
     
Tory pozostaną
Radni nie wyrazili zgody na likwidację 
torowiska śmigielskiej wąskotorówki 
na odcinku Wielichowo-Śniaty.
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Martynka dostanie nowe ortezy
Podczas testu Coopera zbierano środki 
na zakup ortez dla mieszkanki Starej 
Przysieki Drugiej.

Fundusz sołecki 
w gminie Śmigiel
Dzięki funduszowi sołeckiemu mieszkańcy re-
montują i unowocześnieją swoje wsie.       
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Bielawy najlepsze
w turnieju wsi
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Prezentujemy finalny 
wygląd śmigielskiego mu-
rala, o którym pisaliśmy w 
poprzednim numerze Wi-
tryny Śmigielskiej. 

Mural gotowy
Malowidło zbiera wiele 

pozytywnych opinii. Z bu-
dżetu gminy przeznaczono 
na jego wykonanie 6 tys. 
złotych. AKA

Drodzy Czytelnicy,
przekazujemy na Państwa ręce wakacyjny nu-
mer czasopisma. W związku z tym uprzejmie 
informujemy, że kolejne wydanie Witryny Śmi-
gielskiej ukaże się na przełomie wrzesień/paź-
dziernik 2017 roku.

Redakcja
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Podczas czerwcowej 
sesji radni podjęli sześć 
uchwał dotyczących gmin-
nych finansów, w tym dwie w 
sprawie udzielenia pomocy 
finansowej dla powiatu koś-
ciańskiego. Gmina Śmigiel 
przeznaczy 30 tys. złotych 
na doposażenie w aparaty 
laseroterapii i masażu lim-
fatycznego pracowni fizjo-
terapii działającej w Śmiglu 
w ramach Samodzielnego 
Publicznego Zespołu Opie-
ki Zdrowotnej w Kościanie. 
Śmigielski samorząd dofi-

Gmina udzieli 
i otrzyma pomoc

nansuje także tegoroczne 
inwestycje drogowe realizo-
wane w gminie przez powiat 
kościański. Na ten cel prze-
znaczono w budżecie 500 
tysięcy złotych. 

Radni podjęli też uchwałę 
w sprawie przyjęcia od powia-
tu 500 tys. złotych z przezna-
czeniem na dofinansowanie 
przebudowy drogi gminnej 
Karśnice – Nowy Białcz. 

Jeszcze w tym roku sa-
morząd planuje zakup cięż-
kiego samochodu ratowni-
czo-gaśniczego z napędem 

na cztery koła. Nowe auto 
ma zastąpić wysłużony wóz 
OSP Śmigiel z 1994 r. Zakup 
nowego sprzętu, wartego po-
nad milion złotych, wymaga 
zaciągnięcia pożyczki długo-
terminowej w wysokości 850 
tys. złotych, a tym samym 
akceptacji Rady Miejskiej. Na 
zaciągnięcie tego zobowią-
zania oraz zobowiązania w 
wysokości 4 mln złotych na 
sfinansowanie planowanego 
w bieżącym roku deficytu rad-
ni wyrazili zgodę podejmując 
stosowną uchwałę. AKA

Sesja Rady Miejskiej Śmigla, 29 czerwca br.

Kolejny raz miejski mo-
nitoring spełnił swoją funk-
cję. Dzięki zarejestrowanym 
przez kamery nagraniom 
ujęto osoby, które dokonały 
aktów wandalizmu na śmi-
gielskich zabytkach. Sprawa 
dotyczy bezmyślnych napi-
sów wykonanych markerem 
na wiatraku Pankracym, na 
ławce powstałej podczas 
pleneru rzeźbiarskiego oraz 
na plandece okalającej sce-
nę. Sprawą zajęła się policja.

Ku przestrodze infor-
mujemy, że zgodnie z art. 
108 ustawy o ochronie 

Monitoring 
zdemaskował wandali 

zabytków, dla osób któ-
re niszczą lub uszkadzają 
zabytek przewidziana jest 
kara pozbawienia wolno-
ści od 3 miesięcy do lat 5 
oraz nawiązka na wskaza-
ny cel społeczny związany 
z opieką nad zabytkami w 
wysokości od trzykrotnego 
do trzydziestokrotnego mini-
malnego wynagrodzenia. 

Monitoring jest również 
skuteczny przy ustaleniu 
kierowców, którzy śmigielski 
plac targowy wykorzystują 
do „pirackich” manewrów. 

AKA 

Ulica Janka Krasickiego 
w Śmiglu zmieni nazwę na 
Ignacego Krasickiego. Po-
wodem jest wejście w życie 
ustawy dekomunizacyjnej 
oraz stanowisko Komisji 
Ścigania Zbrodni przeciwko 
Narodowi Polskiemu, uzna-
jącej, że powyższa nazwa 
powinna zostać zmieniona. 
Uchwałę w tej sprawie pod-
jęła podczas czerwcowej 
sesji Rada Miejska Śmigla. 
Wejdzie ona w życie 14 dni 
po ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa 
Wielkopolskiego.

Zgodnie z biogramem 
opublikowanym na stronie 
internetowej Instytutu Pamię-
ci Narodowej: Jan Krasicki 
(1919–1943) ps. „Kazik” był 
młodzieżowym działaczem 
i agitatorem stalinowskim, 
funkcjonariuszem Komso-

mołu we Lwowie, a następ-
nie członkiem grup dywersyj-
nych oraz członkiem Polskiej 
Partii Robotniczej i Gwardii 
Ludowej, formalnie ogło-
szonym przewodniczącym 
Związku Walki Młodych. 

