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Z Panem

l,,larkiem R a t a j c z a k i e m

:- sołtysem wsi Robaczyn

rozmawia Barbara Mencel.

P. Ratajczak rolnik, uspólnie z teściami prowadzi l0 ha gos-
podarstwo, żonaty - żona Aleksandra nie pracuje zawodowo ;

dzieci : Aleksander :- 12 lat, Joanna - 5 lat.
- 1,1 1987 roku wybrano mnie na przewodniczącego społecznego

Komitetu Budowy Remizy i Świetlicy Wiejskiej. Moim zadaniem

było postaranie się o materiały budowlane., 0o tego doszła je

szcze sprawa wyłączenia gruntórv pod budowę remizy. spod pro-

dukcji. Spcawa ta oparła się o ńlniste§stwo dolnictwa,dzięki
temu załatwiliśmy sprawę od ręki. Muszę slę przyznać, 2e 90-
czątki były trudne, a poza tym wieś była podzielona,a to nie
sprzyjało efektywnej pracy"

Zrvołaliśmy zebranie wiejskie na któcym ponownie wybra-

no tego samego sołtysa. Można by porviedzieĆ, że sprawy wsi

znów stanęły w martwym punkcie'. lł 19BB rokD ponot,rne zebranie

- wór.lczas sołtysem jednomyśInie wybrano mnie.

Porłołano róvnież radę sołecką w składzie ;Bogusław Figlarz,
Maria Haremza, Czesław Mikołajczak, Zenon Maćkowiak, Edmund

Andrzejewski, Andrzej Marach.

Zdawa}i,śmy sobie sprawę, że najważniejsza jest droga qtzez

wicś. Sprawa ta ciągnęła się przez wiele lat,a my nadal grzęź

liślny w błocie, karetki cównież nie mogły do wsi dojechać. W

tyrn ul<ladzie sprawa drogi stanęła na piecwszym planie,budowę

śvietlicy musieliśmy odłożyć. " 0wóch srok flie można ciągnąć

za jeden ogon ". ZaczęIiśmy walkę z Urzędem. Tłumaczono nam,

że drogi nie robiono, ponieważ tcwają prace pczy hydcoforni,

która rórvnież zasila Stace Bojanowo.

Za pośrednictwem byłego naczelnika MiG Śmigiel lreneusza Sne

li Rada Sołecka zawiązała Społeczny Komitet t4odernizacji 0ro

9i. Ale cóż z tego, pieniążków w kasie Uczędu nie było. Za

radą pana Sneli udaliśmy się d0 posła Janusza Maćkowiaka i
udało się - znalazły się pieniąźkL- Zataz też zaczęIiśmy zwo

zić tłuczeń, aż z Głogowa. l,ł 1990 roku wiosną zaczęliśmy pro

filorłać dlogę. 0uźą pomoc okazały nam zakłady pracy :SKR Śłni

giel i PGR St. Ęojanowo, które swoje usługi policzyły nam

ulgowo.

. |,l 1990 roku wieś została skanalizowana, choć sę jeszcze

odcinki, które te_qo vłymagają. \,ł tym też roku otrzymaliśny z
PZU ] mln złotych z funduszu prewencyjneEo (na popieranie czy
nów spolecznych), z Urzędu llojewódzkiego ze środków finanso_:

wych - l29 mln , ze środków budżetowych UMj.G 8],5 mlh , a na

popieranie czynórv społecznych z Ul4i6 - )6 mln, fundusz samo-

rządowy miał 600 tys. Wkład_ludności, czyli praca społeczna:
18,5 mln. Tak zamknął się rok 1990.

