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Sztab nr 418 w Śmiglu 
w 2020 roku znów 

przyłączył się do Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Po-
mocy organizując 28. Finał. 
W organizację włączyło się 
55 wolontariuszy, w tym 
także uczniowie ze szkół w: 
Czaczu, Starym Bojanowie 
i Śmiglu. Zbiórkę rozpoczę-
to w godzinach rannych, 
a po południu w Śmiglu oraz 
w Czaczu rozpoczęły się 
koncerty finałowe. 

Na scenie w Czaczu wy-
stąpili m.in.: uczniowie miej-
scowej szkoły, harcerze, 
Mażoretki „Iris”, muzycy Mło-
dzieżowej Orkiestry Dętej ze 
Śmigla, a także zawodnicy 
klubu taekwondo w pokazie 
walk. Koncert w Śmiglu roz-
począł się przedstawieniem 
„Dziewczynka z zapałkami” 
wykonanym przez uczniów 
Szkoły Podstawowej w Śmi-
glu. Na scenie wystąpiły tak-
że wszystkie grupy Zespołu 
Tańca „Pryzmat”, a także 
Mażoretek „Iris”. Ponadto 
przed publicznością wystą-
pił Bartosz Fogt – Acustic 
Duo oraz rockowy zespół 
Bedrock Blues z Włoszako-
wic. Koncertowi przez cały 
czas towarzyszyło specjalne 
stoisko Grupy Motocyklowej 
„Wind Wolves”.

Licytacje odbyły się 
w Śmiglu oraz Czaczu. 
Łącznie Sztab nr 418 w Śmi-
glu zbiórkę pieniędzy prze-
znaczonych w tym roku na 
sprzęt dla dziecięcej medy-
cyny zabiegowej zakończył 
kwotą 44.804,35zł. Jak co 
roku ogromną pomocą w or-
ganizacji przedsięwzięcia 
służyło wiele osób i instytu-
cji. 

MD

28 Finał WOŚP 

           w Gminie Śmigiel
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W 2020 roku  samorząd 
zaplanował dochody 

na poziomie 84.208.559,00 
zł, a wydatki na poziomie 
86.799.559,00 zł. Natomiast 
śmigielski budżet zakłada de-
ficyt w kwocie 2.591.000,00 
zł. Mimo iż kwoty sugerują 
ogólny wzrost dochodów, 
to warto wyjaśnić, że jest 
to spowodowane przede 
wszystkim ponad 8-miliono-
wym wzrostem świadczeń 
z tytułu programu „Rodzina 
500+”. 

- Rzeczywistość i ogól-
ny rozrachunek zmusił 
samorząd do przysłowio-
wego „zaciśnięcia pasa”, 
co niewątpliwie będzie miało 
ujemny wpływ na realizację 
ilości zadań inwestycyjnych 
- ubolewa burmistrz Małgo-
rzata Adamczak. 

W dochodach, zgodnie 
z zapowiedziami, zmniejszą 
się wpływy do budżetu z ty-
tułu udziału gminy w podatku 
PIT. Plan zakłada tu zmniej-
szenie o ponad 300 tys. 
złotych. Obniżeniu ulegnie 
także zaplanowana kwota 
dochodu z tytułu subwencji, 
w tym o ponad 86 tys. zł sub-
wencji oświatowej. Oświata 

i pomoc społeczna stanowią 
największą część wydatków 
całego budżetu, bo prawie 
80% (każdy z tych działów 
stanowi niespełna 40%). 

Dochody ulegną obniże-
niu także w innych działach 
budżetu. Częściową rekom-
pensatą zmniejszenia tych 
dochodów ma być wpływ 
z ubiegłorocznej decyzji sa-
morządu o podwyżkach po-
datków, która zakłada wzrost 
o ponad 300 tys. - Wzrost po-
ziomu inflacji, który generuje 
m.in. wzrost kosztów towa-
rów i usług również wpłynie 
negatywnie na budżet gminy 
- podkreśla skarbnik Śmigla 
Ewa Mituła. 

Na zadania inwestycyjne 
w 2020 roku została zapla-
nowana kwota ponad 6 mln. 
zł. W porównaniu z pierwot-
nym planem w 2019 roku 
jest ona o półtora miliona 
mniejsza. - Koniec 2019 roku 
pokazał jednak, że kwota na 
inwestycje w ostatecznym 
rozrachunku wzrosła do po-
nad 11 mln. zł. Możliwe było 
to m.in. dzięki pozyskanym 
przez samorząd środkom 
zewnętrznym. Mamy na-
dzieję, że i w tym roku uda 

nam się zdobyć dodatkowe 
fundusze na inwestycje - za-
uważa burmistrz Małgorzata 
Adamczak. 

Planowane zadłużenie na 
koniec 2020 r. niezmiennie 
znajduje się na bezpiecznym 
poziomie i opiewa na kwotę 
niespełna 23 mln. zł. Jest 
ono związane z inwestycja-
mi realizowanymi w latach 
ubiegłych, ale także z bie-
żącymi przedsięwzięciami, 
w tym kontynuacją budowy 
śmigielskiego przedszkola. 
W planach na 2020 rok są 
również przebudowy dróg, 
w tym ul. Konopnickiej i dal-
szych prac na ul. Mierosław-
skiego w Śmiglu. Na budowę 
oświetlenia w 2020 r. prze-
znaczono  blisko 500 tys. 
złotych. 

