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].2 czervrca o godz. 13.00 ,ł,l Ercc-iko"vie odbyły się

za-łody Miejsko-Gminne Cchotniczych Straży Po-

żarnych Miasta i Gminy Śrurigiel.

Wyniki przedstawiają się następująco:

Grupa ItrI (pożarowa)
I m. - OSP Stare Bojanowo

II rn. *. OSF Żegrówko
II1 m. - OSP Machcin
Grupa 15-18 lat chłopcy

I rłr. - {3SF Żegrólvko
II m. - OSP Nietążkowo

Grtrpa 12-15 lat dziewczęta
I *. - O§P źegrówko

1I m. - OSP Morownica
III m. - OSP Stare tsojanowo

Grupa 12-15 lat chłopcy
I m. - OSP źegról. ,ko

]i m. -. OSP Morcwni:a
IiI m. - CSP Roicaczyn

Grupa 15-18 lat koliiety
I m. C§? źegrów,ko

tJ vl a g a: Purrkty ozllacza,ją

i;tć.,v ki:iiłych.
Za zajęcie I miejsc drużyny otrzymały puchary,

dyplomy i nagrody Tzeczowe ufundorvane przez Za-

rząd Miasta i Gminy Śmigiei.

Organizatorami zawodów byli: OSP Bronikowo,

Komenda Rejonowa Państwowej Straży Pożarnej

P o żary !!! 4.08.br" - C,zacżi trawa na poboczu drogi nr 5, bez

strat, 1 jednostka. Fapieros!

4.S8.br. - Olszewo: stóg słorny i ściernisko, straty
20 rnil, 5 jednostek. Fapieros!

24.0?.br. - Bronikowo: suche trarvy, bez strat, Ura-

tou,ano zboże na pniu wartości 30 mii, trV akcji

brały udział 3 jednostki Straży Pożarnej, ?rzlczy,
na: nieostrożnośc osób dorosły,h -- papierosl

25.0?.łlr. - Czacz, słoma na polu o poiv, l ha, stla";
_. ?00 tys,, 4 jednostki. I]rzycz.r,ną; isk;a : lll;,r,
l,vydechowej ciągnika.

25.0?.br. - Olszervo: pożar clre,wnianej stodoi;,, i bu-

dynku gospodarczego z poddaszem uż)l|ico-",;7lrl,

Spaleniu uległa stodoła i konstrukcja daciiov,a

budynku gospodarczego or]az maszyn)j rolnicze,

nadpaleniu '_ budynek mieszkalny oraz dwa bu-

dvnki gospodarcze, Strat;, "- 300 mi1,, uratowar:c

mienie wartości miliarda. W akcji raioł-,lnicrej

udział wzięło 5 jed,nostek. Temperatlrla o;nia by}a

tak wysoka, że rnz dużej odiegłości od rniejsca po-

żaru stopiły się rynny z pcv,

26.07.br. - Olszewo: zboże na pniu i słorna po kom-

bajnie na pow. 5,25 ha, nadpalona plasa do słlm:,-'

Urator,vano zboże na pniu o wartości i50 mii, ri
akc,ji hlało udziai 9 jednostek, Prz-;czvna: lskl,a,

którą wyvlołał karnień, który wpadł do podi:ielaka

plasy do słomy.

38,0?.br. - Q76ę7", mieszanka owsa na pniu na pou/,

2,5 ha, straty -- 15 mil., 3 jednostki, P)izl},cźvltril:

przegrzanie się izolatora napowietrznej iir:ii erier-

getycznej, w rvyniku czego spadł ąa podporę nle-

ialori,ą.
tr".08.bl. - Bronikowo: na polu lv trakcie prac żnl,+"-

nych zapalił się ciągnik gąsienicori,v, stiai,v ---

3 mi1. Przyczyna: zatarcie łożyska łv gąsienic.v"

W akcji ._ duze zagrcżenie - 
brał5, udział 4 jed-
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nostki.
2.08.br. -** FuEors}lvnica; ściernisko

be;: strat, ż jednostki. Fapieros!
na pow.'0;75 hd,

3.[t8.}ir. - Smigiel: suche trawlr i torfolvisko,

s!. aspżrant Ja,ttusz Dzźedzi,e

l
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WIATRAKI :

§l(AN§§N
PoĘzJA

THATR

W dniach 15-31 lipca br. wiatraki zajęła młodzież
z KLANU - Klubu Luclzi Art;rstycznie Niervyżytych.
Jest to niezorganizowana grupa rnłodych poetóvz, któ-
rzy na wezwanie warszawskiej poctki Danuty Wawi-łow zbierają się na warsztaty i;oetyckie. Plonern
,,warsztatów" jest plik r,,ziel,szy. 1<tóre podarorlrano
Centrum Kultury r,v Śmiglu. l{iekióre z nich opubli-
kujemy rv tlastqpnych numerach.

