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il imieniu miesz<ańcórł miasta i gminy Śmiciel skła-
n;jmy stanoy,czy protest przeciwko zaal<ceptowaniu przez Radę

iłinistrdrv projektu li<viidacji niektócych odcinkórv linii ko-
i-ejor.lych w tym i Śmigielsl<iej Kolei 0ojazdowej.

Sf:ołeczeństwo nasze!]o terenu jUż raz pczel<onało się,
czym dla rozwoju §ospodarczego regionu jest bra< 1inii kole-
jowej.

Było to tł 1856 roku, kiedy to uruchomiono linię l<olejorłą Poz

rrań - i,irocław przebiegającą przez Stare Bojanorło - miejsco-
vlość należąc? cio byłego porviatu Śmiqielskieco.0zięki party-
l<ularnym i.nteresom, oporowi i naciskom właścicieli transpor-
tu konnego, którzy vł budorvie kolei widzieli kont<urencję dla
stvych irrteresdw, 1inia ta ominęła Śmi9ie1.
Przyszłość pokazała jak zgubna była ta decyzja. Stąd podjęto

usilne starania o lłłączenie miasta do sieci komunikacji ko-
lejowej : wybudov.ano i<olej wąskotororłą. Jej uruchomienie na-
stapilo 17,łrześnia 1900 r., a więc dol<łacjnie 91 ].at temu !

Wyrażamy pogląd, że ani ogólna sytuacja na PKP , ani
rlliertntclwność naszej kolei, ani spadel( przewozdw nie mogą

byC argumentem do podjęcia decyzji ó jej zawieszeniu,co jest
róv;noznaczne z ).ikrłiCacją Śmlgielsl<iej Kolei Dojazdovlej.

lłiasto i gmina ŚmiqieI jest pręznym oścodkiern roIni-
czyił, do niłrJalłna specjal"izującym się w proclukcji warzyH

p.zy5pie5zOnych.

I

Ze vlzglęrJu na Dbecną recesję nastąpiło jej zahamowanie, a u

związku z tyrn zmalało też zapotrzebowanie na środki produk -
cji - płównie opał. ll rol<u l9BB koleją do Śmigla przevliezic-
no l09,i77 ton towardw ! Vl pierwszym pdłroczu tego roku tyl-
ko 10"091 ton. Cyfry mórvią - zlikwidować, a l e przecież
rząd, ktdcym Pan kieruje postawił sobie za ce]. przejście na

gospodalkę rynl<ową-towarową - której celern jest oźywienie

QosoorJarcze. Czy Śmi§iel, pozbawiony kolei będzie miał ja-
|<icl<olrłic}< szansc wyj:lcia z tjoli<a ? Czy aż,yvt\ się §cspod3r -
czo ? Likvridac_ja Śminielskiej Kolei OojazrJowej dzisiaj jest
iólrnoznaczna z Cegradccją ekonomiczną lB tysiqcznej gminy

_;utro. Śiniqie1, 5 tysięczne rniastccz!<o,.iuż się el<onolnicznie

nie por-]nicsie ! Czy o to chodz ! ? !

Poclstarlowyn alqulncr]tem oizema,łiającyln za istnicrricin
Śirrigiels]<iej KoIei 1loji'lzclolie3 jest Qtzev!óz pasażerórv - lurJzi
rjo 5tarc0o i}ojancrła sl<1d tral<cję norlnaLną PiP mogą udać §ię
rJo pracy i szkrjł rł i(cścianie, Poznanirl tlądź vł Lesznie. !l qo-

dzinaclr szczytu cocJzit_:rlnic cjo 5tare,]o Bojanowa z usłt]O ŚXtl

kcrzysta ca Jr0 pasaźccrJr,l. 0c śnliQla z Biclalv pczejł:żdża 150

Czieci rJo szkoły podstallor.tej. Z usłu9 ŚXD ko[żysta teź iłłct-

dz\eż z Lesżna i Kościana ucząca się w Zespole Szkdł Roini-
czych im Jana Kasprouicza w llietążkr:tłie.
Tej 1iczby ludzi|.ł krótkin czasie nie jest vl stanie ptze,,lieźć

transoort samochr:dowy, tynl bardzi,ej, ż€ i PKS oqranicza xLlr-

sy.Likv;ic1acja ŚKD ocjctnie ocl śl.łiata J miejecollości nasztłj
qlni,ny. 5tan rJrć9 unicllożlitlia zorganizor*anie dla ich miesz-

i<arlcdiv transpoctu koło!,/?go.

!,Jyrażamy s,lle zdunrienie propoz7cjq zawieszenia - li-
kwidac;i ŚXD liocącą Dctl urvagę całoj<ształt sytuacji PKP, a

nie 1iczącą siĘ ze spcięcznyrłi i el<onr:rnicznyrni nastepstvłami

r:J}a naszeqo środol,ris]<a. |,la jłatwie j jest skreśl ić - bai:dzo

trU(jno - ocjbucor.lać,t,l naszyin przyparjku,- bęczie ena nieno-

żliwa. Stąc1 żuracamy si"ę z apelem do Póna Premiera o spovJo-

dorłanie utrzymania Śmig-iels<iej Kolei Dojazdo,.łej w jej do-

tychczasorle; 5tlu|(turze.
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Żyjemy w czasach przełomowych ale i trudnych.Nasza gos
oodarka pczekształca się z centcalnie planowanej i dotowanej
na rynkot.lą :- kapitalistyczną, 9, której dobre jest to,co daje
zysk. Likvlidacji bądź przekształceniom ulegają te przedsię-
biorstwa, które przyncszą straty. Do tal<ich, niestety, nale-
zy Śmigielska Kolej Dojazdowa będąca w gestii PKP.
0ficjalnie mótvi się, te ma być zawieszona jej działalność .
Praktycznie owo "zawieszenie" jest równoznaczne z likwidacją.

Ola każdego patrzącego na si:rawę stąd ( nie z Warsza-
wy) jest jasne, że brak kolejki sporvoduje poważne perturba-
cje w życiu dwdch organizmów lokalnych, peryferyjnych w sto-
sunl<u do l,Jarszawy, ale dla nas tu żyjących i pracujących
,,lażrrych l Śmigla i WieIichowa.
|,lszystkie władze nasze_co województwa są przeciwne decyzji o

zawieszeniu - likwidacji. Nie jest też bierny i Zarząd nasze
go miasta i gminy.

Dnia 6 września uczestniczyłem w naradzie zorganizowa-
nej przez burmistrza z udziałem pczedstawicie}i Zarządu Ko-
lei Dojazdowych Zachogniej Oyrekcji 0l<ręgowej Kolei Państwo-
1,1ych z jednej strony i przedstawicielami, bądź właścicielami
firrl sprovladzających i-asę towarową z dnugiej stcony.
Ckaztlje 5ię, że larzą: Kolei Dojazdorłych również jest rąin-
teresorvany w utczymani.u naszej kolejki i też szuka acgumen-

tdrv nających "zmiękcryć" decyzję dyrekcji generalnej.
Pt:rJstavlowy z nich to ::dniesienie §entownościra może to na-
st;;rlić tylko przez zw:ększenie przervozórł masy iorłarowej,któ-
it:j .;ł-,st coraz mniej.
|'' lr82 rol<u SKD pr;el::zŁa l09,)77 ton towarór,l, w l9B9

72.4ĄB, w 1990 - ?9.;j!, w pier,llszym pólroczu l99l- i0.09i
ton.

Zebrani przedsta,",iciele firm mieli kolejarzom odpowie-
dzieć na tczy pytania : dlaczego nie korzystają z usług PKP,

cr: PKP viinno zrobić - znienić by korzystali i ile towardrr

ptzeviozą do końca rcł,.l.
- Rządzi pieniądz ! - lowiedział p. Larek. Koszty wliczamy w

cenę. l,łie rnam bocznicl, stąd i tak nuszę ładować na samocho-

óy, a czy vliozę ze S::;ego Bojanowa czy ze Śmigla, to nie-
vlie li<a cćżnica .

