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Zakończyła się wizyta w Śmiglu 
przedstawicieli Biura Gospodar-
czego i Kulturalnego Taj Pej, peł-
niącego również funkcję ambasady 
Tajwanu w Polsce. Ambasador Henry 
M.J. Chen, na zaproszenie burmistrz 
Małgorzaty Adamczak, gościł w gminie 
Śmigiel w towarzystwie dyrektora 
warszawskiego biura Tajwańskiej 
Rady Rozwoju Handlu Zagranicz-
nego TAITRA -Lee Chien-Hui oraz 
współpracowników biura Taj Pej.

W ramach wizyty, 31 maja 
w Centrum Kultury w Śmiglu od-
było się otwarcie wystawy „Róż-
ne oblicza Tajwanu” połączonej 
z koncertem muzycznym, poka-
zem kaligrafii oraz degustacją 
herbaty. Wernisaż został przygo-
towany we współpracy Centrum 
Kultury z Biurem Gospodarczym 
i Kulturalnym Taj Pej. Wystawa 
obejmowała fotografie Chang Hsiu-hu-
ang, Chang Yung-chieh oraz fotografie 
innych autorów prezentujących piękno 
flory i fauny Tajwanu. Obok fotografii 
zaprezentowane zostały drzeworyty 
nagrodzone w konkursie na drzeworyt 
noworoczny. Prezentem dla ambasado-
ra Tajwanu od władz samorządowych 
był obraz ze śmigielskimi wiatrakami, 
który przekazała burmistrz Małgorzata 
Adamczak i Wiesław Kasperski – prze-
wodniczący Rady Miejskiej. Wśród go-
ści na wernisażu obecni byli również: 
Wojciech Ziemniak – poseł na Sejm RP, 

Goście z Tajwanu w mieście wiatraków
radny – Alfred Splisteser oraz Gwidon 
Kaczmarek – kierownik Posterunku 
Policji w Śmiglu .

Drugiego dnia delegacja z Tajwa-
nu, z inicjatywy burmistrz Małgorzaty 
Adamczak, spotkała się z przedsiębior-
cami gminy Śmigiel oraz powiatu ko-

ściańskiego. Wzięli w nim udział przed-
stawiciele jedenastu firm: Alvo, Michel, 
FKS Okucia Okienne i Drzwiowe, SPA, 
Chudak, PPHiUR 
„Śmigrol”, Robson, 
Przetwórni Gil, 
Meprozet Kościan, 
WSG oraz Zakładów 
Mięsnych AGRO
-Handel, a także 
Wiesław Kasperski 
– przewodniczący 
Rady Miejskiej Śmi-
gla, radni  – Alfred 

Splisteser i Wojciech Adamczewski, 
Piotr Szmytkowski – skarbnik Śmigla, 
Eugeniusz Kurasiński – dyrektor Cen-
trum Kultury w Śmiglu, a także Violetta 
Gładysiak – prezes śmigielskiej spółki 
wodociągowo-kanalizacyjnej. Tematem 
spotkania była prezentacja działań go-

spodarczych Tajwanu na terenie 
Polski w kwestii eksportu i impor-
tu towarów. Przeznaczono także 
czas na dyskusję oraz indywidu-
alne pytania przedsiębiorców do 
gości z Tajwanu. Po spotkaniu de-
legacja odwiedziła również dwie 
śmigielskie firmy: ALVO oraz 
Michel.

Po południu ambasador Henry 
M.J. Chen wspólnie z burmistrz 
Śmigla i dziećmi, które uczestni-
czyły w Gminnym Dniu Dziecka 
na śmigielskiej kolejce, wypuścił 
gołębie, a także skorzystał z prze-

jazdu wąskotorówką.
AKA

foto archiwum
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Burmistrz Śmigla - Mał-
gorzata Adamczak oraz 
członek Zarządu Stowa-
rzyszenia „Partnerstwo 
Lokalne” w Śmiglu – Sła-
womir Grzelczyk spotkali 
się 8 czerwca br. w Urzędzie 
Miejskim Śmigla z właścicie-
lami restauracji, które nieod-
płatnie serwowały wyżywie-
nie artystom biorącym udział 
w tygodniowym plenerze ma-
larsko-rzeźbiarskim. W spo-
tkaniu wzięła również udział 
Anna Hryniewicz-Szulc, która 
wspólnie z mężem - Antonim 

W podziękowaniu obrazy
Szulcem przewodziła grupie 
artystów.

Jako wyraz wdzięczności, 
podobnie jak w roku ubie-
głym, restauratorzy otrzyma-
li od organizatorów imienin 
w prezencie obrazy, które są 
efektem plenerowych twór-
czości.

Artystów gościli: Restau-
racja „Marta”, Restauracja 
„Poemat”, Bar „Żółtek”, Bar 
„Agora”, Restauracja i Pizze-
ria „Kakadu” oraz Pizzeria 
„Italiano”.

AKA, foto A. Kasperska

W tym roku z okazji Dnia Dziec-
ka burmistrz Śmigla - Małgorzata 
Adamczak 1 czerwca 2016 r. za-
prosiła wszystkie dzieci na śmi-
gielską kolejkę. Czekało tam na nie 
wiele atrakcji, wśród których byli bo-
haterowie z filmu „Gwiezdne Wojny”. 
Oprócz możliwości zrobienia zdjęcia 
z filmowymi postaciami, dzieci mogły 
skorzystać z zabawek, które wymagały 
koncentracji i skupienia, a także wcielić 
się w uczniów jedi i przejść szkolenie 
jako padawani.

Tego dnia kolejka kursowała na trasie 
Śmigiel -Stare Bojanowo, a bilety moż-
na było nabyć za połowę ceny. Dzieci 
do lat 3 korzystały z przejazdów bezpłat-
nie. Na stacji czekały również do dys-
pozycji drezyny. Popularnością cieszyły 

Gwiezdny Dzień Dziecka
się: dmuchany za-
mek oraz eurobun-
gee, z których dzie-
ci mogły skorzystać 
bezpłatnie, a także 
malowanie twarzy 
w wykonaniu wolon-
tariuszy z Gimna-
zjum w Śmiglu oraz 
gry i zabawy dla 
maluchów przepro-
wadzone przez pra-
cownice Centrum 
Kultury w Śmiglu.

Dzieci wspólnie 
z burmistrz Małgorzatą Adamczak oraz 
goszczącym w Śmiglu ambasadorem 
Tajwanu wypuściły gołębie oraz balo-
ny. Imprezę zorganizowali: burmistrz 

Śmigla, Zakład Gospodarki Komunal-
nej i Mieszkaniowej w Śmiglu oraz Cen-
trum Kultury w Śmiglu.

AKA, foto archiwum

W Zespole Szkół w Broniko-
wie 8 czerwca 2016 r. odbyła się
II edycja Międzyszkolnego Konkur-
su Języka Angielskiego Bookworms, 
którego organizatorem i pomysłodaw-
cą jest Paulina Jurga. 

Tak, jak w zeszłorocznej edycji uczest-
nicy konkursu musieli przeczytać 
książkę napisaną w języku angielskim. 
W tym roku gimnazjaliści z pięciu szkół 
w gminie Śmigiel zapoznali się z powie-

II edycja Bookworms
ścią Johna Grishama pt. „The Street 
Lawyer”.

Pierwszy etap był częścią pisemną, 
w której para uczestników z każdej 
szkoły zdobywała punkty poprzez 
rozwiązanie testu z zakresu lektury. 
W etapie drugim – części ustnej prze-
prowadzono rywalizację drużynową, 
obejmującą zagadnienia z historii i geo-
grafii Stanów Zjednoczonych, postaci 
znanych Amerykanów, a także cieka-
wostek związanych z USA.  

Po niezwykle emocjonują-
cych i trudnych zmaganiach, 
jury w składzie: Paulina Jur-
ga, Bernadeta Bartkowiak, 
Mateusz Kuśnierczak, Ro-
mualda Wasiak i Magdale-
na Karakowiak podało osta-
teczne wyniki.

Miejsce I ex aequo zajęli: 
Małgorzata Rayall de Ra-
gan i Stanisław Borowiak 

z Gimnazjum w Śmiglu oraz Joanna Gla-
piak i Jonasz Sroczyński z Gimnazjum 
w Starej Przysiece Drugiej. Miejsce II 
wywalczyli: Jonasz Markowski i Jędrzej 
Konieczny z Gimnazjum w Bronikowie, 
a miejsce III zajęli Zofia Stephan i Pa-
tryk Stachowiak z Gimnazjum w Sta-
rym Bojanowie. Natomaist na miejscu 
IV uplasowali się: Kamila Golec i Ad-
rian Gbiorczyk z Gimnazjum w Czaczu.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom!
P. Jurga, fot archiwum

Gwiezdne wojny na śmigielskiej kolejce 

Uczestnicy konkursu

Restauratorzy otrzymali obrazy
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13 czerwca  w „Dworku pod Dębem” 
w Nietążkowie odbył się wieczorek 

Wieczór autorski Ryszarda Krawca
autorski doktora Ryszarda Krawca, 
urodzonego w 1946 r. w Poznaniu leka-

rza specjalisty neurolo-
ga i radiologa. Mieszka 
on w podpoznańskim 
Puszczykowie, od po-
nad 20 lat tworzy ama-
torsko z gałęzi drzew 
postacie umierającego 
na krzyżu Chrystusa. 
W swojej kolekcji ma 
już ponad 300 rzeźb, 
które były wielokrotnie 
wystawiane w Polsce 
i za granicą. Jest także 
pasjonatem poezji – wy-

dał tomik wierszy „Życiowy poker”.
Spotkanie w nietążkowskim dworku 

odbyło się w nietypowym, jak na wieczo-
rek autorski, stylu. Nie było tradycyjnej 
widowni, a wszyscy zgromadzeni zasie-
dli przy wspólnym stole. Autor stwierdził 
bowiem, że stwarza to rodzinną atmosfe-
rę, która doskonale wpisuje się w klimat 
jego prac i wierszy.

Doktor Ryszard Krawiec opowiedział 
o swoim życiu, o pracy zawodowej, a tak-
że o zdarzeniach, które natchnęły go do 
tworzenia rzeźb i wierszy. Zainteresowani 
mogli także nabyć tomik jego wierszy.

M.M.
foto M.D.

Śmigiel włączył się w ogólnopol-
ską imprezę edukacyjną „Dzień 
Młynów 2016” zorganizowaną 
przez Polskie Stowarzyszenie Mo-
linologiczne. W ramach tej akcji,
6 czerwca br. w Śmiglu, wiatrak Pan-
kracy został otwarty dla zwiedzają-
cych. Wewnątrz koźlaka mieściła się 
wystawa prac, które powstały podczas 
plenerów malarsko-rzeźbiarskich zor-
ganizowanych w trakcie Imienin Wia-
traków w zeszłym oraz bieżącym roku. 

Dzień Młynów w Śmiglu
Chętni mogli też zakupić 
regionalne publikacje. 
Z ofert zwiedzenia wiatra-
ka, poza indywidualnymi 
zwiedzającymi, skorzysta-
ły również grupy szkolne 
ze Śmigla oraz przedszkol-
ne ze Śmigla i Starego Bo-
janowa.

AKA
foto A. Kasperska

Z okazji skorzystały grupy szkolne 
ze Śmigla

19 czerwca 2016 roku w Restau-
racji „Poemat” w Śmiglu odbyło 
się Walne Zgromadzenie Sprawoz-
dawcze  Gminnego Związku Rolni-
ków Kółek i Organizacji Rolniczych 
w Śmiglu. Otwarcia zebrania dokonał 
prezes – Zygmunt Konieczny. Po po-
witaniu delegatek i delegatów (na 30 
uprawnionych obecnych było 22) pre-
zes przedstawił i powitał zaproszonych 
gości w osobach: w zastępstwie bur-
mistrz Śmigla, Piotra Szmytkowskiego – 
skarbnika Śmigla, Aleksego Adamczew-
skiego – prezesa Banku Spółdzielczego 
w Śmiglu, Ryszarda Fornalika – prezesa 
spółki „Śmigrol”, Pawła Śliwińskiego – 
członka zarządu spółki „Śmigrol” oraz 
koordynatora biura Gminnego Związku, 
a jednocześnie radnego rady powiatu 
kościańskiego – Krzysztofa Walachow-
skiego.

Po wyborze przewodniczącego ze-
brania – Aleksandra Przydrożnego 
i sekretarza zebrania – Krzysztofa Wa-
lachowskiego przystąpiono do realiza-
cji porządku obrad. Prezes Zygmunt 
Konieczny przedstawił sprawozdanie 
z działalności związku za 2015 roku.

Jak co roku, związek prowadził in-
tensywne działania w środowisku 

Kółka obradowały
rolniczym w zakresie szkoleń chemi-
zacyjnych, rozprowadzania materiału 
siewnego kwalifikowanego, szkoleń 
z firmami nawozowo-paszowymi, a tak-
że spotkań z kandydatami na posłów 
na sejm RP. Równocześnie związek brał 
czynny udział w przygotowywaniu do-
żynek powiatowo-gminno-parafialnych 
zorganizowanych w Śmiglu. Członko-
wie i sympatycy związku odbyli kilka 
wyjazdów szkoleniowo turystycznych 
m.in. na: AGRO-SHOW Bednary, do 
Gniezna, czy na Kaszuby. Zorganizowa-
no także dzień kobiet dla pań z KGW 
i wieczorek karnawałowy dla członków 
i sympatyków związ-
ku. Na koniec prezes 
– Zygmunt Koniecz-
ny podziękował 
wszystkim wspiera-
jącym działalność 
związku na współ-
pracę w 2015 roku 
i prosił o wsparcie 
w 2016 roku. Po wy-
słuchaniu sprawoz-
dania z działalności 
i sprawozdania fi-
nansowego komisji 
rewizyjnej, podjęto-

jednomyślnie uchwałę o udzieleniu abso-
lutorium Prezydium Związku za 2015 r.

W wolnych głosach i dyskusji poru-
szano sprawy istotne dla środowiska 
rolniczego m.in. prezes zaprosił na spo-
tkanie do Poladowa w dniu 28 czerwca 
2016 roku na wykład dr Tomasza Ber-
beki z Uniwersytetu Przyrodniczego 
we Wrocławiu nt. „Sytuacji dochodowej 
w rolnictwie wobec procesów libera-
lizacji w handlu międzynarodowym 
na świecie”. Po zakończonej dyskusji 
przewodniczący zebrania zakończył ob-
rady.

K.W., foto M.D.

Delegaci Kółek Rolniczych
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W pierwszą czerwcową niedzielę 
na boisku w Wonieściu odbyły się 
gminne zawody sportowo-pożarni-
cze. Sędzią głównym zawodów był st. 
bryg. Andrzej Ziegler. Udział w zawo-
dach wzięło 36 drużyn, w tym 7 kobie-
cych. Strażacy do pokonania mieli bieg 
sztafetowy z przeszkodami oraz ćwicze-
nia bojowe. Ocenie podlegała zarówno 
szybkość wykonania zadania, jak i jego 
poprawność.

