
     
Zakończyły się wybory na 
sołectwach i osiedlach w 
gminie Śmigiel
Prezentacja sołtysów i przewodniczących Za-
rządów Osiedli

Goniąc za marzeniami
W dniu urodzin podjął decyzję, że wystartuje 
w Runmagaddon Global na Saharze. Janusz 
Olejnik zajął 6 miejsce w kategorii open

25 marca Miejska Biblioteka 
Publiczna w Śmiglu wróciła na 
swoje miejsce
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W lutym odbyły się zebrania wiejskie, podczas których dokonano wyborów sołtysów i przewodniczących Zarządów Osiedli na kadencję 
2019-2025. Zmiany zaszły w 17 sołectwach. W tej kadencji sołtysami i przewodniczącymi zarządów osiedli zostały aż 22 kobiety. AJ

Sołectwo Wsi Bielawy 
Stanisław Szefner

Sołectwo Wsi Bronikowo 
Ryszard Śliwiński 

Sołectwo Wsi Brońsko
 Krzysztof Jankowski

Sołectwo Wsi Bruszczewo 
Gabriela Kasperska 

Sołectwo Wsi Chełkowo 
Bogumiła Stefan 

Sołectwo Wsi Czacz 
Barbara Michalak

Sołectwo Wsi Czaczyk 
Jacek Nowak

Sołectwo Wsi Glińsko 
Agnieszka Adamczak

Sołectwo Wsi Gniewowo 
Henryka Wojtkowiak 

Sołectwo Wsi Jezierzyce 
Kinga Włodarczak-Grobelna

Sołectwo Wsi Karmin 
Kamilla Zandecka

Sołectwo Wsi Karśnice 
Zbigniew Kędziora

Sołectwo Wsi Koszanowo 
Piotr Wasielewski 

Sołectwo Wsi Księginki 
Jakub Łakomy

Sołectwo Wsi Machcin 
Zygmunt Mocek

Sołectwo Wsi Morownica 
Zygmunt Konieczny

Sołectwo Wsi Nietążkowo 
Ewelina Bukowska

Sołectwo Wsi Nowa Wieś 
Anna Wieczorek 

Sołectwo Wsi 
Nowe Szczepankowo 

Marek Kunert 
Sołectwo Wsi Nowy Białcz 

Anna Jaworska 
Sołectwo Wsi Olszewo 

Ryszard Włodarczak
Sołectwo Wsi Parsko 

Jolanta Halasz 
Sołectwo Wsi Poladowo 

Jan Majer

Sołectwo Wsi 
Przysieka Polska 

Genowefa Łączna

Sołectwo Wsi 
Stara Przysieka Pierwsza 

Magdalena Migdał

Sołectwo Wsi 
Stara Przysieka Druga 

Monika Sporna

Sołectwo Wsi 
Robaczyn 

Wiktoria Burdyka
Sołectwo Wsi Sierpowo 

Anna Repak
Sołectwo Wsi Spławie 

Renata Dąbkowska
Sołectwo Wsi Stary Białcz 

Małgorzata Grzelczyk
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Sołectwo Wsi Stare Bojanowo 
Wiesław Kasperski

Sołectwo Wsi Wonieść 
Alfred Splisteser 

Sołectwo Wsi Wydorowo 
Zdzisław Paszkowiak 

Sołectwo Wsi Zygmuntowo 
Krystian Meissner

Sołectwo Wsi Żegrówko 
Violetta Ajchler-Dłużyk

Sołectwo Wsi Żegrowo 
Marzena Klecha

Sołectwo Wsi Żydowo 
Hieronim Wolsztyński

Osiedle nr I w Śmiglu 
Bernard Jagodzik 

Osiedle nr II w Śmiglu  
Sylwia Konieczna 

Osiedle nr III w Śmiglu  
Donata Malak

Osiedle nr IV w Śmiglu 
Włodzimierz Drótkowski

Śmigielski samorząd 
przymierza się do połącze-
nia spółek ZGKiM oraz Wod-
-Kan w Śmiglu. Pierwszym 
krokiem była uchwała, wy-
rażająca akceptację Rady 
Miejskiej dla połączenia obu 
podmiotów, podjęta podczas 
lutowej sesji. W obu spółkach 

Połączenie spółek
100% udziałów posiada gmi-
na Śmigiel. Za połączeniem 
przedsiębiorstw przemawia 
możliwość skupienia wszyst-
kich zadań wykonywanych 
przez spółki w ramach jed-
nego podmiotu, a także 
zwiększenia ich rentowno-
ści poprzez redukcję m.in. 

kosztów administracyjnych. 
- Uchwała Rady była pierw-
szym etapem w procedurze 
połączenia  zakładów, kolej-
ne etapy określają przepisy 
zawarte w Kodeksie Spółek 
Handlowych - informuje Mar-
cin Jurga, zastępca burmi-
strza Śmigla. AKA