}l tym rol<u założy}iśmy krawężniki na odcinku 1000 m i
położyliśmy płytki chodnikovłe i trylinl<i wjazdowe" Nb ten
cel ze śrobkórv brrdżetowych Ul4iG otrzymaliśmy )55 mln, z fun:
duszu samorządowego 4 mln. !,lkł,ad iudności : 71 mln. Tak vlięc
reasumując vlactość drogi vJ iiobaczynie zamknqła się w kwocie

1 mld 99 mln 6BU tys. 78) zł. ż czego rvl<ład ludności - Ą9D

mln, a vlięc w 58 ', drogę wykonano w czynie spo}ecznyrn,

Nie da się ul<rvć, że mogliśrny tego dckonaC dzięi<i lłspa

niałej RarJzie Scłeckiej i ludnośoi r"lsi. U nas decyzje nie za
pa<Ja3ą .ieclriaosobovio, pracę many podzieloną i myślę, że dla:

tego udałcl naro się osiągnąc i zarnknąc sprawę drogi.&Jże zFo-
zumienie i oparcie mieliŚmy i nadal mamy rórłrież ze strony_
burmistrza p. Jerzego CieŚll, który piął do zakończenia budo
wy drogi i przekonywa} Radę Miasta i Grniny w Śrniglu aby nas
dofinansowała.

- Proszę pani , ja wszystkie sprawy załatwian z nlnr i nie
wyszedłem z Urzędu z przysłowiowym kwitklem.

Na dzień dzisiejszy fundalrrenty pod remizę zostały za-
lane, materiał w części mamy zwieziony, ale muslmy budorłać
etapani ze względu na środ<i finansołe.
l,J remiżie chcemy urządzić salę na zebrania wtejskie. &ecnie
spotykamy się w byłej szkole. Tam też spotyka się młodzież,
przy tenisie stołowym, czy żeż na dyskotekach. Po wybudov,a :
niu remizy sędzę, że l dla młodzieży coś wygospodarujemy.

Robaczyn ma około ]00 mieszkallców. Gospodarzymy tylko
z odpisórł podatków gruntowych tj. około ) nln., ale nie na-
rzekamy . Po prostu robimy swoje. Lldało nam się też oóudo -
wać rdw melioracyjny, a Ftzez to nrożemy wylorzystać łąkl,któ
re kiedyś były za},ewane. Ouża zasługa r tym pana Ryszarda
Szczepaniaka : naszego opiel<una.

- No cóż ,pozostało mi _tytko życzyć panu dużo rłtrwa:
łości i dalszej współpracy z Radą Sołecką i mleszkańcami xsi.

- Myślę, że z tą radą l mieszkańcami zrobimy xiele.

- 0ziękuję Panu za Roznowę.

,Żen3aO4J:ny
kcncerł qrupq

AC l DC'lł >mtqlu

MłodzieżZiemi Śmigielskiejzaótektryzowana została
wiadomością , że na jeden jedyny koncert pEzy3eżdia grupa

rockowa ACIDC z lidecem BRIANEM JOHNSONEM i gitarzystą ANGU-

sEM YOUNGIEM"

6rupa ACIOC będąca w podróży po Europie ( tournde europeJ-
skie) zawitała zupełnie niespodzierłanie do miasta będącego

centrum źycia rockowego, odnosząc spektakularny sukces odsu-

wając w tło zainteresowanie innym zepołem, który inspiruje
życie kulturalne Śmi.gla - molra o grupie 0EPECHE MOOE.

Zespdł ACIDC zagrał tylko jeden utwór ze swojej najnowszeJ
płyty " RAZOR'S EO6E u, ale za to najbardzleJ dynamiczny,któ

ry wywołał ekstazę nastrojów fanów muzyki metal.

Czekamy na kol,ejne sensacyjne koncerty znanych gwiazd

życi"a muzycznego"

VlieśC gminna niesie ,źe do Śmig).a wybiera się Madonna

i zespół Bueen z nowym rvokallstą.

cd. na stronie 5
E9.1CI9n
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cd. Ze strony 2

To dopiero selrsarc_ja !

