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1. Jak ocenia Pan stan gminy
u progu swojej kadencji?
Sytuacja finansowa gminy jest sta-
bilna. Pozwala to na spokojne zakoñ-
czenie zadañ rozpoczêtych w roku
2006. Myœlê przede wszystkim o sali
gimnastycznej w Starej Przesiece II,
budynku OPS w Œmiglu. Trwaj¹ pra-
ce przygotowawcze zwi¹zane z pla-
nowanymi inwestycjami w roku
2007 i latach nastêpnych. 28 grud-
nia 2006 r. Rada Miasta przyjê³a te¿
bud¿et, s¹ wiêc podstawy do spokoj-
nej, rzetelnej, codziennej pracy.
2. Które problemy wed³ug Pana
s¹ najwa¿niejsze do rozwi¹zania?
Wymieniê je krótko w punktach:
• dokoñczenie wodoci¹gowania

gminy, chodzi tu o Zygmuntowo,
Wonieœæ, Jezierzyce, Osiedle Bra-
ci Polskich, ul. Wiatrakowa i Mo-
rownicka w Œmiglu.

• budowa drogi na ul. Polnej, Po³udnio-
wej i Reymonta w Œmiglu

• rozbudowa remizy OSP w Œmiglu.
S¹ jeszcze zadania o charakterze porz¹d-
kowym i organizacyjnym, ale bêd¹ one
rozwi¹zywane na bie¿¹co.
3. Jakie kroki w kierunku ich roz-
wi¹zania zosta³y ju¿ podjête?
Przede wszystkim s¹ na te zadania zapla-
nowane œrodki w bud¿ecie, dla niektó-
rych nale¿a³o zmieniæ, uaktualniæ b¹dŸ
zleciæ opracowanie niezbêdnej dokumen-
tacji. Te prace trwaj¹ i w najbli¿szym cza-
sie bêd¹ kolejno koñczone.

4. Na jakich dzia³aniach chce Pan
siê skupiæ w dalszej kolejnoœci?
ZGKiM w Œmiglu czeka nas przekszta³-
cenie polegaj¹ce na wyodrêbnieniu no-
wego zak³adu, który bêdzie siê zajmowa³
wy³¹cznie gospodark¹ wodno-œciekow¹.
Jest to dzia³anie niezbêdne, abyœmy mo-
gli dalej w ramach Stowarzyszenia Gmin
Nadodrzañskich braæ udzia³ w przygoto-
wywaniu wniosku na finansowanie budo-
wy systemu kanalizacji w gminie.

5. W czym upatruje Pan najwiêksze
szanse na rozwój naszej gminy?
W aktywnoœci jej mieszkañców, wszel-

Jednym z kilku miast
Wielkopolski, które 11 grud-
nia odwiedzi³ ambasador Sta-
nów Zjednoczonych Viktor
Ashe, by³ Œmigiel. Wizyta zo-
sta³a zapowiedziana przez
konsula USA w Poznaniu
i mia³a charakter kurtuazyjny.
Goœcia przyj¹³ w swoim gabi-
necie burmistrz Wiktor Snela
wraz z zastêpc¹ Wies³aw¹ Po-
leszak-Kraczewsk¹, Janem Jó-
zefczakiem, przewodnicz¹-
cym Rady Miejskiej oraz
skarbnikiem Danut¹ Marci-
niak.
Problemy, z jakimi borykaj¹
siê samorz¹dy, s¹ ambasado-
rowi bliskie, a to dlatego, ¿e

W y w i a d  z  b u r m i s t r z e m  Œ m i g l a

kich instytucji, organizacji, sto-
warzyszeñ. Tak¿e zainteresowa-
nie kilku inwestorów daje pod-
stawy do ostro¿nych nadziei, ¿e
powstan¹ u nas nowe firmy, któ-
re dadz¹ zatrudnienie mieszkañ-
com. Szans¹ dla gminy powinny
byæ te¿ te mo¿liwoœci, które roz-
taczaj¹ siê przed wszystkimi
gminami w Polsce, a zwi¹zane s¹
z pozyskiwaniem œrodków po-
mocowych. Bêdziemy podejmo-
waæ wszelkie dzia³ania, aby tych
œrodków zdobyæ dla gminy jak
najwiêcej.
6. Co mo¿e byæ najwiêkszym
zagro¿eniem dla realizacji
dzia³añ na rzecz gminy?
Niestabilne, ci¹gle zmieniaj¹ce
siê prawo. Niestety na to ju¿ nie
mamy wp³ywu. Nieraz mo¿na

tylko czekaæ i liczyæ na to, ¿e jakoœæ sta-
nowionego prawa bêdzie dla gmin po-
moc¹, a nie przeszkod¹.
7. Z jakimi krajami nasza gmina bê-
dzie utrzymywaæ nadal uk³ady part-
nerskie?
Nic siê nie zmieni. Mamy partnerskie
kontakty z Francj¹ i Czechami. Chcemy
je utrzymaæ i rozwijaæ
8. Jak udaje siê Panu godziæ obo-
wi¹zki burmistrza z obowi¹zkami ro-
dzinnymi?
Nie jest to ³atwe, ale jakoœ mi siê udaje.
Myœlê, ¿e wiêksza w tym zas³uga rodzi-
ny ni¿ moja.

przed objêciem placówki dy-
plomatycznej w Warszawie
przez wiele lat by³ burmi-
strzem miasta Knoxville w sta-
nie Tennessee. Interesowa³y
go przede wszystkim zamie-
rzenia nowych w³adz oraz naj-
istotniejsze problemy gminy.
Na pami¹tkê spotkania wy-
mieniono okolicznoœciowe pu-
blikacje. Burmistrz przekaza³
ambasadorowi ksi¹¿kê doty-
cz¹c¹ badañ archeologicz-
nych osady w Bruszczewie,
a sam otrzyma³ album parków
narodowych USA.

A. Kasperska
fot. A. Kasperska

Ambasador USA z kurtuazyjn¹ wizyt¹ w Œmiglu

Wiktorem Snel¹
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Na V Miêdzynarodowym
Festiwalu Piosenki organizo-
wanym w Bia³ymstoku przez
Telewizjê i Radio „JARD” Ka-
sia Marona z Widziszewa,
ucz¹ca siê œpiewu u Henryka
Pelli w Studio Piosenki „Mu-
zol” dzia³aj¹cym przy Cen-
trum Kultury w Œmiglu, zdo-
by³a I miejsce w swojej kate-
gorii wiekowej i Grand Prix.
Festiwal odby³ siê w dniach 1-
3 grudnia 2006 roku. W pó³fi-
nale uczestniczy³o 170 osób,

I miejsce i Grand Prix dla Kasi
Marony

z których do fina³u zakwalifi-
kowano oko³o 80.
Kasia zaœpiewa³a utwór Geor-
ge«a Gershwina – „Summer-
time”. Akompaniowa³ jej na
pianinie instruktor Henryk
Pella. Konkurencja by³a spo-
ra, bo uczestnicy przyjechali
nie tylko z Polski, ale i z £otwy,
Estonii, Litwy, Ukrainy i Rosji
– niektórzy z miejscowoœci
odleg³ych ponad cztery tysi¹-
ce kilometrów.
Obecnie Radio Jard promuje

kilka utworów wykonywa-
nych przez Kasiê. Mamy na-
dziejê, ¿e do³¹cz¹ wkrótce do

nich radia z naszego woje-
wództwa.

E.K.

Betlejemskie Œwiat³o Po-
koju p³onie w Grocie Narodze-
nia Pañskiego w Betlejem. Rê-
koma harcerzy i skautów
w ci¹gu kilku dni rozprze-
strzenia siê po ca³ej Europie.
Œwiat³o dociera do wszyst-
kich, którym bliskie jest prze-

