. En-
tuzJazm mleszkel'fc6r Śmtgla nlebyłały t lłszędzle owacJe, §cit
skania, csłoł*snla l
0byvłatele rłynosill całe kosze klełbasek, bułek" Jabłd< l ra!
czylt a*ycięskle wojska sowleckie.
0 gtodzinie 1,7"00 odbyło slę oflcjalne powltanie sztabJ roli
syJsklego w gmacfnr Maglstratu, w czasie kt6rąo przemfutł po

msyjsku obyrratel lłarda. Następnle'uhościio mlasto przeOsiaZ -

wiclell Armil CzerriłorreJ w lokalu MatzlocJ ( Llpg*a t ) kleł
basą fun&waną przez obywatela Szyftera ( Stanlsłarra ), ple3

czywgtt 1 napojaml.

l{ czagie ralk rr Śmrgtu i okollcy zginęło sleórrlu żoł :
nlerzy rosyjsklch, ktUrych ciała pochowano na cmentarzu kato

ltekim.
Wśród śłtstu kul rozulnął nrBwczą bohaterską dzlałalrro§ć boll

haterską dzlalalność Potski Czerwony Ktzyż z dr. stanlgławem

Skarżyfiskim na eze3,e. fiarny$f *g}nlerzy sowi,ec*lcfi znogzo.ro

do mleJsbouego_szpltala, 9€ip,dokonnrarro pilnycłr, nawet ope

racyjnych zablegUw.

lt zrłlązku z dzlałanlamt rroJernyml spłonęły x Śmlglu r.

dniu 28 stycznla 1945 dwa grrrachy, mlanowlcle (.,, ?) l(uppt



?jqprzy ullcy JagiellońskieJ l siedziba żanda§merii niemj.eckie,
przy ullcy Jana Soblesktego ( ob. T.Kościuszki ).
Przy gaszeniu poża§Bly zapisała się zaszczytnie utwo§zona
Straż Pożarna, ktdreJ człorrkowie z narażeniem życia w lodem
pokrytych ubranlach spełniall §woje obowiązki" Jako zasłużo;
nych wymlentd należy ; Władysława Bromkę, Zenona Bremborowi!
cza, Leona t}rBtkowskiego, Leona Cichoszewskiego, Franciszka
&rdka, a ałłaszcza nlestrudzonego mistrza kominiarskieg9 Cze
sława Graczyka|.

[}tl utłolnlenla z Jarzma niewoli pozostaną rr trwałej 1
wdzlęgzneJ pamlęci mlejscołego społeczeństwa, które po sze;
Ścloletniej gehennle zażyh,ało v, cełej pełnl blogiego uczucia
volnoŚci 1 swobowdy.

Z Kronikl Szkoły PorszechneJ rł Śmiglu wynotował 1 tytułen o-
patrzył ( HZ ).

cie w Poznanlu ,, 19]2 E. !{ czasie studlór zs praeę r€uko}łą

odznaczony zo§tał medalem Karola Marclnkovrskiego.
Po ukończeńi,u studi6w praeował Jako st. asystent 9{ Za-;

kładzie Higieny l }€dycyny §połeeznej a nastwnie §w Zakła:;

dzie Mikrobiologil Lekaf§kigj Urrlrłecsytetr Poznańsklego.

t'l 1937 roku otwotzył flEsę " GaĘut Po],ski".
Na Jesień 1939 l. nlał wyzmczony tormin abrony pracy habltl
lttacyjnej na tenat trykorrystanta ple$ńaka groniastąo do

konsertracJl surowy§h owoc5rł, t{.l§ztĄ{ t mts.

Po bltuie nad Bzurą rre wrześnlu l9r9 §. lalło Jsdyny le
karz oplekołał stę 160 naJctęaej rmnymt żołnloszffil §mtl
Poznań, któlych nt€ €łta|§Jolano ze gzpitsla pglorąp w Nlmoi;
dllnte koło Życtrllna.
0d Jestenl l9]9 r. otgantzo§8ł Zrlęzd< o&lefr, datałeJępy t{
ramach Zrrtąd<r walkt ZbroSrej 5 Anril l&aFtdeJ, 1qt6pa Frzy-:
gotor{ywa}a podztgBle do ąólronarod*eEo Bo,J5t8nta.t{ ra,rĘ§h

teJ organlzacJt dr Hltase€k o8g§nis6!€ł 1 sukoll§ "peg§snel
nedyczny. WsŃłprag,or,ał rtrnteż z OeląlatuEą Rząór dla . Zlem

Hclelonych do Rzesry, kt6ra rrysyłała kurler&r z tmldtd{.§al

do tondynu.