- To jest absurd, że .2Łaca się nam wozić drewno do Stacego

Bojanowa samochodarni ; nie koleją : powiedz!ał przedstarłiciel
|'.iadleśnic tl.ta Kośc ian.

- Radykalnie złnnie3sz,lż się popyt na towary masowe , głrlr,lnie

w,ęgiel, nar,lozy, pasze i cement z jednej strony i brak środ -
kórł na zakup dużej m63/,towarowej z drugiej stlony: stwier-
dzil prezas ŚmigieIskiej 5półrJzielni Przetwdrczo - }-landlowej

p. Tr:mkorłiak.Pod acJre:em PKP opcócz uwag typu : to PKP win-
no szul<ać dróg rerrtovrl,:ści pczedsiębiorstwa, winno się ceor-
ganizorvać, najłatwiej jest likwidować nie bacząc na s}<utki

dalci<osiężne... 5k!er.,,dano w zasadzie dwa postulaty :

- waQony muszą być pca3tawiane wieczorem lub rychło rano
(i'racę rozpoczynamy od 7.00, wagony przytaczacie o 10.00. Co

Ir.ldzie r,rają roo!ć rniłł.zy 7.00 a l0.00 ? ).
- PKP musi zlnrriejszyć łcszty, 9łdvlnie opłatę za przetaczanie

t;ag;ontlrł na rolki u 5 |,:rym Bo janowie.

0ilccnie ta operacja kl:ztuje zamawiającego dodatkowo ponacj

Ą60 tys. za wagon. Przeds,tawiclele PKP zaproponowali obniże-
nie tej kwoty o 90!; ( ąle nie wiadomo czy Oyrekcja 6enera],na
PKP się zgodzi ).
lle dodatkorło przewiozą ? p. Larek - 5 tys. ton , p. Stróżak
- Ą tys. przedstavliciele tlielichowa (Urząd MiG, GS i prywat-
ny przedsiębiorca p. Zygmunt) : postaramy się o ra,z z,łię-
kszyć. . .

M o i m z d a n i e m, argumenty el<onomiczne,lB
chrvili obecnej nie uratują naszej kolejki. 0 ilości spcowa-
dzanych towardvl decyduje zapotrzebowanie mieszkańców, a ono

ze względórv ekonomicznych w te3 chtvili gwałtol,rnie zmalało.
Likwiduje się szklarnie ( to XieOyś główny crdbiorca węgla ! ),
rolnicy nie kupują nawozów,nastąpił zastdj vł budownictwie, a

wielu mleszkańców zamiast w trzech piecach pallć będzie w

jednym lub dudch. Zapotrzebowanie wzrośniergdy okres przej-
ściowy będzierny mieli za sobą, gdy w wyniku dokonujących się
przekształceń żyć będziemy w normalnej gospodarce rynl<oweJ.

Kolejkę mogłaby uratować dotacja Rady Miasta i Bniny w

Śmiglu w wysokości ] miliardów zlotych ( to l/] budżetu ) .

" Ale tego nie zrobimy, bo musielibyśmy zaprzestać innych
działa],ności " - powiedział wiceburmistrz p. Henryk Skrzyp-
cz6k.

Co zatem będzie , gdy kolejka "padnie" ?

0dnoszę wrażeni€, że nasze władze do tego nie dopuszczą. Pod

koniec narady p. buimistcz Jerzy CieśIa w delikatny sposób
dał zebcanym do zrozumienia, że " może staniemy się konku-
rentami ".
Wyczuwam, że z PRP przejmie ją samorząd lokalny, który ją zle-
or3anizuje, uczyni z niej Fczedsiębiorstwo rcielofunl<eyjnenw

ktdry:n grzexóz p:sażerórv i torłarów będzie jednym z elementów
iziałalr.ości. -reśli tak lnyś}ę, to dobrze wybraliśmy.

jestem optyrnistą i wierzę, źe " CIUCHCIA" dociągnie cJo

100 lat, chociaż pod innym szyldem.
Hubert . Zbiecski

yĄ

\:i l} Zakiąclu Ooepoclałki . Ko -ł
Pozmouą z ktQłouni4ilm
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pracując kiedyś w administracji miałem możność zapoznania
się z zal<resem zagadnień związanych z pazysłowiol.rą " komu -
nalką ". praktycznie rzecz biorąc, nie ma dziedziny,któca by
nie vlchodziła w zakres Frzeds!ębiorstwa, kt{rym Pan kieruje.
Co Pana skłoni ło do pod_ięcia decvz._ii. by obiąć kiero -
vlnictrvo tlPG{iM w Śmiqlu ? Z tym oytańem zwracam się do
pana Henryka Skrzy9czaka
-.Aby udzielić odpowiedzi na to pytanie należy rłrócić dg mo-

mcntu wyboców do samorządu terytocialneqo.
6rty zostałem wybcany rarJnym l4iasta i Gminy w Śmiglu postawi-
łetn sobie za cel walkę o to, żeby w naszeJ C*ninie było rea-
lizolvane to, co wypływa z woli jej mieszkańców. Postanowiłem
nie tylko służyć i pomagać wybitnie aktywnemu społecz€r{stwu
w realizacji ważnych przedsięwzięć (gazyfikacja, budownic.tvlo
rnieszkaniowe, drogi, chodniki, kanallzacja...),ale wręcz, wy-
chodzić mu naprzeciw.

Gdzie można najlepiej realizować taki proglram ? lł molnencie

twoczetria zal<łacju propozycję Zarządu tłiasta orzyjąłem bez wa

Cct. na.
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STANISŁAW BOCK ur. sięxlB9)r.wPrze

męcie, pow. Wolsztyn, z ojca Józefa i matki Katarzyny z do-
mu Olejniczak. W czasie I wojny światowej służył vl wojsku
prus|<im. Pod koniec l9l8 r. ptzybył w rodzinne strony i
wziął r.ldział w Powstaniu Wielkopolskim, działając w rejonie
Moch i Bukdwca Gdrne3o. Po odzyskaniu niepodległości służył
w liojsku Polski.m r,l stopniu starszego siecżanta, bra} udzi,ał
w wojnie polsko-radzieckiej l919l20.
Vl 1920 r. zawarł związek małżeński z Heleną l4arcinowską z

Siel<drłka, gdzi,e się osied],ił. lll 1925 r. sprzedając aospodar-
stwo małżonkowie zakupili 12 hektarowe od polaka 0lejnika w

Nietążkowie dokąd się pczenieśli.
lJziałał aktywnie w radach narodowych. Był radnyrr PRN w Koś -
cianie i GRN w Bojanowie Starym. W Nietążkorvie pełnił .f,unk-
cję sckretarza w OSP.8ral aktywny udzia} w gaszeniu pożaru,

ktdry lvyL:uchł w nocy z 29 na ]0 lvcześnia w zabudorvaniach

Nie,Tlca Rcbecta Lan§n3Ęa.

zał:cany został pczez ooiicję "dla wyśrvietlenia pcrłnej sprawy"

J0 r.łcześnia około gc:ziny l7.00 w tcakcie kopcorvania ziem-
nial<ói.l. Miał 46 lat. 0 jego rozstrzelaniu dor.łiedziała się
córka następnego dnia uczestnicząc w niedzielnej l4szy śtv.!,Jdo

wa z siedmiocaiem dz:,eci została wysiedlona w 1940 roku w

Lubelskie do miejscc,;cści Wólka.