Ale tal< naprawdę, to tv lłykonawcór* grupy Af./0C przeistoczyli
się u§zniowie §zkoły 7awooowe j tł

Śmi g}u, któr:y acrga;rizovłalirłdniu 28,t1.].rr1 pob

kierunkiem pana Andrzeja Wrzesińskiego lvspaniały l,' i e

cz,ót Andrzej_kowy.
Ku zaskoczeniu liczirie przybyiych §ości- jedna ze szkoi

nych klas zamieniła się w karviarnię z obsłłlgą i,łrcc;y,ch kel-
nerek. Bilet wstępu i<o§ztołlał 1000 zł., a za dariati<ci;ą opla-
tą można by}o korzystać z z,irnnsgo bulełu ( riapł:je łhłnizące,
pączki ).
Zarórvno zaproszeni gościłl jak i wykanar.łcy bawiii §ię $wiet ":

nie, o czyrn może świadezyć ten krócrUtki frrtoreonrtaż"
[bdam tylko, że cj.a samej m}odzi"eży, impreza ł:yła ogromnym za

skoczeniem, gdyż §eenarlusż był rcbiony ;la gcrą§o! spontani,*

8żnie. Każda z klas przygotowyxala sr*dj puni<t pro$Iii;iiu nie
znając pozostałych" €fekt końcarły 'oył niespodzianką dia wszy

stkich ...

Tajemnlczy pielbicie} znad Sekwany,spe*jalłtle d1ł ;r. ieot.larjj,i

§zymanorłskiej utxćr "ł{oja droga ;a f,ię i,:ochanl""

Prezentacja kandydatek do tytułu " Miss Ziemt Śmigielsl<iej "

Relvia mridy Lifes,tyle, tlodpiki salxe proj€l(towały swoje kreacje.

Ża}Lrję, że nia rncgę pa,istrvu pnkaeać wszystkich punktów progra-

rn1.1. llsporanę, źe była rólvnież aukcJa karykatur znanych postaci

ze szkały ( na,jdroższa z nich :,ks, Tadeusza została sprzedana

ra 2C.fiOe zł.), konllurs fryzjerski" "Złoty grzebień", pokaz ktl1

turysiór*, rel<lamy staregc snrzętu raCicfonicznego przeistocZo-

ne§§ ll nainclłszy marki " 3ony ".

Tyikr; pogratuirrwać młodzieży i jej apiel<unor.li tak r,lspania-

łych pomys łór,l " { 8}ł }

ACIDC }ider 6rupy

ian Johnson w pełnej

krasie., \'l najbliźszyn e za:;te łlo1ę rłstąpi.enia tł zrłiązek małżeń-

ski. zadek].aror,;ali :

- Pan jerzy Koi]ie.zka ;ie Śmigla i. Pani 8ogulniła illavlrzyniak

ze Śnnigla ( )l. 12, ]"99]" r. ).

Vtybory partii polityeznych Zie,r,i Śfii,gietr"siqiej ( drupa z ,-nartii

§nigtelan i Czaczan )

ht,
lil
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---a-ć nOqL na noqą...,
0d dawna wiadomo, że najlepszymi dla handlu są okresy

przedŚwiąteczne, szczególnie przed Świętami Bo2ego Narodze-
nia, kiedy to wszyscy dla wszystkich kupuj? prezenty.
Spacerując późnym wieczorem ] z nogi na nogę - głóvnymi ull:
cami naszego miasta sztrkałem odpotłledzi na pytanie : Jakie
starania poczynili rłaściciele sklepórr by zwabiE)do nich po-
tencjalnych kllen!ów przez odpowiednią, ŚWIĄTECZNĄ I NASTR0:

