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Kurkowe Bractwo Strze-
leckie w Śmiglu 24 kwiet-
nia świętowało swój jubi-
leusz. W 2022 roku mija 
30 lat od reaktywacji brac-
twa po latach zawieruchy 
wojennej i trudnych cza-
sów w powojennej Pol-
sce. Obchody rozpoczęły 
się od przemarszu na oko-
licznościową Mszę św. Po 
niej odbyła się uroczysta 
akademia w sali Centrum 
Kultury z wręczeniem 
brackich odznaczeń, a na-
stępnie zawody strzelec-
kie. Świętowanie zakoń-
czył raut.

Już 29 stycznia 1945 
roku rozpoczęto próby re-
aktywacji działalności KBS 
w Śmiglu, ale nadzieje Kur-
kowych Bractw Strzeleckich 
na wznowienie pełnej dzia-
łalności okazały się złudne. 
Nowa władza państwowa 
zakazała wkrótce ich funk-
cjonowania. Prezydium Wo-
jewódzkiej Rady Narodowej 
w Poznaniu 2 sierpnia 1951 
r rozwiązało Kurkowe Brac-
two Strzeleckie w Śmiglu, 
a jego majątek znacjonalizo-
wano. W ten sposób zakoń-
czyły się kilkuletnie starania 
o reaktywowanie działalno-
ści KBS w Śmiglu.

Powiew czerwcowej ju-
trzenki wolności z 1989 r. 
spowodował odradzanie się 
ducha idei brackich. W Śmi-
glu inicjatorem reaktywowa-
nia KBS był powojenny jego 
członek Bronisław Krupa. 
Wystąpił z taką propozycją 
na zebraniu Cechu Rze-
miosł Różnych 29 września 
1991 r., na którym zawiązała 
się grupa inicjatywna. 

cd. na stronie 8

Jubileusz KBS w Śmiglu
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8 kwietnia br. Burmistrz 
Małgorzata Adamczak 

wraz z Ewą Mitułą Skarbni-
kiem Śmigla podpisały dwie 
umowy na przekazanie Gmi-
nie Śmigiel dotacji celowych 
ze środków samorządu Wo-
jewództwa Wielkopolskiego.

Pierwsza z dotacji opie-
wa na kwotę 64.688,00 zł 
i stanowi dofinansowanie do 
budowy i przebudowy dróg 
dojazdowych do gruntów rol-

Dobre informacje

nych w obrębie Koszanowa.
Druga dotacja w wysokości 

20.000,00 zł zostanie prze-
znaczona na zakup drzew 
miododajnych, które zostaną 
nasadzone w gminie.

Podpisanie umów z udzia-
łem Krzysztofa Grabowskie-
go Wicemarszałka Woje-
wództwa Wielkopolskiego 
odbyło się w Czempiniu.

AKA

Inwestycje

Zakończono przebudowę ul. Dworcowej w Starym Bo-
janowie. Wykonawcą jej był Zakład Komunalny w Śmiglu 
Sp. z o. o., a wartość opiewała na kwotę: 371.009,39 zł. Inwe-
stycja obejmowała: przebudowę chodników, zjazdów, zatok 
parkingowych, wymianę krawężników oraz zagospodarowa-
nie zieleni.

Ponadto wymieniono zniszczone, drewniane elementy oraz 
oczyszczono i zakonserwowano metalowe okucia bramy wjaz-
dowej cmentarza poewangelickiego przy ul. Reymonta w Śmi-
glu. Zadanie to wykonano w czasie 30.11.2021-03.12.2021 r., 
a wartość inwestycji opiewała na kwotę: 7.792,05 zł brutto.

Wykonano również renowację furtki na cmentarzu poewan-
gelickim przy ul. Reymonta w Śmiglu w czasie: 28.02.2022-
20.04.2022 r. Wartość inwestycji opiewała na kwotę: 5.166,00 
zł brutto.

AJ

Plebiscyt na Sportowca 
Roku 2021

Wyróżnienie zostało 
nadane 21 sportow-

com przez Kapitułę na pod-
stawie formularzy zgłosze-
niowych przesłanych przez 
osoby fizyczne, instytucje, 
kluby sportowe oraz orga-
nizacje społeczne i poza-
rządowe. Rozstrzygnięcie 
miało odbyć się pod koniec 
stycznia, jednak z powodu 
epidemii zostało przesunięte 
i odbyło się 31 marca 2022 
roku.