Ztłiązek &lrefu prorradeił szgcot{ą akcJĘ uvwrs§buczą l dtągr *

syJną" 0ztęBi tem.l udało się ustallć Jd<ą broń bahtarioląt;,
czną p§zygotołuJą m*o.Ła nlmlecgy na Unt$e§syteBiB R8cszy

w Poznaniu 1 gtdzle na tereniE Hglthega§ zamlerzaJą Ją trypró_

bovać na tudnośEi polS<teJ.

0r Wltaszek zarłatadarnlał o tyn plś<tdr lekarzy l ptalę§nlar

ki polecaJąc Brz6p8ore8dzglte szesc*o zd(rojersJ akc3i F§tai
jemnycn szczepteń. Oo Śmrgta rclńrr<t p§zEltozlla ngjstgrcs€

§ied'nloletnla cóEka za3zyte r płaszczy|$. l€lńr*t te Frze-
kazywała dalej ratka dokto§a l; Zofta Hlteszek.

Zutązek Odwetu dd<ffiat wielu podpaleń kolejoc{rch trans

poctótr iloJskąrych przy pg,,ocy &dryfl sos§be,! rykonanycfi mi

niaturowyc*r bolń terrnitorydr z oóźnlmym złlplon€'n,

Gestapo ere§ztolrało dra i'lts§tka 25 krrietnla 1942 r, w

czasiB kole:reJ falt mesclrych aresztwafi. §kazany ,cra &rlerć

zglnął 8 stycznia 194' r. na Fo8cia VII w Pgznanlu nle Brzyj

fiiljąc propozy§Jl R§llA pro§adzeflia dalszydr badgń nad kon§,af;

uacJą zyrrnoŚcl wy§ył8nej na frunt dla żotnieBzy §Errmhtu,

Oslerogił żonę Halinę z doml lńrszyńską oraz ,plpiofo

dzlecl rr rrl*u od B lat do 1 roku l l,łarię Jolantę, Ivorę, Aj

Iodlę, tlarlę 1 Krzysztofa.

Poznat1 dnia 9 stycznla 1992 t.

},larla Jolanta l{allnorsko

najstarsza c6rka clr" F. l{ltasz*a

PSr tFria 19.9.19]1 r. r " Orędourltal Śmtgtetskim ' ukazała
się notatka pt. " Rzad<l fubileusz szarrownego obyvłatela".

Czytelnicy dogledziell się z nieJ, żB o ... 50 lecte ,.,pcacy

zawodouej obchodzlł r dnlu wczorajszym p. Stanisław Witaszek,
właśclciel sklepu kolonialnego l restauracJi ". Mam wątpll*
wo§cl, gdzie się one mieśclły. Pod "20'1 czy :- Jak przedsta:
wia reprodukcja posiadaneJ przeze rnie uldd<órkl - tł budynku

narożnyln pczy ul. Llpowej l ?
td notatce zaakcentovrano, że pan l{ltaszek Jest " naJstarszyrn
kupcan w mleście 1 dał ojczyźnle 6 synóu daJąc lm rrższe vry]

kształcenie ".

Pan

}fubert zbierskl
Centrum Kultury ł Śmtglu

ul. T. (ościuszkl ż0 p.7

64_030 śmtotel

i.

. Wlelce Szanowny Panie !

(...) Urro lż napisałam fuż nie joden ktlkunasto§t§o -
nicowy artykuł o ojcrr, ta praca była najtrudnlejsza ponieważ

kllkakrotnte skracałam Jul 1 tak skrócony Jego życlorys , by

dosytosorać go do rymgów drr.d<u g llaszeJ gazecie.

ru muszę nadmlenlć, l: z naJbUższBJ .odzlny oJca w ?ptązku

0dwetu pracowelt rodem ze Śmtgta : matka Zofla, brat Lech t
dalsza kuzynka : Janl,na Pol6qna. Być może, że do oEganizacjl
należały Jeszcze inne osoby mieszkaJące w Sniglu,któ§e przej
nowaly rozkazy l je wykonplały ( szczególnie w odnlesienlu do

szczepleń ).
Związek 0drctu zajrorrał slę także vłysyłaniem paezek do ńo:
zów korrcentracyJnyclr i dostarczaniem dodatkoweJ żywttoścl ro-
dzlnom pozbawlonyrn żywlcielt.

