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XXIX Dni Śmigla roz-
poczęły się 20 maja br. tradycyjnie Uro-
czystą Sesją Rady Miejskiej Śmigla. Wy-
jątkowymi gośćmi na niej byli: dr Sławomir 
Cieśla, który został odznaczony tytułem 
Honorowy Obywatel Miasta i Gminy Śmi-
giel oraz poseł Stefan Niesiołowski, który 
dla zebranych wygłosił okolicznościową 
prelekcję. Sesja była również okazją do 
wręczenia odznaczeń przyznanych przez 
Związek Kombatantów Rzeczypospolitej 
Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych. 
Kombatancki Krzyż Pamięci otrzymali 
członkowie zarządu śmigielskiego koła 
kombatantów: Władysław Piecuch, Cze-
sław Mikołajczak oraz Wiesław Jurga. 
Odznakę za zasługi dla Związku Komba-
tantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych 
Więźniów Politycznych otrzymał Marcin 
Jurga – zastępca burmistrza Śmigla. Ze-
brani obejrzeli również film podsumowują-
cy działalność śmigielskiego samorządu. 
Uroczystość zakończył mini recital Emi-
lii Ziegler. Następnie włodarze zaprosili 
mieszkańców do obchodzenia Dni Śmi-
gla na plac targowy. Piątkową gwiazdą 
wieczoru był Czadoman, którego występ 
poprzedziły występy zespołów disco polo 
Skolim i WonerS. 

Największe emocje budziły występy so-
botniego wieczoru, w czasie którego na 
śmigielskiej scenie publiczność rozgrze-
wał zespół Łzy z wokalistką Sarą Chmiel. 
Kulminacyjnym punktem tego dnia był 
niewątpliwie koncert Cleo. Jak dotąd, ża-
den artysta nie ściągnął do Śmigla takich 
tłumów. Sobotę zakończyła Noc Klubowa 
z Fat Beat Dj`S Team.

W niedzielę, było bardzo rodzinnie i lo-
kalnie. Na scenie wystąpili śmigielscy ar-
tyści: wokaliści Studia Piosenki „Muzol” 
z Julią Stolpe, Mażoreki „Iris”, zespoły ta-
neczne „Pryzmat”, Chór Harmonia z pro-
gramem „Od Maluszka do Harmoniuszka”, 
a także podopieczni Warsztatów Terapii 
Zajęciowej z Kościana.

MD
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Czy w Gminie Śmigiel 
zabraknie wody?

Redakcja Witryny Śmigielskiej zadała kilka py-
tań w tej kwestii Tomaszowi Pawlakowi - prezesowi 
Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Śmiglu:

Napływające dane ze świata nie są optymistycz-
ne, bowiem niemal miliard ludzi nie ma dostępu 
do bezpiecznych źródeł dobrej jakości wody pitnej.

Jakimi zasobami wód dysponujemy? 
W mediach społecznościowych zasoby wodne Polski 

porównuje się do zasobów innych krajów, co w przypad-
ku zasobów wód podziemnych jest zupełnie nietrafione 
i mylące. Należy bowiem pamiętać, że w Polsce mamy 
inne warunki klimatyczne i geologiczne, różnimy się pod 
względem rodzaju i ilości wód, jak również dostępności 
jej zasobów.

Jak podaje Państwowy Instytut Geologiczny w Pol-
sce rezerwy wód podziemnych są znaczne, około 70% 
wody przeznaczonej do spożycia pochodzi z ujęć wód 
podziemnych. Warunki hydrogeologiczne korzystne dla 
budowy ujęć głębinowych i szczegółowe rozpoznanie 
zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych na ob-
szarze całego kraju oraz niski stopień ich zagospoda-
rowania umożliwiają zwiększenie wykorzystania wód 
podziemnych na pokrycie niedoborów wody, zwłaszcza 
w okresach suszy. Zasoby dyspozycyjne wód podziem-
nych w Polsce wynoszą 33,7 milionów m3 na dobę. 

Czy w gminie Śmigiel istnieją obawy, że może za-
braknąć wody?

Nie ma takich obaw. W gminie Śmigiel zasoby eksplo-
atacyjne ujęć, na podstawie pozwoleń wodnoprawnych, 
wynoszą 2 469 835 m3/rok, pobór w 2021 roku wyniósł 
1 146 519 m3/rok, co stanowi 46,42% dostępnych zaso-
bów. Należy również podkreślić, iż spółka komunalna 
posiada zdolności techniczne do wykorzystania całego 
zasobu przyznanego w ramach pozwoleń wodnopraw-
nych, a wskazany zasób wodny jest co roku taki sam 
i ponownie do wykorzystania.

Czy gmina Śmigiel będzie zachęcać mieszkańców 
do oszczędzania wody?

Oczywiście. Trzeba pamiętać, że fakt iż mamy duże 
rezerwy wody podziemnej nie oznacza, że możemy ją 
marnować. Konieczne jest przemyślane i racjonalne go-
spodarowanie wodą, aby w przyszłości jej nie zabrakło. 

A jak wygląda kwestia infrastruktury wodociągo-
wej w gminie Śmigiel?

Spółka od kilku lat prowadzi wymianę sieci wodo-
ciągowej. W trakcie trwania inwestycji zmieniono for-
mę realizacji kontraktu. Zrezygnowano z wykonawcy 
zewnętrznego i pracownicy Zakładu Komunalnego 
przeprowadzają wymianę sieci we własnym zakresie. 
Dzięki temu koszty wymiany sieci są znacznie niższe. 
Prowadzone są również intensywne prace na stacjach 
uzdatniania wody, m.in. przeprowadzane są renowacje 
studni oraz budowane są nowe ujęcia wody. Obecnie 
polityka inwestycyjna Spółki nastawiona jest na wodę, 
jednak mamy świadomość, że potrzeby są ogromne.

