Termomodernizacja
= oszczędności
Prace związane z termomodernizacją w Szkole
Podstawowej w Śmiglu zostały zakończone. Wykonano: modernizację wentylacji
kuchni, sali jadalnej oraz sal
gimnastycznych; modernizację oświetlenia; zainstalowano panele fotowoltaniczne; modernizację instalacji
co.; wymieniono parapety;
wykonano elewację szkoły,
elektrykę, instalację odgromową, ocieplono stropy sali
gimnastycznej;
docieplony został budynek, a także
zmniejszono oszklenie w
sali gimnastycznej; zamontowano źródła ciepła; odrestaurowano salę gimnastyczną, a także odnowiony
został parkiet.
Istotną
modernizacją
był montaż pomp ciepła,
zapewniających efekt ekologiczny poprzez możliwość
zasilania bezpośrednio instalacją
fotowoltaniczną.

Obniża to koszty eksploatacyjne, czego efekty są
widoczne już teraz. Koszty
ogrzewania szkoły spadły o
ok 55.000,00 złotych miesięcznie. Wcześniej koszt
miesięczny
ogrzewania
wynosił ok 80.000 zł czyli
rocznie prawie 1.000.000,00
złotych. Zamontowane w
szkole źródła ciepła kosztowały 2.111.876,70 zł na
to składa się 1.680.015,83
zł dofinansowania, a środki
pokryte przez gminę wyniosły 431.860, 87 zł.
- Koszt montażu nowoczesnych pomp był ogromny, jednak oszczędności
widoczne już w tej chwili
pomogą nam jeszcze w tym
roku zwrócić ich koszt. Mimo
wcześniejszych obaw, wiemy teraz, że decyzja na te
rozwiązanie była słuszna –
relacjonuje burmistrz Śmigla
Małgorzata Adamczak.
Marcin Jurga

Fot. Wiktoria Kozica

Informujemy, że od czerwca planujemy
zwiększyć objętość Witryny Śmigielskiej.
W związku z powyższym chętnych reklamodawców
na publikację ogłoszenia prosimy o kontakt
do końca kwietnia 2018 roku
z Magdaleną Dymarkowską, tel. 515 177 418

W gminie Śmigiel
coraz jaśniej
W 2018 roku planowane jest zamontowanie blisko 50 dodatkowych lamp
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Melioracje ważna rzecz

Profesor z Wonieścia

Gmina nie pozostaje obojętna na
prośbę o interwencję i przeznacza
dotację na konserwację urządzeń
melioracyjnych

Tadeusz Konopiński w wielu kręgach
uważany jest za twórcę szkoły naukowej hodowli zwierząt gospodarskich.
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Melioracje
ważna rzecz
Raport z budowy drogi
Wijewo-Nietążkowo
Zgodnie z informacją
otrzymaną od firmy Budimex
SA zaawansowanie zaplanowanych robót na kościańskim odcinku drogi Wijewo-Nietążkowo jest na poziomie
50%. Zakończyło się już karczowanie drzew i krzewów,
na ukończeniu są także roboty ziemne. Wykonawca
rozpoczął układanie warstw
nawierzchni. Obecnie trwa
rozbiórka istniejących przepustów, studni melioracyjnej
oraz budowa nowych przepustów pod zjazdami wraz
z zabezpieczeniem skarp.
Nowy ciąg drogowy, łączący
Wijewo z węzłem planowanej
budowy drogi ekspresowej
S5 w Nietążkowie, będzie liczył 28 km.
Przypomnijmy, że wartość całego przedsięwzięcia
realizowanego w dwóch powiatach: leszczyńskim i kościańskim w obrębie trzech
gmin: Wijewo, Włoszakowice oraz gminy Śmigiel opie-

wa na 56 milionów złotych,
z czego 36 milionów złotych zostanie sfinansowane
w ramach unijnej dotacji.
Śmigielski samorząd przeznaczy na ten cel ponad
6 milionów złotych: w roku
ubiegłym przekazał z budżetu niespełna 3 miliony
złotych, w roku bieżącym
będzie to ponad 3 miliony
złotych. Dodatkowo, w ramach tej inwestycji, w gminie powstanie ścieżka rowerowa o długości 6,5 km.
Cała inwestycja ma zostać
zakończona w sierpniu bieżącego roku.
Inwestycja ta jest dla
nas bardzo ważna. Odciąży
miasto, o czym marzy wielu
mieszkańców Śmigla. Ruch
tirów bowiem nie pójdzie
już przez centrum. Jestem
przekonana, że te działanie
przyniesie wiele korzyści dla
mieszkańców całej gminy –
relacjonuje burmistrz Śmigla
Małgorzata Adamczak. AKA

Rozlicz pit przez internet
W celu ułatwienia Państwu rozliczania deklaracji
podatkowych, na naszej
stronie internetowej www.
smigiel.pl można znaleźć
darmowy program do rozliczania przychodów przez
internet. Program umożliwia swobodny wybór i
przekazanie 1% podatku
dochodowego od osób
fizycznych wybranej Or-

Wiele osób zastanawia się dlaczego melioracje rolnicze nie spełniają
swojej funkcji i z prośbą o
interwencję zwracają się
do burmistrza Śmigla. Nadmienić należy, że zgodnie
z ustawą Prawo wodne
utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych należy do zainteresowanych właścicieli
gruntów, a jeżeli urządzenia te są objęte działalnością spółki wodnej – do tej
spółki, nie do burmistrza.
Jednakże gmina nie pozostaje obojętna na tę sytuację i co roku w budżecie na
działalność Spółki Wodnej
przeznaczona jest dotacja
na konserwację urządzeń
melioracyjnych w wysokości 55.000,00 zł.

