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W Święto Objawienia Pańskiego 
po raz drugi w Śmiglu odbył się Or-
szak Trzech Króli. Barwny korowód 
wyruszył sprzed kościoła pw. NMPW 
w Śmiglu i przeszedł na Plac Rozstrze-
lanych, gdzie usytuowana jest szopka 
betlejemska. Tam odbyło się złożenie 
hołdu Dzieciątku Bożemu oraz wspólne 

Orszak Trzech Króli po raz drugi

odśpiewanie kolęd z udziałem Zespołu 
Pieśni i Tańca „Żeńcy Wielkopolscy”.

Organizatorzy dziękują za pomoc 
wszystkim, którzy zaangażowali się 
w przygotowanie wydarzenia.

M.M., foto M. Majer
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Mieszkańcy bawili się przy muzyce 
lansowanej przez DJ’a Patryka

luty/20164
XV sesja Rady Miejskiej

Ostatnia w 2015 roku sesja 
Rady Miejskiej Śmigla odbyła się 
29 grudnia. Radni podjęli szesnaście 
uchwał, w tym jedną z najważniejszych 
dla gminy - dotyczącą ustalenia budżetu 
na 2016 r. W roku ubiegłym burmistrz 
Małgorzata Adamczak realizowała bu-
dżet przygotowany i uchwalony przez 
samorząd poprzedniej kadencji, jed-
nakże nowy budżet został opracowany 
zgodnie z obranym kierunkiem działań 
urzędującej burmistrz.

Planowane dochody na rok 2016 
opiewają na kwotę 53 322 038,00 zł, 
zaś wydatki na kwotę 58 495 038,00 zł. 
Z rozbiciem na poszczególne zadania 
wybrane wydatki kształtują się następu-
jąco: 42,20% z przeznaczeniem na oświa-
tę, 17,28% na opiekę społeczną, 6,59% 
na rolnictwo, 3,72% na kulturę, 3,44% 
na gospodarkę komunalną, 2,91% go-
spodarkę mieszkaniową, 1,62% na kultu-
rę fizyczną. Wśród wydatków majątko-
wych w budżecie uwzględniono m.in.:
3 617 294 tys. na budowę kanaliza-
cji w Bronikowie i Glińsku, 150 000 
zł na kontynuację kompleksowego
zagospodarowania ścieków, 1 603 047 
zł z przeznaczeniem na drogi gminne,
1 500 000 zł na termomodernizację 
Centrum Kultury oraz szkoły w Śmiglu,
410 000 zł na oświetlenie. W efekcie bu-
dżet zamknie się deficytem w kwocie 
5 173 000,00 zł.

W trakcie sesji przedstawiono także 
projekt uchwały dotyczący Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Śmigiel 
na lata 2016-2025. Obydwie uchwały 
budżetowe zostały podjęte przez rad-
nych jednogłośnie.

Ponadto radni podjęli uchwałę w spra-
wie zaciągnięcia pożyczki z Narodo-
wego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej na dofinansowa-
nie zaplanowanej budowy kanalizacji sa-
nitarnej w Bronikowie i Glińsku: w roku 
2016 do kwoty 3 570 582 zł oraz w roku 
2017 do kwoty 1 576 613 zł.

Dwie z uchwał dotyczyły mieszkań 
komunalnych. Radni zaktualizowali 
uchwałę w sprawie dokonania zmian 
w Wieloletnim Programie Gospoda-
rowania Mieszkaniowym Zasobem 
Gminy Śmigiel w latach 2012 – 2017 
poprzez usunięcie z jej treści lokali, 
które zostały sprzedane i nie należą 

już do mieszkaniowego zasobu gmi-
ny, a także wprowadzili zmiany do 
uchwały w sprawie zasad wynajmo-
wania lokali wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu gminy. 
Zmiana dotyczy wynajmu lokali prze-
kraczających powierzchnię użytkową 
80 m2. W przypadku wolnego lokalu 
o tej powierzchni burmistrz Śmigla 
ustali najemcę w drodze przetargu 
nieograniczonego, co umożliwi przy-
stąpienie do przetargu nie tylko oso-
bom z listy oczekujących na przydzie-
lenie lokalu, które często ze względu 
na ograniczone możliwości finanso-
we nie przystępują do przetargów. 

Radni ustalili także dopłaty do ta-
ryfowej grupy odbiorców usług w za-

kresie zaopatrzenia w wodę i zbioro-
wego odprowadzania ścieków na 2016 
rok, które pozostawili na dotychczaso-
wym poziomie. Przypomnijmy, że wy-
sokość dopłaty do 1 m3 wody wynosi
8 gr., a do 1 m3 ścieków 2,70 zł.

W 2015 roku została opracowana 
„Strategia Rozwoju Gminy Śmigiel 
na lata 2015 – 2022”, którą rada podczas 
sesji przyjęła jednogłośnie.

W związku z funkcjonowaniem 
w Śmiglu żłobka radni podjęli także 
uchwałę w sprawie wysokości i zasad 
ustalania oraz rozliczania dotacji ce-
lowych dla podmiotów prowadzących 
żłobki na terenie gminy Śmigiel w roku 
2016.

Radni zatwierdzili także plany pracy 
na kolejny rok wszystkich komisji sta-
łych.

Pozostałe uchwały podjęte w trak-
cie sesji dotyczyły: określenia przy-
stanków komunikacyjnych, których 
właścicielem lub zarządzającym jest 
gmina Śmigiel udostępnionych, dla 
operatorów i przewoźników oraz wa-
runków i zasad korzystania z tych 
przystanków, kryteriów stosowanych 
w postępowaniu rekrutacyjnym dla 
kandydatów spoza obwodu szkół 
podstawowych i gimnazjalnych, dla 
których organem prowadzącym jest 
gmina Śmigiel, a także nieuwzględnie-
nia wezwania do usunięcia naruszenia 
prawa w kwestii wprowadzenia zmian 
do trzech uchwał Rady Miejskiej
z 2011 r. w sprawie uchwalenia miej-
scowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszarów lokali-
zacji siłowni wiatrowych na obszarze 
Spławie.

AKA, 
foto A. Kasperska

Kolejny rok Śmigielanie wspól-
nie powitali na placu targowym. 
Przybyli mieszkańcy bawili się przy 
muzyce lansowanej przez DJ’a Patryka 
Wieczorka. Tradycyjnie dla wszystkich 
sympatyków witania Nowego Roku

Przywitaliśmy Nowy Rok
na świeżym powietrzu był szampan.
O północy życzenia obecnym złoży-
ła burmistrz Małgorzata Adamczak,
a niebo rozświetlił przygotowany przez 
firmę ARTUS pokaz fajerwerków.

AKA, foto M. Majer

XV sesja Rady Miejskiej Śmigla
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Izabela Skrybant-Dziewiątkowska 
wystąpiła w kościele pw. NMPW 
w Śmiglu z koncertem „Tercet Egzo-
tyczny Świątecznie”. Artystce towarzy-
szyła córka Katarzyna Dziewiątkow-
ska-Mleczko oraz chórzystka Gaja 
Tyralska. Zespół zaprezentował świą-
teczny repertuar z najnowszej płyty. 
Publiczności nie zabrakło, zapełniła 

Świąteczny koncert Tercetu Egzotycznego
ona kościół po same brzegi.

Organizatorem koncertu było Stowa-
rzyszenie „Oliwskie Słoneczko” przy 
współpracy z Urzędem Miejskim Śmi-
gla, Centrum Kultury w Śmiglu oraz 
parafią pw. Najświętszej Maryi Panny 
Wniebowziętej w Śmiglu.

M.M.
foto M. Majer

III Gminny Dzień Wolontariatu 
upłynął pod hasłem: „Najlepszą 
drogą do odnalezienia samego sie-

W służbie innym
bie jest zagubienie się w służeniu 
innym”. Gospodarzami grudniowych 
obchodów byli wolontariusze z Gimna-

zjum w Starym Bojanowie. Obecni go-
ście: zastępca burmistrza Śmigla - Mar-
cin Jurga, Edyta Małek – pełniąca 
obowiązki kierownika Ośrodka Po-
mocy Społecznej, Wojciech Ciesiel-
ski, Maria Depczyńska, podopieczni 
Warsztatów Terapii Zajęciowej z Ko-
ściana, dyrektorzy szkół oraz ucznio-
wie z: Czacza, Starej Przysieki Dru-
giej, Nietążkowa, Bronikowa, Śmigla 
oraz wolontariusze z Koszanowa 
obejrzeli prezentacje poszczególnych 
grup dotyczące działań wolontariu-
szy, na których skupili się w mijają-
cym roku.

Program artystyczny przygotowali 
uczniowie Zespołu Szkół w Starym 
Bojanowie. Nie zabrakło też słod-
kiego poczęstunku. W pozytywnej 
atmosferze wolontariusze zakończyli 
spotkanie, z nadzieją na kolejne.

Iwona Sochacka
foto archiwum

Gminny Dzień Wolontariusza w Starym Bojanowie

Osiedle nr 2 w WMB
Grupa 40 dzieci z Osiedla nr 2 

w Śmiglu 29 grudnia wyjechała do 
Centrum Rodzinnego WMB „Zacza-
rowany Świat”. Leszczyńskie centrum 
rozrywki to zorganizowany plac zabaw. 
Wyjazd dla najmłodszych mieszkań-
ców osiedla był cennym urozmaice-
niem przerwy świątecznej. Organiza-
torami wyjazdu byli: Sylwia Konieczna 
– przewodnicząca Zarządu Osiedla

nr 2 w Śmiglu oraz Wojciech 
Adamczewski – radny z tego okrę-
gu. Koszt przejazdu został sfinan-
sowany z budżetu gminy.

Kolejną wycieczkę zarząd osie-
dla zaplanował podczas ferii zimo-
wych. Będzie to wyjazd do kina 
lub na lodowisko.

W.A.
foto Wojciech Adamczewski

Tercet Egzotyczny w Śmiglu

WMB „Zaczarowany Świat”
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Jak co roku Centrum Kultury 
w Śmiglu utworzyło sztab i włączyło 
się w organizację Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. 

