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Podczas kwietniowej sesji, która od-
była się w ostatni czwartek miesiąca, 
radni podjęli dziewięć uchwał, w tym 
jedną związaną z zaplanowaną na 20 
maja br. uroczystą sesją Rady Miejskiej 
w sprawie nadania medalu „Zasłużony 
dla Miasta i Gminy Śmigiel”. W tym 
roku na wniosek Kapituły Rada przy-
znała ten tytuł Stefanowi Stachowia-
kowi – wicestaroście kościańskiemu, 
który od lat aktywnie działa w samorzą-
dach lokalnych, zarówno powiatowym, 
jak i gminnym. 

Kolejne trzy uchwały były konsekwen-
cją rezygnacji dwóch radnych z pełnio-
nych funkcji. Rezygnację z funkcji wi-
ceprzewodniczącego rady złożył Rafał 
Klem oraz z funkcji przewodniczącego 
i członka Komisji Rewizyjnej zrezygno-
wał Krzysztof Łączny. Obaj panowie 
zwrócili się z prośbą o powołanie ich do 
pracy w Komisji Planowania i Rozwoju.

Przyjęto rezygnację radnych i w kon-
sekwencji dokonano uzupełnienia skła-
du osobowego Komisji Rewizyjnej oraz 
zmiany składu osobowego Komisji Pla-
nowania i Rozwoju. Nowym członkiem 
Komisji Rewizyjnej została radna Anna 
Jaworska, której w wyniku głosowa-

XVIII sesja Rady Miejskiej Śmigla
nia powierzono również funkcję prze-
wodniczącej komisji. Radni powołali 
również do składu osobowego Komisji 
Planowania i Rozwoju Rafała Klema 
i Krzysztofa Łącznego. Nowym zastęp-
cą przewodniczącego tej komisji została 
Violetta Karolczak. 

W trakcie sesji odbyło się również 
dwukrotne tajne głosowanie na wice-
przewodniczącego Rady Miejskiej. 
Kandydatem na to stanowisko zgłoszo-
ny został przez przewodniczącego Rady 
Miejskiej, radny Sławomir Grzelczyk, 
który w wyniku głosowań nie otrzymał 
wymaganej liczby głosów, by objąć 
przedmiotowe stanowisko. Kolejne gło-
sowanie mające rozstrzygnąć kwestię 
osoby, która obejmie tą funkcję odbę-
dzie się podczas majowej sesji.

Radni dokonali ponadto zmian w bie-
żącym budżecie, które związane były 
m.in. z zaplanowanymi inwestycjami 
dotyczącymi przebudowy ulicy Polnej 
w Czaczu, Dworskiej w Koszanowie 
oraz Głównej w Bielawach. Zmianie 
uległa również Wieloletnia Prognoza 
Finansowa Gminy Śmigiel na lata 2016-
2025.

W trakcie sesji Rada wyraziła także 

zgodę na sprzedaż dwóch lokali miesz-
kalnych zlokalizowanych w budynku 
przy ul. Reymonta 9 w Śmiglu oraz pod-
jęła uchwałę w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla 
dwóch działek położonych w Śmiglu 
przy ul. Leszczyńskiej.

Radni zapoznali się także z protokołem 
kontroli przeprowadzonej przez Komi-
sję Rewizyjną w Zakładzie Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej w Śmiglu 
oraz sprawozdaniem z realizacji Progra-
mu Współpracy Gminy z organizacjami 
pozarządowymi za rok 2015.

Kolejna sesja Rady została zaplanowa-
na na 24 maja br. 

AKA
foto A. Kasperska
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Burmistrz Śmigla nagrodziła miesz-
kańców gminy Śmigiel, którzy zdo-
byli medale podczas XIV Mistrzostw 
Powiatu Kościańskiego w Narciar-
stwie Zjazdowym i Snowboardzie 
w Zieleńcu. W jej imieniu, 14 kwietnia 
br. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego 
Śmigla, z medalistami spotkał się wice-
burmistrz Marcin Jurga.

Przypomnijmy, że reprezentanci ziemi 
śmigielskiej zdobyli łącznie 13 medali. 
W narciarstwie pozyskaliśmy dwa zło-
te, cztery srebrne i trzy brązowe. Naj-
lepszy czas w swoich kategoriach wie-
kowych uzyskali: Agnieszka Adamczak 
i Mateusz Jankowski. Natomiast srebr-
ne medale z Zieleńca przywieźli: Julia 

Nagrodą były bilety
Mituła, Monika Jankowska, 
Filip Ludwiczak oraz Kazi-
mierz Jaśkowiak, a brązo-
we: Beata Nadobna, Paweł 
Ławniczak i Rafał Zimniak. 
W snowboardzie, w swojej 
kategorii wiekowej pierwsze 
miejsce zajął Jakub Chudak, 
zaś srebro wywalczyli: Sara 
Jóźwiak, Hanna Chudak 
i Bartosz Bednarczyk.

Narciarze i snowboardzi-
ści otrzymali okoliczno-
ściowe listy oraz kupony 
upoważniające do odbioru 
podwójnych biletów na koncert zespo-
łu „Golec Uorkiestra”, który odbędzie 

się w grudniu br. w Śmiglu.
AKA, foto A. Kasperska

Odpowiadając na apel rodziny oraz 
przyjaciół Patryka Konradowskiego 
ponad 800 osób zarejestrowało się 
w bazie potencjalnych dawców szpi-
ku i komórek macierzystych.

Po zdiagnozowaniu u 15-latka ostrej 
białaczki szpikowej, najbliżsi pod patro-
natem Fundacji DKMS Polska zorga-
nizowali akcję „Pomóż Patrykowi i in-
nym”. Szansą na wyleczenie choroby 
jest przeszczep szpiku, jednak w bazie 
dawców brakuje „bliźniaka genetycz-
nego” Patryka. Z inicjatywy rodziny 
chłopaka akcję potencjalnych dawców 
szpiku przeprowadzono w Śmiglu i Cza-
czu – miejscach, z których pochodzą ro-
dzice chłopaka oraz w Kościanie, gdzie 

Podsumowanie Dnia Dawcy Szpiku
aktualnie mieszkają.

Wydarzenie to odbyło się w niedzielę, 
10 kwietnia. W intensywne przygoto-
wania oraz pomoc w nagłośnieniu akcji 
zaangażowali się: uczniowie i nauczy-
ciele Zespołu Szkół nr 2 w Kościanie, 
I Liceum Ogólnokształcącego w Ko-
ścianie, a także wszystkich szkół pod-
stawowych i gimnazjalnych z gminy 
Śmigiel, Przedszkola Samorządowego 
w Śmiglu, Zespołu Szkół Ponadgimna-
zjalnych w Nietążkowie oraz samorzą-
dy – śmigielski i kościański. Na apel 
przyjaciół obojętne nie były także lokal-
ne media, parafie oraz klub piłkarski 
Patryka – Obra Kościan. Przy pomocy 
materiałów dostarczonych przez funda-

cję DKMS, nauczyciele 
na lekcjach wychowaw-
czych edukowali uczniów 
w temacie przeszczepu 
szpiku. Pełnoletnia mło-
dzież przeszła ponadto 
szkolenie, dzięki które-
mu mogła rejestrować 
potencjalnych dawców. 
W organizację wydarze-
nia zaangażowali się rów-
nież wolontariusze, którzy 

w wolnym czasie roznosili ulotki i zachę-
cali ludzi do rejestracji.

W trzech miejscach zarejestrowało się 
łącznie 813 osób (w I LO w Kościanie 
399 osób, w Centrum Kultury w Śmiglu 
254 osób, a w sali wiejskiej w Czaczu 
160). Jest to duży sukces, tym bardziej, 
że wśród zarejestrowanych osób udało 
się znaleźć dawcę szpiku dla Patryka 
- jego „brata bliźniaka” ze zgodnością 
10 na 10! Wszystko wskazuje na to, że 
już wrótce chłopak będzie mógł przejść 
przeszczep.

Podczas rejestracji odbyła się także 
zbiórka pieniędzy na rzecz DKMS Pol-
ska. Fundacja informuje, że uzbierano 
6 299,07 zł.

Najbliżsi Patryka dziękują wszyst-
kim zaangażowanym w przygotowanie 
i przeprowadzenie akcji: wolontariu-
szom, fundacji DKMS, szkołom, sa-
morządom, mediom, parafiom, klubo-
wi piłkarskiemu, a także sponsorom 
– Krzysztofowi Moszakowi za przeka-
zanie baneru oraz Pawłowi Smelkow-
skiemu, dzięki któremu wolontariusze 
otrzymali w niedzielne popołudnie cie-
pły posiłek.

M.M.,  fot. J. Frąckowiak

Nagrodzeni narciarze i snowboardziści

Rejestracja dawców szpiku w Śmiglu

W bronikowskiej szkole 25 kwiet-
nia br. Grupa T z Torunia wykona-
ła spektakl kabaretowo-edukacyjny
pt. „Mniam, mniam”. W przedstawieniu 
uczestniczyli wychowankowie oddzia-
łu przedszkolnego oraz uczniowie klas 
I-III szkoły podstawowej.

W spektaklu poruszony został pro-
blem uzależnień oraz kwestia zdrowe-
go odżywiania i stylu życia. Jego celem 
było uświadomienie dzieci i młodzieży, 
czym jest zdrowa żywność, jakie kon-

„Mniam, mniam”
sekwencje niesie za sobą nieprzestrze-
ganie zasad prawidłowego odżywiania, 
a także sięgania po używki. 

Przedstawienie było dla dzieci i mło-
dzieży ważnym spotkaniem o charak-
terze edukacyjnym. Forma kabaretowa 
spektaklu była dla nich niepowtarzalną 
okazją do bezpośredniej zabawy z akto-
rami. „Mniam, mniam” wywarł na wi-
dzach niezapomniane wrażenie i okazał 
się niezwykłą przygodą. 

Karolina Frąk, foto archiwum

Aktorzy z Torunia



maj/2016 5

Członkinie kół gospodyń wiejskich 
z gminy Śmigiel 1 kwietnia obcho-
dziły Dzień Kobiet.  Mimo że od
8 marca upłynęło trochę czasu,
to impreza nie była primaapriliso-
wym żartem. 

W uroczystości wzięło udział ponad 
150 kobiet z dziesięciu kół: Poladowa, 
Bruszczewa, Żegrówka, Karśnic, Roba-
czyna, Sierpowa, Brońska, Nowej Wsi, 

Dzień Kobiet w Poladowie
Czacza oraz Śmigla. KGW Poladowo 
udostępniając salę, stało się gospoda-
rzem imprezy. Paniom towarzyszyły: 
burmistrz Małgorzata Adamczak oraz 
radna Arleta Adamczak-Puk – miesz-
kanka Poladowa.

W trakcie obchodów Dnia Kobiet Zo-
fia Dragan przedstawiła kabaret doty-
czący stosunków damsko-męskich. Na-
stępnie panie zatańczyły zumbę. Ciasto, 

które zaserwowano do kawy wypiekły 
członkinie kół. Ponadto w trakcie spo-
tkania wszystkie uczestniczki otrzy-
mały od samorządu kwiaty wykonane 
przez członków Warsztatów Terapii Za-
jęciowej w Kościanie.

Organizatorem imprezy była bur-
mistrz Śmigla oraz członkinie KGW 
z gminy Śmigiel.

