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Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych życzmy Państwu, 
aby Zmartwychwstały Chrystus obdarzył Was łaską wiary, 

a także siłą do pokonywania codziennych trudności,
dzięki czemu będziecie potrafili z ufnością patrzeć w przyszłość.

Niech te Święta będą dla Państwa czasem prawdziwej radości z tego, co piękne i prawdziwe.
Burmistrz Śmigla 

Małgorzata Adamczak 
Przewodniczący Rady Miejskiej Śmigla 

Wiesław Kasperski
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Gmina Śmigiel otrzyma-
ła trzy dofinansowania 

ze środków przyznawanych 
przez Urząd Marszałkowski 
Województwa Wielkopol-
skiego.  

 
4 100.000,00 zł w ra-

mach programu „Szatnia 
na medal” na zadanie obej-
mujące modernizację szat-
ni i łazienek użytkowanych 
przez KS Pogoń Śmigiel 
na Stadionie Miejskim w Śmi-
glu. Termin realizacji zadania 
planowany jest w okresie 
od 15.07.2021 r. do 
15.10.2021 r. W ramach za-
dania zostanie wykonane:
• przebudowa układu ścian 
działowych wewnętrznych,
• remont posadzek, ścian 
i sufitów,
• wymiana drzwi wewnętrz-
nych,
• wymiana instalacji i osprzę-
tu sanitarnego,
• dostosowanie instalacji 
sanitarnej i elektrycznej do 
zmiany układu funkcjonalne-
go pomieszczeń sanitarnych.

Planowane nakłady finan-
sowe będą obejmować kwotę 
ok 213.000,00 zł.

4 300.000,00 zł w konkur-
sie na dofinansowanie infra-
struktury lekkoatletycznej, na 
modernizację Stadionu Miej-
skiego Śmigla. W ramach 
realizacji tego zadania będą 
wykonane:
• modernizacja bieżni o dy-
stansie 400 m wraz z prostą 
o dystansie 120 m (w tym 
wykonanie nawierzchni poliu-
retanowej, w projekcie przyję-
to 4 tory o łącznej szerokości 
5 m. Tory będą oddzielone 
5 cm liniami w kolorze białym). 

Hattrick 
dla gminy Śmigiel!

• modernizacja skoczni 
do skoku w dal, 
• modernizacja rzutni 
do pchnięcia kulą o średnicy 
2,135m.
Szacowana kwota zadania 

to 980.670,00 zł.  Planowany 
termin realizacji przedsię-
wzięcia to lipiec-październik 
2021 r. 

4 13.700,00 zł na dofi-
nansowanie infrastruktury 
turystycznej na oznakowa-
nie tras rowerowych - Śmi-
gielskiej Pętli Wschodniej 
i Śmigielskiej Pętli Zachod-
niej o długości ok. 20 km. Tra-
sy te zostały opracowane już 
w 2019 roku. Zapoznać się 
z nimi można na podstronie 
www.trasy.smigiel.pl. Dzięki 
wykorzystaniu dóbr interne-
tu, można obejrzeć nie tylko 
mapę trasy, ale także filmiki 
i zdjęcia z trasy oraz pobrać 
sobie plik GPS trasy, który 
na pewno będzie przydatny 
dla osób korzystających np. 
z zegarków sportowych. 

Ostatnim elementem tych 
tras jest ich oznakowanie 
zgodnie z wytycznymi PTTK 
oraz montaż na obu trasach 

4 stacji naprawczych.
Łączny koszt tej inwestycji 

to 27.520,00 zł, a planowany 
czas jej realizacji to: lipiec
-październik 2021 roku.

- Cytując Tomasza Wikto-
ra, dyrektora Departamentu 
Sportu i Turystyki Urzędu 
Marszałkowskiego jestem 
szczęśliwa, że Śmigiel strze-
lił hattricka – komentuje bur-
mistrz Śmigla Małgorzata 
Adamczak.

AJ

Obecnie na terenie gminy 
Śmigiel:
- wykonano dojścia do placu 
zabaw w Czaczu,
- zakończono budowę chod-

nika na drodze gminnej 
w Poladowie. Zadanie zreali-
zowano ze środków z fundu-
szu sołeckiego.

AJ

Inwestycje

Wiatrak, z ogrodu mieszkanki Śmigla - Joanny Ma-
słowskiej, dołączył do akcji „By legenda stała się 

faktem zbierzmy 99 wiatraków”. To 64 wiatrak na liście. 
Czekamy na kolejne zgłoszenia! 

AKA

W lutym, z inicjatywą 
zebrania kartek uro-

dzinowych dla 6-letniej He-
lenki z gminy Śmigiel, u której 
zdiagnozowano złośliwego 
raka nerek, wyszła Zosia 
Kurpisz również zmagająca 
się z nowotworem. Helenka 
jest po operacji usunięcia 
guza, lecz nadal czeka ją 

Zosia wspiera Helenkę

długie leczenie. 
W akcję, która ma na celu 

sprawić radość Helence 
i zmotywować ją do walki 
z chorobą, zaangażowało się 
wiele osób. Organizatorzy 
szacują, że udało się zebrać 
ponad 2,5 tysiąca kartek, do 
których ich autorzy załączyli 
mnóstwo upominków.   AKA
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WNIOSKI 500+ w miesiącu KWIECIEŃ br. 
przyjmowane będą w sali kinowej CENTRUM KULTURY W ŚMIGLU 

(wejście D od ul. Północnej, wjazd przy paczkomacie).

