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Remont jednego z zabytkowych, 
śmigielskich wiatraków – „Pan-
kracego” rozpoczął się 12 lipca.
W pierwszej fazie prac zakonserwowane 
zostało drewno wewnątrz obiektu. Rozpy-
lona została w nim silnie trująca substan-
cja, mająca na celu wytępienie wszystkich 
szkodliwych owadów. Następnie drewno 
zostanie zaimpregnowane. Władze gmi-
ny apelują o bezwzględne przestrzeganie 
ostrzeżeń i zabezpieczeń wokół obiektu, 

Pankracy w remoncie
bowiem kontakt z substancją jest niebez-
pieczny dla zdrowia.

Na drugi etap prac gmina Śmigiel pozy-
skała dofinansowanie z budżetu powiatu 
kościańskiego. Jego zakres obejmuje na-
prawę uszkodzonych elementów – ścian, 
schodów, balustrady, a także śmigieł. Za-
stosowana zostanie konstrukcja wzmac-
niająca śmigi oraz konstrukcja nośna 
skrzydeł. Na zewnętrznych ścianach 
położona zostanie nowa farba oraz sub-

stancje ochronne.
Remont wiatraka wyniesie ponad 85 tys. 

zł, z czego 15 tys. zł pokrywa dotacja ze 
Starostwa Powiatowego w Kościanie.

Michał Majer

Ruszyła realizacja kolejnych inwe-
stycji w gminie Śmigiel. Burmistrz 
Małgorzata Adamczak 26 i 27 lipca 
2016 r. spotkała się z wykonawcami 
wyłonionymi w przetargach, by podpi-
sać stosowne umowy.

Ponad 100 tysięcy złotych będzie kosz-
towało odnowienie elewacji w dwóch bu-
dynkach szkolnych w Starej Przysiece 
Drugiej i w Starym Bojanowie. W drugim 

Remont dróg i szkół
budynku dodatko-
wo zostanie wyko-
nane docieplenie 
dachu. Koszt in-
westycji w Starym 
Bojanowie wy-
niesie ponad 265 
tysięcy złotych. 
W obydwu szko-
łach prace re-

m o n t o w e 
p o w i n n y 
zakończyć 
się do 30 września br.

Ponadto od 1 września ruszą ro-
boty na ul. Bruszczewskiej w Ko-
szanowie oraz ul. Św. Wita w Śmi-
glu. Będą one trwały  do końca 
listopada br. Koszt przebudowy 
tych dróg został oszacowana 
na niespełna 860 tysięcy złotych.  

Burmistrz Śmigla podpisała 
również umowy na przebudo-
wę dróg gminnych. Nowa na-
wierzchnia zostanie  położona 

w Czaczu na ulicy Polnej, w Koszanowie 
na ulicy Dworskiej oraz w Bielawach 
na ulicy Głównej. Koszt inwestycji w Cza-
czu wyniesie ponad 230 tysięcy złotych, 
w Koszanowie ponad 330 tysięcy i w Bie-
lawach ponad 96 tysięcy złotych. Za-
kończenie prac zaplanowano na koniec 
października br. Gmina na przebudowę 
dróg w Czaczu, Koszanowie i Bielawach 
pozyskała dofinansowanie z Funduszu 
Ochrony Gruntów Rolnych.

AKA, foto A. Kasperska
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W związku z budową drogi krajo-
wej S5, w Urzędzie Miejskim Śmigla 
odbyło się spotkanie mieszkańców 
zagrożonych wywłaszczeniem z dyrek-
cją poznańskiego oddziału Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Na spotkanie przybyli także: wicesta-
rosta kościański – Stefan Stachowiak, 
przedstawiciel biura poselskiego Jana 
Dziedziczaka – Mateusz Rosik, prze-
wodniczący Rady Miejskiej Śmigla – 
Wiesław Kasperski oraz reprezentanci 
rady.

Problem wywłaszczeń dotyczy czę-
ści mieszkańców: Czacza, Koszanowa, 
Nietążkowa oraz Wydorowa – łącznie 
ok. 80 osób. Zainteresowani licznie od-
powiedzieli na zaproszenie burmistrz 

Spotkanie z GDDKiA
Śmigla Małgorzaty Adamczak, którą 
na spotkaniu reprezentował zastępca 
Marcin Jurga. Goście przybyli na spo-
tkanie, by poznać szczegóły dotyczące 
przede wszystkim procedur związa-
nych z odszkodowaniami i ich wysoko-
ścią. Uczestnicy zebrania jeszcze przed 
spotkaniem zostali poproszeni o prze-
syłanie pytań i to głównie na nie od-
powiadali dyrektor GDDKiA – Marek 
Napierała, wicedyrektor ds. inwestycji - 
Danuta Hryniewiecka oraz pracownicy 
jednostki. Podczas spotkania padło tak-
że wiele pytań, które pozostały bez od-
powiedzi. GDDKiA zamierza bowiem 
spotkać się z każdym z mieszkańców 
indywidulnie, by w cztery oczy poroz-
mawiać o propozycjach i planach dal-

szych działań. Takie spotkania zaplano-
wano na ostatni tydzień lipca. Odbędą 
się w Urzędzie Miejskim Śmigla.
Śmigielski magistrat nie zamierza zo-

stawić mieszkańców w tej trudnej sytu-
acji bez pomocy. W czerwcu rozpoczę-
to proces przekształcania kilku działek 
rolnych, których właścicielem jest gmi-
na Śmigiel, na działki mieszkalne. Spo-
rządzana jest także ekspertyza dotyczą-
ca pomocy w takich nadzwyczajnych 
sytuacjach. Swoje wsparcie zaoferowa-
li lokalni parlamentarzyści. Wkrótce 
w niniejszej sprawie burmistrz Śmigla 
zamierza spotkać się także z Marszał-
kiem Województwa Wielkopolskiego – 
Markiem Woźniakiem.

M.M.

Gmina Śmigiel z początkiem 
roku 2016 złożyła do Narodowe-
go Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warsza-
wie wniosek końcowy rozliczający 
realizowany w latach 2009-2015 
projekt pn. „Kompleksowe zago-
spodarowanie ścieków w zlewni 
rzeki Obry-Gmina Śmigiel”, któ-
ry był współfinansowany ze środków 
Unii Europejskiej - Fundusz Spójności, 
Program Operacyjny Infrastruktura 
i Środowisko. Całkowity koszt realiza-
cji projektu wyniósł 70 177 925,34 zł, 
z czego gmina łącznie otrzymała dofi-
nansowanie w wysokości 43 898 096,65 
zł. Płatność końcowa, która została 
przyznana po prawidłowo przygotowa-
nym i zatwierdzonym wniosku końco-
wym, wpłynęła na konto gminy Śmigiel 
26.04.2016 r. w wysokości ponad 3 mln 
zł.

W ramach inwestycji zostały skana-
lizowane następujące miejscowości: 
Śmigiel, Przysieka Polska, Bruszcze-
wo, Czacz, Koszanowo, Nietążkowo, 
Stare Bojanowo, Nowa Wieś, Stara 

Zakończenie projektu
Przysieka Druga, Robaczyn,  Spławie, 
Wonieść, Karśnice, Poladowo, Morow-
nica i Karmin. Dodatkowo rozbudowa-
no i zmodernizowano oczyszczalnię 
ścieków w Koszanowie oraz wykonano 
nową sieć wodociągową w ul. Dudycza 
w Śmiglu. Wszystkie roboty budowlane 
były prowadzone pod nadzorem inspek-
torów posiadających stosowne upraw-
nienia. Łącznie w ramach projektu wy-
konanych zostało ponad 95 km nowej 
sieci kanalizacji sanitarnej oraz  prze-
budowano/poddano remoncie odcinek 
o długości ok 1 km. Z nowej sieci ka-
nalizacyjnej korzysta ok 8 tys. nowych 
użytkowników. Natomiast z prawie
2 km nowej sieci wodociągowej korzy-
sta ponad 170 osób.

W związku z ciągłym rozbudowywa-
niem sieci kanalizacji sanitarnej nie-
zbędne było wykonanie rozbudowy 
i modernizacji istniejącej oczyszczalni 
ścieków w Koszanowie. Po rozbudowie 
przepustowość hydrauliczna oczysz-
czalni wzrosła z 2700m3/d do 3400 
m3/d (dla pogody deszczowej) oraz 
z 1830 m3/d do 2413 m3/d (dla pogody 

suchej). Modernizacji została poddana 
część istniejącej oczyszczalni w zakre-
sie wymiany urządzeń technologicz-
nych i rozbudowana o jedną komorę 
reaktora biologicznego ze zbiornikiem 
uśredniającym oraz zagęszczaczem 
osadu. Dodatkowo została wykonana 
nowa część mechaniczna (krata, pia-
skownik) przed pompownią główną 
oraz zamontowano kontenerową stację 
zlewczą. Na terenie oczyszczalni wy-
budowano również dwustanowiskowy 
garaż, m.in.: dla samochodu WUKO. 
W ramach projektu  udało się także 
zakupić dla oczyszczalni ścieków nową 
stację zlewczą, agregat prądotwórczy, 
rozdzielnicę główną wraz z szafą ste-
rującą, zestaw pomiarowy do analizy 
ścieków surowych i oczyszczonych 
oraz wykonano regulację przepływu 
ścieków surowych.

Dzięki uzyskanym środkom unijnym 
gmina Śmigiel zrealizowała wiele inwe-
stycji, których nie zrealizowałaby w ra-
mach własnego budżetu.