Od marca do maja odbywał się remont pomieszczeń 
klubu seniora w Starym Bojanowie. Wykonawcą 

inwestycji był Zakład Ogólnobudowlany Filip Zajączek, 
a jej koszt opiewał na kwotę 24.900,12 zł. Zadanie zostało 
zrealizowane w całości ze środków z budżetu Gminy Śmi-
giel (w tym częściowo z funduszu sołeckiego wsi Stare 
Bojanowo). W ramach zadania wykonano: szpachlowa-
nie i malowanie ścian oraz sufitów, wymieniono instalację 
elektryczną i wodno-kanalizacyjną, wymieniono zestaw 
mebli kuchennych oraz drzwi.

AJ

Jazda rowerem jest źró-
dłem wielowymiarowych ko-
rzyści społeczno-ekonomicz-
nych. TRENDY  TRAVEL 
(Program Inteligentna Ener-
gia Europa, którego celem 
jest doprowadzenie do re-
dukcji wskaźnika korzystania 
z samochodu na rzecz bar-
dziej przyjaznych dla środo-
wiska naturalnego rodzajów 
transportu ) podaje  20  do-
brych  powodów  do  korzy-
stania  z roweru.  Oto niektó-
re z nich: jazda rowerem jest 
najszybszym sposobem po-
ruszania się po mieście a cy-
kliści pomagają użytkowni-
kom samochodów redukując 
korki. Ta forma aktywności 
przyczynia się do utrzyma-
nia dobrej wydolności  fi-
zycznej i poprawy połączeń 
synaptycznych w mózgu. 
Badania prowadzone w Au-
strii i Niemczech wskazały, że 
ryzyko wypadków z udziałem 
rowerzystów maleje wraz ze 
wzrostem skali ruchu rowe-
rowego. Ponadto rowery są 
„czyste”. Ponad 1% miesz-
kańców miast zapada na 
raka płuc w wyniku cząstek 
emitowanych w czasie pracy 
silników diesla i benzenów 
emitowanych przez pojaz-
dy w ruchu drogowym. Przy 
ruchliwych ulicach wskaźnik 
ten wzrasta do 2.6%. Jazda 
samochodem zużywa po-
nad jedną trzecią ogólnego 
zasobu energii zużywanego 

Dwukołowe szlaki 
w gospodarstwie domowym. 
Jeśli chcesz zużywać mniej 
energii i musisz ograniczyć 
wydatki, wybierz rower. Jak 
już wcześniej pisaliśmy, 
w Gminie Śmigiel trwa reali-
zacja projektu  pt. „Budowa 
ścieżek rowerowych na tere-
nie Gminy Śmigiel”. I etap re-
alizacji projektu zakończył się 
w grudniu 2021 r. Stworzona 
została sieć ścieżek rowero-
wych na ulicach Orzeszko-
wej, Kościuszki, Wodnej, 
Staszica i Kilińskiego 1,820 
km. Koszt robót budowla-
nych i kampanii edukacyj-
nej wyniósł 889 803,41 zł, 
z czego 675.375,25 zł zosta-
nie zrefundowanych z Wiel-
kopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego na 
lata 2014-2020. Działania 
zaplanowane na rok 2022 
obejmują wykonanie ściek 
rowerowych wraz z infra-
strukturą towarzyszącą na 
ulicach: Leszczyńskiej, Ogro-
dowej i Południowej oraz pro-
wadzenie działań promocyj-
no-informacyjnych. Koszty 
tego etapu oszacowano na 
kwotę 1.204.839,10 zł. Pla-
nowane dofinansowanie ma 
wynieść 1.024.113,23 zł. 
Ponadto w marcu br. zo-
stała uruchomiona strona 
www.trasy.smigiel.pl, gdzie 
każdy może sprawdzić do-
stępne w Gminie Śmigiel 
ścieżki i trasy rowerowe.

MT
 

Projekt współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  

z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 

na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 3: Energia Działanie 3.3. Wspieranie 

strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska Poddziałanie 3.3.1. 

Inwestycje w obszarze transportu miejskiego.

W styczniu br. Piotr 
Świdziński miesz-

kaniec Śmigla i nauczyciel 
w Zespole Szkół w Luboniu, 
wspólnie z Anitą Plumińską
-Mieloch dyrektorką tejże 
szkoły zwrócili się do bur-
mistrza Śmigla z propozycją 
współpracy przy realizacji fil-
mu o realiach II wojny świa-
towej na Ziemi Śmigielskiej. 
Pokłosiem było podpisanie 
trójstronnego porozumienia 
przy produkcji filmu fabulary-
zowanego przedstawiające-
go  historyczne wydarzenia 
w okresie okupacji hitlerow-
skiej na Ziemi Śmigielskiej. 
Producentem filmu jest Ze-
spół Szkół im. Kryptologów 
Poznańskich w Luboniu, 
a przedsięwzięcie wspiera 
Gmina Śmigiel oraz Centrum 
Kultury w Śmiglu. 

Szkoła w Luboniu ma już 
na swoim koncie podobną 
produkcję. Film pt. „Kiedyś 
byliśmy sąsiadami” miał 
swoją premierę w tym roku, 
najpierw w Luboniu, a później 
2 maja w Śmiglu. Autorką 

Filmowe wyzwanie

scenariuszy do obu filmów 
jest  Anita Plumińska-Mie-
loch. Śmigielski scenariusz 
oparty na prawdziwych wy-
darzeniach, konsultowany był 
z miejscowymi regionalista-
mi. Zdjęcia do filmu z udzia-
łem aktorów oraz statystów, 
w tym mieszkańców gminy 
Śmigiel, będą realizowane 
w dwa pierwsze weekendy 
czerwca 2022 r. 4 czerwca, 
w sobotę ekipa filmowa bę-
dzie nagrywała m.in. sceny 
plenerowe na Placu Roz-
strzelanych. Tydzień później 
za plener filmowy posłużą te-
reny otwarte za śmigielskimi 
wiatrakami.

Ze względu na kręcenie 
scen na Placu Rozstrzela-
nych 4 czerwca br. zmianie 
ulegnie na kilka godzin or-
ganizacja ruchu w centrum 
miasta oraz zamknięte dla 
aut będą tam parkingi. 
Komunikat w tej sprawie ze 
szczegółowymi informacjami 
dostępny jest na fb Śmigla 
oraz stronie www.

