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Spis treści

W Wielkim Tygodniu przed świę-
tami wielkanocnymi odbyła się XVII 
sesja Rady Miejskiej Śmigla. Radni 
podjęli jedenaście uchwał.

Jedną z istotniejszych decyzji było 
podjęcie przez rajców uchwały o wy-
odrębnieniu w budżecie gminy na rok 
2017 środków stanowiących fundusz 
sołecki. Ważną kwestią było również 
zatwierdzenie taryf określonych przez 
Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny dla 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbio-
rowego odprowadzenia ścieków. Obni-
żeniu o 50 gr. uległa stawka za odprowa-
dzenie ścieków we wszystkich grupach 
taryfowych. Pozostałe stawki pozostają 
bez zmian. Uchwalone taryfy będą obo-
wiązywały od 1 maja 2016 r. do 30 kwiet-
nia 2017 r. Dopłaty do taryfowej grupy 
odbiorców usług w zakresie zaopatrze-
nia w wodę i zbiorowego odprowadza-
nia ścieków na 2016 rok radni podjęli 
już w grudniu ubiegłego roku. Przypo-
mnijmy, że wysokość dopłaty do 1 m3 
wody wynosi 8 gr., zaś do 1 m3 ścieków 
2,70 zł.

Również uchwałą rady, kolejne wio-
ski z gminy Śmigiel dołączą do pro-

XVII sesja Rady Miejskiej
gramu „Wielkopolska Odnowa Wsi 
2013 – 2020”. Dzięki temu mieszkańcy: 
Karmina, Morownicy, Sierpowa oraz 
Wonieścia będą mogli zgłaszać swoje 
inicjatywy do konkursów nagradzanych 
grantami oraz korzystać ze szkoleń. 

Dwie z podjętych na sesji uchwał do-
tyczyły zbycia gminnych nieruchomo-
ści. Rajcy wyrazili zgodę na sprzedaż 
nieruchomości położonej w Śmiglu 
przy ul. Klonowej przeznaczonej pod 
budownictwo mieszkaniowe jednoro-
dzinne oraz nieruchomości gruntowej 
położonej w Przysiece Polskiej, która 
objęta jest planem zagospodarowania 
przestrzennego dla terenów eksplo-
atacji wydobycia kopalin. Z programu 
sesji została wycofany projekt uchwały 
w sprawie sprzedaży nieruchomości 
przy ul. Iwaszkiewicza w Śmiglu, który 
zostanie ponownie poddany pod dysku-
sję na komisjach rady. 

Radni uchwalili również dwa gminne 
programy: wspierania rodzin z gminy 
Śmigiel na lata 2016 – 2018, a także pro-
gram opieki nad zwierzętami bezdom-
nymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt w gminie Śmigiel na rok 2016. 

Poddany obradom na sesji liczący po-
nad 100 stron „Plan gospodarki nisko-
emisyjnej dla Gminy Śmigiel” również 
otrzymał akceptację radnych.

Ponadto radni podjęli uchwałę w spra-
wie odwołania pani Blandyny Pelli, któ-
ra przeszła na emeryturę z funkcji peł-
nomocnika do spraw realizacji projektu 
z Funduszu Spójności, a także podjęli 
uchwały dotyczące zmian w bieżącym 
budżecie gminy oraz w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej Gminy Śmigiel 
na lata 2016-2025.

Gościem na sesji był Henryk Kasiński 
- Komendant Powiatowy Policji, który 
przedstawił zebranym sprawozdanie 
za rok ubiegły z działalności policji oraz 
informację o stanie bezpieczeństwa i po-
rządku publicznego na terenie powiatu 
kościańskiego, w tym gminy Śmigiel. 

AKA, foto A. Kasperska
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Laureaci gminnych konkursów 
szkolnych gościli w Urzędzie Miej-
skim Śmigla, gdzie otrzymali gratu-
lacje od burmistrz Małgorzaty Adam-
czak. Spotkania z uczniami odbyły się 
16 marca br. Włodarz gminy Śmigiel 
zaprosiła do siebie laureatów konkur-
su „Zostań Mistrzem Ortografii” oraz 
zwycięzców gminnego etapu konkursu 
plastycznego organizowanego przez 
Komendanta Głównego Państwowej 
Straży Pożarnej. Burmistrz Śmigla zło-
żyła na ich ręce listy gratulacyjne oraz 
wręczyła drobne upominki. Podzię-
kowania za rzetelne przygotowanie 
uczniów do konkursów otrzymali także 

Laureaci w urzędzie
nauczyciele i opiekunowie uczestników.

Etap gminny konkursu plastyczne-
go, organizowany przez Komendanta 
Głównego Państwowej Straży Pożar-
nej, został rozstrzygnięty 7 marca. Do 
eliminacji zgłoszono 130 prac w trzech 
grupach wiekowych. Hasło mające in-
spirować prace plastyczne dzieci i mło-
dzieży w tym roku brzmiało: „W trosce 
o nasze bezpieczeństwo”. Jury w skła-
dzie: Wojciech Olejnik, Antoni Szulc, 
Violetta Grzelak, Danuta Klecha oraz 
Danuta Szczepaniak wyłoniło zwycięz-
ców w każdej kategorii wiekowej.
Szkoła Podstawowa (klasy I-III):
I miejsce – Julia Borowska, SP Śmigiel
II miejsce – Bartosz Michalski,  SP Bro-
nikowo
III miejsce – Nikola Grochowa, SP Bro-
nikowo
Szkoła Podstawowa (klasy IV-VI):
I miejsce – Joanna Wita, SP Śmigiel
II miejsce – Sara Jóźwiak, SP Stare Bo-
janowo
III miejsce – Nikola Kozłowska,  SP Czacz
Gimnazjum:

I miejsce – Dobrochna Szulc, SP Śmigiel 
II miejsce – Weronika Piotrowska,
SP Stare Bojanowo
III miejsce – praca Joanna Markowiak, 
SP Śmigiel 

Prace zdobywców pierwszych 
i drugich miejsc przekazane zostaną 
do eliminacji na szczeblu powiatowym. 
Dzieci i młodzież do konkursu przygo-
towywali: Emilia Ornoch, Ewa Stanko-
wiak, Dorota Żak, Małgorzata Szymań-
ska, Alicja Przybyłek, Aleksander Dera 
oraz Barbara Maćkowska.

XVI Gminny Konkurs Ortograficzny 
pod patronatem burmistrza Śmigla „Zo-
stań Mistrzem Ortografii” został zorga-
nizowany 9 marca przez Zespół Szkół 
w Starej Przysiece Drugiej.

Uczniowie rywalizowali o ten tytuł 
w dwóch kategoriach: szkoła podstawo-
wa i gimnazjum.

Uczestnicy zmagań ortograficznych 
otrzymali dyplomy za udział w konkur-
sie oraz upominki ufundowane przez 
Radę Rodziców i koło redakcyjne. 

M.D., foto archiwumKonkurs „Zostań Mistrzem 
Ortografii”

Laureaci konkursu plastycznegoLaureaci konkursu ortograficznego

12 i 13 marca odbyły się w Cen-
trum Kultury warsztaty teatralne, 
które poprowadził Zbigniew Waleryś 
- zawodowy aktor, między innymi od-
twórca roli apostoła Pawła w filmie re-
żyserii Jerzego Kawalerowicza pt. „Quo 
Vadis”. Odegrał także wiele innych ról, 
m.in. w serialu pt. „Wiedźmin” reżyse-
rii Marka Brodzkiego, a także w filmie 
pt. „Pianista” reżyserii Romana Polań-
skiego. Wcielił się także w rolę Dioni-
zego - męża Papuszy w filmie Joanny 
i Krzysztofa Krauze pt. „ Papusza”. Zna-
ny jest również z seriali, takich jak: „Na 
Dobre i Na Złe”, „Czas Honoru”, „Świat 
Według Kiepskich”, „Paradoks”, czy 
„Pierwsza Miłość”.

W warsztatach wzięły udział dzieci 
i młodzież nie tylko z miejscowej sekcji 

Dwa dni ze Zbigniewem Walerysiem
teatralnej. Dla wszystkich było to nieza-
pomniane przeżycie. Czas przeznaczo-
no na ćwiczenia, sprawdzenie swoich 
umiejętności, a także na chwile spędzo-

ne na rozmowie z aktorem.
W niedzielne popołudnie, 13 marca br. 

mieszkańcy naszej gminy mieli okazję 
zobaczyć Zbigniewa Walerysia w mo-
nodramie „Ja jestem Żyd z „Wesela”. 
Zrealizowany został on na postawie tek-
stu Romana Brandstaettera i dotyczył 
losu człowieka uwikłanego w historię 
dziejącą się poza nim. Bohaterem był 
karczmarz z Bronowic Małych, Hirszu 
Singer - człowiek, którego Wyspiań-
ski, umieszczając w swoim dramacie, 
na stałe wpisał do literatury polskiej. 
W przedstawionym monodramie w mi-
strzowski sposób ukazany został por-
tret Żyda, którego życie płynęło wraz 
z nurtem wydarzeń zainspirowanych 
dramatem Wyspiańskiego.

M.D., fot K. Kaźmierczak

Zbigniew Waleryś
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Wielkopolski Konkurs Młodych In-
strumentalistów w Osiecznej okazał 
się udany dla muzyków Młodzieżo-
wej Orkiestry Dętej w Śmiglu. Nasi 
reprezentanci zajęli wysokie miejsca. 
Do Śmigla powędrowała także głów-
na nagroda festiwalu, którą otrzymał 
Krystian Kuczkowiak. Burmistrz Mał-
gorzata Adamczak z tej okazji wybrała 
się na próbę śmigielskiej orkiestry, 
by osobiście pogratulować laureatom 
i wręczyć młodym muzykom drobne 
upominki.
Wyniki muzyków Młodzieżowej Orkie-
stry Dętej w Śmiglu:
• Kacper Kuczkowiak – Grand Prix,
• Przemysław Bagiński – 1 miejsce w ka-

tegorii do 15 lat,
• Martyna Krzyżkowiak – 2 miejsce w ka-

tegorii do 12 lat,
• Martyna Biała – wyróżnienie w katego-

rii do 18 lat,
• Jakub Lemański – wyróżnienie w kate-

gorii do 18 lat.
M.M., foto Michał Majer

Krystian Kuczkowiak z Grand Prix

Zarząd Osiedla nr 4 w Śmiglu
5 marca br. zaprosił emerytów 
i rencistów na uroczyste spotkanie 
do Restauracji „Poemat”. Z zaprosze-
nia skorzystało ponad 70 mieszkańców 
osiedla. Gośćmi spotkania byli: Gwidon 
Kaczmarek – kierownik Posterunku 
Policji w Śmiglu oraz Krystian Leśnie-
wicz – sierżant sztabowy. Panowie prze-
strzegli mieszkańców przed oszustami 
i przedstawili zebranym najczęstsze me-
tody ich działania. Rozdali również po-
radniki pt. „Bezpieczne życie seniora”.