Poniżej wyniki końcowe zmagań 
w poszczególnych kategoriach w gru-
pie MDP:
MDP dziewczęta:
Ćwiczenia bojowe
• I miejsce - MDP Karśnice
• II miejsce - MDP Czacz
• III miejsce - MDP Wonieść
• IV miejsce - MDP Machcin
• V miejsce - MDP Bronikowo

Sztafeta pożarnicza 400m z przeszkoda-
mi
• I miejsce - MDP Karśnice
• II miejsce - MDP Czacz
• III miejsce - MDP Wonieść
• IV miejsce - MDP Machcin
• V miejsce - MDP Bronikowo

MDP chłopcy:
Ćwiczenia bojowe
I miejsce - MDP Machcin
• II miejsce - MDP Czacz
• III miejsce - MDP Żegrówko
• IV miejsce - MDP Morownica
• V miejsce - MDP Nietążkowo
• VI miejsce - MDP Karśnice
• VII miejsce - MDP Sierpowo
• VIII miejsce - MDP Stare Bojanowo

Sztafeta pożarnicza 400m z przeszkoda-
mi
• I miejsce - MDP Machcin
• II miejsce - MDP Morownica
• III miejsce - MDP Czacz
• IV miejsce - MDP Stare Bojanowo
• V miejsce - MDP Nietążkowo
• VI miejsce - MDP Sierpowo
• VII miejsce - MDP Karśnice
• VIII miejsce - MDP Żegrówko

Poniżej wyniki końcowe zmagań w po-
szczególnych kategoriach w grupie A:
Męskie drużyny pożarnicze
Ćwiczenia bojowe
• I miejsce - OSP Machcin
• II miejsce - OSP Nietążkowo I
• III miejsce - OSP Śmigiel
• IV miejsce - OSP Wonieść
• V miejsce - OSP Nietążkowo II
• VI miejsce - OSP Morownica

Strażackie zmagania
• VII miejsce - OSP Stare Bojanowo
• VIII miejsce - OSP Bronikowo
• IX miejsce - OSP Spławie
• X miejsce - OSP Karśnice
• XI miejsce - OSP Robaczyn II
• XII miejsce - OSP Nowa Wieś
• XIII miejsce - OSP Sierpowo
• XIV miejsce - OSP Karmin
• XV miejsce - OSP  Czacz
• XVI miejsce - OSP Sierpowo II
• XVII miejsce - OSP Sierpowo I

Sztafeta pożarnicza 7x50m z przeszko-
dami
• I miejsce - OSP Machcin
• II miejsce - OSP Czacz
• III miejsce - OSP Śmigiel
• IV miejsce - OSP Spławie
• V miejsce - OSP Nietążkowo II
• VI miejsce - OSP Nietążkowo I
• VII miejsce - OSP Morownica
• VIII miejsce - OSP Stare Bojanowo
• IX miejsce - OSP Bronikowo
• X miejsce - OSP Karmin
• XI miejsce - OSP Karśnice
• XII miejsce - OSP Sierpowo II
• XIII miejsce - OSP Robaczyn I
• XIV miejsce - OSP Nowa Wieś
• XV miejsce - OSP Robaczyn II
• XVI miejsce - OSP Sierpowo
• XVII miejsce - OSP Wonieść

Poniżej wyniki końcowe zmagań w po-
szczególnych kategoriach w grupie C:
Kobiece drużyny pożarnicze
Ćwiczenia bojowe
• I miejsce - KDP Sierpowo
• II miejsce - KDP Wonieść

Sztafeta pożarnicza 7x50m z przeszko-
dami
• I miejsce - KDP Sierpowo
• II miejsce - KDP Wonieść

Poniżej wyniki końcowe zmagań 
w poszczególnych kategoriach w gru-
pie OLD-BOY:
Męskie drużyny pożarnicze
Ćwiczenia bojowe
• I miejsce - OSP Karśnice
• II miejsce - OSP Nietążkowo
• III miejsce - OSP Czacz
• IV miejsce - OSP Sierpowo

Sztafeta pożarnicza 7x50m z przeszko-
dami
• I miejsce - OSP Czacz
• II miejsce - OSP Nietążkowo
• III miejsce - OSP Sierpowo
• VI miejsce - OSP Karśnice

Klasyfikacja generalna zawodów w gru-

pie MDP dziewczęta
• I miejsce - MDP Karśnice
• II miejsce - MDP Czacz
• III miejsce - MDP Wonieść
• IV miejsce - MDP Machcin
• V miejsce - MDP Bronikowo

Klasyfikacja generalna zawodów w gru-
pie MDP chłopcy
• I miejsce - MDP Machcin
• II miejsce - MDP Czacz
• III miejsce - MDP Morownica
• IV miejsce - MDP Nietążkowo
• V miejsce - MDP Żegrówko
• VI miejsce - MDP Karśnice
• VII miejsce - MDP Sierpowo
• VIII miejsce - MDP Stare Bojanowo

Klasyfikacja generalna zawodów w gru-
pie A:
• I miejsce - OSP Machcin
• II miejsce - OSP Nietążkowo I
• III miejsce - OSP Śmigiel
• IV miejsce - OSP Nietążkowo II
• V miejsce - OSP Morownica
• VI miejsce - OSP Spławie
• VII miejsce - OSP Stare Bojanowo
• VIII miejsce - OSP Wonieść
• IX miejsce - OSP Bronikowo
• X miejsce - OSP Karśnice
• XI miejsce - OSP Robaczyn II
• XII miejsce - OSP Nowa Wieś
• XIII miejsce - OSP Sierpowo
• XIV miejsce - OSP Karmin
• XV miejsce - OSP Czacz
• XVI miejsce - OSP Sierpowo II
• XVII miejsce - OSP Robaczyn I

Klasyfikacja generalna zawodów w gru-
pie C:
• I miejsce - KDP Sierpowo
• II miejsce - KDP Wonieść

Klasyfikacja generalna zawodów w gru-
pie OLD-BOY:
• I miejsce - OSP Nietążkowo
• II miejsce - OSP Karśnice
• III miejsce - OSP Czacz
• IV miejsce - OSP Sierpowo

Najlepszy czas ćwiczenia bojowego 
o puchar Burmistrza Śmigla:
• I miejsce - OSP Machcin – 35,1 s.
• II miejsce - OSP Nietążkowo I – 39,2 s.

M.M, fot. Marcin Szymczak
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Strażackie jubileusze

18 czerwca br. druhowie Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Bronikowie 
świętowali 90-lecie istnienia swojej 
jednostki. Na ten jubileusz przybyło 
wielu zaproszonych gości, m.in. bur-
mistrz Śmigla – Małgorzata Adamczak, 
członek Prezydium Zarządu Oddziału 
Wojewódzkiego Związku OSP RP woj. 
Wielkopolskiego im. gen. Stanisława 
Taczaka a zarazem prezes Zarządu Po-
wiatowego Związku OSP RP w Kościa-
nie – druh Kazimierz Król, prezes Za-
rządu Miejsko-Gminnego Związku OSP 
RP w Śmiglu – druh Jerzy Cieśla, ko-
mendant Powiatowy Państwowej Straży 
Pożarnej w Kościanie st. brygadier – Ja-
rosław Tomaszewski czy komen-
dant Zarządu Miejsko-Gminnego 
Związku OSP RP w Śmiglu – druh 
Łukasz Kurzawski.

Uroczystość rozpoczęła się prze-
marszem pocztów sztandarowych 
i Młodzieżowej Orkiestry Dętej ze 
Śmigla przez główną ulicę wsi. Or-
szak poprzedzała konna sikawka, 
powożona przez Esterę i Sylwię 
Rydlichowskie. Następnie odby-
ła się msza św. w intencji żywych 
i zmarłych członków OSP Broni-
kowo odprawiona przez ks. Józefa 
Rydlewskiego. W dalszej części 
obchodów 90-lecia OSP w Bronikowie 
odbyła się uroczysta akademia, którą 
poprowadził prezes Ireneusz Nowak. 
Podczas jej trwania odczytano rys histo-
ryczny jubilatki. 
Następnie zasłużonym i wyróżniającym 
się strażakom wręczono odznaczenia:
Złoty medal „Za zasługi dla pożarnic-
twa” otrzymali druhowie: Antoni Samol 
Antoni, Grzegorz Konieczny, Jan Frąc-
kowiak, Stanisław Sosiński.
Srebrny medal „Za zasługi dla pożar-
nictwa” otrzymali druhowie: Damian 
Śliwiński, Rafał Śliwiński i Rafał Nyczka. 
Brązowy medal „Za zasługi dla pożarnic-
twa” otrzymali druhowie: Konrad Smok, 
Krzysztof Śliwiński, Łukasz Rodewald, 
Ryszard Konieczny, Piotr Sosiński, Ro-
man Kubiak, Jakub Dworczak, Mateusz 
Śliwiński i Łukasz Śliwiński.
Odznaki za wysługę lat otrzymali nastę-
pujący druhowie: 
Za wysługę 5 lat: Krzysztof Sosiński, 
Marcin Rękoś i Jakub Dworczak.
Za wysługę 10 lat: Mateusz Śliwiński, 
Andrzej Sieradzki, Tobiasz Śliwiński, 
Łukasz Frąckowiak, Hubert Śliwiński, 
Mateusz Walczak, Daniel Śliwiński, 
Piotr Sosiński, Błażej Tajchert, Paweł 
Napierała i Karol Kubiak.
Za wysługę 15 lat: Krzysztof Śliwiński, 

Roman Frąckowiak, Damian Śliwiń-
ski, Krzysztof Nyczka, Rafał Śliwiński, 
Konrad Smok, Paweł Śliwiński, Paweł 
Szkudlarczyk, Piotr Ossowski, Hubert 
Ambrowczyk, Łukasz Śliwiński i Łukasz 
Rodewald.
Za wysługę 20 lat: Ryszard Konieczny, 
Grzegorz Konieczny, Rafał Nyczka, Wi-
tek Krystek i Stanisław Frąckowiak.
Za wysługę 25 lat: Jarosław Józefczak, 
Piotr Cichorzewski, Ryszard Rydlichow-
ski i Arek Frąckowiak.
Za wysługę 30 lat: Roman Gindera, Hen-
ryk Majorek, Paweł Śliwiński i Jan Frąc-
kowiak.
Za wysługę 35 lat: Tadeusz Cyka, Ry-

szard Majorek, 
Krzysztof Drob-
nik, Marek Ku-
charski,. Andrzej 
Drobnik, Henryk 
Biberstaj, Da-
riusz Jakubowski 
i Ireneusz No-
wak.
Za wysługę 40 lat: 
Stanisław Sosiń-
ski, Ferdynad Rę-
koś oraz Bogdan 
Leśny.
Za wysługę 45: 
Ryszard Śliwiń-
ski, Ryszard Je-
rzyk, Władysław 
Śliwiński, Leon 
Konieczny i Anto-
ni Samol.
Za wysługę 50 lat: 
Henryk Ambrow-
czyk. 
Za wysługę 65 lat: 
Marian Drobnik.
Za wysługę 70 lat: 
Czesław Sroczyń-
ski i Józef Śliwiń-
ski.

Zarząd i człon-

kowie OSP  Bronikowo przy okazji uro-
czystości 90-lecia istnienia i działania 
złożyli podziękowania druhom za ich 
wieloletnią pracę społeczną na rzecz 
lokalnego środowiska, a także za prze-
kazywanie poszanowania munduru i tra-
dycji strażackich. Również zaproszeni 
goście nie szczędzili druhom słów po-
dziękowań i pochwały. Uroczystości za-
kończyła część artystyczna w wykona-
niu dzieci z Boguszyna i Zespołu Szkół 
z Bronikowa oraz zabawa taneczna. 
Imprezie towarzyszyła również wystawa 
starych fotografii OSP Bronikowo.

Natomiast niedzielne przedpołudnie 
należało do Karśnic, gdzie świętowano 
70-lecie istnienia OSP. Uroczystości tak-
że rozpoczęła msza święta, która odbyła 

się przy sali wiejskiej. Podczas 
części oficjalnej dokonano po-
święcenia wozu strażackiego. 
Zwieńczeniem święta była za-
bawa.

Obchody rocznicowe były 
okazją do uhonorowania zasłu-
żonych strażaków branżowymi 
odznaczeniami i wyróżnienia-
mi. Obydwa wydarzenia swoją 
grą uświetniła Młodzieżowa Or-
kiestra Dęta ze Śmigla.

I. Nowak, M. Majer
foto Mariusz Jankowiak

Poczet sztandarowy OSP Bronikowo
z prezesem jednostki
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Dzień Dziecka dla wielu wsi 
i osiedli jest okazją do zorganizo-
wania festynu dla najmłodszych 
mieszkańców. 

Zarząd Osiedla nr 4 w Śmiglu zorga-
nizował taki festyn 28 maja br. Na tę 
okoliczność przygotowano moc atrak-
cji: rysunek na asfalcie, gry i zabawy 
sportowe, m.in.: biegi w workach, rin-
go, hula-hop, a także przeciąganie liny. 
W wiele konkurencji chętnie włączali 
się rodzice, a nawet dziadkowie. Atrak-
cją był występ grupy tańczącej zum-
bę z instruktorką Beatą Hałat. Dzięki 
uprzejmości Sławomira Starkbauera 
uczestnicy festynu mogli skorzystać 
z przejażdżki bryczką, a Jarosław Gór-
ny zapraszał na rajd Fiatem 125p (rocz-
nik 1974!).

Przed uczestnikami festynu zapre-
zentowali się mali strażacy z OSP Nie-
tążkowo obsługujący jedyną w gmi-
nie ręczną mini sikawkę. Wszystkich 
uczestników obdarowano słodyczami 
i nagrodami, a dzieciom dużo radości 
sprawiły lody ufundowane przez pań-
stwa Talarków.

W turnieju siatkówki mieszanej 
o puchary przewodniczącego Zarządu 
Osiedla – Włodzimierza Drótkowskie-
go zwyciężyły „Popieliki”.

Oprawę muzyczną festynu zapew-
nił Roland Ratajczak. Na zakończenie 
uczestników poczęstowano kiełbasą 
z kotła.

Imprezę zaszczyciła swą obecnością 
burmistrz Śmigla – Małgorzata Adam-
czak.

Organizatorzy dziękują Ośrodkowi 
Kultury Fizycznej i Rekreacji w Śmiglu 
oraz sponsorom: E.M. Talarkom, Ilo-
nie Czajce i Barbarze Frąckowiak. 

W niedzielę, 29 maja br. odbył się 
piknik zorganizowany przez Zarząd 
Osiedla nr 1 oraz Koło Wędkarskie 
w Śmiglu. Był to dzień pełen atrakcji.

Na terenie przy stawie Egelsee 

Dzieci świętowały

w tym roku spotkało się 35 dzieci. Jak 
co roku, zorganizowano konkurencję 
wędkarską, w której udział wzięło 14 
dziewczynek i 21 chłopców. Wśród 
dziewczynek podium zajęły kolejno: 
Nadia Rumińska, Alicja Siczyńska 
i Klaudia Biskup. W kategorii chłop-
ców triumfowali: Bartosz Stróżyński, 
Kacper Włódarczak oraz Michał We-
sołek. Nagrodzeni zostali jednak wszy-
scy uczestnicy konkursu.

Oprócz możliwości złowienia rybki 
dla dzieci przygotowano szereg innych 
zabaw i atrakcji, były: przejazdy konne 
zorganizowane przez Piotra Wiśniew-
skiego oraz państwo Krupka, biegi 
w worku, rzuty od celu, ringo czy lotka-
mi, za które otrzymywałysłodkie upo-
minki. Nie zabrakło także malowania 
twarzy, wspólnego pieczenia kiełbasek 
oraz biesiadowania przy ognisku.

