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l"}qdawca i rodakcia

óukc @JL)
MAGOALENA MAJ€VISKA i MA§OALENA PILICH wywalezyŁy jed:

nocześnie awans do półfinałów Mistrzostw Polski w kategoriach

do lat 16 i 12, które rozegrane zostaną jesienią br.

. Rozegrane zostały także OEuźynowe Mistrzostrła Okręu

funior6vł.

Pi,erwsza drużyna |l Wieży " zajęła czwacte miejsce, ustępujęc

" tłieniawie " Leszno, " Hetmanowi " }lschora i " Tęgzy'"' Koś.l

cian. Punkty dla druzyny zdobyli : Hagdalena Majevlska l 5,5,

Magda}ena Pi}ich . 4r5 , Radosław Majewski : 3,5 , Kazimiecz

Szyrmer i Michał Cieśla po 2, a Grzegorz Larek , i Marlusz

Jzcld-rroł ovl

Wiosną br. ze rłzględdw finansorłych zarłiesiła działa1,:

nośC sekcja szachowa l-ZS " Orzeł " przy Zespole Szkół Rolnil

czych § Nietążkowie, a jej członkowie przeszli do kieror*anej

prz€z pana Romana fiorou9Ęię§o]Ęll1qJl, §zachoweJ " Wieża ".

W ten sposUb istnieje jedna, utrzymywana pzez Gentrum Kultu:

ry * §niglu i w miarę możliwości wspierana przez ZSR w Nie-:

tążkowie sekcja szachowa.Należy do nieJ ok. ]0 zawodników ,a

członkiem jej moee zostać każdy. Szczególnie chętnie przyj.a

mowane są dzieci i młodzież. Zawodnicy "Wieży" biorę udzi.ał

w licznych zawodach, często osiągając dobre wyniki.

H kvlietniu zakończyły się Indyrłidualne Mistrzostwa 0 :

kręgu }-lnioróvl. Znaczne sukcesy zanotowały dwie reprezentan:

tki " t{ieży " Śmigiel. MAGOALENA MAJEWSKA zdobyła tytuły mi;

strzo*skie w kategoriach do lat 14 i t6, a wicemistrzowski

do lat 18. MAGDALENA PILICH zosta}a mistrzynią do lat 10 i
12, a do lat 14 była piąta. Z pozostałych najwyżej uplasouał

się Radosław Majewski, któr"y w kategorii, do lat 12 był piąty.

Na szóstym miejscu do 1at lĄ znalazła się Joanna Kopczyfiska.

Lukasz 6abrye1 byŁ Ósmy do lat l0,podobnie Mariusz Wolsztyń-

ski do lat lĄ. dziesiąte miejsce zajęła Małgorzata Kopczyń -
ska ( do lat 14 ). Ponadto sklasyfikclwani zostali l Michał

Cieśla ( 12 miejsce do lat 14 ), Paweł Perekietka ( 16 mie5-:

sce do lat 14 ), Anna Kasprzycka ( 17 mie3sce do 1at 14 ),Lu

kasz Domagalski i Maciej Ilmer ( 22 1 2ą rniejsce do lat 16).

Wo}sztyński po i.
Oruga drużyna zajęła 6sme miejsce, a najlepiej w

Anna Kasprzycka - 2,5 pl(t. oraz l.,lonika i Dominik

2 pkt.

niej grali:

Czajka po

Ma jewskiAndrzej

Sekcja Szachowa " Wieża " Śmigiel o r g a n i z u j e

Mistrzostwa §miny Juniorórł w

szachach.
Zawody rozegrane zostaną 5 czerxca L992 t. w Szkole Podsta :

wowej nr 2 w godz. 10.00 - t6.00. W za,łodach ,na kt6re skła:

dać się będą dwa oddzielne turnie3e ( dla dziewcząt l chłop-

córł ), wziąć rrogą udział wszyscy urodzeni w roku 1975 i młod

si, mieszkający lub uczęszczający do szk6ł na tereirie gminy

bmI9tel.

Końcowa klasyflkacja obejmować będzie pięć kategorii

lB, do }at 16, do lat 1Ą, do lat 12,1 do lat l0.

0rganizatoron zaŁeży na starcie dzieci urodzonych :. H

: do 1at

roku

19B4.