Mieszkańcy będą też 
mogli nadal korzystać 
ze wsparcia gminy przy wy-
mianie źródeł ciepła, likwi-
dacji azbestu oraz budowie 
przydomowych oczyszczalni 
ścieków. Samorząd utrzymał 
też dopłaty do odprowadza-
nia ścieków oraz pobierania 
wody na potrzeby socjalno
-bytowe. Łącznie na te cele 
zabezpieczono w budżecie 

Nowy rok i nowe wyzwania

Trwają przygotowania 
do utworzenia w Śmi-

glu Izby Pamięci Ziemi 
Śmigielskiej, która zastąpi 
Gminne Centrum Informacji. 
Budynek GCI już został do-
stosowany do przejęcia no-
wej roli. Remont obejmował: 
wykonanie nowych podłóg 
z płytek ceramicznych, po-
łożenie wykładziny dywa-
nowej, wymianę instalacji 
elektrycznej wraz z nowymi 
oprawami oświetleniowy-
mi, obłożenie ścian płytami 
gipsowymi wraz ze szpa-
chlowaniem sufitu, roboty 
malarskie, licowanie ścian 
płytkami ceramicznymi po-
mieszczenia w.c. wraz mon-
tażem nowych urządzeń, 
umeblowanie kuchni oraz 
wymianę stolarki drzwiowej. 
Inwestycja, której wykonaw-
cą był Zakład Komunalny 
w Śmiglu opiewa na niespeł-
na 100 tys. złotych i zosta-
ła sfinansowana z budżetu 
gminy. Izba będzie funkcjo-

ponad 1.300.000,00 złotych. 
W nowym roku zaplanowa-
no także 200 tys. złotych na 
pierwszy etap modernizacji 
basenu w Śmiglu, a także 
środki na budowę chodników, 
m.in. w Morownicy, Broniko-
wie i Śmiglu. Remonty i bu-
dowa infrastruktury gminnej, 
w tym dróg odbędą się rów-
nież z udziałem funduszy so-
łeckich. W poszczególnych 
miejscowościach mieszkań-
cy sami zdecydowali o prze-
znaczeniu środków. W całej 
gminie fundusz sołecki opie-
wa na kwotę prawie 800 tys. 
złotych. Wśród planowanych 
w gminie inwestycji są także 
i te w ramach budżetu oby-
watelskiego. W kwocie 160 
tys. złotych zapisano cztery 
przedsięwzięcia w mieście: 
budowę skateparku, rozbu-
dowę zaplecza rekreacyjno
-sportowego na Osiedlu nr 4, 
placu zabaw na ul. Młyńskiej 
oraz zakup namiotu pneuma-
tycznego. 

- Przed naszym samo-
rządem kolejny rok pełen 
wyzwań i trudnych decyzji, 
którym oczywiście postaramy 
się „stawić czoła” - zapewnia 
burmistrz Adamczak. AKA

nowała w strukturze Cen-
trum Kultury w Śmiglu we 
współpracy z Fundacją na 
Rzecz Ochrony Zabytków 
Ziemi Śmigielskiej.

- Utworzone przed kil-
kunastoma laty Gminne 
Centrum Informacji w dzi-
siejszych realiach przestało 
pełnić swoją kluczową rolę, 
a zatem zasadne będzie wy-
kreślić ze statutu zapis mó-
wiący o jego funkcjonowaniu 
w strukturze Centrum GCI. 
Proponujemy jednocześnie 
stworzyć możliwość powo-
łania do życia Izby Pamięci 
Ziemi Śmigielskiej. Z proś-
bą w powyższej sprawie 
oraz deklaracją współpracy 
w tym zakresie zwróciła się 
do samorządu Fundacja na 
Rzecz Ochrony Zabytków 
Ziemi Śmigielskiej. - głosiło 
uzasadnienie do uchwały 
w sprawie zmiany Statutu 
Centrum Kultury w Śmiglu, 
która została podjęta na gru-
dniowej sesji.  AKA

Ziemia Śmigielska będzie 
miała Izbę Pamięci

Szanowni Przedsiębiorcy!

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani 
informowaniem Państwa firmy o spotkaniach 
i szkoleniach organizowanych bądź współ-
organizowanych dla przedsiębiorców przez 
Urząd Miejski Śmigla poprzez przesyłanie in-
formacji na adres mailowy, uprzejmie prosimy 
o przesłanie swojego adresu mailowego na 
adres forum@smigiel.pl.

Redakcja

W Bronikowie 14 grud-
nia ub.r. odbył się 

powtórny pochówek polskie-
go żołnierza Henryka Gilow-
skiego, który zginął podczas 
II wojny światowej, a jego 
szczątki zostały ekshumo-
wane 25 października ub.r. 
w parku dworskim w Broni-
kowie.  Uroczystości pogrze-
bowe z udziałem wojskowej 
asysty honorowej zostały 
połączone z upamiętnieniem 
okolicznościowymi tablicz-
kami Powstańców Wielko-
polskich spoczywających 
na cmentarzu parafialnym 
w Bronikowie: Antoniego Bi-

bersteina, Józefa Rydlichow-
skiego i Józefa Błaszczyka.

Po mszy świętej oraz 
uroczystości na cmentarzu 
w sali wiejskiej odbyło się 
przedstawienie w wykonaniu 
uczniów Szkoły Podstawo-
wej w Bronikowie połączone 
z poczęstunkiem. W przy-
gotowanie grudniowej uro-
czystości zaangażowali się: 
Burmistrz Śmigla, Szkoła 
Podstawowa im. por. Stefa-
na Rysmanna w Bronikowie, 
Instytut Pamięci Narodowej, 
Parafia pw. św. Franciszka 
z Asyżu w Bronikowie, Śmi-
gielskie Towarzystwo Kultu-

ralne, Sołectwo Bronikowo, 
KGW w Bronikowie i OSP 

Uroczystości z wojskową asystą

Bronikowo. AKA, fot. AJ

Dobiegła końca przebudowa ulicy Bruszczewskiej w Koszanowie. Koszt inwestycji wyniósł 
83.246,15 zł. Prace prowadzone były przez Zakład Komunalny w Śmiglu w roku ubiegłym i bie-

żącym. Na realizację inwestycji mieszkańcy Koszanowa przeznaczyli część środków z budżetu sołec-
kiego: w 2019 r. kwotę 33.246,15 zł, a w 2020 kwotę 33.805,00 zł. Pozostałą część kosztów pokryły 
środki z budżetu gminy. 

Nawierzchnię wykonano z kostki brukowej.
Niespełna 20 tysięcy kosztowało gminę wykonanie 50 

metrów brakującego chodnika z kostki brukowej na ul. 
Kościuszki w Śmiglu. Tu również wykonawcą był Zakład 
Komunalny. 

