Drzewka
mają swoich patronów
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Gminne
Mistrzostwa
Seniorów
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Śmigielskie wiatraczki
wypiekiem regionalnym

Na placu targowym
postawiono nowe ławki

Wypiek, z przepisu KGW Poladowo, w 2015
r. został nagrodzony w konkursie kulinarnym
na potrawę charakterystyczną dla ziemi śmigielskiej.
str. 2

Z myślą o spacerujących mieszkańcach
Śmigla z inicjatywy Burmistrza Śmigla
Małgorzaty Adamczak zamontowane
zostały ławki parkowe.
str. 3

urmistrz Śmigla Małgorzata
Adamczak
zaproponowała, aby
drzewom nasadzanym na
placu targowym nadawać
imiona. Patronami drzew
mieli
zostać
najmłodsi
mieszkańcy gminy, którzy
przyszli na świat w pierwszym kwartale bieżącego
roku. Z oferty burmistrz skorzystało 31 rodziców. W poniedziałek, 16 kwietnia, na
placu targowym posadzono
drzewa i wbito tabliczki z
imionami dzieci i datą ich
urodzin.
- Akcja ma nie tylko charakter proekologiczny, ale
przede wszystkim społeczny.
Młodzi ludzie zyskują pamiątkę na całe życie, a miasto
nowe drzewa. Jestem przekonany, że patroni drzew
będą o nie w przyszłości
dbać – mówi zastępca burmistrz Śmigla Marcin Jurga.
Uroczystość
nadania
drzewom imion otworzyła burmistrz Śmigla, po
czym pracownicy Urzędu Miejskiego i Zakładu
Gospodarki
Komunalnej
i Mieszkaniowej pomogli
rodzicom w nasadzeniu
drzew i zamieszczeniu tabliczek. Łącznie na placu targowym przybyło 60 głogów.

Uwaga!
Zmiana numeru konta

Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny w Śmiglu Sp. z
o.o. informuje o zmianie numeru rachunku bankowego.
Każdemu z klientów został przydzielony indywidualny numer bankowy. Płatności należy dokonać na
wskazany na fakturze nowy numer.

Oferta Szkoły w Nietążkowie
O atrakcjach obejmujących nie tylko ciekawe kierunki nauczania dla przyszłych
uczniów w szkole ponadgimnazjalnej.
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Remont drogi w Parsku
Jednym z etapów planowanego remontu drogi
w Parsku była wycinka
drzew i krzewów. Po niej
przyjdzie czas na utwardzenie drogi kruszywem i
odbudowę przydrożnych
rowów. Koszt wycinki wynosi 16 863,12 zł.

Gmina jest już w posiadaniu operatu dendrologicznego i operatu wodnoprawnego, po którym przystąpi
do wykonania projektu na
odbudowę rowów.
Inwestycja
częściowo
zostanie sfinansowana z budżetu sołeckiego. AKA

Modernizacja drogi
Kobylniki – Nowy Białcz
Powiat Kościański przystąpił do przebudowy drogi
Kobylniki – Nowy Białcz.
Gmina Śmigiel wesprze tę
inwestycję kwotą 200 000 zł.
Droga na całej długości
zostanie poszerzona i pokryta nową warstwą asfaltu. W
Starym Białczu zmianie ulegnie przebieg drogi głównej,
która po przebudowie ominie
centrum wsi. W wiosce zostanie wybudowana kanalizacja
deszczowa, a przy cmentarzu powstanie parking.
Dodatkowym atutem całej inwestycji będzie ścieżka
pieszo-rowerowa, która połączy Kobylniki ze Starym

i Nowym Białczem. W projekcie przebudowy zostały
uwzględnione ponadto bariery energochłonne, które
staną przy przepustach i w
najbardziej newralgicznych
miejscach. Powstaną także
nowe chodniki; zostaną położone w Skoraczewie i Nowym Białczu. Zadanie obejmuje ponadto odtworzenie
i budowę przydrożnych rowów oraz wymianę oznakowania drogowego.
Prace budowlane wykona Przedsiębiorstwo Drogowe „DROGBUD” z Gostynia.
Roboty mają zakończyć się
w połowie września. AKA

Burmistrz Śmigla uczestniczyła w roboczym spotkaniu z przedstawicielami Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w osobach: Jan
Wardecki, dyrektor Zarządu Zieleni w Zielonej Górze i Dariusz Kliber, pracownik Nadzoru Wodnego
w Sławie. AP