Podjęcie uchwały o 
zmianie nazwy poprzedzi-
ły konsultacje społeczne z 
mieszkańcami Osiedla nr 4 
w Śmiglu, na którym znajdu-
je się ulica Janka Krasickie-
go. Jej nowy patron - Ignacy 
Krasicki (1735-1801) był do-
stojnikiem kościelnym, kape-
lanem królewskim, a także 
poetą, prekursorem polskiej 
powieści, najwybitniejszym 
literatem polskiego oświece-
nia. W 1795 został obrany 
arcybiskupem gnieźnień-
skim. Był także jednym z za-
łożycieli Towarzystwa Przyja-
ciół Nauk w Warszawie. AKA

Zmiana z Janka na Ignacego

• Tablice
Na dwudziestu tab-

licach wmontowanych 
w stelaże ekspozycyjne 
prezentowane są na śmi-
gielskim rynku fotografie 
miasta z okresu między-
wojennego oraz początku 
XX wieku. Zdjęcia ze swo-
ich zbiorów udostępnili 
miejscowi regionaliści: Hu-
bert Zbierski, Piotr Filipo-
wicz i Sylwester Suwiczak. 
Zakup stelaży to nowy po-
mysł na promocję miasta, 
który został zrealizowany z 
inicjatywy zastępcy burmi-
strza Marcina Jurgi. Pierw-
sza ekspozycja prezentuje 
archiwalne zdjęcia. Tabli-
ce można wymieniać, tak 
więc niewątpliwie instala-
cja posłuży do kolejnych 
ekspozycji. AKA

• Podziękowanie
Pod koniec czerwca w 

Śmiglu gościli przedstawi-
ciele Województwa Ośrod-
ka Ruchu Drogowego w 
Lesznie – Stanisław Woj-
ciak oraz Zygmunt Haupt, 
którzy przyjęli z rąk bur-
mistrz Małgorzaty Adam-
czak oraz dyrektora Szkoły 
Podstawowej w Śmiglu Ro-
berta Plewki podziękowa-
nia za pomoc w organizacji 
Miasteczka Ruchu Drogo-
wego. M.M.

• Poduszki
Na skwerze przy urzę-

dzie miejskim są już do-
stępne poduszki oraz koce. 
Osoby, które chcą odpocząć 
na kamiennych ławkach 
mogą z nich korzystać. Jest 
to odpowiedź na sugestie 
mieszkańców. Przy alejce 
została ustawiona skrzynia 
ufundowana przez Zakład 
WOD-KAN skąd można za-
brać siedzisko. Prosimy, aby 
odkładać koce i poduszki 
po użyciu do skrzyni. Przy-
pominamy też, że plac jest 
monitorowany. AKA

Droga gminna, przy 
której zlokalizowana jest 
oczyszczalnia ścieków w 
Koszanowie doczekała się 
nazwy. Na przyległych do 
ulicy działkach powstaje 
zabudowa mieszkaniowa, 
a zatem nadanie numeracji 
porządkowej jest niezbęd-
ne. Wspólnie z sołtysem 
wsi zostało wypracowane 
stanowisko, że ulica otrzy-
ma nazwę Przemysłowa. 
Uchwałę w tej sprawie pod-
jęła Rada Miejska Śmigla. 

AKA

Przemysłowa 
w Koszanowie

Seniorzy z gminy 
Śmigiel coraz aktywniej 
uczestniczą we wspólnych 
przedsięwzięciach, dlate-
go burmistrz Małgorzata 
Adamczak zaproponowa-
ła, aby wyrazili oni swoją 
opinię na temat ewentual-
nego powołania w gminie 
rady seniorów. 

W tym celu, 6 czerwca 
2017 r., w Przysiece Pol-
skiej odbyło się pierwsze 
spotkanie z udziałem se-
niorów diagnozujące ich 
potrzeby, w tym potrzebę 
powołania rady. Jego or-

Seniorzy chcą mieć głos!
ganizacją zajął się Ośro-
dek Pomocy Społecznej w 
Śmiglu za pośrednictwem 
Stowarzyszenia Centrum 
PISOP w Lesznie.  Senio-
rzy wykazali chęć uczest-
nictwa i pracy w senior-
skiej radzie potwierdzając 
tym samym, że chcą mieć 
w gminie swój głos. Ko-
lejne spotkanie odbyło 
się 22 czerwca i zostało 
poświęcone opracowaniu 
projektów niezbędnych 
dokumentów, w tym Sta-
tutu Śmigielskiej Rady 
Seniorów oraz rozmowie 

z zaproszonymi gośćmi, 
którzy podzielili się swoi-
mi doświadczeniami w tej 
kwestii. 

O pracy rady seniorów 
działającej w Krzywiniu 
opowiedział zaproszony 
na spotkanie Bartosz Ko-
bus – zastępca burmistrza 
Krzywinia. W spotkaniu 
uczestniczyła także Tere-
sa Rękosiewicz – prezes 
leszczyńskiego Stowarzy-
szenia „Wygraj Siebie”. 