Włodzimierz Drótkowski – przewodni-

Spotkanie emerytów i rencistów
czący Zarządu Osiedla, a zarazem radny 
Rady Miejskiej opowiedział o głównych 
założeniach budżetu gminy Śmigiel 
na rok bieżący oraz omówił planowane 
inwestycje.

Z okazji zbliżającego się Dnia Kobiet 
panie otrzymały kwiaty i złożono im naj-
lepsze życzenia. Oprawę muzyczną spo-
tkania zapewnił multiinstrumentalista – 
Roland Ratajczak.

AKA
foto archiwum

Pamiątkowe zdjęcie z laureatami

Burmistrz Śmigla pogratulo-
wała Kacprowi Kuczkowiakowi

Podczas spotkania w „Poemacie”
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W marcu, w Miejskiej Bibliote-
ce Publicznej odbyły się warsztaty 
biblioteczne przeznaczone dla przed-
szkolaków i uczniów pierwszych klas 
szkół podstawowych. Zajęcia zatytu-
łowano „Wiosna, ach to Ty!”. Dzieci 
na podstawie wiersza „Znaki wiosny” 
Mieczysławy Buczkównej poznały 
pierwsze zwiastuny wiosny. Opowie-
działy o symptomach nadchodzącej 
pory roku, które zauważyły w ogrodzie, 

Wiosna, ach to Ty!
czy na łące. Wysłuchały także utworu 
pt. „Wiosna” Antonio Vivaldiego, prze-
nosząc się w wyobraźni na ukwieco-
ną łąkę. Dowiedziały się również, jak 
wiosnę przedstawia w swojej piosence 
Marek Grechuta. Spośród reprodukcji 
obrazów przedstawiających różne pory 
roku dzieci wybrały te wiosenne i opo-
wiedziały o nich. 

Drugą część warsztatów wypełniło 
ciekawe zadanie, z którym zmierzyli 

się najmłodsi. Na kartkach bowiem 
rysowali wiosenne obrazki, na któ-
rych zamieścili: słońce, kwiaty, ptaszki 
i motylki. Pomysłów na kolorowe dzie-
ła nie brakowało. Dzieci wykazały się 
kreatywnością i zapałem, chcąc w ten 
sposób, jak najszybciej przywołać upra-
gnioną wiosnę. 

W zajęciach uczestniczyli przedszko-
lacy i uczniowie ze Śmigla.

MBP, foto J. Lajsner

Pomysłów na kolorowe dzieła nie brakowało. Dzieci wysłuchały utworu pt. „Wiosna” Antonio Vivaldiego

Wiosna i Wielkanoc u „Smerfów”
„Smerfy” z oddziału przedszkolne-

go w Żegrówku przez wiele dni przy-
gotowywały się do świąt Wielka-
nocnych i powitania wiosny. Najpierw 
założyły wiosenny ogródek. Następnie 
wykonały ozdoby wiosenne i świątecz-
ne. Wzięły nawet udział w konkursie 
na najpiękniejszą ozdobę wielkanocną. 
18 marca pojechały śmigielską kolejką 
wraz z zajączkiem na spotkanie z „Wio-
sną” i przygotowywać się do świąt.
21 marca, jak nakazuje tradycja, prze-

goniły zimę słomianą marzanną i powi-
tały wiosnę barwnymi gaikami. Poznały 

wielkanocne zwyczaje i tradycje oraz 
przygotowały świąteczny stół, nie za-
pominając o baranku z masła, którego 
wykonały własnoręcznie. Tego samego 
dnia odwiedził ich długo oczekiwany 
gość - Zajączek Wielkanocny. Niestety 
Smerfom nie udało się go zobaczyć. 
Zostawił jednak dla nich wspaniałe nie-
spodzianki w koszyczkach, które dzie-
ci musiały odszukać. Było świątecznie 
i radośnie.

Agnieszka Łochowicz, foto archiwum



XI Targi Edukacyjne
1 marca 2016 roku po raz jedenasty 

odbyły się Targi Edukacyjne. Po otwar-
ciu imprezy przez dyrektor Wandę Ju-
dek zgromadzeni w sali gimnastycznej 
gimnazjaliści mieli okazję wysłuchać 
prezentacji dwunastu szkół z naszego 
regionu i zapoznać się z ich ofertami 
eduka cyjnymi. Następnie nadszedł czas 
na rozmowy z nauczycielami, uczniami 
(bardzo często absolwentami śmigiel-
skiego gimnazjum) i szukanie odpowie-
dzi na pytania, które nurtują trzeciokla-
sistów.
W XI Targach Edukacyjnych uczestni-
czyli przedstawiciele:
• I  L iceum Ogólnoksz ta łcącego

z Leszna,
• II  Liceum Ogólnokszta łcącego

z Leszna,
• III Liceum Ogólnokszta łcącego

z Leszna,
• Zespo łu Szkó ł  Ekonomicznych

z Leszna,

• Zespołu Szkół Elektroniczno-Tele-
komunikacyjnych z Leszna,

• Zespołu Szkół Ochrony Środowiska 
z Leszna,

• Zespołu Szkół Technicznych z Lesz-
na,

• Zespołu Szkół Rolniczo - Budowla-
nych z Leszna,

• I Liceum Ogólnokształcącego z Ko-
ściana, 

• Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
z Kościana,

• Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
z Nietążkowa,

• Zakładu Doskonalenia Zawodowego 
z Kościana,

• Hufca Pracy z Kościana,
• firmy FKS Okucia Okienne i Drzwio-

we z Bronikowa.

Ile głów, tyle pomysłów
W piątek, 4 marca br. odbył się szkol-

ny konkurs na najpiękniejszą kartkę 
wielkanocną. Każdy z siedmiorga 
uczestników wykonywał pracę techni-
ką dowolną. Gimnazjalistom biorącym 
udział w konkursie z pewnością nie 
brakowało inwencji twórczej i talentu, 
o czym świadczyły ich kartki. Kilka 
dni później komisja w składzie: Alicja 
Przybyłek, Monika Włoch i Ewelina 
Świdzińska dokonała oceny prac. Wy-
niki konkursu są następujące: I miej-
sce – Jagoda Matuszczak z klasy IIa, 
II miejsce – Wiktoria Szczerbal z klasy 
Ib; III miejsce – Mateusz Marcinkow-
ski z klasy IIIb i Milena Skórzewska 
z klasy IIa. Wyróżnienia przyznano: 
Magdalenie Kasprzyk z klasy Ib, Nata-
lii Paluszak z klasy Ia oraz Katarzynie 
Kubiak z klasy Ib. Kartki wykonane 
przez uczestników konkursu można 
podziwiać w gablocie znajdującej się 

na szkolnym korytarzu.

Trzecioklasistka laureatką Woje-
wódzkiego Konkursu Matematycz-
nego

Uczennica klasy trzeciej śmigielskie-
go gimnazjum, Alicja Kuderska została 
laureatką Wojewódzkiego Konkursu 
Matematycznego. Ostatni etap zmagań 
z „królową nauk” odbył się w 5 marca 
br. w Gimnazjum nr 55 w Poznaniu. 
113 uczniów z wielkopolskich gimna-
zjów, przez dwie godziny, rozwiązywa-
ło zadania o różnym stopniu trudności, 
obejmujące treści wykraczające poza 
podstawę programową. Trzecioklasist-
ka, zdobywając tytuł laureata, uzyskała 
zwolnienie z przystąpienia do części 
matematycznej egzaminu gimnazjalne-
go, co uprawnia ją do otrzymania mak-
symalnej liczby punktów. Alicji Kuder-
skiej i jej opiekunce, pani Adriannie 
Rayall de Ragan, składamy serdeczne 
gratulacje!

Niech każdy się dowie, że dzisiaj 
jest Święto Kobiet!

8 marca wszystkie kobiety w śmi-
gielskim gimnazjum mogły poczuć 
się wyjątkowo. Już od rana usłyszały 
wiele życzeń i ciepłych słów od panów 
oraz otrzymały od nich drobne upo-
minki. Ponadto, aby umilić wszystkim 
paniom to święto, grupa uczniów pod 
kierunkiem Piotra Andrynowskiego 
przygotowała kabaretowy program ar-
tystyczny. Uroczystość uatrakcyjniono 
utworami muzycznymi opowiadający-
mi o przedstawicielkach płci pięknej. 
Nie mogło zabraknąć również życzeń, 
kwiatów i słodkich upominków, które 
chłopcy z 3 c wręczyli wszystkim ko-
bietom zasiadającym na widowni. Te 
miłe gesty wywołały uśmiechy na twa-
rzach wszystkich pań. 

Święto Liczby PI
14 marca br. obchodziliśmy Między-

narodowy Dzień Liczby PI. Aby uczcić 
święto najbardziej znanej na świecie 
stałej matematycznej, w poniedziałek, 
podczas dużej przerwy, przedstawicie-
le wszystkich klas uczestniczyli w kon-
kursie plastycznym, przygotowanym 
przez nauczyciela matematyki - panią 
Mendel i klasę II c, podczas które-
go gimnazjaliści wykonywali plakaty 
przedstawiające wybrane cyfry rozwi-
nięcia liczby PI. W zmaganiach zwycię-
żyła klasa II c, drugie miejsce przyzna-
no klasie III b, a trzecie – I d. 

Gimnazjum w Śmiglu, foto archiwum

Alicja Kuderska
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Dzień Otwartych Drzwi w Nie-
tążkowie, który odbył się 5 mar-
ca br. był wyjątkowy pod wieloma 
względami. Między innymi wyróżniało
go podpisanie porozumienia z FUCCO 
DESIGN Erwin Garbarczyk. Uroczyste 
podpisanie dokumentu odbyło się po 
przemówieniu dyrektor szkoły - Arlety 
Adamczak-Puk. Nawiązanie współpracy 
z FUCCO DESIGN umożliwi uczniom 
kształcenie się w nowoczesny sposób 
i pozwoli na systematyczne zapoznawa-
nie się z nowinkami technologicznymi. 
Porozumienie to umożliwi także uczest-
nictwo w szkoleniach i warsztatach 
przeznaczonych dla uczniów i kadry 
nauczycielskiej. W połączeniu z pracą 
na nowo zakupionym sprzęcie do dru-
ku 3D pozwolą podnieść standardy na-
uczania w naszej szkole. 

