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| 0 lroblemach yrsl z pczeclstawicieJ,ami Rady Sołeckiej w Stacym
BoJanowie p. Ryszardem Błoclanem - s§}ty§em wsi, p. Lechem

I Wasielewskim - członkiem Rady a zarazem przewodniczącym Za-
I

I rządu Gmlnnego Niezależnego §amorządnego Związku Zawodowego

I 
gornitOn Indywidualnych |'Solidarność" rozmawia Barbara

l!4encel.
l

l.!roslę*!9w:Ęzieć Jak łygląda praca rady sołeckłej w .obe-
cnych Warunkach, samocządowych ?

p; Lech Wasie}ewski :

L rłie ma i nie będzte clobrej Pracy rady sołeckiej bez wspdł-

I oracv z Urzędem Miasta i §rniny w Śmiglu, ponieważ rady so-
l

łeckie są podstawowym organem samorządnego i demokraty -
cznego kraju. Przede wszystklm sarrorządy w obecnej sytua-
cji finansowej są ubeawłasnowolnione czyli xszystko spro-
wadza się do finansdw.

Nie podoba nam się to, że jest półrocze, a my jako wieś
nie lviemy ile mamy pieniędzy ż odpisu budżetu gminnego .

0ruga sprawa to traktowanie rad sołeckich przez Radę Mia-
sta i. Gmi,ny Śmigiel. Podam pani przykład : w kwietniu wy-

stosoml,iśmy pismo do przewodniczącego Rady Gminy w spra-
wie budżetu rad sołeckich, odpowiedzią było stwierdzenie,
że rady sołeckie nie mają osobowości prawnej i nie mają

prawa występorłać o ujawnienie i przyznawanie budżetów.Je-
żeli tai< się stawia spra9rę, to rł tym miejscu rożna zadać

_._!Jl11i:_;"zy są to samorządy tylko z nazwy,czy mają służyd
celom społecznym i społeczeństwu ( występować w interesie
społeczeńst,ła ) ?

2.Prosz§ przedstawić_g9ęcną sytuacj§ finarrsową wsi,,. _,.
o. Ryszard Błocian:

Nie będę wracał do lat ubiegłych, kiedy to były dotacje i
wiedzieliśmy ile mamy pieniędzy i jak nimi dysponować.
Przedstawię sytuac.ję wsi od grudnia 1:990 roku,kiedy to Ea-
clzie scłeckiej powieczono sprawowanie łła.dzy samorządowej
na wsi. Praktycznie pracę zaczynaliśrny od zera. Pod koniec
1990 roku pczejęiiśrny dom wiejski,w k.tdrym mieści 5ię OSP,
wiejski ośrodek zdrowia, biblioteka, ,oiaz dwie sale .z za-
ntiarern dof!nansowania działalności gcspodarczej wsi. Nie-
stetv tak się nie stało, §dyż wdwczas nikt nie znał fakty:-
cznych kr:sztdrr ;|p2ylania teqo obiektu. A pieniędzy, ktdre

I samorzQd uzyskuje z wynajmu salin czynszu z OSP i biblio -
I teki nie starcza na pokrycie obecnych kosztów utrzymania
I

I obiektu. },la.,ry też problemy z wyegzekwowaniem od kościań-
skiego ZOZ-łI czynszu za lłlejski ośroclel<. lltłażam, że system

odpisórł podatkowych na tecenle naszej gminy Jest zły" 50 ł
odpisu podatków być może częśclowa rozwięzałoby ptoblem

finansowy wsi. W tym momencie zwracam się do'Rady M i G w

Śmiglu żeby Jasno określlła środki trzeznaozone na flnan-
sowanie samorządu wsi. i{ lJchwale Rady Miasta i Głniny w

Śmigtu nt X/1O/9L są dvłie cyferki;15 t odpisdw z podatków

i 250 mln do podztału na samorządy, co przy }6 wsiach daJe

sumę ok. 7 mln złotych rocznie. Co można zrobić za te pie;
niądze ?

j.J"|.ą p.rvlrł.
p. Lech Wasielewskl :

t,ł czarnych kolorach. Jezeli rady sołeckie nie będą miały
konkretnych odplsów podatkowych na swoich kontach, to nie
będą mogły podjąó żadnej działalnpści. Rady sołeckie powin

ny rdwnolegle z budżet€m gminy znać ''swój budżet sarorzą -
dowy", który umożliwiłby podjęcie Jakicl"{<o1wiek inlcjatyrł.
Powinny zostaC wyjaśnione zakresy dzialania między przed-
siębiorstwem komunaInym a samorządem wsi odnośnie budowy

np. nowych chodników. Chodzl mi tutaj o to, aby było ryJaś
nione do końca kto ma to robić, w czyjej to Jest gestii ,

czy komunalki czy lłsi.
p. Ryszard Błocian:

Jestem sołtysem i reprezentuję mieszkańców łrsi;z racji tej
funkcji powinienem odpowiedzied na każde zapytanie mieszl
kańca naszej wsi. Niestety tak nie Jest, w obecnej sytua-
cji "każdy sobie rzepkę skrobie''. Uważam, że rady sołeckle
nie są w pełni samorządowe i w tej sytuacji nie mają racai,
bytu. Musi się przede wszystkim zmieniC to,źe sołtysa roz-
liczają mieszkańcy a nie przedstawiciele rady Eminy.Miesz:
kaniec, podatnik ma prawo wiedzieć co się dzieje z jego
pieniędzmi i na jakie cele są one przeznaczone. Budżet nie
potłinien być tajermicą, a rady sołeckie nie powlnny być po

stawione przed faktem dokonanym.