AKA
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Nowe meble uzupełniły wyposażenie wnętrz Centrum 
Kultury w Śmiglu. Gmina wydała na ten cel ponad 60 

tys. złotych. Meble trafiły do obydwóch kuchni, garderoby przy 
scenie, pokoju instruktorów, sali klubowej, pracowni plastycz-
nej oraz pomieszczeń magazynowych. AKA

W samo południe 
11 stycznia, dokład-

nie w 101. rocznicę wymar-
szu kompanii śmigielskiej do 
Powstania Wielkopolskiego, 
w Śmiglu przy obelisku upa-
miętniającym to wydarzenie 
zastępca burmistrza Marcin 
Jurga wraz z radną Danutą 
Strzelczyk oraz wiceprze-
wodniczącym rady Krzysz-
tofem Łącznym, jak również 
przedstawicielami jednostek 
organizacyjnych gminy, dy-
rektorami i uczniami szkół, 
harcerzami oraz mieszkań-
cami złożyli okolicznościowe 
wiązanki oraz zapalili znicze 

Pamiętamy!

na znak pamięci o śmigiel-
skich bohaterach. Następnie 
na cmentarzu zapalono zni-
cze ku ich pamięci.

Ponadto  de legac ja 
uczniów Szkoły Podstawowej 
im. por. Stefana Rysmanna 
w Bronikowie z przewodni-
czącą Samorządu Uczniow-
skiego Nadią Janicką na 
czele, wraz z nauczycielami 
i dyrektorem szkoły złożyła 
kwiaty i znicze na grobach 
powstańców wielkopolskich 
na cmentarzu w Bronikowie.

AJ
fot.  archiwum 

SP w Bronikowie

W grudniu ub.r. w sali wiej-
skiej w Nietążkowie odbyła 
się 6-ta wystawa gołębi Rasy 
King. Wystawę tę zorganizo-
wało ogólnopolskie Stowa-
rzyszenie KING KLUB PL,  
które w 2014 roku powstało 
w Gminie Śmigiel. Prezesem 
klubu od 3 lat jest Robert 
Bernacki, mieszkaniec Mo-
rownicy. 

Na wystawę klubową zo-
stało zgłoszonych ponad 300 
gołębi z całej Polski, Czech 
i Słowacji. Ze zgłoszonych 
gołębi wybrano 28 Cham-
pionów oraz najlepszą sami-
cę i samca wystawy,  które 
otrzymały tytuł Grand Cham-
piona. Tytuł Grand Champio-
na otrzymała samica ze Sło-
wacji, natomiast tytuł Grand 
Championa otrzymał samiec 
z Polski. Podczas wystawy 
w Nietążkowie gołębie oce-
niał jeden z najlepszych sę-
dziów w Europie Jozef Jaku-
bička ze Słowacji.

W trakcie wystawy ptaki 
prezentowały się w klatkach 
wystawowych na scenie. 
W poszczególnych katego-
riach oceniane były różne 
kryteria, sędzia przy ocenie 
zwracał uwagę na dziób, 
kształt,  umaszczenie i posta-
wę danego gołębia. Zapre-
zentowano gołębie czarne, 
białe,  niebieskie,  czerwone,  
żółte i mieszane. 

Warto dodać, że gołąb 
rasy King to ptak, który nie 
lata. Wyhodowany został 
w USA z krzyżówki  olbrzy-
mów rzymskich, maltańskich,  
pocztowych i gołębi duchess. 

Prezes Klubu - Robert 
Bernacki szczególne podzię-
kowania kieruje do Urzędu 
Miejskiego Śmigla oraz do 
OKFiR Śmigiel za wsparcie 
finansowe, bez którego by-
łoby ciężko zorganizować 
wystawę na takim poziomie. 

Robert Bernacki

Wystawa gołębi

Ubiegłoroczna jesień 
w śmigielskim Klubie 

Seniora „Tęcza” była bardzo 
aktywna. Panie korzystały 
z darów jesieni robiąc wypie-
ki z dyni, ozdoby z opadłych 
z drzew liści, a kiedy pogoda 
dopisywała seniorki spacero-
wały z kijkami. Nie zabrakło 
także prac manualnych, jak 
i umysłowych, wspomagają-
cych pamięć i koncentrację. 
Wśród wykonanego przez 
panie rękodzieła były koty-
liony na Święto Niepodle-
głości, ozdoby gwiazdkowe, 
na halloween oraz pluszowe 
misie z okazji Międzynaro-
dowego Dnia Misia, które 
zostały przekazane chorym 
przebywającym na oddziale 
paliatywnym. 

Minionej jesieni Panie 
wzięły udział w spotkaniu 
edukacyjnym „Enea dla po-

koleń. Wspólnie o bezpie-
czeństwie.”, zorganizowały 
własne klubowe andrzejki 
oraz wybrały się do lasu na 
grzyby, do poznańskiej pal-
miarni, na pływalnię do Ko-
ściana, a także na sportowe 
zawody do Racotu. Każde 
spotkanie klubu odbywa 
się w domowej atmosferze, 
w drugiej połowie każdych 
zajęć panie relaksują się 
podczas gier towarzyskich. 
Pod koniec lata powstała 
grupa na Facebook-u – Klub 
Seniora Tęcza, gdzie na bie-
żąco można śledzić aktyw-
ność klubu - zapraszamy do 
polubienia. Kolejni seniorzy 
w każdej chwili mogą do-
łączyć do klubu. Spotkania 
odbywają się codziennie od 
wtorku do czwartku. 

AKA
foto archiwum klubu

Doroczny konkurs 
„Świąteczne deko-

rowanie w gminie Śmigiel” 
zakończył się zwycięstwem 
posesji w Nowej Wsi przy 
ul. Śmigielskiej 13 A. Drugie 
miejsce otrzymała ilumina-
cja na posesji w Śmiglu przy 
ul. Łepkowicza 4. Na trzecim 
miejscu uplasowała się świą-
teczna dekoracja posesji przy 

ul. Młyńskiej 1 w Śmiglu. Jury 
przyznało również wyróżnie-
nie dla posesji w Sierpowie.