Od 1 kwietnia br. będzie można składać wnioski o ustalenia prawa do świadczenia 500+ 
na nowy okres świadczeniowy 2021/2022 w wersji papierowej.

Z uwagi na trudną sytuację w całym kraju spowodowaną COVID-19 w miesiącu kwiecień br. 
obsługa programu zarówno wydawanie druków, jak i przyjmowanie wniosków 
odbywać się będzie wyłącznie w sali kinowej Centrum Kultury w Śmiglu, wejście D 
w godzinach od 07:30 do 14:30. 

Ponownie zachęcamy do składania wniosków drogą elektroniczną: 
● za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Empatia na stronie https://em-

patia.mpips.gov.pl/,
● przez bankowość elektroniczną,
● portal PUE ZUS.

Przedsiębiorcy zwolnieni z opłaty
Śmigielski samorząd skorzystał z możliwości jaką daje ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i podjął uchwałę o zwolnieniu przedsiębior-
ców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Śmigiel z opłaty II i III raty należnej 
w 2021 r. za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia 
w miejscu sprzedaży.

Uchwała została podjęta podczas sesji, która odbyła się 25 lutego br.
AKA

Konkurs plastyczny pod 
hasłem: „Jak spędzam 

wolny czas w pandemii” 
zorganizowany przez Bur-
mistrza Śmigla oraz  Gmin-
ną Komisję Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych 
cieszył się bardzo dużym za-
interesowaniem. Na konkurs 
wpłynęło łącznie 189 prac ze 
wszystkich szkół w gminie 
Śmigiel. Organizatorzy po-

189 pomysłów

stanowili nagrodzić wszyst-
kie prace. Każdy uczestnik 
otrzyma upominkowy pakiet 
składający się z profilaktycz-
nych gadżetów: kolorowan-
ki, piórnika oraz czekolady. 
Upominki, sfinansowane ze 
środków Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych,  zostaną do-
starczone  do szkół.

GŁ
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Zakład Komunalny 
w Śmiglu sp. z o.o. 

zakończył realizację zadań 
inwestycyjnych w ramach 
projektu pn. „Kompleksowe 
zagospodarowanie osadów 
ściekowych w aglomeracji 
Śmigiel wraz z budową sieci 
kanalizacyjnej w Bronikowie, 
Glińsku i Chełkowie oraz 
przebudową przepompowni 
wody w Karminie”.

Celem głównym przedsię-
wzięcia było uporządkowanie 
gospodarki kanalizacyjnej 
i wodociągowej oraz wa-
runków bytowych poprzez 
budowę infrastruktury ka-
nalizacyjnej i wodociągowej 
w aglomeracji Śmigiel.
W ramach projektu:
- wybudowano 9,44 km sieci 
kanalizacji sanitarnej w Bro-
nikowie, Glińsku i Chełkowie. 
Inwestorem dla zadania pn. 
„Budowa kanalizacji sanitar-
nej w gminie Śmigiel na tere-
nie wsi Bronikowo i Glińsko” 
była gmina Śmigiel. W wyni-
ku zawartego porozumienia 
ze Spółką gmina Śmigiel 
otrzymała zwrot poniesio-
nych kosztów w kwocie: 
2 162 325,56 zł,
- przebudowano i wyremon-
towano przepompownię 
wody w Karminie, która mia-
ła warunkowe dopuszczenie 
do użytku a dzięki realizacji 
inwestycji obiekt może być 
normalnie użytkowany,
- zautomatyzowano pro-
ces oczyszczania ścieków, 
poprzez budowę systemu 
optymalizacji napowietrza-
nia bioreaktora, dozowania 
koagulantu i dozowania po-

Projekt zakończony

lielektrolitu, w celu zwiększe-
nia wydajności oczyszczalni 
ścieków, oszczędności ener-
gii elektrycznej i zapotrzebo-
wania na środki chemiczne,
- wybudowano instalację do 
płukania piasku, w celu zmi-
nimalizowania ilości odpa-
dów, dzięki odseparowaniu 
od piasku frakcji organicz-
nej, piasek będzie mógł być 
wykorzystywany do dalszych 
celów. 
- wybudowano mechaniczną 
kompostownię, dzięki której 
w wyniku obróbki termicz-
nej osadu z oczyszczalni 
i wsadu biodegradowalnego 
(np. słomy, trawy) powstaje 
kompost, który uzyskał wpis 
na listę nawozów i może być 
wykorzystywany do nawoże-
nia terenów zielonych,
- dostarczono pojazd specja-
listyczny WUKO wyposażony 
w nowoczesny system odzy-
sku wody – recykling.

