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28 iipca br. rv samo południe dokonano ulccz\,-
.qiego otwarcia noll,ej siedziby brackiej i cechorł,ej
t-tlieszczące j się r,v budynku byłe j strzałorł,ni prz_y
l_*i. Północnej w Śmiglu, Bydynek ten, mocno znisz-
czolly, Rada Miasta i Gminy w Smiglu rv lutym
biez. r,oku ptzekazała, a właściwie oddała Kurkor,ve-
mu Bractwu Strzeleckiemu w Śmiglu. Jak wiadomo,
członkami b,ractwa głównie są rzemieślnicy, a I Star-
sz1 Bractwa Jan Chomski jest również Starszym
Cechu Rzemiosł Różnych lr, Śmiglu. Stąd postano-
lł,iono, że w obiekcie, siłami i finansami braci i rze-
nieślników, pTzeprowadzony zostanie kapitalny re_
mont z przystosowaniem go na siedziby Cechu Rze-
rliosł Różnych rv Śmiglu i Okręgu Leszczyńskiego
Kurkorvych Bractrv Strzeleckich RP rv Smiglu.

Remont rozpoczęto od prac odwadniająco-osusza-
3ac5 ch. Przełożono dach, odnowiono i ocieplono ele-
rł-ację. Wymieniono stolarkę okienną i drzwiow-ą,
Wer.vnątrz wymieniono instalację gazową, elektrycz-

tl;_l r r,,,odno-kanalizacl jną. Założono nowyA, gazołve
ogt,zeivanie. Przestarviono niektore ścianki działowe,
a klatkę schodorvą vryłożono boazerią. Budynek
rvelvnątrz t zewnąŁr z rvymalowano.
Z niezlvykle skrupulatnie prow.adzonej dokumentacji
remontu wynika, że ogółem poniesiono koszty w wy-
sokości 53.016,75 złotych. Członkowie KBS w Smiglu
materiałów zakupill na kwotę 15.094,30 złotych,
a rzemieślnicy 

- na kwotę 13.3?8,92 złote. Tak więc
lvartość wykonanł-cir fizyczne prac zarór,vno pTzez
rzemieślników jak i przez braci rvynosi 24.543,53
złote!

Dziękuję jeszcze raz Bracźom ź Rzemżeślnikom, któ-
rza pracoualż bardzo duzo godzżn, łozylź śroclkż
fżnansou_le jak ź materźałowe, Jeszcże raz dziękuję
Raclzie Mźasta. ź Gmźng za usparcże Jźnansozue u) ua-
sokoścź 7.a00 ztotych, co daje 120lo ud,ziału u) turTl
re"moncźe. (,..) Jestem dumny z tycłl usszEstkźclt ko-
leżtLrLek i kolegów, którzy slłojq postauq pokazall, że
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m{)że,nta na siebźe lźczi;ć. A dortunl,, że su, r:so!,lt1 z,;ze-

sz,one, które muiq m,oż'tżtl:aść doJżrwnsowu,nia, tl, ,ii:łżl}"L,a

;uszEstko nie uszźęły Lłdziułu tu tgm przedsżęlłzźęcżli,.
porvied:łiał Jan Cłromski w czasie otwarcia.

V/ pełni zgadzam się z ninr i lv tcj krł,estir: Gd_u!l,,i

tym obźelłiem sżę nźe zal,nteresawano ąn czasie osiet-
nżej, dość ciężlłźej zżmg, to pratrdopadabnże podzże-

lźł'rig los śmżgźelskźego cllłcrku, po którEn,ł zosiclłcł

tylko naz,ua ulicg - D,*^crsha.

Otrvat,cie obiektu zosiałc 1-,opi,zciiilor,i 1,łiocz-lr-

stą mszą ś.y. ocipra,,,vioną r,v kościeie l;.i,ilvi;.:, po któ-
r"ej rvraz z 1Ż pt:cztanri sz'lailclar'o,ń,l-1ii l .iar,L,,-.;zony-

rni gośćmi rzernieślnicy i ł_lraci.a kurkc,ł,i prz;,byli
pocl swą nową siedzibę. Gości, a r,,;ślód nici-r: przed-
stawiciela Wojer,vody Leszcz_yns}<iego \Tariana Szn.v-

Cera - dyr. Wyciziału Sp-1311, Oby-wal clskrcir U\iI
w Lesznie, Jerzego Eartnika - Pr-eze:a iz-b,l, Rze-.

mieślniczej w Poznallil_t, burmistlza Ś,lligia .ierzego
Cieślę i przervodniczącą Rady }(iG Smigiel U;:szuli;

Ranke - 
powitał Jan Chomski, który mów-iąc o wy-

rerlontolvanym obiekcie, podzielił się też refleksjatni
na terilat aktualnej sytuacji rzernlosła. M.in. pcrł,ie-

dziaż,. Mttsi,mE pamiętać, że usłq,Jze l,clkq,lne tak clziś
jak ż dalanżej utrzymuwa,ile sq z parlai.ków, a za s,;-
tuacjż kl,edg zanźtta usłasność państll,,oua, całko"Lt:źte

utrzgmanle rnagżstratu przecll"odzź na bcLrkź społe-
czeństua, które organizuje mźejsca, praca zakładajorc

usłasne firmy. Należg tym ludziom sil-Dorzać n1,ożlź-

u:oŚci rozusoju, bouienl, lu obecnych czasacl,t bud,o,ł-
nźctlło, w szerokźm tego słousa znaczenźu, jest moto-
Ten,L nupęclzajqcgm gospodarkę, taln bardzl,ej, że

u Śmźgl,u nźe ma prauźe przemgstu. Nźe ulźnźę tu
uładzę salnorzqdotuq, lecz mE rzemieśtnźcy maln!!