Odpowiadając na apele mieszkańców dotyczące
katastrofalnej sytuacji na
gruntach
przylegających
do kanałów administrowanych od 1 stycznia 2018
roku przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Polskie
Wody w miesiącu marzec
zorganizowano spotkania
z przedstawicielami nowo
utworzonego organu. Pracownicy sprawujący nadzór
nad kanałami przedstawili
plany działań, jakie będą
realizowane w roku 2018.
Warunkiem ich realizacji są:
zatwierdzenie kosztorysów
robót, a także otrzymanie
zgody Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w
Poznaniu na odstępstwo od
zakazu prac na kanałach
przed 15 sierpnia. J. Sz.

Sołectwa
podsumowują działania
W pierwszych miesiącach
każdego roku kalendarzowego w sołectwach odbywają
się zebrania sprawozdawcze.
Mieszkańcy podsumowują
miniony rok, a także omawiają zaplanowane w ramach
funduszu sołeckiego działania na rok bieżący. W spotkaniach, które są również
okazją do poruszania bieżących problemów, uczestniczą

burmistrz Małgorzata Adamczak lub zastępca burmistrza
Marcin Jurga. Rok 2017 podsumowali już mieszkańcy:
Bronikowa, Żegrówka, Robaczyna, Starego Bojanowa
oraz Machcina.
Ponadto kontynuowane
są comiesięczne spotkania
w Urzędzie Miejskim z sołtysami i przewodniczącymi
osiedli. AKA

W obronie przed ASF
Województwo wielkopolskie jest czołowym producentem trzody chlewnej w Polsce. Od kiedy w 2014 r. we
wschodniej Polsce pojawiły
się przypadki afrykańskiego
pomoru świń (ASF), sytuacja
na rynku trzody uległa znacznemu pogorszeniu. Jedynym
sposobem na uniknięcie wirusa ASF w chlewni jest ich
zabezpieczenie poprzez stosowanie bioasekuracji. Wielkopolska Izba Rolnicza opracowała ulotkę informacyjną,
która umożliwia zapoznanie
się hodowcom i producentom trzody z wymogami, do
których muszą się dostoso-

wać. Ulotka dostępna jest
na stronie www.smigiel.pl w
dziale komunikaty.
W lutym br. zorganizowane zostały spotkania na
terenie sołectw gminy Śmigiel z producentami trzody
chlewnej, na których przedstawiciele Powiatowego Inspektoratu Weterynarii przybliżyli obowiązki, jakie nowe
rozporządzenie
nakłada
na każdego hodowcę oraz
działania Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie nadzoru
gospodarstw pod względem
bioasekuracji. Omówili także sankcje za nieprzestrzeganie prawa. J. Sz.

W gminie Śmigiel coraz jaśniej
Śmigielski
samorząd
przewidział w tegorocznym
budżecie 500 tys. zł na
oświetlenie uliczne. Planowane jest zamontowanie blisko 50 dodatkowych
lamp: jedenaście w Przysiece Polskiej, pięć w Poladowie przy posesji nr 4 i
4a, po trzy w Starym Szczepankowie i Morownicy przy
ul. Śmigielskiej, cztery w
rejonie Żegrowo - Nowy
Świat, dwie w Żegrówku
przy ul. Polnej, po jednej w
Brońsku, Bruszczewie przy
ul. Okrężnej oraz Broniko-

wie przy ul. Leśnej, trzy w
Robaczynie i trzynaście w
Śmiglu. W mieście zabłyśnie dziewięć lamp przy ulicy Iwaszkiewicza oraz po
jednej przy ulicach: Młyńskiej, Powstańców Wielkopolskich, Kędzierskiego i
Osiedle 1C.
W lutym br. zaświeciły się także lampy na ulicy
Leśnej w Nowej Wsi, w Morownicy na ulicy Nowej oraz
w Starym Białczu i Żegrowie. W 2017 r. na oświetlenie wydatkowano prawie
600 tys. zł. AKA

ganizacji Pożytku Publicznego.
Przypominamy, że w
każdy wtorek od godziny
10:00 – 12:00 w pokoju
nr 3 Urzędu Miejskiego
Śmigla dyżur pełni prezes
Zakładu
Wodociągowo-Kanalizacyjnego w Śmiglu Violetta Gładysiak, która nieodpłatnie pomaga w
rozliczaniu PIT-ów. MM

Ul. Leśna w Nowej Wsi

• Wszystkie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z
gminy Śmigiel zakończyły spotkania sprawozdawcze za rok
2017.