AKA

Czwarty transport dla Ukrainy z partnerskiego mia-
sta Neufchateau dotarł 26 maja 2022 r. do Śmigla.  

Dziękujemy naszym przyjaciołom z Francji za wspólną 
akcję na rzecz nękanych wojną ukraińskich rodzin. Brawo 
także dla kierowców, którzy pokonują tysiące kilometrów 
spiesząc z pomocą! AKA
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Gmina Śmigiel od maja 
2022 r. realizuje Mo-

dułu II Programu „Korpus 
Wsparcia Seniorów” na rok 
2022 zwanego „teleopieką” 
lub „opieką na odległość” 
finansowany ze środków 
pochodzących z Funduszu 
Przeciwdziałania COVID-19

Całkowita wartość zadania 
wynosi:  31.370,85 zł.

Kwota dofinansowania pro-
gramu wynosi:  31.370,85 zł

W ramach Programu sfi-
nansowany został zakup 
27 opasek  bezpieczeństwa 
oraz koszty ich użytkowania 
w 2022 r. Opaski trafiają do 
seniorów w wieku powyżej 
65 lat, którzy mają problemy 
związane z samodzielnym 
funkcjonowaniem ze względu 
na stan zdrowia, prowadzą-
cych samodzielne gospo-
darstwa domowe lub miesz-
kających z osobami bliskimi, 
które nie są w stanie zapew-
nić im wystarczającej opieki 

Wsparcie dla Seniorów
w codziennym funkcjonowa-
niu w zakresie odpowiadają-
cym ich potrzebom.

Opaski bezpieczeństwa to 
niewielkie urządzenia, przy-
pominające zegarek na rękę, 
wyposażone w przycisk bez-
pieczeństwa – sygnał SOS, 
detektor upadku, czujnik 
zdjęcia opaski, lokalizator 
GPS, funkcje umożliwiające 
komunikowanie się z cen-
trum obsługi i opiekunami czy 
funkcje monitorujące podsta-
wowe czynności życiowe. 
„Opieka na odległość” gwa-
rantuje stałe  monitorowania 
stanu seniora w miejscu jego 
zamieszkania oraz pozwala 
na natychmiastową reakcję 
w sytuacji zagrożenia zdro-
wia lub życia seniora.

Realizatorem programu na 
terenie Gminy Śmigiel jest 
Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Śmiglu.

OPS w Śmiglu

Dofinansowano ze środków 
Fundusz Przeciwdziałania COVID-19

Dofinansowanie na usuwanie odpadów 
rolniczych

W maju na  terenie gminy Śmigiel realizowane będzie 
zadanie „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki 
i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach 
i typu Big Bag.” Zadanie jest dofinansowane z Narodowe-
go Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie.

Prawie  260 ton folii i innych odpadów rolniczych za-
deklarowali rolnicy z terenu gminy Śmigiel do odbioru 
w 2022 r. W wyniku postępowania o udzielenie zamó-
wienia publicznego zadanie realizuje firma JOPEK RE-
CYKLING Jopek Dawid.

KD

19 maja br. w Szkole Pod-
stawowej im. por. Stefana 
Rysmanna w Bronikowie 
odbył się finał Gminnego 
Konkursu Matematycznego 
,,Mistrz Matematyki”. Najlep-
si uczniowie klas II i III, którzy 
z powodzeniem przeszli etap 
klasowy i szkolny spotkali się 
podczas finału. 

Z zadaniami finałowymi 
zmierzyli się uczniowie ze 
szkół w: Bronikowie, Cza-
czu, Starej Przysiece Drugiej, 
Śmiglu i Starym Bojanowie. 
Wśród uczniów klas drugich 
Mistrzem Matematyki zosta-
li: Adrian Kunert ze szkoły 
w Bronikowie, Jan Nowaczyk 
i Zuzanna Kamieniarz ze 
szkoły w Starym Bojanowie 
oraz Dorota Wolff ze szkoły 
w Starej Przysiece Drugiej. 

Wśród uczniów z klas 
trzecich wyłoniono aż 14 Mi-
strzów Matematyki. Zostali 

nimi: Igor Mikołajczak ze 
szkoły w Bronikowie, Patryk 
Stróżyński, Sergiusz Karol-
czak, Sebastian Kamieniarz 
ze szkoły w Starym Bojano-
wie, Amelia Łapszyn ze szko-
ły w Czaczu oraz Olaf Szym-
czak, Roxana Kraczewska, 
Joanna Sobierajska, Irmina 
Zamelczyk, Lena Myszuk, 
Franciszek Szczepaniak, 
Liwia Psiuk, Mateusz Han 
i Mateusz Maćkowiak ze 
szkoły w Śmiglu. Laureatami 
zostali: Maja Dutkiewicz ze 
szkoły w Bronikowie, Maria 
Kopienka ze szkoły w Sta-
rej Przysiece Drugiej, Filip 
Ogrodowczyk, Cezary Cieśla 
ze szkoły w Śmiglu oraz Ka-
tarzyna Kaźmierczak i Stani-
sław Matuszewski ze szkoły 
w Starym Bojanowie.

Wszystkim uczestnikom 
serdecznie gratulujemy.

SP w Bronikowie

Mistrzowie matematyki

28 kwietnia br. w Szkole 
Podstawowej w Śmiglu odbył 
się finał Gminnego Konkursu 
Ortograficznego „Mistrz Or-
tografii”. Najlepsi uczniowie 
klas II i III, którzy z powodze-
niem przeszli etap klasowy 
i szkolny spotkali się podczas 
finału.

