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W śmigielskiej półko-
lonii udział wzięło 

90 uczestników w wieku 
od 7 do 14 lat z terenu powia-
tu kościańskiego. 

Dzieci realizowały plan pół-

 Półkolonia zimowa 
             na wesoło i sportowo 

kolonii w dwóch 45-osobo-
wych grupach: Dinozaurów 
i Pszczółek. Poza udziałem 
w licznych grach i zabawach 
odbywających się w śmi-
gielskim Centrum Kultury, 

uczestnicy skorzystali z ofer-
ty kościańskiego basenu 
oraz lodowiska, śmigielskiej 
kolejki, a także zwiedzili PKP 
w Kościanie.Ponadto organi-
zatorzy zapewnili uczestni-

kom wyżywienie.
Schronisko Młodzieżowe 

w Śmiglu po raz pierwszy 
półkolonie zorganizowało 
wspólnie z Centrum Kultury 
w Śmiglu, Ośrodkiem Kul-

tury Fizycznej i Rekreacji 
w Śmiglu i Gminną Komisją 
Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych.  Patronat nad 
wydarzeniem po raz kolej-
ny objęła również Burmistrz 

Śmigla Małgorzata Adam-
czak. 

Organizatorzy już teraz 
zapraszają dzieci do udziału 
w kolejnych przedsięwzię-
ciach. Albert Pelec
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Droga Morownica-Pola-
dowo zostanie prze-

budowana. Gmina Śmigiel 
ma otrzymać na to zadanie 
1.959.573,00 zł.

Projekt dofinansowany 
z Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich: Europa 
inwestująca w obszary wiej-
skie” ma na celu podwyższe-
nie standardu drogi gminnej 
na odcinku Poladowo-Mo-
rownica.

W ramach programu zmie-
niona zostanie nawierzchnia-

Pozyskano kolejne
środki zewnętrzne

gruntowa na asfaltową, wy-
budowany zostanie wzdłuż 
części tej drogi chodnik, oraz 
ciąg pieszo-rowerowy. Dzię-
ki tym działaniom wykonana 
zostanie nowoczesna infra-
struktura drogowa. Wartość 
projektu planowana jest na 
kwotę 3.079.637,10 zł. Zgod-
nie z podpisaną umową na 
realizację zadania samorząd 
ma otrzymać dofinansowanie 
na kwotę 1.959.573,00 zł, co 
stanowi 63,63% wartości ca-
łego projektu.

 AJ

Pierwsze Forum Przed-
siębiorczości odbyło się 
23 stycznia 2020 r. w Cen-
trum Kultury w Śmiglu. Orga-
nizatorem wydarzenia byli: 
Urząd Miejski Śmigla oraz 
Ośrodek Wspierania Przed-
siębiorczości w Kościanie. 

Licznie zgromadzeni na 
wydarzeniu przedsiębiorcy 
wysłuchali siedmiu prelek-
cji dotyczących: programu 
Mały ZUS plus, zatrudniania 
cudzoziemców, procedur 
związanych z zamówienia-
mi publicznymi, poręczeń 
kredytowych, skutecznego 
marketingu w mediach spo-

Forum Przedsiębiorczości

łecznościowych, skutecznej 
sukcesji oraz pozyskiwania 
środków na rozwój firm.

Podczas forum burmistrz 
Śmigla złożyła podziękowa-
nia przedsiębiorcom, którzy 
aktywnie wspierają działania 
Urzędu, jednostek organiza-
cyjnych oraz sołectw.

Wsparcie organizacyj-
ne wydarzenia zapewnili: 
oddział ZUS w Kościanie, 
Powiatowy Urząd Pracy 
w Kościanie, Samorządowy 
Fundusz Poręczeń Kredyto-
wych w Gostyniu, PZU od-
dział Leszno oraz Centrum 
Kultury w Śmiglu. MM

1 lutego w sali widowi-
skowej Centrum Kultury 

w Śmiglu odbyła się akcja po-
boru krwi przeznaczona dla 
dwuletniego Janka, u którego 
w grudniu 2019 r. zdiagno-
zowano białaczkę. Odzew 
mieszkańców przewyższył 
oczekiwania organizatorów. 
Regionalne Centrum Krwio-
dawstwa i Krwiolecznictwa 
już po kilku godzinach pod-
jęło decyzję o zamknięciu 
rejestracji z powodu osią-
gniętej maksymalnej liczby 
chętnych. Podczas akcji 
uzyskano 25,650 ml krwi. 

Tego dnia w Centrum Kultury 
można było także przekazać 
zabawki dla podopiecznych 
kliniki „Przylądek Nadziei” we 
Wrocławiu. 

Organizatorami akcji byli: 
Urząd Miejski Śmigla oraz 
Klub PCK HDK „Błękitna 
Kropelka” z Biedruska, przy 
wsparciu Regionalnego Cen-
trum Krwiodawstwa i Krwio-
lecznictwa w Poznaniu oraz 
grupy motocyklowej „Wind 
Wolves” ze Śmigla.

