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Spis treści

Dokładnie 9 maja br. upłynęło
25 lat od wydania pierwszego nu-
meru naszej gazety i dokładnie tego 
samego dnia do sprzedaży trafił jej ko-
lejny, 400 numer. Nie było jubileuszo-
wej fety, choć mamy prawo być dumni 
z tej rocznicy. 

W 1995 roku ukazał się na łamach 
„Witryny Śmigielskiej” artykuł Hubert 
Zbierskiego pt. „Witryna Śmigielska 
i jej poprzednicy”, którego fragment 
pragniemy zacytować by przypomnieć 
czytelnikom historię powstania gazety:

„Sprawa wydawania własnej gazety 
była omawiana na posiedzeniu Zarzą-
du Miasta i Gminy Śmigiel 25 stycznia 
1990 roku, kiedy to podjęto decyzję 
o nieprzystąpieniu do spółki zrzeszają-
cej osiem gmin, której celem miało być 
wydawanie gazety regionalnej. Czwarte-
go kwietnia 1991 roku ówczesny radny 
Wojciech Ciesielski zaproponował by 
„zarząd zobowiązał Centrum Kultury 
do przekazywania informacji naszemu 
społeczeństwu”. Opracowanie koncep-
cji gazety regionalnej obejmującej swym 
zasięgiem miasto i gminę Śmigiel po-
wierzono niżej podpisanemu. Koncepcję 
Zarząd przyjął 26 kwietnia 1991 roku 
powierzając jej autorowi funkcję redak-
tora naczelnego. W ten sposób narodziła 
się „Witryna Śmigielska”, której pierw-
szy numer ukazał się 9 maja 1991 roku.
Do jej redagowania powołano zespół 
składający się z pracownic Centrum Kul-
tury: Żanety Klechy, Eriki Maćkowiak, 
Barbary Mencel oraz Jadwigi Skarżyń-
skiej – nauczycielki. Winietę zaprojek-

Nasza gazeta ma 25 lat!

tował Romuald Sobkowiak z Dusznik 
Wielkopolskich, a od numeru 2 (58) – 
Roman Łęczyński…”

Od początku powstania, aż do lutego 
2001 roku głównym mentorem gaze-
ty był jej redaktor naczelny – Hubert 
Zbierski. To on zbierał materiały i pisał 
większość artykułów. Teksty początko-
wo były przepisywane na maszynie (Ża-
neta Klecha), a następnie przygotowy-
wane były klejone makiety okraszane 
rysunkami (Romuald Sobkowiak, Anto-
ni Szulc). Pierwsze numery drukowane 
były w przez firmę „Usługi Poligraficz-
ne” Wiesława Nadolnego w Lesznie. 
Biorąc pod uwagę, że gazeta była dwu-
tygodnikiem, praca przy niej koszto-
wała nie lada wysiłku. W styczniu 1994 
roku druk gazety całkowicie przejęła 
drukarnia Romana Łęczyńskiego, która 
zajęła się również jej składem.

W 2001 roku funkcję dyrektora Cen-
trum Kultury i szefa gazety przejął Eu-
geniusz Kurasiński. Po dwumiesięcz-
nej przerwie wznowiono redagowanie 
gazety, jednak otrzymała ona statut 
miesięcznika. W grudniu 2001 „Witry-
na Śmigielska” uległa poważnej rewi-
talizacji – stała się gazetą drukowaną 
na kredowym papierze i „otrzymała” 
kolorową okładkę. W skład redakcji 
pierwszego kolorowego numeru wcho-

dzili: Eugeniusz Kurasiński (redak-
tor naczelny), Żaneta Klecha, Hanna 
Portala, Barbara Mencel, Magdalena 
Dymarkowska, A. Ratajczak, Danu-
ta Hampel, Daniel Szymczak, Joanna 
Pawlicka, Agata Kulus, Dorota Olejnik, 
Renata Kamieniarz, Roman Czarnecki. 
Składem i opracowaniem graficznym 
zajmował się Jacek Maria Nieniewski. 
Skład redakcji w ciągu lat zmieniał się 
wielokrotnie i sukcesywnie zmniejszał. 
Najwierniejszy naszej gazecie został 
Jan Pawicki – regionalista z Kościana, 
który od 1990 roku pisze artykuły o hi-
storii naszego regionu. Spod jego pióra 
wyszło ich już ponad 150, za co jeste-
śmy mu niezmiernie wdzięczni, tym 
bardziej, że przez te wszystkie lata robi 
to bezinteresownie. Również bezinte-
resownie współpracuje z nami Hanna 
Ciesielska, która regularnie „zapełnia” 
rubrykę „Prawo pracy”.

Obecnie nad gazetą pracują: Euge-
niusz Kurasiński – redaktor naczelny, 
Magdalena Dymarkowska – zbieranie 
materiałów, skład i opracowanie gra-
ficzne, Dział Promocji UM w Śmiglu 
oraz Anna Pohl – korektor tekstów. Od 
wielu lat drukiem „Witryny Śmigiel-
skiej” zajmuje się kościańska Agencja 
Reklamowo-Wydawnicza Aldony i Ro-
dzisława Józefowicz.

Wszystkim, którzy przez minione 25 
lat współtworzyli naszą gazetę, dostar-
czali naszym czytelnikom informacji, 
rozrywki i wiedzy, serdecznie dzięku-
jemy.
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XXV Dni Śmigla
Inaugurująca XXV Dni Śmigla 

uroczysta sesja Rady Miejskiej od-
była się w piątek, 20 maja. Ważnym 
punktem obchodów była ceremonia 
wręczenia medalu „Zasłużony dla Mia-
sta i Gminy Śmigiel” Stefanowi Sta-
chowiakowi – wicestaroście kościań-
skiemu, który od lat aktywnie działa 
w samorządach lokalnych, zarówno po-
wiatowym, jak i gminnym. Wręczenia 
medalu dokonał Wiesław Kasperski – 
przewodniczący Rady Miejskiej w asy-
ście burmistrz Małgorzaty Adamczak 
i wiceprzewodniczącego rady Krzyszto-
fa Łącznego.

Ponadto, znaczącym akcentem te-
gorocznej uroczystości było upamięt-
nienie dwóch jubileuszy: ważnej dla 
wszystkich Polaków 1050. rocznicy 
chrztu Polski oraz istotnego dla lo-
kalnej społeczności jubileuszu 10-le-
cia podpisania umowy o partnerskiej 
współpracy pomiędzy gminą Śmigiel, 
a Kamenicami nad Lipou w Republi-
ce Czeskiej. W związku z obchodami 
pierwszej z rocznic obecni podczas sesji 
wysłuchali prelekcji Piotra Filipowicza 
pt. „Chrzest Polski w świetle najnow-
szych badań”. Z okazji drugiej rocznicy 
w Śmiglu gościł Ivan Pfaur – burmistrz 
Kamenic nad Lipou, któremu towarzy-
szyli: Jaromír Pařík – zastępca burmi-

strza, Leoš Zhorný – sekretarz miasta 
oraz Pavel Hlaváček – radny i dyrek-
tor szkoły. Z okazji jubileuszu włodarz 
Kamenic nad Lipou od śmigielskich 
samorządowców otrzymał pamiątko-
wy grawerton oraz statuetkę wiatraka. 
W uroczystości wziął udział także Józef 
Cieśla, który 10 lat temu jako burmistrz 
Śmigla podpisał umowę z Czechami.

W uroczystej sesji wzięli udział liczni 
goście, m.in.: Bernard Turski – staro-
sta kościański, Paweł Buksalewicz – 
przewodniczący rady powiatu, radni, 
włodarze ościennych gmin, przewod-
niczący rad ziemi kościańskiej, odzna-
czeni przez radę medalem „Zasłużony
dla Miasta i Gminy Śmigiel” oraz ho-
norowi obywatele Miasta i Gminy 
Śmigiel, ks. Dziekan Krzysztof Mizer-
ski, przedstawiciele instytucji Powiatu 
Kościańskiego, kierownicy i dyrekto-
rzy jednostek samorządowych, sołtysi 
i przewodniczący zarządów osiedli.

Uroczystość uświetniła obecność 
pocztów sztandarowych miejscowych 
szkół i organizacji, jak również wspólny 
koncert śmigielskiego Chóru „Harmo-
nia” oraz Studia Piosenki „Muzol”.

Wieczorną Słoneczną Galę Biesiadną 
poprzedziło symboliczne przekazanie 
przez burmistrz Małgorzatę Adamczak 
i Wiesława Kasperskiego – przewod-

niczącego rady mieszkańcom klucza 
do bram miasta na czas Dni Śmigla.
Artyści zaprezentowali się publiczności 
w odnowionym, śmigielskim amfite-
atrze.

Drugiego dnia obchodów śmigiela-
nie świętowali imieniny wiatraków. 
W tym roku Stowarzyszenie „Partner-
stwo Lokalne w Śmiglu” imieninową 
imprezę przygotowało wspólnie z orga-
nizatorami Dni Śmigla. Podobnie, jak 
w roku ubiegłym festyn poprzedził 
kilkudniowy plener malarsko-rzeźbiar-
ski, w którym wzięło udział trzech rzeź-
biarzy: Maria Splisteser z Wonieścia, 
Karol Domagała ze Śmigla i Krzysztof 
Żak z Nowej Wsi oraz malarze: Anna 
Bednarczuk z Poznania, Ewa Buksa-
lewicz-Moskal z Mosiny, Stanisław 
Babczyński z Obornik Śląskich, Hanna 
Kuberkiewicz z Leszna, Maria Skrzyp-
czak z Radomicka oraz Anna Hrynie-
wicz-Szulc i Antoni Szulc ze Śmigla, 
którzy mieli pieczę nad artystami. Efek-
ty ich pracy można było podziwiać przy 
wiatrakach. Obrazy zostały ulokowane 
w wiatraku, gdzie zamieszczono także 
stoisko z regionalnymi publikacjami.

Na wiatracznym wzgórzu czekało 
również wiele atrakcji przygotowa-
nych dla dzieci, m.in.: malowanie twa-
rzy, robienie gipsowych odlewów oraz

Stefan Stachowiak  został odznaczony medalem 
„Zasłużony dla Miasta i Gminy Śmigiel”

Sesję uświetnił wspólny występ chóru „Harmonia” 
i wokalistów  Studia Piosenki „Muzol”

Przekazanie kluczy do miasta Artyści ze szkoły w Starej Przysiece Drugiej
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imieninowych transparentów. Uczest-
nicy imprezy mogli skosztować miodu, 
nabyć rękodzielnicze wyroby Warsz-
tatów Terapii Zajęciowej z Kościana
lub obejrzeć kolekcję broni. Sporym 
zainteresowaniem cieszyło się także 
stoisko rzemieślnicze, wioska wojów,
zagroda kmiecia oraz przedstawienie
pt. „Przybycie do Śmigla kupca ze 
Śląska” w wykonane przez uczniów 
Zespołu Szkół w Starej Przysiece 
Drugiej. Na scenie zaprezentował 
się także zespół Join US. Do konkur-
su na strój rzemieślnika zgłosiło się 
trzech uczestników w kategorii dzieci 
do lat 14. Pierwsze miejsce jury przy-
znało Henrykowi Skrzypczakowi prze-
branemu w strój kominiarza, drugie 
miejsce zdobyła Joanna Glapiak prze-
brana w strój karczmarza, a trzecie 
Jonasz Sroczyński, który wcielił się 
w kupca. Zwycięzcy otrzymali nagrody 
ufundowane przez burmistrza Śmigla. 

W sobotę czynna była kolejka wą-
skotorowa. Chętni mogli skorzystać 
z przejazdów wozem konnym, który 
kursował na trasie wiatraki – ŚKW. 
Stowarzyszenie pozyskało na organi-
zację imienin wsparcie finansowe z po-
wiatu kościańskiego.

Dzięki uprzejmości miejscowych re-
stauratorów artyści skorzystali z po-
siłków w Restauracji „Marta”, Restau-

racji „Poemat”, w barach: „Żółtek”,
„Agora”, „Kakadu” oraz Pizzerii „Italia-
no”. Na wiatrakach odbył się również 
happening „Stop! Uśmiechnij się, je-
steś w Śmiglu” zorganizowany przez 
Gimnazjum w Śmiglu. Swoje stoisko 
miała również Rada Rodziców ze Szkoły 
Podstawowej w Śmiglu. Po imieninach 
mieszkańcy przespacerowali na plac 
targowy, gdzie odbył się koncert di-
sco polo dance w wykonaniu formacji
„Gesek”. Dzień zakończyła zabawa

taneczna w wykonaniu zespołu „Se-
zam”.

Smacznie i pikantnie było w niedzie-
lę. Na placu targowym odbyła się bi-
twa na dwie patelnie z udziałem osób 
znanych z telewizyjnych show kulinar-
nych: Mariusza Szweda z programu 
Masterchef oraz Sylwii Biały z „Hell’s 
Kitchen – Piekielna kuchnia”. Zabawę 
poprowadził Grzegorz Janiszewski 
z programu „Ugotowani”. Mieszkań-
cy mogli skosztować gulaszu oraz

Mesajah Gesek
Wokalistka zespołu „Sezam” Jerzy Kryszak

Pink Elephants Bitwa na dwie patelnie
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pikantnej zupy na bazie owoców mo-
rza. Dawkę humoru dostarczył pu-
bliczności Jerzy Kryszak. Na scenie 
odbył się także koncert miejscowego 
zespołu „Pink Elephants”.