25 marca Miejska Biblioteka 
Publiczna w Śmiglu wróciła na 
swoje miejsce. Zakończył się 
remont, który trwał niemal dwa 
lata. Odnowienie wnętrz wynio-
sło ponad 400 tys. zł. Symbolicz-
nego przecięcia wstęgi dokonali 
22 marca burmistrz Małgorzata 
Adamczak, przewodniczący 
Rady Miejskiej Śmigla Wiesław 
Kasperski, prezes Zakładu Wo-
dociągowo-Kanalizacyjnego i 
Zakładu Gospodarki Komunal-
nej w Śmiglu Tomasz Pawlak, 
dyrektor Centrum Kultury w 
Śmiglu Eugeniusz Kurasiński 
oraz panie: Danuta Hampel 
oraz Barbara Mencel.

To nie jedyne zmiany jakie 
zaszły w bibliotece. Odpowia-
dając na propozycję czytel-
ników, we wtorki biblioteka 
będzie czynna dwie godziny 
dłużej – od 9:00 do 15:00. W 
pozostałe dni biblioteka czynna 
będzie od 12:00 do 19:00. MM

Burmistrz Śmigla informu-
je, że zgodnie z ustawą prawo 
geodezyjne i kartograficzne 
właściciele nieruchomości za-
budowanych mają obowiązek 
umieszczenia w widocznym 
miejscu na ścianie frontowej 
budynku tabliczki z numerem 
porządkowym w terminie 30 dni 
od dnia otrzymania zawiado-
mienia o ustaleniu tego nume-
ru. Na tabliczce, poza numerem 
zamieszcza się również nazwę 

Obowiązkowe tabliczki 
ulicy lub placu, a w miejscowoś-
ciach bez nadanych nazw ulic 
nazwę miejscowości. W przy-
padku gdy budynek położony 
jest w głębi ogrodzonej nieru-
chomości, tabliczkę z numerem 
porządkowym umieszcza się 
również na ogrodzeniu.

Prawidłowe oznakowanie 
posesji ma istotne znacze-
nie dla usprawnienia działań 
wszystkich podmiotów, dla 
których łatwość identyfikacji 

domów jest niezwykle ważna 
dla ratowania życia i zdrowia, 
a także zapewnienia bezpie-
czeństwa obywateli. W związ-
ku z powyższym Burmistrz 
Śmigla apeluje do mieszkań-
ców o prawidłowe oznako-
wanie budynków numerami 
porządkowymi. Osoby, które 
nie dopełnią tego obowiązku 
mogą zostać ukarane karą 
grzywny w myśl Kodeksu Wy-
kroczeń.  AKA

Połączone siły miesz-
kańców oraz śmigielskiego 
samorządu pozwoliły na 
remont chodnika przy ulicy 
Kędzierskiego w Śmiglu oraz 
gruntowną modernizację 
ul. Krótkiej w Nietążkowie. 
Mieszkańcy  Śmigla i Nietąż-
kowa postanowili wskazać 
obie inwestycje do realizacji z 
dostępnych do ich dyspozycji 
budżetów. 

Pierwsza z inwestycji 
została wykonana w dwóch 
kolejnych latach. Wartość 
tegorocznego etapu opiewa 
na ok 70 tys. zł, z czego 40 
tys. zł stanowiły środki z bu-

Drogowe remonty 
dżetu obywatelskiego. Prace 
wykonała spółka Zakład Go-
spodarki Komunalnej i Miesz-
kaniowej w Śmiglu.

W Nietążkowie na kom-
pleksowy remont ulicy Krót-
kiej, mieszkańcy przeznaczyli 
z funduszu sołeckiego kwotę 
ponad 25,5 tys. zł. Koszt całe-
go zadania to ok. 250 tys. zł. 
Brakująca kwota zostanie po-
kryta z budżetu gminy. Prace 
budowlane również prowadzi 
śmigielska spółka ZGKiM. 
Ulica oraz chodnik zostaną 
wykonane z kostki brukowej.

Ponadto zakończył się 
remont chodnika przy drodze 

gminnej w Starym Białczu. 
Koszt inwestycji w wysokości 
40 tys. zł pokryto w całości z 
gminnej kasy. AKASołectwo Wonieść za-

kończyło realizację 
jednego z zadań wy-

konywanych w ramach fun-
duszu sołeckiego. Sołectwo 
przeznaczyło 15.999,84 zł 
na odnowienie opłotowa-
nia terenu rekreacyjnego i 
utwardzenia go kostką.  AJ



marzec/kwiecień 2019str. 4    Witryna Śmigielska

Po raz trzeci dzieci z wszystkich przedszkoli spotkały się na śmigielskim rynku by 
śpiewem, tańcem i dobrą zabawą pożegnać zimę i przywitać wiosnę. Do wspólnej 
zabawy zaprosiła burmistrz Śmigla, a organizatorem przedsięwzięcia była dyrektor 