AKA, foto A. Kasperska

Uczestniczki otrzymały od samorządu kwiaty

Co słychać w Śmigrolu?

Udziałowcy spółki

uzyskała również działalność Stacji 
Kontroli Pojazdów. Straty odnotowano 
jedynie w działalności mechanizacyjnej. 
Największą pozycję w kosztach stanowi 
utrzymanie pracowników.

W 2015 roku spółka poczyniła wiele 
inwestycji i zakupów, m.in.: wyłożo-
no kostką plac, zakupiono przystawkę 
KAMPER do sieczkarni, dwie wykra-
warki do rur oraz drukarkę PLOTER. 
W roku 2015 sprzedano m.in.: Kombajn 
Bizon, prasę zwijającą, samochód Żuk 

oraz 50% udziału w nieruchomości w Sta-
rym Bojanowie.

Spółka tradycyjnie wspierała również 
działalność GZKiOR, klubu sportowego 
w Czaczu, Kółko Rolnicze w Karśnicach, 
a także szkołę muzyczną w Kościanie. 
Po części oficjalnej, w czasie której na-
stąpiło udzielenie absolutorium Radzie 
Nadzorczej i Zarządowi, nastąpiła chwila 
wolnych głosów i wniosków. 

M.D.
foto M. Dymarkowska

Prezes spółki wśród gości

Na Zwyczajnym Zgromadzeniu 
Wspólników, w restauracji Poemat, 
28 kwietnia br. spółka prawa handlo-
wego „Śmigrol” podsumowała 2015 
rok. Na spotkanie, oprócz udziałowców 
i pracowników, przybyli również zapro-
szeni goście: starosta powiatu – Bernard 
Turski, burmistrz Śmigla – Małgorzata 
Adamczak, prezes Gminnego Związku 
Rolników Kółek i Organizacji Rolni-
czych w Śmiglu – Zygmunt Konieczny 
oraz prezes Zarządu Banku Spółdziel-
czego w Śmiglu – Aleksy Adamczewski.

Wspólnikami Spółki „Śmigrol” jest 
26 Kółek Rolniczych (jako osoby praw-
ne) oraz 31 pracowników (jako osoby 
fizyczne). Z przedstawionego na zgro-
madzeniu sprawozdania wynikło, że 
spółka osiągnęła w ubiegłym roku za-
dawalający wzrost przychodów w dzia-
łalności warsztatowej. Wynik dodatni 
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Starostwo Powiatowe w Kościanie 
oraz Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Wielkopolskiego w Pozna-
niu Departament Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi objęli patronatem tegoroczny, 
honorowym V Festiwal Kulinarny 
organizowany przez Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie. 

Nietążkowskim kulinariom 
towarzyszyło ważne dla spo-
łeczności szkolnej wydarzenie 
– otwarcie nowego internatu. 
W oddanym do użytku, nowo-
czesnym obiekcie zamieszka-
ło 48 uczniów. W budynku, 
poza znakomicie wyposażo-
nymi, dwuosobowymi pokoja-
mi, znajdują się: jadalnia, po-
mieszczenie socjalne, pralnia 
i świetlica. Uroczystość ofi-
cjalnego oddania budynku 
rozpoczęła się przemówienia-
mi: starosty kościańskiego – Bernarda 
Turskiego oraz dyrektor szkoły – Arlety 
Adamczak-Puk. Gospodarz, wyrażając 
wdzięczność wszystkim, którzy przy-
czynili się do powstania nowego obiek-
tu, wręczyła im Dyplomy Honorowego 
Przyjaciela Szkoły. Do wyróżnionych 
należą: starosta kościański – Bernard 
Turski, wicestarosta kościański – Ste-
fan Stachowiak, Rada Powiatu Kościań-

skiego, kierownik Delegatury Woje-
wódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków 
w Poznaniu – Małgorzata Mikołajczak, 
projektant MD-Projekt – Marcin Don-
ke, prezes Przedsiębiorstwa Budowla-
nego „Budomont” – Władysław Sucho-
ra, a także przedstawiciele Wydziału 
Organizacyjno-Inwestycyjnego Staro-

stwa Powiatowego w Kościanie – Rafał 
Landzwojczak, Eliza Klorek oraz Maria 
Żuchowska. Po wręczeniu dyplomów 
dokonano uroczystego przecięcia wstę-
gi oraz poświęcenia obiektu. 

Następnie wszyscy zgromadzeni go-
ście zostali zaproszeni do uczestnictwa 
w Festiwalu Kulinarnym. Głównym 
celem imprezy była wymiana doświad-
czeń i umiejętności oraz kultywowanie 

tradycji kulinarnych. Festiwal składał 
się z dwóch części konkursowych. 
Główna konkurencja rozgrywana była 
na scenie szkolnej auli. Tam, przy 
trzech stanowiskach kuchennych, 
rywalizowały drużyny składające się 
z czterech osób, wybranych losowo 
spośród: zaproszonych gości, uczniów 

ZSP w Nietążkowie, członkiń 
Kół Gospodyń Wiejskich oraz 
uczniów zaprzyjaźnionych 
gimnazjów. 

Zadaniem w części pn. „Kon-
kurs w formule Black Box” 
było przygotowanie przez 
zespoły, których członkowie 
wcześniej ze sobą nie współ-
pracowali, potrawy z wybra-
nych losowo produktów, 
zamkniętych w koszykach. 
Uczestnicy konkursu mogli 
także korzystać z ogólnodo-

stępnej bazy produktów, które można 
znaleźć w każdej tradycyjnej kuchni. 
Zespoły miały czas na przygotowa-
nie przynajmniej trzech potraw, które 
oceniało jury w składzie: dziekan ks. 
Krzysztof Mizerski – przewodniczący 
jury, Halina Senftleben-Samol – sekre-
tarz jury, Paweł Smelkowski, Restau-
racja POEMAT – członek jury, Kata-
rzyna Zamorska, wicedyrektor ZSP

Ważne wydarzenie

Budynek internatu

Zaproszeni goście Uroczyste przecięcie wstęgi

Stefan Stachowiak 
odebrał Dyplom Honoro-
wego Przyjaciela Szkoły

Starosta Bernard Turski podziękował w imieniu 
uhonorowanych
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cd. Ważne wydarzenie

w Nietążkowie – członek jury oraz Woj-
ciech Wieczorek, nauczyciel Zespołu 
Szkół w Bronikowie – członek jury.

Jurorzy oceniali potrawy biorąc pod 
uwagę, takie kryteria jak: oryginal-
ność receptury, dobór wykorzystanych 
składników, organizacja pracy w zespo-
le, ocena organoleptyczna oraz sposób 
prezentacji potrawy. Największe uzna-
nie jury zyskała propozycja przygoto-
wana przez zespół III w składzie: Hanna 
Włodarczak – TV Leszno, Maksymilian 
Grzesiak – Gimnazjum nr 3 w Kościanie, 
Arleta Majer – członkini Koła Gospo-
dyń Wiejskich, oraz Daniel Strugarek 
– kl. II za. Zwycięzcy z wylosowanych 
produktów przygotowali: „Polędwiczki 
z suszonymi pomidorami”, „Polędwicz-
ki z boczkiem i cebulką”, „Boeuf Stro-
ganow z kaszą gryczaną” oraz pieczone 
jabłka. Drugie miejsce, za przygotowa-
nie „Pstrąga na szparagach”, „Pstrąga 
z grilla” oraz sałatkę i „Murzynka”, zdo-
była drużyna w składzie: Piotr Janus 
– policjant Komendy Miejskiej Policji 
w Lesznie, Aleksandra Stam – członki-
ni Koła Gospodyń Wiejskich, Aldona 
Mocek – Gimnazjum w Bronikowie, 
a także Radosław Styziński – kl. II tżug. 
Trzecie miejsce, za przygotowanie 
„Dania chińskiego”, „Piersi z kurczaka 
z ananasem” oraz „Ananasa w cieście”, 
zdobyły: Violetta Gładysiak – prezes 
Zakładu Wodociągowo-Kanalizacyjne-

go w Śmiglu, Urszula Jąder – członki-
ni Koła Gospodyń Wiejskich, Patrycja 
Szmyt – Gimnazjum w Starym Bojano-
wie oraz Małgorzata Sekuła – kl. II tżug.

W trakcie zmagań konkursowych 

zaproszeni goście mogli obejrzeć syn-
chroniczny pokaz kelnerski wykonany 
przez uczniów naszej szkoły oraz wy-
stęp zespołu muzycznego. Podczas pra-
cy drużyn publiczność degustowała po-
trawy przygotowane przez uczestników 
„Konkursu na najlepszą potrawę regio-
nalną”, który odbywał się równolegle 
z „Konkursem w formule Black Box”. 
W tej rywalizacji mogli wziąć udział za-
równo uczniowie, pracownicy szkoły, 
jak i zaproszeni goście. Najlepsze noty 
w kategorii „Goście” otrzymały nastę-
pujące osoby: I miejsce – Arleta Majer 
z Poladowa („Pasta rybna na chrupią-
cym pieczywie”), II miejsce – Anna 
Gbiorczyk z Sierpowa („Kartacze”), 
a III miejsce – Sabina Rybakowska 
z Nietążkowa („Sałatka z groszkiem, 
ogórkiem i szynką”).

W kategorii „Uczniowie i pracowni-
cy szkoły” najwyższe miejsca zajęli: 
I miejsce – Anna Urbańska kl. IV tżug 
(„Leśne runo”), II miejsce – Aleksan-
dra Wojciechowska kl. II tżug („Chat-
ka Baby Jagi”), III miejsce – Weronika 
Zygmanowska kl. IV thot („Białe trufle 
Raffaello”).

Dla pracowników i uczniów szkoły 
w Nietążkowie możliwość uczestnictwa 
w tak ważnych obchodach wraz z go-
śćmi i przyjaciółmi szkoły było ogrom-
nym zaszczytem.

ZSP w Nietążkowie, foto M. D.

Synchroniczny pokaz kelnerski Szkolny zespół muzyczny

Najlepsi w konkursie Black Box

Zwycięskie polędwiczki

Uczennice serwowały gościom napoje
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Po raz drugi Przedszkole Samorzą-
dowe w Śmiglu było koordynatorem 
etapu gminnego konkursu „Bezpieczny 
Przedszkolak”, którego organizatora-
mi są: starosta kościański oraz dyrek-
tor Przedszkola Zespołu Szkół Gminy 
Kościan w Starych Oborzyskach. Do 
rywalizacji przystąpiły trzy drużyny 
przedszkolaków: z Przedszkola Samo-
rządowego w Śmiglu, Zespołu Szkół 
w Czaczu i Zespołu Szkół w Starym Bo-
janowie. Konkurs składał się z trzech 
części: prezentacji piosenki na temat 
bezpieczeństwa lub zdrowego odżywia-
nia, quizu wiedzy o bezpieczeństwie 
i zdrowym stylu życia oraz części spraw-
nościowej. Zmagania drużyn oceniało 
jury w składzie: Maja Moskwa-Loman 
– sekretarz Śmigla, Barbara Mencel – 
bibliotekarka Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Śmiglu, Dorota Markowska 
– pielęgniarka, Gwidon Kaczmarek – 
kierownik Posterunku Policji w Śmiglu, 

Bezpieczny przedszkolak

a także Antoni Szulc – artysta-plastyk 
z Centrum Kultury w Śmiglu. W przygo-
towaniach i przebiegu konkursu poma-

gały także wolontariuszki z Gimnazjum 
im. Konstytucji 3 Maja: Asia, Karolina 
i Monika.

