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Podczas wrześniowej sesji Rady 
Miejskiej Śmigla radni podjęli pięć 
uchwał. Z porządku obrad, do po-
nownego rozpatrzenia, został wycofa-
ny projekt uchwały w sprawie zmiany 
Uchwały nr XXXVI/388/09 dotyczą-
cy wyrażenia zgody na zbycie w dro-
dze przetargu działek położonych w: 
Brońsku, Gniewowie, Machcinie, 
Nietążkowie, Nowej Wsi, Nowym Biał-
czu, Olszewie, Parsku, Robaczynie, 
Sierpowie, Spławiu, Starej Przysiece 
Pierwszej, Wonieściu, Zygmuntowie, 
Żegrówku i Żydowie.

Dwie z podjętych w trakcie sesji 
uchwał dotyczyły gospodarki nieru-
chomościami. Radni wyrazili zgodę 
na zamianę nieruchomości gruntowej 

XXIV sesja Rady Miejskiej Śmigla
położonej w Śmiglu, stanowiącej wła-
sność gminy, na nieruchomości grun-
towe, również położone w mieście, 
należące do osoby fizycznej. Zamiana 
pozwoli na dokonanie sprzedaży przez 
gminę trzech działek budowlanych. 
Rada wyraziła również zgodę na zby-
cie w drodze bezprzetargowej nieru-
chomości w Morownicy, która stanowi 
fragment drogi gminnej i znajduje się 
na terenie podwórza Rolniczej Spół-
dzielni Produkcyjnej w Morownicy.

Kolejne dwie uchwały dotyczyły 
wprowadzenia zmian w kwestiach 
finansowych. Radni dokonali zmian 
w bieżącym budżecie gminy, a także 
analogicznie w wieloletniej prognozie 
finansowej. Zmiany w budżecie doty-

czyły m.in. wprowadzenia kwot dwóch 
dotacji: na świadczenia rodzinne w wy-
sokości ponad 388 tys. złotych z Urzę-
du Wojewódzkiego oraz 45 tys. złotych 
z Urzędu Marszałkowskiego na re-
monty i utrzymanie wąskotorówki, jak 
również przewidywanych wydatków 
związanych z prowadzonymi oraz pla-
nowanymi inwestycjami.

Podczas sesji radni podjęli także 
uchwałę w sprawie przekazania Komi-
sji Rewizyjnej  Rady Miejskiej skargi 
na czynności dyrektora Szkoły Podsta-
wowej w Śmiglu celem przeprowadze-
nia przez komisję postępowania kon-
trolnego i wydania opinii w sprawie.

AKA

Na cmentarzu parafialnym w Cza-
czu 5 października 2016 r. odbyła 
się uroczystość ustawienia tablic 
pamiątkowych przy grobach po-

Powstańcy wielkopolscy nie będą już zapomniani
wstańców wielkopolskich: Ludwika 
Przybylaka, Leona Krajewskiego 
i Franciszka Szymańskiego. 

Inicjatorami akcji byli uczniowie Gim-
nazjum im. Pol-
skich Noblistów 
w Czaczu.

Na uroczy-
stość przybyli 
przedstawiciele 
władz samorzą-
dowych, szkol-
nych, uczniowie 
i rodzice, rodzi-
ny powstańców 
wielkopolskich, 
a także członko-
wie Koła Przy-
jaciół Muzeum 
Broni Pancernej 
w Poznaniu oraz 

ks. kanonik Piotr Markiewicz.
ZS w Czaczu

foto archiwum
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Złote Gody

Pasowanie
W śmigielskiej szkole podstawowej 

8 października odbyła się uroczystość 
przyjęcia pierwszoklasistów w poczet 
społeczności gimnazjalnej. O godzinie 
800 do sal, w których przebywali kandy-
daci na gimnazjalistów wraz z nauczy-
cielami, wkroczyli charakteryzatorzy, 
którzy wykonali odpowiedni „makijaż” 
pierwszoklasistom i sprawdzili, czy 
mają oni założony „stosowny strój noc-
ny”. Następnie wszyscy uczniowie udali 
się do sali gimnastycznej.  Na początku 
poddano próbie przyszłych uczniów 
Gimnazjum w Śmiglu, by  sprawdzić, 
czy są oni już gotowi, aby dołączyć do 
grona gimnazjalistów. Mimo że chłopcy 
i dziewczęta musieli wykazać się wiedzą 
i różnymi umiejętnościami, np. tanecz-
nymi, artystycznymi, udało im się wyjść 
zwycięsko z każdego zadania. Następ-
nie złożyli uroczyste ślubowanie. Za-
nim nastąpiło pasowanie, 
pierwszoklasiści musieli  
pokonać jeszcze jedną 
przeszkodę – ogromną 
ekierkę. Na znak przy-
jęcia do grona gimnazja-
listów dyrektor Wanda 
Judek dotknęła każdego 
ucznia dużym ołówkiem. 
Pierwszoklasiści otrzyma-
li także upominki ufundo-
wane przez Radę Rodzi-
ców. W podziękowaniu za 
przyjęcie do społeczności 
gimnazjum Nadia Olejnik 
i Stanisław Świdziński wy-

konali utwór „Piosenka pisana nocą”. Po 
przerwie, na scenę wkroczyli uczniowie 
klas III, którzy popisali się kunsztem ak-
torskim, przedstawiając humorystyczne 
scenki. 

Koncert życzeń 
14 października świętowaliśmy Dzień 
Edukacji Narodowej. W uroczystości, 
która odbyła się w auli, oprócz człon-
ków społeczności szkolnej, uczestniczy-
li: zastępca burmistrza Śmigla – Marcin 
Jurga oraz przedstawiciele Rady Ro-
dziców: Piotr Balcer i Paulina Targosz. 
Najpierw głos zabrał przewodniczący 
Rady Rodziców, który złożył życzenia 
wszystkim nauczycielom i pracowni-
kom szkoły. Następnie nauczyciele: 
Joanna Pawlicka i Tomasz Frąckowiak 
odebrali nagrody burmistrza Śmigla,
a  dyrektor szkoły Wanda Judek podzię-
kowała nauczycielom za podejmowany 

Wieści z Gimnazjum w Śmiglu trud, dotychczasowe zaangażowanie 
oraz życzyła wytrwałości w życiu zawo-
dowym. W szczególny sposób wyróżni-
ła sześcioro nauczycieli, wręczając Na-
grodę Dyrektora. Następnie przyszedł 
czas na koncert życzeń adresowany do 
wszystkich osób obchodzących 14 paź-
dziernika swoje święto, przygotowany 
przez gimnazjalistów pod kierunkiem 
Piotra Andrynowskiego i Violetty Ko-
zak. Do wspaniałych, muzycznych de-
dykacji uczniowie dołączyli kwiaty jako 
wyraz wdzięczności za trud włożony 
w nauczanie i wychowanie.

Spotkanie z Grzegorzem Zengotą
18 października w śmigielskim gim-

nazjum gościł Grzegorz Zengota, żuż-
lowiec klubu Unia Leszno, a także me-
dalista drużynowych mistrzostw Polski. 
Zaproszony gość przez godzinę odpo-
wiadał na pytania zadawane przez gim-
nazjalistów. Ponadto opowiedział o swo-
ich sukcesach i karierze motocyklowej. 

W swoich wypowiedziach 
podkreślał, że w życiu na-
leży mieć marzenia i pasje, 
które pomagają w osiąga-
niu wyznaczonych celów. 
Na zakończenie spotkania 
uczniowie mieli okazję 
wziąć udział w konkursie, 
podczas którego odpowia-
dali na pytanie przygotowa-
ne przez sportowca, a także 
mogli zdobyć autograf i zro-
bić pamiątkową fotografię.

Gimnazjum w Śmiglu
foto archiwum

Spotkanie z Grzegorzem Zengotą

Uroczyste wręczenie medali Pre-
zydenta RP za „Długoletnie pożycie 
małżeńskie” kolejnym parom z gmi-
ny Śmigiel odbyło się 18 paździer-
nika 2016 r. w pałacu mieszczącym 
się w Spławiu. Dekoracji dokonała bur-
mistrz Małgorzata Adamczak w asyście 
Wiesława Kasperskiego - przewodni-
czącego Rady Miejskiej, Doroty Sko-
rupińskiej – kierownika Urzędu Stanu 
Cywilnego w Śmiglu oraz dziekana 
dekanatu śmigielskiego - ks. Krzyszto-
fa Mizerskiego. Nie zabrakło również 
toastu za jubilatów.