Reprezentanci gminy Śmi-
giel zostali zaproszeni do sali 
sesyjnej Urzędu Miejskiego 
Śmigla, gdzie podczas obrad 
sesji Rady Miejskiej Śmigla 
odebrali wyróżnienia z rąk 
Zygmunta Ratajczaka - kie-
rownika Ośrodka Kultury Fi-
zycznej i Rekreacji w Śmiglu 

przy wsparciu Wiesława Ka-
sperskiego - Przewodniczą-
cego Rady Miejskiej Śmigla 
oraz Marcina Jurgi – Zastęp-
cy Burmistrza Śmigla.
Wyróżnienia otrzymali:

Julia Borowska – KS Po-
lonia Śmigiel (tenis stołowy), 
Bartosz Tycner – Śmigiel-

skie Towarzystwo Cyklistów 
(jazda na rowerze), Jakub 
Jankowski – KS Polonia 
Śmigiel (tenis stołowy), Wik-
tor Skrzypczak – KS Wieża 
Śmigiel (szachy), Adam Do-
rynek – KS Wieża Śmigiel 
(szachy), Joanna Hałas – 

KS Wieża Śmigiel (szachy), 
Maksymilian Chudek – KS 
Wieża Śmigiel (szachy), Ka-
tarzyna Nowak – KS Polonia 
Śmigiel (tenis stołowy), Zofia 
Tyczewska – Śmigielskie To-
warzystwo Cyklistów (jazda 
na rowerze), Diana Mulczyń-
ska – Śmigielskie Towarzy-
stwo Cyklistów (jazda na 
rowerze), Zofia Wawrzyniak 
– Byczki Gniewowo (siatków-
ka), Edward Kędzia – Bycz-
ki Gniewowo (piłka nożna), 
Zuzanna Wieczorek – KS 
Polonia Śmigiel (tenis stoło-
wy), Paweł Jaśkowiak – UKS 
Grom Czacz (piłka nożna), 
Kacper Mania – LUKS Sta-
re Bojanowo (piłka nożna), 
Serafin Kaczor – LUKS Sta-
re Bojanowo (piłka nożna), 
Adam Szulc – LUKS Stare 

Bojanowo (piłka nożna), 
Kinga Zielińska – sekcja bie-
gacza OKFIR (biegi), Michał 
Szkudlarek – sekcja biega-
cza OKFIR (biegi), Przemy-
sław Adamczak – UKS Grom 
Czacz (piłka nożna), Kamil 
Chwastyniak – Byczki Gnie-
wowo (siatkówka).

W związku z faktem, że 
Ośrodek Kultury Fizycznej 
i Rekreacji w Śmiglu ob-
chodzi w tym roku XX-lecie 
istnienia, podczas sesji pa-
miątkowy grawerton otrzymał 
także Zygmunt Ratajczak.

MM

Na zaproszenie Grupy 
Rekonstrukcji Historycznej 
Tschuff, Stowarzyszenie Hi-
storyczne Cichociemnych 
Spadochroniarzy Armii Krajo-
wej wzięło udział w sprząta-
niu zabytkowego cmentarza 
w Robaczynie, którego histo-
ria sięga XVIII w. Po bogatym 
wstępie historycznym doty-

czącym historii powstania 
cmentarza przygotowanym 
przez Miłosza Kicińskiego 
członkowie Stowarzyszenia 
przystąpili do pracy. Najbar-
dziej skupili się na pomniku 
poświęconym żołnierzom 
poległym w latach 1864-66, 
1870-71, 1914-19.

 MD, foto Oskar Sieracki
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W Szkolnym Schronisku Młodzieżowym oraz bu-
dynku byłego przedszkola w Starym Bojanowie 

przebywa obecnie 51 Ukraińców. Uchodźców w całej 
gminie Śmigiel jest więcej, jednak ze względu na to, 
że przebywają u osób prywatnych nie są odnotowane 
przez śmigielski samorząd. Pewien ogląd daje liczba 
nadanych numerów PESEL przez pracowników USC, 
która na dzień 25.04. wynosi 311.

Gmina Śmigiel poprzez Ośrodek Pomocy Społecznej 
zapewnia uchodźcom pomoc psychologiczną, obsługu-
je punkt wydawania odzieży przy ul. Lipowej w Śmiglu 
(punkt jest czynny w poniedziałki, wtorki i czwartki od 
11.00 do 14.00) oraz przyznaje posiłki dla dzieci w szko-
le i przedszkolu.

W miesiącu kwietniu rozpoczęły się wypłaty świad-
czeń pieniężnych przysługujących uchodźcom, a także 
wypłaty świadczeń dla podmiotów za zapewnienie za-
kwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy prze-
bywającym na terytorium RP.

MM

Trzeci transport z darami dla Ukrainy od naszych przyja-
ciół z francuskiego miasta Neufchateau dotarł do Śmigla 9 
kwietnia br. Trzy busy z najpotrzebniejszymi produktami trafiły 
do kolejnych osób przebywających na terenie naszej gminy, 
a także zostały przekazane na teren Ukrainy, gdzie taka po-
moc jest jeszcze bardziej potrzebna. AKA

29 marca br. Piotr Filipowicz - wiceprezes Fundacji na 
Rzecz Ochrony Zabytków Ziemi Śmigielskiej wygłosił w Izbie 
Pamięci Ziemi Śmigielskiej prelekcję na temat wczesnych 
dziejów Ziemi Śmigielskiej. Była to również okazja do po-
znania historii powstania izby oraz lekcja jak korzystać z jej 
zasobów.