Podczas drugiego Dnia Otwartych 
Drzwi mieliśmy przyjemność gościć 

Dzień Otwartych Drzwi
g i m n a z j a l i s t ó w 
nie tylko z powia-
tu kościańskiego. 
Dzięki możliwości 
zamieszkania w in-
ternacie w nietąż-
kowskiej szkole 
kształcą się także 
osoby z odległych 
m i e j s c o w o ś c i . 
Wszyscy przybyli 
goście mogli za-
poznać się z pełną 
ofertą edukacyjną 
szkoły oraz zwie-
dzić budynki naszej uczelni. Młodzież 
z klas mundurowych wraz z opiekuna-
mi przygotowała dla odwiedzających 
pokazy, m.in.: musztry oraz walki 
wręcz. Specjalnie na ten dzień przybyli 
do Nietążkowa nasi partnerzy: żołnie-
rze z 12. Brygady Zmechanizowanej 

im. gen. broni 
Józefa Hallera 
w Szczecinie 
oraz przedsta-
wiciele 4. Zie-
lonogórskiego 
Pułku Prze-
ciwlotniczego. 
Goście przybli-
żyli zebranym 
gimnazjalistom 
tematykę zwią-
zaną z pracą
w wojsku i zapre-
zentowali sprzęt 
bojowy. 

Tego dnia można było również zobaczyć 
występy szkolnych cheerleaderek, aran-
żację pokoju hotelowego, prezentację 
sekcji sportowych Uczniowskiego Klu-
bu Sportowego „Junior”, a także spró-
bować własnych sił na torze przeszkód 
oraz skosztować wypieków przygotowa-
nych przez młodzież z klas technikum 
żywienia. Jesteśmy szkołą innowacyjną 
i nowoczesną oraz jedną z niewielu pla-
cówek w regionie posiadających tech-
nikum hotelarstwa z zajęciami w kie-
runku concierge oraz liceum o profilu 
policji konnej. Dzięki realizacji projektu 
unijnego młodzież z klas zawodowych 
i techników, już w tym roku, ma okazję 
wyjechać na czterotygodniowe praktyki 
do Hiszpanii.

Mamy nadzieję, że przybyli gimnazja-
liści odnaleźli u nas kierunek, z którym 
wiążą swoją przyszłość.

A.Z.
foto archiwum szkoły

Młodzież prezentowała 
swoje kierunki

Kwiaty, pejzaże, portrety są tema-
tyką prac, dominującą w malarstwie 
Marii Skrzypczak. Wernisaż odbył 
się 18 marca br. w Centrum Kultury. 
Otwarcia wystawy dokonał dyrek-
tor ośrodka – Eugeniusz Kurasiński. 
Wśród przybyłych na otwarcie wysta-
wy byli liczni goście z rodziny autorki 

O malarstwie pani Marii
oraz wicestarosta kościański – Stefan
Stachowiak z żoną Danutą.

Maria Skrzypczak urodziła się i miesz-
ka w Radomicku, jest absolwentką
Liceum Sztuk Plastycznych w Pozna-
niu. Pierwszy raz wystawiła swoje 
prace kilkanaście lat temu właśnie 
w Centrum Kultury w Śmiglu. Kolejne 

wernisaże zorgani-
zowała w: Kościa-
nie, Lipnie, Włosza-
kowicach i Lesznie.
P e j z a ż e ,  k t ó r e 
można zobaczyć 
na wystawie, przed-
stawiają w więk-
szości piękne oko-
l ice  Radomicka . 
Prace wykonane 
zosta ły techniką 
olejną i akwarelową. 
Wśród dzieł znaj-

dziemy także rysunki stworzone przy 
pomocy ołówka i tuszu.

Wystawa czynna będzie w sali kame-
ralnej Centrum Kultury w Śmiglu do 
15 kwietnia br. Serdecznie wszystkich 
zapraszamy.

T. Szulc
foto Ż. Klecha

Wernisaż wystawy Marii Skrzypczak
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8 marca od lat jest świętem kobiet, 
a jego obchody mają przypomnieć, 
że „słabszą płeć” należy szanować 
i poważać niezależnie od wieku. 

W myśl zasady, że dziewczyny na-
wet kwiatkiem uderzyć nie można 
w Zespole Szkół w Starym Bojanowie 
zorganizowano Dzień Damy i Dżentel-
mena. Szczególnie to wyzwanie podjęli 
uczniowie klas 1-3 szkoły podstawowej. 
Po szkolnych korytarzach kroczyły 
prawdziwie dystyngowane damy z po-
malowanymi na czerwień ustami, ubra-
ne w przepiękne suknie, eleganckie ka-
pelusze i buty na obcasie. W niczym nie 

Dzień Kobiet w Starym Bojanowie
ustępowali im mali dżentelmeni przy-
odziani w garnitury, koszule, muszki 
i krawaty! Lecz ubiór w tym dniu to nie 
wszystko…

W salach lekcyjnych toczyły rozmowy 
na temat tego, jak powinien zachowy-
wać się mężczyzna, a jak kobieta, co 
im wypada, a co nie. Po zapoznaniu się 
z zasadami savoir vivre damy i dżentel-
mena, uczniowie odegrali inscenizacje, 
a także zmierzyli się z krótkim quizem 
podsumowującym zdobytą wiedzę. 
Okazało się, że taki dzień przysporzył 
wiele radości, ale też wniósł wiele do-
brego.

Ponadto, kitka na głowie każdej 
dziewczyny w tym dniu była demon-
stracją  dziewczę -
cości (kobiecości) 
wśród uczennic klas
4-6 szkoły podsta-
wowej oraz 1-3 gim-
naz jum.  Fryzura
ta spodobała się 
chłopakom, którzy 
postanowili się so-
lidaryzować i także 
na ich głowach zago-
ścił „mysi ogonek”. 

Uwieńczeniem Dnia 

Kobiet w szkole był koncert życzeń 
i plebiscyt na dziewczynę o najpiękniej-
szym uśmiechu, najbardziej wysporto-
waną, czy też najżyczliwszą. Nie sposób 
zapomnieć o słodkościach, kwiatkach 
i upominkach, o które zadbali koledzy 
dla swoich klasowych koleżanek.

Joanna Leonarczyk, foto archiwum

Królowały: szyk i elegancja

Damy pozowały chetnie do zdjęcia
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Przyglądając się zmianom, jakim 
poddano nasze godło, warto zwró-
cić uwagę na niektóre z nich. Koro-
ny były zamknięte lub otwarte, z krzy-
żem lub bez niego. Skrzydła wzniesione 
w górę lub bardziej rozpostarte. Były 
orły jednogłowe lub dwugłowe. Dziób 
zamknięty lub otwarty, nie raz z wysu-
niętym językiem. Szpony bywały otwar-
te lub zamknięte, uzbrojone w atrybuty 
władzy. Orły różniły się ilością piór. 
Niektóre posiadały przepaski. Tarcze 
bywały proste, bądź trójkątne, jedno 
lub wielopolowe, itd. Do polskiego go-
dła nawiązuje najwyższe odznaczenie 
ustanowione w 1705 roku, tj. Order Orła 
Białego nadawany osobom szczególnie 
zasłużonym dla kraju. Z Kościanem 
i naszym godłem związany jest kur ko-
ściańskiego Bractwa Strzeleckiego. Jan 
Śmiełowski w swoim opracowaniu pt. 
„Orzeł ginący symbol narodowy” pisze, 
że: „pochodzący z połowy XV wieku kur 
kościańskiego Bractwa Strzeleckiego 
stylizowany na orła jest świadectwem 
roli, jaką znak państwowy odgrywał 
w mentalności społecznej”. Pod tymi 
symbolami, tj. sztandarem oraz wyszy-
tego na nim godła walczyli i ginęli nasi 
rycerze, powstańcy i żołnierze, a ich 
utrata w walce była uznawana za hańbę. 

Symbole narodowe łączą wszystkich 

Orzeł Biały - część IV

Polaków. Mają w sobie potężny ładu-
nek patriotyzmu. Wykorzystywane 
są w naszej literaturze i malarstwie. 
Mowa o nich w pieśniach, np. w „War-
szawiance” z muzyką Karola Kurpiń-
skiego, której pierwotny tekst brzmiał:

„Oto dziś dzień krwi i chwały,
Oby dniem wskrzeszenia był,
W tęczę Franków orzeł biały
Patrząc lot swój w niebo wzbił”.

Doniosłość i rolę w określaniu naszej 
tożsamości narodowej docenił Wła-
dysław Bełza, który w „Katechizmie 
polskiego dziecka” pisał w roku 1900:

„Kto ty jesteś?
Polak mały.
Jaki znak twój?
Orzeł Biały
Gdzie ty mieszkasz?
Między swymi.
W jakim kraju?
W Polskiej ziemi.
Czym ta ziemia?
Mą Ojczyzną.
Jak zdobyta?
Krwią i blizną.
Czy ją kochasz?
Kocham szczerze.
A w co wierzysz?
W Polskę wierzę!”

Istotne jest, aby szanować symbo-
le narodowe. Nie pozwalajmy z nich 
drwić, zapominać o nich. Powinny 
być rdzeniem naszego patriotyzmu.

Henryk Zięba 1918-2012
Urodził się w 1918 roku i nazwać

go można synem ziemi kieleckiej. 
W 1936 r. na kilka miesięcy przyjechał 
do Kościana, gdzie jednym z udzia-
łowców tutejszej cukrowni był jego 
wujek. W okresie okupacji pracował 
w parowozowni w Skarżysku - Kamien-
nej. Ukończone wcześniej Gimnazjum 
Jana Kantego w Poznaniu pozwoliło 
mu na podjęcie po II wojnie świato-
wej studiów na wydziale Budowy Ma-
szyn Politechniki Poznańskiej. Podjął 
prace na kolei i kontynuował ją, aż 
do momentu przejścia na emeryturę. 

W Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwo-
wych w Poznaniu pracował na różnych, 
kierowniczych stanowiskach. Za osią-
gniecia w pracy zawodowej otrzymał 
szereg najwyższych odznaczeń oraz 
wyróżnień państwowych, resortowych 
i regionalnych. Zainteresowania tech-
niczne nie przeszkadzały mu zajmować 
się historią. Był autorem wielotomowej 
„Monografii Dyrekcji Kolei w Pozna-
niu w latach 1848 - 1945 i 1945 – 1992 
i następnych”. Jego autorstwa była 
książka – album „Orły Polskie, rzeźby 
w drewnie 1222 – 1993”. Jeden egzem-
plarz tej pracy znalazł się w zbiorach 
Kancelarii Prezydenta RP. Jego pasją 
stało się rzeźbienie w drewnie ze szcze-
gólnym uwzględnieniem płaskorzeźb 
naszego godła państwowego. Zostawił 
ich w spuściźnie ponad 100 sztuk. Był 
pomysłodawcą i twórcą Izby Pamięci 
poświęconej dziejom kolei. Największe 
zadowolenie sprawiało mu ukończe-
nie kolejnego dzieła. Skromna jesz-
cze kolekcja rzeźb była prezentowana 
m.in. w kościańskim muzeum 20 lat 
temu. Tematyka jego prac była przed-
miotem wielu artykułów prasowych, 
audycji radiowych i telewizyjnych. 
Henryk Zięba był aktywnym człon-
kiem wielu organizacji i stowarzyszeń 
Inżynierów i Techników Komunika-
cji przy Naczelnej Organizacji Tech-
nicznej oraz rady artystycznej Klubu 
Plastyków i Fotografików „Warta”. 