Indywidualne zapisy

9.00 !j,9.45.
00 'lłZIĘCI

przyjmowane będą w dniu zawodów vł godz.
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0rkiestra dęta przy 05P w Śmtglu zavłlązała się na prze

łomie lutego i matca L917 t. z lnlcJatywy i zaangaźowania pa,

na Henryka Majchrzaka, który dla swych zamiarbw pozyskał przy

chilność i vłsparcie ówczesnych władz miasta. Pomocą "'służył

rru doŚwiadczony ruzyk orkiestr dętych pan Mieczysław Smelkow

sk1.

Pierwsze spotkanle odbyło się w sall Urzędu Mlasta, przy skro

rrnym udziale ) rruzykdwrktbrzy przyszli już z własnymi instru

nentaml. Natomlast spotkanie, na ktbrym popłynęły pierr*sze

dźwięki odbyło się 9 marca 1977 r. w Oorru Harcerza. Party ł
tury dostarczy}pan Mieczys}aw Snelkowskl. Oprbcz nlego " w

tej próbie uczestniczyli m.in. pp. Parłeł Sme],korłst<i(jeoo svn)

! puzon, Tadeusz tfueller : tuba, Maksymlllan Habernlk, lłło l
dzlmierz Patłłorłskl r trąba, §.p. Wlesław Szulc . trąbki,Cze3

sław Nadolny 1 baryton, Jerzy Ratajczak ! żelel}łładysław Kaź

mierczak ! trąbka, §tanisłatł Handke i Jerzy 6ółembsk1 r klar

nety, Mieczysław Nyczka !! tenor.

0rklestra rł pierwszym swym oficjalnym występie uśłvie :-

tniła pochód l Majowy vl L977 c., a rok późnlą wzięła udzlał

w rrojawódzklm przeglądzie dętych orkiestc strażacklch H *ni:

glu l zdobyrłając puchar.

0d początku orkiestcę prwadził kapelmistrz Jan Nowicki.:, }l

latach l98l l 8], ze względu na jego ur}op orkiestrą kiero-

wał Pan Tadeusz Muellec, który t obecnie pełni rolę II- go

kapelmistrza orkiestry i gospodacza.

Pczez 15 lat dzlałalności orkiestry, przez zesp6ł prze

winęło się 5L nuzyków. 0becnie ockiestra 1lczy 28 członk6w

grających. W tym roku z okazji Jubileuszu do zespołu dodatj

kowo włęczono 6 osobową sekcję werblistek.

Ptzevlażająca liczba osób, które dochodzlły do orkiestry, to

jej wychowankowie, z którymi pcowadzono naukę gry od podstaw.

Spośród nich dziś w orkiestrze grają pp. Jarosław Mueller ,

Krzysztof BŁażyczek, Maciej Halasz, Michał Sl<rzydlewski,To:

masz Wasilewski, AndFzej Zieqler, Rafał Jakubowski, ,-'pio1.

Kaźmierczak, Sebastian Nowicki, Adam Fęglerski, Micha} f,i :-

choszewski, Krzysztof D,łorczak, Piotr Konieczny, Grzegorz

Konieczny, Wojciech Spławski, t{aciej Kędzioca, Miron Jankow

ski, Dominik 6abrye1.

tlajwięcej pracy w naukę gry n" i161p6entach xłożyli:

}łieczysław Srelkorłski, Jan Noxickl, łlładysław Kaźmierczak.

}J clągu l5 lat lstnienia ockiestra brała udział w uo-

( Tytuł pochodzi od red. ) Kapelmistcz Jan

Jewódzkich przeglądach i prezentacjach orkiestr strażackichI

dwukrotnle w Lesznie, a ponadto w śmiglu, Kościanie, 6ócze.

Poza tyrn uświetnlała, na terenle gmlny l nle tylko,uroczys-

toścl strażackle, kośclelne i inne. Średnio na rok kalenda::

rzowy przypadało l7 występdw ockiestry.

0d początku istnienla orklestry_do dziś : społeczną funl<cję

kiecownika orkiestcy z ramienia Osp pełni pan Józef Rusek .

Natomiast do grających do dziś wetecanól{ orkiestry ,.-należą

pp. Mieczysław Nyczka, Władysław Kaźrnierczak, Paweł Smelkow

ski, Stanisław Handke, Stanisław Maazec, Andrzej Wolnik,Je:-

rzy Ratajczak, Maksymi),ian Habernik.

?rzez cały czas swego istnienia orkiestra dęta boryka

ła się z trudnościami w pozyskanlu lnstrument6w, mundurów ,

materiałów repectuarowych itp. §poścód sponsorór.l, ktUrzy w

minionym okresie łożyli na jej utczymanie wymienić należy

Urząd Miasta t 6mlny Śrigiel, MGOK(obecnle Centrum KuIturv),

Szkołę Podstawową NF 2, 05P, SKR. W tym mieJscu należy pod;

kreślić zaangażowanie pp. llenryka Majchrzaka i Józefa Ruska

w pozyskaniu pierwszych instrument6rł.