uźelkie pretensje clo stużb państwowych, iahźch jai:,:

inspekcja prclc,aJ sanepic!, zu,s i tgrn poCobnych, które
przejauźajq "alele ponł,ysło*-ości tu sposobźe u.jorz-

mienźu ź kqranża zgkładou: rzelnieśLniczycl,,. Pacl po-

zoTefn polepszania ucLrti,wkó,Lu sacjalngcil, l, bhp oraz

stu źngch poll:odóu, t-oyłi;dzu sźę pieniardze, k!,łre ,-
o ,parad,oksie! -- mozTLa bg przeznaczEć ułcłśitie nu

pol,epszenźe u;rrrunków socjulnył:h". (...) Jeclnyra, ,:, cł-
lóza clzźałanźa cechu 1otlła. ź jest, obrar-a źruteresól_t: ,i,: ?,-

mźeślniczych orclz dążenźe tlo oEranźczanźa }łol1,1*u-

rencjż ź ogranźczanźa u:ład,zy decydentóu;, ()'|łę,crte

ąnładze pa,t't stwoue przecizusttłwiają nam rie-r:es:ł-
nych, rzetnźeślnźkótu, ktorzy u celu zdoL:yci{r "prtcu

zaniżajq uynagroctzenże kosztem jakości. a ta1*,-,e

uł atluźa j q oI) ano LD 1:/, *ń (!,nź e r y nku pl, a c!ł L l_t, ct z io tm, lł,t a -

rzE zat, e jestr cusanż jalło b ezr ob otnż s gmoclzi el-nt e u,j -

kortlLjc1 usługź dla luci,ruoścź, łto,turui,,,,,c: ,|Li.e i}łi!c:l!c !}o-

clqtkóu: cz,a zusolt). (.,,) Dziron]]m, ,-t:ycj"aje się poclsy-

canże anty r zemźe śInt cły clł tentłe c ji spr o w rlcl: a j clc y c"l,

się do zarzutólo o nadmźernym, bagacen,Lu się r:e-
mźe śl,nlk ou: k o s zt em zg.tr udniony cll, pr ac o u; rńk o u: . (... )

Dużu gr upa,r łemźe śl,nźk ólł,u "ł1 j e żdzri ncłu; et p ozq g r a*

nżce kraju u posztLL;źtuqni":L pj,qclJ. }-nnź tyllłc nu 'ue-

ren ościenłl.Ec!ł l-uojetnodzt"w, lecz jeżelź wtaćlze gmź-

ny odpowŹeclnżo nie :.j|.:,,,..,, -, -,, _ , . :

1.'csćępotł)cłłq l mo.e c] o ,ść :: ] j,- .: -
bęrlzie z lłogo ścżqgać po:,.::|: _ ..: . - -:,_

I}anie Bu.rmźstrzu! N ale: g rł :. --_,] l ,: : , : .

rii,a:n{Ł dopll.ścźć, bgśtng sll:c'.'. - , 
.

car-r,, (...} Nte można ta'kże rioil-,,- ,, :,: .

spol;,eczeństzua, ponieru{.r: tlS3!r,:. -:,, -a, - -

tltittsto była prężne ź bogote.

pitalny remont tego budynku, któ4y podŃnie jaa
i inne w tyrn kornpleksie ,,jest wią,-tó*Ę Eia.sia".
Podkreślił też, że ten piękny obiekt por§tał dzięki
wspólnemu wysiłko-wi członków dwoch qganizacji,
Do tego wątku nawiązał też J. BarfoiĘ który powie-
dział, że nowa siedziba ma dwa wymiar5r: Izffiru-v]y
i czasovry - jest i będzie dowodem na Ę że wspól-
nymi siłami można wiele zrobić. Przekazał trlż vźryź-
kownikom siedziby upominek: aparat telefonicany
z automatyczną sekretarką. Inny z mówców stwier-
dził: ,,Takie rl,eczy moĘna zrobić tylLo r Snistu?.
Symboliczną wstęgę nacinało wiele osób. ffiatecz-
nego przecięcia jednak dokonali: Urgula Ilanke,
która również złożyła inicjatorom i wykonawcom
gratulacj,e oraz Jerzy CieśIa. (E.z.l

BaEE§§§!Dlat §ta tE tgałllaall]ll

CENTRUM KULTURY rv S}i]G- *

ui. T. I(ościuszki 20
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na sprzedaż san:rochodu NYSA TOW - O§
przystosowanego do przewozu sześciu osób.

- rocznik: 1984,

- przebieg: 151.428 km
wywoław€za: 1.5GS,00 słownie: jedenĘsiąc-

pięćsetzłotych).

Samochód jest sprawny i posiada opinię r-zeczo-

ZnaWcy.

Przetarg oclbędzie się w dniu 29 sierpuia br. o go-
dzinie 12.06 w sieCzibie Centrum Kultur.y (salka klu-
bowa, wejście C).

Wadium w wysokości 10o/6 ceny wywoławczej nAlŁżry wpłacić
w kasie Centrum na godzinę przed przetarg*m- Zwrócone
ono będzie po zakończeniu przetargu_

Wadium wpłacone przez osobę, k;tga gyera pńarg zali-
czone zostanie na poczet ceny nabycĘ a r przJrpądku uchy-
lenia się przez tę osobę od zawarcn urnos§, *adium prze-
pada na tzecz sptzedającego.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania
ptzyczyn,
Samochód można oglądać w dniu 28-0O br- w godL od 10,00

do 15,30 i w dniu przetargu od godz 8-fi} do 11-00,
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0 heap§mmaegęg€wie, §mffia§* § ffimraąffi§ge§
23 lipca br. odbyło się posiedzenie liomisji Pla-

nolvania Przestrzennego, Ładu i Poizadku Publicz-
nego. którci przeivodniczy Leszek Balcer. Zaproszcno
na nie również ]<onrendanta Komisariatu Polic3i
w Smiglu mł. aspirania Wiesłarr-a Terczervskiego
i strażników Strazy Miejskiej: Witolda Ciesielskiego
i Romana Szml,towicza. W posiedzeniu uczestniczyli
też: burmistrz Jerz,v Cleśla i przerr,odiriczący Zarzą-
dó,,l, Komitetow- Osiedlorvych il- Snriglu.

Głównym tematem było .,ł,stepne plzygotolł.anie rira-
teriałów na sesję. która będzie pośrł,ięcona tetnatyce
ładu, porządku i bezpieczeństwa mieszkańców miasta
i gminy. A z tym, szczególnie bezpieczeństlvem, nie
jest najlepiej. Chodzi o to, by nie było tak, jak po-
wiedział Franciszek Szymański: ,,co loku się mórvi,
a nie ma efektów".

Wprowadzając do dyskusji przei1,oCniczącl- kcirri-
sii stwierdzlł, że stan bezpieczeńst-,,va i po:.elza.1:.cr'
się wandalizm niepokoi członkorl komisji. cic kt,ll,el
trafiają głosy spoieczeństr.,-a o spóźnione; i:aciz .,,,- ,,,:i-
1e braku reakcji słuzb odpo,,r,:eclzlaln.,-c:l za i-n ccr-

cinek ż5 cia społeczneg l. \:. ],ćai j-:, ]1]e ićz Il1 :r-
mani.e niektórl-cll ustai\,: o ,,r-,;choii-aniu r-., il,:ez-
li ości cz1, o zakazie palenia rr- mie;scach pu}rlicznl-ch.
W dvskus;i. lv której głos m.in. zabierali: F. Sz1-1nąli-
ski, Jerzy Grzelczyk, Henryk Skrzypczak, Lech Lial-
cinkowski, Stefan Klupsz, Bronisław Skorupiński,
Jerzy Cieśla - 

podnoszono następujące splav/y:

- brak reakcji policji (,,Jeśli ja widzę, to dlaczego
nie ,,l,idzą ci, którzy za to odpowiadają") na. takie
rnykroczenia jak: jazda rowerami po chodnikaclr,
brawurolva jazda z piskiem opon samochodami po
ulicach miasta (p1. Rozstrzelanych), znaczne pr,że-

kraczanie dozrvolonej prędkości przez pojazdy
(u1. T. Kościlrszki, Czacz), splzedaz papierosórv
nieletnim, srvobodne - bez sm\-czr' i kagańca -prorł,adzenie pso,,i-.