Zmarł 2 września 2012 r. i został po-
chowany na Cmentarzu Górczyńskim 
w Poznaniu.

Jan Pawicki
Orzeł Rzeczypospolitej Polskiej od 9 lu-
tego 1990 r.

Henryk Zięba
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W niedzielny poranek, 6 mar-
ca grupa ponad 56 osób, głów-
nie mieszkańców Osiedla nr II ze 
Śmigla, wyruszyła do Poznania, 
aby zwiedzić palmiarnię. Wyjazd 
przygotowali: przewodnicząca Zarzą-
du Osiedla nr II – Sylwia Konieczna 
i radny – Wojciech Adamczewski. Zor-
ganizowali go przede wszystkim dla ko-
biet z okazji obchodzonego przez nich
8 marca święta. Z zaproszenia skorzysta-
ło jednak także wiele par małżeńskich. 
Poznańska Palmiarnia jest idealnym 
miejscem do spędzenia niedzieli zimo-
wą porą. Bogactwo gatunków egzotycz-
nych roślin, typowo tropikalny klimat 
panujący we wnętrzu i ciekawe ekspo-
zycje różnych unikalnych roślin oraz 
pożyteczne wykłady przewodników 
zrobiły duże wrażenie na uczestnikach 
wycieczki. Podczas przerwy w zwie-

Dla Pań i Panów
dzaniu można było 
zasiąść w kawiaren-
ce, a filiżanka kawy 
i pyszne szarlotki 
wyśmienicie sma-
kowały wśród palm 
i fikusów. W drodze 
powrotnej uczestni-
cy wycieczki zjedli 
też smaczny obiad 
w Zagrodzie Chłop-
skiej. Wszystkie 
kobiety otrzyma-
ły w tym miejscu 
drobny prezent. Niespodzianka czeka-
ła także na panów, którzy dostali słod-
ki upominek z okazji przypadającego 
w dniu 10 marca Dnia Mężczyzny. 
W godzinach popołudniowych uczest-
nicy wyjazdu wrócili do Śmigla. Koszt 
przejazdu został sfinansowany z budże-

W Szkole Podstawowej w Śmiglu 
1 marca 2016 roku odbył się Trzy-
nasty Gminny Konkurs Matema-
tyczny przeznaczony dla uczniów 
klas szóstych szkół podstawowych. 
Głównym jego celem było rozwinięcie 
zainteresowań matematycznych wśród 
uczniów, popularyzowanie „królowej 
nauk”, a także integracja młodych ludzi 
z różnych szkół. 

Jak co roku, zmagania objął swym 
patronatem przewodniczący Rady Miej-
skiej Śmigla, który ufundował nagrody 
dla laureatów, a także puchar dla szko-
ły, której przedstawiciele łącznie zdoby-
li największą liczbę punktów.

Za organizację odpowiedzialne były 
nauczycielki matematyki: Iwona Włoch, 
Barbara Perz i Aldona Cichocka.

W konkursie poza gospodarzami 
wzięli udział szóstoklasiści z: Broniko-
wa, Czacza, Starego Bojanowa i Starej 
Przysieki Drugiej. Reprezentantami 
byli uczniowie, którzy zwyciężyli w eta-
pach szkolnych. Każdą placówkę re-

Matematyczne zmagania szóstoklasistów
prezentowało troje 
dzieci. 

Uczestnicy wyka-
zali duże umiejęt-
ności. Udowodnili, 
że matematykę 
można lubić, a każ-
de zadanie da się 
rozwiązać. Pierw-
sze miejsce zdobył 
Kacper Cielebąk 
ze szkoły w Starej 
Przysiece Drugiej. 
Na drugim miej-
scu uplasowała się 
Maja Wielińska ze szkoły w Śmiglu, 
a na trzecim Hubert Nowak ze szkoły 
w Bronkowie. Drużynowo zwyciężyli 
reprezentanci gospodarzy w składzie: 
Maja Wielińska, Dawid Ciorga, Kajetan 
Spychała i to oni otrzymali puchar dla 
najlepszej drużyny. Nagrody uczniom 
w imieniu przewodniczącego Rady 
Miejskiej Śmigla wręczał jego zastępca 
- Rafał Klem oraz dyrektor Szkoły Pod-

Godna polecenia jest nowa pozy-
cja książkowa pt. „600 lat parafii 
farnej w historii Śmigla” autorstwa 
Tadeusza Dekierta. Obszerna publi-
kacja, licząca ponad 300 stron przed-
stawia historię śmigielskiej wspólno-
ty parafialnej od czasu jej powstania
do teraźniejszości. Autor zbierał i opra-
cowywał materiały przez prawie półtora 
roku. Jak przyznaje, pomocą służyli mu 
także miejscowi regionaliści. Promocja 
książki odbyła się 18 lutego br. w koście-

Książka o historii parafi i
le pw. NMP Wniebowziętej
w  Śm i g l u .  O s o b y ,  k t ó -
re chcą wzbogacić swo-
ją  domową  b ib l io teczkę
o tę właśnie pozycję, mogą ją 
nabyć w zakrystii po mszach 
św. w cenie 50 zł. Publika-
cja jest również dostępna
w Miejskiej Bibliotece Pu-
blicznej w Śmiglu

AKA
foto A. Kasperska

Tadeusz Dekiert - 
autor publikacji

Uczestnicy konkursu

W Poznańskiej Palmiarni

stawowej w Śmiglu - Robert Plewka. 
 Ponadto każdy z uczestników otrzy-

mał pamiątkowy dyplom i upominki 
ufundowane przez przewodniczące-
go Rady Miejskiej Śmigla oraz Bank 
Spółdzielczy w Śmiglu. Podziękowania 
otrzymali także nauczyciele, którzy 
przygotowywali uczniów do konkursu. 

Organizatorzy konkursu
foto archiwum

tu gminy Śmigiel. Spotkanie w palmiar-
ni w ocenie uczestników był ciekawą 
alternatywą dla tradycyjnego spędzania 
niedzieli przed telewizorem.

Wojciech Adamczewski
foto W. Adamczewski
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Rada Rodziców Szkoły Podstawo-
wej w Śmiglu wraz z dyrektorem 
szkoły i burmistrzem Śmigla reali-
zuje projekt pn. „Biblioteka Ma-
rzeń”. Ma on na celu zaktualizowanie 
i odnowienie księgozbioru biblioteki 
szkolnej. Dotychczasowe zbiory w du-
żym stopniu są przestarzałe. Z braku 
dofinansowań brakuje lektur i wielu 
nowych pozycji książkowych. Bibliote-
ka nie jest także wyposażona w pozycje 
w języku angielskim, czy multimedia. 
Rada Rodziców postanowiła to zmie-
nić. W ramach projektu „Biblioteka 
Marzeń” zamierza zakupić brakujące 
pozycje książkowe i wydawnictwa mul-
timedialne z zakresu określonego przez 
nauczycieli, a mającego na celu dostęp 
dzieci do materiałów edukacyjnych, 
które dla portfela niejednego rodzica 
mogą stanowić spory wydatek. 

Rada zwróciła się o pomoc m.in., 
do tych którzy byli uczniami śmigiel-
skiej szkoły, a dzisiaj są rodzicami jej 
uczniów. Projekt przewiduje, że przed 
wejściem do biblioteki znajdzie się ta-
blica z podziękowaniem dla wszystkich 
ofiarodawców, a tym samym współ-

Biblioteka marzeń
twórców „Biblioteki Marzeń”. Nie 
zmienia to faktu, że przede wszystkim 
wdzięczność i radość dzieci będą stano-
wiły największą nagrodę dla ofiarodaw-
ców. Ponadto każdy darczyńca otrzyma 
dyplom gratulacyjny.

Kwota wsparcia nie jest określona. 
Każda złotówka dla Rady Rodziców bę-
dzie bezcenna. Koszt całego projektu 
wyniesie około 30.000,00 zł. Będzie on 
realizowany stopniowo, w ramach pozy-
skiwanych środków. 

Rada Rodziców już teraz postanowi-
ła przekazać na cele projektu część 
ze środków, którymi dysponuje. Za 
kwotę 2 000 złotych zakupiono najpo-
trzebniejsze lektu-
ry, każdą w ilości
3 0  e g z e m p l a r z y . 
Były to, takie po-
zycje jak: „Charlie 
i fabryka czekola-
dy” (Roald Dahl), 
„Mikołajek” (René 
G o s c i n n y ) ,  c z y 
„Bracia Lwie Serce” 
(Astrid Lindgren). 
Łącznie rada pra-

gnie przeznaczyć na bibliotekę 5 000 zł.
Każdego, kto chciałby wesprzeć pro-

jekt prosimy o wpłaty na konto: Rada 
Rodziców przy Szkole Podstawowej 
w Śmiglu, ul. M. Konopnickiej 5, 64-030 
Śmigiel, 78 8667 0003 0004 4189 2000 
0010. W opisie prosimy dodać: Biblio-
teka Marzeń.

Patronat nad projektem objęła bur-
mistrz Śmigla – Małgorzata Adamczak 
oraz poseł ziemi kościańskiej – Woj-
ciech Ziemniak, zaś patronat medialny 
objęły „Fakty Kościańskie”, „Gazeta 
Kościańska” i „Witryna Śmigielska”.

M.D.
foto archiwum

1 marca br. w czytelni szkolnej 
ZSP w Nietążkowie odbyło się wrę-
czenie nagród przyznanych w Ogól-
nopolskim Konkursie Plastycznym 
Tęcza. Tematem przewodnim kon-
kursu był „Świat wokół nas”. Trzecie 
miejsce w kraju w kategorii licealista 
zdobyła Małgosia Marciniak, natomiast 
wyróżnienia otrzymały: Kasia Marach 
i Natalia Jąder. Dyplomy uznania zdo-
byli: Maciek Tobółka, Sarjan Samol, 
Monika Tomczyk, Kornelia Szymań-
ska, Patrycja Jankowiak, Jagoda Kle-

Świat wokół nas
cha, Janka Han, Angelika 
Mojs, Julia Kubicka, Pau-
lina Skorupińska, Domi-
nika Grzeszczyk oraz Mi-
chał Woźniak.