Organizatorzy serdecznie dziękują 
wszystkim osobom zaangażowanym 

w organizację pikniku.
3 czerwca bawiły się także dzie-

ci z Bruszczewa. Pogoda dopisała, 
a najmłodsi chętnie brali udział w we 
wszystkich, nawet tych trudniejszych 
konkurencjach. Rada Sołecka przygo-
towała nie tylko nagrody, ale i słodki 
poczęstunek. 

Wiele atrakcji czekało także na dzieci 
4 czerwca br. w Nietążkowie. Tu nie-
wątpliwie największym powodzeniem 
cieszyły się kule Bumper Ball oraz 
przejażdżki bryczką. Nie zabrakło za-
baw i konkursów z nagrodami. Dzieci 
mogly spędzić miło czas na zrewitali-
zowanym terenie przy sali wiejskiej.

Festyn w Brońsku odbył się 5 czerw-
ca. Ze względu na ostre słońce część 
konkursów przeprowadzono w sali 
wiejskiej. Jak zwykle, w Brońsku dla 
dzieci przygotowano losowanie na-
gród, lody oraz ognisko z kiełbaskami.

VI Rodzinny Piknik Osiedla nr 3 
w Śmiglu odbył się 6 czerwca. Osiedlo-
wy zarząd przygotował na terenie przy 
Centrum Kultury gry i zabawy, zarów-
no dla dzieci, jak i starszych miesz-
kańców osiedla, w tym również turniej 
w boule o boule. Natomiast na terenie 
Kurkowego Bractwa Strzeleckiego od-
była się grillowa biesiada. Tegoroczny 
piknik cieszył się rekordową frekwen-
cją.

Na najlepszych uczestników czekały 
nagrody ufundowane przez sponso-
rów. Wręczyły je wspólnie: przewod-
nicząca zarządu - Donata Malak oraz 
radna Danuta Strzelczyk.

Zarząd Osiedla nr 3 serdecznie dzię-
kuje mieszkańcom, którzy pomagali 
w przygotowaniu i przeprowadzeniu 
pikniku, Centrum Kultury w Śmiglu 
oraz Kurkowemu Bractwu Strzeleckie-
mu w Śmiglu za udostępnienie terenu, 
jak również Ośrodkowi Kultury Fi-
zycznej i Rekreacji oraz niezawodnym 
sponsorom.

Taaaka ryba... 
na festynie Osiedla nr 1

Bruszczewo Nietążkowo
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18 czerwca w Nowej Wsi dzieci mo-

gły uczestniczyć w Rodzinnym Festy-
nie Świętojańskim. Rada sołecka przy 
wsparciu pracowników Centrum Kul-
tury w Śmiglu przygotowała dla dzieci 

gry i zabawy, za udział w których otrzy-
mywały drobne nagrody. Chętni mogli 
posmakować ciast upieczonych przez 
mieszkanki Nowej Wsi.  Następnie 
odbyło się wspólne pieczenie kiełba-

sek przy ognisku. 
Tej nocy w Nowej 
Wsi zakwitł kwiat 
paproci. Uczestni-
cy oczekiwali przy 
dźwiękach muzy-
ki do północy, by 
udać się na jego po-
szukiwanie. W wy-
niku poszukiwań 
znalazły się, aż trzy 
kwitnące papro-
cie. Organizatorzy 
gratulują szczę-
ściarzom, a zainte-
resowanych zapra-
szają do Nowej Wsi 
za rok.

Współorganizato-
rem imprezy była 
Gminna Komisja 
R o z w i ą z y w a n i a 
Problemów Alko-
holowych w Śmi-
glu.

Najmłodsi miesz-
kańcy Żegrowa, 
Żegrówka oraz 
Bielaw 19 czerw-
ca bawili się przy 
sali wiejskiej w Że-
grówku. Rady so-
łeckie przygotowa-
ły wiele atrakcji, 
w tym gry, zabawy 
i konkursy, w któ-
rych każdy uczest-
nik otrzymywał 
drobny upominek. 
Poza słodkimi upo-
minkami dla dzie-
ci była też kawa 
i ciasto drożdżowe, 
którym raczyli się 

rodzice i opiekunowie maluchów. Nie 
zabrakło również kiełbasy z ogniska. 
Burmistrz Śmigla nie mogła uczest-
niczyć w imprezie, ale wraz z życze-
niami przekazała przez pracownika 
dzieciom cukierki. Festyn był także 
okazją do promowania zdrowego stylu 
życia.  Sołectwa Żegrowo, Żegrówko 
oraz Bielaw przy różnych okazjach łą-
czą siły i wspólnie organizują imprezy, 
dzieląc przy tym zadania. W tym roku 
odpowiedzialnym za przygotowanie 
imprezy był Henryk Skorupiński – soł-
tys z Żegrówka. Współorganizatorem 
Dnia Dziecka była Gminna Komisja 
Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych w Śmiglu oraz Ośrodek Kultury 
Fizycznej i Rekreacji w Śmiglu.

Ponadto 18 czerwca Rada Sołecka 
Morownicy z sołtysem Janem Józef-
czakiem zaprosiła mieszkańców do 
udziału w festynie przy sali wiejskiej. 
Zabawy dla dzieci przeprowadzili pra-
cownicy Ośrodka Kultury Fizycznej 
i Rekreacji w Śmiglu. Uczestnicy zo-
stali podzieleni na grupy wiekowe. Dla 
każdej z grup przygotowano konku-
rencje, między innymi: rzuty hula hop 
na krzyżak, skoki w workach, strzały 
piłką do bramki, kręgle, a także rzu-
ty woreczkami do miseczek. Każdy 
z uczestników otrzymał imienną kartę, 
na której prowadzący wpisywali punk-
ty zdobyte w poszczególnych konku-
rencjach. Troje dzieci, które w kate-
gorii wiekowej zdobyły największą 
liczbę punktów, otrzymało nagrody 
rzeczowe, zaś pozostali uczestnicy sło-
dycze. Dodatkowo dla najmłodszych 
były lody, jak również możliwość prze-
jażdżki na kucykach. Pięcioro dzieci 
wzięło udział w konkursie rysunko-
wym. Młodzi artyści rysowali kredą 
obraz rodzinnej wsi. Nie zabrakło tak-
że wspólnego pieczenia kiełbasek 
przy ognisku, a panie z rady sołeckiej 
częstowały swoimi wypiekami.

Redakcja
 foto archiwum

Nowa Wieś

Żegrówko

Morownica

Brońsko

Osiedle Nr 4
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Strajk szkolny w Śmiglu w latach 1906/1907

W tym roku mija 110. roczni-
ca powszechnego strajku szkol-
nego, który miał miejsce w latach 
1906/1907 na terenie zaboru pru-
skiego, a szczególnie w jego prowincji 
poznańskiej. Z tej okazji warto przypo-
mnieć zapomniane dziś wydarzenia, 
których bohaterami były polskie dzieci. 
Rozmiar i zasięg tego strajku były więk-
sze niż strajku wrzesińskiego z 1901 
roku. 

Strajk rozpoczął się 24 czerwca 1906 
roku w Miłosławiu. Dziś uznaje się, 
że we wszystkich strajkach wzięło 
wówczas udział 70 tysięcy dzieci z 950 
szkół. Strajkujące dzieci, ich rodzeń-
stwo oraz rodzice byli represjonowani 
przez władze pruskie. Do katalogu kar 
zaliczano m.in.: areszt poza zaplanowa-
nymi godzinami lekcyjnymi, przysłanie 
dodatkowych nauczycieli opłacanych 
przez miejscową ludność, zakaz udziału 
w działalności oświatowej, cofnięcie do-
tacji budżetowej, zatrzymanie w szkole 
po ukończeniu 14 roku życia, utrata pra-
cy przez rodziców, wydalenie ze szkół 
wyższych niż Volkssehule rodzeństwa 
strajkujących dzieci i kierowanie ich 
do ośrodków wychowawczych, budowa 
ze środków gminy dodatkowych po-
mieszczeń lekcyjnych (baraki) i wresz-
cie chłosta. Strajk został podjęty także 
w Śmiglu i w wielu podśmigielskich 
miejscowościach, np. w Czaczu, Karmi-
nie, Koszanowie, Kluczewie, Wielicho-
wie, Wonieściu, Żegrówku, itd. Wiado-
mości o tych strajkach pochodzą m.in. 
z: kronik szkolnych oraz polskiej prasy. 

W dniu 31.10.1906 roku pisano: 
„Przed rozpoczęciem strajku chłopcy 

zgromadzili się poza miastem, gdzie 
przyrzekli sobie, że wytrwają w tym 
postanowieniu. Był też między dziećmi 
polskimi jeden chłopiec niemiecki, któ-
ry gorąco zachęcał swoich kolegów do 
zapału, a grożąc pięścią zaklinał ich aby 
dotrzymali przyrzeczenia, że będą się 
uczyli religii tylko po polsku”. 

W dniu 9 listopada 1906 roku dono-
szono, że: „Zwołany w Sali Meisnera 
wiec nie odbył się, gdyż ten odmówił, 
ale dzieci zebrały 16,70 mk i zamówiły 
2 msze na intencję wytrwałości w straj-
ku”. 

21 listopada 1906 roku informowano, 
że: „W Śmiglu strajkuje 200 dzieci. Po 
odsiedzeniu aresztu idą do kościoła 
i śpiewają „Nie opuszczaj nas”, „Ser-
deczna Matko” i „Witaj Królowo”. 

1 grudnia 1906 roku Królewska Re-
gencja podjęła decyzję o zatrudnieniu 
od 1 stycznia 1907 roku 2 dodatkowych 
nauczycieli. W uzasadnieniu tej decyzji 
napisano m.in.: „W szkole katolickiej 
w Śmiglu zatrudnionych jest obecnie 6 
nauczycieli, którzy nauczają w 6 klasach 
przy 6 izbach i 430 dzieciach. Ostatnio 
dzieci ze starszych i średnich klas sta-
wiają zdecydowany opór katolickiej na-
uce religii w języku niemieckim, która 
została wprowadzona zarządzeniem 
Urzędu Nadzoru. Opór ten jest spowo-
dowany i popierany przez rodziców. To 
nieposłuszeństwo i wywołane przez nie 
osłabienie dyscypliny szkolnej powo-
dują nich niezbędność, aby u poszcze-
gólnych uczniów katolickich zapobiec 
dalszemu spustoszeniu normalnych 

stosunków i wywrzeć bardziej zdecy-
dowany niż dotychczas wychowawczy 
wpływ, i tym samym zmniejszyć zarów-
no liczebność poszczególnych klas jak 
i udzielić zwiększonej ilości lekcji opor-
nym uczniom.”

11 kwietnia 1907 roku podano, że: 
„Z powodu strajku dużo dzieci nie zo-
stało zwolnionych ze szkoły. Mimo to 
strajk nadal trwa”.

4 maja 1907 roku inspektor Grühn za-
rządził w Śmiglu konferencję nauczy-
cielską, która miała dotyczyć głównie 
14-letnich dzieci: „Dzieci te mają być 
w surowy sposób cieleśnie karane. Je-
śli chłosta zostanie bez skutku, należy 
stwierdzić, czy dzieci stawiają opór 
z nakazu rodziców. Jeżeli rodzice będą 
twierdzić, że nie mają wpływu na dzie-
ci, to należy nałożyć na nich kary pie-
niężne lub odbierać rodzicom prawo 
wychowywania swoich dzieci.”

Strajk wygasł, ale postawa dzieci 
oraz ich rodziców wzbudziła podziw 
w wielu krajach. Te dzieci w przyszło-
ści zasiliły szeregi powstańców wiel-
kopolskich. Natomiast postawę władz 
pruskich wyraził w 1885 roku Edward 
Hertmann w artykule pt. „Cofanie się 
niemczyzny” pisząc: „Skoro słowami 
tępią niemczyzną w swoich granicach, 
musimy odpowiedzieć represjami, 
musimy wykorzenić słowiańszczyznę 
w naszych granicach”. Myślę, że war-
to zadać sobie pytanie „Czy nie warto 
dzisiaj zastanowić się nad upamięt-
nieniem tych wydarzeń i ich uczestni-
ków?”.

Jan Pawicki

Stowarzyszenie Przyjaciół Śmi-
gielskiej Kolejki Wąskotorowej, 
w ramach realizowanego projektu 
pn. „Turystycznie i historycznie ze 
Śmigielską Kolejką Wąskotorową” 
przeprowadziło niecodzienną lekcję 
historii dla gimnazjalistów. Uczniowie 
ze Starego Bojanowa i Śmigla wraz 
z opiekunami, 22 czerwca 2016 r. spę-
dzili czas na śmigielskiej wąskotorów-
ce, gdzie mieli okazję poznać historię 

Lekcja historii na kolejce
zabytkowej kolejki oraz jej turystyczne 
walory. Poza przyswojeniem wiedzy 
o losach 116-latki uczniowie skorzystali 
z przejazdów motorówką, drezyną ręcz-
ną, a także zwiedzili lokomotywownię 
wyposażoną w zabytkowe maszyny. Do-
datkową atrakcją było pieczenie kiełba-
sek w ognisku.

Zamierzeniem organizatorów przed-
sięwzięcia było zwiększenie wiedzy 
młodych mieszkańców gminy Śmigiel 

o lokalnym zabytku, jakim jest Śmigiel-
ska Kolej Wąskotorowa oraz promocja 
jej turystycznych walorów.

Projekt otrzymał dofinansowanie 
z gminy Śmigiel.

AK, foto A.Kasperska
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Dzieci z Przedszkola Samorzą-
dowego w Śmiglu gościły tancerzy 
Zespołu Pieśni i Tańca ,,Żeńcy 
Wielkopolscy”. Spotkanie odbyło 
się w ramach realizowanego projektu 
edukacyjnego ,,Przygoda z historią”, 
którego jednym z celów było pozna-
nie wybranych tradycji i obrzędów re-
gionalnych. Kierownik zespołu – Rafał 
Rosolski omówił zwyczaje związane 
z nocą świętojańską. Dzieci z wielkim 
zainteresowaniem wysłuchały opowie-
ści o obrzędzie obchodzonym w wigi-
lię św. Jana, którym było palenie wie-
czorem ognisk. W obecności całej wsi 
zapalano stos i rozpoczynano śpiewy, 
pląsy, wesołe harce oraz praktyki wró-

Przygoda z historią
żebne i magiczne. Gdy 
ognisko przygasało, chłop-
cy skakali przez nie. Uważa-
no, że im wyżej się skoczy, 
tym lepsze będzie zdro-
wie i tym większe będzie 
sprzyjać szczęście. Stałym 
elementem sobótek było 
wyplatanie wianków przez 
dziewczęta i puszczanie ich 
na wodę, a potem wyłowie-
nie przez chłopców. Przed-
szkolaki z wielkim zainte-
resowaniem oglądały artystów, którzy 
poprzez taniec, śpiew i ruch odtworzyli 
tradycję nocy świętego Jana. Tancerzy 
nagrodzono gromkimi oklaskami. Na-

leży pielęgnować dawne zwyczaje i tra-
dycje, ponieważ są one ważną częścią 
naszej historii i kultury. 

E. Lemańska, foto archiwum

Żeńcy w przedszkolu

Publikujemy dwa zdjęcia zrobione w Śmiglu przed 
budynkiem strzelnicy (obecnie Centrum Kultu-
ry). Wszystkich, którzy mają jakiekolwiek informacje
na temat tych zdjęć prosimy o kontakt z Centrum Kultury (tel. 
65 5 180 273, mail: ck@ck-smigiel.pl). Szczególnie interesują 
nas informacje, kiedy i z jakiej okazji zostały zrobione oraz kto 
jest na zdjęciach.