Foto Lidia Skrzypczak

Prelekcja

Gminny Dzień Profilaktyki Zdrowia odbył się 
23 kwietnia 2022 roku w Centrum Kultury w Śmiglu. 

To kontynuacja akcji rozpoczętej w 2019 roku. Zazwyczaj 
odbywa się ona w październiku – miesiącu walki z rakiem 
piersi, jednak w związku z dużym zainteresowaniem w tym 
roku bezpłatne badania odbędą się dwukrotnie.

Podczas wiosennej edycji do dyspozycji były: mammobus, 
osteobus, trychobus, usg jamy brzusznej, usg piersi, usg tar-
czycy, a także badania krwi oraz cukru we krwi.

Wydarzeniem towarzyszącym była akcja poboru 
krwi, gdzie dzięki 43 krwiodawcom do banku krwi trafiło 
18920 ml tego bezcennego płynu.

Organizatorem Gminnego Dnia Profilaktyki Zdrowia 
są Gmina Śmigiel oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych w Śmiglu. Akcję poboru krwi organiza-
cyjnie wsparły: Klub HDK PCK „Błękitna Kropelka” oraz Grupa 
Motocyklowa „Wind Wolves”.

AKA

24 kwietnia Małgorzata Adamczak Burmistrz Śmigla zapro-
siła do wspólnego stołu obywateli Ukrainy przebywających 
w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym oraz byłym przed-
szkolu w Starym Bojanowie. Związane to było z obchodzo-
ną tego dnia na Ukrainie Wielkanocą. Na jej zaproszenie 
odpowiedziało 40 osób. Śniadanie Wielkanocne odbyło się 
w Centrum Kultury w Śmiglu. Wzięli w nim udział także przed-
stawiciele sztabu kryzysowego bezpośrednio opiekujący się 
uchodźcami oraz ks. dziekan Krzysztof Mizerski i przewodni-
czący Rady Miejskiej Śmigla Wiesław Kasperski. 

AKA

Gminny Dzień Profilaktyki

W Wielki Czwartek na śmigielskim rynku odbyło się spo-
tkanie dzieci z gminy Śmigiel z Zajączkami Wielkanocnymi. 
Specjalnym gościom towarzyszyła burmistrz Małgorzata 
Adamczak oraz śmigielski wiatrak Serwacy. Na każdego, kto 
o godzinie 11:00 przybył do centrum czekał słodki upominek.

Ponadto zajączki zaprosiły dzieci do wspólnego ustrojenia 
rynku w wielkanocne pisanki. Organizatorami spotkania byli: 
Burmistrz Śmigla oraz Centrum Kultury w Śmiglu.

Zajączki odwiedziły także dzieci z Ukrainy, które przeby-
wają w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Śmiglu oraz 
w budynku dawnego przedszkola w Starym Bojanowie. Tam 
Zajączek wręczał im paczki zakupione m.in. z akcji jaką prze-
prowadził dyrektor schroniska Albert Pelec, który w stroju za-
jączka przebiegł poznański półmaraton zbierając fundusze 
właśnie na ten cel. MM, foto Joanna Lajsner

11 kwietnia w Zespole Szkół w Czaczu odbył się etap fina-
łowy XXII Gminnego Konkursu Ortograficznego  pod patro-
natem Burmistrza Śmigla. Uczniowie z pięciu szkół naszej  
gminy rywalizowali o tytuł „Mistrza Ortografii”. Zmagania z nie-
łatwymi  regułami ortograficznymi oraz zasadami interpunk-
cyjnymi  stoczono w dwóch kategoriach wiekowych:  klasy 
IV – VI oraz klasy VII – VIII.  
Laureaci konkursu:
Klasy IV – VI:

I miejsce zajęła Maria Skrzypczak (Szkoła Podstawowa 
w Śmiglu), II miejsce Nikodem Gbiorczyk (Zespół Szkół 
w Czaczu), a III miejsce Filip Kałucki (Szkoła Podstawowa 
w Starej Przysiece Drugiej)
Klasy VII – VIII:

I miejsce zajęła Zofia Schoepe (Zespół Szkół w Starym Bo-
janowie), II miejsce Anna Stróżyńska (Szkoła Podstawowa 
w Starej Przysiece Drugiej), a III miejsce Igor Hojan (Zespół 
Szkół w Starym Bojanowie). AKA

XXII Gminny Konkurs 
Ortograficzny
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27 marca w Family Club 
w Śmiglu odbył się finał Bow-
lingowych Zmagań Sołectw.

Turniej w Gminie Śmigiel 
odbył się po raz pierwszy 
z inicjatywy burmistrza Śmi-
gla, a jego organizatorami 
byli: Ośrodek Kultury Fizycz-
nej i Rekreacji oraz Centrum 
Kultury. W zawodach wy-
startowały 24 drużyny, które 
w wyniku losowania zostały 
podzielone na cztery grupy 
eliminacyjne.