Dni Śmigla zakończyły się w rytmie 
reggae. Gwiazdą wieczoru był w tym 
roku zespół „Mesajah”.

AKA

Imprezy sportowe
Tradycyjnie w ramach Dni Śmigla 

Ośrodek Kultury Fizycznej i Rekreacji 
w Śmiglu wraz z klubami oraz stowa-
rzyszeniami sportowymi przygotował 
blok imprez sportowo-rekreacyjnych.

W piątkowe popołudnie na boiskach 
„Orlik” spotkali się najmłodsi miesz-
kańcy miasta. Dla nich pracownicy 
ośrodka przygotowali zabawy i kon-
kursy. Dzieci wypróbowały sił między 
innymi w: grze w kręgle, rzutach wo-
reczkami do misek, a także strzela-
niu piłką do bramki. Każdy uczestnik 
otrzymywał drobny upominek.

W sobotni poranek rozpoczęły się 
trzy turnieje: siatkówki chłopców klas 
gimnazjalnych, tenisa stołowego oraz 
ziemnego. W pierwszym z turniejów 
wzięły udział reprezentacje szkół w: 
Bronikowie, Czaczu i Starym Bojano-
wie. Ponieważ każda z drużyn wygra-
ła po jednym spotkaniu, o miejscach 
zadecydowała ilość wygranych setów. 

Złote medale zdobyli reprezentanci 
Czacza, srebrne Bronikowa, a brą-
zowe Starego Bojanowa. Turniej te-
nisa stołowego przeprowadził Klub 
Sportowy „Polonia” Śmigiel. Wzięło 
w nim udział ponad 50 zawodniczek 
i zawodników. Mecze rozgrywano 
w czterech kategoriach z podzia-
łem na grupy dziewcząt i chłopców. 
W klasyfikacji „uczniowie klas
I-III szkół podstawowych” pierwsze 
miejsca zajęli: Julia Szymczak (SP 
Śmigiel) oraz Bartosz Ludwiczak (SP 
Śmigiel). W kategorii „uczniowie klas
IV-VI szkół podstawowych” zwycięzca-
mi zostali: Aleksandra Małek (SP Śmi-
giel) i Mateusz Weinert (SP Czacz). 
W grupie gimnazjum i szkoły ponadgim-
nazjalne tryumfowali: Joanna Maślak
(ZSP Nietążkowo) oraz Jakub Jan-
kowski (gimnazjum w Drzonkowie). 
Natomiast w kategorii kobiety niezrze-
szone pierwsze miejsce zajęła: Danuta 
Strzelczyk ze Śmigla, a w kategorii 
mężczyzn niezrzeszonych: Marek 
Maślak z Czacza. Zwodnicy, którzy 
zdobyli miejsca I-II w poszczególnych 
kategoriach otrzymali medale oraz na-
grody rzeczowe, a wszyscy uczestnicy 
turnieju słodkie upominki.

Turniej tenisa ziemnego rozegra-
no w kategoriach: chłopców od 13 
do 17 lat oraz mężczyzn. Puchary 
oraz nagrody rzeczowe odebrali:

Jędrzej Urbański z Kościana w kat.
od 13 do 17 lat oraz Piotr Mulczyński 
ze Śmigla w kategorii mężczyzn.

Także w sobotni poranek odbył
się rodzinny rajd rowerowy. Rowe-
rzyści indywidualni start mieli wy-
znaczony przy wiatrakach, a grupy 
szkolne wyruszały z poszczególnych 
miejscowości. Wszyscy spotykali się 
na terenie rekreacyjnym ośrodka, 
gdzie po ciepłym posiłku wzięli udział 
w konkursach. Około 80 uczestników 
rajdu sprawdzało swoje umiejętności 
m.in. w: slalomie, rzutach woreczkami 
przez obręcz. Konkurencje te odbyły
się w dwóch kategoriach: dzieci i mło-
dzież oraz dorośli. Trójka najlepszych 
zawodników w każdej konkurencji 
otrzymała nagrody rzeczowe, a wszy-
scy uczestnicy rajdu pamiątkowe bu-
tony. W wymienionych turniejach 
uczestnikom rajdu nagrody wręczali: 
sekretarz Śmigla - Maja Moskwa-Lo-
man oraz skarbnik Śmigla - Piotr 
Szymtkowski.

Dużym zainteresowaniem podczas 
obchodów Dni Śmigla cieszył się tur-
niej strzelania z KBKS, w którym ry-
walizowali dorośli mieszkańcy. Wśród
34 kobiet i mężczyzn najlepszym 
strzelcem okazała się Renata Styziń-
ska ze Śmigla. W turniejach strzelania 
z wiatrówki dla dziewcząt i chłopców
(13-17 lat) pierwsze miejsca zdobyli: 

Gry i zabawy dla dzieci

Najlepsi siatkarze otrzymali medale

Rajd rowerowy

Uczestnicy turnieju piłki siatkowej
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Maria Gucińska ze Śmigla i Oskar 
Wieczorek ze Śmigla. Uczestnicy tur-
nieju, którzy zdobyli pierwsze miejsca 
w poszczególnych kategoriach otrzy-
mali puchary i nagrody rzeczowe.
Za miejsca drugie i trzecie zawodnicy 
otrzymali nagrody rzeczowe. Turnieje 
przeprowadzili członkowie Kurkowe-
go Bractwa Strzeleckiego.

W niedzielę na boisku „Orlik” czte-
ry drużyny mężczyzn niezrzeszonych 
walczyły w turnieju piłki nożnej o pu-
char burmistrz Śmigla. Pierwsze miej-
sce zdobyła drużyna „Mekintosh&-
Gruszko Simbiozity”, drugie „Old 
Boy’s Śmigiel”, trzecie „Team Olsze-
wo”, a czwarte „Byczki Gniewowo”. 
Puchar dla zwycięzców oraz statuetki 
dla pozostałych drużyn wręczyli: Mał-

gorzata Adamczak - burmistrz Śmigla 
oraz Krzysztof Łączny - wiceprzewod-
niczący Rady Miejskiej Śmigla.

Także w niedzielę, na stadionie miej-
skim, OKFiR wraz ze Śmigielskim To-
warzystwem Cyklistów zorganizował 
dziecięco-młodzieżowe wyścigi rowe-
rowe. W kategorii przedszkolaków 
na dystansie 50 m najszybszy był Borys 
Jankowski ze Śmigla. Uczniowie klas 
I-III szkół podstawowych pokonywali 
dystans 400 metrów. Wśród dziewcząt 
I miejsce zdobyła Diana Mulczyńska
ze Śmigla, a wśród chłopców Bartło-
miej Kaczmarek, również mieszkaniec 
Śmigla. Dystans 1000 metrów poko-
nywały dziewczęta klas IV-VI SP. Na 
pierwszej pozycji linię mety minęła 
Sara Jóźwiak z Bruszczewa. Chłopcy 

w tej samej kategorii wiekowej walczy-
li na dystansie 2000 metrów - pierwsze 
miejsce zajął Jakub Chudak ze Smol-
na. Dziewczęta z klas gimnazjalnych 
do pokonania miały dystans 2000 m. 
Pierwsza na metę dotarła Klaudia 
Gucińska ze Śmigla. Chłopcy z klas 
gimnazjalnych pokonywali 4000 m. 
Zwycięzcą został Daniel Klecha z Po-
ladowa.

Ośrodek Kultury Fizycznej i Rekre-
acji w Śmiglu dziękuje Klubowi Sporto-
wemu „Polonia”, Kurkowemu Bractwu 
Strzeleckiemu oraz Śmigielskiemu To-
warzystwu Cyklistów za pomoc w or-
ganizacji imprez sportowych.

OKFiR
foto M. Dymarkowska

Ż. Klecha

Uczestnicy turnieju tenisa stołowego

Zwycięzcy turnieju tenisa ziemnego

Wyści rowerowe Najlepsi rowerzyści

Turniej piłki nożnej wygrała drużyna „Mekintosh&Gruszko 
Simbiozity”

Najlepsi w strzelaniu z wiatrówki
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Wniosek o nadanie medalu 

Wniosek o nadanie medalu „Za-
służony dla Miasta i Gminy Śmigiel” 
Panu Stefanowi Stachowiakowi

Stefan Stachowiak – wicestarosta ko-
ściański. Urodził się 21.01.1950r w Śmi-
glu, syn Kazimierza i Marii. Ukończył 
liceum ogólnokształcące w Kościanie 
i Politechnikę Poznańską na wydziale 
Budownictwa Lądowego. Pracę zawo-
dową rozpoczął w Przedsiębiorstwie 
Budownictwa Rolniczego w Kościanie, 
a następnie w Pracowni Projektowej 
RSP Kiełczewo jako projektant instalacji 
sanitarnej. Przez kolejne lata prowadził 
z sukcesem gospodarstwo ogrodnicze 
w Śmiglu, żonaty, dwie córki – Magda-
lena i Agata.

Od lat aktywnie działa w samorządach 
lokalnych, zarówno powiatowym jak 
i gminnym. W latach 1998-2002 i obec-
nie pełni funkcję wicestarosty powiatu 
kościańskiego. W latach 2003-2006 był 
zastępcą burmistrza Śmigla. W 2003 
roku został uhonorowany przez Kapitu-
łę miesięcznika „Wiadomości Kościań-
skie” wyróżnieniem „Dobry Gospo-
darz” za działalność jako wicestarosta 
kościański na rzecz budowy obwodnicy 
Śmigla oraz hali sportowej w Nietąż-
kowie. Jego praca została doceniona 
i został Radnym Powiatu Kościańskie-
go kadencji 2010-2014.

Przez okres czterech lat kiedy pełnił 
funkcję wiceburmistrza Śmigla zajmo-
wał się sprawami infrastruktury. Lata 
2003-2006 to bardzo dobry czas w roz-
woju gminy Śmigiel w okresie odro-
dzonego samorządu. Efekty jego pracy 
procentują do dziś. Wykorzystując swo-
ją wiedzę i doświadczenie zawodowe 
oraz umiejętności menadżerskie, zaini-
cjował i przeprowadził wiele inwestycji. 
Jego zaangażowanie i determinacja 

doprowadziły do opracowania Strate-
gii Gminy oraz Gminnego Programu 
Gospodarki Odpadami. Dzięki działa-
niom wiceburmistrza przeprowadzono 
wiele prac mających wpływ na poprawę 
warunków życia mieszkańców. Podjęto 
wiele działań, dzięki którym nastąpiło 
pobudowanie urządzeń infrastruktury 
na terenie gminy. Do najważniejszych 
należy zaliczyć:
• Budowę stacji wodociągowej w Bro-

nikowie wraz z sieciami wodociągo-
wymi oraz przyłączami.

• Budowę kanalizacji tłocznej oraz 
grawitacyjnej Koszanowo – Śmigiel, 
która współfinansowana była z pro-
gramu SAPARD.

• Remont Domu Wiejskiego w Starym 
Bojanowie współfinansowany z pro-
gramu SPO – Odnowa Wsi.

• Budowę sali gimnastycznej przy 
szkole w Starej Przysiece Drugiej.

• Budowę budynku socjalno-magazy-
nowego dla obsługi terenu sportu 
i rekreacji w Starym Bojanowie.

• Remont dachu na budynku sali gim-

nastycznej przy basenie w Śmiglu.
• Budowę Wigwamu w Bruszczewie.
• Remont dachu Urzędu.
• Remont budynku OPS w Śmiglu.
• Rozbudowę remizy OSP w Śmiglu.
• Budowę drogi gminnej w Poladowie 

oraz drogi Bruszczewo-Przysieka 
Polska.

• Budowa, modernizacja i remonty 
dróg na terenie całej gminy.

• Utwardzenie placu targowego 
w Śmiglu.

• Modernizację oświetlenia ulicznego 
na terenie miasta i gminy. 

• Opracowanie dokumentacji elewacji 
pałacu w Bronikowie, w którym mie-
ści się szkoła.

Jest współzałożycielem i członkiem 
Stowarzyszenia Przyjaciół Śmigielskiej 
Kolejki Wąskotorowej zawiązanego 
w 2004 roku oraz współzałożycielem 
Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości 
w Kościanie, obecnie stowarzyszenia.

Stefan Stachowiak to człowiek 
o ogromnym zasobie wiedzy, chęt-
nie służący pomocą, zawsze otwarty 
na współpracę z radnymi i mieszkań-
cami. Jako osoba nieprzeciętna służy 
swoją wiedzą i doświadczeniem. Nigdy 
nie jest obojętny na ludzkie problemy. 
Cieszy się ogromnym szacunkiem i za-
ufaniem zarówno mieszkańców gminy 
jak i całego powiatu kościańskiego. 
Jego wkład pracy na rzecz podniesie-
nia jakości życia mieszkańców jest nie-
podważalny. Pragniemy docenić Jego 
starania wnosząc o przyznanie tego 
zaszczytnego wyróżnienia do Wyso-
kiej Kapituły o nadanie panu Stefanowi 
Stachowiakowi medalu „Zasłużony dla 
Miasta i Gminy Śmigiel”.

Wniosek został podpisany przez grupę 
radnych Rady Miejskiej Śmigla.