Do walki zagrzewała zawodników wi-
downia - koleżanki i koledzy. Po podsu-
mowaniu punktów, pierwsze miejsce 
zdobyła drużyna ze Śmigla, drugie 
z Czacza i trzecie ze Starego Bojanowa. 
Uczestnicy otrzymali książki poświęco-
ne zasadom udzielania pierwszej pomo-
cy, zaś zwycięzcy nagrodę: krążki pian-
kowe oraz znaki drogowe. Zwycięska 
drużyna weźmie również udział w dru-
gim etapie konkursu w Oborzyskach 
Starych. Nagrody ufundowała bur-
mistrz Śmigla - Małgorzata Adamczak.

Organizatorzy składają podziękowa-
nia nauczycielkom, które przygotowały 
drużyny, pracownikom Centrum Kultu-
ry w Śmiglu oraz burmistrzowi Śmigla 
za pomoc w przeprowadzeniu konkursu.

K. Grocka
 foto. M. Dymarkowska

Uczniowie klas IV-VI szkoły podsta-
wowej w Śmiglu wzięli udział w kon-
kursie historyczno-plastycznym nt. 
„Chrztu Polski 966-2016”. Konkurs 
zorganizowany był przez Poznańskie 
Towarzystwo Patriotyczne i objęty zo-
stał honorowym patronatem Wielkopol-
skiego Kuratora Oświaty, Prezydenta 
Miasta Poznania oraz Dyrektora Mu-
zeum Pierwszych Piastów na Lednicy.

Historycznie i plastycznie o Chrzcie Polski
Konkurs miał na celu uczcić 1050. roczni-

cę chrztu Polski, przypomnieć uczniom 
przebiegu tych wydarzeń i uświadomić 
wpływ chrztu na kształt współczesnych gra-
nic naszej ojczyzny. Zorganizowany został
dla trzech typów szkół: podstawowych, gim-
nazjów i średnich. Zadaniem ucznia szkoły 
podstawowej było przygotowanie pracy 
plastycznej przedstawiającej chrzest 
Polski.

W szkolnym etapie 
konkursu uczestniczy-
ło 96 uczniów. Komisja 
w składzie: Monika Jano-
wicz – nauczyciel historii, 
Aldona Wleklik i Agata 
Jóźwiak – nauczycielki 
religii, zadecydowała, 
że I miejsce zajął Maciej 
Duda z klasy VId, II miej-
sce Oliwia Bossy z klasy 
VIa, a III miejsce Kamil 

Styza z klasy Vd. Podsumowanie kon-
kursu, w którym wzięło udział 36 szkół 
województwa wielkopolskiego, odbyło 
się 8 kwietnia 2016r. w Klubie Garni-
zonowym 2 Skrzydła Lotnictwa Tak-
tycznego Poznań-Krzesiny. Uczniowie 
naszej szkoły, tj. Oliwia Bossy i Maciej 
Duda zostali wyróżnieni i otrzyma-
li nagrody rzeczowe. Organizatorzy
w podziękowaniu za udział w konkur-
sie umożliwili uczniom zwiedzenie lot-
niska i sprzętu wojskowego.

I.W. foto archiwum

Maciej Duda wśród wyróżnionych Oliwia Bossy wśród wyróżnionych

Zwycięska drużyna ze Śmigla
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Choć do VII Ogólnopolskiego Fe-
stiwalu „Muzol” zostało jeszcze kilka 
tygodni już dziś wiadomo, że będzie 
on wyjątkowy.

Do pierwszego etapu konkursu za-
kwalifikowano 232 uczestników z całej 
Polski. Zgłoszeń było więcej, jednak nie 
wszystkie spełniły wymagania regula-
minowe. W 13-letniej historii organiza-
cji festiwalu, tegoroczna liczba uczest-
ników jest rekordowa.

Jurorzy konkursu są w trakcie prze-
prowadzania przesłuchań nadesłanych 
przez wokalistów płyt demo. 28 maja 
w konkursowym etapie zaprezentują 
swoje umiejętności wokalne tylko naj-
lepsi. W poprzednich edycjach było to 
ok. 40 osób – ilość ta zależała od pozio-
mu reprezentowanego przez uczestni-
ków. Tak duża selekcja sprawia, że śmi-
gielski festiwal od wielu lat cieszy się 
prestiżem. Jury zapewnia, że podczas 
tegorocznego festiwalu liczba uczest-
ników będzie większa, bowiem zgłosiło 
się wiele utalentowanych osób. Decy-
zja, kto zostanie zaproszony do Śmigla, 
zapadnie w ostatnim tygodniu kwietnia.

23 kwietnia odbyły się lokalne elimi-
nacje dla wokalistów i wokalistek z gmi-
ny Śmigiel oraz wychowanków Studia 
Piosenki „Muzol”. Do rywalizacji przy-

Rekordowy „Muzol”
stąpiło 14 młodych wykonawców, któ-
rzy walczyli o przepustkę do majowych 
przesłuchań konkursowych. Oceniali 
ich: Marzena Osiewicz – wieloletnia 
jurorka konkursu, pedagog śpiewu, 
kompozytorka, pianistka, wykładowca 
Studium Piosenkarskiego w Poznaniu, 
Emilia Ziegler – studentka Akademii 
Muzycznej w Bydgoszczy, laureat-
ka wielu konkursów wokalnych oraz 
Piotr Majer – muzyk, akustyk, dyry-
gent śmigielskiego chóru Harmonia. 
Werdyktu jednak nie doczekali się. 
Jury zaznaczyło, że uczestnicy tego-
rocznej edycji festiwalu prezentują 
znakomity poziom i decyzja o tym, kto 
ma reprezentować gminę Śmigiel pod-
czas przesłuchań konkursowych musi 
być dobrze przemyślana. Ostateczne 
wyniki eliminacji zamieszczone zosta-
ną na stronie internetowej festiwalu.

Nieodłącznym elementem „Muzo-
la” są warsztaty artystyczne, które 
odbywają się przed przesłuchaniami. 
Realizują one jeden z głównych celów 
festiwalu, a mianowicie edukację wo-
kalną. Po raz pierwszy zorganizowano
je przed eliminacjami lokalnymi. De-
cyzja ta okazała się „strzałem w dzie-
siątkę”, bowiem w warsztatach udział 
wzięli wszyscy wokaliści, którzy zgło-

sili się na przesłuchania.
Przesłuchania konkursowe VII ogól-

nopolskiej edycji festiwalu odbędą się 
28 maja. Tego samego dnia odbędzie 
się koncert laureatów. W przeddzień 
konkursu odbędą się warsztaty arty-
styczne. W jury konkursowym, po-
dobnie jak w poprzednich edycjach 
zasiądą: Aleksander Maliszewski – 
kompozytor, aranżer, dyrygent, pu-
zonista, pianista, były kierownik mu-
zyczny Międzynarodowego Festiwalu 
Muzycznego w Sopocie, Halina Bene-
dyk – polska wokalistka, laureatka wie-
lu prestiżowych nagród muzycznych, 
m.in. na festiwalu w Opolu w 1987 
roku oraz wcześniej wspomniana Ma-
rzena Osiewicz.

Już po raz drugi festiwal jest orga-
nizowany przez Śmigielskie Towarzy-
stwo Kulturalne w Śmiglu przy współ-
pracy z Centrum Kultury w Śmiglu. 
Wydarzenie współfinansują: samorząd 
województwa wielkopolskiego, powiat 
kościański oraz gmina Śmigiel. Patro-
nat honorowy objęli: Marszałek Wo-
jewództwa Wielkopolskiego - Marek 
Woźniak oraz burmistrz Śmigla - Mał-
gorzata Adamczak.

M.M.
foto M. Majer

Gminne przesłuchania do festiwalu
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Z dziejów Śmigla

Przed II wojną światową ukazywało 
się w Śmiglu wiele gazet, w których 
można było znaleźć ciekawe i aktu-
alne wiadomości ze świata, kraju, 
a także Śmigla i okolicy. Do czasopism 
tych należy zaliczyć: „Orędownik Śmi-
gielski”, „Nasz Kurier”, „Kurier Śmi-
gielski” oraz wydawany od 1 września 
1936 roku „Głos Śmigielski”, w któ-
rym, w dniach 30 i 31 grudnia 1936 
roku oraz w pierwszym numerze z 1937 
roku ukazał się 3-częściowy artykuł 
poświęcony historii Śmigla. Niestety, 
numer z 1937 roku nie zachował się. 
Warto jednak przytoczyć wiadomości 
zawarte w pierwszych częściach.

Artykuł nosił tytuł „Ród Leszczyń-
skich na Śmiglu”. Pierwsza jego część 
przedstawiała się następująco: „W wie-
ku 15-tym i 16-tym należał Śmigiel do 
magnackiego rodu Leszczyńskich her-

bu Wieniawa. W/g tradycji ród Lesz-
czyńskich wyprowadza się od przyby-
łych z Dąbrówką Czechów, którym 
Mieszko I darował wielki dobra w zie-
mi wschowskiej. Od wsi Leszczyny 
przyjęli oni nazwisko Leszczyńskich. 
Z tego rodu posiedzicielami Śmigla 
byli: Rafał III Leszczyński kasztelan 
przemęcki, który w roku 1521 nabywa 
od swego wuja Wojciecha Śmigielskie-
go część Śmigla. W roku 1530 zamie-
nia się Rafał Leszczyński ze Śmigiel-
skimi na część Śmigla, Nietążkowa, 
Popowa za dopłatą 1000 rzywien. Ra-
fał III założył w Śmiglu kościółek św. 
Ducha w roku 1541. Rafał III zmarł 
w 1560 roku. Wacław I Leszczyński 
syn kasztelana przemęckiego Rafała 
III był dziedzicem Śmigla i Nietążko-
wa, z których w 1565 roku zrezygno-
wał na rzecz Jana Cikowskiego za cenę

12 tysięcy złotych polskich. Zmarł 
w 1565 roku. Wacław II Leszczyński, 
syn kasztelana przemęckiego Rafała III, 
hrabia na Lesznie, był dziedzicem Śmi-
gla, wsi Glińska Wielkiego i Małego, No-
wejwsi i Koszanowa. Dobra te otrzymał
od króla polskiego w roku 1623
po zamordowaniu przez Arciszew-
skich ówczesnego posiedziciela Śmi-
gla Jarosława Brzeźnickiego. Wacław 
Leszczyński zmarł w 1628”. 

cdn.
Jan Pawicki

Ciekawostka
17 września 1936 roku w „Głosie Lesz-

czyńskim” zamieszczono następującą 
informację: „Herb miasta Śmigla za-
twierdzony przez Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych”.

Publikujemy dwa zdjęcia zrobione w Śmiglu przed 
budynkiem strzelnicy (obecnie Centrum Kultury). 
Wszystkich, którzy mają jakiekolwiek informacje
na temat tych zdjęć prosimy o kontakt z Centrum Kul-
tury (tel. 65 5 180 273, mail: ck@ck-smigiel.pl). Szcze-
gólnie interesują nas informacje, kiedy i z jakiej okazji 
zostały zrobione oraz kto jest na zdjęciach.