Przez 23 lata działalności Funda-
cja WOŚP zakupiła sprzęt medyczny 
wydając blisko 650 mln zł zebranych 
podczas corocznych finałów. Efekty 
orkiestry są sukcesem wszystkich, któ-
rzy chcą pomagać, przekazując datki 
zarówno w dniu zbiórki, jak i w trakcie 
całorocznej działalności fundacji. 

Każdego roku szczegółowo określa-
ny jest cel finałowej zbiórki. Ubiegło-
roczny, 23. Finał WOŚP poświęcony 
był podtrzymaniu standardów leczenia 
dzieci na specjalistycznych oddziałach 
pediatrycznych. W efekcie tej zbiór-
ki, po przeprowadzeniu 43. Konkursu 
Ofert (w dniach 23-25 listopada 2015 r.), 
wyposażone zostaną dziecięce oddziały 
pulmonologiczne, reumatologiczne oraz 
kardiochirurgiczne, a po 44. Konkursie 
Ofert (który odbył się w dniach 14-16 

Mierzyliśmy wysoko!

grudnia 2015 roku) – onkologiczne. 
Między innymi do szpitali trafią dwa 
rezonanse magnetyczne (do warszaw-

skiego Instytutu „Pomnik – Centrum 
Zdrowia Dziecka” oraz do Uniwersytec-
kiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie). 
Podczas 23. Finału Orkiestra po raz 
trzeci zagrała także dla seniorów, dzię-
ki czemu wsparcie otrzymały oddziały 
geriatryczne, a także kilkadziesiąt Za-
kładów Opiekuńczo-Leczniczych w ca-
łej Polsce. 

Zarząd Fundacji WOŚP, po konsul-
tacjach ze środowiskami medycznymi 
i prośbami spływającymi od polskich 
szpitali, postanowił w trakcie 24. Finału 
WOŚP po raz kolejny zbierać pieniądze 
dla pediatrii, tym razem wyposażając 
oddziały podstawowe, co umożliwi za-
kup sprzętu dla większej ilości szpitali, 
także tych małych. 24. finał to również 
zbiórka na rzecz geriatrii. 

„Mierzymy wysoko!” – takie było 
motto tegorocznego finału. Trzeba 
przyznać, że w naszym sztabie udało 

Pryzmat

Studio Piosenki Muzol
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się je urzeczywistnić i uzyskać kolej-
ny rekord, zebraliśmy bowiem o dwa 
tysiące więcej niż w zeszłym roku, 
a dokładnie było to kwota 20 539,08 zł. 
Jesteśmy dumni z naszych 58 wolonta-
riuszy i darczyńców. 

Finały WOŚP urozmaicane są kon-
certami. W tym roku, w Śmiglu dla 
Wielkiej Orkiestry zagrali: Zespół Tań-
ca Współczesnego „Pryzmat” ze Śmi-
gla, Szkoła Tańca „Poezja” z Kościana, 
wokalistki Studia Piosenki „Muzol” 
działającego przy CK Śmigiel oraz ze-
społy „Atmosfera”, „Pink Elephants” 
i „Monroe”. Koncert odbył się rów-
nież w Czaczu, gdzie wystąpili m.in.: 
uczniowie Zespołu Szkół w Czaczu oraz 
kwintet Młodzieżowej Orkiestry Dętej
ze Śmigla. W Śmiglu i w Czaczu nie za-
brakło również „Światełka do Nieba”, 
czyli pokazu sztucznych ogni – symbo-
lu łączącej wszystkich tego dnia ener-
gii.

O tym, jak przebiega Finał WOŚP 
decyduje nie tylko jego sztab, czy wo-
lontariusze. Wielkie znaczenie ma 
przede wszystkim serce okazane przez 
sponsorów i darczyńców. W tym roku 
wolontariusze i wykonawcy mogli się 
pożywić ciepłą zupą dzięki hojności re-
stauracji „Poemat”. 

Od wielu lat w gminie Śmigiel jest 
tworzony drugi sztab – w Zespole Szkół 

w Bronikowie. Tam również jest organizo-
wany koncert. Podczas 24. Finału wystąpił 
między innymi: Szkolny Zespół Muzycz-
ny przygotowywany przez Paulinę Jurgę, 
który z racji trwającego jeszcze okresu ko-
lędowego zagrał kilka pastorałek. Następ-
nie Beata Hałat przedstawiła krótki pokaz 
zumby, zachęcając przy tym publiczność
do wspólnej zabawy. Kolejnym punktem 
programu był krótki koncert muzyki 
poważnej w wykonaniu uczennicy klasy 
I gimnazjum, Pauliny Frąckowiak. Czas 
pomiędzy kolejnymi licytacjami umilił 
wszystkim Zespół Regionalny im. Anny 
Markiewicz z Bukówca Górnego oraz 
Kapela Podwórkowa „Wiarusy”. Podczas 
24. Finału w Bronikowie udało się zebrać 
3 035 zł i 50 euro, łatwo więc policzyć, że 
nasza gmina na rzecz WOŚP zebrała po-
nad 23,5 tysiąca zł. 

M.D., foto archiwum

Pink Elephants

Wolontariusze z Czacza

Kapela Podwórkowa „Wiarusy” 
wystąpiła w Bronikowie

Występy dzieci ze szkoły w Czaczu

Monroe Atmosfera
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Po raz pierwszy w naszej gminie 
został ogłoszony konkurs na najład-
niejsze dekoracje świąteczne. Nade-
słano kilkanaście zgłoszeń, z których 
komisja oceniająca w składzie: Barbara 
Konieczna reprezentująca Zakład Wo-
dociągowo-Kanalizacyjny w Śmiglu, 
Michał Majer – pracownik Urzędu 
Miejskiego Śmigla oraz Jędrzej Skrzy-
pek z Zakładu Gospodarki Komunal-
nej i Mieszkaniowej w Śmiglu wybrała 
sześć najładniejszych.

Komisja oceniając miała na względzie 
trzy kryteria: pomysłowość, technikę 
wykonania oraz estetykę dekoracji.

Świąteczne dekorowanie w gminie Śmigiel

Po dokonaniu wizji lokalnej wszystkich 
obiektów zgłoszonych do konkursu 

pierwsze miejsce 
przyznano Grzego-
rzowi Pieśniakowi 
ze Śmigla, drugie 
zajął Jan Frącko-
wiak z Bronikowa, 
a trzecie Marze-
na Maćkowska ze 
Śmigla. Komisja 
przyznała również 
trzy wyróżnienia, 
które otrzymali: 
Anna i Sławomir 
Skoraccy ze Śmi-
gla, Agnieszka Ko-

nopińska z Czacza oraz Łukasz Maćko-
wiak ze Śmigla. 

Wręczenia nagród oraz podsumowa-
nia konkursu dokonano 20 stycznia br. 
w restauracji „Marta”. Laureaci otrzy-
mali bony o wartości: 500 zł, 300 zł i 200 
zł, ufundowane przez: Urząd Miejski 
Śmigla, Zakład Gospodarki Komunal-
nej i Mieszkaniowej w Śmiglu oraz 
Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny 
w Śmiglu.

Serdecznie dziękujemy wszystkim 
za udział w zabawie i gratulujemy zwy-
cięzcom!

M.D.
foto A. Kasperska

Pierwsze miejsce zdobył Grzegorz Pieśniak

Podsumowanie konkursu
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Ogłoszenia drobne
Przyjmę ucznia w zawodzie stolarz. 

Tel. 501 679 993

Tradycyjnie w święto Trzech Króli 
Zespół Pieśni i Tańca „Żeńcy Wiel-
kopolscy” wystąpił z koncertem 
kolęd i pastorałek w kościele pw. św. 
Stanisława Kostki w Śmiglu.

Tegoroczne wykonanie pod wielo-
ma względami było wyjątkowe. Po raz 
pierwszy bowiem zaprezentowały się 
niemal wszystkie grupy zespołu - łącz-
nie wystąpiło 69 wykonawców. Poza 
dotychczasowym repertuarem zespół 
zaprezentował nowe aranżacje kolęd 
i pastorałek. 

Żeńcowe kolędowanie
Liczna grupa kolędników, w którą 

wcielili się najmłodsi tancerze, przyby-
ła z Gwiazdą Betlejemską i zaśpiewała 
tradycyjne utwory bożonarodzeniowe, 
dając tym samym możliwość wspól-
nego śpiewania zebranym w kościele. 
Wyjątkowy nastrój wprowadziły kapele 
dudziarska i koźlarska. Młodzi muzycy 
grali przy boku swoich instruktorów, 
którymi są Adam Knobel i Katarzyna 
Marach. Natomiast wszystkim wo-
kalistom akompaniowała kapela pro-
wadzona pod kierunkiem Wojciecha 

Augustyniaka, a koncert prowadziła 
Jagoda Kasperska. Wyboru kolęd oraz 
ich aranżacji wraz z przygotowaniem 
wokalnym dokonała pani Hanna Mar-
kowska, której zespół serdecznie dzię-
kuje za kolejny sezon współpracy. 

Podziękowania składamy Małgo-
rzacie Adamczak – burmistrz Śmigla 
za objęcie patronatem koncertu oraz 
księdzu Tadeuszowi Fołczyńskiemu, 
który od kilku lat serdecznie nas przyj-
muje. 

Rafał Rosolski. foto M.D.

Zakończono obchody jedynego 
zwycięskiego powstania - Powstania 
Wielkopolskiego. W związku z tym 
wydarzeniem 11 stycznia 2016 r. od-
było się w Centrum Kultury w Śmiglu 
otwarcie wystawy połączone z promo-
cją książki Marcina Nowakowskiego
pt. „Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 
w filatelistyce, wydawnictwach poczto-
wych i innych”. Na otwarcie przybyli: 
przewodniczący Rady Miejskiej Śmigla 
– Wiesław Kasperski, burmistrz Śmigla 
– Małgorzata Adamczak, zastępca bur-
mistrza – Marcin Jurga, Eugeniusz Ku-
rasiński – dyrektor Centrum Kultury 
w Śmiglu, Danuta Hampel – kierownik 
śmigielskiej biblioteki, wicestarosta 

Powstanie Wielkopolskie – wystawa
powiatu kościań-
skiego – Stefan 
S t a c h o w i a k , 
W a w r z y n i e c 
Wierzejewski – 
prezes Oddziału 
Wielkopolskiego 
Towarzystwa Pa-
mięci Powstania 
Wielkopolskie-
go oraz rodziny 
p o w s t a ń c ó w , 
m.in.: Edward 
Pohl z Kórnika. 
Spotkanie było 
okazją do podzie-
lenia się wspomnieniami. Okazało się 

bowiem, że wielu 
z zebranych mia-
ło w swoich rodzi-
nach powstańców 
wielkopolskich. 