Magdalena Dymarkowska

Szukamy informacji!
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Tegoroczny Festyn Świętojański 
został zorganizowany 25 czerw-
ca w Czaczu. Był to wyjątkowy dzień 
– nasza reprezentacja w piłce nożnej 
grała bowiem w 1/8 finału Euro mecz 
ze Szwajcarią. Nic więc dziwnego, że 
festyn „rozkręcił się” dopiero wtedy, 
gdy opadły pierwsze emocje i wszyscy 
oderwali się od telewizorów. Niestety 
pogoda pokrzyżowała tego dnia plany. 

Pracownice Centrum Kultury w Śmiglu 
zdążyły przeprowadzić kilka konkuren-
cji dla dzieci, folkowo zaśpiewały woka-
listki ze Studia Piosenki „Muzol” pod 
bacznym okiem instruktorki – Ewy Ha-
latyn i… rozpętała się burza! Wszyscy 
schowali się w sali, gdzie czekały kawa 
i placek przygotowane przez Radę So-
łecką. Kilka zabaw z dziećmi przeprowa-
dziła tam animatorka – Iwana Dera, ale 

Wianki w deszczu
z obrzędu świętojańskiego trzeba było 
zrezygnować. Nie przyniosło to radości 
uczestnikom, gdyż wianki przygotowa-
ne przez panie z KGW w Czaczu były 
naprawdę piękne. Na całe szczęście 
Czacz dysponuje salą, w której mógł się 
schronić zespół „Wehikuł” grający pod-
czas zabawy kończącej imprezę.

M.D.
foto M. Dymarkowska

7 czerwca w Zespole Szkół w Starej 
Przysiece Drugiej odbył się I Mię-
dzyszkolny Konkurs Informatyczny 
pod patronatem burmistrza Śmigla - 
Małgorzaty Adamczak. Skierowany był 
dla uczniów szkół podstawowych i gim-
nazjów z terenu gminy Śmigiel. 

W rywalizacji wzięły udział drużyny 

dwuosobowe. W kategorii gimnazja 
zmierzyło się ze sobą pięć zespołów 
ze: Starego Bojanowa, Śmigla, Czacza, 
Bronikowa i Starej Przysieki Drugiej. 
Natomiast w kategorii szkoła podsta-
wowa wystartowały cztery grupy: ze 
Starego Bojanowa, Bronikowa, Czacza 
i Starej Przysieki Drugiej. 

Po wylosowaniu stano-
wisk uczniowie przystąpili 
do rozwiązywania zadań 
praktycznych, w których 
musieli wykazać się wiado-
mościami i umiejętnościa-
mi informatycznymi. Na 
zakończenie pracy wszy-
scy uczestnicy otrzymali 
pamiątkowe dyplomy oraz 
upominki. 

W kategorii szkół podsta-
wowych pierwsze miejsce 
zajęła drużyna ze Starego 

Bojanowa (w składzie: Sara Jóźwiak 
i Jan Kazubski), drugie szkoła w Cza-
czu (Mateusz Frąckowiak i Mateusz 
Pintal), a na trzecim miejscu znaleźli się 
uczniowie ze Starej Przysieki Drugiej 
(Klaudia Korbik i Witold Galus). Wśród 
gimnazjalistów najlepszymi okazały się 
Nikola Kortus i Sandra Jóźwiak z gim-
nazjum w Śmiglu, drugie miejsce zajęli 
Miłosz Górny i Piotr Nowak ze Starej 
Przysieki Drugiej, a trzecie Kamil Olej-
nik i Katarzyna Nowak z Czacza. 

Szczególne podziękowania kierujemy 
do sponsorów: burmistrz Śmigla, Hur-
towni Ogrodniczej „Tempo” z Widzisze-
wa, Piekarni Gidaszewski z Przysieki 
Polskiej oraz Rady Rodziców Zespołu 
Szkół w Starej Przysiece Drugiej - za za-
angażowanie i wsparcie finansowe kon-
kursu.

Zofia Kolasa, Joanna Poprawiak
foto archiwum

I Międzyszkolny Konkurs Informatyczny

Burmistrz Małgorzata Adamczak 
wraz z żużlowcami Unii Leszno oraz 
klubową maskotką rozdawali w po-
niedziałek - 27 czerwca br. bilety 
na finał Indywidualnych Mistrzostw 
Polski na żużlu. Chętnych było wielu.

Akcja zaplanowana była na godzinę 
1600, jednak już pół godziny wcześniej 
na rynku zaczęło się pojawiać wielu ki-
biców w biało-niebieskich barwach klu-
bowych. Wszyscy niecierpliwie wycze-

Chętnych było wielu
kiwali zawodników - Mistrzów Polski. 
Gdy ci pojawili się na rynku, natych-
miast zostali otoczeni przez najmłod-
szych, którzy wykorzystali sytuację do 
otrzymania autografu oraz zrobienia 
sobie wspólnego zdjęcia. Następnie 
przyszedł czas na rozdanie wejściówek, 
które „zniknęły” w ciągu 10 minut. Żuż-
lowcy pozostali jeszcze ponad godzinę, 
aby porozmawiać z kibicami i rozdać im 
autografy. Bilety sfinansowane zostały 

z budżetu gminy Śmigiel.
M.M, foto M. Majer.

I Międzdzyszkolny Konkurs Informatyczny
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Na terenie parku przyszkolnego 
w Czaczu 12 czerwca br. odbył się 
Festyn Rodzinny. Organizatorami 
wydarzenia byli: Rada Rodziców oraz 
społeczność szkolna Zespołu Szkół 
w Czaczu. Partnerami w organizacji 
tegorocznego festynu byli: Stowarzy-
szenie „Nowe Życie”, Stowarzyszenie 
„Aktywni dla Dzieci” oraz Rady Sołec-
kie wsi: Czacz, Karśnice, Nowy Białcz, 
Stary Białcz, a także Glińsko.

Organizatorzy zadbali o liczne atrak-
cje: były pokazy oraz konkursy przy-
gotowane przez Ochotniczą Straż 
Pożarną w Czaczu, pokaz Komendy Po-
licji w Kościanie oraz przejażdżka małą 
bryczką państwa Lewandowskich, któ-
rą dzielnie ciągnął kucyk Milka. Naj-
młodsze dzieci bawiły się w Kąciku Ma-
lucha: malowały na folii, lepiły z masy 
solnej, rozgrywały konkurencje sporto-
wo-zręcznościowe, tworzyły balonowe 
zwierzątka i kwiatki. Swoją działalność 
zaprezentowali także członkowie Klu-
bu „Moja Pasja”: w kąciku charaktery-
zacji można było zmienić swój wygląd, 
zrobić zabawne zdjęcie w „fotobudce”, 
popróbować pisania gęsim piórem lub 
na starej maszynie biurowej oraz obej-

Festyn rodzinny w Czaczu
rzeć przygotowane wystawy.

W czasie trwania festynu rozegrano 
konkurencje sportowe dla dzieci i ich 
rodziców, można było skosztować pysz-
nych ciast przygotowanych przez ro-
dziców i uczniów, posłuchać piosenek 
w wykonaniu uczennic ZS w Czaczu, 
obejrzeć pokazy taneczne dziewczynek 
z zespołu „Tęcza”, pograć w gry plan-
szowe wykonane przez uczniów w pro-
jekcie o Polskich Noblistach, obejrzeć 
wystawę plac plastycznych uczniów, ta-
nio kupić używaną 
książkę, obejrzeć 
kroniki szkolne, 
sprawdzić swoje 
umiejętności w qu-
izie matematycz-
nym i dyktandzie 
ortograficznym. 
Nie zabrakło oczy-
wiście dmuchanej 
zjeżdżalni, czy 
waty cukrowej.

W godzinach 
popołudniowych 
park w Czaczu 
tętnił zabawą, mu-
zyką i sportem. 

Rozdano wiele nagród i upominków, 
których zakup możliwy był dzięki 
wsparciu finansowemu partnerów wy-
darzenia. Organizatorzy dziękują: spon-
sorom, rodzicom, nauczycielom, po-
zostałym pracownikom Zespołu Szkół 
oraz uczniom za pomoc w przygotowa-
niu i organizacji tegorocznego festynu, 
a także wszystkim uczestnikom za przy-
bycie i dobrą zabawę.

Organizatorzy
 foto archiwum

Festyn Rodzinny w Czaczu

Pociąg do folkloru
VI Międzynarodowe Spotkania Folk-

lorystyczne „Pociąg do Folkloru” 
zwieńczył niedzielny koncert galowy, 
który 3 lipca br. odbył się na śmigielskiej 
stacji kolejki wąskotorowej.

Przed publicznością, wśród której zasie-
dli m.in.: wicestarosta kościański - Stefan 
Stachowiak, burmistrz Śmigla - Małgorzata 
Adamczak, zastępca burmistrza - Marcin 
Jurga, zastępca wójta gminy Kościan - Miro-
sław Duda, przewodniczący Rady Miejskiej - 
Wiesław Kasperski, dyrektor Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie - Arleta 
Adamczak-Puk, zaprezentowały się trzy ze-
społy zagraniczne: węgierski Dance Ensem-
ble „Rege”, rumuński Folk Ensemble „Ba-
nul Mihalcea” i słowacki - Folklórny Súbor 

„Čarnica” oraz rodzimy „Żeńcy Wielkopol-
scy”. Zebrani obejrzeli również międzynaro-
dowe zawody drezyn ręcznych, w których 
wzięli udział reprezentanci wszystkich ze-
społów folklorystycznych. Obok występów 
na scenie odbywały się turystyczne prze-
jazdy wąskotorówką. Na zakończenie kon-
certu galowego zagraniczne zespoły oraz 
burmistrz Małgorzata Adamczak otrzymali 
pamiątkowe ceramiki ufundowane przez 
Stowarzyszenie „Żeńcy Wielkopolscy”.

Folklorystyczne spotkania trwały kilka 
dni. W czwartek, 30 czerwca zespoły zwie-
dzały Poznań, zaś piątek przedstawiciele 
tanecznych grup rozpoczęli poranną wizy-
tą w Urzędzie Miejskim Śmigla. Powitali 
ich: Marcin Jurga – zastępca burmistrza 

Śmigla, Stefan Stachowiak – wicestarosta 
kościański oraz Arleta Adamczak-Puk 
– dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimna-
zjalnych w Nietążkowie i jednocześnie 
radna Rady Miejskiej Śmigla. Po wizycie 
członkowie zespołów, już w pełnym skła-
dzie, zwiedzili śmigielskie wiatraki oraz 
dzięki uprzejmości Kurkowego Bractwa 
Strzeleckiego w Śmiglu skorzystali ze 
strzelnicy. Wieczorem na tancerzy i mu-
zyków czekały liczne atrakcje przygoto-
wane na śmigielskiej kolejce wąskotoro-
wej. Zakończone zostały ogniskiem przy 
sali wiejskiej w Robaczynie. Członkowie 
zespołów zwiedzili śmigielską lokomoty-
wownię, skorzystali z przejazdów drezy-
nami oraz przejazdów kolejką. Wieczór 
na wąskotorówce odbył się w ramach 
projektu „Folklor na wąskich torach”
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realizowanego przez Stowarzyszenie 
Przyjaciół Śmigielskiej Kolejki Wąsko-
torowej, a współfinansowanego ze środ-
ków powiatu kościańskiego.

W sobotę uczestnicy folklorystycznych 
spotkań skorzystali z bazy sportowej 
w Śmiglu, a wieczorem w ramach wi-
dowiska świętojańskiego koncertowali 
w Skansenie Filmowym „Soplicowo” 
w Cichowie. 

W niedzielę, przed koncertem galo-
wym, poszczególne zespoły uświetniły 
msze św. w śmigielskich parafiach oraz 
w parafii w Starym Bojanowie. 

Organizatorami spotkań byli: Stowa-
rzyszenie Miłośników Folkloru „Żeńcy 
Wielkopolscy”,  burmistrz Śmigla i sta-
rosta kościański. Natomiast współorga-
nizatorami zostali: Miasto i Gmina Krzy-
wiń, Zakład Gospodarki Komunalnej 

i Mieszkaniowej w Śmiglu, Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych im. Jana Kaspro-
wicza w Nietążkowie, Stowarzyszenie 
Przyjaciół Śmigielskiej Kolejki Wąskoto-
rowej, a także Centrum Kultury w Śmi-
glu. Organizatorzy składają podzięko-
wania Bractwu Kurkowemu w Śmiglu, 
Ośrodkowi Kultury Fizycznej w Śmiglu 
oraz członkom i rodzicom z Zespołu 
Pieśni i Tańca „Żeńcy Wielkopolscy” 
za pomoc w przeprowadzeniu spotkania 
folklorystycznego. 

Projekt „Pociąg do folkloru” został 
współfinansowany przez Samorząd Wo-
jewództwa Wielkopolskiego oraz Staro-
stwo Powiatowe w Kościanie. Patronat 
medialny objęli: Radio Elka i Telewizja 
Leszno.

AKA
foto A. Kasperska, M. Dymarkowska
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Najczęściej po Turniejach Wsi 
wszyscy uczestnicy są spieczeni 
słońcem. Zdarza się jednak inaczej… 
Był taki (w Starej Przysiece Pierwszej), 
w trakcie którego przyszła burza tak 
silna, że właściciele stoisk zbierali po 
niej swoje rzeczy na pobliskim polu. 
Z części konkurencji trzeba było zre-
zygnować, rozegrano jedynie „picie 
napoju przez słomkę”. Innego roku 
burza rozpętała się tuż przed planowa-
nym Turniejem Wsi w Starym Bojano-
wie, pogoda jednak ustabilizowała się 
i turniej odbył się, choć murawa boiska 

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecz-
nych INGA jest patronem projektu 
„Babie Lato”, którego adresatem jest 
nieformalna grupa seniorek z Nietążko-
wa oraz Śmigla. 

Współpraca z seniorkami z Nietąż-
kowa ze stowarzyszeniem rozpoczęła 
się z inicjatywy jednej z nich – Jadwi-
gi Skarżyńskiej Panie spotykają się 
w Nietążkowie już od kilku lat. Nie 
wystarczają im jednak spotkania czy-
sto towarzyskie. Od pewnego czasu 
chciały zorganizować dla siebie zajęcia, 
warsztaty, a przede wszystkim rozwi-
jać swoje zainteresowania. Nie mają 
jednak doświadczenia w pozyskiwaniu 
dofinansowania, czy w pisaniu projek-
tów. W związku z tym zwróciły się o po-
moc do stowarzyszenia, które chętnie 
wsparło je w tej kwestii. Tak powstał 
projekt „Babie lato”, który realizowany 
jest w ramach Konkursu Mikrodotacji 
Wielkopolska Wiara 2016 dofinansowa-
nego ze środków Programu Fundusz 
Inicjatyw Obywatelskich. Konkurs ten 
ogłoszony został przez Stowarzyszenie 
Centrum PISOP z Leszna.

Pomysł na wszystkie zaplanowane 
zajęcia oraz warsztaty to wynik „burzy 
mózgów” seniorek, które wykazały się 
niezwykłą kreatywnością, otwartością 

„Babie Lato” czas zacząć…
i chęcią zmiany. Paniom przyświeca 
również pewien cel – chcą pokazać in-
nym seniorom, których w naszej gmi-
nie jest niemało, że starość nie musi 
oznaczać zamknięcie w domu i izolowa-
nie się od innych.

