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spOóTQZEZE,Nl,ą
Z ZEBR^NIA PnZEOsI^llIcIELI

ślłlctEt_sxIEl spót_oztEtruI pnzErwónczo - }ll\NDLOt{EJ

( z9.6.1992 )

00 CZEG0 zMUsZA NAs SYTUACJA ?

0dpowiedź na tytułowe pytanie padła z Ust prezesa mgr.

A. Tomkowiaka : '' 0o sprzedaży zmusza nas sytuacja, a nie

dobre chęci ".

Owa spczed€ż, ".jeszcze co się da '', zdominowała przebieg ze-
bcania. Na " listę transferowę " Zacząd wystawił :

- masarnię , wactość 6 miliardów,

- piekarnię, ) miliardy,

: nieruchomość pezy placu Rozstcze\anycń B/9 - dawna

siedziba , 1.200 milionórv ,

: niecuchomość.przy ulicy Szkolna 1 - nacożnik pl.Roz-

strzelanych , 700 milionów...

... acgumentując potrzebę zdobycia środl<órł na pol<rycie strat
( ponad 2 rniliacdy ) i spłatę wysokoprocentoweqo (60 %) kre-

clytu ( równieź ponad 2 miliardy ). '' Jeśli nie spłacimy, to
bank weźmie, bo kcedyt jest gwacantowany całym majątkiem '' .

Z dyskusji, któca na powyższy temat wywiązała się, zanototla-

łem cztecy wyporłiedzi :

l. Emerytowany pracovlnik ; " Z pczy'<rością muszę stwiec

dziĆ, że dwa 1ata temu było tylu zarządców, menedże

rów, którzy na krzyku rłesz].i do nady Nadzorczej i
nic z teqo nie wyszło. Czy jest jakaś osoba,w Radzie

i,|adzorczej,która coś zaproponowała, jak jal<iś 9cosz

zarobić ?".

2. Rolnik :" Smutne jest to, źe czego nasi dziadotvie

( w znaczeniu : poprzednicy - HZ ) dorobili się po

wojnie - my musimy sprzedać ''.

). Pracovlnik :" Jako długoletniemu pracownikowi srnutno

mi, że spazedajemy to, co mamy najlepszego. Jesteś-

my banl<rutami, nielegalnymi likwidatorami, Na tyln

trzeba zarabiać a nie sprzedawać ''. (''to żyła złota I

- głośno zauważyła jedna z delegatek ).

4. Członek Rady i,Jadzorczej :'' jeżeIi stracimy dobre

punl<ty, to ich już nigdy nie odzyskamy. Oobcy punkt

_ to BO r" splzeóaży. Olatego chcemy wa§zej decyzji''.
Nad uchvrałą o sprzedaży głosowano rlwukrotnie. !,l pierwszym

na vlszystkie 4 pozycje - za sptzedażą było 4, a pczeciw l)
pcżedstawlcle11. tlastępnle podjęto uchwałę ( 2'l : ą ),by gło

sowanie porłtórzyć, 9łosując na kózdy s|<ładnik oddzielnie. I

tal< :

- za spĘzedażą masacni gtosorłało 2l, pczeciw :- 16,

- za spczecJażą pieka§ni głosorvało 5, przeciw - 28,

- za sprzedażą byłej siedziby glosowało l1, przeciw -
12,

- la sprzedażą niecuchomoŚci na uI. Szkolnej g}osowało

26, przeciw : 7.

Zatem Zarząd został upovlażniony do sprzedaży masarni i nie -
ruchomości przy u}. Szkolnej - narożnik pl. nozstcze!.anych .

MAsARNIA

To temat nr 2 zebrania. Ona stała się bowiem jednym z

głórvnych źródeł ponoszonych stcat. Spowodowały je : spadek o-

bcotu, zawężenie rynku ( konkurencja !), spadek jakości i nie

dowład l<ierownictwa. Trzyl<rotne zmiany teqo ostatniego nie

dały efektów. Żaden z kierowników nie rnógł sobie poradziĆ z

dyscypliną. Straty rzędu 1100 _ 500 milionów "donosiły" też

sklepy prorvadzone w Lesznie.

Stąd 1.5. br. cały obiel<t masarni ( wcaz z pracownikami,któ-

rych przekazano ) wydzieFżawiono za 90 miliondlv.Zamiast strat,

"wpływa" czysta 8otówl<a.