'"drri 
1ł,;,,jechali, drudzy przyjechali. 31 lipca pod

wiatrakami zjawiła się grupa (będzie do 13 sierplria)
teatra]na - Grupa Teatralnych Doświadczeń, która
ma swą siedzibę w Środowiskowym Domu Kultury
,,Ratajan" na Osiediu Piastowskim w Poznaniu. Swe
umiejętności podnoszą pod kierunkiem mieszkającego
w Poznaniu kanadyjskiego reżysera Dominika Ri-
charda. Nasze rviatraki, gdzie może pracować nad
spektaklem dedykowanym córce, wskazała mu Mary-
na Jasińska, która też jest tu obecna,

Na razie powstaje fundament spektaklu. Nad
dalszym jego ksziałtem pracować będzie także siostra
Dominika, która pod wiatraki przybędzie z Francji,
Wskazówek i pomocy przy scenografii zespołowi
udzieli też profesor Wyższej Szkoły PlasĘcznej
rv Poznaniu Jan Berdysiak.

Efekt poszukirvań teatralnych będziemy mogli zo-
baczyć rv listopadzie, na spotkaniu w Centrum Kul-
turY w Smiglu. 

Nlagd.a Dymarkowska

DoN{ KULTLiRY
Śmigie1

trirajorva Spółdztehia Komunik;1cl.jiii rv Pozna-
;:iu, ir1. irTiedziałko.wskiego 25 - Biuro Turystyczne
};:§l{ ,,TURIST" składa sercieczne podziękovranie tym
,łsz;,:tkirn, którzy a}:soiutriie w- bezintereso.lliny spo-
:,.ć:b pstzyczynili się do urozmaiceiria naszych rł,ycie-
r":i:ir dc Ł,eszna.

;,iiłli,lzież szkclna wracając z Poznania, zatrzymuje
się r,,i l:ir:,rig,lu przy lvj.aŁrakach, gclzie przez 30-60 mi-
nilt z duzyirr zainteresowaniem słucha ciekawych rze-
czy L}raz faktórv historycztrycn związartych z wiatra-
;i;ir::i.

iiiceli.,łcśc zcbaczenia czegoś, co dzisiaj nie ist-
iiit;e j. lą,ieriza;rie gaierii na pewno na długo pozosta-
:iie w par:ięci młodzieży.

Cs*ł:łe podzięito,,llanie chcemy skierować do osób
czeilającycl-r na tlas przy wiatrakach. fuIiło jest spotkac
i1,lcizi, którzy lv sposób bezinteresowny, tyiko w ra-
r,lłcil i:eklan"iy, i]ropagu ją poiską kulturę.

Riłz ;erzcze serdeczr,rie dziękujemy, a w-laz z nami
"iziqkilją na,trcz-,,ciele i młodziez Szkół Podstaworvvch
irTr: 11, ?7, ó3,79, 13 i 39 i,v Poznaniu.

Z tiłrystycznym pozdro ivieniem:
Spec,jrlii, a r,:,. i,urystyri

(-) M ałg or zatl Ko, źł nż er c zak
},iicrorvnik Spółdzielni

(*-) Karol Wołyński

łfijFijd {.]JEi,§Y,..
Peni,i_ Aniorrie:,nu Szulco.łi, śnrrgielskiemu plasty-

ko-,vi za dotychczaso$]ą 1rrł"półpTacę z naszą redakcją.
\ąiliład p" Tolka .w lzatę grafic:lną naszej gazety był
s:c:e5;o1tie rvit_ioczny, gdy była ona wykonywana
ręcznie, "l,,.iórłcza:; \.vsz_y5fĘi" napis.r i ,,obrazki'' wyko-
n}I\Ą/ał rr,złaśnie p. §zuic"

Frzy ckaz;i ąadmieiiiąnry, że p. A. Szulc jest auto-
reni grafiki przedstarviającej sylwetkę pomnika Roz-
strze),anlzch, którą reprcdukujemy przy informacjach