Plan zajęć jest bardzo ambitny. Już 21 
czerwca br. w Restauracji POEMAT od-
były się pierwsze zajęcia – warsztaty flo-
rystyczne pod hasłem „Kobiety nie bij 
nawet kwiatem”. Warsztaty poprowa-
dziła pracownica kwiaciarni „Astra-2” 
Małgorzaty i Jerzego Adamczewskich 
– Agnieszka Geartig. Podczas zajęć 
panie poznały techniki tworzenia bu-
kietów, kompozycji kwiatowych, uczyły 
się wykorzystywania i łączenia różnych 
materiałów, doboru kolorów i projek-
towania nowych wzorów kwiatowych. 
Warsztat miał na celu wyposażyć grupę 
seniorek w wiedzę i umiejętności wyko-
rzystania tego, co urosło w przydomo-
wych ogrodach i na pobliskich polach, 
łąkach do uatrakcyjnienia wystroju, 
dekoracji potraw, formowania kompo-
zycji z kwiatów i roślin oraz korzysta-
nia z techniki florystycznej i dodatków 
florystycznych. Tworząc kompozycje, 
w miłej atmosferze, przy kawie, Panie 
rozwijały wrażliwość estetyczną, kre-
atywność, a także wykazały się umie-

jętnością współpracy. Zdobyte podczas 
warsztatów umiejętności będą mogły 
wykorzystać w przyszłości do wystroju 
wnętrza domu, w pracach ogrodowych, 
czy też w komponowaniu różnego ro-
dzaju wiązanek okolicznościowych. Na 
zakończenie panie zabrały do domu wy-
konane przez siebie bukiety kwiatów. 

Następne, zaplanowane w projekcie 
zajęcia i warsztaty mają intrygujące ty-
tuły: „Czy już znasz decoupage?”, „Nie 
taki diabeł straszny, jak go po-malują” 
(spotkanie z kosmetyczką), „Między 
ustami a brzegiem pucharu” (warsz-
tat z aranżacji stołu), czy „W orszaku 
Dionizosa” (wyjazd do Zielonej Góry 
na „Jarmark Winobraniowy” jako pod-
sumowanie projektu). 

Projekt rozpoczął się 1 czerwca., a za-
kończy się 30 września br. Jego liderka-
mi są: Halina Haffmann, Barbara Schul-
z-Wojciechowska oraz Gabryela Kozak.

Babie Lato to jeden z trzech projek-
tów, na realizację którego Stowarzy-
szenie Inicjatyw Społecznych INGA 
pozyskało w tym roku dofinansowanie. 
Łączna kwota, jaką udało się w tym 
roku pozyskać, to blisko 90 tys zł.

Izabella Szablewska
foto Izabella Szablewska

Takiego turnieju jeszcze nie było
nie była już taka sama po konkurencji 
„przeciąganie liny”.

W tym roku jednak burza nie dała 
nam żadnych szans. Wszystkie druży-
ny były przygotowane, miała zacząć 
się pierwsza konkurencja.. Nagle roz-
pętał się silny wiatr, a chwilę później 
rzęsisty deszcz „zmył wszystkich” z bo-
iska piłkarskiego w Wonieściu. Z uwagi 
na bezpieczeństwo zawodników, nie 
było innej alternatywy... trzeba było 
odwołać XVII Turniej Wsi i Osiedli. 
Zmoknięci i zziębnięci musieliśmy się 
przyznać do porażki w walce z pogodą. 

O tym, czy turniej zostanie rozegrany 
jeszcze w tym roku zadecydują kapita-
nowie drużyn podczas zorganizowane-
go w tym celu spotkaniu.

M.D., foto M.D.
Sędziowie w walce z wiatrem

Kobiety nie bij nawet kwiatem”
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Podsumowano gminne konkursy 
szkolne z: matematyki, informaty-
ki oraz języka polskiego. Wręczenie 
nagród odbyło się w Urzędzie Miejskim 
Śmigla.

Nagrody wręczali: burmistrz Śmigla - 
Małgorzata Adamczak, zastępca burmi-
strza - Marcin Jurga oraz sekretarz Śmi-
gla - Maja Moskwa-Loman. Laureatom 
towarzyszyli opiekunowie.

W konkursie „Mistrz Matematyki” 
klas II szkół podstawowych wyróżnio-
no: Wojciecha Ziemniaka, Wiktoria 
Skrzypczaka i Lenę Domagałę, ze SP 
w Śmiglu, Martynę Żurek ze SP w Sta-

Nagrodzono najlepszych
rej Przysiece Drugiej, Mariolę Izydo-
rczyk i Klaudię Klaba ze SP w Starym 
Bojanowie oraz Nadię Janicką z SP 
w Bronikowie. W konkursie „Mistrz 
Matematyki” klas III nagrodę otrzyma-
ła Anna Nowak ze SP w Śmiglu.

Mistrzem Ortografii klas II została 
Nadia Janicka z SP w Starym Bojano-
wie, natomiast w kategorii klas III na-
grodzono Julię Olejnik z SP w Śmiglu 
oraz Zofię Trafas z SP Czacz. Ponadto 
w Starej Przysiece Drugiej po raz pierw-
szy zorganizowano gminny konkurs in-
formatyczny, pod honorowym patrona-
tem burmistrza Śmigla. Konkurs odbył 

się w kategorii szkół podstawowych 
oraz gimnazjum. Wśród młodszych 
pierwsze miejsce zajęli Sara Jóźwiak 
oraz Jan Kazubski (SP Stare Boja-
nowo), drugie Mateusz Frąckowiak 
i Mateusz Pintal (SP Czacz), a trzecie 
Klaudia Korbik i Witold Galus (SP Sta-
ra Przysieka Druga). Wśród gimnazjali-
stów najlepsi okazali się Nikola Kortus 
i Sandra Jóźwiak (Gimnazjum Śmigiel), 
drugie miejsce zajęli Piotr Nowak i Mi-
łosz Górny (Gimnazjum Stara Przysie-
ka Druga), a trzecie Kamil Olejnik i Ka-
tarzyna Nowak (Gimnazjum Czacz).

AKA, foto A. Kasperska

Śmigielscy radni, 23 czerwca br. 
podczas XXI sesji, jednogłośnie 
udzielili burmistrz Małgorzacie 
Adamczak absolutorium z wyko-
nania budżetu gminy za rok 2015. 
Uchwałę poprzedziła debata absoluto-
ryjna. Dochody w minionym roku zo-
stały wykonane w 99,92%, zaś wydatki 
w 92,34%.

Uchwała w sprawie udzielenia abso-
lutorium była jedną z siedmiu podję-
tych w trakcie czerwcowej sesji. Rada 
Miejska zatwierdziła także sprawozda-
nie finansowe wraz ze sprawozdaniem 
z wykonania budżetu za rok 2015. Po-
nadto radni przyjęli rezygnację radne-
go Krzysztofa Łącznego z członkostwa 
w Komisji Planowania i Rozwoju, któ-
remu na majowej sesji rajcy powierzyli 
funkcję wiceprzewodniczącego rady.

Radni wprowadzili także zmiany 
w bieżącym budżecie gminy. Zwiększe-
niu uległy, m.in. o 800 tys. zł wydatki 
związane z remontem dróg publicznych 
i o 245 tys. wydatki z przeznaczeniem 
na drogowe inwestycje, w tym na prze-
budowę 900 metrów chodnika wraz 
z oświetleniem na ulicy Przysieckiej 
w Bruszczewie oraz przebudowę ulic 
w Śmiglu: Wyspiańskiego (230 m), Pa-
derewskiego (420 m) na odcinku od ul. 
Kościuszki do Mierosławskiego i ulicy 
Konopnickiej (115 m) na odcinku od 

XXI sesja Rady Miejskiej
Paderewskiego do Mierosławskiego. 
O prawie 50 tys. złotych zwiększyły się 
wydatki związane z planowanym zaku-
pem i montażem elementów na placach 
zabaw w: Poladowie, Nietążkowie, Ro-
baczynie, Glińsku, Machcinie, Starej 
Przysiece Pierwszej i Drugiej, Morow-
nicy, Nowej Wsi, Spławiu, Wonieściu, 
Śmiglu, Karminie, Bruszczewie, Cheł-
kowie, Starym Bojanowie i Gniewowie, 
zaś o 70 tys. zł. wydatki związane z pla-
nowanym zakupem i montażem elemen-
tów siłowni napowietrznych w: Czaczu, 
Przysiece Polskiej, Starym Bojanowie 
i Wonieściu. Zwiększeniu uległy rów-
nież wydatki w zakresie remontów 
obiektów gminnych z przeznaczeniem 
na naprawę dachów na śmigielskiej ko-
lejce, zakup i montaż toalet w Czaczu, 
inwestycje w szkołach: w Bronikowie 
i Starym Bojanowie, remont wiatra-
ka i kaplicy poewangelickiej. Wzrosła 
również kwota do-
tacji dla Centrum 
Kultury w Śmiglu. 
Zwiększeniu ule-
gły także o 50 tys. 
zł wydatki z tytułu 
objęcia przez gmi-
nę dodatkowych 
udziałów w Samo-
rządowym Fundu-
szu Poręczeń Kre-

dytowych. Zmiana ta jest konsekwencją 
podjęcia podczas sesji uchwały upoważ-
niającej burmistrza do objęcia kolej-
nych 5 udziałów po 10 tys. każdy. Radni 
podjęli decyzję o zwiększeniu udziałów 
w związku z dużym zainteresowaniem 
usługami funduszu wśród przedsiębior-
ców z gminy Śmigiel. Wysokość udzie-
lonych poręczeń dla właścicieli firm ze 
śmigielskiej gminy wynosi kilkanaście 
milionów złotych.

Konsekwencją wprowadzenia bieżą-
cych zmian w budżecie była również 
podjęta uchwała w sprawie zmian Wie-
loletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Śmigiel na lata 2016 – 2025. W związku 
z zainteresowaniem przez osoby pry-
watne nabyciem działki w Śmiglu przy 
ul. Andrzeja Dudycza, przeznaczonej 
pod działalność gospodarczą, radni wy-
razili zgodę na jej zbycie.

AKA, foto A. Kasperska

XXI Sesja Rady Miejskiej Śmigla

Najlepsi w urzędzie
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Kryminałki
26 maja – gmina Śmigiel

Około godz. 1305 policja otrzymała 
zgłoszenie, że na terenie gminy Śmi-
giel z domu jednorodzinnego nieznany 
sprawca skradł złotą i srebrną biżute-
rię, zegarki oraz pieniądze. Zgłaszający 
łączną wartość skradzionego mienia 
wycenił na kwotę kilku tysięcy złotych.

30 maja – Bruszczewo
Około godz. 1421 kierujący samocho-

dem marki Daewoo Matiz, 27-letni 
mieszkaniec pow. Kościańskiego, nie 
dostosował prędkości do panujących 
warunków na drodze w wyniku czego 
zjechał do przydrożnego rowu, a na-
stępnie dachował. Kierujący był trzeź-
wy. Został ukarany MKK.

31 maj – Śmigiel
Około godz. 1051 na skrzyżowaniu ul. 

Kościuszki z ul. Orzeszkowej kierująca 
samochodem marki VW Passa, 50-let-
nia mieszkanka pow. poznańskiego 
nie udzieliła pierwszeństwa przejazdu 
i doprowadziła do kolizji drogowej z sa-
mochodem marki VW Polo kierowa-
nym przez 48-letnią mieszkankę pow. 
kościańskiego. Kierujące był trzeźwe. 
Kierującą vw passatem ukarano MKK.

31 maj – Śmigiel
Około godz.1747 na ul. Północnej  kie-

rująca samochodem marki Audi A-6, 
37-letnia mieszkanka pow. wolsztyń-

skiego nie ustąpiła pierwszeństwa 
przejazdu i doprowadziła do kolizji dro-
gowej z samochodem marki Fiat Stilo 
kierowanym przez 45-letniego miesz-
kańca pow. kościańskiego. Sprawczyni 
kolizji drogowej została ukarana MKK.

1 czerwca – Karśnice 
Około godz. 925 w Karśnicach na dro-

dze W-312 policjanci WRD zatrzymali 
do kontroli drogowej kierującą samo-
chodem marki Peugeot Partner, 35-let-
nią mieszkankę pow. międzyrzeckiego, 
która przekroczyła dopuszczalną pręd-
kość w terenie zabudowanym o ponad 
50 km/h. Kierująca była trzeźwa. Za-
trzymano jej prawo jazdy.

7 czerwca – Przysieka Stara Pierw-
sza

Jak wynika ze wstępnych ustaleń, 
około godz. 1805 na drodze Przysieka 
Stara Pierwsza – Gniewowo kierująca 
samochodem marki Renault Megane, 
19-letnia mieszkanka pow. kościańskie-
go z nieustalonej przyczyny straciła 
panowanie nad kierowanym pojazdem 
i uderzyła w drzewo. Kierująca doznała 
urazu nóg. Obecnie ustalane są okolicz-
ności tego zdarzenia drogowego.

8 czerwca – Śmigiel
Około godz. 850 na skrzyżowaniu ul. 

Kilińskiego z ul. Mickiewicza kierują-
ca samochodem marki Peugeot 407, 
51-letnia mieszkanka pow. kościańskie-
go nie ustąpiła pierwszeństwa przejaz-
du i doprowadziła do kolizji drogowej 

z  prawidłowo jadącym pojazdem marki 
Opel Astra kierowanym przez 48-letnie-
gio mieszkańca pow. kościańskiego. 
Kierujący byli trzeźwi. Sprawczynię ko-
lizji drogowej ukarano MKK.  

12 czerwca – Nietążkowo 
Około godz. 1915 patrol zatrzymał do 

kontroli 49-letniego mieszkańca gm. 
Śmigiel jadącego rowerem. Przepro-
wadzone badanie stanu trzeźwości wy-
kazało 1 promil alkoholu w organizmie 
rowerzysty.

15 czerwca – Śmigiel
Około godz. 813 na skrzyżowaniu ul. 

Matejki z ul. Kilińskiego kierujący po-
jazdem marki Opel Astra, 63-letni miesz-
kaniec nie udzielił pierwszeństwa prze-
jazdu i doprowadził do kolizji drogowej 
z pojazdem marki VW Passat kierowa-
nym przez 24-letnią mieszkankę pow. 
kościańskiego. Kierujący byli trzeźwi. 
Nikt nie odniósł obrażeń. Sprawcę ko-
lizji drogowej ukarano MKK.

25 czerwca – Zgliniec
Około godz. 2315 w Zglińcu patrol za-

trzymał kierującego samochodem Opel 
Corsa, 39-letniego mieszkańca gm. 
Śmigiel. Przeprowadzone badanie sta-
nu trzeźwości wykazało ponad 2 promi-
le alkoholu w wydychanym powietrzu 
kierującego. Dodatkowo mężczyzna od-
powie za prowadzenie pojazdu wbrew 
orzeczonemu sądowemu zakazowi.

W auli Zespołu Szkół Ponadgimna-
zjalnych w Nietążkowie 19 czerwca 
br. odbył się VI Wiosenny Turniej 
Warcabowy, tradycyjnie rozgrywany 
o puchar burmistrza Śmigla.

