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Święto, święto...

Koncert Duetu Karo był ostatnim punktem programu Święta Kłosa i Chleba połączonego z Gminnym Dniem Seniora, który odbył się 28 sierpnia br.
Deszczowa pogoda pokrzyżowała plany organizatorom i impreza zaplanowana na boisku w Starym Bojanowie została przeniesiona do sali widowiskowej Cen-

trum Kultury w Śmiglu. Święto rozpoczęła okolicznościowa Msza św. odprawiona w  kościele pw. Św. Teresy w Starym Bojanowie przez ks. proboszcza Piotra Kuflińskiego. 
Symboliczne dary przekazali tam przedstawiciele ZPiT Żeńcy Wielkopolscy.

Część artystyczną rozpoczął na scenie Centrum Kultury zespół „W Starym Składzie”. Wydarzeniu towarzyszyły stoiska przygotowane przez KGW z: Sierpowa, Żegrówka, Nie-
tążkowa, Czacza, Poladowa, Śmigla oraz Starej Przysieki Pierwszej, na których można było skosztować swojskiego chleba z różnych przepisów z dodatkami domowej roboty. Koła 
gospodyń wzięły także udział w konkursie na najpiękniejszy kapelusz udekorowany darami natury. 

Burmistrz Małgorzata Adamczak wspólnie z Wiesławem Kasperskim przewodniczącym Rady Miejskiej oraz Piotrem Błaszkowski dyrektorem Centrum Kultury wyłonili zwycięz-
ców. Wybór nie należał do łatwych. Ostatecznie pierwszą nagrodę  otrzymało KGW  Nietążkowo. Wyróżnione zostały także konkursowe prace pań z KGW w Poladowie oraz Starej 
Przysiece Pierwszej.

Dla zainteresowanych informacją służyli także przedstawiciele KRUS, którzy dodatkowo przygotowali konkurs z nagrodami.
AKA
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„Witryna Śmigielska” - miesięcznik. Wydawca i re-
dakcja Centrum Kultury w Śmiglu, ul. Kościuszki 20, 
tel 65 5 180 273, mail: witryna@smigiel.pl. Redaktor 
naczelna: Anna Jurga. Nakład 5000 egzemplarzy. Druk: Pol-
ska Press Sp. zo.o., Oddział Poligrafia, Drukarnia Poznań. 
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam 
i ogłoszeń.

Śmigielski samorząd konsekwentnie realizuje zadania wybrane przez 
mieszkańców w ramach funduszu sołeckiego i budżetu obywatelskie-

go. W sierpniu w ramach funduszu sołeckiego zakupiono i zainstalowano 
urządzenia w miejscowościach: Nowe Szczepankowo, Przysieka Polska, 
Wonieść, Czaczyk, Chełkowo. W ramach budżetu obywatelskiego doposa-
żono place zabaw na ul. Młyńskiej, ul. Kozielskiego oraz ul. Prusa w Śmiglu, 
zamontowano elementy muzyczne na skwerze przy ul. Fechnera w Śmiglu. 
Te zadania wyniosły łącznie 163 235,80 zł. MM

Informacja o odstąpieniu przez Wielkopolskiego Pań-
stwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego od 
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko dla projektu „Strategii Rozwoju Gminy Śmi-
giel na lata 2023-2032”.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA ŚMIGLA
z dnia 19 sierpnia 2022 roku

Na podstawie art. 48 ust. 7 ustawy z dnia 3 paździer-
nika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie śro-
dowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(Dz. U. 2022 r., poz. 1029 ze zm.) Burmistrz Śmigla 
informuje o odstąpieniu przez Wielkopolskiego Pań-
stwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego 
od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania 
na środowisko dla projektu „Strategii Rozwoju Gminy 
Śmigiel na lata 2023-2032”.

Opinia sanitarna nr DN-NS.9011.979.2022 
z dnia 10.08.2022 r. jest dostępna na stronie 
www.bip.smigiel.pl. 

Cztery placówki edukacyjne z Gminy Śmigiel, od 
wiosny br. realizują zadania z zakresu Priorytet 3 

„Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na 
lata 2021-2025”. 