JESZCZE O ENEBGETYCE
Mało kto zauważył, jak po północnej stronie mia-

sta wyrosły potężne konstrukcje podtrzymujące sieć
wysokiego napięcia. Ta nowa nitka - odgałęzienie
z Przysieki Polskiej przesyła do punktu zasilania
w Śmiglu (ui. J. Kilińskiego) prąd o napięciu 110 kW
(dotychczas Śmigiel i okolice zasiiane b_vły prądem
o napięciu 15 kW). Efektem tej inwestycji jest stałe
napięcie, które automatycznie reguluje zainstalowany
novr'y transfornrator w Głównym Punkcie Zasilaniadotyczących rerrowacji Pomnika. ReC"akcio dla Śmigla i okolic. (H,z.s
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5S*flruf KGW
W sobotę 3 lipca br. odbyło się uroczyste zebra-

nie Koła Gospodyń Wiejskich w Nietążkowie. Okazją
był jubileusz 35-lecia działalności Koła.

A zaczęża się wszystko w 1959 roku od kursu pie-
czerria i gotowania. Inicjatorką założenia koła była
nauczycielka ó-vvczesnej Rocznej Szkoły Rolniczo-Go-
spodarczej w Nietążkowie -- Józefa Boruta. Do koła
należały 22 czŁonkinie, a przewodniczącą wybrano
Stanisławę Wawrzyniak. Następnymi przewodniczą-
cymi były Maria Snela i Michalina Andrzejewska.
Do koła zapisywało się coraz więcej kobiet. W 1972

roku liczyło 42 człorrkinie. Przewodniczącą była Łucja
Kozak,, a po niej Elżbieta Łukasiewicz. Po Jej nagłej
śnrierci, w 1982 roku, na czele koła stanęła Stanisława
Wasielewska. Cbecnie kołem kieruje zarząd w skła-
dzie: Aniela Kołacińska - przew-odnicząca, Anna
Sobczyk - sekretąrz i Maria Napierała - skarbnik.
Stan członkiń - 6ż kobiety.

Przez wszystkie Iata koło dziaŁa aktywnie w róż-
nych dziedzinach: razptowadza pisklęta, organizuje
kursy i szkolenia oraz pokazy. Organizowało w czasie
żniw dziecińce. Stałym punktem działalności są wy-
cieczki oraz organizacja imprez okazjonalnych z oka-
zJi Dnia Kobiet, Dnia Seniora, Dnia Dziecka,
Gwiazdki. Koło posiada też wypożyczalnię naczyń.
z której korzystają nie tylko członkinie.

Należy życzyć, by Koło Gospodyń 1ńIiejskich

w Nietążkowie w dalszym ciągu istniało i dobrze
działało. Z. Ra,tąiczalł

PoDZlĘKoWANlE
W imieniu byłych kandydatów na Radnych oraz

wybranych Radnych z Niezależnego Komitetu Wy-
borczego,,ZGaDA" składamy serdeczne podziękowa-
nie wszystkiin Wyborcom, ktotzy nam zaufali i od-
dali głosy popierające tym samym nasz program wy-
borczy.

Jednocześnie oświadczamy, iż reprezentując Wy-
borcó.az będziemy starali się działaó na ich tzecz, dla
dobra l\{iasta i Gminy. Zdajemy sobie sprawę, że sta-
nowimy rnniejszość w składzie obecnej Rady Miasta
i Gminy i trudno nam będzie realizować zaŁożony
program. Na pewrro będziemy czynić wszystko dla
d-cbra demokracji, dla dobra Wyborców. Jeżeli zajdzie
potrzeba odwołamy się do społeczności Miasta i Gmi*
ny by przedstaw-ić nasze racje.

Śrnigiel, dnia 6.07.1994 r.
Z sza,cunkiem i poważaniem

J erzy Grzelczyk, Włodzisław =ffłodarkiewicz, Ryszard
Szczepaniak, Leszek Balcer, Urszula Ranke, Roman
Schilier, Marek'Walkiewicz, Ryszard Mazurek, Bar-
bara Nlencetr, Ryszard Marian Zdziabek, Józef Rusek,
Zygmunt Ratajczak, Stefan Szybiak

unff§I&ffiffi $§p$"

Pffi ffiffiHtrffiIĘ

W sezonie 1993i94 KS ,,POGCI{ i9:9" do rozgry-
ivek piłkarskich w,ystawiła dwie drużyny.

