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Po letniej przerwie, pierwsza sesja 
Rady Miejskiej Śmigla odbyła się
25 sierpnia 2016 r. Radni w kom-
pletnym składzie podjęli 14 uchwał.

Istotną sprawą było podjęcie uchwały 
dotyczącej likwidacji, a także przekształ-
cenia Zakładu Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej w Śmiglu w jednoosobo-
wą spółkę z ograniczoną odpowiedzialno-
ścią. Za podjęciem takiej decyzji przema-
wiało kilka argumentów, które zostały 
ujęte w uzasadnieniu do uchwały, m.in.: 
fakt, że w obecnej formie działalności 
zakład podlega ograniczeniom wynika-
jącym z zasad gospodarki budżetowej 
i finansów publicznych, w szczególności 
krótkoterminowej perspektywy planowa-
nia i powiązania z budżetem gminy, a brak 
osobowości prawnej zakładu stanowi ba-
rierę jego rozwoju, w tym możliwość za-
ciągania zobowiązań kredytowych w celu 
finansowania działalności. Utworzenie 
spółki prawa handlowego, posiadającej 
osobowość prawną, pozwoli także zacho-
wać samodzielność podatkową zakładu. 
Przekształcenie zakładu w spółkę nie 
wpłynie też negatywnie na stosunki pra-
cy pracowników zatrudnionych w zakła-
dzie budżetowym, ponieważ zachowana 
zostanie gwarantowana prawnie ciągłość 
zatrudnienia. Utworzona spółka będzie 
mogła realizować zlecenia na rzecz gmi-
ny Śmigiel w zakresie dotychczas wyko-
nywanym, z wykorzystaniem procedury 
in-house, przewidzianej w ustawie Prawo 
zamówień publicznych. Procedura prze-
kształcenia zakładu będzie trwała około 

XXII sesja Rady Miejskiej Śmigla
trzech miesięcy. Za przyjęciem uchwały 
opowiedziało się 9 radnych, 3 wtrzymało 
się od udzielenia głosu, a 3 było przeciw-
nym wprowadzenia jej w życie.

Radni podczas sesji podjęli trzy uchwały. 
Dwie z uchwał dotyczyły dofinansowania 
inwestycji drogowych. Zgodnie z ich za-
pisami gmina przeznaczy milion złotych 
na przebudowę ciągu dróg powiatowych 
na odcinku: Nowa Wieś-Żegrówko-Kar-
śnice, a także ponad 4 miliony złotych 
na budowę drogi powiatowej od granicy 
powiatu do węzła Nietążkowo wraz z bu-
dową obwodnicy Bronikowa i Morowni-
cy. Trzecia uchwała dotyczyła wsparcia 
finansowego w kwocie 50 tys. złotych 
z przeznaczeniem na modernizację szpita-
la w Kościanie. 

W obradach uczestniczyła również bur-
mistrz Wielichowa - Honorata Kozłowska, 
która w listopadzie ubiegłego roku zwró-
ciła się do burmistrza Śmigla z pismem 
w sprawie możliwości przekazania w for-
mie darowizny na rzecz wielichowskiego 
samorządu działki w Wielichowie, na któ-
rej zlokalizowany jest dawny budynek 
dworca śmigielskiej kolejki aktualnie 
użytkowany przez Sekcję Turystyki Mo-
tocyklowej Ligi Ochrony Kraju. W związ-
ku z powyższym podczas sesji pod gło-
sowanie został poddany projekt uchwały 
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 
na rzecz gminy Wielichowo przedmio-
towej nieruchomości, z przeznaczeniem 
na cel publiczny. Radni wyrazili zgodę.

Radni także pozytywnie zaopiniowali 
przyjęcie przez gminę Śmigiel od Skarbu 

Państwa na podstawie umowy darowizny 
działki zlokalizowanej w Żegrówku z prze-
znaczeniem na teren rekreacyjny dla 
mieszkańców okolicznych wsi.

Wśród podjętych na sesji uchwał były 
również dwie dotyczące nadania imienia 
Arkadego Fiedlera Gimnazjum i Szkole 
Podstawowej w Zespole Szkół w Starej 
Przysiece Drugiej oraz dwie dotyczące 
budżetu gminy Śmigiel, tj. wprowadzenia 
zmian do bieżącego budżetu oraz analo-
gicznie zmian wieloletniej prognozy finan-
sowej.

W związku z faktem, że w Śmiglu zlo-
kalizowany jest żłobek, radni podjęli tak-
że uchwałę w sprawie wysokości i zasad 
ustalania i rozliczania dotacji celowych dla 
podmiotów prowadzących na terenie gmi-
ny żłobki.  W roku 2017 dotacja na jedno 
dziecko miesięcznie wyniesie 380 zł.

Ponadto radni w trakcie sesji: przyjęli 
regulamin utrzymania czystości i porząd-
ku na terenie gminy Śmigiel, wprowadzili 
zmiany do uchwały w sprawie Programu 
współpracy gminy Śmigiel z organizacja-
mi pozarządowymi oraz innymi podmio-
tami działającymi w sferze działalności 
pożytku publicznego na rok 2016, rozsze-
rzając obszar współpracy w zakresie ak-
tywizacji społecznej młodzieży z małych 
środowisk.

W związku z zamiarem wprowadzenia 
na terenie Śmigla budżetu obywatelskie-
go w trakcie sesji została podjęta uchwała 
w sprawie zasad konsultacji społecznych 
dotyczących tego budżetu.

AKA
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W sierpniu br. ogłoszona została 
lista pozytywnie ocenionych me-
rytorycznie projektów, zgłoszo-
nych w ramach Osi priorytetowej
3 Energia, Poddziałania 3.2.1 Kom-
pleksowa modernizacja energetyczna 
budynków użyteczności publicznej. 
Gmina Śmigiel  w ramach Wielkopol-
skiego Regionalnego Programu Ope-
racyjnego na lata 2014-2020 złożyła do 
Urzędu Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Wielkopolskiego wniosek pn. „Mo-
dernizacja energetyczna budynków 
użyteczności publicznej w Śmiglu (Cen-
trum Kultury i Szkoły Podstawowej, 
Gimnazjum wraz z salą gimnastycz-
ną)”. Na liście zajęła 5 miejsce, co ozna-
cza, że otrzyma dofinansowanie na mo-
dernizację szkoły i Centrum Kultury. 

Milionowe dofi nansowanie dla gminy
Jest to duży sukces, obydwa budynki 
bowiem wymagają gruntowego remon-
tu. Koszt modernizacji wynosić będzie 
5 443 827,91 zł, a kwota, która zostanie 
dofinansowana to aż 4 260 526,44 zł.
W ramach projektu zostaną wykonane 
następujące zadania:
a) Centrum Kultury w Śmiglu:
• modernizacja instalacji c.o. i wentyla-

cji mechanicznej, (grzejniki),
• ocieplenie dachu płaskiego,
• ocieplenie ścian zewn. budynku stare-

go i nowego, ścian zewn. sali, dachu 
sali widowiskowej, ściany przyziem-
nej i dachu stromego,

• wymiana okien, drzwi i luksferów,
• wymiana oświetlenia na oświetlenie 

typu LED,
• montaż paneli fotowoltaicznych.

b) Szkoła Podstawowa, Gimnazjum i sala 
gimnastyczna:

• modernizacja instalacji c.o., c.w.u. 
i wentylacji mechanicznej,

• wymiana okien i drzwi,
• ocieplenie ścian wachlarza, ściany 

szczytowej, ściany podłużnej, dachu 
sali gimnastycznej i ścian przy grun-
cie,

• wymiana oświetlenia na oświetlenie 
typu LED,

• montaż paneli fotowoltaicznych.
Realizacja inwestycji ma zostać za-

kończona do końca października 2017 
roku. Zaplanowane zadania przyczynią 
się do podniesienia standardu życia 
mieszkańców całej gminy Śmigiel.

M.M.

W ostatni weekend sierpnia Mło-
dzieżowa Orkiestra Dęta ze Śmigla 
uczestniczyła w XI Międzynarodo-
wym Festiwalu Orkiestr Dętych we 
Wrześni. Na konkurs zakwalifikowała 
się po przeprowadzonych eliminacjach, 
które polegały na ocenie wysłanej wcze-
śniej płyty demo. Poziom uczestników 
był wysoki, dlatego sam udział w festi-
walu dla orkiestry był dużym zaszczy-
tem. Konkurs miał charakter dwudnio-
wy. W pierwszym z nich jury oceniało 
przemarsz i grę w marszu. Jego zwień-
czeniem był koncert Alicji Majewskiej 
i Włodzimierza Korcza. Drugiego dnia 

Sukces śmigielskiej orkiestry
każda orkiestra wykonywała 
koncert sceniczny.

Z ogromną radością przyjęli-
śmy informację, że Młodzieżo-
wa Orkiestra Dęta ze Śmigla 
decyzją jury zajęła III miejsce! 
W nagrodę kapelmistrz orkie-
stry Piotr Błaszkowski odebrał 
puchar oraz czek w wysokości 
1500 zł.

Pierwsze miejsce zajęła Or-
kiestra Retuwanka z Czech, 
a drugie Orkiestra Staromiej-
ska.

AKA, foto archiwum

Po dwumiesięcznej przerwie, po-
nownie spotkaliśmy się w murach 
nietążkowskiej szkoły. 1 września 
w hali gimnastycznej odbyła się inau-
guracja roku szkolnego 2016/2017. Po 
wprowadzeniu sztandaru szkoły i od-
śpiewaniu hymnu państwowego, głos 
zabrała dyrektor – Arleta Adamczak
-Puk. Powitała ona uczniów i nauczycieli, 
życząc wszystkim niesłabnącego entu-

Inauguracja
zjazmu w zdobywaniu wiedzy oraz reali-
zacji życiowych celów. W przemówieniu 
dyrektor nawiązała do tragicznych dla 
naszego narodu wydarzeń związanych 
z wybuchem II wojny światowej.

Kolejnym punktem uroczystości było 
podpisanie porozumienia pomiędzy Sto-
warzyszeniem Strzeleckim i Historycz-
nym im. Kościańskiej Rezerwy Skau-
towej reprezentowanym przez członka 

zarządu – Piotra Nawrota, a Zespołem 
Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana 
Kasprowicza w Nietążkowie reprezen-
towanym przez Arletę Adamczak-Puk. 
Następnie powitano wszystkich pierw-
szoklasistów, którym przedstawiono 
wychowawców i wręczono pamiątkowe 
certyfikaty. Po części oficjalnej i krótkiej 
części artystycznej, uczniowie rozeszli 
się z wychowawcami do klas.