W trakcie wy-
stawy można było 
obejrzeć filate-
listykę, medale 
oraz dokumenty 
powstańcze. Na fo-
tografiach i w pra-
sie przedwojennej 
są przedstawione 
osoby zasłużone 

dla Powstania Wielkopolskiego: Igna-
cy Jan Paderewski, gen. Józef Dow-
bor-Muśnicki, Franciszek Ratajczak, 
kpt Paweł Cyms. Marcin Nowakow-
ski – twórca wystawy, jest wnukiem 
powstańca, członkiem I Koła Towa-
rzystwa Pamięci Powstania Wielkopol-
skiego w Poznaniu oraz radnym Rady 
Osiedla Sołacz.

Wystawa czynna była do końca stycz-
nia. 

M.D., foto M. Dymarkowska

Od prawej: Eugeniusz Kurasiński, Marcin Nowakowski, 
Edward Pohl, Danuta Hampel

Na otwarcie wystawy przybyły władze samorządowe

Grała kapela

Koncert prowadziła Jagoda Kasperska
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Orzeł Biały - część II

Herb Rzeczypospolitej z okresu panowania 
dynastii Jagiellonów

O wyglądzie tej chorągwi pisze 
Długosz: „była czerwona, a na niej 
wyszyty był misternie orzeł biały, 
z rozciągniętymi skrzydły, dziobem 
rozwartym i koroną na głowie, jako go-
dło i herb całego Królestwa Polskiego”. 
Kolor biały tego orła oznaczał dobro, 
czerwień dostojność. Czerwone pole 
wynikało z przekonania, że najdostoj-
niejszym kolorem dla władców jest 
purpura. Warto także dodać, że wize-
runek orła był umieszczany na herbach 
wielu miast, np. Krakowa. Był on także 
przedstawiany na tle bram lub murów 
miejskich. Po historycznym układzie 
w Krewie w 1385 roku królem Polski 
został Władysław Jagiełło, a herbem 
zjednoczonych państw stał się Orzeł 
polski oraz litewska Pogoń, umieszczo-
ne na jednej tarczy dwudzielnej (Orzeł 
po prawej, Pogoń po lewej) lub czworo-
dzielnej (Orzeł i Pogoń naprzemiennie). 
Ostatni dwaj Jagiellonowie, tj. Zygmunt 
Stary i Zygmunt August przyozdabiali 
orła monogramami S (Sigismundus) 
oraz SA (Sigismundus Augustus). Od 
czasów Stefana Batorego stało się zwy-
czajem umieszczać na piersiach orła, 
znajdującego się na pieczęciach kró-
lewskich. Był to herb osobisty władcy.

W okresie kontrreformacji i baroku 
nad koroną zamieszczono emblemat 
monarchiczny – jabłko z krzyżykiem. 
W późniejszych latach symbol ten za-
nikł. Natomiast podczas panowania Sa-
sów orzeł był przysadzisty oraz pozba-
wiony majestatu. W okresie panowania 
Stanisława Augusta ptak ten wyróżniał 
się wydatnym tułowiem, wyciągniętymi 
ku górze skrzydłami, pierzastym ogo-
nem i zagiętymi, a nie rozczapierzony-
mi szponami. O takim wizerunku herb 
ten był herbem I Rzeczypospolitej do 
1795 roku.

Spośród wszystkich wizerunków orła 
wyróżniał się orzeł Kazimierza Wielkie-
go, który miał skrzydło o pięciu piórach 
odchylonych od tułowia, łapy szerzej 
rozstawione, a także mocniejsze i po-
tężniejsze szpony, dzięki którym wyda-
wał się bardziej majestatyczny. 

Tarcza herbowa o prostych brze-
gach, z zaokrąglonym spodem pojawia 
się w pierwszej połowie XV wieku. Za-

stąpiła ona dotychczasową tarczę go-
tycką. Nowe tarcze były prostokątne 
ze spodem wydłużonym w szpic. Orły 
jagiellońskie miały skrzydła o większej 
ilości piór. W XV wieku spotyka się 
herb Polski trzymany przez dwa anio-
ły zwane trzymaczami. Orły Piastów 
i Jagiellonów miały na głowach korony 
otwarte.

Stefan Batory zamieścił na tarczy 
swój herb rodowy „Trzy Zęby”, przed-
stawiający trzy wilcze kły. Królowie: 
Zygmunt III, Władysław IV i Jan Kazi-
mierz posiadali herb rodowy „snopek”, 
przedstawiający złoty snopek zboża 
przewiązany złota wstęgą. Jan III Sobie-
ski na tarczy umieścił herb rodowy „Ja-
nina” przedstawiający tarczę rycerską. 
Król Stanisław August używał herbu 
„Ciołek”, tj. czerwonego ciołka na sre-
brzystej tarczy. Orzeł Biały z tego okre-
su występuje często z regaliami królew-
skimi. W prawym szponie trzyma berło, 
a w lewym jabłko z krzyżem. Korona 
zwieńczona krzyżem jest zamknięta. 
Herby rodowe były umieszczane w czę-
ści środkowej tarczy zwanej tarczą ser-
cową. 

Jak wcześniej wspomniano, we daw-
niejszych czasach występowały tarcze 
jedno lub dwupolowe, a nawet wielo-

polowe (Władysław Jagiełło). U kró-
lów z rodu Wazów na tarczy herbowej 
na pięciu polach znajdowały się: Orzeł 
Biały, herb Szwecji i Trzy Korony, 
w czwartym herb dynastii Folkungów, 
w trzecim litewska Pogoń, a w środko-
wym herb rodowy „Snopek”. Tarcza 
herbowa o 9 polach wyglądała tak, jak-
by były nałożone na siebie trzy tarcze: 
główna z herbem RP, tarcza pośrednia 
z herbem Szwecji oraz tarcza sercowa 
z herbem rodowym Wazów „Snopek”. 

Interesującą metamorfozę prze-
szedł herb Polski w okresie istnienia 
Księstwa Warszawskiego, Królestwa 
Polskiego i w latach późniejszych. 
Na mocy traktatu w Tylży, zawartego 
w 1807 roku, na czele Księstwa War-
szawskiego stanął król saski Fryderyk 
August. Herb księstwa stanowiła trój-
kątna tarcza zwieńczona zamkniętą 
koroną z jabłkiem i krzyżem. W lewym 
polu tarczy znajdował się herb Wetti-
nów, a w prawym Orzeł Biały z regalia-
mi królewskimi. Po upadku Napoleona 
przestało istnieć Księstwo Warszaw-
skie, a w wyniku postanowień Kongre-
su Wiedeńskiego z 1815 roku powstało 
Królestwo Polskie, którego królem 
został car Rosji. Wówczas ustanowiono 
nowy herb państwowy z Orłem Białym 
w koronie, spoczywającym na płaszczu 
gronostajowym, zwieńczonym koroną 
z krzyżem, zawieszonym na piersi dwu-
głowego orła carskiego.

W czasie powstania listopadowego, 
w 1831 roku powstał kolejny herb. Na 
dwupolowej tarczy z lewej strony znaj-
dował się Orzeł Biały, a z prawej po-
goń litewska. Nad nimi umieszczono 
koronę z krzyżem. Wzór godła został 
opracowany przez Joachima Lelewela. 
Natomiast powstały w okresie powsta-
nia styczniowego Rząd Narodowy, de-
kretem z 10 maja 1863 roku, ustanowił 
nowy herb państwowy. Była nim trzy-
polowa tarcza, zwieńczona zamkniętą 
koroną z krzyżem. W lewym polu znaj-
dował się Orzeł Biały bez korony, któ-
ry trzymał w szponach symbole wiary 
w zwycięstwo i walki. W prawym polu 
była litewska pogoń, a w środkowym 
Archanioł Michał symbol Rusi. cdn.

Jan Pawicki
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Uroczyście odbyły się obchody 
97 rocznicy wymarszu Kompanii 
Śmigielskiej do Powstania Wielko-
polskiego. Składały się na nie: biegi 
przełajowe, uroczysta msza święta oraz 
Apel Pamięci z udziałem asysty hono-
rowej żołnierzy z 4 Zielonogórskiego 
Pułku Przeciwlotniczego. 

Co roku, 11 stycznia na śmigielskim 
rynku, przy obelisku Powstańców 
Wielkopolskich harcerze ze śmigiel-
skiego hufca, przedstawiciele władz 
samorządowych oraz przedstawiciele 
miejscowych organizacji oddają cześć 
mieszkańcom ziemi śmigielskiej, 
uczestnikom walk Powstania Wiel-
kopolskiego. Tegoroczne obchody 

uświetniła asysta honorowa 4. Zielo-
nogórskiego Pułku Przeciwlotniczego 
przygotowanego pod dowództwem 
por. Tomasza Jajko. W tym roku uro-
czystości rozpoczęła msza św. od-
prawiona w kościele pw. NMP Wnie-
bowziętej w Śmiglu, podczas której 
z okolicznościowym apelem wystąpili 
uczniowie Zespołu Szkół w Starym 
Bojanowie. Eucharystię swoim śpie-
wem uświetnił także śmigielski chór 
„Harmonia”. Następnie wszyscy prze-
szli na Plac Rozstrzelanych, gdzie od-
czytano Apel Pamięci. Uroczystości 
przy obelisku prowadzili Magdalena 
Drótkowska – komendantka Hufca 

Pamięci Powstańcom Wielkopolskim
ZHP w Śmiglu oraz kapitan Artur Łu-
bianka z 4ZPPLOT. W miejscu pamię-
ci okolicznościowe wiązanki złożyły 
przybyłe delegacje: burmistrz Małgo-
rzata Adamczak, zastępca burmistrza 
Marcin Jurga, skarbnik Śmigla – Piotr 
Szmytkowski oraz Wiesław Kasper-
ski – przewodniczący Rady Miejskiej, 
przedstawiciele 4. Zielonogórskiego 
Pułku Przeciwlotniczego, kombatanci, 
dyrektor i pracownicy Centrum Kultu-
ry, harcerze oraz uczniowie szkół.