Kolejna akcja poboru krwi 
odbędzie się 18 kwietnia!

MM, Fot. KS

25,650 ml krwi dla Janka

W minionym roku rolnicy z gminy Śmigiel zorgani-
zowali zbiórkę płodów rolnych dla mieszkańców 

Olszewa, którym 29 sierpnia 2019 roku spłonęła obo-
ra. Jestem dumna, że wśród naszych mieszkańców nie 
panuje obojętność i zawsze w sytuacjach kryzysowych 
stają na wysokości zadania. Bezinteresowna pomoc dru-
giemu człowiekowi jest bezcenna. Wszystkim zaanga-
żowanym w organizację tej pomocy składam ogromne 
podziękowania.

Dla poszkodowanej Rodziny gest ten również był bar-
dzo ważny. Przesłali bowiem na ręce sołtysów podzię-
kowania o treści:

„Wszystkim rolnikom z Waszej wioski składamy ser-
deczne podziękowania za dostarczoną paszę dla bydła. 
Jest to bardzo duża pomoc dla nas po pożarze obory. 
Dziękujemy za solidarność z nami w trudnym okresie, 
a dzięki Waszej pomocy możemy zredukować koszty za 
co bardzo dziękujemy”.

 Małgorzata Adamczak
Burmistrz Śmigla

Urząd Miejski Śmigla 
wdrożył narzędzie uła-

twiające komunikowanie się 
z urzędem osobom słabosły-
szącym i głuchym.

„Tłumacz Migam” to na-
rzędzie on-line zapewniają-
ce możliwość swobodnego, 
bezpłatnego i bezpośred-
niego kontaktu on-line z tłu-
maczem języka migowego. 
Osoba głucha może połączyć 
się z tłumaczem zarówno 
w urzędzie, jak i w domu, czy 
dowolnym miejscu, w którym 
jest dostęp do Internetu. Za 
pomocą wideo rozmowy, 
w czasie rzeczywistym tłu-
macz odczytuje „miganie” 
klienta i przekazuje jego 
sprawę pracownikowi urzę-
du. Usługa jest dostępna 
na komputerach, tabletach 
i smartfonach, posiadających 
kamerę i mikrofon.

- Ustawa o języku migo-
wym i innych środkach ko-

munikowania się daje prawo 
osobom niesłyszącym i głu-
choniemym do skorzystania 
z usług tłumaczenia języka 
migowego przy załatwianiu 
spraw w urzędzie. Wdrożenie 
usługi „Tłumacz Migam” do-
datkowo umożliwia tym oso-
bom kontakt z pracownikami 
Urzędu bez potrzeby wycho-
dzenia z domu – informuje 
zastępca burmistrza Śmigla 
Marcin Jurga.

Korzystać z tej opcji mogą 
także osoby, które osobiście 
stawią się w Urzędzie Miej-
skim. Jeżeli klient nie dys-
ponuje urządzeniem, może 
skorzystać z tabletu, który 
dostępny jest w Biurze Ob-
sługi Mieszkańca (pokójnr 1) 
Urzędu Miejskiego Śmigla.

Połączenie odbywa się za 
pomocą dedykowanej strony, 
dostępnej na stronie www.
smigiel.pl (prawa kolumna – 
„tłumacz języka migowego”) 
oraz bezpośrednio pod lin-
kiem https://tlumacz.migam.
org/gmina_smigiel. Usługa 
dostępna jest od 8:00 do za-
kończenia dnia pracy urzędu.

 MM

Tłumacz języka migowego 
w Urzędzie

OSP Nietążkowo po raz 
kolejny realizuje dla młodzie-
ży z gminy Śmigiel projekt 
z programu pn. „Równać 
Szanse”. W tym roku mło-
dzi ludzie postawili na pracę 
z seniorami i dziećmi oraz 
szeroko pojęty wolontariat. 
Projekt pt. „Ciekawość świata 
nie pyta o lata” będzie trwał 
do końca czerwca. Koordy-
natorem jest Ewelina Bukow-

Program „Równać Szanse”

ska – sołtys wsi Nietążkowo.
26 stycznia br. młodzież 

przygotowała balik karna-
wałowy dla dzieci połączo-
ny z obchodami dnia babci 
i dziadka. Było wiele atrakcji: 
malowanie twarzy, ścianka 
do robienia pamiątkowych 
zdjęć, pokaz zumby, bajko-
we postacie z bajek, domowe 
pieczywo i przekąski. 

Fot. z archiwum sołectwa

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”
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W trakcie prowadzonego 
remontu w budynku firmy 
DAREX znajdującej się na 
ul. Kilińskiego dokonano cie-
kawego odkrycia. Pracowni-
cy wymieniając podłogi na 
strychu znaleźli dwa stare 
karabiny. Są one dowodem 
na to, że Śmigielanie także 
byli gotowi do podjęcia walki 
o wolność Ojczyzny.

