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(...)Był styczeń 1945 r. Kończył się czas hitlerow-
skiej okupacji. Ze wschodu ruszyła wielka zimowa
ofensywa radziecka. Niemcy wykazywali w Smiglu
wielkie podenerwowanie. W pośpiechu ewakuowano
r-łrzędy i zakłady przemysłowe, Niemiecki historyk
Śmigia dr Oskar Matzel napisze później w rewizjo-
nistycznej publikacji, że władze nazistowskie jako
pierlvsze uciekły, pozostawiając niemiecką ludność
cywilną miasteczka na łasce losu1). Była mroźna zi-
ma, na termometrach minus piętnaście, minus dwa-
dzieścia stopni Celsjusza.

Franciszek Judek ze Śmigia napisał we wspom-
nieniach'):

_ ,,Armia Czerwona posuwała się na zachód. Niem-
,-<y zamieszkujący Smigiei poczynili starania ewaku-

acyjne. Uciekali czym mogli, przeważnie zaprzęgami

konnymi. W mieście pozostali jeszcze żołnierze nie-

mieccy, bo nie zd,ażyIi wywieźć materiałów wojsko-

wych z licznych magazynów, m. in. z budynku szko-

łv nr 1, z kościoła farnego i salki parafialnej, z obiek-

tu obecnego Domu Ku}tury. Więc oblali to wszystko

benzyną i zamierzali podpalić. Obywatele polscy,

wśród nich Wawrzyn Judek i Władysław Bromka
powstrzymali Niemców w tym zam).aTze.26 stycznia
1945 r. zebrała się konspiracyjna grupa i ustanowiła

tymczasowy komitet polski...".

Data powołania Komitetu Obywatelskiego w Smi-
glu jest do dziś dyskusyjna. W pierwszych relacjach
podaje się 26 stycznia, w póżniejszych - 25 stycznia,
Ale jak by nie było, nie ulega wątpliwości, że polska

tudność cywilna miasteczka zorganizowała się )eszcze
przed wkroczeniem oddziałów radzieckich.

W
rnlydaurlsa Gentrum Kuttury Smigiel

Regionalista i pedagog, autor prac i artykułów
z najnowszych dziejów Śmigla mgr Franciszek Cieś-
lik uważa - na przykład - że Komitet Obywatelski
zawtązał się w Śmigiu 25 stycznia 1945 r., a jego ce-
lem było niedopuszczenie do zburzenia miasta i utrzy-
manie ładu i porządku. W skład tego Komitetu wcho-
dzili: Władysław Bromka, Leonard Graczyk, Waw-
rzyn Judek, Władysław Judek, Franciszek Urbaniak,
Lucjan Warda i jeden Niemiec - mjr rez. Ernest
Fengier - administrator majątku w Koszanowie.
Komitet ten powołał natychmiast Straż Ludową po<i

komendą Lucjana Wardy i Biuro Miejskie pod kie-
rownictwem Leonarda Graczyka8) (...).

Nadszedł 27 stycznia 1945 r. Franciszek Cieślik
pisze;4)

,,Ostatnie patrole niemieckie w Starym Bojanowie
oddały strzały z betonowego mostu nad torern kole-
jowym w kierunku zb|iżających się od Wonieścia od-

działów radzieckich i wycofały się pospiesznie ,uv kie-
runku Wyderowa. Pod Bruszczewem na Rosjan ocze-

kiwała przeszkoda w postaci głębokiego lowu pTzew-

pancernego. Żołnierze niemieccy ze Smigla z broni
maszynowej ostrzelali radzieckie czołgi- Rosjanie od-

powiedzieii strzałami. Jeden z pocisków nieszczęśli-

wie wpadł do domu przy u1. Zdrojowej, gdzie śmierć
poniosło dwoje dzieci: Melania Urbańska - lat 9

i Wiesław Drótkowski * lat 10. Około 11 minut 30

od Bruszczewa wjechał do Śmigla pierwszy radziec-

ki czołg i przetoczył się uiicami: Św. Wita, Sienkie-
wicza, Rynkiem, Jagieltońską i Kiliriskiego ku Wol-

szytnowi. Pojawiły się białoczerwone i czerwone fla-
gi"'"'' 

d.olłończenże na strollie 2
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dokończenźe ze strona 7

Smigie1 odzyskał przeto wolność 27 stycznia 19a5
loku o 11.30, zajęty z marszu. Wystąpiła Lu pervna
anomalia geograficzna, bo miasteczko to wyzwolono
i,,i pół godziny rvcześniej niz teoretyczrrie korzystrriej
położony Kościan. Złożyły się na to d"wa czynniki.
Po pierr,vsze o Kościan trwały przewlekłe 3-dnio.łe
walki, po drugie 

- między Smrglem a Kościanem
przebiegała granica dwóch wielkich radzieckich flon-
|ów: I Frontu Ukraińskiego i I Frontu Białoruskiego.
Do Śmigia wkroczyły czołówki 7 Korpusu Kawalerij,
Crvardii generała polucznika Michaiła Konstantinc-
lva, działające rv obrębie 33 Armii I Frontu Białorus-
kiego, Kościan 

- wyzwaiały oddziały frontu ukraiń-
skiego.

2? stycznia 1945 r, nie zarejestror,vano w- Sirrigiu
ui,z1,,3ęć do szpitala żałnl,erzy radzieckich. }iclmendant
\ńio;eiliiy Miasta kpt. Pantielej Trubnikolv (później
trrajor) rrawiązał kontakt z Komitetem Obywatelskim
z-a.lął i<waterę r,v budynku przy uI. Mickiervicza, z u,z-
nanienr przy;ął prace Polakólv na rzecz bezpieczeń-
stwa i strvorzenia szpitala polorvego(...).

Walki w- okolicacil Srnigla lr,rvały. Do potyczeir
c]oszłc m.in. w lejonie Morownicy i Blonikor.va w no-
cx,z ż'l na 28 stycznia 1945 r. }lor}trych rv tyirr boju
naslępnego dnia pr-zywieziorlo do Snrigla(,..).

PRZYPISY:
1) Oslitlr NIatze1. Geschichte einer deutschen Handwerk,

st;rCt ir-1,1 Osten, Rotterrburg 1970.