Jeden z de}agatórv stwierdzil : " Inni nogą z tzeźni osiągać

duże zys|<i. Dlaczego my nie ? To duże zaniedbanie zacządu ".

Pcezes pczyznał mu cację : " Nie jesteślny nieomylni.Popcłnia

liślny zbyt dużo błędótJ ".

C0 oALEJ ?

Prezes przedstarvił drłie wecsje struktucy ocganizacyj-

nej Spółdziel.ni :

1,1ecsja l. l,Jydziecżawionyrn rv ca}ości ma.ją tkiem administrowa t-

by zarzad składający się z ] osób ( pcezesa, gł.

księgowego, i sooł. wiceprezesa ) i 14 pcacowników

( księgowość - 9, administcacja - 2, tcansport i

obsługa - 7 ).

|,Jersja 2. Jak pierwsza plus wyel<sponowanle działalności ba -

zy obrotu rolnego w Śmiglu ( nawozy,pasze,skup zbóż,

młyn o technologii poziomej ) oraz odbudovla kople-

l<su usług dla colnictwa. Wówczas społeczny vticepre

zes ( w.l) stałby 5iĘ pcacot,łnikiem etatovlyrn pełniąc

równocześnie funl<cję l<ierownika bazy. Zatcudnienie

wynosiłoby wówczas rJoce],ovio 28 - ]5 osób.

iiafunl(ami przyjęcia i realizacjijal<iejl<olwiek wersjisą :zby-

cie nieruchomości i zaciąanięcie no\,Jeoo, ponad miliar.Jowego

kredytu - niskoopcocentowaneqo - rv jednym z banków wacszaw-

sklch, spłacenie nim " droższeQo" -. miejscowego (BS) i spła

cenie długó\v ". tlegatywną konsekrłencją obu wecsji jest dras-



tyczne zrnniejszenie zatrudnienia (]l.12. l99l - 2l1,)o.4.L992

-114 pcacorvników.

Oysl<usji nad przedstawioną altecnatywę w zasadzie nie było

( co prawda, jedna z delegatek zauważyła, że jeśli chce się

skupować zboże, uruchomić młyn, to nie sprzedaje się piekar-

ni ). ll tej sytuacji o wybocze strul(tury organizacyjnej Snół

dzielni na najbliższe lata zadecyduje Rada Nadzorcza.

VOTUl4 UFNOśCI I NIEUFNOśCI

Na wniosek jednego z delegatów postanowiono tajnie gło

sowaĆ nad udzieieniem ab§olutorium Zarządowi i Radzie Nadzor

czej. Zarząd był doń technicznie przygotołany, ale również i
zaskoczony : " Dla mnie głosowanie tajne, to bcal< zaufanial'.

Jal< się okazało, jeden z trzech członkórv Zarządu ,takorłego

nie uzyskał ( 1Ą głosórv zar 29 ltzeciw ), drugi: tylko jed-

nym głosem ( 22 : 2L ) ! je otrzymał. Prezes A. Tomkorviak rno

że byĆ zado!łolony ! )0 głosórv za, L) : przeciw.

Rada Nadzorczą uzyskała, mimo, że pod jej adresem padł zarzut:

" Mogliścle pcacować, ale nie chcieliście", absolutorium sto

sunkiem głosórł 27 : 16.

clloROBA 5Pót-DZIELNI - 01.1I

" Spółdzielnia jest lhora. 0 sprawach decyduje pracownik , a

nie członek "..

l.la zebrani€ wybrano 78 delegatów, w tym lB pracorłników.Ucze-

stniczyło 45 delegatów, w tym 14 będąc równocześnie pracowni

kami. Ich zarobki kształtują się od I.12B.20l,- w handlu ,

do 1.76].],44,- w piel<arni ( średnia Spółdzielni 1.4)1.620,-).

0tll - pracownicy - Spółdzielni w ogóle nie są potrzebni.1,{y -

rażono to prezentując"listę transferową" : spczedać Wszyst

ko po cenie wactości, spłacić długi i kredyty. Resztę do ban

kuiżyćzpcocentu.

- Czym dla vlas jest spółdzielnia ? : pytam pracotłnikdrl.