Po eliminacjach wyłonione 
zostały cztery drużyny, które 
zmierzyły się ze sobą w wiel-
kim finale. Finał zakończył 

Finał rozegrany

się zwycięstwem sołectwa 
z Poladowa, które zdobyło 
591 punktów. Drugie miejsce 
przypadło ekipie z Nowego 
Białcza (488 punktów), trze-
cią lokatę zajęło Koszanowo 
z wynikiem 473 punktów, 
a czwartą Bielawy (460 punk-
tów).

Wszystkie drużyny otrzy-
mały puchary. W imieniu sa-
morządu wręczył je Wiesław 
Kasperski - przewodniczący 
Rady Miejskiej Śmigla. Orga-
nizatorzy dziękują za udział 
wszystkim sołectwom.

AS
Foto OKFiR

Zakończyła się wiosenna edycja „Drzewko Życia” 
w gminie Śmigiel. Akcja powstała z inicjatywy bur-

mistrza Małgorzaty Adamczak w 2018 roku i za każdym 
razem cieszy się dużym zainteresowaniem. Głównym ce-
lem akcji jest stworzenie możliwości upamiętnienia naro-
dzin najmłodszych mieszkańców gminy Śmigiel, poprzez 
udział uczestnika akcji w sadzeniu drzewa. Dodatkową 
formą upamiętnienia narodzin dziecka jest możliwość 
umieszczenia przed drzewem tabliczki, na której zamiesz-
czone zostanie imię dziecka oraz data Jego urodzenia.

W minionej edycji udział wziąć mogły dzieci urodzone 
w okresie od października 2021 do lutego 2022, a także 
dzieci, które nie zdążyły zgłosić się poprzednim razem. 
Po raz pierwszy umożliwiono sadzenie drzewek na pry-
watnych posesjach. Zdecydowało się na to 5 rodzin. Po-
zostałe drzewka zostały zasadzone w: Czaczu, Przysiece 
Polskiej, Starej Przysiece Pierwszej, Wonieściu, Starym 
Bojanowie, Olszewie, Sierpowie, Nowej Wsi, Bielawach 
i Śmiglu. Łącznie zasadzonych zostało 28 drzewek.

Kolejna akcja już jesienią. Wówczas będą mogły wziąć 
w niej udział dzieci urodzone od marca 2022 a także te, 
które nie zdążyły zgłosić się do bieżącej akcji.

Uwaga! Przypominamy, że o tabliczki dbają rodziny 
dzieci. A zatem wszelkie naprawy i restauracja tabliczek 
są w Państwa gestii. MM

Pierwsze w Czaczu

26 marca 2022 r. w sali 
wiejskiej w Czaczu rozegrano 
Pierwsze Mistrzostwa Gminy 
Śmigiel w Tenisie Stołowym 
dla Zawodników Niezrzeszo-
nych w PZTS.  

W kategorii seniorów zwy-
ciężył  Michał Skałecki ze 
Śmigla. Na drugim miejscu 
uplasował się Wiesław Paw-
lak z Czacza, a na trzecim  
Maciej Kozłowski z Wielicho-
wa.

W związku z brakiem za-
wodniczek w kategorii kobiet, 
do mistrzostw dopuszczono 
zawodniczki GLKS „Orlęta” 
Czacz. Pierwsze miejsce za-
jęła Julia Zamelska ze Śmi-

gla, drugie Patrycja Myszuk 
z Czacza, a trzecie Marianna 
Kobiałka z Czacza.

Fundatorem pucharów 
była Rada Miejska Śmigla. 
Statuetki  dla najmłodszych 
uczestników zawodów ufun-
dował sponsor Grzegorz 
Jankowiak. Napoje zostały 
ufundowane przez  Błażeja 
Zamelskiego, a wyżywienie 
zorganizowała Firma Ma-
sarsko-Wędliniarska  Maciej 
Kozłowski z Wielichowa.

Organizatorem mistrzostw 
było Stowarzyszenie GLKS 
,,Orlęta’’ Czacz. 

GLKS

Drużyny tenisistów ze 
Szkoły Podstawowej w Śmi-
glu odniosły sukcesy podczas 
mistrzostw na szczeblu woje-
wódzkim.

W Obornikach 22 marca br. 
dziewczęta w składzie: Alek-
sandra Przybylska, Zuzanna 
Wieczorek i Maria Żak stanę-
ły na najwyższym miejscu po-
dium podczas  Drużynowych 
Mistrzostw Wielkopolski w Te-
nisie Stołowym Dzieci. II miej-
sce na podium zajęła drużyna 
chłopców w składzie: Piotr 
Wieczorek, Jakub Handke 
i Adrian Leśniczak.

Tenisiści w dobrej formie

24 marca br. również 
w Obornikach odbyły się 
Drużynowe Mistrzostwa 
Wielkopolski w Tenisie Sto-
łowym Młodzieży. Drużyna 
w składzie: Julia Borowska, 
Natalia Lemańska i Domini-
ka Sworacka zajęła I miejsce.

13 kwietnia br. z tenisista-
mi, ich instruktorką Danutą 
Strzelczyk oraz dyrektorem 
szkoły Robertem Plewką 
spotkała się burmistrz Mał-
gorzata Adamczak, by po-
gratulować im osiągniętych 
sukcesów.