0o molch obowiązkUrł należy nadmlenienle, że sieć człon
ków Zwlązku 0óretu była tak precyzyJnle skonstruovłana, że

gestapo are§zto€ło tylko około 5 ł z czego nie Bszyscy zgi!
nęll z braku dorodó,v winy, natcrnlast UB l NKld0 nle aseszto-
wało nlkogo..

0 moln oJcu napisano fuż rł,tele, ale niektUre fakty
przedstawtono tenderayjnie, ponlewaź korzystano z fa}szyr.,ego

aktu oskarżenla gestapo otaz z lnformacJl byłych konfldent6w

a po woJnle taJnlakł5w UB. Olatego pozvrollłam sobie wyszcze:
g6lnlć tylko te dztedzlny dzlałalnoścl, w stosunku do któ-
rych Jestem pewna, oraz te, które juz zostały sprostowane v.

różnych publlkacjaci

/
I

\
ul. Frarciszka tłitaszka

I

Doktbr nedycyny Franciszek Jdzef }litaszek urodził §ię
w *niglu 8 września l90B roku.
Najpiesw uczył stę r MieJsklej Szkole dla Chłopców l t}zlew -
cząt x Śmigtu a nastęnle x Ginnazjum Męskim &ypu Klasyczne

go w tlstrowie Wlkp. Studla medyczne ukończył na Univlersyte-



§ynami owymt byll : duchowny (ornel,sędzla Maridhi lftżynier
Lechrl e k a r z F r a.n c i s z e k, kupiec cześłair/; pra-:

ktycznle był kstęgowym, i student Stefan ! ekonomista,absol;
went llyż§zej §zkoty Handlowej w Poznaniu, jeszcze żyjący.
§tanlsław t{ttaszd< ( laeS ! l94l pochowany na crnentarzu pa;:

Eatlalnym w Śmlglu tuż przy koście}e ) od 29.5.1892 roku był

członklem Towarzystrra Przemysłowców Katollckich w Śmiglu , w

ktUrym przBz rok ( rS9' ) pełnił funkcję sekretarza 1 (1902)

pEezesa.

Żoną Stanisława Hitasz&a była Zofia Bla}a, córka miej

sc-trwego nauczyclela Józefa 61ałe9o, pochodząc€o z Karmina,,

§wocowt
l?ybórnir Win &rioryelr

Ludwil 8rombor
Śinlgiol . Pon

Kierownlkiem og6}nym został Leoń Ętry, a Ludłlkori 8relŃoro1
wi porvierzono furkcję kierornika produkcji.

0 jego fachowo§ci 1 zdolno§ciach organizacyJnych §łiadczy fakt,
że z początklem marca 1952 l. został delegowany do leszna "ce
lem udzielenia pcnpcy w urządzenlu i uruchonieniu Przetwórnl
rv Lesznie " 1 obejmrje " tyflEzasoro oboriązkl kleco*rtka prze

trłórni w Lesznie " ( będąc rógmocześnie kierovłnikiem przetyór
ni w *niglu )"

Ale był człowiekiem niepewnym, z przeszłością dorobklel
wicza 1 kapitalisty.
Już latem l95l e. odczuł, źe je§o osobą 1 rzekomą przestępczą

działalnośclą gospodasczą ( rłyvłóz towarbw 1 surowców z ptae -
twórnl ) zalnteresowall się Funkcjonarlusze PUOP r Ko§cianle.

0nia t5 marca l952,r. poproszono 9o na po§terunek t,tO w Śmigtu.