Magdalena Dymarkowska

Szukamy informacji!
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Dzieci z grupy „Zajączki” Przed-
szkola Samorządowego w Śmiglu 
wzięły udział w Ogólnopolskim 
Konkursie Plastycznym pt. „Ko-
smos w oczach dziecka” zorganizo-
wanym przez Przedszkole Miejskie 
nr 33 w Gorzowie Wlkp. Jego celem 
było poszerzanie wiedzy dotyczą-
cej kosmosu, rozwijanie wyobraźni 
i inwencji twórczej dzieci przez po-
szukiwanie różnorodnych rozwiązań 
plastycznych. Prace przedszkolaków 
pod względem doboru materiału oraz 
technik wykonania były pomysłowe 
i oryginalne. Rozstrzygnięcie kon-

kursu nastąpiło w Mię-
dzynarodowym Dniu 
Załogowych Lotów Ko-
smicznych. Przedszko-
laki osiągnęły wspaniały 
sukces – drugie miejsce 
zajęła Kalina Buchwald, 
a z wyróżnień cieszyli 
się Mateusz Nowak i Ja-
kub Brzozowski. Laure-
aci otrzymali dyplomy 
i nagrody rzeczowe.

E. Lemańska
foto archiwum

Kosmos w oczach dziecka

W dniach 4-8 kwietnia w Zespo-
le Szkół w Starej Przysiece Drugiej 
obchodzono Tydzień Ofiar Katynia. 
Uczniowie klas 4-6 szkoły podstawowej 
i gimnazjaliści wykonali gazetki klasowe 
poświęcone wydarzeniom, które miały 
miejsce na terenie ZSSR w 1940 roku. 
Na szkolnych korytarzach pojawiły się 
wiersze z „Antologii poezji katyńskiej” 

Ofi arom Katynia
ilustrowane obrazami 
nawiązującymi do ich 
treści. W holu szko-
ły „wyrosło” drzewo 
katyńskie. Na jego 
gałęziach przedsta-
wiciele klas zawiesili 
liście z fragmentami 
wspomnień i listów 
polskich obywateli 
więzionych i rozstrze-
lanych w radzieckich 
obozach. 

12 kwietnia został 
rozstrzygnięty kon-
kurs recytatorski 
o tematyce katyń-
skiej. Wśród uczniów szkoły podstawo-
wej najpiękniej deklamowali: Barbara 
Kopienka kl. 5a (I miejsce), Korneliusz 
De Jager kl. 4a (II miejsce), a także Mi-
chalina Rzepka kl. 6a (III miejsce). Naj-
lepszymi recytatorkami w gimnazjum 
okazały się: Aleksandra Szczerbal kl. 3a 
(I miejsce), Mariola Stróżyńska kl. 1a 

(II miejsce) oraz Olga Michałowska kl. 
2a (III miejsce).

Tegoroczne obchody Tygodnia Ofiar 
Katynia przypomniały nam o stracie, 
poniesionej przez nasz naród, szczegól-
nie w środowisku polskiej inteligencji.

ZS w Starej Przysiece Drugiej
foto archiwum

7 kwietnia obchodzony jest Świa-
towy Dzień Zdrowia. Co roku wybie-
rany jest temat przewodni z zakresu 
zdrowia publicznego, który w danym 
okresie wymaga zwrócenia szczególnej 
uwagi. Obchody tego dnia stwarzają 
możliwość podjęcia działań, których 
efektem jest poprawa stanu zdrowia lu-
dzi. Uczniowie klas I-III Starej Przysieki 
Drugiej uczestniczyli w zajęciach mają-
cych na celu propagowanie zdrowia 
w różnych jego aspektach.

W szkole gościła Beata Glapiak – le-
karz pediatra. Przedstawiła dzieciom za-
grożenia dla zdrowia będące wynikiem 
zainfekowania organizmu wirusami, 
bakteriami lub pasożytami. Zebrani do-

Światowy Dzień Zdrowia
wiedzieli się: jak ustrzec się zarażenia, 
jak postępować w razie choroby oraz 
jak ważna jest wizyta u lekarza i prze-
strzeganie jego zaleceń. Niezbędne dla 
zdrowia są także: aktywność fizyczna, 
utrzymanie higieny i zdrowe odżywia-
nie się. Następnie przeanalizowano pi-
ramidę zdrowego żywienia i uczniowie 
każdej z klas ułożyli jadłospis na cały 
dzień. Pomysłowość i zgodność z zasa-
dami zdrowego żywienia oceniała  Aga-
ta Szwarc – dietetyk.

Najlepszym podsumowaniem aktyw-
nego dnia okazały się hasła i rymowan-
ki układane przez dzieci, zachęcające 
do zdrowego stylu życia, a odwołujące 
się do zasad higieny, aktywności fizycz-

nej i zdrowego odżywiania.
Mamy nadzieję, że zdobyta wiedza bę-

dzie wykorzystywana na co dzień!
Grażyna Szymkowiak

foto archiwum

Laureaci otrzymali dyplomy

Drzewo katyńskie

Najlepsi recytatorzy

Zajęcia propagujące zdrowe 
odżywianie
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Koncert charytatywny dla Stasia
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13 kwietnia po raz kolejny w bro-
nikowskiej szkole odbyły się uro-
czystości Dnia Patrona Szkoły oraz 
Dnia Pamięci Ofiar Katyńskich. Po-

Dzień Patrona Szkoły
dzielone zostały na dwie części. Pierw-
sza, przeznaczona dla uczniów klas 
0-IV, odbyła się wcześniej. Uczniowie 
uroczyście odśpiewali hymny państwo-

wy i szkoły, a na-
stępnie wysłuchali 
prelekcji dyrektora 
dotyczącej zbrodni 
katyńskiej. W dal-
szej części przepro-
wadzono rozmowę 
nt.: bohaterstwa, 
odwagi, patrioty-
zmu oraz szacunku 
wielopokoleniowe-
go. 

Następnie odby-
ła się wieczornica, 
w której uczestni-
czyli uczniowie klas 

V-VI oraz I-III gimnazjum, nauczyciele 
oraz gość honorowy - córka patrona 
szkoły ppor. Stefana Rysmanna – Maria 
Wojciechowska.

Uroczystość rozpoczął wymarsz pocz-
tów sztandarowych do „miejsca pamięci”, 
czyli symbolicznego grobu patrona szko-
ły. Odmówiono przy nim modlitwę, zło-
żono kwiaty i zapalono znicze. Następnie 
młodzież klasy III gimnazjum recytując 
wiersze i wykonując piosenki patriotycz-
ne przedstawiła losy polskich oficerów, 
którzy zostali zamordowani przez Rosjan 
w: Miednojach, Kozielsku, Starobielsku, 
Ostaszkowie i innych. 

Uczniów przygotowali nauczyciele: Al-
dona Świeczkiewicz i Wojciech Wieczo-
rek.

ZS w Bronikowie
foto archiwum

Uczczono pamięć patrona szkoły 
ppor. Stefana Rysmanna

24 kwietnia br. w sali widowisko-
wej Centrum Kultury w Śmiglu odbył 
się koncert charytatywny na rzecz 
chorego na ostrą białaczkę limfobla-
styczną Stasia Kowalczyka. Zorgani-
zowany został przez Komitet Społeczny 
Zbiórki Publicznej. Był to już drugi kon-
cert tego typu, po to, aby pomóc rodzi-
com ratować życie i zdrowie chorego 
dziecka. Pierwszy odbył się 19 marca 
br. w Kościańskim Ośrodku Kultury. 
Tym razem w koncercie udział wzięli: 
wokalistki z Grupy Wokalnej działającej 
pod kierownictwem Grzegorza Głowac-
kiego przy Zespole Szkół Ponadgimna-
zjalnych w Nietążkowie, tancerki i tan-
cerze zespołu „Pryzmat” działającego 
pod kierunkiem Aldony Cichockiej, 
Szkoły Tańca „Poezja” z Kościana, któ-
rej właścicielem jest Roman Wojdowski 
oraz tancerki i tancerze z Zespołu Pieśni 
i Tańca „Żeńcy Wielkopolscy” działają-
cego przy Zespole Szkół Ponadgimna-
zjalny w Nietążkowie pod kierunkiem 
Rafała Rosolskiego. W koncercie wystą-

piła również grupa taneczna dorosłych 
działająca w „Żeńcach” pod kierunkiem 
Eugeniusza Kurasińskiego, a w niej za-
tańczyła babcia chorego Stasia – Hanna 

Wróblewska z Kościana.
W holu Centrum Kultury widzów 

powitała kapela dudziarsko-koźlar-
ska z „Żeńców”, w której prym wiedli 
Adam Knobel i Katarzyna Marach, 
a do tańca na scenie przygrywała dru-
ga kapela muzyczna pod kierunkiem 
Wojciecha Augustyniaka. Mimo nie-
dzieli widownia była pełna. Widzowie 
i nie tylko okazali swoje zrozumienie, 
serce i hojność. Dzięki temu udało się 
zebrać kwotę 2.559,90 zł, którą Komitet 
Społeczny w dniu 26 kwietnia protokó-
larnie przekazał rodzicom Stasia. Cały 
czas trwa zbiórka publiczna pieniędzy 
na rzecz Stasia do skarbon w „Inter-
marche” w Kościanie oraz darczyńcy 
mogą dokonywać wpłat na konto KRS 
0000023852 z dopiskiem Stanisław 
Kowalczyk. Na zakończenie koncertu 
wszystkim organizatorom i wykonaw-
com oraz darczyńcom podziękowali 
rodzice Stasia za okazaną im pomoc 
w ratowaniu życia i zdrowia ich dziecka.

E. Kurasiński, foto F. Olejniczak
Grupa taneczna dorosłych

Pryzmat
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Kryminałki
1 kwietnia – K5

Około godz. 1605 na drodze krajowej 
nr 5 na wyjeździe ze Śmigla w kierunku 
Leszna, kierujący samochodem marki 
VW Transporter, 34-letni mieszkaniec 
pow. kościańskiego nie zachował bez-
piecznej odległości i uderzył w tył sa-
mochodu renault clio, kierowany przez 
48-letniego mieszkańca pow. kościań-
skiego, po czym zjechał na przeciwle-
gły pas ruchu doprowadzając do czo-
łowego zderzenia z pojazdem marki 
Scania, którym kierował 36-letni miesz-
kaniec pow. gostyńskiego. Kierujący 
byli trzeźwi. Sprawca kolizji drogowej 
został ukarany MKK.

1 kwietnia – Stare Bojanowo
Około godz. 2020 w Starym Bojanowie 

na ul. Szkolnej kierujący samochodem 
marki Opel Corsa, 29-letni mieszkaniec 
pow. kościańskiego będąc w stanie nie-
trzeźwości (ponad 3 promile alkoholu 
w swoim organizmie) doprowadził do 
kolizji drogowej z kierującym samocho-
dem marki Fiat Seicento kierowanym 
przez mieszkańca pow. kościańskiego. 
Sprawcę zatrzymali policjanci WRD 
z KPP w Kościanie. Teraz wyjaśniane 
są okoliczności tego zdarzenia. 

6 kwietnia – Poladowo
Około godz. 1523 w Poladowie kieru-

jący samochodem marki Mercedes, 
37-letni mieszkaniec pow. kościańskie-
go, nie udzielił pierwszeństwa przejaz-

du pojazdowi marki BMW kierowane-
mu  przez 38-letniego mieszkańca pow. 
wolsztyńskiego. Kierujący trzeźwi. 
Sprawca kolizji drogowej został ukara-
ny MKK.