Umowa o dofinansowa-
nie została podpisana przez 
Spółkę w dniu 6 lipca 2018 
roku z Narodowym Fun-
duszem Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie. Całkowity koszt 
realizacji projektu wyniósł 
21 634 784,11 zł, natomiast 
wartość bezzwrotnej dota-
cji ze środków Programu 
Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko 2014-2020 
wyniosła 10 831 997,00 zł. 
W dniu 28 lutego 2020 r. 
została również podpisana 
umowa pożyczki na częścio-
we sfinansowanie wkładu 
własnego projektu w kwocie 
5 616 000,00 zł. 

Nagrody w konkursie na „Najładniejszego śniego-
wego bałwana 2021” zostały odebrane. Przypomi-
namy, że laureatką konkursu została Maura Pośka. 
Wyróżnienia otrzymały: Paulina i Klaudia Piecho-
wiak oraz Ewelina Kopyściańska. AKA

Kolejne worki (ponad 40 
sztuk) z nakrętkami zebra-
nymi przez mieszkańców 
Ziemi Śmigielskiej trafiły do 
potrzebującego dziecka. Na-
krętki zostały przekazane na 
rzecz Wojtka z Sączkowa, 
który urodził się w kwietniu 
2019 r. w Instytucie Centrum 
Zdrowia Matki Polki w Ło-
dzi. Chłopiec cierpi na wiele 
schorzeń, w tym: rozszczep 
kręgosłupa z przepukliną 
oponowo-rdzeniową, wodo-

Nakrętki 
dla chorego Wojtusia

głowie, porażenie kończyn 
dolnych, pęcherz neurogen-
ny, zespół Chiarii II stopnia. 
Jest sparaliżowany od pasa 
w dół i musi być cewnikowa-
ny. Czekają go kolejne ope-
racje związane z tym, że ma 
zastawkę komorowo-otrzew-
nową. W związku ze swoją 
niepełnosprawnością Wojtuś 
wymaga stałej opieki i reha-
bilitacji. 

AKA

Z okazji walentynek, 
Miejska Biblioteka Pu-

bliczna w Śmiglu oraz jej filie 
w Starym Bojanowie, Czaczu 
i Nietążkowie zorganizowały 
akcję pod nazwą „Randka 
w ciemno z książką”. Zabawa 
polegała na tym, że czytelnik 
wybierał numer i otrzymywał 
książkę, której tytułu i autora 
nie mógł wcześniej zobaczyć. 
Taka książkowa niespodzian-
ka miała na celu zachęcenie 
czytelników do sięgania po 
nieco inną literaturę, niż do-
tychczas, a co za tym idzie, 
poszerzanie zainteresowań 
i gustów literackich oraz po-
znawanie nowych autorów 
i tytułów. Być może  niektórzy 

Randka w ciemno z książką

byli zaskoczeni książką, która 
do nich trafiła, ale organizato-
rzy akcji kierowali się zasadą 
znaną miłośnikom Carlosa 
Ruiza Zafona – „Niektórzy 
sądzą, że to książka wybiera 
nas”. 

Zabawa spodobała się 
czytelnikom. Z puli przygo-
towanych 100 książek zo-
stało tylko kilka. W „Randce” 
można było wziąć udział od 
8 do 12 lutego, czyli przez 
cały tydzień poprzedzający 
święto zakochanych. Dla 
uczestników organizatorzy 
przygotowali okolicznościo-
wą pocztówkę - zakładkę do 
książki oraz słodki upominek. 

MBP

Debiut literacki Pauliny 
Jurgi, śmigielanki, nie mógł 
przejść bez echa w murach 
Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Śmiglu. Z okazji premiery 
„Matrioszki”, pierwszej czę-
ści trylogii autorstwa Pauliny, 
śmigielska biblioteka zapro-
siła autorkę na spotkanie 
online. 

Paulina w rozmowie 
z Barbarą Mencel opowiada-
ła o sobie i swojej książce, 
o emocjach towarzyszących 
pisaniu i wydawaniu książki, 

o godzeniu życia prywatne-
go z tak zajmującym hobby 
i spełnieniu marzenia.

„Matrioszka” jest już do-
stępna w MBP, a wkrótce bę-
dzie także w księgozbiorach 
filii bibliotecznych. 

Nagranie ze spotkania 
można obejrzeć na kanale 
YouTube Miejska Bibliote-
ka Publiczna Śmigiel. ht-
tps:/ /www.youtube.com/
watch?v=4gOvu09C7Gg 

MBP

Z okazji premiery
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Organem posiadającym 
narzędzia do weryfi-

kacji przyczyn pożarów w fir-
mie Polcopper oraz kontroli 
prawidłowości funkcjonowa-
nia firmy Polcopper jest m.in. 
Policja, Straż Pożarna, Woje-
wódzki Inspektorat Ochrony 
Środowiska (WIOŚ) czy też 
Urząd Marszałkowski.