AKA

 15 zawodników Klubu Szachowego „Wieża” Śmigiel 
rywalizowało 2 i 3 kwietnia br. w Lesznie w Półfinale 
Mistrzostw Wielkopolski Juniorów i Młodzików Strefy 
Zachodniej w Szachach.

 Do Finału Mistrzostw Wielkopolski, który zostanie ro-
zegrany w czerwcu br. w Sypniewie awans wywalczyli:
- w kategorii chłopców do lat 15 - Wiktor Skrzypczak, 
który uplasował się na miejscu 1 i Adam Dorynek zaj-
mujący miejsce 3;
- w kategorii chłopców do lat 11 - Stanisław Samoląg , 
który zajął miejsce 4,
- w kategorii dziewcząt do lat 9 - Anna Kapłońska, która 
zdobyła miejsce 5.

 Gratulujemy naszym szachistom i życzymy sukcesów 
w czerwcowym finale wojewódzkim. AKA

W pierwszą sobotę kwiet-
nia odbył się rajd rowerowy 
w ramach XXVIII Śmigielskiej 
Wiosny Turystycznej. Organi-
zatorami byli Ośrodek Kultury 
Fizycznej i Rekreacji w Śmi-
glu oraz Rada Sołecka wsi 
Przysieka Polska.

Miłośnicy jazdy na rowe-
rze mieli do pokonania do-
wolną trasę kolarską, jednak 
uczestnicy musieli pokonać 
minimum 15 kilometrów. Po 
przyjeździe na „metę” każdy 
turysta otrzymał pamiątkowy 
znaczek okolicznościowy, 
mógł też zregenerować siły 
posilając się drożdżówkami.

Dla kolarzy zostały przy-
gotowane zabawy i konkursy 
„na wesoło”, w których każ-
dy mógł spróbować swoich 
sił. Uczestnicy zmierzyli się 

między innymi w takich kon-
kurencjach jak: kopciuszek, 
bieg między wyznaczonymi 
liniami czy tradycyjnie naj-
wolniejsza jazda na rowerze. 
Najlepsze trójki poszczegól-
nych zabaw otrzymały nagro-
dy rzeczowe.

Najlepsi w konkursach 
okazali się :
-wśród dzieci i młodzieży: 
Piotr Wieczorek (Śmigiel), 
Martyna Markowska (Przy-
sieka Polska), Nadia Janicka 
(Bronikowo), Natalia Lemań-
ska (Śmigiel) i Aleks Walko-
wiak (Bronikowo);
-wśród dorosłych: Renata 
Frąckowiak (Kościan), Domi-
nik Wolff (Widziszewo), Be-
ata Kostańska (Kościan) oraz 
Marian Nowak (Kościan).

OKFiR, foto AS

Śmigielska Wiosna

Zlot Food Trucków, Motopiknik i Mażoretkowe Show 
połączyły się w ostatni weekend kwietnia w jedną 

imprezę pod nazwą „Wiosna na placu targowym”. W so-
botę imprezie towarzyszyły koncerty zespołów Dixi Kings 
i Sunday Morning. Szczególnie barwnie było na placu tar-
gowym w niedzielę, a to za sprawą występów grup mażo-
retkowych ze Śmigla, Krzywinia i Lipna.

MD
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23 marca 2022 r. w kapli-
cy poewangelickiej w Śmiglu 
odbył się wernisaż wystawy 
Mistrzów Fotografii - sekcji 
działającej przy Centrum 
Kultury w Śmiglu. Grupa 
funkcjonuje pod bacznym 
okiem instruktora Sławomira 
Skrobały.

Trwająca trzy tygodnie wy-
stawa cieszyła się ogromnym 
zainteresowaniem. Zoba-
czyło ją kilkaset osób. Obok 

Wernisaż Mistrzów

mieszkańców Ziemi Śmigiel-
skiej, efekt twórczości śmi-
gielskich Mistrzów, obejrzały 
też osoby z odleglejszych 
zakątków Wielkopolski i nie 
tylko.  

Dla tych, którzy nie mogli 
przyjechać do Śmigla zosta-
ła stworzona trójwymiarowa 
wirtualna ekspozycja, którą 
nadal można obejrzeć na fa-
cebookowej stronie Mistrzów 
Fotografii. AKA

Obrazy niedokończone

Od 28 marca do 20 kwiet-
nia w sali kameralnej Cen-
trum Kultury w Śmiglu można 

było obejrzeć wystawę prac 
Antoniego Szulca zorgani-
zowaną w pierwszą rocznicę 

jego śmierci. Wysta-
wa pn. „Chwile... ob-
razy niedokończone” 
to zauważone frag-
menty krajobrazu, 
zachwyt nad pięk-
nem świata i natury. 

Dla Tolka to ona 
stanowiła główne 
źródło inspiracji i na-
tchnienia do tworze-
nia swoich niepowta-
rzalnych obrazów.