Nagrody i dyplomy wrę-
czyła pani dyrektor Arleta 
Adamczaka-Puk. Konkurs 
zosta ł  zorganizowany 
przez bibliotekę szkolną.

Lidia Spławska
 foto archiwum

Laureaci konkursu

Lektury zakupione przez Radę Rodziców

Tematem kolejnej prelekcji Piotra 
Filipowicza były „Skarby kościoła 
św. Wita”. Przy pomocy zdjęć, muzy-

Nasze skarby
ki i ogromnej wiedzy prelegent udo-
wodnił licznie zebranym słuchaczom, 
że skarby, jakie kryje kościół św. Wita 

s ą  n a s z y m  n a j -
cenniejszym dzie-
d z i c t w e m .  M oż -
n a  z a r y z y k o w ać 
stwierdzenie, że są 
one naszym „zło-
tym pociągiem”, jak 
się okazuje – nie do 
końca odkrytym. 
O o łtarzach tego 
kościoła można mó-
wić długo, a dwu-
godzinna prelekcja 
nie wyczerpała tego 

tematu. Sprawiła jednak, że wszyscy jej 
słuchacze będą od teraz inaczej postrze-
gać ołtarz znajdujący się w kościele pw. 
Św. Wita w Śmiglu. Będą świadomi jego 
przekazu, detali, a także ukrytych na-
szym oczom tajemnic.

M.D, foto M.D..

Prelekcje Piotra Filipowicza cieszą się dużym powodzeniem Piotr Filipowicz
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Kryminałki

25 lutego – Śmigiel 
Około godz. 1954 na ul. Lipowej kieru-

jący samochodem marki Opel Zafira, 
22-letni mieszkaniec pow. kościańskie-
go nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu, 
w wyniku czego doprowadził do kolizji 
drogowej z pojazdem marki Mercedes, 
kierowanym przez 48-letniego miesz-
kańca pow. kościańskiego. Sprawca 
kolizji drogowej został ukarany MKK.

27 lutego – Śmigiel
Na ul. Ogrodowej około godz. 1016, 

kierujący samochodem marki Skoda 
Octavia, 27-letni mieszkaniec pow. ko-
ściańskiego nie zachował bezpiecznej 
odległości od poprzedzającego pojazdu 
i uderzył w tył samochodu marki Opel 
Astra, którym kierował 58-letni miesz-
kaniec pow. kościańskiego. Kierujący 
byli trzeźwi. Sprawca kolizji drogowej 
został ukarany MKK.

29 lutego – Stare Bojanowo
Ok. godz. 1718 na ul. Szkolnej kie-

rujący samochodem marki VW Golf, 
20-letni mieszkaniec pow. kościańskie-
go nie dostosował prędkości do panu-
jących warunków na drodze i uderzył 
w prawidłowo jadący samochód marki 
Opel Corsa kierowany przez mieszkań-
ca pow. kościańskiego. Kierujący byli 
trzeźwi. Sprawca kolizji drogowej został 
ukarany MKK.

9 marca – Przysieka Polska-Bruszcze-
wo

Około godz. 835 na drodze pomiędzy 
miejscowościami Przysieka Polska – 
Bruszczewo kierujący ciągnikiem sio-
dłowym marki MAN wraz z naczepą, 
59-letni mieszkaniec pow. garwolińskie-
go nie dostosował prędkości do panują-

cych warunków na drodze, w wyniku 
czego wjechał do przydrożnego rowu 
niszcząc strukturę pobocza. Kierujący 
był trzeźwy. Sprawca kolizji drogowej 
został ukarany MKK.

11 marca – Czacz 
Około godz. 1208 na skrzyżowaniu 

z drogą krajową nr 5 kierująca samo-
chodem marki Peugeot 206, 21-letnia 
mieszkanka Wrocławia nie dostosowa-
ła prędkości do panujących warunków 
na drodze, straciła panowanie nad kie-
rowanym pojazdem, w wyniku czego 
uderzyła w znak drogowy, a następnie 
wypadła z drogi i dachowała. Sprawczy-
ni kolizji drogowej była trzeźwa. Została 
ukarana MKK.

12 marca – Glińsko
Około godz. 940 policjanci WRD za-

trzymali do kontroli drogowej kieru-
jącego ciągnikiem rolniczym marki 
Ursus, 67-letniego mieszkańca pow. 
kościańskiego będącego w stanie nie-
trzeźwości. Badanie stanu trzeźwości 
wykazało ponad jeden promil alkoholu 
w organizmie kontrolowanego. 

13 marca – Śmigiel
Do marketu DINO w Śmiglu zadzwo-

nił nieznany mężczyzna, który spokoj-
nym głosem poinformował pracownika 
sklepu, że na terenie marketu między 
regałami są dwie bomby i tylko od nie-
go zależy, kiedy je zdetonuje. Po otrzy-
maniu tej informacji przeprowadzono 
ewakuację sklepu, a kiedy okazało się, 
że informacja ta jest fałszywa sprawą 
zajęli się kościańscy kryminalni. Opera-
cyjne ustalenia w krótkim czasie dopro-
wadziły do zatrzymania sprawcy tego 
przestępstwa. Zatrzymanym okazał się 
25-letni mieszkaniec pow. grodziskiego 
w przeszłości notowany przez policję. 
Mężczyzna przyznał się do stawianych 
mu zarzutów tłumacząc się, że czynu 

tego dopuścił się będąc pod wpływem 
alkoholu oraz w zemście za to, że po-
czuł się urażony faktem, iż w miesiącu 
lutym br., chcąc zrobić szybkie zakupy 
w markecie DINO, musiał chwilę po-
czekać, ponieważ obsługująca go sprze-
dawczyni była zajęta rozkładaniem to-
waru. W chwili zatrzymania podejrzany 
mężczyzna posiadał przy sobie telefon 
komórkowy, z którego wykonał połą-
czenie.

Teraz mężczyzna stanie przed sądem. 
Za przestępstwo to grozi mu kara wię-
zienia od 6 miesięcy do 8 lat.

16 marca – Czacz
Około godz. 755 w Czaczu na drodze 

K-5 kierujący ciągnikiem siodłowym 
marki Scania wraz z naczepą, 42-letni 
mieszkaniec pow. nowotomyskiego 
nie zachował bezpiecznej odległości od 
poprzedzającego go pojazdu i uderzył 
w tył samochodu marki Skoda Superb, 
kierowanego przez 40-letniego miesz-
kańca Dąbrowy. Kierujący byli trzeźwi. 
Sprawca kolizji drogowej został ukara-
ny MKK.

17 marca – Jezierzyce
Ok. godz. 935 w Jezierzycach, kieru-

jący ciągnikiem rolniczym marki John 
Deer, 52-letni mieszkaniec gm. Śmigiel 
w trakcie wykonywania manewru skrę-
cania doprowadził do kolizji z fiatem 
uno prowadzonym przez 88-letniego 
mieszkańca gm. Śmigiel. Sprawca ko-
lizji został ukarany mandatem karnym.

18 marca – Śmigiel
Około godz. 1050 na pl. Wojska Polskie-

go patrol WRD zatrzymał do kontroli 
kierującego samochodem marki Re-
nault Megane, 29-letniego mieszkańca 
pow. kościańskiego będącego w stanie 
nietrzeźwości. Badanie stanu trzeźwo-
ści wykazało ponad 1,30 promila alko-
holu w organizmie badanego.

Czwartą edycję Festiwalu Muzyki 
Chóralnej „Zakochani w Surzyń-
skim” zainaugurował 19 kwietnia 
br. koncert w kościańskim kościele 
farnym. Oprócz chóru festiwalowego 
(składającego się z członków różnych 
chórów, w tym śmigielskiego) prowa-
dzonego pod dyrekcją Leszka Górki, 
wystąpili chór Państwowej Szkoły Mu-
zycznej I st. im. ks. dra Józefa Surzyń-
skiego w Kościanie, a także gościnnie 
organista Sławomir Kamiński. Tego-
roczna edycja festiwalu rozpoczęła się 
w lutym. Wówczas to ruszyły warsztaty 
skierowane dla chórzystów, w których 

Zakochani w Surzyńskim
uczestniczyli m.in.: członkowie śmigiel-
skiego chóru „Harmonia”.

Od marca do kwiet-
nia będą prowadzone 
warsztaty dla orkiestr, 
w których wezmą 
udział zespoły z: Ko-
ściana, Śmigla, Krzy-
winia, Przemętu, Gro-
dziska i Włoszakowic. 
Następnie ruszą warsz-
taty chorałowe otwarte 
dla mieszkańców Ko-
ściana i okolic. Nato-
miast od kwietnia do 

maja zaplanowano koncerty finałowe.
M.D., foto Karina Janowska

Koncert inauguracyjny festiwalu
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Krzyżówka

Poprawne hasło krzyżówki z nr 03/16 
brzmiało: „JAJO WIELKANOCNE”.
Nagrodę - dużą pizzę ufundowa-
ną przez Restaurację Pizzerię
„KAKADU”, otrzymuje Irena Konieczna  
ze Śmigla. Talon upoważniający do odbio-
ru pizzy należy odebrać w administracji
Centrum Kultury w Śmiglu (od ponie-
działku do piątku w godz. 800-1600).

Kupon konkursowy „WŚ” nr 04/16
Rozwiązanie krzyżówki
...................................................................
...................................................................
...................................................................

Kupon należy dostarczyć do: Centrum  Kul-
tury, ul. T. Kościuszki 20, 64-030 Śmigiel

Pionowo
1. zasuwa
2. specjał
3. antytrynitariuszka
4. deputowany
5. Lach
7. akomoduje
8. Tymański
9. pustelnicy
10. drobny
11. europejska
16. premia
17. cudzoziemska
21. parafina
22. znawca
23. vikol
24. zagłada
25. czytnik
26. corrigenda
28. skała
29. rewir
30. grzbiet
31. mydlana
35. specyfiki
39. … Thurman
40. ciche

Poziomo
6. heros
10. beton
12. … Chanel
13. ekstrakcja
14. syn
15. Ceed
16. Bartok
18. Gąsiorowska
19. niewiniątko
20. wielki baran
23. donosiciele
27. gwiazdozbiór 
32. … Kolberg
33. odezwa
34. namiar
36. mordęgi
37. elaborat
38. tura
41. kicuś
42. chwila
43. pląsy
44. operowe
45. … Szarapowa
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Twoje prawo pracy
Wypowiedzenie umów terminowych 
na nowych zasadach

Nowe regulacje Kodeksu pracy, 
wchodzące w życie z dniem 22 lutego 
2016 roku, w dużym stopniu ujednoli-
cają tryb wypowiadania umów o cha-
rakterze terminowym i umów na czas 
nieokreślony.

