
     

Wycinka drzew 
Od stycznia można wycinać drzewa 
bez zezwolenia, ale pod dwoma wa-
runkami i z kilkoma wyjątkami.

str. 3

Bezpłatne rozliczanie 
formularza PIT
Mieszkańcy naszej gminy mogą skorzy-
stać z bezpłatnej pomocy przy rozlicza-
niu podatku za ubiegły rok.
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Tajemnice 
Ziemi Śmigielskiej (cz.1)
Pierwszy odcinek ciekawych opowieści 
Piotra Filipowicza o historii naszej małej 
ojczyzny.
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Komputery 
od Ambasadora 
Tajwanu

Wzorem roku ubiegłego Burmistrz Śmigla zaprosi-
ła przedstawicieli władz samorządowych, organizacji 
społecznych i pozarządowych oraz przedsiębiorców 
wspierających działania gminy na spotkanie nowo-
roczne.

Uroczystość, która odbyła się 26 stycznia, była 
okazją do wręczenia statuetek za osiągnięcia w mi-
nionym roku oraz do podsumowania świątecznego 
konkursu na udekorowanie domu. Statuetkę za  in-
nowacyjne przedsięwzięcie 2016 roku otrzymała fir-
ma ALVO Medical za pierwszą w Polsce szkoleniową 
salę operacyjną. Inicjatywą roku uznano „Akademię 
Twórczej Aktywności Seniora” zorganizowaną przez 
stowarzyszenie INGA. Za aktywne wspieranie działań 
lokalnych nagrodzono firmę Allsound Alli i Mirosława 
Tomaszewskich, a wolontariuszami roku została gru-
pa motocyklowa „Wind Wolves”.  Wyróżnienie specjal-
ne za wieloletnie zaangażowanie w życie sportowe 
gminy otrzymał Edmund Bentke.

W konkursie świątecznym pierwsze miejsce przy-
znano Krystianowi Samolągowi ze Starego Bojanowa, 
który w nagrodę otrzymał bon o wartości 500 zł ufundo-
wany przez Burmistrza Śmigla. Drugie miejsce i bon o 
wartości 400 zł ufundowany przez Zakład Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej w Śmiglu otrzymał To-
masz Pieśniak ze Śmigla, natomiast trzecie miejsce i 
bon o wartości 300 zł ufundowany przez Zakład Wodo-
ciągowo-Kanalizacyjny w Śmiglu otrzymała Julia Szlaf-
ka z Żegrówka. Ponadto komisja przyznała wyróżnie-
nia Janowi Frąckowiakowi z Bronikowa oraz Łukaszowi 
Maćkowiakowi i Marzenie Apolinarskiej ze Śmigla.

Spotkanie było też okazją do podsumowania przez 
burmistrz Małgorzatę Adamczak pracy samorządu w roku 
2016 i podziękowania wszystkim gościom za współpracę. 
Wydarzenie zakończył występ kabaretu OT.TO. M.M.

Burmistrz wyróżniła 
najaktywniejszych

str.2

Laureaci konkursu świątecznego
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Śmigielska kolejka ze 
względu na swój sędziwy 
wiek, a także z uwagi na 
prowadzone przejazdy wy-
maga prac konserwator-
skich i związanych z tym 
nakładów finansowych. Zna-
jdujący się pod zarządem 
ZGKiM w Śmiglu stan infra-
struktury wąskotorówki ule-
ga stałej poprawie. W 2016 
r. samorząd przeznaczył 
środki m.in. na wymianę 
dachów na trzech budyn-
kach na stacji w Śmiglu, w 
tym lokomotywowni. W roku 
ubiegłym wymieniono także 
część podkładów na linii 

Gmina Śmigiel przystą-
piła do realizacji Programu 
„Wielkopolska Karta Ro-
dziny”. Karta uprawnia do 
korzystania, na preferen-
cyjnych warunkach, m.in. z 
oferty wybranych instytucji 
kultury, kultury fizycznej oraz 
sklepów. Skierowana jest do 
rodzin zamieszkałych na 
terenie Województwa Wiel-
kopolskiego, prowadzących 
wspólne gospodarstwo do-
mowe z minimum trojgiem 
dzieci do ukończenia 18 
roku życia lub w przypadku 
dziecka uczącego się do 26 

Ostatniego dnia stycznia w Sierpowie odbyły się wybory 
uzupełniające z powodu rezygnacji dwóch członków rady 
sołeckiej. Po wyborach w skład rady wchodzą: Adam Adam-
czak, Lucyna Sroczyńska, Sebastian Repak oraz Włodzi-
mierz Urbański. M.M.

Komputery 
od Ambasadora Tajwanu

Gimnazjum w Śmiglu 
otrzymało 11 nowych kom-
puterów na wyposażenie sali 
informatycznej. Darowiznę 
Ambasady Tajwanu przeka-
zał szkole Henry M.J. Chen, 
dyrektor Biura Kulturalno-Go-
spodarczego Taipei w Polsce.  

Ambasador odwiedził 
także Kurkowe Bractwo 

Jesteśmy partnerem 
Wielkopolskiej 
Karty Rodziny

roku życia. Nie ma ograni-
czeń wiekowych dla dzieci 
legitymujących się orzecze-
niem o niepełnosprawności. 

Karta wydawana jest 
bezpłatnie, niezależnie od 
sytuacji materialnej, na 
okres nie dłuższy niż 24 
miesiące. Wnioski o wy-
danie Wielkopolskiej Karty 
Rodziny można składać w 
siedzibie Ośrodka Pomo-
cy Społecznej w Śmiglu. 
Wykaz Partnerów  Wiel-
kopolskiej Karty Rodziny 
znajduje się na stronie  
rops.poznan.pl                     OPS

„Witryna Śmigielska” – miesięcznik. Wydawca i redak-
cja: Centrum Kultury Śmigiel, ul. Kościuszki 20, tel. (65) 
5 180 273, fax (65) 5 117 813. Redaktor naczelny: Eugeniusz 
Kurasiński. Nakład 5000 egzemplarzy.  Druk: Polska Press 
Sp. z o.o., Oddział Poligrafia, Drukarnia Poznań. Redakcja 
nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam i ogłoszeń. 