ZSP w Nietążkowie
foto archiwum
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Instytut Historii Uniwersytetu Ja-
giellońskiego w Krakowie przy współ-
pracy Fundacji Na Rzecz Ochrony 
Zabytków Ziemi Śmigielskiej oraz 
wsparciu burmistrza Śmigla realizuje 
projekt pn. „Inwentaryzacja cmentarzy 
ewangelickich w Śmiglu oraz Robaczy-
nie”. Inwentaryzacji dokonali studenci 
krakowskiego uniwersytetu pod kie-

Inwentaryzacja cmentarzy
runkiem dr Adama Górskiego, którzy 
gościli w Śmiglu w dniach 19-23 wrze-
śnia br. Efektem końcowym ich pra-
cy będzie publikacja poświęcona obu 
cmentarzom, wydana nakładem Uni-
wersytetu Jagiellońskiego.

M.M.
foto M. Majer

Lekcja patriotyzmu

Z inicjatywy burmistrz Śmigla 
na przejściu dla pieszych przy ulicy 
Kościuszki w Śmiglu zatrudniono 
osoby do przeprowadzania dzieci 
przez ulicę.

W związku z budową drogi S5 ruch 
samochodów ciężarowych na ulicy Ko-
ściuszki jest wzmożony. W trosce o po-
prawę bezpieczeństwa dzieci w drodze 

Dla bezpieczeństwa
do szkoły i ze szkoły, zatrudniono 
osoby odpowiedzialne za przeprowa-
dzanie przez ulicę. Dzieci będą mogły 
korzystać z pomocy, tak długo, dopó-
ki na niniejszej trasie będą kursowały 
samochody ciężarowe wożące z Nowej 
Wsi piasek na budowę drogi S5 do Ra-
domicka. Wkrótce podobne rozwiąza-
nie zastosowane zostanie także na uli-

Burmistrz Śmigla oraz prze-
wodniczący Rady Miejskiej Śmi-
gla spotkali się we wrześniowe 
popołudnie z członkami oraz 
podopiecznymi śmigielskiego 
koła Związku Kombatantów RP 
i Byłych Więźniów Politycznych. 
Śmigielskie koło działa od 18 lat. 
Aktualnie zrzesza ponad 60 osób. 
Burmistrz Śmigla zaprosiła ich 
na spotkanie w związku z obcho-
dzonym 1 września „Dniem Kombatan-
ta”. Drugim powodem były odznaczenia 

Kolejne miejscowości naszej gmi-
ny zorganizowały Dożynki Wiejskie. 
Uroczystości odbyły się w Czaczu, 
Machcinie, Koszanowie, Glińsku, Roba-
czynie, Bruszczewie i Zygmuntowie.

Szczególnie uroczyste były te w Że-
grówku zorganizowane przez rady so-
łeckie: Żegrowa, Żegrówka i Bielaw 17 
września br. Na uroczystości nie zabra-
kło lokalnych włodarzy, których powitał 
sołtys Żegrówka – Henryk Skorupiński.

Część artystyczną rozpoczął Zespół 

1 września to nie tylko pierwszy 
dzień szkoły, ale także rocznica wy-
buchu II Wojny Światowej. Pamiętają 
o tym także w śmigielskich szkołach. 
O godzinie 800 odbyła się uroczysta msza 
święta, w której uczestniczyły poczty 
sztandarowe, delegacje oraz uczniowie 
z nauczycielami. Po jej zakończeniu 
wszyscy uczestnicy udali się na rynek, 
złożyć wieniec i znicze przy tablicy 
upamiętniającej rozstrzelanych miesz-

kańców Ziemi Śmigielskiej. 
Samorząd reprezentowali: za-
stępca Marcin Jurga, skarbnik 
Piotr Szmytkowski oraz wice-
przewodniczący Rady Miejskiej 
Śmigla Krzysztof Łączny. Na-
stępnie wszyscy udali się na bo-
isko szkolne, gdzie uroczyście 
rozpoczęto nowy rok szkolny 
2016/2017.

M.M.

Dożynki

Dzień Kombatanta

– „Kombatanckie Krzyże Zwycięstwa”, 
które od Zarządu Głównego Związku 

otrzymało 6 śmigielskich komba-
tantów.

Burmistrz oraz przewodniczą-
cy rady złożyli gratulacje odzna-
czonym członkom oraz życzenia 
wszystkim obecnym. Na ręce pre-
zesa koła - Władysława Piecucha 
złożono kwiaty w związku z obcho-
dzonym we wrześniu jubileuszem 
10 lat pełnienia funkcji.

Spotkanie umilały występy wokal-
ne uczennic z gimnazjum w Śmiglu.

M.M. foto M. Majer

cy Północnej.
Warto nadmienić, że w odpowiedzi 

na prośby rodziców, burmistrz Śmigla 
na początku września spotkała się z kie-
rownikiem Posterunku Policji w Śmi-
glu oraz Strażą Miejską, aby w czasie 
wzmożonego ruchu zwrócili szczegól-
ną uwagę na bezpieczeństwo dzieci.

M.M.

Pieśni i Tańca Żeńcy Wielkopolscy. 
Następnie na scenie zaprezentowali się 
przedszkolacy z oddziału w Żegrówku. 
W związku z tym, że dożynki są świętem 
ludowym, a także ogłaszają zbliżający 
się koniec lata, mali artyści zaśpiewali 
piosenkę „Kolorowe lato” i ubrani w ko-
lorowe stroje występem artystycznym 
pożegnali lato. Przedszkolacy zaprezen-
towali się również w występie artystycz-
nym „wesoła rodzina”. Na zakończenie 
występów dzieci zostały nagrodzone 

ogromnymi brawami ze strony rodzi-
ców oraz zaproszonych gości.  

M.D. foto J.Lajsner

Robaczyn
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Żłobek „Wiatraczek” w Śmiglu
31 sierpnia br. obchodził pierwsze 
urodziny. W imprezie, poza malusz-
kami i ich opiekunkami, wzięli udział 
także zaproszeni goście: Marcin Jurga 
– zastępca burmistrza Śmigla oraz Wie-
sław Kasperski – przewodniczący Rady 
Miejskiej Śmigla.  Zgodnie z urodzino-
wą tradycją był tort ze świeczką oraz 
upominki dla podopiecznych ze żłobka. 
Dzieci zaprezentowały swoje umiejęt-
ności taneczne.

Roczek śmigielskiego żłobka
W placówce może prze-

bywać 15 dzieci i obecnie 
wszystkie miejsca są wy-
korzystane. Na liście re-
zerwowej czekają kolejne 
dzieci. Zarząd Spółdzielni 
„Śmigielanka” z okazji 
rocznicy postanowił zaku-
pić dla maluszków 6-oso-
bowy wózek.

AKA
fot. M. Dymarkowska

W niedzielę, 4 września br. na Pla-
cu Rozstrzelanych w Śmiglu odbyło 
się Narodowe Czytanie „Quo Va-
dis” Henryka Sienkiewicza.

Organizatorem wydarzenia, jak co 
roku, była Miejska Biblioteka Publicz-
na w Śmiglu. W związku z tematyką 
czytanego utworu, teren przy fontannie 
przeobrażono w plac rzymski. Aktorzy 

Narodowe Czytanie w Śmiglu
z grupy teatralnej „Przyjaciele”, działa-
jącej przy Centrum Kultury w Śmiglu 
oraz pracownicy tejże instytucji wcie-
lili się w postaci z sienkiewiczowskiej 
powieści. Natomiast słuchacze mogli 
skosztować domowego ciasta, owoców 
i soków. Niestety, czytanie skróciła ka-
pryśna pogoda. 

Bibliotekarki składają serdeczne po-
dziękowania wszystkim zaangażowa-
nym w przygotowanie Narodowego 
Czytania, zwłaszcza młodym aktorom, 
a także tym, którzy w niedzielne popo-
łudnie postanowili dołączyć i wysłu-
chać fragmentów powieści.

Joanna Lajsner
foto Joanna Lajsner



październik/2016 7

Po raz czwarty w mieście wiatraków 
obyło się jesienne spotkanie orkiestr 
dętych. W tym roku na śmigielskim 
rynku zaprezentowały się trzy or-
kiestry: Młodzieżowa Orkiestra Dęta 
Gminnego Centrum Kultury w Prze-
męcie, Młodzieżowa Orkiestra Dęta 
„Blue Brass Band” z Włoszakowic oraz 
gospodarz spotkania: Młodzieżowa Or-
kiestra Dęta ze Śmigla.

Impreza, prowadzona przez Piotra 
Błaszkowskiego – kapelmistrza śmi-
gielskiej orkiestry, rozpoczęła się 
przemarszem orkiestr ulicami miasta. 
Uświetnił go towarzyszący muzykom 
z Przemętu i Włoszakowic występ ze-
społów mażoretek. Koncert na śmigiel-
skim rynku rozpoczął się od wspólnego 

IV Jesienne Spotkanie Orkiestr Dętych
wykonania utworu pt. „Orkiestry dęte”. 
Następnie orkiestry wystąpiły z indy-
widualnym repertuarem. Nowością 
była bitwa perkusyjna zaprezentowana 
przez MOD „Blue Brass Band” z Wło-
szakowic.

Na pamiątkę spotkania wszystkie or-
kiestry otrzymały okolicznościowe sta-
tuetki, które w imieniu burmistrz Mał-
gorzaty Adamczak wręczył jej zastępca 
Marcin Jurga w asyście radnego Lecha 
Żaka. Wśród publiczności zasiedli rów-
nież: Stanisław Waligóra – wójt gminy 
Włoszakowice, ks. dziekan Krzysztof 
Mizerski, Gwidon Kaczmarek – kierow-
nik Posterunku Policji w Śmiglu, a tak-
że Jan Nowicki – wieloletni kapelmistrz 
śmigielskiej orkiestry.

Organizatorami tegorocznego spo-
tkania byli: burmistrz Śmigla, Młodzie-
żowa Orkiestra Dęta ze Śmigla oraz 
śmigielskie Centrum Kultury. Pomo-
cą służyli także: Zakład Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej, policja 
i straż miejska. Patronat medialny nad 
imprezą objęły: „Witryna Śmigielska” 
i Telewizja Leszno.

Następne Jesienne Spotkania Orkiestr 
Dętych przypadają za dwa lata, ale już
w przyszłym roku śmigielska orkiestra 
obchodzić będzie kolejny jubileusz,
co dla jej miłośników i sympatyków 
będzie zapewne bardzo oczekiwanym 
wydarzeniem.

AKA, M.D. 
foto A. Kasperska
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Na zaproszenie partner-
skiego miasta znajdującego 
się we Francji grupa miesz-
kańców ziemi śmigielskiej 
od 23 do 26 września br. 
gościła w Neufchâteau. 
Okazję do spotkania stanowi-
ły obchody 15. rocznicy pod-
pisania umowy o współpracy 
obu miast.