Właściciele posesji oby-
dwa karabiny przekazali 
odpowiednim służbom. Po-
nadto znaleziono dwa żeliw-
ne elementy o długości 27 
cm., których przeznaczenia 
nie udało się jednoznacznie 
ustalić. Jeden z nich został 
już oczyszczony z wielolet-

niego nalotu.
Warto dodać, że nie było 

to pierwsze ważne odkrycie 
w budynku firmy DAREX. 
Właściciel kilka lat temu na 
tym samym strychu znalazł 
dwie rękopiśmienne księgi 
kasowe członków korporacji 
młynarzy oraz dwie księgi 
zawierające spisy uczniów 
z przełomu XVII i XIX wieku. 
Wszystkie księgi przekazał 
śmigielskiemu regionaliście – 
Hubertowi Zbierskiemu, który 
wykorzystał je przy pisaniu 
książki pt. „O śmigielskich 
wiatrakach, cechach i orga-
nizacjach rzemieślniczych”.

MD

Dobro dzieci jest priorytetem!

Styczeń i luty dla śmi-
gielskiego chóru „Har-

monia” co roku naznaczony 
jest udziałem w koncertach 
i przeglądach świąteczno-
noworocznych. Nie inaczej 
było tym razem. Towarzy-
stwo Śpiewu 26 stycznia 
br. wystąpiło w XX edycji 
koncertu „Śpiewamy Kolędy 
i Pastorałki” w Kościańskim 
Ośrodku Kultury. W koncer-
cie wystąpiły również chóry 
z Kościana oraz Czempinia.

Kilka dni później, w piątek 
31 stycznia członkowie chóru 

spotkali się z podopiecznymi 
Domu Pomocy Społecznej 
w Jarogniewicach, gdzie rów-
nież wystąpili z koncertem 
kolęd, pastorałek i piosenek 
świątecznych. Spotkanie 
było też okazją do wspólne-
go pośpiewania piosenek 
ludowych.

Okres kolędowania „Har-
monia” zakończyła w niedzie-
lę 2 lutego na mszy św. w in-
tencji chórzystów w związku 
z jubileuszem 127-lecia po-
wstania Towarzystwa.

MM

Odkryte skarby

Harmonia skończyła 127 lat

Gmina Śmigiel wzięła 
udział w XXI Regio-

nalnych Zawodach Radnych, 
Wójtów, Burmistrzów, Prezy-
dentów i Starostów w Tenisie 
Stołowym. Podczas turnieju, 
który odbył się 15 lutego br. 
w Witkowie gmina Śmigiel 
zajęła pierwsze miejsce 
w kategorii gmin, a powiat 
kościański pierwsze miejsce 
w kategorii powiatów. 

Indywidualnie, w katego-
rii ogólnej kobiet burmistrz 
Śmigla Małgorzata Adam-
czak zajęła 3 miejsce, a rad-

na Rady Miejskiej Śmigla 
Danuta Strzelczyk miejsce 
pierwsze.

Organizatorem imprezy 
było Stowarzyszenie Mło-
dych Wielkopolan w Gnieź-
nie. Uczestnikami zawodów 
byli radni, wójtowie, burmi-
strzowie i parlamentarzyści 
z terenu 24 gmin i 13 powia-
tów.

Gratulujemy osiągniętych 
sukcesów i dziękujemy ekipie 
za godne reprezentowanie.

AJ, 
fot. archiwum Urzędu

Gmina i Powiat na podium

W Starym Bojanowie 
nadchodzą zmiany, 

które budzą niepokój zarów-
no wśród rodziców dzieci 
w wieku przedszkolnym, jak 
i nauczycieli pracujących 
w tamtejszym przedszko-
lu. Problematyczny wydaje 
się być zamiar likwidacji 
przedszkola w Starym Bo-
janowie, które funkcjonuje 
w ramach tamtejszego ze-
społu szkół i powołania do 
życia nowego przedszkola, 
którego właścicielem ma 
zostać podmiot prywatny. 
Aby rozwiać wątpliwości 
wszystkich zainteresowa-
nych, należy wyjaśnić kilka 
kwestii: 

- Przedszkole pozostanie 
publiczne, czy będzie pry-
watne?

Zmiana prowadzącego 
przedszkole na podmiot 
prywatny nie wpłynie na 
status placówki. Przed-
szkole pozostanie publicz-
ne i nadal będzie podlegać 
pod Wielkopolskiego Kura-
tora Oświaty.

- Czy zmiana prowadzą-
cego wpłynie na wzrost 
opłat za pobyt dziecka 
w przedszkolu? 

Placówka w Starym Bo-
janowie posiadająca status 
przedszkola publicznego 
w kwestii ustalenia wyso-
kości opłat za pobyt dziec-
ka w przedszkolu w czasie 
przekraczającym wymiar 
zajęć bezpłatnego naucza-
nia będzie podlegała posta-
nowieniom uchwały Rady 

Miejskiej Śmigla. Oznacza 
to, że opłaty będą w niej ta-
kie same, jak w pozostałych 
przedszkolach w gminie 
Śmigiel. 