4.stare Bojanowo było kiedyś gminą, czy Uważacie Panowie że
przywrdcenie jej z powrotem byłoby ; |(oczyścią dla miesz -
kańców ?

p.-nffiBłocian:
Uważam, że ut,łorzenie gminy w Starym Bojanowie byłoby naj-
Ie2:;zym rczliiązaniern, n$e"no Dyłcby ? i<orzyścią nie tyiko

§mi9iet
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d].a mieszkańców 5t3rego Bojanowa.
p. Lech Wasielewski ;

Myślę, że jest to najlepsze rozwi.ązanie chociazby dlatego,
że jest to wola mieszkańców Starego Bojanowa oraz ościen-
nych qiosek, Ppczyniliśmy nawet w tym kierunku pewne kroki.
W ubległym Foku bylo przeprowadzone referendum poprzĘz li-
sty mieszkańcdw, które obejmottało rrsle wchodzące w obręb

terytorium byłej gminy. Zdecydowana większość mieszkańcdw,

opowiedziała się ża. 'ł zvłiązku z tym 9 lipcą 1990 roku zo-
stal złożony wniosek do Rady Miasta i Gminy w Śmiglu w

sprawie rozgraniczenia gminy, który jest do dnia dzisiej-
szego zawieszony. Uwaźam, że sprawa ta powinna już znaleźć
swój koniec. 'didzę tutaj po}e oziałania dla radnych ktdczy
nie powinni działać wbrew woli swoich wyborców. tdydaje nni

się, że głdwnym czynnikiem destabilizującym jest "straszak
kosztów", związany z utrzymaniem gminy. Do tej pory nie u-
jawniono wpływdw finansowych z terenu byłej gminy. Sądzę,

że wyjaśni.enie tych wszystkich spornych kwestii uzdrowiłoby

atmosferę społeczną. Ęślę też, że gdyby doszło do powsta-

nia gminy Stare Bojanowo mlałaby ona szansę utrzymanla się
chociażby dlatego, że ma charakter typbwo rolniczy"

Oziękuję serdecznie za rozmowę, myślę że temat nie został
wyczerpany i w Starym Bojanowie znajdę materiały do dalszych
artyku}ów.

W nDPOWEDZ|
ł,lĄ ROZąłIOWĘ*,

Powyższy wywiad z uwagi na nieuzasadnione pcetensje i
lekceważący ton pod adfesem Rady - zmusil rrrrrie jako pcze-
wodniczącego fiady Miasta i Gminy do ustosunkowania się.
Panowie Ryszard Błocian i Leszek llasielewski - przedstawi -
ciele Rady Sołeckiej ze Starego Bo;anowa zaczucają Radzie
jakoby ona "ubezwłasnowolniła" (?) rady sołeckie pop§zez

nieprzekazywanie im środków finansowych orau,że Rada Miasta

l Gminy nie chce załatwić spravry utworzenia gminy Stare Bo-
jarnbło.

0tóż oragnę wyjaśni,ć, że :
l.tl stosunku do l,at ubiegłych generalnie zmieniły się role

i zadania rad sołeckich w świetle art.]6 pkt.1 ustawy z
dnia 8 marca 1990 o samorządzie terytorialnym.Rada Jołec-
ka nie ma żadnych samoistnych kcmpetencji a jedynie wspo

maga na zasadzie doradczej działalność sołtysa. Jedynym

organem uchwałodawczym na wsi jest zebranie wiejskie i
ono jest tylko włacjne do decydowania we wszystkich spra-
wach dotyczących zbiorowych interesdw sołectwa. Natomiast

sołtys jest na wsi jedynym organem wykonawczym.Jego zada-

nia sprowadzają się m.in. do realizowania uchrvał zebĘania

wie.iskieoo a nie rady sołeckiej, ktdra m.in. nie może ni-
czego domagać się od Rady Mi§ ponieważ pcawnie nie jest
do tego uprawniona.

2.Zgodnie z art.91 pkt.] w/w ustawy. u Eninie istnieje ty],-
ko jeden budżet - budżet gminy. Gaspoda§ka finansowa so-
łectw czy osiedli prowadzona jest wyłączni,e w ramach bud-

żetu gminy. Istniejące jeszcze konta bankorłe rad sołec-
kich §ąl_i54!9ygr,9 z chwiIą wyczerpania ścodków finanso-
wych jakie na nich pozcstały z lat ubiegłych.

).1l spcawie "dwdch cyierek 15% odpisów z podatkórv" jakie
zna],ezły slę w wspomnl3n6J Uchw6l8 Ródy vryjaśnlemrża z9o-

onie z rrbowiązującyrn Plawem Błldżetowym (act,7 pkt.2 - 0z.

U. r 1rlłi,]:r 4, p9e. 18) Rada Miasta i Głniny moźg ? do-
brej woit, nie zaś z obowiązku, wyodrębniC dodatkowe środ
ki do dyspozycji'sołectw. Pytacie Panowie c0 ,nożna żrobić
za te pieniądze ? Z pewnością niewiele, ale przecież nie
są to ścodki na inwestycje czy większe remonty,ale na bie
żące wydatki.