MD

Misterium Męki

10 kwietnia br. w Centrum 
Kultury w Śmiglu odbył się 
spektakl „Misterium Męki 
Pańskiej” w reżyserii Janusza 
Dodota. Przed publicznością 
wystąpili: Lena Domagała, 
Kinga Klecha-Włodarczak, 
Alicja Mielcarek, Alicja Waw-
rzyniak, Marta Włodarczak, 

Mateusz Jurga oraz Maciej 
Wesołek. Oprawę muzycz-
ną zapewnili: Michał Dolata 
i Marcin Ruszkiewicz, zaś 
wokalną Gabriela Itkowiak.

Spektakl odbył się w ra-
mach współpracy Galerii Te-
atr z Centrum Kultury w Śmi-
glu. AKA
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Z POLICJI

ZAPRASZAMY
2 maja – Premiera filmu „Kiedyś byliśmy sąsiadami”, 
CK Śmigiel, godz. 19:00
3 maja – Msza św. w intencji Ojczyzny, kościół pw. NMP 
Wniebowziętej w Śmiglu, godz. 11:30
13 maja – „W krainie baśni i bajek” – amfiteatr w Śmiglu
20-22 maja – XXIX Dni Śmigla – plac targowy
28 maja – Gminny Bieg Przedszkolaka – szczegóły 
na www.smigiel.pl
28 maja – Festyn Strażacki w Machcinie
1 czerwca – Gminny Dzień Dziecka
5 czerwca – Festyn Rodzinny w Starym Bojanowie 
5 czerwca – Gminne Zawody Pożarnicze – hipodrom

8 kwietnia – Poladowo
Około godz. 14:10 kierują-

cy ciągnikiem rolniczym mar-
ki Zetor, 40-letni mieszkaniec 
gminy Śmigiel, w wyniku nie-
prawidłowego manewru skrę-
tu doprowadził do zderzenia 
bocznego z samochodem 
marki Volvo V40, którym kie-
rował 39-letni mieszkaniec 
gminy Przemęt. 

9 kwietnia – Bruszczewo
Około godz. 20:55 na 

ul. Okrężnej, 25-letni miesz-
kaniec gminy Śmigiel, kie-
rował pojazdem marki Kia 
Shuma, będąc w stanie nie-
trzeźwości (blisko 1,5 promila 
alkoholu w wydychanym po-
wietrzu). Mężczyznę zatrzy-
mano w PDOZ KPP Kościan. 

12 kwietnia – Stare Boja-
nowo

Około godz. 14:30, 
500 metrów przed stacją 
PKP, pociąg relacji Przemyśl- 
Gdynia, na torze w kierunku 
Poznania, potrącił 18-letnie-
go mieszkańca powiatu ko-
ściańskiego, w wyniku czego 

mężczyzna zmarł. Trwa usta-
lanie okoliczności zdarzenia 
pod nadzorem Prokuratury 
Rejonowej w Kościanie.

16 kwietnia – Śmigiel
Około godz. 14:45 na 

skrzyżowaniu ulic św. Wita 
i Lipowej, kierujący pojaz-
dem marki VW Golf, 20-letni 
mieszkaniec gminy Śmigiel, 
nie ustąpił pierwszeństwa 
przejazdu prawidłowo jadą-
cemu samochodowi marki 
Renault Modus, którym kie-
rowała 54-letnia mieszkanka 
gminy Śmigiel. Sprawcę uka-
rano mandatem karnym.

18 kwietnia – Morownica
Około godz. 08:00 na 

ul. Leśnej, kierujący pojaz-
dem marki Mercedes, 24-let-
ni mieszkaniec gminy Śmigiel 
w wyniku nieprawidłowego 
manewru cofania najechał na 
unieruchomiony pojazd mar-
ki Seat, którego właścicielem 
jest 36-letni mieszkaniec po-
wiatu gostyńskiego. Sprawcę 
ukarano mandatem karnym.

WŁAŚCICIELU, 
ZARZĄDCO BUDYNKU!

Pamiętaj o obowiązku złożenia deklaracji o źródłach 
ogrzewania budynków.

Jeśli jesteś właścicielem lub zarządcą budynku (miesz-
kalnego lub niemieszkalnego), masz ustawowy obowiązek 
złożyć deklarację o źródle ciepła do Centralnej Ewidencji 
Emisyjności Budynków (CEEB)

TERMIN SKŁADANIA DEKLARACJI
• dla źródeł ciepła i spalania paliw uruchomionych 

przed 1 lipca 2021 roku – 30 czerwca 2022 roku
• dla źródeł ciepła i spalania paliw uruchomionych 

po lipca 2021 roku – 14 dni od dnia uruchomienia

Deklarację można złożyć na dwa sposoby:
1. drogą elektroniczną www.zone.gunb.gov.pl
2. w formie papierowej w Urzędzie Miejskim Śmigla

 31 marca w Zespole Szkół 
w Czaczu odbył się II Gmin-
ny Konkurs Matematyczny 
pod patronatem Przewod-
niczącego Rady Miejskiej 
Śmigla „Zostań mistrzem 
matematyki”. Konkurs odbył 
się w dwóch kategoriach 
wiekowych: klas IV-VI oraz 
klas VII-VIII. W tym dniu do 
szkoły w Czaczu przyjechali 
Szkolni Mistrzowie Matema-
tyki z gminy Śmigiel.