Betlejemskie Œwiat³o Pokoju
w Œmiglu

s³anie pokoju, braterstwa,
wzajemnego zrozumienia lu-
dzi i narodów.
22 grudnia o godzinie 1800 na
Placu Rozstrzelanych Kr¹g In-
struktorski „Grot” Hufca ZHP
Œmigiel zorganizowa³ uroczy-
ste przekazanie Betlejemskie-

go Œwiat³a Pokoju w³adzom
miasta oraz mieszkañcom.
Przy blasku pochodni betle-
jemski ogieñ otrzymali: bur-
mistrz Œmigla Wiktor Snela,
przewodnicz¹cy Rady Miej-
skiej Œmigla Jan Józefczak,
burmistrz Œmigla poprzedniej
kadencji, przewodnicz¹cy
Rady Przyjació³ Harcerstwa
Józef Cieœla.
Zebrani wys³uchali refleksji
na temat idei i przes³ania Be-
tlejemskiego Œwiat³a Pokoju,
które w tym roku zap³onê³o po
raz szesnasty. Za ka¿dym ra-
zem towarzyszy mu inne prze-
s³anie. W tym roku brzmi ono:
”Jedno Œwiat³o – Jedno Przy-
rzeczenie”. Nasze spotkanie
umili³o wspólne kolêdowanie
z zespo³em „Deesis”, który
w ten ch³odny wieczór roz-
grza³ wszystkich obecnych.
W przedœwi¹tecznym tygo-

dniu harcerze dotarli z Betle-
jemskim Œwiat³em Pokoju do
œmigielskich instytucji, takich
jak: Oœrodek Pomocy Spo-
³ecznej, Centrum Kultury, Za-
k³ad Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej. Odwiedzili
tak¿e posterunek policji, szpi-
tal oraz Przychodniê Lekarza
Rodzinnego. Zanieœli œwiat³o
do osób, firm i organizacji,
z którymi w ci¹gu roku wspó³-
pracujemy. Betlejemski ogieñ
zap³on¹³ w szko³ach i koœcio-
³ach w ca³ej gminie oraz
w Wilkowie Polskim.
Dziêkujê harcerzom z Krêgu
Instruktorskiego „Grot”, Cen-
trum Kultur y w Œmiglu za
przygotowanie uroczystoœci,
zespo³owi „Dessis” oraz
mieszkañcom za liczny udzia³
w spotkaniu.
fot. archiwum ZHP Œmigiel 

Magdalena Stachowska

Minione œwiêta Bo¿ego
Narodzenia jak co roku po-
przedzi³a uroczysta wigilia dla
osób samotnych oraz potrze-
buj¹cych wsparcia, zorganizo-
wana przez Oœrodek Pomocy
Spo³ecznej w Œmiglu.
21 grudnia przy wspólnym
stole w restauracji „Marta”,
obok zaproszonych pod-
opiecznych OPS i pracowni-
ków oœrodka, usiedli równie¿
burmistrz Wiktor Snela, jego
zastêpca Wies³awa Poleszak-
Kraczewska, Jan Józefczak,
przewodnicz¹cy Rady Miej-

skiej, ks. kanonik Zygmunt
Bartkowiak, radny Bogdan
Turliñski oraz Barbara Kuder-
ska, kierownik placówki po-
mocy spo³ecznej.
Szef kuchni zadba³, by na
œwi¹tecznym stole nie zabra-
k³o tradycyjnych dañ. By³y
wiêc œledzie w œmietanie, sma-
¿ony karp, kluski z makiem,
barszcz z uszkami, a tak¿e cia-
sto i kawa. Poczêstunek po-
przedzi³a wspólna modlitwa
oraz ¿yczenia, którym towa-
rzyszy³o tradycyjne prze³ama-
nie siê op³atkiem.

By³ wigilijny karp i barszcz
z uszkami

Wypowiedziano wiele ¿yczli-
wych i ciep³ych s³ów, jednak
tym, czego najczêœciej sobie
¿yczono, by³o przede wszyst-
kim zdrowie.

Œwi¹teczny nastrój spotkania
dope³ni³ koncert kolêd w wy-
konaniu dzieci, pod opiek¹
katechetki ¯anety Prajs.

A. Kasperska

fot. A. Kasperska
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Ju¿ po raz pi¹ty, 7 stycznia
o godz. 1500w Centrum Kultu-
ry w Œmiglu, odby³ siê Prze-
gl¹d Widowisk Jase³kowych
i Grup Kolêdniczych. Tym ra-
zem na scenie zaprezentowa-
³y siê jedynie zespo³y jase³ko-
we. Zg³osi³y siê „Weso³e nut-
ki” – Stara Przysieka Druga ,
zespó³ z klasy „O” w ¯egrów-
ku oraz zespó³ ze Szko³y Filial-

nej w Wonieœciu.
Pierwsi na scenie stanêli naj-
m³odsi artyœci, którzy przed-
stawili „Jase³ka bo¿onarodze-
niowe” ubarwione piosenka-
mi „Arki Noego”. Nad ca³o-
œci¹ czuwa³a opiekunka –
Agnieszka £ochowicz. Zespó³
z Wonieœcia, pod kierownic-
twem opiekunek Wandy Olej-
nik i Zofii Adamczak, zapre-

Przegl¹d Widowisk Jase³kowych
i Grup Kolêdniczych

zentowa³ widowisko jase³ko-
we pt. „Nasza szopka” nato-
miast „Weso³e Nutki” ze Sta-
rej Przysieki Drugiej jase³ka
„A nadzieja znów wst¹pi
w nas”. Opiekunami tego naj-
liczniejszego, trzydziestooso-
bowego zespo³u byli Danuta
Kowalczyk i Piotr Grobelny.
Obu zespo³om towarzyszy³
chórek prowadzony przez

Micha³a Dolatê.
Tegoroczny przegl¹d odbywa³
siê bez udzia³u jury. Zespo³y
otrzyma³y nagrody pieniê¿ne
oraz dyplomy, które wrêczy³a
opiekunom wiceburmistrz
Œmigla – Wies³awa Poleszak-
Kraczewska.

M.D.
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22 grudnia w Szkole Filial-
nej w ̄ egrówku odby³o siê do-
roczne spotkanie œwi¹teczne
rodziców, dzieci i nauczycieli.
Na pocz¹tku dzieci powita³y
kolêd¹ Gwiazdora, a nastêp-
nie ka¿da z klas zaprezento-
wa³a  bo¿onarodzeniowe

Wigilia i Bo¿e Narodzenie
to niew¹tpliwie najpiêkniejsze
œwiêta w roku. Samorz¹dowe
Gimnazjum i Szko³a Podsta-
wowa w Œmiglu podda³y siê
ich urokowi ju¿ 22 grudnia –
ostatniego dnia nauki. Poza
lekcjami odby³y siê wtedy wi-
gilie klasowe, czyli spotkania
uczniów z wychowawcami,
podczas których dzielono siê
op³atkiem, œpiewano kolêdy,
obdarowywano siê prezenta-
mi. Spotkania mia³y miejsce
w œwi¹tecznie przystrojonych
klasach, przy siêgaj¹cych su-
fitu choinkach i pomys³owych
gazetkach. Tego dnia ucznio-

Bo¿onarodzeniowe spotkanie
w ¯egrówku

przedstawienie, które przepla-
tano kolêdami œpiewanymi
z rodzicami.
Na koniec spotkania dzieci
otrzyma³y prezenty. Uroczy-
stoœci towarzyszy³o Betlejem-
skie Œwiat³o Pokoju, które do
szko³y przynios³y zuchy.

W wigilijny wieczór harcerze
z 2 ŒDH „S³oneczna Groma-
da”, tradycyjnie ju¿ przebrani
za kolêdników z gwiazd¹ i tu-
roniem, zanieœli je do miesz-
kañców ¯egrówka.
6 stycznia w sali wiejskiej od-
by³o siê spotkanie op³atkowe
zorganizowane przez KGW,
rady so³eckie ¯egrówka,
¯egrowa i Bielaw, radnego
Skorackiego oraz grono peda-

gogiczne miejscowej szko³y.
Na uroczystoœci zaprezento-
wali siê uczniowie kl. „0” i II
w przedstawieniu jase³ko-
wym. By³o wspólne dzielenie
siê op³atkiem i œpiewanie ko-
lêd. Goœæmi honorowymi spo-
tkania byli burmistrz W. Sne-
la, jego zastêpca W. Poleszak
-Kraczewska i ks. proboszcz
Stanis³aw Wiatrowski.

B.£.

Przeprowadzony w paŸ-
dzierniku w Urzêdzie Miej-
skim audyt oprogramowania
komputerowego zakoñczy³
siê uzyskaniem certyfikatów
„Legalna Firma” oraz „Micro-
soft License Menagement
Program”.
Pierwszy z nich zosta³ przy-
znany po przeprowadzeniu
profesjonalnej kontroli legal-

Czar Bo¿ego Narodzenia
wie obejrzeli równie¿ przed-
stawienie „Czar Bo¿ego Naro-
dzenia” przygotowane przez
cz³onków samorz¹du gimna-
zjum oraz kó³ka teatralnego
w re¿yserii opiekunki obydwu
organizacji Joanny Pawlickiej.
Oprawê muzyczn¹ stworzy³a
nauczycielka muzyki A³³a To-
maszewska i prowadzony
przez ni¹ zespó³ wokalny.
Spektakl przypomnia³ widzom
najwa¿niejsze tradycje bo¿o-
narodzeniowe oraz podkreœli³
duchowy wymiar œwi¹t, o któ-
rym czêsto zapominamy, sku-
piaj¹c siê na atrakcyjnych do-
datkach. A przecie¿ stanowi¹

one zaledwie oprawê magii
œwi¹tecznych dni, sprawiaj¹-
cej, ¿e nawet ci, których na co

dzieñ sporo dzieli, potrafi¹
³amaæ siê op³atkiem.