Dzień wcześniej pamięć powstańców 
uczczono biegiem. Bowiem 10 stycznia 
w Powstańczym Biegu Przełajowym 
na dystansie 10 kilometrów wystarto-
wało 90 biegaczy. Tuż przed rozpoczę-

ciem rywalizacji 
wszyscy uczest-
nicy skandowa-
li hasło: „Cześć 
i chwała Bohate-
rom!”. Wielu wy-
startowało także 
z okolicznościowy-
mi rozetami oraz 
emblematami Orła 
Wojsk Wielkopol-
skich.

R y w a l i z a c j ę 
w kategorii „Open” 

mężczyzn wygrał Krzysztof Szymanow-
ski (Kościan), natomiast w kategorii 
kobiet Milena Tomaszyk (Kościan).

W kategoriach wiekowych najlepsze 
wyniki uzyskali:
- kategoria 18-30 lat: Dominik Marcin-

kowski (Śmigiel), Barbara Jarosiń-
ska (Śmigiel),

- kategoria 31-40 lat: Bartłomiej Kędzia 
(Radomicko), Katarzyna Gendera 
(Gostyń),

- kategoria 41-50 lat: Stanisław Chmie-
lewski (Wiry), Kinga Zielińska (Obo-
rzyska Stare),

- kategoria 51-60 lat: Eugeniusz Bokus 
(Kościan), Beata Grząślewicz (Ko-
ścian),

- kategoria 61-70 lat: Wiesław Rejek 
(Kuczyna),

- kategoria powyżej 70 lat: Ireneusz Pia-
secki (Czempiń).
Kompletną wyników można znaleźć 

na stronie: www.10powstancow.smi-
giel.pl. Inicjatywę Powstańczych Bie-
gów Przełajowych podjęła burmistrz – 
Małgorzata Adamczak. Do jej pomysłu 
chętnie przyłączyli się także włodarze 
Czempinia i Krzywinia oraz Starosta 
Kościański.

M.M.
foto A. Kasperska, M. MajerUczniowie Zespołu Szkół w Starym Bojanowie

Asysta honorowa 4. Zielonogórskiego Pułku 
Przeciwlotniczego

Wystartowali w Powstańczym Biegu Przełajowym

Sekretarz Śmigla na trasie biegu
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Gmina Śmigiel jako jeden z dwudzie-
stu samorządów województwa wiel-
kopolskiego i dolnośląskiego opowie-
działa się za dołączeniem do projektu 
„Rowerowa S5” zakładającego budo-
wę trasy rowerowej Poznań-Wrocław 
wzdłuż trasy szybkiego ruchu S5.

Rowerowa S5
Z tą inicjatywą do włodarzy gmin 

leżących przy trasie „S5” zwrócił się 
burmistrz Rawicza – Grzegorz Kubik. 
Popierając sportowe przedsięwzięcia, 
zastępca burmistrza Śmigla – Marcin 
Jurga uznał, że: „Aktywność fizyczna 
jaką jest turystyka rowerowa od kilku 

lat nieprzerwanie wzrasta i wśród spo-
łeczeństwa słychać sygnały o potrzebie 
wyznaczania nowych tras rowerowych. 
W związku z tym projekt „Rowerowa 
S5” uważamy za ciekawy i godny prze-
dyskutowania”.

M.M.

Gmina Śmigiel jako pierwsza 
w powiecie kościańskim wdrożyła 
narzędzie Alertownik, które ułatwi 
komunikację w relacji mieszkańcy – 
urzędnicy. Jest to bezpłatna aplikacja, 
dzięki której będzie można szybko prze-
kazać urzędnikom informację o uszko-
dzeniach, awariach lub usterkach 
pojawiających się w okolicy, a także 
przedstawiać problemy i proponować 
inwestycje. Aplikację można pobrać ze 
strony internetowej alertownik.pl oraz 
oficjalnych sklepów Google Play i App 

Alertownik już dostępny
Store. 

Alertownik umożliwia także przesła-
nie prywatnych uwag dotyczących np. 
poprawy infrastruktury, czy montażu 
większej liczby koszy na śmieci. Ko-
lejną jego zaletą jest możliwość prze-
kazywania wiadomości innym użyt-
kownikom aplikacji, w związku z czym 
można, np. poinformować o swoich ini-
cjatywach, organizowanym pikniku lub 
akcji pomocy schronisku dla zwierząt. 
Należy zasygnalizować, że można śle-
dzić status naszych zgłoszeń.

Komunikacja systemu działa także 
w drugą stronę – wystarczy wybrać od-
powiednią opcję w aplikacji, by otrzy-
mywać na prywatne telefony od Urzę-
du Miejskiego ogłoszenia, komunikaty 
ostrzegawcze, czy informacje o nad-
chodzących wydarzeniach.

Mieszkańcy nieposiadający smartfo-
nów mogą korzystać z aplikacji na kom-
puterze dzięki wersji przeglądarkowej. 
W tym celu wystarczy zalogować się 
na stronie www.alertownik.pl.

Michał Majer

W ramach projektu powszechnej 
nauki pływania „Umiem pływać” 
Ministerstwo Sportu i Turystyki 
przyznało gminie Śmigiel dofinan-
sowanie na organizację zajęć sporto-
wych dla uczniów. Z programu „Pły-

Umiem pływać
wanie – moje nowe hobby” skorzystają 
uczniowie klas trzecich ze wszystkich 
szkół gminy Śmigiel – łącznie ok. 
140 osób. Uczniowie wezmą udział
w 20 lekcjach, które odbędą się w kry-
tym basenie w Kościanie lub Lesznie. 

Całość zadania wynosi 46 tysięcy zło-
tych, z czego ministerstwo przekazało 
na ten cel 20 tysięcy złotych. Pozostałą 
kwotę zapewni gmina Śmigiel.

Michał Majer
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Koncert Noworoczny

Z inicjatywy burmistrz Małgorzaty 
Adamczak zorganizowano Spotka-
nie Noworoczne, będące podsumo-
waniem pierwszego roku kadencji 
włodarza. Zaproszeni zostali: radni 
Rady Miejskiej Śmigla, sołtysi, dyrek-
torzy i kierownicy jednostek organiza-
cyjnych gminy oraz placówek oświato-
wych, a także przedsiębiorcy aktywnie 
wspierający działania gminy, przedsta-
wiciele klubów sportowych i organiza-
cji społecznych.

Spotkanie rozpoczęto tradycyjnym 
toastem, a życzenia złożyła gospodarz 
wraz z wiceprzewodniczącym Radym 
Miejskiej Śmigla – Rafałem Klemem. 
Następnie wyświetlono film podsumo-
wujący miniony rok.

Podczas uroczystości nie zabrakło 
występów artystycznych. Młodzi, lo-
kalni artyści, osiągający sukcesy na 
prestiżowych konkursach muzycznych 
odbywających się na terenie całego 
kraju, zaprezentowali swoje talenty. 
Na scenie Centrum Kultury w Śmiglu 
można było usłyszeć uczestniczkę pro-
gramu rozrywkowego „Bitwa na głosy” 

– Emilię Ziegler oraz grającego na trąb-
ce Eryka Skrzypczaka. Natomiast swo-
im występem, poznański komik, Paweł 
Kuleszewicz wprowadził słuchaczy
w humorystyczny nastrój.

Ważnym punktem Spotkania Nowo-
rocznego było przyznanie statuetek ak-
tywnym mieszkańcom gminy Śmigiel. 
Kolegium składające się z pracowni-
ków Urzędu Miejskiego Śmigla przy-
znało wyróżnienia w następujących 
kategoriach:
1. „Innowacyjne przedsięwzięcie 2015 
roku” - Spółdzielni Socjalnej „Śmigielanka”
za otwarcie żłobka „Wiatraczek”,
2. „Inicjatywa roku 2015” - 
Stowarzyszeniu „Partner-
stwo Lokalne” za organi-
zację Imienin Wiatraków,
3. „Aktywna firma wspie-
rająca działania lokalne” – 
Bankowi Spółdzielczemu 
w Śmiglu,
4. „Wolontariusz roku 
2015” – Piotrowi Błasz-
kowskiemu.

Każdy z laureatów 

otrzymał drewnianą statuetkę w kształ-
cie wiatraka wykonaną przez uczest-
ników Warsztatów Terapii Zajęciowej
z Kościana. Ponadto Małgorzata Adam-
czak przyznała wyróżnienie radnej 
Danucie Strzelczyk za wzorowe koor-
dynowanie kampanii „Uzależnia mnie 
tylko sport”. Od przyszłego roku nagro-
dę poszczególnym działaczom, w gło-
sowaniu elektronicznym, przyznawać 
będą mieszkańcy gminy.

Burmistrz pragnie, aby Spotkanie 
Noworoczne na stałe wpisało się w ka-
lendarz imprez gminnych.

AKA, fot A. Kasperska

Wyróżniono najaktywniejszych

17 stycznia w sali widowiskowej 
Centrum Kultury odbył się Kon-
cert Noworoczny. Impreza ta trwale 
wpisała się w kalendarz wydarzeń 
kulturalnych Śmigla. 