Szkoły podstawowe w Starym Bojanowie, Starej Przy-
siece Drugiej i Śmiglu otrzymały po 12.000,00 zł dotacji 
z programu oraz po 3.000,00 zł ze środków własnych 
gminy Śmigiel na zakup nowości wydawniczych, wy-
posażenia bibliotek, zorganizowania zadań z zakresu 
promocji czytelnictwa, w tym spotkań z twórcami litera-
tury. Przedszkole w Śmiglu otrzymało 3.000,00 zł dota-
cji i 750,00 zł dodatkowych środków z budżetu gminy 
Śmigiel na zakup książek i organizację programu pro-
mującego czytelnictwo. Realizacja programu potrwa do 
końca 2022 r. 

Pozostałe placówki edukacyjne mogą wystąpić 
z wnioskiem na realizację programu do 2025 r.  MT

Od 1 września 2022 roku Przedszkole w Śmiglu zmieni 
nazwę na Zespół Przedszkoli w Śmiglu. Zmiana związana 
jest z dostosowaniem instytucji do zmieniających się prze-
pisów. W skład Zespołu nadal wchodzą placówki zlokalizo-
wane na al. Bohaterów, ul. Leszczyńskiej oraz w Żegrówku 
na ul. Śmigielskiej.

Dyrektorem Zespołu Przedszkoli w Śmiglu będzie pani Ka-
mila Grocka, dotychczasowa dyrektor Przedszkola w Śmi-
glu. W związku z kończącą się kadencją, w czerwcu odbył 
się konkurs na to stanowisko. Komisja konkursowa zdecy-
dowała o powierzeniu Kamili Grockiej funkcji dyrektora do 
31 sierpnia 2027 roku.

MM

ZAPRASZAMY
1 września – Historyczne widowisko plenerowe, 
godz. 19:30, plac Rozstrzelanych w Śmiglu

3 września – Narodowe Czytanie, godz. 16:00, amfiteatr 
przy Centrum Kultury

3 września – Zawody strongman - plac targowy

11 września  – Spacer z psem, godz. 14:00 teren pomię-
dzy CK, a kompleksem boisk „Orlik”  –  OKFIR

18 września - Jubileusz 122 - lecia ŚKW - stacja w Śmiglu

24 i 25 września – Jubileuszowe koncerty ZPiT „Żeńcy 
Wielkopolscy” – Centrum Kultury

8 października – Jubileusz Młodzieżowej Orkiestry Dętej 
ze Śmigla – Centrum Kultury

Dyrektor się nie zmieni

W gminie Śmigiel rozpoczęły się zebrania, podczas któ-
rych mieszkańcy decydują o przeznaczeniu środków fundu-
szu sołeckiego na kolejny rok. Wkrótce ruszy także budżet 
obywatelski.

Fundusz sołecki i budżet obywatelski zostały wdrożone 
w 2016 roku. Ideą ich stworzenia było umożliwienie miesz-
kańcom w sposób bezpośredni podjęcia decyzji o wyborze 
przedsięwzięć do realizacji w danej miejscowości, które ich 
zdaniem są potrzebne w gminie i oczekiwane. Na rok 2023 
łączna pula środków na pierwszy z funduszy opiewa na kwo-
tę:  979.451,62 zł, zaś na budżet obywatelski 160.000,00 zł. 

Zebrania sołeckie, podczas których mieszkańcy poszcze-
gólnych sołectw rozdzielają środki w ramach funduszu so-
łeckiego na rok 2023 rozpoczęły się na początku sierpnia 
i potrwają do końca września. O terminie każdego z nich in-
formują mieszkańców sołtysi w sposób zwyczajowo przyjęty. 