Hanna Portala

Legalny urz¹d
noœci zainstalowanych w urzê-
dzie programów komputero-
wych przez „BKK INWEST
Maciej Szynkarek” w Lesznie,
drugi - na wniosek tej firmy,
po przeprowadzeniu audytu
przyzna³ MICROSOFT. Kon-
trola obejmowa³a ponadto in-
dywidualne stanowiska pracy
urzêdników i dotyczy³a spraw-
dzenia ewentualnych nadu¿yæ

w korzystaniu
z Internetu.
C e r t y f i k a t y
z r¹k Macieja
Szynkarka ode-
bra³ burmistrz
Wiktor Snela
w o b e c n o œ c i
£ukasza Szam-
borskiego oraz Macieja Wi-
œniewskiego, pracowników
odpowiedzialnych za prawi-
d³owe funkcjonowanie sprzê-

tu komputerowego w Urzê-
dzie.

A. Kasperska
fot. A. Kasperska
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Spora grupa mieszkañców
Œmigla powita³a Nowy Rok na
placu przed Urzêdem Miej-
skim.
Czeka³ tam na wszystkich
dwugodzinny koncert zespo-
³u muzyczno-wokalnego
„DUX” z Leszna, szampan,

Serdeczne podziêkowania
dla sprzedaj¹cych i kupuj¹-
cym na œmigielskim targowi-
sku, którzy w œrodê 6 grudnia
przekazali dary œwi¹teczne na
rzecz potrzebuj¹cych miesz-
kañców naszej gminy sk³adaj¹
wolontariusze z Liceum Ogól-
nokszta³c¹cego w Œmiglu, Ze-
spo³u Szkó³ Ponadgimnazjal-
nych w Niet¹¿kowie, Samo-
rz¹dowego Gimnazjum w Bro-
nikowie oraz ich opiekunowie
– ksi¹dz Marcin JóŸwiak

Œwi¹teczn¹ niespodziankê
dla niepe³nosprawnego ch³op-
ca, Patryka Wojtysiaka z No-

Dziêkujemy ofiarodawcom!
i Wojciech Ciesielski.
Pragniemy równie¿ poinfor-
mowaæ, ¿e zebrane s³odycze
przekazano do œwietlic tera-
peutycznych, dzieciom hospi-
talizowanym w koœciañskim
szpitalu, a pozosta³¹ czêœæ roz-
dzielono, korzystaj¹c przy
tym z pomocy pracowników
Oœrodka Pomocy Spo³ecznej
w Œmiglu, miêdzy wielodziet-
ne rodziny naszej gminy.

W. Ciesielski
fot. W. Ciesielski

wej Wsi przygotowali cz³onko-
wie Kurkowego Bractwa
Strzeleckiego w Œmiglu.

Na trzy dni przed Bo¿ym Na-
rodzeniem Aleksander Przy-
dro¿ny i Adam Dor ynek,
przedstawiciele zarz¹du brac-
twa, odwiedzili rodzinny dom
Patryka. W imieniu wszyst-
kich cz³onków organizacji pa-
nowie przekazali ch³opcu 480
z³otych. – Niech ta skromna
suma, gwiazdkowy dar serca,
pomo¿e Wam i Waszemu sy-
nowi bardziej cieszyæ siê œwiê-
tami – ¿yczy³ rodzinie Wojty-
siaków Adam Dorynek.
Bracia przekazan¹ kwotê ze-
brali podczas okolicznoœcio-
wego strzelania. Za kilka mie-
siêcy, 20 kwietnia, Kurkowe
Bractwo Strzeleckie w Œmiglu
obchodziæ bêdzie piêtnast¹
rocznicê reaktywowania dzia-
³alnoœci. Z tej okazji obecny
król strzelców Adam Dory-

Gwiazdkowy dar serca nek wykona³ jubileuszow¹ tar-
czê, do której bracia celowali
w³aœnie podczas – jak sami je
nazwali – char ytatywnego
strzelania. Obaj panowie za-
pewnili, ¿e taka forma pomo-
cy, ma ju¿ na sta³e zagoœciæ
w zwyczaju bractwa.
Pierwszym obdarowanym zo-
sta³ w³aœnie Patryk. Ch³opiec
ma 10 lat i cierpi na rdzenio-
wy zanik miêœni, chorobê, któ-
ra na sta³e zwi¹za³a go z wóz-
kiem inwalidzkim.
Gdy do domu zakradnie siê
choroba, ka¿da pomoc jest
cenna, a udzielona w tak  wy-
j¹tkowym czasie jak okres
œwi¹t Bo¿ego Narodzenia –
bezcenna.

A. Kasperska
fot. A. Kasperska

Noworoczny toast
a o pó³nocy wystrzeli³y fajer-
werki. Noworoczny toast wraz
z przyby³ymi wzniós³ bur-
mistrz Wiktor Snela, ¿ycz¹c
wszystkim wielu radosnych
chwil oraz zdrowia w nadcho-
dz¹cym 2007 roku.
Na sylwestrow¹ noc „pod

chmurk¹”, wspólnie z miesz-
kañcami Œmigla zdecydowali
siê równie¿ m.in. Wies³awa
Poleszak-Kraczewska - zastêp-
ca burmistrza, Danuta Marci-
niak - skarbnik, a tak¿e radni
Bogdan Turliñski i Roman
Schiller.
Taka forma powitania Nowe-

go Roku odby³a siê po raz
czwarty. Organizatorem im-
prezy by³o œmigielskie Cen-
trum Kultury. Nad bezpie-
czeñstwem bawi¹cych siê czu-
wa³o czterech policjantów
oraz cz³onkowie OSP ze Œmi-
gla.

A. Kasperska

fot. A. Kasperska
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Œ m i g i e l s k i e  S z k o l n e
Schronisko M³odzie¿owe od
stycznia bêdzie mia³o nowe
kierownictwo. Dotychczaso-
wa szefowa, Krystyna Bzyl,
odchodzi na zas³u¿ony odpo-
czynek.
Na emeryturê pani Krystyna
przechodzi po raz drugi. Od
12 lat jest emerytowan¹ na-
uczycielk¹, a obowi¹zki kie-
rownika schroniska pe³ni³a
nieco d³u¿ej, bo 16 lat. Do tej
pory by³a jedyn¹ osob¹ zarz¹-
dzaj¹c¹ t¹ placówk¹ od mo-
mentu jej powo³ania. Jak sama
wspomina, pocz¹tki nie by³y
³atwe. Inicjatywa utworzenia
schroniska napotyka³a wiele
przeciwnoœci. Przyszkolny
budynek pe³ni¹cy pierwotnie
funkcjê magazynów, mia³ zo-
staæ zagospodarowany przez
sportowców, jednak determi-
nacja ówczesnego dyrektora
Jana Nowickiego doprowadzi-

³a do powstania schroniska.
Dziœ jest ju¿ jasne, ¿e by³a to
trafna decyzja, podobnie jak
ta, ¿e kierownikiem placówki
zosta³a Krystyna Bzyl.
O tym, ¿e wk³ada³a ona w pro-
wadzenie schroniska ca³e
swoje serce, przekonali siê
przede wszystkim goœcie, któ-
rych przez ca³e lata nie bra-
kowa³o. Ma to równie¿ swoje
odzwierciedlenie w licznie
przyznawanych placówce
wyró¿nieniach. Dwukrotne
srebrne i trzykrotne z³ote wy-
ró¿nienie w ogólnopolskich
konkursach schronisk m³o-
dzie¿owych, przyznawane
przez Zarz¹d G³ówny Polskie-
go Towarzystwa Schronisk
M³odzie¿owych, mówi samo
za siebie.
Dziœ schronisko dysponuje 48
miejscami noclegowymi,
w tym czterema pokojami
dwuosobowymi z ³azienk¹.

N i e d a w n o  w y m i e n i o n o
wszystkie okna, a w pomiesz-
czeniach jest zawsze schlud-
nie i czysto. – Wiele polskich
schronisk mo¿e pozazdroœciæ
nam takiego standardu – kwi-
tuje pani Krystyna, maj¹c na-
dziejê, ¿e jej nastêpca zadba,
by stale go podwy¿szaæ.
Za d³ugoletni¹ oddan¹ pracê
na rzecz œmigielskiego schro-
niska podziêkowa³ Krystynie

Bzyl burmistrz Wiktor Snela,
¿ycz¹c jednoczeœnie zdrowia
i pomyœlnoœci.
Sama emerytka planuje wol-
ny czas wykorzystaæ na tury-
styczne wyprawy. Teraz mo¿e
jej bêdzie siê zdarzaæ korzy-
staæ z us³ug innych schronisk.
Do czasu powo³ania nowego
kierownika pe³ni¹c¹ obowi¹z-
ki bêdzie Gra¿yna Ruta.

A. Kasperska

Na emeryturê po raz drugi

fot. A. Kasperska

7 stycznia 2007 roku o go-
dzinie 1900 w Centrum Kultu-
ry w Œmiglu odby³ siê uroczy-
sty apel poœwiêcony 25 rocz-
nicy wprowadzenia stanu wo-
jennego.