Muzyka jest jednym z przejawów 
ludzkiej kultury i jest nieodłącznym 
elementem w codziennym życiu czło-
wieka. Oddając jej istotę przywołajmy 
słowa Paula Claudel’a: ,,Od muzyki 
piękniejsza jest tylko cisza”. W myśl tej 
maksymy repertuar tegorocznego kon-
certu był wysoce zróżnicowany. Nie 
zabrakło w nim lokalnych akcentów, 
bowiem na scenie wystąpił chór ,,Har-
monia”, który przygotował dyrygent 
Piotr Majer. Gościnnie jednak dyrygo-
wała śpiewakami na stałe mieszkająca 
we Francji Aleksandra Benyskiewicz-

Grousse. Sam dyrygent zasiadł przy in-
strumencie klawiszowym. W wykona-
niu chóru publiczność usłyszała kolędy 
i pastorałki, m.in.: ,,Narodził się Jezus 
Chrystus”, ,,Kłaniamy Ci się, Chryste” 
oraz ,,Jasna kolęda”. Następnie wystą-
piły solistki ze Studia Piosenki „Mu-
zol”, działające pod kierunkiem Ewy 
Halatyn. Dziewczyny: Paulina Szcze-
paniak, Martyna Maślanka, Nadia Olej-
nik, Ewa Przymus oraz Sandra Maj-
chrzak zaśpiewały ,,Północ już była”, 
,,Idzie kolęda”, ,,Na całej połaci śnieg”, 
,,Chcę być Kopciuszkiem”. Gośćmi 
specjalnymi koncertu byli mistrzowie 
muzyki operowej: Małgorzata Wolt-
mann-Żebrowska – mezzosopranistka, 
doktor habilitowany dziedziny woka-
listyki, Bartłomiej Szczeszek – tenor, 

solista Teatru Wiel-
kiego im. Stani-
sława Moniuszki 
w Poznaniu, a także 
Katarzyna Bierec-
ka – sopranistka, 
jedna z najbardziej 
uzdolnionych stu-
dentek Małgorzaty 
Woltmann-Żebrow-
skiej. Przy instru-
mencie klawiszo-
wym towarzyszył 
śpiewakom Szy-

mon Musioł – prodziekan Wydziału 
Wokalno-Aktorskiego Akademii Mu-
zycznej w Poznaniu. Śpiewacy zabrali 
słuchaczy w podróż po zaczarowanym 
świecie opery, operetki i musicalu. Pu-
bliczność usłyszała arie, m.in.: ,,Wróć 
do Sorrento”, ,,Nie zapomnij mnie”, 
,,Wiedeń miasto moich marzeń”, ,,Prze-
tańczyć całą noc”, ,,Funiculi funicula” 
oraz ,,Usta milczą, dusza śpiewa” .

B. Mencel
foto M. DymarkowskaChór Harmonia

Katarzyna Bierecka – sopranistka

Wyróżnieni
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Kryminałki
18 grudnia – K5
Przed wjazdem na obwodnicę Śmi-
gla od strony Nietążkowa, kierują-
cy samochodem marki Opel Vectra, 
mieszkaniec powiatu grodziskiego, 
nie zachował bezpiecznej odległości
od poprzedzającego go pojazdu i ude-
rzył w tył fiata ducato prowadzonego 
przez mieszkańca powiatu wolsztyń-
skiego. Sprawca kolizji został ukarany 
mandatem karnym. Kierujący pojazda-
mi byli trzeźwi.

27 grudnia – Nietążkowo
Około godz. 1750 policja otrzymała  

zgłoszenie o włamaniu do domu jed-
norodzinnego w Nietążkowie. Wartość 
strat właściciel wycenił na kwotę około 
10 000 zł.

28 grudnia – Morownica
Około godz. 2020 policja otrzymała 
zgłoszenie, że w Morownicy w godz.
od 10:00 do 19:30 nieznany sprawca 
włamał się do domu jednorodzinnego. 
Łupem sprawcy była złota i srebrna bi-
żuteria, której wartość osoba zgłaszają-
ca oszacowała na kwotę ok. 1 000 zł.

10 stycznia – gm. Śmigiel
Około godz. 130 policja otrzymała zgło-
szenie, że w dniach od 9 do 10 stycznia 
br. na terenie gm. Śmigiel nieznany 

sprawca włamał się do domu jednoro-
dzinnego. Łupem sprawcy padły zło-
ta biżuteria oraz pieniądze. Łączną 
wartość strat zgłaszający oszacował 
na kwotę ok. 2 000 zł.

17 stycznia – Śmigiel
Około godz.1040 w Śmiglu na ul. Św. Wita 
policjanci WRD zatrzymali do kontroli 
kierującego samochodem marki Da-
ewoo Lanos, 46-letniego mieszkańca 
pow. kościańskiego będącego w sta-
nie nietrzeźwości. Badanie wykazało 
ponad 1,70 promila alkoholu w organi-
zmie kontrolowanego.

Źródło
www.koscian.policja.gov

Baliki karnawałowe

Robaczyn Bruszczewo

Przysieka Polska Wonieść
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Krzyżówka

Pionowo
1. muzyka Urszuli Dudziak
2. miejsce klęski Rosjan w bitwie z Ja-

ponią
3. kapitan „Czarnej Perły” w filmie „Pi-

raci z Karaibów”
4. podstawowa ruda glinu
5. wyspy opodal Florydy
7. chemiczne Y 
8. od narodzin Chrystusa
9. częstuje tortem
11. Mn dla chemika
12. program telewizyjny z pytaniami
18. sól lub ester kwasu octowego
19. larwa muchówki
22. lotny produkt z obornika
23. El…, malarz hiszpański
24. … Mode, brytyjski zespół muzyczny
25. pracownia, studio
29. Hathaway, aktorka
31. starszy brat Mojżesza
33. elementy kręgosłupa
34. Kazimierz, piłkarz (zm. 1989)
37. matka chrupkiego pieczywa

38. krzyżówkowe osiedle warszawskie
39. trójkąt uciętej tkaniny
42. homoseksualista
43. poprzeczna belka na maszcie

Poziomo
6. Żurawski, piłkarz, napastnik 
10. toruńska uczelnia
13. element sanek
14. czerwony owoc
15. brzdąc
16. środa i poniedziałek
17. Monika, zagrała Nel
20. obrzęd wypędzający diabła
21. Magda gdy dorośnie
26. Marlene, sprinterka z Jamajki
27. Garbo, aktorka
28. określenie, tytuł, imię
30. dokładka
32. służba bezpieczeństwa ZSRR
35. zapobiega ślizganiu się konia
36. zmiany stanowisk na lepsze
40. lud germański
41. pora wstawania

Poprawne hasło krzyżówki z nr 
01/16 brzmiało: „ZABAWA NA CAŁE-
GO”. Nagrodę - dużą pizzę ufundowa-
ną przez Restaurację Pizzerię „KAKA-
DU”, otrzymuje Łukasz Jankowski
ze Śmigla.

Talon upoważniający do odbioru piz-
zy należy odebrać w administracji Cen-
trum Kultury w Śmiglu (od poniedziału 
do piątku w godz. 800-1600).

Kupon konkursowy „WŚ” nr 02/16
Rozwiązanie krzyżówki
...................................................................
...................................................................
...................................................................
Kupon należy dostarczyć do: Centrum  Kultu-
ry, ul. T. Kościuszki 20, 64-030 Śmigiel

42. przyprawione w „Ferdydurke”
44. Herkules i Achilles
45. stan na zach. wybrzeżu USA
46. cichy dźwięk
47. muł naniesiony przez wodę
48. Iwo… wyspa znana z walk
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Twoje prawo pracy
Świadczenia z ZUS związane z pracą 
szczególną

Jednym z przywilejów pracowników 
zatrudnionych w szczególnych warun-
kach lub w szczególnym charakterze 
jest możliwość uzyskania prawa do 
wcześniejszej emerytury. Do katego-
rii prac szczególnych zalicza się prace 
przede wszystkim szkodliwe dla zdro-
wia.

Wcześniejsza emerytura
Aby nabyć prawo do wcześniejszej 

emerytury z tytułu pracy w szczegól-
nych warunkach lub w szczególnym 
charakterze, od ubezpieczonych uro-
dzonych po 31 grudnia 1948 roku, wy-
magane jest osiągnięcie w dniu 1 stycz-
nia 1999 roku:
- okresu zatrudnienia w szczególnych 

warunkach lub w szczególnym cha-
rakterze, co do zasady w wymiarze
15 lat, 

- okresu składkowego i nieskładko-
wego wynoszącego w przypadku 
kobiet 20 lat, a przypadku mężczyzn
25 lat.
Omawiane świadczenie przysługuje 

w wieku niższym niż 60 lat dla kobiet 
i 65 lat dla mężczyzn, a więc co do zasa-
dy, od ukończenia 55 lat przez kobiety 
i 60 lat przez mężczyzn. Kolejnym z wa-
runków otrzymania takiej emerytury 
jest nieprzystąpienie do OFE albo zło-
żenie wniosku o przekazanie środków 
zgromadzonych na rachunku w OFE, 
za pośrednictwem ZUS, na dochody 
budżetu państwa.

Osiągnięcie przez zainteresowanych 
wieku uprawniającego do emerytu-
ry w 2015 roku oznacza, że wysokość 
należnego świadczenia obliczana jest 
w całości wg nowych zasad. Ubezpie-
czonym, którzy obniżony wiek eme-
rytalny osiągnęli przykładowo w 2014 
roku, na kwotę wcześniejszej emery-
tury, przysługuje 20% świadczenia ob-
liczonego wg starych zasad oraz 80% 
świadczenia obliczonego wg nowych 
zasad. Ubezpieczony nie mógł jednak 
pobrać świadczenia emerytalnego 
choćby za jeden miesiąc na podstawie 
art. 46 i 50 ustawy o emeryturach i ren-
tach z FUS, zwanej ustawą emerytalną.