fot. Anna Wieczorek
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Zgłoszenia kandydatów
na ławników
Do 10 kwietnia 2018 r. w
Urzędzie Miejskim Śmigla
można zgłaszać kandydatów
na ławników w ramach uzupełniających wyborów na ławników do Sądu Okręgowego
w Poznaniu – XIII Wydziału
Cywilnego z/s w Lesznie.
Wybrany zostanie 1 ławnik do rozpoznawania spraw
cywilnych z obszaru właściwości Sądów Rejonowych w:
Gostyniu, Kościanie, Lesznie i
Rawiczu, rozpoznawanych w
I instancji przez sąd okręgowy
– z wyłączeniem spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.
Ławnikiem może zostać
osoba, która: ma obywatelstwo polskie i korzysta z
pełni praw cywilnych i obywatelskich, ukończyła 30 lat,
ale nie przekroczyła 70. roku
życia, jest zatrudniona, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu
kandydowania co najmniej od
roku, jest zdolna ze względu
na stan zdrowia do pełnienia
obowiązków ławnika i posiada co najmniej wykształcenie
średnie.
Podmiotami uprawnionymi do zgłaszania kandydatów
na ławników są: prezesi właściwych sądów, co najmniej
pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na
terenie gminy dokonującej wyboru, stowarzyszenia, a także
inne organizacje społeczne i
zawodowe zarejestrowane na
podstawie przepisów prawa,
z wyłączeniem partii politycznych.
Zgłoszenie kandydatów
na ławników dokonuje się na
karcie zgłoszenia, do której
kandydat ma obowiązek dołączyć dokumenty opatrzone
datą nie wcześniejszą niż 30
dni przed dniem zgłoszenia,
tj.: informację z Krajowego
Rejestru Karnego dotyczącą

zgłaszanej osoby, oświadczenie kandydata, że nie jest
prowadzone przeciwko niemu
postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia
publicznego lub przestępstwo
skarbowe, oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie
był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza
rodzicielska nie została mu
ograniczona ani zawieszona,
zaświadczenie lekarskie o
stanie zdrowia, wystawione
przez uprawnionego lekarza
stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania
funkcji ławnika, dwa zdjęcia
zgodnie z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.
Do zgłoszenia kandydata
na ławnika dokonanego na
karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową,
zarejestrowaną na podstawie
przepisów prawa dołącza się
również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego
albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do
innego właściwego rejestru
lub ewidencji dotyczące tej
organizacji, opatrzone datą
nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.
Wybory ławników odbędą się
najpóźniej w czerwcu 2018
roku.
Karty zgłoszeń kandydatów na ławników można odbierać i wypełnione składać w
Urzędzie Miejskim Śmigla od
poniedziałku do piątku w pok.
25 w godz. 8:00 – 14:00. Karty
dostępne są również na stronie internetowej Urzędu Miejskiego – www.smigiel.pl oraz
na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl.
Informacji w ww. sprawie
udziela pracownik urzędu: Justyna Rzepecka, tel. 65 5186
913. AKA

„Harmonia”
obchodzi jubileusz
W 2018 roku Towarzystwo Śpiewu „Harmonia”
obchodzi 125. rocznicę
powstania. Z tej okazji
odbyła się już uroczysta
msza św. jubileuszowa w
kościele pw. św. Stanisława Kostki w Śmiglu. Ze
względu na termomodernizację Centrum Kultury,
przy którym działa towarzystwo, uroczystość jubileuszowa odbędzie się w
terminie późniejszym.
Warto jednak w kilku
słowach przedstawić działalność chóru z minionego
roku. Towarzystwo działa prężnie i zapału jego
członkom nie brakuje.
Najwięcej energii i pracy
chórzyści włożyli w realizację projektu pt. ,,Od Maluszka do Harmoniuszka”,
którego finałem był koncert z udziałem dzieci w
wieku 5-10 lat. Celem projektu była integracja międzypokoleniowa. Członkowie chóru wzięli także
udział w projekcie pod
hasłem ,,Z muzyką do ludzi” i koncertach, podczas
których połączone chóry
wykonały ,,Missę Brevis”
Jacoba de Haana. Ponadto „Harmonia” zaprezentowała się podczas XVIII
Koncertu z cyklu ,,Śpiewamy Kolędy i Pastorał-

Lokal komunalny
w wyjątkowych sytuacjach
Wychodząc naprzeciw
potrzebom
mieszkańców
gminy Śmigiel, którzy utracą
lokale mieszkalne na skutek
wywłaszczenia w związku z
budową drogi ekspresowej
S5, radni zmienili uchwałę
regulującą zasady wynajmu
lokali mieszkalnych należących do gminy Śmigiel.
Nowy zapis stanowi, że osobie, która w wyniku wywłaszczenia ostateczną decyzją
administracyjną,
utraciła
mieszkanie, a także spełnia

określone kryteria dochodowe i nie posiada innego lokalu, przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu
lokalu z gminnego zasobu
mieszkaniowego.
- Samorząd musi być
przygotowany na wyjątkowe
trudne przypadki, w których
może okazać się, że mieszkańcy zostaną bez dachu
nad głową, stąd decyzja o
zmianie uchwały - podsumowuje zastępca burmistrza Marcin Jurga. AKA

Śmigielska kaplica
otwarta na talenty

Z
• Podsumowano Pierwszy Ogólnopolski Konkurs „Śmigiel Miasto Wiatraków”. 1 marca 2018 roku w Szkolnym
Schronisku Młodzieżowym w Śmiglu spotkało się jury, które jednogłośnie wytypowało najlepszą pracę video. Dwudniowy pobyt w Śmiglu dla 30 osób trafił do Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Konrada Mańki z
Lubliniec! AP