Uroczystoœæ ta zosta³a zor-
ganizowana przez Liceum
Ogólnokszta³c¹ce w Œmiglu,
Œmigielskie Towarzystwo Kul-
turalne i Centrum Kultury
w Œmiglu.

W pierwszej czêœci wie-
czornicy zosta³ zaprezentowa-
ny referat wyg³oszony przez

Uroczysta wieczornica z okazji
25 rocznicy wprowadzenia stanu

wojennego.
Wojciecha Ciesielskiego, na-
uczyciela historii w liceum,
w oprawie multimedialnej
przygotowanej przez Artura
Hojana.

W drugiej czêœci wyst¹pi-
³a m³odzie¿ licealna. Zapre-
zentowa³a ona spektakl te-
atralny przygotowany przez
re¿ysera Teatru 112 Janusza
Dodota, w opracowaniu mu-
zycznym Piotra Filipowicza.

Uczniowie w sposób cieka-
wy i sugestywny przedstawili
obrazy z ¿ycia Polaków z cza-

su stanu wojennego.
Na zakoñczenie spotkania

g³os zabra³ burmistrz Œmigla
Wiktor Snela, który podziêko-

wa³ organizatorom za przygo-
towanie wieczornicy oraz
wszystkim, którzy przybyli do
sali Centrum Kultury.

(lo)



styczeñ/200710

Pier wsze posiedzenie
Rady Miejskiej Œmigla V ka-
dencji odby³o siê w poniedzia-
³ek, 27 listopada. Wiêkszoœæ
jej cz³onków ma ju¿ doœwiad-
czenie w pracy samorz¹du.
W³odzimierz Drótkowski,
Wies³aw Kasperski, Marian
Drzewiecki, Jan Józefczak,
Stanis³aw Pawlak, Bogdan
Turliñski, Zenon Skoracki,
Zdzis³aw ̄ aczyk, Jan Pietrzak
i Roman Schiller byli radnymi
poprzedniej kadencji. Jeszcze
wczeœniej mandaty posiadali
Maria Bia³as, Wojciech Cie-
sielski oraz Tadeusz Wasie-
lewski. Debiutantami w roli
radnych s¹ Rafa³ Klem oraz
Alfred Splisteser. Najwa¿niej-
szym punktem obrad by³o za-
przysiê¿enie nowej rady, a tak-
¿e wybór jej przewodnicz¹ce-
go oraz zastêpcy. Rajcy jedno-
myœlnie zdecydowali, ¿e na
czele Rady Miejskiej Œmigla
stanie Jan Józefczak, a jego
zastêpc¹ bêdzie Stanis³aw
Pawlak.

Trzy sesje nowej rady
Ponadto wy³oniono komisjê
rewizyjn¹ w sk³adzie: Zdzis³aw
¯aczyk – przewodnicz¹cy,
Maria Bia³as, Roman Schiller,
Bogdan Turliñski i Wies³aw
Kasperski.
Ustêpuj¹cy burmistrz Józef
Cieœla przedstawi³ nowej ra-
dzie sprawozdanie o stanie
gminy na koniec kadencji. Na
sesji obecny by³ równie¿ Wik-
tor Snela, jako burmistrz -
elekt.
Na zakoñczenie Wojciech Cie-
sielski przedstawi³ kilka po-
mys³ów, które w jego przeko-
naniu zaakcentuj¹ spo³eczny
charakter pracy radnych. Je-
den z nich zak³ada przezna-
czenie przez ka¿dego z rad-
nych czêœci diety na fundusz
stypendialny dla najzdolniej-
szych gimnazjalistów w gmi-
nie. – Sprawy materialne czê-
sto przes³aniaj¹ sprawy ludz-
kie, a to by³by gest w kierun-
ku m³odzie¿y – podkreœli³ rad-
ny Ciesielski.
II Sesja Rady Miejskiej Œmigla

odby³a siê ju¿ 4 grudnia.
G³ównym punktem obrad
by³o zaprzysiê¿enie nowo wy-
branego burmistrza Œmigla.
Obejmuj¹cy urz¹d Wiktor
Snela uroczyœcie œlubowa³
dochowaæ wiernoœci prawu,
a powierzon¹ funkcjê sprawo-
waæ tylko dla dobra publiczne-
go i pomyœlnoœci mieszkañ-
ców. Symbolicznego przeka-
zania nowemu w³odarzowi
³añcucha, insygnium w³adzy
burmistrza, dokona³ ustêpuj¹-
cy ze stanowiska Józef Cieœla.
Dla obu panów by³y kwiaty,
gratulacje oraz ¿yczenia.
Dalsze obrady poœwiêcono
ukonstytuowaniu siê pozosta-
³ych komisji rady. I tak powo-
³ano komisje:
- finansowo-gospodarcz¹,
w sk³adzie: Wies³aw Kasper-
ski – przewodnicz¹cy, Roman
Schiller – zastêpca, W³odzi-
mierz Drótkowski, Marian
Drzewiecki, Stanis³aw Paw-
lak, Jan Pietrzak, Zenon Sko-
racki i Zdzis³aw ¯aczyk;
- spraw spo³ecznych: Bogdan
Turliñski – przewodnicz¹cy,

W³odzimierz Drótkowski –
zastêpca, Maria Bia³as, Woj-
ciech Ciesielski, Rafa³ Klem
i Zenon Skoracki;
- rolnictwa, rzemios³a i ochro-
ny œrodowiska: Marian Drze-
wiecki – przewodnicz¹cy, Al-
fred Splisteser – zastêpca, Jan
Józefczak, Stanis³aw Pawlak,
Jan Pietrzak, Tadeusz Wasie-
lewski;
- planowania i rozwoju: Tade-
usz Wasielewski – przewodni-
cz¹cy, Rafa³ Klem – zastêpca,
Wojciech Ciesielski, Zenon
Skoracki oraz Alfred Spliste-
ser.
W czasie trzeciej sesji Rady
Miejskiej,11 grudnia, u boku
burmistrza Wiktora Sneli za-
siad³a Wies³awa Poleszak-
Kraczewska, któr¹ tego dnia
w³odarz gminy powo³a³ na
swojego zastêpcê. Burmistrz
poinformowa³ radê o swojej
decyzji, podkreœlaj¹c, ¿e jego
zdaniem jest to w³aœciwa oso-
ba na w³aœciwym stanowisku.

M.D.
fot. A. Kasperska
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Na podsumowanie roku
sportowego, 16 grudnia do
Centrum Kultur y przybyli
przedstawiciele w³adz powia-
towych, samorz¹dowych, or-
ganizacji sportowych, trene-
rzy oraz sami sportowcy. Tym
razem podsumowanie dorob-
ku spor towego po³¹czono
z piêcioleciem istnienia oœrod-
ka.
Sprawozdanie z dzia³alnoœci
organizacji sportowych, z któ-
rymi wspó³pracowa³ OKFiR
przedstawi³ jego kierownik,
Zygmunt Ratajczak. Dotyczy-
³o ono  KS „Mas-Rol” Sp³awie,
KS „Grom” Czacz, LUKS Sta-
re Bojanowo, KS „Pogoñ”
Œmigiel, KS „Polonia Arsena³”
Œmigiel, KS „Orlêta” Czacz,
KS „Wie¿a” Œmigiel, TKKF
„Gryf” Przysieka Polska, Kur-
kowego Bractwa Strzeleckie-
go ,  PZW Ko³o  Œmig ie l ,
PZHGP Sekcja nr 2 Œmigiel,
Gminnego Sportu Szkolnego
oraz sekcji dzia³aj¹cych przy
OKFiR: modelarskiej w Sta-
rym Bojanowie, amatorskiej
siatkówki mêskiej, m³odzie¿o-
wej siatkówki „NO Name”
i Miejsko-Gminnej Szkó³ki Pi³-
ki No¿nej.
Goœciem obchodów by³ rów-
nie¿ Adam £abêdzki, tego-
roczny motorowodny mistrz
œwiata w klasie T 550 i mistrz
Europy w klasie S 550, miê-
dzynarodowy mistrz Niemiec
w klasie S-550,od niespe³na
kilku miesiêcy reprezentant
kadry Polski. W uznaniu wy-
bitnych osi¹gniêæ sportowych

30 gr udnia w Lesznie
odby³ siê XXII Bieg Sylwestro-
wy na dystansie 4,5 km. Tra-
sa biegu rozpoczyna³a siê na
leszczyñskim Rynku a koñ-
czy³a przy Jednostce Wojsko-
wej. Spotka³o siê na niej oko-
³o 600 zawodników – m³odzie¿
szkolna, ¿o³nierze, zawodow-
cy i weterani. W najstarszej
kategorii wiekowej bezkonku-
rencyjny by³ Micha³ Szkudla-