Emerytura pomostowa
Emeryturę pomostową ustawodawca 

przewidział dla ubezpieczonych, którzy 
nie spełnili wskazanych warunków, 
aby otrzymać mogli wcześniejszą eme-
ryturę, pomimo wykonywania przed 

1 stycznia 1999 r. pracy w warunkach 
szczególnych lub w szczególnym cha-
rakterze. Warunki nabycia prawa do 
emerytury pomostowej określone zo-
stały w ustawie o emeryturach pomo-
stowych, zwanej ustawą pomostową. 
Mogą z niej skorzystać pracownicy 
wykonujący pracę w szczególnych wa-
runkach lub o szczególnym charak-
terze. Ogólne zasady dotyczące prze-
chodzenia na to świadczenie określa 
art. 4 ustawy pomostowej. Mianowicie 
emerytura przysługuje pracownikowi, 
który spełnia następujące warunki:
- urodził się po 31 grudnia 1948 roku,
- osiągnął wiek wynoszący co najmniej 

55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn,
- udowodnił okres pracy w szczegól-

nych warunkach lub o szczególnym 
charakterze wynoszącym co najmniej 
15 lat,

- posiada okres składkowy i nieskładko-
wy wynoszący co najmniej 20 lat dla 
kobiet i 25 lat dla mężczyzn, 

- przed 1 stycznia 1999 roku, wykony-
wał pracę w szczególnych warunkach 
lub w szczególnym charakterze w ro-
zumieniu: art. 3 ust. 1 i 3 ustawy pomo-
stowej, a więc wymienioną w nowych 
wykazach prac, albo art. 32 i art.33 
ustawy emerytalnej, a więc wymienio-
ną w dotychczasowych przepisach,

- po 31 grudnia 2008 roku wykonywał 
pracę w szczególnych warunkach lub 
w szczególnym charakterze wymie-
nioną w nowych wykazach prac,

- rozwiązał stosunek pracy.
Z prawa do emerytury pomostowej 

może skorzystać również osoba, która 
po dniu 31 grudnia 2008 roku nie wy-
konywała pracy w szczególnych wa-
runkach lub szczególnym charakterze 
wymienionej w nowych wykazach prac, 
jeżeli w dniu 1 stycznia 2009 roku mia-
ła wymagany do przyznania emerytury 
okres pracy w szczególnych warunkach 
lub o szczególnym charakterze, a więc 
w rozumieniu art. 3 ust.1, 3 ustawy po-
mostowej oraz, gdy spełnia pozostałe 
warunki wyma-
gane od ubiegają-
cych się o emery-
turę na ogólnych 
albo szczególnych 
zasadach. 

Emerytura po-
mostowa przysłu-
guje do osiągnię-
cia powszechnego 
wieku emerytalne-
go.

Rekompensata
Rekompensata 

to odszkodowanie za utratę możliwości 
nabycia prawa do wcześniejszej eme-
rytury z tytułu pracy w szczególnych 
warunkach lub o szczególnym charak-
terze dla osób, które nie nabędą prawa 
do emerytury pomostowej. Przysługu-
je ona ubezpieczonemu, jeżeli ma on 
okres pracy w szczególnych warunkach 
lub w szczególnym charakterze w rozu-
mieniu przepisów ustawy emerytalnej, 
wynoszący co najmniej 15 lat. Prawo 
do uzyskania rekompensat mają więc 
osoby urodzone po 1948 roku, które 
przed 1 stycznia 2009 roku wykonywały 
przez co najmniej 15 lat prace w szcze-
gólnych warunkach lub w szczególnym 
charakterze. Ustalenie rekompensaty 
następuje na wniosek ubezpieczonego 
o emeryturę. Jest ona przyznawana 
w formie dodatku do kapitału począt-
kowego, stanowiącego część składową 
nowej emerytury i łącznie z tym kapi-
tałem podlega waloryzacjom, a w efek-
cie powiększoną podstawę obliczenia 
emerytury. Wartość rekompensaty, ob-
liczana wg wzorów wskazanych w art. 
22 ustawy pomostowej, została uzależ-
niona od kilku parametrów:
- płci,
- wymiaru udowodnionych okresów 

składkowych i nieskładkowych wy-
mienionych w ustawie emerytalnej, 
osiągniętych przed 1 stycznia 2009 
roku,

- długości okresu wykonywania przed 
dniem 1 stycznia 1999 roku pra-
cy w szczególnych warunkach lub 
w szczególnym charakterze,

- obniżonego wieku emerytalnego okre-
ślonego dla danego rodzaju pracy,

- wieku osoby ubiegającej się o re-
kompensatę, ukończonego na dzień
31 grudnia 2008 roku.

H.C.
Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach 
i rentach z FUS (Dz.U. z 2015 r. poz. 743 ze zm.)

Ustawa z dnia 19.12.2008 r. o emeryturach po-
mostowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 965 ze zm.)
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We wtorek, 12 stycznia w czytelni 
MBP w Śmiglu odbyło się podsu-
mowanie konkursu „Święta z Bi-
blioteką”, którego tegoroczne hasło 
brzmiało: „Bohaterowie literaccy na du-
żym ekranie”. W spotkaniu uczestni-
czyli laureaci konkursu oraz zaproszeni 
goście: burmistrz Śmigla - Małgorzata 
Adamczak, dyrektor Centrum Kultury 
w Śmiglu - Eugeniusz Kurasiński oraz 
czytelniczka Aleksandra Marciniak, 
która zgodnie z tradycją konkursu 
wylosowała nazwiska nagrodzonych. 
Uczestników spotkania przywitała kie-
rownik biblioteki - Danuta Hampel, 
a inicjatorka konkursu - Kazimiera 
Styzińska dokonała krótkiego podsu-
mowania, informując m.in. o tym, że 
na konkurs wpłynęły 83 e-maile, w tym 
54 z poprawnymi odpowiedziami. Na-
stępnie wręczono 18 nagród konkur-
sowych. Główną nagrodę, drukarkę 
atramentową wygrała pani Monika 
Włoch ze Śmigla. Sponsor, właściciel 
firmy IT Evo Computer Solution - Da-
wid Tomaszewski wręczył ją osobiście. 
Organizatorzy dziękują uczestnikom 
konkursu za udział w zabawie, a uprzej-
mym sponsorom za ufundowanie pozo-
stałych, atrakcyjnych nagród.
Lista nagród i laureatów:
- zaproszenie dla dwóch osób na kawę 

i deser do „Starego Młyna” – Norbert 
Pecolt (Śmigiel/ Przeźmierowo),

- talon na jednorazową usługę w myjni 

Laureaci konkursu internetowego
samochodowej R. Ratajczak – Jadwiga 
Czarnecka (Śmigiel),

- zaproszenie dla dwóch osób na obiad 
w Restauracji „Poemat” – Agnieszka 
Ratajska (Śmigiel),

- prezent upominkowy o wartości 50 zł 
upoważniający do zabiegów w gabine-
cie kosmetycznym For You – Adrian-
na Moczyk (Śmigiel),

- paczka świąteczna: słodycze, klocki 
oraz gadżety firmowe ufundowana 
przez firmę ALVO Medical – Oskar 
Walkowiak (Śmigiel),

- upominek na kwotę 50 zł do wykorzy-
stania w Restauracji „Marta” – Ewa 
Stanisławska (Śmigiel),

- paczka z gadżetami firmy Michel oraz 
słodyczami ufundowanymi przez bi-
bliotekę – Łukasz Stempniak (Kobyl-
niki),

- upominek o wartości 50 zł oferujący 
usługę w gabinecie fryzjerskim Gra-
żyny Adamek – Jędrzej Klemenski 
(Koszanowo),

- karnet na siłownię w Klinice Ciała 
i Formy w Śmiglu przy ul. Zjazdowa 
– Edyta Skorupińska (Popowo Stare),

- paczka świąteczna ze słodyczami 
o wartości 50 zł ufundowana przez 
Miejską Bibliotekę Publiczną w Śmi-
glu – Maria Szklarska (Śmigiel),

- paczka świąteczna ze słodyczami 
o wartości 50 zł ufundowana przez 
Miejską Bibliotekę Publiczną w Śmi-
glu – Katarzyna Kozak (Nietążkowo),

- talon na pizzę w „Pizzerii Italiano” 
w Śmiglu przy ul. Skarżyńskiego – Ad-
rianna Fijołek (Śmigiel),

- talon na pizzę w „Pizzerii Italiano” 
w Śmiglu przy ul. Skarżyńskiego – Łu-
kasz Woźny (Śmigiel),

- zestaw: wydawnictwo albumowe, 
drewniana miniaturka śmigielskiego 
wiatraka oraz kalendarz ufundowane 
przez Urząd Miejski Śmigla – Agniesz-
ka Walczak (Dłużyna),

- zestaw: wydawnictwo albumowe, 
drewniana miniaturka śmigielskiego 
wiatraka oraz kalendarz ufundowane 
przez Urząd Miejski Śmigla – Iwona 
Włoch (Śmigiel),

- talon o wartości 50 zł do wykorzysta-
nia w Księgarni J. Turkowiak ufundo-
wany przez MBP w Śmiglu – Marcin 
Baranowski (Śmigiel),

- talon o wartości 50 zł do wykorzysta-
nia w Księgarni W. Mikołajczak ufun-
dowany przez MBP w Śmiglu – Barba-
ra Piotrowicz (Bucz Nowy).

MBP w Śmiglu, Foto: A. Klak

Przewodnicząca Zarządu Osiedla 
nr II w Śmiglu - Sylwia Koniecz-
na i radny tego okręgu – Wojciech 
Adamczewski zorganizowali spotka-
nie noworoczne dla seniorów. Na za-
proszenie odpowiedziało ponad 100 osób. 
Wydarzenie to miało szczególne znacze-
nie dla osób samotnych, którzy rzadko 
wychodzą z domu i nie uczestniczą często 

Spotkanie noworoczne seniorów
w życiu towarzyskim.

Spotkanie odbyło się w sali Domu Dział-
kowca i było okazją do złożenia życzeń no-
worocznych, a także do wspólnych rozmów 
„o naszych sąsiedzkich sprawach”. Organi-
zatorzy spotkania zaserwowali wszystkim 
smaczną kolację, a do kawy przepyszne wy-
pieki domowej roboty. 