Z tekstem finałowym zmie-
rzyli się uczniowie ze szkół 
w: Śmiglu, Czaczu, Starej 
Przysiece Drugiej, Broni-
kowie i Starym Bojanowie. 
Wśród uczniów klas drugich 
Mistrzem Ortografii został 

Mistrzowie ortografii
Ryan Wawrzyniak ze szkoły 
w Starym Bojanowie, a lau-
reatami Alicja Szymańska ze 
szkoły w Starym Bojanowie 
i Lena Jagodzik ze szkoły 
w Śmiglu. Wśród uczniów 
klas trzecich wyłoniono 
dwóch Mistrzów: Igora Jurgę 
ze szkoły w Śmiglu i Jana 
Ratajczaka ze szkoły w Bro-
nikowie.

Laureatką została Zuzan-
na Kaczmarzyk ze szkoły 
w Starym Bojanowie.

SP w Śmiglu

3 maja 2022 roku w Chrzypsku Wielkim odbyły się Mię-
dzynarodowe Targi Tulipanów. Na wydarzenie to wybrali 

się uczestnicy klubów seniora z gminy Śmigiel – łącznie po-
nad 150 osób.

Mieszkańcy Ziemi Śmigielskiej uczestniczyli w drugim dniu 
targów, kiedy to poza zwiedzaniem plantacji polowych, odbyły 
się też konkursy z nagrodami oraz biesiada śląskiej grupy 
FEST.  MM

7 maja br. w Berlinie odbył się Dzień Polonii. Gmina Śmi-
giel miała w nim swój udział. Na zaproszenie Polskiej 

Rady Związek Krajowy w Berlinie oraz Senatora RP Wojcie-
cha Ziemniaka, samorządy z powiatu kościańskiego zapre-
zentowały się w stolicy Niemiec poprzez przygotowane sto-
isko promocyjne oraz występy regionalnych zespołów.

Ziemię Śmigielską reprezentował Zespół Pieśni i Tańca 
„Żeńcy Wielkopolscy”. Z zaproszenia skorzystała także Mał-
gorzata Adamczak Burmistrz Śmigla. Miasto wiatraków pro-
mowała także jedna ze śmigielskich maskotek.

AKA, fot. W. Włodarczak

Opieka wytchnieniowa

Gmina Śmigiel przystą-
piła do realizacji Pro-

gramu Ministerstwa Rodziny 
i Polityki Społecznej „Opie-
ka wytchnieniowa – edycja 
2022” który finansowany jest 
ze środków Funduszu Soli-
darnościowego.

Całkowita wartość zadania 
wynosi:  134 094,91 zł 

Kwota dofinansowa-
nia programu wynosi: 
134 094,91 zł 

Gmina Śmigiel realizuje 
pierwsze usługi w ramach 
Programu „Opieka Wytchnie-
niowa” –  edycja 2022, któ-
rego celem jest odciążenie 
członków rodzin lub opieku-
nów osób niepełnospraw-

nych poprzez wsparcie ich 
w codziennych obowiązkach 
lub zapewnienie czasowe-
go zastępstwa. Dzięki temu 
osoby zaangażowane na co 
dzień w sprawowanie opieki 
dysponować będą czasem 
dla siebie, który będą mogły 
przeznaczyć na odpoczynek 
i regenerację, jak również 
na załatwienie niezbędnych 
spraw. 

Opiekunów osób nie-
pełnosprawnych zaintere-
sowanych skorzystaniem 
z takiej formy pomocy prosimy 
o kontakt z Ośrodkiem Po-
mocy Społecznej w Śmiglu.

OPS w Śmiglu

Dofinansowano z Państwowego Funduszu Celowego.
Fundusz Solidarnościowy. Opieka wychnieniowa. 

Edycja 2022
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Z okazji Dnia Godno-
ści Osoby Niepełno-

sprawnej, 5 maja w kaplicy 
poewangelickiej w Śmiglu 
odbył się wernisaż wystawy 
fotograficznej Marcina Szym-
czaka – byłego podopieczne-
go Warsztatów Terapii Zaję-

ciowej w Kościanie, obecnie 
pracownika Urzędu Miejskie-
go Śmigla. 

Pan Marcin Szymczak 
jest doskonałym przykładem 
tego, że niepełnosprawność 
nie wyklucza. - „Marzyciel, 
który nie tylko marzy ale od 
dziecka konsekwentnie dąży 
do tego by spełniać swoje 
marzenia.” – tak opisała bo-
hatera wystawy jego ciocia. 

Wernisaż cieszył się du-
żym zainteresowaniem 
mieszkańców, a także 
współpracowników z Urzędu 
i znajomych z Warsztatów 
Terapii Zajęciowej w Kościa-

Marzyciel, który spełnia 
marzenia

nie. –  „Jesteśmy dumni, że 
wychowanek Warsztatów 
swoją pracą doszedł tak 
daleko.” – w emocjonalnej 
przemowie powiedziała jed-
na z podopiecznych WTZ 
w Kościanie, która podkre-
śliła również jak ważną rolę 

w ich życiu pełnią prowadzo-
ne tam zajęcia. 

Warto dodać, że Stowa-
rzyszenie „Światło Nadziei” 
prowadzi zbiórkę pieniędzy 
na budowę nowej siedzi-
by WTZ, która ma powstać 
na przekazanej przez gmi-
nę Śmigiel działce przy 
ul. Dudycza w Śmiglu. Każ-
dy kto chciałby dołożyć swoją 
„cegiełkę” na ten cel, może to 
uczynić poprzez konto o nu-
merze 94 8667 0003 0003 
5510 2000 0150 w Banku 
Spółdzielczym w Śmiglu.

MM

Izba Pamięci Ziemi Śmi-
gielskiej została uroczy-

ście otwarta 11 stycznia br.  
Nieprzypadkowa to data, 
ponieważ jest to dzień, 
w którym w 1919 r. do zwy-
cięskiego Powstania Wielko-
polskiego wyszła kompania 
śmigielska. Izba powstała 
z inicjatywy Michała Chudaka 
i Piotra Filipowicza założycie-
li Fundacji na Rzecz Ochrony 
Zabytków Ziemi Śmigielskiej, 
a szczególnie dzięki ich pasji 
i zaangażowaniu.