I GNAcY c I EŚLA uc. się4.7.1889 r. w6li.ń-
sl<u, Botv. Kościan, z ojca Franciszka i matki Katarzyny z do-
mu Oubska.

l|l czasie 1 wojny światorłej słUżył w wojsku pruskim, oe}niąc
służbę ponad 9 lat" 8rał udział w Powstaniu Wielkopolskim za

co, pośmiertnie, zosial odznaczony w 1999 roku l,/ielkopolskim

Krzyżem Por,lstańczym. il 1919 r. od 2.1. do 21.6. służył w 2

pułku ulanów.

l,/ 1920 r. zawarł zvtLązek ma}żeńsl<i z Jadwigą Zogeher, miesz-
kanl<ą 5ierpo,,la. Po śiubie teśclowie sprzedali posiadłość i
zakupili od Katarzyn7 Schulz dom w Śmiglu, w którym wszyscy

zamieszkali.
Z zawodu był drogomlstrzem. 0d 1929 rol<u byŁ czynnym cz}on-

kiem stcaży pożarnej - topornikiem. Należał rórvnież do Brac-
twa Kurkowego - w l9]1 roku został jego krdlem.Był też człon
kiem Towarzystwa Śpiexu " Harmonia ".
Zabrany został przez aolicję ]0 września około godziny l7.00
z ulicy w pobliżu własnego domu. Miał lat 50.

lldorła vlraz ze swą matżą l trójką dzieci B.12.19]9 r. została
rłysieClona w rejon Sckołowa Podlaskiego.

VlALENTY czY ŻOWsK I ur. się29.I1.1BB7
r. vl Packoszu, d. povl. Pilzno woj. tacnowskie z ojca Walente

9o i matki Anny z dorrl Pizia.
Będąc małym chłopcem ,draz z rodzicami wyjechał do USA, do

Chicago, gdzie później ukończył wyższą szkołę handlową i t
roi< prawa. 0ziałał w stowaczyszeniach polonijnych.
Dnia 2.2.19lB r. zawarl w Chicago zwięzel< małżeński z Polką
Marią Kijolvską.
vl L92? r. z codziną ,łrócił do Polski i osied}ił się w Bydgo-

szczy. W 19?5 t. przybył do Śmigla, kupił młyn parowy przy

ul. Kilińskiego 35, gdzie wraz z rodziną zamieszkał.

Działał aktywnie w Bractwie Kurkowym - w 19}0 r. był króIem,

w Towarzysttvie Gimnastycznym "Sokdł", w kole lowieckim. Dnia

26.LI.I9)} r. zosta} wybrany do Rady Miejskiej w Śmiglu. 0d

19]7 r. był członl<iem vlspierającym OSP. Należal rórvnież do

" llarmoni i ".
Zabcany został pczez oolicję J0 września ol<o}o l;odziny lB.OC

z mieszkania. Miał 52 lata.
1,1łyn pczejął |,lierniec VJalt€r Rolle, a vłdorla z szcściorgiem
dzieci została wysiedlona B.12.19]9 r. w rejon Sokołowa

Podlask iego.

CZĘSL^|,.l JANI CK I ur. się 2.2.1BB7r. tł

Śremie z ojca Jakuba Janickiego i jego zony t4arii z domu

|,larvrot.

U<ończył szkołę l<upieci<ą. Początkovło przebyuał ,,l Śrenie i Mo

sinie. Vl czasie od 2).11.19iB r. do marca l9l9 r. brał czyn-
ny udział w Porvstaniu }lie],kopolskim.

|,/ 19].1 r. zavrarł związei< lnałżeńskj, z Bronisławą Pcpotłicz,

mieszkanl<ą Iłowca k. Czenpinia, gdzie zarnieszkał.
Po kilku latach przeniósł się Co Poznania, gcizie wraz z l"lu-

szkietą z3łoźył "5oół<ę". W dniu,28.?.I9rL r. "Spółka" orzyj
mując nazwę "Jodernka" (Janicki-Muszkieta-Kościan) zawacła u-

mowĘ z gmina miasta kościan na bicie tczody chlewnej w tze-
źni miejskiej i pcodul<cję bekonu i szynek na eksport. Otwar-

cie bekoniacni nastąpiło w czerwcu l9]l r"r,lięso z wysortu

eksportorłego oraz podcolly sprzedawano we własnych sklepach w

Kośclanie,Śmiglu,Leszlrie, Czernpiniu i Śremie.Po kilku latach

ze spdłki rłystąpił tlusz)<ieta. \,l ramach Centcalnego 0kręgu

Przemysłoweoo Czesław Janicki uruchom!ł' bel<oniarnię w }lovlej

\,lilejce koło l,łilna. tl kwietniu |9)9 t. nabył posiadłośC ziem

ską w iii'Lkorłie Polskim koło Śmiola, w któcej nastavlił się na

hodowlę bekonów i kuc.

0ziałał ai<tyvlnie w Bractwie Kurkowym i Towaczystwie Przemy-

słoylcdrv Polskich. Był też p§ezesem Towarzystwa Po,łstańcdtv i
|,lojakórł w kościanie. zorganizował dla osdb potczebujących po

mocy jadłodajrrię, w któcej dziennie wydawano około 60 obia -
ddw. Po rłkroczeniu Nierrców do Kościana'bekoniarnię zajęto, a

jej właściciela obłożono aresztem dtro,"yr. Po jegc zniesie -
niu urJał się do lłilkovla Polskieqo, skąd wieczorern }0 wrześ-

nia ol<o1o Qodziny 1B.00 został zabrany do Śmigla. 1,1iał. vlórł-

czas 92 lata.
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oJca KaZiniierza i rnatki tdik trrrii z dr:rnl: };en-

(jzyl(.

i{ 1908 r. zavlarł związek nałżeński z Franciszką Sieracką z

Grotnik.
1,1 czasie l wojny śvliatowej był żołnieczem prusl<im.Po wojnie
pczejął gospodarstwo rolne po ojcu Kazimieczu w Pcusach !.l

miejscor.lości Neustrunz (obecnie 5fracze Novle k.Wschorvy) . 1,/

1920 r. otrzymuje prus|<i paszpoct na przejazd do Grotnik w

ce,:.u kupna gospodarstwa, którego jerjnak nie dol<onał. Do Nie-
tążkowa przybył między 28 kwi,etnia a 28 rnaja i920 r" zamie-
niając się na gospodarstwa z Niemcem tamże zamieSZ<ałym. !,l

1924 r. zar,iiera ponownie związe}< małżeński z Bronisławą Ha-

łripka, rórvnież z 6rotnik.
i,J i.lietążkowie był znanym działaczem. piastował f uirkcję rac-
nego, udzielal się w kdłku ro].ni.czym, straży pżarn€j ocaz,
bardzo a}<tywnie t !.J związku łovlieckim.
Zabri]ny został przez miejscową pclicję wraz z kilkorna i,nnymi

micszkańcami Nietążkowa w nocy z 29 na ]0 !/[ześnia w cza:ie
akcji gaśniczej płonących zabudowań lJiemca Rob€rta Langrrera.
1,1iał r.łdwczas 55 tat.
'"Jdowa 3ronisława tvcaz z cdr}<ami w l9)9
cio Bekieszy, d. pcrłiat Chełm.

s T AN 1 5 LA|,J N 0!,lAK 0|,]

w M,.lrorłane j Gośl inie , d. pow. 0borniki ,

leny z domu Polc;rn.

r. została wysiedIons

l_]i(ońcżył |,lyż5zą 5zkołę dcogistorsl<ą w Poznaniu.

Związek lnałżerlski zawarł w |92) r. z Jadwigą Karłowicz
,jzcną vt Poznaniu.
i'riiccwał vJ dużej lirinie droceryjnej "Conkocdia" w Katoiłrcach.
i)ra|iaopcdobnie w 1atach trzyciz!estych
i;lil przy Staryn Rynl<u 2] gdzie wraz z

;]<tyvlilytn członkiem Związku Drogistórv vl

pcłnił funl<cję sędziego polubownego.

labrany został plzez miejscorłą ooiic;ę
l:;:1ny 1B.00. l4iał wólłczas ]9 1ai.
iiclcv/a z dwójką dzieci 9.].1940 r. została wysiedlona w

Ieckie.