- Czy nauczyciele pracu-
jący w przedszkolu w Sta-
rym Bojanowie pozostaną 
bez pracy? 

Właścicielka firmy oferu-
jącej utworzenie nowego 
przedszkola zadeklarowała, 
że nauczyciele, którzy wy-
rażą chęć podjęcia pracy 
w nowym przedszkolu będą 
mieli taką możliwość. Poin-
formowała, że wiąże się to 
ze zmianą warunków pracy, 
tj. nauczyciele będą praco-
wać zgodnie z powszechnie 
obowiązującym Kodeksem 
pracy, a nie na podstawie 
Karty Nauczyciela. Ponadto 
zaproponowała, że po usta-
leniu warunków podpisze 
z chętnymi nauczycielami 
umowę przedwstępną, by 
mieli pewność zatrudnienia. 

- Jakie zmiany przyniesie 
dla dzieci nowe przed-
szkole?

Obecnie przedszkole 
funkcjonuje w dwóch róż-
nych miejscach. Nowy 
obiekt, przygotowany na 
125 miejsc z możliwością 
rozbudowy, skupi dzieci 
w jednym budynku. Dzie-
ci będą miały zapewnione 
komfortowe warunki nauki 
w pięciu salach zajęć wraz 
z nowoczesnym wyposa-
żeniem. Nowy budynek 
będzie spełniał wszystkie 
wymogi bezpieczeństwa.

- Dlaczego gmina nie wy-
buduje nowego przed-
szkola?

Samorząd w chwili obec-
nej nie stać na kolejną kil-
kumilionową inwestycję 
w gminie, którą niewątpliwie 
byłaby budowa kolejnego 
przedszkola. Inwestor, który 
sfinansuje w całości z wła-
snych środków obiekt speł-
niający wszystkie wymogi 
i standardy to niewątpliwie 
mocny argument.

- Działanie podjęte na apel 
rodziców

W roku ubiegłym do śmi-
gielskiego samorządu wpły-
nęło pismo od przewod-
niczącej Rady Rodziców 
Zespołu Szkół w Starym 
Bojanowie, w którym zwró-
cono się z prośbą o pod-
jęcie pozytywnej decyzji 
w sprawie budowy nowego 
kompleksu przedszkolnego 
w Starym Bojanowie. Proś-
bę argumentowano uchy-
bieniami wskazanymi pod-
czas przeprowadzanych 
czynności kontrolnych, 
gdzie m.in.: odnotowano 
brak zaopatrzenia w wodę 
do zewnętrznego gaszenia 
pożaru, czy też brak drogi 
przeciwpożarowej o utwar-
dzonej powierzchni. 

Wybudowanie nowego 
przedszkola przez podmiot 
prywatny zlikwiduje wszyst-
kie wymienione bariery 
i przyczyni się do poprawy 
jakości życia uczniów oraz 
kolosalnie odciąży budżet 
gminy.

Inwestor zapewnia, że 

jest możliwość pobudowa-
nia i przygotowania do użyt-
kowania nowego obiektu 
w tym roku, tak by dzieci od 
września mogły rozpocząć 
zajęcia w nowym przed-
szkolu. Aby nadać bieg pro-
ceduralny sprawie, Rada 
Miejska Śmigla podczas 
styczniowej sesji podjęła 
uchwałę w sprawie zamia-
ru likwidacji Przedszkola 
w Starym Bojanowie wcho-
dzącego w skład Zespołu 
Szkół w Starym Bojanowie. 
Należy podkreślić jednak, 
że nie oznacza to jeszcze 
likwidacji placówki, a jedy-
nie wyrażenie zamiaru. 

- Jesteśmy otwarci na 
rozmowy w kwestiach do-
tyczących planowanych 
zmian w Starym Bojano-
wie, zarówno z mieszkań-
cami, jak i nauczycielami. 
Jednak, aby dojść do po-
rozumienia musi być wola 
rozmowy z każdej ze stron. 
Zaprosiliśmy do rozmów 
zarówno rodziców dzieci, 
jak i nauczycieli. Jeśli bę-
dzie konieczność zorgani-
zujemy kolejne zebrania 
celem rozwiania wszelkich 
wątpliwości i pytań. - pod-
kreśla burmistrz Małgorza-
ta Adamczak. Dodaje, że - 
Przy podejmowaniu decyzji 
samorząd bierze wszystkie 
za i przeciw, także interes 
nauczycieli, jednak bezpie-
czeństwo i dobro dzieci jest 
w tej sprawie priorytetem. 

AKA
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W Zespole  Szkó ł 
w Starym Bojanowie 

22 stycznia odbył się II Gmin-
ny Konkurs pn. „Ziemia Śmi-
gielska w czasie Powstania 
Wielkopolskiego”, nad któ-
rym honorowy patronat objął 
Wiesław Kasperski - prze-
wodniczący Rady Miejskiej 
Śmigla.