- Z założenia rada ma 
mieć charakter konsulta-
cyjny, doradczy i inicjatyw-
ny w sprawach ważnych 
dla osób starszych, zaś w 
jej składzie mieliby znaleźć 
się zarówno przedstawi-
ciele osób starszych, jak i 
podmiotów działających na 
ich rzecz – mówi burmistrz 
Małgorzata Adamczak.

Kolejnym krokiem bę-
dzie przedstawienie pro-
jektu uchwały w sprawie 
powołania Śmigielskiej 
Rady Seniorów wraz z 
statutem Radzie Miejskiej 
Śmigla. AKA
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W 2017 roku w gminie Śmigiel wprowadzony zo-
stał fundusz sołecki. Mieszkańcy poszczególnych 
sołectw, otrzymując pulę środków wyodrębnionych z 
budżetu gminy decydują o przeznaczeniu pieniędzy. 
W ramach funduszu wykonano wiele inwestycji, m.in.: 
chodnik w Bronikowie, wyłożono kostkę na drodze w 
Nowej Wsi, utwardzono drogę w Zygmuntowie. Wiele 
sołectw doposaża świetlice wiejskie w taborety grzew-
cze, krzesła, nową zastawę i inne potrzebne sprzęty. 
Kupowane są kosiarki ułatwiające utrzymanie gmin-
nej zieleni. Doposażono także place zabaw w  Kar-
śnicach, Olszewie, Starej Przysiece Drugiej, Brońsku 
i Czaczyku. 

Obecnie opracowywana jest dokumentacja na: bu-
dowę boiska sportowego w Machcinie, plac zabaw w 
Nowym Szczepankowie i Przysiece Polskiej, zagospo-
darowanie terenu rekreacyjnego w wybrane sprzęty w 
Sierpowie, zagospodarowanie i doposażenie terenu 
rekreacyjnego w Spławiu, zagospodarowanie terenu 
rekreacyjnego w Wydorowie, wiaty przy świetlicach w 
Gniewowie i w Robaczynie oraz na garaż w Olszewie.  

A.P.

Zmiany przepisów do-
tyczących wycinki drzew 
weszły w życie 17 czerw-
ca 2017 r. i odnoszą się w 
szczególności do osób fi-
zycznych. 

Zasady 
dla osób fizycznych

Zapis znowelizowanej 
ustawy nałożył na osoby 
fizyczne, które planują usu-
nięcie rosnących na ich nie-
ruchomości drzew,  na cele 
niezwiązane z prowadze-
niem działalności gospodar-
czej, obowiązek zgłaszania 
burmistrzowi zamiaru usu-
nięcia drzew, których obwo-
dy pni na wysokości 5 cm po-
wyżej gruntu przekraczają:

80 cm w przypadku: 
topól, wierzb, klonów jesio-
nolistnych, klonów srebrzy-
stych,

65 cm w przypadku 
kasztanowców zwyczaj-
nych, robinii akacjowych, 
platanów klonolistnych,

50 cm w przypadku po-
zostałych drzew.

Drzewa o mniejszych 
niż podane powyżej ob-
wodach można usuwać z 
prywatnych nieruchomości 
bez konieczności dokony-
wania zgłoszenia. Obowią-
zek zgłaszania wycinki nie 
dotyczy także drzew usuwa-
nych w celu przywrócenia 
gruntów nieużytkowanych 
do użytkowania rolniczego.

Zgłoszenie, w którym na-
leży wskazać: imię i nazwi-
sko wnioskodawcy, oznacze-
nie nieruchomości, z której 
drzewo ma być usunięte oraz 
rysunek lub mapkę określa-
jącą usytuowanie drzewa na 
nieruchomości, można do-
starczyć osobiście lub drogą 
pocztową do siedziby Urzę-
du Miejskiego Śmigla – Pl. 
Wojska Polskiego 6, 64-030 
Śmigiel. W terminie 21 dni 
organ przyjmujący zgłosze-
nie przeprowadzi oględziny 
przeznaczonych do usunię-
cia drzew.

Organ, do którego wnie-
siono zgłoszenie, może w 
terminie 14 dni od daty do-
konania oględzin wnieść 
sprzeciw co do zamiaru 
wycinki drzew m.in. w przy-
padku lokalizacji drzewa: na 
nieruchomości wpisanej do 
rejestru zabytków, na tere-
nie przeznaczonym w miej-
scowym planie zagospo-
darowania przestrzennego 
na zieleń lub chronionym 
innymi zapisami miejsco-
wego planu zagospodaro-
wania przestrzennego, na 
terenach objętych formami 
ochrony przyrody. 

UWAGA! Za dzień wnie-
sienia sprzeciwu uznaje 
się dzień nadania decyzji 
administracyjnej w placów-
ce pocztowej. W związku z 
tym informacja o wniesieniu 
sprzeciwu może dotrzeć do 
zgłaszającego wycinkę w 
terminie dłuższym niż 14 
dni. Najlepiej po upływie 14 
dni sprawdzić w urzędzie 
czy nie zgłoszono sprzeci-
wu do wycięcia, gdyż wycin-
ka drzewa, w stosunku do 
którego zgłoszono sprzeciw 
zagrożone jest karą finan-
sową.

Reasumując, zgodnie z 
nowelizacją ustawy, usunię-
cie drzew: bez stosownego 
zgłoszenia, przed dokona-
niem oględzin przez organ 
oraz w przypadku sprzeciwu 
organu skutkować będzie 
naliczeniem administracyj-
nej kary pieniężnej. 