2) ł-'ilsponirra l'rarrciszka Judka ze Smigla. spisaire lr, 1969 i,.

NIasz_vrLopis w zbiorach TI'{.ZK.

3) tr'lanciszek Cieślik. 25 rocznica w-yzwoleilia Slnigil, SrnL-
gie1 1970. \{asz;-nopis w zbiorach autora.

4) Francrszek Cieśiik.,.. op. cit.

)!)Fragmenty polugższego teksttL sq ,przedruktewt z
opr{LcouJania: ,,Polskź szpźtal polollsE dl,a żołnżerzy
radzźeckżch tu Śn,łźgl"u (25 stgcznia 

- 7 maiu 1945 r.)"
zcLwartego lls akalicznoścżouym, druku: IJ roczystośĆ
odsłonięcża tablicy pamiątkouej, Sntigiel. - PLac
Rozstrzelanacll 

- 25 ktlsźetnża 1987 r., wydaneco na-
kładem Smżgżelskżego Touarzysttlsa I{ulturqlnega.
Tgtuł artEkułu poch,odzl od redakcji.

Autorowż, Jerze,mu Zielonce, serdecz,ttże dzżękuje-
,nL]J z a b e zżnter e s owne umo żlżusi enie pr z e tir uku".

P.S, ZWRACAMY SlĘ Z G)RĄCYM APELEIłI do
iycłt, mźeszkqńcóu Smźgla i okolżcE, którzy pumiętajq
tlrydarzeni,u tego ItżstorEcznego dnża, by zechclelż opi'
srrć srue u:rażenża i doznania 

- spostrzeżenźa t retlek-
s,je. Do sucltgcll Jaktóu hźstoryczngch, dodujmg Ludz-
ką urażliwość.

C:ckatn y ntr list a - - wspomnię niu,

$BWBE$afiEEHIE
Na poclstai,vie alt. 30 Ustawy z dnia 12 1ipca i984

ioku o pianc;w-:,,,niu pr.zestr]zenn"vm (tekst ji inolit_v
Dz. U. Nr l7 z 19t9 r:.) podaje się do publiczr:ej rvia-
domości. ze ,l r:iilia_ch od smaica 1994 r. do 2f] narca
1994 r. ,v sied,zlbie Urzędir N,Iiasta i Gminy Smigiel
pokól nr 21 rł,yłożony bęcjzie do publicznego \Ąigiądu

Projekt zmian planu ogólnego zagospoclarolvania
pru estrzerłnego Miasta i GnTiny Sniigiel.

\ĄI zlł,iązi<u z tvnl za.interso$,-ane o]]gan]t, acimini-
strac;l pll.ii.stlvo.łei, jednostki crganizacv3ne i osoby

",lzyczne rnogą -,V -ł/rł- tei"rilin-le zglaszać uwagi i l-nio-
siri Co !}i;:łir"or."ro projektu planu.

Przewodniczący
Zatządu Miastla i Gminy Śmigiel

żnż. Jerzg CieśLa
\/

komunikaf
Z ledaiicji .,Wiadonlcsci iicścraiisktcir" o1,1,z,yrrra-

ilśm,_v 1._or:rulikat o nagroclaclr '93 z plosbą o jegil
publlkację. Speiniam"v ją z tl-rn rł,iększe,} radością, ze
,,,,,śr'od nagrodzur:"vch jest i ..i,iasz" naczeini,. kLór,emu
jeszcze raz glatultijemy.

Redakcja

Doiccz:Lym 21y;-czajem zespó1 Czierinikars}<i,.Wia-
Ccmości Kości.anskich" prz_l-znał nagrody,,'W'K".
Otrz_vmaii ie: Irena Anna Bajselorlicz z Leszna za

całokształt tri orczości poet)rckie j, Jalrusz Dodot -
instruktor KCK rv Kościanie za rr-r-bitne osiągnięci,_
1,\: populal:yzacji sztuki teatralnej, YYiactrysłarv &ere-
r:.ek -- p]]ezes RSP w Kurorvie - za przedsię}litx,*

czośc. ;łneirzcj ILutecl<i kieroi,vnik oddziału ,,Głosu
Wielkopolsl-liego" .,jtJ Lesznie, r.";spółtlvórca,,WK" *_-

zł picl,,l i i{UBI,,§T Z§IERSI(I ze Smigla. redaktor
naczt:in__v ,,-'vVitrvny Smigieiskiej" _- za całokształt
puirlic,vstyki o tleściach regionainych.

Najslruteczli:jszym dzlałaczem samorządowym
Ztel-iii ii.1ściaiisliie1 -w"vlriano rvójta gminy Kościan

- iieni;;;i, it l'-f artos zerą,skiego.

Zbicrorl",e :lagrociy ,,\1/K" pI,zyznano: re jonorve j
grrłpie społecznych iilstruktorórv młotłzieżorł,ych
FC§ -,v Kościanie za se]:ce w działaniu na r-zeuz dzie-
ci, chorych i ni.epełnospraw-nych oraz ,,Oldboyom"
lrościliilsiriego lnii{S ,,Obra" za wierność sportowi.

Więłzenie iragród na-"tąpi w piątek 25 lutego br.

I{edakcja. (Red.)
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Społeczny Kornitet
Fłenowacji Pornnilła
Rozstrzelanych w Srnigltl

Kolejne posiedzenie Komitetu odbyło się 19 lutego br. Stan
techniczny grobowca przedstawił p. Ryszard Andrz-ejewski --architekt - konstruktor.

Wynika z niego, że mury grobowca od strony zewnętrznej
wymagają uzupełnienia i izolacji.

Jednak głównym tematern był wybór koncepcji renowacji
samego pomnika, Przedstaw-iono dwie wersje: ,,tradycyjnĄ'', z&-
chowującą tylną pionową ścianę i ,,no\Mocze5113-" - o ukłacizie
poziomym płyty z nazwiskami Rozstrzelanych, pionowo usta-
rvionym orłem oraz stylizowanymi łańcuchami obejmującyrrii
całość. Wybrano wersję trzecią - ,,pośrednią" (zachowu"ie pio-
nową ścianę tylną) autorstwa Stefana Cieśli i Witolda Omie-
czyńskiego. .,,.,,__.,, i

Postanowiorlo, ze względów technicznych i proceduralnych
odstąpić od rozprowadzania cegiełek. Tak więc ofiary na renc-
wację pomnika będzie można skłaciać tylko za pośrednict,,venr
banltu na konto: BS ŚMIGIEL 126126-132-4 tub BGż Leszno
84-1007-185 -1620 z zaznaczeniem: Społeczny Komitet ll,enowa-
cji Pomnika Rozstrzelanych.