Praca w zespole orkiestrowym jest działalnością społe

czną i honorową. Na szczegdine uznanie zasługują członkowie

orkiestry dojeżdżający na pldby : odbywające się caz ri ty-

§odniu : spoza Śmigla. 0o nich należą pp. Władysłarł Ka{mier

czak, Piotr Konieczny i Grzegorz Konieczny : doJeżdża3ąCy z

Bronikowa, Maksymilian l1abernik dojeżdżający z Czempinia a;

w minionym ol<resie - pan Czesław Nadolny z Czacza i pan Jaa

rosław Bockowski,dojeźdżający z Machcina.

Zespół muzyczny - 0rkiestra Dęta 05P w Śmiglu - to

wielka rodzina. Pczez l5 lat muzykowania w zespole narłiąza-

ły się więzi przyjaźni, koleżeństwa, odpowiedzialności _tza

zespół.

Vlytworzyła się tradycja. I tak m.in. Ockiestra uświetnia mu

zyką uroczystości ślubu członka otkiestry, pamięta o irnieni

nach. orkiestca uczestniczy w ostatniej drodze swego znacłe

go członka.

Przyponu.ijmy tu tych, którzy grali w naszej 0rkiestrze póki

im sił i zdcowia starczyło a odeszli z grona żyjących : śp.

Edmund Szwarc, śp. Wiesław Szulc, śp. Jan Zarabs$! i ostat1

nio pożegnanego seniora orkiestry śp. Wilhelma Habernika.

Na miejsce tych co odchodzą mr.rszą przychodzić miodzi.

Żaoraszamy zatem tych co kochają muzykę do nauki gry na in-
strurrentach dętych i przyłączenia się do naszego gcona,bc...

" J€ST iJ 0R(IISTRACH ĘTYCH JAKAŚ sIŁA.., ,,

qbiq ]uZ
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No, to nareszcie mamy wiosnę. Długo to tcwało -jeszcze

w kwietniu było zimno i deszczowo, początel( maja ateżrc nie

przedstawiał się zachęcająco. Właściwie od kilku dni wiosna

" buchnę}a majem " i nadrabia dotychczasowe zaległości.

Każdy z nas tę zbliżającą się wicsnę odczu,łał na swój

sposób l "wrzodowcy" 1 "sercowcy" jakby częściej sięgali po

lekarstwa, jedni wyraźnie odczuwali zmęczenie wiosenne,a in:
ni wcęcz odwrotnie:- czull, jak wstępuJe w nlch nowa energla

i nowe siły. Ci z_kolei jakby częściej wstępowali na ślubny

kobierzec ( czy p. Krawczyk io potwierdza ? ), wycuszali do

ogródków działkowych i na ryby albo robili wiosenne porządki

( ta|<ie ptzez duże " P " ).
Nasza gospodarka korrunalna także zdwoiła ( a może na-

wet i:olroiła ) swoje wysiłki w porządkowaniu i upiększaniu

nasze9o otoczenia. Najnierx mogliśmy zauvłażyć, jak wysypuje

sie żyzną ziemię wżd}uż chodników przy ul. leszczyńskiej i

przy u].. Kościuszkl. ( Mieszkańcy tej drugięj 91icy wyrazi).i

się nawet, że naceszcie 5ię też robi coś dą}e,j,nii. tylko w

centrum, bo dawniej by}i zdani tylko na_ to,,co.;ami zrobiti).

Potem na tych skrawkach gruniu. pojawi}y się sadzonl<i kczewów.

Tc już było tcudniej zauważ_yć, bo jak dotąd są to maleńkie ,

delikatne krzevrinki, które potrzebuja czasu, żeby je było wi

dać, Bardziej znaczne sę natomiast młode drzewka, któce po:

jawi.ły się także lczy ryn!<u i przy ul. Lipowej.,( tłyślę , ze

jak pczy Lipowej to właśnie lipy ? ). Każde drzevrko otrzyma-

lo swoją osłonę w postaci pomalowanego na biało żel.jznego sto

jaczka. Nawet to nie powstrzyma1o niektórych naszych współ-

mieszkańców, którzy zapragnęli wykazać, że nie jest to żadne

zabezpieczenie. Cóż, czło}łiek zawsze potrafi udorvodnić , że

jest zmyślniejszy choćby od tat<iego zająca, czy jakiejś "in-

nej sarny ".