Zgodnie z nowymi regu-
lacjami zgłoszone drzewo 
usunąć można jedynie w 
terminie 6 miesięcy od dnia 
przeprowadzenia oględzin. 
Jeżeli w tym terminie drze-
wo nie zostanie usunięte 
jego wycinka będzie moż-
liwa dopiero po dokonaniu 
powtórnego zgłoszenia. 

Zmiany 
dla innych podmiotów

W przypadku wszystkich 
innych podmiotów, a także 
osób fizycznych usuwają-
cych  drzewa w związku z 
prowadzeniem działalności 
gospodarczej, obowiązek 
uzyskania zezwolenia uza-
leżniony jest także od ob-
wodu pnia mierzonego na 
wysokości 5 cm od gruntu. 
Wycinka drzew, których ob-
wody pni przekraczają okre-
ślone rozmiary (patrz na wy-
miary wskazane powyżej) 
wymaga uzyskania stosow-
nej decyzji zezwalającej na 
wycięcie drzew, wydawanej 
przez burmistrza, a w przy-
padku nieruchomości wpi-
sanej do rejestru zabytków 
– wojewódzkiego konserwa-
tora zabytków.

Stawki opłat za wycinkę
Na mocy nowej ustawy 

w terminie do 1 miesiąca od 
dnia wejścia w życie nowych 
przepisów minister właściwy 
do spraw środowiska w dro-
dze rozporządzenia określi 
wysokość stawek opłat oraz 
ich zróżnicowanie. Do czasu 
wejścia w życie ww. rozpo-
rządzenia do ustalania opła-
ty za usunięcie zieleni sto-
sowane będą maksymalne 
stawki określone w ustawie  
o ochronie przyrody. AKA

Nowe zasady wycinki drzew 

Droga w Zygmuntowie

Droga w Nowej Wsi

Chodnik w Bronikowie

Przekazane przez dar-
czyńców wiatraki już zdobią 
wnętrze Serwacego i cieszą 
oko zwiedzających. Do  gro-
na darczyńców dołączyli: 
Eugeniusz Hamrol, Ber-
nadeta Sołtysiak i Longina 
Dominiak ze Śmigla. Łącz-

Zbiórka wiatraków trwa!

Mieszkańcy Ziemina 
chcą rozebrania torów śmi-
gielskiej wąskotorówki na 
odcinku Wielichowo – Śnia-
ty i budowy na ich miejscu 
ścieżki pieszo-rowerowej. Z 
petycją w tej sprawie zwró-
cili się do śmigielskiego sa-
morządu. 

Głównym argumentem 
wysuniętym w petycji jest 
poprawa bezpieczeństwa 
osób poruszających się ro-
werami lub pieszo wzdłuż 
ruchliwej drogi wojewódz-
kiej, która tamtędy przebie-
ga. Szansę budowy ścieżki 
wnoszący petycję upatrują 
w możliwości pozyskania 
zewnętrznych środków na 
ten cel. 

Tory pozostaną
Sprawą zajęła się Rada 

Miejska Śmigla podczas 
wspólnego posiedzenia 
wszystkich komisji. Radni 
wzięli pod uwagę argumen-
ty mieszkańców Ziemina, 
ale także argumenty, które  
świadczą o historycznym 
znaczeniu kolejki, jako dzie-
dzictwa narodowego oraz 
możliwość pojawienia się w 
przyszłym roku specjalnych 
rządowych funduszy na re-
witalizację kolei wąskotoro-
wych. Ostatecznie radni nie 
wyrazili zgody na likwidację 
torowiska i takie stanowisko 
zawarli w uchwale podjętej 
podczas sesji 27 czerwca 
br. uznając petycję za nie-
uzasadnioną.  AKA

nie udało się już zgromadzić 
15 wiatraków, w tym 11 ofia-
rowanych przez darczyńców 
i 4 ze zbiorów urzędu miej-
skiego. Przypominamy, że 
akcja trwa i zakończy się do-
piero wówczas, gdy liczba 
wiatraków osiągnie 99.  AKA

Przedstawiciele Osiedla Nr 3 w Śmiglu przekazali wia-
trak na ręce burmistrz Małgorzaty Adamczak.

Panie: Bernadeta Sołtysiak i Longina Dominiak ze Śmi-
gla przekazują wiatrak burmistrz Małgorzacie Adamczak
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Trzynaście trzynastoosobowych drużyn wzię-
ło udział w XVII Turnieju Wsi i Osiedli, któ-
ry rozegrano 1 lipca br. w Wonieściu. Na 

uczestników czekały następujące konkurencje: 
„piłowanie bala”, „jedzenie precla”, „synchro-
niczne picie piwa”, „celny traf” oraz „narty wie-
loosobowe”. Mimo kapryśnej pogody, udało się 
rozegrać wszystkie przygotowane konkurencje. 
Najlepsza okazała się reprezentacja Bielaw, któ-
ra zdobyła 74 punkty. Tylko o jeden punkt mniej 
zdobyły reprezentacje Spławia i Bronikowa, na-
tomiast z wynikiem 66 punktów turniej ukończyło 
Stare Bojanowo. Imprezę zakończyła zabawa ta-
neczna przy muzyce zespołu „Baster”. AKA

Bielawy najlepsze w turnieju wsi
Po raz trzeci w Nietążko-

wie odbył się Supermaraton 
Szosowy „Szlakiem don Ki-
chota”.  Trasa przebiegała 
przez gminy Śmigiel i Prze-
męt. W wyścigu, który odbył 
się 8 lipca, wystartowało 
około 400 kolarzy.