• Dzień Dziecka w gminie Śmigiel będzie miał
w tym roku sportową oprawę.
Na 1 czerwca w gminie zaplanowane zostały aż trzy
wydarzenia: Biegi Uliczne Śmigla, Bieg Przedszkolaka
oraz Charytatywny Test Coopera. Zapisy na wydarzenia już trwają! W imieniu organizatorów zapraszamy na
www.aktywny.smigiel.pl.
Natomiast tydzień później odbędą się gminne obchody Dnia Dziecka, które będą rozłożone na dwa dni.
Dzięki porozumieniu z Lechem Poznań, w dniach 9-10
czerwca na śmigielskim targowisku odbędzie się jedna z
rund cyklu Lech Poznań Street Soccer Tour. Jest to cykl
turniejów dla dzieci, który odbywa się w kilku miastach
Wielkopolski z wielkim finałem na INEA Stadionie.
Do pierwszego dnia rywalizacji zaproszone zostaną
dzieci ze szkół podstawowych z gminy Śmigiel. Drugiego
dnia na specjalnie przygotowanych mobilnych boiskach
zmierzą się reprezentacje klubów sportowych. Wszystkim drużynom, które wystartują w turnieju organizatorzy
gwarantują nagrody oraz fantastyczną zabawę.
Ponadto dzieci, które w tych dniach przyjdą na śmigielskie targowisko, będą mogły skorzystać z urządzeń
rekreacyjnych oraz zabaw z animatorami. MM

• 26 marca br. Burmistrz Śmigla nagrodziła mieszkańców
gminy, którzy zdobyli medale podczas XVI Mistrzostw Powiatu Kościańskiego w Narciarstwie Zjazdowym i Snowboardzie
w Zieleńcu. Reprezentanci ziemi śmigielskiej zdobyli łącznie
13 medali: 6 złotych i 7 srebrnych. Nagrodą dla wszystkich
były karnety na bowling w śmigielskim Family Club. MM

Straż Miejska w likwidacji
Zapadła ostateczna decyzja dotycząca losu Straży
Miejskiej Śmigla. Uchwałę
w sprawie jej rozwiązania
radni podjęli na sesji 28
marca br. Zgodnie z treścią
uchwały likwidacja straży
zakończy się 30 kwietnia
br. Zadania wykonywane

przez strażników przejęła w
większości spółka ZKGiM w
Śmiglu, a także pracownicy
Urzędu Miejskiego Śmigla.
Roczny koszt utrzymania straży miejskiej dla
gminy Śmigiel w 2017 roku
wyniósł prawie 141 tys. zł.
AKA

Słodkie Śmigielskie Wiatraczki
Słodkie Śmigielskie Wiatraczki są już w sprzedaży.
Wszystkich łasuchów zapraszamy do spróbowania ciasteczek rodem ze Śmigla.
Wypiek, z przepisu KGW
Poladowo, w 2015 r. został nagrodzony w konkursie kulinarnym na potrawę
charakterystyczną dla ziemi
śmigielskiej.
Do akcji wypromowania
regionalnego produktu włączyło się dwóch lokalnych
przedsiębiorców. Śmigielskie
Wiatraczki można nabyć
w każdą środę w Piekarni
Danuty Grygier w Śmiglu,
a także w każdy ostatni
czwartek miesiąca w Restauracji Poemat w Śmiglu.
- Zamysłem konkursu
było ustanowienie produktu

regionalnego, który będzie
utożsamiany z naszym miastem. Współpraca z przedsiębiorcami jest kolejnym
krokiem w tym kierunku.
Mamy cichą nadzieję, że
Śmigielskie Wiatraczki staną się kiedyś sławne podobnie, jak Koguty z Kazimierza Dolnego, czy Papieskie
Kremówki. – podsumowuje
akcję Anita Kasperska pracownik Urzędu Miejskiego
Śmigla.
Przedsiębiorcy, którzy
działają w branży cukierniczo-piekarniczej na terenie
gminy i chcą również wypiekać wiatraczki mogą zgłosić
się po przepis do pracownika biura promocji urzędu,
tel. kontaktowy 65 5186 911
AKA

Pod naszym patronatem
Po raz dziewiąty do Śmigla zawitają młodzi, utalentowani wokaliści z całego kraju, by wziąć udział w Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Dzieci i Młodzieży im. Henryka
Pelli „Muzol” 2018. Wydarzenie odbędzie się 15-16 czerwca 2018 r. w auli ZSP w Nietążkowie.
Od reaktywacji festiwalu w 2015 roku zainteresowanie uczestników nie słabnie. W minionych trzech edycjach
udział wzięło ponad 500 młodych wokalistów z całej Polski.
Zdaniem organizatorów, tajemnicą sukcesu jest wysoki poziom artystyczny konkursu oraz walor edukacyjny – podczas festiwalu można bowiem wziąć udział w bezpłatnych
warsztatach artystycznych, które z każdym rokiem są coraz
bardziej urozmaicone. W minionej edycji nasi instruktorzy
przedstawili wokalistom metody walki ze stresem na scenie oraz podstawy zachowania na estradzie. Ponadto zaprosiliśmy aktora musicalowego – Jana Traczyka, którego
obecnie można oglądać w programie „Twoja Twarz Brzmi
Znajomo”, który opowiedział uczestnikom jak wygląda praca aktora scen muzycznych. W tym roku także przygotowaliśmy coś specjalnego – nasi uczestnicy będą mogli skorzystać m.in. z lekcji kompozycji. – zapowiada koordynator
festiwalu Michał Majer.
Zgłoszenia do konkursu trwają do 12 maja br. Po tym terminie jury spośród nadesłanych nagrań utworów konkursowych wybierze najlepszych, którzy zaprezentują się w przesłuchaniach stacjonarnych 16 czerwca. Tego samego dnia
odbędzie się koncert laureatów. Dla wokalistów i wokalistek z
gminy Śmigiel odbędą się dodatkowe eliminacje w sobotę 19
maja. Szczegóły na www.muzol.smigiel.pl.
Organizatorem festiwalu jest Śmigielskie Towarzystwo
Kulturalne, przy współpracy z Centrum Kultury w Śmiglu.
Wydarzenie współfinansują: Samorząd Województwa
Wielkopolskiego, Zarząd Powiatu Kościańskiego oraz
Gmina Śmigiel.