Urząd Miejski 
Śmigla
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Nawiązaniem do tradycji święto-
wania zakończenia żniw był Festyn 
Chleba i Kłosa. Odbył się on 15 sierp-
nia br. na boisku sportowym w Starym 
Bojanowie. W programie imprezy nie 
zabrakło charakterystycznego akcentu 
święta plonów – obrzędu dożynkowe-
go, zaprezentowanego przez Zespół 
Pieśni i Tańca „Żeńcy Wielkopolscy” 
z Nietążkowa. Tancerze z zespołu 
wcielili się w rolę starostów dożynek 
i wręczyli wieniec z tegorocznych plo-
nów Wiesławowi Kasperskiemu - prze-
wodniczącemu Rady Miejskiej Śmigla, 
natomiast chleb odebrała Małgorzata 
Adamczak – burmistrz Śmigla. Podczas 
festynu odbył się także konkurs dla 
kół gospodyń wiejskich z gminy Śmi-
giel na najsmaczniejszy chleb. Wzięły 
w nim udział KGW z: Czacza, Karśnic, 
Poladowa i Śmigla. Ich wypieki wraz 
z domowej roboty dodatkami oceniało 
jury w składzie: burmistrz Małgorza-
ta Adamczak, przewodnicy rady Wie-

Festyn Kłosa i Chleba
sław Kasperski oraz Paweł Smelkow-
ski – właściciel restauracji „Poemat”. 
Główną nagrodę zdobyły panie z koła 
w Poladowie, a pozostałe uczestniczki 
konkursu otrzymały nagrody za udział. 
Fundatorami bonów na poczęstunek 
w restauracji „Poemat” byli: burmistrz 
i przewodniczący rady miejskiej.

Podczas imprezy odbył się również 
konkurs na najładniejszy bukiet z kwia-
tów i ziół. Nawiązywał on do święta 
Matki Boskiej Zielnej przypadającego 
w dniu festynu. Jury w składzie: Beata 
Żyto – radna Rady Miejskiej Śmigla, 
Maria Splisteser – rzeźbiarka z Wo-
nieścia oraz Magdalena Dymarkow-
ska – reprezentująca Centrum Kultury 
w Śmiglu, pierwsze miejsce przyznało 
Tatianie Jędrzejczak ze Starego Boja-
nowa. Drugie miejsce zajęła Marianna 
Stephan ze Spławia, a trzecie Klaudia 
Nieczygłębska ze Starego Bojanowa. 
Wyróżnienie otrzymała praca Sylwii 
Wojciechowskiej z Karśnic. Fundatora-

mi nagród byli:  burmistrz Śmigla, prze-
wodniczący Rady Miejskiej Śmigla oraz 
Kwiaciarnia ze Starego Bojanowa.

Wśród atrakcji przygotowanych za-
równo dla dzieci, jak i dorosłych nie 
zabrakło stoiska pszczelarskiego wysta-
wionego przez koło ze Śmigla.

Przed publicznością z programem 
artystycznym zaprezentowali się „Żeń-
cy Wielkopolscy” oraz Kabaret EWG. 
Gwiazdą wieczoru był zespół disco polo 
Voyager. Festyn poprzedziła okoliczno-
ściowa msza św. odprawiona w kościele 
pw. Św. Bartłomieja w Starym Bojano-
wie. Imprezę, której organizatorami 
byli: burmistrz Śmigla, przewodniczący 
rady miejskiej oraz Rada Sołecka wsi 
Stare Bojanowo zakończyła zabawa ta-
neczna przy muzyce zespołu Weekend.

Współorganizatorami festynu byli: 
Centrum Kultury w Śmiglu i Ośrodek 
Kultury Fizycznej w Śmiglu, który prze-
prowadził gry i zabawy dla dzieci.

AKA, fot. MD
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Po raz kolejny w Śmiglu odbyły się 
Zawody Sikawek Konnych oraz to-
warzyszące im wybory Miss Europy 
Straży Pożarnych organizowane przez 
Zarząd Oddziału Powiatowego Związ-
ku Ochotniczych Straży Pożarnych 
Rzeczypospolitej Polskiej w Kościanie 
wspólnie z Zarządem Głównym ZOSP 
RP w Warszawie Oddziałem Wojewódz-
kim Związku OSP RP Województwa 
Wielkopolskiego im. generała Stani-
sława Taczaka i samorządami powiatu 
kościańskiego.

XIII Europejskie i XVI Krajowe Za-
wody Sikawek Konnych rozegrały 
się na śmigielskim hipodromie, 14 
sierpnia, a wybory Miss Europy Stra-
ży Pożarnych zostały przeprowadzone
13 sierpnia na wzgórzu przy wiatra-
kach.

Do konkursu o tytuł Miss Europy 
przystąpiły cztery dziewczyny z trzech 
krajów: Polski, Czech i Węgier. Dziew-
czyny oceniało kilkunastoosobowe 
jury, któremu przewodniczył Bernard 
Turski – starosta kościański, a człon-
kami byli przedstawiciele sponsorów 
imprezy. Kandydatki na Miss pokazały 
się w kilku odsłonach, m.in. w stroju 
wieczorowym, czy pokazie tańca. Po-
nadto musiały wykazać się znajomością 
sprzętu strażackiego. Pomiędzy kolej-

Europejska Miss oraz Zawody Sikawek Konnych
nymi odsłonami przed publicznością 
wystąpili wokaliści ze Studia Piosenki 
„Muzol” działającego przy Centrum 
Kultury w Śmiglu oraz Zespołu „Ab-
surd” z Leszna, a także iluzjonista Ja-
kub Walkowiak.

Decyzją jury Miss Europy Straży Po-
żarnych roku 2016 została Eliška Bud-
kova z Czech. Tytuł I Wicemiss otrzy-
mała Polka – Aleksandra Migdałek, zaś 
II Wicemiss Petra Černucka z Czech. 
Tytuł Miss Publiczności zdobyła Alek-
sandra Migdałek.

Na zawody 14 sierpnia zjechały dru-
żyny pożarnicze zagraniczne z: Czech, 
Węgier, Słowacji i Niemiec oraz z ca-
łej Polski. Konkurencje odbywały się 
w trzech kategoriach: kobiece drużyny 
pożarnicze, drużyny zagraniczne oraz 
męskie drużyny pożarnicze. Zwycię-
skie drużyny męskie i zagraniczne mo-
gły się również ubiegać o Grand Prix 
Zawodów.

Zawody rozpoczęły się od uroczyste-
go wprowadzenia drużyn na hipodrom, 
przy akompaniamencie Młodzieżowej 
Orkiestry Dętej w Śmiglu, zaś otwarcia 
zawodów dokonał dh Kazimierz Król – 
członek Prezydium Zarządu Oddziału 
Wojewódzkiego ZOSP RP Wojewódz-
twa Wielkopolskiego, prezes Zarządu 
Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Ko-

ścianie. Impreza była także okazją do 
wręczenia honorowych odznaczeń, 
które otrzymały osoby, szczególnie za-
angażowane w propagowanie idei orga-
nizacji Europejskich i Krajowych Zawo-
dów Sikawek Konnych.

Zmagania kobiecych drużyn pożarni-
czych rozpoczęły rywalizację. Wystar-
towało ich łącznie dziesięć. Zwycięską 
drużyną została KDP Dąbrowa, drugie 
miejsce zajęła KDP Topola Mała, a trze-
cie KDP Sworawa.

W kategorii męskiej wystartowało
29 drużyn. Zwyciężyła OSP Topola 
Mała, drugie miejsce zajęła OSP Świ-
bie, a trzecie OSP Dąbrowa. Gminę 
Śmigiel reprezentowały cztery druży-
ny: OSP Nietążkowo (miejsce 10), OSP 
Robaczyn (miejsce 12), OSP Machcin 
(miejsce 24) oraz OSP Karśnice (miej-
sce 29).

Zagraniczne zespoły zjechały do Śmi-
gla z czterech krajów: Węgier, Słowacji, 
Niemiec i Czech. Węgry reprezentowa-
ły dwie drużyny z: Sümeg i Budapesz-
tu. Słowację drużyna z Senec, Niemcy 
– FF Kallinchen Stadt Zossen, a Czechy 
dwie drużyny: Ouštice i SDH Jámy. 
Zwycięzcą została czeska drużyna SDH 
Jámy, drugie miejsce zdobyła drużyna 
niemiecka, a trzecie DHZ Senec ze Sło-
wacji. O Grand Prix zawodów walczyła 

Studio Piosenki „Muzol”
Miss Europy Straży Pożarnych roku 2016 została 

Eliška Budkova z Czech

Drużyna z Nietążkowa w akcji
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Wojewódzkiego ZOSP RP w Poznaniu, 
komendant Wojewódzki Państwowej 
Straży Pożarnej oraz delegacje zagra-
niczne.

Niedzielnej imprezie towarzyszył po-
kaz sikawek parowych zaprezentowa-
ny przez czeskie drużyny oraz pokazy 
dziecięcych drużyn pożarniczych z Nie-
tążkowa, Bielewa i Ostrowa Wielkopol-
skiego.

Organizatorzy dziękują wszystkim, 
którzy włączyli się w pomoc przy or-
ganizacji zawodów sikawek konnych 
w Śmiglu, a także sponsorom za wspar-
cie rzeczowe i finansowe.

M.M., foto M.M.

Nagrodę za najstarszą sikawkę otrzy-
mała OSP Robaczyn

Dziecięca drużyna z Nietążkowa

zwycięska drużyna męska z Polski i za-
graniczna. Wygrała OSP Topola Mała.
Wręczono także dodatkowe wyróżnie-
nia:
Ćwiczenia bojowe mężczyzn
I miejsce – OSP Topola Mała,
II miejsce – OSP Świbie,
III miejsce – OSP Świeligów.

Ocena sikawki, zaprzęgu, wartości hi-
storycznej sikawek i prezentacji druży-
ny:

I miejsce – OSP Trzebosz,
II miejsce – OSP Świbie,
III miejsce – OSP Topola Mała.

Najstarsza sikawka biorąca udział w za-
wodach – OSP Robaczyn, 1862 r.

Najstarsza sikawka zagraniczna bio-
rąca udział w zawodach – SDH Jámy 
z Czech, 1889 r.
Najdalej oddalona od miejsca zawodów 
jednostka z Polski biorąca udział w za-
wodach – OSP Brzeziny – 465 km.
Najdalej oddalona od miejsca zawodów 
jednostka zagraniczna biorąca udział 
w zawodach: OSP Budapeszt – Węgry 
848km.