Odznaczenia za 50 lat pożycia małżeń-
skiego przyznano następującym parom: 
Kindze i Albinowi Golec, Krystynie 
i Tadeuszowi Szłapka, Bożenie i Kazi-
mierzowi Cieślak, Krystynie i Andrze-
jowi Radajewskim, Marii i Mieczysła-
wowi Sobol, Wandzie i Męcimierzowi 
Przysieckim, Mirosławie i Tadeuszowi 

Cichoszewskim, Iwonie i Zbysławowi 
Cyranek, Juliannie i Czesławowi Kaź-
mierczak, Mirosławie i Zenonowi Wol-
skim, Janinie i Piotrowi Skrzypczak, 
Halinie i Franciszkowi Lisowskim, 
Agnieszce i Wojciechowi Burakow-
skim, Władysławowi i Marii Skorackim, 

Wandzie i Jerzemu Kozłowskim, Marii 
i Walerianowi Cieślik.

Odznaczenia za 65 lat pożycia mał-
żeńskiego otrzymali: Czesława i Józef 
Kurzawscy oraz Bronisława i Józef Śli-
wińscy.

M.M., foto M. Majer
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Otwarta debata społeczna pt. 
„Równe szanse dla każdego dziec-
ka”, dotycząca zapowiedzianych 
zmian w systemie oświaty, odbyła się
7 października  br. w śmigielskim 
gimnazjum.  Spotkanie prowadził Piotr 
Balcer - przewodniczący Rady Rodziców 
działającej przy Gimnazjum w Śmiglu. 
W dyskusji uczestniczyli przede wszyst-
kim dyrektorzy szkół, nauczyciele oraz 

Debatowali o oświacie
samorządowcy: Mał-
gorzata Adamczak 
- burmistrz Śmigla, 
Piotr Szmytkowski 
- skarbnik Śmigla, 
Jacek Nowak - bur-
mistrz Krzywinia 
oraz poseł Adam 
Szłapka. 

AKA, foto H. Danel

Mieszkańcy Nowej Wsi nie mogą 
narzekać na nudę. W drugą sobotę 
października odbył się tam finał dwóch 
projektów współfinansowanych przez 
Samorząd Województwa Wielkopol-
skiego z programu Wielkopolska Od-
nowa Wsi. Świętowano otwarcie nowo 
wybudowanej wiaty biesiadnej oraz 
podtrzymywano dawne tradycje, m.in. 
darcie pierza i kiszenie kapusty. 

W ramach programu „Pięknieje 
Wielkopolska Wieś” gmina Śmigiel 
otrzymała dofinansowanie na reali-
zację projektu pn. „Dobudowa wiaty 
biesiadnej do budynku świetlicy wiej-
skiej w Nowej Wsi”. Wiata powstała 
dzięki wsparciu Marszałka Wojewódz-
twa Wielkopolskiego i środków gmin-
nych. Upiększeniem terenu dookoła 

Aktywna Nowa Wieś
świetlicy zajęła się rada sołecka wraz 
z sołtysem oraz mieszkańcami Nowej 
Wsi. Oni w czynie społecznym położyli 
kostkę, nawieźli ziemię, by móc posiać 
trawę, posadzili tuje, odmalowali ławki 
i plac zabaw. Symbolicznie jedną tuję 
podczas sobotniej imprezy posadziła 
burmistrz Małgorzata Adamczak, która 
wspólnie z sołtysem Anną Wieczorek 
i jedną z młodszych mieszkanek No-
wej Wsi przecięła symboliczną wstęgę 
otwierającą wiatę. 

Natomiast projekt pn. „Jeszcze nie 
takie stare, a dla niektórych już nowe. 
Wspomnień czar” został zrealizowany 
przez Stowarzyszenie Partnerstwo Lo-
kalne w Śmiglu we współpracy z Radą 
Sołecką Nowej Wsi i sołtysem Anną 
Wieczorek.

Podczas sobotniego spotkania udział 
wzięli mieszkańcy wsi oraz zaproszeni 
goście: Stefan Stachowiak – wicesta-
rosta kościański, który jest również 
mieszkańcem Nowej Wsi, Małgorzata 
Adamczak – burmistrz Śmigla oraz rad-
na Rady Miejskiej Śmigla – Beata Żyto. 

Poza kiszeniem kapusty i darciem pie-
rza uczestnicy nowowiejskiej imprezy 
mogli także skosztować tradycyjnych 
potraw przygotowanych przez miesz-
kanki wsi, wśród których znalazły się: 
pyry z gzikiem, kwaśne pyry oraz pyry 
i kiełbasa z ogniska, jak również plince 
i szare kluchy. Dodatkową atrakcją było 
przedstawienie przygotowane przez 
mieszkańców wsi bajki o Czerwonym 
Kapturku w wielkopolskiej gwarze.

AKA
foto archiwum
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Szkoły w Starej Przysiece Drugiej otrzymały imię!

Uroczystość nadania szkołom imie-
nia Arkadego Fiedlera zgromadziła 
w ich murach wielu szacownych go-
ści, którzy uświetnili swoim przyby-
ciem święto. Wśród przybyłych byli: 
poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej 
– Wojciech Ziemniak, burmistrz Śmigla 
– Małgorzata Adamczak, przewodni-
czący Rady Miejskiej Śmigla – Wiesław 
Kasperski, wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej Śmigla – Krzysztof Łączny, 
wójt gminy Kościan – Andrzej Przybyła, 
przewodniczący Rady Gminy Kościan 
– Jan Szczepaniak, przedstawiciel dy-
rektora leszczyńskiej Delegatury Kura-
torium Oświaty i Wychowania – Beata 
Langner, dyrektor Gimnazjum nr 5 im. 
Arkadego Fiedlera w Lesznie – Marek 
Pawełkiewicz, dyrektorzy szkół i przed-
szkola gminy Śmigiel, sołtysi wiosek, 
z których uczniowie uczęszczają do na-
szej szkoły, radny Rady Miejskiej Śmi-
gla – Alfred Splisteser, była kierownik 
Szkoły Filialnej w Wonieściu – Maria 
Natalia Bartoszewska, a także zaszczy-
cił nas swą obecnością syn naszego pa-
trona – Arkady Radosław Fiedler. 

Po uroczystym powitaniu, dyrektor 
Zespołu Szkół w Starej Przysiece Dru-
giej - Paweł Szymkowiak przedstawił 
historię i dorobek szkoły, uzasadnił 
wybór i drogę, jaką przebyliśmy oraz 
sposób, w jaki dokonaliśmy wyboru 
patrona. Po odczytaniu stosownych 
uchwał przez przewodniczącego Rady 

Miejskiej Śmigla – Wiesława Kasper-
skiego, burmistrz Śmigla – Małgorzata 
Adamczak wręczyła dyrektorowi szkoły 
– Pawłowi Szymkowiakowi i przedstawi-
cielom rad Samorządów Uczniowskich 
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum: Ol-
dze Michałowskiej i Barbarze Kopien-
ce akt nadania imienia Arkadego Fie-
dlera Szkole Podstawowej i Gimnazjum 
w Starej Przysiece Drugiej. 

Następnie wysłuchaliśmy przemó-
wień i życzeń od zebranych gości, a na 
ręce dyrektora złożone zostały liczne 
podarunki. Syn Arkadego Fiedlera - Ar-
kady Radosław Fiedler ofiarował nam 
książki i zaproszenie do pobliskiego 
Muzeum i Pracowni w Puszczykowie, 
powiedział, że jest ono zawsze dla nas 
otwarte. 

Niespodzianką okazała się nagroda, 
która została wręczona panu Michałowi 

Dolacie przez burmistrz Śmigla z okazji 
Święta Edukacji Narodowej w uznaniu 
za jego zasługi w pracy nauczyciela.

Następnie odbyła się część artystycz-
na, w której uczniowie uzasadnili wybór 
patrona oraz zaprezentowali jego doro-
bek literacki. Przedstawienie ilustro-
wane krótkimi filmikami, piosenkami 
i tańcem oraz barwnym korowodem 
najmłodszych uczniów z klas 1-3 w stro-
jach z różnych stron świata wywołało 
aplauz widowni.

Po części artystycznej goście i przed-
stawiciele samorządów klasowych udali 
się do głazu; gdzie nastąpiło odsłonięcie 
tablicy pamiątkowej. Symbolicznego 
odsłonięcia dokonał syn naszego patro-
na - Arkady Radosław Fiedler.