Fundatorami nagród byli 
Burmistrz Śmigla oraz Zakład 
Komunalny w Śmiglu. Na-
grody zwycięzcom konkursu 
14 stycznia wręczyła bur-
mistrz Małgorzata Adam-
czak. 

AKA

Nagrodzone posesje

Seniorki podsumowały 
jesienny czas

W grudniu ubiegłego roku zakończono realizację 
projektu pt. „Doposażenie świetlicy sołectwa 

Robaczyn”. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków 
Samorządu Województwa Wielkopolskiego – Program 
Wielkopolska Odnowa Wsi w kwocie 2.520,00 zł co 
stanowiło niespełna 50% kosztów zadania. Pozostała 
część została pokryta z budżetu gminy, w tym z fundu-
szu sołeckiego. Celem przedsięwzięcia było podniesie-
nie standardu sali wiejskiej poprzez zakupienie nowego 
wyposażenia. Za najbardziej istotne uznano zakupienie 
krzeseł w liczbie 60 szt. i zlewu dwukomorowego. Nowe 
krzesła zastąpiły nieodporne na plamy krzesła materiało-
we, zaś kuchnia przy sali wzbogaciła się o duży wygodny 
w użyciu zlew. 

Fot. archiwum sołectwa MT 
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Maja Tomaszyk z Bruszczewa urodziła się w 2017 
roku. Lekarze od początku podjęli walkę o jej ży-

cie. Najpierw założono dziewczynce rurkę tracheosto-
mijną, bowiem miała problemy z oddychaniem, później 
zdiagnozowano u niej hipoplazję pnia mózgu i móżdż-
ku i na koniec założono PEG-a. Rodzice każdego dnia 
walczą o polepszenie jej warunków życia. 

- Nie znałem historii Mai. Zadzwoniła do mnie Marlena 
Nowak-Białas mająca kontakt z rodzicami dziecka i za-
pytała mnie czy planuję zorganizować jakąś imprezę, bo-
wiem tej rodzinie przyda się każdy grosz. Nie czekałem, 
pojechałem do Szymona Drożdżyńskiego i Henia Drob-
nika. Nie zastanawialiśmy się długo, praktycznie od razu 
postanowiliśmy działać – komentuje Piotr Błaszkowski 
jeden z organizatorów eventu. 

19 stycznia w hali w Nietążkowie odbył się już II Śmi-
gielski Dzień Otwartych Serc. Podczas niego zebrano aż 
26.938,07 zł. Pieniądze w całości przeznaczone zostaną 
na leczenie 3-letniej Mai.

W organizację imprezy zaangażowanych było bardzo 
dużo osób za co organizatorzy dziękują. Przede wszyst-
kim kierują jednak wdzięczność: burmistrzowi Śmigla 
Małgorzacie Adamczak, Krzysztofowi Łącznemu radne-
mu Rady Miejskiej Śmigla, Stowarzyszeniu Inga, na czele 
z Izabellą Szablewską, Marlenie Nowak-Białas, Fundacji 
z Marzeniami na czele z Joanną Janowicz, wolontariu-
szom MDP Nietążkowo, Zespołowi Szkół Ponadgimna-
zjalnych w Nietążkowie, Raptorom 4x4, rodzinie i przyja-
ciołom Mai. AJ

Drugi Śmigielski Dzień 
Otwartych Serc 

18 grudnia ub.r. nastąpi-
ło uroczyste przekazanie 
sprzętu komputerowego dla 
szkół podstawowych z terenu 
Gminy Śmigiel, zakupionego 
w ramach projektu pn.: „Pod-
niesienie kompetencji cy-
frowych mieszkańców wo-
jewództw: wielkopolskiego 
i zachodniopomorskiego”. 
Przypomnijmy, że Gmi-
na Śmigiel otrzymała grant 
w wysokości 43.260,00 zł, 
dzięki któremu miała moż-
liwość organizacji szkoleń 
komputerowych, zakupu 

komputerów oraz materiałów 
promocyjnych jak i usługi ca-
teringowej dla uczestników 
projektu. Szkolenia dedyko-
wane były dla osób powyżej 
25 roku życia. Łącznie udało 
się zorganizować 7 dwudnio-
wych szkoleń, w których wzię-
ły udział 84 osoby. Mieszkańcy 
mogli wybrać jeden z siedmiu 
modułów tematycznych. Każ-
da z przeszkolonych osób 
otrzymała certyfikat. Kompu-
tery, zgodnie z założeniami 
programu, trafiły do szkół. 

AKA

Komputery trafiły do szkół

11 stycznia 2020 roku 
w kościele pw. Św. Stanisła-
wa Kostki w Śmiglu zapre-
zentowali się: Włodzimierz 
Korcz z Alicją Majewską, 
Olgą Bończyk oraz Łuka-
szem Zagrobelnym. Skład 
uzupełnił kwartet smyczkowy, 
który nadał prezentowanym 
utworom wyjątkowy klimat. 
Wydarzenie obejrzało ponad 
500 osób. „Śmigielskie Ko-
lędowanie z Gwiazdami” na 
stałe wpisało się w stycznio-
wy kalendarz gminy Śmigiel. 
Wcześniej w Śmiglu gościli: 
Tercet Egzotyczny, Golec 
uOrkiestra, Pectus oraz Ania 
Wyszkoni. 

Kolędowali z gwiazdami

Koncerty to wspólna ini-
cjatywa burmistrza Śmigla 
oraz stowarzyszenia „Oliw-
skie Słoneczko” z Lubinia 
i mają charakter charytatyw-
ny. Część środków wesprze 
działalność wolontarystyczną 
„Oliwskiego Słoneczka”.

Organizatorzy dziękują 
księdzu proboszczowi Ta-
deuszowi Fołczyńskiemu 
za udostępnienie kościoła, 
a także Centrum Kultury 
w Śmiglu, Zakładowi Komu-
nalnemu w Śmiglu oraz stra-
żakom z OSP ze Starego 
Bojanowa za wsparcie orga-
nizacyjne.