-- brak całodoborl,ego jtz t;; ,,, 1ł;:rlisaiiacie,

- konieczność wdrazania (il- doii,i. szkole. osiedht.
kościele -,,żeby choc jeinl kazanie") cizieci
i młodzieży do ładu i pol,ząoxu --iblicznego po-
przez wychowanie,,patriotr-czn:-p;lzacl}iowe",

- konieczności bytności policji l,- nerr-t,algicznych
miejscach, głównie skupiskach niodz:ezr, (zaba-
wy, dyskoteki, zawody sportorve). iepszego rvspół-
działania i kontaku ze strażą miejs<a

-_ słabej znajomości rnieszkańcorv cs-.-jil s-""oi,ch

dzielnicowych,

- zastępowania policji ptzez st,"aż nrie;ska ,,-,, sl-tua-
cjach, w których nie ma kryminogennego zalodka,

- organizowania w osiedlach, tam gdzie jest to moz-
lirve, mini boisk piłkarskich.

Do poruszanych sprar,v ustosunkował się komen-
Calit komisariatu. Prz}. 1ę1 obsacizie kadrowej komi-
sar-iat nigdy nie bęcizie czynny całą dobę. Interesan-
tól,v przyjnruje się w godzinacir 8.00-10.00 i 1B.00-
--20.00. Ale, jeśli rv tym czasie nastąpi zdarzenie
lr,ymagające interwencji policji, to komisariat jest
zan;.kan5r, gdyż poiicjanci wyjezdżają do zd,atzenia.
Wó.,vczas naieży dzl"vonić do Kościana na nr 12-00-01
lub 997. Połączenie na nr 997 jest bezpłatne, w apa-
lataclr na kartę magnetyczną nr wyciskarny bez jej
użycia.

Przypominamy. że poszczególni funkcjonariusze
naszego Komisariatu mają przydzielone rejony służ-
bowe jak następuje:

Rejcnr 1, st. sierżant .Terzy Szyrnańslri (tel. domowy
18S-108), obejtnuje uiice §migla: Ariańską, Boczną,
.Ą,. Dudr-cza. D.ń,oIcową, A. Fechnera, Jagie1lońską,
Katna. St, I{edzierskiego, I. Krasickiego, Krętą,
K:rtxa Leszcz.,-riska. Liporr.a. W. Łepkor,vicza, J. Ma-
ielki. A, \Irckiervicza. tr{ł5-ńska, Mororvnicką, Ogro-
ic-,i,a. Osledle. Osiedle Braci Polskich, pI. Rozstrze-
1a.nl-ch. p1. Wojska Polskiego. Podgórną, Podgórze,
Poina. Poludniori-a. Poplzeczną, Powstańców Wiel-
kopoiskich, B, Prusa, Wł. Reymonta, Rolną, H. Sien-
kiewicza, 27 St.vczaia. Szkolną, Winnicką, św. Wita,
Wodną, Zdrojową, Zielcną.

Rejon 2, st. sierżant Tadeusz Laubach ,(tel. domowy
185-192), obejmuje ulice Smigla: aleję Bohaterór,v,
aleję I. Paderewskiego, Wł. Broniewskiego, J. Dą-
brołvskiego, Falna, J. Iwaszkiewicza, J. Kilińskiego,
M. Konopnickiej, Kościańska, J. Kraszewskiego,
L. Mierosławskiego, Na Durki, E. Orzeszkowej, Pół-
nocna, L. Rudnickiego, Wł. Sikorskiego, St. Skarzyń-
skiego, L. Słorvackiego, St. Staszica, Wiatrakowa,
Fr. Witaszka, St. Wrvspiailskiego, J. Krasze.,vskiego,

ftejon 3, sierż. Józef Szłaiika (tel. rlo:*oi,;.. 18S-763},
obejrrruje rniejscorvości: Blalrz Staiy i Ntir,vy, Broń-
sko, Czacz. Glińsko. Kai_;,:ilce. iisIt;y.inki, Na.dclnik,
Prętkorvice. Frzvsieka. F,..,1ska, Skciaczervo,
Rejon 4 (}rralł obsacl;,, pelsonair:ej), oł:ejinuje uliej-
scor,vości: Bruszczelvo. Kosza:eoroio, Nietązkovllo, O1-
szewo, Robaczyn, Sielporł-o, Starre Ito janowo. vVy-
doIowo,

Bejcn 5, si.erż, sztr,lrł-lvy Boiira;rr Gz5,-Xił<llr,iak (tel. do-
rł,slĄIy 18E-S3S}, o*łjx,r-tłje ir:l.i*jlłar1,ości: Chełkcrł,o.
Cnie,wor,r,o. Jezierzyce. Kalm,in. jJarsko. Przysiekę
Iśl"arą T i T1, Spłarvie, Wcni.eśc. Z,, ,q,:lunt,,,-,; o, Zydorł,o,

Xiejo:r {i, :;t. :.ie:rż, J,c::z3, P.rz.i-i;;;łelł {iei. tlołi-}or,.,l,

] 3;-?i2i, oLejiri,*je lili,ejsccr",,cści: Piiela-*,y, P,rcniko-
,,,,,c" M*chcl:i, }"{orc-,".,,nicę. }{ori-a.łieś, }{orvy Srł-iat,
,i'oliśn:,lg;ei. FciaCo1,1,c, Siliclz,vll, §]molno. Szczepan-
1ictvo No-;le i Stai:e, Zegrui;o. Zegóirko. @.Z.)
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O SKŁADANIU WNIOSKOW G

Fundacja ,,Polsko Niemieckie Fo jeCne.;,r.l''

w- chwili powołania do życia otrzyrnała dla szczegoJ,-
nie poszkodowanych ofiar prześladc.,vań nazisto-
łvskich 500 mln DM, co stanowiło 4 biiiony 1?2 ni-
1iardy (starych) zŁotych. Zr,viększając tę su.mę dzięki
odp,owiednim 1okatom, Fundacja do dnia Czisiejszego
wypłaciła ponad 480 000 osobom zr,vracając.vrn się
o pornoc kwotę ponad 4 bilionórv 555 miliardóiv z1o-

tych.
Aby zminimalizov;ać da,lsze koszty adirrJ.nistracl,jne
i aby zamknąć ten etap sr,",ojej działalności Funcl_acja
ustaliła ostateczny termin składania rvnioskólv
o udzielenie pomocy na ćlzieil 30 rvrześnia 1996 r"