W zawodach nie zabra-
kło reprezentantów gminy 
Śmigiel, w tym burmistrz 
Małgorzaty Adamczak, która 
wystartowała na dystansie 
MINI (73 km). Cykliści rywa-
lizowali również na dystan-
sie MEGA – 150 km i GIGA 
– 212 km.

Nie zabrakło także atrak-
cji dla dzieci. Na terenie przy 
Zespole Szkół Ponadgimna-
zjalnych w Nietążkowie od-
były się zawody oraz szereg 
konkurencji dla najmłod-
szych.

Organizatorem Super-
maratonu był Leszczyński 
Klub Kolarski, przy wsparciu 
m.in. Gminy Śmigiel, Ośrod-
ka Kultury Fizycznej i Re-
kreacji w Śmiglu oraz ZSP w 
Nietążkowie. MM

„Szlakiem 
don Kichota”

W czerwcu zakończył się trwający od lutego kurs nauki pływania dla uczniów klas trzecich szkół podstawowych z gminy Śmigiel. Kurs obejmował 20 
godzin dydaktycznych z zakresu nauki pływania i w połowie został sfinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki, a w połowie przez 
śmigielski samorząd. W programie wzięło udział 220 dzieci. 

Z inicjatywy burmistrz Małgorzaty Adamczak po zakończonym kursie, poza projektem, odbył się I Turniej Pływacki Uczniów Klas III. W turnieju wystar-
towało 62 zawodników. Organizacją turnieju zajęli się pracownicy Pływalni Akwawit w Lesznie. Dziewczęta i chłopcy pływali stylem dowolnym na dystansie 
25 m. Najlepsze w kategorii dziewcząt okazały się: Wiktoria Stróżak i Martyna Sadowska ze szkoły w Śmiglu oraz Zofia Schoepe ze Starego Bojanowa. 
Podium w kategorii chłopców zdominowali śmigielanie: Leśny Kacper, Talarek Krzysztof i Zimniak Wojciech.  AKA
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Wystawa starych zdjęć w 
śmigielskiej wieży wodocią-
gowej bije rekordy oglądal-
ności, stąd decyzja organiza-
torów: Michała Skrzypczaka, 
Włodzimierza Drótkowskie-
go – radnych Rady Miejskiej 
Śmigla oraz Bernarda Jago-
dzika – przewodniczącego 
Zarządu Osiedla nr 1 w Śmi-
glu o przygotowaniu kolej-
nych edycji. 

10 czerwca zakończyła 
się druga prezentacja archi-
walnych fotografii. Organi-
zatorzy przygotowują się do 
kolejnej wystawy, dlatego 
ponawiają apel do osób, któ-
re mają w swoich domowych 
zasobach stare zdjęcia o ich 
udostępnienie na potrzeby 
wystawy. Mieszkańcy gminy 
zainteresowani współpracą 
proszeni są o kontakt telefo-
niczny z Michałem Skrzyp-
czakiem, tel. 504 134 608. 

AKA

Widoki z dawnych lat

Z inicjatywy Alberta Pelca, 
dyrektora Szkolnego Schroni-
ska Młodzieżowego w Śmiglu 
oraz Anny Pohl, prezes sto-
warzyszenia „Światło Nadziei” 
30 czerwca na stadionie miej-
skim odbył się charytatywny 

Test Coopera
Test Coopera. Konkurencja 
ta polega na 12-minutowym 
nieprzerwanym biegu i służy 
badaniu wydajności. Celem 
imprezy było zebranie środ-
ków na zakup ortez dla małej 
Martynki, mieszkanki Starej 

Przysieki Drugiej. Pomimo 
deszczowej aury, chętnych 
nie zabrakło. Zebrano ponad 
5 tysięcy złotych.  W organiza-
cję przedsięwzięcia włączył 
się Klub Sportowy Speed 
Feet ’16. M.M.

Burmistrz Śmigla była 
inicjatorką I Porcelanowe-
go Biegu Świętojańskiego 
w Śmiglu zorganizowanego 
wspólnie z firmą Porceline 
by Maxim oraz Szkolnym 
Schroniskiem Młodzieżo-
wym i Ośrodkiem Kultury 
Fizycznej i Rekreacji. Im-
preza odbyła się nocą 24 
czerwca. Na dwóch dy-
stansach: 5 i 10 kilometrów 
wystartowało łącznie około 

Biegali w blasku pochodni
150 biegaczy. Na śmigiel-
skie zmagania dotarli także 
przedstawiciele samorządu 
w Krzywiniu: burmistrz Ja-
cek Nowak i jego zastępca 
Bartosz Kobus.