Uczniowie reprezentujący 
szkoły z terenu gminy Śmi-

Na cześć Powstańców

giel zmagali się z testem, 
który zawierał pytania doty-
czące przebiegu Powstania 
Wielkopolskiego. Po zaciętej 
rywalizacji konkurs zakończył 
się następującymi wynikami: 
miejsce I zajął Zespół Szkół 
w Czaczu, miejsce II zajęła 
Szkoła Podstawowa w Śmi-
glu, a miejsce III zajął Zespół 
Szkół w Starym Bojanowie.

ZS w Starym Bojanowie

9 lutego 2020 roku odbył 
się trzeci bieg z cyklu 

Powstańcze Biegi Przełajo-
we. Dodatkowo rozegrano 
zawody nordic walking „Po-
wstańcza Piątka”. Zmagania 
miały miejsce w nietążkow-
skim lesie. Na linii startu bie-
gu na dystansie 10 km sta-
nęło 107 biegaczy, natomiast 
w 5-kilometrowych zawodach 
nordic walking udział wzięło 
58 zawodników. Osoby, które 
przekroczyły linię mety otrzy-
mały pamiątkowe medale. 
Nagrodzonych zostało 6 naj-
lepszych biegaczy w katego-
rii open kobiet i open męż-
czyzn, a także trzy najlepsze 
osoby w każdej z kategorii 

Śmigielski etap za nami

wiekowej zarówno wśród 
mężczyzn jak i kobiet. 

Wśród kobiet najszybsza 
była Katarzyna Miedzińska 
z czasem 00:39:56. Przypo-
mnijmy, że także podczas 
biegów w Czempiniu i Ko-
ścianie uplasowała się na naj-
wyższym miejscu na podium. 
Wyniki te zapewniają zawod-
niczce zwycięstwo w całym 
cyklu zawodów. Natomiast 
wśród mężczyzn najszybszy 
w Śmiglu był Damian Glapiak 
z czasem 00:32:04. Jednak 
dopiero podczas rywalizacji 
w Krzywiniu rozstrzygnięta 
zostanie rywalizacja w klasy-
fikacji generalnej mężczyzn. 

Wśród kobiet w konkuren-
cji „Nordic Walking” najlepsza 
była Iwona Maślanka z cza-
sem 00:37:46, a wśród męż-
czyzn najlepszy był Maksym 
Sykisz przekraczając metę 
z czasem 00:37:12.

Szczegółowe wyniki moż-
na znaleźć na stronie: www.
aktywny.smigiel.pl

AJ
foto OKFiR

Zarząd Osiedla nr II w Śmi-
glu, tradycyjnie w styczniu, 
zaprosił seniorów i osoby 
samotne na noworoczne 
spotkanie. Poprzedziła je 
okolicznościowa Msza św. 
Z zaproszenia skorzystało 
ponad 100 osób, w tym tak-
że Małgorzata Adamczak 
burmistrz Śmigla, wieloletnia 

mieszkanka osiedla. Nie oby-
ło się bez części artystycznej, 
w której zaprezentował się 
Zespół Pieśni i Tańca „Żeńcy 
Wielkopolscy” pod kierownic-
twem Rafała Rosolskiego. 
Artyści zainicjowali również 
wspólne śpiewanie kolęd. 

AKA

31 stycznia br. w Centrum 
Kultury w Śmiglu odbyło się 
spotkanie z Robertem Celiń-
skim, pasjonatem biegania. 
Jego pasja była tematem 

Robert Celiński w Śmiglu

dwóch filmów wyświetlonych 
w trakcie spotkania oraz 
ciekawej rozmowy z jego 
uczestnikami. 

 AJ 

5 lutego br. w Restau-
racji Poemat odbyło 

się spotkanie noworoczne 
dla emerytów i rencistów 
przygotowane przez Zarząd 
Osiedla nr I i Zarząd Osiedla 
nr IV w Śmiglu. W uroczysto-
ści uczestniczył także Marcin 

Jurga zastępca burmistrza 
Śmigla. Do wspólnej zaba-
wy uczestników spotkania 
zachęcił  występ Kabaretu 
„Dziura” z Bukówca Górne-
go, a integrację przy muzyce 
zapewnił Piotr Majer.

AJ

Były wokalista Budki Suflera Felicjan Andrzejczak, 
z okazji 40-lecia działalności artystycznej, wyruszył 

w jubileuszową trasę po Polsce. Z okazji walentynek jeden 
z takich koncertów odbył się także w Śmiglu.

Felicjan Andrzejczak znany jest z niezapomnianych 
przebojów, takich jak: „Jolka, Jolka pamiętasz”, „Czas oło-
wiu”, czy „Noc komety”, które goszczą w sercach Polaków 
od pokoleń. MD

Spotkanie noworoczne
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Z POLICJI
19 stycznia – Wydorowo

Około godz. 8:40 na dro-
dze S-5, w Wydorowie, kie-
rujący pojazdem marki Ford 
Focus, 35-letni mieszkaniec 
powiatu leszczyńskiego, stra-
cił panowanie nad pojazdem, 
w wyniku czego dachował. 
Sprawca kolizji został ukara-
ny mandatem karnym.