MM

Słowo też rani - pod 
takim hasłem odbył się 

konkurs plastyczny ogłoszo-
ny przez Zespół Interdyscy-
plinarny ds. przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie w Gmi-
nie Śmigiel. 12 grudnia ub.r. 
zastępca Burmistrza Śmigla 
Marcin Jurga oraz członko-
wie Zespołu Interdyscypli-
narnego zaprosili autorów 
wyróżnionych prac na uro-
czyste podsumowanie oraz 
wręczenie nagród. 

Uczniowie klas IV-VI szko-
ły podstawowej zmierzyli się 
z trudnym tematem prze-
mocy psychicznej. Autorzy 
nagrodzonych prac wyka-
zali się pomysłowością, kre-

atywnością i wrażliwością 
na cierpienie jakie wywołuje 
przemoc wobec słabszych.

I miejsce w konkursie jury 
przyznało Gabrieli Stachow-
skiej ze Szkoły Podstawowej 
w Śmiglu. II miejsce zajęła 
Magdalena Dyrda z Zespół 
Szkół w Starym Bojanowie, 
a miejsce III Julia Apolinar-
ska również ze Starego Bo-
janowa. Komisja konkursowa 
przyznała także wyróżnienia. 
Otrzymali je: Amelia Kubiak 
i Jakub Mazurek ze Szkoły 
Podstawowa w Starej Przy-
siece Drugiej oraz uczennica 
Zespołu Szkół w Starym Bo-
janowie - Natalia Żeleźniak. 

BK

Cykl Powstańczych Bie-
gów Przełajowych o Grand 
Prix Powiatu Kościańskiego 
odbywa się po raz piąty. Ten 
niekonwencjonalny sposób 
upamiętnienia bohaterów 
powstania wielkopolskiego 
na stałe wpisał się już w ka-
lendarz biegaczy z powiatu 
kościańskiego i okolic, którzy 
z każdym rokiem coraz licz-
niej zjawiają się na starcie.

Inauguracyjny, pierwszy 
etap tegorocznej edycji odbył 
się 12 stycznia w Czempiniu. 
Rywalizacja toczyła się na 
trasie o długości 10 kilome-
trów i prowadziła przez drogi 
asfaltowe i gruntowe.  Wśród 
mężczyzn najszybszy oka-
zał się Szymon Krawczyk. 
Drugie miejsce zajął Tomasz 
Musiał; jako trzeci linię mety 
przekroczył Łukasz Gembal-
ski. Kobiecą rywalizację wy-
grała Katarzyna Miedzińska. 
Drugie miejsce wywalczyła 

Katarzyna Nowak, a trzecie 
Gabriela Trzepacz. 

Drugi etap powstań-
czych biegów zaplanowano  
26 stycznia w Kościanie. 
Gmina Śmigiel będzie go-
spodarzem trzeciego etapu, 
który odbędzie się 9 lutego. 
Bazą biegu po raz kolejny 
będzie hala Zespołu Szkół 
Ponadpodstawowych w Nie-
tążkowie. Dystans 10 kilome-
trów biegacze pokonają w le-
sie, gdzie zostaną dowiezieni 
autokarami. 

Imprezą towarzyszącą 
śmigielskiemu etapowi bę-
dzie I marsz nordic walking 
o puchar burmistrza Śmigla 
„Powstańcza Piątka”. Rywa-
lizacja odbędzie się na dy-
stansie 5 kilometrów.

Tegoroczny cykl zakończy 
się 23 lutego w Krzywiniu. 

Regulamin i zapisy na stro-
nie www.aktywny.smigiel.pl.

MM, fot. OKFiR

Zapraszamy na start

Po raz dziewiąty w hali sportowej ZSP Nietążkowo 
odbył się IX Ogólnopolski Turniej Siatkówki Dziew-

cząt. Do rywalizacji przystąpiło 12 zespołów z roczni-
ka 2005 i młodszych. Po raz pierwszy turniej miał ak-
cent międzynarodowy, w zawodach wziął udział zespół 
z Czech TJ Sokol Nove Veseli. Ponadto w turnieju zagra-
ły: KS Energetyk Poznań (2 zespoły), MMKS Kędzierzyn 
Koźle (2 zespoły), UKS Czwórka Giżycka, MUKS Volley 
Płock, LKS Wrzos Międzyborów, UKS Pomorzanie Po-
godno Szczecin, UKŻPS Coccodrillo Kościan oraz UKS 
Śmigiel (2 zespoły). 

Bardzo dobrze spisały się obydwa zespoły ze Śmigla 
wygrywając swoje grupy i pewnie awansując do rozgry-
wek finałowych. Drugi zespół pokonał MMKS Kędzierzyn 
Koźle oraz LKS Wrzos Międzyborów i w turnieju zajął 
ostatecznie 4 miejsce. Pierwszy zespół UKS Śmigiel 
wygrał wszystkie mecze i w ostatnim spotkaniu turnieju 
zagrał z zespołem Energetyka Poznań, który pokonały 
2:1. Wyróżnienia indywidualne otrzymały trzy zawodniczki 
UKS Śmigiel I. Najlepszą zawodniczką turnieju została 
Wiktoria Stachowiak, najlepszą broniącą Oliwia Szlafka, 
a najlepszą przyjmującą Wiktoria Lemańska. 

Organizatorami turnieju byli UKS Śmigiel, ZSP Nietąż-
kowo, OKFiR Śmigiel, SP Śmigiel oraz WZPS Poznań. 
Tradycyjnie patronat nad turniejem objęli burmistrz Śmigla 
Małgorzata Adamczak oraz starosta kościański Henryk 
Bartoszewski. UKS
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Burmistrz Śmigla informuje, że trwają przygotowania 
do drugiego etapu znakowania grobów Powstańców 

Wielkopolskich na terenie gminy. W pierwszym etapie zo-
stały oznakowane mogiły znajdujące się na cmentarzach 
parafialnych w: Starym Bojanowie, Bronikowie i Wonie-
ściu. W trakcie przygotowania jest lista powstańców, któ-
rzy spoczywają na cmentarzu w Śmiglu, Starym Białczu 
oraz w Czaczu (nie dotyczy mogił już oznakowanych). 
Osoby, które chcą zgłosić mogiłę do oznakowania tablicz-
ką mogą to zrobić kontaktując się z pracownikiem Urzędu 
Miejskiego Śmigla – Anitą Kasperską, tel. 65 5186 911 
pok. nr 21. W przypadku zgłoszenia wymagany jest do-
kument potwierdzający udział w powstaniu.