9 kwietnia – Śmigiel
Około 1022 w Śmiglu doszło do kolizji 

drogowej. 40-letni mieszkaniec powia-
tu wolsztyńskiego w trakcie wysiada-
nia z samochodu marki Alfa Romeo nie 
upewnił się co do możliwości otwarcia 
drzwi i doprowadził do zdarzenia dro-
gowego z pojazdem marki Audi, które-
go kierowcą była mieszkanka powiatu 
poznańskiego. Sprawca zdarzenia zo-
stał ukarany MKK.

11 kwietnia – Czacz
Około godz. 1450 w miejscowości 

Czacz doszło do kolizji drogowej. Kie-
rująca samochodem marki VW Golf, 
50-letnia mieszkanka gminy Śmigiel, 
w wyniku nieprawidłowo wykonywane-
go manewru zawracania, doprowadziła 
do zderzenia z pojazdem marki VW 
Passat, którego kierowcą był 30-letni 
mieszkaniec gminy Śmigiel.

12 kwietnia – Śmigiel
Około godz. 920 w Śmiglu kierujący 

pojazdem marki Mercedes, 88-letni 
mieszkaniec gminy Śmigiel w wyniku 
nieprawidłowo wykonanego manewru 
cofania doprowadził do kolizji z pojaz-
dem marki Mazda, którego kierowcą 
był 39-letni mieszkaniec również gmi-
ny Śmigiel. Sprawca został ukarany 
MKK.

13 kwietnia – K5
Około godz. 640 pomiędzy miejscowo-

ściami Ponin-Czacz, 20-letni mieszka-
niec gminy Śmigiel kierując pojazdem 
marki Peugeot 206 wykonując niepra-
widłowy manewr wyprzedzania uderzył 
w pojazd marki Opel Corsa, którego kie-
rowcą był 59-letni mieszkaniec Kościa-
na oraz pojazd marki Toyota, którego 
kierowcą był 55-letni mieszkaniec rów-
nież Kościana. Sprawcę kolizji ukarano 
MKK.

13 kwietnia – Nietążkowo
Około godz. 1750 zatrzymano do kon-

troli drogowej 42-letniego rowerzystę. 
Przeprowadzone badanie na zawartość 
alkoholu w wydychanym powietrzu wy-
kazało 0,64 promila. Sprawca wykrocze-
nia został ukarany MKK.

19 kwietnia – Śmigiel
Około godz. 1249 policjanci z PP w Śmi-

glu zatrzymali do kontroli drogowej 
kierującego ciągnikiem rolniczym mar-
ki Ursus 38-letniego mieszkańca pow. 
kościańskiego będącego w stanie nie-
trzeźwości. Przeprowadzone badanie 
stanu trzeźwości wykazało ponad 2,60 
promila alkoholu w organizmie kontro-
lowanego.

26 kwietnia – Czacz
Około godz. 757 na ul. 27 Stycznia pa-

trol policji zatrzymał 39-letniego miesz-
kańca pow. kościańskiego kierującego 
samochodem m-ki fiat Panda wbrew 
zakazowi sądowemu. Teraz za przestęp-
stwo to grozi mu do 2 lat więzienia.

Uczniowie szkół podstawowych, 
gimnazjów i szkół ponadgimnazjal-
nych rywalizowali w powiatowych 
eliminacjach Ogólnopolskiego Tur-
nieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ru-
chu Drogowego. Zmagania te odbyły 
się na terenie Kościańskiego Ośrodka 
Kultury.

Dla uczestników startujących w ka-
tegorii szkół ponadgimnazjalnych eli-
minacje odbyły się 20 kwietnia. Do 
rywalizacji przystąpiło 5 drużyn, po 
trzech zawodników w każdej. Uczestni-
cy w pierwszej kolejności rozwiązywali 
test z wiedzy o przepisach ruchu drogo-
wego, a następnie uczestniczyli w kon-
kurencjach praktycznych związanych 
z udzielaniem pierwszej pomocy i jazdy 
samochodem na torze.

Zwycięzcami turnieju została drużyna 
1 z ZSP w Kościanie, miejsce drugie za-
jęła drużyna 2 z ZSP w Kościanie, a trze-

cie ekipa z Zespołu Szkół w Krzywiniu.
W kategorii szkół gimnazjalnych do 

eliminacji, które odbyły się 22 kwiet-
nia zgłosiło się 11 trzyosobowych dru-
żyn. Uczestnicy rozwiązali test z wie-
dzy o przepisach ruchu drogowego, 
a następnie uczestniczyli w konkurencji 
praktycznej, tj. jeździe rowerem po to-
rze. Zwycięzcami turnieju została dru-
żyna z Gimnazjum w Starej Przysiece 
Drugiej, którą reprezentowali: Natalia 
Szymańska, Weronika Mazurek, Adam 
Stryjakowski.

Miejsce drugie zajęła drużyna z Gim-
nazjum w Starym Bojanowie w skła-
dzie: Zofia Samol, Tobiasz Kamieniarz 
i Marcin Wojtkowiak, a trzecie ekipa 
z Gimnazjum w Lubiniu.

W kategorii szkół podstawowych do 
eliminacji, które odbyły się 21 kwiet-
nia zgłosiło się 15 czteroosobowych 
drużyn. Uczestnicy rozwiązywali test 

z wiedzy o przepisach ruchu drogowe-
go, a następnie uczestniczyli w konku-
rencji praktycznej, tj. jeździe rowerem 
po torze. Zwycięzcami turnieju została 
drużyna: z ZSP w Starym Bojanowie 
w składzie: Sara Jóźwiak, Patrycja Szy-
rmer, Jakub Jóźwiak i Mateusz Franek.

Miejsce drugie zajęła drużyna z ZSP 
w Starej Przysiece Drugiej reprezen-
towana przez: Kamila Chwastyniaka, 
Witolda Galusa, Joannę Lichą i Emilię 
Żurawską. Na trzecim miejscu uplaso-
wała się ekipa z ZSP w Bonikowie.

M.D., foto archiwum

Turniej Bezpieczeństwa

Nagrodzeni
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Krzyżówka

Poprawne hasło krzyżówki z nr 04/16 
brzmiało: „KWIETNIOWE SŁONECZ-
KO”. Nagrodę – dużą pizzę ufundowaną 
przez Restaurację Pizzerię „KAKADU”, 
otrzymuje Michał Pryfer z Bruszczewa.
Talon upoważniający do odbioru pizzy 
należy odebrać w administracji Cen-
trum Kultury w Śmiglu (od poniedział-
ku do piątku w godz. 800-1600).

Kupon konkursowy „WŚ” nr 05/16
Rozwiązanie krzyżówki
...................................................................
...................................................................
...................................................................

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

Pionowo
1. marka samochodów z NRD
2. duży, stary budynek mieszkalny
3. wśród instrumentów pochodnych
4. Sophie, aktorka francuska
6. mała sterta siana
7. włoskie miasto nad Adriatykiem
8. świeccy w kościele
9. marka z grupy Volkswagena
12. miara gruntu ranczera
18. między Beninem a Ghaną
20. afrykańska antylopa o rogach w kształ-

cie liry
21. służy do spulchniania ziemi
23. bar lub restauracja
24. mocowany na podeszwy
25. potocznie o forsie
26. wśród ssaków
27. kieruje modłami w meczecie
29. mała Aleksandra
30. duża, kolorowa papuga

Poziomo
5. Armagedon, koniec świata
10. Lisa z Luwru
11. barwa skóry twarzy

13. wśród afrykanek
14. … Sparrow – kapitan piratów
15. np. Stefczyka
16. dawny środek znieczulający
17. państwo rządzone przez sułtana
19. pamiątka po Expo w 1958
22. podbiegunowa budowla
25. kabina pilota
28. dawniej zakładanie miast
31. granice zasięgu zjawiska
32. imię bohaterki „Tomb Raider” 
33. żywica do wyrobu politur
34. stan z Kuskokwim
35. zapora na rzece
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Twoje prawo pracy
Termin ważności badań wstępnych 
z poprzedniego miejsca pracy

Po nowelizacji art. 229 § 1 Kodeksu 
pracy od 1 kwietnia 2015 roku bada-
niom wstępnym nie podlegają osoby:
• przyjmowane do pracy u dotychcza-

sowego pracodawcy na to samo sta-
nowisko lub na stanowisko o tych 
samych warunkach w ciągu 30 dni 
po rozwiązaniu lub wygaśnięciu po-
przedniego stosunku pracy,

• przyjmowane do pracy u innego pra-
codawcy na dane stanowisko w ciągu 
30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnię-
ciu poprzedniego stosunku pracy, 
jeżeli przedstawią pracodawcy aktu-
alne orzeczenie lekarskie stwierdza-
jące brak przeciwwskazań do pracy 
w warunkach pracy opisanych w skie-
rowaniu na badania lekarskie, a pra-
codawca ten stwierdzi, że warunki te 
odpowiadają warunkom występują-
cym na stanowisku pracy w jego za-
kładzie (z wyjątkiem przyjmowanych 
do wykonywania prac szczególnie 
niebezpiecznych),

• przyjmowane do pracy, pozostają-
ce jednocześnie w stosunku pracy 
z innym pracodawcą – przy spełnie-
niu warunków określonych w pkt.2.
Jednakże do badań wstępnych wyko-

nywanych przed 1 kwietnia 2015 roku 
zastosowanie mają przepisy przejścio-
we określone w ustawie o ułatwieniu 
wykonywania działalności gospodarczej 
( Dz.U. z 2014 r. poz.1662 ). Na mocy 
art.32 wymienionej ustawy do skiero-
wań na badania lekarskie wydanych 
przed 1 kwietnia 2015 roku oraz do ba-
dań lekarskich rozpoczętych przed tym 
dniem stosuje się przepisy dotychcza-
sowe. Zatem regulacje art.229 §1 Ko-
deksu pracy nie mają zastosowania do 
orzeczeń lekarskich stwierdzających 
przeciwwskazania do pracy, wydanych 
przed 1 kwietnia 2015 r.

Pracodawca nie może dopuścić do 
pracy pracownika bez aktualnych ba-
dań profilaktycznych.

Trzecia umowa z rzędu już nie ulega 
przekształceniu

Zgodnie z przepisami przejściowymi 
ustawy nowelizującej Kodeks pracy 
z dnia 25 czerwca 2015 roku (Dz.U. 
poz.1220) umowy na czas określony, 
trwające w dniu wejścia w życie tej no-
welizacji (tj. 22 lutego 2016 roku), są 
traktowane jako pierwsze lub jako dru-
gie dla potrzeb limitu ilościowego. Nu-
meracja umowy zależy od tego, czy była 

to pierwsza, czy druga umowa na czas 
określony w rozumieniu art.. 25 (1) Ko-
deksu pracy, w brzmieniu do 21 lutego 
2016 roku (do tej daty zawarcie trzeciej 
z rzędu umowy na czas określony po-
wodowało przekształcenie jej w umowę 
na czas nieokreślony). Należy nadmie-
nić, że regulacje przejściowe wspo-
mnianej nowelizacji przewidują jedną 
sytuację, w której następuje przekształ-
cenie trzeciej umowy na czas określony 
na „starych zasadach”. Dotyczy to przy-
padku zawarcia trzeciej umowy na czas 
określony w dniu 22 lutego 2016 roku 
lub po tej dacie, w przeciągu maksymal-
nie 1 miesiąca od zakończenia drugiej 
umowy na czas określony – jeżeli okres 
przerwy między umowami rozpoczął 
się przed dniem 22 lutego 2016 roku 
lub najpóźniej w tym dniu.