ki” w Kościanie, zaprosiła
mieszkańców Śmigla do
wspólnego śpiewania kolęd podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego, wystąpiła z koncertem kolęd
dla podopiecznych Domu
Pomocy Społecznej w
Jarogniewicach i aktywnie uczestniczyła w życiu
naszej małej Ojczyzny
śpiewając podczas uroczystości państwowych i
kościelnych.
W ramach życia kulturalno-rozrywkowego towarzystwo zorganizowało
4-dniową wycieczkę do
Szczecina, Świnoujścia,
Alhbeck,
Heringsdorf,
Bornholmu, Bydgoszczy
i Lednicy, spotkanie biesiadne w „Domu Wina u
Guilhema”, kolację Cecyliańską oraz wyjazd do
kina w Lesznie. W 2018
roku członkowie chóru
planują wycieczkę do Bawarii.
Jeżeli chcieliby Państwo dołączyć do Towarzystwa Śpiewu „Harmonia”, próby odbywają się
w każdy poniedziałek o
godzinie 19:00. Na czas
remontu Centrum Kultury,
zajęcia odbywają się na
piętrze budynku dawnego
liceum (ul. Mickiewicza 2).
MM

awodnicy ze szkoły w Starym Bojanowie reprezentujący Gminę Śmigiel nie mieli sobie równych w powiatowych eliminacjach Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy
Pożarniczej, które 16 marca odbyły się w Borowie. W Turnieju wzięło udział 37 uczniów w trzech grupach wiekowych.
W kategorii szkoła podstawowa klasy 1-6 pierwsze miejsce
zajęła Patrycja Szyrmer, w kategorii klas 7 i 2 oraz 3 gimnazjum pierwsze trzy miejsca zajęły kolejno: Maria Szyrmer,
Magdalena Matuszak i Joanna Tyrpin. Ponadto w kategorii
szkół ponadgimnazjalnych miejsce trzecie wywalczył uczeń
ZSP w Nietążkowie Maciej Tobółka.
Patrycja oraz Maria Szyrmer wezmą udział w eliminacjach na szczeblu wojewódzkim.

Odrestaurowana kaplica
poewangelicka w Śmiglu
jest wyjątkowym miejscem
dla kameralnych wydarzeń
kulturalnych. Przekonali się
o tym 3 lutego br. uczestnicy wieczoru autorskiego
połączonego z otwarciem
kaplicy oraz osoby, które
w latach ubiegłych uczestniczyły w organizowanych
tam koncertach.
To doskonałe miejsce na
organizowanie koncertów,
wystaw, czy prelekcji. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, którzy chcieliby zaprezentować

swój talent burmistrz Śmigla
oferuje taką możliwość – W
gminie jest wielu mieszkańców z artystycznymi zdolnościami, którzy nie mają
okazji, aby zaprezentować
się przed szerszym gronem.
Oferujemy taką możliwość.
Chętnie zorganizujemy wydarzenie kulturalne w kaplicy z taką osobą w roli głównej – zapewnia burmistrz
Małgorzata
Adamczak.
Osoby chętne do skorzystania z tej okazji mogą
zgłosić się do Centrum
Kultury w Śmiglu, nr kontaktowy: 515 177 418. AKA
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Brońsko

Młodzieżowa Orkiestra Dęta w Śmiglu w dniach 1 – 6 marca uczestniczyła w wyjeździe do
Francji, gdzie wraz z Mażoretkami Orkiestry Dętej Miasta Leszna wzięła udział w paradzie,
podczas największego karnawału Europy w Nicei oraz Albi. MM

Ferie
Tradycyjnie, Miejska Biblioteka Publiczna w Śmiglu
przygotowała ofertę na ferie,
z której w tym roku skorzystało trzydzieścioro dzieci w
wieku 6-10 lat.
Pierwszego dnia uczestnicy „Rekreacyjnych ferii z
biblioteką” pojechali na lodowisko w Kościanie, kolejnego dnia spędzili czas na
basenie, a ostatniego dnia
udali się do śmigielskiego
Family Club, gdzie do wyłącznej dyspozycji dzieci
był cały plac zabaw. Ferie
współfinansowane były z
budżetu Powiatu Kościańskiego w ramach programu
„Ferie na sportowo dla dzieci i młodzieży”.
****
Na nudę narzekać nie
mogły także dzieci, które
wzięły udział w projekcie
wszystkich
śmigielskich

Karśnice

Karmin

Dzień
Kobiet
na terenie
sołectw
w gminie
Śmigiel
Bielawy

osiedli pt. „Śmigiel bez tajemnic”. Dzieci zwiedziły zakłady pracy: stolarnię oraz
piekarnię, a także zobaczyły

wnętrze wyremontowanej
kaplicy poewangelickiej w
Śmiglu. Uczestnicy wycieczki zostali zaproszeni na poczęstunek do Domu Działkowca. Dzień zakończył się
zabawą w sali zabaw - Family Club w Śmiglu. Z atrakcji skorzystało 50 dzieci.
Projekt został sfinansowany
ze środków Powiatu Kościańskiego i Gminy Śmigiel.
Ponadto, Osiedle nr II
zorganizowało wyjazd dla
dzieci i młodzieży do Parku
Trampolin EURO-Jump w
Lesznie, z którego skorzystało 50 osób. MM

11 marca br. z okazji Dnia Kobiet
odbył się w Nietążkowie koncert Brygidy i Roberta Łukowskich. Miłośnicy
śląskich melodii bawili się znakomicie.
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Podsumowanie Powstańczych Biegów Przełajowych
Dobiegła końca III edycja Powstańczych Biegów
Przełajowych o Grand Prix
Powiatu
Kościańskiego.
Łącznie w 4 biegach wy-

startowało 544 biegaczy,
co jest rekordowym wynikiem cyklu.
Triumfatorem
całego
cyklu został Szymon Kraw-