0o doml powtóci} po 9 miesiącach.
|lł areszcie śledczym PUBP w Kośclanie przebywal } mtesiące , w

Poznaniu - 6. Rozprawa odbyła się 19.12.1952 r. t{ zyiązku z

amnestlą został zwolntony. ( Wraz z L. Bremborem o§karżeni 1

zwolnieni byli również Adam Ziorkowski l Kazimierz Berger l:

pracovrnlcy C0 KoŚcian ). Walka o unierłinnienie nie mi8ła żadj

nych szans.
Podstawowym zatzutem Jaki mr wstawlono były nadmierne ubytki.
l,l czasle śledztya dokonano'ponovneJ inwentaryzaeji 1 ... oka';

zało slę, że zamlast ubytk6w, jest ... superata ! (bzyriŚcle,

oskarżenie zmieniono.
PUBP u Kościanie wnioskował do Prokuratury WojeddzkieJ vł

Poznaniu o wymierzenie Luółikoyl bremborowi kary ł wysokoścl

6 nieslęcy obozu pracy.

Po szpitalnym leczeniu, ł styczniu 1951 t. ponownle pod

jął pracę ( aresztorłanie było przyczyną natychmiastovłego zwol

nienia z niej ) rł Przetrłórni vł Śmiglu zostając 06.0ł.1957 r.
znór jej kierownikiem.
Po przepcowadzeniu się do Kościana 2a.g7.L962 roku przejął a!
gendy czlonka d/s produkcji Zalządu rejonowej Sp6łdzielni 0-
grodniczej rr Kościanle zdając 02.o8.L962 r. Kazimlerzoul Ku:

charskierrrtl przetwErnię w Śmlgtu.

W październlku 1978 r. przeszedł na emeryturę.
Do dziś nie może pogodzió się z krzyvłdą i upoł<orzeniem

jakiego doznał nie tylko on, ale i jego rodzina. }łątpię, ,czy

w tym przypadku czas zaleczy rany. ( HZ )
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Cląg dalszy z poprzedniego nufiĘru.

Ludwika BrelŃora coraz czę§ciej zaczęto określać epitetami :

dorobklerrtcz, t{yzysklrscz, kapltallsta.
Flrnę coraz ezęściej oduiedzają kontrolerzy skarbowi,l finan!
sorrt szrrkając przysłowiowej dziury r całym. Rejonowy Inspekto

rat Kontroll §it<arboweJ nakłada mandat w wysoko§ci 800 zł, a w

t950 r. domlar do bllanzu w rłysoko§ci 
'.800.000 

zł. Ne 6wcze!

sre czasy była to suma ogromna ! ( p r z e c 1 ę t n e w y:

nagrodzenie roczne pracownikUv, zatrudnionych w gospodarce

uspołecznlorreJ r 1950 r. wynosiło 6.616 złotych ).
0gniar " położy} firmę na łopatki ".
thta 15.06"1951 r. do wytrł6rn1 przybyła komisja,która oświad

czyŁe| że zakład podle§a uspołecznienlu.

A g z ł o rv i e k, Ludwik Brembor ?

8ył zbyt wysokieJ klasy fachowcem, by się go pozbyć.

Przetx6rnla została przydzlelona Wojewódzkiernl Przedsiębior;:

strru Skupu Owocół 1 Warzyw vł Poznanlu 'l Oddztał tr Kościanie ,

li

*Vlw.,orów owocow§
-C,ź.źĄ -ts@rź.?

JhlGle!.9olŃ.

łaĘiłl, daia ._-**-...,....- tg ?.

-Rffit*
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§lłrómla Wir Xrriwyrt
Ludwil 8rombor

śnlci.l - |orł.



ti najbllzszym
ski zadeklarowali :

liótę wstąpienia w związel{ małżeń;

ll Pan Jarosłavł Wiśniewski z Poznania 1 Pani Lucja lzydor:
czyk ze Starego Bojanowa ( 1.2.1992 r.).

:: ,Pan Grzegorz Górczak z Koszarpwa 1 Fanl,Karollna Krzu;
schner ze śłnig].a ( S.2.1992 r. ).

! Pan Marcin Selmoser z Kokorzyna 1 Pani Katarzyna Po6Sedii

nik z Czacza ( 22.2.L992 t.).
:: Pan Waldemar Białas z Wyskoci l"|ałej i Pani Karolina BuEa:

kowska z Przysieki StareJ IT ( ?2.2.1992 t.).
'j pan zbigniew §obkowiak ze sta§ego Bcijanowa l pani krystyrta

Kasztelan z 013zelła ( 22.2.L992 t. ).
. Pan Hieronim Donagała z Czac.ze i Pani Grażyrla Konieczna

z Poznania ( 2ż.2.L992 t. ).

i pan Robert kostański z sierakoua i pani Ewa Budzińska z
Nletążkowa ( 22.2.L992 t.).