Uroczystego otwarcia zawodów 
w imieniu burmistrza dokonał Michał 
Majer - pracownik Urzędu Miejskiego 
w obecności posła na Sejm RP Wojcie-
cha Ziemniaka, który zaszczycił swą 
obecnością uczestników turnieju.

Przy planszach zasiedli zawodni-
cy i zawodniczki z Wielkopolski oraz 
goście z Wrocławia. Rywalizowano 
w trzech kategoriach: dzieci (rocznik 
2003 i młodsze), kobiety oraz mężczyź-
ni. W kategorii dzieci, z kompletem 
punktów zwyciężyła Martyna Karpiń-
ska z Targowiska, pokonując Kacpra 
Stachowiaka z Mszczyszyna, swego 
brata Krzysztofa oraz Julię Stachowiak. 
W kategorii pań pierwsze miejsce zaję-
ła Natalia Myszuk z Lipna, zwyciężając 
z Krystyną Radzi z Ostroroga oraz Mag-

VI Wiosenny Turniej Warcabowy
daleną Stachowiak z Mszczyszyna.

W kategorii mężczyzn bezkonku-
rencyjny okazał się zaledwie 12-let-
ni, a już mistrz Polski do lat 13 – Ty-
moteusz Myszuk, który uzyskując
13 z 14 punktów, pozostawił w pokona-
nym polu wielu znakomitych zawodni-
ków. O wyniku od 2 do 5 miejsca de-
cydował zaledwie 1 punkt. Ostatecznie 
drugie miejsce z dorob-
kiem 9 pkt. zdobył To-
masz Maćkowiak z Łub-
nicy, a na trzecim stopniu 
podium uplasował się 
ubiegłoroczny tryumfa-
tor Zbigniew Kotarski 
z Gradowic, który warto-
ściowaniem wyprzedził 
Jana Mameta z Wronek. 
Piąte miejsce, również 
z 8 punktami, zajął najstar-
szy,75-letni wrocławianin 
Arseniusz Grzelak. Na 
ostatniej nagradzanej po-

zycji uplasował się Henryk Rowiński 
z Wronek, który zgromadził na swoim 
koncie 6 pkt.

Zwycięzcy zostali uhonorowani pu-
charami, a dzieci statuetkami oraz me-
dalami, i nagrodami rzeczowymi. Or-
ganizatorzy dziękują piekarni Michała 
Gruszeckiego za ufundowanie słodko-
ści dla uczestników turnieju.

EK, foto archiwum

Zdobywcy pucharów
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Działający przy Zespole Szkół Po-
nadgimnazjalnych w Nietążkowie 
Zespół Pieśni i Tańca „Żeńcy Wiel-
kopolscy” od 27 maja do 5 czerw-
ca br. roku koncertował i tańczył 
w Adampolu  (Polonezköy) i innych 
dzielnicach w Stambule. Zespół został 
zaproszony do udziału w „Festiwalu 
Czereśniowym” przez Konsulat Gene-
ralny w Stambule i miesz-
kańców wioski Polonez-
köy.

Adampol to podstambul-
ska, historyczna osada za-
łożona w 1842 r. z inicjatyw 
księcia Adama Czartory-
skiego. Występy zespołu 
są rewitalizacją, nieprezen-
towanego od kilku lat, „Fe-
stiwalu Czereśniowego”. 
Jest to przedsięwzięcie 
integrujące stambulską 
Polonię i promujące polską 
kulturę na ziemi tureckiej. 
W bogatym prSogramie 
kilkukrotnych występów, 
nie tylko w samym Adam-
polu, ale także i w wybra-
nych dzielnicach samego Stambułu, 
Zespół Pieśni i Tańca „Żeńcy Wielko-
polscy” zaprezentował kulturę ludową 
Wielkopolski oraz folklor krakowski, 
rzeszowski i górali żywieckich. Ponadto 
zorganizowano naukę tańców oraz spe-
cjalnie dla tureckiej publiczności zespól 
zagrał i zaśpiewał turecką przyśpiewkę. 

Wspólnie z mieszkańcami wioski ze-
spół uczestniczył w mszach świętych 
w kościele w Polonezköy, w tym w ob-
chodach Święta Bożego Ciała Diecezji 
Stambulskiej. Kulminacyjnym wydarze-
niem „Festiwalu Czereśniowego” był 
koncert galowy w amfiteatrze. W obec-
ności władz miejskich dzielnicy Bey-
koz, wójta „Kolonii” oraz mieszkańców 

i gości Adampola, Żeńcy - w popisach 
tanecznych, śpiewie i pięknych strojach 
- urzekli radością, sympatią i artyzmem.

W czasie wolnym zespół zwiedził 
atrakcje turystyczne Stambułu: pałac 
sułtański Dolmabahçe, świątynię Ha-
gia Sophia, Błękitny Meczet, Muzeum 
Sztuki Tureckiej i Islamskiej, Park 

Miniatur, Wieżę 
Galata oraz kate-
drę św. Antoniego. 
Nie zabrakło czasu 
także na: zakupy 
na Grand Bazarze, 
rejs statkiem po 
Bosforze i kąpiel 
w Morzu Czarnym. 
W samym Polo-
nezköy młodzież 
odwiedziła Dom 
Muzeum Zofii 
Ryży, po którym 
oprowadzali naj-

starsi mieszkańcy wioski panowie An-
toni Dochoda i Antoni Ryży. Na długo 
w pamięci pozostaną wieczorne pikniki 
z mieszkańcami Polonezköy oraz ich 
niezwykła gościnność. 
Żeńcy Wielkopolscy serdecznie dzię-

kują wszystkim, którzy przyczynili się 
do realizacji tego projektu, a w szczegól-
nie mieszkańcom Adampola - naszym 

rodakom: Barbarze i Danielowi Ohot-
skim, Tadeuszowi Ohotskiemu, Anto-
niemu Wilkoşevskiemu, Modestowi 
Wilkoşevskiemu, Frederikowi Novicc-
kiemu, Ewelinie i Denisowi Novicckim, 
Antoniemu Dohodzie, Marii Dohodzie, 
Marioli Dohodzie, Emine Biskupskiej, 
Agnieszce Modlińskiej, Antoniemu Rizi 
oraz ks. Dariuszowi Wiśniewskiemu. 
Bardzo gorąco dziękujemy także pani 
konsul Edycie Michalskiej za zapro-
szenie, organizację i opiekę. Składamy 
podziękowanie Konsulatowi Gene-
ralnemu RP w Stambule za zaprosze-
nie i pomoc finansową, Asseco South 
Eastern Europe S.A za sponsorowanie 
koncertów w Stambule i Polonezköy 
oraz Samorządowi Województwa Wiel-
kopolskiego za nadanie zespołowi tytu-
łu Ambasador Wielkopolskiej Kultury 
i dofinansowanie projektu.

Pobyt i koncerty Zespołu Pieśni i Tań-
ca „Żeńcy Wielkopolscy” w Polonezköy 
i Stambule organizowane i finansowa-
nie były przez Konsulat Generalny RP 
w Stambule oraz mieszkańców wioski 
Polonezköy. Sponsorem organizacji 
koncertów było Asseco South Eastern 
Europe S.A. Zespół Pieśni i Tańca 
„Żeńcy Wielkopolscy” jako Ambasador 
Wielkopolskiej Kultury na koncerty 
w Turcji otrzymał dofinansowanie z bu-
dżetu Województwa Wielkopolskiego.

R. Rosolski, foto archiwum

Żeńcy Wielkopolscy w Polonezköy

Pamiątkowe zdjęcie z wyjazdu

Ogłoszenie drobne
Zatrudnimy pracowników produkcyjnych w Grodzisku Wlkp.
Kontakt 503193249
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Twoje prawo pracy
Skutki nieterminowego dostarcze-
nia zwolnienia ZUS ZLA

Z dniem 1 stycznia 2016 r., w związ-
ku z wprowadzeniem tzw. e-zwolnień, 
ustawodawca, zgodnie ze zmianą treści 
art. 6e ustawy o świadczeniach pie-
niężnych z ubezpieczenia społeczne-
go w razie choroby i macierzyństwa, 
zwanej ustawą zasiłkową, zniósł termin 
na dostarczenie przez ubezpieczonego 
zwolnienia lekarskiego odpowiednio 
do ZUS i płatnika składek, a tym sa-
mym sankcję za jego przekroczenie.

Lekarze, dentyści, felczerzy i starsi 
felczerzy posiadają upoważnienie do 
wystawiania zaświadczeń lekarskich o:
• czasowej niezdolności do pracy z po-

wodu choroby lub pobytu w szpitalu 
albo

• konieczności osobistego sprawowa-
nia opieki nad chorym członkiem ro-
dziny.
Ponadto, w dalszym ciągu mogą 

wystawiać zwolnienia lekarskie zgod-
nie z przepisami ustawy zasiłkowej, 
w brzmieniu obowiązującym przed 
tą datą, a więc w formie papierowej 
na druku ZUS ZLA, przy czym nie 
dłużej niż do dnia 31 grudnia 2017 
roku. Wówczas ma dla nich zastoso-
wanie art. 62 ustawy zasiłkowej rów-
nież w brzmieniu obowiązujący, przed 
dniem 1 stycznia 2016 roku.

Zwolnienie dostarczone po termi-
nie

Konsekwencją dostarczenia przez 
ubezpieczonego zaświadczenia lekar-
skiego ZUS ZLA do płatnika składek 
lub ZUS po upływie 7 dni od daty jego 
otrzymania jest zmniejszenie o 25% wy-
sokości zależnego mu zasiłku chorobo-
wego (odpowiednio zasiłku opiekuń-
czego) za okres od 8 dnia orzeczonej 
niezdolności do pracy do dnia dostar-
czenia zaświadczenia lekarskiego. 
Sankcja ta nie ma jednak zastosowania 
jeśli opóźnienie nastąpiło z przyczyn 
niezależnych od ubezpieczonego.

Przy czym przy ustalaniu, czy za-
świadczenie zostało dostarczone 
w ustawowym terminie, obowiązują 
pewne zasady. Otóż:
• przy obliczaniu 7 dni na dostarczenie 

zaświadczenia ZUS ZLA nie uwzględ-
nia się dnia, w którym ubezpieczony 
je otrzymał, 

• za dzień otrzymania zaświadczenia 
ZUS ZLA uznaje się datę jego wy-
stawienia, chyba że ubezpieczony 
udowodni, iż otrzymał je w terminie 

późniejszym,
• gdy zaświadczenie lekarskie zostało 

wysłane pocztą, jako datę jego do-
starczenia przyjmuje się datę stempla 
pocztowego,

• jeżeli ostatni dzień 7-dniowego termi-
nu przypada w dniu ustawowo wol-
nym od pracy albo w sobotę, za ter-
minowe uznaje się jego dostarczenie 
w najbliższym dniu roboczym.

Niekiedy bez sankcji
Zmniejszenie wysokości zasiłku 

(chorobowego lub opiekuńczego) 
następuje dopiero od 8 dnia orzeczo-
nej niezdolności do pracy. Jeśli za-
tem zaświadczenie ZUS ZLA zostało 
wystawione na krótszy okres (np. na
7 dni), mimo przekroczenia 7-dnio-
wego terminu na jego dostarczenie, 
sankcja nie będzie miała zastosowania. 
Ponadto, obejmuje ona jedynie zasiłki 
(chorobowy i opiekuńczy). Jeśli zatem 
pracownikowi za okres niezdolności do 
pracy, potwierdzonej dostarczonym po 
terminie zaświadczeniem lekarskim 
ZUS ZLA, przysługuje wynagrodzenie 
chorobowe, o którym mowa warty. 
92 Kodeksu pracy, nie podlega ono 
zmniejszeniu. Natomiast w przypadku, 
gdy zaświadczenie lekarskie obejmuje 
okres, za który pracownikowi przysłu-
guje wynagrodzenie chorobowe i zasi-
łek chorobowy, obniżenie o 25% wyso-
kości stosuje się wyłącznie do zasiłku 
chorobowego.

ZUS zleceniobiorcy będącego eme-
rytem zatrudnionym na etacie

Pracownik wykonujący jednocześnie 
umowę zlecenia zawartą z innym pod-
miotem (niewykonywaną na rzecz pra-
codawcy) powinien być zgłoszony do 
obowiązkowych ubezpieczeń społecz-
nych jedynie ze stosunku pracy. Nato-
miast z umowy zlecenia ubezpieczenia 
te są obowiązkowe lub dobrowolne 
– w zależności od tego, czy oskładko-
wany przychód 
z umowy o pracę 
(taki, od którego 
pracodawca na-
licza składki do 
ZUS) jest co naj-
mniej równy kwo-
cie minimalnego 
wynagrodzenia, 
czy nie. W tym 
przypadku wy-
miar czasu pracy 
jest nieistotny. 
Zasad ta dotyczy 
również zlecenio-
biorców będących 

emerytami lub rencistami, zatrudnio-
nych jednocześnie w innej firmie na eta-
cie z pensją niższą niż minimalna płaca 
i niewykonujących zlecenia na rzecz 
pracodawcy. Zgodnie z art. 9 ust. 4a 
ustawy o systemie ubezpieczeń spo-
łecznych, zleceniobiorcy mający usta-
lone prawo do emerytury lub renty pod-
legają obowiązkowym ubezpieczeniom 
społecznym z racji wykonywanego zle-
cenia, jeżeli nie pozostają jednocześnie 
w stosunku pracy, ale m.in. z zastrze-
żeniem, o którym mowa w art.9 ust.
2 c tej ustawy. Przepis ten stanowi, że 
zleceniobiorca, którego podstawa wy-
miaru składek społecznych z innych 
tytułów nie osiąga kwoty minimalnego 
wynagrodzenia, podlega obowiązkowo 
ubezpieczeniom społecznym również 
ze zlecenia. ZUS wskazuje, że ma ona 
zastosowanie przy ustalaniu obowiązku 
ubezpieczeń społecznych zleceniobior-
cy uprawnionego do emerytury lub ren-
ty, który jest jednocześnie zatrudniony 
na podstawie umowy o pracę zawartej 
z innym podmiotem niż zleceniodawcą 
i nie wykonuje zlecenia na rzecz praco-
dawcy. W takim przypadku w pierwszej 
kolejności uwzględnia się podstawę 
wymiaru składek społecznych ze sto-
sunku pracy.

H.C.
Podstawa prawna:
Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych
Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubez-
pieczenia społecznego w razie choroby i ma-
cierzyństwa.
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XII Gminne Obchody Dnia Dziecka

Ostatnie chwile przed meczem

Chwila odpoczynku

Najlepsi zostali nagrodzeni

W ramach gminnych obchodów 
Dnia Dziecka, 18 czerwca na kom-
pleksie boisk sportowych „Orlik” 
w Śmiglu odbyła się impreza spor-
towo-rekreacyjna, która pierwotnie 
została zaplanowana 1 czerwca, jednak 
ze względu na niesprzyjającą aurę na-
stąpiła zmiana terminu.

Po raz dwunasty do sportowej rywa-
lizacji przystąpiły reprezentacje szkół 
z gminy Śmigiel. W kategorii szkół 
podstawowych uczniowie rozegrali tur-
nieje piłki nożnej chłopców klas V-VI, 
dwóch ogni usportowionych dziewcząt 
klas VI i młodszych oraz gier i zabaw 
sportowych dla uczniów klas I-III. Nato-
miast w kategorii szkół gimnazjalnych 

reprezentanci szkół rozegrali turniej 
siatkówki chłopców klas I-II, przecią-
gania liny dziewcząt klas I-II oraz kon-
kurowali w sztafecie mieszanej 4 x 400 
m. Rozgrywki prowadzone były zarów-
no na „Orliku”, w sali sportowej szkoły 
podstawowej oraz na stadionie miej-
skim.