Strzeleckie, gdzie zapo-
znał się z historią oraz ro-
dzajami zabytkowej broni 
czarnoprochowej.  Spró-
bował także swoich sił 
na strzelnicy. Wizytę am-
basadora w naszej gmi-
nie zakończyło spotkanie 
gospodarcze w jednym 
ze śmigielskich przedsię-
biorstw.

Wsparcie ze strony Taj-
wanu jest efektem współ-
pracy, jaką Małgorzata 
Adamczak nawiązała pod-
czas pracy parlamentarnej. 
W 2015 roku Tajwan prze-
kazał Zespołowi Szkół w 
Czaczu 14 komputerów. W 
czerwcu minionego roku w 
Centrum Kultury w Śmiglu 

odbyła się wystawa drzewo-
rytów oraz zdjęć przedsta-
wiających kulturę Tajwanu, 
a we wrześniu śmigielska 
Młodzieżowa Orkiestra 
Dęta na zaproszenie Amba-
sady gościła w Warszawie, 
gdzie uświetniła obchody 
święta narodowego Tajwa-
nu.                               M.M.

Śmigiel - Stare Bojanowo 
oraz część podrozjazdnic na 
stacji w Śmiglu. Konserwacji 
zostały poddane rozjazdy i 
zwrotnice. Zakupiono także 
nowe akumulatory do po-
jazdów szynowych i lampy 
do hali napraw wagonów. 
Ponadto pracownicy zakła-
du wykonali wiele prac ma-
jących na celu poprawienie 
estetyki obiektów wchodzą-
cych w skład ŚKW, w tym 
bieżących  napraw tabo-
ru, odmalowania rogatek i 
krawędzi peronów na stacji 
w Śmiglu, oczyszczenia 
torowiska z chwastów.

Szacuje się w tym roku 
najwięcej środków finan-
sowych pochłoną prace 
obejmujące wymianę pod-
kładów na linii Śmigiel - 
Stare Bojanowo, remont 
dwóch obiektów mostowych 
w Starym Bojanowie oraz 
remont okien w budynku 
hali napraw wagonów. Pri-
orytetowymi zadaniami są 
prace, które zapewnią do-
bry stan techniczny torow-
iska i pojazdów szynowych.

Pracownicy zakładu za-
jmują się także organizacją 
i obsługą przejazdów. W 
ubiegłym roku  urucho-

mionych zostało 278 
przejazdów osobowych, 
które przewiozły łącznie 
ponad 10 tysięcy osób. W 
programie były imprezy 
cykliczne takie jak: prze-
jazdy wielkanocne, mikoła-
jkowe, z okazji Narodowe-
go Święta Niepodległości, 
czy w ramach międzynaro-
dowych spotkań folklorys-
tycznych. Wśród nowych 
atrakcji warto wymienić pi-
knik z udziałem wojska.

W tegorocznej ofercie 
ŚKW, obok imprez cyklic-
znych, pojawiły się nowe 
takie jak: „Walentynki ze 
śmigielską bimbą”, zapla-
nowany na 25 czerwca 
„Dzień matki i ojca na 
śmigielskiej kolejce” oraz 
„Wąskotorowe przejazdy 
jesienne”, które odbędą 
się 15 października.

Osoby zainteresowane 
szczegółowymi informacja-
mi na temat działalności 
ŚKW odsyłamy na stro-
nę www.kolejka.smigiel.
pl. Zachęcamy także do 
polubienia facebookowej 
strony kolejki, https://www.
facebook .com/ko le j ka .
smigiel/?fref=ts.            AKA

Remontują i konserwują wąskotorówkę

Centrum Kultury w Śmiglu:
• 11 marca, godz. 19:00 – koncert Jacka Silskiego
• 17 marca, godz. 17:00 – otwarcie wystawy Grzegorza 
Kuźdowicza
• 21 marca, godz. 18:00 – Prelekcja „mały Wielki świat”
• 26 marca, godz. 13:00 – Giełda Pomysłów 
• 31 marca – 1 kwietnia – Warsztaty teatralne i spektakl 
„Impresja Letniego Wieczoru”

Ośrodek Kultury Fizycznej i Rekreacji w Śmiglu:
• 12 marca – Finałowy etap Powstańczych Biegów 
Przełajowych o Grand Prix Powiatu Kościańskiego 
2017 – Śmigiel
• 19 marca – XVI Otwarte Mistrzostwa Śmigla w KOPA

Imprezy

Selfie z uczniami Wizyta Ambasadora w Kurkowym Bractwie Strzeleckim
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Z początkiem roku 
weszła w życie noweli-
zacja ustawy o ochronie 
przyrody i lasów pozwa-
lająca osobom fizycz-
nym na wycinkę drzew 
i krzewów bez pozwole-
nia, jednak pod dwoma 
warunkami i kilkoma wy-
jątkami. 

Osoba usuwają-
ca drzewo lub krzewy 
musi być właścicielem 
zadrzewionego terenu, 
a cel wycinki nie może 
być związany z prowa-
dzeniem działalności 
gospodarczej. Oba wa-
runki muszą być speł-
nione jednocześnie.

Zezwolenie nie jest 
wymagane, kiedy drze-
wa i krzewy usuwane są 
w przypadku przywraca-
nia nieużytków na cele 
rolnicze.

Wyjątki, o których 
trzeba pamiętać!

Nie wolno wyciąć 
drzewa bez uzyskania 
zgody w następujących 
przypadkach:

- gdy jest ono pomni-
kiem przyrody,

- stanowi zadrzewie-
nie śródpolne, przydroż-
ne i nadwodne w parku 
krajobrazowym albo na 
obszarze chronionego 
krajobrazu,

- jest objęte ochroną 
konserwatora zabytków,

- rośnie w zasięgu 
występowania chronio-
nych gatunków zwierząt, 
roślin albo grzybów.

Pamiętajmy, że dwa 
obszary chronionego 
krajobrazu: Kompleks 
leśny Śmigiel – Święcie-
chowa oraz Krzywińsko-
-Osiecki, jak również 
Przemęcki Park Kra-
jobrazowy obejmują 
częściowo obszar gmi-
ny Śmigiel. Żyją tu też 
chronione gatunki fauny 
i flory oraz rosną pomni-
ki przyrody.