- " Dla mnie miejscem pracy,źródłem zacobku - pieniędzy , z

ktbrych utrzymuję rodzi,nę. Tylko nie §ozumiem, jak w cią-

gu dwóch lat ... (...)".
(Hz)

R EFE REN DU1,4

RĄDĄ 14iG,,

0 tym, że Stace Bojanowo chce się odłączyć od 'Śmigla

wiadomo od dawna. tlj 1ipcu 1990 r. do Rady |4iasta i 6miny w

Śrniglu wpłynęło pismo od Radnych z terenu b. gininy Stare Bo-

janotlo zawierające prośbę o poddanie pod głosowanie

ceaktytvowania byłej gminy.

1,1 sierpniu 199l rol<u w Stacyrn Bo janowie, w czasie

sołtysóvl i Rad Sołeckich z tego terenu, wyłoniono 9

Społeczny Komitet Utworzenia Gminy Stare Bojanovro.

spaaWy

złrbcania

ggobolvy

We wcześniu 1991 r., vl czasie obrad XIII Sesji Rady Miasta i
Gminy Śmigiel, porvołano docaźną komisję do spraw reaktyworva-

nta 9mtny stare UoJanowo.

lł,l czasie XVIlT Sesji odbytej Ą.6. bc. poczyniono w tej

sprawie dalszy krok. Podjęto uchwałę w sprawie przeprowadze-

nia społecznej konsultacji lokalnej dotyczącej utworzenia gmi

ny Stare Bojanorło.

Ale nim do tego doszło dyrektoc llydziału Po}ityki RegionaInej

U1,1 w Lesznie A. Dobcoń przvpomniał Radnym i licznie uczestni

czącym rł Sesji mieszkańcom Stareqo Bojanowa procedurę związó

ną z utworzeniem nowych jednostel< administracyjnych i wymogi

formałne : dol(umentację potzrebną Radzie l4inisttóy do podję-

cia decyz_ji.

Radny \,lojciech Bajon chciał dorviedzieć się, czy - jeśli kt6-

raś z rłsi z b. gminy Stare Bojanowo rłypowie się na "nie",lub

w ogóle ..- to, czy Społeczny Komitet Utl.,orzenia Gminy Stare

Bojanovlo będzie dalej konsel<vlentnie dążył do jej reai<tywowa-

nia.

!,l imieniu Komitetu odporłiedzi udzielił p. Le5zel< l,JasieIe,łlski

stwierdzając, że pytanie Radnego jest wynikiem tendencyjnie

opracowanych przez UW ( a za nim przez UlłiG w Śmiglu) mate -

ciałórv, które winny być opracorvane po referendum.

A. Oobroń stvlierdził, że obrazują one zakresy oddziaływań i

od r.łątpliwości nie da się uciec : "... vJsie orzy Śmig}u 5ą

silniej zrviązane ze Śmiglem, niż ze Starym Bojanowem ".

Co zatem zawierają owe materiały ?

Radni przed Sesją otrzymali dokument pn. " Soołeczno-gospo -

darcza charai<terystyka projektotłanej gminy Stare Bojanowo

wraz z mapką, opraco}iany"przez Ul,' w Lesznie. Każda rodzina

zamieszkująca w b. gmi.nie otrzymaia pod tal<imże tytułem do:

kument opracowany na prrdstawie tego, jaki otrzymali Radni.

liypisałem z niego :

: Biorac pod u,łaqę zarówno porłierzchnię (B"Ą22,9 ha) jal< i

- -ol^lll
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lł
ludność (9"64B) byłaby to jedna z lnniejszych gmin w w9 :

,jewództwie ( trzecia od l<ohca ).

- Nowopowstająca gmina byłaby gminą typorvo rolniczą.wyniki

uzyskiwane w rolnictwie 5ą wyższe od średnich wojewódz :

kich.

- Jest nievliele jednostek przemysłorvych, handlorvych i usłu

. gotvych.

- Bral< jest usług rzemieślniczych tradycyjnie związanych z

obsługą }udności.

- Sieć szk6ł jest rozlokotvana równomiernie zapervniając do:

stęp ze wszystkich miejscowości.

- Opiekę zdrorvotną zapewniałyby 2 ośrodki zdrowia :: w lllo !
nieściu i Starym 8ojanowie.

- Teren ... generalnie słabo jest wyposażony w urządzenia

inf rastruktury komunalne j.

- ... posiada dość gęstą sieć dr6g.

- Istnieją wzajemne powiązania poszczególnych miejscowości

ze sobą oraz wszystkich lB Wsi ze Starym Bojanowem.