Rodziny, które opiekują się mogiłami Powstańców Wiel-
kopolskich proszone są o wyrażenie zgody na zamonto-
wanie na pomnikach powstańczych tabliczek.

AKA

Tradycyjnie na zakończenie roku Młodzieżowa Orkiestra 
Dęta ze Śmigla zaprosiła miłośników muzyki orkiestro-

wej na koncert świąteczno-noworoczny. Muzycy zaprezen-
towali się przed publicznością 29 grudnia w Centrum Kultu-
ry w Śmiglu.  Wśród kolęd i utworów rozrywkowych, które 
orkiestra wykonała, w tegorocznym repertuarze znalazł się 
również utwór grany na kowadle. Nie zabrakło występów 
najmłodszych muzyków oraz solowego utworu w wykonaniu 
Eryka Skrzypczaka. Koncert poprowadził kapelmistrz - Piotr 
Błaszkowski.

Fot. archiwum CK, AKA

Zespół Pieśni i Tańca Żeńcy Wielkopolscy zakończył sta-
ry rok Koncertem Gwiazdkowym, zaś nowy rok powitał 

Koncertem Kolęd i Pastorałek. Pierwszy z koncertów odbył 
się 15 grudnia 2019 r. w sali widowiskowej Centrum Kultury, 
a drugi tradycyjnie w święto Trzech Króli w kościele pw. św. 
Stanisława Kostki w Śmiglu. Przed publicznością w obu wy-
stępach zaprezentowały się wszystkie grupy zespołu, w tym 
dwie kapele. 

Fot. archiwum ZPiT i CK, AKA

Świąteczne koncerty

Ponad stu szachistów 
14 grudnia 2019 r. w Cen-
trum Kultury w Śmiglu wzięło 
udział w XX Gwiazdkowym 
Jubileuszowym Turnieju Sza-
chowym. Zwycięzcami tur-
nieju zostali: w grupie OPEN 
Krzysztof Raczyński z LKS 
„Chrobry” Gniezno, a w gru-
pie „Pierwsze Kroki”  Fabian 
Basiura z KSz „Wieża” Śmi-
giel. Najwięcej punktów w ka-
tegorii kobiet zdobyła Maria 
Cholewa  z AZS Poznań, 
a zaraz za  nią uplasowała 
się reprezentantka śmigiel-

Gwiazdkowy turniej
skiej „Wieży” Alicja Nadob-
nik. Najlepszym Juniorem  do  
lat  14. został  Michał Grze-
bieniowski z UKS „SZACH
-MAT” Przemków. Trzecie 
miejsce w tej kategorii zajęła 
Lena Łupicka z KSz „Wieża”. 

Organizatorem turniej 
był Klub Szachowy „WIE-
ŻA” Śmigiel,  a partnerami:  
Urząd Miejski Śmigla, Ośro-
dek Kultury Fizycznej i Re-
kreacji w Śmiglu oraz Bank 
Spółdzielczy w Śmiglu. DŁ, 
fot. archiwum KSz Wieża 
Śmigiel

Miejsko -Gminny Związek Rolników Kółek i Organizacji 
Rolniczych w Śmiglu składa podziękowania wszystkim 
osobom, które przyczyniły się do zorganizowania zbiórki 
płodów rolnych dla państwa Białych z Olszewa, którym 
29 sierpnia minionego roku spłonęła obora. AJ

Ośrodek Kultury Fizycznej i Rekreacji w Śmiglu 
podsumował zmagania sportowców w 2019 roku. 

W Centrum Kultury przyznano wyróżnienia indywidual-
ne 55 sportowcom i 35 działaczom. Ponadto, specjalne 
wyróżnienie – medal Polskiego Towarzystwa Turystycz-
no-Krajoznawczego za wieloletnie zaangażowanie i pro-
mowanie turystyki otrzymał kierownik OKFiR - Zygmunt 
Ratajczak. Odznaczenie wręczył Tadeusz Krzyżanowski 
– prezes kościańskiego oddziału.

W przerwach swoimi pokazami iluzjonistycznymi oraz 
pełnymi humoru dialogami zgromadzoną w sali widowi-
skowej publiczność oczarował Jakub Walkowiak z Pozna-
nia. MM
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Z POLICJI

ZAPRASZAMY 
31 stycznia – Balik karnawałowy w Robaczynie
1 lutego – Akcja poboru krwi dla Janka – Centrum Kultury w Śmiglu
2 lutego – Balik karnawałowy w Brońsku
6 lutego – Balik karnawałowy w Śmiglu
8 lutego – Balik karnawałowy w Poladowie
9 lutego – III etap Powstańczych Biegów Przełajowych – Nietążkowo 
                  (zapisy i szczegółowe informacje na www.aktywny.smigiel.pl)
9 lutego – „Powstańcza Piątka” – Marsz Nordic Walking o Puchar Burmistrza Śmigla 

– Nietążkowo (zapisy i szczegółowe informacje na www.aktywny.smigiel.pl)
14 lutego – Koncert z okazji Walentynek – Felicjan Andrzejczak – Centrum Kultury 

w Śmiglu (bilety do nabycia w CK oraz na www.kupbilecik.pl)
16 lutego – Wieczór poetycki „Dziewczyna z konwaliami” - Centrum Kultury w Śmiglu
22 lutego – Balik karnawałowy w Przysiece Polskiej
23 lutego – Spektakl „Królowa Śniegu” - Centrum Kultury w Śmiglu
29 lutego – XVIII Mistrzostwa Powiatu Kościańskiego w Narciarstwie Zjazdowym i Snow-

boardzie – Zieleniec (szczegółowe informacje na www.smigiel.pl)
8 marca – Koncert z okazji Dnia Kobiet – Jacek Silski – Centrum Kultury w Śmiglu 
                 (bilety do nabycia w CK)

1 stycznia 2020 r. – Śmigiel
Około godz. 1:15 na al. 