Szkoda - nie ty}ko tych zmatnowanych beżpowrotnie roślin,ale

także pracy i pieniędzy, pochodzących przecież pośrednio od

nas samych, .

Największą bodaj " rewolucję " przeszedł park miejski

i jego bezpośrednia oko].ica. l,,1oźe tutaj zrraleźliby , właściwe

pole rlo popisu tamci niszczyciele dczewek. Wycięto bowiem i

\,i i t ryna
§Illi g 1e I rk a

wykarctowano całe połacie wszelkich krzewów, które rozp§ze-

strąęniły się w sposób nieplanowany ( och przyrodo,pczyrodo,

kled1" nauczysz się wreszcie, że zieleń ma się zielenić tyJ,ko

w określonych miejscach i żadna dowolnośC nie moźe byC tole:

rowana ? ).
Przemótvił do mnie argument, że te.n park zrobił się bez

pieczniejszy i może wreszcie ulegną samolikwidacji niektóre

miejsca wyszynku pod chmurką. Będzie też lepszy wgląd w to,

co robią w parku nasi milusińscy - i ci najmniejsi i ci,któ-

rzy nie mieli akurat ochoty dotrzeć do szkoły. Przyby}o w

parku ławeczek. Też pewnie do czasu, gdy jakiŚ znudzony osi-

łek zapragnie wypróbować rłytrzymałośC drewna;. z ktbrego zos-
ll,

tały wykonane. zablano się też za park Przy,,kolejce.Gdyby je

szcze znaleźć kllka ławek 1 obnlżyć otaczający go płot,to by

łoby to zupełnie miły dla oka za|<ątek.

Prawdziwa wiosna ( dziejowa ? ) nastała przy kręgielni,

którą Bractwo Kurkowe przerabia na strzelnicę. Tutaj ,. praca

wre dosłownie.jak w ulu i postęp robót jest rzeczywiście za:

uważalny. Nad całością czuwają panowie Chomski i Tomaszewski,

ale nie ma dnia, żeby nie pomagali ( bardziej, lub mniej fa:

chowo.) nównież inni czionkowie Bractrła. ( np. w piątek za-

uważono sylwetki panów EIigiusza Lipowicza, }łitolda Onieczyń

skiego i Stelana Klupsza ). tuta5 nie przejdzie żadna 'ifuszec

ka :- sama widziałam, jal< p. Stanisłavr PIepczyk osoblście

sprawdzał, czy wykonano nalezycle fundament pod schodkami.Po

dobno na majorłe Dni śmigla obiekt ma być gotor.ły : byłoby

to osiągnięcie imponujące !

Idę ta|< sobie z nogi na nogę i myślę, że kto wie, może

wrócą jeszcze czasy pcac spo}ecznych, ale takich, któce będą

dawały konkretny efekt, a wykona\,{cy będą mieli zadowolenie ,

że właśnie oni to zrobili. " Witryna Śmigielska " z przyjem:

noŚcią będzie odnotowywała takie przedsięwzięcia, któcych e:-

fekt będzie przecieź służył nam wszystkim. A gdyby wprowadzić

coś w rodzaju skrzynki og}oszeń : np. mile widziani chętni do

wymalowania.ławek w parku. Dajemy spczęt i farby. Zgłoszenia

do .,. A}bo : Pi],nie trzeba uporządkować otoczenie strzelni

cy. Zapraszamy do współpracy w dniu ...

Spróbować chyba można. Ja tymczasem idę dalej ! podziwiać no

wy wygląd ul. Północnej, gdzie radykalnie zmieniło się oto-

czenie tzw. " bulgu ". Zasadnicze pcace ( oczyszczenie i pod

budowę skarpy ) wykonało miasto, a),e już widaĆ, że, i ,sami

mieszkańcy się dc}ączyli. Czyżby rzeczywiście wiosna ?

Jadwiga 5l<acżvrlska

Redaguje zesgół z żaneta Klecha, Erika Maćkowiak, Barbara Mencel, Jadwlga Skarźyńska, llubert Zbierski (kter.red.).
Adres Redakcji : 6Ą-0]0 Centrum Ku}tury w 6miglu,ul.Tadeusza kośclu§zkl 2O, p.1" teL27].
Redakcja nie ponosi odpowledzlalnoścl za trość og}oszeń l nle zwraca materiałów nle zamdwlonych. Zastrzegamy soble
prau,o Ókracanla 1 poprawlsnla takgtdw orsz l1stdw. Naktod g9O_egzemplarzy, cena, ^'.50O,i Reklanra".L cml .500rt
0ruk : Wiesłarr Nadolny : Usługi Poligcallczne, 6Ą ]- I00 Leszno, Ui. S}owiańska 55.