Podsumowanie roku sportowego 2006.
Jubileusz OKFiR-u

otrzyma³ on pami¹tkow¹ pate-
rê, któr¹ wrêczyli wspólnie
Wiktor Snela, burmistrz Œmi-
gla i Jan Józefczak, przewod-
nicz¹cy Rady Miejskiej. Po-
dobne pami¹tki, podziêkowa-
nia za wspó³pracê w latach
2002 – 2006 ufundowano dla
Józefa Cieœli – burmistrza
Œmigla poprzedniej kadencji
oraz Stefana Stachowiaka –
jego zastêpcy.
Pami¹tkowe medale, statuet-
ki i dyplomy otrzymali rów-
nie¿ wytypowani przez kluby,
sekcje, stowarzyszenia oraz
OKFiR zawodnicy, trenerzy
i dzia³acze. Wrêczali je wice-
starosta powiatu koœciañskie-
go Edward Strzymiñski, bur-
mistrz Wiktor Snela, jego za-
stêpca Wies³awa Poleszak-
Kraczewska, przewodnicz¹cy
rady Jan Józefczak, radna Sej-
miku Województwa Wielko-
polskiego Ma³gorzata Adam-
czak, dyrektor Centrum Kul-
tur y w Œmiglu Eugeniusz
Kurasiñski oraz kierownik
OKFiR.
By³a równie¿ pora na ¿yczenia
i gratulacje dla jubilata, czyli
Oœrodka Kultury Fizycznej
i Rekreacji w Œmiglu, za któ-
re serdecznie dziêkujemy.
Atmosferê podsumowania
uœwietni³y piosenki turystycz-
ne i poezja œpiewana w wyko-
naniu zespo³u „Ka¿dy grosz”
w sk³adzie: Piotr Filipowicz,
Andrzej Weber, Piotr Andry-
nowski, Dariusz Dêbniak,
Pawe³ Œliwiñski.

OKFiR

Sylwestrowe biegi
rek z Przysieki Polskiej.
Sylwestrowy bieg wcale pana
Micha³a nie zmêczy³, bo ju¿
nastêpnego dnia wzi¹³ udzia³
w XXII Biegu Sylwestrowym
w Trzebnicy k/Wroc³awia na
dystansie 10 km. Na trudnej,
pagórkowatej trasie spotka³o
siê 713 zawodników. Pan Mi-
cha³ zaj¹³ w kat. pow. 70 lat
czwarte miejsce.

M.D.
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Prezentowane na wysta-
wie prace Asi Ousiakowej i Ki-
ry³a Dacuka nawi¹zuj¹ do kla-
syki malarstwa rosyjskiego.
Asia Ousiakowa urodzi³a siê
w Sankt Petersburgu. Ukoñ-
czy³a tamtejszy Uniwersytet
Pedagogiczny ma wydziale
malarstwa i grafiki. Uderza-
j¹c¹ cech¹ jej malarstwa jest
fascynacja kolorem rosyj-
skich impresjonistów „srebr-
nego wieku”. Pozostaje tak¿e

Zespó³ folklor ystyczny
„Radonica” i taneczny „Pre-
obrazenije” wyst¹pi³y w auli
Zespo³u Szkó³ Ponadgimna-
zjalnych w Niet¹¿kowie. Za-
prezentowa³y rosyjski folklor
z okolic Moskwy oraz tañce
klasyczne, miêdzy innymi do
muzyki Fryderyka Chopina.
Koncert cieszy³ siê du¿ym
zainteresowaniem publiczno-

pod urokiem twórczoœci pol-
skiej malarki Olgi Boznañ-
skiej.
Kiry³ Dacuk jest absolwentem
s³ynnej Akademii Sztuk Piêk-
nych w Sankt Petersburgu.
Styl malarstwa artysty odwo-
³uje siê do romantyzmu. Na-
œladuj¹c wielkich mistrzów,
artysta w kreatywny sposób
kontynuuje najlepsze tradycje
klasycznego malarstwa rosyj-
skiego. Domen¹ Kiry³a Dacu-

Malarstwo z Sankt Petersburga

Rosyjska zima autorstwa Kirilla Dacuka

Asia Ousiakowa i Kirill Dacuk autorzy wystawy

Dyrektor Centrum Kultury Eugeniusz
Kurasiñski z malarzami z St. Petersburga

skim „Teleskopie”. Nastêpnie
zosta³a przeniesiona do wolsz-
tyñskiego Domu Kultury.
M³odym malarzom z Sankt
Petersburga - Asi i Cyrylowi

¿yczê wielu piêknych wystaw,
sprzedanych prac i zapraszam
do czêstego odwiedzania na-
szego kraju.

Tolek Szulc

k a  s ¹  p o r t r e t y
uznawane na wy-
stawach w krêgu
akademickim za
doskona³e, w b³y-
skotliwy sposób
ods³aniaj¹ce naj-
bardziej skrywany
pr ywatny œwiat
modeli.
Wystawa czynna
by³a od 23 listopa-
d a  2 0 0 6  r .  d o
10 stycznia 2007 r.
i cieszy³a siê bar-
dzo du¿ym zainte-
r e s o w a n i e m ,
szczególn ie  po
emisji w poznañ-

Zespo³y z Rosji w Niet¹¿kowie
œci, która nagrodzi³a wyko-
nawców gor¹cymi oklaskami.
Zespo³y przyjecha³y z miejsco-
woœci Klin ko³o Moskwy w ra-
mach projektu ,,Rosyjska kul-
tura w krajach Europy”. Wy-
stêp w Niet¹¿kowie by³ jed-
nym z wielu zorganizowanych
na terenie Polski, Niemiec
i Francji. Po koncercie odby-
³o siê spotkanie z cz³onkami

ZPiT „¯eñcy Wielkopolscy”,
którzy w rewan¿u zaœpiewali
kilka polskich pieœni ludo-
wych. Kierownicy zespo³ów
„Radonica” i „Preobrazenije”
byli zainteresowani wspó³-
prac¹ z zespo³em z Niet¹¿ko-
wa, który mo¿e niebawem za-
prezentuje siê na scenach Kli-
nu i Moskwy.
Organizatorem koncertu by³o
Stowarzyszenie Mi³oœników

Folkloru „¯eñcy Wielkopol-
scy” i Zespó³ Szkó³ Ponadgim-
nazjalnych w Niet¹¿kowie, we
wspó³pracy z Leszczyñskim
Oddzia³em Polskiego Zwi¹z-
ku Chórów i Orkiestr. S³owa
podziêkowania nale¿¹ siê
g³ównie Tadeuszowi Paproc-
kiemu – prezesowi PZChiO
w Lesznie.

R.R.
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O nieznanym bohaterze z Morownicy

Wystrzelenie rakiety wprawi³o hitlerowców we wœciek³oœæ. Kiedy
wywa¿yli drzwi do pokoju celników, Ignacemu wpakowali w klatkê pier-
siow¹ ca³¹ seriê z karabinu maszynowego natomiast Szarkowi odciêli
pociskami nogê w biodrze.

Ignacy Wasielewski i Stanis³aw Szarek byli nastêpnymi ofiarami tej
wojny. Po tej masakrze hitlerowcy urz¹dzili na stacji polowanie na pozo-
sta³ych przy ¿yciu celników i kolejarzy. Zabijano ich, gdzie popadnie,
w miejscach pracy, przy nastawni, w budynku dworca, w mieszkaniach,
nie oszczêdzono nawet 22-letniej, bêd¹cej w czwartym miesi¹cu ci¹¿y
Heleny Lessnau, strzelano tak¿e do jej mê¿a 25- letniego Alfonsa Les-
snaua. Pad³ on otrzymawszy dwa pociski i uda³ nie¿ywego, po wojnie by³
œwiadkiem tej zbrodni. Tego ranka w Szymankowie w bestialski sposób
zabito 21 osób, w tym 6 celników, 13 kolejarzy i 2 kobiety. Mordu doko-
nali miejscowi Niemcy, którzy dobrze znali swe ofiary. Prowodyrem by³

/wysadzone mosty w Tczewie/

W Szymankowie w miejscu, gdzie zostali pocz¹tkowo pochowani kolejarze i celnicy,  ich koledzy wystawili pami¹tkowy
obelisk, a póŸniej kaplicê.

 Na budynku stacyjnym umieszczono tablicê z nazwiskami pomordowanych.

/uroczysta odprawa wart przed dworcem PKP w Szymanko-
wie/

/tablica z nazwiskami pomordowanych na œcianie szyman-
kowskiego dworca/

Co roku 1 wrzeœnia w Szymankowie  odbywaj¹ siê uroczystoœci upamiêtniaj¹ce tamte wydarzenia, w których bior¹ udzia³
przedstawiciele najwy¿szych w³adz pañstwowych, Kurii Biskupiej Diecezji Elbl¹skiej, samorz¹dów, s³u¿b mundurowych, w³adz
lokalnych, organizacji kombatanckich, delegacje œrodowisk powi¹zanych w ró¿ny sposób z poleg³ymi celnikami i kolejarzami,
rodziny poleg³ych i miejscowa spo³ecznoœæ.