Śmigielskie Wiatraczki oferuje Piekarnia Danuty Grygier
„Witryna Śmigielska” – miesięcznik. Wydawca i redakcja: Centrum Kultury Śmigiel, ul. Kościuszki 20,
tel. (65) 5 180 273, fax (65) 5 117 813. Redaktor naczelna:
Anna Pohl. Nakład 5000 egzemplarzy. Druk: Polska Press
Sp. z o.o., Oddział Poligrafia, Drukarnia Poznań. Redakcja
nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam i ogłoszeń.
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Program Dni Śmigla
25-27 maja 2018

Piątek
• 16:00 – Uroczysta Sesja Rady Miejskiej Śmigla – duża sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej w Śmiglu
• 20:00 – Koncert zespołu „ManuFunktura” – plac targowy
• 21:00 – Koncert Raya Wilsona – plac targowy
• 23:00 – 02:00 – Zabawa taneczna z DJ Maciejem Brzezińskim –
plac targowy
Sobota
• 9:30 – 14:00 – Akcja poboru krwi
• Od 14:30 – Rowerowa Akademia – plac targowy
• 18:00 – Koncert zespołu „Atmosfera” – plac targowy
• 19:00 – „Rowerowe Show” – plac targowy (obok sceny)
• 20:00 – Koncert zespołu „Black Biceps” – plac targowy
• 21:00 – Koncert zespołu „Power Play” – plac targowy
• 22:15 – 02:00 – Zabawa taneczna z zespołem „Holiday’s” – plac
targowy
Niedziela
• 16:00 – Program dla dzieci i rodziców – Teatr „DADA ART” z Poznania – plac targowy
• 17:30 – Koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Śmiglu z udziałem sekcji mażoretek „Nutki” z Lipna – plac targowy
• 18:15 – Występ wokalistów i wokalistek Studia Piosenki „Muzol”,
zespołu tanecznego „Pryzmat”, pokaz baletowy dzieci z „MM Dance Studio” oraz Mariny Laikiny – półfinalistki programu „Mam Talent” (naprzemiennie) – plac targowy
• 20:00 – Występ kabaretu „Jurki” – plac targowy
Harmonogram wydarzeń sportowych na www.okfir.pl

Dzień Kobiet

P

o raz trzeci panie z kół
gospodyń wiejskich z
Gminy Śmigiel wspólnie
świętowały Dzień Kobiet. W
tym roku ponad 160 pań z 11
kół spotkało się 13 kwietnia w
sali wiejskiej w Żegrówku.
Obecni na uroczystości:
burmistrz Małgorzata Adamczak oraz Wiesław Kasperski
- przewodniczący Rady Miejskiej Śmigla złożyli wszystkim
paniom życzenia, a przewodniczący wręczył im róże. Wśród
świętujących pań były także
radne rady miejskiej: Beata
Żyto i Danuta Strzelczyk.

Impreza corocznie jest
wspólnym przedsięwzięciem
KGW i Burmistrza Śmigla.
Wsparcia
technicznego
udzieliło Centrum Kultury
w Śmiglu. W rolę kelnerów
wcielili się panowie, pracownicy Urzędu Miejskiego Śmigla.
O domowe wypieki zadbały gospodynie, a atrakcję wieczoru burmistrz Małgorzata Adamczak. Był nią
występ półfinalisty programu
Mam Talent - Piotra Bugzela, który wcielił się w Elvisa
Presleya.

W obchodach wzięły
udział gospodynie z: Morownicy, Czacza, Sierpowa,
Żegrówka, Robaczyna, Poladowa, Nowej Wsi, Bruszczewa, Śmigla i Karśnic oraz
po raz pierwszy gospodynie
ze Spławia.
Nie zabrakło życzeń dla
pań obchodzących jubileusz
działalności w KGW: Marii
Kupki z Żegrówka piastującej
cztery dziesięciolecia funkcję
przewodniczącej koła oraz
Elżbiety Kozłowskiej sprawującej 40 lat funkcję skarbnika
w KGW Karśnice.