Od lewej: Krzysztof Szymanowski, Szymon Krawczyk, Dawid Miaskowski

czyk z Wolsztyna. Krzysztof
Szymanowski z Kościana,
zwycięzca dwóch poprzednich edycji, tym razem zajął drugie miejsce. Podium
uzupełnił Dawid Miaskowski z Leszna. Wśród kobiet,
podobnie jak przed rokiem
najlepsza okazała się Katarzyna Pietruszka z Wolsztyna. Druga była Milena
Tomaszyk z Wonieścia,
a trzecia Martyna Zielińska
z Leszna.
Inicjatorem cyklu jest
Gmina Śmigiel, która zaprosiła do współpracy Starostwo
Powiatowe oraz pozostałe
gminy powiatu. Organizatorem wykonawczym jest
Ośrodek Kultury Fizycznej i
Rekreacji w Śmiglu. MM

D

rużyna Kowalski Recycling Nietążkowo
w składzie: Artur Nowicki, Norbert Karolewicz,
Kamil Kowalski, Krzysztof
Peszel, Miłosz Grzelak,
Paweł Maćkowiak, Tomasz
Bajsztok, Łukasz Biały, Jacek Żak, Maciej Czarnecki oraz Sławek Kowalski
zwyciężyła podczas Wielkopolskiej Zimowej Spartakiady LZS w piłce halowej.
Podczas finału, który odbył
się 4 marca 2018 roku w
Wolsztynie, ekipa zmierzyła
się z drużynami z: Wągrowca, Pleszewa i Krotoszyna.
Warto zaznaczyć, że Tytuł
Mistrz Wielkopolskiej Spartakiady LZS trafił do Nietążkowa już po raz czwarty! AP

13 medali w Zieleńcu
Mieszkańcy
Gminy
Śmigiel po raz kolejny
wzięli udział w Mistrzostwach Powiatu Kościań-

skiego w Narciarstwie
Zjazdowym i Snowboardzie w Zieleńcu. Tegoroczne, XVI mistrzostwa,

odbyły się 3 marca. Zawodnikom na stoku towarzyszyła burmistrz Małgorzata Adamczak. Jak co
roku, Gmina Śmigiel zapewniła uczestnikom bezpłatny transport, z którego
skorzystało 80 osób.
Reprezentanci
ziemi
śmigielskiej zdobyli łącznie 13 medali. Narciarze wywalczyli trzy złote
i cztery srebrne. Najlepszy
czas w swoich kategoriach
wiekowych uzyskali: Julia
Mituła, Monika Jankowska
i Kazimierz Jaśkowiak,
który zajął pierwsze miej-

sce ex aequo z Andrzejem Przybyła z Kościana.
Srebrne medale z Zieleńca
przywieźli: Maria Skrzypczak, Joanna Kowalska,
Filip Ludwiczak oraz Mateusz Jankowski.
W snowboardzie, w
swojej kategorii wiekowej
pierwsze miejsce zajęli: Amelia Chudak, Igor
Chudak i Jakub Chudak.
Srebro wywalczyli: Sara
Jóźwiak, Hanna Chudak i
Bartosz Bednarczyk.
Współorganizatorem
zawodów była Gmina Śmigiel AKA
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Tajemnice Ziemi Śmigielskiej
Tadeusz Konopiński - profesor z Wonieścia

Wielkopolanin, patriota,
człowiek z pasją i wielkim zaangażowaniem, a także autorytet w dziedzinie zootechniki - tak w skrócie można
przedstawić sylwetkę niezwykłego człowieka, Tadeusza
Konopińskiego. Urodził się
21 października 1894 w Wonieściu, w dawnym powiecie
śmigielskim. Rodzice, Bronisław i Maria byli nauczycielami w szkole w Wonieściu.
Miał siostrę Janinę oraz braci:
Jerzego (walczył w powstaniu wielkopolskim.) i Alfonsa
– lekarza, zamordowanego
w Katyniu w 1940 r. Niewiele
wiemy o jego dzieciństwie, ale
możemy przypuszczać, że w
otoczeniu pięknej przyrody i
nad wodami wielkiego jeziora spędził je szczęśliwie. Był
zdolnym dzieckiem, po ukończeniu szkoły powszechnej w
Wonieściu wyjechał kształcić
się do w głąb Niemiec.
Szkołę średnią ukończył
w Heidelbergu, gdzie należał do tajnego Stowarzyszenia im. Tomasza Zana. Była
to młodzieżowa organizacja
niepodległościowa działająca w Wielkopolsce i trochę
później obejmując cały obszar zaboru pruskiego oraz
pruski Śląsk. Powstała na
gruncie tajnych stowarzyszeń uczniowskich, będącą
wyrazem buntu młodzieży
polskiej przeciw germanizacji i cenzurze kultury polskiej,
towarzystwo wzorowało się
na ideach filomatów. W roku
1913 Konopiński rozpoczął
studia rolnicze na pruskim