Wszelkie biezące informacje na temat przebiegu renowacji
będą umieszczane w gabiocie przy cmentarzu umieszczonej przy
Pomniku Rozstrzelanych. (H. Z.)

Stąre Bojanowo ma nowego sołty§a
Dnia 31 stycznia br. w sali wiejskiej w Starym

Bojanorvie odlcyło się zlł,ołane przez przewodniczą-
cego Rady Miasta i Gminy w Smigiu Witolda Omie-
czylrskiego zebranie mieszkańcóvr wsi w celu dokona-
lia r,vyboru nowego sołtysa.

W zebraniu uczestniczyło ilB osób, a więc mniej
niż ll5 uprawnionych do głosowania (235 osób). Stąd
odbyło się w cirugim Lerminie. Uczestniczył w nim też
burmistrz Miasta i Gminy w Śmiglu Jerzy Cieśla.
Otworzył je zwołujący, a przewodnictwo obrad po-
wierzono radnemu z tej wsi Adamowi Dorynkowi.

Poprzedni sołtys p. Ryszard Błocian złożył oficjaI-
rie srvą rezygnację 6 stycznia br. ze względu na brak

Yvspółpracy z Radą Sołecką i mieszkańcami. Sprawoz-
darrie złożone przez niego w czasie zebrania nie przy-
padło mieszkańcom Bojanowa do gustu. Uważali oni,
że za r:;lało w ninr konkretów - liczb.

Rozpoczęła się burzliwa dyskusja, (Nie zawsze ku1-
turalna. Wśród wzajemnyc7l prze\<rzykiw-a:r i wrza-
sków niekiedy trudno było zrozumieć, o co dyskutu-
jącym chodzi, Podejrzewam, że wielu ,,krzykaczy"
było pod wpływem...). Domagano się przede wszyst-
kim finansowego rozliczenia. Nie było jednak zgody,
czy rozliczyć tylko sołLysa, czy też i radę sołecką. Soł-
tysorvi zaTzucanoi a to, że decyzję podejmował jed-
noosobowo, a to, że rozwiązał radę sołecką, a to, że nie
rozliczał się z imprez organizovlanych lv sali wiejskiej
i dochodów z nich uzyskiwanych.
Po prawie godzinnych wykrzykiwaniach nie osiąg-

nięto porozumienia czy należy głosovlać za tym, \ay

ustalić termin i zobowiązać byłego sołtysa do rozli-
czenia fina,nsowego, czy tez nie. W rezultacie sprawę
pozosta.łiono ... bez odpowiedzi.

PrzewoCniczący zebtania odczytał protokół z lu-

stracji działalności sołtysa przeprowadzonej przez
Komisję Rewizyjną Rady MiG w Smiglu. V,/eciług
niego działalność sołtysa nie budziła poważnych za-
strzeżeń.

Kandydatów było wielu, ale tylko Tadeusz Szcze-
paniak i Leszek Wasilewski wyrazili zgodę na kan-
dydowanie. W tajnym głosowarriit ten pierrłzszy atrzy-
mał 1i2 głosów, drugi _- 5 głosó-,v. Jederr głos był
nieważny.

W czasie gdy komisja oblicrała głosy przewodni-
czący zebtania Adam Dorynek przedstarviż łajważ-
iriejsze potrzeby wsi: dokończenie chodnikó-w, poło-
żenie kanalizacji burzowej, elektryfii;ację działek na
Olszewie, organizację wysypiska śmieci, uporządko-
wanie placu przy Domu Kultury. Mieszilańcy zaś
jeszcze dodali: nowy dywanik na Lipowej, zalane dy-
wanikiem studzienki, biegające po f(wiatorłzej psy,
rozbudowę szkoły, boisko wiejskie,

Do poszczególnych spraw chciał się ustosunkować
Burmistrz, lecz niesłychana ll/Izawa sali skłoniła go
do zaprzestania wypowiedzi.

Postanowiono powołać też nolvą radę sołecką.
W jawnym głosowaniu do niej wybrano: Sylwestra
Aciamczaka - 73 głosy, Barbarę Skarzyńską - 64,

Józefa Jakubowskiego _- 62, Franciszka Zameiskiego

- 69, Wiesława Kasperskiego - 57 i Stanisława Sob-
kowiaka - 57 głosów.

Sołtys Starego Bojarrowa Tadeusz Szczepaniak
ma 6ż lata. Jest emerytem, w St, Bojanowie mieszka
od 45 lat. Żona Halina prowadzi uprawę pieczarek.
Syn Artur odbywa służbę wojskową,

P.S. Na sali panował tak wieli<i g,war i harmider,
że trudno było śledzić obrady. Siąd w sprarvozd,aniu
mogą być pewne nieścisłości i iuili. B.M,

.-EilE 
ffiffiTmiffi;,,Ęaffiqn**{-*,*
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Szigłwm§w §firqży fu$fie§s§<§e§ w $ęry§ §*.

lV 1993 r. Straz ilIiejska odbyła 281 słuzb, z tego
181 rv mieście. l{ajwięcej l'^,, godzinach 5.00 -16.00
(i83). Były też służby vr godz. 18,00-4.00. 'Le cstainie
sporadycznie (i6) 

- 
głównie w dni lr;ażir}.ch ililplcz

l;ądź n:r zapotrzebornranie poiicji iol<alne; dla za]:_.z-

pieczenia miejsc zagrożonych działalnością urzesi,ęp-
czą. i§ajczęstsz;,,mi pailolanri obejrnowarro: Stare Bc-
jitlio-iVo, Bro;rikowo, Cza.cz, Przysiekę trolską i Siar;i,
\ĄIcrTieść. W czasie patlcli rvykonywano głótł,nie za-
dania ciotyczące porządków u,okół nieruchciności.
rr-iiejsc zagrożonych -- stacji PiiP i IJiiS, lelcnólv
ś-,,vietlic wiejskich, sklepów.

trlv czasie słuzb:

- -- 4ż razy ucizieiailo a,systy,

- lrti ta,zy za'łlezpieczano targowisko,

- 
'i ł ra:y zallez_pieczarlo itnpl,ezi,.