W Leszczyńskiej Klasie Olrręgowej rvystępowała
pier.,vsza druz;,,na, która rozegrała 26 meczów, z cze-
gc: rv;*grała 1.1, przegrała 7 i zrernisov;ała 5. Na 14

druż5-n uczestnicząc-y,g5 y., tvch rozgry,wkach zajęŁa
Ą ___]_j-__u J]rleJsUe.

Bar\Ą,y POGONI reprezentorvąli: Grocki Sła,wo-
mi,r, Oglodo,,vczyk Łukasz, V/ojciechowski Zbigniew

- strzelec 1 bramki, Sor,rra Marek -- 1, Grocki Paweł,
D,worczak trfuzysztof - 3, Grzelczvk Robert - 3, Pe-
iec Krzysztof - 2, Paiuszkiewicz Waldernar - 3,

Rytllewski Włodzimierz - 10, Jarrkow-iak Maritrsz

- 19, Pawlak Wiesław, - 6, Okupniczak Tonrasz

- 3, Olejnik Adam -- 1, Olejnik Janusz, Baryga
Maciej.

W klasie Juniorów B,{łodszych drużyna rozegrała
12 tneczów i zdobyła 13 punktów odnosząc 6 zrvy-
cięsiw, doznając 6 porazek i remisując L rr,ecz.

Barwy POGCi\łI r,; tej klasie reprezentowali: Mar-
ciniak Artur, Sziaika Miros}al-,l, Żtlrczak Radosław,
]r,,iarciniak Krzysztof, Ad_amek Adam, Adamek Mar-
ci;r, Kuśtrierczak Karol - 2 bramki, Zurawski To-
masz, Strzelczyk },Taciej - 3, Chudak Robert - 5,

Kaminiarz Krzysziat - 3, It,lałolepszy Gracjan -
1 blamka. ŁabęC.a Damian, jasiński Maciej, Karniniarz
Nf acie j. }Iic}re,lak Er;.k.

Zatząd, :,{S ,,POGOŃ 1Sż9" składa serdeczne po-
dz!,ęliolvanie następu;ąc)1:1l §po1lscrorn Klubu, do któ-
r.vch naieżą: Baicer Leszek, 5alcer Piotr, Chudak
Zklignierv, Kaczrnarek Piotr, Grocki Sławomir, Mazu-
rek R5l52ąld, Sekulski Sławomir.

Członek Zarzqdu: Jerzg Grzelczyk

§m§*wr&ffię §§§

& w$ae*§ę§e kff.

godz§ata §{§88

s&md§om §ffistr§§wH §upaigBel

,,m@*wnil{&"
szczegóły w noslępnym numerze!



1VITRYNA s}ćI§I§Ls]iA

TJrzqd Stanu CE:-uźinegł ,w śmźglu uprzej"mże żn-

f crmuje, że ua!ę u:siqpl.enźa u zlłiqzek małżeńskż za-
d,eklarausalź:

2a.a8.rc94 r. Fqn Darżusz Noąlsg.k ze Śmigla i Pąni
Ilanaruta Arł,na Natlsżcka z Irlźeiążkoua

" Pcżn Pźatr Kubowźcz ze Śrł"źgle ź PqlLż
Arleta. .Ągńeszka Raiajczak ze Srnźgl,a

24"a8,1994 r. Pan Dc,rźusz iózefczalł z Eisku;cżc i Panź
Mar "zoi{L I}ztłlłazuiak z l,icr łu: nżca

27.08,1994 r, Pan Leszek Rzyski z Pcl,{Lda?ra ź Puni
trws,ir,g trIan z PolcCa,uu

2?.a8J994 r. Pg.n Karo! Szczerbal ze ś;r,igll ż Paltź
Aneta Schulz z Robaczilna,

P:łn ł,Ęccźe,: ,1,,,!i,e:r'ł-żh z lYłacłaukq i P&n;,,

Al,ł,,onu Gół,na ze S'łrłźgla,

F ł",,l 1r"ł!ł.ai!usz'fJ rba,ił,shż z Popolłu, S ł.cl-

I"€gc i" Fcłni :iaiżna Barbara Nyczke z
!{cł,rśnźc

Fe,:l I,:eiłeus,z Lecn Żurek z Przgsżekż
Starej i Pqnx Beg,ta Murża Kotlsulsha z
Czacza