Gminę Śmigiel reprezento-
wali: burmistrz Małgorzata 
Adamczak wraz z zastępcą 
Marcinem Jurgą, radni rady 
miejskiej: Gabriela Kasper-
ska, Alfred Splisteser, Wojciech Adam-
czewski, prezes śmigielskiej spółki 
Wodociągowo-Kanalizacyjnej – Violet-
ta Gładysiak, dyrektor Centrum Kul-
tury – Eugeniusz Kurasiński, strażacy 
z OSP Śmigiel, muzycy z Młodzieżo-
wej Orkiestry Dętej, członkowie chóru 
„Harmonia”, solistki Studia Piosenki 
„Muzol”, panie z kół gospodyń wiej-
skich działających w: Morownicy, Ro-
baczynie, Starej Przysiece Pierwszej, 
Nowej Wsi, Czaczu, Brońsku, Śmiglu, 
Sierpowie i Poladowie, a także pracow-
nicy Centrum Kultury oraz Urzędu 
Miejskiego Śmigla.
Śmigielscy artyści zaprezentowali 

się w Neufchâteau podczas sobotnie-
go spektaklu, który odbył się z okazji

Z wizytą w Neufchâteau

jubileuszu w tamtejszym domu kultury. 
Występ śmigielan poprzedził koncert 
chopinowski połączony z wieczorem 
literackim poświęconym Fryderykowi 
Chopinowi. Panie z kół gospodyń przy-
gotowały we Francji tradycyjny polski 
bigos, którym poczęstowały wszyst-
kich uczestników wizyty polsko-fran-
cuskiej podczas niedzielnej kolacji. 
Natomiast przedstawiciele OSP wzię-
li udział w strażackich manewrach, 
a Młodzieżowa Orkiestra Dęta zagrała 
na handlowych uliczkach Neufchateau, 
gdzie odbywało się święto jabłka. Śmi-
gielanie wzięli również udział w poka-
zie tresury psów, który odbył się przy 
hotelu dla zwierząt, a także byli gośćmi 
strażaków 

w remizie w Neufchâteau.
Oficjalna część jubileuszo-

wych obchodów miała miej-
sce ostatniego dnia pobytu 
w Neufchâteau w tamtejszym 
urzędzie. W uroczystym spo-
tkaniu z merem Simonem 
Leclerc wzięła udział śmigiel-
ska delegacja oraz dwie de-
legacje z miast partnerskich 
Neufchâteau z: niemieckiego 
Heringen i portugalskiego 
Miranda de Corvo. Obecny 
był również Jacques Drapier – 
poprzedni mer, który podpisał 

umowę o współpracy ze Śmiglem. 
Uczestnicy wyjazdu zwiedzili także 

stolicę Lotaryngii – Nancy, która koja-
rzona jest z Polską, a ściślej z regionem 
leszczyńskim ze względu na osobę kró-
la Stanisława Leszczyńskiego, księcia 
Lotaryngii. Śmigielanie odwiedzili rów-
nież Domremy – miejscowość, w której 
urodziła się i żyła Joanna  d’Arc. 

Organizacją pobytu śmigielskiej de-
legacji w Neufchâteau zajął się komitet 
do spraw partnerskiej współpracy, któ-
remu przewodniczy Jean Michel Gre-
goir.

AKA,
foto M. Dymarkowska

Jean Michel Gregoir, 
Simon Leclerc 
i Małgorzata Adamczak
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W niedzielne popołudnie, 11 wrze-
śnia br.  zaproszono do Centrum 
Kultury mieszkańców gminy Śmigiel 
na spektakl Gabrieli Zapolskiej „Ża-
busia” wykonany przez grupę teatralną 
„Tajemnica słowa” działającą przy GOK 
we Włoszakowicach. 

„Żabusia” to bez wątpienia jedno 
z najwybitniejszych osiągnięć Gabrieli 
Zapolskiej. Dramat ten rozgrywa się 
w Warszawie w 1896 roku i wymierzony 
jest przede wszystkim w mieszczańską 
hipokryzję. Miażdżąca krytyka spotyka 

„Żabusia” na śmigielskiej scenie
w „Żabusi” wszystkich, zarówno ob-
łudników, jak i naiwnych, którzy dzię-
ki swojej łatwowierności padają ofiarą 
czyjegoś wyrachowania. W role boha-
terów dramatu wcielili się: Milena No-
wicka, Agnieszka Nowicka, Agata Sa-
mol, Sonia Ridel, Maja Bajon, Martyna 
Chomska, Zuzanna Michalewicz, Mo-
rena Hojzler, Krzysztof Peisert, Aleksy 
Urbaniak, Marcin Sielągowski oraz go-
ścinnie Patryk Wieczorek – pracownik 
Centrum Kultury. 

Wspaniała gra aktorska młodych ludzi 

sprawiła, że widownia z łatwością i przy-
jemnością „przeniosła się” do miesz-
czańskiego mieszkania Heleny i Jana 
Bartnickich. 

Spektakl wyreżyserowała Kinga Kaź-
mierczak, która była jednocześnie au-
torką scenografii.

M.D.
foto archiwum
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Śmigiel w kronice „Orędownika Śmigielskiego” w 1932 roku

Nowinki ze śmigielskiej kroniki:
Orędownik poinformował czytelni-

ków o likwidacji w Wielkopolsce kil-
ku powiatów, tj.: ostrzeszowskiego, 
koźmińskiego, pleszewskiego, śmi-
gielskiego, grodziskiego oraz powiatu 
w Strzelnie. Wyrażono obawę, że ode-
branie im charakteru miast powiato-
wych przełoży się niekorzystnie na ich 
położenie. 
Śmigielska Kolej Powiatowa zawia-

damiała, że pociąg towarowy do Wie-
lichowa będzie odjeżdżał ze Śmigla 
o 1200, zamiast o godzinie 1100. 

Do „Krwawego wesela” i ślubu na łożu 
śmierci doszło w Wilkowie Polskim.
26 stycznia odbył się ślub pana młode-
go z Wilkowa Polskiego i panny mło-
dej ze Śniat. Przed wyjazdem z kościo-
ła pan młody wręczył rewolwer swemu 
szwagrowi. Nie miał świadomości,
że jest nabity. Podczas manipulowa-
nia padł strzał i kula utkwiła w piersi 
pana młodego. Przywołano księdza, 
który udzielił ślubu młodym. Pierw-
szej pomocy udzielił dr Zenkteler ze 
Śmigla i przesłał rannego do szpitala 
w Kościanie, gdzie zmarł 28 stycznia.

Tenże lekarz oferował sprzedaż za 800 
złotych swego Forda rocznik 1925 wraz 
z 5 „mało zużytymi oponami” i dużą ilo-
ścią nowych części zapasowych.

Do świętokradztwa doszło w koście-
le w Bojanowie Starym, gdzie złodziej 
usiłował rozbić skarbonkę św. Antonie-
go. Sprawca, mieszkaniec Bojanowa 
Starego, dokonał poprzednio 8 podob-
nych kradzieży w: Górce Duchownej, 
Drzeczkowie, Osiecznej, Buczu, Cza-
czu, Włoszakowicach, Wielichowie, 
Wonieściu, Długich Starych, Turwi, 
Łuszkowie i Krzywiniu. Wiosną, tj.
24 kwietnia „Towarzystwo Cyklistów 
„Pogoń 1929” zorganizowało na sta-
dionie miejskim zawody w piłkę nożną 
z KKS Kościan, a następnie 4 wyści-
gi cyklistów na dystansie 2000, 4000 
i 6000 metrów. 

12 czerwca święcenia kapłańskie 
w poznańskiej katedrze z rąk ks. kar-
dynała Hlonda otrzymał mieszkaniec 
Śmigla ks. Jan Pietrzak, który powoła-
ny został na wikariat do Lwówka.

W dniach od 2 do 6 lipca odbyło się 
uroczyste strzelanie o godność króla 
kurkowego. Po zakończeniu strzelania 

odbył się w ogrodzie bal królewski. 
W niedzielę 10 lipca odbyły się zawo-

dy piłkarskie między drużynami „Czar-
nych” z Leszna i II drużyną „Pogoni” 
Śmigiel, a następnie „Unią Kościan 
i I drużyną „Pogoni”.

Kolejne tragiczne wydarzenie mia-
ło miejsce 16 lipca, gdy w czasie prac 
polowych w Nowejwsi piorun uderzył
w 2 osoby. Jedna została zabita, a dru-
ga ciężko ranna.

Dyrekcja Żeńskiej Szkoły Gospo-
darczej w Nietążkowie informowała, 
że przyjmuje zgłoszenia na nowy rok 
szkolny trwający 11 miesięcy. Nauka 
była bezpłatna, ale za utrzymanie w in-
ternacie trzeba było zapłacić 85 zł mie-
sięcznie.

6 września 1932 roku ukazał się 
ostatni numer Orędownika. Informo-
wano w nim m.in. o uroczystościach 
związanych z odpustem Matki Boskiej 
Pocieszenia w Górce Duchownej, 
a także o tym, że 7 września odbędzie 
się w Śmiglu jarmark na konie, bydło, 
świnie, drób i towary kremne.

Jan 
Pawicki

Przedszkole Samorządowe w Śmi-
glu uczestniczyło w Europejskim Ty-
godniu Sportu. Kampania realizowana 
pod hasłem #BeActive (Bądź aktywny)  
ma na celu zachęcić zarówno dzieci, jak 
i ich rodziców do prowadzenia aktywne-
go trybu życia przez cały rok. Narodo-
wym Koordynatorem ETS w Polsce jest 
Ministerstwo Sportu i Turystyki. 

W ramach projektu przedszkolaki je-
den wybrany dzień spędziły, przepro-
wadzając sportową rywalizację. Były 
ćwiczenia przy muzyce, rozwijające 
sprawność wszystkich części ciała, bie-
gi, a także skoki w dal. Dzieci pokony-
wały tory przeszkód, dostosowane do 
ich wieku i możliwości. Ponadto przed-
szkolaki lubiące sportową rywalizację 
wzięły udział w konkurencjach z po-
działem na drużyny – w biegu z worecz-
kiem na głowie, rzucie piłeczką do celu, 
a także czworakowaniu w tunelu. Ćwi-
czenia odbywały się na terenie przed-
szkolnego placu zabaw. Każde dziecko 

Aktywni przedszkolacy
otrzymało medal za właściwą sportową 
postawę. Celem projektu było zachę-
cenie najmłodszych do prowadzenia 
aktywności ruchowej nie tylko w przed-

szkolu, ale również podczas chwil spę-
dzanych wspólnie z rodzicami. 

E.L.
foto archiwum
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Członkowie Hufca ZHP Śmigiel 
wzięli udział w 23. edycji rajdu har-
cerskiego „Zapałka 18”, który odbył 
się w Puszczy Noteckiej koło Między-
chodu w dniach 16-18 września br. Rajd 
został zorganizowany przez miejscową 
drużynę 7 DH „Dragon”. Do rywaliza-
cji na trasie wędrowniczej przystąpiło 
czternaścioro harcerzy i harcerek z Huf-
ca Śmigiel. Łącznie harcerze pokonali 
około 40 km – 10 km na trasie nocnej, 
która polegała na odnalezieniu specjal-

Zapałka 18
nie oznaczonych kartek, zamieszczo-
nych w lesie oraz 30 km na trasie dzien-
nej wymagającej zaliczenia dwunastu 
punktów, na których trzeba było wyka-
zać się: sprawnością fizyczną, kreatyw-
nością, sprytem, wiedzą historyczną 
i harcerską. 