Na każde zgłoszenie doty-
czące zanieczyszczenia odo-
rowego powstałego na sku-
tek działań firmy Polcooper, 
Burmistrz Śmigla Małgorzata 
Adamczak podejmowała kon-
kretne działania. 12.04.2019 
roku pisemnie zwróciła się 
do prezesa spółki Polcop-
per, pana Piotra Rusieckiego 
o zaniechanie działań uciąż-
liwych dla ludzi i środowiska 
związanych z działalnością 
spółki na terenie zakładu 
w Przysiece Polskiej przy 
ul. Przemysłowej 16 oraz 
przestrzeganie wszystkich 
zapisów zawartych w posia-
danych decyzjach. Ponadto 

wspólnie z przedstawiciela-
mi Rady Miejskiej, radnym 
powiatowym Piotrem Błasz-
kowskim, radnym Krzyszto-
fem Łącznym i sołtysem wsi 
Przysieka Polska Genowefą 
Łączną uczestniczyła w spo-
tkaniu z przedstawicielami 
spółki Polcopper, gdzie po-
ruszono przedmiotowy pro-
blem. Spółka zapewniła, że 
przestrzega wszelkich reguł.

Następnie 25.11.2020 
roku, po anonimowym zgło-
szeniu wysłano mail do 
WIOŚ Delegatura w Lesznie 
z prośbą o przeprowadzenie 
kontroli w zakresie działalno-
ści gospodarczej spółki Pol-
copper.

Burmistrz Śmigla pozo-
staje nieustannie do dyspo-
zycji mieszkańców i sołtysa 
Przysieki Polskiej. Włodarz 
wystosowała także prośbę, 
by oprócz zgłoszeń Gmi-
ny Śmigiel, sprawy kontroli 

zgłaszali również mieszkań-
cy bezpośrednio do WIOŚ 
w Poznaniu.

Następnie 27.01.2021 r. 
przeprowadzono rozmowę 
z pracownikiem Starostwa 
Powiatowego w Kościanie 
w zakresie pozwoleń na 
zbieranie i przetwarzanie 
odpadów przez ww. spółkę. 
W rozmowie telefonicznej 
ustalono, że po zmianie usta-
wy o odpadach kompetencje 
przejął w tych zakresach 
Marszalek Województwa.

Po pożarze 27.01.2021 
roku wysłano maila do WIOŚ 
w sprawie podjęcia stosow-
nych czynności kontrolnych 
wobec ww. zakładu. Do ma-
ila załączono link do zdjęć 
ze strony kościaniak.pl oraz 
udostępnione przez miesz-
kańca zdjęcia i film zakładu 
Polcopper.

Po kolejnym pożarze 
21.02.2021 r. firma Polcop-
per poprosiła o spotkanie 
z burmistrzem Śmigla, które 

odbyło się 22.02.2021 r. Na 
spotkaniu obecni byli rów-
nież przewodniczący Rady 
Miejskiej Śmigla Wiesław Ka-
sperski, zastępca burmistrza 
Śmigla Marcin Jurga, radny 
powiatowy Piotr Błaszkow-
ski, rady Krzysztof Łączny 
oraz sołtys Przysieki Polskiej 
Genowefa Łączna. Firma po-
informowała, że sprawa po-
żaru jest badana przez Woje-
wódzki Inspektorat Ochrony 
Środowiska oraz policję. 

Należy podkreślić, że bur-
mistrz nie posiada kompeten-
cji umożliwiających kontrolo-
wanie firmy pod względem 
zanieczyszczania środowi-
ska. Mając na uwadze bez-
pieczeństwo i komfort życia 
mieszkańców gminy Śmigiel 
burmistrz podjęła wszelkie 
możliwe działania mające na 
celu zminimalizować, a na-
wet zlikwidować powtarzają-
cą się uciążliwość. AJ

Oświadczenie

16 lutego br. grupa literacko-teatralna „Małe zwierciadło”, 
działająca przy Centrum Kultury w Śmiglu wraz z sekcjami 
literacko-teatralnymi z Przemętu i Włoszakowic, uczestniczyła 
w spotkaniu z artystą Januszem Radkiem. Wydarzenie odbyło 
się w formie on-line. AJ

Spotkanie z artystą

Zawodnicy KS Polonia 
Śmigiel oraz GLKS 

Orlęta Czacz wielokrotnie 
stawali na podium podczas 
rozegranych w ostatnim cza-
sie zawodach w tenisie sto-
łowym.

21 lutego w Lubaszu, pod-
czas Grand Prix Wielkopolski 
Skrzatek i Skrzatów, Lena 
Adamczak z Orląt wywalczy-
ła trzecie miejsce. 

27 lutego wygrany turniej 
w Ostrorogu zapewnił te-
nisistom Polonii: Jakubowi 
Jankowskiemu, Wojciechowi 
Walenckiemu i Krzysztofowi 
Katafiasz, awans do finału 
Pucharu Polski edycji Wiel-
kopolskiej.