W przypadku wąt-
pliwości, zalecamy 
skonsultować wycin-
kę przed jej dokona-
niem z uprawnionym 
pracownikiem Urzędu 
Miejskiego Śmigla pa-
nem Kamilem Dwor-
czakiem tel. (65) 5 186 
918, e-mail: kdwor-
czak@smigiel.pl. AKA

Pracownicy wydziału in-
westycyjnego Urzędu Miej-
skiego Śmigla przygotowują 
dokumenty do zaplanowa-
nych zadań inwestycyjnych 
w branży drogowej. Zimowa 
aura nie sprzyja zewnętrz-
nym pracom budowlanym, 
nie ma jednak przeszkód do 
kompletowania dokumen-
tów.

Między innymi przygoto-
wywana jest dokumentacja 
dla 14 pakietów zadań dro-
gowych, wśród których ujęte 
zostały także przedsięwzię-
cia zaplanowane w ramach 
funduszu sołeckiego oraz 
budżetu obywatelskiego. 
Poszczególne pakiety obej-
mują inwestycje w Starym 
Bojanowie, Nietążkowie, 
Machcinie, Bielawach oraz 
Śmiglu. W mieście doty-
czą: budowy ciągu pieszo-
-rowerowego wzdłuż ul. 
Polnej oraz przebudowę ul. 
Południowej (od skrzyżo-
wania z ul. Polną do ul. 27 
Stycznia), przebudowę ulic: 
Mierosławskiego, Konopni-
ckiej (od skrzyżowania z ul. 

Podczas sesji, która 
odbyła się 27 stycznia br., 
śmigielscy radni podjęli 10 
uchwał.

Poza uchwałą w spra-
wie przyjęcia wieloletniego 
planu rozwoju i modernizacji 
urządzeń wodociągowych 
i kanalizacyjnych opisaną 
w artykule „Zdrowa woda 
prosto z kranu” gospodarki 
ściekowej dotyczyła również 
porządkująca uchwała zmie-
niająca zapisy uchwały z 
2015 roku w sprawie zaciąg-
nięcia pożyczki z NFOŚIGW 
na dofinansowanie budowy 
kanalizacji w Bronikowie i 
Glińsku przewidzianej do 
realizacji w latach 2015-
2017. Radni określili osta-
teczną wysokość pożyczki 
na to zadanie w kwocie 2 
557 251,46 zł i dostosowali 
maksymalną jej wysokość w 
roku 2016 i roku bieżącym.

Trzy z podjętych uchwał 
dotyczyły edukacji i oświaty. 
Radni zatwierdzili zasady 
udzielania i rozmiaru obni-
żek tygodniowych, obowiąz-
kowego wymiaru godzin 
zajęć oraz określania tygo-
dniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć dla 
niektórych nauczycieli, obo-
wiązujących w przedszko-
lach i szkołach prowadzo-
nych przez gminę Śmigiel. 
Zasady określone w uchwa-
le dotyczą dyrektorów szkół 
i przedszkoli oraz kierowni-
ków filii, a także pedagogów, 
logopedów, psychologów, 
doradców zawodowych oraz 
specjalistów prowadzących 
zajęcia korekcyjno-kompen-
sacyjne, rewalidacyjne i so-
cjoterapeutyczne. Edukacji 

Podczas pierwszej w 
tym roku sesji, radni zatwier-
dzili wieloletni plan rozwoju 
i modernizacji urządzeń 
wodociągowych i kanaliza-
cyjnych na lata 2017-2021 
sporządzony przez Zakład 
Wodociągowo-Kanalizacyj-
ny Sp. z o.o. w Śmiglu. 

W planie ujęto najważ-
niejsze zadania, w tym wy-
mianę sieci wodociągowej z 
azbesto-cementu  w Śmiglu, 
Koszanowie, Nietążkowie, 
Nowej Wsi, Przysiece Pol-

Uchwały Rady Miejskiej
dotyczyła także uchwała w 
sprawie wyrażenia zgody 
na zawarcie porozumienia z 
gminą Kościan na włączenie 
do obwodu Zespołu Szkół 
w Starej Przysiece Drugiej 
dzieci i młodzieży gimna-
zjalnej z Widziszewa nale-
żącego do gminy Kościan. 
Trzecia z uchwał dotyczyła 
dostosowania sieci szkół 
podstawowych i gimnazjów 
w gminie do nowego ustroju 
szkolnego, który zgodnie z 
prawem oświatowym będzie 
obowiązywał od 1 września 
2017 r., a który ma za zada-
nie stopniowe wygaszanie 
funkcjonowania gimnazjów 
i przekształcenie szkół pod-
stawowych sześcioletnich w 
ośmioletnie.

Ponadto radni przyjęli 
gminny program opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdom-
ności zwierząt w gminie na 
rok 2017, a także podjęli trzy 
uchwały porządkujące: w 
sprawie zmian w budżecie 
gminy, zmian w wieloletniej 
prognozie finansowej gminy, 
a także w sprawie ustalenia 
zasad i trybu korzystania z tar-
gowiska miejskiego w Śmiglu. 
Ostatnia z uchwał dotyczy-
ła ustanowienia inkasentem 
opłaty targowej ZGKiM jako 
spółki w związku ze zmianą 
osobowości prawnej zakładu.

Gospodarki mieniem 
gminnym dotyczyła uchwała 
w sprawie wyrażenia zgody 
na sprzedaż sześciu lokali 
mieszkalnych wchodzących 
w skład nieruchomości zlo-
kalizowanej przy ulicy Ja-
giellońskiej 11 w Śmiglu AK

skiej, Czaczu, Parsku, Mo-
rownicy, Spławiu i Karminie. 
Spółka zakłada wymianę 
wszystkich rur azbestowo-
-cementowych do końca 
2019 r. Inwestycja zostanie 
częściowo sfinansowana z 
pożyczki zaciągniętej w Wo-
jewódzkim Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki 
Wodnej. Plan zakłada także 
budowę sieci kanalizacji sa-
nitarnej w Chełkowie oraz re-
monty i modernizacje: ujęcia 
wody głębinowej w Starym 

Zdrowa woda prosto z kranu
Bojanowie, przepompow-
ni wody w Karminie, stacji 
uzdatniania wody w Roba-
czynie i Przysiece Polskiej. 