-- 1C6 iazy kcrrtroictł,a,ro obielrt;,.,

-- ]1i razy i:lterr,..,eniowanc ,w różri},cll svtuac;ach"
, ijJ razv ,,v;ikony§.ailo iniie czi.linośar. 

,,. ,,,. . ".. 
;:

Ocr. półroc:la sysi,emal,ycznie koril.roic,*,ano skic';cy

r pu,lkty gastrcnomiczne plolvadzące sprzeij;rz aiko*

łrciu. i\ie str,viełdzno 1a.sklarł,ycir przypadkólv nalLi*

sz:lllia Ustarvlr o wycłlor,vaniu ti, trzeźrvcścj,.

}Jajb;ilciziej czasoc}:rłontlą i-;.r,cą straży b},łv i,aJ..

l,clzmaitsze ii;i;ervi,encje, -\,v czasie k'Lol,ych vly 1 a:;nialc

i. usilol,va.no ztraślrione strony goCzić. Stlony pauc.za,|n

o nozli..,vości ciochccj.zenia prawdy poprrzęz złozeiiie

skargi - pozwu w Sądzie Rejonowym .- Wydziale
Spraw Cywilnvch.

Fo uruclromieniu miejsko-gminnego wysypiska
śmieci rozpoczęto systematyczną piacę nad likwida-
cją wysypisk nielegalnych.

I-Ijarvniono 82 psy, za które ich właściciele nie
opłacili podatku, trecz po pouczeniu natychmiast go
uregulow-alt oraz 69 psów niezaszczepionych przeci,w*
ko łvściekliźnie - spowodowano ich zaszczepienie. Na
inter"wencję mieszkańców spowodowano 1ikwidację
10 groźnych psów prowadzących wędrowne bytowa-
nie w rejonie Nowego Swiatu i Durek. Straż nriejska
spowodo"wała utworzenie schroniska dla psów, jednak
pc kilku tygcdniach v;łaściciel obiektu, nie widząc
odpowiedniego zys}ru, odmó*,ił jego prowadzenia.

Ujawniono grupę dzieci niszczącą zieleń na plo-
menadzie. Czterech nieletnich do lat 12 poddano
intensywnym działaniom wychowawczym szkoły
i rodziców.

Wy}<onując swoje zadania Straż Miejska ujawniła
489 wykroczeA z tego 365 sanitarno-porządkowych
araz l24 drogowe. Za wyraczenia rvobec ich sprawców
zastosowano: 269 pouczeń, 124 upomnienia, 36 upom-
nień pisemnych, 11 wystąpień do insiytucji i zakła-
dów pracy, 41 mandatów karnych na sumę 4.600.000
złotych.. Die sprawy przekazano do policji. Wypada
zaznaczyć, że 8 mandatóvr nałozono za wysypywanie
nieczystości w miejscach niedozwolonych.

Na poristawie spra-łozdania Komendanta S. M. w
Smiglu - opr. (H.Z.).

SMIGIELSKIE
TOWARZYSTWC KUITURAINE

działa już 10 lat
Dokłaclnie rr, 10 rocznicę założerria i 49 rcczrricę

wyz,łolenia Srnigla spoct okupacji hi:,lerorłskiej, 27

stycznia }:r. odbyłc się wallre, sprarł,ozd_ar,ł,,J76-\Ą,ybol-

cze zebr anie Smi gielskie go T or,varzystr,va ji.u1 tr-łiillne -
go. Uczestniczyło w nim 28 (na 82 zapisan;,ch) człi,,i-
kóv,r. Zebranie otrvorzył prezes p. lVitold Crnieczyn-
ski, który po-lvitał serdecznie p. liy'andę Jalli-tbolł,ską

sekretarz itĄiasta i Gminy oraz członkórł,. Na przc-
rvod.rriczącego zebrania ,wybrano p. Stefana Kiupsza.
a na sekretaTzap, Edmunda Mackowj,aka.

Zebranie, v,,,bte,w cill,ągłej 1,ocznic,.v, n j.e ;ni.ało ili,rl ,

czysteg,l charaktelu. Tailie zaprrtł,iedz:l:rtl r, -il.1 [t,l,]l l,

pózrrie jszy.

Ze sprawozdania złożonego plzez Prezesa wynika, że:

@ rozpiętcść wieku członków wynosi 29 * 82 lat,
średnia vrleku - 60 1at,

w okresie sprawozdawczym (od i5.12.1992) do
Tor,varzystłva nie przyjęto żadnego członka,

w porównaniu do poprzedniego okresu sprawoz-
dawczego Torvarzystwo znacznie ozywiło swą
działalność:

zorganizowało spotkanie towarzyskie,
uczestniczyło rv obchodach 100 1ecia ,,Harmonii"
i Banku Spółdzielczego,
zorganizow-ało wycieczki na Szlak Piastowski, do
Poznania i Książa,
współuczestniczyło w wydaniu folderu,,Śmigiel

- miasto i gmina",
współorganizowało wieczornicę z okazli 75 Rocz,
nicy t]zyskania l{iepodległości i 60 Rocznicy po-
bytu rł, Srriigiu gen. J. Hallera".
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lIUlAŁAffi!Ą PfrS§Ema5ffi§{§$ PffiŁ!$§§ I"ffiH{&LI$E3 H{ łffiS$ ffiEKt§l
W 1993 r. na naszym terenie stwierdzono ogółem

98 różnego rodzaju przestępstrv (r.v 1992 - 89, i991 -10B): rozboje - 1, bójki i pobicia - 0, włamania do
obiektów pryłvatnycll, - 72, włamania do obiektów
społeczrrych - 6, kradzieże mienia prywatnego - B,

kradzieże mienia społecznego - 7, wypaciki drogowe

- 11, inne zdarzenia - 53. Wykrywalność - B4,70la
(1991 - 77a/o, 1992 - 82,60lo).