Zasady ustalania długości wypowie-
dzenia w okresie przejściowym:
- do umów o pracę na czas określo-
ny (trwających w dniu 22 lutego 2016 
roku), które zostały wypowiedziane 
przed tym dniem, stosuje się dotych-
czasowe przepisy o wypowiadaniu ta-
kich umów (m.in. art.33 K.p.),
- do umów o pracę na czas określo-
ny (trwających w dniu 22 lutego 2016 
roku), które zostały zawarte na czas do 
6 miesięcy albo na okres dłuższy, ale 
bez zastrzeżenia możliwości ich wypo-
wiedzenia stosuje się dotychczasowe 
przepisy w zakresie dopuszczalności 
wypowiedzenia takich umów,
- przy wypowiadaniu umów na czas 
określony (trwających w dniu 22 lute-
go 2016 roku), które zostały zawarte 
na okres dłuższy niż 6 miesięcy i co do 
których strony przewidziały możliwość 
ich wypowiedzenia, stosuje się nowe 
okresy wypowiedzenia. Staż zakłado-
wy, od którego zależy długość wypo-
wiedzenia, uwzględnia się od dnia 22 
lutego 2016 r.

Do stażu zakładowego, od którego za-
leży długość wypowiedzenia, wlicza się 
okres zatrudnienia w ramach tego wy-
powiedzenia. Od 22 lutego 2016 roku 
okresy wypowiedzenia umowy na czas 
określony, zawartej w celu zastępstwa, 
będą takie same, jak przy umowie 
na czas nieokreślony.

Od 22 lutego 2016 roku wchodzą 
w życie przepisy ustawy nowelizującej 
Kodeks pracy, które między innymi 
zmieniają okres wypowiedzenia umo-
wy zawartej na czas określony. Zamiast 
dwutygodniowego wypowiedzenia 
wspomnianej umowy, zastosowanie 
znajdą przepisy dotyczące okresów wy-
powiedzenia umowy na czas nieokre-
ślony. Zgodnie z art. 36 K.p. będą one 
wynosiły:
- 2 tygodnie – przy zatrudnieniu w da-
nym zakładzie poniżej 6 miesięcy,
- 1 miesiąc – przy stażu zakładowym 
wynoszącym co najmniej 6 miesięcy,
- 3 miesiące – przy zatrudnieniu w da-
nym zakładzie przez co najmniej 3 lata.

Podobnie, jak ma to miejsce w przy-
padku umowy na czas nieokreślony, 
staż zakładowy, od którego zależy dłu-
gość wypowiedzenia, będzie ustalany 
z całego okresu zatrudnienia u danego 
pracodawcy. Uwzględnieniu będą też 
podlegały okresy zatrudnienia w po-
przednim zakładzie pracy, jeżeli zmia-
na pracodawcy nastąpiła na zasadach 
określonych w art. 23(1) K.p., a tak-
że, gdy z mocy odrębnych przepisów 
nowy pracodawca jest następcą praw-
nym w stosunkach pracy nawiązanych 
przez poprzedniego pracodawcę. Nale-
ży nadmienić, że przepisy nowelizują-
ce utrzymały w mocy brak obowiązku 
uzasadniania wypowiedzenia umowy 
na czas określony. Od 22 lutego br. nie 
będzie natomiast obowiązywała regu-
lacja, zgodnie, z którą wypowiedzenie 
umowy na czas określony jest możliwe 
tylko wtedy, gdy została ona zawarta 
na okres powyżej 6 miesięcy z zastrze-
żoną możliwość jej wypowiadania.

Aktualizacja informacji dodatkowej
W związku z zatrudnieniem pracow-

nika na podstawie umowy o pracę, pra-

codawca jest zobowiązany sporządzić 
informację o warunkach zatrudnienia. 
Termin na dopełnienie tej formalności 
to 7 dni od podpisania umowy. Nie-
zbędnym elementem każdej informacji 
dodatkowej jest zapis o obowiązującej 
pracownika długości wypowiedzenia 
umowy o pracę. Celem informacji do-
datkowej jest przekazanie pracowniko-
wi danych na temat niektórych warun-
ków jego zatrudnienia. Zmiana tych 
warunków wymaga aktualizacji infor-
macji. Jeżeli więc okres wypowiedzenia 
obowiązujący pracownika ulegnie zmia-
nie, korekcie będzie podlegała informa-
cja dodatkowa. Trzeba będzie zaktuali-
zować zapis dotyczący długości okresu 
wypowiedzenia. Kodeks pracy wymaga 
jej dokonania niezwłocznie, nie później 
jednak niż w terminie miesiąca od dnia 
wejścia w życie zmiany. Jeżeli termin 
ten przypadałby po dacie rozwiązania 
stosunku pracy, aktualizacji tej należy 
dokonać do dnia zakończenia zatrud-
nienia. 

„Aktualizacja informacji o warunkach 
zatrudnienia musi być zawsze sporzą-
dzana na bieżąco, po zaistnieniu zmian 
w warunkach zatrudnienia pracownika” 
– stanowisko GIP z dnia 10 maja 2013 
roku.

„Jeżeli pracodawca poinformował 
pracownika w pierwszej informacji do-
tyczącej warunków jego zatrudnienia, 
także o dniu, w którym nastąpi zmiana 
tych warunków, to powtórne zawiado-
mienie o tym pracownika w momencie, 
w którym faktycznie ona nastąpi jest 
zbyteczne” – stanowisko MPiPS z dnia 
22 lutego 2103 roku.

H.C.
Podstawa prawna: 
Ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks 
Pracy (Dz.U. z 2014 poz.1502 ze zm.)

W niedzielę, 20 marca br. w hali 
sportowo-widowiskowej w Jerce od-
był się Turniej Halowej Piłki Nożnej 
Przedszkolaków. Do rywalizacji przy-
stąpiły cztery zespoły: Jerka I, Jerka II, 
PKS Racot oraz reprezentacja naszej 
gminy – Byczki Gniewowo. 

W zespole naszej drużyny wystar-
towały, aż cztery dziewczynki: Daria 
Szczerbal, Wiktoria Roszak oraz Zo-
fia i Zuzanna Migdał. Towarzyszyli 
im: Krzysztof i Tomasz Pawlak oraz 
Kacper i Nikodem Lech. Tego dnia to 
właśnie „słabsza płeć” wbijała piłkę do 
bramek przeciwników. Ostatecznie, po 
wygranej 4:00 z Jerką II, przegranej 0:1 
z Jerką I i remisie 0:0 z Racotem, Bycz-

ki Gniewowo zajęły drugie 
miejsce.

W nagrodę dzieci otrzy-
mały puchar, medale 
i słodycze. Jednakże tego 
dnia najważniejsza była 
dobra zabawa i zadowole-
nie z rozegranych meczów 
przy ogromnym dopingu 
widowni. O małych zawod-
nikach z Gniewowa nie za-
pomniał poseł na Sejm RP 
– Wojciech Zieminak, który 
obdarował ich słodyczami 
na „Zajączka”.

M.D.
foto archiwum

Przedszkolna piłka
Drużyna z Gniewowa
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Profi laktyka wiosną

Kraina zdrowia w Bronikowie

21 marca 2016 r. w bronikow-
skiej szkole odbył się Szkolny Dzień 
Profilaktyki oraz Dzień Wiosny. Tego-
rocznymi organizatorami imprezy byli: 
Karolina Frąk, Jadwiga Kuśnierczak 
oraz Wojciech Wieczorek.

Dzień ten był wyjątkowy, albowiem 
do naszej szkoły zawitał niezwykły 
gość – Krzysztof Tumko – emeryto-
wany żołnierz, rekordzista Guinnessa 
z 2015, który pobijając rekord przebiegł 
na bieżni mechanicznej ponad 823 ki-
lometry. Pan Krzysztof w interesujący 
sposób przedstawił młodzieży swoje pa-
sje i sukcesy zawodowe. Mówił o pracy 
w wojsku oraz wspominał o chwilach 
związanych z biciem rekordu. Przeko-

nywał młodzież, że warto wyznaczać 
sobie cel w życiu i wytrwale dążyć do 
jego osiągnięcia.

Kolejnym punktem programu był po-
kaz pierwszej pomocy przedmedycznej, 
który młodzieży zaprezentowali straża-
cy z Komendy Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Kościanie.

Na zakończenie uroczystości ucznio-
wie obejrzeli pracę konkursową na spot 
filmowy pt. „Dopalacze niszczą życie” 
autorstwa Dagmary Kostrzewskiej, 
Laury Otulakowskiej i Agnieszki Minty.

W spotkaniu z Krzysztofem Tumko 
oraz strażakami uczestniczyli ucznio-
wie klasy V i VI szkoły podstawowej 
oraz uczniowie klas I-III gimnazjum. 

Wychowankowie oddziału przedszkol-
nego oraz uczniowie klas I- IV szkoły 
podstawowej uczestniczyli tego dnia 
w konkursie profilaktycznym pt. „Kra-
ina Zdrowia”. Ich zadaniem było prze-
organizowanie i przemienienie sali lek-
cyjnej na „Krainę Zdrowia”. Zwycięstwo 
w tym konkursie osiągnęli uczniowie 
z klasy III szkoły podstawowej. 

Organizatorzy spotkania składają 
serdeczne podziękowania gościom, tj. 
Krzysztofowi Tumko oraz strażakom 
z Komendy Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Kościanie za aktyw-
ny udział w obchodach Szkolnego Dnia 
Profilaktyki i Dnia Wiosny.

Karolina Frąk, foto archiwum
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Eliminacje powiatowe Ogólnopol-
skiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej 
„Młodzież Zapobiega Pożarom” od-
były się w piątek, 18 marca 2016 r. w sali 
sportowej mieszczącej się przy Zespole 
Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążko-
wie. Uczniów, opiekunów, strażaków 
i zaproszonych gości powitał Kazimierz 
Król – prezes Zarządu Oddziału Powia-
towego ZOSP RP w Kościanie. Oficjal-
nego otwarcia turnieju dokonał Ber-
nard Turski – starosta kościański.

W turnieju wzięło udział 39 uczniów 
w trzech grupach wiekowych. W gru-
pie I – szkoły podstawowe wystartowa-
ło 15 uczestników, w grupie II – szkoły 
gimnazjalne 15 uczestników i w grupie 
III szkoły ponadgimnazjalne – 9 uczest-
ników. Jury konkursu obradowało pod 
przewodnictwem dh Zbigniewa 
Przydróżnego. Testy zawiera-
ły 70 pytań.

Zawodnicy reprezentujący 
gminę Śmigiel uplasowali się 
następująco:
Kategoria Szkoły Podstawo-
we:
Miejsce 7 – Bartosz Spławski, 
SP Stare Bojanowo, 
Miejsce 11 – Patrycja Szyr-
mer, SP Stare Bojanowo,
Miejsce 15 – Weronika Tar-
gosz SP Śmigiel.