Kostrzyni,e d. pcw. Śco,1a, z ojca Viojciecha i rnatl<i Cecylii
FELIK5 Z B I t RSK I ur. slę 9.I.IB9B r.t

z

domu Czajka,
!,J 19l? r. rozpoczął naul<ę fryzjerstwa w Pobiedziskach.
Po trzyletniej p§ak,iyce i zdgniu e§zamj,nu czeladniczego tl

Pczlraniu pracę za!./odową rozpoczął w Kościanie, a nastqpnie

i:racotva ł kole jno w }"1i ędzyrzeczu , Gniewkor"iie , Toruniu i Gło9o-
,.,iie.

l,/ lutym 1918 r. zcstał powołany do wojska niemieckiegc.ll 1io
cu l91B rol<u został wysłany na front, najpierw na odcinex

i:lll:ijski, pdźniej francuski, gdzie w październiku tegoż ro-
ku dł:stal sie do nieucli amerykański,ej.!i poczętku 1919 r. zo

5ia-ł uci,3sz.zony ,łł obczie dla jeńcćw niemieckich w 6otlingen.
Po .;rz,lbyciu cjo Poznania ]l.]"1r19 r. zost3} przenie5iony do

icrr":acji rezarvi,]!./ej i zvrolniony do domu.

1.5.19\9 r. 3ako ocnotnik zgłosiŁ się do 17 Pułku Ułandrr w

Gnieźnie, skąd orji<omenderowany został jako sanitariusz do

Głdwnego Szpitala Wojskowego w Poznaniu. 5.1.1920 r. został
przydzielony do l7 Pułku Artylerii Polowej w Lesznie, gdzie
peŁnił służbę do l2.9.192l r. W kwietniu tegoż rgku odbył
szkolenic sanitariuszy w 1azacecie sanitarnym 6 baterii
Pułku Artylerii Polowej u Bj.edrusku.

i'

0nia 22.9.1920 zavlarł związek małżeński z Barbarą Erzepki,
mieszkanką Śnigla, gdzie załnieszka} i prowadzLł od 25.3.19?2
zakład fryzjerski.
l{ sierpniu 19]9 r. został zmobilizowany do Poznania. Wze-
stniczył w internowaniu Niemcórł eskortując ich do 8rześcia,
W Śmiglu bardzo aktywnie działał w licznych oEganizacjach.
Onia 7.5.t922 r., został przyjęty do Towarzystrła Przemysłow-

cóvl katolickich. Był inicjatorem za}ożenia w, lonie Towaezy-

stwa funduszu zaptrrng€wego (ka§y pośmiertnej) i kasy bezpro-
centowej. 0d 192] r. był czynnyń członkle,n straźy pożarńeJ ;
sanitariuszem. Był róilnież działaczem Towarzystrła Powstańców

i Wojakdrv. Był jednyn z inicjatorót{ założenia ogĘodórv dział-
kowych.

Z2.L.L939 roku wybrany zcstał fadnym MRN w Śmigtu"

29 września, po południu,zabrany został jako zakładnik przBz

mieJscową policję i osadzony w więzieniu. Miał 41 lat.
i,ldowa z najstaiszym synerB prowadziła do li sierpnta 1940jro-
ku zal(ład fryzjelski. Jego urządzenie przejął Gerhard Knap-

pe. tl 1943 roku mając H dokufiEntach adnotację " szczegdlnie
niebezpieczna dla narodu niernieckiego " zosta}a wysiedlona

do Niemiec.

Roclzina po Roz§trzelanym posiada 1ist napisany odręcznie 29

września wieczorern w celi tlięziennej na odw.ocie koperty za-
adresovlanej do Sądu Grodzkiego x Śniglu o na§tĘpującej ,tre-

ści : " Proszę o różaniec i koc i chJsteczki, z pozdrot,,ie-

nicrn iclu ".

Fl]ANcIsZiK Z114|.1
w Śniatach, d. pow. Kościan, z ojca
z dcmu |,lichalewicz.
'li iBrB r. za,/,arł ZvliąZel< tnałżeńsk!

l4i.ędzychodu - Katarzyną llowal<.

'i] czasie 1wo.jny śrviatcwej wa!czył !,j €r.-;.. iius<iej.Był wła-

Ścic!elem ) hektarovlego gospoda§5iiłe rclnego zal<upionego
p!zez rodzicdr* tv Nietążkowie.
Cd i9i9 r. pełnił w tej ursi nieprzer*anie funl<cję sołtysa
dzierżawiąc z tej racji 9 hektarćlv Eruntu.
l,' 19?l F. zatłarł ponotvnie zwi,ązek małżeński z A0nie§zką Mle-
czak, rórvnież mieszkanką Lubosza.
Był pcezesem OSP w Nietążkorłie oraz człont<iem Bractwa Kurko-
]//c0o.

Brał aktywny udział w gaszeniu pożaru, ktdry wybuchł w zabu-
dowaniach Roberta Langnera. ,

lłt:cany został ]B września około gocizińy 17,00 z pcla,na k,Łó

rym zbierał ziemniaki. t4iał 6j lata. Był najstarszym spośród
wszystkich roz5trzelan:łch.
lidor.la !.Jaaz z cdrkami okloację przetcwała na miejscu pracując
u okolicznvch nierniecktch gospodarzy.

7

KIur.sięw
ojca 5tefana i

nabył drogerię w Śmi-

Ęodziną zamieszkał.Był
,Poznaniu, w ktćrym

l )0 września około go-

E R uf. się l?.4.18?6r.
Józefa i rptki Jdzefiny

z mieszkar&ą Lubosza kolo
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:: |.1ołq Pan przedslawi swąlirmę.
.' Zakład Gospodarki Ko,nunainej l Mieszkaniowe3 w

stał utwcrzony na podstalłie Uchwały Rady l,ii35t3 i
śmiglu Ni ViI/47/9a z dnia 22.11.199fi r. na bazie

hania. Ty;,n barrjziej, że w przeszłości ;uż lry}erł ki.erc,łnikiern
pollot]łe0o zaxładu.

Śrniglr: zo-.

6miny w

uzyskanych z 1ikvlidacji Przedsiębiorstwa Gospoclarki
nej i Mieszkanio1.lej w Kcścianie - Oddział Śmigiel.

śrłdkdw

Komunaj -

Przejmując śrcckl trwałe nie mieliśmy wyhoru, zrnuszeni by-
liśmy Co tlrania tego, co nam daro. Dla przykładu padam, żę

si]"rrik sailochcdu asenizacyjnego jak i ciągnik sę tak łly*i<s-

plaatcrłane, ze w przyszłym roi<tt muszą być novłe.

Do podstawov.ych zadań zakładu nalaży utrzynywanie i adminj--

sirclwani = zasobami rłieszkalnymi stanowiącynri własłaśC Er.lillv.
Takich "\tCynkd* 

jest 85, mieszka w nich okc}o jCO rodzln-
§tan tegcl oiienia jest latalny : dachy pFzeciekeją,ry|an,y :ta^
nowią sil,ka, stlopy się rłalą a podło9i zacywają.Po ruyqlądzie
elewacjr moźna je rłyłewić z pozosta}ych budynl<drł goły,n ci(iem.

0 pcdwdczach, 5k§ytk6ch, szopi(ach 1 płotach, a raczej ich
braku, nle będę tł ogóle mdwił.

Innymi naszyli zadaniami są:
- utrzymywanie zieleni,
- utrzyinywanie urządzeń sanitarnych, wysypisk - w ogdLe czys

tości rł mieście.!l tym zakresie świadczyrn,ł też_ usłuli na

rzecz mieszkańcór.l.
* utczynlywanle drdg, ulic, placdrł i chodnikdw \{ qminie.