Umowy na okres próbny nie są brane 
pod uwagę przy stosowaniu limitów za-
trudnienia na czas określony.

Urlop ojcowski bez regulacji przej-
ściowych.

Od 2 stycznia 2016 roku weszła w ży-
cie nowelizacja Kodeksu pracy z dnia 
24 lipca 2015 roku (Dz.U. poz.1268), 
która zmodyfikowała zasady udzielania 
i wykorzystywania urlopu ojcowskiego. 
Od 2 stycznia 2016 roku zgodnie z art. 
182(3) Kodeksu pracy urlop ten może 
być wykorzystany do:
• ukończenia przez dziecko 24 miesię-

cy życia albo
• upływu 24 miesięcy od dnia uprawo-

mocnienia się postanowienia orze-
kającego przysposobienie i nie dłu-
żej niż do ukończenia przez dziecko
7. roku życia, a w przypadku dziecka, 
wobec którego podjęto decyzję o od-
roczeniu obowiązku szkolnego, nie 
dłużej niż do ukończenia przez nie 
10.roku życia.

Urlop ojcowski, tak jak dotychczas 
przysługuje w wymiarze 2 tygodni, jed-
nak w odróżnieniu od stanu prawnego 
obowiązującego 
do 1 stycznia 2016 
roku, może być po-
dzielony na dwie 
części w wymiarze 
tygodnia. Przepi-
sy Kodeksu pracy 
nie wprowadzają 
żadnego ogra-
niczenia, jeżeli 
chodzi o długość 
przerwy między 
poszczególnymi 
częściami. Ważne 
jest jedynie, aby 
pracownik – ojciec 

wychowujący dziecko wykorzystał je do 
ukończenia przez dziecko wieku wska-
zanego w art.182(3) Kodeksu pracy.

Zmiana stanowiska nie uzasadnia 
zmiany rodzaju umowy

Zmiany rodzaju umowy o pracę nie 
można dokonać jednostronnie, w trybie 
wypowiedzenia zmieniającego. Wypo-
wiedzenie to może dotyczyć wyłącznie 
wynikających z umowy warunków pra-
cy i płacy (art.42 § 1 Kp). Za pomocą 
tego wypowiedzenia można zatem za-
mienić np. stawkę wynagrodzenia, czy 
wymiar czasu pracy. Rodzaj umowy 
o pracę pozostaje jednak poza zakresem 
warunków zatrudnienia podlegających 
wypowiedzeniu zmieniającemu. Stąd 
zmiana rodzaju umowy może nastąpić 
wyłącznie w drodze porozumienia stron 
stosunku pracy i to nawet wtedy, gdy 
następuje przejście z umowy na czas 
określony w umowę bezterminową. Na-
leży nadmienić, że zmiana stanowiska 
pracy nie uzasadnia zmiany rodzaju łą-
czącej strony umowy o pracę, szczegól-
nie jeżeli chodzi o umowę na czas nie-
określony. Jest ona najlepiej chronioną 
umową o pracę, przede wszystkim ze 
względu na obowiązek przeprowadze-
nia przez pracodawcę konsultacji związ-
kowej zamiaru jej wypowiedzenia, jak 
i podania przyczyny wypowiedzenia. 
Zmiana rodzaju umowy trwającej jest 
dopuszczalna jedynie na mocy porozu-
mienia stron. Ewentualna propozycja 
pracodawcy dotycząca rodzaju umowy 
musi zyskać akceptację pracownika, 
co w przypadku zmiany umowy bezter-
minowej w umowę na czas określony 
może być trudne do osiągnięcia.

H.C.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pra-
cy (Dz.U. z 2014 poz.1502 ze zm.)
Ustawa o ułatwieniu wykonywania dzia-
łalności gospodarczej (Dz.U. z 2014 r. 
poz. 1662)
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Burmistrz Śmigla - Małgorzata 
Adamczak oraz kierownik Ośrodka 
Kultury Fizycznej i Rekreacji w Śmi-
glu - Zygmunt Ratajczak zaprosili se-
niorów z gminy Śmigiel do sportowej 
zabawy. Na zaproszenie odpowiedziały 
kluby ze: Śmigla, Żegrówka, Przysieki 
Polskiej i Brońska. Mistrzostwa otwo-
rzyła burmistrz Śmigla, następnie za-
prezentowane zostały konkurencje. 
Każdy z uczestników otrzymał imienną 
kartę startową z wykazem konkurencji, 
które należało zaliczyć, były to: rzuty 
piłką do kosza, rzuty hula hop na pił-
kę lekarską, piłka na linkach, slalom 
z piłeczką na rakietce, strzały piłką 
do małej bramki, rzuty woreczkami 
przez obręcz oraz przejazd z piłeczką 
tenisową na specjalnym wózku. Zada-
niem zawodników było uczestnictwo
we wszystkich zabawach i oddanie kar-
tek. Mistrzostwa odbywały się z podzia-

łem na dwie kategorie: panie i panów. 
W każdej kategorii wyłoniono po trzy 
osoby, które zdobyły najwięcej punk-
tów. Wśród pań: I miejsce zajęła Anna 
Helak z Przysieki Polskiej, II miejsce 
Wanda Kaczor z Żegrówka, a III miej-
sce Wanda Łabędzka z Brońska. Wśród 
panów ex aequo I miejsce zdobyli Jan 
Krzywosz z Przysieki Polskiej i Woj-
ciech Linka z Żegrówka, II miejsce Je-
rzy Apolinarski z Żegrówka, a III miej-
sce Jan Kozak także z Żegrówka.

Seniorzy, którzy zajęli miejsca
I-III otrzymali puchary oraz nagrody 
rzeczowe. Następnie wśród uczestni-
ków rozlosowano nagrody od sponso-
rów. Było ich tak dużo, że upominek 
otrzymał każdy uczestnik. Każdy otrzy-
mał też pamiątkowy medal.

Nagrody wręczali: burmistrz Małgo-
rzata Adamczak, radny Rady Miejskiej 
Śmigla – Włodzimierz Drótkowski, 

I Gminne Mistrzostwa Seniorów
Edyta Małek – kierownik OPS w Śmi-
glu oraz Zygmunt Ratajczak – kierow-
nik OKFiR. Rozlosowano także rowery. 
Ufundowany przez przewodniczące-
go Rady Miejskiej Śmigla – Wiesława
Kasperskiego wylosowała pani Wan-
da Kaczor z Żegrówka, a ufundowany 
przez burmistrz Małgorzatę Adamczak 
pan Jerzy Jęśkowiak z Przysieki Pol-
skiej.

Podczas spotkania przeznaczono tak-
że czas na wzmocnienie kondycji fi-
zycznej – instruktor kompleksu boisk 
„Orlik” przedstawił proste ćwiczenia 
wzmacniające mięśnie, które wykony-
wał wraz z uczestnikami mistrzostw.

Dziękujemy sponsorom i mamy na-
dzieję, że mistrzostwa wpiszą się na sta-
łe do kalendarza imprez sportowo-re-
kreacyjnych.

OKFiR
foto OKFiR

Jerzy Jęśkowiak z Przysieki Polskiej wygrał rower

Uczestnicy mistrzostw

Burmistrz wręczała nagrody

Rzuty hula hop na piłkę lekarską
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Kwiecień obfitował w interesujące 
wydarzenia kulturalne. 3 kwietnia od-
był się wspaniały koncert operetkowy 
pt. „W krainie uśmiechu”. Gwiazdami 
wieczoru byli Agnieszka Wawrzyniak 
i Bartłomiej Kuczyk. Nie pierwszy raz 
gościli oni na naszej scenie i ponownie 
zachwycili śmigielską publiczność pięk-
nym śpiewem oraz profesjonalizmem. 
Artyści podziwiali dekorację sceny, 
która nie tylko pięknie wyglądała, ale 
i pachniała wiosną! 

9 kwietnia, za sprawą zespołu Czer-
wony Tulipan prawdziwą ucztę dla du-
cha zaserwowali sobie miłośnicy tzw. 
„Krainy łagodności”. Ta olsztyńska 
grupa jest już od trzydziestu lat jednym 
z czołowych zespołów wykonujących 
ten gatunek muzyczny. Tworzy ją pięć 
artystycznych osobowości: Stefan Brzo-
zowski – kompozytor i aranżer; Ewa 
Cichocka – artystka z temperamen-
tem, posiadająca talent aktorski; Kry-
styna Świątecka – zamknięta w sobie, 
oszczędna w środkach i wzruszająca 

Kulturalny miesiąc

liryzmem; Andrzej Czamara – fenome-
nalny gitarzysta, który opanował do 
perfekcji grę na swoim instrumencie 

oraz Andrzej Dondalski – gitarzysta ba-
sowy z „rockowym rodowodem”. 

Centrum Kultury w Śmiglu włączyło 
się również w obchody 1050. rocznicy 
Chrztu Polski. 

6 kwietnia w sali kameralnej odby-
ła się kolejna prelekcja Piotra Filipo-
wicza pt. „Chrzest Polski w świetle 
najnowszych badań”. Licznie zgro-
madzeni słuchacze, w tym grupa 
młodzieży ze szkoły w Czaczu, dowie-
dzieli się wielu ciekawych rzeczy do-
tyczących zagadnienia chrystianizacji 
naszego kraju. 

Również z okazji wspomnianej rocz-
nicy, 17 kwietnia w kościele pw. NMP 
Wniebowziętej w Śmiglu, odbył się 
koncert poznańskiego zespołu „Are-
te”. Pełne chrześcijańskich odniesień 
teksty i klimatyczna muzyka zespołu 
spodobały się publiczności, choć po-
mimo darmowego wstępu nie była to 
grupa zbyt liczna.

M.D.
foto M. Dymarkowska

Agnieszka Wawrzyniak

Koncert operetkowy

Ksiądz proboszcz podziękował zespołowi Arete za występ

Czerwony Tulipan
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24 kwietnia w Zespole Szkół 
w Bronikowie historia ożyła na nowo 
za sprawą wykładu historycznego pt. 
„Chrzest Polski bramą do chrze-
ścijańskiej Europy”, który wygłosił 
dyrektor Piotr Filipowicz. Uczniowie, 
dzięki prelegentowi, przenieśli się 
w czasie do początków państwa polskie-
go i wysłuchali, jak chrzest w roku 966 
wpłynął na losy  kraju. Uzyskali także 
odpowiedź na pytanie, dlaczego chrzest 
w procesie rozwoju kolejnych pokoleń 
naszych rodaków pełnił ważną rolę.

Dyrektor Filipowicz wspominał o cza-
sach przedchrześcijańskich i plemio-
nach, które wówczas zamieszkiwały 
obszary naszego kraju: Słowianach, 

Spotkanie z historią Polski
Polanach, Ślężanach i innych. Mówił 
także o: początkach chrześcijaństwa 
w Europie, Jerozolimie, gdzie się ono na-
rodziło, a także najstarszych państwach 
chrześcijańskich, m.in.: Armenii, czy 
Gruzji. Wspominał o prześladowaniach 
chrześcijan, o ich walce o religię oraz 
symbolach i postaciach, które przyczy-
niły się do zbudowania wiary. Opowieść 
wzbogaciła prezentacja multimedialna 
z podkładem muzycznym w wykonaniu 
chorału gregoriańskiego.