Harcerze między innymi zmierzyli się 
z: przeprawą łodzią przez Wartę, roz-
stawieniem namiotu wojskowego „10”, 
wykonaniem celnych strzałów z moź-
dzierza, wiatrówki i łuku. Najtrudniej-
sze okazały się tzw. „mokre punkty”: 

przeprawa przez teren bagienny, a tak-
że pokonanie doliny mostem linowym. 
Dzięki determinacji i organizacji całego 
patrolu, harcerze z Hufca Śmigiel zasłu-
żenie zajęli I miejsce. W rajdzie brało 
udział 16 patroli liczących łącznie oko-
ło 180 osób między innymi z: Poznania,
Jarocina, Sulęcina, Pniew, Gorzowa 
Wlkp. i Śremu. „Mieliśmy bardzo silną 
konkurencję, dlatego też rywalizacja to-
czyła się o każdą sekundę, każdy punkt. 
Dawaliśmy z siebie wszystko do samego 
końca, patrole z Poznania, Sulęcina, czy 
Jarocina przyjechały bardzo silną ekipą, 
jednak nie ustąpiliśmy i udało nam się 
zwyciężyć” – wspominali po rajdzie.

pwd. Dominik Górny
foto archiwum

Harcerska drużyna ,,Słoneczna 
Gromada” zorganizowała 10 wrze-
śnia br. dla drużyn ze śmigielskiego 
Hufca Święto Pieczonego Ziemnia-
ka. Po raz trzynasty harcerze spotkali 
się w Żegrówku na terenie rekreacyj-
nym „OAZA”, skąd wyruszyli rowe-
rami na wyczerpującą grę terenową.
Na trasie uczestnicy musieli wykazać się 
wiedzą harcerską, m.in.: znajomością 
szyfrów i samarytanki oraz sprawnością 
fizyczną pokonując tor przeszkód na li-
nach zawieszonych na drzewach. Naj-
większą trudnością okazała się długość 
trasy (niespełna 25 km) oraz pustynna 
pogoda. Główną atrakcją okazało się 
zdobycie wieży widokowej w Siekowie. 

W rywalizacji bezkonkurencyjna 

Harcerski Start w Żegrówku
okazała 7 HDWP ,,Stokrotka” ze Śmi-
gla, nie zabrakło również uczestników
z: Czacza, Grodziska Wielkopolskie-
go i Wielichowa. Wszystkie drużyny 
otrzymały dyplomy i nagrody. Po grze 
przyszła kolej na wspólny śpiew i pląsy 
przy ognisku, przy którym uczestnicy 
piekli także kiełbaski i ziemnia-
ki. Bardzo ważnym momentem 
spotkania było przekazanie 
granatowego sznura przez dru-
hnę Agnieszkę Żyto druhnie 
Martynie Ziegler w obecności 
komendantki Hufca Śmigiel – 
hm. Magdaleny Drótkowskiej. 
Święto pyry zakończono obrzę-
dową iskierką przyjaźni oraz 
słodką niespodzianką przeka-

zaną każdemu uczestnikowi. 
Organizatorzy dziękują sponsorom 

za pomoc w organizacji Harcerskiego 
Startu, a w szczególności państwu Kacz-
markom oraz pani Jadwidze Ratajczak. 

Agnieszka Żyto,
foto archiwum
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Pracownicy kolei śmigielskiej w okresie międzywojennym

Kolejny wykaz pracowników kolei 
śmigielskiej obejmuje osoby zatrud-
nione w okresie międzywojennym 
(1919-1939). W tym czasie wąsko-
torówka funkcjonowała pod dwoma 
nazwami. Nazwa Śmigielskie Koleje 
Powiatowe (występująca również jako 
Śmigielska Kolej Powiatowa) została 
nadana po odzyskaniu niepodległości 
i była używana do 1932 r. W tym czasie 
likwidacji uległ powiat śmigielski i włą-
czono go do powiatu kościańskiego. 
W zawiązku z tym nadana została nowa 
nazwa – Kościańska Wąskotorowa Ko-
lej Powiatowa w Śmiglu. Używano ją do 
wybuchu wojny w 1939 r. 

Wykaz pracowników kolei śmigiel-
skiej w latach 1919-1939:
(z uwzględnieniem stanowiska pracy, 
okresu zatrudnienia oraz dodatkowych 
informacji)
1. Andrzejewski Michał – nadzorca 

toru od 14.03.1910 r., zam. Śmigiel,
2. Balcerkiewicz Stanisław – robot-

nik kwalifikowany od 08.05.1935 r., 
zam. Rakoniewice,

3. Bentzin Teobald – kierownik paro-
wozu od 1900 r. do 1930 r.,

4. Buchwald Piotr – kancelista/siła 
pomocnicza w administracji, zam. 
Koszanowo,

5. Cichaszek Józef – robotnik Śmigiel 
od 12.04.1927 r.,

6. Dudziński Ignacy – kontroler
od 01.12.1926 r., zam. Śmigiel,

7. Dzięcioł Franciszek – palacz noc-
ny, zam. Wielichowo,

8. Fengler Wiktor – pomocnik ślusa-
rza, zam. Morownica,

9. Gołębiowski Antoni – technik
od 06.12.1926 r., zam. Rawicz,

10. Hampel Franciszek – robotnik 
stacyjny w Starym Bojanowie 
od 12.10.1929 r., zam. Stare Bojanowo,

11. Jakubowski Tomasz – konduktor 
od 1903 r., zam. Koszanowo,

12. Kamiński Antoni – konduktor/po-
mocnik konduktora od 17.08.1917 
r., zam. Wielichowo,

13. Kamiński Piotr – torowy w Wieli-
chowie od 15.05.1920 r.,

14. Kaźmierczak Józef – zawiadowca
stacji Stare Bojanowo
od 16.08.1924 r. do 01.03.1930 r., 
zam. Stare Bojanowo,

15. Kopczyński Józef – dyrektor kolei 
do 31.12.1926 r.,

16. Krzysztof Józef – uczeń ślusarza, 
zam. Boguszyn

17. Kucharski Antoni – maszynista/
kierownik parowozu od 01.03.1929 
r., zam. Krzywiń,

18. Kuskówna Walentyna – pomocnik biu-
rowy/stenotypistka, zam. Śmigiel,

19. Kwiatek Walenty – szofer autobu-
su, zam. Śmigiel,

20. Leśniak Józef – konduktor auto-
busu/kierownik pociągu od 01.08.
1924 r., zam. Śmigiel,

21. Lipski Wiktor – dyrektor kolei
od marca 1927 r. do sierpnia 1930 r.,

22. Łakomy Antoni – konduktor
od 01.07.1924 r., zam. Wielichowo,

23. Łakomy Franciszek – torowy 
w Śmiglu od 13.06.1924 r., zam. 
Śmigiel,

24. Maćkowiak Piotr – palacz, zam. 
Śmigiel,

25. Majchrowicz Jakub – buchalter od 
15.05.1927/zastępca dyrektora/dy-
rektor kolei od 1931, zam. Śmigiel,

26. Majorek Władysław – kowal, zam. 
Koszanowo,

27. Marciniak Julianna – sprzątaczka 
od 07.02.1928 r., zam. Śmigiel,

28. Marszałek Franciszek – robotnik 
stacyjny, zam. Stare Bojanowo ,

Mattukat Ewald – maszynista
od 13.08.1905 r. do 25.05.1929 r., 
egzamin na kierownika parowozu – 
30.01.1913 r.,

29. Matuszczak Stanisław – ślusarz, 

zam. Koszanowo,
30. Michalak Józef – przodownik toro-

wy, zam. Wielichowo,
31. Moszka Józef – asystent kolejowy/

stacyjny w Wielichowie/konduktor 
od 1900 r. do 01.03.1925 r., zam. 
Wielichowo,

32. Nowak Józef – maszynista parowo-
zu od 04.01.1935 r., zam. Robaczyn,

33. Nowak Nikodem – palacz paro-
wozowni Śmigiel od 01.10.1923 r., 
zam. Nietążkowo,

34. Omieczyńska Walentyna – maszy-
nistka w dyrekcji od 07.10.1929 r., 
zam. Śmigiel,

35. Pacholski Leon – palacz, zam. 
Krzywiń,

36. Pawlicki Michał – kołodziej
od 28.11.1918 r., zam. Śmigiel,

37. Piskorski Józef – przodownik 
torowy/torowy w Krzywiniu
od 01.04.1925 r., zam. Krzywiń,

38. Poprawski Piotr – konduktor/
zawiadowca stacji Krzywiń
od 15.01.1908 r., zam. Krzywiń,

39. Potztal Hermann – kierownik warsz-
tatów kolejowych (werkmistrz)
od 01.04.1914 r., zam. Śmigiel,

40. Reimann Richard – urzędnik
od 16.07.1917 r./zarządca dworca
w Śmiglu od 10.01.1918 r.
od 16.07.1917 r.,

41. Rybarczyk Jan – ślusarz od 15.01
1920 r., zam. Śmigiel,

42. Sawała Jan – pomocnik ślusarza, 
zam. Stare Bojanowo ,

43. Schulz Bonawentura – rzemieślnik 
malarz od 01.05.1935 r., zam. Śmi-
giel,

44. Schulz Franciszek – pomocnik ślu-
sarza, zam. Śmigiel,

45. Schulz Ludwik – kierownik pa-
rowozu/pomocnik kierownika 
warsztatów kolejowych (podwerk-
mistrz) od 04.05.1903 r., zam. Śmi-
giel,

46. Skrzypczak Antoni – p.o. zawia-
dowca stacji Wielichowo/za-
wiadowca stacji Stare Bojanowo
od 13.05.1922 r. do 22.06.1929 r., 
zam. Stare Bojanowo,

47. Sobański Stanisław – maszynista/
kierownik parowozu od 15.03.1908 
r., zam. Śmigiel,

48. Spychał Alfons – pomocnik
biurowy od 10.04.1923 r./asystent/
p.o. zawiadowca stacji Śmigiel 
od 01.03.1929 r./zawiadowca
stacji Śmigiel , zam. Śmigiel,

49. Spychał Jan – zawiadowca sta-
cji/naczelnik stacji Wielichowo
od 1899 r., zam. Rakoniewice,

Pracownicy Śmigielskich Kolei Powiatowych przy pociągu z parowozem Krauss. 
Pierwszy od prawej konduktor Jan Urbaniak, 
lata 20. XX wieku.
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50. Szymanowski Franciszek I – maszy-

nista/kierownik parowozu od 07.01.
1920 r., zam. Śmigiel,

51. Szymanowski Franciszek II – maszy-
nista/kierownik parowozu od 15.01.
1915 r., zam. Koszanowo,

52. Szymanowski Wincenty – robotnik 
stacyjny, zam. Koszanowo,

53. Urbaniak Jan – konduktor/pomoc-
nik konduktora/kierownik pociągu 
od 17.03.1923 r., zam. Śmigiel,

54. Urbaniak Marian – maszynista paro-
wozu od 01.07.1939 r., zam. Śmigiel,

55. Weiman Ignacy – robotnik stacyjny 
od 02.11.1938 r. do 01.09.1939 r., 
zam. Śmigiel,

56. Wajmann Jan – robotnik/palacz, 
zam. Śmigiel,

57. Zając Andrzej – przodownik torowy, 
zam. Nowa Wieś,

58. Ziebarth Franciszek – palacz, zam. 
Wielichowo,

59. Zieliński Jan – robotnik, zam. Śmi-
giel,

60. Ziemniak Ludwik – palacz nocny, 
zam. Kąty.

W dalszym ciągu zwracam się z proś-
bą o przekazywanie wszelkich uwag 
do prezentowanych na łamach „Witry-
ny Śmigielskiej” wykazów oraz udo-
stępnienie posiadanych przez Państwa 
pamiątek związanych z koleją śmi-
gielską. Bezpośredni kontakt z auto-
rem dla osób zainteresowanych jest 

Pracownicy kolei śmigielskiej przy autobusie marki Ford.
Od prawej Jan Urbaniak i Antoni Skrzypczak, 
lata 30. XX wieku

możliwy poprzez pocztę elektroniczną 
(e-mail: pawel.px@gmail.com) lub 
za pośrednictwem Centrum Kultury 
w Śmiglu. 