Istniejąca sieć wodocią-
gowa umożliwia korzystanie 
z dostaw wody prawie 99% 
ludności gminy. Według 
Państwowej Inspekcji Sani-
tarnej woda z gminnych wo-
dociągów spełnia najwyższe 
standardy, zawiera niezbęd-
ne pierwiastki oraz składniki 
mineralne i nadaje się do pi-
cia prosto z kranu. AKA

Wycinka 
drzew 
na nowych 
zasadach

Mierosławskiego w stronę 
stadionu - ok. 170 m), Pa-
derewskiego (od skrzyżo-
wania z ul. Działkową do 
końca zabudowań - ok. 160 
m), Rudnickiego, Witaszka i 
Słowackiego (na odcinku od 
skrzyżowania z ul. Iwasz-
kiewicza do skrzyżowania 
z ul. Orzeszkowej), Adelta, 
Szmalca, Batorego i Koziel-
skiego, Łepkowicza, budo-
wę ciągu pieszo-rowerowe-
go oraz remont istniejącego 
chodnika wzdłuż ul. Koś-
ciuszki (od ul. Orzeszkowej 
do ul. Śmigielskiej w Nowej 
Wsi), budowę ulic: Bocznej, 
Dębowej, Akacjowej i Kasz-
tanowej, budowę chodnika 
na ulicy Osiedle.

W pozostałych miej-
scowościach zaplanowane 
inwestycje dotyczą przebu-
dowy ulic: Krótkiej (ok. 110 
m) i Okrężnej (ok. 500 m) 
w Starym Bojanowie, ulicy 
Krótkiej w Nietążkowie (ok. 
150 m), drogi gminnej w 
Machcinie (ok. 150 m) oraz 
budowy chodnika w Glińsku 
wraz z placem przed Świet-

licą Wiejską i w Bielawach 
wzdłuż ul. Głównej (ok. 700 
m). 

Urzędnicy zajmują się 
także pozyskiwaniem do-
kumentów potrzebnych do 
zezwolenia na realizację in-
westycji drogowych, w tym 
dla remontu drogi gminnej w 
Starej Przysiece Pierwszej 
(Huby II) oraz budowy ciągu 
pieszo-rowerowego na uli-
cach: Morownickiej i Wodnej 
w Śmiglu. Przygotowywanie 
dokumentacji dotyczy rów-
nież przebudowy parkingu 
przy ul. Św. Wita (przylega-
jącego do cmentarza) w Śmi-
glu, budowy drogi gminnej w 
Czaczyku, przebudowy ulic: 
Paderewskiego, Konopnickiej 
i Mierosławskiego w Śmiglu 
oraz największej z tegorocz-
nych inwestycji drogowych: 
przebudowy drogi gminnej 
Karśnice–Nowy Białcz.

Przygotowywana doku-
mentacja dotyczy zarówno 
zadań przewidzianych do 
realizacji w tym roku, jak i 
zadań zaplanowanych na 
kolejne lata. AKA

Projekty drogowe

3 marca br. (tj. piątek) 
w  godz. od 11.00 – 13.00 
w Centrum  Kultury w Śmi-
glu sala klubowa wejście 
C, 1 piętro odbędą się kon-
sultacje z Doradcą Energe-
tycznym Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wod-
nej w Poznaniu. Podczas 

Gmina Śmigiel 
o możliwościach dofinansowania

spotkania będzie mowa 
o możliwości uzyskania 
przez mieszkańców pomo-
cy finansowej na zadania 
związane z poprawą efek-
tywności energetycznej, 
m.in. termomodernizację 
domów jednorodzinnych 
czy wymianę pieców.

Donacie Malak
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Dobiegła końca realizacja projektu pn. „Budowa kanalizacji sa-
nitarnej w Gminie Śmigiel na terenie wsi Bronikowo i Glińsko” 
realizowanego w ramach środków krajowych przyznanych w formie 
pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej. Całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia to 2 806 562,78 
zł netto, w tym wielkość przyznanej Gminie Śmigiel pożyczki to 
2 557 251,46 zł.

W Bronikowie robo-
ty budowlane rozpoczę-
to w listopadzie 2015 r, a 
ich wykonawcą była firma 
„ZINSTAL-IZOL-GAZ” Fer-
dynand Kaczor z siedzibą 
w Ruchocicach. Koszt in-
westycji to 2 005 001,43 zł 
brutto. W ramach zadania 
wykonano: kanalizację sa-
nitarną grawitacyjną z rur 
PVC 200 mm – ok. 2,8 km, 
kanały boczne z rur PVC 
160 mm – ok. 540 mb - 87 szt., rurociąg tłoczny z rur PE 90 mm – ok. 1,5 km oraz 3 
przepompownie ścieków. Prace zakończyły się podpisaniem 19 lipca 2016 r protokołu 
końcowego odbioru robót, a z końcem września 2016 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru 
Budowlanego zezwolił na użytkowanie inwestycji.

W Glińsku roboty budowlane roz-
poczęły się w czerwcu 2016 r, a ich 
wykonawcą była również firma „ZIN-
STAL-IZOL-GAZ”. Koszt inwestycji 
to 1 124 010,90 zł brutto. W ramach 
zadania wykonano: kanalizację sani-
tarną grawitacyjną z rur PVC 200mm 
– ok. 1,1km, kanały boczne z rur PVC 
160 mm – ok. 300 m - 47 szt., rurociąg 
tłoczny z rur PE 90mm – ok. 1,5 km 
oraz 1 przepompownię ścieków. Pro-
tokół końcowy odbioru robót podpisa-
no 22 grudnia 2016 r, natomiast z koń-
cem stycznia br. Powiatowy Inspektor 
Nadzoru Budowlanego zezwolił na 
użytkowanie inwestycji. B.S.

W niedzielę, 29 stycznia, zainaugurowa-
no tegoroczny cykl Powstańczych Bie-
gów Przełajowych o Grand Prix Powia-
tu Kościańskiego, którego inicjatorem 
jest Gmina Śmigiel. Pierwsze dwa biegi 
odbyły się w Kościanie (29.01.) i Czem-
piniu (12.02.). Po dwóch etapach w kla-
syfikacji generalnej mężczyzn prowadzi 
Krzysztof Szymanowski z Kościana, a 
wśród kobiet ex aequo Milena Toma-
szyk z Wonieścia, Katarzyna Pietruszka 
z Wolsztyna i Gabriela Trzepacz z Kawę-
czyna. 
Trzeci bieg odbędzie się w Krzywiniu 
(25.02.), a finałowy w Śmiglu (12.03.). Za-
pisy na biegi prowadzone są za pośred-
nictwem strony  www.10powstancow.
smigiel.pl. M.M.