W dniach 23 i 24 maja br. w Gmin-
nym Centrum Informacji przy Cen-
trum Kultury w Śmiglu odbyło się 
bezpłatne szkolenie komputerowe 
pn.: „Ucz się korzystać z komputera 
i Internetu”. Zorganizowane zostało we 
współpracy z Wojewódzkim Urzędem 
Pracy w Poznaniu Oddział Zamiejsco-
wy - Centrum Informacji i Planowania 
Kariery Zawodowej w Lesznie. Zajęcia 
prowadziła Mariola Linke – doradca 
zawodowy. Program zajęć obejmował 
następujące tematy: podstawy obsługi 
komputera, zapoznanie się z klawia-
turą, zakładanie własnego konta in-
ternetowego (poczty elektronicznej), 
przesyłanie wiadomości tekstowych 
z załącznikami, korzystanie z przegląda-

Ucz się korzystać z komputera i Internetu

rek internetowych oraz odnajdowanie 
informacji w sieci. Uczestnicy otrzymali 
materiały szkoleniowe, a na zakończe-
nie prowadząca wręczyła im zaświad-
czenia o udziale w szkoleniu. Kursanci 
mogą korzystać z pomocy w dalszej 

edukacji w GCI w Śmiglu.
WUP organizuje wiele szkoleń dla 

osób powyżej 18 roku życia: bezrobot-
nych, poszukujących pracy oraz pra-
cujących. Informacje o ich odbywaniu 
można odnaleźć na stronie interneto-
wej: http://www.wup.poznan.pl/do-
radztwo-zawodowe/kalendarz-warszta-
tow/leszno/. 

I.F., foto I. Fijołek

Uczestnicy otrzymali zaświadczenia

Stefan Stachowiak
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Od stycznia 2017 roku w gminie 
Śmigiel realizowany będzie fundusz 
sołecki. W związku z tym władze zorga-
nizowały wyjazd szkoleniowy do Podgaj 
i Kujanek. W dniach od 29 do 30 kwietnia 
grupa sołtysów wzięła udział w warszta-
tach i wykładach prowadzonych przez 
Marka Romańca, dyrektora Stowarzy-
szenia Lokalna Grupa Działania Krajna 
Złotowska. Ponadto uczestnicy szkole-
nia mieli możliwość przeprowadzenia 
rozmów z tamtejszymi wójtami i sołty-
sami. Zwiedzili także miejsca, w których 
od lat realizowany jest fundusz i zoba-
czyli, na jakie zadania można przekazać 

Szkoleniowy wyjazd sołtysów
środki. W wydarze-
niu tym towarzyszy-
li przewodniczącym 
rad sołeckich: Mał-
gorzata Adamczak 
– burmistrz Śmigla, 
Marcin Jurga – wi-
ceburmistrz Śmigla, 
Maja Moskwa-Lo-
man – sekretarz 
Śmigla oraz Piotr 
Szmytkowski – 
skarbnik Śmigla.

AKA
foto archiwum

29 kwietnia w Szkole Podstawowej 
w Śmiglu świętowano 25-lecie na-
dania imienia Konstytucji 3 Maja. 
W pierwszej części uroczystości udział 
wzięli najmłodsi uczniowie, a w drugiej 
dzieci z klas IV-VI, nauczyciele, rodzi-
ce oraz zaproszeni goście, wśród nich: 
burmistrz Śmigla – Małgorzata Adam-
czak, zastępca burmistrza – Marcin 
Jurga, przewodniczący Rady Miejskiej 
– Wiesław Kasperski, radni, dyrekto-
rzy szkół i przedszkoli z gminy Śmigiel 
oraz emerytowani dyrektorzy i nauczy-
ciele śmigielskiej podstawówki. 

Podczas przemówienia dyrektor szko-
ły – Robert Plewka nawiązał do historii 

Jubileusz nadania
szkolnictwa w Śmiglu oraz podkreślił, 
jak ważne w dzisiejszych czasach jest 
wychowanie patriotyczne. W trakcie 
okolicznościowej akademii przypo-
mniano wydarzenia sprzed 25 lat, a tak-
że zaprezentowano krótki film z nada-
nia szkole imienia. Nawiązano również 
do czasów oświecenia i przedstawiono 
okoliczności uchwalenia pierwszej pol-
skiej konstytucji. Na zakończenie apelu 
występujący uczniowie uroczyście od-
tańczyli poloneza. Tegoroczne święto 
szkoły było żywą lekcją historii dla jej 
uczniów, a dla jej 
byłych pracowni-
ków i absolwen-

tów okazją do wspomnień i wzruszeń. 
Przedstawienie, w którym wystąpili 
uczniowie klasy Vd oraz dwie uczenni-
ce – Michalina i Nadia, przygotowała 
Iwona Włoch.

I.W., foto archiwum

Sołtysi na wyjeździe

Polonez

Przedstawiono okoliczności uchwalenia pierwszej 
konstytucji
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Z dziejów Śmigla część 2

„Przecław Leszczyński syn wo-
jewody brzesko-kujawskiego An-
drzeja i Zofii z Bnina Opalińskich 
ur. się 15 sierpnia 1605 roku. 
W roku 1642 był kasztelanem nakiel-
skim, a w roku 1644 był kasztelanem 
śremskim. W roku 1666 był starostą 
wschowskim oraz dziedzicem Śmigla, 
wsi Koszanowa, Glińska Wielkiego 
i Małego, Nowejwsi, Drzeczkowa, Wi-
tosławia, części Rydzyny i Wilkowa Pol-
skiego. Dobra śmigielskie kupił w roku 
1634 od swojej drugiej małżonki za 80 
tys. złp. Z włości tych jednakowoż Prze-
cław zrezygnował na zawsze na rzecz 
Bogusława I zastrzegając sobie doży-
wocie i spłacenie długów w kwocie

67 tys. złp. Rafał X Wacław Leszczyński 
hrabia na Lesznie, starosta wschowski 
był dziedzicem Śmigla, Leszn, Strzy-
żewic, Lasocic, Gronowa, Koszanowa, 
Glińska Wielkiego i Małego, Nowejwsi, 
m. Ostrowa, wsi Przygodzice, Jankowa, 
Tarchał, Gorzysk, Zembcowa, Dębi-
cy, Topoli Wielkiej i Małej, Wysokiej, 
Chynowa, Bledzianowa, Kuźnicy Ble-
dzianowskiej, m. Zaborowa, Wijewa, 
Brenna, Potrzebowa, Śmieszkowa. 
Był on jeszcze posiadaczem 15 miast,
66 wsi oraz starostwa odolanowskiego 
i nowodworskiego. Rafał X Leszczyński 
jako starosta wschowski kazał w roku 
1680 ściąć Danieal Cybuna cechmistrza 
cechu sukienniczego”.

Jak już napisano, brak „Głosu Śmi-
gielskiego” z 1 stycznia 1937 roku nie 
pozwala przytoczyć dalszego ciągu cie-
kawej historii rodu Leszczyńskich.

Jan Pawicki

Ciekawostki
- Około 1584 roku Śmigiel wydał wiel-

kiego uczonego Marcina Śmigielskie-
go. Zmarł on w 1618 roku. Był dr. teolo-
gii, profesorem w Wilnie i przełożonym 
Kolegium Jezuitów.

- 27.4.1937 roku zmarł we Wrocławiu 
ostatni niemiecki burmistrz Śmigla - Ar-
tur Frost, który był włodarzem od 1897 
do 1920 roku.

W sobotnie popołudnie w Śmiglu 
odbył się Gminny Dzień Strażaka.

Jak co roku, uroczystości rozpoczął 
sygnał alarmowej syreny, który był 

znakiem wymarszu strażaków, pocztów 
sztandarowych i zaproszonych gości 
ze strażnicy w Śmiglu na Plac Roz-
strzelanych. W tym miejscu odbyło się 
złożenie wiązanek. Następnie uczest-

nicy wydarzenia 
skierowali się do 
kościoła farnego 
w Śmiglu, gdzie 
odbyła się msza 
święta w intencji 
zmarłych straża-
ków.

Dalsza część uro-
czystości odbyła się 
na terenie przy Cen-
trum Kultury w Śmi-
glu. Prezes Zarządu 
Miejsko-Gminnego 

ZOSP RP – Jerzy Cieśla podziękował 
za przybycie i złożył wszystkim stra-
żakom życzenia, do których przyłą-
czyli się także: burmistrz Śmigla oraz 
przewodniczący Rady Miejskiej Śmi-
gla. Małgorzata Adamczak i Wiesław 
Kasperski złożyli także na ręce preze-
sa bukiet kwiatów dziękując za trud 
i poświęcenie, jakiego każdego dnia do-
świadczają strażacy-ochotnicy, dbając 
o bezpieczeństwo obywateli.

Wydarzenie swoją grą uświetniła Mło-
dzieżowa Orkiestra Dęta ze Śmigla. 
Gorące owacje wywołał pokaz ręcznie 
wykonanej sikawki strażackiej, który 
przeprowadzili młodzi adepci OSP Nie-
tążkowo.

MM
foto M. Majer

Gminny Dzień Strażaka

Przemarsz ulicami miasta

Strażackie poczty sztandarowe
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Dzień Flagi Rzeczypospolitej Pol-
skiej ustanowiono w 2004 roku. 
Ma on popularyzować wiedzę o pol-
skiej tożsamości i symbolach na-
rodowych. Polskie barwy narodowe 
kształtowały się bowiem na przestrzeni 
wieków.

Z okazji Dnia Flagi, 2 maja burmistrz 

2 Maj
Śmigla – Małgorzata Adamczak rozda-
wała biało-czerwone flagi. Chcąc zachę-
cić społeczność do udekorowania bu-
dynków symbolem narodowym, wraz 
z harcerzami wręczyła mieszkańcom 
na Palcu Rozstrzelanych 100 flag.

M.M.
foto M. Majer

We wtorek, 3 maja w kościele pw. 
św. Stanisława Kostki odbyła się 
uroczysta msza święta odprawiona 
z okazji rocznicy uchwalenia kon-
stytucji.

Obchody Święta Konstytucji
Mszę odprawił proboszcz parafii - 

ks. Tadeusz Fołczyński, a eucharystię 
uświetniły poczty sztandarowe, chór 
„Harmonia” oraz przedstawienie przy-
gotowane przez uczniów Gimnazjum 

w Śmiglu. W uroczystości udział wzię-
ły władze samorządowe, radni miejscy, 
dyrektorzy i kierownicy jednostek or-
ganizacyjnych oraz mieszkańcy.

AKA, foto A. Kasperska

Liczne atrakcje czekały na oso-
by, które skorzystały z zaproszenia 
i wzięły udział w weekendzie ma-
jowym, odbywającym się przy Śmi-
gielskiej Kolei Wąskotorowej. Chęt-
nych nie zabrakło. Operator szacuje, że 
z trzydniowej oferty skorzystało około 
1000 pasażerów. Oprócz z przejazdów 
na trasie Śmigiel-Robaczyn-Stare Boja-
nowo miłośnicy wąskotorówek mogli 
skorzystać z przejazdów drezynami, 
zwiedzania lokomotywowni z przewod-
nikami: Zbigniewem Szymańskim 
i Zbigniewem Budzyńskim - emeryto-
wanymi pracownikami śmigielskiej ko-
lejki, a także skorzystać z oferty rekre-

Majowy weekend z ŚKW
acyjnej przygotowanej
w Robaczynie przez tam-
tejsze sołectwo oraz OSP 
Robaczyn.

ZGKiM składa podzię-
kowania społeczności 
Robaczyna za serdeczne 
przyjęcie, a w szczególno-
ści sołtys Monice Białej, 
osobom pomagającym 
przy obsłudze wiejskie-
go bufetu i sklepiku oraz 
strażakom OSP Robaczyn 
za udostępnienie zabytko-
wej sikawki konnej.

AKA, foto archiwum Piknik w Robaczynie

Małgorzata Adamczak rozdawała 
biało-czerwone flagi

Przedstawienie przygotowali uczniowie Gimnazjum 
w Śmiglu
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Siódmy Muzol za nami

VII Ogólnopolski Festiwal Piosen-
ki Dzieci i Młodzieży im. Henryka 
Pelli „Muzol” 2016 cieszył się bar-
dzo dużym zainteresowaniem.

Do przesłuchań konkursowych, które 
odbyły się 28 maja w Centrum Kultury 
Śmiglu, zgłosiło się 232 uczestników. 
Był to rekordowy wynik w 13-letniej hi-
storii festiwalu. Na konkurs jury zapro-
siło jednak tylko najlepszych – w tym 
roku było to 60 osób. Tak duża selekcja 
sprawia, że śmigielski festiwal 
cieszy się prestiżem. Uczest-
ników oceniali fachowcy, 
z festiwalem związani już od 
lat: Aleksander Maliszewski 
– kompozytor, aranżer, dy-
rygent, były kierownik mu-
zyczny Międzynarodowego 
Festiwalu Muzycznego w So-
pocie, Halina Benedyk – wo-
kalistka, laureatka wielu festi-
wali, m.in. w Sopocie i Opolu, 
a także Marzena Osiewicz 
– kompozytorka, wokalistka, 
pianistka, pedagog śpiewu 
oraz wykładowca Policealnego Stu-
dium Piosenkarskiego im Cz. Niemena 
w Poznaniu.