!: pan lłichał skor,upitfskt ze śmigla l pani tbrota kryś z
Nietąż4<orya ( 26.2.1992 t. ).

i pan Robert kslążkiewlcz ze Starego Bojanowa t pani

Katarzyna Tomlak z Lubonla ( 29.2.L992 t. ).

: pan Roman pawłowskr z pa§ska i pani Irena włodarczak ze

Starego Bojanora ( 29.ż.L992 t. |.

' Pan Waldemar Olejnik z Gnlqłor,ra i Pani Beata 0lejnik ze

śmigla ( 29.2.L99? t).

W dnlu 2l stycznia 1992 roku oóyło stę spotkanie w sa;
lt ślubdw tuteJszego Urzędu z Jubllatami 50 . lecla polycóg

małźeńsklego.

ll spotkaniu udzlał wzię}o l par jubilatńł 1 to :

- państwo Irena l Wlktor Kraczei{s§y ze Śm191a,
! państwo łof.ia L Antonl Sadouscy ze Śmigla,
! państwo Bronisłarva 1 Pl,otr Jakubowscy z Nietąźkowa,
: państwo Marlanna i Ignacy Skoraccy z Karśnic,
r: państwo Pelagla t AndrzeJ Marclnlakorłie ze Spławla,

fubllael zostali odznaczeni nedalami za długoletnie po:

życie małźefiskie, ktbre nadał Prezydent Rzeczypospolitej Pdl-
ski na wniosek Burrnlstcza |.iiasta 1 6miny Śmigiel. Ponadto ju:
bilaci zoatall obdarorłanl kwlatami oraz przygotowano przyjęj
cie :: poczęstunek słodyczaml 1 toast szanpanefn. Rdwnież . zro;
biono wspdlną pamiątkową fotografię.

Spotkanie uśrvlletn!,ły'§piewem 1 grą na gltarre dziew:-

czynki z zespołu prowadzonego przez pana Antoniego Sadolvskie

9o.
Jubilatom państwu Annle i Franciszkowl Kokocińsklm wrę,

czenia medaill dokonał przełodniczący Rady NaccdoweJ Mlasta t
C*niny rł donx;, gdyż lch stan zdrowia nie pozwollł na uzięcle
udzia}u w spotkanlu w Urzędzie Stanu Cywllnegc.

Śmigiel , dnla 22 lutego Ł992 t.

Klero,"łnlk Urzędtl Stanu Cyrłll,nego : Vłładysław Krawczyk.

Jarni yobie
1 N F q R,{ A p J A.

z łłykonania zadań realizowanych w formie czyndw sgołecznych
prżez mieszkańcdw niasta 1 grniny Śntgiel w 199l r.

t{artość rykonanych zadań zreallzowanyci w formt€ czynfi sgi-
łecznych *yniosła w 199t r.
w tym l. dotacJe

; śĘod(i budżetołe 3 2.05l mln zł
:,,śtod<i samorządowe : 209 m}n zł
_ środ<i flnarsore

z fundacJl zagranice. : 90 mln zł
Z.wactość rd<lgdu ludnoścl

1 ó.l47tBl& ał
:l 2.55Bnln zi

l, 1.797mln z}

tJdzlał rł<łaCów ludnoścl do vrarto§ct rezystkich zadań rłyntdsł
- ł]r] *.
W ra,nach czyn&t społeczrrych były wykonyrłane zadanla : !,nwg,;

stycyJne, §e{ronto$E 1 porzędkore.