Nieco inną formę ma Śmigielski Budżet Obywatelski.  
To narzędzie daje mieszkańcom możliwość wyboru 4 inwe-
stycji, które zostaną zrealizowane w następnym roku. Swój 
pomysł może zgłosić każdy mieszkaniec gminy Śmigiel 
powyżej 16 roku życia. Warunkiem zgłoszenia projektu jest 
udzielenie mu poparcia przez co najmniej 15 mieszkańców 
gminy Śmigiel.  Po pozytywnej weryfikacji wszystkie projek-
ty zostaną poddane głosowaniu, do którego uprawniony jest 
każdy mieszkaniec gminy Śmigiel oraz osoby wpisane do re-
jestru wyborców w gminie Śmigiel.  Tegoroczna edycja Śmi-
gielskiego Budżetu Obywatelskiego rozpocznie się 26 wrze-
śnia i potrwa do końca października. Szczegóły dostępne są 
na stronie www.smigiel.konsultacjejst.pl. MM

Trwają zebrania
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Wody Polskie zaakceptowały nową taryfę na dostarczanie wody i odbiór ścieków w gminie Śmigiel. Od 9 lipca 2022 
roku za 1 m3 dostarczanej wody na cele socjalno-bytowe płacimy 3,69 zł brutto, natomiast za 1 m3 odprowadzanych 

ścieków socjalno-bytowych kwotę 7,95 zł brutto. To wzrost o 0,35 zł dla wody i o 0,71 zł dla ścieków. 
Wzrosły także ceny abonamentu – od kilkunastu groszy do nieco ponad złotówki (wzrost ten zależy od grupy taryfowej).
Podane kwoty mają już uwzględnione dopłaty z budżetu gminy Śmigiel, które wynoszą: 0,08 zł za 1 m3 w przypadku wody, 

oraz 2,70 zł za 1 m3 w przypadku ścieków. 
Dlaczego cena za dostarczanie wody i odbiór ścieków musi wzrosnąć?
Stawki w taryfie ustalane są na podstawie danych finansowych. Ostatnia taryfa opracowana została na podstawie danych 

finansowych z 2017 roku i obowiązywała w latach 2018-2022. Od tego czasu diametralnie zmieniła się sytuacja ekonomiczna 
i gospodarcza, a co za tym idzie - wzrosły ponoszone koszty. 

Od wprowadzenia poprzedniej taryfy cena energii za 1MWh wzrosła o 33,85%, natomiast aktualna cena energii to wzrost 
w kolejnym roku nawet o 300%. Ponadto ceny materiałów i paliw to wzrost średnio o 60%, a minimalne wynagrodzenie o pracę 
wzrosło o 50,5%.

Szczegółowa taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków (bez dopłaty z Gminy) 
dostępna jest na stronie internetowej Spółki: https://zk-smigiel.pl/Taryfy

Ile płacimy za wodę?

Zakład Komunalny 
w Śmiglu Sp. z o.o. 

informuje, że zabrania się 
wprowadzania wód opado-
wych i roztopowych oraz 
wód drenażowych do ka-
nalizacji sanitarnej i wzy-
wa mieszkańców Gminy 
Śmigiel do doprowadzenia 
przyłączy do stanu zgod-
nego z prawem, w terminie 
nie dłuższym niż do koń-
ca września 2022 r. To wy-
móg wynikający z art. 9 ust. 
1 ustawy z dnia 7 czerwca 
2001 r. o zbiorowym zaopa-
trzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu. Naruszenie 
w/w przepisu jest zagrożone 

sankcją ograniczenia wol-
ności albo karą grzywny do 
10.000,00 zł (art. 28 ust. 4 
w zw. z art. 28 ust. 4a UZZW).

Należy pamiętać, że ko-
nieczne jest zgłoszenie pro-
wadzenia prac do Spółki 
oraz umożliwienie nadzoru 
upoważnionym pracownikom 
Spółki w trakcie prowadzenia 
prac, jak również dokonania 
przez nich odbioru robót. 
Od października 2022 roku 
Spółka będzie przepro-
wadzać systematyczne 
kontrole w celu zweryfiko-
wania, czy do kanalizacji 
sanitarnej jest odprowa-
dzona woda opadowa.

Na co wpływa wprowa-
dzanie wód opadowych 
i roztopowych oraz wód 
drenażowych do kanaliza-
cji sanitarnej?