Pqn Arkq,dtusz MarcźnUrrLżńskż z Popo-
1.1;{L Wanźeskżego ź Panż Ewa l{,arolina
Bźega"ń.ska z BTuszczeul.
Pcn Krzysztof Andrzei Rula z astratDa
Wźelkcpcl,skźego ź Pa,nż LucEna B{:rbara
Janźcka z Przysźekź Polskżej
Pan Przer,ysłew Ta,rnasz Rajcll, z I{oś-
cźarlu ź Fł.nź irena Mgrźa Zźegler ze
S,mźgia

Z-ca kźerounrika USC (-) Barbara Fźrlei

27 .a8 J994 r.

27.a8.1994 r.

03.09.1994 r.

03.09.1994 r.

IESZUŁIi\isKx
".. i\ĄiE§Z§{A W §h4TGLU

potiC}ANT ROKU

,,Gazeta Poznańska" z dnia 3 iipca br. podała in-
informację, że zakończyła się siódma edycja konkursu
Folicjant Ruchu Drogowego ... Roku w Wojewódz-
tv;ie Leszczyńskim ,,Po zaciętej i stojącej na r,vysokirn
pozioril,ie rywal!.zacji zwyciężyk st. sierź. Rornąn Ź{J-
ffi,fr§, z sekcji ruchu drogowego KPF w Kościarrie".

ft,{ało kto vzie, ze zwycięzca, który lrędzie repre-
zento,łrał lvo jełvództwo w elirninacjach regionalr:ych,
m.i.eszka w Smigtu!

* §ak Faal trafił do §migla?
@ Po prostu ożeniłem się z rnieszkanką tego

rnlasta.

-. Jak przebiegała Fana pnaca zawodowa?
@ Fracowałem w- Państ""łzowym Ośrodku Maszy-

310lł/yr§ łv Kościarrie. Po ukończeniu wieczorowego
technikum rnechanicznego w 1980 r. rozpocząŁem
służbę w K\1/ Folicji rr Lesznie, od razu w sekcji ru-
chu drogovrego. W 1981" r .ukończyłem Podoficerską
Szkołę Ruchu Drogc",nrego vr Fiasecznie i rozpocząłe:,n
pracę w San,lodzieirrej Sekcji Ruchu Drogowego
KR Folicji w- Kościanie, gdzie pracuję nadal.

- Jak przebiegał Koillqurs raa Foiicjanta §,uchtl
&rogowego }.SS4 &o}xtl

@ Eył dvlu.etapov/y.
W pier."^,,szym dniu (eiiminacje) byłc strze}anie,

raz"wiązyvłanie testów, vr czasie irtór;,zch należało się
,wykazać znajorłością przepisów ruchu drogołvego
i pravza o wykroczeni,ach. Na koniec '- udzielanie
pierw-szej pomocy.

'W druginr dniu (20 osób) - jazda sprałvnościową
nrotocyklem i samochoderrr służbor,vym oraz regulacja
ruchem na skrzyżowaniu.

Każda lronkurencja była pui:ktov;atra i sulła
pun!,:tii,uv darłrała lokate.

* Czy inógłby Pan - trochę po kurnotersku -porlpo-tiiedzieć kierov,,ccIi1, \:ll ktćrycir nriejscach rv
§miglu naieży zachoę,ać szczególną ostrożność?

@ Csircżn+ść naież;, zacho,wać rvszęcl"zie, bo nigdy
nic nie ri.iadomo. aie cio najbardziej niebezpiecznych
niejsc zaliczvłb-,-n; ul.,Ą. i;,liclłie,łicza, skrzyżowanie
ul. A. }Iicliiervicza, J. Kilińs}riego, .lagiellońską,
i J. 1,iatejki, skrzyżorvanie ulicy Ł. &Iierosłarvskiego
z T, Kościuszki 

- szczególilie lv okresie prac;f szlioły,
rozrvicilenie ui, .}.irxitrifiskiego w kierunku na Piorolv-
nicę i Fo!aiiowo.

- }{a tr1. A. I\ilickiew,icza ostsltnio wyniaior.,,ialro
rówoległe iinie ciągłe, a więc zakau przekroczenia osi
jezdni, Co ro}rić, gdy przed kierującyrn sarnochotlern,
pod górkę w kierunlłu ,,.Pl,nteryki" _peclałuje na rowe-
rze 5S-cielatelr?