4 kwietnia zwycięzcy spo-
tkali się ponownie, aby ode-
brać nagrody z rąk Wiesława 
Kasperskiego – Przewod-
niczącego Rady Miejskiej 
Śmigla.
Kategoria IV-VI
1 miejsce Gabriela Domagała, 
Zespół Szkół w Czaczu

2 miejsce Mikołaj Psiuk, 
Szkoła Podstawowa im. Kon-
stytucji 3 Maja w Śmiglu
3 miejsce Tomasz Kurpisz, 
Zespół Szkół w Starym Bo-
janowie
Kategoria VII-VIII
1 miejsce Lena Domagała, 
Szkoła Podstawowa im. Kon-
stytucji 3 Maja w Śmiglu
2 miejsce Wiktor Skrzypczak, 
Szkoła Podstawowa im. Kon-
stytucji 3 Maja w Śmiglu
3 miejsce Jakub Jóźwiak, 
Szkoła Podstawowa w Starej 
Przysiece Drugiej

Serdecznie wszystkim gra-
tulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów. 

ZS 
Foto ZS w Czaczu

Matematyczni mistrzowie
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·  Biblioteka poleca  ·

„Mity o Poznaniu” – Marek 
Rezler

Poznaniacy mają prawo 
być dumni ze swojej przeszło 
tysiącletniej historii. Jednak 
wokół niej przez ostatnie 
lata narósł szereg niefor-
tunnych mitów, uproszczeń 
i przeinaczeń. Wiele faktów 
uległo zapomnieniu. Książ-
ka Marka Rezlera z mocnym 
uderzeniem trafia w istotę 
tych nieporozumień. Prostu-
je wykrzywione opinie, od-
świeża zapodziane wydarze-

nia, daje świadectwo o tym, 
że Poznań nie jest tylko nud-
nym, biznesowym miastem.

• Co robili w Poznaniu Napo-
leon, Chopin i Piłsudski?

• Czy powstanie wielkopol-
skie w 1918 roku było jedy-
nym zwycięskim?

• Czy tzw. solidność Wielko-
polan to mit czy rzeczywi-
stość?

• Co przeżył Poznań pod nie-
miecką okupacją?

• Dlaczego poznaniacy nie 
potrafią reklamować swoich 
dokonań?
 

Bibliotekarki Miejskiej Bi-
blioteki w Śmiglu polecają tą 
pozycję i mają nadzieję, że 
czytając o stolicy Wielkopol-
ski zdobędą państwo dużo 
ciekawych informacji i miło 
spędzą czas.

Zapraszamy!

Zakręcone drożdzówki
Redakcyjny kolega podzielił się z nami przepisem na 

zakręcone drożdżówki, które mogą być smacznym drugim 
śniadaniem.

Składniki (na 12 sztuk):
540 g mąki pszennej, 80 g cukru, 3/4 łyżeczki soli, 

20 g świeżych lub 10 g suchych drożdży, 75 g roztopionego 
masła, 250 ml mleka i 2 duże jajka.

Wykonanie:
Mąkę pszenną należy wymieszać z drożdżami, następnie 

dodać resztę składników i wyrobić. Na koniec wlać roztopio-
ne masło. Wyrobić ciasto, uformować z niego kulę i włożyć 
do oprószonej mąką miski. Przykryć i odstawić w ciepłe miejsce do podwojenia objętości.

Wyrośnięte ciasto raz jeszcze krótko wyrobić, następnie rozwałkować na prostokąt. Rozwałkowane ciasto posmaro-
wać ulubionym nadzieniem. Trzymając ciasto za dłuższy bok założyć do środka (do 2/3 długości ciasta), a następnie 
przykryć ciasto zakładając drugi dłuższy bok na wierzch. Skleić ciasto z każdej strony, a następnie pokroić ostrym nożem 
na 12 równych pasków. Każdy pasek ciasta wziąć w dłonie i  dwukrotnie przekręcić.

Uformowane drożdżówki ułożyć na blaszce na papierze do pieczenia, przykryć ręcznikiem i zostawić w cieple do 
podwojenia objętości. Przed upieczeniem rozsmarować glazurą (1 jajko + 1 łyżka wody). Piec w temperaturze 180oC 

przez ok. 20 minut. Po przestudzeniu polukrować według uznania.

Przygarnij mnie

Fot. Sławomir Biały

Dorian to kilkuletni, ważący niespełna 10 kg piesek. 
Jest towarzyski i uwielbia spacery. 

Jeśl i  pragniesz zaadoptować Doriana 
zgłoś się do przytuliska w Śmiglu tel. 781 747 180.

 Redakcja

11 listopada tego same-
go roku w Domu Rzemiosła 
zwołano zebranie założyciel-
skie, na którym przygotowa-
no i uchwalono projekt nowe-
go statutu nawiązującego do 
przedwojennego.