I . ZABANIA, I!,l,,lE sŁcxfr,lĘ

l. 14 199t r. oddalu do użytku rł5pólnie ztgalizor.aną przez
§połeczne Konttety 8udowy SleEl §azoxeJ w Nletężkowle i
przy K0 nr 4 w Śmigtu irnestycję ztłiązaną z burlo*łą sieci

gazoweJ średniego clśnienla l nisktego clśnlenia ze stacJę
redukcyJno ; pomtarou€ II stoglia.
Łącznie vłybudowaro sl,Bć gazonę : n/c o dł. 7.478175 r.t

śrlc o dł.1.91i,00 ,ib
2. Kontynuowane były p§ac6 zrłiązane z budorą śrtetlic w Bro-

nikowieo Nowyn Szczepar{<owle, Poladorle i Przysiece §ta ;
rej I-
Najwlększy postęp prac tr 1991 r. był na budowach Ę ł\ Nar.,yrn

Szczepard<ołle, Przysiece St. I 1 Broni,korłie.
Najbardziej zeawansowen€ budo,.y : vł 8ronikowle i Nowym

Szczepard<ovie, plaruJe slę Je zal<otb4ź rł 1992 r.
).Budowy ręmizo-{rłietllc 1 remlz

Na ukoEczeniu sę budowy : remtzo_§rłietlicy w Żegrń&u, te-
niz }, l.brs{rlicy l Karrninle.
NaJwl§<szy Fo§tęp prac I l99l r. r },bror,rricy, Karrninie t
rerntzo-śłletlicy w Sierpowle.
§ 1,991 r. sozpoczęto brdorę remizy n Robaczynie.

II. ZADANIA MOOERNIZACYJ,|0 :- REMONTOIłE

1.1,' 1991 r. zakończono rozpoczętą rv t989 r. moderniuacJę dro
gl, w Robaczynie vrraz z położentem 2 rrarsttv dyranika asf§l:
towego. l{ rarrach ł/rł gpdernizacJi, }rykonano kanalizacJę de
§zczową oraz chodnl"kt. Droga o pow. 1.236 nlr 1 . .d&ogości.

1.020 r&.
2.1ll mieJscor*o§clach Koszanowo w latach 1989-1991 wykofrsno mo

dernizację u}" Gtinkołej 1 PoprzeczneJ wraz z położeniem 2
warstw dywani,ka asfaltowego na długości 0.000 tń 016z czę-
ściowym odwodnientem t trawęńiiiorlantem.

J.Na ukończenlu jest mod€rnl?acja'Ońogr arorr$(o j KsiĘglnkl-
!,lllkorło Polskie na długości ].200 ,Ń,w zakresl,, podbudowy

karłienno : żużtoweJ. ''.:,"r'

Modernizację dcogi Kstęgiril<i 
'. Brołlsko łłykonywaii w czynie

spółecznym nieszkańcy łsl Kstęglnkl l Brońsko.
4.l,Jykonano I etap moderni,zacJl drogl Bielaly il Karśnlcll przez



mleszkańcEw wsi Bielawy 1 Żegr§td<o.

. Wykonano B}0 ,ń drogl w zakr€sie poóudowy 2tłlro.łbćonoNgó

l dywanlka asfaltowego ocaz krawężnikowania 1 kanallzacjl
deszczowęJ.

.,Ponadto we r,lsl Blelawy w ktErurd<u Wtlko€ Polsktego wykohe

no remont drogl pryrzez na}r162lglle atlrgn' 1 wyr&lrrente na

odcinku 1.000 ,ń.
5.Wykonano po$tldot{ę a{irolbetonolrą o&ll*a drogl o długŃc!,

100 mb tł ibwym §anepaŃouie tł klerurd<u Ska§żynta.
6.W 1991 r. na plarnnną modarntzacJę drĘt ul. t{tcJd<teJ r

Bronlkowle zakuplgno częścloro mateclał a r trakcle Jest
opracowanie dokunentacji.

7.0dbudowano rt5w przydrożrry lr§az z wykonantem przepustńr wJa

zdowych na posesJe wal$at czacz prz', ul. 27 §łcmla.
B.Wykonano pract lffEntovre r ótekcle Paflsttorydr O986tkó,

Działkowych r Śmtglu.
9.łlykonano rndertlzacJę chodrlkttł przy ul. Koścluszkt l l|1-

taszka w Śrntglu na poyl. 1.8f9 ra..

iO.W 1991 E. mle§a<e}fuy tlsl t{onieść p§zy9tąp111 do npdernt..
zacJl chodnik6tr. tlo teJ pory rykonaro odctnd< ]00 nb.

ll.Prowadzore były prace rgmrrtole w §rletltcdr r Karrnlnie,
Koszanorle 1 tłarcJwsl oraz $ rernlzach r Śmtglu, Olszerle l
Kar§nlcacĘ.