Do grupy ,,inne zdarzenia" zalicza się m.in. fizycz-
ne i moralne znęcatrie się nad rodziną, uchylanie od
płacenia rat alimentacyjnych, pożary, oszustwa, wy-
łudzenia, r,vprowadzenie do obiegu fałszywych bank-
notów, sambójstwa.

Największe zagrożenie przestępczością występo-
wało v,r Śmiglu, Starym Bojanowie i Morownicy.

Znaczny wpływ na przestępstwa ma a}kohol, ale

_je można tez pominąć faktu, że przestępczość rodzt
się z bezrobocia. Większość przestępców wywodzi się
z innych terenów.

W 1993 r. na terenie miasta i gminy zaistniało ].4
w;,padków drogowych, łv których 1 osoba poniosła
śmierć, a 22 zostały ranne. Najczęściej porvtarzający-
mi się plzyczynami łvypadkó-w i kolizji drogo-v,lych
było niedostosowanie prędkości jazdy do panujących
ivarunkórv atmosferycznych, niezachowanie naieży-
tych środków ostrożności przy włączaniu się do ru-
chu, nadmierna prędkość oTaz omijanie stojących
przeszkód.

W omawianym oitresie załoga PPL w Śmiglu
ujawniła 1419 wykroczeń (l992 -_ 1802, 1991 - 681).

Do Kolegium ds. Wyitroczeń sporządzono 89 wnio-
sków. Najwięcej za kierov;anie pojazdami będąc w
stanie po spożyciu alkoholu bądź w stanie nietrzeż-

wości, kierowanie pojazdami nie mając do tego
uprawnień. 1/3 wniosków była za zakłócenia ciszy
i spokoju.

W 1993 r. pouczono 996 osób, Pouczenia stosowano
za drobne wykroczenia oraz w stosunku do osób, któ-
re płacąc mandat mogłyby nadwyrężyó budżet do-
mowy,a było wiadomo, że pouczenie również odniesie
oczekiwany skutek.

Mandatami karnymi ukarano 333 osoby na sumę
40.050.000,- zł, Głównie za: nieprawidłowe parko-
wanie, parkowanie na trawnikach, wyprzedzanie na
przejściach dla pieszych, nieprzestrzeganie znaków
drogowych, kierowanie pojazdami niesprawnymi
technicznie, wysypywanie i wylewanie śmieci i nie-
czystości w miejscach niedozlvolonych.

Zattzyrnano 48 praw jazd i 120 dowodów rejestra-
cyjnych pojazdów.

l77 razy interweniowano zarólvno w" lrieszkaniach
jak i miejscach publicznych. Większość i.nterwencji
dotyczyła nieporozumień rodzinnych, których podło-
zem był alkoho]. Interwencje publiczne dotyczyły
głównie awantur w lokalach gastronomicznycll otaz
usuwanie osób nietrzeźwych leżących na chodnikach,
jezdniach, w wejściach do posesji.

Duże znaczenie PPL przywiązywał do działalności
profilaktycznej. Ścisłą współpracę na tym odcinku
prowadzi ze społecznymi i zawodo.;zymi, kuratorami
sądowymi.

Wspólnie ze Strażą Miejską policjarrci plorvadzą
obserwacje miejsc i obiektów zagt,ożcnych przesięp-
czością, szczególnie dzikich wys,vpislr,.

Na podstawe spra.ł,ozdania ]{ierownika PPL w
Śmiglu - opr. (H,Z).

Swe sprawozdania złożylt także: skarbnik p. Wojciech
Skarzyński i przewodniczący Komisji Rewizyjnej
p. Bogdan Szulc, który w imieniu Komisji ,,po wnik-
liwej anaiizie pracy Zarządu" wniósł o udzielenie ab-
solutorium.

W dyskusji wyrażano przede wszystkim troskę o
stan członków Towarzystrva. Pan Biały miał wątpli-
wości, czy zbyt pochopnie nie skreślono z listy 20
członków za niepłacenie składek. Pani Szymanowska
mówiła o wspaniałej patriotycznej uroczystości, na
której brak było nauczycieli ,,a mamy przecież tyle
szkół, brak ich też było na wykładzie p. H. Zbier-
skiego, którego tematem była szkoła". Nizej podpisa-
ny zasugeror.vał, by zachęcić rnłodzież clo zaintereso-
rvania się regionem, zorganizowac koło młodego re-
gionalisty. Zaproponował też, by pomyśleć o jakimś
pomieszczerriu, w którym mogłyby być przechor,v5,-

wane pamiątki, dokumenty, sztandary. Może Izba
Famięci? lv{uzeurn Regionalne (w kaplicy na cmenta-

Izu poewangelickim)? Pan Skorupiński mówił o v/y-
rażaniu patriotyzmu przez flagowanie. Sugerował, by
Towarzystwo wystąpiło w tej sprawie do Zarządu
Miasta. Trzeba ustalić kiedy flagujemy i kto jest za
to odpowiedzialny. (Ktoś z tyłu sali zauważył: ,,Dzi-
siaj jest rocznica wyzwolenia Smigla - ani jednej
flagi"). Pan Mulczyński: ,,Miasto pięknieje, piękny
deptak, budynki w rynku a zakątek Zdtój jest śmiet-
niskiem".

Po dyskusji, przy 4 głosach wstłzymujących, Za-
rządowi Towarzystvra udzielono absolutorium.

Wybory przeszły gładko. Pan Janicki stwierdził,
że nie ma celu zmieniać ani Zatząd-u ani Komisji Re-
wizyjnej. Że wyraził wolę wszystkich - świadczyły
oklaski.

Tak więc w Smigielskim Towarzyst.vie Kultural-
nym. bez zmian.

Hubert Zbźeryki
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E-. Kołxa (rolnicze) się tozlntęcają
Na przełomie stycznia i lutego we wsiach naszej

gminy z inicjatywy Gminnego Związku Rolnikór,v,
Kółek i Organizacji Rolniczych odbyrvały się zebra-
nia kółek rolniczych.

Związek u,znowił swą działalnośc 24 maja ubr,.