Tradycją są zajęcia warsztatowe or-
ganizowane w przeddzień festiwalu. 
W tym roku prowadziła je jurorka fe-
stiwalu – Marzena Osiewicz. Wzięło 
w nich udział 21 uczestników, co świad-
czy o potrzebie organizacji tego typu 
zajęć. Warsztaty zintegrowały uczestni-
ków i wprowadziły pozytyw-
ną atmosferę, która utrzy-
mała się przez cały wokalny 
weekend.

Jurorzy ostatecznie wysłu-
chali 59 uczestników, ponie-
waż jeden nie dotarł na fe-
stiwal – spotkała go awaria 
samochodu. Przesłuchania 
przebiegły sprawnie, dzięki 
niezastąpionemu Krzyszto-
fowi Kubiakowi z Leszna. 
Od lat jest on związany z fe-
stiwalem, był również kon-
feransjerem w czasie Kon-
certu Laureatów, na którym 
wystąpiła „śmietanka” tegorocznego 
festiwalu. Trudno było o jednogłośny 
werdykt, ponieważ poziom był bardzo 
wysoki i wyrównany. Chwalono zwłasz-
cza najmłodszych uczestników, z ka-
tegorii 9-12 lat. Zwycięzcę wyłoniono 
jednak z kategorii starszej – 13-15 lat 
i tutaj decyzja jurorów była jednogło-
śna. Bezsprzecznym zdobywcą Grand 
Prix festiwalu został Piotr Zubek z War-

szawy, szerszej publiczności znany 
m.in. z występów w programie Bitwa 
na Głosy, SuperDzieciak, czy Must 
Be The Music. Mimo że ma dopiero
14 lat, miał już okazję wystąpić na legen-
darnym festiwalu w Opolu w 2012 roku. 
Wokalista oczarował jurorów oryginal-
nym wykonaniem utworu pt. „Medyta-
cje wiejskiego listonosza” z repertuaru 
Skaldów, we własnej aranżacji. Śmigiel 
jest dla niego podwójnie szczęśliwy, po-

nieważ w 2011 zwyciężył w Przeglądzie 
Piosenki Chrześcijańskiej „Carmen 
Deo”. Spory sukces odniosła także jego 
młodsza siostra – Ula, która w wykona-
niu utworu pt. „W moim magicznym 
domu” zwyciężyła w kategorii 9-12 lat. 
Publiczność największymi brawami 
obdarowała Aleksandrę Gąsiorowską, 
która fantastycznie wykonała piosen-
kę pt. „Tańczące Eurydyki” z repertu-

aru Anny German. Jury przyznało Oli
2 miejsce. Trzecie miejsce zajęła Mar-
tyna Ćwik z Koszalina, która podczas 
wykonywania swojego utworu konkur-
sowego – „Dyrygent” – zaprezentowała 
także umiejętności gry na skrzypcach. 
Jury przyznało dwa wyróżnienia w tej 
kategorii: Jagodzie Rataj z Katowic oraz 
Sonii Barbarze Bilińskiej z Leszna.

W kategorii 13-15 lat najlepszą woka-

listką okazała się Aleksandra Pieczkow-
ska z Gorzowa Wielkopolskiego, która 
zaśpiewała „Dworzec”, drugie miejsce 
zajęła Aleksandra Figurniak z Racibo-
rza za wykonanie utworu pt. „Szklanka 
wody”. Trzecie miejsce  „Kołysanką dla 
mamy” wyśpiewała Aleksandra Maćko-
wiak z Czarnkowa – stała bywalczyni 
śmigielskiego festiwalu. Wyróżnienia 
otrzymali: Ewa Przymus ze Śmigla oraz 
Julia Wasielewska z Konina.

W kategorii 16-25 lat prym 
wiedli panowie. I miejsce zajął 
Hubert Ceglarek z Wierusze-
wa z utworem „Nieznajomy”, 
drugie Sebastian Dudzik 
z Dąbrowy Górniczej – „Ocal 
w nas ludzi”. Podium uzupeł-
niła Paulina Kaźmierczak ze 
Starego Miasta, która drugi 
rok z rzędu wyjechała ze Śmi-
gla ze statuetką, tym razem za 
utwór pt. „Będziesz chciał”.

Dodatkowo nagrodę dla naj-
młodszego uczestnika festi-
walu ufundował poseł na Sejm 

RP -Wojciech Ziemniak. Otrzymała ją 
Anna Katarzyńska z Leszna.

Nagrody laureatom wręczali: bur-
mistrz Śmigla – Małgorzata Adam-
czak, przewodniczący Rady Miejskiej 
Śmigla – Wiesław Kasperski, dyrektor 
Centrum Kultury w Śmiglu – Euge-
niusz Kurasiński, prezes Śmigielskiego 
Towarzystwa Kulturalnego – Witold 
Omieczyński oraz jurorzy – Aleksander 

Maliszewski, Halina Benedyk 
i Marzena Osiewicz. Puchar 
Grand Prix w towarzystwie bur-
mistrz Śmigla wręczyła Blandy-
na Pella – żona pomysłodawcy 
festiwalu, śp. Henryka Pelli.

Koordynatorem tegorocznej 
edycji, podobnie jak przed ro-
kiem, był Michał Majer. W or-
ganizację wydarzenia włączyły 
się: Śmigielskie Towarzystwo 
Kulturalne oraz Centrum Kul-
tury w Śmiglu. Festiwal był 
współfinansowany przez Samo-
rząd Województwa Wielkopol-
skiego, powiat kościański oraz 

gminę Śmigiel. Patronami honorowymi 
wydarzenia byli: burmistrz Śmigla – 
Małgorzata Adamczak, Marszałek Wo-
jewództwa Wielkopolskiego – Marek 
Woźniak, poseł na Sejm RP – Wojciech 
Ziemniak oraz Blandyna Pella. Organi-
zatorzy mogli także liczyć na pomoc od 
lat zaprzyjaźnionego z konkursem Ban-
ku Spółdzielczego w Śmiglu.

M.M, foto M. Dymarkowska

Ewa Przymus zdobyła wyróżnienie

Grand Prix wręczyły Piotrowi burmistrz Śmigla 
i Blandyna Pella
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Kryminałki

Dzieci z Przedszkola Samorzą-
dowego w Śmiglu z okazji 1050. 
rocznicy Chrztu Polski realizowały 
projekt edukacyjny pt. „Przygoda 
z historią”. W ramach tego przedsię-
wzięcia spotkały się z p. Biernatem - pa-
sjonatem rycerstwa, który pokazał dzie-
ciom elementy stroju i wyposażenie 
rycerza. Przedszkolacy realizując pro-
jekt zwiedzili także Jednostkę Wojsko-
wą w Lesznie. Ponadto poznali sprzęt 
wojskowy i umundurowanie żołnierzy, 
które było wyeksponowane w Wosko-
wej Izbie Pamięci. Nasi wychowanko-
wie poznali także legendę „O Lechu, 
Czechu i Rusie” i historię powstania 
symboli narodowych oraz prezentację 
multimedialną „Słowianie”. Wzięli rów-
nież udział w zajęciach warsztatowych 
prowadzonych przez Antoniego Szulca, 

Nasze Korzenie

Marysia Stachowska, Nikola Szymaniak, Mateusz Paul 
z gr. Muchomorki na spotkaniu z p. Biernatem

gdzie lepili z gliny 
pierwsze naczynia 
używane przez Sło-
wian. Uczestniczyli 
także w zajęciach 
bibliotecznych przy-
gotowanych przez 
Barbarę Mencel, 
podczas których 
poznali historię po-
wstania państwa pol-
skiego. 

Projekt ten miał 
na celu przybliżenie 
naszym wychowan-
kom prawidłowej 
postawy obywatel-
skiej poprzez zwiększenie świadomości 
„własnych korzeni”, upowszechnienie 
wiedzy historycznej i znajomości pol-

skiego dziedzictwa kulturowego.
Ewa Nowak

foto archiwum

30 kwietnia – Olszewo
Około godz. 1610 patrol zatrzymał do 

kontroli drogowej 25-letniego miesz-
kańca gm. Śmigiel kierującego motoro-
werem. Przeprowadzone badanie stanu 
trzeźwości wykazało 0,28 promila alko-
holu w organizmie mężczyzny.

8 maja – Stara Przysieka Pierwsza
Policja otrzymała zgłoszenie o włama-

niu do pomieszczenia gospodarczego 
w Starej Przysiece Pierwszej. Sprawca 
dokonał kradzieży części zamiennych 
od maszyn. Właściciel wycenił wartość 
strat na kwotę ponad 2 000 zł.

11 maja –Wydorowo
Około godz. 750 na drodze K-5 w Wy-

dorowie policjanci z WRD z KPP w Ko-
ścianie zatrzymali do kontroli drogowej 
kierującego samochodem marki To-
yota Yaris, 57-letniego mieszkańca Ra-
wicza będącego w stanie nietrzeźwości. 
Badanie wykazało ponad 2,60 promila 
alkoholu w organizmie kontrolowane-
go.

11 maja – Radomicko
Około godz. 1434 na drodze K-5 w Ra-

domicku kierujący samochodem marki 
Opel Corsa, 21-letni mieszkaniec powia-
tu leszczyńskiego uderzył w tył poprze-
dzającego go pojazdu marki VW Polo, 
kierowanego przez 50-letniego miesz-
kańca pow. kościańskiego, po czym 
przemieścił się i uderzył w samochód 
marki Audi A1 kierowany przez 26-let-
niego mieszkańca pow. kościańskiego. 

Kierujący byli trzeźwi. Sprawca kolizji 
drogowej został ukarany MKK.

13 maja – Wydorowo
Około godz. 1138 na drodze K-5 w Wy-

dorowie kierujący samochodem marki 
Renault Master, 24-letni mieszkaniec 
powiatu leszczyńskiego, w wyniku 
nieprawidłowo wykonanego manewru 
wymijania, doprowadził do zderzenia 
lusterkiem bocznym z autobusem mar-
ki Neoplan kierowanym przez 31-letnie-
go obywatela Ukrainy. Kierujący byli 
trzeźwi. Sprawca kolizji drogowej został 
ukarany MKK.

13 maja – Śmigiel
Około godz. 1618 na ul. Kościańskiej, 

jak wynika ze wstępnych ustaleń, kie-
rująca rowerem, 12-letnia mieszkanka 
pow. kościańskiego, nie ustąpiła pierw-
szeństwa przejazdu i doprowadziła do 
zderzenia z pojazdem marki Citroen 
Xsara kierowanym przez 46-letniego 
mieszkańca pow. kościańskiego. Kieru-
jącą rowerem przewieziono do szpitala. 
Kierujący był trzeźwy. Teraz wyjaśnia-
my okoliczności tego zdarzenia drogo-
wego.

19 maja – Poladowo
Około godz. 1327 kierujący ciągnikiem 

siodłowym marki Daf, 50-letni mieszka-
niec Litwy, podczas wykonywania nie-
prawidłowego manewru skrętu w lewo, 
doprowadził do kolizji drogowej z cią-
gnikiem rolniczym marki Ursus C 330 
kierowanym przez 40-letniego miesz-
kańca pow. wolsztyńskiego. Kierujący 
byli trzeźwi. Sprawca kolizji drogowej 
został ukarany MKG.

21 maja – Śmigiel
Około godz. 2145 na ul. Północnej 

policjanci z PP w Śmiglu zatrzymali 
kierującego samochodem marki Seat 
Toledo, 44-letniego mieszkańca pow. 
kościańskiego będącego w stanie nie-
trzeźwości. Zjechał on na lewy pas ru-
chu, a następnie uderzył w betonowy 
słup energetyczny oraz betonowy płot. 
Badanie stanu trzeźwości kierowcy wy-
kazało ponad 3 promile alkoholu w or-
ganizmie kontrolowanego.

Bezpieczeństwo naszym wspólnym 
celem

Hasło to spowodowało wspólne działa-
nia władz samorządowych Śmigla oraz 
policji. Stworzono ulotkę prewencyjną 
pt. „Bezpieczeństwo naszym wspólnym 
celem”. Ulotki rozdawane były przez 
policjantów z Posterunku Policji w Śmi-
glu oraz Straż Miejską na targowisku.

Przedsięwzięcie to miało na celu przy-
pomnienie mieszkańcom o niebezpie-
czeństwach, jakie napotykamy w życiu 
codziennym. Na ulotce zamieszczo-
no informacje, które „każdy zna”, ale 
w tempie życia współczesnego często 
są zapominane. Broszurka zawiera 
porady, np. jak ustrzec się przed kie-
szonkowcem, jak nie dać „złowić się 
na wnuczka” oraz jakie są w Interne-
cie zagrożenia. Mieszkańcy, zarówno 
kupujący jak i sprzedający, wykazywali 
zainteresowanie i uważali, że to dosko-
nała forma przekazu.

Mamy nadzieję, że przeprowadzona 
akcja pomoże dotrzeć do wszystkich 
z przesłaniem, że o nasze bezpieczeń-
stwo możemy również zadbać sami.