Turniej wiedzy pożarniczej na szczeblu powiatowym
Kategoria Gimnazjum
Miejsce 3 – Kamila Błocian (w wyniku 
dogrywki), Gimnazjum Stare Bojano-
wo,
Miejsce 4 – Wiktoria Piotrowska, Gim-
nazjum Stare Bojanowo,
Miejsce 8 – Zofia Samol, Gimnazjum 
Stare Bojanowo. 

Kategoria Szkoły Ponadgimnazjalne:
Miejsce 2 – Marcin Dąbrowski, ZSP 
Nietążkowo,
Miejsce 4 – Maciej Tobółka, ZSP Nie-
tążkowo
Miejsce 5 – Natalia Migas ZSP Nietąż-
kowo. 

Do eliminacji wojewódzkich w każ-
dej kategorii wiekowej zakwalifikowali 

się tylko uczestnicy konkursu, którzy 
zdobyli miejsca pierwsze. W klasyfika-
cji drużynowej poszczególnych gmin 
powiatu kościańskiego gmina Śmigiel 
zajęła II miejsce.

Zwycięzcy otrzymali puchary i nagro-
dy. Organizatorem turnieju był Zarząd 
Oddziału Powiatowego Związku Ochot-
niczych Straży Pożarnych RP w Kościa-
nie przy współpracy ze Starostwem Po-
wiatowym w Kościanie, samorządami 
gmin powiatu kościańskiego, Komen-
dantem Gminnym Straży Pożarnych 
w Śmiglu – dh Marianem Graczykiem 
oraz Zespołem Szkół Ponadgimnazjal-
nych w Nietążkowie. 

Zawodnikom reprezentującym gminę 
Śmigiel kibicowali: burmistrz Małgo-
rzata Adamczak, przewodniczący Rady 

Miejskiej Śmigla – Wiesław 
Kasperski oraz Arleta Adam-
czak-Puk – dyrektor ZSP 
w Nietążkowie.

AKA
foto archiwum

Młodzieży kibicowały władze samorządowe

Miejsce 2 zajął Marcin Dąbrowski z ZSP Nietążkowo

21 marca przypada długo oczeki-
wany pierwszy dzień wiosny. Klasy II 
b i II f ze śmigielskiej szkoły podstawowej 
przygotowania do tego dnia poczyniły 
już dużo wcześniej. Pod bacznym okiem 
wychowawczyń – Dagmary Piątek i Bar-
bary Ławniczak przygotowały marzanny 
symbolizujące zimę i gaiki symbolizują-
ce nadchodzącą wiosnę. Gdy wszytko 
zostało przygotowane, nadszedł czas
na oznajmienie wszystkim radosnej nowi-
ny. Dzieci wesołym korowodem przeszły 

ulicami miasta, śpie-
wając piosenki o wio-
śnie, szukając jej oznak
i gromko ją nawołując. 
Żeby skutecznie odgo-
nić zimę, w specjalnie 
do tego wyznaczonym 
miejscu, dzieci z rado-
ścią spaliły marzanny, 
a z kolorowymi gaikami 
powróciły do szkoły. 

M.D., foto M.D.

Powitali wiosnę Z marzannami i gaikami
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Mieszkańcy gminy Śmigiel po raz 
kolejny wzięli udział w Mistrzo-
stwach Powiatu Kościańskiego 
w Narciarstwie Zjazdowym i Snow-
boardzie w Zieleńcu. Tegoroczne, 
XIV mistrzostwa, odbyły się 5 marca. 
Zawodnikom na stoku towarzyszy-
ła burmistrz Małgorzata Adamczak. 
Jak co roku, gmina Śmigiel zapewni-
ła uczestnikom bezpłatny transport, 
z którego skorzystało prawie sto osób.

Reprezentanci ziemi śmigielskiej 
zdobyli łącznie 13 medali – dwa złote, 
cztery srebrne i trzy brązowe. Najlep-
szy czas w swoich kategoriach wieko-
wych uzyskali: Agnieszka Adamczak 
i Mateusz Jankowski. Srebrne medale 

Śmigielanie na podium w Zieleńcu
z Zieleńca przywieźli: 
Julia Mituła, Monika 
Jankowska, Filip Lu-
dwiczak oraz Kazi-
mierz Jaśkowiak, zaś 
brązowe: Beata Nad-
obna, Paweł Ławni-
czak i Rafał Zimniak.

W snowboardzie, 
w swoje j  kategori i 
w i e k o w e j ,  p i e r w -
s z e  m i e j s c e  z a ją ł  
Jakub Chudak, zaś 
srebro wywalczyli :
S a r a  J ó ź w i a k ,
Hanna Chudak i Bartosz Bednarczyk. 
Gmina Śmigiel po raz kolejny była 

współorganizatorem zawodów.
AKA, foto archiwum

Za oknem coraz częściej można 
dostrzec zwiastuny nadchodzącej 
wiosny, która pobudza do życia 
nie tylko przyrodę, ale także ludzi, 
którzy na zimę ograniczyli swą ak-
tywność fizyczną. TGV Club, chcąc 
zachęcić do prowadzenia czynnego 
trybu życia, zaproponował stowarzysze-
niu „Światło Nadziei” zorganizowanie 
charytatywnej imprezy propagującej 
uprawianie sportu. Patronat nad wyda-
rzeniem objęła burmistrz Śmigla Mał-
gorzata Adamczak. 

Przy pomocy wielu życzliwych osób 
pomysł ten błyskawicznie zaczął być 
realizowany. W efekcie Centrum Kul-
tury w Śmiglu 19 marca br zmieniło 
się w klub fitness. Imprezę rozpoczął 

Po zdrowie z TGV
wykład dotyczący zasad zdrowego ży-
wienia dietetyka sportowego - Jarosła-
wa Miszkiela. Następnie instruktorzy, 
na co dzień prowadzący zajęcia w ko-
ściańskim TGV Clubie, przeprowadzili 
intensywne treningi. Poprzez pilates 
Karolina wyciszyła wszystkich uczest-
ników i pomogła im rozciągnąć oraz 
uelastycznić mięśnie ciała. O godzinie 
1500 jednocześnie ruszył maraton spin-
ningu i zumby. Przez półtorej godziny 
Kasia „wyciskała poty” z cyklistów, 
a Ania roztańczyła pozostałe towa-
rzystwo. Po ponad godzinnej zumbie, 
zwracając uwagę na istotę rozciągania 
wszystkich mięśni, stretching popro-
wadził wiceburmistrz Śmigla – Marcin 
Jurga, który nie tylko „obiega świat”, 

ale także jest wykwalifiko-
wanym trenerem biegania. 
Na koniec inicjator imprezy 
i prezes kościańskiego klu-
bu – Jarosław Miszkiel, wy-
dobywając z uczestników 
pozostałą energię, poprowa-
dził crossfit. Ponadto pod-
czas imprezy można było 
zakupić rękodzieło oraz 
fit-muffinki wykonane przez 
uczestników kościańskich 

Warsztatów Terapii Zajęciowej. Dochód 
z imprezy w całości został przekazany 
na rehabilitację podopiecznych stowa-
rzyszenia „Światło Nadziei”.

„Po zdrowie z TGV” okazało się 
„strzałem w dziesiątkę”. Wielu uczest-
ników wyszło nie tylko wyczerpanych, 
ale i szczęśliwych. Tak bowiem działa 
sport – robiąc coś dla siebie, zaczynasz 
odczuwać satysfakcję i mimowolnie 
na Twych ustach pojawia się uśmiech. 
Ponadto dzięki dobremu sercu dar-
czyńców i pomysłodawców wielu nie-
pełnosprawnych podopiecznych „Świa-
tła Nadziei” będzie mogło skorzystać 
z dodatkowej rehabilitacji! 

Zapraszamy wszystkich do korzysta-
nia z ofert TGV Clubu. Szczegółowe 
informacje można pozyskać ze strony 
internetowej: www.tgvclub.pl.

Anna Pohl, foto Michał Majer

Zmęczeni, ale uśmiechnięci

Sala kinowa stała się salą treningową

Na podium w Zieleńcu
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W sobotę, 12 marca br., 
w hali sportowej w Racocie 
odbył się V Samorządo-
wy Turniej w Halową Pił-
kę Nożną, w której udział 
wzięły drużyny wszystkich 
samorządów powiatu ko-
ściańskiego. Na zaproszenie 
organizatora turnieju - gminy 
Kościan, odpowiedziały: Sta-
rostwo Powiatowe w Kościa-
nie, miasto Kościan, gmina 
Śmigiel, gmina Czempiń oraz 
gmina Krzywiń.

Drużyny rywalizowały 
w dwóch trzyosobowych gru-
pach, gdzie rozegrały mecz 
„każdy z każdym”. Drużyny 
z 1 i 2 miejsc rywalizowały 
w półfinale, natomiast zespo-
ły, które zajęły ostatnie miej-
sce w swojej grupie zagrały 
mecz o 5 i 6 miejsce.

Gmina Śmigiel rozpo-
częła turniej zwycięstwem
1:0 w meczu z gminą Czem-
piń. Zwycięską bramkę dla 
naszej reprezentacji zdobył 
radny Sławomir Grzelczyk. 
Wyjście z grupy zapewnił na-
szym reprezentantom bezbramkowy 
remis z gminą Kościan. W półfinale 
Śmigiel zmierzył się z faworytem, czte-
rokrotnym zwycięzcą turnieju - powia-
tem kościańskim. Rywalizacja była 

IV miejsce w turnieju samorządowców

wyrównana, a ostatecznie o awansie
do finału zadecydował rzut karny, po-
dyktowany w końcówce spotkania przez 
sędziego za faul bramkarza na napastni-
ku drużyny przeciwnej. Drużyna ze Śmi-

gla poległa 0:1 i w ostatnim 
meczu walczyła o miejsce III.
Ich rywalem ponownie była 
drużyna z gminy Kościan, któ-
ra przegrała w drugim półfina-
le z gminą Krzywiń 1:2.

Mecz o trzecie miejsce był 
zacięty i kiedy jedna drużyna 
wychodziła na prowadzenie, 
druga natychmiast doprowa-
dzała do remisu. Ostatecznie 
jednak lepsi okazali się re-
prezentanci gminy Kościan, 
którzy wygrali 3:2. Bramki 
dla gminy Śmigiel strzelili: 
Krzysztof Łączny oraz Mi-
chał Skoracki. W turnieju po 
raz piąty triumfował powiat
Kościan.

Naszą reprezentację zza
linii bocznej dopingowali: bur-
mistrz Małgorzata Adamczak 
oraz przewodniczący Rady 
Miejskiej Śmigla - Wiesław 
Kasperski.