Przedszkola w Śmiglu Kamila Grocka. Wydarzenie rozpoczęło się rozgrzewającą Zumbą, 
następnie odbyły się wspólne zabawy i zagadki związane z wiosną. Nie zabrakło elementu 
edukacyjnego – pogadanki z policjantem o bezpieczeństwie. Na zakończenie dzieci ustroiły 
rynek własnoręcznie przygotowanymi elementami. MM

Pod koniec grudnia 2018 
r. w Parku im. Barbary Chła-
powskiej w Śmiglu zamon-
towana została Ławka Nie-
podległości dla Samorządów. 
Jest ona pomnikiem zapro-
jektowanym na zlecenie Mini-
sterstwa Obrony Narodowej, 
upamiętniającym 100. rocz-

Ławka Niepodległości 
nicę odzyskania przez Pol-
skę niepodległości. Pomnik 
jest wyposażony w fotokody, 
które umożliwiają pobranie 
materiałów historycznych, w 
tym m.in. fragmentu Depeszy 
Józefa Piłsudskiego notyfiku-
jącej powstanie niepodległe-
go Państwa Polskiego z 16 

listopada 1918 r., fragmen-
tu Pieśni Reprezentacyjnej 
Wojska Polskiego – Marszu 
I Brygady oraz informacje na 
temat Powstania Wielkopol-
skiego, jak również związku 
J.H. Dąbrowskiego i  jego 
drugiej żony Barbary z Chła-
powskich Dąbrowskiej z Zie-
mią Śmigielską.

Dodatkowym atutem ławki 
jest wbudowana w nią łado-
warka urządzeń mobilnych. 
Ławka jest podświetlana sy-
stemem LED, a jej istotną 
częścią jest element loga, 
czyli napisu „niepodległa” w 
oryginale pisany ręką Mar-
szałka Józefa. 

W ramach realizacji pro-
jektu wykonano utwardzenie 
dojścia do pomnika, oświetle-
nie oraz prace porządkowe w 
parku. Zadanie zostało dofi-
nansowane ze środków prze-
kazanych przez Ministerstwo 
Obrony Narodowej i środków 
Gminy Śmigiel.   AKA

Towarzystwo Śpiewu 
,,Harmonia” w 2018 roku ob-
chodziło 125-lecie powstania, 
dlatego  miniony rok obfitował 
w wiele rocznicowych wyda-
rzeń, co podkreślono podczas 
walnego zebrania Towarzy-
stwa.

Najważniejszym wyda-
rzeniem minionego roku były 
Koncert Jubileuszowy, któ-
ry odbył się 19 października 
2018 r. w kościele pw. Św. 
Stanisława Kostki. Podczas 
koncertu chórzyści zosta-
li odznaczeni honorowymi 
odznakami Wielkopolskiego 
Związku Chórów i Orkiestr w 
Lesznie. Ponadto „Harmonia” 
otrzymała nowe stroje – togi z 
logo chóru, ufundowane przez 
władze samorządowe Śmigla.

Koncert jubileuszowy był 
częścią projektu pt. ,,Harmonij-

Walne zebranie Towarzystwa Śpiewu „Harmonia”
ne śpiewanie”, na który otrzy-
mano dofinansowanie z Mini-
sterstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. Podobnie jak w 
2017 roku, do jego realizacji 
zaproszono dzieci. Ponadto 
odbyły się warsztaty oraz kon-
cert z okazji 100-lecia odzyska-
nia Niepodległości w Śmiglu. 
Chór wystąpił także z koncer-
tem pieśni patriotycznych dla 
podopiecznych Domu Pomocy 
w Jarogniewicach. 

Ponadto chór zaprezen-
tował się podczas XIX Kon-
certu z cyklu ,,Śpiewamy 
Kolędy i Pastorałki” w Koś-
cianie, wziął udział w Święcie 
Pieśni i Muzyki w Krobi oraz 
w koncercie upamiętniającym 
dyrygenta i kompozytora Zyg-
munta Cichockiego. ,,Harmo-
nia” aktywnie uczestniczyła w 
lokalnym życiu kulturalnym 

śpiewając podczas uroczy-
stości państwowych i kościel-
nych. Chór ,,Harmonia” po 
raz kolejny uczestniczył w VI 
Festiwalu Muzyki Chóralnej 
,,Zakochani w Surzyńskim”, 
którego organizatorem było 
stowarzyszenie ,,Z muzyką 
do ludzi”. 

Towarzystwo zorganizo-
wało w minionym roku cztero-
dniową wycieczkę do Bawarii, 
spotkanie biesiadne w ,,Domu 
Wina u Guilhema”, kolację 
cecyliańską i biesiadę jubile-
uszową.