Jego prezesem jest rolnik z Czacza Stanisław Szu-
łert. Zatrudnia etatorvego pracownika p. Zofię Ra-
tajczak, która przyjmuje interesantów dwa lazy \^l

tygodniu (poniedziałki i piątki w godz. 8.00 - 11.00)
,ł iokalu Związku w UMiG, pokój nr 9. Członkow-
strvo w Związku zadeklarowało 22 kółka rolnicze i 3

koła gospodyń wiejskich. Obecnie Związek zTzesza
348 członków łącznie z Przedsiębiorstwem Proclukcji,
i{ancilu i Usług Rolniczych SMIGROL. Ta społka
rr,spornagała miesięcznie Związek kwotą połtora mi-
iiona złotych.

Ciekawy ,,co w trawie piszczy" uczestniczyłem
w paru kółkowych zebraniach. Ich tematem, m. in,
referowanym przez p. Z. Ratajczak, była sprawa
składek Ila Tzecz Zw,iązku oraz .łybór delegatów na
Waine Zgromadzenie Gminirego Zlviązku Roiników,
Kółek i Organizacji Rolniczych. Oto moje spostrze-
zeriia.

SMIGIEL - 24.01.br.

Saika Centrum Kultury. Kółko liczy 19 członków
z Śtrrigla, Koszanowa i Nolvejwsi oraz 16 pari iwo-
rzących KGW. W sumie obecnych 19 osób. Yr' zeb-
rarliu uczestniczył też burmistrz Jetzy Cieśia oraz
pre7-.es ŚmiCnOlU Ryszard }-ornalik. Ich obecności
jednak ,,nie wykorzystano", Zebranie miało uloczys-
ty przebieg. ,,W ubiegłym roku minęła 95 rocznica,
a rv 1998 roku obchodzić będziemy 100 lecie" - po-
wiedział pIezes Stanisław Maciejczak.

Głównym punktem programu było reaktywcwa-
nie KGW (stąd na stołach pyszne ciastka domowego
wypieku?). Do nowego zarządu wybrano panie: Ur-
szulę Matysiak - przewodnicząca, Danutę Kozak *
skarbnik, 1Vlarię Kamieniarz - sekretarz. O wieku
Pań na ogół się milczy, ale to chyba najmłodszy wie-
kiem zarząd KGW (co rokuje temu kołu długotrr,vałe
i stabilne rządy).

KARSNICE - 21.0l.br.

Świetiica wiejska. To duża sala, która wody, miot-
ły i ścierki nie widziała od miesięcy. l{a podłodze
gruba warstwa piachu i pety. Pod ścianami kilka ob-
skurnvch ławek. Na środku siół pingpongovr'y pokry-
ty grubą warstwą kurzu. O lampach i o tym, co na
scenie - przemilczę. Ztmno jak w przysłorviowej
psiai,ni. Tu można ,,do podłogi przyrnarznąć". ,,Gdy-
bym wiedział, przyszedłbym wcześniej,.." - powie-
dział prezes p. Andrzej Nyczka. A tuż obok dobuclo-
wuje się nowe potnieszczenia. MŁODZIE7:Y! NItr
WSTYD cI?!

Kółko zTzesza 24 rolników z Karśnic i Księginek,
Na zebraniu obecnych jest B, zebranie więc toczy się
w ,,drttgim terminie".

Władze reprezentują,. z-ca przevrodniczącego Ra-
dy MiG radny Jan Pietrzak i prezes ŚnntCnOlU.
Jesi; też członelr Rady Związku - p. Henryk Zak.

Tenratem nr 1 jest melioracja a przede wszystkim
śmigieiska, jak to określają w lialsnicacil, smródka,
którą wpuszczol\o bezpośrednio przekopując rów do
rzeki Samriicy, Wytruto i,yby, a 1atem truć się będzie
byciło. Sprav,za chyba zakonczy się w sądzie. J. Piet-
rzak, pełniący godność prezesa Spółki Vy'oinej oma-
wia sprawę podwyższenia skłariki do 40 tys. za hek-
tar. ;-.aclny Fiorian \ł o j ciechorł,ski wykorzystał oirec-
ność prezesa Fornalika i za'nteresował się obiektami
po byłym SKR. Stoją puste i niszczeją. Dyskutowano
też o samorządzte (wybory tuż, tuż). PrezentowanÓ-,
pogląd - nie nowy, że każda v,;ieś winna mieć swo-
jego reprezentanta - radnego, którego sama sobie
wybierze. ,,Po co na mnie ma głosować ktoś z innej
q75i?" 

- obrazowo powieciział p. Żak. ,,Komuś pod
koniec iat '80 rnusiało zależeć na osłabieniu wsi przez
jej rozbicie". -Kiedyś na wieś ;echaliśmy wszyscy:
SKR, Bank, Mleczarnia, Urząd, GS. ,..Sale pękały
w szrvach. To był autentyczny kontakt wsi z władzą.
Dzisiaj - przez. gazetkę" - powiedział p. Fornalik.
P.S. Tak stę złażyło, że dzień wcześniej otrzymałem
iist - zaproszenie od p. Kazimierza Kobiałki -- by-
łego długoletniego plezesa KR w Karśnicach. Dziś
p. Kazimierz porusza się przy pomocy -wózka inwa-
1idzkiego. Mirrro to jest pełen werwy i życia. Na przy-
szłość paftzy jedrrak z zatroskaniem.

Panźe Kazżnzżerzu! Czekamg na obźecany lźst,

SPŁAWIE - 26.01.br

Świetlicą RSP. Czysto, ciepło, przytulnie. Stoły
przykryte obrusami. Kawa, ciastka - później, pod
koniec obrad, śv,lieżutka kiełbasa. Pełna kultura,
Włacłze reprezentuje p. Wanda Jakubowska - sekre-
tarz Miasta i Gminy, członek zarządu SMIGROLU
p. Anioni Siilviński i p. }1. Zak. Przewoclniczył prezes
kółka p. Maciej Dziwak. Na 29 członków obecnych
bvło 18. Zebrani wysłuchali sprawozdań z działalnoś-
ci kółka i kcrrrisji ::ewizyjnej oraz wyników ekono-
micznych ŚMIGROLU.