Uniwersytecie Wrocławskim.
Niestety już w następnym
roku wybucha wojna. Został
zmobilizowany do wojska niemieckiego i wysłany na front I
wojny światowej. Pod koniec
1918 roku, wykorzystując
upadek dyscypliny w wojsku
pruskim, przedostał się w rodzinne strony i wziął udział w
powstaniu wielkopolskim.
Po zakończeniu I wojny
światowej, od roku 1919 kontynuował studia rolnicze na
Wydziale Rolniczo-Leśnym
polskiego już Uniwersytetu
Poznańskiego. Po uzyskaniu dyplomu rozpoczął pracę
zawodową i jednocześnie
doktoryzował się. W roku
1921 uzyskał stopień doktora
nauk rolniczych, a w 1925 na
Akademii Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie otrzymał
„Venialegendi” – prawo wykładania na wyższych uczelniach – z zakresu hodowli
szczegółowej zwierząt domowych. Na uczelni we Lwowie
w roku 1927 habilitował się
i od roku 1928 jako docent,
a od r. 1934 jako profesor
tytularny wykładał hodowlę
szczegółową zwierząt domowych. Od roku 1925 prowadził wykłady z hodowli bydła
na uniwersytecie w Poznaniu,
a w ostatnich latach przed
wybuchem II wojny światowej
także w niemieckim wówczas
Wrocławiu i Berlinie. Profesor
był pierwszym założycielem
Przeglądu
Hodowlanego,
gdzie pełnił funkcję redaktora naczelnego. Miesięcznik
ten do tej pory jest wydawany
przez Polskie Towarzystwo
Zootechniczne w Warszawie.
W 1924 r. w Poznaniu
Tadeusz zawarł związek
małżeński ze Stefanią Jasiecką. Miał dwie córki, Marię
i Joannę. Dwudziestolecie
międzywojenne to szczególny okres w życiu profesora.
Pełniąc funkcję Dyrektora
Wielkopolskiej Izby Rolniczej
w Poznaniu (od 1921 r. do
1939 r.) dał się poznać nie
tylko jako uzdrowiciel i krzewiciel polskiego rolnictwa,

ale również jako wyjątkowo
uzdolniony organizator części rolniczej Pierwszej Powszechnej Wystawy Krajowej
zorganizowanej w Poznaniu
w 1929 r. Wystawa odniosła wielki sukces krajowy
i międzynarodowy. Dzieło
profesora i polskich rolników
podziwiał cały świat, a wśród
nich przedstawiciele rządów,
a nawet głowy koronowane.
Była to jedna z największych
tego typu wystaw w Europie.
Upór i sukcesywne dążenie
do obranego celu, zdolności
wizjonerskie, bogata wiedza
teoretyczna i praktyczna profesora Tadeusza Konopińskiego zostały dostrzeżone
poza granicami Polski. W
1939 r. Belgowie powołali
go na stanowisko dyrektora
Międzynarodowej Wystawy
Rolniczej w Liegé. Pomimo
że był to rok wybuchu II wojny
światowej, wystawa ta odniosła wielki sukces międzynarodowy. Profesor Konopiński
miał niezwykły talent współpracowania z ludźmi, a jego
autorytet wśród rolników był
niepodważalny.
Tadeusz w roku 1936 kupił w Panience koło Jarocina
gospodarstwo i prowadził tam
wzorcową hodowlę bydła. Po
wybuchu II wojny światowej
ukrywał się i następnie przedostał do Generalnej Guberni, gdzie pracował w Jędrzejowie w Izbie Rolniczej, a od
1942 był współorganizatorem
i wykładowcą w Kielcach Tajnego Uniwersytetu Ziem Zachodnich. Zaangażował się
w pracę konspiracyjną m.in.
kolportował prasę podziemną „z pewnego źródła” podtrzymującą nadzieję na bliski
koniec zwycięskiej dla nas
wojny.
Żona Stefania z córkami
wysiedlona została z Panienki po wybuchu wojny, a
9 grudnia 1939 wywieziona
w okolice Opoczna. Tam wydzierżawiła majątek Słowik i
dzięki temu mogła zaopatrywać w żywność oddziały partyzanckie. W działania par-

tyzanckie włączyły się obie
córki profesora.
Po zakończeniu II wojny
światowej Tadeusz Konopiński przybył do zrujnowanego,
polskiego już Wrocławia, gdzie
aktywnie włączył się w organizowanie Wydziału Rolnego na
Uniwersytecie i Politechnice.
Objął kierownictwo katedry
Hodowli Szczegółowej Zwierząt i został pierwszym dziekanem Wydziału Rolnego. W
roku 1945 otrzymał nominację
na profesora zwyczajnego.
Zainicjował powołanie Wydziału Zootechnicznego i był
pierwszym jego dziekanem a
w latach 1957 – 1963 – dyrektorem Instytutu Zootechniki.
Zasiadał w wielu komisjach
i komitetach. Był członkiem
Polskiej Akademii Nauk. W
wielu kręgach uważany jest
za twórcę szkoły naukowej
hodowli zwierząt gospodarskich. Napisane przez niego
podręczniki i prace naukowe
do tej pory nie straciły na aktualności i atrakcyjności. Niektóre z opracowań profesora
nie zostały dopuszczone do
druku ze względu na cenzurę.
Dla ówczesnych władz profesor Konopiński był osobą niepewną politycznie. Dorobek
naukowy profesora to ok. 150
prac naukowych oraz kilka
podręczników akademickich,
z których „Hodowla zwierząt”
(1931) w okresie powojennym
doczekała się wielu wydań.
Tadeusz
Konopiński
zmarł 6 października 1965 we
Wrocławiu. Pochowany został na cmentarzu św. Wawrzyńca przy ul. O. Bujwida. W
roku 1982 uczczono pamięć
profesora w miejscu jego urodzenia, odsłaniając na szkole
w Wonieściu tablicę pamiątkową poświęconą jego pamięci. Myślę, że warto odwiedzając Wonieść przejść się
do starej szkoły i wspomnieć
niezwykłą, barwną postać
profesora Tadeusza Konopińskiego, jednego z głównych
twórców nowoczesnego rolnictwa w Polsce.
Piotr Filipowicz