Zaproszona została także Małgorzata 
Adamczak – bur-
mistrz Śmigla, 
wieloletnia miesz-
kanka osiedla. Zło-
żyła ona seniorom 
życzenia nowo-
roczne i przybliżyła 
gościom spotkania 
swą działalność 
s a m o r z ąd o w ą . 
Przedstawiła także 
swe zamierzenia 
inwestycyjne, które 
będą miały odbyć 
się na terenie Osie-
dla nr II. W części 

artystycznej można było wysłuchać ze-
społu wokalno-muzycznego „MUZOL” 
oraz grupy muzyków z Młodzieżowej 
Orkiestry Dętej w Śmiglu przygotowanej 
przez kapelmistrza Piotra Błaszkowskie-
go. Dziewczęta z zespołu „MUZOL” wy-
konały kilka utworów, które znakomicie 
wkomponowały się w nastrój spotkania. 
Natomiast artyści z orkiestry zainicjowali 
tradycyjne, wspólne śpiewanie kolęd.

Wszyscy seniorzy z ochotą włączyli się 
do śpiewu. Wiele osób, przede wszystkim 
starszych, wzruszyło się i z rozrzewnie-
niem przypomniało sobie, chwile, gdy 
ostatni raz widzieli się z niektórymi oso-
bami, których znają przecież od lat! 

Wojciech Adamczewski,
foto W. A.

Wręczono nagrody

Spotkanie noworoczne
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Na 100 dni przed maturą, 
w styczniową noc, 15.01.2016 r. 
nadszedł długo oczekiwany przez 
młodzież wieczór. W restauracji 
Toskania we Włoszakowicach tego-
roczni absolwenci Liceum Ogólno-
kształcącego i Technikum Zespo-
łu Szkół Ponadgimnazjalnych im.
J. Kasprowicza w Nietążkowie bawili 
się na studniówce.

Pięć klas maturalnych: trzy klasy li-
cealne (klasa III loa policyjna, III lob 
ogólno-policyjna i III loc strażacko–woj-
skowa) i dwie klasy technikum (klasa 
IV technikum żywienia i usług gastro-
nomicznych/architektury krajobrazu 
oraz klasa IV technikum hotelarskie-
go/ informatycznego) tradycji czyniąc 
zadość, bawiło się na balu. Towarzy-
szyli im zaproszeni goście: starosta po-
wiatu kościańskiego – Bernard Turski, 
przewodniczący Rady Rodziców – Ce-
zary Dubisz, dyrekcja szkoły, grono na-
uczycielskie oraz zaproszeni partnerzy.

Sala przystrojona unoszącymi się 
nad głowami lampionami wyglądała 
zachwycająco. Uroczysty nastrój towa-
rzyszył młodzieży przez całą część ofi-
cjalną.

Na początku o głos poproszony zo-
stał starosta – Bernard Turski. W prze-

Studniówkowy wieczór

mowie zaznaczył, że wiedza jest ważna, 
ale najważniejszy jest drugi człowiek. 
Następnie w kilku słowach dobrej za-
bawy życzyła młodzieży dyrektor Ar-
leta Adamczak Puk. Na sto dni przed 
maturą przypomniała także uczniom, 
aby wierzyli w siebie i swoje możliwo-
ści, by pamiętali, że nic nie przychodzi 
w życiu łatwo, że każdy sukces okupio-

ny jest wysiłkiem, 
dlatego tuż po balu 
trzeba wziąć się do 
nauki… Na zakoń-
czenie dokonała 
uroczystego otwar-
cia Balu Studniów-
kowego.

Ceniąc polskie tra-
dycje i obyczaje Arle-
ta Adamczak-Puk za-
prosiła maturzystów 
do poloneza, którego 
poprowadziła w asy-
ście ucznia z klasy III 

loc, Michała Sasska.
Choreografem był Miłosz Sibilski. W od-

świętnych, biało-czarnych strojach, przybra-
nych czerwonymi kokardkami na dłoniach 
absolwentek i czerwonymi muszkami 
zawiązanymi na szyjach absolwentów, 
młodzież wykonała przepięknie polone-
za. Następnie dyrekcja wraz z wycho-
wawcami klas dokonali uroczystego 
przypięcia plakietek maturzysty.

Po tak zwanej „części oficjalnej” nad-
szedł czas na podziękowania. Przed-
stawiciele klas słowa wdzięczności 
skierowali do wszystkich nauczycieli, 
a w szczególności dyrekcji szkoły i wy-
chowawców: Danuty Boczek (III loa), 
Magdaleny Konik i Danuty Krzysztofik 
(III lob), Marii Depczyńskiej (III loc), 
Renaty Kiąca (IV tak/tż) oraz Renaty 
Fijałkowskiej (IV ti/thot) za wspólnie 
spędzony czas, wsparcie, cierpliwość 
i wyrozumiałość. Dowodem wdzięcz-
ności były bukiety kwiatów i gromkie 
brawa.

W dalszej części wszyscy zosta-
li zaproszeni do suto zastawionych 
i pięknie nakrytych stołów. Po kolacji 
rozpoczęła się zabawa, która trwała 
do białego rana. Dziś jest ona tylko mi-
łym wspomnieniem, które na zawsze 
znajdzie miejsce w pamięci całej spo-
łeczności szkolnej, a w szczególności 
maturzystów. Po studniówce pozosta-
ło uczniom już tyko głośne odliczanie 
i efektywne wykorzystanie czasu przy 
powtórkach, by uzyskać upragnioną 
maturę i tytuł technika.

Szkoła wprowadziła nowość – każdy, 
kto pobrał aplikację Periscope mógł 
śledzić transmisję oficjalnej części 
studniówki.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Nietążkowie

Poloneza czas zacząć...

Nie mogło zabraknąć pamiątkowego zdjęcia

Uroczyste przypięcie plakietek 
maturzysty
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Od 18 do 20 stycznia 2016 roku 
w Zespole Szkół Ponadgimnazjal-
nych w Nietążkowie odbywały się 
półkolonie zimowe pn. „Na sportowo 
i na zdrowo”. Organizatorami impre-
zy byli nauczyciele: Ewa Nowacka
-Wieczorek, Katarzyna Snela, Alicja 
Zarzycka oraz Starostwo Powiatowe 
w Kościanie. Podczas balu, w opiece 
nad dziećmi, pomagała także nauczy-
cielka Magdalena Konik. Impreza mia-
ła charakter ponadgminny. Głównym 
celem spotkań było rozpowszechnienie 
i promocja zdrowego żywienia wśród 
dzieci szkolnych i przedszkolnych oraz 
zachęcenie ich do aktywnego sposobu 
spędzenia wolnego czasu. 

Podczas trzydniowej półkolonii dzie-
ci miały okazję wspólnie z uczniami 
i nauczycielami ZSP w Nietążkowie wy-
jechać do kina, poznać tajniki zdrowe-
go żywienia, zmierzyć się z kuchenny-
mi wyzwaniami oraz aktywnie spędzić 
czas. Wspólnie z naszymi wolontariu-
szami dzieci z płatków owsianych zrobi-
ły ciasteczka, drożdżowe rogaliki oraz, 
w sam raz na zimową porę, rozgrzewa-
jący napój jabłkowy. Dzięki uprzejmo-
ści ucznia klasy II technikum żywienia 
- Tobiasza Wieczorka uczestnicy pół-

kolonii mieli okazję skorzystać z prze-
jażdżki kucykiem. Tobiasz był także 
DJ-em podczas baliku, który odbył się 
trzeciego dnia półkolonii. Zabawa kar-
nawałowa połączona została z konkur-
sami, konkurencjami sportowymi oraz 
zabawami manualnymi. Dzieci miały 
za zadanie np. biec z piłeczką pingpon-
gową, z zamkniętymi oczami doma-
lować skrzydełka motylkowi, włożyć 
na czas ziarenka grochu do kubeczka, 

Nietążkowskie półkolonie
zjeść jabłko wiszące na sznurku, czy 
też tańczyć wg wymyślonego przez 
uczestników układu. Ogromną furorę 
podczas balu zrobił przebrany za Obe-
lixa Radek Styziński. Uczeń został naj-
lepszą maskotką dzieci. 

Bardzo dziękujemy młodzieży z klas 
technikum żywienia: Dominice Słoma, 
Klaudii Michałowskiej, Radosławowi 
Styzińskiemu, Tobiaszowi Wieczor-
kowi, Marcie Maćkowiak i Milenie 
Szudra za pomoc w pracach gastro-
nomicznych, troskliwą, profesjonalną 
opiekę oraz indywidualne podejście
do podopiecznych. Pragnę wspomnieć, 
że praca zarówno uczniów, jak i nauczy-
cielek została wykonana w ramach wo-
lontariatu.

A.Z.
foto archiwum

Poniedziałek, 18 stycznia był 
pierwszym dniem zajęć w Zimo-
wej Akademii Malucha prowadzo-
nej przez Miejską Bibliotekę Publicz-
ną w Śmiglu. Odbywały się one do
22 stycznia.

Zimowa Akademia Malucha zosta-
ła włączona do programu Starostwa 
Powiatu Kościańskiego pn. „Ferie 
na sportowo”, z którego organizator: 
Centrum Kultury w Śmiglu, a tym sa-
mym Miejska Biblioteka Publiczna 
w Śmiglu otrzymał dotację na przygoto-
wanie i przeprowadzenie atrakcyjnego 
programu zajęć dla dzieci.

W poczet aka-
demii przyję-
to 30 adeptów 
w wieku od 5-9 
lat. W pierw-
szym dniu dzieci 
poznawały się 
oraz przyswajały 
zasady dobrych 
manier potrzeb-
ne do zajęć 
w grupie. Drugi 
dzień przebie-
gał pod znakiem 
ruchu i muzyki. 

W środę malu-
chy próbowały 
swych sił w jeź-
dzie na łyżwach 
na kościańskim 
lodowisku. Po-
mimo, że część 
z nich po raz 
pierwszy miała 
łyżwy na nogach, 
wyjazd na lodo-
wisko okazał się 
„strzałem w dzie-
siątkę”, bo dzieci 
wróciły bardzo 

Tydzień zmagań w Zimowej Akademii Malucha

zadowolone.
Na czwartek zaplanowano zajęcia 

tematycznie związane ze sportami zi-
mowymi: konkursy sprawnościowe, 
zmagania plastyczne oraz quiz o tema-
tyce sportowej. Zwycięzcom wręczono 
medale. W piątek, 22 stycznia odbył 
się integracyjny wyjazd z grupą dzieci 
z Czacza do lasu w Nietążkowie. Na-
stępnie pieczono kiełbaski w ognisku, 
a po powrocie do Śmigla wręczono 
uczestnikom akademii dyplomy i słod-
kie upominki.