Cmentarny mur do odbudowy

M

ur okalający poewangelicki cmentarz w Śmiglu wymaga remontu. Ponieważ jest
on zabytkiem indywidualnie
wpisanym do rejestru, prace
muszą być wykonane zgodnie z zaleceniami konserwatora zabytków.
Zgodnie ze stanowiskiem
Wojewódzkiego
Urzędu
Ochrony Zabytków konieczne jest opracowanie oceny
stanu technicznego muru
oraz skarpy, na której jest
on posadowiony oraz opracowanie projektu remontu
ze szczególnym uwzględnieniem odcinka wyposażonego w zabytkowe płyty
nagrobne. Konserwator zalecił również przeprowadzić
prace konserwatorskie przy
płytach nagrobnych, wpisanych do rejestru zabytków
ruchomych.
Jeszcze w listopadzie
ubiegłego roku gmina zleci-

Z

akład Wodociągowo-Kanalizacyjny
w Śmiglu zamontował na placu targowym
dodatkowe ławki.
- Chcąc dać Państwu
możliwość odpoczynku
podczas
wiosennych
spacerów zamontowaliśmy na śmigielskim
targowisku ławki. Zachęcam, aby korzystać
z tego miejsca i spędzać
aktywnie czas z dziećmi
– mówi zastępca burmistrza Śmigla Marcin Jurga. AP

ła opracowanie ekspertyzy
o stanie konstrukcji i przyczynach zniszczeń wraz z
programem naprawczym,
wschodniego i północnego
odcinka muru. Wykonał ją
dr inż. Lech Engel z Wrocławia posiadający niezbędne uprawnienia budowlane
oraz konserwatorskie, w
tym m.in. rzeczoznawcy stowarzyszenia konserwatorów
zabytków,
rzeczoznawcy
Ministra Kultury. Ekspertyza wykazała, że wykonanie
remontu zachodniego muru
cmentarnego, z wyjątkiem
najstarszej jego części, w
którą wmurowane są płyty
nagrobne, wymaga uprzedniego zbadania i ustalenia
czy skarpa zachodnia i mur
oporowy są stateczne. W
przypadku niestateczności
należy przeprowadzić prace
zabezpieczające
stateczność skarpy i muru oporowego.

Z uwagi na szereg wymogów wskazanych przez
konserwatora
zabytków
gmina boryka się ze znalezieniem
projektanta,
który wykonałby projekt
remontu muru. Wszyscy
projektanci po zapoznaniu
się z wytycznymi zrezygnowali z przyjęcia zlecenia. Obecnie trwają poszukiwania podmiotu, który
zbada i ustali czy skarpa
jest stateczna oraz projektanta.
- Aby uspokoić mieszkańców zaniepokojonych
stanem zabytkowego muru
cmentarza
poewangelickiego w Śmiglu, który póki
co został zabezpieczony
podporami, zdecydowaliśmy się poinformować o
sytuacji i utrudnieniach,
które w tej sprawie napotykamy – mówi burmistrz
Małgorzata Adamczak.
AKA
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Przedszkolaki powitały wiosnę
Burmistrz Śmigla wraz
z Przedszkolem w Śmiglu
zaprosiły wszystkie przedszkolaki z gminy na śmigielski rynek, gdzie wspólnie przywitały wiosnę. Było
słonecznie, kolorowo i wesoło. O dobrą atmosferę

zadbały: Alicja Wawrzyniak,
która wspólnie z koleżankami poprowadziła zumbę
oraz dyrektor przedszkola
Kamila Grocka, która przygotowała dla przedszkolaków muzyczne zabawy.
Przy wspólnym śpiewie

dzieci udekorowały rynek
wiosennymi ozdobami. By
tradycji stało się zadość,
każda grupa przedszkolna
przygotowała
marzanny.
Zimę skutecznie przegonili
śmigielscy strażacy, którzy
zalali je wodą. MM

• W Wielki Czwartek na śmigielskim rynku „grasowały”
dwa wielkanocne zające. Dzieci na spotkanie z zającami,
które rozdawały słodycze, zaprosiła burmistrz Małgorzata
Adamczak.

4
18 marca w sali wiejskiej w Żegrówku odbyły się XVII Otwarte Mistrzostwa Śmigla w Kopa. Do rywalizacji przystąpiło 80 pasjonatów, którzy rozegrali pięć rund po 32 rozdania. Zwycięzcą turnieju został Florian Ajchler reprezentujący
gospodarza zawodów, czyli Żegrówko. Klasyfikację kobiet wygrała Barbara Skórzewska. MM

Mistrzynie Rejonu Leszczyńskiego
Reprezentacja
Szkoły
Podstawowej w Śmiglu, w
składzie: Michalina Wiśniewska (kapitan), Joanna
Kurpisz, Monika Kowalska,

Roksana Kiełczewska, Malwina Stachowiak, Anna Szymańska i Marcelina Szulc;
21 marca br. w Gostyniu wywalczyła tytuł Mistrza Rejonu

Leszczyńskiego w Piłce Siatkowej Dziewcząt.
Za starszymi koleżankami podążyły najmłodsze
siatkarki SP w Śmiglu. Drużuna w składzie: Wiktoria
Stachowiak (kapitan), Weronika Szuster, Weronika Furmaniak, Ewa Śmigaj, Zofia