Zarząd Fundacji prosi rvszystkich zainteresowa-
nych, którzy legitynrują się \\-ynaganymi dokumen-
tami, aby zgłosili swoje w-nioski \^j wi-znaczonym ter-
minie. Po jego upłyrł,ie, Fundacja r:ie będzie ślviad-
czyła pomocy finansolvej. Środki, jal,,ie pozostaną po
załatr,vieni.u wszystkich lvnioskoday;co,ł, będą prze-
znaczone na udzielenie cioda,tkot ej pcmocy ilatelial-
nej w oparciu 6 odrębnie ustalone lrrvteria. Zarząd
raz ]eszcze potwierdza z całyrr, nacisi<iem, ze rila
wszystkich, ktorzy spełniaią kryteria ustalone Re-
gulaminem Komisji Weryfikac_rljnej Fundac;i, śiodl<i
finansowe są zapewnione.

Zarząd przypotlina rów-niez, ze sicłaCanie cloktr-

rnentóq, uprarvniających do otrzyrnania polrlocy oel-

by-rva się pdprzez:

1. organizacje zTzeszające csobr. p.oszkodor,,,ane.

2. bezpośrednio rv Filnciac3t: Yv7arszarł-a. u].. i(iu-
cza 36, gclzie Pełnornocnik plz-vjml_tje intelesan-
tor,v lv pckojrł 266 Ii 1;. od poniedziałlł clc piat-
ku, rv goclz. B-16

3. Pełnomocrikorr, KonislJ. Wcr,."iik:rcyjnej I"irnći.i-
c ji przl,jmu jących 

- 
ti}":i lniesz}<ańcólv l,;o jc-

rvodztlv leszczyńskiego, poznarlskiegc i zielctrc-
górskiego lv Foznariu, A1. }iieilocllegi*ści 1S1.1E

pok. 327, od ponietlział};u do czlvartku rł, gotiz,

9_13.

i.

4.

7.

UPRAWN1o}TYMI IJo
POMOCY SĄ:

UZYSKANlA

- Dzieci, - rł,ięźnio.,I,,ie o']]czolv koncentracv.jnl,ch,
gett, więzień i Polenia!]It-1-,v.

- Doroś]i -łięźniowie r:bczo-,ui !<oncentracyjn;,ch,
gett i więzień.

- Dorośli więźniowie Polenlagrór,.r,

-- Dzieci - robotnicy pi:zyrlrusorr,,j. rjzieci ger"ii,le.,:;i-

zowane, dzieci osierocone ws}<r,rtcli rlepcriacji lc-
dzicórł- (na ro}:oty, do rvięzień, do c3lzo,,,v koncen-

POMOC FINAN§OWĄ

tłacyjnych) i wychowywane w czgs:ip soli1y w do-
mach dziecka. lub polskich rodzinach :ra.sĘrczych.
Dzieciom przysługuje praw-o ubiegania się o po-
rnoc w przypadku zrnuszańa ich do w5ikonywani;a
prac na rzecz gospodarki niemne*iej nawet
w miejscu zamieszkanią niezależaie od okresu
trwania tych prac.

- Dorośli robo,tnicy przymuso§,i otaz }ńcy stala-
gów, zmuszani do wykonywania prx niewolni-
czych na tzecz go,spodarki niemieckiej przez okres
pona,d 6 miesięcy. Wa,runkiem przyaunia pomocy
jest w tym przypadku deportacja na teqltorium
III Rzeszy (1ub olbszary włączone do niej).

DOWODAMI DO WNiOSKU MOGĄ
BYĆ NASTĘPUJĄCE DoI(Ut{ENTY:

Głównej lub Okręgowej Komisji Badgnia Zbrod-
ni przeciwko Narodowi Polskiemu - Instytut
Pamięci Nar,odowej (adres dla koreryondencji:
00-071 Warszawa, ul. Krąkowskie Przedmieś-
cie 25),

wydane pnzez Biur,o Poszukiwań Międz_rnarodo-
wego Czerwonego Ktzyża w Arolsen: Internatio-
nalen Suchdienst, 34444 Arolsen, Grosse Alle
5-9 Niemcy (d,ruk w Sekretariacie urzędu MiG
Smigie1),

wydane przez inne agendy międzprarodowego
1ub Polskiego Czerwonego Krzyża: 'W-wą ulica
M,okotowska 14,

wyst,awione przez państwowe muzea odpowied-
nich,obozów koncentracyjnych,
wystawione pTzez wła,dze niemieckie §, czasie
II wojny światowej,
wydawane przez wŁadze alianckie w czasie woj-
ny i po jej zakończeniu,
wystawione ptzez niemieckie zakłady pracy, któ-
re korzystaŁy z niewolniczej pracy obywateli
polskich,
w;łstawiorr e pTzez Zydowski Ins{ytut History,cz-
ny (00-088 W-w,a, ul. Tłomackie 315),

wystawione przez atchi*,a państn,owe,
ko,respondencja zawierająca piecątki p,oczty
niemieckiej z okresu wojny i miejsca represji,
pisemne wyjaśnienie zainteresowanych tłurna-
cą,ce tozblezności danych personalnych między
KKW i dokumentami źródłowyrni,
zaświadczenie kombatanckie, legitymacja korn-
batancka, decyzja Kierorvnika 1Jrzędu do , Spra,ł
Kornbatantóv-,r i Osób Represjonow-anych - jeżeli

INFORMACIA ZARZĄDU FUNDACII
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11.
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dołączone będą do niclr potlł,ierdzone kopie do-
kumentów stwierdzających doznane pi,ześlacio-

wania,

14. dokumenty własne doznanr-c]-r plzeslado,,vań 1ub

ic}r potwierdzone kople (a nie oś,,viadczenie
śrviadków), na podstarr-ie ktolvch inst.vt,.rc ja

emelryta,lno-Iento\Ą,a zaltcz1-:a c:(l,es ]:eplesji do

renty lub emerytur;",

15. oświadczenia świadkorr- lz lo,ii-,-ierdzenietrr au-
tentycznoŚci podpisu svl-raj"la na cŚ,,l,iaciczenii-i):

a) odnośnie osob dot,osii-c:: iroi,.,r-zej 16 1at) --
ośrviadczenie co najtl-rl_-, di,;och śrviadkó-,v,

których osobistr- ,,icz,a: ,,., ziaizeniach bęctą-

cvch przednioterll,s,,,,,-a:ii:enia jest,,ldok1_1-

mentowan.v.