1. na zwiększenie kosz-
tów oczyszczania ścieków, 
w szczególności na większe 
zużycie energii elektrycz-
nej. W wyniku nielegalnych 
podłączeń Spółka jest zmu-
szona do uwzględnienia 
w taryfie wyższych kosztów, 
które muszą być uwzględ-
nione w cenie jednostkowej. 
Zatem, podłączenie przez 
pojedyncze osoby do ka-
nalizacji sanitarnej prze-
wodów, którymi odprowa-

dzane są wody opadowe 
i roztopowe, finalnie doty-
czy wszystkich odbiorców 
usług Spółki, albowiem 
płacą oni cenę wyższą, niż 
mogliby płacić.

2. na zalewanie nierucho-
mości, co spowodowane jest 
przeciążeniami hydraulicz-
nymi występującymi na sieci 
kanalizacyjnej w trakcie dłu-
gotrwałych opadów atmosfe-
rycznych, które potęgowane 
są z uwagi na nielegalne 
włączenia w tę sieć przewo-
dów odprowadzających wody 
opadowe i roztopowe.

Zakład Komunalny 
w Śmiglu

Wody opadowe i roztopowe, a kanalizacja sanitarna

Trwa realizacja inwesty-
cji pn. „Przebudowa ul. 

Konopnickiej w Śmiglu oraz 
Przebudowa ulic Północ-
nej, Kościańskiej w Śmiglu 
i Zjazdowej w Koszanowie”. 
Obejmuje ona wykonanie 
następujących prac na ulicy 
Konopnickiej: budowę kana-
lizacji deszczowej, budowę 
sieci wodociągowej, przebu-
dowę oświetlenia ulicznego, 
budowę zatok parkingowych, 
chodników, a także ścieżki 
rowerowej oraz przebudowę 
nawierzchni jezdni. Ponadto 
na ulicach: Północnej i Ko-
ściańskiej w Śmiglu, a także 
na ulicy Zjazdowej w Kosza-
nowie wykonana zostanie 
budowa chodnika z prze-

znaczeniem również dla ro-
werzystów oraz przebudowa 
nawierzchni jezdni.

Wykonawcą zadania 
jest INFRAKOM KOŚCIAN 
Spółka z ograniczoną odpo-
wiedzialnością Spółka Ko-
mandytowo-Akcyjna. Koszt 
inwestycji  to 4.986.185,73 zł 
brutto, z czego 4.497.015,00 
zł stanowi dofinansowanie 
z Programu Polski Ład - 
Program Inwestycji Strate-
gicznych. 

W lipcu br. rozpoczęła 
się realizacja zada-

nia pn. „Modernizacja po-
mieszczeń OSP Stare Bo-
janowo”.  Inwestycja polega 
na przystosowaniu pomiesz-
czenia do nowego układu 
funkcjonalno- użytkowego, 
wymiany wewnętrznej stolar-
ki drzwiowej, okładzin ścian, 
zamontowaniu osprzętu sa-
nitarnego oraz wykonaniu 
instalacji elektrycznej, wo-

dociągowej i kanalizacyjnej 
oraz wentylacyjnej. Wyko-
nawcą inwestycji jest Zakład 
Komunalny w Śmiglu Sp. 
z o.o. Koszt inwestycji wyno-
si 95.169,70 zł (brutto).

W Starym Bojanowie 
rozpoczęła się in-

westycja pn. „Przebudowa 
budynku Ośrodka Zdrowia 
i świetlicy wiejskiej wraz 
z budową windy w Starym 
Bojanowie”. Zakres prac 
obejmuje budowę windy 
mającej służyć pacjentom 
korzystającym z ośrodka 
zdrowia oraz osobom ko-
rzystającym z pomieszczeń 
świetlicy wiejskiej, a także 
przebudowę toalet znajdują-

cych się w świetlicy wiejskiej. 
Zadanie to realizowane jest 
z wygranych środków finan-
sowych w konkursie „Ro-
snąca odporność”. Wartość 
przedmiotu zamówienia 
wraz z dokumentacją pro-
jektową wynosi 596.998,99 
zł. Wykonawcą zadania jest 
Zakład Komunalny w Śmiglu 
Sp. z o.o. 

W Śmiglu powstaje 
skatepark, którego 

wykonanie opiewa na kwo-
tę 268.838,68 zł (brutto). 
W ramach tego zadania zo-
stanie wykonana płyta be-
tonowa wraz z montażem 
7 urządzeń.