Bohaterów zatrzymano 
do kontroli drogowej pojazd 
marki Opel Combo. Prze-
prowadzone badanie na 
zawartość alkoholu w wydy-
chanym powietrzu u 18-let-
niego mieszkańca powiatu 
kościańskiego wykazało 1,06 
promila. Postępowanie w tej 
sprawie prowadzi KPP w Ko-
ścianie.

2 stycznia 2020 r. – Śmigiel
Około godz. 14:15 w Śmi-

glu na ul. Polnej doszło do 
zdarzenia drogowego. Ze 
wstępnych ustaleń wynika, 
iż kierujący samochodem 
marki Renault Kangoo, 
30-letni mieszkaniec powia-
tu kościańskiego nie ustąpił 
pierwszeństwa przejazdu ja-
dącej prawidłowo rowerem, 
74-letniej mieszkance po-
wiatu kościańskiego i dopro-
wadził do zderzenia.  Rowe-
rzystka została przewieziona 
do szpitala. Postępowanie 
w tej sprawie prowadzi KPP 
w Kościanie.

W czwartek, 19 grudnia 
2019 r. w wieku 86 lat 

zmarł znany i ceniony prof. dr 
hab. Tadeusz Mendel - Ho-
norowy Obywatel Śmigla. Był 
ekonomistą, przedsiębiorcą, 
wykładowcą akademickim, 
profesorem nauk ekonomicz-
nych, a także autorem wielu 
publikacji naukowych. Zwią-
zany m.in.: z Uniwersytetem 
Ekonomicznym w Poznaniu, 
Wyższą Szkołą Marketingu 
i Zarządzania w Lesznie, 
Europejską Wyższą Szkołą 
Biznesu w Poznaniu. Wielo-
krotnie nagradzany, uhonoro-
wany  m.in.: Krzyżem Kawa-
lerskim Orderu Odrodzenia 
Polski, Medalem Edukacji 
Narodowej, odznaką Zasłu-
żony dla Województwa Po-
znańskiego i Nagrodą Wia-
domości Kościańskich „Za 
nieprzeciętność”.

Tadeusz Mendel urodził się 
5 stycznia 1933 r. w Śmiglu, 
w rodzinie robotniczej. Po 
ukończeniu Liceum Ogól-
nokształcącego w Kościa-
nie kontynuował edukację 
w Akademii Ekonomicznej 
w Poznaniu. Ponieważ po 
studiach nie mógł podjąć pra-
cy naukowej, wrócił do Śmi-
gla. Pracę zawodową rozpo-
czął w Kościańskiej Fabryce 
Mebli jako główny księgowy. 

Nie żyje profesor Tadeusz Mendel 

Następnie zajmował stanowi-
ska kierownicze w pobliskich 
zakładach. Równocześnie, 
przez 12 lat, był wykładow-
cą kontraktowym w Zespole 
Szkół Ekonomicznych w Ko-
ścianie oraz zajmował się 
pracą społeczną (Towarzy-
stwo Wiedzy Powszechnej, 
Klub Sportowy „Pogoń 1929”). 
W 1970 r. obronił pracę dok-
torską i został wykładowcą 
kontraktowym w swojej ma-
cierzystej uczelni. Mając za 
sobą lata praktyki gospodar-
czej, zainteresował się pracą 
kierowniczą i zarządzaniem 
finansów przedsiębiorstw. 
W pracy naukowo-dydaktycz-
nej stał się specjalistą technik 
organizatorskich, kierowania 
firmą, współzarządzania 
i organizacji pracy w biurze. 

W 1988 r. obronił w Akademii 
Ekonomicznej we Wrocła-
wiu pracę habilitacyjną pt. 
„Zarządzanie partycypacyj-
ne w teorii i praktyce”. Jako 
pierwszy doktor habilitowany 
ze specjalizacją organizacja 
i zarządzanie w Poznaniu, 
otrzymał stanowisko docenta 
w Instytucie Organizacji i Za-
rządzania. 1 listopada 1992 r. 
został powołany na stanowi-
sko profesora. Od 1993 r. 
był związany z Leszczyńską 
Wyższą Szkołą Marketingu 
i Zarządzania. Najwyższy 
stopień naukowy - godność 
profesora zwyczajnego uzy-
skał w październiku 2001 r., 
tym samym był pierwszym 
śmigielaninem, który uzyskał 
najwyższy stopień naukowy.” 

archiwum www.smigiel.pl

6 stycznia 2020 r. – Śmigiel
Około godz. 8.00 w Śmi-

glu na ul. Mierosławskiego 
kierujący autobusem marki 
Renault, 67-letni mieszka-
niec powiatu kościańskiego, 
wykonał nieprawidłowy ma-
newr skręcania i doprowadził 
do zderzenia z samochodem 
marki Renault Kadjar, który 
prowadził 31-letni mieszka-
niec powiatu kościańskiego. 
Uczestnicy kolizji byli trzeź-
wi. Sprawca został ukarany 
mandatem karnym.

Żródło www.kościan.policja.gov
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Uśmiech dzieckaDOMOWE BUŁECZKI

Zachęcamy Państwa do utrwalania radosnych chwil 
dzieciństwa i nadsyłania zdjęć uśmiechniętych dzieci. 
Co miesiąc najciekawsze prace opublikujemy w Witrynie, 
a wszystkie zaprezentujemy na stronie internetowej Urzę-
du Miejskiego Śmigla.