b) odnośnie b;-łr-cil d:_=,: ,s-,,, ci-, ',z1 I6'i za-
trudnionych tr- nl_a,.- _ :i:,-,:s--ian-a: osri,iad-
czenia Co najmnie: ]-,,,, _:,- . ,,,: j;,-,", ir:crr-ci-L

osobisty udz'ai,,-. :..-,-.:--,:l-_,';ll_,,:l-cjl
przedmioten-t os,,,. _: j-:aa_. ".s: . j--_,:l-_,r,'--

wany) strł,ierizala:= .],a.. rle,,,,--,::,_-" ,_- -

łych dzieci lr- nle ,sc,,i zai--ieszkan-a,,-;a: ; __-

świadczeniem,,,.-",-,ian"--,:,. na podsta,i,,,ie zasl-
bów lokalnl-ch aicili,ł,órr-, potrvierd,zając3-,:l

fakt istnienia i,,, iaiacir okupacji ni,emieckiegc
gospodarstila l,,ib zakładu placy. na zairud-
nienie rł, któlr-n porvołuje się wnioskoda,,,vca,

Dokrłmenty \{ymagane od byłych dzieci:

- urodzonych w 1II Rzeszy przez matkę deportor,va-

ną na plzymusowe loboty: metr_vka urodzenia *
dokumenty represji matki,

-- przebywających w III Rzeszy Tazem z rodzicairrl
deportowanymi na roboty pIz},nrusowe: doktł-

menty represji rodzicórv ze strł,ierdzeniem obec-

ności dziecka
Dokumenty w},magane od osób clorosłych (por,vyzej

16 1at) rvinn,v potn-ierdzać deportację na teren III

Rzeszy i przymuso\\,a placę pi,zez co najmniej peł-

nych 6 miesięc,v luil inne ,J],ześ.ado\,":ania nazisto-
wskie.

Z DoKUltIENTolv ]IL SI \1 Y^\IIiAe CHARAKTER,
MIEJSCE I CZAS TR!VA\I_ł REPRESJI (DA,§Ą

RDZYDCZĘCIA I ZAKOŚCZE\IA). Jezeli zamiast
dokumentów oTygina}nych załaczone są ich kopie, to
powinny być potwierdzone jako zgodne z oryginałem
przez odpowiedni organ władz1-.

Uprawnieni do ubiegania się o pon-ioc finansorvą ze

środków Fundacji są obywatele polscr- zamieszka],i na

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, F:ndacja przy-
znaje pomoc finansową na podstarr-le dokumentó"lu,

represji. Uzyskanie dokumentórv na]ezl, do represjo-
nowanego.
Urvaga! Informacii na ten temat udziela tez Sekre-
tariat Urzędu Miasta i Gminy Snrigiel, drugre piętro,

opr. (H.Z.)

Wffi§ffiffi&ffi§
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W dniu 10 lipca 199tj rclku ccib;lło się uroczyste
spotkanie Zvłlązku Kombatantow RP i Blrłych Więź-
niovr Politycznych - 

Tioło Smigie}. Uroczystość od-
b,vła się w salce obrad Rady },{iasta i Gminy Śmi-
gie1. I{a spotkanie zaproszeni zosta].i przedstawiciele
rvładz: przer,vodnicząca Rady Nfiasta i Gminy Śmigiel
p, Urszula Ranke i r,viceburmistrz p. IIenryk Skrzyp-
czak. Po povritanitt gości i przybyłych kombatantów
przez p. piezes Koła Gertrudę Skrzypczak, uhonoro-
r,vano 27 kombatantórł, odznaką WETERAI{A WALK
o I{IEPODLEGŁOSć przyznaną im przez Zarząd
Głór,vny Zwtązku Kombatantów RP i Byłych Więź-
nió-w Polityczonych. Otrzymali je: Władysława Cieśle-
rr,lcz, Alojzy Łosieniecki, }Aaks;,milian Piasny i A]fons
Konieczny ze Śmigla, Michał Bajsztok, Władysłaul
.iacier. Sv]vvester Kosicki, JózeJ Adamczak, Zygmunt
Ę,,icinski i Antoni Poślednik z Czacza, Józef Wojcie-
cj:,:,,-,,s|li z Żegrowa, Kazimierz Kurpisz z Żegrówka,
Jan \Ta],iszer,vski z ltTietążkowa, Józef KaspeIczak
:. Jozłi Yrlasieler,,,ski z Polado.,lza, Stefan }{ichalski ze
Spia,",,la. Stanislarł, Nlaćkowiak z Bialcza Nowego,
treliks B.ł<l.,i-slii i Władysłar,v Slrrzypczak z Roba-
cz,vna, .ian Siacho-*iak z l{arśnic, Franciszek Frąc-
kowiak z Bronikori,a. Palveł Buśko ze Starego Boja-
nowa, Julian Bonal, z Sierpowa, Stanisław Borowiak
z Parska, Edmund \Iccek z Machcina, Marcin Górny
z Gniervorł,a i Waient.,. Kazmj-etczak z Morownicy.
Odznaki rvręczał lviceburmistrz IIenryk Skrzypczak.
Po dekoracji głos zabrali p. Urszula Ranke i p. Hen-
ryk Skrzypczak. Przemar,viali w duchu patliotycz-
n;,m na-niązujac cio wydarzeń II -rojny światowej,
kiedy to stający dzisiaj do odznaczeń musieli stawiać
czoło hitlero,wskim najeźdźcom, Były to chr,vile
rvspolr:tricń i re fleksji.

W w-olnych głosach poruszane były sprawy iokal-
ne jak i wydarzenia rangi państwowej. Frezes Ger-
truda Skrzypczak po,ruszyła sp]:awę o,]:ozów w Oświę-
cimiu i Brzezince, gdzie oprócz Żydów ginęli również
i Polacy i obywatele innych narodowości, a ostatnio
jeden z uczestników deiegacji żydowskiej w Kielcach
wręcz ządał usunięcia krzyży z terenu obozu. P,ani
Prezes,mówiła o tym z oburzeniem, gdyż sama będąc
więźniarką obozu koncentracyjnego, w Oświęcimiu
straciła 11 osób z najbliższej rodziny, m.in. Matkę
Ojca i Rodzeństwo.