MBP w Śmiglu
foto archiwum

Zwycięzcom wręczono medale

Był wyjazd do lasu

Można było pojeździć na kucyku

Kochenne wyzwania
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18 stycznia w hali sportowej 
w Nietążkowie odbył się Turniej 
o Puchar Burmistrza Śmigla.

Wśród czterech drużyn grających 
w kategorii wiekowej „1999 i młodsi” 
wystąpiła drużyna „Byczki” Gniewowo. 
Młodzi piłkarze wygrali 4 mecze, jeden 
zremisowali i jeden przegrali. W sumie 
zgromadzili 13 punktów, co dało im 
I miejsce w turnieju. Drużyna grała tego 
dnia w składzie: Aleksander Szczerbal, 
Dawid Seweryński, Krzysztof Rogacki, 
Marcin Grześkowiak, Sebastian Janko-
wiak, Mikołaj Gbiorczyk, Patryk Gro-
belny, Paweł Rajewski i Tobiasz Biały. 
Ponadto Aleksander Szczerbal został 
ogłoszony najlepszym zawodnikiem 
turnieju. Zwycięska drużyna wyjechała 
z Nietążkowa z kolejnym pucharem.

21 stycznia br., również w Nietąż-
kowie, spotkało się osiem drużyn za-
kwalifikowanych w kategorii wiekowej 
„2005-2008”. Mecze zostały rozegrane 

w dwóch grupach. 
„Byczki” Gniewo-
wo uległy Jerce 
2:0 oraz Pogoni 
I Śmigiel 1:0, wy-
grały natomiast 
z Racotem 1:0, co 
dało im 4 miejsce 
w grupie. W walce 
o siódme miejsce 
w turnieju wygrali 
z Pogonią II Śmi-
giel zdobywając 
wynik 3:0. „Byczki” 
wystąpiły tego dnia 
w składzie: Korne-
liusz De Jager, Ja-
kub Mazurek, Miłosz Lurc, Igor Lurc, 
Adam Sroczyński, Krzysztof Pawlak, 
Tomasz Pawlak, Szymon Taśner, Zu-
zanna Migdał, Igor Różański i Miłosz 
Kucz.

Drużyna dziękuje sponsorom - Seba-

Byczki w Nietążkowie

stianowi Mazurkowi, który ufundował 
wpisowe na turniej oraz Mirosławie 
Biernackiej – właścicielce sklepu spor-
towego w Kościanie za ufundowanie
12 medali.

K. P., foto archiwum

Zwycięskie „Byczki”

Ferie z CK
Jak wykazują badania ponad 70% 

dzieci i młodzieży pozostaje w cza-
sie ferii zimowych w domach. To 
właśnie dla nich Centrum Kultury zor-
ganizowało w tym czasie szereg atrakcji. 
Można było wziąć udział w zajęciach 
i warsztatach oraz skorzystać z wyjaz-
dów. Jak zwykle największym zaintere-
sowaniem cieszyły się zajęcia plastyczne. 

Równie dużo chętnych zgłosiło się na wy-
jazdy: do Kościana by zwiedzić tamtejsze 
Muzeum Regionalne i pojeździć na lo-
dowisku oraz do Leszna na seans filmo-
wy. Tradycyjnie w drugim tygodniu ferii 
zorganizowano balik karnawałowy dla 
dzieci, który od lat cieszy się ogromnym 
zainteresowaniem maluchów. 

M.D., foto M.D.

Na lodowisku

Przy makiecie Kościana

Wyjazd do kina
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Od 28 do 29 grudnia 
w Nietążkowie odbył się 
V Ogólnopolski Turniej 
Siatkówki Dziewcząt 
organizowany corocznie 
przez Uczniowski Klub 
Siatkarek Śmigiel przy 
współorganizacji Ośrodka 
Kultury Fizycznej i Re-
kreacji w Śmiglu, Zespołu 
Szkół Ponadgminazjalnych 
w Nietążkowie oraz Wiel-
kopolskiego Związku Pił-
ki Siatkowej w Poznaniu. 
Patronat nad turniejem 
objęli burmistrz Śmigla - Małgorzata 
Adamczak oraz starosta kościański 
- Bernard Turski. W tym roku do ry-
walizacji przystąpiła rekordowa liczba
18 zespołów, rywalizująca w dwóch ka-
tegoriach: młodziczek i juniorek. Pod-
czas dwóch dni zmagań na boiskach 
wystąpiło ponad 200 zawodniczek z ca-
łego kraju. 

W kategorii młodziczek zwyciężył ze-
spół UKS „Źródełko” Katowice pokonu-
jąc w grupie finałowej zespoły SPS Zbą-

Ogólnopolski Turniej Siatkówki Dziewcząt

szynek oraz gospodynie UKS Śmigiel. 
Najlepszą zawodniczką turnieju w tej ka-
tegorii została wybrana ze zwycięskiego 
zespołu Natalia Ciesielska. Natomiast 
w rywalizacji juniorek grano systemem 
każdy z każdym. Po rozegraniu 15 spo-
tkań turniej zakończył się zwycięstwem 
zespołu SKF KS Poznań, który zwycię-
żył z UKS „Środa” Środa Wielkopolska 
oraz UKS Śmigiel. Najlepszą zawod-
niczką została wybrana Karolina Kohut 
z Poznania. Podczas turnieju rozegrano 

łącznie 57 spotkań, które nadzo-
rowali sędziowie WZPS Poznań.

Klasyfikacja końcowa:

Kategoria Młodziczek
1. UKS „Źródełko” Katowice
2. SPS Zbąszynek
3. UKS Śmigiel
4. KWM 2002
5. UKS „Kaniasiatka” Gostyń
6. UKS „Olimp” Września
7. TKS „Siatkarz” Jarocin
8. Gimnazjum nr 5 Kędzie-

rzyn Koźle
9. LKS „Wrzos” Międzyborów

10. MKS „Piast” Głogów
11. SKF KS Poznań 
12. UKS „Plas” Warszawa

Kategoria Juniorek
1. SKF KS Poznań 
2. UKS „Środa” Środa Wlkp.
3. UKS Śmigiel
4. Gimnazjum nr 5 Kędzierzyn Koźle
5. UKS „Plas” Warszawa
6. LKS „Wrzos” Międzyborów

R.P., foto archiwum

Drugi etap biegów odbył się 24 
stycznia w Krzywiniu. Trasa obej-
mowała trzy okrążenia (każde po 3,4 
km) i przebiegała ulicami miasta oraz 
drogami leśnymi. Na starcie stanęło 98 
zawodników, w większości biegaczy, 
którzy brali udział w I etapie.

Organizatorzy zapewnili ciepły posi-
łek, napoje oraz ciasto. Honory gospo-
darzy pełnili: zastępca burmistrza Mia-
sta i Gminy Krzywiń – Bartosz Kobus 
oraz Krystyna Motławska – przewodni-
cząca Rady Miejskiej.

Klasyfikacja II etapu:

Open mężczyźni
I m - Krzysztof Szymanowski, Kościan 

(czas 00:37:02),
II m - Dawid Miaskowski, Leszno,
III m - Damian Kaźmierczak, Śmigiel,
IV m - Paweł Kotas, Wrocław,
V m - Daniel Bosy, Kościan,
VI m - Patryk Musielak, Leszno.

Open kobiety
I m - Milena Tomaszyk, Kościan (czas 

00:45:25),
II m - Gabriela Trzepacz, Milejów,
III m - Angelina Woyczyńska, Śmigiel,
IV m - Katarzyna Adamska, Kościan,
V m - Izabela Banaszczak, Nielęgowo,
VI m - Katarzyna Synak, Kościan.

Drugi etap Powstańczych Biegów Przełajowych
Poszczególne kategorie wiekowe:
18-30 lat
Kobiety: I m - Marta Zielińska, Czer-
wonak; II m - Janina Kotas, Wrocław;
III m - Barbara Jarosińska, Śmigiel,
Mężczyźni: I m - Dominik Marcinkow-
ski, Śmigiel; II m - Marcin Jurga, Ko-
ścian; III m - Adam Majorczyk, Kościan
31-40 lat
Kobiety: I m - Katarzyna Gendera, 
Gostyń; II m - Magdalena Soszyńska, 
Krzywiń; III m - Dalena Kuźma, Sława
Mężczyźni: I m - Bartłomiej Kędzia, Ra-
domicko; II m - Michał Szuster, Luboń; 
III m - Dariusz Kostrzewski, Gostyń
41-50 lat
Kobiety: I m - Katarzyna Burdajewicz, 
Małachowo; II m - Adrianna Dworczak, 
Kościan; III m 
- Iwona Popiel, 
Kościan
Mężczyźni: I m 
- Krzysztof Dąb-
kowski, Włosza-
kowice; II m - Mi-
chał Ciekański, 
Leszno; III m 
- Wojciech Pta-
szyński, Kościan
51-60 lat
Kobiety: I m - Be-
ata Grzęślewicz, 
Kościan

Mężczyźni: I m - Eugeniusz Bokus, 
Kościan; II m - Marian Michalski, 
Bruszczewo; III m - Piotr Kuczyński, 
Poznań
61-70 lat
Mężczyźni: I m - Wiesław Rejek, Kuczy-
na; II m - Jerzy Janaszak, Krzywiń
71 lat i powyżej
Mężczyźni: I m – Michał Szkudlarek

Organizatorami Biegów Powstańczych 
są: Starostwo Powiatowe Kościan oraz 
gminy: Śmigiel, Czempiń i Krzywiń. 
Kolejne spotkania odbędą się w Kościa-
nie 7 lutego i w Czempiniu 21 lutego. 
Już dzisiaj zapraszamy!

OKFiR, foto archiwum

Ogólnopolski Turniej Siatkówki Dziewcząt 

Michał Szkudlarek na podium