Źródło - www.koscian.policja.gov.pl
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Poprawne hasło krzyżówki z nr 05/16 
brzmiało: „JUBILEUSZOWE DNI 
MIASTA”. Nagrodę – dużą pizzę ufun-
dowaną przez Restaurację Pizzerię 
„KAKADU”, otrzymuje Michał Pryfer 
z Bruszczewa. Talon upoważniający do 
odbioru pizzy należy odebrać w admini-
stracji Centrum Kultury w Śmiglu (od 
poniedziałku do piątku w godz. 800-1600).

Członkowie Klubu Old Boys Śmi-
giel i ich żony postanowili pomóc 
choremu na ostrą białaczkę szpiko-
wą nastoletniemu Patrykowi z Ko-
ściana. Śmigielanie powołali Komitet 
na rzecz Patryka i 15 maja na stadionie 
w Śmiglu przeprowadzili charytatyw-
ną zbiórkę. Inicjatywę wsparło wiele 
osób, dzięki którym udało się zebrać aż
8 696,16 zł. Kwota ta pomoże sfinanso-
wać leczenie Patryka.

W ramach akcji odbył się charyta-
tywny turnieju piłki nożnej, do którego 
zgłosiło się 15 drużyn, w tym cztery 
ekipy old boy’ów. O puchary walczyli: 
Aimark Leszno, Iskra Radomicko, Rob-
son Team, Picasso Zieliński, DH Trans, 
Mebel Team, Tutti Frutti, Junior Obra 
Kościan, Rodaculus Team, Helios Bucz, 
Armaty, Old Boys Śmigiel I i II, oraz Old 
Boys Puszczykowo i Przemęt. Pierwsze 
miejsce w klasyfikacji „old boys” zdobył 
zespół z Puszczykowa, drugie miejsce 
zajęła drużyna Śmigiel I, zaś trzecie 
ekipa z Przemętu. Wśród pozostałych 
drużyn tryumfował Zespół Rodaculus. 
Na miejscu drugim uplasował się Helios 
Bucz, a na trzecim Picasso Zieliński. Sta-
tuetkę najlepszego bramkarza otrzymał 
Dawid Pałasz reprezentujący Rodaculus 

Śmigielanie wspierają Patryka
Team. Mecze nieodpłatnie sędziowali: 
Kamil Kowalski, Patryk Domagała, Jó-
zef Szulc, Hieronim Ogrodowczyk oraz 
Marek Bielawski. Patronat nad imprezą 
objęła burmistrz Śmigla – Małgorzata 
Adamczak, która osobiście pogratulo-
wała zwycięzcom turnieju.

Dzięki uprzejmości Eugeniusza Le-
wandowskiego chętni mogli także prze-
jechać się bryczką. Na stadion ze swo-
im kucem dotarła również Agnieszka 
Adamczak. By wspomóc akcję na sta-
dion przyjechali także członkowie śmi-
gielskiej Grupy Motocyklowej Wind 
Wolves oraz członkowie Klubu Off Road 
Raptor 4x4 z Leszna, którzy oferowali 
przejażdżki.

Organizatorzy, dzięki hojności lokal-
nych przedsiębiorców, obdarowywali 
ofiarodawców upominkami. Dużym po-
wodzeniem cieszyło się także stoisko 
gastronomiczne z kiełbaskami z gril-
la, chlebem ze smalcem, grochówką, 
kawą, herbatą oraz domowym ciastem. 
Dla dzieci organizatorzy przygotowali 
gry i zabawy, jednak kapryśna tego dnia 
pogoda nie zgromadziła zbyt wielu ma-
luchów.

Patryk obecnie przebywa w szpita-
lu i przygotowuje się do przeszczepu. 

Towarzyszy mu mama. Na imprezie 
obecny był tata Patryka, który pochodzi 
ze Śmigla i jest tu dobrze znany. Nie 
ukrywał, że cała rodzina jest bardzo 
wdzięczna za pomoc, jaką w tym trud-
nym dla nich czasie otrzymują od wielu 
ludzi. 

Akcję wsparli także: Tadeusz Dubisz, 
Wojciech Mikołajczak, Beata i Piotr 
Kaczmarkowie, Danuta Grygier, Urszu-
la i Grzegorz Borowcy, Sławomira Żur-
czak, Monika Ratajczak, Marta Janicka, 
Peter Carman, Maciej Bednarczyk, 
Agata i Włodzimierz Dębowiak, Anna 
i Dariusz Jakubiak, Barbara Tycner, Ar-
tur Kurasiak, Robert Mueller, jak rów-
nież OZPN Leszno i Alfa Gostyń.

Pomocą w przygotowaniu imprezy 
służyli również Zakład Gospodarki Ko-
munalnej i Mieszkaniowej w Śmiglu, 
Ośrodek Kultury Fizycznej i Rekreacji 
w Śmiglu oraz Centrum Kultury. Patro-
nat medialny nad wydarzeniem objęli: 
Telewizja Leszno, Gazeta Kościańska, 
Gazeta ABC, a także Witryna Śmigiel-
ska.

Organizatorzy składają podziękowa-
nia wszystkim, którzy włączyli się w ak-
cję, by pomóc Patrykowi. 

AKA, foto A. Kasperska

Pracownicy Centrum Kultury 
w Śmiglu oraz Ośrodka Kultu-
ry Fizycznej i Rekreacji, 24 maja
2016 r. spotkali się, by wspólnie 
świętować. Okazją były przypadają-
ce w maju obchody: Dnia Biblioteka-
rza i Bibliotek, Dnia Samorządowca 
oraz Dnia Działacza Kultury. Obecna 
na spotkaniu Małgorzata Adamczak 
Burmistrz Śmigla na ręce Eugeniusza 
Kurasińskiego – dyrektora Centrum 
Kultury oraz Zygmunta Ratajczaka 
– kierownika OKFiR złożyła listy oko-
licznościowe z najlepszymi życzeniami 
dla pracowników. Korzystając z okazji 

Z najlepszymi życzeniami
podziękowała wszystkim za pracę, jaką 
włożyli w przygotowanie Dni Śmigla, 
które odbyły się w ubiegły weekend. 
Na ręce Danuty Hampel - kierownika 
Miejskiej Biblioteki Publicznej przeka-

zała list, który otrzymała z Wojewódz-
kiej Biblioteki Publicznej i Centrum 
Animacji w Poznaniu skierowany dla 
pracowników śmigielskiej biblioteki 
z okazji ich święta.

AKA
 foto A. Kasperska

W ramach akcji odbył się charytatywny turnieju piłki nożnejDo akcji włączyły się żony członków Klubu  Old Boys
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Twoje prawo pracy
I. Podstawa wymiaru zasiłku ma-
cierzyńskiego dla uczennicy (pra-
cownika młodocianego)

Wynagrodzenie wypłacane uczniom 
ustalone zostało jako odpowiedni pro-
cent przeciętnego miesięcznego wy-
nagrodzenia w gospodarce narodowej 
w poprzednim kwartale, uzależniony 
od roku, na którym odbywana jest na-
uka. Szczegółowo kwestie te określa 
§ 19 rozporządzenia Rady Ministrów 
w sprawie przygotowania zawodowego 
młodocianych i ich wynagradzania. Po-
czynając od 1 grudnia 2015 roku do 29 
lutego 2016 roku wynosiło ono 233,72 
zł dla uczniów w III roku nauki, dla 
których stosunek procentowy omawia-
nego wynagrodzenia wynosi nie mniej 
niż 6% i jest najwyższy w porównaniu 
z obowiązującymi w I lub II roku nauki 
wynoszącym odpowiednio nie mniej 
niż 4% i 5%. 

Podstawę wymiaru świadczenia cho-
robowego dla pracownika młodocia-
nego stanowi przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie wypłacone za okres 
12 miesięcy ubezpieczenia, poprze-
dzających miesiąc, w którym powstała 
niezdolność do pracy, chyba że nie-
zdolność do pracy powstała przed upły-
wem wskazanego okresu. Wówczas 
przyjmuje się wynagrodzenie za pełne 
miesiące kalendarzowe ubezpieczenia. 
Przez wynagrodzenie należy rozumieć 
przychód stanowiący podstawę wymia-
ru składek na ubezpieczenie chorobo-
we, po odliczeniu potrąconych przez 
pracodawcę składek na ubezpieczenie 
emerytalne, rentowe oraz chorobowe, 
finansowanych ze środków pracodaw-
cy. Miesięczny zasiłek macierzyński 
wynosi 100% i 60% albo 80% obliczonej 
podstawy wymiaru zasiłku za stosowa-
ny okres ustalony przepisami Kodeksu 
pracy jako okresu m.in. urlopu macie-
rzyńskiego oraz rodzicielskiego. Usta-
lając pracownicy wysokość należnego 
jej zasiłku macierzyńskiego należy 
zwrócić uwagę na regulacje wynikające 
z art. 31 ust. 3a-3c ustawy zasiłkowej. 
W przypadku, gdy miesięczna kwota 
zasiłku macierzyńskiego pomniejszo-
nego o zaliczkę na podatek dochodo-
wy od osób fizycznych, jest niższa niż 
kwota świadczenia rodzicielskiego 
(wynoszącego 1000 zł), kwotę zasił-
ku macierzyńskiego pomniejszonego 
o zaliczkę na podatek dochodowy pod-
wyższa się do wysokości świadczenia 
rodzicielskiego. Podwyższenie ustała 
się proporcjonalnie do okresu, za któ-

ry jest wypłacany zasiłek macierzyński. 
Co ważne podwyższenie jest wypłacane 
bez wniosku osoby uprawnionej, jed-
nak po uprzednim złożeniu przez nią 
m.in. oświadczenia, czy zasiłek macie-
rzyński przysługuje jej z więcej niż jed-
nego tytułu, a jeżeli tak, to który płatnik 
jest zobowiązany do wypłacenia kwoty 
podwyższenia. Przy czym, gdy jednym 
z płatników zasiłku jest ZUS, podmio-
tem wypłacającym kwotę podwyższenia 
jest ten organ. 
II. Wypowiedzenie umowy o pracę 
przez pracownika a wykorzystanie 
urlopu

Kwestia wykorzystania urlopu w cza-
sie wypowiedzenia stosunku pracy jest 
uregulowana w art. 167 (1) Kp. Stanowi 
on, że w okresie wypowiedzenia umo-
wy o pracę pracownik jest zobowią-
zany wykorzystać przysługujący mu 
urlop, jeżeli w tym okresie pracodawca 
udzieli mu urlopu. W takim przypad-
ku, wymiar udzielonego urlopu, z wy-
łączeniem urlopu zaległego, nie może 
przekraczać wymiaru urlopu ustalone-
go w sposób proporcjonalny zgodnie 
z art.155 (1) Kp. Jak wynika z powołanej 
regulacji, na obowiązek wykorzystania 
przez pracownika urlopu wypoczyn-
kowego w okresie wypowiedzenia nie 
ma wpływu, która ze stron dokonała tej 
czynności oraz długość okresu wypo-
wiedzenia. Wykorzystanie urlopu zale-
głego może obejmować pełny jego wy-
miar, natomiast urlopu bieżącego tylko 
liczbę dni urlopu przysługującą do dnia 
rozwiązania stosunku pracy, ustaloną 
w wymiarze proporcjonalnym. Wydanie 
pracownikowi polecenia wykorzystania 
urlopu wypoczynkowego w okresie 
wypowiedzenia jest dla niego wiążące 
i nie wymaga jego zgody. W tym czasie 
pracodawca może jednostronnie udzie-
lić mu urlopu nawet wbrew jego woli. 
W tej sprawie wypowiedział się Sąd 
Najwyższy w wyroku z dnia 26.04.2011. 
sygn. akt II PK 302/10, stwierdzając,
że „Udzielenie pra-
cownikowi urlopu 
wypoczynkowego 
w okresie wypo-
wiedzenia zależ-
ne jest jedynie od 
woli pracodawcy, 
której pracownik 
nie może się sprze-
ciwić”.
III. Ukończenie 
szkoły policeal-
nej a staż pracy

Zaliczenie okre-
sów nauki do sta-
żu, od którego za-

leży wymiar urlopu, odbywa się zgodne 
z art.155 Kp. Regulacja ta przewiduje, 
że do wymienionego okresu zalicza się 
z tytułu ukończenia:
• zasadniczej lub innej równorzędnej 

szkoły zawodowej – przewidziany 
programem nauczania czas trwania 
nauki, nie więcej jednak niż 3 lata,

• średniej szkoły zawodowej – przewi-
dziany programem nauczania czas 
trwania nauki, nie więcej jednak niż 
5 lat,

• średniej szkoły zawodowej dla absol-
wentów zasadniczych ( równorzęd-
nych) szkół zawodowych – 5 lat,

• średniej szkoły ogólnokształcącej
– 4 lata,

• szkoły policealnej – 6 lat,
• szkoły wyższej – 8 lat.

Wymienionych okresów nauki nie na-
leży sumować. W powołanym przepisie 
jest mowa o rodzajach szkół, jakie może 
ukończyć pracownik oraz, jaki z tego 
tytułu okres będzie podlegał wliczeniu 
do okresu pracy, od którego zależy wy-
miar urlopu. Nie jest przy tym istotne, 
jaki w wyniku tej nauki pracownik zdo-
będzie zawód lub tytuł zawodowy. Bio-
rąc pod uwagę, że pracownik ukończył 
liceum ogólnokształcące i szkołę poli-
cealną, a okresów nauki się nie sumuje, 
do stażu wpływającego na wymiar urlo-
pu należy zaliczyć 6 lat. Zasadniczo bo-
wiem do stażu urlopowego przyjmuje 
się okres nauki wynikający z ukończe-
nia ostatniej szkoły, chyba że nie jest to 
dla pracownika korzystne. Należy za-
znaczyć, że zakończenie nauki w szkole 
musi być potwierdzone świadectwem 
lub dyplomem ukończenia danego typu 
szkoły.