19 stycznia – Przysieka 
Polska

Około godz. 19:55 funkcjo-
nariusze WRD zatrzymali do 
kontroli drogowej pojazd mar-
ki Fiat Panda, który prowadził 
25-letni mieszkaniec powiatu 
kościańskiego. W trakcie 
kontroli policjanci ustalili, że 
kierowca nie stosuje się do 
decyzji starosty o zatrzyma-
niu uprawnień do kierowania. 
Postępowanie w tej sprawie 
prowadzi KPP w Kościanie.

29 stycznia – Śmigiel
Na ul. Orzeszkowej kieru-

jący pojazdem marki Renault 
Master, 49-letni mieszka-
niec powiatu głogowskiego 
nie udzielił pierwszeństwa 
przejazdu pojazdowi marki 
Kia Picanto, który prowadził 
47-letni mieszkaniec powiatu 
kościańskiego. Uczestnicy 
kolizji byli trzeźwi. Sprawca 
został ukarany mandatem 
karnym.

3 lutego – Czacz
Około godz. 11:35 na skrzy-

żowaniu dróg W309 i W312 
w miejscowości Czacz kieru-
jący samochodem marki Fiat 
Ducato mieszkaniec Leszna 
nie ustąpił pierwszeństwa 
przejazdu prawidłowo jadą-
cemu pojazdowi ciężarowe-
mu marki Renault, którego 
kierowcą był mieszkaniec 
Boguszyna.  Kierowca re-
naulta w celu uniknięcia zde-
rzenia zjechał na pobocze 
uszkadzając znak drogowy. 
Kierujący pojazdami byli 
trzeźwi. Sprawca został uka-

rany mandatem karnym kre-
dytowym.

4 lutego – Przysieka Polska
Około godz. 13:11 na ul. 

Głównej kierujący pojazdem 
ciężarowym marki Scania, 
55-letni mieszkaniec gminy 
Kościan podczas wykony-
wania nieprawidłowego ma-
newru omijania doprowadził 
do kolizji z samochodem 
marki Nissan Micra, którego 
kierowcą był 54-letni miesz-
kaniec gminy Śmigiel. Kie-
rujący pojazdami byli trzeź-
wi. Sprawca został ukarany 
mandatem karnym kredyto-
wym.

5 lutego – Poladowo
Około godz. 09:36 w Po-

ladowie kierujący samocho-
dem marki VW LT, 37-letni 
mieszkaniec gminy Śmigiel, 
nie zachował ostrożności 
podczas włączania się do 
ruchu i doprowadził do koli-
zji z samochodem marki VW 
Golf, którego kierowcą był 
84-letni mieszkaniec gminy 
Kościan. Kierujący pojazda-
mi byli trzeźwi. Sprawca koli-
zji został ukarany mandatem 
karnym kredytowym.  

7 lutego – Bruszczewo
Około godz. 18:35 na ul. 

Głównej doszło do zdarzenia 
drogowego. Ze wstępnych 
ustaleń wynika, iż najpraw-
dopodobniej kierujący po-
jazdem marki Volvo, 31-letni 
mieszkaniec powiatu ko-
ściańskiego, podczas wy-
konywania manewru  skrętu 
nie ustąpił pierwszeństwa 
przejazdu jadącemu z prze-
ciwnego kierunku motoro-
werowi marki Simson, który 
prowadził 16-letni mieszka-
niec powiatu kościańskiego. 
Motorowerzysta został prze-
transportowany do szpitala. 
Postępowanie w tej sprawie 
prowadzi KPP w Kościanie.

Żródło:www.koscian.policja.
gov.pl

Przypominamy i zachę-
camy do udziału w akcji 
„Powiedz TAK przy wiatra-
kach”

Burmistrz Śmigla informuje 
o możliwości zawarcia związ-
ku małżeńskiego w plenerze 
i zachęca pary do skorzysta-
nia z malowniczego terenu 
u stóp śmigielskich wiatra-
ków.

 Pary, które zdecydują się 
zawrzeć związek małżeński 

Powiedz TAK 
przy wiatrakach

poza Urzędem Stanu Cy-
wilnego i będą chciały po-
wiedzieć „TAK” w plenerze, 
mogą złożyć wniosek  do 
Urzędu Stanu Cywilnego 
w Śmiglu (pokój nr 9) o prze-
prowadzenie ceremonii ślubu 
cywilnego na wzgórzu przy 
wiatrakach.