W trakcie corocz-
nego spotkania wigi-
l i jno-noworocznego 
organizowanego dla 
pracowników firmy 
Hoffmann pracodawca 
uhonorował za dwa-
dzieścia lat pracy pa-
nią Katarzynę i pana 
Wiesława. Oboje roz-
poczęli pracę w pierw-
szym roku działalności 
firmy. Jubilaci byli za-
skoczeni wyróżnieniem 
ponieważ przygotowa-
nia do jubileuszu od-
bywały się w wielkiej 
tajemnicy. J.Z.

tekst sponsorowany

Pracowniczy jubileusz

Pomimo, że wydajność energe-
tyczna spalanych w piecach odpadów 
jest bardzo niska, a szkodliwość tok-
syn wydostających się w ten sposób 
do atmosfery jest bardzo wysoka dla 
naszego zdrowia ludzie nie przestają 
palić w piecach plastikowych butelek, 
worków foliowych, odpadów z gumy 
czy lakierowanych materiałów. Baga-
telizujemy fakt, że w wyniku spalania 
tego typu odpadów narażamy nas i 
nasze dzieci na choroby nowotworo-
we. Wkładając do pieca śmieci po-
winniśmy pamiętać, że wychodząc 
z domu, a nierzadko przy nieszczel-
nych oknach w tym samym czasie w 
mieszkaniu fundujemy sobie, swojej 
rodzinie i sąsiadom dawkę śmiertel-
nie niebezpiecznych toksyn.

Nie truj siebie 
i sąsiadów!

Za spalanie śmieci grozi kara 
grzywny, którą po przeprowadzonej 
kontroli może nałożyć na nas policja 
lub straż miejska. Za spalanie odpadów 
w piecu grozi mandat do 500 zł. Takie 
też mandaty otrzymali mieszkańcy na-
szej gminy, u których stwierdzono ten 
proceder.

Przestańmy zatruwać powie-
trze nim będzie za późno i lekarz 
postawi nam lub naszym bliskim 
diagnozę o śmiertelnej chorobie 
spowodowanej toksynami wydo-
bywającymi się z domowych komi-
nów. 

Nie pozostawajmy też obojętni 
i reagujmy na procedery spalania 
śmieci! Zgłaszajmy to na policję i do 
straży miejskiej. AKA

Jubilaci z zarządem firmy
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Centrum Kultury w Śmi-
glu przygotowało dla mło-
dzieży zajęcia plastyczne, 
informatyczne oraz szereg 
warsztatów. Podczas zajęć 
„Kiedy trzepak służył do 
zabawy” można było po-
znać gry i zabawy pokoleń, 
które nie znały telewizora i 
komputera. Największym 
powodzeniem cieszyła się 
„Zimowa Akademia Malu-
cha” zorganizowana przez 
śmigielską bibliotekę. Dla 
małych dzieci zorganizowa-

Łukasz i Paweł Golcowie - zgodnie z obietnicą daną 
podczas grudniowego koncertu w Śmiglu - spotkali się 
w Milówce z dziećmi z gminy Śmigiel, w ramach zimo-
wiska zorganizowanego przez stowarzyszenie Oliwskie 
Słoneczko z Lubinia. Zimowisko, którego każdy dzień 
był wypełniony dobrą zabawą, odbyło się w Beskidzie 
Żywieckim na przełomie stycznia i lutego. Wyjazd sfinan-
sowany był ze środków pozyskanych podczas koncertu 
Golec uOrkiestra w Śmiglu.

Centrum Kultury zaprasza 
do zwiedzenia wystawy malar-
stwa i rzeźby Mirosława Małe-
ckiego. Tematyka jego prac 
dotyczy głównie architektury i 
pejzażu. W prezentowanych 

Uchwycić chwile
akwarelach autorowi udało się 
uchwyć chwile niedostrzegal-
ne w świecie pełnym pośpie-
chu. Otwarcie wystawy nastą-
piło 27 stycznia, a zwiedzać ją 
można do 3 marca.M.D. 

foto A.SZU

Ferie w Gminie Śmigiel
no spotkanie, na którym wi-
ceburmistrz Śmigla Marcin 
Jurga czytał bajki.

Ośrodek Kultury Fizycz-
nej i Rekreacji w Śmiglu zor-
ganizował cztery wyjazdy 
dla dzieci: dwa na basen i 
dwa na lodowisko. W każ-
dej wycieczce uczestniczy-
ło około 40 dzieci ze szkół 
podstawowych i gimnazjów. 
Ponadto odbyły się rozgryw-
ki siatkówki i koszykówki dla 
uczniów klas II i III Gimna-
zjum. M.M.

Zastępca Burmistrza Śmigla Marcin Jurga – z wykształ-
cenia prawnik - rozpoczął cykl wykładów, podczas któ-
rych objaśnia procedury obowiązujące w samorządzie 
oraz rożne aspekty funkcjonowania gminnej admini-
stracji. Spotkania odbywają w każdy poniedziałek o 
godzinie 19:00. Najbliższe zaplanowane są w salach 
wiejskich w: Żegrówku (06.03.), Morownicy (13.03.) 
i Nowym Szczepankowie (20.03.). Zachęcamy do 
udziału.M.M.