27 lutego w Czaczu z oka-
zji 25-lecia Stowarzyszenia 
GLKS Orlęta Czacz rozegra-
no pierwszy okręgowy turniej 
Skrzatów i Skrzatek. Wśród 
dziewcząt pierwsze miejsce 
zajęła Lena Adamczak - za-
wodniczka Orląt. 

28 lutego podczas I Grand 
Prix Wielkopolski Młodziczek 
i Młodzików Aleksandra Przy-
bylska wywalczyła awans 
na GP Polski w Dębicy. Ze 
startów w zawodach zwol-
niona była Julia Borowska 

Tenisowe zmagania

posiadająca limit imienny na 
GP Polski. Obie dziewczyny 
to zawodniczki Polonii.

7 marca Polonia Śmigiel 
była gospodarzem I Turnie-
ju Okręgu Leszczyńskiego 
w kategorii żak, młodzik i ka-
det. Poniżej zawodnicy, któ-
rzy stanęli na podium:

W kategorii żaczki na 
1 miejscu uplasowała się 
Zuzanna Wieczorek z Polo-
nii. Miejsce 2 zajęła Patrycja 
Myszuk z Orląt. Wśród ża-
ków na najwyższym miejscu 
podium stanął Szymon Ska-
łecki z Polonii.

Młodziczki zdominowały 
dziewczyny Polonii: pierwsze  
miejsce zajęła Aleksandra 
Przybylska, drugie Zuzanna 
Wieczorek, a trzecie Maria 
Żak.

Drugie miejsce na podium 
wśród młodzików zajął  Piotr 
Wieczorek z Polonii.

Dwa pierwsze lokaty 
wśród kadetów uzyskały za-
wodniczki Polonii: pierwsze 
miejsce zajęła Aleksandra 
Przybylska, a drugie Weroni-
ka Świniarska.  W kadetach 
trzeci był Miłosz Kmieciak 
z Polonii. 

AKA 

fot. I Turnieju Okręgu Leszczyńskiego, archiwum Polonii

Trasa dla biegaczy, kijkarzy i chodziarzy w lesie 
w Nietążkowie jest oznaczona. 

Rozpoczyna się przy drodze powiatowej Nietążkowo
-Boguszyn. Niebawem zamieszczona zostanie tam także 
tablica informacyjna z krótką instrukcją rozgrzewki i mapą 
trasy.

Trasa oznaczona jest co 
pół kilometra, zgubić się nie 
da, ma ok 9,8 km długości.

Ponadto w parku przy 
stadionie miejskim w Śmi-
glu znajdują się 2 trasy 
przeznaczone zarówno 
dla kijkarzy, jak i biegaczy. 
Zaznaczone są dwoma ko-
lorami: zielonym i czerwo-
nym. Każda z tras ma róż-
ną długość: zielona 300 m, 
a czerwona 2200 m.

AJ
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Z POLICJI
9 lutego – Śmigiel

Około godz. 15:15 na ul. 
Kościańskiej, kierujący se-
atem, 27-letni mieszkaniec 
Kościana nie zachował bez-
piecznej odległości od po-
przedzającego go pojazdu 
i najechał na tył fiata, którym 
kierowała 32-letnia mieszkan-
ka Poznania. W wyniku ude-
rzenia  pojazd przemieścił się 
i uderzył w fiata, którym kiero-
wał 44-letni mieszkaniec gmi-
ny Śmigiel. Uczestnicy kolizji 
byli trzeźwi. Sprawca został 
ukarany mandatem karnym.

10 lutego – Śmigiel
Około godz. 13:30 na 

ul. Kilińskiego kierujący do-
stawczym nissanem, 57-letni 
mieszkaniec powiatu lesz-
czyńskiego nie ustąpił pierw-
szeństwa przejazdu i dopro-
wadził do kolizji z audi, którym 
kierował 25-letni mieszkaniec 
powiatu wolsztyńskiego. Do 
szpitala na badania prze-
transportowano kierującego 
samochodem osobowym. 
Kierowca nie odniósł obra-
żeń. Sprawca został ukarany 
mandatem karnym. Uczestni-
cy byli trzeźwi.

15 lutego – Racot
Około godz. 19:00 na 

ul. Kościańskiej, kierują-
cy dostawczym citroenem, 
38-letni mieszkaniec gminy 
Śmigiel potrącił przechodzą-
cego przez jezdnię 26-let-
niego mieszkańca gminy 
Kościan. Zarówno pieszy, 
jak i kierujący pojazdem byli 
trzeźwi. Kierowca został uka-
rany mandatem karnym za 
spowodowanie kolizji, a pie-
szy za przechodzenie przez 
jezdnię poza przejściem dla 
pieszych.

19 lutego – Śmigiel
Około godz. 6:40 na ul. Ja-

giellońskiej, kierująca oplem, 
38-letnia mieszkanka gminy 
Śmigiel potraciła przecho-
dzącą przez przejście dla 
pieszych mieszkankę Śmigla. 
Piesza została przetranspor-
towana do szpitala. Uczest-
niczki wypadku były trzeźwe.