Dyskusja była ożywiona i wielotematyczna. Głów-
nynr tematem była jednak samorządność wsi i rela-
cje: Burmisfy7 * Rada - Radny - Sołtys. W pełni
wykorzystano obecność p. Sekretatz, która wyjaśnia-
ła sporne kwestie i odpowiadała na liczne pytania
(cila.czego na wsi się tak mało robj", dlaczego gmina
Śmigiel nie jest stelefonizowana, jaki jest plan po-
datlru rolnegc...).

dokończenże ną stronże 7
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Sprawozdanie ze swej działalności, a raczej pos-
tawy, zdał radny z tej wsi p. Jan Ambroży. ,,Ja wa1-
czę demokratycznie i sprawiedliwie. JeśIi tacy radni
są, co nie płacą (podatków - H.Z.), a rękę podnoszą
najrvyżej (o najwyższe podatki) - to mamy jak ma-
my". Pan Ambrozy apelovlał też o ,,publikę" na se-
sjach argumentując: ,,Radny, gdy publika na niego
patrzy, inaczej głosuje niż w- komisjach, gdzie nikt
go nie widzi".

CZACZ - 31.01.br.

Świetlica wiejska. Duża sala, ciepło. Na ?0 ezłon-
ków, na zebraniu obecnych jest 23. W zebraniu ucze-
stniczą: p. Wanda Jukubowska, Genowefa Nowak i
A. Śliwiński ze ŚMIGROLU, przewodniczący Gmin-
nego Związku Rolników p. Stanisław Szubert, pra-
cownik UMi G p. Ryszard Szczepaniak. Zebraniu
orzewodniczył prezes kółka p. Leon Ogrodowczyk

-.-.u po raz pierwszy usłyszałem pytanie: co my ma-
my z gminnego Związku? Odpowiedź była krótka,
acz nie lakoniczna. Związek będzie bronił rolników
\1, §prawach konfliktowych, na przykład takiej, jaka
jest w Karśnicach. Związek arzyczynlł się też do
przesunięcia spłaty kredytów suszowych, wywalczył
pomieszczenie - choć nie takie jakie pragnął, w któ-
]]ym moze przyjmować interesantów. W najbliższym
czasie, w związku z inwestycją prou,adzoną ptzez
Woj. Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, będzie
rozwiązywał problem mieszkańcó.w wsi Czacz przy
u1, Wieiichowskiej. r"Vykorzystano obecność p. Szcze-
paniaka i zgłaszano preterrsje do słabej jakości prac
uzykonywanych przez pracowników spółek spowodo-
wanych brakiem nadzoru. Jako ciekawostkę przyją-
łem wyporviedź jednego z roiników: ,,Jeżeli jedziesz
z dwoma przyczepami, musisz w traktorze mieć trzy
"ójkąty odblaskowe" (?!).

POLADOWO - 2.02.br.

Przyszła kuchnia w nowobudorvanej świetlicy. To
będzie bardzo duży obiekt. Czysto, schludnie, ciep-
lutko. Kółko liczy 35 członków - ug2g5fniczyło l!.
Plezesem jest p. Jacek Wasiele.łiski. Zebraniu prze-

*,odniczył p. Florian Jagodzik. Gośćmi byli: p. Wan-
da Jakubowska, R. Fornalik i radny tej wsi p.Zyg-
fryd Budzyński. Po wysłuchaniu sprawozdań rozpo-
częła się dyskusja obejmująca szeroki wachlatz za-
gadnień:

- dokończenie budowy świetlicy wiejskiej - ,,do
szczęścia" brak 300 milionów,

- przygotowanie maszyn do żniw i koszenia zielo-
1onek,

- co z obiektami po byłym SKR?

- jak długo jeszcze rolnicy będą podv*ójnie opodat-
kowani? Np. podatkiem gruntowym i od upraw
specjainych?,

- dlaczego w gminie Śmigie1 są najwyższe podatki?
Jeśli tak musi być, to chcemy znać potrzeby gmi-
ny.

Szczególnie dużo uwagi poświęcono samorządowi
wiejskiemu. Stwierdzono, że cofa się uprwnienia ra-
dom sołeckim. W ich statucie nic nie ma o komisjach
rewizyjnych. Samorząd wiejski by móc sprawnie
działać, musi mieć osobowość prawną. Klasycznym
przykładem, według wypowiadających się, nie licze-
nia się z opinią samorządu było sprzedanie szkoły bez
ich wiedzy. Tak więc zebrani w pełni wykorzystali
obecność gości, którzy ,,fla gorąco" ustosunkowali się
do poruszanych kwestii.

Ceiem tego cykiu zebrań wiejskich było ożywie-
nie działalności kółek rolniczyclr i Cokonanie niejako
przeglądu ich wartości. Już z tego wyryrvkowego
sprawozdania (planowałem jeszcze uczestniczyć w
Wydorowie i Starym Bojanowie, ale grypa była sil-
niejsza) wynika, że sytuacja jest zróżnicowana. Stąd
podkreślano szczególnie w Karśnicach i Poiadowie,
by ,,uporządkować splawy kółek, ocz-lścić je od tych,
co nie chodzą i nie płacą składek", bo ,,... skoro ma
być Gminny Związek, to muszą lryó pieniądze". Nie
wszystkie kółka muszą być w Związku

O tym, czy wszystkie w pełnej kondycji się doń
dotoczą, zadecyduje już aktywność sam;,ch rolników.

(H.Z,)

Podatek rffiIlty !
W czasie XXXI Sesji Rady Miasta i Gminy w

Śmiglu, która odbyła się 17 lutego br. Radni, przy
jednym głosie wstrzymującym się uchwalili stawkę
podatku rolnego. Podstawą jego obliczenia jest cena
q żyta za IY kwartał roku poprzedniego, Według ko-
munikatu Głównego Urzędu Statystycznego wynosi

ona 1?1.000,- złotyctl. Przy tej cenie podatek rolny
oci jednego hektara przeliczeniowego wyniósłby

214.750,- złotych. Rad.a, na wniosek komisji Rolnic-
twa skorzystała z mozliwości i obniżyła cenę skupu

żyta na 160.000,- złotych, Stąd za hektar przelicze-

niowy w mieście i grninie Śmigiel ,w pierwszym pół-

roczu płaci się 200.000,- złotych, to jest o ?2 tys.

mniej niż w drugim półroczu ubiegłego roku.