W lipcu br. członko-
wie chóru planują wyciecz-
kę do Beneluxlu (Brugia, 
Bruksela,Rotterdam, Haga, 
Amste rdam,Poczdam) , 
na którą zapraszają wszyst-
kich zainteresowanych.

B. Ławniczak

W auli śmigielskiej szko-
ły podstawowej odbyły się 
gminne eliminacje Ogól-
nopolskiego Turnieju Wie-
dzy Pożarniczej „Młodzież 
Zapobiega Pożarom”. Do 

Pożarnicze eliminacje
konkursu przystąpiło 27 
uczniów w dwóch grupach 
wiekowych, którzy wcześ-
niej zostali wyłonieni z elimi-
nacji szkolnych. Przepustkę 
do eliminacji powiatowych 

zdobyli podopieczni Zespołu 
Szkół w Starym Bojanowie 
oraz w Czaczu.

W młodszej grupie wie-
kowej pierwsze miejsce 
zajęła Klaudia Klaba ze 
Starego Bojanowa, miejsce 
drugie wywalczył Tymoteusz 
Kobiałka z Czacza, a miej-
sce trzecie Dawid Szyrmer 
ze Starego Bojanowa. W 
drugiej grupie wiekowej dwa 
pierwsze miejsca zdobyli 
uczniowie ze Starego Bo-
janowa. Zwycięzcą została 
Joanna Tyrpin, a na miejscu 
drugim uplasowała się Patry-
cja Szyrmer. Miejsce trzecie 
zdobyła Joanna Stryjakow-
ska z Czacza. AKA

17 marca UKS Śmigiel 
wraz z ZSP Nietążkowo 
oraz OKFiR Śmigiel po raz 
szósty byli organizatorami 
ogólnopolskiego turnieju 
minisiatkówki dziewcząt. 
W tym roku do rywalizacji 
przystąpiło 61 zespołów, 
które w trzech kategoriach 
wiekowych: „dwójki”, „trójki” 
i „czwórki” rywalizowało na 

Ogólnopolski Turniej w Gminie Śmigiel
dwóch halach sportowych. 
Najmłodsze siatkarki grały w 
Szkole Podstawowej w Śmi-
glu, a starsze dziewczynki 
w hali ZSP w Nietążkowie. 
Rozegrano wiele spotkań, 
które licznie zgromadzonej 
publiczności dostarczyły 
mnóstwo emocji. Wszystkie 
zawodniczki otrzymały pa-
miątkowe medale, a pierw-

sze 6 zespołów zostało 
nagrodzone pucharami i na-
grodami rzeczowymi.

W klasyfikacji końcowa 
turnieju w kategorii „Dwó-
jek” najlepszy okazał się 
zespół UKŻPS Kościan 1, 
w „Trójkach” Zahir Volley 
Wschowa 1, a w „Czwór-
kach” TKS Energetyk Po-
znań I. MM

15-16 lutego 2019 r. 
drużyna sportowa GORWA 
TEAM z przeważającą re-
prezentacją uczniów ze śmi-
gielskiej podstawówki udała  
się do niemieckiego Albecku  
na międzynarodowe zawody 
w taekwondo olimpijskim PO-
MERANIA OPEN XII 2019.

Na co dzień młodzi za-
wodnicy trenują pod okiem 
Zuzanny Piętki i Szymona 

Wyjechali po zwycięstwo
Szkudlarczyka. Nad całą dru-
żyną bacznie czuwa trener 
Tomasz Gorwa.

Po wielu godzinach przy-
gotowań na treningach i kilku 
zgrupowaniach nasi repre-
zentanci przynieśli wiele ra-
dości i dumy sobie, trenerom 
oraz rodzicom. W różnych 
kategoriach wiekowych zdo-
byli łącznie 9 medali, zdoby-
wając tym samym I miejsce 

w drużynowej klasyfikacji 
medalowej. Złota gratuluje-
my: Zosi Tyczewskiej, Nikoli 
Michalak, Anicie Orłowskiej, 
Rogerowi Karczewskiemu 
i Jackowi Kaźmierczakowi. 
Srebro zdobył Kajetan Cza-
mański i Szymon Szkud-
larczyk, a brąz przypadł 
Adamowi Andrynowskiemu. 
Wszystkich spragnionych 
sukcesu i dobrych przyjaciół, 
mających ducha walki oraz 
chęci aktywnego spędzania 
wolnego czasu w miłej atmo-
sferze zapraszamy na trenin-
gi w każdy wtorek i czwartek 
w godz. od 16.15-18.15. do 
Szkoły Podstawowej w Śmi-
glu.

Zwycięzcom serdecznie 
gratulujemy, trenerom dzięku-
jemy. Życzymy wytrwałości i 
dalszych sukcesów.