Fundatorami pucharów byli: mini-
strowie, marszałek oraz wojewoda 
Województwa Wielkopolskiego, sta-
rosta kościański, wójt i burmistrzowie 
samorządów powiatu kościańskiego, 
przewodniczący rad, Zarząd Oddziału 
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„Czy już znasz decoupage?” – pod 
taką nazwą odbyły się drugie zaję-
cia z cyklu „Babie Lato”, którego 
patronem jest Stowarzyszenie Inicja-
tyw Społecznych INGA. Tym razem, 
nieformalna grupa seniorek, miała 
okazję poznać technikę zdobienia de-
coupage. Zajęcia odbyły się 12 lipca 
w zaprzyjaźnionej restauracji „Poemat”. 
Poprowadziła je Gabryela Kozak, która 
podzieliła się z uczestniczkami warszta-
tów swoją wiedzą oraz umiejętnościa-
mi. Warsztaty techniką decoupage’u, 
przy filiżance kawy lub herbaty, to nie 
tylko wspaniały sposób na odprężenie 
i wykorzystanie wolnego czasu, ale też 
sposób na rozwój kreatywności i zdol-
ności manualnych. Zajęcia te umożli-
wiły seniorkom samodzielne wykonie 

Babie Lato w akcji
prac na materiałach zakupionych na po-
trzeby warsztatów, poznanie techniki, 
a także praktyczne sposoby jej wyko-
rzystania w upiększaniu przedmiotów 
codziennego użytku. Prace, które panie 
wykonały na pewno stanowią pamiątkę 
z warsztatów, bądź zostały wykorzysta-
ne jako prezent dla bliskich.

Nie taki diabeł straszny, jak go po – 
malują” taki tytuł miały trzecie zajęcia 
z cyklu „Babie Lato” w których uczest-
niczyły seniorki z Nietążkowa i Śmigla.

W każdym wieku można być pięknym 
i czuć się atrakcyjnie! Takie motto to-
warzyszyło uczestniczkom podczas 
spotkania ze specjalistą w dziedzinie 
kosmetologii – Barbarą Frąckowiak 
z Zakładu Kosmetycznego Kleopatra. 
Odbyło się ono przy kawie i cieście

9 sierpnia br. w restauracji Poemat. Pa-
nie miały okazję nie tylko dowiedzieć 
się, jak należy dbać i pielęgnować swo-
ją cerę oraz odpowiednio dobierać ko-
smetyki, mogły w praktyce wykonywać 
zabiegi upiększające dłoni, szyi, bądź 
dekoltu – wszystko pod czujnym okiem 
specjalisty. Ponadto uczestniczki pro-
jektu miały wykonane drobne zabiegi 
kosmetyczne. 

Patronem projektu jest Stowarzysze-
nie Inicjatyw Społecznych INGA. Se-
niorki z niecierpliwością oczekują ko-
lejnych dwóch spotkań. 

Projekt został dofinansowany ze środ-
ków Programu Fundusz Inicjatyw Oby-
watelskich.

Izabella Szablewska
 foto archiwum

„Nie taki diabeł straszny, jak go po-malują”

„Czy już znasz decoupage?”
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Przy sali wiejskiej w Żegrówku 
odbyły się uroczystości jubileuszo-
we 50-lecia miejscowej Ochotniczej 
Straży Pożarnej. Rozpoczęte zostały 
uroczystą mszą świętą, a następnie do-
konano wręczenia odznaczeń dla zasłu-
żonych strażaków.

Odznaczenia wręczono:
- Złoty Medal „Za Zasługi dla Pożarnic-

twa” otrzymał druh Jan Szlafka,
- Srebrny Medal „Za Zasługi dla Pożar-

nictwa” otrzymał druh Marcin Ajchler,
- Brązowy Medal „Za Zasługi dla Pożar-

nictwa” otrzymali: druh Jerzy Żyto, 
druh Michał Kupka, druh Karol Kup-

50-lecie OSP Żegrówko
ka oraz druh Adam Tomowiak.

Odznaki otrzymali:
- odznakę „Za Wysługę Lat” (10) otrzy-

mali: druh Jan Kozak i druh Łukasz 
Pelec,

- odznakę „Za Wysługę Lat” (20) otrzy-
mali: druh Zenon Skoracki , druh Ja-

nusz Tomowiak,
- odznakę „Za Wy-
sługę Lat” (25) 
otrzymali: druh Ma-
rek Kozak i druh 
Stanisław Franek,
- odznakę „Za Wy-
sługę Lat” (35) 
otrzymali: druh Ry-
szard Ajchler i druh 
Andrzej Zalisz,
- odznakę „Za Wy-

sługę Lat” (40) 
otrzymali: druh 
Florian Ajchler, 
druh Jan Fra-
nek, druh Marek 
Kupka, druh Jan 
Karbowiak i druh 
Bernard Ziegler,

- odznakę (45) otrzymali: druh Mieczy-
sław Tomowiak i druh Kazimierz Sa-
mol,

- odznakę „ Za Wysługę Lat” (50) otrzy-
mali: druh Zenon Tomowiak, druh 
Henryk Skorupiński i druh Sylwester 
Owczarczak.
Życzenia jubilatom złożyli: burmistrz 

Małgorzata Adamczak, radna Beata 
Żyto, zastępca komendanta powiatowe-
go Państwowej Straży Pożarnej w Ko-
ścianie - Andrzej Ziegler, prezes Zarzą-
du Oddziału Powiatowego Z OSP RP 
w Kościanie - Kazimierz Król, prezes 
Zarządu Miejsko-Gminnego Związku 
OSP w Śmiglu – Jerzy Cieśla oraz za-
proszone delegacje.

M.M.,
foto M.Majer

Na boisku sportowym znajdują-
cym się pomiędzy Nowym Biał-
czem, a Karśnicami 10 lipca br. 
odbył się festyn pięciu wsi. Dla 
dzieci i młodzieży organizatorzy przy-
gotowali wiele atrakcji: konkursy z na-
grodami prowadzone przez Centrum 
Kultury w Śmiglu, przejażdżki bryczką 
pana Michalskiego z Karśnic, prze-
jażdżki wozem strażackim OSP Karśni-
ce oraz kiełbaski z grilla.

Organizatorami imprezy byli sołty-
si: Karśnic, Nowego Białcza, Starego 

Festyn pięciu wsi
Białcza, Księginek 
i Brońska, a współ-
o r g a n i z a t o r e m 
Gminna Komisja 
R o z w i ą z y w a n i a 
Problemów Alko-
holowych w Śmi-
glu. 

Festyn stał się po 
raz kolejny oka-
zją do intergracji 
mieszkańców wsi.

A.J. foto archiwum

Otrzymali medale
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Śmigiel w kronice „Orędownika Śmigielskiego” w 1932 roku

W wyniku nowego podziału admini-
stracyjnego, przeprowadzonego w 1887 
roku, władze pruskie utworzyły powiat 
śmigielski, obejmujący powierzchnię 
554,45 km2 i około 35 tysięcy ludności. 
Dla potrzeb urzędowych zaczęto wyda-
wać „Kreisblat des Kreises Schmiegel”. 
Po odzyskaniu niepodległości od 3 maja 
1919 roku drukowano „Orędownik 
Powiatowy”. Urzędowy organ powiatu 
śmigielskiego. Gazeta  kilka razy zmie-
niała nazwę. W roku 1932, a więc wte-
dy, kiedy uległ likwidacji powiat śmi-
gielski wydawca ponownie wrócił do 
nazwy „Orędownik Śmigielski”. Organ 
na powiat śmigielski. Podtytuł brzmiał: 
Kto z Bogiem – Bóg z nim. Wydawcą 
i redaktorem odpowiedzialnym był Jan 
Skorupski, który był także właścicielem 
drukarni. Czytelnicy byli informowani 
o aktualnych sprawach urzędowych, 
a także ważnych i ciekawych wydarze-
niach na świecie, w kraju oraz powiecie. 
Na początku 1932 roku informowano, 
że naczelnik tut. Sądu Grockiego - p. 
Witecki zrezygnował ze swego stanowi-
ska z dniem 01.01.1932 roku. Od tego 
dnia miał pełnić obowiązki adwokata 
w Krotoszynie. We wtorek, 5 stycznia p. 
W. Fechner zapraszał do swojej restau-

racji wieczorem, kiedy urządzano „wie-
przobicie”. Podawano kiełbasę i kiszki 
z kapustą, nogi wieprzowe, kawę i pącz-
ki. Uczestnicy mieli okazję brać udział 
w koncercie. W miesiącu styczniu uro-
czyście obchodzono 13. rocznicę walk 
powstańczych. Ustalono, że „Poczet 
sztandarowy zbierze się o godz. 10:20 

przed salką św. Ducha, poczem wkro-
czy do kościoła farnego na uroczyste 
nabożeństwo. Po nabożeństwie „Te 
Deum” i „Boże coś Polskę”. Następnie 
na cmentarzu złożenie wieńców na gro-
bach poległych powstańców. Towarzy-
szyć będzie chór Harmonia”. 

Jedna z wiadomości kryminalnych 
przedstawiała się następująco: „Tajem-
nicze porwanie dwóch młodych chłop-
ców w Śmiglu. Co się okazało? Jeden 
z nich popełnił kradzież i został wydalo-
ny ze służby. Bojąc się kary ojca, wyje-
chał do Borku, gdzie sam sobie przebił 
usta szpilką a na twarzy i czole zadał 
sobie sam rany cierniem i opowiadał hi-
storię o uprowadzeniu przez tajemniczy 
samochód”.

Z wydarzeń kulturalnych warto odno-
tować to, że staraniem śmigielskiego 
Towarzystwa Powstańców i Wojaków 
wyświetlano film historyczny „Krwawy 
Rok 1863” wg powieści Stefana Żerom-
skiego. Przed seansem  zaprezentował 
się chór Harmonia, a drużyna harcer-
ska odtworzyła obraz – epizod z walk 
powstańczych z roku 1919. Wydarze-
niom tym towarzyszyła orkiestra z Mo-
rownicy.