Inwestycja ta częściowo 
zostanie sfinansowana ze 
środków Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych. Wykonawcą 
skateparku jest Zakład Ko-
munalny w Śmiglu Sp. z o.o. 

AJ

Inwestycje

ul. Konopnickiej
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W ramach programu 
„Błęki tno-zie lone 

inicjatywy dla Wielkopol-
ski” gmina pozyskała kwo-
tę 50.000,00 zł na zadanie 
pn. „Rewitalizacja miejsca 
spotkań i odpoczynku wraz 
z odnową stawu – Etap I”.  
Zadanie to obejmuje: prace 
konserwacyjne na stawie 
w Żegrówku, zamontowa-

Kto może złożyć wniosek?
Gospodarstwa domowe zgłoszone lub wpisane do 

centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB), 
których głównym źródłem ogrzewania jest: kocioł na 
paliwo stałe węglowe, kominek, koza, ogrzewacz po-
wietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglo-
wa lub piec kaflowy na paliwo stałe węglowe.

Jakie informacje potrzebuję do złożenia wniosku?
• imiona i nazwiska osób wchodzących w skład gospo-
darstwa domowego,
• numery PESEL osób wchodzących w skład gospodar-
stwa domowego (w przypadku gdy osoba nie posiada 
numeru PESEL: seria i numer dokumentu tożsamości),
• numer konta oraz imię i nazwisko właściciela rachun-
ku,
• tylko w przypadku gdy wniosku nie składa właściciel: 
oświadczenie właściciela/zarządcy budynku o zgłosze-
niu źródła ogrzewania do CEEB, ze wskazaniem źródeł 
ogrzewania dla zajmowanego przez wnioskodawcę lo-
kalu/budynku.

Gdzie można złożyć wniosek?
• w budynku Centrum Kultury w Śmiglu, ul. Kościusz-
ki 20 (wejście E) godziny przyjęć: poniedziałek 8:00-
16:00, wtorek-piątek 7:00-15:00,
• przez EPUAP na adres /opssmigiel/skrytka,
• pocztą tradycyjną na adres Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Śmiglu, ul. Kościańska 1, 64-030 Śmigiel.

Skąd pobrać wniosek?
• Formularz papierowy – punkt przyjmowania wniosków 
w Centrum Kultury,
• Formularz do samodzielnego wydruku: www.smigiel.
pl/Dodatek_weglowy.html

Do kiedy złożyć wniosek?
• Wnioski przyjmowane będą do 30 listopada 2022 r.

Kiedy i jak wniosek zostanie rozpatrzony?
• Wniosek zostanie rozpatrzony w terminie 30 dni.
• Dodatek zostanie wypłacony na wskazany we wniosku 
numer konta.
• Informacja o rozpatrzeniu wniosku zostanie wysłana 
na wskazany adres e-mail.

Dodatek węglowy w gminie Śmigiel jest realizowany 
przez Ośrodek Pomocy Społecznej. 

W DNIU PUBLIKACJI GAZETY NIE BYŁO 
OFICJALNYCH INFORMACJI DOT. DODATKÓW 

DO POZOSTAŁYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA.

Informacje dot. składania 
wniosków o dodatek 

węglowy

Wspólnie odnowią staw

nie pomostu w kształcie li-
tery T oraz montaż ławek. 
Wartość inwestycji wynosi 
ponad 92.000,00 zł. Koszty 
poza dotacją pokryte zosta-
ną z funduszy sołeckich wsi: 
Żegrówko, Żegowo i Bielawy 
oraz ze środków Gminy Śmi-
giel. Inwestycja zostanie zre-
alizowana w tym roku. 

MT

Na skwerze w Brońsku 
stanął nowy wiatrak. 

Przedsięwzięcie zostało 
zrealizowane z inicjatywy  
mieszkańców, którzy pod-
jęli taką decyzję  podczas 
zebrania dot. funduszu so-
łeckiego. 

Inwestycja została w cało-
ści sfinansowana z budżetu 
gminy Śmigiel. 