To spctkanie miało charakter bardzo powazny, ale
i sympatyczn"i i odbyło slę przy skromnym poczę-

stunku, za zotganizovianie którego składamy serdecz-
ne podziękowanie pracownikom Urzędu Miasta
i Gmirry v; Srniglu' 

iceprezes 
iil}ułł*T"Lr.H" 

* śmiglu
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T,lmrienny §fl §6§ 9'ffi@ffiffiw%. BSP999
22 1ipca 1996 r. w Centrum Kultuly lv Smigiu

odbyło się walne zebranie sprar,l,,ozdaw-czo-rvy}:ol,:..,:
KS ,,POGCŃ 1929" rv Smiglu, w którynr uczestlll-
czylo ż5 członków. Gośćmi zebrania byli; buimisllz
Jerzy Cieśia, przewodnicząca Rady MiG Śrnig:ei
Urszuia Ranke i przewodniczący Społecznej L{iejsko-
-Gminnej Rady Sportu, Kultury Fiz.,,cznej i. Rekl,.-
ac ji Leszek Balcer. Uczestniczy7t też: hcno ro,,,, -- c;. ,-
nek klubu Bernard Wolnik i sponsor }.,'Iic]lai G,,,"l-

szecki.
Zebranych powitał pełniąc"v oborł.iązki ple:e.a ,,-,,i-

ceprezes Ryszard Zdziabek, Prze-wodi:ictrvo oblad
por,vierzono Bernardowi Jagodzikoivi. _',Itnuta cisz;,-

uczczono zmarłych zaivodnikóvy i działacz.,- kluilu
śp.: Walentego Bartło,łliejczvka, Rvszarda Birr,1-. Je-
rzego Grono,,ł,skiego, Mariana l{alciniaka. Cz..sla,,va
Suszki i Floriana T;rlińskiegc.

Sprawozdania z dzlałalności z]r,ż,,-]i.: R. Zciziabek
i Stanisław Kostrzerva - przer,,,ocinllzacv konisji re-
,,.łlizyjnej,

Do klubu naieży 46 osob. 2l z nicil opłaca składki
(pracującv 12,00 a emell-ci i t,erclsc, 6.00 złotych
rocznie). Pozostali członkcri,ie to za,,r-cdnic}, i i ]I dru-
żyny.
Poprzednie walne zelrranie spra,,voziar,i,czo-,w5,borcze
odbyło się w lutym 1992 roku. W,vbrano na nim za-
rząd w składzie: plezes - R_vszard Szczepaniak, lvi-
ceprezesi: Eligiusz Lipollicz l R, Zdziabek, sekretarz

- Włodzisła-w Włodarkieu,icz. skarbni,k - Erłgeniusz
Srviiała, kierownik sekcji - B. Jagodzik, kierori,nik
inprez - Józet Szulc, kierorvnik diużr,n1- - łliero-
nim Ogrodowcz__vk. cz]onkorr,ie: Jelzr- Grzeiczl-k,
Władysłarł, Majeil,s}ir i Stanisłal,,, Wa-",-l,z}-l-io,.r-ski,

W okresie sptarvozdari czvrll z zaizaci,_l ,-iil.-_ll E Li-
porł,icz 

- na ,własną prośbe z uir-e_gi na ol-. lec:e i,_.nl,:-

cii pi,ezesa .,Tjartnorrii". l;t. WaT, czr-noii,,..|li ,- 1;ez

porl ania pl,z\..7]_l-n},- i Tl\,:,.l:; i,l1 :jzr:;, cijaniajr -- l,i- ;".-a-

r,racja z działa],ności v,, klilbj_e.
I)rużl,ria ser:,ioló.,v \n| i,.J!]gr}r,1.\.iiliciL ;litjęia. irasit1,,i:1ar:c
lo]<aiy: sezon 1-t92/9,] 5.93/9,i - 4,94/!]J - 3,

95196 - 10. Juniorz5, odporł,ieclnic; §, 5, 1, o.

l)luzyna trampkarz_v. ze \Ąrzględ,.r na bardzo ogiani.-
czone środki, nie uczestrriczy \Ą, lozgrywkacli orgarri-
zowanych przez OZPN. }iatonrie.s1, duzą aktl.rł,nośc
wykazyrł,ali starsi panorvie o1d-bo;, organizując kii-
l<anaście turrriejów- i uczestnicząc na zasadzie rerli-
zvty u sr,voich kolegó.ł z i,,,ojevlodzt-ł leszcz,vńskiego.
poznańskiego i zielorrogorskiego, Godnym poctkreśie-
nia jest i to, że za własne pieniądze kontynuorvali
rvspółpracę z zapTzyjaźnioną wcześniej druzyną
,,I{erta" z Karstad rv Niemczech.
Jezeli clrodzi o bazę szkoleiliorł'ą l,ł:,rzą,J, ,* pełtlr i.lo-
piera projekt dobud.o-rvy do domu r,i;.iałkc,wca zai_-1e-

cza socjalnc-bytolłrego dla,sportu,

Dużym pro,b}emem w okresie sprawozdawczym było
pozyskanie trenerów. 'W tym cząsie piłkarzy treno-
wa}i: Tadeusz Cz,apla, Jarosław Pietrowski, NIarek
Sowa, Ryszard Szczepaniak i Józef Szulc.

Szczegółowo prz,edstawiono spra\\Tr finansowe.
W 1993 roku ktrub otrzy,mał na działaLność 6.444,08,
w następnym - 6.900,00, a w 1995 - t1.245,16. Przy
czym w tych trzech latach z oŁrzyrnanych środkó-ar
klub nie opłacał trenerów i goryodarza stadionu ani
nie pokrywał kosztów za dostaił,ę ciepłej wody,
enregii elektrycznej i ogrzew-anie pomieszczeń.
W roku bieżącym Rada Miasta i Gminy ŚmlgieI po
taz pierwszy wprowadziła do budzetu pozycję
,,spo:rt"'. Ptzeznaczone fundusze (?8.000,00), przy
współudziale zainteresowanych, rozdzieliła rada spor-
tu. Klubowi przyznano 20.000,00 rra działalność
i utrzymanie oraz 5.000,00 na pokrycie kosztów prac
przygotowawczych związanych z rozbudową zaple-
cza. O wydatkowanlu przyznanych pieniędzy, rów-
nież na płace, decyduje zarząd.. Godn;.m pokreślenia
jest fakt, że zarząd k]ubu czynlł z dobrym skutkiem
starania o pozyskanie środków pozabudżetcwych,
W ostatnim okresie zgtomadził ich 4.403,43 złote.

Spra,wy finansowe zdominowały też dyskuję. Sła-
womir Grocki. w imieniu zawodników podziękował
za obiady, gdy drużyna gIa poza Śmigl,em, ale ...