Piotr Andrynowski
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Szkoła Podstawowa w 
Śmiglu została Mistrzem Re-
jonu Leszczyńskiego w Piłce 
Siatkowej Dziewcząt oraz 
Minisiatkówce Dziewcząt. 
Udział w zawodach zapewniła 
sobie zdobywając wcześniej 
tytuł mistrza Powiatu Kościań-
skiego. Turniej z udziałem 6 
mistrzów powiatów rejonu 
leszczyńskiego w siatkówce 
został rozegrany w Szkole 
Podstawowej nr 9 w Lesznie 
natomiast w Minisiatkówce 
w hali sportowej ZSP Nietąż-
kowo. Śmigielskie zespoły 
uzyskały awans do półfinału 
mistrzostw wielkopolski. MM

* * *
Sukcesem zakończył się 

także udział uczniów SP w 
Śmiglu w Indywidualnym Tur-
nieju Szachowym o Mistrzo-
stwo Powiatu Kościańskiego 
Szkolnego Związku Sporto-
wego. W swoich kategoriach 

wiekowych 1 miejsca zajęli 
Lena Łupicka i Wiktor Skrzyp-
czak, 2 miejsca Julia Wieczo-
rek i Julia Siejak, a 3 miejsce 
Joanna Hałas. MM

* * *
Zawodnicy i zawodniczki 

KS Polonia Śmigiel oraz LUKS 
Orlęta Czacz, 3 marca br. wzię-
li udział w III Grand Prix Żaków 
i Żaczek w tenisie stołowym w 
Poznaniu. Miejsca na podium 
wywalczyły dwie zawodniczki. 
Aleksandra Przybylska z Polo-
nii Śmigiel zajęła miejsce dru-
gie, a Julia Szul z klubu Orlęta 
miejsce trzecie.

MM
* * *

Na drugim miejscu podium 
stanęła drużyna Szkoły Pod-
stawowej w Śmiglu podczas 
XIII Wojewódzkiego Memoria-
łu im. Andrzeja Grubby w teni-
sie stołowym. Szkolne zawody 
odbyły się 19 marca br. w Bo-

rowie koło Czempinia. Zespół 
zagrał w składzie: Bartosz Lu-
dwiczak, Katarzyna Nowak i 
Julia Borowska. Zajęta lokata 
jest przepustką do ogólnopol-
skiego etapu memoriału, który 
odbędzie się w połowie czerw-
ca w Sopocie. Ponadto Kata-
rzyna Nowak została najlepszą 
zawodniczką memoriału w ka-
tegorii dziewcząt. MM

* * *
Samorządowcy z gmi-

ny Śmigiel zajęli II miejsce w 
VIII Turnieju Samorządowym 
Powiatu Kościańskiego w 
Halowej Piłce Nożnej, który 
odbył się w Racocie. Po za-
ciętym meczu finałowym, nasi 
reprezentanci musieli uznać 
wyższość samorządowców 
z Gminy Kościan. Organiza-
torem turnieju był Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Kościa-
nie. MM

Sukcesy naszych reprezentantów

SPROSTOWANIE
W poprzednim numerze w tekście pt. „Śmigielanin mistrzem Wielkopolski PSP” nastąpiła 

pomyłka. Było: „Piotr Mulczyński został mistrzem, a Mateusz Skorupiński wicemistrzem wiel-
kopolski PSP w tenisie stołowym.”

Winno być: „Mateusz Skorupiński został mistrzem, a Piotr Mulczyński wicemistrzem wiel-
kopolski PSP w tenisie stołowym.”

Zainteresowanych przepraszamy.  MM

Po raz czwarty pa-
nie z kół gospodyń 
wiejskich z Gminy 

Śmigiel  wspólnie świę-
towały Dzień Kobiet. 22 
lutego 2019 r. w sali wiej-
skiej w Poladowie zebrało 
się ponad 170 pań z 10 
kół. Na stołach nie zabra-
kło domowych wypieków 
gospodyń, a burmistrz 
Małgorzata Adamczak 
zadbała o atrakcje. W 

Gospodynie 
świętowały w Poladowie

obchodach wzięły udział 
gospodynie z: Morownicy, 
Czacza, Sierpowa, Że-
grówka, Robaczyna, Pola-
dowa, Nowej Wsi, Brusz-
czewa, Śmigla i Karśnic. 
Tradycyjnie życzenia pa-
niom złożył Wiesław Ka-
sperski, przewodniczący 
Rady Miejskiej. Ponadto 
KGW Poladowo przyjęło 
gratulacje z okazji jubile-
uszu 20-lecia działalności 

koła. Dwie z pań: Sławo-
mira Migdałek z KGW 
Sierpowo oraz Małgorzata 
Koźlik z KGW Poladowo 
przyszły na imprezę w 
stylizacji z lat międzywo-
jennych. Za kreatywność 
i odwagę otrzymały na-
grody. 