W dalszej części goście zamieścili wpi-
sy do księgi pamiątkowej. Została ona 
wyłożona w sali wystawy zatytułowa-
nej „Spotkanie z Arkadym Fiedlerem” 
w otoczeniu pięknych eksponatów z od-
wiedzanych przez nas i naszych przyja-
ciół zakątków świata. 

Na koniec zaproszono gości na poczę-
stunek. Dzięki zaangażowaniu wspania-
łych mam i sponsorów, pracowników 
obsługi i wszystkich nauczycieli mogli-
śmy zajadać się pysznymi wypiekami. 

Zespół organizujący uroczystość na-
dania imienia szkołom wszystkim, któ-
rzy włożyli w przygotowanie tego świę-
ta swoją pracę, serdecznie dziękuje.

Maria Ratajczak, foto archiwum

Dzięki dofinansowaniu ze środków 
PFORN, będących w dyspozycji Sa-
morządu Województwa Wielkopolskie-
go, Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom
i Młodzieży Niepełnosprawnej „Światło 
Nadziei” i Warsztaty Terapii Zajęciowej 
w Kościanie zorganizowały cykl bezpłat-
nych szkoleń dla rodziców, opiekunów 
oraz kadry zajmującej się osobami nie-
pełnosprawnymi. Pierwsze zajęcia od-
były się już we wrześniu, a zakończenie 

Warto Wiedzieć
projektu nastąpi w listopadzie. Uczest-
nicy warsztatów mogą brać udział
w zajęciach o tematyce dotyczącej: 
pierwszej pomocy, ćwiczeń pilates, wy-
robu mydła, arteterapii, savoi-vivre, jak 
radzić sobie ze stresem, techniki wendo, 
programów graficznych i kreatywności. 
Warsztaty są prowadzone przez wykwa-
lifikowanych specjalistów i instrukto-
rów. Stowarzyszenie otrzymało 30.000 
zł dofinansowania, z którego skorzysta 

ok. 80 osób z powiatów: kościańskiego, 
leszczyńskiego oraz grodziskiego.

A. Pohl, foto archiwum

Warsztaty kreatywne

Arkady Radosław Fiedler



listopad/2016 7

„Cuda zdarzają się wtedy, gdy na-
sze serca zaczynają bić dla innych”. 

W Zespole Szkół w Starym Bojanowie, 
pod patronatem burmistrza Śmigla,
9 października br. odbył się Koncert 
Charytatywny dla Filipa.

Liczba osób, które przybyły do szkoły, 
by pomóc Filipowi, wywołała uśmiech 
na twarzach organizatorów. Tego dnia 

Koncert dla Filipa
w szkole oferowano m.in.: profesjonalną 
sesję zdjęciową, zabiegi kosmetyczno
-pielęgnacyjne i fryzjerskie, przejażdżki 
kładami i kucykiem, ponadto odbył się 
pokaz mody, spotkanie z WOPR i Stra-
żą Pożarną ze Starego Bojanowa, pokaz 
robotyki, a także kiermasz. Czynna była 
również kawiarenka. Niespodziankę 
sprawili też członkowie grupy motocy-

klowej Wind Wolves ze Śmigla, którzy 
postanowili przyłączyć się do akcji. Nie 
zabrakło także koncertu, podczas któ-
rego odbyła się licytacja. 

Do tej pory na leczenie Filipa udało 
się zebrać ok.15 tys. zł, kwota ta nie jest 
ostateczna.

IWS
foto archiwum

W Zespole Szkół w Starym Bojano-
wie 30 września 2016 r. odbyła się 
druga edycja gminnego konkursu 
angielsko-niemieckiego „English? 
Deutsch? – żaden problem!”.

W tegorocznej rywalizacji wzięły 
udział drużyny z gimnazjów w: Czaczu, 
Starym Bojanowie, Bronikowie i Śmi-
glu. Reprezentanci szkół wzięli udział 
w konkursie po raz pierwszy. Każda 
z drużyn składała się z przedstawicieli 
klasy pierwszej, drugiej i trzeciej gim-
nazjum. Po raz kolejny przewodniczącą 
jury była Justyna Kokocińska - meto-
dyk z Leszna, która przyjęła zaprosze-
nie organizatorów. Honorowy patronat 
nad imprezą objął Wiesław Kasperski 
- przewodniczący Rady Miejskiej Śmi-

Łamańce językowe i kalambury
gla. Ufundował on 
dla zwycięzców 
puchar i nagrody. 
Uczestnicy rywa-
lizowali w sześciu 
k o n k u r e n c j a c h , 
m.in.: w układaniu 
puzzli z charaktery-
stycznym obiektem 
z kraju anglo- lub 
niemieckojęzycz-
nego, wymawianiu 
„łamańców języko-
wych”, scenkach językowych oraz ka-
lamburach.

Po zaciętej rywalizacji, pierwsze miej-
sce w turnieju zajęła drużyna Charming 
Girls ze Starego Bojanowa. Kolejne 

miejsca zajęły drużyny z Czacza (Cum-
ple), Bronikowa (Bronikowo Rulez) 
i Śmigla (Burning Chickens).

IWS
foto archiwum
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POZnaj Ławicę

Uczniowie Zespołu Szkół w Broni-
kowie klas od III szkoły podstawo-
wej do III gimnazjum 17 paździer-
nika br. wzięli udział w programie 
edukacyjno-poznawczym dla dzie-
ci i młodzieży pn. „POZnaj Ławi-
cę” Portu Lotniczego Poznań-Ławica
im. Henryka Wieniawskiego. Wyciecz-
kę zorganizowała Paulina Jurga wraz 
z Karoliną Frąk, Bernadetą Bojek, 
Joanną Wower i Mileną Kucharczak-
Skorupką. 

Uczniowie przez trzy godziny zapo-
znawali się z funkcjonowaniem lotniska, 
przede wszystkim: zwiedzili terminal 
pasażerski w części ogólnodostępnej 
wraz z antresolą i tarasem widokowym, 
a także przeszli przez prawdziwą „ścież-

kę pasażera”, która obejmowała: wyda-
nie okazjonalnych „kart pokładowych” 
przy stanowiskach check-in, zapozna-
nie się z zasadami obowiązującymi 
w trakcie kontroli bezpieczeństwa oraz 
przejście przez kontrolę bezpieczeń-
stwa do hali odlotów. Następnie grupa 
zwiedziła halę odlotów oraz salon Busi-
ness Executive Lounge oraz zjadła po-
siłek w restauracji Travel Chef  w hali 
odlotów. Kolejnym punktem programu 
był boarding przy wyjściu do samolotu 
oraz objazd po płycie lotniska autoka-
rem udostępnionym przez WELCO-
ME Airport Services. Kolejną atrakcją 
był przejazd do strażnicy Lotniskowej 
Służby Ratowniczo-Gaśniczej i prezen-
tacja z udziałem strażaków, a na koniec 

powrót do terminalu pasażerskiego 
i przejście do hali przylotów części za-
strzeżonej.

Starsi uczniowie spotkali się z pra-
cownikiem Punktu Informacji w hali 
przylotów części ogólnodostępnej, a je-
den z uczniów - Arek Lorenz z klasy II 
gimnazjum mógł sprawdzić swoich sił 
jako pracownik punktu informacyjnego 
lotniska.

Na koniec spotkania na uczniów cze-
kał quiz sprawdzający wiedzę na temat 
lotniska, w którym uczniowie poradzili 
sobie znakomicie. Każdy z uczestników 
otrzymał pamiątkowe upominki firmo-
we. 

P. Jurga
foto archiwum

Ziemniak bohaterem dnia
Tradycją przedszkola w Zespo-

le Szkół w Starym Bojanowie sta-
ły się obchody Dnia Pieczonego 
Ziemniaka. W tym roku odbył się
on 24 września br. i był to już czwarty 
raz. Niewątpliwie impreza jest okazją 
do wspólnej zabawy rodziców z dzieć-

mi w różnych konkurencjach. Wielu 
emocji tego dnia dostarczył slalom
z głównym bohaterem dnia: ziemnia-
kiem. Organizatorzy przygotowali 
również obieranie ziemniaków na czas, 
rzucanie nimi do celu oraz wykopki
w piaskownicy. Dorośli zaś zmagali 

Młodzieżowa Orkiestra Dęta ze 
Śmigla zaprezentowała się 6 paź-
dziernika br. w hotelu Marriott
w Warszawie podczas bankietu zor-
ganizowanego przez Biuro Kulturalne
i Gospodarcze Tajpej z okazji Święta 
Narodowego Tajwanu.