W związku z tym, że trwa czas rozli-
czania podatku dochodowego od osób 
fizycznych, w gminie Śmigiel zorganizo-
wano bezpłatną pomoc w tym zakresie. 
W każdy wtorek w Urzędzie Miejskim 
Śmigla do końca kwietnia 2017 roku w 
godzinach od 12:00 do 15:00 doktor eko-
nomii Violetta Gładysiak, prezes Zakładu 
Wodociągowo-Kanalizacyjnego w Śmi-
glu będzie rozliczała pro bono chętnym 
mieszkańcom formularz PIT. Zachęcamy 
do korzystania z tej dogodności! Ponad-
to poradami będzie służył Urząd Skarbo-
wy. 8 marca 2017 r. (środa) w godzinach 
od 9:00 do 14:00 w Urzędzie Miejskim 
Śmigla zostanie uruchomiony punktu 
szkoleniowo-konsultacyjny. Redakcja
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Przed kilkoma laty wraz 
ze śmigielskim przedsię-
biorcą, pasjonatem lokalnej 
historii i moim przyjacielem 
Michałem Chudakiem za-
częliśmy snuć marzenia o 
utworzeniu w naszym mie-
ście regionalnego muzeum. 
Przed dwoma laty posta-
nowiliśmy zrobić pierwszy 
ważny krok w tym kierunku, 
powołując do istnienia Fun-
dację na Rzecz Ochrony 
Zabytków Ziemi Śmigiel-
skiej. Jednym z głównych 
celów statutowych Funda-
cji, obok utworzenia muze-
um jest szeroko rozumiana 
edukacja regionalna. Pa-
sjonując się od lat bogatymi 
dziejami naszego regionu 
wiemy, jakie skarby w so-
bie kryje. Skarby w postaci 
niezwykłych zabytków, ale 
tez fascynujących ludzkich 
historii, na które natykamy 

Tajemnice Ziemi Śmigielskiej (cz.1)

się analizując kolejne źród-
ła do których docieramy. 
Warto, aby nasi mieszkańcy 
poznali te skarby i z dumą 
opowiadali o nich gościom 
w czasie spacerów wieko-
wymi uliczkami Śmigla i in-
nych naszych miejscowości. 
Ważnym elementem działań 
edukacyjnych będzie no-
watorski program edukacji 
regionalnej, który tworzę 
już od ponad roku. Program 
będziemy chcieli wdrożyć 
od pierwszego września we 
wszystkich szkołach Gminy 
Śmigiel, a niektóre jego ele-
menty w szkołach dawnego 
Powiatu Śmigielskiego. Od 
kilku lat zapraszam też w 
Śmiglu i okolicznych miej-
scowościach na cieszące 
się dużym zainteresowa-
niem prelekcje historyczne 
pod nazwą „Tajemnice Zie-
mi Śmigielskiej”. Pod takim 

samym hasłem będą się po-
jawiały moje artykuły na ła-
mach „Witryny Śmigielskiej”, 
która w nowej odsłonie trafia 
do Waszych domów. W każ-
dym odcinku podejmę jeden 
wątek  związany z jakąś wy-
jątkową historią, miejscem 
lub postacią związaną z na-
szymi okolicami. Jestem też 
bardzo wdzięczny naszym 
wybitnym regionalistom, 
panu Hubertowi Zbierskie-
mu i Janowi Pawickiemu 
których książki i artykuły są 
dla mnie wielką inspiracją. 
Doskonałą pracę populary-
zatorską wykonują też panie 
Magdalena Dymarkowska i 
Anita Kasperska. Nie moż-
na też zapomnieć o kultu-
rotwórczych instytucjach i 
stowarzyszeniach jak Cen-
trum Kultury w Śmiglu, Ze-
spół Pieśni i Tańca „Żeńcy 
Wielkopolscy”, Towarzystwo 

Śpiewu Harmonia, Bractwo 
Kurkowe czy Śmigielskie 
Towarzystwo Kulturalne. 
Dzięki wielu pasjonatom  od 
lat budujących kulturalne 
oblicze naszej, śmigielskiej  
ziemi, działania Fundacji 
mają solidny fundament i 
możemy zawsze liczyć na 
ich merytoryczne wsparcie. 

W kolejnym numerze 
„Witryny” będzie można 
przeczytać o tajemnicach 
średniowiecznego Śmigla.

Liczę też na Państwa 
spostrzeżenia, uwagi i fa-
scynujące historie dotyczą-
ce Ziemi Śmigielskiej, które 
można przesyłać na mój 
adres: maxbonti@gmail.com. 

Piotr Filipowicz
dyrektor Zespołu Szkół w 

Bronikowie,
wiceprezes Fundacji na 

Rzecz Ochrony Zabytków 
Ziemi Śmigielskiej

Balik w Poladowie

Balik w Karśnicach

Balik w Robaczynie

Balik w Śmiglu

Balik w Brońsku

Z okazji walentynek 
Centrum Kultury w 
Śmiglu zorganizowało 

14 lutego romantyczny se-
ans filmowy.  Z zaproszenia 
skorzystało kilkanaście par. 
Całus przy wejściu gwaran-
tował 50% zniżkę przy zaku-
pie biletu. Na zakochanych, 
poza filmem „Podróż na sto 
stóp”, czekały dodatkowe 
atrakcje: lampka wina, miej-
scówki na leżakach oraz 
nietuzinkowe nagrody. W 
walentynkowy nastrój wpro-
wadziła uczestników także 
scenografia, w której domi-
nowały czerwienie i serca. 

Główną nagrodę – wie-
czorny przejazd powozem 
konnym połączony z profe-
sjonalną sesją fotograficzną 
– wylosowali Ania i Paweł ze 
Starego Bojanowa. Kolację 
w Restauracji „Marta” wy-
grali Bartek i Angelika, zaś 
walentynowy kosz powędro-
wał do Julii i Mateusza.

Organizatorami walen-
tynkowego seansu byli: Bur-
mistrz Śmigla oraz Centrum 
Kultury, zaś fundatorami na-
gród: Burmistrz Śmigla, Re-
stauracja „Marta”, i Zakład 
Fotograficzny Poli-Color.
AKA

Filmowe walentynki

Z POLICJI
3 lutego – gm. Śmigiel
Około godz. 11.00 na tere-
nie gminy Śmigiel zatrzy-
mano do kontroli drogowej 
kierującego zestawem cię-
żarowym. Przeprowadzone 
badanie na zawartość alko-
holu w wydychanym powie-
trzu wykazało 0,34 promila. 
Postępowanie prowadzi 
KPP w Kościanie.

4 lutego – Śmigiel
Około godz. 23.00 w Śmiglu 
doszło do kolizji drogowej. 
Kierujący pojazdem marki 
Ford Mondeo nie ustąpił 
pierwszeństwa przejazdu 
prawidłowo jadącemu po-
jazdowi marki VW Golf. W 
wyniku zderzenia golf prze-

mieścił się na lewą stronę 
drogi, uderzając w zapar-
kowane pojazdy marki Hon-
da Civic i Daewoo Lanos. 
Uczestnicy kolizji byli trzeź-
wi. Sprawca kolizji został 
ukarany mandatem.