- Zakłada się budżet po stronie dochodórł 4,15 mld. ] a po

stronie wydatkórv 4.54 mld. Na realizację podstawowych za

dań lrral<owałoby Ą00 mln.

- Najwięl<szą pozycją po stronie wydatków 1.1t7B.i6B tys .

( )2,6 1 wydatków otaz )2 % dochodórv ) tc koszty zrvią23n.

z utrzymaniem administracji samorządowej.

Na początku tel<stu zatytułowanego " Wnioski " napisano

" Obszar projel<towanej gminy w poprzednich granicach,tj.

do I976 r. wydaje się problematyczrry. Sołectvla położone

w zachodniej części gminy a mianowicie l lJydorowo,Roba -
czyn, Bruszczewo, a ta|(że Przysieka Polska oozostają pod

vlyraźnym oddziaływaniem Śmiqla (.. . ) Atral<cyjność Śmigla,

nieporórvnanie więl<sza niż Starego 0ojanorva, wynikająca

głbrvnic ze skali !,,yposażenia usługowego tego ośrodl<a de-

cydować będzie o przynaIeżności terytorialnej określonych

obszarórv ".

Konsekwencją pozostania przy Śmiglu tych rvsi byłoby :

- zmniejszeni.e powierzchni pcojektorvanej gminy o 21,7 km2,

- spadel( ludności do 4,]*tys.,

,: zmniejszenie vlpływótv dd budżetu,

- pozbawienie gminy przemysłu ( cegielnie),

- peryferyjne położenie stolicy qminy Stareoo Bojanotla w

stosunl<u do reszty vlsi.

3,dć.',r |,,!aĄC| ech Cleslel3l<1 pcwiedzl:ł 1 ż: lvclę nlBeZk3ńcó\,, c-
becna Rada uszanuje, ale są sytuac|e, że po dol<onanych fak -
tach tczeba ja oclkręcac. 0latego rvszystkie : pratłdziwe :- dane

trzobe udootr;!:nlć, aby p.zy8tępuJĘcy do refaronrjum zdawa11

vjyraźenie opinii w postaci referendum we wszystkich

wsiach sołeckich b. gminy Stare Bojanorvo odbyło się 5 li.pca

br. w godzinach 8.00: 16.00.

|,Jyniki są następujące ( Pozostawiam je bez komentarza )

0ddano głosó\., :

Sołectwo Uprawnio
nych

ogółem nie- lvażnych ZA n. PRZECI|.J

, waż. gminą

Przyś.Polska 40]

Przyś. St. I 160

Przyś.St. II 201

Gniewovlo ą?

Vlonieść 46Ą

Jezieczyce 72

Zygmuntotło 2|

Chełkowo B0

Karmin i79

Spłatvie 206

Pars|<o 78

Żyrlorvo 1'

St.Bojanowo 1l40

Bruszczewo l94

Olszewo l40

Siecpowo 17'

'llydocowo 11'

Robaczyn L96

114 l
7)-
60

2)I
79ż
58l
21 1

19:
59

94-
40

L2
żB9 4

55

87,
7Ą 1

472
ll1

11] Ą

1) ,)

60 L6

22 11

17 L2

51 ),2

20Ą
79,
59 19

,0 64

)6 17

l] ll
2B5 L95

55 ,5

84 76

1, 6,

45 lB

I1l B

109

40

44

11

65

45

\6

14

40

Ló

19

2

90

Lv

B

B

21

l0]

(HZ)

Razern )BJ9 
| 
l]i8 26 1,J52 605 141 

l

Administracyjny tol< postęporvania, przed podjęciem decyz,

ji pczez Raclę l"linistrór.l o reaktyvlotvaniu grniny, wyrnaga tównież

uchr.la}y Rady. Tal<ovłą podjęto w czasie ostatniej sesji (zob. s.

f ). 'łl tajnym głosovlaniu dwóch radnych opotjiadało 5ię za Eeal(

tyvlorvaniem gminy Stare Bojanowo , 18 - przeciwl<o.

Teraz kolej na wydanie opinii przez ll0jewodę.