4.Budżet gminy nie jest tajelnnicą. Uchwalony został na sesji
Rady i.,lista i 6łniny w Śmiglu 4 kwietnia 1991 E. i "iprzynaj-
mniej od połowy kwietnia był rozwieszony w postaci afiszy
na terenie giminy.Dodatkowo porlała go "Witryna Śnigie}ska"
nr ż z 2) maja l99l r" 1 jest także do wglądu tł Urzędzie
|,liasta i Bniny. Myślę, żekażdy zainteEesovrany nim podat-
nik może bez przeszkód dowiedziec się od p. Skarbnik w U-

rzędzie co dzieje się z jego pieniędzłti. Z tego co mi wig-
domo, budżetem interesowali się ń.ln. §ołtysl z Karmina ,

Koszanowa, Nietążkowa! Poladowa, Bronlkowa czy ŻegEoua.Na-

tomiast ze starego Bojanorła sołtysaljeszcze u p. $<arbnik
nie było.....

5.Sprawa utworzenia odrębnej grłiny Stare Bojanowo poxraca w

riększym lub rnlejszym stopniu Już od dobrych kl}kunastu
lat. Istotnie spratła ta została przeż Ńecną Radę zawie -
szona z uwagi na to, że gniny Śmtglet po prostu na to nie
stać z porvoclu okreś1,oneJ sytuacJi społeczrrcr - ekonomj,cznej

oraz kosztótr Jekie wynikają z przeprowadzenia takieJ ope-

racji (tu od§yłam znoxu do odpowiednich aktów pBamych}.

|łślę, że odporiedziałem tu (żałuję, źe w spogdb barduo skló
towy) na wszystkie ważniejsze kwestie rłynikające z powyższej

rozfilowy. Tak narłiasem mdwiąc kilka z nich powinno być adre -
sowanych do Sejmu lub Rządu R.P a nie do organdw samorządo-

wych w Śrnig],u.

Nierrrrriej jednak bardzo §eadecznie zaprasza,ny do Biuca Rady

wszystkich zainteaesotranych sprarami sairorządovlymi aby na

prżyszłość Ustrzec 5ię od takich nieuzasadnionych pretensji
do Rady Miasta i &niny, które jak uczy historia słu2ą wyłącz

nie destabilizacji i dezintegracji społecznej w grninle.Skąd

my to znamy ? Kotnu to jest potrzebne .....
l{itold Onieczyński

Prlewodniczący
Rady Miasta l Gminy vł Śni9lu

, FINAL KONKuRSU POETYCKIE60.

Vl dniu )t.05.9l w Centrum Kultury w §niglu odOył 5ię finał
konkursu recytatorskiego "Spotkania z Poezją i Prozą"uczniów

szkrJł pcrlstaworłych glniny Śmigiel.
Indywidualnie 1 miejsce zajęła Joanna Nowak z Przysieki Sta-

rej, 11 m. Milena Lisiak ze Starego Bojanowa, III m. Ewa'la-
§zyl< 29 Śrnigla.
Zespołowo ; I miejsce "Śrnieszki"-St.Bojanowo,II m. 'l }łU{Ęi'|_

Śmigiel, III m. "Źródlo"-Przysieka Stara, IV m. "Mr.lszelki" -
Czacz, V m. "Pacynki"-Przysieka Stara, VI m. "Motylki"-$ni-
giel. Za trzecie z kolei zwycięstwo "Śmieszk!" ze 5t.Bojano-
wa puchar przechodni zdobyły na własność.

Uczniów do konkursu przyqotowały pp.Halina Adamczak (5t. Bc*

janowo), Anna Krawiec (Śmigiel), Maria Ratajczak (Przysieka

Stara)' Mlroslawa §korack. (Czacz)' 
Ba§ba§a l.,lencel



a,pnkur
Misia Uszatka, "

Wiesz tato - mdwi kiedyś Zbyszek ! nasz nauczycie} chemii
bardzo ci zazdrości.
- 0laczego tak myślisz 7 : pyta oJciec.
: Bo zawsze kiedy posyła mnle za drzwi mówi ;" Gdybym to ja

był. twoim ojcem...'l. -.

Nauczyciel geografil pyta Jasia :

_ Co Jest bltżej : Aneryka czy księżyc ?
:,Księżyc : odpowiada Jaslu.
;,Księżyc ? : dziwi się nauczyciel - Dldczego tak myślisz?
- 0latego : że księżyc widzimy, a Ameryki nie.

Po powrocie ze szkoły Ewa opowiada marnie 1 tacie :

; oziś mieliśmy klasdwkę, starałam się plsać wyraźnie i
nie zrobiłam żadnego błętlu ortograficznego.

- A z czego mieliście klasórłkę 7 ; pyta nana.
: Z matematykl.

Wojtek poszedł pierwszy raz do szkoły.Kledy wrócił do do;
mu, mama pyta :

- No jak tam wlszkole, Wojtusiu ? Dużo już się nauczyłeś ?

- (fuzo tego nle było 1 odpowlada mamie Wojtuś : ale ryobraź
sobie mamo, źe jutro rruszę iść tam znoru l

l'J parku pan widzi małego chłopca, który palt papierosa.
_ Powiem o tym twojej nauczycielce _ mdwi pan.