W okolicznoœciowych przemówieniach podkreœla siê patriotyzm, odwagê, bohaterstwo, mêstwo poleg³ych. Nastêpnie od-
bywa siê uroczysty apel poleg³ych. Kompania Tczewskiego Batalionu Saperów oddaje salwê honorow¹. Delegacje z ca³ego
kraju sk³adaj¹ kwiaty i wi¹zanki.

Chocia¿ historycy uwa¿aj¹, ¿e II wojna œwiatowa rozpoczê³a siê o godz.4.45 na Westerplatte, nale¿y przypomnieæ, i¿ dzia³a-
nia bojowe zaczê³y siê w Tczewie o godz. 4.34, a w Szymankowie o godz.4.20. ¯o³nierzom II Batalionu Strzelców w Tczewie,
kolejarzom i celnikom z Szymankowa jako pierwszym przysz³o broniæ ojczyzny, a celnikom i kolejarzom jako pierwszym
oddaæ ¿ycie za Polskê. ¯o³nierz polski wraz z celnikami i kolejarzami udaremni³ osi¹gniêcie przez wroga jednego z wa¿niej-
szych zadañ strategicznych ,mianowicie opanowanie mostów na Wiœle w stanie nieuszkodzonym.

policjant wachmistrz Herman Groning a tak¿e zawiadowca odcinka drogowego kolejarz Polenzais, kierownik urzêdu poczto-
wego Schott, torowy Engler, so³tys Fath, listonosz Nast, esesman  Schonke i polski renegat, zdrajca Jan D¹browski. By³ to akt
zemsty za ostrze¿enie Tczewa  o zbli¿aj¹cym siê poci¹gu z wojskiem i skierowanie go na œlepy tor.

Zginêli, poniewa¿ udaremnili b³yskawiczny i niespodziewany atak, który mia³ doprowadziæ do opanowania mostów na
Wiœle oraz dworca w Tczewie. Gdyby nie ich bohaterska postawa, kampania wrzeœniowa trwa³aby o wiele krócej.

Cia³a zamordowanych niemieccy kolejarze u³o¿yli wieczorem w g³êbokim rowie, przysypali piaskiem i postawili tablicê
z napisem „Tu le¿y polska mniejszoœæ narodowa”. Na mogile Niemcy urz¹dzili œmietnik .W 1945 r. miejscowi kolejarze zabez-
pieczyli mogi³ê, uprz¹tnêli i ogrodzili to miejsce. 23 kwietnia 1947 r. z inicjatywy w³adz Pó³nocnej Dyrekcji Okrêgowej Kolei
Pañstwowych w Gdañsku przeprowadzono ekshumacjê pomordowanych i 12 maja 1947 r. ich szcz¹tki przeniesiono na Cmen-
tarz Bohaterów w Gdañsku-Zaspie. O ekshumacji zosta³a powiadomiona ¿ona Ignacego Agnieszka. Uda³a siê do Szymankowa
z najstarszym synem Zygmuntem, ale z uwagi na panuj¹ce wówczas warunki komunikacyjne, spóŸni³a siê i nie mia³a mo¿liwo-
œci identyfikacji zw³ok mê¿a. W uroczystoœciach pogrzebowych wzi¹³ udzia³ Alfons Lessnau jedyny œwiadek mordu, któremu
uda³o siê prze¿yæ.
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Tamtego pamiêtnego ranka na stacji w Szymankowie zgi-
nêli:Stanis³aw Szarek - dowódca inspektorów, W³adys³aw Ka-
miñski, Ignacy Wasielewski, Jan Michalak inspektorzy celni,
Eugeniusz Jarszyñski kierowca placówki, Alfons Runowski,
Albert Wigórski, Mieczys³aw Olszewski, Marian Chmielecki,
Alojzy £ukowski, Maksymilian Go³êbiewski, Roman Grubba,
Izydor ¯elewski, Pawe³ Kraiñski, Pawe³ Plath, Artur Okroy,
Aureli Antoni Strzêpkowski, Pawe³ Szczecinski - pracownicy
PKP,  El¿bieta Lessnau, Helena Szczecinska oraz nieznany z na-
zwiska oficer polskiego wywiadu por. "Kordian".

Wszyscy Ci ludzie oddali swe ¿ycie w obronie Ojczyzny.
"Bóg, Honor, Ojczyzna" by³y dla nich wartoœciami nadrzêdny-
mi, sw¹ bohatersk¹ postaw¹ zas³uguj¹ na uznanie, czeœæ i pa-
miêæ.

  Opracowa³: Skrzypczak Micha³

/syn Ignacego - Tadeusz na grobie ojca, Szymankowo/

Na podstawie Ÿróde³:
- ustne przekazy rodzinne
- pisemne relacje Tadeusza  Hildegarda Wasielewskiego i Rozalii Stenk /syn

i córka Ignacego/
- materia³y Archiwum Stra¿y Granicznej
- A. Mêclewski "Celnicy Wolnego Miasta"/do wypo¿yczenia w bibliotece/
- H.M. Kula "Gdañska dziura celna"
- H. Dominiczak "Granica polsko - niemiecka"
- materia³y administracji cmentarza Gdañsk-Zaspa
- artyku³y "Gazety Malborskiej", "G³osu Wybrze¿a", "Wolnej Drogi"

Na koniec chcia³bym podziêkowaæ za pomoc w opracowaniu tego artyku³u
przede wszystkim moim krewnym, córce i synowi œw. pamiêci Ignacego - cioci
Rozalii Stence i wujkowi Tadeuszowi Wasielewskiemu, Witoldowi Stence oraz
Jarkowi Walkiewiczowi którzy udzielili mi wielu wyczerpuj¹cych informacji, a za
wspó³pracê E. Kurasiñskiemu i J. Pawickiemu.

Srebrnym medalem „Za
zas³ugi dla obronnoœci kraju”
zosta³a odznaczona Waleria
Jagodziñska z Che³kowa.
Wszyscy jej synowie - Hen-
r yk, Marek, Ryszard i Jan,
pe³nili wzorowo s³u¿bê zasad-
nicz¹ w Wojsku Polskim. Na
kilka dni przed Bo¿ym Naro-

Wojskowe odznaczenie dla
zas³u¿onej matki

dzeniem, 20 grudnia, w gabi-
necie burmistrza Œmigla An-
drzej Stenka, komendant Woj-
skowej Komendy Uzupe³nieñ
w Lesznie, wrêczy³ pani Wa-
lerii odznaczenie przyznane
przez Ministra Obrony Naro-
dowej.
Gratulacje zas³u¿onej matce

z³o¿y³ równie¿ w imieniu œmi-
gielskiej spo³ecznoœci bur-
mistrz Wiktor Snela. Wyrazi³
jej szczere uznanie za odpo-
wiedzialne podejœcie do rodzi-
cielskich obowi¹zków, które
przyczyni³o siê do obywatel-
skiej postawy synów.
Waleria Jagodziñska od 30 lat
jest wdow¹ i nie³atwo jej by³o
samotnie wychowywaæ dzieci.
Podczas spotkania wspomnia-

³a, ¿e jeden z synów pe³ni³
s³u¿bê wojskow¹ w bardzo
trudnym okresie, jakim nie-
w¹tpliwie by³ og³oszony
w 1981 roku stan wojenny.
Dziœ, przyznane po latach od-
znaczenie jest dla niej zapew-
ne powodem do dumy i satys-
fakcji.