Co daLui
ProEĘ {ąz;*?

t*IZyrówxł
j Proszę Pani, zwracam się do 9ł6wnej księgowej Danuty Jan:

kowskiej, proszę przedstawić na§zym Czytelnikom przedsiębior

stwo z pozycji gł6wnego księgowego.

i Państwowe Gospodarstrło Rolne w Starym Bojanołrie składa się

z 7 zakładów rolnych położonych w §tarym Bojanowie i !,Jonieś::

ciu ( gmina Śrnigiel ), 3rrkołie i Czer*onejwsi (gm.Krzywii1),

Sokołowicach ( gm. Przemęt ), Bojanlcach ( gm. Krzemieniewo)

i Drzeczkouie (gm. Osieczna ) oraz zakładu mechanicznotudo-

wlanego / do kol1ca ubiegłego roku były to 2 zakŁady / rv Sta:

rym 0ojanorłie. Gospodaruje na ź;&I3 |,ektap."6, * ar, 
',27ąhektary to użytkl rolne.

1,1 grudniu 1991 r. majątek trrłały wyceniono na l77. rniliardów

złotych. \{ budynkach iłnłen"bmskich stało w6łczas ].B00 sztuk

byd}a, w tym t)50 krów, 7 tys,. §łitń i 4 tys. owiec.

lll ostatnlch ] latach uzyskiwall§my średnio następujące plony:

4 zbÓż'- 52 kwintale z hektara, rzepaku t 27, burakUrł ': ]B0

kwintali. Rocznie sprzedajemy około 14 tys. kwintali żywca ,

5 mllionów }itrów mleka, 20 ton wełny, tysiąc ton rzepaku, 8

tys. ton buraka cukrotłego 1 2500 ton zboźa chleborłego i siew

nago.

Na eksport wysyłamy Średnio 1500 jagniąt trykdw i 800 ow ']_]

czych, wybrakowanych matek.

l{ przedsiębiorstvlle zatrudnionych jest 560 os6b ldwa ].ata te

rnl 7ó0, piętnaści,e 1at temu :95O /. Średnia pensja wynosi :

1)}7 tysięcy zł. Mieszkają oni w J49 mieszkaniach ( dalszych

Ą01 zamieszkują renciści 1 eneryci oraz sporadycznie , osoby

obce, nie zvłiązane z PGR ) płacąc tylko za pcąd i wodę.

l.ł ubiegłym roku po raz piecwszy przedsiębiorstwo nie wypraco

wało zysku.

HlsTORIA

- Przedsiębiorstwo a m6wi dyrektor nqr inż. Bogdan §órny I:

pow*ało w 196) roku.

0d san€go początku stawiało na prodd<cję zlierzęqą i jej @
porządkowano strukturę zasierńr 1 irrrestycae przeoysłu rolre

go. llł latach '60 rybudowaro zuszarnię zielord< o rrydaircścl

1500 ton suszu, a w Iatach '?0 suszarnię zbUz o wydaJnoścl_ ]

4 - l tys.,ton rocznie oraz mieszalnię pasz o wydajności l0

T' tys. ton, co pokrywa ,* całości zapotrzebowanie przedsiębior_

stwa. Wszystkle te obiekty powstały w WonieŚciu. llt lg74 roku

w §tarym Bojanowie wybudowano uboJnię żywca, kt6rą lozbudowa

no i zmodernizowario rł 1991 rol<u.

l'l tym samym roku w}b'trdowail§rny przechowalnię otlocbw, warzyw

i ziemniakBw na ) tyśł ton. 0biekt mieści się też ,!i1 Starym

Bojanowie. Postawiliśmy też magazyny zbożowe w Wonieściu i
Parsku o pojemności 6 tys. ton. Bioręc pod uwagę utwardzone

powierzchnie stodół możemy magazyfir}łać 11 tys. ton zboża.

W połowie lat ,'ZO wybudowaliśmy rł Jezierzycach (zakład l,lo l
nieŚĆ ) fermę bydła na 2600 stanowisk ( obecnle hodujemy w

niej owce ) 1 rł Parsku ( z. Stare Bojanowo ) cidi€tniK }td

800 stanowlsk.