Na to mały chłopiec :

- Bardzo ploszę. Ja Jeszcze nie chodzę do szkoły.

Jeżeli powiem - zapytaŁ kiedyś rano v, łazience tata : Ja my;.

ję się, ty myjesz się, on myje slę, my myjemy się 1 tak da_

lej , to co to jest, Wojtusiu ?

- Niedzle].a .l odpowiedział Wojtek.

- kvlit za ten rok.
Okupiony wysiłkiem móigu i rąk.
Na śuiadectwie piątki lśnią jak złote
Zdobyte pracą, krwią i potem.

Wzorowy uczeń cieszy się
ale matoł : chyba nie.
\,/iersz ten zakończę morałem :

Ucz się porządnie, albo wcale l

1.tlymień zwierzęta, które były przyjaciółmi Misia Uszatka.
Z.Co szczypLe zimą w nos i uszy ?

]"Kto popłynął rzeką do kraju pani Zimy ?
4.Podaj imiona dzieci z k§iążeczkl "Przygody i wędrówki Mi-

sia Uszatka ".
5.Kogo zaorosili na śniadanie Miś Uszatek i Przyjaciele ?

6.Czy podobało Ci się zachowanie Prosiaczka przy stole ?
7.Ookącl poJechał Mlś pocląglem ?
B.Kto szukał Misla Uszatka i w jaki sposób wrócił do domu?

9.Co odpowiadało na wołanie Misia w lesie ?
l0.Do kogo wysyłał list Mlś Uszatek ?
ll.Na czym usiadł Mlsiu i co pękło z hukiem ?
l2.Kto był polnym m"lzykantern ?

l).0d kogo otrzymał Miś leśne podarkl ?
lĄ.Kogo spotkał Miś Uszatek w 1esie i co od niegtr otrzymał?

r\Ł/) o l-.-l

krzvżórłka z hasłem.

Znaczenie wytazów :

l.Mieszka w Nilu, małpl<a już się go nie boi.

2.Ta, która kracze.

). Imię zajączka śptocha"

4.Pajacyk z bajek Misia Uszatka.

'.Czekała 
na nią kareta i złota sukienka.

6.Węclrowała na jaskółce po błękitnym niebie.

7.LiseX z bajek.
B.Podobny do niej koguci ogon.

9.Krdl krasnoludków.

l0.Kominiarczyk je czyści.

lł rozwiązaniu krzyżówki wystarczy podać hasło.

Vłśróct ctzieci, któEe nadeślą prawidłowe rozwiązanie konkur-

8u oś.z krzyżdwki na odres redakcJl do dnla 2Ą.06.1991 r.
rozlosujemy nagrodę niespodzlankę.

a

ZefszkoŁy wybie_Qa

Nie-vrażne! cz, 
'._ :'

!ł dłoni ściska śgi

Agnleszka Bartol z Plły

jak ptak

§y



Posiedzenle lady peCagogicznej dobiegło końca. tlychowaryca

klasy dsmej "a" wkładał swoje notatki do teczki, kiedy za-
czepiła go jedna z nauczyclelek :

: co io z3 sprawa z tym twoim Piotrkiem ? Tu go wszyscy

chwalą, że taki miły, uczynny, aktywny, a ja wyczuvłam dzi-
wn3 niechęć d9 niego ze strony kolegów. Na przerwach treż,

chodzi sam albo w towarzystwie dyżurujących nauczycieli,
- Ja też nie bardzo Eozumiem, w czym tzeczątzyznał się
wychcwawca- ale mam pewien pomy§ł.

Pomysł okazał się prosty. Nazajutrz p§zeprowadzono w kla-
sie olebiscyt życzliwości i niechęci l kogo się lubi,a ko-
go rnniej albo rłcale. Potem samorząd z udziałem wychowawcy

(jako osoby niezależnej) ułoży} listę wedlug liczby zdoby-

tych punktów. Wśród członków komlsJi wybuchł spór, czy o-

;łaszać ,*yniki - przecież tym, co znaleźli się na końcu na

pewno będzie przykro. Ostaiecznie zdecydowali, że wymlenią

tvlko dziesięć naztłisk z największą 1iczbą wskazań dodat-

nich. Reszta niech sama się domyśll, że istnieją widocznie

povlody ich małej popularności wśrdd kolegów.I tak się sta-
.ło. Piotrek znalaz} się na końcu wykazu i oczywiście nie
dowięrJział s!ę o tym. Ale wychowawca skorzy§tał z okazjl i
§p§owokował §ozmowę z trzena liderami samorządu klasowego:

- Myślr2, że nie powinniśmy obojętnie przejść obok faktu,że
l<i,ii<i; 'laszych kolegów to osoby nie lubiane albo nie zauwa-

:;li,,-. i,|a przykład Piotrek" Miły, uczynny... Trzej chłopcy

;i:,: .;iz,lii po sobie. Tak stara się byĆ mlły...-łnruknął 0a-
rąk. Ale uczynlly ? lalezy do kogo - porłątpiewał Robert. Co

lll19 lndwić, on jest mily i uczynny, ale tylko dla nau-

:,:,1v1--i?li. Czasem włączy się cjo pracy albo przyjdzie z po-

:łocą tylko wtedyrkiedy nauczyciele 9o r,lidzą. A może to wy

nie bardzo umiecie z nim postępować ? My po prostu nie
i:ic3fiy z nim "postępować", w ogó}e go nle uzrrajemy -zaczął
Carek... bo to zwyczajny podlizuch l dokończył za niego