Paweł Jakuboszczak
foto ze zbiorów

Eugeniusza Szczepaniaka

Morownica pamięta
W Morownicy 17 września odbyła 

się wyjątkowa uroczystość – otwarcie 
skweru, na którym została umiesz-
czona tablica upamiętniająca dwie, 
ważne dla tej wsi postacie – Oskara 
Kolberga i Bogumiła Hoffa.

Oskar Kolberg był polskim etno-
grafem, folklorystą i kompozytorem. 
Najważniejszym jego dokonaniem po-
zostało stworzenie podstaw etnografii 
polskiej. Jako pierwszy badacz zebrał 
i usystematyzował kulturę ludową, dzie-
ląc ją według regionów. Efektem jego 
pracy terenowej jest obszerne dzieło 
pn. „Lud. Jego zwyczaje, sposób życia, 
mowa, podania, przysłowia, obrzędy, 
gusła, zabawy, pieśni, muzyka i tań-
ce”, którego tomy zawierają materiały 
dotyczące poszczególnych regionów. 
W dziele tym bardzo szeroko są opisa-
ne zwyczaje, podania i obrzędy z oko-
lic Morownicy, gdyż właśnie w tej wsi 
Kolberg przebywał w latach 1870 i 1875 
na zaproszenie rodziny Niegolewskich 
– ówczesnych właścicieli majątku.

W Morownicy na dworze Niegolew-
skich przebywał także Bogumił Hoff – 
wówczas zarządca majątku, a także ry-
sownik i towarzysz Kolberga w czasie 
wędrówek po Wielkopolsce. Efekty ich 
pracy stanowią dzisiaj bezcenne źródło 
wiedzy o ówczesnych strojach i zwycza-
jach.

Uroczystość w Morownicy rozpoczęła 
się przy tablicy symbolicznym przecię-
ciem wstęgi, którego dokonała bur-

mistrz Śmigla – Małgorzata Adamczak 
w towarzystwie mieszkanki wsi oraz: dr 
Ewy Antyborzec – wicedyrektor Insty-
tutu Oskara Kolberga w Poznaniu, soł-
tysa wsi   Jana Józefczaka,  Michała 

Chudaka – prezesa Fundacji Na Rzecz 
Ochrony Zabytków Ziemi Śmigielskiej 
oraz Piotra Filipowicza - wicepreze-
sa fundacji i dyrektora Zespołu Szkół 
w Bronikowie. Następnie przy dźwię-
kach kapeli dudziarskiej Zespołu Pieśni 
i Tańca „Żeńcy Wielkopolscy” licznie 
zabrani goście i mieszkańcy na chwilę 
odwiedzili pałac w Morownicy, gdzie 
zostali życzliwie przyjęci przez obec-
nego właściciela – holendra Henricusa 
Lambertusa Maria van Diethara, który 
zaprezentował prawdopodobnie jedyne 
istniejące zdjęcie starego dworku Nie-
golewskich – miejsca, w którym bywał 
Oskar Kolberg. Dalsza część uroczysto-
ści odbyła się w sali wiejskiej w Morow-
nicy, gdzie wykłady na temat Oskara 
Kolberga, Bogumiła Hoffa, miejscowo-
ści Morownica oraz  strojów ludowych 
z jej okolic wygłosili: dr Ewa Antybo-
rzec, Piotr Filipowicz oraz Rafał Rosol-
ski. Niezwykle ciekawa była wystawa 
oryginalnych strojów z okolic Śmigla 
oraz mini koncert kapeli dudziarskiej, 
która wykonała trzy utwory odtworzone 
dzięki zapiskom Oskara Kolberga: „Wi-
wat od Śmigla do Morownicy”, „Wia-
trak” oraz „Chodzony”.

Do organizacji tej imprezy dołączy-
ły się również panie z Koła Gospodyń 
Wiejskich, które uraczyły zebranych 
pyszną grochówką i własnymi wypie-
kami.

M.D.
foto M. Dymarkowska
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Kryminałki
28 sierpnia – Stare Bojanowo

Około godz. 1910 w Starym Bojanowie 
policjanci z WRD zatrzymali do kontro-
li drogowej kierującego motorowerem 
marki Keeway, 43-letniego mieszkańca 
pow. kościańskiego będącego w stanie 
nietrzeźwości. Przeprowadzone bada-
nie wykazało ponad 2 promile alkoholu 
w organizmie kontrolowanego.

30 sierpnia – Przysieka Polska
Około godz.2128 na ul. Głównej kieru-

jący samochodem marki VW Passat, 
24-letni mieszkaniec pow. kościańskie-
go stracił panowanie nad kierowanym 
pojazdem i uderzył w ogrodzenie po-
sesji. Badanie stanu trzeźwości u kie-
rującego wykazało ponad dwa promile 
alkoholu w jego organizmie. 

4 września – Śmigiel
Około godz. 1920 w Śmiglu patrol 

zatrzymał do kontroli drogowej kie-
rującego Fiatem Punto, 47-letniego 
mieszkańca Kościana. Przeprowadzo-
ne badanie stanu trzeźwości wykazało 
0,64 promila alkoholu w organizmie 
mężczyzny.

4 września – Czacz-Ponin
Około godz. 2115 na drodze krajowej 

nr 5 pomiędzy Czaczem a Poninem, 
kierujący mercedesem cls, 47-letni 
mieszkaniec gm. Śmigiel nie zachował 
bezpiecznej odległości od poprzedzają-
cego go pojazdu i najechał na tył vw lt 
prowadzonego przez 37-letniego miesz-

kańca powiatu ząbkowickiego. W wyni-
ku uderzenia vwprzemieścił się i ude-
rzył w kolejny pojazd. Przeprowadzone 
badanie stanu trzeźwości wykazało 2,32 
promila alkoholu w wydychanym po-
wietrzu kierującego Mercedesem. Do-
datkowo mężczyzna odpowie za jazdę 
bez uprawnień do kierowania.

6 września – Śmigiel
Około godz. 1040 w Śmiglu na ul. Ki-

lińskiego kierujący samochodem marki 
Opel Vectra, 47-letni mieszkaniec pow. 
leszczyńskiego potrącił na przejściu dla 
pieszych 26-letnią mieszkankę Ukra-
iny. Uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi. 
Piesza nie doznała poważnych obrażeń 
ciała. Sprawcę kolizji drogowej ukarano 
MKK.

7 września – Śmigiel
Około godz. 1430 w Śmiglu kierujący 

samochodem marki Opel Astra, 22-let-
ni mieszkaniec pow. kościańskiego  nie 
zabezpieczył pozostawionego pojazdu 
na parkingu przed marketem w wyniku 
czego pojazd stoczył się i uderzył w za-
parkowany motorower. Sprawcę kolizji 
drogowej ukarano MKK.

8 września – Czacz
Około godz. 2010 w Czaczu na drodze 

K-5 kierująca samochodem marki Audi 
A5 mieszkanka pow. poznańskiego nie 
zachowała bezpiecznej odległości od 
poprzedzającego pojazdu i doprowadzi-
ła do kolizji drogowej z samochodem 
marki Renault Kadjar kierowanym 
przez obywatela Austrii. Uczestnicy 
zdarzenia  byli trzeźwi. Kierującą audi 

ukarano MKK.

15 września – Śmigiel-Morownica
Około godz. 1345 na drodze Morow-

nica - Śmigiel kierująca samochodem 
marki Opel Zafira mieszkanka pow. 
kościańskiego nie zachowała należytej 
ostrożności i uderzyła w bok stojącego 
prawidłowo na poboczu samochodu re-
nault scenic kierowanego przez miesz-
kańca pow. kościańskiego. Pasażer 
opla doznał ogólnych potłuczeń - bez 
poważnych obrażeń. Kierująca była 
trzeźwa. Za spowodowanie kolizji zo-
stała ukarana MKK.

19 września – Wydorowo
Około godz. 857 na drodze K-5 w Wy-

dorowie kierujący samochodem marki 
Peugeot Partner, 32-letni mieszkaniec 
pow. zgierskiego nie zachował bez-
piecznej odległości od poprzedzają-
cego go pojazdu i uderzył w tył samo-
chodu ciężarowego marki Man wraz 
z przyczepą kierowany przez 52-let-
niego mieszkańca pow. poznańskiego. 
Uczestnicy byli trzeźwi, a sprawca koli-
zji został ukarany MKK.

23 września – Bronikowo
Około godz. 1414 na ul. Morownickiej 

kierujący samochodem marki Audi 
A3, 23-letni mieszkaniec pow. kościań-
skiego podczas manewru wymijania 
doprowadził do kolizji drogowej z sa-
mochodem marki Renault Kangoo, kie-
rowanym przez 31-letniego mieszkańca 
Leszna. Kierujący byli trzeźwi. Spraw-
cę kolizji drogowej ukarano MKK.

źródło www. kościa.policja.gov.

Studium samotności
W sali kameralnej Centrum Kul-

tury w Śmiglu odbył się wernisaż 
wystawy fotograficznej Bogusza Jana 
Szulca. Otwarcia wystawy dokonał dy-
rektor placówki – Eugeniusz Kurasiń-
ski, a kwiaty autorowi wręczyła Danuta 
Hampel – kierownik śmigielskiej biblio-
teki. W dniu otwarcia „Studium Samot-

ności” sala kameralna ledwie pomieściła 
przybyłych gości.