W trakcie uroczystości obecna była 
również burmistrz Śmigla - Małgorzata 
Adamczak, która kilkukrotnie gościła 
na ziemi śmigielskiej ambasadora Taj-
wanu w Polsce, pana Henrego M. J. 
Chena, piastującego również stanowi-
sko przedstawiciela Biura Gospodar-
czego i Kulturalnego w Polsce.

AKA, fot. Biuro Gospodarcze Tajpej

Orkiestra uświetniła święto Tajwanu

się w rozwiązywaniu quizu ziemnia-
czanego. Zgodnie z nazwą święta, nie 
zabrakło na nim pieczonych ziemnia-
ków, jak również grillowanej kiełbaski 
i domowych wypieków. 

AKA
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Stowarzyszenie Sportowe „Pegaz” 
po raz drugi zorganizowało Huber-
tusa w Żegrówku. Tegoroczna im-
preza, która odbyła się 8 października, 
rozpoczęła się przejazdem bryczkami 
na teren rekreacyjny przy żegrowskim 
stawie. Tam na uczestników czekały 
następujące atrakcje: gorąca grochów-
ka, ognisko z kiełbasą oraz pogoń za 
lisem, w której trofeum - puchar bur-
mistrza Śmigla Małgorzaty Adamczak 
- zdobyła Natalia Targosz na koniu 
Armada ze Stajni Nietążkowo. Do Że-
grówka przyjechał również ze swoim 
zaprzęgiem Adrian Kostrzewa z Wil-
kowa Polskiego – zawodnik KS Idmar 
Krajkowo, pięciokrotny mistrz Polski 

Hubertus 2016
w powożeniu zaprzęgami.

Hubertowską kuchnię obsługiwała 
Restauracja „Po-
emat”, a grą na 
akordeonie umilał 
czas uczestnikom 
imprezy Piotr Ma-
jer. Hubertus za-
kończył się biesia-
dą w sali wiejskiej 
w Żegrówku.

W s p ó ł o r g a n i -
zatorami Huber-
tusa 2016 byli: 
burmistrz Śmigla, 
Ośrodek Kultury Fi-
zycznej i Rekreacji

w Śmiglu oraz Rada Sołecka Żegrówka.
AKA, foto A. Kasperska
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Dwór w Chełkowie

Chełkowo położone jest na po-
łudniowy wschód od Śmigla, przy 
drodze prowadzącej z Karmina do 
Jezierzyc. Pierwsze informacje o wsi 
pojawiły się w 1388 roku. Nosiła ona 
wówczas nazwę Chelcewo, wywodzącą 
się prawdopodobnie od imienia osadni-
ka Chyłek, Chyłko lub Chelco. 

Za pierwszego właściciela miejscowo-
ści uznaje się Szymona z rodu Wienia-
witów. Na początku XVII wieku Józef 
Radomicki sprzedał Chełkowo staro-
ście mosińskiemu Konstantemu Kwi-
leckiemu. Z jego rąk Chełkowo prze-
szło na własność Antoniego Onufrego 
Bończy Skarzyńskiego, a następnie 
Michała Skarżyńskiego – oficera biorą-

cego udział w powstaniu listopadowym, 
a później więźnia Moabitu. W 1930 
roku właścicielem miejscowości zosta-
ła Anna Skarżyńska. Majątek obejmo-
wał około 590 ha ziemi, a w 1931 roku
w 18 domach mieszkało 218 osób. 

Dwór został wzniesiony na początku 
XIX wieku w stylu późno klasycystycz-
nym. Oprócz dworu w skład zespołu 
dworskiego wchodzi oficyna i park 
o powierzchni 1 ha. Dwór jest budowlą 
murowaną z cegły. Stoi na podmurówce 
z cegieł i kamieni. Jest nakryty dachem 
naczółkowym i jest wysoko podpiwni-
czony. Od strony wschodniej dostawio-
na jest przybudówka. Od frontu znajdu-
je się pozorny ryzalit nakryty daszkiem 

dwuspadowym z otworem wejściowym 
oraz oknami po bokach i trzema półko-
liście zamkniętymi oknami na piętrze. 
Pozostałe okna są zamknięte prosto. 
Od strony południowej znajduje się tak-
że piętrowy ryzalit z wejściem na par-
ter. Wnętrze jest dwutraktowe z sienią 
i salonem. Oficyna została wybudowana 
około 1875 roku i została przebudowa-
na na przełomie XIX i XX wieku. 

W najbliższym otoczeniu znajduje się 
także zespół folwarczny oraz spichlerze 
pochodzące z pierwszej połowy XIX 
wieku.

Jan Pawicki
foto M. Dymarkowska

Dwór w Chełkowie

Mam mieszane uczucia
Jak co roku, 30 września w miejscach 

upamiętniających rozstrzelanych, zapa-
lam znicze.

W tym roku będąc na cmentarzu 
zostałem zaskoczony. W kwaterze 
dawnego grobowca rozstrzelanych 
usytuowano nagrobek upamiętniający 
dwoje dzieci, które zginęły w styczniu 
1945 roku. Pierwotnie zamieszczony 
był na ich grobowcu (po lewej stronie 
wejścia na cmentarz). Pomstowałem, 
gdy dowiedziałem się, że ów nagrobek, 
mający znaczenie historyczne – usunię-
to. Poinformowano mnie, że stwarzał 
on niebezpieczeństwo – groził zawale-
niem.

Społeczny komitet Renowacji Pomni-
ka Rozstrzelanych (ukonstytuował się 
z inicjatywy Kręgu Starszych Harce-
rzy w styczniu 1994 roku) postanowił, 

List do redakcji
że: „Pozostałe
szczątki zwłok 
r o z s t r z e l a n y c h 
(…) zostaną ze-
brane i włożone 
do wspólnej trum-
ny. Zostanie ona 
obudowana (…). 
Puste zewnętrzne 
komory obecnego 
grobowca zostaną 
zasypane ziemią 
i wybrukowane 
granitową kostką” 
(WŚ nr 6 (63) z 14.4.1994). Postanowio-
no tak, by zachować w całości pierwot-
ne miejsce złożenia trumien ze zwłoka-
mi rozstrzelanych.

Obecne usytuowanie nagrobka dzie-
ci – łamie harmonię pomnika roz-
strzelanych i zadaje kłam faktom, bo

„Tu (NIE) spoczywają…
Czy nie byłoby prościej grobowiec 

Melanii i Wiesława zasypać i na nim 
ponownie usytuować odnowiony nagro-
bek?

Hubert Zbierski
Śmigiel 03.09.2016 r.
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Kolejny, trzeci już,  zamieszczany 
wykaz pracowników kolei śmigiel-
skiej zawiera osoby zatrudnione 
w okresie okupacji hitlerowskiej 
(1939-1945). W przypadku daty 
krańcowej – 1945 r. wykaz obejmuje 
pracowników zatrudnionych do końca 
stycznia. W ostatnich dniach miesiąca 
nastąpiło wyzwolenie miejscowości, 
przez które przebiegała linia kolei wą-
skotorowej. Osoby przyjęte do pracy 
od lutego 1945 r. zostaną ujęte w kolej-
nym wykazie.

Z chwilą wkroczenia wojsk hitlerow-
skich kolejka trafiła pod zarząd nie-
miecki. Dotychczasową nazwę zmie-
niono na Kreisbahn Schmiegel (Kolej 
Powiatowa Śmigiel). Funkcjonowała 
ona do października 1943 r., kiedy to 
kolejka weszła w skład Zjednoczenia 
Kolei Kraju Warty. Wtedy też doko-
nano zmiany nazwy na Schmiegeler 
Eisenbahn (Kolej Śmigielska), którą 
używano do końca okupacji.