Jan Pawicki

Ze zbiorów Huberta Zbierskiego

Rekordowa liczba osób skorzystała 
z zaproszenia Zarządu Osiedla nr 3 
na wyjazd do Krainy Zabawy „Bo-
gilu”. Aż 70 osób z gminy Śmigiel 2 lip-
ca br. wybrało się do Wioski, w której 
zlokalizowany jest par rozrywki. Dzieci 

Milusińscy ze Śmigla bawili się w Bogilu
skorzystały z pokaźnej bazy przygo-
towanej specjalnie dla najmłodszych, 
a także wspólnie z rodzicami i opieku-
nami piekli kiełbaski.

Inicjatorką wycieczki była Donata Ma-
lak – przewodnicząca Zarządu Osiedla 

nr 3. W organizacji wspierały ją człon-
kinie zarządu: Krystyna Mueller oraz 
Anna Józefiak. Wyjazd został częściowo 
sfinansowany z budżetu gminy.

AKA
foto archiwum

W Krainie Zabawy„Bogilu”



wrzesień/2016 11

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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Zarys historii Śmigielskiej Kolei 
Wąskotorowej doczekał się już kil-
ku opracowań. Jednak mało znane 
są informacje dotyczące pracowni-
ków w poszczególnych okresach jej 
funkcjonowania. 

Poniższy wykaz jest początkiem cyklu 
poświęconego pracownikom śmigiel-
skiej kolei, od momentu jej tworzenia 
w 1899 r. do chwili zawieszenia przewo-
zów przez Polskie Koleje Państwowe 
w 2001 r., rozpoczyna prezentowany 
poniżej wykaz. Został on sporządzo-
ny na podstawie zachowanych doku-
mentów i obejmuje osoby zatrudnione 
na Schmiegeler Kreisbahn w okresie 
pruskim (1899-1918).

Wykaz pracowników Schmiegeler 
Kreisbahn w latach 1899-1918
(z uwzględnieniem stanowiska pracy, 
okresu zatrudnienia oraz dodatkowych 
informacji)

1. Andrzejewski Michał – nadzorca 
toru, od 14.03.1910

2. Bentzin Teobald – maszynista (kie-
rownik parowozu), od 1900

3. Bzyl Kazimierz – palacz, poległ 
12.02.1919 w bitwie pod Kargową

4. Bzyl Ludwik – maszynista
5. Döhring – dyrektor kolei,

od 15.02.1916, styczeń-maj 1918
6. Graff – dyrektor kolei, od 1914
7. Jakubowski Tomasz – konduktor, 

od 1903
8. Kamiński Antoni – zawiadowca

stacji Wielichowo, od 17.08.1917, 
zam. Koszanowo

9. Kiciński Adam – palacz
10. Mattukat Ewald – maszynista (kie-

rownik parowozu), od 13.08.1905, 
egzamin na kierownika parowozu 
dn. 30.01.1913

Pracownicy kolei śmigielskiej w okresie zaboru pruskiego
11. Moszka Józef – asystent stacyj-

ny w Wielichowie / konduktor,
od 1900, zam. Wielichowo

12. Oppmann – dyrektor kolei
13. Pawlicki Michał – rzemieślnik

(kołodziej), od 28.11.1918
14. Poprawski Piotr – konduktor,

od 15.01.1908, zam. Krzywiń
15. Potztal Hermann – kierownik warsz-

tatów kolejowych (werkmistrz),
od 01.04.1914, zam. Śmigiel

16. Reimann Richard – urzędnik
/zarządca dworca w Śmiglu
(od 10.01.1918), od 16.07.1917 

17. Schulz Ludwik – maszynista
(kierownik paro-
wozu)/pomoc-
nik kierownika 
warsztatów ko-
lejowych (pod-
w e r k m i s t r z ) ,
od 04.05.1903, 
zam. Śmigiel

18. Sobański Stani-
sław – maszy-
nista (kierow-
nik parowozu),
od 15.03.1908, 
zam. Śmigiel

19. Spychał Jan 
– zawiadow-
ca / naczelnik stacji Wielichowo,
od 1899, zam. Rakoniewice

20. Szymanowski Franciszek II – kie-
rownik robót warsztatowych,
od 15.01.1915

Należy pamiętać, że prezentowane 
wykazy nie są pełne i nie będą obej-
mować wszystkich pracowników kolei. 
W związku z tym  zwracam się do Pań-
stwa z prośbą o przekazywanie wszel-
kich uwag i dodatkowych informacji 
w tym zakresie. Każda, nawet najdrob-

Dworzec kolejowy w Śmiglu w okresie pruskim. 
foto ze zbiorów Witolda Omieczyńskiego

niejsza informacja będzie bardzo cen-
na. Uzupełnione wykazy w przyszłości 
zostaną zamieszczone w przygotowy-
wanej przeze mnie obszernej monogra-
fii kolei śmigielskiej. 

Podczas planowanego w przyszłym 
roku spotkania w Centrum Kultury 
w Śmiglu nastąpi podsumowanie pu-
blikacji cyklu, a także przedstawiona 
zostanie historia Śmigielskiej Kolei 
Wąskotorowej, połączona z ciekawą 
prezentacją multimedialną. Będzie ono 
jednocześnie okazją do bezpośredniego 
podzielenia się swoimi wiadomościami 

i wspomnieniami. Być może posiadają 
państwo w rodzinnych albumach i ar-
chiwach fotografie, bilety, rozkłady lub 
inne pamiątki związane ze śmigielską 
wąskotorówką i jej pracownikami. Będę 
wdzięczny za ich udostępnienie celem 
zamieszczenia w przyszłej publikacji. 

Bezpośredni kontakt z autorem dla 
osób zainteresowanych jest możliwy 
poprzez pocztę elektroniczną (e-mail: 
pawel.px@gmail.com) lub za pośred-
nictwem Centrum Kultury w Śmiglu. 

Paweł Jakuboszczak

35 dzieci z gminy Śmigiel uczest-
niczy w cyklu zajęć ogólnorozwo-
jowych prowadzonych w ramach 
projektu „Tęczowy Domek”. Sto-
warzyszenie INGA na jego realizację 
otrzymało dofinansowanie od Woje-
wody Wielkopolskiego. „Tęczowy Do-
mek” to projekt, którego celem jest 
wsparcie dzieci oraz wzmocnienie więzi 
rodzinnych. 

W ramach działań przewidziano zaję-
cia z zakresu profilaktyki z elementami 
zajęć psychoedukacyjnych, rekreacyj-
nych i kulturowych, dyżury specjali-
stów, zajęcia wspólne dla dzieci i rodzi-
ców. Zadanie adresowane jest do dzieci 

Tęczowy Domek
w wieku 6-11 lat, mieszkających na te-
renie gminy Śmigiel. Łącznie zrealizo-
wanych zostanie ponad 200 godzin. Za-
jęcia odbywają się zaprzyjaźnionej 
placówce – Szkole Podstawowej w Śmi-
glu. Dyrekcja placówki na czas trwania 
projektu udostępniła nieodpłatnie lo-
kale, niezbędny sprzęt komputerowy, 
sprzęt nagłaśniający oraz dostęp do In-
ternetu. W realizację zadania zaangażo-
wana zostanie wykwalifikowana kadra 
pedagogiczna: specjaliści pedagogiki 
(Iwona Nawrocka, Hanna Mielcarek), 
psychologii (Blanka Jankowska) i tera-
peuta (Paweł Kasprzak). Zaplanowane 
jest również spotkanie z policjantem, 

wyjazdy w miejsca ściśle związane z re-
alizowaną tematyką, w których uczest-
niczyć będą dzieci oraz zainteresowani 
rodzice. 

Za nami dwa tygodnie półkolonii, któ-
re organizowane były w ramach tego 
programu. Naszymi partnerami są: 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Śmiglu, 
Zarząd Szkół i Placówek Oświatowych 
w Śmiglu oraz Szkoły Podstawowa 
w Śmiglu. 

Projekt dofinansowany ze środków 
Wojewody Wielkopolskiego oraz we 
współpracy z Zarządem Szkół i Placó-
wek Oświatowych w Śmiglu, Szkołą 
Podstawową w Śmiglu i Ośrodkiem Po-
mocy Społecznej w Śmiglu.

I. Szablewska
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Od 4 do 8 lipca br. odbyły się 
w Gminnym Centrum Informacji za-
jęcia komputerowe, w których wzięło 
udział jedenaścioro dzieci w wieku 
od 8 do 12 lat. Łączyły one zabawę 
z nauką, a uczestnicy wykonali na nich 
m.in.: zakładki do książek, kalendarze 

Wakacje w GCI

oraz wizytówki. Dzieci bawiły się w: 
quizy, zgadywanki, ciekawe gry kom-
puterowe i kalambury. Odwiedziły 

również stronę internetową 
Centrum Kultury w Śmiglu, 
aby zapoznać się z ogłosze-
niami dotyczącymi imprez or-
ganizowanych przez centrum. 
Szczególnym zainteresowa-
niem cieszył się dział fotoga-
leria, na którym można obej-
rzeć zdjęcia z różnych imprez. 
Mimo że zajęcia skupiały się 
na pracy przy komputerze, to 
nie zapominano o gimnastyce. 

I.F. foto I.Fijołek

Wakacje z Centrum Kultury
Sierpniowe wyjazdy, adresowane 

do najmłodszych mieszkańców gmi-
ny Śmigiel, w tym roku cieszyły się 
ogromnym zainteresowaniem. Pod-
czas każdego z nich na uczestników 
czekały wyzwania - od sporto-
wych, po artystyczne.

Pierwsza wycieczka odby-
ła się 16 sierpnia. Młodzież 
wybrała się do Krobi, gdzie 
zwiedziła Muzeum Stolarstwa 
i Biskupizny. Pan Marek Ha-
łas oprowadził uczestników 
po dawnej stolarni, a także 
zaprezentował im stare maszy-
ny, które do dzisiaj są spraw-
ne i spełniają swoje zadania. 
Pokazał również drewniane 
zabawki, które powstały w tej 
stolarni i jeszcze niedawno 
były używane przez dzieci. Wszyscy 
mogli zobaczyć też stroje ludowe, któ-
re noszono dawniej w Krobi. Po zwie-
dzeniu muzeum młodzież wzięła udział 
w warsztatach artystycznych, które 
poprowadziła pani Monika Hałas. Do 
wyboru było malowanie na szkle lub 
zdobienie drewnianych kubeczków 
techniką decoupage. Wszyscy z zapa-
łem i twórczą wyobraźnią zabrali się 
do pracy, a na koniec zaprezentowali 
swoje dzieła. Podczas wyjazdu był rów-
nież czas na zabawę w ogrodzie pań-
stwa Hałasów, gdzie dzieci z uporem 
szukały szczęścia w postaci czterolist-
nej koniczynki. Następnie dzieci udały 

się na ściankę wspinaczkową, by pod 
okiem instruktorów wypróbować sił we 
wspinaczce. 