A. Kasperska
fot. A. Kasperska
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Czacz nale¿y do najwiêk-
szych miejscowoœci w gminie.
Wieœ przecina droga krajowa
Poznañ-Wroc³aw.
Prawdopodobnie nazwa miej-
scowoœci wywodzi siê od za-
pomnianego dziœ s³owa cza-
czo lub czacze, które oznacza-
³o formê wynagrodzenia za
udzia³ w walce. Forma Czacze
wystêpuje np. w dokumencie
z 1352 roku, a Czacz z 1388
roku. Pierwsza wiadomoœæ
o istnieniu tej rycerskiej wio-
ski pochodzi z 1301 roku, gdy
pochodz¹cy z Szaszorów Bo-
gufa³ z Koszanowa podarowa³
biskupowi poznañskiemu
wieœ Witos³aw. W 1340 roku
Andrzej z Koszanowa i Czacza
by³ starost¹ wielkopolskim.
Wzmiankowany te¿ jest jego
syn Micha³, który w 1352 roku
bra³ udzia³ w konfederacji ry-
cerskiej, a w póŸniejszym
okresie zosta³ uznany za wi-
chrzyciela i w 1370 roku po-
zbawiony Czacza, który dosta³
siê w rêce Ramszów z Opola.
Jeden z nich - Henryk Ramsz
w 1393 roku skar¿y³ siê z bur-
grabi¹ Tomis³awem w sprawie
zajazdu w Koœcianie. Czacz
by³ w jego posiadaniu do 1412
roku. Czêœæ wsi w 1449 roku
znajdowa³a siê w posiadaniu
Miko³aja Malczewskiego,
a w 1465 roku Miko³aja z Bni-
na Stêszewskiego, po którym
zosta³a sprzedana w 1479
roku Janowi Cio³kowi z Piotro-
wa. Inn¹ czêœæ Czacza w 1402
roku kupi³ kasztelan ksi¹¿ski

Z  d z i e j ó w  C z a c z a
Czêœæ I

Henr yk z Zimnej  Wody,
pier wszy z rodu Œwinków
Czeskich. Jego synowie wyku-
pili w 1407 roku kolejn¹ czêœæ
Czacza - Broñsko i Gliñsko za
1500 grzywien. Najstarszy
z nich Miko³aj w³ada³ Cza-
czem do 1453 roku. Pod ko-
niec XV i na pocz¹tku XVI wie-
ku miejscowoœæ, podzielona
na czêœci, nale¿a³a do kilku
osób. W 1485 roku po³ow¹
Czacza w³ada³ Jan Czeski. Je-
den z jego synów, tak¿e Jan,
otrzyma³ w 1500 roku czêœæ
Czacza z folwarkiem Nadol-
nym. Jego brat Piotr otrzyma³
w tym samym roku inn¹ czêœæ.
W 1535 roku w³aœcicielami
wsi byli Jan Wojciech i Piotr
Czaccy. Kolejny z Czackich
Prokop sprzeda³ w 1585 roku
swoj¹ posiad³oœæ Janowi Ga-
jewskiemu. Wspomniany ju¿
Jan Cio³ek dokupi³ w 1479
roku dalsze czêœci Czacza.
Wnuk Jana – tak¿e Jan Cio³ek
Czacki by³ w latach 1524-1570
w³aœcicielem po³owy Czacza
i Gliñska. Tê czêœæ od jego
wnuków kupili w 1608 roku
Gajewscy. W 1611 roku Czacz
nale¿a³ do £ukasza Gajewskie-
go, po którym w 1639 roku
otrzyma³ go jego syn Woj-
ciech. Od 1676 do 1703 roku
dziedzicem Czacza by³ kasz-
telan santocki £ukasz. Jego
spadkobierc¹ zosta³ Franci-
szek Gajewski, starosta ko-
œciañski, który w 1726 roku
kupi³ od Kazimierza Niego-
lewskiego Wolsztyn. Ostat-

nim z Gajewskich by³ Antoni,
którego córka Eufrozyna wy-
sz³a za m¹¿ za Jakuba Szo³dr-
skiego, który otrzyma³ Czacz
w drodze posagu. Jego syn
zbankrutowa³ i w 1835 roku
Czacz kupi³ jego dotychczaso-
wy dzier¿awca Stanis³aw Mi-
kora, który wkrótce, bo ju¿
w 1838 roku, sprzeda³ go Ja-
nowi ¯ó³towskiemu z Ujazdu.
Zarz¹dzanie maj¹tkiem w Cza-
czu o powierzchni 1556 ha
nale¿a³o do syna Marcelego,
oficera w powstaniu listopado-
wym, odznaczonego za odwa-
gê w boju pod Grochowem
krzy¿em Virituti Militari.
W okresie Wiosny Ludów zor-
ganizowa³ w Œmiglu Ligê
Polsk¹. Aktywnie uczestniczy³
w dzia³alnoœci Kasyna Gostyñ-
skiego. Utrzymywa³ bliskie
kontakty z gen. Dezyderym
Ch³apowskim z Turwi, Gusta-
wem Potworowskim z Goli
i gen. Franciszkiem Moraw-
skim z Lubonii. Dwukrotnie
by³ pos³em do parlamentu
pruskiego. By³ tak¿e radc¹ ge-
neralnym w Ziemstwie Kredy-
towym, a nastêpnie jego dy-
rektorem. Z dniem 1.7.1897
roku Marceli przekaza³ Czacz
w rêce swojego wnuka Jana.
W czasie I wojny œwiatowej Jan
by³ cz³onkiem Polskiego Ko-
mitetu Narodowego w Pary¿u,
a w czasie obrad w Wersalu
bra³ udzia³ w pracach zwi¹za-
nych z ustalaniem granicy za-
chodniej naszego pañstwa.
Wróci³ do kraju w 1919 roku.

W grudniu 1939 roku zosta³
wysiedlony do Generalnej Gu-
berni. Zmar³ 22.7.1946 roku
i zosta³ pochowany w Czaczu.
Z danych statystycznych wy-
nika, ¿e 30.9.1921 roku by³y
w Czaczu 124 domy, w któ-
rych mieszka ³y  843  oso -
b y,  a 9.12.1931 roku w 118
domach - 848 mieszkañców.
Odpowiednio w obszarze dwor-
skim w 1921 roku w 33 domach
mieszka³o 585 osób, a w 1931
roku w 35 domach 552 osoby.
Czacz jest wielokrotnie wspo-
minany w ksiêgach koœciel-
nych i ziemskich. Np. w 1413
roku powsta³ zapis: „Pani
Grzymka Czacko ¿a³uje na
Przybys³awa Gry¿yñskiego,
¿e przys³a³ do Czacza siedmiu
szlachciców, którzy schwyta-
li tam¿e siedmiu kmieci i za-
wiedli ich do Koœciana, gdzie
szeœciu mêczono i palono,
a potem puszczono, siódmego
zaœ powieszono. Za powie-
szonego s¹d ziemski skaza³
p. Przybys³awa na 14 grzy-
wien dla s¹du i po trzy grzyw-
ny od ka¿dego szlachcica dla
pani Czackiej.” Z kolei w 1717
roku dokonano nastêpuj¹ce-
go zapisu:  „T u przesta³
chrzciæ i dokona³ ¿ywota za-
cny ks. Marcin, sam niejako
we w³asnej krwi ochrzczony,
bo w nocy po œw. Barbarze
spotka³a go œmieræ straszna,
le¿¹cemu w ³ó¿ku zbój niego-
dziwy poder¿n¹³ gard³o i ogra-
bi³ go z pieniêdzy.”

Jan Pawicki

Wena

Raz jesteœ, a raz CIÊ nie ma
Podniecasz mnie i opuszczasz niczym trema
Chwytasz za rêkê, po czym puszczasz - rozpalasz
skórê na mej d³oni
Chaotycznie, na krótko wyrywasz z agonii.

Jêzykiem pobudzasz wszystkie me zmys³y
Szepczesz na ucho ró¿ne pomys³y.
Nie jestem pewien kiedy ponownie CIÊ zobaczê
Lecz teraz wiem, ¿e wszystkie te doznania tracê.

Jedynie z Ni¹!

Kochaæ siê chcia³em
lecz jednak o mi³oœci myœla³em.

Kochaæ siê da³em
Lecz jednak od dawna kocha³em.

Kochaæ siê kocha³em
Lecz jednak tylko z ukochan¹.

..., a co z niewykorzystanymi chwilami???

Niewykorzystane chwile znikn¹ na horyzoncie
Razem ze S³oñcem brn¹cym w g³¹b Ziemi
Jak marzenia niespe³nione, s³owa niewypowiedziane
Bêd¹ drêczyæ umys³, postarzaæ cia³o
Do momentu
W którym nastanie nowy œwit
W którym wszystko mo¿na bêdzie zacz¹æ od nowa
W którym si³a woli zostanie odkryta.

Norbert Koz³owski
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22 listopada – Karœnice
Ok. godz. 1025 zatrzymano
piêædziesiêcioletniego rowe-
rzystê z gminy Œmigiel, maj¹-
cego 1,0‰ alkoholu w wydy-
chanym powietrzu.

27 listopada – gm. Œmigiel
O 2345 powiadomiono policjê
o w³amaniu do gara¿u jedne-
go z gospodarstw rolnych na
terenie gm. Œmigiel. Sprawca
z zaparkowanego tam ci¹gni-
ka ukrad³ 150 l oleju napêdo-

wego oraz 3 baniaki oleju
przek³adniowego. Suma strat
wynosi 650 z³.

6 grudnia – Wonieœæ
Ok. 1355 zatrzymano rowerzy-
stê. Czterdziestosiedmioletni
mieszkaniec gm. Œmigiel mia³
2,3‰ alkoholu w wydycha-
nym powietrzu.