Świdzińska, Martyna Sobierajska, Martyna Szczepanik,
Maja Woś, Otylia Sworacka,
Wiktoria Lemańska zdobyły
tytuł Mistrza Rejonu Leszczyńskiego w Minisiatkówce
dziewcząt.
Trenerem mistrzyń jest
Ryszarda Primel AKA

kwietnia 2018 roku w całym kraju zainaugurowała
Mobilna Akademia Młodych Orłów. W województwie
wielkopolskim pierwszym miejscem spotkania był Śmigiel. Organizatorem Mobilnej Akademii Młodych Orłów jest
Polski Związek Piłki Nożnej. Szkolenie ma na celu podniesienie świadomości oraz jakości piłkarskiej edukacji. Na każde
województwo powołane są zespoły trenerskie, które będą nie
tylko identyfikowały lokalne talenty, ale też służyły kształceniu
trenerów.
W województwie wielkopolskim projekt zainaugurowano w
środę, 4 kwietnia, o godzinie 16:00 w auli śmigielskiej szkoły
podstawowej, gdzie odbył się wykład teoretyczny. Następnie na
stadionie miejskim dla wyselekcjonowanych wcześniej zawodników z kategorii Orlik i Młodzik odbył się trening pokazowy i gra
selekcyjna. W zajęciach czynnie uczestniczyli trenerzy klubów z
terenu powiatu kościańskiego, z którymi przedstawiciele PZPN
na bieżąco omawiali grę młodych piłkarzy.
Akademia ma dotrzeć do wszystkich powiatów w Polsce
minimum dwa razy w roku. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.
MM

kwiecień/maj 2018

Witryna Śmigielska str. 5

P

o raz trzeci Ośrodek Kultury Fizycznej i Rekreacji zaprosił seniorów z gminy Śmigiel na Gminne Mistrzostwa Seniorów w konkurencjach rekreacyjno-sportowych. 14 kwietnia w sali gimnastycznej śmigielskiej szkoły
podstawowej na starcie stanęło 36 seniorów, w tym 4 mężczyzn. Najlepsi okazali się: Alina Strzelczyk reprezentująca Klub Seniora działający przy Centrum Kultury w Śmiglu oraz Ferdynand Kasperski ze Śmigla.
Dla najlepszych organizatorzy przygotowali puchary, statuetki oraz nagrody rzeczowe, a dla wszystkich pamiątkowe
medale. MM

Zawodnicy Polonii
wygrali wszystko
Zawodnicy i zawodniczki
KS Polonia Śmigiel 24 marca 2018 r. wzięli udział w
Mistrzostwach Wielkopolski
Młodzików i Młodziczek w
Poznaniu oraz w rozegranym w Kąkolewie I Turnieju
OZTS Leszno w kategorii
Kadet, Junior, Senior.
Drużynowo, w stolicy
Wielkopolski, dziewczyny:
Katarzyna Nowak, Weronika Trybuła oraz kapitan
Weronika Świniarska zdobyły brązowy medal. Indywidualnie najlepiej spisała
się Weronika Trybuła która
zajęła 7 lokatę.  
W Kąkolewie zawodnicy KS Polonia Śmigiel zdominowali zawody odnosząc
zwycięstwo we wszystkich

kategoriach. Złoto zdobyli:
w kadetkach Aleksandra
Małek, w kadetach Dawid
Gbiorczyk, w juniorkach
Wiktoria Skrzypczak, w
juniorach Filip Ludwiczak,
w seniorkach Aleksandra
Małek, w seniorach Wojciech Walencki. Srebrne
medale wywalczyli: w kadetach Grzegorz Olejnik,
w juniorkach Aleksandra
Małek, w juniorach Dawid
Gbiorczyk, w seniorkach
Wiktoria Skrzypczak. Brąz
zdobyli: w juniorkach Paula Skrzypczak, w juniorach
Grzegorz Olejnik, w seniorkach Paula Skrzypczak.
Czwarte miejsce w juniorkach zdobyła Inga Skrzypczak. AKA