Kolejny wyjazd odbył się 18 sierp-
nia. Tym razem uczestnicy wybrali się 

do ośrodka jeździeckiego „Kalumet” 
w Boszkowie, gdzie mogli skorzy-
stać z jazdy konnej, bądź przejażdżki 
bryczkami. Młodzież okazała się dziel-
na, gdyż najdłuższa kolejka stworzyła 
się na przejażdżkę na największym 
wierzchowcu. Kiedy wszyscy spró-
bowali swoich sił w siodle, przyszedł 
czas na spacer po plaży i schłodzenie 
nóg w jeziorze. Niestety, kapryśna po-
goda nie pozwoliła na kąpiel. Mimo 
tego dzieci chętnie budowały zamki 
z piasku i chodziły brzegiem jeziora. Po 
powrocie do ośrodka na uczestników 
wycieczki czekała grillowana kiełbasa 
oraz lody. 

Ostatni z wyjazdów odbył się 23 sierp-
nia. Dzieci tym razem pojechały do Woli 
Jabłońskiej, gdzie znajduje się „Uroczy-
sko Wołkołatka”. To miejsce, w którym 
można poznać świat Słowian, ich zwy-

czaje i wierzenia. Uczestnicy 
wycieczki mieli okazję przyj-
rzeć się chatom, w jakich 
mieszkali nasi przodkowie 
oraz symbolom kultu. Wśród 
zrekonstruowanych budyn-
ków były m.in.: chata Piasta 
i Rzepichy, dom wiedźmy 
i druida.  Natomiast w sali 
reprezentacyjnej księcia zo-
baczyć można było stare in-
strumenty, zbroje i naczynia. 

Następnie po uroczysku 
grupę oprowadzali rekon-
struktorzy przebrani w stroje 

z dawnej epoki. Sporym zainteresowa-
niem cieszyła się prezentacja stroju 
słowiańskiego woja, wyposażonego 
w zbroję, broń i tarczę. 

Dzieci wzięły również udział w grach 
i zabawach. Nie brakowało chętnych do 
rzutu włócznią, czy wyścigów z tarczą. 
Najmłodsi przeciągali też skórę dzika 
i sprawdzali jak długo mogą utrzymać 
w dłoniach ciężkie hełmy. Wszyscy mo-
gli zobaczyć, jak wybijano dawniej mo-
nety i zabrać taką monetę na pamiątkę.

Na uczestników wyjazdu czekał także 
poczęstunek, czyli kiełbasa z ogniska. 

Joanna Lajsner
foto J.L.
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Kryminałki

Ogłoszenie drobne
Przedsiębiorstwo Handlowe Chu-
dak s.j poszukuje pracowników na 
stanowisko: 

- kierowca kat.C+E,
- magazynier

mail: praca@chudak.com.pl, tele-
fon: 603 740 470

26 lipca – Czacz
Około godz. 1225 policja otrzymała 

zgłoszenie o kolizji na ul. Wielichow-
skiej. Jak ustalono, kierujący peuge-
otem expertem, 70-letni mieszkaniec 
Wrocławia nie ustąpił pierwszeństwa 
przejazdu pojazdowi marki Jelcz, któ-
rym kierował 33-letni mieszkaniec Śmi-
gla i doprowadził do kolizji pojazdów. 
Sprawca kolizji został ukarany manda-
tem karnym.

28 lipca – Śmigiel
Około godz. 2220 na ul. Polnej kierują-

cy citroenem c5, 51-letni mieszkaniec 
gm. Śmigiel doprowadził do kolizji z ja-
guarem prowadzonym przez mieszkań-
ca tej samej gminy. Przeprowadzone 
badanie stanu trzeźwości wykazało 2,2 
promila alkoholu w wydychanym po-
wietrzu kierującego Citroenem.

29 lipca – Śmigiel 
Około godz. 1050 w Śmiglu na skrzy-

żowaniu ulic Kilińskiego z Mickiewicza 
kierująca samochodem marki Audi 
A4 mieszkanka pow. kościańskiego 
nie udzieliła pierwszeństwa przejaz-
du i doprowadziła do kolizji drogowej 
z samochodem marki Ford Mondeo 
kierowanym przez mieszkańca pow. 
kościańskiego. Kierujący byli trzeźwi. 
Sprawczyni kolizji drogowej została 
ukarana MKK.

29 lipca – Robaczyn
Ok. godz. 1820 w Robaczynie policjan-

ci z PP w Śmiglu zatrzymali do kontroli 
drogowej kierującego ciągnikiem rol-
niczym 36-letniego mieszkańca pow. 
kościańskiego, będącego w stanie nie-
trzeźwości. Badanie stanu trzeźwości 
wykazał ponad 0,50 promila alkoholu 
w organizmie kontrolowanego.

30 lipca – Śmigiel
Około godz. 2142 w Śmiglu na skrzy-

żowaniu ulicy Leszczyńskiej z Północ-
ną kierująca samochodem marki Audi 
A3, 19-letnia mieszkanka pow. lesz-
czyńskiego nie ustąpiła pierwszeństwa 
przejazdu i doprowadziła do kolizji dro-
gowej z kierującą samochodem marki 
Peugeot 206 24-letnią mieszkanką pow. 
kościańskiego. Kierujące były trzeźwe. 
Teraz wyjaśniane są okoliczności tego 
zdarzenia drogowego.

5 sierpnia – Śmigiel
Około godz.120 policjanci z PP w Śmi-

glu na drodze Poladowo-Morownica 
zatrzymali do kontroli drogowej kie-
rującego samochodem marki Seat 
Cordoba, 34-letniego mieszkańca pow. 
kościańskiego będącego w stanie nie-
trzeźwości. Badanie stanu trzeźwości 
wykazało ponad 0,60 promila alkoholu 
w organizmie kontrolowanego. 

4 sierpnia – Karśnice
Około godz. 1606 w Karśnicach patrol 

policji WRD zatrzymał kierującego sa-
mochodem marki Mercedes, 29-letnie-
go mieszkańca Leszna, który w terenie 
zabudowanym przekroczył dozwoloną 
prędkość o 58 km/h. Kierowcę ukara-
no MKK oraz zatrzymano prawo jazdy.

5 sierpnia – Poladowo-Morownica
Około godz. 120 policjanci z PP w Śmi-

glu na drodze Poladowo-Morownica 
zatrzymali do kontroli drogowej kie-
rującego samochodem marki Seat 
Cordoba, 34-letniego mieszkańca pow. 
kościańskiego będącego w stanie nie-
trzeźwości. Badanie stanu trzeźwości 
wykazało ponad 0,60 promila alkoholu 
w organizmie kontrolowanego.

10 sierpnia – K-5
Około godz. 832 na drodze K-5 pomię-

dzy miejscowościami Kościan-Czacz 
kierująca samochodem marki Citroen 
C-3, 24-letnia mieszkanka pow. kościań-
skiego, jadąc w kierunku Kościana,  
podczas nieprawidłowego manewru 
wyprzedzania potrąciła kierującą moto-
rowerem marki Romet, 53-letnią miesz-
kankę pow. kościańskiego. W wyniku 
tego zdarzenia kierująca motorowerem 
doznała urazu kolana. Kierujące były 
trzeźwe. Za spowodowanie kolizji dro-
gowej 24-latkę ukarano MKK.

10 sierpnia – K-5
Około godz. 2115 w Wydorowie po-

licjanci z PP w Śmiglu zatrzymał do 
kontroli drogowej kierującego samo-
chodem marki Opel Vectra, 29-letniego 
mieszkańca  pow. kościańskiego będą-
cego w stanie nietrzeźwości. Badanie 
stanu trzeźwości wykazało ponad 1,70 
promila alkoholu w organizmie kon-
trolowanego. 29-latkowi zatrzymano 
prawo jazdy. Teraz za przestępstwo to 
grozi mu do 2 lat więzienia.

12 sierpnia – Śmigiel
Około godz. 1132 na ul. Kościuszki kie-

rujący samochodem marki Fiat Ducato, 
20-letni mieszkaniec pow. kościańskie-
go w trakcie włączania się do ruchu 
nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu 
pojazdowi marki VW Turan kierowa-

nemu przez 30-letnią mieszkankę pow. 
kościańskiego. Kierująca vw turanem 
doznała ogólnych potłuczeń. Kierowcy 
byli trzeźwi. Sprawcę kolizji drogowej 
ukarano MKK.

13 sierpnia – Koszanowo
Około godz. 145 na ul. Wierzbowej kie-

rujący samochodem marki Seat Ibiza, 
19-letni mieszkaniec pow. kościańskie-
go uderzył w słup energetyczny oraz 
płot posesji. Badanie stanu trzeźwości 
kierowcy wykazało ponad 1,80 promila 
alkoholu w jego organizmie. Kierowcy 
zatrzymano prawo jazdy.

13 sierpnia – Śmigiel
Około godz. 655 na ul. Mickiewicza 

kierujący samochodem marki Audi A4, 
42-letni mieszkaniec pow. zgorzelec-
kiego nie udzielił pierwszeństwa prze-
jazdu kierującemu samochodem marki 
Renault Megane, 55-letniemu miesz-
kańcowi pow. kościańskiego. W wyni-
ku zderzenia uszkodzeniu uległ znak 
drogowy. Uczestnicy zdarzenia  trzeź-
wi. Sprawcę kolizji drogowej ukarano 
MKK.