Każdy uczestnik imprezy mógł także 
powalczyć o nagrody indywidualnie, 
m.in. w: rzutach hula-hop na piłki lekar-
skie, toczeniu piłki na linkach, strzałach 
do małej bramki oraz slalomie.

Zmagania sportowe obserwowała Mał-
gorzata Adamczak – burmistrz Śmigla.

W konkurencjach drużynowych dla 
szkół podstawowych w turnieju gier i za-
baw uczniów klas I-III pierwsze miejsce 
zajęła reprezentacja Starego Bojanowa, 
turniej piłki nożnej na pierwszym miej-
scu ukończyła drużyna reprezentująca 
SP Czacz, a w turnieju „w dwa ognie” 
pierwsze miejsce zajęła reprezentacja 
ze Śmigla. Natomiast w konkurencjach 
drużynowych dla gimnazjalistów turniej 
siatkówki na pierwszym miejscu ukoń-
czyli uczniowie z Czacza, podobnie jak 
w sztafecie mieszanej oraz w przecią-
ganiu liny. W związku z powyższym, 
w kategorii szkół gimnazjalnych pu-
char za zdobycie I miejsca odebrała 
reprezentacja gimnazjum w Czaczu,

II miejsce Stara 
Przysieka Druga, 
III miejsce Broni-
kowo, IV Stare Bo-
janowo i V Śmigiel. 

Wśród szkół 
p o d s t a w o w y c h 
I miejsce zaję-
ła reprezentacja 
szkoły z Czacza, II 
z Bronikowa, III ze 
Starego Bojanowa, 
IV Starej Przysieki 
Drugiej i V ze Śmi-
gla.

W konkurencjach indywidualnych na-
grody rzeczowe oraz medale zdobyli:
Strzały piłką do małej bramki: 
• kategoria szkoła podstawowa: I m 
Łukasz Czaja (Czacz), II m Hubert 
Buchwald (Śmigiel), III m Szymon 
Olejnik (St. Bojanowo), 

•  kategoria gimnazjum: I m Wiktor 
Lorenc (Śmigiel), II m Jakub Haber-
nik (Bronikowo), III m Olga Micha-
łowska (Stara Przysieka Druga).

Rzuty hula-hop na piłkę lekarską:
• kategoria szkoła podstawowa: 

I m Natalia Szymanowska (Śmigiel),
II m Agata Ambrowczyk (Śmigiel), 
III m Magdalena Rogacka (Stare Bo-
janowo),

• kategoria gimnazjum: I m Olga Mi-
chałowska (Stara Przysieka Druga), 
II m Agnieszka Kasperska (Czacz), 
III m Maciej Dolczewski (Śmigiel).

Slalom z piłką na rakietce:
• kategoria szkoła podstawowa: I m 

Sara Jóźwiak (St. Bojanowo), II m 
Agata Ambrowczyk (Śmigiel), III m 
Magdalena Rogacka (St. Bojanowo),

• kategoria gimnazjum: I m Ernest 
Ławniczak (Bronikowo), II m Se-
bastian Nowak (Bronikowo), III m 
Agnieszka Kasperska (Bronikowo).

Piłka na linkach
• kategoria szkoła podstawowa: I m Ju-

lia Wieczorek (Śmigiel), II m Daria 
Michalczak (St.Bojanowo), III m Ma-
teusz Weinert (Czacz),

• kategoria gimnazjum: I m Paulina 
Stanek (Czacz), II m Zofia Samol (St. 
Bojanowo), III m Magdalena Kaszte-
lan (St. Bojanowo).
Wszyscy uczestnicy imprezy otrzy-

mali napoje, wafelki oraz lody. Orga-
nizatorami gminnych obchodów Dnia 
Dziecka była burmistrz Śmigla oraz 
Ośrodek Kultury Fizycznej i Rekreacji 
w Śmiglu.

OKFiR
foto OKFiR
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Ośrodek Kultury Fizycznej i Re-
kreacji w Śmiglu, Centrum Kultu-
ry, Gminna Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, a także 
Gmina Śmigiel i Starostwo Powia-
towe w Kościanie zaprosili biegaczy 
do udziału w dwudziestej trzeciej 
edycji Otwartych Biegów Ulicznych 
Śmigla.

Imprezę otworzył zastępca burmistrz 
Śmigla – Marcin Jurga. Towarzyszyli 
mu: Gabriela Kasperska – radna Rady 
Miejskiej Śmigla, kierownik organiza-
cyjny zawodów – Zygmunt Ratajczak, 
sędzia główny – Robert Plewka, kie-
rownik sportowy zawodów – Tomasz 
Frąckowiak oraz kierownik sekretaria-
tu – Tadeusz Ilmer.

Pierwsi na starcie stanęli najmłodsi 
uczestnicy – uczniowie szkół podsta-
wowych. Następnie wystartowali gim-
nazjaliści, uczniowie szkół ponadgim-
nazjalnych oraz zawodnicy biegu open.

Podsumowanie XXIII Otwartych 
Biegów Ulicznych w Śmiglu:
Dystans 300 m
Klasy I-II SP
• dziewczęta: I miejsce - Marika Świta-
ła (SP Śmigiel), II miejsce – Joanna 
Hałas (SP Śmigiel), III miejsce – Lena 
Łupicka (SP Śmigiel),

• chłopcy: I miejsce – Oliwier Krzyślak 
(SP Śmigiel), II miejsce – Tobiasz 
Ławniczak (SP Śmigiel), III miejsce – 
Antoni Sadowski (SP Stara Przysieka 
Druga).

Klasy III SP:
• dziewczęta: I miejsce – Zofia Świdziń-

ska (SP Śmigiel), II miejsce – Julia 
Ranka (SP Śmigiel), III miejsce – Zu-
zanna Borowska (SP Śmigiel),

• chłopcy: I miejsce – Bartosz Ratajczak 
(SP Śmigiel), II miejsce – Bartosz Sie-
racki (SP Śmigiel), III miejsce – Ceza-
ry Terczewski (SP Śmigiel).

Klasy IV SP

Biegali ulicami Śmigla
• dziewczęta: I miejsce – Weronika 

Furmaniak (SP Śmigiel), II miejsce – 
Roksana Jakubowska (SP Stare Boja-
nowo), III miejsce – Patrycja Szyrmer 
(SP Stare Bojanowo),

• chłopcy: I miejsce – Sebastian Szy-
mański (SP Stare Bojanowo), II miej-
sce – Paweł Jaśkowiak (SP Stare Bo-
janowo), III miejsce – Olaf Siejak (SP 
Śmigiel).

Klasy V-VI SP
• dystans 800 m dziewczęta: I miejsce 

– Julia Andrzejewska (SP Czacz),
II miejsce –- Wiktoria Łuszczak (SP 
Czacz), III miejsce – Weronika Tar-
gosz (SP Śmigiel),

• dystans 1000 m chłopcy: I miejsce – 
Patryk Golec (SP Czacz), II miejsce – 
Mikołaj Weinert (SP Czacz), III miej-
sce – Mateusz Weinert (SP Czacz).

Gimnazjum klasy I-II
• dystans 1000 m dziewczęta: I miejsce 

– Paulina Bieniek (Leszno), II miejsce 
– Olga Michałowska (Stara Przysie-
ka Druga), III miejsce – Zofia Samol 
(Stare Bojanowo),

• dystans 1500 m chłopcy: I miejsce – 
Mateusz Bieniek (Kąkolewo), II miej-
sce – Jeremiasz Witkiewicz (Czacz), 
III miejsce – Kacper Olejnik (Śmi-
giel).

Gimnazjum klasy III
• dystans 1000 m dziewczęta: I miejsce 

– Julia Pokładecka (Śmigiel), II miej-
sce – Dagmara Kostrzewska (Broni-
kowo), III miejsce – Agnieszka Ka-
sperska (Czacz),

• dystans 1500 m chłopcy: I miejsce 
– Sebastian Nowak (Bronikowo),
II miejsce – Wiktor Bielawski (Czacz), 
III miejsce – Przemysław Borowiak 
(Śmigiel).

Szkoły ponadgimnazjalne – dystans
5 kilometrów
• dziewczęta: I miejsce – Patrycja Wojt-

kowiak (ZSP Nietążkowo), II miejsce 
– Weronika Ruskowiak (ZSP Nietąż-

kowo),
• chłopcy: I miejsce – Dominik Marcin-

kowski (ZSP Nietążkowo), II miejsce 
– Oskar Wieczorek (I LO Kościan), 
III miejsce – Radosław Styziński (ZSP 
Nietążkowo).

OPEN 10 km
• kobiety: I miejsce – Milena Toma-

szyk (Wonieść), II miejsce – Iza-
bela Banaszczak (Nielęgowo),
III miejsce – Agata Bryndza (Giżycko),
IV miejsce – Kinga Zielińska (Śmi-
giel), V miejsce – Weronika Doma-
galska (Wilkowo Polskie), VI miejsce 
– Barbara Jarosińska (Śmigiel),

• mężczyźni: I miejsce – Krzysztof 
Szymanowski (Kościan), II miej-
sce – Daniel Bosy (Ponin), III miej-
sce – Mariusz Tokarczyk (Legnica),
IV miejsce – Albert Pelec (Nowa 
Wieś), V miejsce – Radomir Graf 
(Leszno), VI miejsce – Piotr Mikołaj-
czak (Darnowo).

Kategorie wiekowe Biegu OPEN
• 17-19 lat panie: I miejsce – Oliwia 

Kaczmarek (Rakoniewice-Wieś),
• panowie: I miejsce – Gustaw Tański 

(Śmigiel), II miejsce – Kamil Wieczo-
rek (Nowa Wieś), III miejsce – Jan 
Prządka (Mosina),

• 20 -29 lat panowie: I miejsce – Jacek 
Płocieniczak (Leszno), II miejsce – 
Bartosz Stanek (Śmigiel), III miejsce 
– Krzysztof Szybiak (Września),

• 30-39 lat panie: I miejsce – Milena 
Grzesiewicz (Stare Bojanowo), 

• panowie: I miejsce – Patryk Musielak 
(Leszno), II miejsce – Łukasz Szyma-
nowski (Włoszakowice), III miejsce – 
Marcin Jurga (Kościan),

• 40-49 panowie: I miejsce – Krzysztof 
Bieniek, II miejsce – Tomasz Musiał 
(Dąbcze), III miejsce – Jarosław Bur-
kowski (Leszno),

• 50-59 lat panowie: I miejsce – Dariusz 
Wojciechowski (Śmigiel), II miej-
sce – Piotr Czerwiński (Warszawa),

Na mecie
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III miejsce – Bogdan Kuliński,

• 70 i więcej lat panowie: I miejsce – Mi-
chał Szkudlarek (Przysieka Polska).

Nagrody wręczali burmistrz Śmigla 
– Małgorzata Adamczak (fundator pu-
charów biegu open dla pań) oraz prze-
wodniczący Rady Miejskiej Śmigla – 
Wiesław Kasperski.

Dla panów w biegu open puchary 
ufundował starosta kościański – Ber-
nard Turski.

Wśród uczestników biegów rozloso-
wano dwa rowery – ich właścicielkami 
zostały Oliwia Kasperska ze Szkoły 
Podstawowej w Starym Bojanowie oraz 
Agnieszka Kasperska z Gimnazjum 
w Czaczu.

W punktacji drużynowej szkół pod-

stawowych I miejsce zajęła SP Śmigiel,
II miejsce – SP Czacz, a III miejsce – SP 
Stare Bojanowo – puchary ufundował 
Wojciech Ziemniak, przewodniczący 
Powiatowego Szkolnego Związku Spor-
towego w Kościanie.

W punktacji drużynowej szkół gim-
nazjalnych I miejsce zajął Śmigiel,
II miejsce – Czacz, a III miejsce – Stara 
Przysieka Druga. Puchary ufundował 
Wiesław Kasperski – przewodniczący 
Rady Miejskiej Śmigla.

W punktacji szkół ponadgimnazjal-
nych I miejsce zdobyło ZSP Nietążko-
wo, II miejsce – I LO Kościan, a pu-
chary ufundował Zygmunt Ratajczak 
– kierownik OKFiR-u.

Słodycze dla wszystkich uczestników 
biegów ufundowała Gminna Komisja 
Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych. Wręczała je na mecie Gabriela 
Kasperska – radna rady Miejskiej Śmi-
gla.

Medale pamiątkowe uczestnikom bie-
gów na dystansach 5 i 10 km wręczali 
burmistrz Śmigla – Małgorzata Adam-
czak, przewodniczący Rady Miejskiej – 
Wiesław Kasperski oraz Bogdan Turliń-
ski – zastępca przewodniczącej komisji 
do spraw Rozwiazywania Problemów 
Alkoholowych.

OKIFiR
 foto OKFiR

Ośrodek Kultury Fizycznej i Re-
kreacji w Śmiglu zaprosił najmłod-
szych mieszkańców gminy do 
wspólnej zabawy na placu zabaw przy 
ul. Kościuszki w Śmiglu. Dzieci mogły 
spróbować swoich sił w: łowieniu rybek, 
rzucaniu ringo na krzyżak, pokonywa-
niu trasy slalomem z piłeczką na rakie-
cie, rzucaniu hula-hop na pachołki, czy 
toczeniu piłki na linach. Można było 
także skorzystać ze wszystkich urzą-
dzeń, które znajdują się na placu zabaw: 
zestawu „Słoń”, bujaków oraz spręży-
nowców. W piaskownicy powstawały 

Dzień Dziecka
tysiące „babek”. 
Ponadto, grano 
w tenisa stołowe-
go i w badminto-
na. Dziecięce twa-
rze przepięknymi 
rysunkami zdobiła 
Dobrochna Szulc. 
Rodzice mogli od-
począć przy kawie 
i ciasteczkach.

OKFiR
foto OKFiR

Oliwia Kasperska wylosowała rower

Najlepsi biegaczew kategorii OPEN 

Dobrochna Szulc malowała twarze
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Miejska Górka - kategoria przedszkolaków na podium
Miejska Górka - kategoria uczniowie klas 
I-III szkół podstawowych na podium

Już po raz trzeci śmigielanie wzięli 
udział w kampanii biegowej „Uza-
leżnia mnie tylko sport”. Tym razem 
biegi rodzinne odbywały się w trzech 
miejscowościach naszego subregionu  
Międzychodzie, Miejskiej Górce i Śmi-
glu. Oto relacje z poszczególnych epa-
pów:
Międzychód

Pierwsze spotkanie, pierwsze sukcesy 
i ... Śmigiel na podium we wszystkich 
kategoriach.
Śmigielanie jesteście szybcy! Oto „na-

sze miejsca”:
Kategoria przedszkolacy
• I miejsce - Przemysław Skrzypczak 

i Oliwia Skrzypczak
• II miejsce – Jarosław Spławski i Pa-

tryk Spławski
• III miejsce – Bartosz Czarnecki i Zu-

zanna Wieczorek.
Wspomnieć warto, że IV i V miejsca 
także należały do naszej reprezentacji.
Kategoria uczniowie klas I-III szkół 
podstawowych
• I miejsce – Damian Kaźmierczak 

i Marta Kaźmierczak
• II miejsce – Tomasz Zając i Christian 

Domagała
Kategoria uczniowie klas IV-VI szkół 
podstawowych
• I miejsce – Tomasz Zając i Sara 

Jóźwiak
• II miejsce – Łukasz Kurzawski i Wik-

tor Kurzawski
• III miejsce –  Bartosz Czarnecki i Kac-

per Skrzypczaka
Kategoria uczniowie gimnazjów
• I miejsce – Łukasz Kurzawski i Karol 

Domagała
• II miejsce – Damian Kaźmierczak 

i Norbert Zacharczuk

Miejska Górka
Biegi oraz akcje promujące profilakty-

Kolejne etapy „Uzależnia mnie tylko sport”
kę uzależnień, to świetna okazja do zdo-
bycia fachowej wiedzy i porad na temat 
walki z uzależnieniami i zasad zdrowe-
go trybu życia oraz do spędzenia czasu 
w gronie rodziny i przyjaciół. Nie ina-
czej było 11 czerwca w Miejskiej Górce. 
Ponad 400 osób spotkało się w godzi-
nach od 11 do 14 na stadionie miejskim.