8 lutego – Stara Przysieka 
Druga
Około godz. 18:35 patrol 
zatrzymał do kontroli dro-
gowej, kierującego daewoo, 
31-letniego mieszkańca gm. 
Śmigiel. Przeprowadzone 
badanie stanu trzeźwości 
wykazało 0,34 promila al-
koholu w organizmie kieru-
jącego.

koscian.policja.gov.pl

foto Poli Color
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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 Urzędu 
Miejskiego Śmigla.

Zdjęcie należy dostarczyć w wersji elektronicznej na 
adres mailowy witryna@smigiel.pl. W liście prosimy podać 
imię dziecka, jego wiek i miejscowość, w której mieszka. 
Należy także podać imię i nazwisko oraz numer telefonu 
do osoby, która przesłała zdjęcie. Przesłanie fotografii jest 
równoznaczne z wyrażeniem zgody na jego publikację.

Redakcja

Uśmiech dziecka

• Biblioteka poleca  •

KGW Śmigiel poleca lekką sałatkę
Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Śmiglu mają do zaoferowania wiele przepisów na zdrowe i smaczne potrawy. 

Przewodnicząca koła Danuta Kozak prezentuje lekką sałatkę brokułowo-owocową. Zaletami tej sałatki, poza walorami 
smakowymi, jest krótki czas przygotowania oraz łatwość wykonania. Ponadto zawiera wiele cennych witamin.

Przepis na sałatkę 
brokułowo-owocową
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Sezon na Śmigielskiej Kolejce Wąskotorowej roz-
poczęty! W niedzielę, 12 lutego, w ramach „Walenty-
nek ze śmigielską bimbą” odbyły się trzy kursy kolejki 
w wyjątkowej oprawie. Każdy pasażer otrzymał mały 
upominek, a podróż umilała romantyczna muzyka.  
Kolejka planuje w tym roku jeszcze kilka przejazdów 
tematycznych. Szczegółowy harmonogram można 
znaleźć na stronie www.kolejka.smigiel.pl.

Miejska Biblioteka Pub-
liczna w Śmiglu poleca 
książkę Diane Chamber-
lain „Jak gdybyś tańczy-
ła”. Jest to historia Molly, 
która prowadzi ciekawe 
życie, ma ciekawą pracę, 
kochającego męża i pil-
nie strzeżoną tajemnicę 
z przeszłości. Ich rodzina 
wkrótce się powiększy - po-
jawi się w niej adoptowane 
dziecko, tymczasem Molly 

walczy z niepewnością i lę-
kiem. Czy pokocha maleń-
stwo, którego nie urodziła? 
Czy będzie dobrą matką?  
Uświadamia sobie, że praw-
dziwa rodzina powinna być 
zbudowana na prawdzie. 
Dwadzieścia lat wcześniej 
w tragicznych okolicznoś-
ciach straciła ukochanego 
ojca. Nigdy nie wybaczyła 
bliskim kłamstw, jakimi ją 
karmili. Odeszła z domu 
i przed światem udawała 
sierotę. Teraz musi wy-
znać mężowi, że jej matka 
wcale nie umarła na raka.  
Co więcej, Molly ma dwie 
matki - adopcyjną i biolo-
giczną. I obie nigdy o niej 
nie zapomniały. Czy wy-
znanie prawdy przekreśli 
jej największe marzenie, by 
zostać matką, i zrujnuje jej 
małżeństwo? Skoro pragnie 
być dobrą mamą, musi zna-
leźć sposób, by pogodzić 
się ze swoją przeszłością i 
uwierzyć w przyszłość.

4-letnia Nastia z Morownicy z kuzynem Gabrysiem

Gwidon Kaczmarek, 
kierownik Posterunku Policji 
w Śmiglu, urodził  się i wiele 
lat mieszkał  w mieście wia-
traków. Podążając za karie-
rą zawodową przeniósł się 
do Kościana, ale sercem po-
został śmiglaninem. - Mia-

Szczerość i uśmiech 
są najważniejsze

sto rodzinne zawsze będzie 
moim ulubionym miejscem 
na ziemi. Lubię tutaj przy-
jeżdżać, spacerować i po-
wracać do wspomnień. 

Służbę w policji rozpo-
czął od pracy w Ogniwie 
Patrolowo-Interwencyjnym 
kościańskiej komendy. Na-
stępnie przez 15 lat realizo-
wał się zawodowo w rewirze 
dzielnicowych, gdzie awan-
sował do stopnia aspiranta 
sztabowego. W 2015 roku 
został kierownikiem  poste-
runku w Śmiglu. 

Gwidon Kaczmarek jest 
osobą kontaktową. Niesie-
nie pomocy innym traktuje 
jak  misję. Wpłynęło to na 
jego decyzję o wstąpieniu 
do policji.  

- Gdybym jeszcze raz 
miał podejmować decyzję o 
wstąpieniu do policji, nicze-

Składniki: 
brokuł sparzony i pocięty na różyczki, ser typu feta pokrojony w kostkę, wino-
grono - 400 g., ananas z puszki pokrojony w kostkę. 

Przygotowanie: 
wymieszać i gotowe! Sałatkę można podawać także z sosem majonezowo-
-jogurtowym z 2 łyżek majonezu i 2 łyżek jogurtu naturalnego. Składniki wy-
mieszać i zalać wcześniej przygotowaną sałatkę.

go bym nie zmienił, choć w 
dzieciństwie interesowało 
mnie też aktorstwo. Lubię 
przygodę i wykonuję zawód, 
w którym się realizuję, choć 
czasem nie jest łatwo...

Jego zaangażowanie i od-
danie pracy zostało dostrze-
żone i docenione. W listopa-
dzie ubiegłego roku został 
uhonorowany przez Komen-
danta Województwa Policji w 
Poznaniu oraz zarząd woje-
wódzki związku zawodowe-
go policjantów  „Kryształową 
Gwiazdą” za wzorową i ofiar-
ną służbę na rzecz mieszkań-
ców Wielkopolski. 

Życie zawodowe wpły-
wa także na życie prywatne 
śmigielskiego policjanta. Nie 
potrafi bowiem całkowicie 
zamknąć za sobą drzwi do 
pracy. Mimo to jest szczęśli-
wym mężem i ojcem dwojga 
dzieci. 