III. ZADĄ,łIł PORZAffiO!{E

Vlykonywane byly praee zr,rlązanB z rór.n8nień poboczyrkonser-
wacją parkan6rr, bleleniem drzew na terenle gminy.

1,1 ninteJszeJ lnformacJt przedstawiono rykaz zadań reallzoila:.
nych przy znacznym zaangażowaniu społecznym, natontast pel_
na lnfornacja w tym zakresle bądzte przedstaulona na sesjl
Bady Mtasta l &nlny Śmigtel w mleslącu lutyn 1992 r.

Śmtgiel, dnta 2t.01.1992

Burmistrz Miasta l C*niny l inż. Jerzy Cieśla

Na szachownicy.

Onia 19 stycznia 1992 t" w Szkole Podstawowej Ns 2

im. Konstytucjt ) Maja w Śmiglu odbyły się II Elinrinacje do
półfinału 1.iistrzostw polskl Jrrniorek i Juniorów y szachach.
Impreza zorganizowana p§zez centrun kul,tury 1 szkołę podsta-

wołą Nr 2 w Śmtglu zgronadziła przy szacholnicach 68 z6wo-

dniczek 1 zagodników z 7 klubów :" l{ienlawa " Leszno,"Tęcza"
Kościan, " Ofzeł { Nletążkotro, o lbtman " l{sc,hora, " Sokół')
8ukuwiec, CKS Mtejska G6rk8, " ltlleża '! *ntgret.
W kategorit dziewcząt zr{yclężyła Adrianna Lelandolrska tl Wi6-
niawa o Lesmo - 22 pkt., II mleJsce Katarzyna Antoniak "Wie
ntawa" Leszno _ 17 pkt., IrI mie3sce l.1onlka thdyniak "Tęqza"
Kośclan _ 15 pkt., IV miejsce Magda}ena lhJerska "0rzeł" Nle

tążkowo - 12 pkt. !{ gsonid chłopców neJlepszyn okazał ... -siĘ
Waldemar Nowaczyk " Tęgza " Ko§cian :- ]0 pkt., II miejsce
Marcin Anders '' §ieniara '' Le§zno :25 pkt.rlll..miejsce WoJ-

ctech Antoniak " Wleniavra " LBsZno - 2' qkt., IV mieJsce
Tonasz KaJzer " ibtman " ltlschora i 2l pkt.
Cztesech najl@szych szachlstór, zarł:hmo w kategorll dzier :
cząt Jak l, chłopcdrr, otrzyrnała dyplotty.

TurnieJ naleł uznaC za udany tak pod względsn organizacyjnym

Jak l spottołym.

tJieczóc kolęd.

0nia 16 stycznla 1992 roku w sali kluboueJ.Centrum Kultury w

Śmiglu spotkall slę człorrkowle Klubu Senlora aby podzlelić
się tradycyjnym oplatkien l rspólnle pośpierać kolętly.

Iłt łtł

Nqdauntcfwo łaqionąha

Posiadam dom plętrowy

z budynkiem gospodarczyń, 9arażem

na działce 0120 ha ( księga wieczysta )

PONIN,IJL. t{IOzIszEt{sKA 6

spEzedam,wynaJnę
względnie weJdę w spółkę

z osobą oosiadającą kapitał. Budynl<l nadają slę na różne cele.
0czeku ję propozyc ji !

Wladołność ; Siekowo 17 , 67 - ĄlB Przełnęt.

łłł łłł lrł

rł postaci fllru VI[E0 ne zlecslle Zarzącłl Mlasta 1 Bniny
( na lłniosek KonlsJi Sprat §połecznych Rady Miasta i Bniny )
rykonała tlrma VIIEONIK FILM z Poznania.

Scenarluse : Ryszard Plasek.
ZdJęcla l m.lzyka : Tadeusz Staril<ołlak.
Korrentarz _! Jadwiga Skarłńska.
KonsultacJa" : Witold &nleczyńskir
0pracowanie graflczne : Krzysztof Plerański.
Czyta : Plotr Maclejewski.
Reallzacja l Oora l Ryszard Plasek.
Czas projekcJi : ]5 minut.

InformacJe r sprawie nabycla kasety uzyskać flrożna yJw sekre-
tarlacle Urzędu Mlasta t Bnlny w Śntglu.
Cena : l50 tys. zł.

qfuM udnki,.,
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