@ Tej linii nie t;,1ko nie r,volno przekroczyć, na nią
nie łvolno nawet najechać!

im starszy rowerz;,-sta, tyvl lr,,iększa ostrozność
kierującego samochodem. Trzeha silokojnie jechać za
rowerzystą.

- Wróćmy d,o kcnkursu. Kiedy ciąg clalszy?

@ Od, i5 do 1T tvrześnia, w Legionowie, w szkoie
ruchu drugo,.,vego.

-- W imieniu Redakcji i Czyteinikól., z;rpe,,vniam.
że trlęd.zierny trzyrnać kciuki. P O W CD ZE N 1 Alj!

PS. tran Ron:.an Zurek po.;i,ied:iał teź, że s€tyłry
ktoś niiał kłopoty z i.nierpretacją przepi§ów, zawsze
słtrży pornocą. (r!. Z.)
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KoHejni Ofiarodawcy:
}iieszkańcy rvsi BruszczelTo: Dudziński Henryk,

Chornski Paweł, Eororvski Mieczvsław, Szymoniak
It,Iarek, Szczepaniak Jarosław, Olejnik Marii, Górał
tsogl_irriła., 11ałdke Halina, Górczak Józef, Humski Le-
szek, Stachov,,iak Marian, Domagała St., nn Tadeusz,
D_orynek Wojciech, Kamieniarz Andrzej, Boś Robert,
Ma_nia Andrzej, Miler Czesław, Micha]aic AIojzy, Sło-
cinka Andrzej, Kiciński Mariusz, Orzeł Józef, ńn Ta-
deusz, Michaiak Wiesław, nn Krzysztof, Mieloch Ma-
rek, Nlichalski Marian, Biegański Franciszek, Cieślik
Tadeusz, Stachowiak Leszek, nn Sławomir, nn Piotr,
Bertold ni, Bertold Andrzej, Bertold Zenon, Joźwiak
Jan, Rajewski Józef, Kaźmierzak Witold, Maj Euge-
niusz, Jagodzik Kazimierz, nn Leon, Szczerbil WÓj-
ciech, Janik Józef, Boś Władysław, Spławski Henryk.

B,iieszkańcy ,,Osiedla'' w Smiglu: Drygas Haiina,
iwanowicz Halina, Rajewski Leszek, Trolan Edward,
Cieśla Józef, Pohl Zenon, Schitier Jerzy, Marach Ka-
zirnierz, Żeleźniak Elżbieta, Tomorviak Adam, Kacz-
margĘ Hlieczysław, Kozak Szczepan, Moszak Krzy-
sztof, Stankol,viak Maria, Jankolvski Kazimierz, Sikoiajan, Schwarc Waleria, Rozrvaika Lech, Zurek Roman,
htajorek Józef, Kokociński Franciszek, Będkowski
Jozet, Waligórski Bronisłau,, Wi.eczorek Tadeusz, Mar-
ciniak Włcdzimierz, Atldrzejervska Joanna, Adam-
czewski Wojciech, Jurga Wiesław, Cichoszervski lre-
tleusz, trojek Anna, Bremborowicz Zenon, Szczepa-
niak Mirosła.,v, Ziegler Andrzej Frąckowiak Maila,
Pikinski Adrzej. Rabiega Paweł, Flandke Jan, Kwaś-
niervska Halina, Skorczyk Genowefa, Olejnik lVlaria,
Juja Krl-st.,-na, Dlatwiński Wł., Maćkowiak Zenon,
Kaźmierczak Jozef, Hermanowicz Józet, Szymański
Czesłalr. },iackorvski Adam, Spławski Jetzy, Wojcie-
cholvski Ludlvik, Maćkor,,,iak Wł., Wawizynowski
Mieczl.słarv, Firlej 

",,!arian, 
Borowski Paweł, Sanroląg

Tadeusz, Grochov,,y Franciszek, Stamm Zenon, Zająó
Zbignierv. Ełaszkowski Mariusz, Kasperski Ferdy-
nand, Skoracki Henr5lk, Wojciechowski Franciszek,
Masłorvski iiazimierz, Szczerbal Władysław, Stamm
ACam, Rodzr.nek Bogdan, Pawlik Geitruda, Wolny

K o i,.{ 1,FŁ T A p ELUJE...
Wszystkie dotychczas wykonane prace przy Pom-

niku Rozstrzelanych są zapłacone. Uregulowano tak-
że należność za zamówiony materiał kamieniarski.
Dalszy tok prac jest uzależniony od zgromadzonych
funduszy. A tych w tej chrvili brak. Jeśli uda się je
zgromadzić, wykonawca deklaru 3e zakończenie prac
w ciągu dwóch tygodni. Społeczny Komitet wyraża
nadzieję, ze społeczeństwo Ziemi Smigielskiej, mając
na uwadze szczytny i patriotyczny cel przedsięwzię-
cia, nie poskąpi przysłowiowego glosza i doprowadzi
rea}izację zadania do końca.