11 grudnia – gm. Œmigiel
Ok. godz. 840 policja zosta³a
powiadomiona o kolizji drogo-

wej na trasie Œmigiel – St. Bo-
janowo.
Kieruj¹cy osobowym Nissa-
nem 35-letni mieszkaniec gm.
Œmigiel, jad¹c w kierunku
Œmigla, zjecha³ na lewy pas
jezdni i zderzy³ siê ze zmierza-
j¹cym w przeciwnym kierun-
ku samochodem dostawczym
KIA. Uczestnicy kolizji nie
odnieœli obra¿eñ. Badanie
urz¹dzeniem elektronicznym
wykaza³o u sprawcy 0,52 ‰ 
alkoholu w wydychanym po-
wietrzu.

06.01 – Grotniki
O godz. 1841 na ul. Boszkow-
skiej kieruj¹cy samochodem
osobowym VW GOLF 21-let-
ni mieszkaniec Bruszczewa
straci³ panowanie nad kierow-
nic¹, zjecha³ na pobocze dro-
gi i uderzy³ w drzewo. W wy-
niku zderzenia obra¿eñ twa-
rzy dozna³ kierowca oraz pa-
sa¿erowie, 26-letni mieszka-
niec Bucza Nowego (z³ama-
nie koœci prawej nogi oraz z³a-
manie miednicy) i pasa¿erka,
18-letnia mieszkanka Œmigla
(z³amanie 1 i 2 krêgu lêdŸwio-
wego).
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Poziomo
1. podpowiada aktorom w
teatrze

4. wrzawa, krzyk
7. wojska tatarskie
8. prowadzi kadrê
9. bohaterka „W pustyni i w
puszczy”

10. wnêka przylegaj¹ca do
pokoju

12. wi¹zanka kwiatów
15. „Jak ... wêdrowa³o”
16. potocznie zawód
18. lanie, baty
19. Ojciec...
20. Hans ze „Stawki wiêkszej

ni¿ ¿ycie”
22. z aren¹
23. przera¿enie, strach
25. zwolennik faszyzmu
29. potrawa z polêdwicy
30. na szyi psa
32. wy¿szy rang¹ w wojsku
33. ¿o³nierz na koniu
34. przyjaciel Calineczki
35. wyró¿nienie sylaby
36. pomieszczenie oœwietla-

ne przez otwór w dachu.
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Nagrodê
sponsoruje:

Z diagramu nale¿y wykreœliæ 42 podane pojêcia geograficzne.
Znajduj¹ siê one w rzêdach poziomych, pionowych i ukoœnych
(równie¿ wspak). Pozosta³e litery, czytane rzêdami, utworz¹
rozwi¹zanie.
ARCHIPELAG
BUSZ
CYPEL
DELTA
DEPRESJA
DOP£YW
DORZECZE
EKWATOR
EWORSJA
FIORD
GEOIDA
GÓRY
IZOBATA
JEZIORO
KANA£
LIMAN
MIERZEJA
MORZE
NIZINA
ORONIM
PLATEAU

POGÓRZE
POJEZIERZE
PRZYBÓJ
PRZYL¥DEK
PUSTYNIA
RAFA
RIAS
RÓWNINA
RÓWNOLE¯NIK
SAWANNA
SERIR
SUBKONTYNENT
SZELF
WIATR
WODODZIA£
WSZECHOCEAN
WULKAN
WY¯YNA
ZALEW
ZEFIR
ZWROTNIK

Pionowo
1. ... kryzysowy
2. malowid³o œcienne
3. msza odprawiana w ad-
wencie

4. pora roku
5. .... Dancewicz
6. potocznie Fiat 125p

11. p³askie uderzenie d³oni¹
13. „... w operze”
14. rodzaj literacki
16. d¹sy
17. ustrój dawnej Rosji
21. „... do m³odoœci”
23. do wystawiania ekspona-

tów
24. stary dzik
25. broñ u¿ywana w szer-

mierce
26. zwrotka
27. amok
28. list tchórza
31. ¿yje w Puszczy Bia³owie-

skiej
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Ju¿ po raz siódmy 17 grud-
nia w Œmiglu odby³ siê Gwiazd-
kowy Turniej Szachowy oraz
Turniej o Puchar Pe³nomoc-
nika Strefy Zachodniej. Wziê-
³o w nich udzia³ 48 zawodni-
ków.
Optymizmem napawa fakt, ¿e

Kacper Raksimowicz jest
drugim tenisist¹ w historii
œmigielskiego klubu, który
dotar³ do g³ównego turnieju
w ogólnopolskich zmaganiach
klasyfikacyjnych m³odzików. 
Ponad piêæ lat temu podobny
sukces odniós³ £ukasz Szy-
mañski.
W II Ogólnopolskim Turnie-
ju Klasyfikacyjnym m³odzi-
ków, 16 i 17 grudnia w Gdañ-
sku, rywalizowa³o 40 uczest-
ników. Wielkopolskê repre-
zentowa³o dwóch ch³opców.
Kacper by³ jednym z nich. Pra-
wo star tu wywalczy³ sobie
dwa miesi¹ce wczeœniej pod-
czas I OTK w Jastrzêbiu. Po-

J u ¿  p o  r a z  c z w a r t y
16 grudnia odby³y siê we
Wroc³awiu Mistrzostwa Eu-
ropy w biegu po schodach
czyli  Z³ote Schody Poltego-
ru. W tym nietypowym bie-
gu zawodnicy maj¹ do poko-
nania 23 piêtra – 460 stopni,
³¹cznie 85m odleg³oœci .

Ogólnopolski sukces zawodnika
Polonii Arsena³

mimo tego, ¿e nie uzyska³ li-
mitu uprawniaj¹cego go bez-
poœrednio do startu w ogólno-
polskim turnieju, wywalczy³
prawo udzia³u, wykorzystuj¹c
drug¹ mo¿liwoœæ - zwyciêstwo
w II Wojewódzkim Turnieju
Klasyfikacyjnym M³odzików.
Droga do fina³owej rozgryw-
ki dla zawodnika Polonii Ar-
sena³ wiod³a wiêc przez tur-
niej dodatkowy. Tam Kacper
pokaza³, co potrafi.  Po trzech
wygranych pojedynkach zdo-
by³ pierwsze miejsce, a tym
samym otworzy³ sobie drogê
do turnieju g³ównego. Zmaga-
nia z 16 najlepszymi pingpon-
gistami w kraju zakoñczy³y siê

dla Kacpra Raksimowicza 14.
miejscem. Jest to przepustka
do III OTK, który odbêdzie
siê najprawdopodobniej w lu-
tym przysz³ego roku.
Gratulujemy sukcesu zawod-

nikowi oraz trenerom – Danu-
cie Strzelczyk i Tadeuszowi
Koz³owskiemu, ¿ycz¹c kolej-
nych wygranych!

A. Kasperska
fot. Danuta Strzelczyk

Gwiazdka z szachami
startowa³o wielu m³odych sza-
chistów.
Poziom zawodów by³ bardzo
wyrównany, czego dowodem
mo¿e byæ walka o zwyciêstwo
a¿ do ostatniej rundy. Osta-
tecznie zwyciêzc¹ turnieju
zosta³ Sebastian Hanusek

z Bucza. Drugie miejsce zaj¹³
Romuald Olejniczak ze Wscho-
wy, trzeci by³ równie¿ zawod-
nik z Bucza, £ukasz Kowale-
wicz. Wszyscy zostali uhono-
rowani pucharami oraz nagro-
dami, które wrêczali prezes
„Wie¿y” i pe³nomocnik strefy
– Ma³gorzata Adamczak oraz
kierownik Oœrodka Kultury

Fizycznej i Rekreacji – Zyg-
munt Ratajczak. Organizatorzy
zadbali te¿ o innych zawodni-
ków, nagradzaj¹c najlepszych
w kategorii do lat 12 i 16.
Warto dodaæ, i¿ najlepszym
zawodnikiem ze Œmigla by³
Mateusz Górny, a zawod-
niczk¹ Barbara Janowicz.

MJ

Ostatnie Z³ote Schody Poltegoru.
Wœród biegaczy nie zabrak³o
Micha³a Szkudlarka, który
zaj¹³ drugie miejsce w swo-
jej kategorii wiekowej (pow.
70 lat). Nasz zawodnik przy-
znaje, ¿e by³ bardziej zmê-
czony ni¿ po maratonie.
By³ to ju¿ ostatni bieg na tym
dystansie i w tym budynku.

W przysz³ym roku rozpocz-
nie siê rozbiórka Poltegoru,
w miejscu którego najbogat-
szy wroc³awianin Leszek
Czarnecki postawi 200-me-
trowy budynek, maj¹cy 50
kondygnacji. Znajd¹ siê tam
m.in. ekskluzywne apar ta-
menty. Przedstawiciele spó³-
ki inwestora LC Corp poin-

formowali, ¿e w przysz³ym
roku zamiast biegu po scho-
dach odbêdzie siê Bieg pod
Arkadami. Arkady wroc³aw-
skie to inna inwestycja Czar-
neckiego, centrum handlo-
wo-us³ugowo-biurowe budo-
wane nieca³y kilometr od
Poltegoru.

M.D.

Fot. M. Judek
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