Biegaczy z Międzychodu, Śmigla 
i Miejskiej Górki przywitał burmistrz 
tej ostatniej, Karol Skrzypczak. Impreza 
rozpoczęła się przemarszem korowodu 
zawodników z trzech gmin po bieżni 
stadionu. Następnie odbyły się biegi, 
a po nich część rozrywkowa m.in. wy-
stępy młodych wokalistów.

Najważniejszym punktem imprezy 
była oczywiście profilaktyka uzależnień. 
Na boisku stadionu stanęły stoiska, 
przy których można było skorzystać 
z porad członków Gminnej Komisji Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych, 
dietetyka, pracowników rawickiego sa-
nepidu, którzy mierzyli zawartość dwu-
tlenku w wydychanym powietrzu. Na 
chętnych czekał także masaż leczniczy. 
Spore zainteresowanie wzbudziły poka-
zy udzielania pierwszej pomocy.

 Nie mogło oczywiście zabraknąć 
atrakcji dla najmłodszych biegaczy 
i widzów. Do ich dyspozycji były urzą-
dzenia rekreacyjne, zjeżdżalnie i suchy 
basen, a także ścianka wspinaczkowa 
i strefa zabaw. 

- Naszym celem jest wytłumaczenie 
dzieciom i młodzieży, że aktywność fi-
zyczna jest jedyną rzeczą, od której war-
to się uzależniać – przypomina Marek 
Woźniak, marszałek województwa wiel-
kopolskiego, którego samorząd jest 
głównym organizatorem kampanii. Re-
kreacyjne uprawianie sportu jest coraz 
bardziej popularne, jednak przed nami 
jeszcze mnóstwo pracy, żeby przekonać 
do tego zdecydowaną większość mło-

dych ludzi. Staramy się to robić już po 
raz trzeci – dodaje marszałek Woźniak.
Wyniki biegu w Miejskiej Górce:
Kategoria przedszkolaków
• I miejsce – Łukasz Złotkowski i Miko-
łaj Złotkowski 

• II miejsce – Bartosz Czarnecki i Zu-
zanna Wieczorek 

• III miejsce – Marek Wieczorek i Piotr 
Wieczorek 

Kategoria uczniowie klas I-III szkół 
podstawowych
• I miejsce – Tomasz Zając i Chrystian 

Domagała 
• II miejsce – Damian Kaźmierczak 

i Marta Kaźmierczak 
• III miejsce – Łukasz Złotkowski i Lena 

Złotkowska 
Kategoria uczniowie klas IV-VI szkół 
podstawowych
• I miejsce – Damian Kaźmierczak 

i Piotr Sędzicki 
• II miejsce – Tomasz Zając i Paweł Sę-

dzicki 
Kategoria uczniowie gimnazjów
• I miejsce – Damian Kaźmierczak 

i Norbert Zacharczuk 
• II miejsce – Łukasz Kurzawski i Karol 

Domagała.
Śmigiel

Spotkanie trzecie….i ostatnie w tej 
edycji odbyło się w Śmiglu. Rozpoczę-
liśmy je przemarszem uczestników 
i oczywiście powitaniem gości. Do 
Śmigla zawitali: Wojciech Ziemniak 
– poseł na Sejm RP, Andrzej Pospie-
szyński – radny Sejmiku województwa 
wielkopolskiego, obecni byli również: 
Maja Moskwa-Loman – sekretarz Śmi-
gla, Genowefa Łączna – pełnomocnik 
burmistrza Śmigla ds. uzależnień, Zyg-
munt Ratajczak – kierownik Ośrodka 
Kultury Fizycznej i Rekreacji w Śmiglu 
oraz oczywiście koordynator kampanii 
w naszej gminie – Danuta Strzelczyk.
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Po rozgrzewce zawodnicy rozpoczęli 

biegi w kolejnych kategoriach wieko-
wych. Na starcie stanęli najmłodsi – 
przedszkolacy, mieli do pokonania 100 
metrów i „pałeczkę” przejmowali doro-
śli partnerzy biegu, aby pokonać swoje 
2000 metrów. W kolejnych kategoriach 
wiekowych dystans dla młodszej części 
zespołów zwiększał się o 100 m dorośli 
cały czas pokonywali 2000 m.

Wszyscy uczestnicy mogli skorzy-
stać z zajęć prowadzonych w namiocie 
profilaktycznym „Nowe Horyzonty” 
z Wrocławia. Animatorzy prowadzili 
zajęcia – ćwiczenia z użyciem narkogo-
gli i alkogogli. Były pogadanki zachę-
cające do prowadzenia zdrowego stylu 
życia, Zajęcia koncentrowały się wokół 
problemów z alkoholem, dopalaczami, 
narkotykami oraz stresem. Śmigielskie 
Koło Diabetyków prowadziło badania 
poziomu cukru. Była również dmucha-
na zjeżdżalnia i zamek.

W trakcie trwania spotkania uczestni-
cy odpowiadali na pytania z dziedziny 
uzależnień i zdrowego stylu życia. Kar-
teczki z prawidłowymi odpowiedziami 
brały udział w losowaniu gadżetów 
z logo kampanii oraz logo Śmigla i… 
dwóch rowerów ufundowanych przez 
burmistrz Śmigla – Małgorzatę Adam-
czak oraz przewodniczącego Rady Miej-
skiej Śmigla – Wiesława Kasperskiego.
Oto wyniki śmigielskich zmagań: 
Kategoria przedszkolaków
• I miejsce – Albert Pelec z Helenką, 
Śmigiel

• II miejsce – Przemysław Skrzypczak 
z Oliwierem, Śmigiel

• III miejsce – Bartosz Czarnecki z Zu-
zią Wieczorek

Kategoria uczniowie klas I-III szkół 
podstawowych
• I miejsce – Damian Kaźmierczak 

z Martą, Śmigiel 
• II miejsce – Tomasz Zając z Chrystia-

nem Domagała, Śmigiel 
• III miejsce – Dominik Jaśkiewicz 

z Elżbietą, Śmigiel
Kategoria uczniowie klas IV-VI szkół 
podstawowych
• I miejsce – Tomasz Zając z Sarą 

Jóźwiak, Śmigiel  
• II miejsce – Łukasz Kurzawski z Wik-

torem, Śmigiel 
• III miejsce – Hubert Urbaniak, Miej-

ska Górka
Kategoria uczniowie gimnazjów
• I miejsce – Damian Kaźmierczak 

z Norbertem Zacharczuk, Śmigiel 
• II miejsce – Hubert Urbaniak z Woj-

ciechem Kłakulak, Miejska Górka
• III miejsce – Gerard Pietruszyński 

z Janem Gałężewskim, Międzychód

Po wręczeniu nagród 
i medali zwycięzcom 
śmigielskich zawo-
dów, nadeszła pora 
na podsumowanie 
zmagań subregionu 5. 
Na scenę wszedł Se-
bastian Drobczyński – 
koordynator kampanii 
z nagrodami – vouche-
rami. Po podsumo-
waniu okazało się, że 
Śmigiel we wszystkich 
czterech kategoriach 
zająć I miejsce!

Wyniki końcowe po 
trzech spotkaniach:
Kategoria przedszko-
le: I m Śmigiel – 305 
pkt., II m Miejska Gór-
ka -148 pkt., III m Mię-
dzychód – 146 pkt,
Kategoria szkoły pod-
stawowe I-III: I m Śmi-
giel – 280 pkt., II m 
Miejska Górka – 206 
pkt.; III m Międzychód 
– 126 pkt,
Kategoria szkoły pod-
stawowe IV-VI: I m 
Śmigiel – 271 pkt., II 
m Międzychód – 153 
pkt., III m Miejska 
Górka – 142 pkt,
Kategoria gimnazja: 
I m Śmigiel – 274 pkt., 
II m Międzychód – 216 
pkt, III m Miejska Gór-
ka – 191 pkt.

Kolejny sukces śmi-
gielscy biegacze osią-
gnęli 25 czerwca br. 
w Chodzieży, gdzie odbył się wielki 
finał trzeciej edycji kampanii. Udział 
w zawodach wzięły wszystkie reprezen-
tacje biorące udział w zabawie - łącznie 
15 drużyn.

W wielkim finale nasi biegacze udo-
wodnili, że zwycięstwo na poziomie 
subregionu nie było przypadkowe.

W Chodzieży zawody podzielono 
na trzy grupy, w każdej po 5 reprezen-
tacji. Śmigielanie trafili do grupy „B”, 
gdzie zmierzyli się z gospodarzami 
- Chodzieżą, Wyrzyskiem, Wrześnią 
i Krajenką.

Wyniki naszych reprezentantów:
1. Tomasz Zając (15 pkt + 10 pkt)
4. Łukasz Złotkowski (12 pkt + 10 pkt)
5. Damian Kaźmierczak (11 pkt + 10 pkt)
7. Albert Pelec (9 pkt + 10 pkt)
8. Bartosz Czarnecki (8 pkt + 10 pkt)

Klasyfikacja generalna:
1. Śmigiel 105 pkt
2. Wyrzysk 92 pkt
3. Września 63 pkt
4. Krajenka 56 pkt
5. Chodzież  54 pkt
Gratulacje dla śmigielskich biegaczy!!

Burmistrz Śmigla Małgorzata Adam-
czak wspólnie z radną Danutą Strzel-
czyk, 28 czerwca br. uczestniczyły
w uroczystej gali w Poznaniu podsumo-
wującej tegoroczną wiosenną edycję  
kampanii „Uzależnia mnie tylko sport”. 
Zarówno burmistrz Małgorzata Adam-
czak, jak i Danuta Strzelczyk - gmin-
ny koordynator tego przedsięwzięcia 
otrzymały z rąk Leszka Wojtasiaka, 
wicemarszałka województwa wielko-
polskiego podziękowania za zaangażo-
wanie w organizację kampanii.

OKFiR
foto archiwum

Na podium

Był czas na rodzinny odpoczynek

Rozgrzewka
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W niedzielę, 5 czerwca br. odbyła 
się druga tura Wielkopolskiej Ligi 
Taekwondo w Rydzynie. W zawodach 
wzięło udział ponad 200 zawodników 
i zawodniczek. 

Godnie zaprezentowali się młodzi 
adepci klubu ze Śmigla, działającego 
przy gimnazjum. Na szczególne wy-

Sukcesy młodych śmigielan w taekwondo
różnienie zasługuje Zosia Tyczewska 
oraz Dawid Tomczyk, którzy w swojej 
kategorii zdobyli po dwa złote medale. 
Pozostali zawodnicy osiągnęli równie 
zadowalające wyniki. Przemysław Ba-
giński, Jacek Kaźmierczak oraz Jędrzej 
Domagała zajęli 1 miejsce w konkuren-
cji – walki (każdy w swojej kategorii). 

Bartłomiej Woj-
ciechowski zdobył 
brązowy medal. 
W konkurencji 
technik specjal-
nych, składających 
się z dwóch części, 
Adam Andrynow-
ski wywalczył jeden 
złoty medal, Diana 
Mulczyńska zdo-
była dwa srebrne, 
a Roger Kraczew-
ski – brązowy krą-
żek. W zawodach 

wziął udział również Kajetan Czamań-
ski, który tym razem minimalnie otarł 
się o podium.

P.A., foto archiwum

5 czerwca br. w Starej Przysiece 
Pierwszej zorganizowano Turniej 
Pięciolecia Drużyny Byczki Gnie-
wowo o puchar senatora RP Mariana 
Poślednika. Na zaproszenie jubilatów 
odpowiedziało aż sześć drużyn, które 
rozegrały turniej w dwóch kategoriach 
wiekowych. 

W przedziale wiekowym roczników 
2000-2004 grały dwie drużyny – gospo-
darze i Luks Stare Bojanowo. Druży-
ny rozegrały między sobą dwa mecze 
i obydwa wygrali gospodarze wynikiem 
3:0 i 8:0.

W grupie 2005-2010 wystąpiły cztery 
drużyny. Mecze były bardzo zacięte. 
Turniej wygrała drużyna LZS Katarzy-
nin pokonując PKS Jerka, Byczki I oraz 
Byczki II. Wyróżniono najlepszych 
strzelców turnieju. W grupie starszej 
najlepszym strzelcem został Marcin 

Byczki mają pięć lat!
Grześkowiak z drużyny „Byczki” Gnie-
wowo, a w młodszej Kamil Rzepka 
z PKS Jerka.

Wszystkie drużyny otrzymały pucha-
ry ufundowane przez senatora RP – 
Mariana Poślednika, który je osobiście 
wręczył. Na turnieju nie zabrakło rów-
nież posła RP Wojciecha Ziemniaka, 
który od lat wspiera drużynę. 

Jak na imprezę jubileuszową przysta-
ło, nie zabrakło słodkiego poczęstunku 
przygotowanego przez rodziców. Jubi-
laci otrzymali również prezent – 14 ko-
szulek ufundowanych przez piekarnię 
Katarzyny i Piotra Lipowiczów z Wo-
nieścia. Jubileusz przyniósł piłkarzom 
wiele radości, szybko jednak trzeba 
było wrócić do rzeczywistości. Już
18 czerwca piłkarze z Gniewowa wzięli 
udział w Turnieju o Puchar Przewod-
niczącego Rady Miejskiej Krzywinia. 

W grupie starszej zmierzyły się ze sobą 
cztery drużyny. Byczki Gniewowo po 
zaciętej walce otrzymały puchar za za-
jęcie drugiego miejsca. Natomiast na-
stępnego dnia, w tym samym turnieju, 
zaprezentowali się młodsi zawodnicy 
z Gniewowa. Tym razem walkę podjęło 
6 drużyn. Byczki Gniewowo wystąpiły 
w składzie: Korneliusz De Jager, Ju-
lia Mazurek, Ola Maćkowiak, Oliwier 
Maćkowiak, Jakub Mazurek i Mateusz 
Teśner. Była to jedyna drużyna, w któ-
rej składzie były dziewczęta i choć wal-
czyła dzielnie, czego dowodem jest 
wbicie przez Mateusza Taśnera aż 8 
bramek, ostatecznie zajęła czwarte 
miejsce.

Zawodnicy dziękują kibicom 
za ogromny doping na turnieju.

K.P.
fot archiwum

Drużyny z Gniewowa z gośćmi 

Adam Andrynowski na podium

Zosia Tyczewska zdobyła dwa złote 
medale