Izbę odwiedziło już 9 klas 
ze szkół w Śmiglu i Nietążko-
wie. Spotkanie przeprowadzi-
ło tu także Kółko Historycz-
ne ze Szkoły Podstawowej 
w Śmiglu. Izba gościła rów-
nież Krąg Starszyzny Harcer-
skiej i Seniorów im. Księcia 
Józefa Poniatowskiego ze 

Zapraszamy

Śmigla z Komendantką Krę-
gu hm. Magdaleną Drótkow-
ską. 

Każdy może w godzi-
nach otwarcia indywidualnie 
przyjść i oglądać zebrane 
eksponaty. Zainteresowa-
niem cieszy się szczególnie 
mapa przedstawiająca oko-
lice Śmigla z końca XVIII w. 
przygotowana na podstawie 
Mapy Prus Południowych 
z legendą interaktywną. 

W marcu odbyła się prelek-
cja Piotra Filipowicza, która 
rozpoczęła cykl spotkań 
kwartalnych, na które ser-
decznie zapraszamy. Zachę-
camy również wychowawców 
i nauczycieli do zwiedzania 
Izby Pamięci Ziemi Śmigiel-
skiej ze swoimi klasami.

Lidia Skrzypczak

Po raz siedemnasty Ze-
spół Szkół w Czaczu 

przy współpracy z Centrum 
Kultury w Śmiglu zorganizo-
wał konkurs plastyczno-przy-
rodniczy pn. „Dbaj o przyro-
dę naszej małej Ojczyzny”. 
Do komisji konkursowej wpły-
nęło 130 prac plastycznych. 
Nadesłane prace pochodziły 
ze szkół podstawowych z: 
Czacza, Starego Bojanowa, 
Starej Przysieki Drugiej, Bro-
nikowa oraz sekcji plastycz-
nej Centrum Kultury w Śmi-
glu. 

Decyzją komisji konkurso-
wej nagrodzono:

- w kategorii klas I-III: 
I miejsce zajęła Alicja Sta-
chowiak (klasa 2, SP Stara 
Przysieka Druga), II miejsce 
Wiktor Rodewald (klasa 2, 
SP Bronikowo) i III miejsce 
Emma Wenclewska (kla-
sa 2, SP Stara Przysieka 
Druga). Wyróżniono prace: 
Nadii Średniawy (klasa 2, SP 
Stara Przysieka Druga), Do-
miniki Sołtysiak (klasa 1, CK 
Śmigiel), Amelii Łapszyn, (kla-

Dbaj o przyrodę

sa 3, SP Czacz), Mateusza 
Naskręt (klasa 3, SP Stare 
Bojanowo), Zuzanny Ka-
mieniarz (klasa 2, SP Stare 
Bojanowo), Gabrieli Marcin-
kowskiej (klasa 3, SP Czacz) 
i Antonii Wieczorek (klasa 3, 
CK Śmigiel).

- w kategorii klas IV-VI: 
I miejsce zajęła Natalia 
Borowiak (klasa 5, CK 
w Śmiglu), II miejsce Ma-
ria Gucińska (klasa 6, CK 
w Śmiglu) i III miejsce Nata-
sza Pawlak (klasa 4, CK w  
Śmiglu). Wyróżniono prace: 
Nadii Kapskiej (klasa 5, CK 
w Śmiglu), Nadii Skrzypczak 
(klasa 6, CK w Śmiglu), Woj-
ciecha Buchwald (klasa 5, 
SP Czacz). 

Wręczenie nagród i inau-
guracja wystawy prac kon-
kursowych odbyła się 
25 maja br. w Centrum Kultu-
ry w Śmiglu.

Fundatorem nagród w kon-
kursie byli: Burmistrz Śmigla, 
Nadleśnictwo Kościan oraz 
Centrum Kultury w Śmiglu. 

AKA

Tradycyjne Święto Straży 
w gminie Śmigiel miało 

tym razem charakter powia-
towy. Wydarzenie odbyło się 
14 maja 2022 roku. 

Od wielu lat, uroczystość 
rozpoczyna się przemar-
szem ulicami miasta. Straża-
cy - ochotnicy, delegacje oraz 
zaproszeni goście wyruszyli 

spod śmigielskiej strażnicy 
na okolicznościową Mszę 
Świętą. Pozostała część od-
była się na terenie amfiteatru 
przy Centrum Kultury. Tam 
odbył się uroczysty apel, 
a także wręczenie gratulacji 
i wyróżnień. 

MM

28 maja 2022 r. w Mo-
rownicy odbyły się jubile-
uszowe obchody 55-lecia 
OSP Morownica, połączone 
z uroczystym poświęceniem 
krzyża i tablicy upamiętnia-
jącej mieszkańców Morow-

nicy, którzy zginęli za ojczy-
znę: Józefa Kaźmierczaka 
powstańca wielkopolskiego 
oraz: Stanisława Szymania-
ka i Ignacego Wasielewskie-
go, ofiary II wojny światowej.

AKA

Koło Gospodyń Wiej-
skich w Żegrówku od 

3 maja 2022 roku ma nową 
przewodniczącą. Tego dnia 
odbyło się zebranie KGW, 
na którym panie: Maria Kup-
ka i Helena Maćkowiak (na 

zdjęciu) po wielu latach zło-
żyły rezygnację z pełnionych 
funkcji. Pani Maria - dotych-
czasowa przewodnicząca - 
na swoją następczynię wska-
zała Beatę Żyto. 

AKA
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Cykl sportowych imprez 
zaplanowanych z okazji Dni 
Śmigla rozpoczął w sobotę 
rodzinny rajd rowerowy. Na 
terenie przy basenie w Śmi-
glu spotkało się kilkadziesiąt 
osób w różnym przedziale 
wiekowym. Równocześnie 
z rajdem rowerowym w sali 
sportowej SP w Śmiglu Klub 
Sportowy Polonia Śmi-
giel przeprowadzał turniej 
w tenisie stołowym, w któ-
rym udział wzięło 40 osób. 