22 lutego – Kościan
Około godz. 14:30 na 

skrzyżowaniu ul. Poznańskiej 
z Grodziską, kierująca oplem, 
66-letnia mieszkanka gminy 
Śmigiel doprowadziła do ko-
lizji z volkswagenem, którym 

kierowała mieszkanka Ko-
ściana. Kierujące pojazdami 
były trzeźwe.

26 lutego - Śmigiel
Około godz. 20:45 na 

skrzyżowaniu ulic Powstań-
ców Wielkopolskich z Lesz-
czyńską, 29-letni mężczyzna 
z powiatu leszczyńskiego, 
kierujący pojazdem mitsubi-
shi, nie ustąpił pierwszeństwa 
prawidłowo jadącemu pojaz-
dowi citroen, którym kierował 
26-letni mieszkaniec gminy 
Przemęt i doprowadził do 
kolizji. Uczestnicy bez obra-
żeń. Kierujący pojazdami byli 
trzeźwi.

4 marca – Kościan
Około godz. 05:00 na ul. 

Piaskowej, 19-letnia miesz-
kanka gminy Śmigiel kie-
rując pojazdem opel corsa 
nie ustąpiła pierwszeństwa 
przejazdu i doprowadziła do 
zderzenia z pojazdem opel 
corsa, kierowanym przez 
42-letniego mieszkańca Ko-
ściana. Sprawcę ukarano 
mandatem karnym.

6 marca – Przysieka Polska
Około godz. 17:45 na ul. 

Głównej patrol zatrzymał do 
kontroli drogowej jadącego 
rowerem mieszkańca  gminy 
Śmigiel. Badanie trzeźwości 
wykazało prawie 1,7 promila 
alkoholu w organizmie męż-
czyzny.

6 marca – Śmigiel
Około godz. 18:00 poli-

cja otrzymała zgłoszenie 
o zdarzeniu drogowym, do 
którego doszło w Śmiglu na 
ul. Kościuszki. Na miejscu 
ustalono, że kierujący toyo-
tą, 31-letni obywatel Ukrainy 
podczas wykonywania ma-
newru cofania doprowadził 
do kolizji z renault, którym 
kierowała mieszkanka gminy 
Śmigiel. Kierujący pojazdami 
byli trzeźwi. Sprawca został 
ukarany mandatem karnym.

8 marca – Ponin-Kościan
Około godz. 6:55 na ron-

dzie między Poninem, a Ko-
ścianem, kierujący volkswa-
genem, 62-letni mieszkaniec 
gm. Śmigiel stracił panowanie 
nad prowadzonym pojazdem 
i wjechał na rondo uszkadza-
jąc znak drogowy. Kierujący 
pojazdem był trzeźwy. 

www.koscian.policja.gov

O ulicach słów kilka

Ulica Doktora Ska-
rzyńskiego w Śmiglu 

została zaprojektowana 
w 1913 r. W 1921 nazwana 
jako Nowa, a następnie jako 
ulica Stodolna. Pod hasłami: 
„ulice” w publikacji Huberta 
Zbierskiego „Śmigielskim 
a, b, c… przyczynki do dzie-
jów miasta” autor wspomina: 
w latach 50. stało przy niej 
kilkanaście stodół, w 1958 
r. jeszcze była fragmentami 
utwardzona macewami... 

Obecną nazwę dr med. Sta-
nisława Skarzyńskiego ulica 
otrzymała 13 czerwca 1977 
roku uchwałą Rady Narodo-
wej Miasta i Gminy Śmigiel 
w uznaniu jego zasług.

Stanisław Skarzyński zwią-
zany był ze Śmiglem od maja 
1937 r. W tym czasie jako le-
karz domowy przeprowadził 
się z Czempinia do miasta 
wiatraków.  

Urodził się 7 stycznia 
1895 r. (Ta data widnieje 
w dokumentach. Faktycz-
nie urodził się 7 maja 1894 
r. Na skutek przeoczenia 
do ksiąg parafialnych został 
wpisany 8 miesięcy później.) 
we wsi Obol pod Połockiem 
w gubernii witebskiej. Po 

maturze, którą w 1913 r. zdał 
w Smoleńsku, rozpoczął 
studia uniwersyteckie 
w Moskwie na wydziale przy-
rodniczo-matematycznym. 
Po roku przeniósł się na 
medycynę. Po przerwie (od 
2 marca 1919 r do 1 kwietnia 
1921 r, kiedy pełnił służbę 
jako ochotnik kawalerzysta 
w WP w 10 p. ułanów jako 
sanitariusz) kontynuował stu-
dia lekarskie na Uniwersyte-
cie Jana Kazimierza we Lwo-
wie. 23 maja 1925 r. uzyskał 
tytuł doktora wszech-nauk le-
karskich. Praktykę rozpoczął 
w Krobi, następnie pracował 
w Krzywiniu oraz w Czempi-
niu. W 1930 roku w Czempi-
niu zawarł związek małżeński 
z Marią Heleną Płoszyńską, 
z którą miał siedmioro dzieci, 

pięć córek i dwóch synów.
W Śmiglu, od 1937 r., obok 

praktyki lekarskiej prowadził 
też Stację Opieki nad Matką 
i Dzieckiem. Podczas II woj-
ny światowej nie uniknął 
aresztowania przez Niem-

ców. Dwukrotnie również zo-
stał wyrzucony z mieszkań. 
Od stycznia 1945 r. praco-
wał w miejscowym szpitalu, 
a także organizował szpi-
tal polowy przy obecnym 
pl. Rozstrzelanych (na bu-

dynku wisi pamiątkowa ta-
blica) ratując życie wielu ran-
nym żołnierzom radzieckim. 
W placówce tej przez kolejne 
2 lata piastował stanowisko 
dyrektora. Był organizatorem 
pierwszego w powiecie ko-