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

Oliwia, 16 miesięcy, z Żegrówka

Składniki:
500 g mąki bezglutenowej
40 g masła bez laktozy (roztopionego)
7 g drożdży instant
2 jajka
200 ml ciepłej (nie gorącej) wody
0,5 łyżeczki cukru (zamiennie erytrytol)
1 łyżeczka soli
pestki dyni, tymianek

Przygotowanie:
Drożdże oraz cukier wsypujemy do miski, dodajemy łyżeczkę wody z uszykowanych 200 ml i łączymy wszystkie 

składniki. Następnie dolewamy resztę wody, przesiewamy mąkę, dodajemy: sól, 1 jajko i roztopione masło. Przez ok 
15 minut ugniatamy ciasto i pozostawiamy je na ok 1 godzinę w misce, przykrywając ściereczką. Po godzinie dzielimy 
ciasto na dwie części i z każdej wyrabiamy po 6 bułeczek. Układamy ja na pokrytej papierem do pieczenia blasze i po-
nownie przykrywamy ściereczką. Po 20 minutach należy umoczyć bułki w roztrzepanym jajku i udekorować pestkami 
dyni i tymiankiem. Gotowe ciasto wkładamy do nagrzanego piekarnika na 2300C na 20 minut. Smacznego!

·  Biblioteka poleca  ·
się we wszystkich ich dzia-
łaniach nie tylko (i wcale nie 
przede wszystkim) politycz-
nych, lecz także ekonomicz-
nych, edukacyjnych, społecz-
nych. 

Książka ta dowodzi, że 
o rzeczach ważnych opo-
wiadać można w sposób 
potoczysty oraz zajmujący, 
zupełnie nie na koturnach, 
nie tracąc jednocześnie ani 
grama z doniosłości omawia-
nych spraw. A także, że histo-
ria sama w sobie jest ciekawa 
i że nie wystarczy jej raz opi-
sać. Trzeba ją wciąż przypo-
minać kolejnym pokoleniom 
i starać się opowiedzieć ją 
na nowo językiem przez nie 
przyswajalnym. Stawką tych 
działań jest kwestia naszej 
tożsamości historycznej i kul-
turowej.

Poleca MBP w Śmiglu

Zakończył się kolejny 
sezon turystyczny 

na Śmigielskiej Kolei Wą-
skotorowej. W 2019 roku 
z przejazdów zabytkową 
kolejką skorzystało 3750 
pasażerów. Według danych 
operatora o 1550 osób wię-
cej niż w roku 2018. Poza 
imprezami ogólnodostępny-
mi: majówką, rozpoczęciem 
wakacji i przejazdami jubi-
leuszowymi, tradycyjnie od-
były się też przejazdy wiel-
kanocne i mikołajkowe dla 
grup zorganizowanych. Tu-
ryści korzystali także z oferty 
przejazdów całorocznych na 
zamówienie. 

W styczniu, z udziałem 
infrastruktury kolejkowej 
w Śmiglu, odbyła się rekon-
strukcja walk powstańczych, 
a we wrześniu w dawnej 
szatni pracowniczej śmigiel-
skiej lokomotywowni otwarto 
wystawę poświęconą histo-
rii ŚKW. Walory śmigielskiej 
kolejki promowano na różne 
sposoby. Z ofertą przejaz-
dów turystycznych mogli 
zapoznać się m.in. uczest-

nicy Parady Parowozów 
w Wolsztynie. Operator dba 
również, by turyści mogli na-
być kolejkowe pamiątki więc 
na jubileuszowe obchody we 
wrześniu wydano nowe wzo-
ry pocztówek i magnesów. 
Działalność ŚKW wspiera 
także Stowarzyszenie Przy-
jaciół Śmigielskiej Kolejki 
Wąskotorowej, które dzięki 
pozyskanemu ze Starostwa 
Powiatowego w Kościanie 
dofinansowaniu zrealizowa-
ło dla ŚKW projekt „Pamiąt-
kowy zawrót głowy”.

Zabytkowa kolejka ma 
swoje lata, a więc remonty 

infrastruktury są konieczne. 
Dzięki nim z początkiem 
2019 r. udało się przywrócić 
przejezdność odcinka do 
Nowej Wsi. Operator kolejki 
przywrócił do ruchu także 
jeden z wagonów letnich, 
na który uzyskał niezbędne 
dokumenty z Urzędu Trans-
portu Kolejowego w War-
szawie. Ponadto przepro-
wadzono pierwszy etap 
naprawy mostu stałego sta-
lowego nad kanałem Samicy 
na szlaku Robaczyn -Stare 
Bojanowo. Jego przeprowa-
dzenie było możliwe dzięki 
dotacji z Urzędu Marszał-

ŚKW 2019
kowskiego Województwa 
Wielkopolskiego, w wyso-
kości 55 tys. zł. Z budżetu 
gminy przekazano na ten cel 
25 tys. zł. Na bieżąco wyko-
nywano także prace obejmu-
jące utrzymanie torowiska. 

W 2020 roku Śmigielska 
Kolej Wąskotorowa będzie 
obchodziła jubileusz 120-le-
cia działalności. Wrześniowe 
obchody będą połączone 
z Jesiennymi Spotkaniami 
Orkiestr Dętych. Planowa-
ne są także międzyzakła-
dowe wyścigi drezyn ręcz-
nych i jesienne warsztaty 
dla grup zorganizowanych, 
które będą nową propozy-
cją w ofercie turystycznej 
ŚKW. Szczegółowe infor-
macje o planowanych wyda-
rzeniach można znaleźć na 
stronie internetowej www.
kolejka.smigiel.pl.

Przypomnijmy, że wła-
ścicielem kolejki jest gmina 
Śmigiel, a rolę operatora po-
wierzono Zakładowi Komu-
nalnemu w Śmiglu Sp. z o.o. 

BŁ, PJ, Fot. ŚKW

Zachęcamy, aby przy realizacji postanowień noworocznych poświęcić 
więcej czasu domowej kuchni. W tym numerze Witryny polecamy smacz-
ne bułeczki.

„ …do niepodległości” – 
Grażyna Wrońska

Fascynująca, napisana 
ze znawstwem opowieść 
o Poznaniu i Wielkopolsce 
w czasach najdłuższej wojny 
nowoczesnej Europy, o lu-
dziach, którzy te czasy kształ-
towali, o ich pasji, którą była 
troska o polskość, a przede 
wszystkim o ich największym 
marzeniu: niepodległości. To 
właśnie to marzenie wybija 