W pozostałych zakładach zmodernizowallśmy około 100 stanci,, d

tlisk d}a bydła i trzody na 1500 sztuk. Nowy obiekt dla trzol

dy powstał w Parsku ! Żydowie na 4000 sztuk.

0o tego trzeba jeszcze dodać 5 gorzelni o wydajności 2 milio

ny litr[w, których zdolno§C pcodukcyjna !: ntestety -] ze wzglę

du na brak zbytu ! ?,yko.zystywana jest w t/).
! A mieszkania ? -: podpowiadam nieśmiaŁo.

'r Proszę ba[dzo. Z pełnym komfortem : centralne ogrzewanie ,

woda, kanalizacja :: wybudowaliŚlny 2]0 mleszkał1. 1,1 §tarym Bo:!

Janowie ! 94, w !,lonie§ciu § 84, Jurkowie l 12, Czerwonejwsi -
12, Bojanicach:] Ą Drzeczkowie j Ą0 ( i dalszych Ą0 bez c.o.),

Jeziorkach : 16, Sokołowicach :: g l wszystko z pamięci liczo

newmyślach ! /.
Ponadto B0 % mieszkań w starym budownictwie (czworaki...)uz::

broiliśmy w xodę i wyposażyli w łazlenki.

PRZEKSZTAtCENIA l,,jLASNOśCI0l,/E

! Panie 0ycektorze. |^l Środkach masowego przekazu pojavlia się

cały szereg, niekledy sprzecznych ze sobą, inforrnacji, o 1o::

sach PGR. Z ustawy sejmowej już wiemy, że Pailstwowe Gospodar

stwa Rolne ulegna przekształceniom własnościowym. llie bez

przyczyny prosiłem p. księqową o wizyt6wkę Waszej flrny. Vly-

nika z niej, że l'GR Stare Bojanr:ivcl to orzedsiębicrstwc skła]:

dające się z ludzi, zwierząt, ziemi, budynkdw i maszyn..J a k

tą "złożonoś8" ł:ęczle się prze

kształcało pod
§cl?

względem własno



O
Izują ". tł rolnletrie nie może byĆ przestoJu 1 okresu wyczekl

rłanla. Po prostu ani na ziemlę ani na zwierzęta, nie m6wiąc

jUż o ludziach, nie rmżna położyĆ przysłowiowej " lagl ''.
Stąd też saml wystąpiliŚmy do organu założyclelskl,ego,ktbcym

Jest woJewoda l agencJl rvłasnoŚcl z pewnymi propozycJami od]

powiadaJącymi dzisiejszemu etapowi rozwoju sytuacji * tym

zakresie.

l Jakie to były propozycja, sugestie ?

- l{ zakresie gospodarki ziemią proponowaliśmy t

ł przekazac około 290 ha zieml leżących na obrzeżach du j

żych kornp}eksbw rolnych na spczedaż dla upałnorolnienia

gospodarstw indywidualnych ].ub za}ożenie nowych gospo t
darstrł,

* l00 ha przeznaczyĆ na załoźenle sadów,

ł 50 ha ziem nieurodzajnych ! nieużytków przeznaczyć na od

łogowanie l zaleslanier
r 20 ha przeznaczyćlSt. Bojanowie, Orzeczkowie i Czerwonejwsi

pod ldzlałki budowlane 
,ł grunty, na ktdcych tłybudowano obiekty komunalne l użyte::

cznoŚci publlcznej ( sklepy, przedszkola, ośrodek zdro!

wia, bolska sportowe ) wtaz z nlmi przekazać, w ramach

komunalizacJl mienia, gminom,

ł zwróclĆ Kośclołowi te zlemle, kt6re do nlego należały.

zakcesie budorłnictwa mieszkanlovrego rrie powinno byĆ pro !
bJ.emu, bo 75 ł pracomików wyraziło chęć wykupu zajmowanych

§

mleszkail.

: Na jakich warurrl<ach ?
l

l - Zgodnie z ustawą, za każdy rok pracy pracownik otrzyma ) ł
upustu wartości rynko§ej mieszkania. ustali ją urząd skarbo-

wy. Prawo to nabywa jednak po 5 latach zatrudnienia.

- Co da to przedsiębiorstwu a co pcacownikowi '-l właścicielo:

wi?
! przedsiębiorstwo ponoslło koszty budowy, remontów i eksplo

atacji mieszkań oraz budynków gospodarczych i gaPaży,bo jed-

na z tych form budownictwa była p§zypisana do każdego miesz-

kanla. Cała gospodarka mieszkaniowa i akcja socJa}na pochła::

niała rocznle około 5 miliardów złotych, co się rbwna}o 15 1

dochoduprzedsiębiorstwa. 
.