Bogusz Jan Szulc jest tegorocznym 
absolwentem Uniwersytety Artystycz-
nego w Poznaniu na kierunku fotografia. 
Obecnie rozpoczyna studia na wydziale 
Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego 
na kierunku Realizacja Obrazu Filmo-
wego i Telewizyjnego. W swojej twór-
czości posługuje się wyłącz-
nie tradycyjnymi aparatami 
i technikami analogowymi. 
Na wystawie zaprezentował 
dwa cykle. Kolorowy cykl 
dał tytuł całemu wydarze-
niu „Studium Samotności”. 
Natomiast cykl czarno-biały 
pod tytułem „8 i pół” nawią-
zuje do klimatu filmu mistrza 
Federico Felliniego. Część 
z prezentowanych fotogra-
fii stanowiło portfolio przy 

ubieganiu się o miejsce w szkole filmo-
wej. Spotkały się one z pozytywną oceną 
profesorów. Autor znalazł się w grupie 
ośmiu przyjętych na studia osób.

„Kiedy ma się trzydzieści sześć lub 
dwanaście klatek, wymaga to większego 
skupienia, ten moment skupienia wła-
śnie lubię” – dodaje autor.

T. Szulc, foto A. Lajsner
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Krzyżówka

Kupon konkursowy „WŚ” nr 09/16
Rozwiązanie krzyżówki
...................................................................
...................................................................
...................................................................

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

Pionowo
1. popularna kawa rozpuszczalna
2. Ilja, rosyjski malarz
3. sklep z pigułkami
4. kołowrót narodzin i śmierci w hindu-

izmie
5. Sierioża, bohater powieści „Anna Ka-

renina”
7. chorwacki wermut
8. tam odnowa biologiczna
9. Edward, malarz norweski
12. na nie nie ma rady
13. metoda, strategia
18. sztuka Witkacego
19. prakontynent
28. może być drukarska
29. brzeg stołu
30. starożytność
31 Joseph, kompozytor klasyk wiedeński
32. pojedyncze uderzenie w dzwon okrę-

towy
33. dzielnica Wilna z cmentarzem
34. huragan, tajfun
35. np. halogenowa
38. zbiór świętych ksiąg starohindu-

skich
39. kwaśna przyprawa
40. córka Pallasa i Styks
43. upięcie włosów

Poziomo
6. Polski Instytut Spraw Międzynarodo-

wych
10. wśród afrykanek
11. sufit w siatkówce
14. drużyna NBA z San Antonio
15. Sprite lub Goodyear
16. taniec
17. Willy, „Niebieski Diabeł” 
20. rzeka jak miasto na Mazurach
21. spryciarz krętacz
22. krewny po mieczu
23. uzdrowiskowe miasto w Anglii
24. fińskie linie lotnicze
25. 15 marca w Rzymie
26. Adam, słynny poeta polski XIX w.
27. Winfrey
32. potomek hiszpańskich kolonizatorów
36. może wymagać zszywania
37. szumi w Orleanie
38. waluta Korei Południowej
41. Herod znany z Biblii
42. Kazimierz, piłkarz (złoto-Monachium)
44. obciach
45. partia faszystowska
46. 10 gramów (pot.)
47. listwa przybita wzdłuż burty łodzi, 

na niej dulki
48. sprawunek

Poprawne hasło krzyżówki z nr 08/16 
brzmiało: „CZAS NA GRZYBY”. Na-
grodę – dużą pizzę ufundowaną przez 
Restaurację Pizzerię „KAKADU”, otrzy-
muje Gracjan Andrzejewski z Nowej 
Wsi. Talon upoważniający do odbioru 
pizzy należy odebrać w administracji 
Centrum Kultury w Śmiglu (od ponie-
działku do piątku w godz. 800-1600).
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Twoje prawo pracy
ZUS zleceniobiorcy zamierzającego 
studiować

Wykonywanie umowy zlecenia za-
sadniczo stanowi dla zleceniobiorcy 
tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń 
społecznych (emerytalno-rentowych 
i wypadkowego) oraz ubezpieczenia 
zdrowotnego. Jeśli zleceniobiorcą jest 
student, który nie ukończył 26 lat, to 
z tytułu wykonywanego zlecenia nie 
podlega on ubezpieczeniom w ZUS. 
Wynika to z art. 6 ust. 4 ustawy o syste-
mie ubezpieczeń społecznych oraz art. 
66 ust. 1 pkt 1 lit. e) ustawy o świadcze-
niach opieki zdrowotnej finansowanych 
ze środków publicznych. Osoba przy-
jęta na studia nabywa status studenta 
od dnia immatrykulacji (akt wpisania/
zaliczenia w poczet studentów wyższej 
uczelni) i złożenia ślubowania. Od tego 
dnia nie podlega obowiązkowym ubez-
pieczeniom w ZUS z racji wykonywa-
nej umowy zlecenia. Jeżeli natomiast 
data immatrykulacji jest późniejsza niż 
1 października danego roku kalenda-
rzowego, np. jest to 10 października, 
wówczas zwolnienie z obowiązku ubez-
pieczeń społecznych (także zdrowotne-
go) obejmuje również okres pomiędzy
1 października, a dniem immatrykula-
cji. Zawierając umowę zlecenie z osobą, 
która złożyła dokumenty o przyjęcie 
na studia wyższe dla celów ubezpiecze-
nia w ZUS nie należy się więc kierować 
datą decyzji o przyjęciu na studia, tylko 
datą immatrykulacji. Zazwyczaj jest to
1 października danego roku.

Wpływ wakacyjnych zarobków 
dziecka na podatek rodziców

Młodzi ludzie zazwyczaj zatrudnienia 
na lato poszukują w lokalach gastro-
nomicznych lub hotelach nad morzem 
oraz w innych tzw. „branżach wakacyj-
nych”. Nie ulega wątpliwości, że peł-
noletnie dzieci, dzięki sezonowej pracy 
są w stanie na 2-3 miesiące odciążyć 
budżet domowy. Jednocześnie wkład 
ten w finanse rodzinne może dla rodzi-
ców okazać się swoistą pułapką. Zbyt 
duże dochody pełnoletniego dziecka 

pozbawiają bowiem pewnych preferen-
cji podatkowych. Wysokość dochodów 
pełnoletnich dzieci ma wpływ na pra-
wo podatnika do skorzystania z tzw. 
ulgi na dzieci, decyduje ona również 
o możliwości rozliczenia w charakte-
rze samotnego rodzica. Osoba samot-
nie wychowująca dzieci/dziecko może 
się rozliczyć w rocznym zeznaniu jako 
osoba wskazana w art. 6 ust. 4 ustawy 
o pdof, jeżeli w roku podatkowym sa-
motnie wychowuje między innymi peł-
noletnie dzieci, które nie ukończyły 25. 
roku życia, uczą się w szkołach lub stu-
diują – zarówno w kraju, jak i za granicą. 
Jest to możliwe, o ile dzieci te w roku 
podatkowym nie uzyskały dochodów 
podlegających opodatkowaniu na zasa-
dach określonych w art. 27 lub art. 30b 
ustawy o pdof w łącznej wysokości prze-
kraczającej kwotę 3.089 zł, z wyjątkiem 
renty rodzinnej.

Z kolei prawo do skorzystania z tzw. 
ulgi prorodzinnej ustawodawca zare-
zerwował między innymi dla podatni-
ków utrzymujących pełnoletnie dzieci, 
o których mowa w art.6 ust. 4 ustawy 
o pdof, w związku z wykonywaniem 
przez nich obowiązku alimentacyjnego, 
o ile podatnicy ci spełniają wszystkie 
pozostałe, określone w art. 27 f ustawy 
o podof, warunki do skorzystania z tego 
odliczenia. Jak zatem wynika z przywo-
łanych przepisów, zarówno preferencyj-
ne opodatkowanie, jak i odliczenie ulgi 
na dziecko przez uprawnionego podat-
nika jest możliwe wówczas, gdy roczne 
dochody (tylko opodatkowane według 
skali podatkowej i dochody z niektórych 
kapitałów pieniężnych) uzyskane przez 
uczące się lub studiujące pełnoletnie 
dziecko, łącznie nie przekraczają kwoty 
3.089 zł. 

Dochody opodatkowane na podsta-
wie przepisów ustawy o pdof, ale na in-
nych zasadach, nie wpływają natomiast 
na prawo podatnika do omawianych 
przywilejów. Stąd, gdy pełnoletnie 
dziecko osiągnie dochody z wielu tzw. 
drobnych umów zleceń opodatkowa-
nych ryczałtem na podstawie art. 30 
ust.1 pkt 5a ustawy o pdof, to bez wzglę-
du na wysokość, dochód ten nie będzie 
miał wpływu na preferencje rodziców.

Składki Fundusz Pracy i Fundusz 
Gwarantowanych Świadczeń Pra-
cowniczych

Na pracownika, który nie ukończył 30. 
roku życia i podjął zatrudnienie na pod-
stawie skierowania z urzędu pracy, pra-
codawcy przysługuje zwolnienie z opła-
cania składek na FP i FGŚP przez okres 
12 miesięcy. Okres zwolnienia z opła-
cania składek na te fundusze liczy się 
począwszy od pierwszego dnia miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym 
została zawarta umowa o pracę z taka 
osobą. 

ZUS od ekwiwalentu
Ekwiwalent za niewykorzystany urlop 

wypoczynkowy zalicza się do przycho-
dów ze stosunku pracy, który nie został 
wyłączony z podstawy wymiaru składek 
(społecznej i zdrowotnej). Dlatego, wy-
płacając go pracownikowi zakład pra-
cy powinien naliczyć od jego wartości 
składki ZUS na ogólnych zasadach. Na-
liczone składki następnie należy wyka-
zać w raporcie ZUS RCA sporządzonym 
za miesiąc, w którym pracodawca doko-
nał wypłaty tego ekwiwalentu.

Nadgodziny dobowe
Praca w godzinach nadliczbowych 

z przekroczeń dobowych jest rozliczana 
po każdym miesiącu pracy, a nie po za-
kończeniu okresu rozliczeniowego. Go-
dziny tej pracy można ustalić po zakoń-
czeniu każdego miesiąca. Zobowiązuje 
to pracodawcę do wypłaty pracowniko-
wi za dany miesiąc zarówno normalne-
go wynagrodzenia za nadgodziny, jak 
i dodatku w wysokości 50% wynagrodze-
nia (lub 100%, gdy godziny te przypada-
łyby w nocy).

H.C.

Podstawa prawna:
Ustawa o podatku dochodowym od osób fi-
zycznych z dnia 26 lipca 1991 roku (Dz.U. 
1991, nr 80 poz. 350)
Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych 
z dnia 13 października 1998 roku (Dz.U. 
1998 nr 137 poz. 887)
Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych 
z dnia 27 sierpnia 2004 r.
Ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy 

Prace remontowe śmigielskiego 
wiatraka trwają. Do 31 października 
2016 roku koźlak ulegnie renowacji. 
Obecnie wykonywana jest rekonstruk-
cja śmig oraz schodów zewnętrznych, a 
także wymieniane jest poszycie ściany 
bocznej poziomu - I. Ponadto zostanie 
wykonane mocowanie odgromników 

Wiatrak w remoncie
wraz z pomiarami i zostaną uzupełnio-
ne ubytki drewna podwaliny kozła.