ściańskim Ośrodka Zdrowia, 
w którym od sierpnia 1945 r. 
uruchomiono poradnie: dla 
matki i dziecka, przeciwgruź-
liczą i przeciwweneryczną. 
Szkolił siostry i ratowników 
PCK. Od 1953 roku udzie-
lał także porad lekarskich 
w lekarskim punktach dojaz-
dowych, m.in. w Machcinie. 
Ośrodkiem Zdrowia kiero-
wał do 1 kwietnia 1965 roku. 
Po rezygnacji z funkcji kie-
rownika jeszcze przez 4 lata, 
do 74 roku życia, prowadził 
praktykę lekarską. Poza dzia-
łalnością medyczną aktywnie 
włączał się także w działal-
ność organizacji społecz-
nych. Był m.in. wicepreze-
sem PCK, prezesem Związku 
Obrony Kresów Zachodnich 
oraz przewodniczącym Koła 
Przyjaciół Harcerzy. 

Zmarł w wieku 77 lat. Zo-
stał pochowany na cmenta-
rzu w Śmiglu. Jego imieniem 
nazwano także przychod-
nię w Śmiglu, a na budyn-
ku dawnej przychodni przy 
ul. Kościuszki, w któ-
rym doktor Skarzyński od 
1937 r. także mieszkał z ro-
dziną i pracował widnieje 
pamiątkowa tablica zamiesz-
czona w 2010 r. z inicjatywy 
Kręgu Starszych Harcerzy 
Seniorów.

Życiorys opracowano 
w oparciu o „Słownik le-
karzy Ziemi Kościańskiej” 
H. Florkowskiego oraz wywiadu 
z córką Barbarą Skarzyńską. 

AKA, fot. z archiwum 
rodzinnego
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ŻUREK WIELKANOCNY Uśmiech dziecka

Zachęcamy Państwa do utrwalania radosnych chwil 
dzieciństwa i nadsyłania zdjęć uśmiechniętych dzieci. 

Zdjęcie należy przysłać w wersji elektonicznej na adres 
mailowy witryna@smigiel.pl. W wiadomości prosimy po-
dać imię dziecka, jego wiek oraz z jakiej jest miejscowości. 
Należy również podać imię, nazwisko i numer telefonu 
osoby opiekuna dziecka. Przysłanie fotografii jest równo-
znaczne z wyrażeniem zgody na jego publikację. 

Redakcja

Maja (4 miesiące) ze Śmigla

W tym wydaniu Witryny prezentujemy przepis na żurek, który króluje na świątecznych 
stołach Polaków. Jest wiele przepisów na tę potrawę, my prezentujemy wersję 

z ziemniakami. Podstawą dobrego żurku jest oczywiście zakwas. Można go przygoto-
wać samemu lub kupić w sklepie.  

Składniki: 4 duże ziemniaki, 2 marchewki, 2 korzenie pietruszki, poło-
wę korzenia selera, 1 cebulę, 3 ząbki czosnku, ½ l. zakwasu (najlepiej 
w szklanej butelce), 3 białe kiełbasy i 1 polska, 15 dkg. boczku wę-
dzonego, 4 jajka, przyprawy: majeranek, sól, pieprz, 3 liście lau-
rowe, 5 kulek ziela angielskiego, natka pietruszki oraz masło do 
podsmażenia wędlin.

Przygotowanie: Jajka ugotować na twardo. Warzy-
wa pokroić w kostkę, dodać obraną cebulę i czosnek, po-
solić i zalać wodą. Dodać ziele angielskie, liście lauro-
we, majeranek i gotować do miękkości warzyw. Kiełbasę 
i boczek pokroić w plastry i podsmażyć na maśle. Dodać do 
ugotowanych warzyw i wlać zakwas. Gotować jeszcze przez 
chwilę i doprawić pieprzem. Jajka obrać i pokroić na połów-
ki. Zupę wlać na talerz, dodać jajko i udekorować natką pietruszki. 
Żurek można również podawać w chlebie.

·  Biblioteka poleca  ·

Miejska Biblioteka Pu-
bliczna w Śmiglu zachęca, 
aby sięgnąć po książkę 
Ewy Wachowicz i Marka 
Bartosika pn. „Wszystkie 
korony Ewy Wachowicz”.