Ze względu na brak dostępu do do-
kumentacji osobowej z omawianego 
okresu poniższa lista wymaga dodat-
kowej weryfikacji. Przy jej sporządze-
niu opierano się wyłącznie na danych 
z okresu po wyzwoleniu. Jednak na ich 
podstawie nie można jednoznacznie 
stwierdzić, czy w okresie okupacji hi-
tlerowskiej nie nastąpiła przerwa w za-
trudnieniu wymienionych osób oraz, 
czy nie zostały pominięte inne, np. na-
rodowości niemieckiej.
Wykaz pracowników kolei śmi-

gielskiej w latach 1939-1945
(z uwzględnieniem stanowiska pracy, 
okresu zatrudnienia oraz dodatkowych 
informacji)
1. Andrzejewski Michał – zawiadowca 

odcinka drogowego, od 14.03.1910 r.
2. Cichaszek Józef – robotnik Śmigiel, 

od 12.04.1927 r.
3. Drótkowski Tadeusz – kontroler 

kolei/podreferent, od 28.10.1940 r., 
zam. Śmigiel

Pracownicy kolei śmigielskiej w okresie okupacji hitlerowskiej
4. Hampel Franciszek – robotnik

stacyjny w Starym Bojanowie, od 
12.10.1929 r., zam. Stare Bojanowo

5. Hassel Bruno – dyrektor kolei, Obe-
ringenieur Verein Deutscher Inge-
nieure (V.D.I.) – nadinżynier Stowa-
rzyszenia Niemieckich Inżynierów

6. Ignaszewski Jan – robotnik kwalifiko-
wany w Krzywiniu, od 20.04.1942r., 
zam. Krzywiń

7. Jakubowski Piotr – robotnik kwalifi-
kowany, od 06.10.1941 r., zam. Nie-
tążkowo

8. Kamiński Antoni – zawiadowca stacji 
Wielichowo, od 17.08.1917 r., zam. 
Wielichowo

9. Kamiński Piotr – torowy w Wielicho-
wie, od 15.05.1920 r.

10. Kolańczyk Szczepan – robotnik
w Krzywiniu, od 01.05.1942 r.

11. Leśniak Józef – kierownik pociągu, 
od 01.08.1924 r., zam. Śmigiel

12. Łakomy Franciszek – torowy w Śmi-
glu, od 13.06.1924 r., zam. Śmigiel

13. Majchrowicz Jakub – zastępca dy-
rektor kolei, od 15.05.1927 r., zam. 
Śmigiel

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

15. Mikołajczak Wincenty – robotnik
kwalifikowany, od 04.04.1942 r.,
zam. Robaczyn

16. Nowak Nikodem – palacz parowo-
zowni Śmigiel, od 01.10.1923 r., zam. 
Nietążkowo

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

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

19. Piskorski Józef – torowy w Krzywi-
niu, od 01.04.1925 r., zam. Krzywiń

20. Poprawski Piotr – zawiadowca stacji 
Krzywiń, od 15.01.1908 r., zam. Krzy-
wiń

21. Rybarczyk Jan – rzemieślnik specjali-
sta, od 15.01.1920 r., zam. Śmigiel

22. Schulz Bonawentura – rzemieślnik 
malarz, od 01.06.1937 r., zam. Śmigiel

23. Schulz Ludwik – naczelnik warsz-
tatów kolejowych, od 04.05.1903 r., 
zam. Śmigiel

24. Schwarz Jan – przekładacz w Starym 
Bojanowie, od 22.04.1940 r.,

25. Skrzypczak Antoni – zawiadowca 
stacji Stare Bojanowo, od 13.05.1922 
r., zam. Stare Bojanowo

26. Sobański Leon – zawiadowca po-
mieszczeń magazynowych / starszy 
rachmistrz, od 16.04.1940 r., zam. 
Śmigiel

27. Sobański Stanisław – starszy rze-
mieślnik, od 15.03.1908 r., zam. Śmi-
giel

28. Spychał Alfons – zawiadowca stacji 
Śmigiel, od 10.04.1923 r., zam. Śmi-
giel

29. Szymanowski Franciszek I – przo-
downik rzemieślniczy, od 07.01.1920 
r., zam. Śmigiel

30. Urbaniak Jan – kierownik pociągu, 
od 17.03.1923 r., zam. Śmigiel

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

32. Wajman Jan – robotnik / palacz, zam. 
Śmigiel, aresztowany 23.09.1943 r., 
stracony 16.12.1943 r. w więzieniu 
przy ul. Młyńskiej w Poznaniu

33. Zaborowski Stanisław – robotnik 
kwalifikowany w Wielichowie,
od 21.10.1941 r., zam. Wielichowo

W dalszym ciągu zwracam się z proś-
bą o przekazywanie wszelkich uwag do 
prezentowanych na łamach „Witryny 
Śmigielskiej” wykazów oraz udostęp-
nienie posiadanych przez Państwa pa-
miątek związanych z koleją śmigielską. 
Bezpośredni kontakt z autorem dla 
osób zainteresowanych jest możliwy 
poprzez pocztę elektroniczną (e-mail: 
pawel.px@gmail.com) lub za pośred-
nictwem Centrum Kultury w Śmiglu. 

Paweł Jakuboszczak
foto ze zbiorów Sylwestra Suwiczaka

Pracownicy administracji kolei śmigielskiej w okresie 
okupacji. Od lewej: Walentyna Omieczyńska, Jakub 
Majchrowicz, Bruno Hassel, Tadeusz Drótkowski.

Dworzec kolejowy w Wielichowie w okresie okupacji.
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Kryminałki

2 października – Czacz
Około godz. 1920 na ul. Wielichow-

skiej, kierująca samochodem marki 
Opel Zafira, 40-letnia mieszkanka pow. 
kościańskiego podczas omijania zapar-
kowanego pojazdu doprowadziła do 
kolizji drogowej z motocyklem marki 
Yamaha kierowanym przez 53-letniego 
mieszkańca pow. wolsztyńskiego. Kie-
rujący byli trzeźwi. Sprawczynię kolizji 
drogowej ukarano MKK.

5 października – Przysieka Polska
Około godz. 1630 na ul. Przemysłowej 

kierujący samochodem marki Renault 
Laguna, 44-letni mieszkaniec pow. Ko-
ściańskiego, nie ustąpił pierwszeństwa 
przejazdu i doprowadził do kolizji drogo-
wej z samochodem marki Toyota Aygo 
kierowanym przez 38-letnią mieszkankę 
Leszna. Kierujący byli trzeźwi. Sprawcę 
kolizji drogowej ukarano MKK.

9 października – Śmigiel
Około godz. 230 w Śmiglu na ul. Wod-

nej patrol policji z PP w Śmiglu zatrzy-
mał do kontroli drogowej, kierującego 
samochodem marki BMW, 26-letniego 

mieszkańca pow. kościańskiego będą-
cego w stanie nietrzeźwości. Badanie 
wykazało ponad 1,90 promila alkoholu 
w organizmie kontrolowanego.

12 października – Śmigiel
Około godz. 1200 policjanci otrzymali 

zgłoszenie, że w Śmiglu w godz. od 9:00 
do 10:20 nieznany sprawca na terenie 
targowiska skradł z damskiej torebki 
portfel wraz z jego zawartością, tj. do-
kumentami tożsamości oraz pieniędzmi 
w kwocie 140,00 zł. Policja ustala spraw-
cę kradzieży.

18 października – Śmigiel
Niespełna dwie godziny potrzebo-

wali śmigielscy policjanci na ustalenie 
i zatrzymanie złodzieja, który w nocy
14 września br. włamał się do dwóch 
sklepów na terenie miasta Śmigiel. 
Śledczy ustalili, że podejrzany mężczy-
zna chcąc ukraść złotą obrączkę dla 
swojej dziewczyny, w pierwszej kolejno-
ści włamał się do sklepu odzieżowego. 
Gdy okazało się, że w sklepie tym nie 
ma biżuterii, skradł pieniądze w kwocie 
kilkuset złotych. Następnie włamał się 
do sklepu z wyrobami jubilerskim i upo-
minkami. Tam jednak nie znalazł tego, 
czego szukał. Wówczas jego łupem pa-
dła kasa fiskalna o wartości ok. 2 000 
zł. W drodze do domu postanowił otwo-

rzyć kasę, a kiedy okazało się, że nie ma 
w niej pieniędzy wyrzucił ją. 

Podejrzanym okazał się 43-letni miesz-
kaniec pow. kościańskiego w przeszło-
ści karany za inne przestępstwa. Za-
trzymany przyznał się do postawionych 
zarzutów i zobowiązał się do naprawie-
nia szkody. Za popełnienie przestępstwa 
grozi mu nawet do 10 lat więzienia.

20 października – Czacz
Około godz. 1650 w Czaczu na ul. Wie-

lichowskiej policjanci WRD zatrzymali 
do kontroli drogowej kierującego samo-
chodem osobowym marki Peugeot 309, 
42-letniego mieszkańca pow. kościań-
skiego, będącego w stanie nietrzeźwo-
ści. Badanie wykazało prawie 2 promile 
alkoholu w organizmie kontrolowane-
go.