14 sierpnia – Czacz
Około godz. 1200 policja otrzymał zgło-

szenie, że ok. godz. 1100 w dniu 14.08.
br. w Czaczu na jednym ze stoisk z rze-
czami używanymi nn. sprawca przy-
właszczył sobie portfel z zawartością 
dokumentów tożsamości  i pieniędzmi 
w kwocie 100 zł. Teraz prowadzone 
są czynności zmierzające do ustalenia 
sprawcy przywłaszczenia mienia.

16 sierpnia – Śmigiel-Poladowo
Około godz. 754 na drodze pomiędzy 

miejscowościami Śmigiel-Poladowo kie-
rujący samochodem marki Fiat Ducato, 
45-letni mieszkaniec pow. górowskiego 
nie udzielił pierwszeństwa przejazdu 
kierującemu motocyklem marki Hon-
da, 22-letniemu mieszkańcowi Leszna. 
Kierujący byli trzeźwi. Sprawce kolizji 
drogowej ukarano MKK.

źródło www.koscian.policja.gov.pl
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Krzyżówka

Kupon konkursowy „WŚ” nr 08/16
Rozwiązanie krzyżówki
...................................................................
...................................................................
...................................................................

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

Pionowo
1. nazwisko Foresta
2. Castro, dyktator
3. dywan na ścianie
4. … Mater
5. potocznie układy scalone
7. dzielnica Warszawy
8. kobieta 
9. kieruje transportem 
11. klub z Manchesteru
12. rywal Bakomy
13. okrasa
17. Turner, piosenkarka
18. miasto i prowincja w Hiszpanii
23. młody obok łani
26. angielskie stronnictwo
27. obok przysiadów
28. dawny serial o źrebaku
31. wydaje „Gazetę Wyborczą”
33. niszczy ozon
34. porcja bzdur
35. poemat epicki
37. między pionem a poziomem
38. dwie w aucie
39. panna z filmu Andrzeja Wajdy

Poziomo
6. flirciarz
10. coś wspaniałego
14. mniejsze niż powiaty
15. zespół Kory
16. tworzywo przedszkolaka
19. do holowania
20. oszczep legionistów
21. podniosły styl mowy
22. głęboka dolina rzeczna
24. hrabstwo koło Londynu
25. Emil, czeski biegacz
29. pomysł
30. nieskromny kurowaty
32. Lubaszenko, aktor
34. płetwa ogonowa statku
36. Jim z „The Doors”
40. nastają na wiosnę
41. wiele ich w lesie
42. litera grecka
43. grecki bóg miłości
44. najmłodsza era geologiczna
45. zbożowy Dyzmy
46. do uszczelniania
47. dzieli się na gemy
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Twoje prawo pracy
Kiedy pracodawca może skontrolo-
wać chorego pracownika?

Zwolnienie lekarskie wystawione pra-
cownikowi uprawnia go do skorzysta-
nia ze świadczeń chorobowych. Okres, 
za który przysługuje wynagrodzenie 
chorobowe i/lub zasiłek chorobowy 
powinien być wykorzystany na rekon-
walescencję. Niestety zdarza się, że 
pracownicy w tym czasie wykonują pra-
cę zarobkową albo wykorzystują zwol-
nienie od pracy w sposób niezgodny 
z jego celem. Potwierdzenie tego faktu 
w wyniku kontroli pozbawia ich prawa 
do świadczenia. Jednak nie każdy pra-
codawca może kontrolować swoich pra-
cowników.

Prawo do świadczeń z tytułu choro-
by

Pracownik niezdolny do pracy wsku-
tek choroby, trwającej łącznie do 33 
lub – w przypadku pracownika, który 
ukończył 50. rok życia – 14 dni w ciągu 
roku kalendarzowego, zachowuje pra-
wo do wynagrodzenia chorobowego 
na zasadach określonych w art. 92 kp. 
Jeśli niezdolność do pracy trwa dłużej, 
pracownik nabywa prawo do zasiłku 
chorobowego. Wynagrodzenie cho-
robowe oblicza się według zasad obo-
wiązujących przy ustalaniu podstawy 
wymiaru zasiłku chorobowego i wy-
płaca za każdy dzień niezdolności do 
pracy. Nie przysługuje jednak w przy-
padkach, w których pracownik nie ma 
prawa do zasiłku chorobowego, a więc 
m.in.: w sytuacji, o której mowa w art.
17 ustawy o świadczeniach pieniężnych 
z ubezpieczenia społecznego w razie 
choroby i macierzyństwa. W świetle 
przywołanego przepisu ubezpieczony 
traci prawo do zasiłku chorobowego 
za cały wskazany okres w zwolnieniu 
lekarskim, jeśli w okresie orzeczonej 
niezdolności do pracy:
• wykonuje pracę zarobkową, 
lub
• wykorzystuje zwolnienie od pracy 

w sposób niezgodny z celem tego 
zwolnienia.

Ponadto świadczenie nie przysługuje 
w przypadku, gdy zaświadczenie lekar-
skie zostało sfałszowane.

Niezbędna kontrola
Okoliczności pozbawiające prawa do 

świadczenia ustala się w trybie okre-
ślonym w art. 68 ustawy zasiłkowej, 
a więc w trybie kontroli ubezpieczo-
nych co do prawidłowości wykorzysty-

wania zwolnień od pracy zgodnie z ich 
celem oraz formalnej kontroli zaświad-
czeń lekarskich. Kontrolę te mogą 
przeprowadzać wyłącznie wskazane 
przez ustawodawcę podmioty: 
a) płatnicy składek na ubezpieczenie 

chorobowe, którzy zgłaszają do 
ubezpieczenia chorobowego po-
wyżej 20 ubezpieczonych (decy-
duje stan na 30 listopada poprzed-
niego roku kalendarzowego, lub 
na pierwszy miesiąc zgłoszenia do 
tego ubezpieczenia) - wyłącznie 
w stosunku do swoich ubezpieczo-
nych w okresie podlegania ubez-
pieczeniu chorobowemu,

b) Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
- w pozostałych przypadkach,
tj. w stosunku do:

• ubezpieczonych, których płatnicy 
składek zgłaszają do ubezpiecze-
nia chorobowego nie więcej niż
20 osób,

• ubezpieczonych podlegających 
ubezpieczeniu chorobowemu 
w Polsce z tytułu zatrudnienia 
u pracodawcy zagranicznego,

• osób uprawnionych do zasiłków 
za okres po ustaniu ubezpieczenia,

• ubezpieczonych będących du-
chownymi,

• ubezpieczonych prowadzących po-
zarolniczą działalność i osób z nimi 
współpracujących.

Pracodawca może przeprowadzić 
kontrolę prawidłowości wykorzysty-
wania zwolnienia lekarskiego od pracy 
także za okres, za który pracownikowi 
przysługuje wynagrodzenie za czas 
choroby wypłacane ze środków praco-
dawcy. Podlega jej każde zwolnienie 
lekarskie bez względu na wskazania 
lekarskie, tj. zarówno, gdy lekarz le-
czący wskazał w nim, iż „chory powi-
nien leżeć (1)” jak i w przypadku adno-
tacji „chory może chodzić (2)”.

Upoważnienie i protokół
Pracodawca typując osoby do prze-

prowadzenia kontroli chorych pracow-
ników powinien wystawić im imienne 
upoważnienie. Jego wzór został okre-
ślony w załączniku nr 1 do rozporzą-
dzenia. Upoważnienie to uprawnia do 
wykonywania kontroli w miejscu:
• zamieszkania, czasowego pobytu, za-

trudnienia osoby kontrolowanej lub 
też

• innym miejscu, jeżeli z posiadanych 
informacji wynika, że jest to celowe.
Jeżeli w trakcie kontroli zostanie 

stwierdzone, że pracownik w okresie 
przebywania na zwolnieniu lekarskim 
z prawem do świadczenia:

• wykonuje pracę zarobkową
 lub

• wykorzystuje zwolnienie od pracy 
w sposób niezgodny z celem tego 
zwolnienia.
Osoba kontrolująca powinna sporzą-

dzić protokół podając w nim, na czym 
polegało nieprawidłowe wykorzysty-
wanie zwolnienia lekarskiego od pra-
cy. Dokument ten po sporządzeniu 
należy przedłożyć ubezpieczonemu 
w celu wniesienia przez niego uwag. 
Jeśli pracodawca będzie miał wątpli-
wości, czy zwolnienie lekarskie od 
pracy wykorzystywane było niezgodne 
z jego celem, powinien o rozstrzygnię-
cie sprawy zwrócić się do właściwej 
jednostki organizacyjnej ZUS. Organ 
rentowy w razie sporu, po ewentual-
nym uzyskaniu opinii lekarza leczące-
go, wydaje decyzję, od której przysłu-
guje odwołanie.

Kontrola prawidłowości wykorzysty-
wania zwolnień od pracy powinna być 
dokonywana:
• w miarę potrzeby, 
• bez ustalania z góry stałych termi-

nów,
• nasilana szczególnie w okresach, 

w których występuje zwiększona ab-
sencja chorobowa pracowników (np. 
w okresie wakacyjnym).

HC
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks 
Pracy 
Ustawa z dnia 25.06.1999 o świadcze-
niach pieniężnych ubezpieczenia spo-
łecznego w razie choroby i macierzyń-
stwa.
Rozporządzenie Ministra Pracy 
i Polityki Socjalnej z dnia 27.07.1999 r. 
w sprawie szczegółowych zasad i trybu 
kontroli prawidłowości wykorzystywa-
nia zwolnień lekarskich od pracy oraz 
formalnej kontroli zaświadczeń lekar-
skich.
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Śmigielski team Kowal Extreme 
Off-Road na początku lipca wystar-
tował w legendarnym rajdzie Drez-
no-Wrocław znanym jako europej-
ski Dakar.

Rajd organizowany jest od 
1994 r. na terenach europej-
skich poligonów. Tegoroczna 
edycja odbyła się w dniach 
2-9 lipca na terenie 3 polskich 
poligonów – Drawsko Pomor-
skie, Borne Sulinowo i Biedru-
sko. Do rywalizacji przystąpili 
kierowcy zarówno motocykli, 
quadów, ATV SVV, samocho-
dów, jak i ciężarówki z Polski, 
Niemiec, Francji, Bułgarii 
i innych krajów europejskich. 
Team Kowalskich startował 
w kategorii samochodów eks-
tremalnych. Do przejechania 
było w sumie ok. 1800 km. 