}
-4/

',,/ najbliższym czasie

\^/ zviiązek mał

Cy,,lilnego łr Śmiglu z e d e

Onia I.8.1992:

tvolę wstąp
żeńsl<i rv Urzędzie

klarotłali:

ienia
5 tanr.l

-: P3n :,iir3s}óW |/-1lelszv ? Lęgzne l pani l',lar].g K,-,hiat< z Br:n1-
kotva,

- Pan i(Fzy§ztof Droheim z Bydgoszczy 1 Pani |.|anna VJas!el< z l\lo-

wr:go Białcza ,

- Pan l(acol Piotrorvski z Czacza i Pani Agata Ludwiczak zCzacza.
sobie spravię z fal<,tóvl przed podjęciern decyzji.
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... odbyła się 9 lipca br. Jej tematem były drogi, zaopatcze

nie gminy w wodę oĘaz sprawy bieżące. Radni podjęli rdrvnież

kilka uchwał, w tym o nie real<tywowaniu gminy Stare Bojano-

l{o.

GMINA sTARE BOJANO|{O ? NIE.

Przewodniczący Miejsko r Gminnej Komisji Reaktywowania

Grniny Stare Bojanowo ( zob. artykuł str.3) p. Lesz"k vlasie:

lewski odczytał proto|<ół przedstawiający wyniki społecznej

konsultacji ! referendum w b. gminie Stare Bojanowo, W sto :

sunl(u do osób, które wzięły udział w referendum za reakty+ło-

waniem tłypowiedziało się 4),9 % ,a przeciw :- 5Ą,2 %.

Niel<tórzy Radni uważali, że wynik refecendum jest jednoznacz

ny i w tej sytuacji nie ma potzreby przeprowadzania g}oscrva-

nia i podejlnowania uchwały. Ale wyrndg administracyjny ...
Głosowało ( tajnie ! ) 20 radnych. Wszystkie głosy były ,,;aż-

ne. Za gminą Stare Bojanowo głosowało 2, ptzeeLw - lB Radnych.

Jal<ie stanowisl<o rł tej sprarvie zajmie wojevłoda ?

t00 ( N0, 1,10ŻE MNIEJ ) PYT^ti D0...

Tal( można ol<reślić tą część sesji, której tematem były

drogi i woda.

l{ obu przypadl<ach delegaci jednostel< nadrzędnych pczedstarlili

lakonicznie " ile i jakie ". Podkreślali też bral< środkóv na

femonty. Na pytania : " co, kiedy i jal< " padły odpowiedzi :

" Nie odpowiem " i " Ta zaLeży od panórv ! Dajcie pieniądze.."

0dporviedź " Nie odpowiem " padła na pytanie radnego Le3zka

Balcera : Kiedy bądzie obwodnica ?

Radny |lojciech Ciesielski mając na uwadze zda,łkotle, nie|<ompe

tentne odpotviedzi i drobiazgorve pytania, stvlierdził :"lł:simy

przyjęć inny styl pracy T ta-sesja nas rozczaru_je. Najpierw

temat należy przygotoviać, opracovlać na komisjach..."

Sprawa zaopatczenia qminy ,nl lłode odstoniła drugą stronę

przynależności do Zvliązku t,liędzygminnego l,/odociągórv i Kanaliza

cji l,/iejsl<ich lle Vlschorvie.

Reprezentuje nas burtnistrz i radny Jan Pietrzak.

Ten ostatni, na podstarvie 11czrrych materiałdłl,kt6re otczylnał na

Sesję Zgromadrenla Zwlązku dokonał szczegdłoueJ arrallzy, z któ

Ęe j r,lynika czanno na §iałyrn, że Śmiełie} "da3e" Związl<ot,li na ad

ż1

nlini_strac;ę i dofinar]sorcvtłanie i.nnvch l_ deficytcrvych :- qmi.n

pół miliarda złotych ! ! l " Calsze bycic vl ZvlLązku jest nieza -
sadne " - stwierdził Radny.

Soralrę tę maią zbadaĆ komisje, gdyż jal< potriedział radny Hen -

ryk Sl<rzypczak : "Władza tej gminy nie polvinna si.ę bać brać

spfalvy w sv/oj€ Fęce i nimi tez kieror.lać ".

Radny J" Pietrzal< i r:czestniczący w Sesji sclłtysi północnej

częŚci gminy domagali się sz;l§kiggo zwodociągorvania ich terenu.

iVcdług nich nie może być alterrratY\ńY 1 CZy vloda na drugim pię-

trze w mieście, czy p0 vlodę z rviadrem i beczkorłr:zem do statvt_l.