25 października – Wydorowo
Około godz. 1858 w Wydorowie kieru-

jący samochodem m-ki Peugeot 308, 
58-letni mieszkaniec pow. kościańskie-
go podczas manewru wyprzedzania do-
prowadził do kolizji drogowej  z prawi-
dłowo jadącym ciągnikiem siodłowym 
m-ki Man wraz z naczepą, kierowanym 
przez 35-letniego mieszkańca pow. po-
znańskiego. Kierujący trzeźwi. Sprawcę 
kolizji drogowej ukarano MKK.

źródło www.koscian.policja.gov
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Krzyżówka

Kupon konkursowy „WŚ” nr 10/16
Rozwiązanie krzyżówki
...................................................................
...................................................................
...................................................................

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

Poprawne hasło krzyżówki z nr 09/16 
brzmiało: „Carmen Deo”. Nagrodę – 
dużą pizzę ufundowaną przez Restau-
rację Pizzerię „KAKADU”, otrzymuje 
Angelika Roszkowiak. Talon upoważ-
niający do odbioru pizzy należy ode-
brać w administracji Centrum Kultury 
w Śmiglu (od poniedziałku do piątku
w godz. 800-1600).

Pionowo
1. cham, ordynus
2. wyrazy obrazy
3. wielki wąż z „Księgi dżungli” 
4. … Ferrari, założyciel firmy
5. składa się z kilku parafii
6. wieś koło Zakopanego
8. przy kluczykach
9. Raul, trener siatkarzy
11. schyłkowy okres baroku
12. w nich znaczki
17. … Hoddle, piłkarz angielski
20. dramat Witkacego (jak zaimek)
23. rzadkie imię żeńskie
25. mechanizm w tylnym kole roweru
30. szał południowców
31. niezgrabny nos
34. Lee Hooker lub Forsythe
35. hiszpańskie imię żeńskie
36. razem z Bolkiem i Lolkiem
37. popularny portal internetowy
38. świeci nad samem
39. film z Nicole Kidman
41. … Juan
42. drzewo o cennym drewnie

Poziomo
7. Smith, aktor z „Akademii Policyjnej”
9. próżniacy

10. potwór z powieści fantastycznych
13. podopieczna Apolla
14. … Strasburger, aktor
15. piękne śpiewy słowika
16. na nią podawane ręce
18. pływają w rosole
19. marka płynu do płukania tkanin
21. osad, muł
22. … wyniosły, drzewo liściaste
24. firma telekomunikacyjna
26. skrócony Eisenhower
27. Franek…, wcielenie Piotra Frączew-

skiego
28. Placido Domingo lub Luciano Pava-

rotti
29. osłonka wędliny z jelita
32. stamtąd wartburgi
33. rodzimy aparat fotograficzny sprzed 

lat
34. imię Morrisona 
36. … Nieminen
40. Jack, napisał „Biały Kieł”
41. depozytor
43. niemiecki producent modeli pocią-

gów
44. imię króla Judei
45. Sierra… państwo afrykańskie
46. port nad Dunajem (Austria)
47. notes
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Świadczenia rodzinne na uczące się 
dzieci

Zasiłek rodzinny ma na celu częścio-
we pokrycie wydatków na utrzymanie 
dziecka. Ponieważ wydatki te rosną 
w trakcie nauki, ustawodawca przewi-
dział dodatki do świadczenia. Są one 
wypłacane jednorazowo w okresie trwa-
nia roku szkolnego na wniosek osoby 
uprawnionej do zasiłku rodzinnego lub 
przez pełen okres zasiłkowy.

Rodzice, prawni opiekunowie, a tak-
że osoby uczące się mogą ubiegać się 
o przyznanie prawa do zasiłku rodzin-
nego. Przysługuje ono, po spełnieniu 
kryterium dochodowego, po ukończe-
niu przez dziecko odpowiednio:
- 18-go roku życia lub,
- nauki w szkole, jednak nie dłużej niż 

do ukończenia 21-go roku życia, albo
- 24-go roku życia, jeżeli kontynuuje 

naukę w szkole lub w szkole wyższej 
i legitymuje się orzeczeniem o umiar-
kowanym albo znacznym stopniu nie-
pełnosprawności.
Natomiast osobie uczącej się w szkole 

lub w szkole wyższej zasiłek rodzinny 
przysługuje nie dłużej niż do ukończe-
nia 24-go roku życia. Przy czym za oso-
bę uczącą się uznawana jest osoba peł-
noletnia ucząca się, niepozostająca na 
utrzymaniu rodziców w związku z ich 
śmiercią lub ustaleniem wyrokiem są-

dowym albo ugodą sądową prawa do 
alimentów z ich strony.

Osoby uprawnione do zasiłku ro-
dzinnego mogą również korzystać 
z różnego rodzaju dodatków do tego 
świadczenia. Pełen ich katalog został 
wymieniony w art. 8 ustawy o świadcze-
niach rodzinnych, z czego część przy-
sługuje na uczące się dzieci. Chodzi tu 
o dodatki z tytułu:
- kształcenia i rehabilitacji dziecka nie-

pełnosprawnego,
- rozpoczęcia roku szkolnego oraz 
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole 

poza miejscem zamieszkania.
Zasady ich przyznawania oraz wypła-

ty zostały określone odpowiednio w art. 
13, 14 i 15 ustawy o świadczeniach ro-
dzinnych.

Dodatki do zasiłku rodzinnego przy-
znawane są na wniosek osoby upraw-
nionej. Z reguły składa się go przy ubie-
ganiu się o zasiłek rodzinny, poprzez 
wypełnienie odpowiednich pozycji 
wniosku o ustalenie prawa do zasiłku 
rodzinnego oraz dodatków do zasiłku 
rodzinnego. Wniosek o wypłatę dodat-
ku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 
składa się do dnia zakończenia okresu 
zasiłkowego, w którym rozpoczęto rok 
szkolny albo roczne przygotowanie 
przedszkolne. Przekroczenie tego ter-
minu skutkuje pozostawieniem wnio-
sku bez rozpoznania.

Fakt rozpoczęcia lub kontynuowania 
nauki w szkole osoba ubiegająca się 

o zasiłek rodzinny oraz dodatki do tego 
świadczenia potwierdza odpowiednio:

- zaświadczeniem szkoły albo oświad-
czeniem o uczęszczaniu dziecka do 
szkoły, lub

- zaświadczeniem szkoły wyższej albo 
oświadczeniem o uczęszczaniu do szko-
ły wyższej. 

Natomiast osoba ubiegająca się o przy-
znanie dodatku do zasiłku rodzinnego 
z tytułu podjęcia przez dziecko nauki 
w szkole poza miejscem zamieszkania 
do wniosku o zasiłek rodzinny dodatko-
wo musi dołączyć odpowiednio:

- zaświadczenie szkoły albo oświad-
czenie o uczęszczaniu dziecka do szko-
ły poza miejscem zamieszkania,

- zaświadczenie albo oświadczenie 
potwierdzające tymczasowe zameldo-
wanie ucznia poza miejscem zamiesz-
kania,

- inne dokumenty, w tym oświadcze-
nie niezbędne do ustalenia prawa do 
dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu 
podjęcia przez dziecko nauki w szkole 
poza miejscem zamieszkania.

Wzory wymaganych zaświadczeń 
i oświadczeń zostały określone w za-
łącznikach nr 2,3, 9 i 10 do przywołane-
go wcześniej rozporządzenia.

H.C.
Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 28.11.2003 r. oświad-
czeniach rodzinnych ( Dz.U. z 2016 r. 
poz. 1518 )
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Po sześciu latach przerwy, na sce-
nę śmigielskiego Centrum Kultury, 
powrócił Przegląd Piosenki Chrze-
ścijańskiej „Carmen Deo”. Na tego-
roczny, dziesiąty z kolei, zgłosiło się
30 solistów i trzy zespoły. Imprezę tra-
dycyjnie poprzedziły warsztaty wokal-
ne, które przeprowadziła z uczestnika-
mi Marzena Osiewicz.