Pojechaliśmy na ten rajd 
trochę na wariackich papie-
rach – relacjonuje Sławomir 
Kowalski. Prace w warsztacie 
trwały do ostatnich chwil przed 
wyjazdem. Zmieniliśmy silnik 
w naszym aucie na mocniejszy, 
ale nie było już czasu, aby go 
przetestować. Jechaliśmy pełni 
obaw, tym bardziej że były to 
pierwsze zawody w tym sezo-
nie. Zaczęliśmy w Drawsku 
Pomorskim w sobotę 2.07. Do 
przejechania było ok. 315 km w dwóch 
etapach. Niestety, tak jak się obawiali-
śmy, zaczęły się problemy – spadł pasek 
od wspomagania i uszkodził uszczelniacz 
silnika na 96 kilometrze. Awaria wyklu-
czyła nas z dalszej jazdy, na domiar złego 
dostaliśmy taryfę za nieukończenie eta-
pu, co w rezultacie przyniosło 10 godzin 
straty do pierwszej załogi. Kolejnego dnia 
już „naprawieni” wyruszyliśmy na trasę – 
do przejechania było ok. 250 km. Znowu 
dopadła nas awaria – tym razem sprzę-
gło. Byliśmy załamani, bo oznaczało to 
dla nas koniec rajdu. Wróciliśmy na bazę 
– tam okazało się, że jednak zdołamy się 
„naprawić”. Kolejny dzień nieudany, ale 
najważniejsze, że mogliśmy jechać dalej. 

Sukces teamu Kowal Extreme Off-Road
Prace trwały całą noc i do 3 etapu wy-
startowaliśmy już pełni nadziei (z ostat-
niego miejsca), że może to koniec awarii. 
Tym razem się udało i ok. 220 km etap 
zakończyliśmy na pierwszym miejscu! 

Walka trwała dalej – kolejne 3 dni, już 
bez większych niespodzianek, skończyli-
śmy na drugim miejscu. Powoli, mozol-
nie wspinaliśmy się wyżej w klasyfikacji 
generalnej. W czwartek przenieśliśmy się 
na poligon w Biedrusku. Tu postanowili-
śmy walczyć „na maxa”. Ten poligon zna-
my, lubimy jeździć na tak błotnisto-wybo-

istym terenie. W piątek etap nocny – ok. 
60 km, bardzo trudny, dużo ekip ma pro-
blemy z jego przejechaniem. Nas też pech 
nie opuszczał – pękł nam wąż od układu 
kierowniczego. Naprawiliśmy usterkę 

na trasie, ale cenne minuty 
uciekły. Kończymy etap gdzieś 
na końcu. Nadchodzi sobota 
– ostatni dzień rajdu. Za dzi-
siejszy dzień jest osobny puchar 
– pamięci Klausa Leihenera – 
twórcy rajdu Drezno-Wrocław. 
Organizator na odprawie poin-
formował nas, że będzie to naj-
trudniejszy etap. Startowaliśmy 
z końca stawki. Naładowani 
pozytywną energią i wolą zwy-
cięstwa dosłownie fruwaliśmy 
nad poligonem w Biedrusku. 
Udało się, z ponad godzinną 
przewagą zwyciężyliśmy i zdo-
byliśmy Puchar Klausa Leihe-
nera! W klasyfikacji generalnej 
awansowaliśmy na 4 miejsce!. 
W klasach samochodów do 3,5 
t wystartowały 4 polskie załogi 
tworzące Poland Squad. Zna-
leźć się w tak zacnym gronie to 
dla nas duże wyróżnienie.

Polskie ekipy dominowały 
w prawie każdej klasie, dlate-
go bardzo często rozbrzmiewał 
Mazurek Dąbrowskiego. Było 

to bardzo wzruszające. Jesteśmy szczę-
śliwi, że i dla Nas znalazło się miejsce 
w tym gronie – powiedział Sławomir 
Kowalski. Jak przyznają, Rajd Rally 
Breslau na pewno zagości na stałe w ich 
kalendarzu.

red.
foto Joanna Kowalska i Sandra Biegun

Zwycięski team
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Sołectwa z gminy Śmigiel rozpo-
częły okres dożynkowy.

Ukończenie żniw i prac polowych 
jako pierwsi w gminie Śmigiel święto-
wali mieszkańcy Nowego Szczepanko-
wa, ich zabawa dożynkowa odbyła się
6 sierpnia.

Dożynki zorganizowały już również 
sołectwa: Bronikowo, Gniewowo, Ol-
szewo, Karmin, Stara Przysieka Pierw-
sza, Morownica Spławie, Sierpowo, Po-
ladowo, Żydowo oraz Karśnice. Sołtysi 
oraz członkowie rad sołeckich postarali 
się o wiele atrakcji zarówno dla dzieci, 
jak i starszych. Rywalizacja w boule, za-
wody strzeleckie, przejazdy bryczkami 
konnymi i samochodami strażackimi, 
czy zamki dmuchane, to tylko kilka 
z rozrywek przygotowanych dla miesz-
kańców sołectw. Ciekawe stoisko moż-
na było zobaczyć w Bronikowie, gdzie 
leszczyńskie firmy FabLab oraz Fuc-

Dziękują za plony
coDesign prezento-
wały, jak funkcjonu-
je drukarka 3D.

Oryginalny prze-
bieg miały również 
dożynki w Karśni-
cach, które połączo-
ne były z turniejem 
gier podwórko-
wych.

Ceremoniom do-
żynkowym, w któ-
rych dziękowano 
za plony, towarzy-
szyły zabawy ta-
neczne z okazji zakończenia zbiorów. 
Nie zabrakło także tradycyjnego dziele-
nia się chlebem.

W tym roku sołectwa gminy Śmigiel 
są bardzo aktywne i chętnie organi-
zują zabawy na zakończenie plonów. 
Łącznie dożynki wiejskie zorganizuje

Poladowo

25 wiosek, choć kilka z nich, przy 
współpracy z sąsiednim sołectwem. 
Taka sytuacja była w Karśnicach, gdzie 
festyn zorganizowano wspólnie z No-
wym Białczem, Starym Białczem, Broń-
skiem i Księginkami.

M.M., foto archiwum

Karmin Bronikowo Morownica

Zakończyła się realizacja projek-
tu „Alternatywa dla komputera”, 
w ramach którego mieszkańcy
6 wsi gminy Śmigiel: Nowego Biał-
cza, Starego Białcza, Karśnic, Księgi-
nek, Brońska i Skoraczewa, zbudowali 
dla dzieci i młodzieży plac z planszami 
gier podwórkowych, zorganizowali rajd 
rowerowy oraz turniej gier podwórko-
wych.

W ramach projektu został sfinansowa-
ny zakup kostki, a mieszkańcy w czynie 
społecznym zbudowali plac z planszami 
gier podwórkowych. Powstał min.: pa-
jac, klasy, warcaby, kółko-krzyżyk, wąż, 
a także schody.

Dzieci i młodzież wraz z rodzicami 
i opiekunami  9 lipca wybrali się na rajd 
rowerowy do gospodarstwa agrotury-
stycznego „U Kowola” w Kluczewie. 
Tam na uczestników czekało wiele 
atrakcji: słodka niespodzianka, zwie-
dzanie 100-letniej chaty urządzonej 
w staropolskim stylu, pokaz przędzenia 

Alternatywa dla komputera
wełny, wyrabianie masła, sera, kucie 
„podkowy szczęścia”, pokaz prasowa-
nia żelazkiem „z duszą”, dojenie krowy, 
przejażdżka bryczką po malowniczych 
okolicach, wejście na wieżę widokową 
w Siekowie, a także ognisko z piecze-
niem kiełbasy

Turniejem gier podwórkowych, który 
odbył się 20 sierpnia na boisku sporto-
wym pomiędzy Karśnicami a Nowym 
Białczem, zakończyła się realizacja pro-
jektu pt. „Alternatywa dla kom-
putera”. Na uczestników festynu, 
oprócz turnieju gier, czekało wiele 
atrakcji: malowanie twarzy, malo-
wanie kredą na płycie, malowanie 
na folii, gry i zabawy prowadzone 
przez Centrum Kultury w Śmiglu 
oraz turniej strzelecki zorganizo-
wany przez LOK Kotusz. Podczas 
festynu burmistrz Śmigla - Małgo-
rzata Adamczak oraz radna Anna 
Jaworska podziękowały wszyst-
kim wolontariuszom zaangażo-

wanym w budowę placu gier wręczając 
gadżety gminy Śmigiel. 

Projekt został zrealizowany przez gru-
pę nieformalną o nazwie „Alternatywa 
dla komputera” pod patronatem Stowa-
rzyszenia „Partnerstwo Lokalne w Śmi-
glu” w ramach Konkursu Mikrodotacji 
Wielkopolska Wiara 2016 dofinansowa-
nego ze środków Programu Fundusz 
Inicjatyw Obywatelskich.

A. J.
foto archiwum

U Kowola
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W dniach od 18 do 21 lipca 
członkowie Towarzystwa Śpiewu 
„Harmonia” i przyjaciele chóru 
uczestniczyli w wycieczce do Czech 
i Saksonii.

Pierwszego dnia zwiedzili Drez-
no, historyczną rezydencję i stolicę 
Saksonii. Podziwiali m.in.: Operę 
Sampera, symbol Drezna, uważany 
za najpiękniejszą barokową budowlę 
w Niemczech – Zamek Zwinger, Or-
szak Książąt składający się z 24 tysię-
cy ceramicznych płytek przedstawia-
jących 800-letnią dynastię Wettynów, 
Tarasy Bruhla, a także kościoły Ho-
fkirche i Frauenkirche. Następnie 
zwiedzili zamek Plnitz – jedną z re-
zydencji króla Augusta II Mocnego, 
znajdującą się nad brzegiem Łaby 
w okolicach drezdeńskich. Wieczo-
rem dotarli do Czeskiej Republiki 
i zakwaterowali się w pięknie położo-
nym mieście Decin.