Książka opowiada histo-
rię jedynej miss, którą po-
traficie wymienić z imienia 
i nazwiska. Najpiękniejsza 
kobieta polskiej kuchni, ku-

linarny autorytet. Obiekt po-
żądania mężczyzn i dobra 
przyjaciółka milionów Polek. 
Czytaliście setki wywiadów 
z nią, od lat oglądacie ją 
w telewizji. Wiecie więc, 
że Miss Polonia pochodzi 
z niewielkiej wsi, ale nie sły-
szeliście, że potrafi odebrać 
poród krowy, a może mieć 
domieszkę błękitnej krwi. Że 
doskonale pamięta kolejność 
liczb na kole do ruletki i uwiel-
bia robić z tej wiedzy użytek. 
Że niemal znalazła męża 
dzięki pomocy biura matry-
monialnego. Że potrafiła się 
postawić mafii i że całkiem 
twarzowo jej w dredach. Że 
moment, w którym opuścili ją 
najważniejsi dla niej ludzie, 
całkiem ją odmienił. Nie wie-
cie tego wszystkiego, bo Ewa  
z dbałością o każdy drobiazg 
strzeże prywatności. Przynaj-
mniej tak było dotąd.

Mgr inż. Stanisław Grześ-
kowiak pełnił funkcję wice-
dyrektora i kierownika zajęć 
praktycznych w Zespole 
Szkół Ponadpodstawowych 
w Nietążkowie, a także dy-
rektora Liceum Ogólnokształ-
cącego dla Dorosłych w Nie-
tążkowie. Przede wszystkim 
jednak był wspaniałym czło-
wiekiem, wybitnym specja-
listą i pedagogiem oraz au-
torytetem dla wielu pokoleń 
młodzieży. 

Pan Stanisław pochodził 
z Rogoźna. Po ukończeniu 
Akademii Rolniczej w Pozna-
niu w zakresie rolnictwa uzy-
skał tytuł magistra inżyniera 
rolnictwa. Mając niedosyt 
ukończył studia podyplomo-
we w zakresie przysposobie-
nia obronnego oraz został eg-
zaminatorem OKE z zakresu 
egzaminu potwierdzającego 
kwalifikacje w zawodzie rol-
nik.

Swoją drogę zawodową 
rozpoczął 2 czerwca 1980 
r. w Kombinacie Państwo-
wych Gospodarstw Rolnych 
w Rybnie Wielkim, gdzie do 
31 sierpnia 1982 r. był naj-
pierw stażystą, a potem za-
stępcą kierownika. Następnie 
do 31 sierpnia 1985 r. praco-
wał jako kierownik produk-
cji w Rolniczej Spółdzielni 
Produkcyjnej w Kluczewie. 
Przygodę ze szkołą w Nie-
tążkowie rozpoczął 1 wrze-
śnia 1985 r. jako nauczyciel 
przedmiotów zawodowych. 

Od 1.09.1993 r. został kie-
rownikiem szkolenia prak-
tycznego, 1.09.2001 r. wice-
dyrektorem i od 01.09.2016 
r. ponownie kierownikiem 
szkolenia praktycznego. 
Wielokrotnie otrzymywał 
za szczególne zasługi dla 
oświaty i wychowania na-
grody dyrektora szkoły oraz 
starosty. W 2018 r. otrzymał 
Złoty Medal za długoletnia 
służbę. Najważniejszym dla 
niego oznaczeniem był Medal 
Komisji Edukacji Narodowej, 
który otrzymał w 2010 r. 

Współpracownicy pana 
Stanisława wspominają go 
tymi słowami: Zawsze był 
osobą odpowiedzialną, ener-
giczną i pomysłową. Był nie-

przeciętnym, opiekuńczym 
pedagogiem oraz wybitnym 
pracownikiem i pracodawcą. 
Jego szczególnym darem był 
łatwy kontakt z otaczający-
mi go osobami. Pamiętamy 
z jaką łatwością skupiał wokół 
siebie młodzież, z jakim zapa-
łem i radością udzielał im rad 
i wskazówek, jak chętnie dzie-
lił się z nią własnym doświad-
czeniem. Potrafił dotrzeć do 
ich umysłów i serc. Szacu-
nek jakim obdarzał swoich 
uczniów, współpracowników, 
przyjaciół dał mu z ich strony 
wielką sympatię i oddanie. 

28 stycznia 2021 roku od-
szedł pedagog z powołania, 
a także mocno kochający 
swoją rodzinę mąż, ojciec 

i dziadek. Swoim spokojem 
i wyrozumiałością uczył cier-
pliwości wszystkich otacza-
jących go ludzi. Zawsze był 
wesoły i uśmiechnięty, każ-
dego obdarowywał dobrym 
słowem. 

O tak wspaniałej osobie 
chciałoby się powiedzieć tak 
dużo, brakuje jednak słów, 
gdyż żadne z nich nie wyrażą 
bólu jaki w nas pozostaje po 
tak wielkiej stracie. 

 Arleta Adamczak-Puk
Dyrektor Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych 
w Nietążkowie

Szanował uczniów... takim go zapamiętamy