Finanse na wykonanie tych zadań zabezpieczają czvnsże z nój-
nlu mieszkadn obiektdrv usługowo-handlolłych znajdujących śi,ę w
budynkacn kcmunalnych , tłpływy ż świadczonych przez zai(łacJ

usług otaz dod3t-k w przycizielofieJ pczez Radę 1.1iasta i 6oliny

r,l Śniql! Cctacji w i<wocie 20fl miliondw zł. przlzn3ncj na

rerncnt buclynkdrv.

zai<ład zairudnia 26 piacorvnikdrv, w tym głdiłlrie rzcmieślnikórv.
!l tej liczbie jesi i też 5 pracownlkćrv urrysłcliycir"

- .];kre,r:qgblemy chcrałbv Pan w na bliźszyn czaąĘ__jr;łlli:
ąnc ?_

- Prnblemy zak}adu, to zarazem probleriy niasta ! gminy doty-
czące gospodarki komunalnej. Jest ich bardzo dtrż0 i truinc
jest je szybko wymieni.ć w chronolog!,cznej koIejności n za-
leżnośc! od ł/ażności spcauy. l'ja p!erwszym miejscu 5ta,//iam

jedrrak niezadowalającą ilość oieniędzy w budżecie 3ninnym. 0

ile by była dostateczna ich i).ość, to nie wtdzę w ogdle pro-

blemdw, ty),ko bardzo Cużo pracy do wykonania przez miejsco-

ile włacize sarnccządowe we w s p d ł p r a c y z c a -
łynl na5zym społeczeństwem
podległym mi zakładem.

jak i

Z porłażnych zadań do wykonania w szybi<irn czasie zaliczam :

1/ OczyszczaJ,nia ściekć1, w Starym Bojancwie.

21 lczyszczalnia ściekórt i wysypisko ślnieci w Śmiglu - dai

sze zwlekanie z tymi inwestycjami może doorolvadzić do

skażenia wody.

),i P[zepfowadzenj,e takich działań, aby w nlieście i g;ninie
,^, czasie upałdw nie cjgchodziło do ograniczeń użycia wo-

dy. 'liorla t0 źycie dla roślin i zlłierząt,a tvm samytn dla
nas samych - iuCzi.

4/ cjprorvacjzenie ściekćw drogąmodernizacji istniejącej

w pminie choC w takin stopnitj, by do każ-
i o każdej porze mog}a ccjechac karetka

b,.ldynkdw komunałnyl:h do takie§o stan,.L,k id

rego nie n,,;siałb,;m się wstydziC,
7/ gtt4olzyć młci]yrl rloż] illtlśC !:tuclcwy mreszkeń drogą buijo*

wlli.clrł:l inrlylrir_iualnr_-rln jai< i pauirz 1r}|iłrJż!elnic lnir]j?-
kaniowrł.

- t]zcłc !g1_1 Ę3na_p !i c91jl i ąLoc zqĘ{łec i e Dą

- i]d społeczdń§t,"{3 łczi:kujemy rrozumienia te§o,że to co robi
rły, to robimy usnćlnie dla sieĘie i tego nie naleźy niszczyć.
Lic;ymyna tot żenaszemiasto iwsie wspclni e cjrr-

pr.|radzirny dt: stanu wzg}ędnej czysto5ci, zlikwidujemy wanda-

lizrn ni:jawia,jący się tyił, :e co napraxirny, to jest niszcżone :

pc}amłne ławki,powy,lracane klszeo poivyginane i połamane zna-
ki drcqcuł, ,rysyoyHane _odzie iylkn się da śmiecie i odpadki,
viałęsające się bezpańs|<o psy pazewracające kosze...
Zlr,racarn §i? z ape}€m do współmieszkańców by zwrócili szc?e-
gdiną r-ll*ag;ę :ra za;hor*anie się naszej młodzieży oraz poczyni-

1i s;arania o utrzymanie naszego miasta w czystości. Pcawdo-

podohnj.e nie w tym domu jest c3y§to, gCzie często sprzątają,
}.ccz t tyn. gdlie nie bcudzą.

- A _14§ jest, wedłuq Pana._stosunek mieszkąóqlJwanazwi;my to
unlorvnie, do mienia llolqlalneEp 1

- Oqdlnie społaczeństwo podchodzi do mienia komunalnego jak

dc czegoś, cc.jest nie jego - "państwowe", w związku z czym

c to się nie clba, teqo *ię nie szanuje, nie chroni 5ię przed

tłanoalami ; a niestetv - zc}Odnie z ustawą samorządoru,ą - to

'',5zv5tło .lest nasze, usDdlnr;. l,lykonafie i naprawione za nasze

l;slćlr:; Pienią57r, oieniądze pochodzącs z budżetu terytocial
r,3ga. 8Uaż3t ien ;es: trl,:r236, w tzęŚci u płaconych ptTez

nas lodatkdrv !ozostaĘionycn Co dyspozycji §miny.

- Cc chąałby jeszcze fun t za nasz,lęl pośrednict*em,

czelistl§ tlia§ta l_G ]ly Ś,qrioie1 pci;iedzieć ?

- l]a powiedzenia miałbyrl dUżo,j€cn3k nie satyslal<cjcnrlję 1n,,,,io

rnov/a w jcdną sLronę.iloim r]laOnienieią jest, by wydalvane naszc

pismo "1łlitcyna" służyło jJl<o !<cntal(t między spcllcczlltis Łvlclll

ilłitly, il tyrni, cil tclnu spo}eczerlstrłu rna;ą slużyć.Prai:nąłbyln,
by micszkańcy czytali "';litrynr;" i svle wątpliulości. zgłaszali
pisemnie dc redai<cji.
,,,' o:<ae5ie powojennym temu slużył radiowęzeł.
99z dj.aloau mieszkqńcór,t z tymi, ktdcych wybrali dc władz sa-
nłizącclivch, decyzje oorltjrrorłane prZez władze będą nało tra-
fne, a iy;i.§amym nle iczvliążą narastających problernćll.
'llł3cza W kraiu _:est d:luszczeb1o.ł3 : centrum z budżetcn cen-
tralnyn za l<idre; oosunięcia my !?aclni nie rnożemy brać odpo-
,łięCzialności. i ia terytorialna, ź ljudżetem samorządolvym,któ

rylrr to d,,,sp6notłać nożemy do woli w niarę ol3siadanych środkórł
i z5odnie z naszą wolą.
pra,:nę tą drogą zaapelorłać do mieszkańcdw, by aktyrnie włą-
czylr się,.l nurt źycia tu,na dole, oonielraż naszych i:roble -
mów rie §cz,łiĘż€ n:lm gdra.

iłci;ł naju,iększyln praqi-lieniem za,rlccjoylrn jest to, a::y wy-

5zło nolłt], ?rllt,iclizouane "Prawo 1okalorłe", ponieważ ,/J 5'taf ym

tklłi dLlźo zła, niesprar.liediiwości społecznej,a to jest sprze
czne l lncim sutnienicn.

- 3ałrizo s.:rdeczllie QaĘ\u.ję Panu za rozmovle. l,lam nadzi.:_ię

ź= rvrellicszkalldrv tąraz in.rczei s:oirzy na spcarlv " konu-
naI<i "" Życzą Palru i pragcłnikom Przeds!ebiorstvra ccnyślnei
reallzacli zadań.

lJz i"ęku ję.

społe-
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arady przestawianie wagondlv z to§ów szero|<ich na wąskie. Kwota 500

tysięcy złotych za tal<ą operację techniczną mogła mieć tyl-
l<o jeden sl<utel< - odstraszenie potencjalnych klientdrv wąsl<o-

torótvek i przerzucenie się na transport kołowy.

Inny jeszcze aspel<t 1ikwidacji kolejki poruszył pan

EIigiusz Lipowicz - czy tzeczywiście PKP powinna mieć pcawo

do dysponotlania majątkiem kolejki, ktdra była własnością sa-
mocządorvą, a'w " ręce " PKP dostała się w wyniku pcoc6su,u:
państwovlienia tego typu transportu ? Chcia}oby się zapytać,
jak to wobec tego było z likwidacją oCcinkdw do Rakoniewic i
do Krzywinia ?