Całość dopełnił koncert muzycz-
ny w wykonaniu uczniów szkoły, jak 
również zaproszonych gości. Zebrani 
wysłuchali utworów prezentowanych 
przez Olafa Janickiego i Julię Wieczo-

rek ze Śmigla oraz Joannę Tryjanowską. 
W repertuarze znalazły się m.in.: frag-
ment VII Symfonii i Toccaty Ludwiga 
van Beethovena, utwór Marka Grechu-
ty „Dni, których nie znamy”, czy „Smut-
na opowieść”. W wykonaniu uczniów 
bronikowskiej szkoły publiczność wy-
słuchała także utwory pt. „W lekkim 
powiewie” i „Sielankę o domu” oraz 
utwory instrumentalne, m.in. muzykę 
pochodzącą z filmu „Lista Schindlera”, 
czy Menuet Jana Sebastiana Bacha 
zagrała Paulina Frąckowiak. Przed pu-
blicznością zaprezentowała się również 
Laura Otulakowska w wykonaniu pio-
senki „Say something”.

Aldona Świeczkiewicz

Warsztaty w Londynie
Od 30 marca do 5 kwietnia 2016 r.

12 uczniów gimnazjum wraz 
z nauczycielem języka angielskiego –
Aliną Gromnicką-Tańską wzięło udział 
w warsztatach językowych zorganizo-
wanych przez „Hello English Culture 
Centre” z Poznania. Grupa gimnazjali-
stów ze Śmigla podziwiała największe 
zabytki i atrakcje Londynu oraz zwiedzi-
ła światowej sławy muzea. W Greenwich 
uczniowie poznali tajniki kosmosu oraz 
przekraczali południk zerowy. Wszy-
scy uczestnicy warsztatów mieli okazję 
osobiście poznać londyńczyków i ich 
codzienne życie, ponieważ mieszkali 
z rodzinami brytyjskimi, podróżowali 
komunikacją miejską: metrem, koleją, 
autobusami miejskimi, a nawet tramwa-
jem rzecznym. 

Wolontariusze na warsztatach
5 kwietnia nasi wolontariusze uczestni-

czyli w ostatnich warsztatach w ramach 
projektu „Wolontariat z klasą” zainicjo-
wanego przez Stowarzyszenie CREO. 
Uczniowie mieli okazję zapoznać się 
z obsługą wózka inwalidzkiego i przeko-
nać się, z jakimi trudnościami borykają 
się osoby niepełnosprawne. Dodatkowo 
poznali techniki prawidłowej asekuracji 
i wsparcia osób z niepełnosprawnością. 
Za cykl warsztatów, dzięki którym nasi 
wolontariusze nabrali umiejętności 
praktycznych, ale również za uwrażli-
wienie i pobudzenie empatii, serdecznie 
dziękujemy Stowarzyszeniu CREO oraz 
jego przedstawicielom – Ninie Woder-
skiej oraz Ryszardowi Michalskiemu.

Ku pamięci ofiar zbrodni katyńskiej
12 kwietnia odbył się apel z okazji 76. 

rocznicy zbrodni katyńskiej. Część arty-

Wieści z Gimnazjum w Śmiglu
styczną zaprezentowali uczniowie klas 
Ic przygotowani przez panią Joannę 
Skrzypczak. Uczniowie przypomnieli in-
formacje związane z wydarzeniami, któ-
re miały miejsce w 1940 roku. Zgroma-
dzeni w auli wysłuchali okolicznościowe 
wiersze, piosenki, a także obejrzeli film 
dokumentalny, poświęcony jednej z naj-
cięższych zbrodni stalinizmu. Podczas 
uroczystości delegacja gimnazjalistów 
udała się do Dębu Pamięci zasadzone-
go na terenie szkoły, upamiętniającego 
ppłk. Tadeusza Daszkiewicza, gdzie za-

palili znicz i złożyli kwiaty. 

Alicja na spotkaniu z kuratorem
12 kwietnia 2016 r. w Poznaniu odbyła 

się uroczystość wręczenia zaświadczeń 
i nagród laureatom konkursów przed-
miotowych. Wśród nich znalazła się 
uczennica klasy 3d – Alicja Kuderska, 
która została laureatką konkursu ma-
tematycznego. Trzecioklasistka ode-
brała z rąk pani Elżbiety Leszczyńskiej 
– Wielkopolskiego Kuratora Oświaty 
zaświadczenie o tytule laureata oraz na-
grodę książkową.

Gimnazjum w Śmiglu, foto archiwum

Alicja Kurerska odebrała nagrodę

Apel katyński

Warsztaty w Londynie



Biedronki w gospodarstwie
5 kwietnia przedszkolna grupa „Bie-

dronki” wybrała się na pieszą wycieczkę 
do gospodarstwa wiejskiego państwa 
Dudziaków znajdującego się w Cza-
czu. Celem jej było poznanie zwierząt 
hodowlanych w gospodarstwie, pracy 
rolnika, kształcenie postawy szacunku 
dla ludzi i przyrody oraz uświadomienie 
jak ważne są wartości, takie jak: praco-
witość, opiekuńczość i troskliwość. 
Dzieci z bliska przyglądały się zwierzę-
tom i wysłuchiwały na czym polega ich 
hodowla. Pan Kamil oprowadził wszyst-
kich po oborze, w której znajdowały się 
krowy i cielaki. Dowiedzieliśmy się, jak 
dojone są krowy, co jedzą, co robią i jak 
należy o nie dbać, by były zdrowe. Wi-
dzieliśmy również chlewnie z dużymi 
warchlakami. Ogromną niespodzianką 
dla dzieci było zobaczenie małych pro-
siąt. Chętne i odważne przedszkolaki 
mogły dotknąć, pogłaskać i dowiedzieć 
się wszystkiego o malutkich świnkach. 
Gospodarz chętnie odpowiadał na py-
tania, które zadawały mu dzieci. „Bie-
dronki” zobaczyły również piękne kró-
liczki, które mieszkają w specjalnych 
klatkach. Niesamowitą atrakcją była 
możliwość zobaczenia dużego ciągnika 
z bliska.

Mimo że do przedszkola wróciliśmy 
zmęczeni, towarzyszył nam wspaniały 
nastrój. Wycieczka wzbogaciła nasze 
doświadczenia, a dzieci długo wymie-
niały się spostrzeżeniami i refleksami 
związanymi z wizytą na „wiejskim po-
dwórku”.

Serdecznie dziękujemy panu Dudzia-
kowi za miłe przyjęcie i poświęcony 
czas!

Wolontariat z klasą
Nasza szkoła przystąpiła do dwóch 

innowacyjnych programów edukacyj-
nych, realizowanych przez Stowarzy-

szenie CREO: „Wielkoduchy” – dedy-
kowany uczniom szkół podstawowych 
oraz „Wolontariat z klasą” skierowany 
do uczniów gimnazjów oraz szkół po-
nadgimnazjalnych.

Założeniem obu programów jest prak-
tyczne zapoznanie dzieci i młodzieży 
z tematyką wolontariatu, społeczeństwa 
obywatelskiego oraz angażowanie ich 
do pracy wolontariackiej na rzecz po-
trzebujących.

W ramach programu młodzież zosta-
nie uwrażliwiona na potrzeby drugiego 
człowieka. Odbędą się ćwiczenia na sy-
mulatorze starości oraz wózku inwalidz-
kim po to, aby zwrócić uwagę młodych 
ludzi na przeszkody, z jakimi borykają 
się na co dzień osoby starsze oraz nie-
pełnosprawne. Uczniowie podejmą ini-
cjatywy zmierzające do zmiany swojego 
otoczenia na lepsze.

Wierzymy, że każdy z nas jest Wielko-
duchem – trzeba tylko pomóc rozwinąć 
pelerynę i wskazać gdzie i w jaki spo-
sób można pomagać potrzebującym. 

Pływanie – moje nowe hobby
Uczniowie klas trzecich szkoły pod-

stawowej biorą udział w programie po-
wszechnej nauki pływania „Umiem pły-
wać 2016”. Został on dofinansowany ze 
środków Funduszu Zajęć Sportowych 
dla uczniów w ramach dotacji Minister-
stwa Sportu i Turystyki oraz burmistrza 
Śmigla. W ramach programu raz w ty-
godniu uczniowie wraz z opiekunami 
wyjeżdżają na basen do Kościana, gdzie 
pod opieką dwóch instruktorów pływa-
nia oswajają się z wodą oraz uczą się 
podstawowych ruchów napędowych 
w środowisku wodnym.

Żyj smacznie i zdrowo
7 kwietnia dziewczyny z 3bg - Da-

ria Kupka, Klaudia Baranowska oraz 

Agnieszka Basiura wybrały się do 
przedszkolaków w ramach projektu 
pt. „Żyj smacznie i zdrowo”, aby prze-
prowadzić z nimi zajęcia na temat 
zdrowego odżywiania. Gimnazjalistki 
przygotowały grę z pytaniami i zagad-
kami dotyczącymi zdrowego trybu ży-
cia. Dzieci były zadowolone z zabawy, 
a dziewczyny spędziły miło czas bawiąc 
się z przedszkolakami. 

Dzień Ziemi
Tradycyjnie w naszej szkole obcho-

dzony jest Światowy Dzień Ziemi. 
W tym roku obchody rozpoczęły się 
od zebrania uczniów klas I-III na bo-
isku szkolnym. Uczniowie przygotowali 
transparenty i plakaty o tematyce eko-
logicznej oraz zielone wstążki. Jolanta 
Krysman przypomniała uczniom kil-
ka zasad, jak żyć w zgodzie z przyro-
dą i w jaki sposób dzieci mogą dbać 
o naszą planetę. Głównym celem było 
wskazanie istoty znaczenia obchodów 
Dnia Ziemi, zachęcenie do czynnego 
udziału w działaniach na rzecz ochrony 
środowiska, uwrażliwienie na potrzebę 
troski o nasze środowisko, przybliżenie 
znaczenia alternatywnych źródeł ener-
gii oraz nauka ekologicznego życia we 
własnym domu.

Ostatnim etapem uroczystości był 
przemarsz ulicami Czacza i zachęcanie 
mieszkańców do dbania o środowisko. 
Podczas niego mieszkańcom wręczano 
ulotki z zasadami „ekozakupów”. W ra-
mach obchodów Dnia Ziemi uczniowie 
wzięli udział w gminnym konkursie 
przyrodniczo-plastycznym pn. „Dbaj 
o przyrodę naszej małej Ojczyzny”. 
Wręczenie nagród w tym konkursie od-
będzie się 12 maja w Centrum Kultury 
w Śmiglu. Mamy nadzieję, że Święto 
Ziemi będzie trwać każdego dnia.

ZS Czacz
foto archiwum

Na pływalni Dzień Ziemi w Czaczu
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Wieści z Czacza
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Włościańskie powożenie w Śmiglu

Włościańskie Zawody w Powoże-
niu Zaprzęgami - Memoriał Irene-
usza Maślińskiego po raz trzynasty 
odbyły się 1 maja na śmigielskim 
hipodromie. Końskie zaprzęgi poje-
dyncze oraz parokonne rywalizowały 
o trofea w kategoriach: koni dużych 
i kucy. Specjalnym laurem był puchar 
przechodni im. dr. Ireneusza Maśliń-
skiego, o który w grand prix walczyły 
zaprzęgi koni dużych.