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
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espół Szkół Ponadgimnazjalnych
im.
Jana Kasprowicza w
Nietążkowie to szkoła z wielopokoleniowymi tradycjami.
Naukę pobierało tu kilka tysięcy absolwentów na przestrzeni kilku dziesięcioleci.
Zgodnie z zapotrzebowaniem rynku ranking zawodów ulegał licznym modyfikacjom: szkoła włościanek
przygotowywała
młode
dziewczęta do prowadzenia
gospodarstwa domowego,
szkoła rolnicza kształciła
specjalistów w zawodzie
rolnik, a zespół szkół stanowi kompleks różnych szkół,
atrakcyjnych kierunków, w
którym każdy może znaleźć
coś dla siebie.
Nasza placówka prowadzi edukację w następujących typach szkół: Liceum
Ogólnokształcące z klasami:
policyjną, policyjną konną,
wojskową,
strażacko-ratowniczą, lotniczą – projekt,
usportowioną (lekkoatletyka)
i ogólną; Technikum kształcące w następujących zawodach: technik hotelarstwa z
concierge, technik architektury krajobrazu, technik informatyk, technik rolnik, technik
żywienia i usług gastronomicznych, technik spedytor,
technik inżynierii środowiska
i melioracji; Branżowa Szkoła
I Stopnia, w której kształcimy
we wszystkich zawodach.
Dla osób dorosłych mamy
w ofercie Szkołę Policealną
z atrakcyjnymi kierunkami:
florysta i bhp; Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe (KKZ)
kształcące w zawodach: kucharz, rolnik, florysta oraz
Liceum dla Dorosłych (tel.
603 677 956). Warto zaznaczyć, że szkoły dla osób dorosłych są za darmo!
Budynki szkolne zlokalizowane są w bardzo atrakcyjnym miejscu - wśród zieleni,
która nadaje im specyficznego uroku i kojąco wpływa
na atmosferę tego miejsca.
Uczniowie mogą zgłębiać
wiedzę nie tylko w ławie
szkolnej. Organizujemy zagraniczne praktyki zawodowe
(Hiszpania, Niemcy, Czechy,
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Francja). Dla uczniów zamiejscowych posiadamy internat.
Dysponujemy pełnowymiarową salą gimnastyczną z
widownią na 300 miejsc oraz
nowoczesną siłownią.
Jeśli liceum – to jakie?
Na terenie szkoły mamy
stajnię i hotel dla koni, dzięki
czemu możemy również oferować tak atrakcyjne kierunki
jak np. policja konna. Kierunek cieszy się dużym zainteresowaniem młodzieży już
od dwóch lat. Jako nieliczni
w kraju posiadamy ten profil
kształcenia. Uczniowie mogą,
oprócz obowiązkowych zajęć
kierunkowych w szkole, doskonalić swoje umiejętności
jazdy konnej po zajęciach,
rozwijać swoje zainteresowania hippiką. Zdobywają także
kwalifikacje potrzebne w jednostkach specjalistycznych
policji.
Liceum lotnicze to nowość w naszej ofercie. Sport
lotniczy stanowi dla licznych
sympatyków niemałe wyzwanie. Jest to kierunek o
szerokich
możliwościach
zawodowych.
Uczniowie
klasy lotniczej w ramach dodatkowych zajęć – nabywają
wiedzę niezbędną każdemu
pilotowi (przy współpracy z
Aeroklubem Leszno). Uczniowie mają możliwość odbycia kursu szybowcowego i
uzyskania kwalifikacji (wraz z
egzaminem) dających uprawnienia operatora dronów.
Współpraca z Centrum
Nauki Kopernik i udział szkoły w programie „Kosmos w
szkole” pozwala rozwinąć
zainteresowania
tematyką
lotów kosmicznych na zajęciach Koła Naukowego działającego w szkole. Projekt
ESERO CanSat realizowany
przy współudziale firm takich
jak ESA i NASA doposaża
młodych konstruktorów minisatelitów w niezbędny sprzęt
pozwalający kreować pasje
naukowe przyszłych astrofizyków. Dzięki temu pasje
lotnicze młodzieży będzie
można rozwijać przy pomocy
najnowszych technologii.
Atrakcyjne technikum?
Tylko u nas!

W najnowszej ofercie
edukacyjnej naszej placówki
mamy nowoczesny, kreatywny zawód technik inżynierii
środowiska i melioracji. Inżynieria to jeden ze strategicznych kierunków w kraju.
Obecna sytuacja zrównoważonego rozwoju gospodarowania zasobami wodnymi
otwiera ogromne perspektywy zawodowe dla przyszłych
absolwentów
kierunków
związanych z gospodarką
wodną i inżynierią środowiska. Pozwala na szerokie
interdyscyplinarne rozwijanie
wiedzy z takich dziedzin jak:
melioracje wodne, inżynieria
wodna i lądowa, geologia, hydrologia, geodezja i ekologia.
Organizowane praktyki krajowe i zagraniczne pozwalają
na zapoznanie z najnowszymi metodami wykonywania
robót i organizacją prac.
Technik fotografii i multimediów – to kierunek dla osób
zainteresowanych projektowaniem, realizacją i obróbką
obrazu fotograficznego o róż-

nym charakterze: fotografia
reklamowa,
reportażowa,
okolicznościowa. Efekty pracy
technika mogą zostać wykorzystane przy tworzeniu kampanii reklamowych, tworzeniu
materiałów do druku i prac
multimedialnych.
Kierunek
pozwala na otwarcie własnej
działalności, a także umożliwia kontynuację i rozwijanie
zainteresowań na wyższych
uczelniach.
Rozwój cywilizacji mobilizuje nas, by wspierać
młodzież na każdym etapie
życia, zwłaszcza gdy pozwala rozwijać to jego potencjał.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom
wprowadziliśmy
tutoring (w ramach realizacji
projektu: „Wychować człowieka mądrego”). Wykwalifikowana kadra tutorska,
po przebytych szkoleniach
– objęła tutoringiem uczniów,
którzy gotowi są uczestniczyć
w spotkaniach z wybranymi przez siebie mentorami.
Dzięki bliskiej relacji ucznia
i tutora, proces tutoringu
umożliwia trafne rozpoznanie potencjału młodego człowieka i zaangażowanie go w
twórcze kreowanie własnej
przyszłości.
Uczniowie Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych od kilku lat biorą udział w różnego
rodzaju projektach unijnych
np. „Praktyki w Hiszpanii
szansą na sukces zawodowy” czy „Praktyki w Hiszpanii
dla uczniów ZSP w Nietążkowie”, których głównym celem
jest zwiększenie mobilności
zagranicznych uczestników
projektu, zdobycie doświadczenia zawodowego, poznanie organizacji pracy w międzynarodowym środowisku,
pokonanie bariery językowej,
wzmocnienie
umiejętności
posługiwania się językiem
angielskim, szczególnie branżowym, poznanie podstawowych wyrażeń i zwrotów
w języku hiszpańskim oraz
poszerzenie wiedzy na temat
kultury Hiszpanii.
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie w
porozumieniu z Ministerstwem
Obrony Narodowej i z Ministerstwem Edukacji Narodowej
wprowadził program pilotażo-