Dla dzieci i młodzie-
ży przygotowano również 
wyścigi rowerowe, które 
przeprowadziło Śmigielskie 
Towarzystwo Cyklistów. 
W rywalizacji uczestniczy-
ły dzieci przedszkolne, jak 
i te uczęszczające do szkoły 
podstawowej. Zawody pro-
wadzone były na dystansach 
dostosowanych do wieku 
i umiejętności dzieci. Ko-
lejnym punktem programu 
były wyścigi race running na 
bieżni stadionu miejskiego 
dla osób z niepełnospraw-
nością. 

Sobotnie imprezy zakoń-

XXIX Dni Śmigla na sportowo
czyły zawody nordic wal-
king. Miłośnicy chodzenia 
z kijami mieli do przejścia 
około 5 kilometrową trasę. 

W niedzielę odbyły się 
głównie turnieje zespołowe. 
Jako pierwsi współzawod-
nictwo rozpoczęli chłopcy 
z klas I-II szkół podstawo-
wych, którzy rozegrali turniej 
piłki nożnej. Następnie swój 
turniej piłkarski rozegrały 
drużyny mężczyzn niezrze-
szonych. Na zakończenie 
drużynowych zmagań, na 
boisko wkroczyli uczestni-
cy turnieju piłki siatkowej 

trójek mieszanych.
W niedzielę rozegrano tak-

że plenerowy turniej szacho-
wy. W rozgrywkach udział 
wzięli mieszkańcy Gminy 
Śmigiel oraz zaproszeni 
goście. Rozegrano 7 partii 
w czasie 15-minutowym. 

Organizatorzy dzięku-
ją wszystkim uczestnikom 
za wspólną zabawę i sporto-
wą rywalizację oraz składają 
podziękowania wszystkim, 
którzy przyczynili się do prze-
prowadzenia zaplanowanych 
zawodów.  OKFiR

Tegoroczny Tydzień 
Bibliotek śmigielska 

placówka rozpoczęła spo-
tkaniem autorskim z Zofią 
Mąkosą, autorką serii „Wen-
dyjska Winnica” oraz „Mako-
wej Spódnicy”. Uczestnicy 
spotkania zachwyceni byli 
otwartością pani Zofii oraz 
swobodą snucia historii. 
Spotkanie wzbogaciła pre-
zentacja zdjęć autorstwa Al-
dony Michałowskiej, która rok 
temu odbyła wycieczkę rowe-
rową do miejsc opisywanych 
w „Wendyjskiej Winnicy”.

Podczas tegorocznej 
edycji Gminnego Konkursu 
Pięknego Czytania dzieci 
prezentowały wybrane przez 
siebie fragmenty „Mikołajka” 
R. Goscinnego. Każda klasa 
II szkoły podstawowej mo-
gła wystawić dwoje uczniów. 
W jury zasiadły: Kinga Kaź-
mierczak, Barbara Mencel 
oraz Joanna Lajsner. I miej-
sce otrzymała Helena Pelec 
(Śmigiel), II miejsce Marcel 
Konieczny (Wonieść), a III 
miejsce Emilia Wojciechow-

ska (Bronikowo). Wyróżnie-
nia otrzymali: Nadia Średnia-
wa (Stara Przysieka Druga), 
Amelia Jakubiak (Śmigiel), 
Marika Małolepsza (Śmigiel). 
Nagrody wręczyli burmistrz 
Śmigla Małgorzata Adam-
czak oraz dyrektor Centrum 
Kultury w Śmiglu, Piotr Błasz-
kowski.

W ramach Tygodnia Biblio-
tek odbyły się również zaję-
cia kreatywne dla seniorów 
w czasie których min. tworzyli 
kwiaty z krepiny.

Kulminacyjnym punktem 
tygodnia był jak zawsze baj-

kowy korowód, który prze-
szedł ulicami miasta. W tym 
roku do pochodu dołączyły 
również panie z Klubu Se-
niora „Tęcza”. Po korowodzie 
uczestnicy zostali zaproszeni 
na piknik, w czasie którego 
ogłoszono wyniki konkursu 
plastycznego.

Ponadto, w ramach Tygo-
dnia Bibliotek filia bibliotecz-
na w Nietążkowie zorganizo-
wała warsztaty kreatywne dla 
seniorów, a filia biblioteczna 
w Starym Bojanowie zajęcia 
dla dzieci. 

MBP w Śmiglu

Tydzień Bibliotek
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ZAPRASZAMY
18-19 czerwca – Ignysiowy Laur, teren przy CK
24-26 czerwca – „Śpiewam, gram, tańczę” – teren przy 
wiatrakach
25 czerwca – Świętojańska Noc Kolorów  
8 lipca – „Kino pod chmurką” – Wydorowo

Radosław oraz Marian-
na Nadolni zdobyli pu-

char przechodni Burmistrza 
Śmigla za zwycięstwo w XVII 
Włościańskich Zawodach 
w Powożeniu Zaprzęgami 
- Memoriał Ireneusza Ma-
ślińskiego. Zawody odbyły 
się w słoneczne popołudnie 
1 maja 2022 roku na hipodro-
mie w Śmiglu. Na starcie sta-
nęło 35 zaprzęgów, a rywali-
zację poprzedziła tradycyjna 
parada ulicami Śmigla. 

Siedemnaste Włościańskie Zawody w Powożeniu

Noc kolorów już 25 czerwca

W zawodach rozegrano 
pięć konkursów: single i pary 
kuców, single i pary dużych 
koni oraz konkurs memo-
riałowy im. Ireneusza Ma-
ślińskiego. Prawo do startu 
w tym ostatnim zyskiwały trzy 
najlepsze zaprzęgi z konkur-
su koni dużych w zaprzęgu 
parokonnym. 

Trasa o długości 450 me-
trów posiadała 17 przeszkód. 
Konie musiały pokonać go 
w jak najkrótszym czasie i nie 

zrzucając piłeczek z kegli. Tor 
okazał się wymagający, tylko 
nieliczne zaprzęgi nie odnoto-
wały żadnej zrzutki. 