Radny Jan Ambroży dodał jeszcze i to, że rozkłady
jazdy były jakby specjalnie tak układane ( czego dośrvladcza-

liśrny na własnej skórze ), że właśnie brakorłało tych paru mi

nut do przesiad!<i na kolej szerokotorową ( Rakoniewice )albo
dokladnie w tytn samym czasle kursorłal dol<ładnie wzdłuż tra-
sy kolejl<i autobus i dochodziło do klasycznego dublowania

5ię ścoCkdrv transportu.
Nie są to wszystkie wystąpienia w obronie kolejki,

przytaczano jeszcze inne argumenty za potrzebą Jej istnienia,
ale by zakończyć teń wąte|< Sesji podam może w miarę rłiernle
krłintesencję wypowiedzi p. Czesława Białego, ktdry nie po-
ruszył spratl zyskdrł i strat, ale tak Jakoś serdecznie powie-

dział : " jal< tylkopamiętam, w Śmiglu zaw5ze
by ła kole jka... ". i,ioźewięctaodrobina senty-
mentu jaką wielu .z nas żywi do kolejki śnigielskiej spowodu_
je, źe znajclzie się sposób na jej uratowanie ?

Tak rni się znotłu rozpisało o kolejce, a przecież nie
była to jedyna sprawa, która może mieć żylvotne znagzenie dla
ca}ej n;rszej ominy. 1,1oże nawet bacdziej burzliwie toczyła
się dyst<usja nad pcoblerncm, ktdry w przenośni ujęłabym tak :

Nrc, rną hozt^todŁL ba< poroclł)
" Rozlvdd " miałby nolegać na odłączeniu dawnej &niny

Stare Bojanowo od Gminy Śmigiet. Tak jak w prawdzi,wej spr€-
wie rozłlodotłcj ootryło się już ( podczas rdżnych Sesji) kilka
spotkań pojednawczych, po któcych strona, któcą określiłabym
jai<o al<tyłrną ( Stare $ojanotło ), odstępowała na jakiŚ czas
oc}vrojego zamysłu. Sl<ojarzyło mi się, że kiedykolwiek ta
spralla pol.,racała na Sesję, zawsze można bylo dostrzec na 5a-
1i p. Leszka llasielewskieqo. (1,|ożna to też interpcetować od-
wrotnie I zavlsze, kiedy pojawiał się p. Vlasielewski można by

lo pratłie być pewnym, że radny Chruścicki po§uszy kwestię
podziału ).tlie jest zresztą tajemnicą, że p. łlasielewski jest
przewodniczącym komitetu, ktdcy podjął §ię doprowadzić do re
aktyworvania Gminy St" Bojanorło.

Niestety, rdrvnież jak vł prawdziwej sprawie rozwodo-
tvej doszło do utarczek słownych między zainteresotłanymi stro
nałli. Bezpoścednim po!,odem do nich sta# się wypowiedź obe-
cnego na Sesji p. Romana !,lieczorka z Biura Pełnomocnika Rzą-
du ds Samorządu, który uśrviadomił zebcanym, że wszelkie za-
biegi separatystyczne bęrJą musiały praktycznie przedłużyC się
o ca}y rol<. liynika to z terminórv jakie przyjęto w organach u

prawnionych do tego rodzaju rozstczygnięć - l(ażdy Eniosek,
wszechstrontrie udol<utnentovlany musi wpłynąć nie pdźniej jak
bcdaj do końca września ( l',|oże się mylę co do ścisłego tec
minu, ale na pewno było to już niemoź}iwe do spełnienia).Ro-
zumiem zdenelwotvanie zwolennikdw rozdziału, którzy 5kłonni
byli.nawet uznaćl że chodziło tu o rozmyślne takie łłłaśnie
pokierovlanie biegiem sprawy przez osoby niechętne ter,rtl "roz-
r,lodowi".

}ltt sĘ;Jn

Kiedy przeglądałam notatki z Sesji jal<a odbyła się
16 września, skojarzyłam sobie,że była to jal< raz Sesja trzy
nasta. 1,1 poczuciu odpowiedzialności, żeby 1iczba Ła nie oka-
zała się feralną dla spraw poruszanych na Sesji, na wsze],ki
przypadel< odpukałam we właściwe do tych celór.ł dce,łno.

Co uderzyło mnie przy wejściu na salę, to fai<t , że
pustawa zazvłyczaj krzes}a dla publiczności były tym razem w

zlracznej mlerze zajęte ( g}dwnie przez śnigielskich koleja-
rzy, któcych przywiodlo zainteresowanie d].a losów swojego za
kładu pcacy ). Sytuację kolejl<i przedstawił nacze],nik Stefan
Za7ąc z Zarządu Kolei Oojazdowych DOKP w Poznaniu. Nie będę
przytaczać druzgocących w swej vrymowie cyfr ( to te już poda

waliśmy w n-rze 8 " lJitcyny Śmigielskiej " ).Naczelnik Zając
potwierdził właści.wie to, co było już wcześniej wiadomo, że
kolejl<a śinigielska ma podzielić los podobnych, niecentotłnych
CIa PKP linii wąskotorowych, czyli po prostu ulec 1ikvridacji.

|'Jależy dodać, że od 15 września zawieszono kursorva

nie 248 pociągów pasażerskich tł zachodnlej części Polsl<i.Tak
silne " cięcia " nie dotyczyły tzw. " ściany wschodniej ", a

to po pcostu dlatego, że jal< rvidać clroćby z mapy sieci'ko-
lcjor.lej, nie było tam za bacdzo czego llkui<Jować ...

0 ile l<ucsy zawieszone na 1iniach normalnotorowych

lrożrla kictJyś przywrócić, o tyle dla wąskotoróvrek pczewidzia

nc los o tviele b3rdziej tcagiczny - linie te będą na trwa}e

zIil<lłiciowane ( po rozbidrkę tocowisk i likwidację tabocu włą

czlrie ), chyba ... " że staną się rentowne do końca bieźące-
oo roku ".

'rjarunek postawiony pczez Dyrel(cję 6enecalną PKP w

?!3f§zal,rie coś bardzo pczypomina mi obłudną obietnicę zŁe3

macochy, ktćra pozwolila Kopciuszkovłi udać się na bal, jeśli
tylko tłybierze wszystek mak z popiołu.

Obłori.u,1 Kopuuezka
W obconid naszego " kopciuszka'' pie§wszy zabrał 9ło5

burmistrz - Jerzy Cieśla. Przytoczył racje naszego ś§odowis-
l<a, przemawiając za potrzebą dalszego istnienia kolejki,jal<o
Ścodka transportu pasażerórr i torvarów, a także pottażnego na
naszym terenie zakładu pracy. Żadna z tych funkcji nie porvin
na być lekceważona, a szkody wynikające z likwidacji kolejki
mogą być z czasem ni.e do naprawienia.

Pełne oburzenia było wystąpienie p. Henryka Skrzyp-
czaka - jak można robić analizę rentovlności odcinka w 6za-
sie głębokiej recesji, jaka dotknęła cały kraj i źądać, źeby
a!(urat do końca grudnia osiągnąć rentorvność, kiedy najwięk-
sze nasilenie pczewozów ( węgiel ) mamy już raczej za sobą .