•

7 kwietnia - Fitness z instruktorem - siłownia napowietrzna w Śmiglu

•

14 kwietnia - III Gminne Mistrzostwa Seniorów w
konkurencjach rekreacyjno-sportowych - zapisy w
OKFiR

•

21 kwietnia - Akcja Poboru Krwi - turniej charytatywny dla Zosi

•

1 maja - XV Włościańskie Zawody w Powożeniu
Zaprzęgami

IN MEMORIAM
Zmarł Józef Rusek

19 lutego 2018 r. zmarł Józef Rusek, jeden ze
współzałożycieli Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Śmiglu oraz prezes OSP w Śmiglu w latach 1996-2001.

„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych”
Składamy serdeczne podziękowanie
za modlitwę, złożone wieńce i kwiaty
oraz za udział we Mszy Św. i ceremonii pogrzebowej
ŚP. Józefa

Ruska

Szczególne podziękowanie kierujemy do delegacji
jednostek Straży Pożarnych, Młodzieżowej Orkiestry
Dętej ze Śmigla, Koła Łowieckiego Knieja Śmigiel,
przedstawicieli władz samorządowych Gminy Śmigiel,
delegacji z zakładów pracy, krewnych, przyjaciół, sąsiadów.
Rodzina

Sprostowanie
do informacji dot. posługi kapłańskiej na ziemi śmigielskiej ks. kan. Zbigniewa Fenglera z Bronikowa. W
poprzedniej Witrynie podaliśmy, że w roku 2017 ksiądz
Fengler obchodził jubileusz 65-lecia posługi kapłańskiej, w tym 50 lat służby na Ziemi Śmigielskiej. Informujemy, że na Ziemi Śmigielskiej służba trwała 55 lat.
Za powstałą pomyłkę przepraszamy.

Z POLICJI • Z POLICJI • Z POLICJI • Z POLICJI • Z POLICJI
1 marca – Śmigiel
Około godz. 8:50, na
ul. Kościuszki, kierujący samochodem marki Peugeot,
23-letni mieszkaniec gm. Śmigiel, potrącił przechodzącego
przez przejście dla pieszych

39-letniego mieszkańca Śmigla. Pieszy został przewieziony do szpitala z ogólnymi
potłuczeniami.
Uczestnicy
zdarzenia byli trzeźwi.
1 marca – Śmigiel
Około godz. 12:00 na

ul. Mickiewicza, kierujący
samochodem marki Ford
Transit, 22-letni obywatel
Ukrainy, w trakcie wykonywania manewru skrętu
w lewo, doprowadził do
kolizji z kią, prowadzoną

przez 49-letnią mieszkankę powiatu leszczyńskiego.
Uczestnicy kolizji byli trzeźwi. Sprawca został ukarany
mandatem karnym.
2 marca – Śmigiel
Około godz. 16:50 na ul.

Kilińskiego, kierująca samochodem marki Ford, 46-letnia mieszkanka Śmigla,
nie ustąpiła pierwszeństwa
przejazdu prawidłowo poruszającemu się pojazdowi
i doprowadziła do kolizji z

samochodem marki Fiat,
prowadzonym przez 21-letniego mieszkańca powiatu
leszczyńskiego. Uczestnicy
kolizji byli trzeźwi. Mieszkanka Śmigla została ukarana mandatem karnym.
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Żurek z soku
z kiszonych ogórków
Przepis Zofii Tomaszewskiej ze Śmigla. Pani Zofia należy do śmigielskich klubów seniora i swoimi przepisami
dzieli się z innymi seniorami. Na pomysł żurku na zakwasie z ogórków kiszonych wpadła sama. Zupa ma oryginalny smak i jest prosta do przyrządzenia.

Składniki:

2,5 l wody,
pół szklanki soku z ogórków kiszonych,
1 cebula,
20 dag boczku wędzonego,
1 kiełbasa,
oliwa do smażenia.

Przygotowanie:

cebulę pokroić w drobną kostkę i podsmażyć na odrobinie oliwy, następnie dodać pokrojoną w kostkę kiełbasę oraz boczek i wszystko podsmażyć. Wodę z sokiem
z ogórków wlać do garnka i zagotować. Po zagotowaniu
wywar zaciągnąć „zaklepką” z wody i mąki, a następnie
dodać podsmażone wędliny z cebulą. Zupę doprawić solą
i gotować na małym ogniu 10 minut.