Oficjalnego otwarcia konnych zma-
gań dokonała burmistrz Małgorzata 
Adamczak. Zawody, jak co roku, zebrały 
spore grono zarówno zawodników, jak 
i widzów. Na widowni zasiedli także go-
ście oficjalni, m.in.: Wojciech Ziemniak 
– poseł na Sejm RP, Tomasz Toporek 
– zastępca Komendanta Powiatowego 
Policji, Jarosław Tomaszewski – komen-
dant PSP w Kościanie, Wiesław Kasper-
ski – przewodniczący Rady Miejskiej 
Śmigla, Jan Pietrzak – radny Powiatu 
Kościańskiego, Gwidon Kaczmarek – 
kierownik Posterunku w Śmiglu, Aleksy 
Adamczewski – prezes Banku Spółdziel-
czego w Śmiglu. Tradycyjnie konkuren-
cje poprzedziła parada zaprzęgów, której 
trasa wiodła Śmigla. 

W tym roku w szranki stanęły 54 zaprzę-
gi koni dużych oraz kucy w zaprzęgach 
pojedynczych i parokonnych. Sędzio-
wie, którym przewodniczył Krzysztof 
Rembowski, oceniali czas pokonania 
toru oraz sprawność powożących. 

W biegach zaprzęgów parokonnych 
koni dużych najlepszy czas uzyskał 
Gracjan Marach z Przybyszewa. Dru-
gie miejsce zajął Dawid Gawroński 
z Nowego Tomyśla, a trzecie Radosław 
Nadolny ze Smyczyny. Zwycięzcy tej 
kategorii odebrali puchary ufundowane 
przez burmistrza Śmigla – Małgorzatę 
Adamczak.

W kategorii zaprzęgów pojedyn-
czych koni pierwsze miejsce wywal-
czył Krzysztof Wiśniewski z Kowalewa.
Na drugim miejscu uplasował się Bar-

tosz Kowalski z Szymanowa, a na trze-
cim Dariusz Raduła z Podkówki Team 
z Szymanowa. Fundatorem zwycię-
skich pucharów był starosta kościański 
– Bernard Turski.

Wśród zaprzęgów parokonnych kucy 
najszybszy okazał się zaprzęg powo-
żony przez Jarosława Bartkowiaka ze 
Śmigla. Drugi czas uzyskał Sławomir 
Starkbauer ze Śmigla, zaś na miejscu 
trzecim uplasował się Zbigniew Pośled-
nik z Krzyżanek. W tej kategorii pucha-
ry ufundował marszałek Województwa 
Wielkopolskiego.

W konkurencji zaprzęgów kucy poje-
dynczych najlepiej powoził Aleksander 
Wajs z Krobi. Drugie miejsce w tej kate-
gorii zajął Jędrzej Kaczmarek z Paproci, 
a trzecie Piotr Niedźwiecki z Szymano-
wa. Puchar dla zwycięzców ufundowała 
redakcja Radia Elka. 

Do biegu memoriałowego przystąpi-
li zdobywcy trzech pierwszych miejsc 
w kategorii zaprzęgów parokonnych 
koni dużych. Puchar Przechodni im. dr. 
Ireneusza Maślińskiego wywalczył Ra-
dosław Nadolny ze Smyczyny. Drugie 
miejsce zajął Gracjan Marach z Przyby-
szewa, a trzecie Dawid Gawroński z No-
wego Tomyśla. Zwycięzcy zawodów, 
poza pucharami, otrzymali nagrody 
rzeczowe ufundowane przez lokalnych 
przedsiębiorców oraz sponsorów.

Puchar dla właściciela najpiękniej-
szego zaprzę-
gu, ufundowany 
przez redaktora 
naczelnego Gaze-
ty Kościańskiej, 
otrzymał Łukasz 
Hałupka. Uczest-
nicy klasyfikowa-
ni byli również 
w zawodach z cy-
klu  „Grand Prix” 
2016. Do klasyfi-
kacji liczyć będą 
się wyniki z zawo-

dów rozgrywanych w: Bukówcu, Jezior-
kach, Siedlnicy oraz Śmiglu.

Na śmigielskim hipodromie po raz 
trzeci gościły dwa zaprzęgi reprezentu-
jące Fundację Pana Smolenia z siedzibą 
w Baranówku koło Poznania. Zawody 
uświetnił także występ Młodzieżowej 
Orkiestry Dętej OSP ze Śmigla.

Dzień zakończyła zabawa taneczna 
przy muzyce country w wykonaniu ze-
społu Gładek Brothers Band. 

Organizatorem zawodów było Stowa-
rzyszenie Sportowe „Pegaz”. Honoro-
wymi przewodniczącymi zawodów byli: 
burmistrz Śmigla – Małgorzata Adam-
czak oraz Józef Cieśla – przewodniczący 
senior. Kierownikiem organizacyjnym 
zawodów był Leszek Kowalski – prezes 
stowarzyszenia. Imprezę współfinanso-
wali: Gmina Śmigiel, Urząd Marszał-
kowski Województwa Wielkopolskie-
go, Starostwo Powiatowe w Kościanie 
oraz firma „DOMREL”. Patronami me-
dialnymi byli: Radio „Elka”, „Gazeta 
Kościańska”, Telewizja Leszno oraz 
„Witryna Śmigielska”.

Organizatorzy dziękują strażakom 
OSP ze Śmigla i Nietążkowa, Młodzie-
żowej Orkiestrze Dętej, ZPiT „Żeńcy 
Wielkopolscy”, harcerzom śmigielskie-
go hufca, a także wszystkim osobom 
i instytucjom, które włączyły się w or-
ganizację imprezy. 

A. Kasperska, foto OKFiR

Jarosław Bartkowiak miał najlepszy czas Sławomir Starkbauer
odebrał nagrodę
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9 kwietnia 24-osobowa grupa wraz 
z opiekunkami Magdaleną Sową 
i Barbarą Maćkowską po raz kolej-
ny wzięła udział w Biegach Przeła-
jowych, które odbyły się w Raco-
cie. Nasi uczniowie zaprezentowali się 
na wysokim poziomie. Katarzyna No-
wak i Robert Biały w swoich katego-
riach wiekowych zajęli 3 miejsca. Wielu 
uczniów znalazło się w pierwszej dzie-
siątce. Ponad 600 dzieci i młodzieży 
wzięło udział w tym biegu. Tradycyjny 
znicz olimpijski wniósł dwukrotny zło-
ty medalista w wioślarstwie z Sydney 
i Aten – Tomasz Kucharski.

Bieg miał na celu popularyzację ak-
tywnych form spędzania wolnego cza-
su wśród dzieci i młodzieży. Cieszymy 
się, że nasi uczniowie chętnie uczestni-
czą w takich imprezach. Na końcu od-
był się bieg dla wszystkich - starszych 
i młodszych. Był on podsumowaniem 
całej imprezy. Wzięli w nim udział: olim-

Biegi Przełajowe w Racocie

pijczycy, działacze, organizatorzy, na-
uczyciele i młodzież. Zawody uświetnili: 
olimpijczyk Sławomir Mocek, Tomasz 
Kucharski, rodzice Anity Włodarczak 
oraz przedstawiciele władz powiato-

wych. Organizatorem imprezy był mię-
dzy innymi poseł na Sejm RP – Woj-
ciech Ziemniak oraz Klub Olimpijczyka 
„Jantar”.

ZS w Czaczu, foto archiwum

W szkole, w Czaczu we wtorek 12 
kwietnia odbyły się Gminne Zawody 
w Czwórboju Lekkoatletycznym klas 
szóstych i młodszych. Każda pięcio-
osobowa drużyna musiała wystartować 
w: biegu na 60 m, skoku w dal, rzucie 
piłeczką palantową oraz biegu na 1000 
m chłopcy i 600 m dziewczęta. W zawo-
dach wzięły udział reprezentacje pięciu 
szkół z całej gminy. Uroczystego otwar-
cia dokonała Barbara Maćkowska, 
a medale wręczyła wicedyrektor Maria 
Szudra. Impreza przebiegła sprawnie. 
Nad całością czuwali: Marek Sowa, Bar-
bara Maćkowska i Magdalena Sowa. 

Czwórbój lekkoatletyczny

Wszystkie konkurencje zdążyliśmy ro-
zegrać przed deszczem. Najlepsze tego 
dnia okazały się: drużyna dziewcząt 
z SP w Śmiglu oraz drużyna chłopców 
ze Starego Bojanowa.

M.D., foto archiwum

Miłośnicy jazdy rowerowej 16 kwiet-
nia wzięli udział w XXIII Śmigielskiej 
Wiośnie Turystycznej. W rajdzie, 
zorganizowanym przez Ośrodek Kul-
tury Fizycznej i Rekreacji w Śmiglu, 
uczestniczyło 170 osób. Były to grupy 
piesze oraz grupy rowerzystów ze szkół
w: Bronikowie, Starym Bojanowie, Sta-
rej Przysiece Drugiej, Czacza i Obo-
rzysk Starych. Nie zabrakło także tury-
stów indywidualnych. 

Metą rajdu był teren przy sali wiejskiej 
w Przysiece Polskiej, gdzie uczestników 
powitało piękne słońce. Przygotowany 
także był skromny posiłek. Następnie 
rajdowcy wzięli udział w konkursach 
zręcznościowych przygotowanych 
przez organizatora rajdu: rzuty ringiem 
do tablicy, rzuty hula-hop na pachołek, 
żółwia jazda rowerem, toczenie piłki 

Wiosenny rajd
na linkach, rzuty podkowami do celu 
w kategoriach dzieci i młodzież oraz do-
rośli. W każdym konkursie trzy osoby, 
które osiągnęły najlepsze wyniki, otrzy-
mały nagrody rzeczowe.

Nagrodzeni zostali: za rzuty ringiem 
do tablicy – Danuta Strzelczyk, rzuty 
hula-hop – Henryk Umiński, toczenie 
piłki na linkach – Bogdan Popiel, rzuty 
podkowami do celu – Grzegorz Tasiem-
ski, natomiast wśród dzieci i młodzieży 
najlepsi okazali się: Mikołaj Wojtko-
wiak – rzuty ringiem do tablicy, Joanna 
Tyrpiń – rzuty hula-hop, Mikołaj Kozi-
ca – żółwia jazda rowerowa, Krystian 
Skrzypczak – toczenie piłki na linkach 
oraz Kinga Kortus – rzuty podkowami 
do celu. Dodatkowym konkursem dla 
dzieci i młodzieży był konkurs krajo-
znawczy – w nim najlepsza okazała się 

uczennica Szkoły Podstawowej w Starej 
Przysiece Drugiej. 

Organizator serdecznie dziękuje 
Krzysztofowi Łącznemu – radnemu 
Rady Miejskiej Śmigla oraz Janowi Ja-
nickiemu - sołtysowi wsi Przysieka Pol-
ska za pomoc w przygotowaniu rajdu.

OKFiR, foto OKFiR

Rajdowcy wzięli udział w konkursach

Ekipa z Czacza

Drużyna chłopców ze Starej Przy-
sieki Drugiej zajęła trzecie miejsce
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