Efet<t będzie natomiast taki, że jeśli w pewnym momencie na-
stąpi ożywienie gospodarki, co jest przecież nieuniknione,
Śmigiel i przyległa gmina WieIichowo zostaną bez transportu
kolejorvego.

pan Jan Lisek przytoczył szereg przykładów na to,że
różne zabiegi i inicjatywy kolejarzy naszych były po prostu
pomijane mi}czeniem pczez władze kolejowe. Gorzej jeszcze -
np. vl roku l9B9 wprowadzono hocrendalnie rłysoi<ą opłatę za

8ry€



Qołzkc o lłnansąch aauiaty
Radny Jon Nowickl - dytel<|oc Szkoly Fodst. Nr ż u-

świadomił na przykładzie kierowanej przez siebie olacdr.iki,;ak
rozpaczliwa jest właściwie sytuacja finansowa w zakresie u*

trzymania obiektdw szkolnych.
Funkcjonowanie szkoły jest w tej chrwili uzależnicrre od cier-
pIiwoŚci jaką wykażą tacy poważni wierzyciele jal< np. ene§-
getyka i WPEC. Oyrektor i.|owicki zvłrócił się do Rad.v z pĘośbą

o rozpatrzenie możliwości udzielenia szkołorn śnigie).skirr pn-
mocy finansorłej. !łniosek ten nie został przez Radę prly.jęty-
w argumentacji za jego odrzuceniem prze\^raża} pogląd, że nie
można dobrowolnie uszczuplaC budżetu potrzebnego na różną
działalność ),okalną, aby przejmować na siebie obellłj.ezki przy
pisane w}adzcm odrłiatowym i na co muszą być prze,łidziane środ
ki w budźecie centra),nym. ( Jat< dotąd z wydatkami w ośrviacie
poradzono sobie odgdrnie przez zrnniejszenie 1imitu godzin.
Ciel<awa jest{:n, gdzie znajdą się dalsze rezerwy : moźe w re-
organizacji rol<u szkolnego w taki §posób,że szkoły będą czyn
ne tylko wtedy, kiedy jest dostatecznie ciepło i widno - naj
lepiej latem ? )"

Żeby wreszcie skończyć i nie szerzyC pczykryeh n3-

§trojó!ł dodam ty}ko, że coś w tej ( feralnej ?) XIII 5es3i
było i optymistycznego - jak wynika ze sp|a\iozdania bucmi-

strza istnieje szansa, że remont Oomu Kultury kiedyś prze-

cież dcbiegnie końca. V/drvczas ( po}orva *rześnia ) przewidyrva

no, że jUż wkrótce nastąpi podłączenie cieplika ; był;vow to-
ku prace wykończeniorve wewnątrz budynl<u - głór,inie ut<ład;lnie

p}ytek. iii.e należy jednak oczel(iwać szybl(ie§o oddania do U-

żytku dużej sali ( parkiet wymaga odpowiednio suchego podło-

ża ), nie jest ostatecznie skrystalizowana konccpcja zagospo

darorłania sali przeznaczonej na kino. Co się tyczy kolejki ,

to pojedzie w tej sprar.iie do Warszawy specjalna delegacja ;

w spcawie reaktyvlorvanie gminy Stare Bojanor,lo będzie vly}onio-

na spośród członkd\{ ftady specjalna kotnisja, któ§a będzie mia

ła za zadanie czętelne i obiel<tyvllre zbadanie r.rszystkich za i
przeciw, aby jeśli już by miało dojśc do porJziału firniny, t0

niechby to był " roevldd aa porozurnieniem stron ".
Acha ! Protoi<dł z Sesji jak zvlykle jest dostępny do

rvglądu tv Uczędzie , a ja zastrzeQarn się, że napisałam to, co

zaparnięta łam.

Jadr,liga Sl<arżyńsl<a

,SpcŁKl
NlE LHąĄ 3A3ścL"< |

Najdłuźej działająca w Śnriglu spdłka :
Ludrvik Hałupka - Edni u.nd Stcćźak

Spdłka szewska St§óżak - Hałupka poustała w l"947 rol<u,a mie-
ści się pszy u!.. l4ickieulicea.
Jak doszłc do porłstania spdłki ? pytam pana Ludrvika Ha}upl<ę.

Znaliśmy się z nauki katechizmu. Blizej poznaliśrny 9ię w

19]6 roku w szkole zaviodovlej. Fachu szewskiego uczyliśnty się
u Niemca Stcasburgeca w Śrniglu. Potem wybuchła rłojna. Przez
całą wojnę pracowaliśmy u Strasburgera, było nas J0 szewcdli
i pantoflarzy. Po ukończeniu wojny rozesz}iśrny się, każdy w
swoją stconę. 0d 194' roku do l947 rniałem slvój rna}y uacsztat

?

sz::tł-qi<.i_ x, PclałJoillt-. !,/ l947 załoźy_liśny lł;;rsz l'łt jai<n .'sEidłlt6:.

1.1aj_ctlrsze czasy Clo sżelłstwa hyiy to iata 19d7 do 1955" ijy}y
tt] c;l]5y sŁali:icll:i<ir:rvl l"łir;i.:szLiści 1ikwic..|olłallc wiiiszt3ty i.żtl
mieś!nicze. Tylko dzię|<i naszemu uporoivi przeszliśnry te tru-
crre czasy. Po prostu trzebs było przetl?ymać. il tym oi<resie
zal<ład nasa mieścii się na trasie pracovłnikórł urzędu kontro-
li §l<aclrowe_j, Łryła teź spccjalna kontroia,ktdca często na-
lłiedzała nasz war§ztat w celu Źniszczenia 9o. (ontrolovlal-i
po:hodzerlie tolłaru, Musie),iśrny prorvadzid dvłie księgi pociatko
vle nf ]", i nr 2" Co księEi nr 1 wp!.syvlałr: się zal<upiony tc-
tłai, a do ksi.eEi n;: 2 lvszystkie i;uty clo reperacji oraz buiy
robic}ne rra rniale, A jeśli przyszła kontro].a i nie zdążyliśmy
czeg;oś tłpisać, już był rjomiar. Pamiętam iaką jedną kontroię.
i,ieszli panorvi* ze specjalnej kontroli ze śtviadl<iem,bo zawsze
taki ktoś bvł przy kontroli. Ja siedziałem prev rłejściu i ro
biłem noule buty, a musialem się z nimi kryć, §dyź legalrlie
!ló,,vcza§ tolvaru nie dcstało się kupić.Taka była rłćr*czas i:oli*
tyka pospndarcza, chcaziło o zniszczenie prywatnej inicjaty-
wy. !,,l l949 za|<}acjano spdłdzie}nie rzenieś}nicze,a rnyśmy się
łpi.erali i Ciatego by}y na nas te nagoni<i" Ale dckor'lczę pani

o tej kontrr:ii. t"loźng było lch poznad pc zachcwaniu, więc
szybko schotłałem te buty, po prostu na nie usiadłem i tak
ołuqc siedziałem, aż nie wyszli. I tym razem nan się uda}o.
Po i956 rc<u już było !_rpiej por,lstaly kart,y podaikorłe tzn.
roczj]v lod.tsk" ktary ł;ynosił ?50C zł" Praca :ię uncrnotval,a,

rli!- ijyłc naCjcnL-k. i,i iatach 7C t,lch przcszlicmy rłyłłczirie na

reoerację butdlv.