B. Jagodzik zaznaczył, że przy,znane środki na pewno
nie wystarczą, tyrn bardziej, że OZPN Leszno od
nowego sezonu (w połowie r,oku budzetowego!) zl7acz-
nie podwyższył wszelkie opłaty. Nie została też ptzez
ten organ uwzględniona propozycja ,,Pogcni 1929"
by na lIII€cz€ przyjeżdżał tylko sędzia główny. Li-
niowymi rnogliby być miejscowi, którzy sędziowa-
1iby społecznie. (W ubiegłym sezonie jeden sędzia
otrzymywał około 50,00 złotych - w zaleźności od
miejsca zamieszkania). Zdaje się, że piłkarska cen-
trala podcina gałąż, na której siedzi. Nie lvszystkie
rnałe,,,prowincjonalne" kluby podołają \eTgóro,lva-
nym finansoi^/yrn wymogom, w rezultacie czego uleg-
ną 1ikwidacji.
W. Kostrzewa powiedział., że w klubie przeszedł od
kier,ownictwa jednoosobowego do pełnej demckracji.
Podziękował też zawodniko,m a grę i za o,nie ulega-
nie pokusie zmiany barw klubow-y-ch".

Na wniosek komisji rewizyjnej, jednogłośnie
udzietrono ustępującemu zarządorr.i absolutorium.

Przystąpio,no do wyborów. Kaadldowania m.in.
odmówili: R. Zdziabek (,,Zobowiazafem się klub do-
prowadzić do walnego"), E. Św-itała i'WŁ Włoda,rkie-
wicz. Do, zarządu wybrano: Edmunda Bentkiego,
S. Grockiego, J. Grzelcz;-ka. B. Jagodzika, Stanisła-
-wa Kaminiarza, Bogdana Kr5sztofa. H. Ogr;dov;czy-
ka, J. Szulca i Stanisła-sa \Yoźnego. T,ztząd spośród
siebie ria preze§a klubu rvybrał EOGBANA KRY-
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SZTOFA (Gratu1 Li i elnvl). Do komisii rewiz\.j*
nej rvyb,rano: I{ieronima Hanclkieeo. S. :lostrzelr-ę
i Józc,Ia Marcitliaka,

Dokonano też zmian r.". statucie. NI.in. ivl-kreśiono
zapis tnóv,ziąc-v o 1Ą,pis:ol.,,vn-l. cieklaiaciacj-t i du,óch
rekomendując5,clr kandydata na członka klubu.

W imieniu gości prze r1,odnicząca Rady L{iasta
i Gininy Śnrigie1 U. Ranke złożyła na lęce b. prezesa
R. Zdziabka serdeczne podziękowanie za pracę w klu_
bie, a nowemu prezesor,vi B. Krysztoforvi - glatLlla-

KOBIETY:
1. m. Danuta Stlzelczr-k - Śnrigie}
2. m. Hanna Koir-alerls<a 

-Leszno
]IAĘżCZYżNII
1. m. Słarvomir Stańczak -- Leszno
2. m. Piotr Zie]onka - Koścran
3. m. Rotnan Telikadze - Kościan
4. m. Ireneusz Piasecki - Czempiń
5. m. Mirosłarr Sz]afka - Smigiel
6. m. Paweł Barszowski 

- Leszno
7. m. Wojciech WieczolęĘ 

- Smigiel
B. m. Tomasz Dominiak - Widziszewo
9. m. Jacek Knik 

- Leszno
10. m. Tomasz F,rąckowiak 

- Śmigie} i Michał Ko-
r,.-alewski 

- Leszncl
11. m. Wiesłarv Ceglarek 

- Bojanowo, Dariusz Si,-
kora - Bojanowo i Michał Szkudiarek -Prz; sieka Polska

Zabawą taneczną z udziałem 51 nowych abonen-
tów teleforricznych zolganj.zo\\,ana 27 lipca br. przez
Społeczny Komitet Teiefonizac.li Bronrkowa w miej-
scowej ślvietlicy uczczono telefonizacje rvsi.

Poprzeciziła ją część oficjalna. rł, ktorej udział wzięli
zaproszeni goście: przevrodniczącv Społecznego Ko-
mitetu Telefonizacji Mrasta i Gmin1- Śmigrel Andrzej
Słodzinka, księgowa tegoż komitetu Ha]ina Cieś]a.
kieror.vnik Biura Obsługi Klienta TP SA rr, Śnlrgili
Zbignierv Kctecki i Pi<,ltr Wlolle} - plzedstarł,icie],
wykonarłzcy.

Gospodarzern imprezi. bl,ł sołt_,vs i ro,,vnocześnie
przelvodniczący ł,ie jskiego komitetu telef onizac ji
Ryszard Jerzyk. Wytaził podziękowanie miejsko-

cje i żvczetria orł,,r;cnej prac,v rlla dobra śrnigieiskiego
spoltu.

itTa pierwszytn zebt,aniu dokonano następującego
podziału funkcji: wiceprezes - J. Grzelczyk, wice-
prezes do spraw wyc}tol,,,arvczych i rólvnocześnie tre-
ner J. Szul,c, sekretarz - S. Grocki, skai,bnik -S. Woźny, kierorvnik sekcji - B. Jagcdzik, kie-
ror,vnik druzyny seniorólv - E. Bentka, kierorvnik
drużyny juniorów 

- S. Kaminiarz i H. Ogroclow-
czyk - gospodarz obiektu. (H.z.)

JU|,IIORZY:
1. m. Karoi NTarciniak 

- Smigiel
2, m. Hubelt Ratajczak - Snrigi.l
3, m. Patllk Ratalczak Smigiel (najmłodszy

I aaaoaooaoaaaaa}.a.....affiW

uczestnik zarr-odorł-)

Zrv_vcięzcv otrz.vmaii krl.s7l"io.'"e puchary, wszys-
cy uczestnicy zarvodółv - dyplomy i nagrody rze-
czowe w postaci toreb turystycznych.
Zainteresowanie triathlonem, mimo niesprzyjającej
pogody, nieco większe niż v; roku ubiegłym. Imprezę
swoją obecnością zaszczyclli.. burmistrz Jerzy Cieśla
i przewodnicząca Rady Urszula Ranke.
Uczestnicy bardzo pochiebnie rvyrażali, się o uroz-
maiccnej trasie i organizacji imprezy - to niewąt-
plirł,y sukces głóu,nego organizatora, p]:zewodniczą-
cego Społecznej Miejsko-Gminnej Rady Sportu, Kul-
tury }-iz,vcznej i Re1<leacji - Leszka Balcera.

(H.Z.)