wy w zakresie szkolenia wojskowego „Pilotażowy program
wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących certyfikowane piony wojskowych
klas mundurowych”. Jego realizacja jest wspierana kompleksowo przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Uczniowie klas
wojskowych uzyskują wpis z
oceną końcową na świadectwie (ukończenie przedmiotu „Edukacja wojskowa” jako
przedmiotu uzupełniającego),
co daje im dodatkowe punkty
w dalszej rekrutacji na kierunki
wojskowe.
Alicja Zarzycka

III ZJAZD ABSOLWENTÓW
ZSP W NIETĄŻKOWIE
z okazji 45-lecia
pierwszej matury
Sobota, 02.06.2018 r.
Szczegółowe informacje
na stronie
www.zspnietazkowo.pl

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 w
Śmiglu na ul. Mickiewicza,
kierujący samochodem marki
Ford Transit, 22-letni obywatel Ukrainy, w trakcie wykonywania manewru skrętu w
lewo, doprowadził do kolizji
z samochodem marki Kia,
prowadzonym 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.
5 marca – Przysieka Polska
Około godz. 10:55 kierująca samochodem marki
Renault Megane, 18-letnia
mieszkanka, gm. Kościan
straciła panowanie nad prowadzonym pojazdem, zjechała z drogi i zatrzymała
samochód na polu. Do szpitala w Kościanie przetransportowano 20-letnia pasażerkę pojazdu. Kierująca
pojazdem była trzeźwa.

17 marca – Stare Bojanowo
Około godz. 9.45 na ul.
Krętej, kierujący samochodem marki Renault, 20-letni
mieszkaniec powiatu wolsztyńskiego, doprowadził
do kolizji z samochodem
marki Ford, prowadzonym
przez 43-letniego mieszkańca gm. Śmigiel, oraz z
samochodem marki Skoda,
prowadzonym przez 53-letniego mieszkańca gm. Śmigiel. Sprawca kolizji został
ukarany mandatem karnym.
25 marca – Stare Bojanowo
Ok. godz. 20:15 w Starym Bojanowie, patrol zatrzymał do kontroli drogowej, jadącego rowerem,
50-letniego
mieszkańca
gm.
Kościan.
Badanie
trzeźwości wykazało 2,1
promila alkoholu w organizmie mężczyzny.
4 kwietnia – Śmigiel
Około godz. 10:30 na
ul. Słowackiego, kierująca
samochodem marki VW,
32-letnia mieszkanka gm.
Śmigiel na skrzyżowaniu
ulicy Iwaszkiewicza i Słowackiego, nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu prawidłowo jadącym pojazdom
i doprowadziła do kolizji z
samochodem marki Opel
Zafira, prowadzonym przez
19-letnią kobietę i pojazdem
marki Mitsubishi Colt, prowadzonym przez 30-letnią
kobietę. Uczestnicy kolizji
byli trzeźwi. Nikt nie odniósł
obrażeń.
7 kwietnia
– obwodnica Śmigla
Około godz. 5:20 kierujący samochodem marki
Ford Transit, mieszkaniec
powiatu
wolsztyńskiego,
uderzył w przebiegającego
przez drogę dzika. Uszkodzeniu uległ pojazd. Kierujący nie odniósł obrażeń.
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Sałatka z selera naciowego i rzodkiewki
Nowalijki to coroczny powiew wiosny w naszych kuchniach, zaś rzodkiewka jest jedną z pierwszych, która pojawia się na stołach. Przepis na sałatkę z dodatkiem rzodkiewki poleca Renata Dąbkowska - przewodnicząca Koła
Gospodyń Wiejskich w Spławiu. Renata Dąbkowska funkcję przewodniczącej objęła w lutym br. „Pałeczkę” przejęła
od Marianny Stephan, która dzierżyła ją 21 lat.

Składniki:

1 seler naciowy,
pęczek rzodkiewki,
150 g sera żółtego w kawałku,
5 jajek,
1/2 puszki kukurydzy,
150 g szynki w kawałku,
5 plastrów ananasa,
3 łyżki majonezu,
mały kubek jogurtu naturalnego, pieprz, sól.

Przygotowanie:

Seler umyć i pokroić drobno. Ser i rzodkiewki zetrzeć na tarce
o grubych oczkach. Szynkę pokroić w średnie kosteczki. Jajka ugotować na twardo, obrać i posiekać. Ananasa pokroić na
drobne kawałki. Majonez wymieszać z jogurtem, posolić, przyprawić pieprzem (można też dodać ząbek czosnku). W misce
układać wszystkie składniki warstwami w dowolnej kolejności
tak, aby były dwie warstwy sosu majonezowego, a na wierzchu
rzodkiewka. Sałatka najlepiej smakuje po 2-3 godzinach.