Mieszkańców - rłłaśclcleli mleszkań nikt nie będzie wyręczał

w remontach mieszkań i budynl<ów, nikt im też nie będzie orga

nizował np. wywożenia nieczysto§ci.

Zmusi to ich do samoorganizowania się, np. na wzór spółdziel

ni mieszkaniowej czy założenia spółek lokatorskich. A ci,co

mieszkania nle wykupią, staną s_!ę automatycznie lokatocami ,

ponosząc pe}ne koszty eksploatacj1,.

ścl Rolnej Skarbu Pahstwa to zaproponowallśmy równleż spr2g!

daż lub dzierżawę niektórych naszych składnikdw majątkowych.

Chcemy sprzedać obiekt kolonijny w Boszkowie, pałace x Orzecz

kowle ( zyrraca go nam Zespół Szkół Rolniczych H Lesznie ) 1

Popowte ( rł B0 t odrestaurovlany ). Pozostaną Jeszcze w na -

szej administracJi pałace w §t. Bojanowie : siedziba przed !

siębiocstwa, Parsku, Jurkouie, Czerwonejwsi i Jeziorkach.Po-

nadto na sprzedaż lub w dzlerżawę są folwarki w Popowie 1 Bo

żej Woli ( Czerwonawieś ). sprzedaż odbywać się będzie na za

sadzie przetargu ofert i prowadzić Ją będzie Agencja.

W 5t. Bojanowle wydzierżariamy wiatę o pow. 1100 ml.

0czywiście, wszystkie te sprawy uzgadnlamy, i nada]. to bę 1

dziemy czynić, z organami założycielskimi : wojewodą i w65r

tami bądź burmistrzaml gmin, ktErych one dotycz1. Provładzimy

z nimi szerokie konsultacje,by wspólnie z samorządami wypca::

cować takie koncepcje, kt6re bądą dobre i pomyślne dla wszy

stkich zainteresowanych stron.

] A tak na marginesle : czy zgłosił się już ktoś z byłych wła

śclcieli po swoJe dobra ?

- Tak, rodzina Chłapowskich po Czeronąwieś.

0ALEJ?

:- Panie Oyrektorze. Co z pozostałością, po zreallzotraniu Wa:j

szych propozycjl ?

l Ustawa m6wi o dwu],etnim okresie przej§cia pod Agencję. lł

pier}*szym okcesie bycla pod jej zaleznością będziemy gospoda

rzyli w ramach Zarządu ustalonego przez Agencję. 'Po prostu

będziemy jej wykonawcami.

Później, np. co rok, mogą być wyodrębniane z przedsiębiorstvła

poszczegÓ].ne elementy do dalszych form przekształceń własno:

ściowych, np. w formie dzierżaviy, kupna, działalności w ral

mach spółek.

W ciągu najbliższych dw6ch }at na pewno zniknie nazwa ?ań :

stwowe Gospodatstwo Rolne, lecz nie zostanie zaprzestana pro

dukcja rolna. Zmienią się formy zarządzania i organizacji pra

cy.

l- Oziękuję za rozmowę.

, Dziękuję. (Hz)

CzYTEl_NIKU

Czy wiesz, że wypażyczając w bibliotece książkę

żesz rórvnież vtygoŻyczyĆ
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Nocnr; koszyrlay
Oziefi ] maja 1992 r. w naszej gminie nie należał do spo

kojnych.

W godzinach p6źnonocnych w Bielavłach poniósł §mierć człowiek

w średnim wieku, powracający z odbywającego się .,w Żegrówku

wesela. Najprawdopodobniej poniósl §miecć w wyniku przejecha

nia go przez motocykl,istę. Następnie w godzinach dopołu&lio::

wych miało miejsce zdarzenie w jednej z pijalni pi.wa .vł.Cza:

czu. w wyniku którego został poturbowany właściciel pijalni.
Al,e to, co nastąpiło rł godzinach wieczornych było praw

dziwyn horroĘen dla niektbrych mieszkańcEw naszej gnniny.

Zaczęło się o godzinie ?2.JB. Miejscolły Posterunek .Policji
Lokalnej w Śmiglu został powiadomiony przez mieszkankę ul.Ki
1ińskiego, l',że ktoŚ strzela z broni do okna jej mieszkania,,.