UClNlAŁY

Rada podjęła między innymi uchwały :

- zatvtierdza3ącą zatządzenie poEządl<owe zarządu Miasta i 6miny

w śmiglu rv sprawie czasowego oqraniczenia korzystania z rvody

pitne.i do innvch celów.

-l por.iołującą zat(ład budżetovly " Śmigielska Kolej Oojazdovla ".

Sprawa przejęcia l(olei nie jest Jeźzcze,definitywnie roz :

strzygnięta. " Zachowanie dyrel<cji PKP jest oburzające " -

porviedział burmistrz. Rada upol.JażniŁa Zarząd do "twardych "

rozmótv z dyrel<cją PKP.

WOLNE 6LO5Y I i,,NIOsKI

- dyr. Liceum 0gólnol<ształcącego w Śmiglu, rngr P. liiśniewsl<i

przedstarvił stan ocaanizacji liceum ( zoO. "tV Ś" nr l1,s.]),

- radny Jan Novricl<i zaapelował o plzyspieszenie prac związa

nych z remontem domu l<ultury. Radzi, rłziąć przykład z Bcact!.,a

Kurkotveclo. Byłoby dobrze, gdyby jubileusz "Zeńcdr.l" mó9ł się

w ni.m odbyć.

Burrnistrz odpowiedział, że planowany tenmin 15.9.br. jest nie

cealny. Za|<łada, źe bądzie nim |<oniec ro}<u,

: pan Eugeniusz Kurasiński przedstawił program jubileuszu 10

lecia zespołu " Żeńcy " - główna impreza rł l<i.;lie " Panorama"

rv Lesznie (? ! ).

-: radny J. Pietrzak strvierdził,że "Vlitryna śmigielska" na !,Jsi

jest niepopularna, bo za mało rł niej artykułólv o wsi. Zarzu-

cił nam partykularyzm. Dokonamy analizy i odpolviemy Radnemu

na piślnie.

A co sądza o tym nasi Czyte}nicy ? - czekany na listy !

:- panie |,1anda Jakubot.lska - sekretarz lJrzędu i Nlaria Szłapka '-

kierorłnik 0środl<a Pomocy Społecznej rv Śmiglu ustosunl<ot,lały

się do " telefonu do redal<cji "Panoramy Leszczyńskiej" w

spra,łie ujawnienia osób korzystających z zapomóg.

Po raz któryś z kolei Radnyrn vłyjaśniano, że tajemnica jest

zagiłarantowana prawem. Przypomniano też, że Radnyn udostępnia

się dol<r:mentację konl<retnie interesującej ich sprat^/y. ]



- pan L. l{asielewsl<i zadał pytanie ( retoryczne ?) : ile zaca-

bia burmistrz i pFacor.rnicy samorządu ?

(HZ)
PS.,Jak podało ABC (nr56 z l4-15.bm.) " Po sesji odbyło sj.ę po

siedzenie Zarządu Miasta i Gminy,na l<tórym podjęto uchrłałę
povłg}ąniu l<ierownika nowego zal<ładu budżetowego.Został nim

JarEgław Maćkowial< ".

kołci< z rnoim numerem na tarczy, to uwierzyłem, źe jestem l<có

lem. AIe radość z tego przyszła później. Vł pierwszej chrłili
był to dla mnie pcawdziwy szol<.

- Jak przvięli bracia kurkorvi pano.zwvcięstwo ?

. Cieszyli się, gratu}orvali. Najbardziej rńj brat Zdzisłapr i
Stefan Klupsz.

-: Jak przy_ieła r4jadorrpść żona i rodzina ?

: Do dorru przyszedłem p6Źno. Żonie powiedziałem, że poszło mi

nienajlepiej, ale na ogłoszenie wynikóv, ma się elegarrcko u-

brać. Nie nngłem nic porviedzieć, ponieważ mietiśmy wszyscy

zal<az informowania swoich żon o Wynikach strzelania.Tak więc

rodzina dowiedziała się o tym, źe zostałem l<rdlem na uroczys

tości 0twaccia Strzelnicy. Naturalnie wszyscy się bardzo cie

szyli.
l podobno tytuł króIa zobowiazuie ?

- Bardzo dawno temu l<róI otrzymywał przywileje np. zwolnienie

od płacenia podatkórv, później tzw. milionóń<ę z pczeznacze'-

niem na festyn dla Braci Kurkorvych. Dol(ładną historię Brac-

ttva będzie moźna odtworzyC po zebraniu i uporządl<owaniu

wSZYStkiCh dol<umentórr, które przechovluje pan 5t. Abt. 1,1 lłym

rol<u król wraz z I i II cycerzem wydał banl<iet dla braci kur

kotvych.