Mateusz (7 miesięcy) i Dominika (3 lata) ze Śmigla
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

Hobby pana Michała
Michał Nadolny, mieszkaniec
Wydorowa,
jest
znanym nie tylko w gminie
rzemieślnikiem pracującym
hobbistycznie w drewnie.
Choć jego praca zarobkowa
nie jest związana ze sztuką,
a z zawodu jest fotografem, to każdą wolną chwilę poświęca na tworzenie

drobnych dzieł z drewna.
Pasja ta stanowi dla niego
antidotum na codzienne kłopoty i troski. Skupiając się
na wypalaniu różnorodnych
prac w drewnie wypoczywa
psychicznie, a każde kolejne dzieło przynosi mu wiele
radości i zadowolenia. Czasem przy pracy towarzyszą

mu dzieci, wsparcia udziela
mu także żona.
W pracowni pana Michała powstają drewniane medale, obrazy, wiatraki. Choć
nie posiada profesjonalnego
sprzętu, to potrafi zmierzyć
się z każdym wyzwaniem.
Obecnie ręcznie wypala ponad 200 medali, które będą
wręczane zawodnikom biorącym udział w II Nocnym
Biegu Świętojańskim.
Ostatnim dziełem Michała Nadolnego była miniatura wiatraka Serwacy,
którą przekazał do gminnych
zbiorów w ramach akcji „By
legenda stała się faktem
zbierzmy 99 wiatraków!”.
Warto nadmienić, że w tę
akcję włączyło się dotąd 21
darczyńców, którzy przekazali łącznie 25 wiatraków.
Wliczając do kolekcji wiatraczki ze zbiorów urzędu, a
także stojące na obu rynkach
oraz Pankracego i Serwace-

go zbiór liczy 33 sztuki. Do
osiągnięcia legendarnej liczby 99 brakuje 66. Jesteśmy
przekonani, że dzięki zaangażowaniu kolejnych osób
legenda stanie się faktem!
Panu Michałowi, życzymy dalszych sukcesów w
rozwijaniu swego hobby. Kto
wie, może miniaturka Serwacego nie była ostatnią,
która trafi z jego pracowni
do gminnych zbiorów?

• Biblioteka poleca •
Miejska Biblioteka w Śmiglu proponuje na maj lekturę
wojenną. Poruszającą opowieść o naznaczonych polityką relacjach rodzinnych i
potrzebie zrozumienia motywacji swych bliskich. Akcja
książki „Patrioci” Sany Kracikov rozgrywa się w latach
30. XX w. Młoda Amerykanka Florence Fein opuszcza
Brooklyn dla – jak jej się
wydaje – ciepłej posady w
Moskwie, obietnicy miłości
i niezależności. Po przyjeździe do ZSRR szybko wpada
w pułapkę systemu, z której
nie ma ucieczki. Po latach jej
syn Julian emigruje do Stanów Zjednoczonych, ale jego
praca w przemyśle naftowym
łączy się z częstymi wizytami
w Moskwie. Kiedy odtajnione
zostają akta KGB dotyczące
jego matki, Julian postana-

wia zgłębić rodzinną historię,
a przy okazji nakłonić swego
syna Lenny’ego, próbującego
robić interesy w putinowskiej
Rosji, do powrotu do domu.
To, co odkryje w archiwach,
okaże się przerażające i bolesne – nieznana historia
Amerykanów porzuconych
przez własną ojczyznę i zatajona prawda o amerykańsko-rosyjskiej współpracy pod
płaszczykiem
wzajemnej
wrogości.

ZAPRASZAMY • ZAPRASZAMY • ZAPRASZAMY •
•
•
•
•
•

1 maja - XV Włościańskie Zawody w Powożeniu Zaprzęgami
5 maja – Gminny Dzień Strażaka
6 maja – Festyn rekreacyjny w Żegrówku
11 maja – „W krainie baśni i bajek”
12 maja – Imieniny Wiatraków, Turniej piłki nożnej
chłopców kl. V-VI, Spacer „Nordic Walking”

•
•
•
•

19 maja – Eliminacje lokalne do festiwalu „Muzol”
25-27 maja – XXVII Dni Śmigla
1 czerwca – Biegi Uliczne Śmigla, Bieg Przedszkolaka,
Charytatywny Test Coopera
2 czerwca – Festyn w Bruszczewie, Festyn Osiedla nr
IV, Dyskoteka przy wiatrakach, Ogólnopolski Zlot Przewodników Turystyki Kolarskiej PTTK

•

•

3 czerwca – Koncert z okazji jubileuszu konsekracji kościoła pw. Św. Michała Archanioła w Czaczu,
Festyn w Przysiece Polskiej, Festyn na placu zabaw w Śmiglu, Gminne zawody sportowo-pożarnicze OSP
9-10 czerwca - Gminny Dzień Dziecka – turniej
Lech Poznań Street Soccer