-gnlinnemlr komitetorł,i (A. Sł.obodzince i H. Cieśli
wlęczono bukieiy kwiató.,v) oraz vuiejskiemu komite-
to.łi sekre tarzolvi Ryszarrlowi Habernikolvi.
skarbniko,,,,,i Arrdrzejorvi Szkudlarczy-korłri i człon-
kom: stanisła.rvor*ri sosińskiemu i czesłarvowi osso-
,uvskieinu 

- ,,z3 iniłą współpracę". Wystąpienie za-
kończył słowarni: ,,Cieszvmy się, że dz.,,,-onim_r.. ale
przed nami droga - ulica Wiejska. N,I;.-śię. z€ \:l,spo]-
nymi siłami, ,razetn z samorządem nliasta i gminy i to
zadanic uda siq 1ł1:]19""6". Obecni aboneirci wiejskie-
n:u i<on..itetorvi odśpiervali tradycyjne STO LAT! Na-
stępnie spoz_vto -,ł,spćlną kolację i bawiono się w rytm
starych melodii. które grała kapela z Bukówca.

(H,z.)

Cieszymy §iQ, że dzwonlffiy...
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T3włi w Włn*nreeeh
Czteroletnia działa]ność Kurkowego Eract,nv;-i

Strzeleckiego w Smiglu to nie t;,1ko inrvesio-"va;:ie
w rozwój miejscowej bazy strzeleckiei, stanorvlącei
swoistą wizytówkę miasta i gmin;r, znaną już w rvieiu,
rejonach Po]ski. To także, co może jest mniej ll-i-
dc,czne, utrzymywanie szerokich i interesując"vch
kontaktów międzybrackich za,rcv,,no rv kraju iak i za
glanicą.

I'(iedawno, od 19-22 1ipca 1!}96 loku bracia śmi-
gielscy przebyłvali z przyjac:ielską rl,,izyta r",, rniejsco-
rł,ości TONNEl{I-itrlDE k. Hanno-weru (RF},T) u.czest-
n:'cząc w Śrł,ięcie Strzeieckim zorganizor,van},m z cką-
z:L jubileuszu 75-1ecia dzialalności tamte jsze3l
Towarzystwa Strzeieckiego. Delegac ja śmigielska
.,v składzie: Jarr CHOl{Srii - I Siarszy i Kroi brac-
trva; Tadeusz TO},,IASZEWSł;I - KotnenCant rvraz
z małżon'<ą Elzbietą. lidam \,\'AWRZYNIAK z żoną
Danutą oTaz Eugeniusz HAMROL, Jan LISIAK,
i Witold CMiECZYŃSK1 stanor,viia ;.i;,ną delegację
zagraniczną, pośrod 1.5 ilrnych stc-i-,ialz}-szeń strze-
leckich, przyjętą z wszystkimi nalezrr;,,ni jej honc-
rarni. Świadczyło o tym zŁożenl,e T. Tonrasze,,vskienru

- inicjatorowi obustronnych kontaktów 
- okolicz-

nościołvego raportu o lozpoczęciu śrł,ięto.waltia, wy-
wieszenie poiskiej flagi narodorvej na nliejscow;,m
stadionie, gdzie odbylvały slę głó,v;ne r_łroczystości,
oraz o{icjalne powitanla i tytuły v,, lokalnej prasie
(np. ,,Ehrengdste kamen aus der.n polnischen Smie
gie1").

Smigielsc;.. goście zostali pcnad.to bardzo serdecz-
nie przyjęci -w domach pp. Kiausa Schmidta w Dipe-
nau o]:az l{erberea lleinza i Waltera W; sockiego (no-
wego jubileul:zo\Ąlego Krola]|l) -w T'onnenheide. zktó-
rymi zwiedzllt także najbiizszą. bardzo ul:okll-,vą oko-
1icę, m.in. ml]Iov/any -r,liairak tr-p:i fu9l"rrd,erskiego,
czynny jako rnuzeum i miejsce rć;zir_vch spctkari oraz
ponad 35O-tonowy głaz narzuic.1,1, relikt z ep.;ki 1o-
dowco.łej. Atmosfela rłizyt], bv}a bardzo udana
o czym śv",iadcz,v obopólna l.,,cl:r kontynuołva,ł:ia
współpracy.

Jako cieka"vostkę należy dodac. ze za si]lay,/ą Ta-
deusza Tomaszervskiego śmigielskel strzelnica bracka
została wyposazolla r,l,- eutcmat,vcziie tarcze sirzelec-
kie pochodzące r,.iłelśnie z'I'onnenheide,

wźtatcl onl,żeczuńskż

Fmźar§ g eagflsźgnia
Z Komendy Rejonowej StraĘ, Pożlarnej w K,oś-

cianie otrzymaliś,my inforł:cację doĘ.czącą sy*tuacji
pożarowej i ,miejscowych zagrożeń w 1. półroczu b,r.

W rejonie kościańskim w tym czasie powstało 1BB
zdarzeń o łączmych str,atach 256.000 żotl,ch, z czego
1,10 zdarzeń to pożary o stratach 130.000 zł, a 77. to
miejscowe zagrożenia,o stratach 126.000 złotych. Za-
notowano jeden fałszywy alarm. W likwidacji
łvsz}stkich skutków zagrażeń udział brało 145 sekcji
z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczei psp w kościanie
z obsadą 635 strazaków*ratow,ników oraz 112 sekcji
OSP z ,obsadą 564 osób, ratując swym działaniem
mienie wartości 90.116,000 zŁ. Podczas wszystkich
zdarzeń 1 osoba poniosła śmieł-ć a 11 zostało rannych.

Najmniej pożarów było w gminie Smigiel - 15
(o stratach i9.000 zł, najwięcej w gminie Ko,ścian

- 25 (o stratach 64.000 zł).
N aj częstszymi przy czynarni pożarów były : nieostroż-
ność osób dorosły,ch - 81, wady i nieprawidłowa
eksploatacja utządzeń i instalacji elektrycznygh - f,
wady i nieprawidłowa eksploatacja urządzeń ogrzew-
czych na paliwo stałe - 5, podpalenia - B pożarów.

Najwięcej miej,scowych zagrażeń było w Kościa-
nie - 45 (straty 52.000 zł), najmniej w gminie Prze-
nręt - 5 (straty 5.000 zł). U nas zagt,ożeń było 11
i przyniosły one 50.000 strat.
Przy,c7yylą1,1ri zagrożeń m.in, były: niezachowanie za-
sad bezpiczeństwa ruchu środków transportu - 11,
gwałtowne opady atrnosferyczne - 29, nietypowe za-
chowanie zwietząt - 10.

PAMIĘTAJMY:
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Koleżance
ELZBiECitr APoLi\ARSKlEJ
\/YyL" azy §Zcze]:ego rr spclczucia

z pot1,odu zgon,_t ujca

śp. LEONA GIDASZEWSI{IEGO
skladaja

Burmistrz Miasta r Gl-iii-l3. Śmigiel
oraz praco-,\,],..c.., L-:zędu,

Pogrzeb śp. Leona Gidaszewskiego odbył się 7 sierp-
nia br. na cmentarzu parafialnym w Śmiglu.
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