Statuetka Siewcy dla Lisowskich

Nie tylko z zawodu, a
przede wszystkim z zamiłowania rolnik, rodzimy mieszkaniec gminy Śmigiel, Cezary Lisowski gospodaruje na
110 ha ziemi.
Pan Cezary wraz z żoną
Sylwią gospodarzą od 2004

roku we wsi Olszewo. Po
przejęciu wzorcowego gospodarstwa od ojca Franciszka i mamy Haliny następuje szybki i coroczny rozwój
produkcji oraz powierzchni
uprawowej. Początkowo gospodarze dysponowali 47 ha

ziemi. Dziś są właścicielami
60 ha, natomiast dodatkowe
50 ha dzierżawią. Głównymi
kierunkami ich działalności
są: produkcja roślinna oraz
produkcja mleka. W nowoczesnej oborze utrzymuje
się 58 krów mlecznych o
wydajności ponad 8,5 tys.
litrów mleka. Roczna sprzedaż mleka wynosi 440 tys.
litrów. Ponadto posiadają 190
sztuk bydła opasowego. Gospodarze zajmują się także
sprzedażą bydła mięsnego.
Gospodarstwo jest wyposażone w nowoczesny sprzęt
rolniczy.
Wszystkie prace polowe
wykonywane są przy pomocy bardzo nowoczesnych
maszyn, w czym bardzo pomocni są już pełnoletni synowie Wojciech, Grzegorz
i Cezary. Starsi synowie są
już absolwentami techników
rolniczych, zaś najmłodszy
zdobywa jeszcze wiedzę w
rolniczym kierunku. Żona
także wspiera rolniczą pracę
zajmując się przede wszystkim dojeniem krów. - Nie z
przypadku jestem rolnikiem.
Lubię to, co wykonuję. Cieszę się, że mam zrozumienie w rodzinie. We wszystkim zawsze mogę liczyć na
żonę i synów. Gdyby nie oni,
nie czerpałbym z tego tyle
satysfakcji. Mogę poszerzać

ziemię, bo wiem, że będzie
miał kto ją po mnie przejąć.
To naprawdę jest ważne
i motywuje do działania –
mówi pan Cezary.
Za namową burmistrz
Śmigla Małgorzaty Adamczak pan Cezary wraz z
żoną wzięli udział w konkursie „Wielkopolski Rolnik
Roku”. 17 edycja konkursu
okazała się dla nich szczęśliwa. Znaleźli się bowiem w
złotej dziesiątce laureatów i
11 marca w sali Ziemi Międzynarodowych Targów Poznańskich odebrali prestiżową statuetkę „Siewcy” oraz
nagrodę finansową w wysokości 10 tys. zł. - Nagroda
ta jest dla nas wyjątkowym
wyróżnieniem, nie spodziewaliśmy się tego. Jestem
wdzięczny rodzinie, dzięki
wspólnemu zaangażowaniu tworzymy coś pięknego.
Coś co daje nam radość i
jest doceniane przez osoby
z zewnątrz – ze wzruszeniem wspomina pan Cezary.
Wykonywana przez rodzinę Lisowskich praca budzi podziw. Razem tworzą,
wspierają się i dzielą z innymi. Widać, że kochają to, co
robią.
Redakcja gratuluje Państwu sukcesów i życzy niegasnącej radości z pracy na
roli. AP

Alicja ze Śmigla, 2 lata
Zachęcamy Państwa do utrwalania radosnych chwil
dzieciństwa i nadsyłania zdjęć uśmiechniętych dzieci. Co
miesiąc najciekawsze prace opublikujemy w Witrynie,
a wszystkie zaprezentujemy na stronie internetowej Urzędu
Miejskiego Śmigla.
Zdjęcie należy dostarczyć w wersji elektronicznej na
adres mailowy witryna@smigiel.pl. W liście prosimy podać
imię dziecka, jego wiek i miejscowość, w której mieszka.
Należy także podać imię i nazwisko oraz numer telefonu do
osoby, która przesłała zdjęcie. Przesłanie fotografii jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jego publikację.
Redakcja

• Biblioteka poleca •
Miejska Biblioteka w Śmiglu zachęca do zaczytania
się w książce „Rzuć to i jedź
czyli polki na krańcach świata”
autorstwa Magdaleny Żelazkowej.
Dziesięć kobiet. Dziesięć
stron świata. Dziesięć niesamowitych historii, które wydarzyły się naprawdę.
„Rzucić wszystko i wyjechać” – te słowa działają na
wyobraźnię. Każdemu przynajmniej raz w życiu przeszły
przez myśl. Bo kto z nas nie
ma czasem ochoty uciec i
znaleźć się gdzieś bardzo
daleko? Gdzieś, gdzie częściej świeci słońce, czas płynie
spokojniej, a pracuje się po to,
by żyć, a nie na odwrót. Nierealna wizja z kart kobiecych
powieści? Bohaterki tej książki
wcieliły ją w życie.
Oto prawdziwe historie
Polek, które odważyły się żyć
inaczej. Wyjechały. Spakowały najważniejsze rzeczy,
a resztę sprzedały, rozdały
lub po prostu zostawiły za
sobą, razem z życiowym niespełnieniem. Niektóre przed
czymś uciekły – samotnością, nieudanym związkiem,
bezsensowną pracą, życiem
w ciasnych ramach, w które

próbowano je wtłaczać. Inne
wyszły czemuś na spotkanie
– miłości, pasji, lepszemu,
pełniejszemu życiu.
Toskania, Egipt, Senegal,
Karaiby, Kolumbia, Kanada,
Malediwy, Nepal, Australia,
Arktyka i Antarktyka.
Te miejsca stały się ich nowym domem. Tam zamieszkały, zakochały się, założyły
rodzinę, znalazły pracę albo
prowadzą własne firmy. Zamieniły zasypane papierami
biurka na luksusowy hotel na
tropikalnej wyspie, na podbiegunową stację badawczą albo
na szkołę włoskiej kuchni. Nie
bały się wyruszyć w świat po
szczęście, nawet jeśli musiały
zapłacić za nie wysoką cenę.