Szerze,i o Sesji w następnym nurnerze.
(H. Z.)



W1,IRYNA SMIGt.LLSK^

ZMARŁA
ALEKSANDRA KOPCZY NSKA,

wnuczka piei,wszego polskiego Staiosty Smigielskie -
go JÓzef a !1,.gpczyńskiego.

o łej śmieici dowieciziałem się zi-rpełnie przypad-
i<otvo tł, rniniony poniedziałek -"v gocizinach r,vieczol-
tlych. A jeszcze iego samego cirria iano nlól,rliłein
ilzliłli, ze pilnie jest potrzebne zd;ęcic pałacu w Bosz-
itc,ł,lie jako ilustracja altykułu -iv ,,Wiadonościach
l{ośriailskich". Teraz ciopiero zcia;ę scbie spla-\-/ę, ze
nie pov,,iedziałem wówczas: na pe\Ą/]lo Aleksandra je

l:tieiisancirę Kopczy,tską, zarlies_,i,alą w posiadłoś-
ci dziadka rł, }Iietązkcwie, poznałei.i ile początku 19B7
lcku., gdy zbierałem materiały do pisanej wówczas
ksielżki o szkolni.ctwie Io1niczym. Parrrięianr jak
,wplcw-adziła mnie do gabine'cu ciziacłka i porviedziała:
ritech się pan tu rozgości i irorzysla z wsz1,-stkiego, co
iu jest. A było tarn milóslrr,,o ksiązek, pism, gazet...
ijvło bardzo zimno, totęż kiikalilotnie częstowaia
mi,ut iler]_;atii. Praktycznie rozrliawiała ze mną wów-
CZŁir] pC raz pierwszy. Jej prostota, otrvartoŚĆ i chęĆ

uLiosręp:lrienia ilateriałórł, zrobiły na mnie duze wra-
zenie. Juz po vrycianiu mei książki, wicr,ząc, że zain-
tcrescvu,:rłem się biiżej osobą Je] dziadka, u_dostępniła
ilj|i najcennielszą rzecz, jaką po nirn miała 

- clwa ze-
szyty z ilapisem na nalepce: Mój parniętnik.

A1eksar-rdl-a i{.opczyriska była też wiernyrłr i bai-
clzo krytycznym czytelnikiern,,Witrynv Srnigie1-
skiej", szczególnie pierwszych numerów. i,edu,ie ga-
zeia się ukazała, ;uż Czrvoniła, rirówiąc niejako z pTze-
i<ąsem: ,,Fanie liuber,cie...". Podrzucała też numely
reg_iclnal,nego i_,;isma drukorłraire§o vr Zninie pocipo*
rviaCaląc: pa-L.rzcie ;ak robią to inni. Dziś 1uż Jej nie
nra. Aieksandro, nriasi nisko pocl'yi.Li: sie l_lad trurrr-
rią z Tr,vo,ini zwłoka,nli, kreślę tvcii ilarę zdaii. Pro
lu{enolia. Jesl mi stnuttro.

Llubr:rt Zbżerski
P. S. I"JgIzeb zlrlarłej 11ritego bi,, Altlksatrcii"y, i{o1-.,l:yliskicj
olillyi :iq,i iut,,go bl'. rv Ztiirlit,.

Kronikg poticyitlo
7,S2.br. 

- Sniglu przy u1. }1. Sienkievlicza. w go-
dzinach r,vieczornych nietrzeźrv1., mąż a.,-.,antuto-
r,,a I sic 7. ZOrLa..

a rł, godz, lłlieczornycjr nieznana osoba dobijaia się
cio mieszkania przy u1, A. Ducil,cza.

8.{}2.br. 
- r,v Koszanolł,ie doszło do kolejnych nie-

po;:c,zttmi.eń na tle najątkoir,5,rn między ojcem
i synem.

9.82.br. -* nietłzeźrvy mieszkaniec Smigla, zam,
plzy u1. Kościansklej. ieżał na ul. Północnej. Od-
rvieziotro go do domu. Wniosek do Koiegium.

11.S2.br:. 
- wieczorem z zaparko.,lranego na tlasie

Czacz - Glińsko san-iochodu z rejestlacją toruń-
ską skradziono 2 motolotnie. Kielorvca w t,vm
czasie uclał się pieszo po palir,vo. Splar,vccrv, ja}-

dotąd nie u jarr niolro.
12.02.br. 

- rv Czaczu \§ czasie publicznej zabawy
neieszkaniec Kokorzl-na pobił mieszkańca },Torł,ej-
-ur,si. kt,lrego o,1rvieziono do szpitala.

@ lv godzinach nocnl-ch ir- Smiglu na placli Roz-
strzelail-1ch pijan1,, mieszkaniec z, ul. Pcłi.-iocnej
1czał na cl'od.iriku. Odlrrieziono go do donu, Wnio-
sex do Kolegiurn.

1.j.tiż.irr. 
- ci' aj mieszkańcy }n[ororł,nic}, o godz.

2.00 w noc-{ z&kłócaii spokój mieszkańcom ul,
A. Mickieivicza. Wnlosek do Kolegium.

14.02:.br. -- i)otlotł,nie nrieszkarri.ec ul. Kościańskiej
leżał nietrzeźrvy przed rr,ejściem do posesji prz;,
ul. W. Sikorsiiiegc. Złoy", odivieziono go do domu
i skieror.vano -,vniosek do Kolegium.

15"S2.br. - nietrzęź,oy mieszkani,ec Czaczyka usiło-
ivał wejść do plyrvatnej posesji przy ul. Farr
rv Śmiglu. Odwieziono go do domu. Wniosek cit-l

Kolegium,
16.S2.łrr. - rr, Smiglu, w godzinach wieczornych

cir,vóch riieznanyclr sprawców pobiło właściciela
posesji. Interrł,encja okazała się spóźniona,
Sprawc.v oddaliii się tak sz)rbko, że poszkodov,zany
nie zapamiętał naw-et marki ich pojazdu.

lS,EZ.br. - r,l Starym Bojanowie do jednego z
mieszkań dobijał się nietrzeźlvy domagając się ...

$,()dy,
sierżattL R,oman, GzaLowittlł

t
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