Kolejnego dnia pojechali do Par-
ku Narodowego Czeska Szwajcaria, 
gdzie po kilku godzinach marszu 
szlakiem górskim dotarli do Pravcic-
kiej Bramy – największego w Europie 
naturalnego skalnego mostu. Na-
stępnie przeszli Wąwozem Kamenicy 
i przepłynęli łodziami do Hrenska.

Harmonia nie tylko śpiewa

Następny dzień wycieczki spędzili 
w Saksonii. Najpierw zobaczyli Ba-
stei – piękną panoramę Szwajcarii 
Saksońskiej, a następnie największą 
w Europie twierdzę – Konigstein. 
Uczestnicy wycieczki pojechali rów-
nież do Miśni - kolebki Saksonii i eu-
ropejskiej stolicy porcelany. Zwiedzili 
manufakturę porcelanową i spacerowa-
li uliczkami przepięknie zachowanego, 

średniowiecznego miasta nad Łabą. 
Ostatnim punktem wycieczki był Mo-
ritzburg, pałac na wodzie, klejnot sak-
sońskiej architektury barokowej.

Tradycją wycieczek chóru „Harmo-
nia” stały się wspólne wieczorne śpiewy 
przy akompaniamencie dyrygenta – 
Piotra Majera, grającego na akordeonie 
i gitarze.

B. Ławniczak, foto W. Ciesielski

Harmonia na wycieczce
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Grupa blisko 70 dzieci wraz ze 
swoimi rodzicami w  Śmiglu 29 lip-
ca wyruszyła do kina mieszczącego 
się w Galerii Leszno. Wyjazd zorga-
nizowali wspólnie: przewodniczący Za-
rządu Osiedla nr II w Śmiglu – Sylwia 
Konieczna i radny z tego okręgu – Woj-
ciech Adamczewski. Młodzi mieszkań-
cy śmigielskiego osiedla obejrzeli film 
pt. „Mocne uderzenie”, czyli zapowia-
daną na koniec lipca kolejną, piątą już 
część słynnej – „Epoki lodowcowej”. 
Najnowsza wersja stanowi ciekawą 
lekcję z zakresu astronomii. Znani bo-
haterowie wszystkich części tej serii – 

Osiedlowy wyjazd do kina
Maniek i Ewa mają dorosłą córkę, która 
wraz ze swym chłopakiem postanawia 
się usamodzielnić i opuścić dom. Nagle 
okazuje się, że w stronę Ziemi zbliża 
się olbrzymia asteroida, która zmie-
rza, by zniszczyć naszą planetę. Wów-
czas ekipa starych znajomych decy-
duje się na podróż 
pełną rozmaitych 
przygód, która ma 
odmienić bieg wy-
darzeń. Film nie 
tylko pokazuje, jak 
zbudowany jest 
wszechświat, ale 

także niesie za sobą ważne przesłanie - 
tylko w zgodzie można osiągać wspólne 
cele, a różnice gatunkowe nie przeszka-
dzają w zawieraniu prawdziwych przy-
jaźni. 

Wojciech Adamczewski
foto Sylwia Konieczna

Grupa licząca niecałe sto osób
14 sierpnia wyruszyła na wycieczkę 
do Parku Dinozaurów w Rogowie, 
położonym nieopodal Biskupina. Wy-
jazd, adresowany do mieszkańców Śmi-
gla, głównie Osiedla nr II, zorganizo-
wali: przewodnicząca Zarządu Osiedla 
nr II – Sylwia Konieczna i radny z tego  
okręgu – Wojciech Adamczewski. Mło-
dzi mieszkańcy śmigielskiego osiedla 
wraz ze swoimi rodzicami przeszli po-
nad dwukilometrową ścieżkę eduka-
cyjną, na której obejrzeli repliki dino-
zaurów zamieszkujących naszą planetę 
przed wieloma milionami lat. Wszyst-
kie modele dinozaurów są wykonane 
z żywicy poliestrowej. Przedstawiają 
prehistoryczne stworzenia w ich daw-
nej rzeczywistej wielkości. Ich wygląd, 
kształt i rozmiary są zgodne z najnow-
szymi badaniami paleontologicznymi, 
tak więc uczestnicy wycieczki mogli 
zrobić przegląd wszystkich mieszkań-
ców dawnych epok - od paleozoliku 

Wyjazd do Parku Dinozaurów
przez karbon i trias,
aż do jury. Naj-
większe wrażenie 
zrobiły na nich 
najgroźniejsze i za-
razem największe 
dinozaury, czyli 
dziesięciometrowy 
allozaur i najwięk-
szy drapieżnik – 
szesnastometrowy 
tyranozaur. 

W trakcie zwie-
dzania parku za-
pewniono także 
p o c z ę s t u n e k .
Po części eduka-
cyjnej dużym powodzeniem cieszył się 
plac zabaw wyposażony m. in. w: park 
linowy, dmuchaną zjeżdżalnię i kolejkę 
elektryczną.

Kolejny wyjazd dla mieszkańców 
Osiedla nr II oraz zainteresowanych 
osób spoza osiedla, zaplanowany zo-

stał na piątek 14. października br. Tym 
razem będzie to wyjazd do Niemiec, 
w programie wycieczki: Berlin i Pocz-
dam.

Wojciech Adamczewski
foto Wojciech Adamczewski

Park Dinozaurów w Rogowie

W ramach tegorocznej „Akcji Lato” 
Gminna Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Śmi-
glu zorganizowała dwa wyjazdy. Na 
przełomie lipca i sierpnia odbył się 
ośmiodniowy wyjazd integracyjny
do Jastrzębiej Góry dla grupy 86 dzie-
ci, uczestników świetlic opiekuńczo
-wychowawczych z gminy Śmigiel, 
uczniów klas V i VI szkoły podstawowej 
i klas gimnazjalnych. Dla młodszych 
podopiecznych świetlic komisja przy-
gotowała w czerwcu jednodniową wy-
cieczkę do Parku Dinozaurów w Rogo-
wie. Z oferty skorzystało 71 dzieci.

Podczas kilkudniowego pobytu nad 
morzem dzieci zwiedziły: Gdynię, 
Gdańsk i  Westerplatte, Jastrzębią  
Górę, Władysławowo oraz Ocean Park. 

Akcja Lato 2016
Ponadto uczestniczyły w pieszych wy-
cieczkach  do Lisiego Jaru, latarni mor-
skiej w Rozewiu, w turniejach piłki noż-
nej i tenisa stołowego. Podczas pobytu 
był również czas na plażowanie, space-
ry brzegiem morza, a także pieczenie 
kiełbasek przy ognisku oraz dyskoteki 
i spotkania przy muzyce.

Na zakończe-
nie organiza-
torzy dokonali 
podsumowania 
konkursów i roz-
grywek sporto-
wych, w ramach 
których dzieci 
otrzymały sło-
dycze i upomin-
ki.

Koszty związane z wyjazdami i po-
bytem sfinansowane zostały ze środ-
ków Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Śmiglu. 
Opiekę nad dziećmi, uczestnikami wy-
poczynku integracyjnego, poza nauczy-
cielami i pielęgniarkami sprawowali 
nieodpłatnie członkowie komisji.

GKRPA,
foto archiwum

Na Westerplatte
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Jak Byczki spędziły lato

Po rozpoczęciu wakacji „Bycz-
ki” Gniewowo wystąpiły w turnieju 
piłki siatkowej o puchar burmistrza 
gminy Czempiń – Konrada Malickie-
go i przewodniczącego Rady Miejskiej 
Czempinia – Łukasza Grygiera. Turniej 
rozegrany został w Donatowie w trzech 
kategoriach. Naszą gminę reprezen-
towała w turnieju również drużyna ze 
Starej Przysieki Pierwszej. W katego-
rii młodzieży „Byczki” zajęły pierwsze 
miejsce, a w kategorii mężczyzn – dru-
gie. Drużyna ze Starej Przysieki Pierw-
szej zajęła trzecie miejsce w kategorii 
kobiet.

30 lipca „Byczki” wzięły udział w tur-
nieju Bubble Football zorganizowanym 
na boiskach „Orlik” w ramach festynu 
profilaktycznego „Działanie jest alter-
natywą”, na którym zajęły piąte miej-
sce.

15 sierpnia br. na boisku sportowym 
w Starej Przysiece I „Byczki” zorgani-
zowały IV Memoriał im. Małgorzaty 
Pawlak. Rozgrywki toczono w piłce noż-
nej i piłce siatkowej. Turniej piłki siat-
kowej zwyciężyła drużyna z Donatowa, 
przed Gniewowem i Starą Przysieką I. 
Turniej piłki nożnej rozegrano w trzech 
kategoriach wiekowych. W kat roczni-

ka 2005 i młodszych pierwsze miejsce 
zdobyła Borusia Jerka zwyciężając dru-
żyny z Krzywinia, Gniewowa i Starego 
Bojanowa. W kat 200-2004 najlepsza 
okazała się drużyna Luks Stare Boja-
nowo, na drugim miejscu uplasował 
się Turew, a na trzecim „Byczki” Gnie-
wowo. W kategorii mężczyzn najlepsza 
okazała się drużyna „Byczków, która 
pokonała Turew, Wonieść, Starą Przy-
siekę Drugą i Starą Przysiekę Pierw-
szą. Wszystkie drużyny otrzymały pu-
chary, zwycięskie drużyny otrzymały 
piłki, a najmłodsi medale. W turnieju 
wystąpiło 15 ośmioosobowych drużyn. 
Wśród wszystkich zawodników rozlo-

sowano pięć specjalnych nagród. I na-
grodą był rower ufundowany przez H.J. 
Helińskich, pozostałe to: piłki oraz ga-
dżety, których fundatorem było Radio 
Elka. Najlepszą drużyną turnieju zosta-
ła wybrana drużyna „Byczki” Gniewo-
wo grająca w kategorii mężczyzn, która 
wygrała 4 mecze i zaliczyła 16 strzelo-
nych bramek.

Zawodnicy oraz działacze drużyn 
„Byczki” Gniewowo serdecznie dzięku-
ją wszystkim sponsorom, dzięki którym 
turniej mógł się odbyć.

Krzysztof Pawlak
foto archiwum