Koszt renowacji wiatraka wynosi 
85.803,66 zł brutto (w tym gmina Śmigiel 
otrzymała dofi nansowanie z powiatu ko-
ściańskiego w wysokości 15,000,00 zł).

M.M.
foto M.M.
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Stowarzyszenie Inicjatyw Spo-
łecznych INGA otrzymało kolejne 
dofinansowanie. Kwotę 8 000 zł uda-
ło się pozyskać w drodze konkursu, 
który ogłosił Wojewoda Wielkopolski 
w ramach programu „Działania na rzecz 
wspierania aktywności seniorów”. 

„Akademia Twórczej Aktywności” 
to projekt, którego celem jest wzrost 
aktywności społecznej i kulturowej se-
niorów z gminy Śmigiel, integrowanie 
i aktywizowanie osób starszych oraz 
przeciwdziałanie wykluczeniu spo-
łecznemu poprzez organizację zajęć 
edukacyjno-kulturalnych w okresie 
od sierpnia do października 2016 r. 
W ramach przedsięwzięcia zaplano-
wano zajęcia z technik artystycznego 
zdobienia i tworzenia z przedmiotów 
codziennego użytku dzieł sztuki. Pod-
czas warsztatów jego uczestnicy będą 
pracować techniką decoupage, dowie-
dzą się, na czym polegają praca z filcem 
i malowanie na tkaninie, będą uczyć się 
tworzyć biżuterię różnymi technikami, 
a także aranżować stół i uczestniczyć 
w zajęciach kulinarnych we współpracy 
z uczniami technikum z Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie. 

Akademia Twórczej Aktywności 
Dla uczestników zaplanowano również 
zajęcia w Poznaniu, wyjazd do teatru, 
a na zakończenie wieczorek andrzejo-
wy. Projekt przyczyni się do przeciw-
działania marginalizacji seniorów w sfe-
rze społecznej, wpłynie na kreowanie 
pozytywnego wizerunku osoby starszej 
oraz przełamie stereotypy dotyczące 
starości. Jego celem jest również wy-
równanie szans edukacyjnych i społecz-
nych osób w wieku 60+. 

30 sierpnia w restauracji Poemat od-
były się pierwsze zajęcia, prowadziła 
je Gabryela Kozak, która podzieliła się 
z paniami posiadaną wiedzą oraz umie-
jętnościami. Warsztaty techniką deco-
upage’u przy filiżance kawy lub her-
baty to dla seniorek wspaniały sposób 
na odprężenie i wykorzystanie wolnego 
czasu. Dzięki zajęciom panie mogły roz-
wijać kreatywność, a także zdolności 
manualne oraz poznać techniki i prak-
tyczne sposoby wykorzystania deco-
upage w upiększaniu przedmiotów co-
dziennego użytku. Podczas warsztatów 
uczestniczki samodzielnie wykonywały 
z materiałów zakupionych na potrzeby 
zajęć prace, które mogą stanowić pa-
miątkę z zajęć albo prezent dla bliskich.

Praca z filcem stanowiła tematykę ko-
lejnych warsztatów zorganizowanych 
przez Stowarzyszenie Inicjatyw Spo-
łecznych INGA dla seniorek. 

Etui, kwiat i kulki do naszyjnika to 
plon warsztatów filcowania, które pro-
wadziła dla uczestników ATA profe-
sjonalna instruktorka – artystka Alicja 
Przybyłek. W zajęciach, które odbyły 
się 14 września w restauracji Poemat 
uczestniczyło ponad 40 seniorek z gmi-
ny Śmigiel. Pani Przybyłek podzieliła 
się z paniami swoją wiedzą oraz umie-
jętnościami, a także zaprezentowała 
własne prace. 

Warsztaty z filcu pokazały uczestnicz-
kom, jak w łatwy i prosty sposób zapro-
jektować samemu i wykonać etui z filcu, 
kwiatka i kulki do naszyjnika. Ponadto 
panie nauczyły się jak za pomocą wełny 
czesankowej, igły do filcowania i gąbki 
można stworzyć własnoręcznie biżute-
rię.

Patronat honorowy nad projektem 
objęła burmistrz Śmigla – Małgorzata 
Adamczak, a medialny „Witryna Śmi-
gielska”.

I. Szablewska
foto archiwum
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Przewodniczący zarządów oraz 
radni zawiązali nieformalną grupę, 
której z pomocą pośpieszyło Stowa-
rzyszenie Przyjaciół Śmigielskiej Ko-
lejki Wąskotorowej, obejmując patro-
nat nad imprezą. Na przeprowadzenie 
projektu „Cudze chwalicie - swego nie 
znacie” organizatorzy przy pomocy sto-
warzyszenia pozyskali dofinansowanie 
ze Stowarzyszenia Centrum Promocji 
i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich 
– PISOP. Dzięki zdobytym środkom
50 uczestników wzięło udział w trzydnio-
wych zajęciach. 

Pierwszego dnia grupa dzieci wraz 
z opiekunami zwiedzała Śmigiel. Piesza 
wycieczka „spacerkiem przez Śmigiel” 
okazała się być dla wielu uczestników 
odkrywcza i pouczająca. Na szlaku wy-
cieczki znalazło się wiele obiektów za-
bytkowych, jak również miejsc pamięci 
związanych z ludźmi, którzy odegrali dla 
ziemi śmigielskiej ważną rolę.  Dzieci 
odwiedziły m.in.: nieczynną już gazow-

Letnia akcja osiedli
nię, budynek starego browaru, remizę 
OSP, a także pamiątkowy głaz poświę-
cony Barbarze Chłapowskiej, żonie 
generała Józefa Dąbrowskiego, zloka-
lizowany w miejscu, gdzie niegdyś stał 
jej rodzinny dom. Ostatnim punktem 
na wycieczkowym szlaku było zwiedza-
nie obiektów śmigielskiej wąskotorówki 
oraz przejazdy drezynami ręcznymi.

Drugiego dnia wybrano się na wy-
cieczkę do Kościana. W programie za-
mieszczono: zwiedzanie regionalnego 
muzeum oraz wizytę w wieży ciśnień, 
w której dzieci skorzystały ze ścianki 
wspinaczkowej oraz obserwatorium  
astronomicznego. Kolejny raz dzień za-
kończyła wizyta na stacji  śmigielskiej 
wąskotorówki, skąd grupa wyruszyła 
na trasę  Śmigiel-Stare Bojanowo. 

Ostatniego dnia projektu dzieci uczest-
niczyły w grze miejskiej, która odby-
ła się w Śmiglu. Celem zabawy  było  
sprawdzenie wiedzy uczestników o mie-
ście oraz ich orientację w terenie. Dzie-

ci zostały  podzielone na kilkuosobowe 
grupy, z których każda otrzymała koper-
ty z określonymi zadaniami. Wszystkie 
zespoły otrzymały też kopertę niespo-
dziankę. Wskazówki w niej zawarte 
doprowadziły wszystkich uczestników
do Restauracji „Stary Młyn”, w którym  
organizatorzy przewidzieli podsumo-
wanie projektu. Na zakończenie letniej 
akcji dzieci otrzymały upominki ufundo-
wane przez burmistrz Śmigla.

Organizatorzy składają podziękowa-
nia za pomoc przy realizacji projektu 
wszystkim, którzy wsparli przedsięwzię-
cie: Małgorzacie Adamczak - burmistrz 
Śmigla, członkom OSP Śmigiel, pracow-
nikom ZGKiM, państwu Kojder - obec-
nym właścicielom  browaru, pracow-
nikom kościańskiej wieży ciśnień oraz
Muzeum Regionalnego w Kościanie, 
a także licznym  darczyńcom i sponso-
rom.  

AKA
foto archiwum
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Nowy rok szkolny czas zacząć!
Wszystko, co dobre, szybko się koń-

czy. Po ponad dwumiesięcznej prze-
rwie w szkole zabrzmiał dzwonek ob-
wieszczający nadejście nowego roku 
szkolnego 2016/2017. Po mszy św. 
w kościele farnym uczniowie nasze-
go gimnazjum przeszli wraz z władza-
mi miasta przed tablicę znajdującą 
na Placu Rozstrzelanych, by w ten 
sposób uczcić 77. rocznicę wybuchu 
II wojny światowej. Następnie na bo-
isku szkolnym zebrali się zaproszeni 
goście, dyrekcja, nauczyciele, rodzice 
i uczniowie. Po  odśpiewaniu hymnu 
państwowego delegacja gimnazjalistów 
udała się pod dąb pamięci, by złożyć 
kwiaty i znicz. Następnie głos zabrała 
dyrektor gimnazjum – Wanda Judek. 
Po części oficjalnej uczniowie udali się 
do klas na spotkanie z wychowawcami.  

Teraz my, czyli samorząd ma głos
Śmigielskie gimnazjum po raz dru-

gi przystąpiło do akcji organizowanej 
przez Centrum Edukacji Obywatelskiej 
„Samorządy mają głos”. Celem przed-
sięwzięcia jest wsparcie szkół w organi-
zacji i przeprowadzeniu demokratycz-
nych wyborów do władz SU. Działania 
podejmowane w ramach akcji koordy-
nuje zespół w składzie: Ewa Przymus, 

Wieści z Gimnazjum w Śmiglu
Joanna Markowiak, Dominika Nadol-
na, Milena Skórzewska i Daniel Klecha 
oraz Monika Włoch, który pełni także 
funkcję szkolnej komisji wyborczej. 

Na początek zorganizowano tekst 
ordynacji wyborczej. Następnie przed-
stawiciele komisji spotkali się z przed-
stawicielami klas i zaprezentowali im 
efekty ich dotychczasowej pracy, a póź-
niej zaprosili kolegów do współpracy. 
Ponadto zapoznano uczniów z zasada-
mi kampanii wyborczej i przekazano 
im informację o ważnych datach zwią-
zanych z przygotowaniem wyborów do 
rady Samorządu Uczniowskiego.

I b na rowerach, czyli rajd integra-
cyjno-edukacyjny 

Uczniowie kl. Ib wraz z wychowawcą 
- Piotrem Andrynowskim i opiekunami 
(Tomaszem Frąc-
kowiakiem, Eweliną 
Świdzińską, Hen-
rykiem Umińskim 
i Moniką Włoch) 
wybrali się w sobotę,
16 września br. 
na rajd rowerowy. 
Podczas wycieczki 
mieli okazję poznać 
się lepiej, a także 
podziwiać urokliwe 

zakątki najbliższej okolicy. Zanim przy-
byli na polanę w Sokołowicach, widzieli 
np. czajkę, orła bielika, a także czaplę 
siwą. Po dotarciu do celu rozegrali tur-
niej gry w badmintona. Następnie nad-
szedł czas na pieczenie kiełbasek przy 
ognisku. Po posiłku uczniowie podzieli 
się na grupy i wzięli udział w konkursie, 
podczas którego mieli rozpoznać gatun-
ki roślin i owadów, które można zoba-
czyć na łące i w lesie. Podczas zabawy 
korzystali z książek – przewodników 
dostępnych w bibliotece gimnazjum. 
Zaangażowanie pierwszoklasistów było 
tak duże, że wszyscy uczestnicy kon-
kursu zostali nagrodzeni. Po sportowo
-edukacyjnych atrakcjach gimnazjaliści 
wraz z opiekunami wyruszyli w drogę 
powrotną do domu.