Mirosła_wa, Wawrzynialc Genowefa, IZruligowski Krzy-sztof, Wolski Krzysztof, Szeptycki Mic-hał, Łakońa,1 eresa, Szablewski Jetzy, Rybczyńska ni, Skrzypczak
Henryk, Los Czesław, Buchwatd' NlieczyŚław, il{ilio.-ny Edward, Pikiński Kazimierz, Suster Bogdan, Roz-walka_Zygmunt, Wieczorek Zenon, Miedzińek ią"ao-
sław, §p_ychała Stanisław, Miedziarek Jarosła*, Mrt-
czyński_Władysław, Michalewicz Stefan, CichosŹewski
Władysław, M_ajchrzak_Tadeusz, Kochanek Henryk,
Matjaszczyk Roman,,Trendewicz St., Drożdżyń"ski
T_adeusz, Zimniak Janina, Primel Eugeniusz, Piimel
llarr3rn, Wieczorek Haiina, Sterna Z&ia, Tomaszew-ski Ryszjrrd, Liwerska Elżbieta. Nado6nik Benon,Nowak Jl{wls1, Sołtysiak Władyslawa, Lemański
Ireneusz, Olejnik Jan, Switała Janina, Jurdeczka Ka-
zimierz,.Majewski Wł3_{vsław, Szwarc Henryk, Rzyń-
ska Janina, Furman Wanda, Wolnik AndrŹej, Gize-qĘ\ Franciszek, Nowaczyk Kazimierz, Adamczak
Aleksandra, Skoracka Miria, Walkowiak Andrzej,
Gbiorczyk_ Czesław, Konieczny Kazimierz, Kaczmalrek Stanisław, Sobecki Wit, Ruta Jadwiga, Zarabski
Alojzy, Dorsz Stanisław, Dudkowiak Wilerian, Su-
wic_zak_ Mieczysław, Dworczak Urszula, KuŚnier-
9zak J., Kreuschner Wit, Kreuschner Wa}demar,
Kaczmarek Piotr, Ratajczak Bogdan, Jądrzejczak
Henryk.

Ponadto: Stankowiakowie - ul. Ogrodowa, Sko-
racka Janina - ul. Jagieilońska, Rumińsk a Zofia -ul.Lipowa, Sp_alona Zofia - ul. św. Wita - Śmigiel,
Nowalowski Jędrzej - Leszno, Janina WawrowŚka-
-Sobczak -Poznań, Katarzyna Kasperska 

-Roba-czyn, Maria Kicińska_- Nietążkow]o, Mieczysława
Ciążkowska-Firlej - Kotusz, Janina Mielcarek"-Przv-
!y." - Bogatynia, Alfons Zbierski - Wrocław, Hi_
1ina Brzozowska-Nowakowska 

- Wschowa.

Dotychczas (5.08.br.) zebrano 165.6?3.200 ,- zł,z tego społeczeństwo 46,650.110,- (w tym skarbon-
ka na cmentarzu 2.536.700,-), dotacje 1Ó0.000.000,-,
towarzystwa i organizacje 19.113.10Ó,-.

Skarbnilk : B o g d,an S chulz

,,.o DAL9ZĄ oFIARi{oŚĆ
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Kffiffifr§§KA P#t§ffiYJruA
ź5.06.1or. W samo południe na skrzyżowaniu u]lc

H. Sienkiewicza i T. Kościuszki w Smiglu, kieru-
jący ciągnikiem z dwoma przyczeparni rnieszkarriec
Wonieścia zah,aczyŁ prawą stroną drug iej,ptzy cze-
py w betonowy słup trakcji elektrycznej powgdu-
jąc jego poważne uszkodzenie. Ueierpiały też słup-
ki podtrzymujące łańcuchy okalające naroż,ni,k

chodnika. Straty około 50 milionów. Sprawcę uka-
, rano mandatem 100 tysięcznym, a wymiana słupa

trwała prawie cały dzień,

ż9.$6.br. Interweniowano na przystanku PKS w Bro-
nikowie, gdzie dwóch dorosłych mieszkąńeów -
jeden był w stanie niettzeżwym-ws7Ńzęło awan-
turę o zaśmiecanie terenu. Strony pouczono.