- Największą radość 
dają mi uśmiechy Aleksan-
dry i Mikołaja. Córka jest 
podobna do mnie, w jej za-
chowaniu odnajduję wiele 
swoich cech, natomiast syn 
imponuje mi swoją pasją i 
oddaniem. W tańcu reali-
zuje siebie, lubię oglądać 
go na scenie, bo wtedy jest 
szczęśliwy. 

Gwidon Kaczmarek jest 
człowiekiem tryskającym 
optymizmem i otwartym na 
potrzeby innych. Pytany o 
dewizę, którą się kieruje od-
powiada: 

- Szczerość i uśmiech są 
najważniejsze. Cudów nie 
ma, trzeba żyć i czerpać z 
życia to, co najlepsze! A.P.

Z POLICJI
23 stycznia – Nietążkowo
Około godz. 9:50 w Nietąż-
kowie na ul. Leszczyńskiej, 
29-letni obywatel Białorusi 
kierujący mercedesem ate-
go w trakcie wyprzedzania 
innego pojazdu doprowadził 
do kolizji z hondą civic pro-
wadzoną przez 18-letniego 
mieszkańca Śmigla. Sprawca 
kolizji został ukarany manda-
tem karnym. Uczestnicy zda-
rzenia byli trzeźwi.

24 stycznia – Morownica 
Około godz. 11:30 w Morow-
nicy, kierujący renault laguną, 
51-letni mieszkaniec Pozna-
nia na łuku drogi wpadł w po-
ślizg, zjechał z drogi i uderzył 
w ogrodzenie posesji. Kieru-
jący pojazdem był trzeźwy i 
nie odniósł obrażeń.

28 stycznia  – Stara Przy-
sieka Pierwsza
Około godz. 18:30 w Starej 
Przysiece Pierwszej patrol 
zatrzymał do kontroli dro-
gowej kierującego renault 
megane, 42-letniego miesz-
kańca gm. Śmigiel. Prze-
prowadzone badanie stanu 
trzeźwości wykazało 1,86 
promila alkoholu w wydycha-
nym powietrzu kierującego.

1 lutego –  Śmigiel 
Około godz. 13:25 na skrzy-
żowaniu ulic Kilińskiego i 
Matejki, kierująca skodą fa-
bią, 41-letnia mieszkanka 
Bolesławca nie zastosowała 
się do znaku STOP i dopro-
wadziła do kolizji z renault 
clio prowadzonym przez 
36-letniego mieszkańca gm. 
Śmigiel. Kierująca skodą 
została ukarana mandatem 
karnym.

koscian.policja.gov.pl

Burmistrz Małgorzata Adamczak składa gratula-
cje za otrzymanie Kryształowej Gwiazdy



Punkt prawny przy OPS w Śmiglu
Prawnik – Blanka Przywecka-Bąk przyjmuje raz w tygo-

dniu w lokalu przy ul Mickiewicza 11. Zapisy na wizytę prowa-
dzi Ośrodek Pomocy Społecznej w Śmiglu, ul. Kościańska 1, 
tel. 65 518 09 69. Informacji o terminie wizyty udziela pracow-
nik OPS przy zgłoszeniu wizyty.

Porady prawne udzielane są w zakresie prawa rodzinne-
go, cywilnego, karnego i inne. Prawnik udziela także pomocy 
w pisaniu pozwów i wniosków. Z pomocy prawnej może sko-
rzystać każdy mieszkaniec gminy Śmigiel. 

Punkt prawny w Gminnym Centrum Informacji przy Cen-
trum Kultury w Śmiglu 

Wejście do budynku przy ul. T. Kościuszki 20 od ul. Pół-
nocnej. Prawnicy pełnią dyżury w:

środy od godz. 10:00 do 14:00 i piątki od godz. 13:00 do 
17:00. Telefon do GCI  65 518 03 17. 

Bliższe informacje o poradach prawnych są zamieszczo-
ne na stronach Centrum Kultury w Śmiglu www.ck-smigiel.pl 
oraz Starostwa Powiatowego w Kościanie.

Nieo dpłatna pomoc prawna, której organizatorem jest Sta-
rostwo Powiatowe w Kościanie przysługuje osobie fizycznej:
• której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie 
się o pomoc zostało przyznane świadczenie z pomocy spo-
łecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej i wobec 
której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależ-
nie pobranego świadczenia, po przedłożeniu oryginału albo 
odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia lub zaświadczenia 
o udzieleniu świadczenia, która posiada ważną Kartę Dużej 
Rodziny, po przedłożeniu ważnej Karty Dużej Rodziny,
• która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie 
o kombatantach oraz niektórych innych osobach będących 
ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, po przed-
łożeniu zaświadczenia,
• która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację 
weterana poszkodowanego, po przedłożeniu ważnej legity-
macji weterana albo weterana poszkodowanego,
• która nie ukończyła 26 lat, po przedłożeniu dokumentu 
stwierdzającego tożsamość,
• która ukończyła 65 lat, po przedłożeniu dokumentu stwier-
dzającego tożsamość, 
• która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy 
naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji za-
grożenia lub poniosła straty, po złożeniu oświadczenia, że 
zachodzi co najmniej jedna z tych okoliczności,
• która jest w ciąży, po przedłożeniu dokumentu potwierdza-
jącego ciąże.
Pomoc prawna obejmuje:
• poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym sta-
nie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub spo-
czywających na niej obowiązkach, 
• wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania doty-
czącego jej problemu prawnego,
• udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w za-
kresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem 
pism procesowych w toczącym  się postępowaniu przygoto-
wawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu 
sądowo-administracyjnym,
• sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądo-
wych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowa-
niu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, 
doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postę-
powaniu sądowo-administracyjnym.
Pomoc prawna nie obejmuje:

spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działal-
ności gospodarczej, z zakresu prawa celnego, dewizowego, 
handlowego oraz związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej 
działalności.

Bezpłatne 
porady prawne
Mieszkańcy gminy Śmigiel mogą korzystać z dwóch 
punktów nieodpłatnej pomocy prawnej działających w 
Śmiglu. Organizatorem punktu zlokalizowanego przy ul. 
Mickiewicza jest gmina Śmigiel za pośrednictwem Ośrod-
ka Pomocy Społecznej, a punktu w Gminnym Centrum In-
formacji przy Centrum Kultury jest Starostwo Powiatowe 
w Kościanie. 