Prezentem od samo-
rządu dla wszystkich kół 
były wykonane na zamó-
wienie fartuszki.  AKA
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Informujemy, że w związ-
ku z wprowadzeniem przez 
Ministerstwo Finansów no-
wej usługi ePIT, w ramach 
której roczne zeznanie po-
datkowe PIT-37 i PIT-38 zo-
stało sporządzone automa-
tycznie i jest dostępne dla 

Rozliczenia PIT tylko w systemie
podatników od 15 lutego br. 
w serwisie podatki.gov.pl, w 
Urzędzie Miejskim Śmigla 
nie zostały w roku bieżącym 
przewidziane dyżury osób 
udzielających pomocy w za-
kresie rozliczenia rocznego 
zeznania podatkowego. 

Małgorzata Glinka-Mo-
gentale, najlepsza polska 
siatkarka pierwszej dekady 
XXI wieku i jedna z najlep-
szych w tym czasie zawod-
niczek na świecie 22 marca 
wizytowała w Śmiglu. Powo-
dem wizyty było przyłącze-
nie klubu UKS Śmigiel do 
Fundacji Małgorzaty Glinki 
– organizacji, której celem 
jest wsparcie młodych talen-
tów i ich rozwój. To ogromne 
wyróżnienie, bowiem z całej 
Polski, siatkarka wybrała za-
ledwie 16 drużyn!

Fundacja w ramach 
współpracy zapewni: wspar-
cie rzeczowe oraz sprzętowe 
na rzecz Klubu, wprowadze-
nie jednolitego systemu szko-
leniowego dla trenerów oraz 
członków klubu, programo-

wanie i organizowanie zajęć, 
szkoleń, seminariów, kon-
ferencji dla trenerów, dzieci 
oraz rodziców należących do 
Klubu, organizowanie, współ-
organizowanie i wspieranie 
zajęć sportowych, turnie-
jów, wypoczynku dla dzieci 
uczestniczących w szkoleniu 
siatkarskim, wsparcie orga-
nizacyjne i merytoryczne dla 
trenerów prowadzących za-
jęcia siatkarskie w Klubie, 
wsparcie lekarzy, fizjotera-
peutów, kinezjoterapeutów 
oraz trenerów mentalnych.

Klub rozpoczął już re-
alizację programu, bo-
wiem trójstronną umowę 
pomiędzy Gminą Śmigiel, 
klubem UKS Śmigiel oraz 
Fundacją Małgorzaty Glinki 
zawarto już w lutym.      MM

Fundacja dla Śmigla
 XVIII Otwarte Mistrzo-

stwa Śmigla w KOPA odby-
ły się 17 marca 2019 r. w 
sali wiejskiej w Żegrówku. 
Uczestniczyło w nich 107 
zawodników, w tym 4 panie. 
Zawodnicy rozegrali 5 rund 
po 32 rozdania. Zwycięz-
cą turnieju został Andrzej 

Karciane mistrzostwa
Skórzewski zdobywając 18 
punktów dużych i 163 ma-
łych. Na drugim miejscu 
uplasował się Stefan Cielo-
szyk, a na trzecim Stanisław 
Majchrzak. Najlepszą za-
wodniczką wśród kobiet zo-
stała Cecylia Stanisławiak. 

Organizator 
- OKFiR Śmigiel

W tegorocznych, XVII 
Mistrzostwach Powiatu 
Kościańskiego w Narciar-
stwie Zjazdowym i Snow-
boardzie w Zieleńcu miesz-
kańcy gminy zdobyli łącznie 
13 medali. 

Narciarze wywalczyli 
dwa złote, cztery srebrne i 
jeden brązowy medal. Naj-
lepszy czas w swoich kate-
goriach wiekowych uzyskali: 
Julia Mituła i Maria Skrzyp-
czak. Srebrne medale z 
Zieleńca przywieźli: Bartosz 
Mituła, Filip Ludwiczak, Mo-
nika Jankowska i Kazimierz 
Jaśkowiak. Brąz zdobyła 
Agnieszka Adamczak. W 
snowboardzie, w swojej ka-
tegorii wiekowej pierwsze 

miejsce zajęli: Amelia Chu-
dak i Igor Chudak. Srebro 
wywalczyli: Jakub Chudak, 
Hanna Chudak i Michał Wiś-
niewski. Brąz zdobyła Sara 
Jóźwiak. W kategorii open, 
w niskim starcie I miejsce 
zajęła Julia Mituła, a drugie 
Maria Skrzypczak. Trzecie 
miejsce open w snowbo-
ardzie uzyskał Michał Wiś-
niewski.