Rcbert. Jeżeli pan nie wierzy, to możemy zrobić ekspery-

ment. Niedawno Piotrek pokazywał otrzymany od ojca piękny

xomplet zagranicznych flamastrów. Zazaaczył, że są bardzo

Crogie i musi je oszcze"dzać, więc niech nikt go o nie nie

nie prosi. To wŁaśnie nasunęło Robertowi pomysł. Kiedy wy-

chowawca prowadziŁ lekcję, Robert podszedł do Piotrka i
szeptem poprosił go o pożyczenie na chwilę mazeka l Pożyez,

ja wiem, że oszczęCzasz flarnastry, ale rysunki "8ocian" ma

zeblać i wystawić stopnie. - Coś tv, weź od kogo innego,Zre

sztą nawet ldybym chciał ci oać, to nie fnogę, bo dzisiaj zo

:;tawj.}en .je w domu. Robert skapitulował ! wrócił na swoje

lilirjsce. l'ia trzy minuty pczed prZerl/lą "Bocian" nagie sobie

,_;*ś Drzyporłnrłł. - A prawda, przecież przyniosłem k],asówki

: zeszłeqcj tygr:łJnia ! Zanim wam rozcam zeszyty do poprawic-

i-iia, nlii:;zę wpisać jo tjziennika stopnie. 0trłorzyŁ dziennik ,

l.1vciagnął długopi5 i za,łahał się : - tlie,przecież ;a kla-
3d},}<i npisuJf na l<olcrowo. Macie cź9r,łorry długopis czy- ja-

kąś krerjkę ? Przy nin jUż staŁ Piotrek ! Proszę barcizo, ten

ladnig i ci.jiii,iD pisze. viychovlawca wziął do ręki mazak i
przyjrzał mu się. ,Ą potejn,.riedzlał l - ooEry gatunet(, po-

vłrlie zagraniczny ? Dziei,lu;t1 :i , jr:sieś bardzo t;czynny" ,

- Tak, to rrjciec przywićl! mi z Włoch... - Zaraz, nie un-

kończyłe{n - mCwi dalej "Bocian" : jesteś rzeczywiścla u-
czynnyt ale nie dla wszystklch. : I spoJrzał w stronę kla*
sy. Piotrek też popairzył w tym kier,;:lku i zauważyłrże wy-

chowawca kiwa g}ową do Roberta, jakby chciał mu powiedzieć:

"Tak, tak, miałeś rację..." ; Nie wiem, nie rozumiem... -
bąknął- myśIałem, że nle mam przy sobie... ja bym mu poży-

czył...może teraz wziąć. - Nie synku - odrzekł pogodnie i
prawie serdecznie wychowawca : nie pożyczaj mu teraz, bo on

i tak nie przyjmie od ciebie. Nie gniewaj slę, ale ja także

nie skorzystam z tego flamastra. Ptzyponrniałem sobierże mam

w kieszeni czerwoną kredkę.

Rozległ się dzwonek na przeEwę, vłychowarłca wyszedł. Plotrek

też pospiesznie opuścił klasę, bo vrszyscy patrzyli na niego

kpiąco. : No nareszcie dostał nauczkę! : zawołał z tryurifem

Darek : Wiecie co, ile razy on się tak będzie podlizywał

belfrom, tyle razy trzeba mu lłyciąć Jakiś numer l

A wy dzieci, jak oceniacie postępowanie Piotrka ? A może w

waszej szkole są podobne historie ? Napiszcie o nich do na-

szej redakcji.

Na iwny

itłciąz stawiają mi za plżyklad
Pracowitość pszczoly.

- Pewnie chcą, błm midd przynosił
łl słoiku ootroo'ii

\§Ł

0 jeCnym

l4a na lekcji tyle wiedzy,

ile szepną mu koledzy.

fu gxlęoał
rup chłdxą ryą

Wyznanie

6dy ze szkoły wracam z piątką,
Cały dom kolo mnie tańczy,
8abcia woła : - chodź,dzieciątl<o,
Mam tu soczek z pomarańczy.

Mama mńie całuje w czołó,
Tata bierze na barana,
Siostra tańczy ze rmą w koło,

Ciocia prosi : - ljedz ban6na.

A ja tylko wzdycham. Czemu ?

8o to wszystko, bądźrny szczetzy,
Nie rrnie, tylko Kowalskiemu

Jak najbacdziej się należy.

Bowiem piątkę tylko wtedy

Mam z rachunkdr,i czy z polskiego,

6dy k}asówkę zdołam ściągnąC
0d kolegi Kowalskiego.

str. ]/4 opr. Barbara Mencel
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Utice

l(yraz u) icn p,rwstll zg staropo].ski€-.
gi: ulov,iea, ktilry rłdwcras otnacztł
psz;zelr,ik, paslekęrzagcodę'"z 3szczo-
łarpi ułieslczanę zwykle w,:oirliiu
cir]lru, § ktcr*j u).e usta.Jiano rż?daml.