Na trasie biegu stanęli 
harcerze ze śmigielskie-
go hufca z pochodniami, 
a nad bezpieczeństwem 
uczestników czuwali stra-
żacy OSP Śmigiel oraz po-
licjanci. M.M.
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ZAPRASZAMY
• 5 sierpnia - Festyn Wiejski w Wonieściu
 - Zabawa taneczna w Starym Bojanowie
• 6 sierpnia   - Seans filmowy w Czaczu
• 12 sierpnia - Dyskoteka w stylu retro - teren wia-

traków
• 13 sierpnia - Seans filmowy w Nietążkowie
• 19 sierpnia - Dożynki wiejskie w Gniewowie, Karśni-

cach, Koszanowie, Księginkach, Machcinie, Morownicy, 
Nowym Szczepankowie, Olszewie, Spławiu, Żegrówku

• 25 sierpnia - Seans filmowy w Śmiglu
 - Ogólnopolski Zlot Turystów Kolarzy
• 26 sierpnia - Gminny Dzień Seniora
 - Zabawa taneczna – teren przy wiatrakach
 - Dożynki wiejskie w Karminie, Sierpowie, Wydorowie
• 27 sierpnia – XI Turniej Piłki Nożnej w Starym Bojanowie
 - Dożynki wiejskie w Bronikowie
• 2 września – Dożynki wiejskie w Nowej Wsi
• 2 września – Narodowe czytanie na rynku w Śmiglu
• 8 września – Gminny Dzień Seniora na sportowo
• 9 września – Seans filmowy w Wonieściu
• 16 września – Święto Kłosa i Chleba w Robaczynie
• 17 września – XII Wielka Parada Psów
• 22 września  – Seans filmowy w Brońsku
• 23 września - Koncert Jubileuszowy ZPiT „Żeńcy 

Wlkp” – aula PWSZ w Lesznie
• 30 września – Eliminacje do festiwalu Solo Tutti

Z POLICJI
9 czerwca - Śmigiel
Około godz. 22:45 na ul. 
Fechnera patrol zatrzymał 
do kontroli drogowej jadące-
go samochodem marki Su-
zuki Grand Vitara, 44-letnie-
go mieszkańca gm. Śmigiel. 
Przeprowadzone badanie 
stanu trzeźwości wykazało 
2,56 promila alkoholu w wy-
dychanym powietrzu kieru-
jącego.

13 czerwca - Nietążkowo
Około godz. 12:20 w Nie-
tążkowie doszło do zdarze-
nia drogowego. Kierujący 
pojazdem marki Nissan Al-
mera, 19-letni mieszkaniec 
Kościana podczas włączania 
się do ruchu wymusił pierw-
szeństwo przejazdu i dopro-
wadził do zderzenia z pra-
widłowo jadącym pojazdem 
marki Lancia Delta, którego 
kierowcą był 54-letni miesz-
kaniec powiatu poznańskie-
go. Uczestnicy zdarzenia 
byli trzeźwi. 54-latek został 
przewieziony do szpitala. 
Postępowanie w tej sprawie 
prowadzi KPP w Kościanie.

14 czerwca - Śmigiel
Około godz. 8:50 kierująca 
pojazdem marki Volvo, 57- 
letnia mieszkanka gminy 
Śmigiel nie ustąpiła pierw-
szeństwa przejazdu i do-
prowadziła do zderzenia z 
pojazdem marki Fiat Doblo, 
którego kierowcą był 39-let-
ni mieszkaniec gminy Śmi-
giel. Uczestnicy zdarzenia 
byli trzeźwi. Sprawca zda-
rzenia został ukarany MKK.

14 czerwca - Czacz
Około godz. 17:50 w Cza-
czu doszło do kolizji po-
jazdów. Kierujący samo-
chodem marki Peugeot 
407, 31-letni mieszkaniec 
Poznania nie zachował 
bezpiecznej odległości od 
poprzedzającego pojazdu, 
w wyniku czego najechał na 
tył forda mondeo, którego 
kierowcą był 40-letni miesz-
kaniec Kościana. Uczest-
nicy zdarzenia byli trzeźwi. 
Sprawca został ukarany 
MKK.

2 lipca - Karśnice
Około godz. 17:20 w Kar-
śnicach patrol zatrzymał 
kolejnego rowerzystę, który 
zdecydował się na prze-
jażdżkę w stanie nietrzeź-
wości. Przeprowadzone 
badanie stanu trzeźwości u 
63-letniego mieszkańca gm. 
Śmigiel wykazało ponad 2,2 
promila alkoholu w wydy-
chanym powietrzu.

7 lipca – Koszanowo
Około 17:30 w Koszano-
wie miała miejsce kolizja 
drogowa. Kierujący pojaz-
dem marki Alfa Romeo nie 
dostosował prędkości do 
warunków panujących na 
drodze najeżdżając na tył 
pojazdu marki Opel Astra. 
Uczestnicy zdarzenia byli 
trzeźwi. Sprawca, 19-letni 
mieszkaniec powiatu koś-
ciańskiego, został ukarany 
MKK.

koscian.policja.gov.pl

Członkowie kapeli du-
dziarskiej Zespołu Pieśni i 
Tańca „Żeńcy Wielkopolscy” 
z Nietążkowa zostali laure-
atami 51. Ogólnopolskiego 
Festiwalu Kapel Ludowych 
i Śpiewaków w Kazimierzu 
Dolnym.

W kategorii „Duży-Mały” 
Katarzyna Marach wraz z 
uczniami Kacprem Żurkiem 
(dudy) i Joanną Machowiak 
(skrzypce podwiązane) zajęli 
drugie miejsce, a trzecie przy-
dało Adamowi Knobel z ucz-
niami Mikołajem Kozakiem 

Sukces żeńców
(dudy) i Aleksandrą Franek. 
W kategorii kapel miejsce 
trzecie zajęli: Adam Knobel 
(dudy) i Joanna Machowiak 
(skrzypce podwiązane).