- czv paną zdaniem Bractrvo kurl<owe iest elitarne ?

- Tal<. Bcactwo utczyrruje się wyłącznie ze s|<ładek i .vd<ładórv

członl<owsl(ich. jest to sport drogi i na pevno nie wszystkich

na niego stać.

: Czy na zakończenie naszei rozmovly chciałby Pan coś dodać ?

- Tytuł Krdla Kuckor.rego oqromnie cLeszy, ale i zobowiązuje.

Król musi srvą osobą i zachorvaniem godnie reprezentować miano

i Bractwo. Iak przynajrnniej ja widzę KróIa Kurkorvego.

- Dziękuie serdecznie za rozrnoyre. (iBH.,)

IKROL KURKOWY
Po 7Ą L§Au+

Tytuł ten plzypadł Eugeniuszovti Zieglerowi. Król Kurkowy

na rol< 1992 ma 56 lat, prorvadzi zakład "Instalacje Sanitarne".

Żołra - Alicja - nauczycielka, córki : Małgorzata, Katarzyna ,

Justyna i wnuczki - l.,larta, Joanna.

- Jąk Pan trafił do Kurkoweqo Bractwa Strzeleckieqo ?

] Ouży rlpływ na rvstąpienie do bractwa_miaty tradycje rodzinne.

0jciec mój Piotr i jego bracia należeli do bractwa. 0jciec

by} równieź Królem Kurkorvym. To troszkę zoborviązuje mnie i
brata zdzisława, który tal<że należy do bractwa.

- Czy ćr.liczył Pan strzelanie ?

- Strzelać nauczyłem się w wojsku. Choć w latach t952:6) czyn-

nie uprawiałem sport, prowadziłem sekcję lel<koatletyczną w

Kluirie Sportovlym " Budot{Iani Pogoń " vr Śmiglu, to strzelania

nie uprawiałem. Pral<tycz1-1ie w strzelaniu miałem )7 }at przer

lry.

- Jaka panovlała atrnosfera wśród braci przed I Królervskim Strze

laniem ?

- |,lśród braci są myśliwi, którzy na co dzień mają do czynienia

ze strzelaniem i oni byli pretendentami do tytułu królevlsl<i,e

go. Ja nie byłem faworytem. Co prawda w rvojsl<u strzelałen

nienajgorzej, ale nie przypuszczaŁem, że mogę zostać królem.

: Jal< przebieqało strzelanie ?

- Ja strzelałem prawie na końcu. Przede mną najlepsze strzały

oddali Józei Trafas i Adam Vlawrzyniak i vrłaściwie jeden z

nich już był pravrie królem. Po moim pierwszym strzale vlszys

cy zaczęli się ślniać. PomyśIałem, że śmieją się, bo spudłorła

łem. f,hyba za nisko strzeliłem, muszę vłyżej. Po chrłili pod -
szedł do mnie Adam Wawrzyniak mórviąc : "jesteś królem ".,

Piervtszy strzał by} najlepszy i on wywołał tyle śmiechu. Nie

chciałem wierzyć, myśIałem że żartuje. Dopiero jak zobaczyłem

|{l t cyna
Snrigle}ska
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z KRONIKI POLICYJNEJ

- 79.06.),992 r. - intecrvencja w Białczu Starym : kobieta i,,9,

vlieku JB lat z Zielonej 6óry - pror.ładząca wędrovlny tryb ży-
cia po wejściu na tecen jednej z posesji wykorzystując nie-
obecność rnężczyzn, przy użyciu grabi i siekiery, wypędziła

z posesji r,lłaścicielkę gospodarstwa pod pozorem,że ona by-
ła właścicie}ką tegoż gospodarstwa przed wojną. podała , że

przyjechała z Rzymu. !ł vlyniku przeprovladzoneJ intervłencji
została zatrzymana, a następnie przevlieziona & Sanatorium

, vl Kościanie.

- ).O7.I992 c. - Grabacz na crrrcntarzu vl Śmiglu" wdwrie po u-
życiu alkoholu wykonując czynnści zavlodotve ni,e:sełni} vry !
mógu" co do głębol<ości grobu " - wniosek do kolegium.