Końcowe wyniki turnieju:
1. Powiat Kościan
2. Gmina Krzywiń
3. Gmina Kościan

4. Gmina Śmigiel
5. Gmina Czempiń
6. Miasto Kościan

AKA
foto archiwum

Ośrodek Kultury Fizycznej i Rekre-
acji w Śmiglu 13 marca po raz 15 
zaprosił chętnych graczy do udziału 
w Otwartych Mistrzostwach Śmigla 
w Kopa. W sali widowiskowej Cen-
trum Kultury przy dwudziestu siedmiu 
stolikach zasiadło 108. zawodników.

Przy zapisach każdy uczestnik otrzy-
mał numer, używany przy kojarzeniu 
obsady stolików w poszczególnych run-
dach. Zawodnicy rozegrali pięć rund 
po trzydzieści dwa rozdania. W każdej 
z nich zawodnik mógł uzyskać maksy-
malnie 5 tak zwanych dużych punktów.

Turniej otworzył kierownik
OKFiR -u - Zygmunt Ratajczak. Chwilę 

XV Otwarte Mistrzostwa w Kopa
po rozpoczęciu słychać było tylko licyta-
cje i odgłosy kart rzucanych na stoliki.
Po trzeciej rundzie gracze mieli czas 
na posiłek. Jednak nawet wtedy rozma-
wiano o karcianych turniejach.

Końcowe rozgrywki obserwowali: 
burmistrz Śmigla Małgorzata Adam-
czak i zastępca przewodniczącego Rady 
Miejskiej Śmigla - Rafał Klem. Puchar 
burmistrz Śmigla oraz nagrodę za naj-
lepszą grę otrzymał Zbigniew Jóźwiak 
z Wolsztyna. Natomiast w dalszej kwa-
lifikacji uplasowali się: 
II miejsce Mirosław Kę-
dziora – Czarkowo, III 
miejsce Adam Wysocki 
– Nowe Oborzyska, IV 
miejsce Przemysław 
Dziamski – Czempiń, V 
miejsce Zbigniew Kłos 
– Wschowa, VI miejsce 
Antoni Mocek – Wilko-
wo Polskie, VII miejsce, 
Piotr Bucher – Czempiń, 
VIII miejsce Mariusz Ka-

sperski – Śmigiel, IX miejsce Ryszard 
Kuraszyk – Nowy Lubosz i X miejsce 
zajął Hieronim Szaferski – Morownica.

Wśród kobiet najwięcej punktów zdo-
była pani Małgorzata Staśkiewicz z Wi-
dziszewa.

Rozlosowano również nagrodę pomię-
dzy wszystkimi graczami - los uśmiech-
nął się do pana Mieczysława Żurniewi-
cza z Wolsztyna.

OKFiR, foto OKFiR

Uroczystość wręczenia nagród

Nasza  reprezentacja

Nagrody wręczali: burmistrz Śmigla i zastępca prze-
wodniczącego Rady Miejskiej Śmigla
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W tegorocznych Indywidualnych 
Mistrzostwach Powiatu Kościań-
skiego w Tenisie Stołowym, które 
odbyły się 4 marca 2016 r. w go-
ścinnej świetlicy wiejskiej w Cza-
czu, wzięło udział 55 zawodników 
i zawodniczek podzielonych na cztery 
kategorie żeńskie i męskie. Najmłod-
szymi zawodnikami okazali się Julia 
Szymczak i Dawid Wasielewski ze Śmi-
gla. Najliczniej obsadzone były katego-
rie młodzików i młodziczek oraz senio-
rów. Zawody zdominowali zawodnicy 
klubu Polonia Śmigiel. Wyniki przed-
stawiają się następująco:
Kategoria senior 1997 i starsi:
Mężczyźni 
I miejsce – Andrzej Juszczak (Polonia 
Śmigiel),
II miejsce – Łukasz Szymański (Polonia 
Śmigiel),
III miejsce – Piotr Mulczyński (Polonia 
Śmigiel).
Kobiety
I miejsce – Aleksandra Bucher (Polonia 
Śmigiel),
II miejsce – Danuta Strzelczyk (Polonia 
Śmigiel),

Julia i Dawid najlepsi
III miejsce  – Sylwia Tomczak (Spytkówki).
Kategoria Junior 1998-2000
Mężczyźni:
I miejsce – Patryk Kanikowski (Polonia 
Śmigiel).
Kobiety:
I miejsce – Joanna Maślak (Orlęta 
Czacz),
II miejsce – Wiktoria Skrzypczak (Polo-
nia Śmigiel),
III miejsce – Paula Skrzypczak (Polonia 
Śmigiel).
Kategoria Kadet 2001-2002
Mężczyźni:
I miejsce – Remigiusz Styziński (Polo-
nia Śmigiel),
II miejsce – Filip Ludwiczak (Polonia 
Śmigiel),
III miejsce – Mikołaj Frąckowiak (Or-
lęta Czacz).
Kobiety
I miejsce – Alicja Maślak (Orlęta 
Czacz),
II miejsce – Nikola Kortus (Polonia 
Śmigiel).
Kategoria Młodzik 2003 i młodsi
Mężczyźni:
I miejsce – Mateusz Weinert (Orlęta Czacz),

II miejsce – Eryk Grochowy (Polonia 
Śmigiel),
III miejsce – Tomasz Krzykała (Polonia 
Śmigiel).
Kobiety
I miejsce – Aleksandra Małek (Polonia 
Śmigiel),
II miejsce – Oliwia Szuster (Polonia 
Śmigiel),
III miejsce – Alicja Węgierska (Polonia 
Śmigiel).

Zawody zorganizowali: Powiatowe 
Stowarzyszenie LZS w Kościanie i klub 
GLKS Orlęta Czacz, który w tym roku 
świętuje 20-lecie działalności. Najlepsi 
zawodnicy otrzymali medale, dyplomy 
i nagrody w postaci bonów na sprzęt 
tenisowy, ufundowane ze środków po-
wiatu kościańskiego w ramach zada-
nia „Usportowiony powiat kościański 
w roku 2016”. Zwycięzcy poszczegól-
nych kategorii oraz 4 najlepszych teni-
sistów z rankingu w Wielkopolsce będą 
reprezentować powiat kościański w Mi-
strzostwach Wielkopolski LZS, które 
odbyły się w Koźminie Wielkopolskim 
13 marca br. (str.22).

(md), foto archiwum

Z inicjatywy burmistrz Małgo-
rzaty Adamczak dla aktywnych 
osób z sekcji Nordic Walking oraz 
członkiń Kół Gospodyń Wiejskich 
z gminy Śmigiel zorganizowano 
wyjazd do Szklarskiej Poręby. Pro-
gram zawierał przede wszystkim ofertę 
z zakresu aktywności fizycznej. Wizy-
ta w Jakuszycach i skorzystanie z tras
do nart biegowych były głównym celem 
wyjazdu. Śmigielskiej grupie towarzy-

Szklarska Poręba dla aktywnych
szył zastępca burmistrza 
- Marcin Jurga, który jako 
wykwalifikowany trener 
personalny i trener bie-
gania poprowadził zajęcia 
z ćwiczeń ogólnorozwojo-
wych i rozciągania. Wyjazd 
odbył się w ostatni week-
end lutego.

M.M.
foto archiwum

Uczestnicy Indywidualnych Mistrzostw Powiatu Kościań-
skiego w Tenisie Stołowym

Aktywni w Szklarskiej Porębie
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Wysokie noty tenisistów
W Koźminie Wielkopolskim,

13 marca rozegrano Mistrzostwa 
Wielkopolski LZS w Tenisie Stoło-
wym w czterech kategoriach wieko-
wych: młodzik, kadet, junior i senior. 
Powiat kościański reprezentowali
zawodnicy z dwóch klubów: Orlęta 
Czacz i Polonia Śmigiel. Obydwa zespoły 
zakwalifikowały się podczas eliminacji 
przeprowadzonych w Czaczu. Dwuna-
stoosobowy skład wywalczył 4 medale. 
Złoto zdobył Filip Ludwiczak z Polonii 
Śmigiel w kategorii kadet. Brązowe 
medale zdobyli: Remigiusz Styziński 
(kadet), Joanna Maślak (juniorka) 

i Aleksandra Bucher 
( s e n i o r k a ) .  J o a n n a
Maślak, Filip Ludwi-
czak oraz Remigiusz 
Styziński awansowali 
do mistrzostw Polski 
LZS, które, na szczeblu
wojewódzkim odbędą 
się w czerwcu w Plesze-
wie.

Warto dodać, że w kla-
syfikacji ogólnej repre-
zentacja ze śmigielskiej 
gminy zajęła trzecie miejsce na szesna-
ście powiatów z całego województwa.

M.M.
foto archiwum

7 marca br. w hali sportowej ZSP 
w Nietążkowie odbyły się Mistrzo-
stwa Powiatu Kościańskiego w Pił-
ce Siatkowej dziewcząt i chłopców. 

W kategorii dziewcząt do rywalizacji 
zgłosiły się reprezentantki czterech 
szkół: ZSP Krzywiń, ZSP Kościan, LO 
Kościan i ZSP Nietążkowo. Wśród 
chłopców natomiast zmierzyły się ze-
społy trzech szkół: ZSP Kościan, LO 
Kościan oraz ZSP Nietążkowo. Turniej 
odbywał się systemem „każdy z każ-
dym”, do dwóch wygranych setów. 

Po zaciętych pojedynkach pierw-
sze miejsce zajęły nasze dziewczęta, 

Nietążkowo górą!
wygrywając wszystkie spotkania 2:0 
i tym samym zapewniając sobie awans
do mistrzostw rejonu. Równie dobrze 
zagrali nasi panowie, którzy podob-
nie, jak dziewczyny okazali się „mało 
gościnni”. Nie dali sobie „urwać” seta, 
wygrywając obydwa mecze wynikiem
2:0 i awansując do mistrzostw rejonu.
Kolejność zajętych miejsc: 
Dziewczyny: 
1. ZSP Nietążkowo 
2. ZSP Kościan 
3. LO Kościan 
4. ZSP Krzywiń 
Chłopcy:

1. ZSP Nietążkowo
2. LO Kościan
3. ZSP Kościan

W nietążkowskiej drużynie dziewcząt 
zagrały tego dnia: Daria Paluszak, Jago-
da Bergman, Paulina Toś, Elwira Juja, 
Sandra Kopczyk, Monika Szefner, Da-
ria Kortus, Karina Kortus oraz Klaudia 
Urbanek. Natomiast w zwycięskiej dru-
żynie chłopców zagrali: Patryk Koniecz-
ny, Daniel Strugarek, Adrian Grabow-
ski, Michał Sassek, Denis Bolewicz, 
Alan Ławniczak, Łukasz Dworczak, Ja-
kub Żurawski i Roland Świerczyk.

Hubert Krause

Filip Ludwiczak i Remigiusz Styziński na podium