Był to pierwszy udział 
całej kapeli w tym najwięk-
szym i najważniejszym w 
Polsce festiwalu kapel i 
śpiewaków ludowych. In-
struktorami kapeli są Adama 
Knobel i Katarzyna Marach, 
a muzyków na festiwal de-
legowało Stowarzyszenie 
Miłośników Folkloru „Żeńcy 
Wielkopolscy”. ZPiT

Ośrodek Kultury Fizycznej 
i Rekreacji w Śmiglu 

zaprasza dzieci, młodzież 
i dorosłych do korzystania 

z obiektów sportowych
KORTY TENISOWE

poniedziałek – niedziela
godz.  9:00 – 11:00 - dzieci i młodzież  do lat 16 (z 

terenu gminy Śmigiel) bezpłatnie za okazaniem legi-
tymacji szkolnej

godz. 11:00 – 21:00 - ogólnodostępne
Bilety wstępu: 

Dla mieszkańców gminy Śmigiel:
• ulgowy (dzieci, uczniowie do lat 16) 5,00zł/h wy-

najęcia kortu,
• normalny -10,00 zł/h wynajęcia kortu.
Dla pozostałych osób:
• ulgowy (dzieci, uczniowie do lat 16) 8,00 zł/h wy-

najęcia kortu,
• normalny 16,00zł/h wynajęcia kortu.

Karnety:
Dla mieszkańców gminy Śmigiel:
• ulgowe na 10 godzin gry + 2 godziny gratis 50,00 zł,
• normalne na 10 godzin gry + 2 godziny gratis 

100,00 zł.
Dla pozostałych osób:
• ulgowe na 10 godzin gry + 2 godziny gratis 80,00 zł,
• normalne na 10 godzin gry + 2 godziny gratis 

160,00 zł.
Wypożyczenie sprzętu:

- wypożyczenie rakiety tenisowej 2 zł/godz.
Rezerwacji kortu można dokonać w godzinach 

otwarcia u gospodarza obiektu lub pod numerem te-
lefonu: 608-115-630.

ORLIK
Do 31 sierpnia 2017 r. kompleks boisk „Orlik” 

czynny jest od poniedziałku do niedzieli w godzinach 
12:00-21:30. Numer telefonu, pod którym można do-
konać rezerwacji: 734- 074- 601.

BASEN KĄPIELOWY
Do końca sierpnia basen otwarty jest od ponie-

działku do niedzieli w godzinach 11:00-19:00. 
Ceny biletów: 
Dzieci i młodzież 2 zł 
Dorośli 5 zł
Przy Karcie Dużej Rodziny – 50% zniżki
Bilety ważne są cały dzień.

SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA
W sezonie letnim z urządzeń siłowni zewnętrznej 

można korzystać do godz. 23:00 (prosimy o zacho-
wanie ciszy po godz. 22:00).

PLAC ZABAW
Czynny codziennie od 8:00 do 20:00

• Tadeusz Kozłowski, nowy prezes Klubu Sportowego 
Polonia Śmigiel oraz Kamila Grocka wybrana ponow-
nie na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorzą-
dowego w Śmiglu, 30 czerwca odebrali gratulacje z 
rąk burmistrz Małgorzaty Adamczak.

• Zastępca Burmistrza Marcin Jurga godnie reprezentuje 
gminę Śmigiel podczas zawodów sportowych odbywa-
jących się na terenie całego kraju. 11 czerwca wspólnie 
z partnerem biegowym Wojciechem Ptaszyńskim zdo-
był 5 miejsce na dystansie hardcore w Biegu Rzeźnika, 
czyli 103 km, który odbył się w Bieszczadach. Burmistrz 
Małgorzata Adamczak 30 czerwca 2017 r. złożyła mu 
gratulacje oraz życzenia dalszych sukcesów i czerpania 
nieustającej radości z posiadanej pasji.

Przypominamy!
W związku z zeszłoroczną zmianą w stawkach opłaty 
abonamentowej informujemy, że koszt za licznik do 
wody bezpowrotnie zużytej wynosi 1,00 zł. ZWK 
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Placek na maślance 
z owocami

Składniki: 
Ciasto: 2,5 szklanki mąki, szklanka cukru, 3 łyżeczki 

proszku do pieczenia, szklanka maślanki, pół szklanki ole-
ju, 2 jajka, owoce.

Kruszonka: 12 łyżek mąki, 9 łyżek cukru, 3/4 kostki 
masła.

Przygotowanie: Wszystkie składniki do ciasta wymie-
szać w misce widelcem, a następnie wyłożyć je na bla-
chę. Na ciasto należy ułożyć owoce, a następnie posypać 
wszystko kruszonką.  Wstawić do nagrzanego do 180oC 
piekarnika i piec przez 1 godzinę. 

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  •

Placek z owocami na maślance 
poleca KGW w Czaczu

Świeże, letnie owoce w cieście z kruszonką często królują na naszych stołach w wakacyjnym czasie. Prosty i sprawdzo-
ny przepis na taki właśnie wypiek prezentuje przewodnicząca KGW w Czaczu - Urszula Jąder.
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Tym razem proponujemy 
podróż w czasie. Śmigielska 
biblioteka poleca opowieść o 
dwóch wielkich miłościach, 
dwóch stratach i dwóch 
wieśniaczkach, które dzieli 
sto lat i łączy jeden tajemni-
czy szal. 