3{}.06.hr. Ponownie interweniowano w Starym Boja-
nowie. Tym razem mąż pod nieobecność żony
i córek spalił część ich garderoby rv piecu c,o,

Sprawa w toku.

@ Odzyskano skr,adziony w- dńiu il. bm.. miedziany
drut telefoniczny na trasie Śmigiel_- Nietążkowo
ważący 35 kg. Sprawców ustalono,i wdrożono po-

. stępowanie.

W czerrpcu: '

- skierowano ].3 wniosków do Kolegium,

- r,nandatami ukarano 21 osób na ogóIną sumę 3.050

- i§§#lTl|;o,, ,-,,

- interwerriowano 15 tazy,
' 

- zattvymano 2 prarn,a jazdy i 15 dowodów rejestra-
cyjnych.

6.t}?.br. W Śmiglu w jednym ze sk}epów drłaj k}ien-
ci nie chcieli z niego wyjść mimo, że było już po

24.00. W wyniku rozmowy profilaktycznej udali
się do swych domów.

9.E?.for. W godzinach popołudniowych nietrzeżwy
mieszkaniec Karśnic wszcząŁ awanturę w pijalni

, . _ 
piwa w Srniglu. Skierowano wniosek do Koiegiurn.

!.4/15.07.hr. Vy' nocy dokonano włamania do sklepu
w Prz;łsiece Starej I. Skradziono towary spożyw-
czo-pTzemysłowe wartości około 15 mln.' Spraw-
ców dotychczas rrie ujawniono.

15.0?.br. \M Śrniglu w mieszkaniu przy pi. Rozstrze-
lanych znajomy właścicielki wszczął awanturę.
Strony pouczono.

!,9.0?"hr. 'S/ rnieszkaniu. przy ui. T. Kościuszki w Smi-
glu teść wszcząŁ a-,,vanturę domową mając preten-
sje do ziĄcia. Sirony pouczono.

2i.S7.łlr. Do posterunku Policji Lokalnej zgłoszono
fakt nieprzestrzegdnia zarządzenia o zakazie pod-
levlania i mycia samochodów. Sprawcó\M pouczono
i ostrzeżono

€ W godzilrach wieczornych w Śmigtu na chodniku
przy ul. Mickiervicza LeżaŁ zamieszkujący przy
niej osobnik. Wezwano pogotowie, które odwiozło
go do szpitala,

24.87.bt, W Starym Eojanowie mąż wszczął awanturę

1żoną i córką Przeprowadzono rozmowę i pouczo-

, Ęo.. Sprawa w toku.

2707.,by.Interweniowano w mieszi<aniu w Śmiglu przy
u1". T. Kościuszki, do którego żona nie chciała
wpuścić swego męża. Strony pouczono.

@ W Śmiglu na ul. T. Kościuszki, mieszkaniec tego
miasta kierujący Nysą, skręcając w ul. J. Dąbrow-
skiego uderzył w w;przedzającą go Mazdę. Straty
około 25 milionów. Wniosek do Kolegium.

31.07.br; Też w Śmiglu i też przy ul. T. Kościuszki
, w jednyrn z mieszkań rodzina będąca pod działa-

niem alkoholu kłóciła się, używając wulgarnych
określeń. Przeprowadzono rozmowę ostrzegawczą.

lV lipcu:

-- sporządzono B wniosków do Kolegium,

19 oŚób ukarano mandatami na łączną kwotę
1.900 tys. zł,

- pouczono 76 osób,

- interweniowano 33 razy,

- zattzyrmano 4 prawa jazdy i ],0 dowodów rejestra-
cyjnych.

4.88.łlr. W Śmiglu na uI. Ogrodowej mieszkaniec Nie-
tążkowa, kierujący po spożyciu alkoholu samocho-
dem Fiat 125p zjechał na lewy pas ruchu i uderzył
w jadący z przeciwJ<a Fiat 125 p. Straty około
5 milionów.,Wniosek do Kolegium.

st. sźer ż. W źe słarr T e r c ze l,L: sk|i,
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