I.W., foto archiwum

Koordynatorzy wyborów
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Organizatorzy parady – burmistrz 
Śmigla – Małgorzata Adamczak, Zwią-
zek Kynologiczny w Polsce Oddział 
Leszno, Ośrodek Kultury Fizycznej 
i Rekreacji w Śmiglu oraz Centrum 
Kultury w Śmiglu – 11 września za-
prosili hodowców i wielbicieli psów 
na Stadion Miejski w Śmiglu.

W imieniu burmistrz Śmigla imprezę 
otworzył kierownik Ośrodka Kultury 
Fizycznej i Rekreacji w Śmiglu – Zyg-
munt Ratajczak.

Właściciele prezentowali swoje pupile 
w dwóch kategoriach: psy rasowe i w ty-
pie rasy oraz psy nierasowe. W każdej 
kategorii psy były podzielone na trzy 
grupy: małe, średnie i duże. Podczas 
pierwszej prezentacji sędziowie wybie-
rali z każdej grupy po trzech przedsta-
wicieli. Z wybranej dziewiątki wybiera-
no finałową piątkę, z której wyłaniano 
najsympatyczniejszego psa. 

Do udziału w konkursie zgłoszono 
28 psów rasowych i w typie rasy oraz
9 psów nierasowych.

Wybór nie był łatwy.
Ostatecznie w kategorii psów raso-

wych I miejsce zajęła Lucy – owczarek 
belgijski, 3 lata (właściciel – Julia Li-
sek z Kościana), II miejsce zajął Lolek 
– pudel standard królewski, 5 miesię-
cy (Patrycja Kuśnierczak, Poladowo),

III miejsce Nelli – owczarek niemiec-
ki, 6 miesięcy (Alicja Tomczak, Stare 
Bojanowo), IV miejsce Karmella Bel-
la – shar-pei, 2,5 lat (Lidia Karmelska, 
Kościan), natomiast V miejsce Mokka 
– posokowiec bawarski, 1 rok (Mariusz 
Godziątkowski, Lgiń).

W kategorii psów nierasowych I miej-
sce zajęła Żabcia – 3,5 lat (właściciel 
Marysia Szudra, Śmigiel), II miejsce 

Layla – 1,5 lat (Olaf 
Siejak, Śmigiel), 
III miejsce Bo-
rys – 1,5 lat (We-
ronika Targosz, 
N i e t ą ż k o w o ) ,
IV miejsce Mika – 
1,5 lat (Diana Mul-
czyńska, Śmigiel), 
V miejsce Tobi –
5 lat (Kinga Kor-
tus, Śmigiel).

Nagrody wrę-
czali goście para-
dy: Józef Cieśla 
– pomysłodawca 
imprezy, doktor 
Stefan Grys – ho-
norowy obywatel 
Śmigla, Włodzi-
mierz Drótkowski 
- przedstawiciel 
komisji spraw 
społecznych Rady 
Miejskiej Śmigla, 
Gwidon Kaczma-
rek – kierownik 
posterunku Poli-
cji w Śmiglu oraz 
przedstawiciele 

XI Wielka Parada Psów
organizatorów: Maciej Szydłowski – 
prezes Polskiego Związku Kynologicz-
nego Oddział Leszno, Violetta Dębniak 
– wiceprzewodnicząca ds. hodowla-
nych leszczyńskiego oddziału. Wyróż-
nione psy i ich właściciele otrzymali pu-
chary oraz nagrody rzeczowe – karmę 
i zabawki dla pupilów.

Po raz pierwszy w tym roku spośród 
zwycięzców konkursu na najsympa-
tyczniejszego psa prezes PZK Oddział 
Leszno wybrał tego najbardziej przyja-
znego. Bezkonkurencyjna okazała się 
Żabcia, która otrzymała kolejny puchar.

Podczas parady widowiskowy pokaz 
psich możliwości przedstawił Klub 
Agility de Luks z Wrocławia. Przewod-
nicy z klubu zaprezentowali swoje psy 
na torze przeszkód, skokach przez ska-
kankę, a także przedstawili krótki po-
kaz posłuszeństwa. Uczestnicy parady 
również mieli możliwość przejścia toru 
przeszkód. Ponadto odbył się pokaz 
psów rasowych z krótką charakterysty-
ką każdej rasy.

Podczas trwania pokazów uczniowie 
szkół podstawowych mogli wziąć udział 
w konkursie plastycznym, którego te-
mat brzmiał: „Moje wakacje z psem”. 
I miejsce zajęła Zofia Świdzińska,
II miejsce Patrycja Błaszkowska,
III miejsce Julia Skrzypczak, IV miejsce 
Wiktoria Stachowiak, a V miejsce Olek 
Karmelski.

Organizatorzy dziękują harcerkom 
z Hufca Śmigiel, które prowadziły reje-
strację uczestników.

Zapraszamy Państwa w przyszłym 
roku na XII Wielką Paradę Psów. 

OKFiR, foto OKFiR

Zwycięska Żabcia
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Tenisiści i tenisistki KS Polonia 
Śmigiel i GLKS „Orlęta” Czacz 
10 września 2016 r. wzięli udział 
w I Grand Prix Wielkopolski Mło-
dzików i Młodziczek w Poznaniu. 
W turnieju rywalizowało 100 zawodni-
ków z całej wielkopolski. Najlepszy wy-

Aleksandra uzyskała awans

Drużyna młodziczek UKS Śmi-
giel 10 września br. uczestniczyła 
w I Ogólnopolskim Turnieju Piłki 
Siatkowej Młodziczek o Puchar Sta-
rosty Zielonogórskiego. W turnieju 
udział wzięły zespoły z: Poznania, Gło-
gowa, Śmigla, Żar, Kalisza, Świdnicy, 
Kostrzyna oraz dwa zespoły z Sulecho-
wa.

W grupie eliminacyjnej siatkarki ze 
Śmigla pokonały zespół UKS Dwójka 
Kostrzyn (2:0) oraz KS Energetyk Po-
znań (2:0) uzyskując pierwsze miejsce 
w grupie i tym samym awansując do roz-
grywek finałowych. W grupie finałowej, 

18 września odbył się w Łuszkowie 
Turniej Piłkarski o Puchar Prezesa 
„Agro-Handel” Mościszki – Jana 
Ludwiczaka. Wystąpiły w nim dwie 
drużyny „Byczki” z Gniewowa. 

W kategorii wiekowej 2007 i młodsi 
drużyna reprezentująca gminę Śmigiel 
zajęła drugie miejsce. Zespół tego dnia 
zagrał w składzie: Dominik Szczerbal, 
Zuzanna Migdał, Zofia Migdał, Julia 
Mazurek, Jakub Mazurek, Jan Mazu-
rek, Mikołaj i Krzysztof Ostrowscy.

W kategorii wiekowej 2005-2006 
„Byczki” także uplasowały się na
II miejscu. Drużynę reprezentowa-
li wtym dniu: Karol De Jager, Szy-
mon Teśner, Jakub Mazurek, Jakub 
Mazurek, Julia Mazurek, Zuzanna

po zaciętej i równej walce, siatkarki ze 
Śmigla wygrały pierwszy mecz z UKS 
Trójka Sulechów (2:1). Natomiast pod-
czas drugiego meczu, walcząc punkt za 
punkt pokonały zespół UKS Promień 
Żary (2:1) zajmując pierwsze miejsce 
w turnieju. 

18 września siatkarki UKS Śmigiel za-
inaugurowały sezon ligowy 2016/2017. 
Jako pierwszy do rywalizacji przystąpił 
zespół kadetek, który swój turniej eli-
minacyjny rozegrał w Poznaniu. Ich 
pierwszym przeciwnikiem był zespół 
UKS Szamotulanin Szamotuły. Śmigie-
lanki spisały się bardzo dobrze wygry-

wając 3:0. Dobry 
występ w pierw-
szym meczu napa-
wał optymizmem 
przed spotkaniem 
z faworyzowanym 
zespołem UKS 
ZSMS Poznań. 
Niestety dziewczę-
ta przegrały mecz, 
oddając zwycię-
stwo gospody-
niom (wynik 0:3). 
Podczas turnieju 
śmigielskie za-
wodniczki poznały 
rywalki, z który-

Siatkarki rozpoczęły sezon

Byczki w Łuszkowie

nik wśród reprezentantów gminy Śmi-
giel uzyskała Aleksandra Małek, która 
zajęła 2 miejsce i tym samym uzyskała 
awans na OTK, który odbędzie się w Ja-
rosławcu.

AKA
foto archiwum

mi zagrają w zbliżającym się sezonie: 
GLKS Barycz Janków Przygodzki, UKS 
ZSMS Poznań 2, UKS Kaniasiatka Go-
styń, UKS ZSMS Poznań 3, UKS Olimp 
Września oraz UKS Hetman Sobieski 
Poznań. Zespół seniorek rozgrywki 
rozpocznie 1 października w Poznaniu 
w III lidze kobiet spotkaniem z UKS Ra-
taje Poznań. Natomiast 8 października 
turniejem w Śmiglu rozpocznie rywali-
zację zespół młodziczek, który zmierzy 
się z zespołami: UKS Hetman Sobieski 
Poznań oraz UKS Sportowiec Borowo.

W listopadzie rozpoczyna się rywa-
lizacja w kategorii juniorek. Śmigiel-
ski zespół weźmie udział w turnieju 
w Kaliszu. Będzie to pierwszy sezon, 
w którym UKS Śmigiel ma swoje zespo-
ły w każdej kategorii wiekowej. Poza 
zespołami ligowymi, w klubie trenu-
ją jeszcze dwie grupy mini siatkówki 
dziewczynek z rocznika 2005 i 2006, 
które będą uczestniczyć w licznych 
turniejach towarzyskich, a na wiosnę 
w rywalizacji o Puchar Kinder + Sport, 
który jest odpowiednikiem rozgrywek 
ligowych.

Wszystkie zespoły prowadzone są 
przez trójkę trenerów: Ryszarda Prime-
la, Zbigniewa Wieczorka oraz Michała 
Omieczyńskiego.

RP, foto archiwumMłodziczki

Migdał, Zofia Mi-
gdał i Krzysztof 
Ostrowski. 

W turnieju wystą-
piło osiem drużyn, 
ale tylko w „Bycz-
kach” Gniewowo-
grały dziewczęta. 
Zawodnicy otrzy-
mali medale, a dla 
wszystkich, rów-
nież żywiołowo do-
pingujących kibi-
ców, organizatorzy 
przewidzieli poczę-
stunek.

K. Pawlak
foto archiwum Byczki Gniewowo