J01.1Ą , deko§acJę witryn sklepovłych.
Ogólnie rzecz biorąc, goza małymi wyjątkami o któcych

poniżej, nle wysilili się.
NajczęścieJ i tak Już przeładouane wit§yny wzbogacono Jesz-
cze elementami rówżnokolocowych mienięcychc ,się w świetle
lampek świecidełek (to niewątpliwie wp}yw Zachodu), tradycyJ-
nymi bonbkami,bądź oplatającyni sztuczne choinki czy swobod-
nie zwisaJącyml migaJąco świecącymi żaaóweczkami.Te ostatnie
rzeczywiście wabią przechodniów z dalsaej odległości, ale po

doJściu do wttryny najczęściej spotyka ich rozczarowanie.
W witrynach niektórych sklepów ( Goplana, spożyv{cze przy pl.
Rozstrzelanych 1,6.) obok tradycyJnych elerrrentów świątecz ::
nych poukładano misternie owinięte kolorowym papieren i wstą

żeczkami paczuszki - prezenty zawlerające p§zev.ażnie słody-
cze i owoce.

Nowością (?) w tym roku są elementy dekocacyjne wykonane na

szybach ( Schnee §pray ) przedstawiaJące gwiazdki,płatki śnie
gu, gwiazdoców oraz napis - żvcłenie," Wesołych Świąt " (oie

karnia, GA-JA, AUDIO-VIOE0, RovARg pczy ul. K.Śrłieclzewskie-
go ). Sądząc po bliskim sąsiedztwle tych sklepów tł/<onywała

je ta sama ręł<a, bądź pomysł "kupowano". Skrorrne ,ale gusto

wne dekoracJe mają witcyny sklepórł : cukierniczy - BAJ(A t
mięsno-spożywczy ( pI. Rozstrzelanych ), oba nięsne i. rybny
( K. Świerczewskiego ) oEaz DOROTA.

6,wit.vn. tego ostatniego wyróżnia się przede wszystkim oświe-
v,tleniem, które nie rozJaśnia sklepun ale przede "itlszystkim

-eksponowany 
w niej towar l A że 3est on często zmlenlany l

harmonijnie, kolorystycznie dobiecany, ooROTA ma niexątpli:;
wie najatrakcyjniejszą witrynę l

Jako ciekawostkę należy odnotot{aćr 2e po raz pierwszy zóa:
czyłem Jako element dekocacji świąteczneJ rieniec ze śrłierku
przyozdobiony szyszkami, bombkami i miniaturorymi paczuszka

mi.

J€st też witrynar w której Ewiazdka nie ma B ogóle od

zwlerciedlenia. t{ inneJ, pośród J,icznego towaru, stol tylko
mały gwiazdorek" Nie wladolrp czy na sprzedaż, ęzy Jako deko1

racja ?

,Są też sklepy, ktbryn witryny L @zy zasłonięto papierem .

Zmierzch handlu ?

6dy spacerowa}ern - noga 2a nogą :- często ,, odwtacałem

,wzrok od witryn by spojrzeć na p§zejeżdżające TIRY z plęknle,
rłielobarwnie iluminowanyml elefi€ntami świątecznyml kabin kle
rowcótv. Widok jest niesamovity !

Na centcalnych placach naszego miasta ustawlono pięł<ne,

dorodne świeckl, które podświetlone kolororłyml ża§dwkami też
vprowadzają w świąteczny nastrój.
Nie rrogę zrozlEnieć jectnak dlaczega na placu Rozstrzelanyc}t
postawiono najpierw rnały świerk, a późnieJ ten dużyrpodświe-

tlony. Czyeby miały syrnbolizować malego : bledne§o l dużego-

bogatego ? A t!€że Stary Rok trzymający slę jeszcze w. pełnym
'blasku krzepko i Nowy, ledwo, ledwo ... ?

A tak to naprarrdę wacto się Hybrać na wieczorny §pacer.

Nie ma tłoku, jest st{obodny dostęB do witryn umżliulający
dokonania Hstępnych decyzJl elentualnych zakupóu świątecz-
nych. No i flEżna dużo zobaczyĆ. Nie tylko w oknach Yystawo-

(Hz).

!liiryna . .,

Śmigielska
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