Głównym organizatorem 
zawodów było Stowarzy-
szenie Sportowe „Pegaz”, 
a współorganizatorami: 
Ośrodek Kultury Fizycznej 
i Rekreacji w Śmiglu, Cen-
trum Kultury w Śmiglu, OSP 
Śmigiel, przy współudziale 
Urzędu Miejskiego Śmigla 
oraz Starostwa Powiatowego 
w Kościanie.

Zwycięzcami poszczegól-
nych konkursów zostali:
- memoriał Ireneusza Maśliń-
skiego - Radosław Nadolny, 
Marianna Nadolna,
- duże konie pojedyncze - 
Jakub Łysikowski , Wojciech 
Spychała,
- duże konie, pary - Radosław 
Nadolny, Marianna Nadolna,
- małe konie pojedyncze - 
Aleksander Wajs, Tomasz 
Wajs,
- małe konie, pary - Dominika 
Rimke, Magda Rimke. MM

Nocny Bieg Świętojański odbędzie się po raz 5. Jego hasłem jest: „Świętojańska Noc Kolorów”, a na trasie będzie wyzna-
czona „strefa kolorów” w której biegacze zostaną obsypani popularnymi proszkami holi. Od nadchodzącej edycji patronem 
biegu jest śp. Tomasz Frąckowiak – nauczyciel wychowania fizycznego, który od pierwszej edycji był w sztabie organizacyj-
nym biegu. Odszedł w styczniu 2021 roku w wieku zaledwie 54 lat.  Tradycyjnie też na starcie staną miłośnicy nordic walking. 
Zapisy na www.aktywny.smigiel.pl.

W ZWIĄZKU Z ORGANIZACJĄ BIEGU W SOBOTĘ 25 CZERWCA 2022 ROKU W GODZINACH 20:00-22:00 CAŁ-
KOWICIE LUB CZĘŚCIOWO ZOSTANIE ZAMKNIĘTY RUCH NA ULICACH: al. Paderewskiego, Działkowa, Fechnera, 
gen. Sikorskiego, Iwaszkiewicza, Konopnickiej, Kościuszki, Kraszewskiego, Mierosławskiego, Ojca Św. Jana Pawła II, 
Orzeszkowej, Północna,  Słowackiego, Witaszka, Wyspiańskiego.  

PROSIMY BY W MIARĘ MOŻLIWOŚCI NIE POZOSTAWIAĆ POJAZDÓW NA TRASIE BIEGU, A MIESZKAŃCÓW, 
KTÓRZY PLANUJĄ W TYCH GODZINACH PORUSZANIE SIĘ SAMOCHODEM O POZOSTAWIENIE ICH POZA TRASĄ 
BIEGU. 

Za utrudnienia przepraszamy.
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Tort urodzinowy dla milusińskich
Własnoręcznie wykonany tort dla naszych pociech to wyzwanie, ale i możliwość wspólnego dekorowania i kreatywnego podejścia do cukierniczych ozdób.

Biszkopt o średnicy 20 cm.
Składniki: 5 jaj, 200 g cukru, 150 g mąki pszennej, 50 g mąki ziemniaczanej. 
Wykonanie: podstawą w pieczeniu biszkoptu bez proszku do pieczenia jest dobre ubicie jaj. Ubijamy je w całości na najwyższych obrotach 
razem z cukrem przez ok 15-20 min. Następnie dodajemy partiami przesianą mąkę. Wylewamy masę na blaszkę wyłożoną papierem 
do pieczenia. Wkładamy do piekarnika nagrzanego do 175OC, góra dół bez termoobiegu przez ok 47-52 min. Wystudzony biszkopt kroimy 
na 3 części. Do wykonania każdej z mas, serek i śmietanę wcześniej schładzamy. 

Krem czekoladowy. 
Składniki: 375 ml śmietany kremówki 36%, 225 g serka mascarpone, 15/20 g cukru pudru, 20 g kakao. Wykonanie: wszystkie składniki 
wkładamy do miski, mieszamy mikserem przez ok 2 min, do momentu aż masa będzie sztywna. 

Warstwa chrupiąca (najlepiej przygotować ją dzień wcześniej). 
Składniki: 300 g podgrzanej nutelli, 200 g rozdrobnionych płatków kukurydzianych.Wykonanie: składniki mieszamy razem i wykładamy 
na wcześniej przygotowany blat, wyłożony papierem do pieczenia o średnicy 18 cm. 1/4 kremu czekoladowego  przekładamy na blat 
biszkoptu, następnie wkładamy gotową warstwę chrupiąca, a na to pozostałą część kremu. Na tak przygotowaną pierwszą warstwę 
nakładamy drugi blat biszkoptu.

Krem bounty. 
Składniki: 375 ml śmietany kremówki 36 %, 225 g serka mascarpone, 20 g cukru pudru, 6 batoników bounty. Wykonanie: wszyst-
ko wkładamy do miski, mieszamy mikserem przez ok 2 min, do momentu sztywnej masy. Na tak przygotowaną pierwsza warstwę nakładamy trzeci blat biszkoptu. Tort wkładamy 
do lodówki na całą noc.

Tynk (masa wierzchnia na torcie). 
Składniki: 480 ml śmietany kremówki 36 %, 315 g serka mascarpone, 60 g cukru pudru. Wykonanie: wszystko wkładamy do miski, mieszamy mikserem przez ok 2 min, do momentu 
sztywnej masy. Gotowy tynk wykładamy na schłodzony wcześniej tort i staramy się wyłożyć masę jak najgładziej (najlepiej specjalną szpatułką to tortów). Ozdoby na torcie wykonujemy 
własnoręcznie za pomocą gotowej masy cukrowej dostępnej w sklepach. 

Historia Adama Dorynka
15 maja br. odbyła się nie-

codzienna wystawa przygo-
towana przez mieszkańca 
Starego Bojanowa pana Ada-
ma Dorynka, potomka żoł-
nierza walczącego w bitwie 
o Monte Cassino. Za pomocą 
własnoręcznie wykonanych 
pamiątek oraz pamiątek ro-
dzinnych pan Adam opowie-
dział o losach swojej rodziny 
z historią II wojny światowej 
i bitwy o Monte Cassino w tle. 
Wystawa była inspiracją do 
spotkania z panem Adamem 
i napisania niniejszego arty-
kułu.