Komitet założycielski, 
któremu przewodził Jan 
Chomski przygotował i zło-
żył niezbędną dokumenta-
cję w Sądzie Wojewódzkim 
w Poznaniu, który 20 stycz-
nia 1992 r. zarejestrował Kur-
kowe Bractwo Strzeleckie 
w Śmiglu. Po zatwierdzeniu 
statutu zwołano I walne ze-
branie, które swe posiedze-
nie odbyło 15 marca 1992 r. 
w sali restauracji „Ameryka” 
pod przewodnictwem ówcze-
snego Burmistrza Śmigla Je-
rzego Cieśli.

Podczas pierwszego 
zebrania przyjęto w po-
czet śmigielskiego bractwa 
25 członków zwyczajnych 
oraz 5 członków hono-
rowych, braci, którzy byli 
członkami bractwa już przed 
wojną. Byli to: Wiktor Kra-
czewski, Bruno Kreuschner, 
Bronisław Krupa, Marian 
Stachowiak i Bernard Wol-
nik. Wówczas też wyłoniono 

pierwszy zarząd w osobach: 
I Starszy – Jan Chomski, II 
Starszy – Marek Stacho-
wiak, Sekretarz – Eligiusz 
Lipowicz, Skarbnik – Stani-
sław Pieprzyk, Komendant 
– Tadeusz Tomaszewski, 
z-ca Komendanta – Stefan 
Klupsz, ławnicy: Jerzy Cie-
śla, Bronisław Krupa, Komi-
sja Rewizyjna: Przewodni-
czący – Adam Wawrzyniak, 
Sekretarz – Witold Omie-
czyński, Członek – Hieronim 
Klecha.

Ważnym wydarzeniem 
tego zebrania było przeka-
zanie bractwu przez Marka 
Stachowiaka przedwojenne-
go sztandaru KBS, który był 
przechowywany przez jego 
ojca Mariana.

Po reaktywacji organizacji 
śmigielscy bracia zaanga-
żowali się w odrestaurowa-
nie strzelnicy napowietrznej 
i strzelnicy po byłej kręgielni. 
Ich uroczyste otwarcie obyło 
się podczas dwudniowych 
uroczystości 6 i 7 kwietnia 
1992 r. Wówczas to przepro-
wadzono pierwsze strzelanie 
królewskie, podczas którego 
godności królewskiej do-
stąpił Eugeniusz Ziegler. 

Zawody były też okazją do 
przekazania insygniów kró-
lewskich i klejnotów z okresu 
przedwojennego. Te cenne 
dla bractwa pamiątki przez 
okres wojenny aż do cza-
su reaktywacji organizacji 
przechowywane były przez 
rodzinę Czesława Abta – 
ostatniego przedwojennego 
prezesa bractwa. Pamiątki 
przekazali: prof. Stefan Abt 
syn Czesława i córka Maria. 
Najstarsze z ogniw klejnotu 
przechodniego „królewskie-
go” datowane są na lata: 
1721, 1722 i 1750.

Wyróżnieniem dla śmigiel-
skiego bractwa było powie-
rzenie mu organizacji struk-
tur leszczyńskiego okręgu 
kurkowych bractw strzelec-
kich. Decyzja o jego powo-
łaniu zapadła na VII Kongre-
sie Zjednoczenia Kurkowych 
Bractw strzeleckich RP.  Kon-
gres obradował w Kórniku 
na przełomie września i paź-
dziernika 1994 r. 25 marca 
1995 r. Zarząd Zjednoczenia 
KBS RP zatwierdził siedzibę 
Leszczyńskiego Okręgu KBS 
RP w Śmiglu. Powołano za-
rząd, którego prezesem zo-
stał Jan Chomski.

- Od lat Bractwo realizuje 
swoje cele: pielęgnowanie 
świadomości i poczucia 
obowiązków obywatelskich, 
podtrzymywanie wiekowej 
tradycji Bractwa, stanie 
w razie potrzeby w obro-
nie zagrożonej z zewnątrz 
Ojczyzny lub bezpieczeń-
stwa publicznego po-
przez ćwiczenia członków 
w używaniu broni palnej, 
organizowanie zawodów 
strzeleckich, udzielania 
życzliwej pomocy oraz po-
przez współpracę z innymi 
organizacjami. Każdy zain-
teresowany strzelectwem 
może skorzystać z wiedzy 
i doświadczenia braci Kur-
kowego Bractwa Strzelec-
kiego w Śmiglu. W ramach 
naszego bractwa działają 
dziś trzy sekcje: młodzie-
żowa, sportowa i Roty 
Czarnoprochowej. Zapra-
szamy na nasze obiekty. 
– zachęca Tadeusz Dekiert 
pełniący obecnie funkcję 
I Starszego KBS w Śmiglu.

AKA, 
opis historii 

na podstawie opracowania 
T. Dekierta,

foto AKA

cd. Jubileusz KBS w Śmiglu