Wrzesień, 1911 r. Pie-
lęgniarka Clara Wood traci w 
pożarze szwalni ukochane-
go. Oddaje się pracy, usiłu-
jąc zapomnieć o tragicznym 

wydarzeniu. Na nowojorskiej 
wyspie Ellis opiekuje się 
chorymi imigrantami, wśród 
których poznaje mężczyznę 
zatraconego w rozpaczy po 
śmierci żony. W jego rze-
czach odnajduje intrygujący 
szal z nagietkowym wzorem 
i wyszytym imieniem oraz 
pewien dokument. Clara sta-
je przed trudnym dylematem 
- wyjawić prawdę choremu 
mężczyźnie?

Wrzesień, 2011 r. Wdo-
wa Taryn Michaels nie może 
pozbierać się po stracie 
męża, który zginął w ataku 
na World Trade Center. Tra-
gedia dotknęła ją tak boleś-
nie, że nawet córce nie wy-
jawiła prawdy o ojcu. Kiedy 
pewnego dnia natyka się na 
fotografię przedstawiającą ją 
na ulicy w dniu tragedii, musi 
ponownie otworzyć drzwi 
do przeszłości. W tamtym 
czasie uratował ją pewien 
nieznajomy, który może ją 
ponownie ocalić.

„Raptor” ze Śmigla 

Miejska Biblioteka w Śmiglu na czas remontu zaprasza czy-
telników do siedziby, przy ulicy Kościuszki 52 (dawny sklep 
spożywczy). Godziny otwarcia biblioteki: poniedziałek, śro-
da, piątek 12:00 – 19:00, wtorek 10:00 – 14:00, kontakt pod 
nr. tel. 604-232- 552.

Tymczasowa siedziba biblioteki

Alicja (4 lata) ze Śmigla

Pasjonat, miłośnik sa-
mochodów terenowych, 
zawsze otwarty na nie-
sienie pomocy drugiemu 
człowiekowi - tak pokrótce 
można opisać Bartosza 
Czarneckiego, rodowitego 
mieszkańca Śmigla. 

Bartosz prężnie dzia-
ła w Stowarzyszeniu Mi-
łośników Samochodów 
Terenowych  RAPTOR 
4x4 zrzeszającym osoby 
zafascynowane samocho-
dami terenowymi i sym-
patyków szeroko pojętego 
off-roadu. Założycielami 
stowarzyszenia są lesz-
czynianie: Maciej Młynarz 
i Marek Matuszczak, któ-
rzy przyciągnęli do grupy 
wielu sympatyków i dzia-
łaczy ze Śmigla, Gostynia, 
Leszna i okolic. 

Łączy nas jedna pasja 
i jedno zamiłowanie – auta 
terenowe. W stowarzy-
szeniu jest nas już 32, a 
samochodów 16. Są to 
prywatne auta seryjne tu-

ningowane przez właści-
cieli. Trenujemy na prywat-
nych terenach  życzliwych 
nam osób – mówi Bartosz. 
-  Często bierzemy udział 
w różnych wydarzeniach 
o charakterze charytatyw-
nym.

 Dzięki inicjaty-
wom śmigielanina wiele 
wydarzeń kulturalnych, 
przede wszystkim o cha-
rakterze charytatywnym, 
jest urozmaiconych o 
atrakcje przygotowywane 
przez stowarzyszenie. Ce-
lem miłośników czteroko-
łowców jest propagowanie 
swego hobby, pozyskiwa-
nie nowych sympatyków 
i wspieranie osób potrze-
bujących pomocy. Gru-
pa od lat wspiera WOŚP, 
pikniki parafialne oraz 
wydarzenia sportowe i 
charytatywne odbywają-
ce się w  gminie Śmigiel. 
Ponadto cyklicznie organi-
zuje wyjazdy dla członków 
stowarzyszenia oraz nie-

zrzeszonych posiadaczy 
samochodów terenowych 
i ich rodzin, podczas któ-
rych kierowcy doskonalą 
swoje umiejętności. Pro-
mując gminę Śmigiel oraz 
region leszczyński człon-
kowie stowarzyszenia bio-
rą czynny udział w rajdach 
organizowanych przez 
inne kluby i stowarzysze-
nia na terenie całej Polski.

Zachęcamy wszystkich 
do włączenia się w prace 
naszego stowarzyszenia. 

Zapewniam, że jazda au-
tami terenowymi to jeden 
z najbezpieczniejszych 
sportów. Po pierwsze taki-
mi  samochodami nie roz-
wijamy nadmiernej pręd-
kości, po drugie, dzięki 
masywności terenowców 
nawet przy ewentualnym 
„dachowaniu” istnieje mi-
nimalne ryzyko obrażeń – 
zapewnia Bartosz.

Rozwijając działalność 
stowarzyszenie sięga po 
środki zewnętrzne. Dzięki 
uzyskanemu w 2015 roku 
dofinansowaniu z progra-
mu „Wielkopolska wiara” 
udało się zakupić m. in.: 
namiot reklamowy. Obec-
nie „raptorzy” są w trakcie 
realizacji kolejnego projek-
tu w ramach tego progra-
mu. 

Dzięki dofinansowaniu 
uda nam się w sposób bar-
dziej profesjonalny pod-
chodzić do realizowanych 
działań – mówi Bartosz. - 
Zachęcamy wszystkich do 
włączania się w przygoto-
wywane przez nas akcje 
podczas różnych imprez.  

A.P.