0zi$ grzy ulicy wiejsklej lr"lb rr.iejskiej stoją donostr+a lr.dzi,
tak jak dawnieJ ule rł u}rłvłlcy.
Z biegiem viekdrł, kiaCy mlastr się rozrastały 1 pn;łstałłałrr
wiele ulic, dia ich rozróżnienra nerJa,łano lnt naewyrpoi;rątko-
wo by,ły one związa;e ; t8ren6m , w ktdrym się znajdowały
( Fcdgórna, ĘFodorra, Stociclna, Leśna ), bądź z lujźmi. ktrj*
rzy plly nie; n|eszkall ( Bednarska, §zevłska ).
Później s§ł.?:ją} ;ię lłyczal nadarać u}lcgm lmiona xybitnych
ludzi.
Zdaje się" *e Ńe rłświadarniamy :,ob!e w oełni tą39,żą nózywa*
my ulicę,.pl§c,, buĄfpk, osiec,lle, park czyrnś imięniem po, to,
by uczctti danę o§,obę czy uydarzeni.e
h i. s i o r y c z n e,
Br,ljd,ra ulica wraz ł cnodnikieJa i aaniedbane domy przy rll8j
stcaące nie przynoszą chwa}y ani crłowie|owi, którego ;mie-
rłlem jest nazwan3 anl, nam, ich u{ytkounikom.$te,raJmy 5lę za-
tem, by xszystkie u}ica naszych xsi i ńiasta był.l za!§ze
czyste, sĘa;annie uprzątnięte, by domy p§zy nich stojęea by:
ły utrzymane x nale-żytym stanie technicznym ! estetyczrrył*,
a ogqódki przydomo*g cały tck były należycie utrzynar,re. tza
§ię ry oi(u krę§i, ?dy się przyporrri piękni.e utĘzymaną z.ie.leń
przy,. willi po}ożgnej przy ullcy Kościuszki 1ł przez pana 0f-
czykoł,vskiego,kiedy byl jeszcz€ x pełni sił.

Tym wstępem rozpoczynamy cvkl inforrnacji o ni_ektóryęh
}igęziach, k_tórych zasłtrgi utrwalarry w świadomości nrezych,

mieszkańcóx poplzez nazwanie lcir iłnionami ! nazrłiskami u,l!§.
Rozpoczynwry cd Nletążkowa, x ktdrym są ulice , łriańl

ska, Fausta Sócyna, Andrzeja B.łćycza i Arciszewskich ( jedna

jej strona na}eży do §migla,n paJobnie jak nowopowstające o-
sied}e Prao! Pnlskich ).

A R t A N l E zuani.też s o c y J a n a rl i,gonufzeń'-
garni czy b r a C m i p o l s k i rn i txorryli Jeden z Ii_
cznvch odłamdw reformacji kościoła katolickiego. Odłam ten,
najradyka}nlejszy, rłyodrŃn!ł slę !, Po}sce w latach Lr6?-6'
i trwał do ].65Bi kiedy to uchwałą sejmu nakazano wyznawcom

pod karą śmiecci w ci,qq1 ,trz_ech lat przejście na. katolicyzm

lub opuszczenie kra;u. Chrzcili się poprzez Zanurzenie, od;'
rzucali dogmat Trójcy Św. Na pian piecwszy wysuwali treści
noralne grął postulat toleranc;i religijnej.Lą.żyła ich ob§o:
na jedncstki,, wolności myśll; s-.€bodnie chcieli dochodzić tjo

pral4dy o człołigku ! 8ogu. Skra;ny odłam, skupiąjący qłdwnre

crooną. szlachtę i chłopdw, domagał się łarłaeu udĘiału w rioj-
nach i piastowani* urzęcJów, zrzl-:zenia oię przez szlachtę
majatkriw,.9QtĘpier-ria kary śmier:i , lańszczyzny i pcddaństwa.

F A U.S -|;, S 0 Q Y N, właściwie Fausto Sozzini, żył w
lalach 11]9-1684,. Był wioskim l,bJfiani5tą i myślicielem rel!:
gi;nym. Pqrąqclł ż.ycie dł{orskie by poświęciC się dzialalno -
ści rę_ioqmatarski,ej. Był twdrcą socy;aniznu,kier.lnku ideoi§-
g!ł?nego przyJęte§o przez a§ian. Przesuuał główny akcent W

religi,1 chrześcijańskiej ze sprair wiary i doktryny na postę_
powanl.e czlcrłr'ek;: i .jego etykę, podkreślał jego n,icźliNo{ci .

mor,alng 1 intelektualne.
W Pcisce.dzi.a}ał, od i579 rcku. Przebvwał ył l(rakowie a następ

ńie vł Lusłał).r:iici-l koło Tunia§zQwa, gcizi,e zrnłlrł;
A N j,i l L J D J 0 Y C Z, Węgier,bv| wszecłlsttonnie

vrykszlałĘOny" Nauki potilerał w NlenEzet:hlFri,rncji rAng].11 i tre

r{losrech, gozl,e w P.qcjwie by{ kolegą nóźniejsrego króla Prlj-
skl §tefąna Lratorego. lrl 1561 r. zos:ał nianowany biskupem
Oarmacji. Z ramienj.a cesaĘza Maxsym^llana II posło,łal Co Zy-
;rnt:nta Augusta. Zakoclpwszy slę rł Folce fteglnle §traszdrłrie
zrerygno*ai z urzędtl bi.skupa , przeszedł na prote§taflty:m i
ożenił $j.Ę.