AKA

Po złożeniu wniosku 
w ramach konkursu Pięknieje 
Wielkopolska Wieś na reali-
zację zadania „Budowa pla-
cu zabaw przy sali wiejskiej 
w Poladowie” Gmina Śmigiel 
pozyskała dofinansowanie 
w kwocie 45.300,00 zł  z Pro-
gramu Wielkopolska Odnowa 
Wsi 2020+. Wartość koszto-
rysowa zadania opiewa na 
kwotę ponad 72.000,00 zł 
i obejmuje zamontowanie 
13 nowych urządzeń. Do-
stawcą sprzętu będzie Gru-
pa Hydro z Mosiny. Prace 
potrwają do połowy paździer-
nika 2022 r. Pozostałe środki 
pochodzić będą z budże-

tu Gminy Śmigiel, w tym 
23.000,00 zł z funduszu 
sołeckiego. Projekt zakłada 
również udział mieszkańców 
i ich zaangażowanie w prace 
porządkowe. Należy nad-
mienić, że istotną rolę przy 
pozyskaniu dofinansowania 
odegrało zaangażowanie 
Grupy Odnowy Miejscowo-
ści Poladowo, która przy po-
mocy moderatorów jesienią 
ubiegłego roku opracowała 
Sołecką Strategię Rozwoju  
Miejscowości Poladowo pla-
nując w niej wybudowanie 
nowego placu zabaw. 

MT

Po dwuletniej przerwie
Wśród drużyn, które zgło-

siły swoją gotowość do rywa-
lizacji w tegorocznych XVII 
Europejskich i XX Krajowych 
Zawodach Sikawek Konnych, 
byli przedstawiciele Ziemi 
Śmigielskiej. Do rozgrywek, 
które po dwuletniej przerwie, 
odbyły się 14 sierpnia w Ra-
cocie, przystąpiły męskie dru-
żyny z: Robaczyna, Nietąż-
kowa i Sierpowa. Z pokazem 
pożarniczych umiejętności 
zaprezentowały się również 
dziecięce drużyny z Nietąż-
kowa i Robaczyna.

W ogólnej klasyfikacji dru-
żyn krajowych Robaczyn 
uplasował się na miejscu IV, 
Nietążkowo na VII, a Sierpo-
wo na miejscu XIX. W klasy-
fikacji powiatowej Robaczyn 
zajął I miejsce, a Nietążkowo 
II.

Organizatorami zawodów 
byli: Gmina Kościan oraz 
Oddział Powiatowy Związku 
Ochotniczych Straży Pożar-
nych RP w Kościanie. Wśród 
współorganizatorów imprezy 
była także Gmina Śmigiel.

AKA

Poladowo pięknieje

Strażacy z Komendy Po-
wiatowej Państwowej 

Straży Pożarnej w Kościanie 
wywalczyli srebrny medal 
podczas Międzynarodowych 
Zawodów Sportowo-Pożarni-
czych CTIF 2022. 

W składzie reprezentacji 
PSP Kościan byli również 
mieszkańcy gminy Śmigiel: 
st. ogn. Łukasz Kurzawski 
pełniący także funkcję ko-
mendanta gminnego zarzą-
du oddziału miejsko-gminne-
go ZOSP RP w Śmiglu, ogn. 
Marcin Mikołajczak, ogn. 
Marek Wieczorek oraz st. 
sekc. Filip Matysiak. Wspól-
nie z mieszkańcami ziemi 

Srebrny medal strażaków
śmigielskiej drużynę tworzyli 
również:  st. kpt. Szymon Kle-
menski, mł. bryg. Piotr Hegyi, 
st. asp. Hubert Wawrzyniak, 
asp. Dominik Jankowski, mł. 
asp. Szymon Losy, mł. asp. 
Adam Żurek, st. ogn. Jędrek 
Cugier.  

W zawodach, które odbyły 
się w lipcu br. w Celje w Sło-
wenii brało udział ponad 2,5 
tysiąca strażaków z 20 kra-
jów. Polskę reprezentowało 
17 drużyn: w tym  3 zespo-
ły PSP, 11 zespołów OSP  
i 3 Młodzieżowe Drużyny Po-
żarnicze.