Adam Dorynek urodził się 
w 1936 r. w Janowej Dolinie. 
Wśród wystawionych pamią-
tek tak opisuje początek osie-
dlenia się jego ojca Michała 
na kresach wschodnich, 
gdzie rozpoczęła się cała 
historia: „Jako górnik pocho-
dzący z powiatu chrzanow-
skiego w 1926 r. podjął pracę 
w kamieniołomach bazaltu 
w Janowej Dolinie. W 1928 r. 
zawarł związek z Rozalią Sa-
wicką”. Tam też jego rodzinę 
zastała wojna.

Dzieciństwo pana Ada-
ma nie przypadło w łatwych 
czasach. W sierpniu 1939 r. 
jego ojciec został powołany 
do wojska we Lwowie. We 

wspomnieniach spisanych 
przez pana Adama czytamy: 
„Wojna 1939 r. rozdzieliła 
naszą rodzinę. Ojciec Michał 
Dorynek dostał się do niewo-
li sowieckiej 17 września we 
Lwowie. A my, mama Roza-
lia D., siostra Mirosława lat 
6, ja Adam lat 3,5 w Janowej 
Dolinie, która została zbom-
bardowana przez sowietów. 
Uciekliśmy do Starej Lubo-
mirki rodzinnej miejscowości 
mojej mamy, zamieszkali-
śmy tam w małym gospodar-
stwie.” 

Rodzice w życiu pana 
Adama odegrali ważną rolę. 
Mama, jako bohaterka, któ-
ra bez ojca ochroniła dzieci 
przed okrucieństwami wojny 
ciężko pracując, by miały 
jedzenie, ubrania oraz bez-
pieczny i ciepły kąt. Ojciec 
jako bohater wojenny – 
uczestnik walk o wolność. 
Drewniana mapa wykonana 
własnoręcznie przez pana 
Adama ukazuje tułaczy los 
Michała Dorynka, od służby 
wojskowej we Lwowie, po-
przez niewolę w Krzywym 
Rogu, oraz służbę w Armii 
Generała Andersa od Tocko-
je, Taszkient, Irak, Iran, Pale-
stynę, Egipt, Włochy, a tam 
udział w bitwie o Monte Casi-

no, aż do spotkania z rodziną 
w Starym Bojanowie.

Gdy ojciec walczył o wol-
ność, mama pana Adama, 
walczyła, aby chronić sie-
bie i dzieci przed okrutnymi 
praktykami wojennymi na 
ludności cywilnej. Uciekała 
przed Sowietami, Niemca-
mi oraz przed grasującymi 

bandami UPA. Po wojnie 
dowiedziała się, że jej brat 
i siostra osiedlili się w Starym 
Bojanowie i tak pan Adam za-
mieszkał na Ziemi Śmigiel-
skiej. W swoich wspomnie-
niach napisał: „25 czerwca 
1945 r. wuj Albin odebrał 
nasze bagaże i maszynę do 
szycia „Singer”, która zara-

biała na przeżycie i egzysten-
cję w trudnych warunkach.” 
Ojciec pana Michała odna-
lazł rodzinę jesienią 1946 r. 
będąc w Anglii, jednak nie od 
razu mógł wrócić do Polski. 
Po trzech latach przesyłania 
paczek i wspierania rodzi-
ny na odległość, a w sumie 
9 latach rozłąki, powrócił do 
rodziny jesienią 1948 r.

Dzieciństwo to dla pana 
Adama pasmo wspomnień 
z trudnego czasu wojennej 
zawieruchy strachu i obawy 
o los ojca. Duma z rodziców, 
w tym z udziału ojca w tak 
osławionej bitwie o Monte 
Cassino odbiła piętno na jego 
dorosłym życiu. Zapytany 
o historię wstąpienia w sze-
regi reaktywowanego w 1992 
r. Kurkowego Bractwa Strze-
leckiego w Śmiglu pan Adam 
odpowiada: „Zamiłowanie 
do strzelectwa przejąłem po 
ojcu, który w wojsku służył 
w stopniu starszego strzel-
ca. Poza tym z wykształ-
cenia i zamiłowania jestem 
rzemieślnikiem, a inicjatywa 
reaktywowania KBS wyszła 
podczas zebrania Cechu 
Rzemiosł Różnych. W 2014 
r. wspólnie ze śmigielskimi 
braćmi zorganizowaliśmy 
strzelanie upamiętniające 

70. rocznicę zdobycia Monte 
Cassino”. 

Zamiłowanie do stolarki 
skłoniło Pana Adama do za-
łożenia w 1966 r. własnego 
zakładu. Szkołę zawodową 
w tym kierunku ukończył 
w 1952 r. we Wschowie. 
Tytuł Mistrza w rzemiośle 
stolarskim uzyskał w 1962 r. 
Za nim jednak otworzył swój 
zakład pracował w Zakła-
dach Hipolita Cegielskiego 
w Poznaniu, został powoła-
ny do prac polowych w PGR 
Zakrzewo w ramach Służby 
Polsce oraz odbył służbę 
wojskową w Żarach jako 
saper. Zakład działał do 
1994 r., jednak do dziś pan 
Adam wykonuje dodatkowe 
usługi pamiątkowe. Za za-
sługi w rozwój rzemiosła śmi-
gielskiego został odznaczony 
w 1999 r. Srebrnym Meda-
lem nadanym przez Zarząd 
Cechu Rzemiosł Różnych 
w Śmiglu.

Rok przed otwarciem 
zakładu Pan Adam zawarł 
związek małżeński z Geno-
wefą Zborowską. Państwo 
Dorynek mają trzy córki: 
Ewę, Jolantę i Małgorzatę, 
trzy wnuczki i jednego wnu-
ka.

AK, fot. P. Biały