0d 1984 rol<u jesteślny na emctyturzc, ale ie cmerytury rze-
micślnicze ni: są cuźe i obecn:.e doraL:iamy srbie n3 skrdco-
nyln czasie nracy" Jeśli zdrowie nam pozv;oli to będziemy ,1a-

da] ierrnior.łać br.!ty śrniqiela|<om- Pracy malny cużo, a ta rvynika

chyira z teQclożc l.udzi.e tvolą dać store buty do na!]ralvy niż ktl

pić no:.ic, bo te są bard;o dcclgie , a nie wszy§tkj,ch stać na

i<u1:1,1o Dutdr.ł na każdy sezon.
Sierlzę vl vłarsztacie i ncltuję : co c|lwilę r.lchcdzą klien

ci, ..l i"l.,ita butdrv do rcpcrac.ji rośnie.
,- Panie l131up}<a zroł,:i pan obca5y ? Ale bardzo proszę od

riki, tc onr: s3 vl;,qodne i "salnr? chodzą" a muszQ być na PieI-
§lzyirri<ę rjo ,,lćlki Duchcwne.j. - To mogę przyjść za chtlilę ?
Tal<, .iii;r:1,1iarla nlój cozrnórvca"

l'Ja !<on!ec pao5zĘ polviedzir;c czy wtdzL pan prz"/§zlość

dla szcłr,ti,ia ?
- Proszę póni, ;iam 7ż |ata,gdyb_v ieraz ktoś się zg}nsił do

pczyUcżenra, tc moźe byśmy rnleii nastąpcćl,i. Ale ja!<oś nik,t

się nii] garnie do tego zar.lodu" Przez }0 ].at żaden Z chłopcótJ

nie zgłcsił się do nas, a z: i<ilka lat nie będzie nauczycie-

li tcro ża|lodu"

- JUż na koniec ostatnie pytanie" 
l

Zaz,łycza j sodł!<i ma jąą krdtki zywot, pa p€l,Jnym czas j,e taz-
padają si.ę. A ta przetrivała tyle }at. Proszę zdraclziC taje -
mnicę długoletności tej spdłki.
- Pro:;zę panią,odpor.liedź jest bardzo prosta. Jak ,ł kazdej ro

dzinlc są niepocozumienia i sprzeczne zdania, tal< §arno 1,,l

naiizej scdłCe były rdźnice zdoń, a]'e człowie'< por,tinien lłyba-

czać rJrugiernu człowiekov]i i zrszulnieć go" Poza tym żarlen z
nas nie jest pazerny na pieniądze i zawsze jesteŚrny zadowo],e

ni z telo co mafny.

Dzili<ujr; za rozlnolłę. lJOtoiłała 8 i4.



, i.liektóre LĘhrvały Rady ltiasta i 6miny w Śmiglu
podjęte na XIII Sesji w dniu 16.09.1991 r.

Uchrvała Nr XIII/B9I9I w sprswie :

utworzenia obwodórł głosowaniarzałącznik do uchtłały wymienia:
nc obwodu głosorłania, granice obwodu głosorvania, siedziba i
adres obtvodowej komisji vlyborczej.
lla terenie miasta i gminy utworzonych zosta}o 14 obrvodórv glo
sotlania (zob. "\,Jitryna" nr B,s.6, plakaty ).

Uchlłała Nr XIII,/90l91 vl sorar.lie :

powołania obwodowych komisji wyborczych. Kandydaci do ;.po-
5zczegdlnych komisji wyłonieni zostali spośród kandydatórv

zgłoszonych przez Zal<łady Pracy, Instytucje , Rady Sołeckie,
Szkoły, Urząd Miasta i Bniny, 0ścodek Zdrowia, szpital,Szkol
ne Gospodarstwo Nietążkowo, P6R-y i Rolnicze Spółdzielnie.
Składy poszczegdlnych komisji podano do wiadomości popczez

rozpIaka towan ie.

Uchr.lała Nr XIII/9219l rł spravig :

potvołania doraźnej komisji d/s reaktywowania gminy Stace Bo-
j anowo.

§ 2 - porłołuje się doraźną konisję d/s rea|<tywowania ..Erniny

Stare Bojanovlo rł nastęoującym składzie osobowym :

l. Franciszek Chróścicki - radny teren St. 8ojanor.lo

2. Zdzisław Andczejczal< - radny teren St. Bojanowo

). Aclanr 0orynek - radny teren St. 8ojanorvo

4. \.litold 0mieczyński - Przevlodniczący Rady l,t i G Śf,ii§iel
5. !lladysłarv Kra!,jczyk - Kierownik Urzędu Stanu Cyrvilnego

U.ządMi6Śmigiel
6. Danuta Marciniak - skarbnik Miasta i C,rniny Śmigiel
7. llanda Jai<ubotvska - sekretarz Miasta i 6miny Śmigiel

Zadanicm komisji jest l

- occna wacunl<ów e!<onomicznych i społeczno - gospodacczych

cei!<tywowania gminy Stare Bojanowo,

- przy współdziałaniu ze społecznym Komitetern Utworzenia

Gnriny Stare Bojano,ło zebranie mateEiałórł na por.lyższy te-
mat i praedłożeniu wynikających z nich r,Jniosków Radzie
t.liasta i 6miny Śmigiel do zaopiniowania.

Terrnin wykonania prac ustala 5ię do uznania Komisji.

ljchvrała Nr XIII/9]/91 w sŁrawie :

wyraźenia opinii dotyczącej zfiiany granicy gminy Śmigiel.

Opiniuje się pozytyxnie zmianę granicy grniny Śmigiel- so-

}ectwo Morovinica z gminy Przełręt nieruchomości zabudo-

r,lanej położonej na obszarze sołectwa Biskupice o powie-

rzchni ca 1.24.60 ha.

Uchviała l'lr XIII/9Bl9], tł sprawiej

zbycia nieruchomości gruntowej po}ożonej w Śmiglu ptzy

ul. Skacżyńskiego.
Postanavlia się sprzedać Panu i,1enrykorłi Cisłorłi zamieszka-

łenu vl Śmig}u prz ul. Kościuszki nr )9/2 nieruchomość

gruntową położoną w Śmiglu przy ul. Skarżyńskiego o po-

rvierzchni 1007 mŻ oznaczoną w ewidencji gruntdrv nc LO74/ą

i ,71,
NieruchomośC, o ktdrej mowa v, § l uchvlały przeznaczona

tłlitryna

Śmigielska

8
"f je=t lł planie zagospodarowania przestrzennego miasta

Śmigla pod budowę aptel<i z pomieszczeniami na mieszkanie.
Ccna zl;ycia nieruchorności ustalona zostanie przez bicałe-
go posiadającego uprawnienia w zal<resie szacowania nieru-
chomości z listy Wojewody.

Uclnlała Nr XIII,/10I/91 w sprawie :

częściowego zwolnienia Banl<u Spółdzielczego w Śrjolu oO

P A N I E ! ! ł ł.t

podatku od nieruchomości.

Przygotor.lała : Halina CieśIa.

oraz k o m p u t e c o w ą obróbkę odbitek z filmdw :

KOOAK, A6FA, FUJI, KONIKA, TuOOR, EOUI, nEVUE, PORST.l lnnych
w technologii C - 41, CN _ 16, AP - 70. Z A P R AS Z AMY !

arĄr-

tłł Ut{A

Najlepsza oi<azja w ol<cesie jesiennym-

krótl<ie terminy

w zakcesie uslug l<raNiect,,va 1eI<kiego oferuje

LON6INA RATAJCZAK Kra,łiectvlo Damskie Śmigiel, ul.Staszica 1

^r'_Spółka Cywilna dystrybucja gazu p}ynnego PROPAN - BUTAN

Koszanot,o, ul. Polna 17 , tel. 40l poleca wymianę butli
gazowych.

czYNNA cALĄ 008Ę ! !

^.r 
- ^źJ

Spdłka Cywilna KOBuszYŃsKI - HOi4sKI Koszanowo,ul. Polna 1?
tel. Śrnigiel 40l, Kościan 12-18-69 pobca usługi w zakresie
- instalatorstwo elet<tryczne, budowa "llnii elektrycznych

średniego i niskiego napięcia,
- pomiary elektryczne średniego i niskiego napięcla,
- Łado,1lanie, naprawa al<urnulatorów.

cENY KONKURENCYJl,łE l!
ąr. Ha

Spczedam stolikovlą węgierską maszynę łJo szyci,a tel 260.

GA

lleoaguje zespół : l,aneta Klecha, E§ika Maćxov;i;i<, i.iainara Mt:ncel, Jadwiga skaeżyńskat łlubert Zbierski
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- 96' = !spr-

llgUo^UJó lllg PUllU9. UUPUwrtrUalatIlusui Za lĘesc ogtoszen l nle zwraca mater!,ałólv nie zafińwionych
pcawo skracanla l poprawiania tekstów oraz listów. Nlll<ład 400 egzemplarzy, 

"unL 
1.500,_ Reklama

Raklarnq