Burmistrz Małgorzata 
Adamczak towarzyszyła 
zawodnikom na stoku, a z 
medalistami spotkała się 21 
marca w urzędzie. Jak co 
roku gmina Śmigiel zapew-
niła uczestnikom bezpłatny 
transport, z którego skorzy-
stało ponad 100 osób. AKA

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych INGA realizuje 
projekt Emerytura to nie nuda! Do udziału w nim zgłosiło 
się 45 seniorek. Dla uczestniczek projektu zaplanowano 
szkolenie komputerowe, spotkanie z dietetyczką, kos-
metyczką, sesję fotograficzną, trening pamięci, akade-
mię kreatywności, wyjazd oraz biesiadę. Wydarzenie jest 
współfinansowane ze środków Gminy Śmigiel.

Sołectwa gminy Śmigiel od lat realizują Program „Wielkopolska 
Odnowa Wsi”, który wdrażany jest przez Samorząd Wojewódz-
twa Wielkopolskiego. Podstawą przyjęcia sołectwa do programu 
jest powołanie grupy odnowy wsi. Sołectwa te mają możliwość 
wypracowania tzw. Sołeckich Strategii Rozwoju. Obecnie w pro-
gramie udział bierze 19 sołectw naszej gminy. Od niedawna, 
dzięki zaangażowaniu mieszkańców, strategie posiadają miesz-
kańcy Bruszczewa, Bronikowa, Spławia i Robaczyna. Prace nad 
strategiami trwały całą jesień. Mieszkańcy pozyskali na ten cel 
dotację w kwocie 3.880,00 ze środków Programu Funduszu Ini-
cjatyw Obywatelskich.

Medale w Zieleńcu
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Schab ze śliwką 
na wielkanocny stół

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 rów-
noznaczne z wyrażeniem zgody na jego publikację.

Redakcja

Oliwia Kupka z Żegrówka 7 miesięcy

Publicysta i dziennikarz 
Błażej Torański, na zaprosze-
nie burmistrza Małgorzaty 
Adamczak, gościł w kaplicy 
poewangelickiej w Śmiglu z 
autorskim wystąpieniem pt. 
„Zakłamany świat cenzury 
na przykładzie PRL”. Wykład 

Autorsko o cenzurze 
opierał się głównie na zapi-
sach wydanej w 2016 r. książki 
Torańskiego pt. „Knebel”. Auto-
rowi towarzyszył Piotr Nowak - 
profesor UAM w Poznaniu. Na 
widowni, liczną grupą zasiadły 
panie ze śmigielskiego Klubu 
Seniora „Tęcza”. AKA

Uzupełnienie i korekta 
zapisów do wydanej pub-
likacji „Powstanie Wielko-
polskie 1918-1919 na Zie-
mi Śmigielskiej” autorstwa 
Witolda Omieczyńskiego i 
Huberta Zbierskiego. 

W wyniku nowych usta-
leń podajemy poniżej treść 
korekty do tekstu niniejszej 
publikacji: 

- W podpisie pod foto-
grafią na str. 106: Wśród 
siedzących, od lewej: jest 
Szczepaniak (piąty), a po-
winno być Leonard Gra-
czyk (Powstaniec kompanii 

gnieźnieńskiej, odznaczony 
WKP w 1958 r. W Śmiglu 
od 1920 r.). 

- W wykazie powstań-
ców str. 164, pod nr. 112 
jest Guderian Barbara. 
Należy uzupełnić zapis o: 
- Graczyk ur. 25.11.1897 r. 
w Śmiglu, córka Wilhelma i 
Katarzyny z Szymańskich, 
pracownik śmigielskiego 
magistratu. Przyczyniła się 
do wywieszenia na gma-
chu magistratu sztandaru 
polskiego. Asystowała przy 
poświęceniu sztandaru 
PSL. Zmarła 11.08.1954 r.

Janusz Olejnik, 44-let-
ni mieszkaniec Koszanowa, 
to szczęśliwy mąż i ojciec 
dwojga dzieci. Sportową 
przygodę rozpoczął w Po-
goni Śmigiel, gdzie przez 
ponad 20 lat grał w piłkę 
nożną. Po pewnym cza-
sie przesiadł się na rower, 
na którym zdobył Śnieżkę 
i Szrenicę. Uznając, że na 
wszystkie polskie szczyty 
już wjechał, postanowił za-
tracić się w bieganiu tereno-
wym z przeszkodami. 

Pierwsze zawody ukoń-
czył w 2016 roku. Po nich 

Goniąc za marzeniami
były kolejne, w których zaj-
mował czołowe miejsca w 
kategorii open lub w kate-
gorii wiekowej +40. Do naj-
większych osiągnięć  zali-
cza start na Mistrzostwach 
Polski Samorządowców w 
Runmageddonie w Pabia-
nicach, gdzie w 2017 roku 
został wicemistrzem w kate-
gorii open i mistrzem w kate-
gorii +40. 

25 marca 2018 roku, 
w dniu urodzin, wspólnie z 
żoną podjął decyzję o star-
cie w Runmageddon Global 
na Saharze. 