Do przejścia na ariaci;m został pr;eńonany ,* c:asie synodu w

Kr:kowie. tł l:.SĄ jr. §okupuje cd §yndw Stan-sława Cikowskiego
częśC Śnigla, Eozle sprowadza się. 8ył zrlakoml.cl,rn rŃwcą 1

ka;:nodzieją. §tacłał się tudź.mi uczonyml. !ł 1rB4 r. podjął
się budowy pi3rrł,§zego w Śńj"glu-zborulariańskiegci orzy ryr*<u

(soionął w }g)ł). Pinadto za}oiyl dla Eniny ariańskiej szkc-
łę orai łflarowa} ogród, w ktCcym wznieslonc budynek §zkolny"
8ardzo rłlele podrdżował. Pod koniec Życia przeszedł rra lute-
raniam. Zrłarl ż).§?.1589 rłe l{§ocła*iu, gdzie został po€howa-

ny w kośc!e).e ewaĘl€lickim o"r. śx. Elżbiety.
Jego druga żona, E}żbieta Zbororska, w l6€E roku §uój

dzlał *nigta sprzeoała P aw ł o rr i A r c l s z erl-
sklemu, atenzkg}el Flelenle i Ęliaszo
rł 1 A R 0 I S a E la § ( I M, również wyznaĘcom arianiznru.
Eliasr ofiaroxał gtin.ie grunt pod cmentarz.Za jego ministro-
wania gnrtną sakgła ariańska cieszyła s,ię najwiękśzym rozgło:
se{n. ?

Ichstarszy syn, r ó rl n 1 e ż E l i a 5 z, byŁ pułkoyni,-

kiem wojsk polskich.
Młodszy Krżysz tc t (L592-L656) po dokonaniuzabój;
stua. uciążlirłego §ąsiada, współxłaścicj.ela (od 16ll) części
Snig}a, pianiacza wyznającego arianizn Co mofiEntu zrealizo_
wania własnych celów : Kaspra 8rzeźnicl<iegq, udał się na Li-
twę, gdzie służył w wojsku Krzysatofa Radziwiłła, skąd jal<o

banita przedostał się do Francji. Następni.e walczył rr armi1

ho].enrjerskiej. lr.l }629 r. (był już wórłczas pułko*nikiem) po-

wierzono mu dovtództxo nad arty).erią] w wojsku holenderskiej
Kałnpanii Zachodnich LŃii, któca p.Ęoladzi}a wojnę z Hisżpa-
nią i Poctugalią w, Brazylii. §zybko *lansował na stopia1 ge-
nerała artylerii i admirała.. powierzono m.l naczelne dgwódz;

two nad armią i f}otą ho},enderską w. karqranii brazylijskiej.,
Wyniesiono go na stanowisko wielkorządcy r* zdobytych krajacti;
uamorsklch, Po wojnie wcaca do Holandi.i.
0d krdla Władysława IV otrzymuje pr,zwolenie pcwrotu do Potr';

ski. §nia 28.0Ą.16Ą6 zostaje powołany ira stanowisko generaŁa]

artylerii oolskiej. !,lalczył Pod Lliow€m, Zbarażem i Zborowern;

l.l }650 r. podał się do dymisji i osiadł pod Gdańskiem, gdzie

znarł w 1656 r. Zwłoki jego prze*iezione do Leszna spłonęły
Ntaz ze zborem br:aci czeski.ch (to też jeden z odłanńrł refor-
macji) poCczas poźaru miasta w czasie najazdu szwedzkiego.

Krz_vsztaf Arclszewski |:yŁ ież pisarzem (epoka baroku).
.ł 8razylii pisał pamiętniki (zaginęły), a z twdrczości. poe-

tyckiej ocalało tylko kJ,1ka wiersz,1. 0dnalezicny w jednej z

bibliotek wenecki,ch cykl jego sonetów zniszczony, zcstał H
1944 r. zani,m zdołano je wydać. La życla wydrukowano tylko
jeden ,łiersz, jakim wraz ;. bratem Eliaszem żegnał rodzinę u-
dając się na xygnanie w 1,622 roku :"ilj,ersze,którymi lch l4ość

i'P. Krzysztof i Ellasz Arciszewscy, z aJczyzny in:eiili,uo (na

wygnanie) idac i vł okręt wsiada.iąc, rtjózioe bardzo żałósne
żegrla1l", ( Hż )
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" Hozmaitości

P jj ł Z I Ę K 0 lł Ą N-I E. Centruln Kultury u, Śmlgiu dziękuJe
uczniom żasadniczej Szkc}y Zawodowej w Śmiglu oraz panu Hie-
roni,lowi Matysiakowi za po.l,}cc przy konserwacji baserru kąpie:-

na tetenie miejscowych obiektórł spor

o Rada Miasta i 6miny ił Śmtglu 8 maja 1991 roku podjęła
uchwaię (nrX1/78,/91 );o utr*of zeniu z
dniem1 llcca So łec twa Że growo.
Na rebraniu wiejskim sołtysem wybrano p.. Mieczvsława Tomo-

wiaka zam. Żegrowo nr }2.
Tak więc liczba sołectw w naszej .;ednóstce administracyjnej
wzrosła do J7.