W wyniku tego zostały stłuczone szyby. Na miejscu zdarzenia

policjanci ustalili, że nieznani osobnicy nie stczelali,lecz
przy użyciu znacznęj wielkoŚci buraka, bez powodu wybili szy

by. W trakcie wykonyrłania czynności wyja5niających w tej
sprawi.e1 otrzymano następne zgłoszenie, że takie samo zdarze

nie miało miejsce w Poladowie. Tutaj rbwnież wybito szyby

pĘzy Użyciu buraka.

Potem gwałtownie nastąpiły następne zgłoszenia z Czacza,Kar:

sznic, Bielaw, Żegróvłka, Nowejwsi, gdzie szyby wybijano już

kamieniami i cegłami. Policja przystąpiła do poszukiwania

sprawc6w. Wówczas było już wiadomo, że poruszają się sanocho

dem osobowym marki Fiat 125 p koloru pomarańczowego -i,,.jest

to typowy wybryk chuligański. Ktoś chce się zabawić czyimś

kosztem-

Policja miała dużo pracy ganiając po całej naszej gminie i
sąsiedniej. Ale co przeżyli mieszkańcy wymi.enionych miejsco-

wości tego nie da się opisać. W jednym z mleszkań na chwilę

przed wrzuceniem kamienia na-_tapczanie przy oknie spało małe

dziec}<o. Aż strach pomyśleć, co by się stało, gdyby . kamleń

trafił w jego głowę. 0 tym,że nogą kogoś ztanić pczy tej za;

bawie śmigielscy chuligani nie po,nyśleti. Najważniejsze, że

oni. dobrze się bałili. A jak mi sami by się czuli, gdyby to

ich mieszkania obrzucono kamieniami w środ<u nocy ? Na pevna

byliby oburzeni i zaźądaliby wysd<iej kary ...
A jal<ą karę otrzymaJą, o tym zadecyduJe sąd. Są osoba-

thria 2majawUrzędzieStanu C}wilnegowŚmig}u zw i ą l

zek małżeński zawarli :

j pan paweł kasiński z 0borzysk starych i pani |-|onorata 5a :

dowska z Czacza,

- Pan Roman Ratajczak ze Śmigla i Pani Ewa Pelec z żegrórvka,

- Pan Marek Buchwald ze Śmigla i Pani Małgorzata Tomowiak ze

5m19la,

: pan Jarosław pogorzelski z parska i pani Justyna Boroń z

Przysieki Polskiej,

! Pan Piotr Jurga z Kurzejgóry i Pani Elżbieta Kasprzyk ze
l.,§mtgla,

0nia L6 maja 3

- Pan Waldemar Oorsz ze Śmigla i Pani Urszula l/rzalik z Cza-

Cza.

W najb}iższymczasie w o l ę w s t ą p i e n i a w

związek małżeński z adeklarowa
li :

:, pan Mariusz Rybczyński z kościana i pani sylwia Skrzypczak

ze Śmigla ( ]0.r. ),

: pan Arkadiusz kozłowski z karśnic i pani karolina zandec:-

xa ze śńigla ( }.6. ),

- Pan Marek Stachowsl<i ze Śmigla i Pani Beata l4ałaczek z LtJ

bania ( 6.6 ),

- Pan Roman Kostrzewa ze Śniat iPani Maria Suszka ze Śmigla,

'-: Pan Dariusz Zborolvski z Kościana i Pani Renata l,locek z Że:

grówi<a,

: Pan Piotr Szymański z Podśmigla i Pani Domicela Bota ze

Śmigla ( 6.6 ),

- Pan l{iktor Bojanowski z l,tstki i Pani Gizela Rumińska że

ś.igla ( 6.6 ),
:: Pan V,acek Przybylski z Leszna i Pani Renata Kaczmarek z Ko

szanowa ( g.e. >.

Na_słąpnr| nwrnar ą ń t?Qe r"

ni dorosłymi i x pełnl odpowi,adają za swoje czyny. Dróch z

nich Pawei lił., PFżemysław B. mie5żkają w Śmiglu,tczeci Krzy:

5ztof F. w liowejwsl. Czy znlosą wzrok i uszczypllłe uwagi

swego Śrcdowlska, w którym : nlestety :': mu5zą dalej żyć ?

A może iłeziną się do pracy i chuligańskie wybryki plzestaną

przychodzić im do głowy.

( inicjały sprawcdtł zaczerpnięto z artykułu "l,|iebezpieczna

zabatła " ABC z dnia 15:18.05"92 ).
(BM)
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