- Decyzja ta wiązała się 
z wieloma wyrzeczeniami. 
Żeby przygotować się do 
udziału w  zawodach mu-
siałem zmienić sposób i in-
tensywność wykonywanych 
treningów. Jednak moje 
serce chciało czegoś nowe-
go, czegoś, czego nie za-
smakuje w Polsce. 120-ki-
lometrowy bieg na pustyni 
był idealny, aby zaspokoić 
łaknienie przygody – mówi 
Janusz Olejnik. 

W marcu wyruszył w 
podróż życia. Po 33-go-
dzinnej podróży dotarł na 
miejsce. 11. marca stanął 
na starcie upragnionego 
Runmageddonu. Dystans, 
który biegacz musiał po-
konać wynosił 120 kilome-
trów i składał się z trzech 
etapów. Każdego dnia miał 
do pokonania około 40 km. 
W pierwszym etapie przez 
pustynię kamienisto-piasz-
czystą, w drugim przez 
pustynię piaszczystą z 
wydmami, w trzecim przez 
góry Atlas. Podczas zawo-
dów nie brakowało niespo-
dzianek. Zawodnicy spali 
w namiotach na pustyni i 
na każdym etapie musieli 
pokonywać przygotowane 
przez organizatorów prze-
szkody. Znajdowały się one 
na początku biegu, kie-
dy biegacze mieli jeszcze 
sporo siły i  na końcu, kiedy 
sił zaczynało im brakować. 
Wyczerpujące zawody za-
mknął 7-kilometrowy bieg 
przyjaźni. 

- Runmageddon okazał 
się czymś wspaniałym. Na 
pustyni raz był zasięg, raz 
go nie było, zatem odcięci 
od internetu zawiązaliśmy 
silne więzi. Widoczne było 
to na trasie zawodów – nikt 
nie zostawił nikogo w po-
trzebie. Pomagaliśmy sobie 
ukończyć bieg. Tak napraw-
dę rywalizacja była drugo-
rzędna, najważniejsze było 
przeżycie wspólnej przy-
gody – wspomina Janusz. 
Zawody ukończył na piątym 
miejscu wśród mężczyzn 
i jako szósty w kategorii 
open.  

- Aby dobrze przygoto-
wać się do tych zawodów 
podjąłem współpracę z 
Marcinem Jurgą - trenerem 
biegania. Jego wskazówki i 
rady, a także plan treningo-
wy dały mi 50% sukcesu. 
Dzięki radom ukończyłem 
bieg w bardzo dobrej kondy-
cji i nie doznałem żadnych 
kontuzji – dodaje. 

Udział w Runmaged-
don na Saharze możliwy 
był dzięki sponsorom, któ-
rzy wsparli Janusza finan-
sowo: rodzinie zawodnika, 
AGAD-izolacje Leszno i 
Moda Męska Dworczak. 

W tym roku Janusz roz-
myśla o zawodach Ironman 
i o Runmageddonie na Kau-
kazie. Czy się tam wybie-
rze? Czas pokaże.

Redakcja życzy panu 
Januszowi wytrwałości w 
realizacji podejmowanych 
wyzwań.  AJ 

Przepis na świąteczny 
stół przygotowało Koło Go-
spodyń Wiejskich w Sier-
powie. To jedno z sześciu 
śmigielskich kół, które obok 
Spławia, Nowej Wsi, Cza-
cza, Nietążkowa i Poladowa 
zaprezentuje wielkanocny 
przepis w albumie „Kulinar-
ne podróże po Wielkopolsce 

PRZEPIS

Składniki: 2 kg schabu, 
50 dkg suszonych śliwek, 1 
łyżka majeranku, sól, 3 ząb-
ki czosnku, olej.

Przygotowanie: Schab 
umyć. Olej zmieszać z 
majerankiem, solą i roz-
gniecionym czosnkiem. 
Przygotowaną marynatą 
posmarować schab i zawi-
nąć folią spożywczą, a na-

Wielkanoc”. W książce Pa-
nie zdradzą swoje sposoby 
przygotowania pieczeni z 
kaczki, pieczeni rzymskiej, 
pasztetu, schabu w podko-
lanówce, sernika i mazurka. 
Publikacja zostanie wyda-
na przez Głos Wielkopolski 
przy częściowym wsparciu 
gminy Śmigiel.

stępnie odstawić na noc do 
lodówki. Mięso, za pomocą 
noża, przebić wzdłuż wyko-
nując nim tunel, w którym 
należy umieścić śliwki. Na 
rozgrzanej patelni obsma-
żyć schab na złoty kolor, po 
czym przełożyć go do ręka-
wa do pieczenia i szczelnie 
zamknąć. Piec w naczyniu 
żaroodpornym, w piekar-
niku nagrzanym do 180oC 
przez ok. 80 minut.  

Przepis na świąteczny stół przygotowało, zaprezentowane 
na okładce tego numeru Witryny Smigielskiej,  Koło Gospo-
dyń Wiejskich w Sierpowie