Regulamin znajduje się 
na stronie: https://smigiel.pl/
Powiedz_TAK_przy_wiatra-
kach.html. AJ

ZAPRASZAMY 
23 lutego – 4. etap Powstańczych Biegów Przełajowych 

- Krzywiń

29 lutego – XVIII Mistrzostwa Powiatu Kościańskiego 
w narciarstwie zjazdowym i snowboardzie 
w Zieleńcu

8 marca – Dzień Kobiet w Centrum Kultury - koncert 
Jacka Silskiego – bilety do nabycia w CK

15 marca – XIX Otwarte Mistrzostwa Śmigla w „Kopa”

4 kwietnia – XXVII Śmigielska Wiosna Turystyczna

18 kwietnia – V Gminne Mistrzostwa Seniorów w kon-
kurencjach rekreacyjno-sportowych – za-
pisy w OKFiR

18 kwietnia – Gminny Dzień Profilaktyki – szczegóły 
w kolejnym numerze

Z udziałem 26 zawodni-
ków 1 lutego br. w Czaczu 
rozegrano Otwarte Mistrzo-
stwa Czacza w Tenisie Sto-
łowym o Puchar Prezesa 
Klubu. Zawody zostały po-
łączone z jubileuszem 30. 
lat pracy trenerskiej z dzieć-
mi prezesa Marka Maślaka. 
Uczestnikami mistrzostw 
byli tenisiści z województwa 
wielkopolskiego oraz dolno-
śląskiego. Zdobywcy pierw-
szych miejsc, Joanna Maślak 
z Czacza w klasyfikacji kobiet 

Mistrzostwa o puchar 
prezesa

oraz w kategorii mężczyzn 
Krzysztof Katafiasz ze Śro-
dy Wielkopolskiej odebrali 
puchary prezesa klubu. Naj-
młodsi uczestnicy turnieju, 
sześciolatkowie: Emilia We-
inert oraz Krystian Weinert 
otrzymali z rąk sołtysa wsi 
Czacz Barbary Michalak 
upominki. Organizatorem 
mistrzostw był GLKS Orlęta 
Czacz.

AKA
fot. archiwum klubu

W bieżącym roku w: Morowicy, Karśnicach, Machcinie 
i Przysiece Polskiej odbyły się spotkania dla seniorów 
z animatorką. Zorganizowane zostały przez Ośrodek Po-
mocy Społecznej pod hasłem „Dzień Babci i Dziadka”. 

OPS
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Walczymy ze smogiem

WHO (World Health 
Organization, Świa-

towa Organizacja Zdrowia) 
jasno precyzuje, że zanie-
czyszczenie powietrza to 
najpoważniejsze zagrożenie 
środowiskowe dla zdrowia. 
Lista chorób wywołanych 
przez smog jest długa, to 
m.in: nowotwory, udary nie-
dokrwienne mózgu, miaż-
dżyca, niewydolność serca, 
nadciśnienie tętnicze, cho-
roba niedokrwienna mózgu 
i zaburzenia rytmu serca, 
a nawet rozwój demencji, 
chorób Alzheimera, Parkin-
sona i depresji.

Mieszkańcy gminy Śmigiel 
zwracają uwagę na problem 
narastającego zanieczysz-
czenia na ziemi śmigielskiej. 
Nie chcą być obojętni i przy 
pomocy włodarzy podejmą 
kampanię edukacyjną. Mał-
gorzata Adamczak burmistrz 
Śmigla podkreśla: Mam na-
dzieję, że dzięki większej 
świadomości użytkowników 
pieców uda się nam małymi 
krokami zmniejszać problem. 
Od dłuższego czasu dokła-
damy starań, aby edukować 
społeczeństwo i uświada-
miać, że sposób palenia 
jest bardzo ważny, a zanie-
czyszczone powietrze niesie 
za sobą duże spustosze-
nie w zdrowiu. Przypomnę, 
że m.in.: 
a) 12 października 2018  

roku Gmina Śmigiel  za-
kończyła realizację za-
dania pn. „Wdrożenie 
systemu monitorowania 

jakości powietrza w Gmi-
nie Śmigiel”. Dzięki reali-
zacji zadania zakupiono 
7 sensorów mierzących pa-
rametry jakości powietrza, 
które zamontowane zostały  
w: Bronikowie, Bruszcze-
wie, Czaczu, Karśnicach, 
Starym  Bojanowie oraz 
dwa w Śmiglu. Sensory 
Airly (zwane czujnikami) 
jakości powietrza mierzą 
m.in.: temperaturę powie-
trza, wilgotność, ciśnienie 
oraz stężenie pyłów za-
wieszonych PM1, PM2.5 
i PM10. Dzięki posiada-
nym czujnikom mamy ca-
łodobowy monitoring jako-
ści powietrza  na terenie 
gminy. 