H.C.
Podstawa prawna: 
Ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks Pra-
cy (Dz.U. z 2014 poz.1502 ze zm.) 
Rozporządzenia Rady Ministrów 
w sprawie przygotowania zawodowe-
go młodocianych i ich wynagradzania 
(Dz.U. z 2014 roku, poz.232.)
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Już po raz czternasty Liga Ochro-
ny Przyrody w Czaczu przy współ-
pracy z Centrum Kultury w Śmiglu 
zorganizowała konkurs plastyczno
-przyrodniczy pt. „Dbaj o przyrodę 
naszej małej Ojczyzny”. Konkurs 
skierowany był do uczniów szkół pod-
stawowych z gminy Śmigiel. Odbył 
się w dwóch kategoriach wiekowych 
– uczniowie klas I-III oraz klas IV-VI. 
W tym roku uczniowie mogli wybrać 
następujące tematy: „Las i jego miesz-
kańcy” oraz „Ciekawe miejsca przyrod-
nicze w gminie Śmigiel”.

Przy ocenie prac konkursowych ko-
misja kierowała się: samodzielnością 
wykonania pracy, ogólną estetyką pra-
cy, pomysłowością szaty graficznej, wa-
lorami artystycznymi, kreatywnością 
i pomysłowością Do uczestnictwa w pra-
cach komisji konkursowej, oprócz orga-
nizatorów – Magdaleny Adamczak, Jo-
lanty Krysman i Danuty Drótkowskiej, 
zaproszono przedstawiciela Centrum 
Kultury w Śmiglu, plastyka. – Antonie-
go Szulca oraz pracownika Nadleśnic-
twa Kościan – Zbigniewa Mikołajczaka. 
Do komisji konkursowej wpłynęły 204 
prace plastycznych w kategorii I-III 
szkoły podstawowej oraz w kategorii IV
-VI – 38 prac. Nadesłane prace pocho-
dziły ze szkół podstawowych z: Czacza, 
Starego Bojanowa, Śmigla, Starej Przy-
sieki Drugiej, Bronikowa oraz Centrum 

Dbaj o przyrodę
Kultury w Śmiglu – Sekcji Plastycznej. 
6 prac zostało zdyskwalifikowanych ze 
względu na niespełnianie wymagań re-
gulaminu (format pracy). 

Fundatorem nagród w konkursie 
była burmistrz Śmigla, Nadleśnictwo 
Kościan oraz Rada Rodziców działają-
ca przy zespole Szkół w Czaczu. Wrę-
czenie nagród i inauguracja wystawy 
odbyła się 12 maja 2016 r. w Centrum 
Kultury w Śmiglu.

Decyzją komisji konkursowej w kate-
gorii klas I–III I miejsce zajęła Agata 
Frąckowiak z klasy III, SP Śmigiel, dru-
gie – Lena Łupicka z klasy II, SP Śmi-
giel, a trzecie – Anna Bulińska z klasy 
II, SP Śmigiel. Komisja wyróżniła pra-
ce: Oliwi Pawlak (kl. II, SP Śmigiel), 
Leny Domagały (kl. II, SP Śmigiel), Ju-
lii Mazurek (kl. III, SP Stara Przysieka 
Druga), Julii Wie-
czorek (kl. III, SP 
Śmigiel), Gabrieli 
Ilmer (kl. II, SP 
Śmigiel), Anny No-
wak (kl. II, Sekcja 
Plastyczna przy CK 
w Śmiglu), Mar-
tyny Żurek (kl. II, 
SP Stara Przysieka 
Druga), Katarzyny 
Nowak (kl. III, SP 
Śmigiel), Krzysz-
tofa Talarka (kl. II, 

SP Śmigiel) oraz Julii Siejak (kl. III, SP 
Śmigiel).

W kategorii klas IV-VI I miejsce za-
jęła Weronika Skrzypczak z klasy IV, 
SP w Czaczu, II miejsce – Martyna 
Majorek z klasy IV, należąca do Sek-
cji Plastycznej przy CK w Śmiglu, a III 
miejsce – Roksana Boś z klasy V, SP 
w Starym Bojanowie. Wyróżniono pra-
ce: Kai Skorackiej (kl. V, SP Czacz), 
Wiolety Michalskiej (kl. V, SP Czacz), 
Joanny Tyrpin (kl. VI, SP Stare Bojano-
wo), Jana Kazubski (kl. VI, SP Stare Bo-
janowo), Patrycji Paluszkiewicz, (kl. VI, 
SP Czacz), Bartosza Katulskiego (kl. V, 
Sp Stare Bojanowo), Weroniki Białej 
(kl. V, SP Stare Bojanowo) oraz Domi-
niki Sneli (kl. V, Sekcja Plastyczna przy 
CK w Śmiglu)

M.D. foto Joanna Lajsner

W mieście wiatraków, 9 maja go-
ściły lokalne liderki, uczestniczki 
programu realizowanego przez Cen-
trum PISOP, w ramach którego funk-
cjonuje LOWES – Leszczyński Ośro-
dek Wspierania Ekonomii Społecznej. 
Panie przyjechały do Śmigla na zapro-
szenie liderki z gminy Śmigiel – Anny 
Wieczorek.

Celem spotkania, które rozpoczęła wi-
zyta w Urzędzie Miejskim Śmigla była 

Liderki gościły w Śmiglu
wymiana dobrych 
praktyk. Z gość-
mi spotkali się 
burmistrz Małgo-
rzata Adamczak, 
skarbnik Piotr 
Szmytkowski oraz 
sekretarz Maja 
Moskwa-Loman, 
która towarzyszy-
ła liderkom pod-

czas wizyty w Śmi-
glu. 

Panie odwiedziły 
Żłobek „Wiatra-
czek” - efekt dzia-
łania Spółdzielni 
Socjalnej „Śmi-
gielanka”, a także 
miejsca, które sta-
nowią atrakcję tury-

styczną i jednocześnie promują gminę: 
śmigielskie wiatraki oraz kolejkę wą-
skotorową. O historii Śmigla gościom 
opowiedział Piotr Filipowicz.

Wizyta zakończyła się dyskusją po-
święconą omówieniu podejmowanych 
przez liderki przedsięwzięć i wymianą 
w tym temacie doświadczeń.

AKA
foto A. Kasperska

Najlepsi w kat. I-III

Liderki na spotkaniu w Urzędzie Miejskim

Panie odwiedziły Żłobek „Wiatraczek”
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W Kościańskim Ośrodku Kultury 
odbyły się eliminacje powiatowe do 
XXXIX Ogólnopolskiego Turnieju 
Bezpieczeństwa w Ruchu Drogo-
wym i XX Ogólnopolskiego Młodzieżo-
wego Turnieju Motoryzacyjnego.

W kategorii szkół podstawowych do 
eliminacji zgłosiło się 15 czteroosobo-
wych drużyn. Uczestnicy rozwiązywali 
najpierw test z wiedzy o przepisach 
ruchu drogowego, a następnie uczest-

Sukces uczniów
niczyli w konkurencji praktycznej, tj. 
jazdy rowerem po torze. Eliminacje 
zakończyły się zwycięstwem uczniów 
ze Szkoły Podstawowej w Starym Bo-
janowie. Wysokie drugie miejsce zajęła 
także Szkoła Podstawowa w Starej Przy-
siece Drugiej. Dodatkowe wyróżnienie 
otrzymał Kamil Chwastyniak ze Starej 
Przysieki Drugiej za najlepszy wynik 
w części praktycznej.

W kategorii gimnazjów także najlepsi 

okazali się uczniowie z gminy Śmigiel. 
Tym razem pierwsze miejsce zajęło 
Gimnazjum w Starej Przysiece Drugiej, 
natomiast drugie Gimnazjum w Starym 
Bojanowie. Ponadto wyróżnieni zostali: 
Marcin Wojtkowiak ze szkoły w Starym 
Bojanowie za najlepszy wynik w części 
teoretycznej oraz Weronika Mazurek 
ze szkoły w Starej Przysiece Drugiej 
za najlepszy wynik praktyczny.

MM

Sukcesy Alicji
Alicja Mueller, uczennica klasy III 

gimnazjum, nie boi się podejmować 
wyzwań w różnych dziedzinach. Już 
niejednokrotnie zdobyła tytuł Mistrza 
Ortografii. W tym roku zajęła II miejsce 
w Gminnym Konkursie Ortograficznym 
i I miejsce w Dyktandzie Rodzinnym, 
które po raz ósmy odbyło się w szko-
le w Starym Bojanowie. Alicja podjęła 
również rywalizację o „Złote pióro Kol-
berga” w Powiatowym Konkursie Or-
tograficznym zorganizowany przez LO 
w Kościanie, który składał się z kilku 
etapów. Alicja zakwalifikowała się do 
etapu, w którym brały udział tylko 23 
osoby. Mimo że nie udało jej się znaleźć 
wśród najlepszej „jedenastki”, należą się 
jej wyrazy uznania, bo stopień trudności 
zmagań ortograficznych był wysoki.

Alicja przystąpiła również do konkursu 
języka niemieckiego „Deutsch ist easy”, 
którego organizatorem także było ko-
ściańskie liceum. Konkurs składał 
się z dwóch etapów. Pierwszy polegał 
na rozwiązaniu testu leksykalno-gra-
matycznego. Spośród sześćdziesięciu, 
szesnaścioro uczniów zakwalifikowało 
się do II etapu. Wśród nich znalazła się 
również Alicja. Rywalizację zakończyła 

Wieści ze szkoły w Starym Bojanowie
plasując się w pierwszej dziesiątce.

Mistrzostwa w Siatkówce Plażowej
Zespół Szkół w Starym Bojanowie, 

6 maja był gospodarzem Mistrzostw 
w Siatkówce Plażowej rozgrywanym 
na etapie gminnym i powiatowym.

W gminnych rozgrywkach drużyna 
dziewcząt w składzie: Wiktoria Lewan-
dowska i Wiktoria Piotrowska oraz dru-
żyna chłopców w składzie: Sebastian 
Lester i Sebastian Otto zdobyli pierwsze 
miejsca i awansowali do etapu powia-
towego. Zespół dziewcząt w składzie: 
Zofia Samol i Julia Sobkowiak zdobył II 
miejsce. 

Na etapie powiatowym, który odbył się 
9 maja dziewczyny wywalczyły III miej-
sce, natomiast chłopcy miejsce II.

Do etapu wojewódzkiego zakwalifiko-
wały się tylko drużyny, które stanęły 
na najwyższym miejscu podium.

Ogólnopolski Turniej Bezpieczeń-
stwa w Ruchu Drogowym

W czwartek, 12 maja we Wrześni dru-
żyna reprezentująca szkołę w Starym 
Bojanowie brała udział w wojewódzkim 
etapie Ogólnopolskiego Turnieju Bez-
pieczeństwa w Ruchu Drogowym dla 

szkół podstawowych. Prawo do startu 
w konkursie uzyskali tylko zwycięz-
cy etapów powiatowych. Uczniowie 
oceniani byli w pięciu konkurencjach. 
Rozwiązywali dwa testy teoretyczne, 
zawierające odpowiednio pytania anali-
zujące sytuacje na skrzyżowaniach oraz 
związane z pozostałymi przepisami ru-
chu drogowego. Trzy kolejne zadania to 
konkurencje praktyczne, m.in.: jazda po 
miasteczku rowerowym, tor przeszkód 
oraz udzielanie pierwszej pomocy przed-
medycznej.

Po podsumowaniu wyników wszyst-
kich konkurencji, drużyna w składzie: 
Patrycja Szyrmer, Sara Jóźwiak, Jakub 
Jóźwiak, Mikołaj Wojtkowiak sklasyfiko-
wana została na siódmym miejscu.

Warto wspomnieć, że Patrycja, jako 
jedna z nielicznych, przejechała tor prze-
szkód bezbłędnie!

ZS w Starym Bojanowie, foto archiwum

Starszy aspirant Łukasz Ogrodow-
czyk oraz młodszy aspirant Michał 
Młynarek zdobyli tytuł Dzielnicowy 
Roku 2016 powiatu kościańskiego. 
Obaj panowie są mieszkańcami gminy 
Śmigiel. Pierwszy z nich pracuje w Ko-
ścianie, a drugi w Śmiglu. Laureatów, 
a także: Henryka Kasińskiego - ko-
mendanta powiatowego policji, Andrze-
ja Kozłowskiego -kierownika rewiru 
dzielnicowych KPP w Kościanie oraz 
Gwidona Kaczmarka – kierownika Po-
sterunku Policji w Śmiglu, 24 maja br. 
w swoim gabinecie gościła burmistrz 
Małgorzata Adamczak. Złożyła ona wy-
różnionym policjantom gratulacje oraz 
wręczyła im nagrody - tablety.