15 października br. jury w składzie: 
Marzena Osiewicz, Julia Stolpe i Krzysz-
tof Kubiak przesłuchało uczestników, 
którzy zostali wcześniej podzieleni na 
pięć kategorii: soliści 7-10 lat, soliści 
11-15 lat, soliści 16-30 lat oraz zespoły 
7-15 lat, a także zespoły 16 i więcej lat. 
Prezentacje trwały prawie 5 godzin, po 
czym o godzinie 19:00 w czasie Kon-
certu Laureatów nastąpiło ogłoszenie 
wyników i wręczenie nagród. W kate-
gorii soliści 7-10 lat „na podium” sta-
nęły reprezentantki Leszna: I miejsce 
zajęła Marcelina Furmaniak, II miejsce 
Emilia Nowak, a III miejsce  Sara Maj-
chrzak. Jury przyznało w tej katego-
rii również jedno wyróżnienie, które 

Chwalili Pana
Decyzją jury zespoły te dostały taką 
samą nagrodę.

Dyplomy, statuetki i nagrody wręczyli 
zaproszeni goście – patroni honorowi 
przeglądu: burmistrz Śmigla – Małgo-
rzata Adamczak, ks. dziekan – Krzysz-
tof Mizerski, a także radny Rady Miej-
skiej Śmigla – Alfred Splisteser, Natalia 
Bojko – wokalistka zespołu „Weseli Ga-
licjanie” z Ukrainy oraz dyrektor Cen-
trum Kultury – Eugeniusz Kurasiński.

M.D., foto M. Dymarkowska

otrzymała Karolina Mikołajczak z Lipna 
reprezentująca śmigielskie Studio Pio-
senki Muzol.

W kategorii soliści 11-15 lat zwycięży-
ła Anna Prałat z Nowej Wsi/k. Rydzy-
ny, II miejsce zajęła Natalia Matecka z  
Leszna, a III miejsce   Katarzyna Hoffa 
z Machcina. Wyróżnienia w tej katego-
rii otrzymali: Sonia Barbara Bilińska 
z Leszna i Marcin Dąbkowski z Barchli-
na.

W kategorii soliści 16-30 lat I miejsce 
zajęła Aleksandra Marcinkowska z Po-
znania, II miejsce Magdalena Katarzyń-
ska z Kąkolewa, a III miejsce Maria 
Kłaczkiewicz z Szamotuł.

Wyróżnienie przyznano Teresie 
Drgas z Wielichowa.

W kategorii zespoły 7-15 lat wystąpił 
jeden zespół – reprezentujący Studio 
Piosenki „Muzol” – kwartet „Muzolki”, 
który z całą pewnością zasłużył na przy-
znane pierwsze miejsce.

Najwięcej problemu miało jury z przy-
znaniem miejsc w ostatniej kategorii 
zespołów powyżej 16 lat. Zgłoszone ze-
społy zaprezentowały wysoki poziom, 
ale ostatecznie to „Impresja” z Osiecz-
nej zajęła pierwsze miejsce przed lesz-
czyńskim zespołem „Przebudzeni”.

Muzolki Przebudzeni

Karolina Mikołajczak

Sonia Barbara Bilińska

Magdalena Katarzyńska

Andrzej Płuciniczak z Popowa Starego
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Dzień Komisji Edukacji Narodowej, 
popularnie zwany dniem nauczyciela, 
jest oficjalnym świętem wszystkich 
nauczycieli, uczniów oraz pracowni-
ków administracji i obsługi. Święto to 
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 
im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie 
obchodzone było bardzo uroczyście, 
ponieważ połączone zostało z Dniem 
Patrona Szkoły oraz podpisaniem po-
rozumienia o współpracy pomiędzy 
Leszczyńskim Stowarzyszeniem Spado-
chroniarzy FENIKS, Aeroklubem Lesz-
czyńskim i Ochotniczą Strażą Pożarną 
Leszno-Miasto. Swą obecnością pod-
czas uroczystości zaszczycili nas m.in.: 
Stefan Stachowiak – wicestarosta ko-
ściański, radni Rady Powiatu Kościań-
skiego: Jan Jurga, Grzegorz Ratajczak, 
Krzysztof Walachowski, Stefan Miro-
sław Żurkiewicz, insp. Henryk Kasiński 
– komendant Powiatowy Policji w Ko-
ścianie, Katarzyna Kuta – dyrektor Ae-
roklubu Leszczyńskiego, Bartosz Miara 
– prezes Leszczyńskiego Stowarzysze-
nia Spadochroniarzy FENIKS, Bartosz 
Donke – skarbnik Leszczyńskiego Sto-
warzyszenia Spadochroniarzy FENIKS, 
Maria Kiczka – starszy wizytator De-
legatury Kuratorium Oświaty w Lesz-
nie, Cezary Dubisz – przewodniczący 
Rady Rodziców, mjr Roman Krajniak 
– szef Wydziału Rekrutacji Wojskowej 
Komendy Uzupełnień w Lesznie, asp. 
sztab. Gwidon Kaczmarek – kierow-
nik Posterunku Policji w Śmiglu, mł. 
insp. Andrzej Zakrzewski – komen-
dant Powiatowy Policji w Kościanie, 
Ewa Beba – dyrektor Powiatowego 
Urzędu Pracy w Kościanie, Teodozja 
Ratajczak – wiceprezes Stowarzyszenia 
Przyjaciół Zespołu Szkół Ponadgimna-
zjalnych w Nietążkowie, mgr Ryszard 
Karmoliński – kanclerz Wyższej Szkoły 
Humanistycznej w Lesznie, mł. bryg. 
Jarosław Zamelczyk – zastępca komen-
danta Miejskiego Państwowej Straży 
Pożarnej w Poznaniu, Piotr Zielonka 
– dyrektor Powiatowej Stacji Sanitar-
no-Epidemiologicznej w Kościanie, Ta-
deusz Drgas – starszy Cechu Rzemiosł 
Różnych w Kościanie, Bogdan Kostyk 
– przewodniczący Kościańskiego Punk-
tu Krwiodawstwa, kpt. Jarosław Kory-

Dzień Nauczyciela w Nietążkowie
towski – dyrektor Aresztu Śledczego 
w Lesznie, st. bryg. mgr inż. Jarosław 
Tomaszewski – komendant Powiatowy 
Państwowej Straży Pożarnej w Kościa-
nie, Stefan Jaworski – były dyrektor 
ZSP w Nietążkowie, Marek Grześko-
wiak – były wicedyrektor ZSP w Nie-
tążkowie, w imieniu dowódcy 4. Zielo-
nogórskiego Pułku Przeciwlotniczego 
im. Stefana Roweckiego płka Mirosła-
wa Szweda – płk Mirosław Hanulak, 
Tadeusz Dekiert – starszy Kurkowego 
Bractwa Strzeleckiego w Śmiglu oraz 
przyjaciele szkoły, rodzice, grono peda-
gogiczne i uczniowie.

Po wprowadzeniu sztandaru szkoły 
i odśpiewaniu hymnu państwowego, 
głos zabrała dyrektor Arleta Adam-
czak-Puk, która złożyła wszystkim na-
uczycielom oraz pracownikom szkoły 
podziękowania i serdeczne życzenia. 
Dyrektor przypomniała zebranym, że 
szkoła przez wiele lat działalności wy-
pracowała swoistą markę i wyróżnia się 
w regionie.

- Na czym polega nadzwyczajność Ze-
społu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nie-
tążkowie? Myślę, że na niezwykłym po-
łączeniu wspaniałej, przyjaznej młodym 
ludziom atmosfery z rzetelną pracą, 
gwarantującą sukces na maturze, egza-
minach zawodowych i w dorosłym życiu 
– mówiła Arleta Adamczak-Puk. 

Pani dyrektor dokonała krótkiej cha-
rakterystyki placówki oraz przedstawi-
ła najważniejsze osiągnięcia uczniów 
w ostatnim czasie. Zwróciła uwagę 
również na to, że nauczyciele uczący 
w Nietążkowie opracowują i realizują 
różnego rodzaju projekty, które umożli-
wiają naszej młodzieży nie tylko dosko-
nalenie swoich umiejętności, lecz także 
poznawanie innych kultur. Dyrektor za-
uważyła, że bardzo dużo zawdzięczamy 
przyjaciołom i partnerom naszej szkoły. 
Serdeczne podziękowania złożyła staro-
ście kościańskiemu za wspieranie dzia-
łań szkoły w tworzeniu dobrych i god-
nych warunków do pracy i nauki oraz 
wszystkim darczyńcom. 

Następnie głos zabrał wicestarosta 
kościański – Stefan Stachowiak oraz 

przedstawiciele Samorządu Uczniow-
skiego, którzy złożyli wszystkim pra-
cownikom szkoły najserdeczniejsze 
życzenia z okazji ich święta. 