b) Rada Miejska Śmigla pod-
jęła Uchwałę  XLIX/375/18 
z dnia 30 sierpnia 2018 
roku w sprawie określenia 
zasad udzielania dotacji 
celowej z budżetu Gminy 
Śmigiel na dofinansowa-
nie zadań związanych 
z ochroną powietrza. 
Dotację na wymianę źró-
dła ciepła przyznaje się 
w wysokości 50% kosztów 
kwalifikowanych poniesio-
nych na realizację inwe-
stycji, jednakże dotacja nie 
może przekroczyć kwoty 
3.500,00 zł brutto. Dotacją 
zostają objęte przedsię-
wzięcia polegające na wy-
mianie dotychczasowego 
pieca węglowego na bar-
dziej efektywne (proekolo-
giczne) źródła ogrzewania. 
W związku z zakończo-

nym  15 października 2018 
roku naborem przyjmowa-
nia wniosków o udzielanie 
dotacji celowej z budżetu 
Gminy Śmigiel na dofi-
nansowanie zadań zwią-
zanych z ochroną powie-
trza podpisano 24 umowy 
o udzielenie dofinanso-
wania z budżetu Gminy 
Śmigiel, na co wydatko-
wano prawie 83.000,00 zł. 
W roku 2019 podpisano 
19 umów na co wydatko-
wano prawie 66.500,00 zł. 
Natomiast w budżecie na 
2020 rok na zadanie zwią-

zane z wymianą źródła 
ciepła przewidziano kwotę 
87.500 zł.

c) Aby ułatwić właścicie-
lom jednorodzinnych bu-
dynków mieszkalnych 
wnioskowanie w ramach 
Programu Priorytetowego 
Czyste Powietrze, bez-
interesownie i nieodpłat-
nie w jego realizację od 
lipca 2019 r. włączyła się 
gmina Śmigiel. Wspólna 
realizacja Programu jest 
dobrowolna, jednakże 
gmina jest zainteresowana 
udzielaniem pomocy swo-

BEZGLUTENOWA MAMA POLECA  
Marta Krzyżanowska-Sołtysiak dziennikarka, mama dwójki dzieci, twórczyni największego w Polsce bloga o celiakii 

i diecie bezglutenowej, a także autorka bajki terapeutycznej pt. „Po okruszku boli w brzuszku, czyli bezglutenowa Zosia 
w przedszkolu”. Marta jest na diecie od 1979 r., a jej córka Zosia od 2010 r. Bezglutenowa Mama organizuje konferencje 
dla pacjentów w Poznaniu, pikniki rodzinne oraz Mikołajki i spotkania rodzinne w Lesznie, warsztaty kulinarne u podnóża 
Tatr, a w Kotlinie Kłodzkiej specjalistyczne kolonie bezglutenowe. 

Bezglutenowa Szakszuka to proste i odżywcze danie z jaj i warzyw, a choć brzmi egzotycznie i nie jest rodzimą potrawą, 
doskonale wpisuje się w polską kuchnię. Przepis poleciła naszej redakcji specjalistka diety bezglutenowej. Jak przygotować 
bezglutenową szakszukę? (porcja dla 4 osób, czas przygotowania ok. 30 minut).

Składniki: 3 średnie cebule, 5 ząbków czosnku, 4 łyżki masła klarowanego, około 1/2 l passaty pomidorowej najlepiej; bez 
kwasu cytrynowego, 4-5 jaj, sól, pieprz, bazylia suszona (bez zawartości glutenu), świeże zioła do ozdoby.

Sposób przygotowania:
Obierz i posiekaj cebulę oraz czosnek. Po około 10 minutach zeszklij je na maśle klarowanym. Dodaj passatę pomidoro-

wą, sól i pieprz. Wymieszaj składniki, przykryj patelnię i duś około 10-15 minut. W tym czasie cebula zmięknie, a z passaty 
wyparuje nadmiar wody. Ponownie zamieszaj warzywa i wbij na nie jajka – tak, jak sadzone. Przypraw solą, pieprzem 
i bazylią. Przykryj patelnię i smaż całość przez kilka minut, aż jajka się zetną. Szakszukę posyp świeżą bazylią lub natką 
pietruszki, podawaj z kromką chleba z masłem. Nie zaszkodzi też porcja świeżych warzyw. 

im mieszkańcom. Dzięki 
Porozumieniu mieszkańcy 
gminy mogą zgłaszać się 
bezpośrednio do urzędu 
w celu otrzymania informa-
cji lub też uzyskania pomo-
cy w wypełnieniu wniosku 
o dofinansowanie. Wzrasta 
świadomość ekologiczna 
społeczeństwa wobec cze-
go coraz więcej osób zain-
teresowanych jest wymia-
ną nieefektywnych źródeł 
ciepła w swoich domach. 
W 2019 r. pracownicy 
Urzędu Miejskiego Śmigla 
pomogli przygotować 41 

wniosków, a od początku 
roku do 13 lutego –

 11 wniosków. 
d) Planowane jest przepro-

wadzenie edukacji ekolo-
gicznej wśród mieszkań-
ców miasta i gminy Śmigiel 
poprzez rozpropagowanie 
ulotki na temat czystego 
powietrza i zamieszcze-
nia banerów na terenie 
miasta Śmigiel. Materiały 
edukacyjne zostaną także 
umieszczone w mediach 
społecznościowych i na 
stronie internetowej urzę-
du. AJ