Aby otrzymać zaszczytne wyróżnie-

Śmigielanie Dzielnicowymi Roku
nie, policjanci mu-
sieli przystąpić do 
testu i wykazać się 
przede wszystkim 
wiedzą z zakresu 
przepisów pra-
wa regulujących 
zasady pracy wy-
konywanej przez 
dzielnicowego. Do 
konkursu na szcze-
blu powiatowym 
przystąpiło łącznie 
16 funkcjonariuszy z posterunków poli-
cji w: Kościanie, Krzywiniu, Czempiniu 
oraz Śmiglu. Równa suma punktów zdo-
bytych z testu przez wyróżnionych poli-
cjantów spowodowała, że tytuł „Dzielni-

cowego Roku” uzyskali obaj panowie.
Kolejny etap zmagań dzielnicowych 

odbędzie się na szczeblu wojewódzkim.
AKA

foto A. Kasperska

Najlepsi dzielnicowi
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Tegoroczny, trzynasty już Ogólno-
polski Tydzień Bibliotek w śmigiel-
skiej placówce obfitował w wiele 
wydarzeń. Był tradycyjny korowód 
przebierańców, warsztaty dla dzieci, 
festyn, a także zajęcia dla seniorów. 
Wszystko po to, by podkreślić kultural-
ną rolę, jaką w lokalnym środowisku od-
grywają biblioteki.

Miejska Biblioteka Publiczna w Śmi-
glu rozpoczęła tydzień bibliotek legen-
darnym korowodem bajkowych postaci, 
w którym co roku biorą udział najmłod-
si mieszkańcy gminy Śmigiel, a hono-
rowy patronat nad imprezą sprawuje 
burmistrz Śmigla. W tym roku, z racji 
1050. rocznicy chrztu Polski, motywem 
przewodnim korowodu były legen-
darne początki naszego państwa. 
Wśród przebierańców nie zabra-
kło więc: rycerzy, księżniczek, 
książąt czy czarownic. Pojawiły 
się również postacie niezwiąza-
ne z historią Polski, ale na trwałe 
goszczące w naszej popkulturze: 
Myszka Miki, superbohaterowie, 
tacy jak: Batman czy Spiderman 
oraz muszkieterowie. Do udziału 
w korowodzie zgłoszono ponad 
siedemset dzieci z przedszkoli, 
zerówek i klas I-III z gminy. W po-
chodzie wzięli także udział przedstawi-
ciele władz samorządowych: burmistrz 
Śmigla – Małgorzata Adamczak, która 
również wystąpiła w przebraniu oraz 
radny Włodzimierz Drótkowski. Z kolei 
organizatorzy przedsięwzięcia, bibliote-
karki z MBP, przebrały się w białe szaty 
i przywdziały wianki na głowy, prze-
istaczając się tym samym w Słowianki. 
Imprezie licznie przyglądali się miesz-
kańcy Śmigla, którzy przystawali, by na-
cieszyć oczy niecodziennym widokiem. 
Po korowodzie nadszedł czas na pod-
sumowanie konkursu plastycznego, 
na który wpłynęło ponad trzysta prac. 
Dzieci, zgodnie z tematem tegoroczne-
go korowodu, rysowały polskie legen-
dy. Najczęściej przedstawiały legendę 
o Lechu, Czechu i Rusie, warszawskiej 
syrence, czy poznańskich koziołkach. 
Nagrody wręczyli przedstawiciele lokal-
nych władz. Na placu za Centrum Kultu-
ry przygotowano dla dzieci wiele atrak-
cji. Był quiz wiedzy dotyczącej legend, 
lepienie z gliny, bryczka. Na każdego 
czekał słodki poczęstunek oraz cukier-
ki ufundowane przez panią burmistrz. 
Bibliotekarki składają gorące podzię-
kowania wszystkim, którzy przyczynili 
się do uświetnienia imprezy: Wojtkowi 
Mikołajczakowi za przygotowanie na-

Śmigielskie biblioteki podkreśliły swoją rolę
gród, Danucie Grygier za ufundowanie 
pysznych drożdżówek, państwu Lewan-
dowskim za udostępnienie bryczki, śmi-
gielskiej policji, strażakom i strażnikom 
miejskim za zabezpieczanie korowodu 
na trasie, a także nauczycielom i opieku-
nom za przygotowanie dzieci.

We wtorek filie biblioteczne w Czaczu 
oraz Nietążkowie zorganizowały Rodzin-
ny Piknik z Książką. Na teren przy sali 
wiejskiej w Nietążkowie przybyły dzieci 
z grupy zabawowej „Maluszki” z Czacza 
wraz z opiekunami oraz liczna grupa 
mieszkańców Nietążkowa i Śmigla. Dla 
dzieci w każdym wieku przygotowano 
szereg atrakcji: kącik plastyczny, kącik 
muzyczny, „Kącik Maluszka”, zabawy 
ruchowe oraz zagadki związane z bajka-

mi. Sporą niespodziankę sprawiła nieza-
stąpiona Jadwiga Skarżyńska, która za-
prosiła na festyn działającą od niedawna 
„dziecięcą załogę” OSP.  Dzieci bawiły 
się wyśmienicie, a rodzice mieli okazję 
porozmawiać, skosztować domowego 
ciasta oraz wypić kawę, którą pani Ja-
dwiga serwowała w nietypowej walucie 
(„kawa i herbata tylko za 1 uśmiech”).

Z kolei w środę na śmigielskie bibliote-
karki czekała ogromna niespodzianka, 
gdyż zostały zaproszone do Przedszko-
la Samorządowego w Śmiglu na przed-
stawienie przygotowane przez grupę 
taneczną oraz grupę Krasnali. Przed-
szkolaki pod okiem opiekunki, Joanny 
Rusek, przygotowały przedstawienie 
dotyczące czytania książek. Recytowały 
wierszyki, śpiewały piosenki i tańczyły. 
Występ dzieci był podziękowaniem dla 
pań z biblioteki za współpracę i warsz-
taty, w których przedszkolaki chętnie 
biorą udział. Niespodzianka wywołała 
zarówno zachwyt, jak i wzruszenie u za-
proszonych gości. Bibliotekarki otrzy-
mały również laurki z życzeniami. Po 
przedstawieniu zostały poczęstowane 
kawą i pysznym, domowym ciastem 
upieczonym przez panią Dorotę. 

Czwartek upłynął pod znakiem kre-
atywnych wyzwań - odbyły się warsztaty 

decoupage dla seniorów. To już drugie 
zajęcia, podczas których seniorzy zgłę-
biali modną ostatnio technikę ozdabia-
nia przedmiotów. Tym razem, oprócz 
dokończenia poprzednich prac, czyli bu-
telek – wazoników, ozdabiano doniczki. 
Seniorzy z zapałem i wypiekami na twa-
rzy malowali doniczki, wycinali z ser-
wetek wzory i lakierowali swoje dzieła. 
Każdy stworzył niepowtarzalną donicę, 
którą będzie mógł dumnie prezentować 
na swoim parapecie, wzbudzając za-
chwyt, a może nawet i zazdrość wśród 
przechodniów.  Na pracach królowały 
motywy kwiatowe, ale pojawiły się też 
wzory ludowe, czy serduszka. Seniorzy 
po raz kolejny udowodnili, że wiek nie 
jest przeszkodą, by nauczyć się czegoś 

nowego i wystarczy tylko trochę 
chęci oraz cierpliwości, by własny-
mi rękami stworzyć coś pięknego.

Tydzień bibliotek zakończył tra-
dycyjny Gminny Konkurs Piękne-
go Czytania. W tegorocznej edycji 
udział wzięło 26 uczestników z klas 
drugich szkół z terenu gminy Śmi-
giel. Dzieci do przygotowania mia-
ły legendę o „Lechu, Czechu i Ru-
sie”. Jury jednogłośnie orzekło, że 
pierwsze miejsce należy się Lenie 
Domagała, która nie tylko bezbłęd-

nie przeczytała legendę, ale również zin-
terpretowała ją odpowiednio modelując 
głos i podkreślając słowa mimiką. Dru-
gie miejsce zajęła Natalia Zapłata, a trze-
cie Oliwier Leśniak. Przyznano również 
cztery wyróżnienia dla: Krystiana Gro-
belnego, Zofii Schoeppe, Liliany Beck 
oraz Benedykta Tic. Nagrody w imie-
niu pani burmistrz wręczyła sekretarz 
Śmigla, Maja Moskwa-Loman. Każdy 
uczestnik otrzymał pamiątkowy dyplom 
oraz czekoladę.

Podczas tygodnia bibliotek odbywały 
się również warsztaty dla najmłodszych. 
Dotyczyły one początków Polski oraz 
przyjęcia przez Mieszka I chrztu. Dzieci 
podczas zajęć dowiedziały się, jak miesz-
kali, wyglądali i żyli pierwsi Słowianie 
oraz jak doszło do chrztu Polski. Ponad-
to biblioteka śmigielska i filia w Czaczu 
gościły u siebie liczne grupy przedszkol-
ne i szkolne na lekcjach bibliotecznych. 
Zajęcia miały na celu zapoznanie dzieci 
z pracą bibliotekarza. Najmłodsi dowie-
dzieli się: jak zostać czytelnikiem, gdzie 
znaleźć interesujące ich książki oraz jak 
wygląda praca w bibliotece. Najwięk-
szym jednak zainteresowaniem cieszyła 
się możliwość zajęcia na chwilę fotelu 
bibliotekarza. 

K. Styzińska, foto archiwum
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„Sztuką jest umierać dla Ojczyzny, 
ale największą sztuką jest dobrze 
żyć dla niej” – te słowa kardynała 
Stefana Wyszyńskiego widnieją na dy-
plomach zwycięzców Mistrzostw Woje-
wództwa Wielkopolskiego w Zawodach 
Patrolowych Klas Mundurowych jako 
motto.

W dniu 11 maja 2016 roku na terenie 
poligonu 4.Zielonogórskiego Pułku 
Przeciwlotniczego im. gen. dyw. Stefa-
na Roweckiego „Grota” w Wyciążkowie 
k/Leszna odbyły się owe mistrzostwa. 
Patronat nad nimi objęli: Wielkopolski 
Kurator Oświaty – Elżbieta Leszczyń-
ska i dowódca 11. Lubuskiej Dywizji 
Kawalerii Pancernej gen. dyw. – Jaro-
sław Mika. Natomiast organizatorami 
imprezy byli: 4. Zielonogórski Pułk 
Przeciwlotniczy im. gen. dyw. Stefa-
na Roweckiego „Grota”, Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych z Nietążkowa 
i Wojskowe Stowarzyszenie Sportowe 
„Grot”.

Otwarcia mistrzostw dokonali: zastęp-
ca dowódcy 4. Zielonogórskiego Pułku 
Przeciwlotniczego – ppłk Dariusz Ga-
jek, dowódca 19. Samodzielnego Od-
działu Geograficznego – płk Zbigniew 

Zawody patrolowe klas mundurowych 

Nowak, wiceprezydent miasta Leszno 
– Piotr Jóźwiak, komendant placówki 
żandarmerii wojskowej – st. chor. szt. 
Sławomir Nowak, prezes Wojskowego 
Stowarzyszenia Sportowego „Grot” – 
mjr rez. Jarosław Zielonka oraz dyrek-
tor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
– Arleta Adamczak-Puk.

W zawodach wzięło udział 16 zespo-
łów – uczniów klas mundurowych szkół 
w Opalenicy, Krobi, Wschowie, Nie-

tążkowie i Nowym Tomyślu. Zawod-
nicy mierzyli swoje siły i umiejętności 
w: strzelaniu z kbks, rzucie granatem, 
pokonywaniu toru przeszkód Ośrod-
ka Sprawności Fizycznej, rozwijaniu 
linii pożarniczej oraz ewakuacji ranne-
go. W klasyfikacji zespołowej drużyn 
dziewczęcych pierwsze miejsce zdoby-
ły zawodniczki z Zespołu Szkół Ponad-
gimnazjalnych z Nietążkowa, drugie 
z ZS z Krobi, a trzecie z ZS ze Wscho-
wy. Wśród chłopców najlepszymi oka-
zali się także zawodnicy z ZSP Nietąż-
kowo, pokonując w punktacji kolegów 
z ZS ze Wschowy. Trzecie miejsce w tej 
grupie zajęli uczniowie ZS z Opalenicy.

Organizatorzy i obserwatorzy mło-
dzieżowych zmagań zgodnie potwier-
dzali wysokie umiejętności, determi-
nację i niezachwianą wolę walki o jak 
najlepsze wyniki. Zawody tego typu, nie 
tylko pozwalają ugruntować praktycz-
ne umiejętności nabyte podczas nauki 
w szkole, ale także uczą sportowej ry-
walizacji i służą integracji młodzieży 
z klas mundurowych z różnych miej-
scowości Wielkopolski.

ZSP w Nietążkowie
foto archiwum

Uczniowie klas II-VI szkoły podsta-
wowej, 26 kwietnia 2016 r. pojecha-
li wraz z opiekunami: Karoliną Frąk, 
Pauliną Jurga i Bernadetą Bojek do 
Humanitarium Ogrody Doświadczeń 
Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ 
znajdującego się we Wrocławiu.