Kolejnym punktem uroczystości było 
podpisanie porozumienia między Ka-
tarzyną Kuta – dyrektorem Aeroklubu 
Leszczyńskiego, Bartoszem Miara – 
prezesem Leszczyńskiego Stowarzy-
szenia Spadochroniarzy FENIKS, Da-
mianem Gołembskim – naczelnikiem 
OSP Miasta Leszna oraz dyrektor ZSP 
w Nietążkowie – Arletą Adamczak-Puk. 
Podpisanie porozumienia wiąże się nie 
tylko ze współpracą w zakresie organi-
zowania wspólnych działań, wymiany 
doświadczeń, ale również z planami 
otwarcia w przyszłym roku liceum lot-
niczego, a co za tym idzie szkoleniami 
z zakresu lotów szybowcem i balonem.

Jednym z najistotniejszych elementów 
części oficjalnej było, jak co roku, paso-
wanie uczniów klas mundurowych oraz 
ślubowanie uczniów klas pierwszych, 
którzy na sztandar szkoły składali swe 
przyrzeczenie.

Kolejnym punktem uroczystości był 
pokaz musztry paradnej (przygotowa-
ny przez uczniów klasy III lob) oraz 
defilada, której towarzyszyły wystrzały 
armatnie oddane przez starszego Kur-
kowego Bractwa Strzeleckiego w Śmi-
glu – Tadeusza Dekierta. 

Całą uroczystość zwieńczyło widowi-
sko słowno-muzyczne przygotowane 
przez Kingę Kaźmierczak i Grzegorza 
Głowackiego. Scenografię przygotowa-
ły uczennice klasy I loa: Sandra Stefa-
niak, Aurelia Sibilska, Angelika Ko-
strzewa, Julianna Spolankiewicz, Oliwia 
Krzyżańska pod opieką Anny Podbyl-
skiej i Alicji Zarzyckiej. 

A.Z.
foto archiwum
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Urzędnicy zwyciężyli

W sali wiejskiej w Czaczu 24 wrze-
śnia 2016 r. odbyły się Otwarte 
Mistrzostwa Śmigla w Tenisie Stoło-
wym – Drugi Memoriał Kazimierza
Maślaka.

Zawody przeprowadzono w katego-
riach kobiet i mężczyzn. Łącznie wy-
startowało 33 zawodników w wieku
od 6 do 70 lat. Puchary otrzymali uczest-
nicy, którzy uplasowali się w pierwszej 
ósemce.

W kategorii kobiet zwyciężyła Joan-
na Maślak, drugie miejsce zajęła Ali-
cja Maślak, trzecie Paula Skrzypczak, 

Memoriał Kazimierza Maślaka
czwarte Katarzyna Nowak, piąte Julia 
Wawrzyniak, szóste Weronika Świniar-
ska, siódme Wiktoria Łakoma, a ósme 
Weronika Trybuła.

W kategorii mężczyzn pierwsze miej-
sce zajął Filip Ludwiczak, drugie Fran-
ciszek Jaroszyński, trzecie Michał Żak, 
czwarte Dawid Gbiorczyk, piąte Bar-
tosz Ludwiczak, szóste Eryk Grocho-
wy, siódme Jakub Heese, a ósme Pa-
tryk Kanikowski.

Najmłodsi zawodniczy otrzymali na-
grody rzeczowe, byli nimi: Patrycja 
Myszuk (6 lat) i Dawid Wieczorek

(8 lat). Wszyscy uczestniczy otrzymali 
poczęstunek, słodycze oraz napoje.

Organizatorem mistrzostw był GLKS 
Orlęta Czacz, który na przeprowadze-
nie imprezy otrzymał wsparcie z budże-
tu gminy Śmigiel. 

W tym roku przypada 40-lecie reakty-
wacji tenisa stołowego na ziemi śmigiel-
skiej oraz 20-lecie klubu GLKS Orlęta 
Czacz. Oficjalne zakończenie obcho-
dów czacki klub zaplanował na miesiąc 
listopad.

M. Maślak

W sobotę, 22 października br. pod-
czas VIII Drużynowych Mistrzostw 
w „bule” spotkały się reprezentacje 
dziesięciu jednostek i zakładów bu-
dżetowych z terenu naszej gminy. Tak 
duża frekwencja wywołała zadowolenie 
wśród organizatorów. Przedstawicie-
le reprezentacji wylosowali numery 
startowe, które zadecydowały o grupie 
eliminacyjnej, w jakiej dana drużyna za-
grała. Tak więc w I grupie rywalizowały: 
Ośrodek Pomocy Społecznej, Centrum 
Kultury, Zespół Szkół w Starym Boja-
nowie oraz Zespół Szkół w Bronikowie, 
w II grupie: Zespół Szkół w Czaczu, 
Zarząd Szkół i Placówek Oświatowych, 
Zespół Szkół w Starej Przysiece Dru-
giej, a w III: Urząd Miejski Śmigla, 
Gimnazjum w Śmiglu oraz Przedszko-
le Samorządowe w Śmiglu. Zwycięzcy 
z poszczególnych grup spotkali się w fi-
nale A walcząc o miejsca I-III, drużyny 
z miejsc drugich w finale B walczyły 
o miejsca IV-VI, a drużyny z miejsc trze-
cich oraz czwartego zagrały w finale C 
o miejsca VII-X. Przez ponad dwie go-
dziny na boisku „Orlik” toczyły się bule, 
rozgrywki były naprawdę emocjonujące. 

Obok pracowników mecze rozgrywali 
dyrektorzy i kierownicy, którzy również 
losowali grupy. W I grupie eliminacyjnej 

zagrali dyrektorzy: Gimnazjum w Śmi-
glu – Wanda Judek, Przedszkola Samo-
rządowego w Śmiglu – Kamila Grocka, 
Zespołu Szkół w Czaczu – Maria Szudra 
oraz kierownik Zarządu Szkół i Placó-
wek Oświatowych w  Śmiglu – Witold 
Kulus, w grupie II spotkali się dyrek-
torzy: Zespołu Szkół w Starym Boja-
nowie – Tadeusz Ilmer, Zespołu Szkół 
w Bronikowie – Piotr Filipowicz, Szkoły 
Podstawowej w Śmiglu – Robert Plew-
ka, natomiast w grupie III grali: Edyta 
Małek – reprezentant Ośrodek Pomo-
cy Społecznej, Marcin Jurga – zastępca 
burmistrza Śmigla, Paweł Szymkowiak 
– dyrektor Zespołu Szkół w Starej Przy-
siece Drugiej. Po zakończeniu eliminacji 
dalsze rozgrywki odbywały się takim 
samym systemem, jak dla reprezentacji 
zakładów.

Zawodnicy w między czasie wzmacnia-
li się kawą, herbatą i ciastem.

Wyniki VIII edycji mistrzostw:
Kategoria dyrektorzy, kierownicy zakła-
dów pracy:
I miejsce – Robert Plewka, dyrektor 

Szkoły Podstawowej w Śmiglu
II miejsce – Witold Kulus, kierownik Za-

rządu Szkół i Placówek Oświatowych
III miejsce – Paweł Szymkowiak, dyrek-

tor Zespołu Szkół w Starej Przysiece 
Drugiej

Kategoria jednostki, zakłady budżetowe 
oraz instytucje kultury:
I miejsce – Urząd Miejski Śmigla, 
II miejsce – Zespół Szkół w Bronikowie, 
III miejsce – Zespół Szkół w Czaczu,
IV miejsce – Ośrodek Pomocy Społecznej, 
V miejsce – Zarząd Szkół i Placówek 

Oświatowych,
VI miejsce – Samorządowe Przedszkole 

w Śmiglu, 
VII miejsce – Gimnazjum w Śmiglu, 
VIII miejsce – Zespół Szkół w Starym 

Bojanowie, 
IX miejsce – Centrum Kultury, 
X miejsce – Zespół Szkół w Starej Przy-

siece Drugiej.
W tej rozgrywce o pierwszych miej-

scach zadecydowała ilość punktów 
zdobyta w eliminacjach, ponieważ dwie 
reprezentacje zakończyły finał z jedna-
kową ilością punktów.

Nagrody wręczali zastępca burmistrz 
Śmigla – Marcin Jurga oraz kierownik 
Ośrodka Kultury Fizycznej i Rekreacji 
w Śmiglu – Zygmunt Ratajczak.

Organizatorem mistrzostw był Ośro-
dek Kultury Fizycznej i Rekreacji w Śmi-
glu.

OKFiR, foto OKFiR