. Rada Miasta i 6miny ri Śmiglu 11.2.1991 r. podjęła

uchwałę (nrIX/60/91) w spratrle ustale
nia wy§okoścl opłaty targowej na ob:
szarze miasta i gminy Śmigiel. JeJ uysokość ustalono w Załąl
czniku do uchwały, który publikuJemy;

jUBILEUsZ POżYCIA l,tłt_żtŃSl,it,51,1"

W sobotę dnia 1 czerwca 1991 rol<u w rni.ejscoxoścl
Żegrówko , gmina Śmigiei swoje Żelazne Gody obchodzili
Małżonkowie Marianna i Władysław nanka, ktdrzy urcczystośC
6F.,- lecla pożycla małżeńsklego rozpoczęll udziałem w uro-
cz,.,:;tej t4sey św. w Kościele Parafialnym w }łi}kowie Polskim.

jabllaci doczęl<ali się 5 syndw, 3 cdrek, }2 *nukdw x
tym ],7 enłopców i 2t prawnukdw, vl tym ll chłopcdr,ł.

PrZyjąle jubileuszo*-1nch gości ocibyło się * świetl|;
cv wiejskiej. Poza stocsoborłą rociziną w uraczystośgi udział
wzięl.i Burmistrz Mlasta i Głniny Śmigiet pan Jerzy Cieśla 1
Kiecownik Urzędu Stanu Cywilnega, któfży obdarzyll fub1]"atóu
pam!ątkowym wazonern l wiązar$<ą kwlatdłl"

Władysław Krarłczyk

Klerrrłnik ,

Urzędu Stanu Cywilnego w Ś,r,tglu

l,ty5zezególnienie czynnośc! Wysokośd opłaty w zł.

1.Przy sprzedaży od każdej wystaw!,onej

na sprzedaż sztuki :

a) konie powyżej 2 lat, bydło

b) jałorłizna powyżej 6 mlesięcy,źre:
bięta powyżej 6 miesi$y a do 2 lat

c) trzoda chlewna z wyjątkiem prosiąt,
owce,kozy oraz cie].ęta,źrebięta do

6 miesięcy
ż.Przy transakcji kupno/sp.zedaż z samo-

chodu ciężarowego i samochodu ciężaro!
wo-osobowego :

a) powyżej 2 ton

b)2tonyioonizej
}.Przy sprzedaży,/handlu z samochodu osoi. ,

bowego i wozu konnego

4.Przy sprzedaży pEosiąt z wozu konnego,

sancchodu lub przyczepy

10.000,,,:

5.000,.

).000 ,,

20.000 , 
_

15.000, -

10.000, j

l0.000,:
5.Przy sprzedaży obnośnej z ręki, kosza,

skrzynki, wiadra, wdzka, roweru itp.
ocaz zajęcia placu pod stanowlsko lub
towar przeznaczony do sprzedaży nieza:-
Ieżnie od branży lub wykonywania czyn-
ności rzerł.ieślniczych, za ! nz powlerzchni 5.000,-

1,1 § J mdwi się, że onłatę targową pobiera się niezależnie od

należności przewicizianych w odnębnych przepisach za korzysta-
nie z urządzerl targowisk oraz za inne usługl świadczone przez
jednostkę prowadzącą targowiskn"

aaa
5 P n 0 5 T 0 |,,/ A i't I e. Pośpiech jest złym doradcą. W fol:
derze " Śmigiel ] nasza szkoła : 1991 '' na przedostatniej
stronie w wierszu 6 od dołu zamiast :''L.Wlczyńsklego'' win-
no być: "mgr. Franciszka Cieś}ika''. Zainteresowanych j, Czy-
telnikdw pĘzepraszam. Hubert Zbierski.

oraz k o m p u t e r o w ą .;Łsóbkę odbitek z filndr* :

KOOAK, AGFA, FUJI, KONIKA, TUOOR, EQuI, REVUE! P§R§T i lnnyłh
w technol,agi,j, C * Ąl, CN _ i6, AP - 7lJ. Z A P R A S Z A M Y l

,}/Vitrynq. . ." kupic moŻna.w:
Bibliotekach w : Śmiglu, St. Bojanowie, Czaczu, Nietążkcwie.
Sklepach w _Śmiolu : "Ast§a''. Zdzisława Bertholda ul.Świerczę-
wskiego 9 ; "Markas" Marach - Kasprowiak ul. Kilińskiego ?ó;
"Pszczółka" 6§ ul. Sienkiexlcza l ; Edyty Sarłoląg uj". T.Keś*
ciuszki ; Lecha Tyczewsl<iego ul. Mierosławskiego ; ''Foto-Ęlf''
J.Marciniaka ul.Kościuszki ;!ł St. 8oianow_le: $klepy spożyrłcze
S.§neli i sp. oraz M.Dorynek * oba przy ulicy §łdrłnej;Wonieść
sklep spoż. R.Kamieniarza , !ł Ji*a3|g$g sklep spoż. S. Mie-
dzińskiego ; rl Spłavlig sk}ep spoż. M.§arno],a ; rłl2q§lq sklep
spoż. ul. Wielichowska ; w Karśnicach sklep spoż.:w Przy.siecg
Po].skiei. sklep spoź. ;w llzysiece gleleJ*sklep spoży*czy.
NUi'!ERY ZOEZAKTUALIZ0!,IANE - w Bibliotece Miasta i Gminy w Śml-
9lu.

l'J NA5TEPNYM NUMrRzE
i przedszkolach ( 27.6.1991 ).

mn. o opiece społeczłej

y/ ! t Ęyna
§nl9ielska