Wyjazd ten miał charakter edukacyjny 
– uczestnicy zwiedzili wystawę interak-
tywną pt. „Szkiełko i Oko – Tajemnice 
Optyki” prezentującą zjawisko optyki. 
Zwiedzającym, w zrozumieniu najtrud-
niejszych zagadnień optyki, takich jak: 
interferencja światła, czy efekt fotoelek-
tryczny, pomagali przewodnicy. Następ-
ną część wystawy - salę interaktywną 
uczniowie zwiedzili samodzielnie. Tam 
mogli się przekonać, jak oko ludzkie re-
aguje na złudzenia optyczne oraz spraw-

Wizyta w Humanitarium
dzić swój refleks.

Wizyta w huma-
nitarium dała także 
możliwość udziału 
w warsztatach pt. 
„Kostki kąpielowe”, 
podczas których 
uczniowie pracowa-
li z wagą oraz dowie-
dzieli się, czym jest 
sztuka tarowania. 
Następnie z odwa-
żonych składników, 
dostępnych na co 
dzień, uczestnicy 
stworzyli pastelowe 
kostki kąpielowe, które zabrali do domu.

Wizyta we wrocławskich ogrodach 
doświadczeń była dla uczniów ogrom-

ną przygodą i niezapomnianym przeży-
ciem.

Karolina Frąk, foto archiwum

Katarzyna Nowak została laureat-
ką wojewódzkiego etapu konkursu, 
który jest realizowany w ramach 
Ogólnopolskiego Projektu Eduka-
cyjnego Utracone dziedzictwo – losy 
polskich ziemian w wieku XX. Uczenni-
ca zajęła I miejsce i dostała się do finału 
ogólnopolskiego, który odbędzie się 
10 czerwca 2016 r. w Krakowie. Będzie 
reprezentować województwo wielko-

Sukces Kasi
polskie i lubuskie. Katarzyna napisała 

pracę pisemną pt. „Utracone dziedzic-
two – wartości zachowane”, poświęco-
ną rodzinie Żółtowskich z linii czackiej. 
Na 19 stronach przedstawiła historię 
rodziny widzianej oczami Michała Żół-
towskiego. Zwróciła uwagę na system 
wartości panujący w rodzinach ziemiań-
skich, które można scharakteryzować 
kilkoma słowami: rodzina-honor-religia
-tradycja-ojczyzna. 

ZS w Czaczu, foto archiwum

Katarzyna Nowak  dostała 
się do finału

W humanitarium
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Co słychać w Gimnazjum w Śmiglu?

Artystki docenione w „Małych Kon-
frontacjach”

Dziesięć uczennic naszego gimna-
zjum (Karolina Adamczak, Wiktoria 
Czarnecka, Wiktoria Dolczewska, Ma-
rianna Han, Blanka Kubera, Joanna 
Markowiak, Aleksandra Ratajczak, Ka-
tarzyna Rozwalka, Wiktoria Szczerbal 
oraz Dobrochna Szulc) uczestniczyło 
w XV Wojewódzkim Konkursie Literac-
ko-Fotograficzno-Plastycznym „Małe 
Konfrontacje 2016”. Prace czterech 
z nich zostały dostrzeżone przez jury. 
Wiktoria Dolczewska z kl. IIId za cykl 
zdjęć znalazła się w „złotej dziesiątce”. 
Komisja konkursowa doceniła także 
jej pracę plastyczną, która po konkur-
sie została umieszczona na wystawie. 
Wyróżnienie w dziale fotografii otrzy-
mała Aleksandra Ratajczak. 
Na wystawie można było rów-
nież obejrzeć dzieła Katarzyny 
Rozwalki i Wiktorii Szczerbal. 
Dziewczęta prace plastyczne 
i fotograficzne wykonały pod 
kierunkiem p. Alicji Przybyłek.

Konkurs Wiedzy o Krajach 
Anglojęzycznych 

W czwartek, 5 maja, odbył się 
w auli szkolnej konkurs wie-
dzy o krajach anglojęzycznych. 
W zmaganiach wzięły udział 
trzyosobowe zespoły z klas 

trzecich. Uczestnicy najpierw rozwią-
zywali quiz sprawdzający ich wiedzę 
o Wielkiej Brytanii i Stanach Zjedno-
czonych. Gimnazjaliści wskazywali tak-
że na mapach różne miejsca, a potem 
rozpoznawali, jakie obiekty znajdują 
się na ilustracjach. W kolejnych konku-
rencjach musieli przeprowadzić dialog 
oraz odpowiadać na pytania zadawane 
przez nauczyciela. Pierwsze miejsce 
zdobyła drużyna z kl. IIIa.

Czas wycieczek
Od 4 maja uczniowie pod opieką 

uczących ich nauczycieli wyjeżdżali 
na wycieczki turystyczno-krajoznawcze. 
W trakcie podróży odwiedzali różne za-
kątki Polski. Jedni udali się na północ, 
by poznać uroki: Szymbarku, Trójmiasta 

i Malborka. Natomiast pozostali zwiedzali 
Pragę oraz Skalne Miasto. Niezapomnia-
nych wrażeń dostarczył szesnaściorgu 
uczniom z kl. 3c spływ kajakowy rzekami 
Drawa i Korytnica.

VII „Niedziela w gimnazjum”
W niedzielę, 15 maja odbył się już 

siódmy festyn. Choć pogoda sprawiła 
nam w tym roku psikusa i imprezę mu-
sieliśmy przenieść do sali gimnazjum, 
to atmosfera była równie wspaniała, jak 
w latach ubiegłych. Po otwarciu festynu 
na scenie pojawiły się „szkolne talenty” 
i uczniowie kl. 3c z programem kaba-
retowym. Atrakcją imprezy okazał się 
pokaz olimpijskiego taekwondo oraz 
przyjazd jednostki straży pożarnej ze 
Śmigla. Ponadto wręczono nagrody lau-

reatom konkursów przedmio-
towych, a także rozstrzygnię-
to konkurs „Nasza klasa jest 
najlepsza”. Dużym zaintere-
sowaniem cieszyła się loteria 
fantowa. Wielbiciele „małego 
co nieco” mogli skorzystać 
z kawiarenki prowadzonej 
przez rodziców. Można było 
również skorzystać z usług 
makijażystek, fryzjerek i obej-
rzeć wystawę prac plastycz-
nych.

Gimnazjum w Śmiglu, foto 
archiwumNa spływie kajakowym

Najpopularniejszy chłopak w kla-
sie pije przy szkole wino, a naj-
modniejsza dziewczyna, wychodząc 
z psem popala papierosy – to już 
na szczęście melodia przeszłości. Cza-
sy się zmieniają, a modne są – do cze-
go chcemy przekonać Państwa naszą 
kampanią – uprawianie sportu i zdrowy 
tryb życia. Chociaż pokus czyhających 
na dzieci i młodzież jest obecnie znacz-
nie więcej niż kiedyś – już nie tylko pa-
pierosy i alkohol, ale też nowe rodzaje 
narkotyków i wszechobecne dopalacze 
– coraz częściej wygrywamy z nimi wal-
kę.

Nikt nie powinien mieć wątpliwości, 
że jedynymi rzeczami, od których war-
to się uzależnić są sport i rekreacja. 
Mając to na uwadze Urząd Marszał-
kowski Województwa Wielkopolskie-
go zaprasza na III już edycję kampanii 
„Uzależnia mnie tylko sport”. Od 28 
maja do 26 czerwca będziemy spotyka-
li się z mieszkańcami podczas rodzin-
nych biegów organizowanych zarówno 
dla dorosłych, jak i dla dzieci. Będą na-

Tak – dla zdrowia, nie – dla używek!

grody i niespodzianki, śmiech, emocje 
i dobra zabawa! 

Organizowane przez nas biegi, na któ-
re zapraszamy do Międzychodu, Miej-
skiej Górki i Śmigla, to również okazja 
do zdobycia fachowej wiedzy i porad 
na temat walki z uzależnieniami i zasad 
zdrowego trybu życia oraz do spędze-
nia czasu w gronie rodziny i przyjaciół.

„Naszym celem jest wytłumaczenie 
dzieciom i młodzieży, że aktywność 
fizyczna jest jedyną rzeczą, od której 
warto się uzależniać” – mówi Marek 
Woźniak, marszałek województwa wiel-
kopolskiego. „Rekreacyjne uprawianie 

sportu jest coraz bardziej popularne, 
jednak przed nami jeszcze mnóstwo 
pracy, żeby przekonać do tego zdecy-
dowaną większość młodych ludzi. Sta-
ramy się to robić już po raz trzeci” – do-
daje marszałek Woźniak.

Pierwszy bieg odbył się 29 maja 
w Międzychodzie. W kolejnych termi-
nach zapraszamy do Miejskiej Górki 
(11 czerwca) i Śmigla (19 czerwca). 
Informacje o zapisach można znaleźć 
na naszej stronie internetowej: edycja3.
uzalezniamnietylkosport.pl
Na wszystkie pytania odpowiedzą koor-
dynatorzy kampanii w samorządach:
Miejska Górka 
Marek Stach, tel. 608 559 319, mail: 
stachmar@wp.pl 
Międzychód 
Sebastian Cejba, tel. 95 748 81 18, tel. 
kom. 667 707 463, mail: promocja@mie-
dzychod.pl 
Śmigiel 
Danuta Strzelczyk, tel. 509 866 468, 
mail: administracja@okfir.pl

UMWW
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Przez gminę Śmigiel 19 maja br. 
przemknął peleton XXIV Między-
narodowego Wyścigu Kolarskiego 
Bałtyk-Karkonosze Tour. Jest to 
drugi co do wielkości w Polsce, zaraz 
po Tour de Pologne, wyścig kolarski. 
W tegorocznej edycji wzięło udział po-
nad 150 kolarzy z wielu krajów. Trasa 
składa się z sześciu etapów, których 
łączna długość wynosi 760 km. Lotna 
premia w Śmiglu była częścią drugiego 
etapu: Kościan – Opalenica, liczącego 
176,8 km. Kolarzy podczas lotnej pre-
mii oklaskiwali mieszkańcy Śmigla, 
wśród których była również burmistrz 

Lotna premia w Śmiglu

Małgorzata Adamczak.
Organizatorem wyścigu jest Towa-

rzystwo Kolarskie „Karkonosze Tour” 

znajdujące się w Jeleniej Górze. Samo-
rządy, przez które przebiega trasa wy-
ścigu, w tym gmina Śmigiel, włączyły 
się w jego organizację.

Trasę wyścigu zabezpieczała policja, 
jednostki OSP z terenu gminy Śmigiel, 
Straż Miejska, oraz pracownicy Zakładu 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkanio-
wej. Organizacją imprezy zajął się także 
Ośrodek Kultury Fizycznej i Rekreacji 
w Śmiglu, Centrum Kultury w Śmiglu 
oraz pracownicy Urzędu Miejskiego 
Śmigla.

AKA
foto M.Dymarkowska

W niedzielę, 15 maja br. w Koko-
rzynie odbyło się Powiatowe Święto 
Strażaków. Wzięli w nim udział także 
przedstawiciele OSP z gminy Śmigiel. 
Uroczystości były okazją do uhonoro-
wania zasłużonych druhów, wśród któ-
rych nie zabrakło mieszkańców ziemi 
śmigielskiej. Złotym Znakiem Związku 
odznaczony został Mieczysław Micha-
lak – członek OSP Czacz, Medalem 
Honorowym im. Bolesława Chomicza 
odznaczono Romana Schillera – wi-
ceprezesa Zarządu Oddziału Miejsko
-Gminnego ZOSP RP w Śmiglu i jed-
nocześnie prezesa honorowego OSP 
Śmigiel. Odznakę Honorową Semper 
Vigillant odebrał Kazimierz Ciesielski 

Powiatowe Święto Strażaków
z OSP w Czaczu. Ho-
norowy tytuł „Strażak 
Roku 2015 Powiatu 
Kościańskiego” nada-
no Maciejowi Rusko-
wi – prezesowi OSP 
Śmigiel.

Po części oficjalnej 
odbyły się Powiatowe 
Zawody Sportowo-Po-
żarnicze Młodzieżo-
wych Drużyn Pożar-
niczych, w których 
wzięło udział 17 ekip 
(w tym 7 dziewczę-
cych).
Oto wyniki zawodów:

Klasyfikacja generalna w grupie 
MDP dziewczęta:
1 miejsce – MDP Stare Oborzyska
2 miejsce – MDP Czacz
3 miejsce – MDP Głuchowo
4 miejsce – MDP Karśnice
5 miejsce – MDP Mościszki

Klasyfikacja generalna w grupie 
MDP chłopcy
1 miejsce – MDP Kopaszewo
2 miejsce – MDP Gryżyna
3 miejsce – MDP Machcin

Kolarzom kibicowała burmistrz Śmigla

Lotna premia w Śmiglu

4 miejsce – MDP Rąbin
5 miejsce – MDP Borowo
6 miejsce – MDP Stare Oborzyska
7 miejsce – MDP Czacz
8 miejsce – MDP Czempiń
9 miejsce – MDP Głuchowo

Klasyfikacja generalna w grupie MDP 
dziewczęta wg regulaminu CTIF
1 miejsce – MDP Machcin

Klasyfikacja generalna w grupie MDP 
chłopcy wg regulaminu CTIF
1 miejsce – MDP Krzywiń

AKA, fot. gmina Kościan

Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza odebrał 
Roman Schiller

Mieczysław Michalak i Roman Schiller 
zostali odznaczeni