 AKA

Delegacja z gminy Śmi-
giel uczestniczyła w zorga-
nizowanych w partnerskim 
mieście Balatonfűzfő obcho-
dach z okazji święta Powsta-
nia Państwa Węgierskiego, 
a także Święta Nowego Chle-
ba. 

Ziemię śmigielską, na 
zaproszenie Szilvia Szanyi 

burmistrza Balatonfűzfő re-
prezentowali radni: Krzysztof 
Łączny - zastępca przewod-
niczącego Rady Miejskiej 
Śmigla, Gabiela Kasperska 
i Alfred Splisteser oraz Bar-
bara Mencel pracownik Cen-
trum Kultury w Śmiglu. Dele-
gacja gościła na Węgrzech 
od 19 do 21 sierpnia br. AKA



Witryna Śmigielska  ║ str. 5sierpień/wrzesień 2022

Upragnione, wyczekiwane, pełne słońca… Mowa oczywiście o wakacjach, podczas których dzieci pragną 
odpocząć od wczesnego wstawania, nauki i odrabiania lekcji. 

11-15 lipca oraz 1-5 sierpnia zorganizowane dla dzieci zostały zajęcia w ramach „Wakacji 2022”.  Ich organi-
zatorami byli Ośrodek Kultury Fizycznej i Rekreacji w Śmiglu oraz Centrum Kultury w Śmiglu. Pierwszy turnus 
miał miejsce w Śmiglu, natomiast drugi w Starym Bojanowie i Czaczu. Łącznie w turnusach uczestniczyło niemal 
100  dzieci w wieku od 7 do 11 lat.

Zarówno pierwszy, jak i drugi turnus miał taki sam plan ramowy:
- w  pierwszy dzień półkolonii uczestnicy wybrali się do Soplicowa czyli filmowego folwarku, w którym zwiedzili 

m.in. stajnie, stodołę czy spichlerz,  zapoznając się z mieszkającymi tam zwierzętami. Podczas drugiego wyjazdu 
pogoda pozwoliła również na spacer nad jezioro i wejście do wody,

- drugiego dnia dzieci zostały na miejscu i pod opieką wychowawców  spędziły czas na świeżym powietrzu  biorąc 
udział w grach i zabawach ruchowych, uczestniczyły też w zajęciach kreatywnych i plastycznych, a wybrane grupy 
wzięły udział w spotkaniu ze strażakami z ochotniczej straży pożarnej, 

- ostatniego dnia dzieci odwiedziły salę zabaw Nenufar w Kościanie.
Na zakończenie każdego turnusu na dzieci czekały lody oraz spotkanie z przedstawicielem władz Gminy Śmigiel. 

AS

Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Śmiglu zorganizowało w okresie wakacyjnym „Półkolonie na Sportowo”. 
Odbyły się dwa turnusy – jeden w lipcu, jeden w sierpniu. Łącznie udział wzięło 110 dzieci. Uczestnicy spę-

dzali czas na zabawie i rekreacji oraz na edukacji, m.in. poprzez wizytę w Parku Historycznym Uroczysko Wołko-
łatka. Na zakończenie odbyła się lekcja na temat bezpieczeństwa na drodze, podczas której każdy z uczestników 
otrzymał lampkę rowerową.

MM

Dzieci ze świetlic opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących w Gminie Śmigiel wzięły udział w letnim 
wypoczynku zorganizowanym przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Śmiglu. 

Dzieci z klas I-IV skorzystały z oferty komisji na wyjazd jednodniowy 1 lipca br., obierając kierunek Góra Ślęża 
- Sobótka. Z tygodniowego wypoczynku skorzystały starsze dzieci. Od 15 lipca br. przebywały w Marianówce, 
nieopodal Bystrzycy Kłodzkiej. Była to także baza wypadowa na piesze wędrówki po okolicy oraz wycieczki auto-
karowe do pobliskich atrakcji, m.in. Błędnych Skał, Kopalni Złota w Złotym Stoku, czy Szlaku Ginących Zawodów 
w Kudowie Zdroju.  

Letni wypoczynek dla obu grup sfinansowany został ze środków Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów 
Alkoholowych w Śmiglu.

AKA

Wakacje 2022
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Z POLICJI

Pod patronatem Urzę-
du Miejskiego Śmigla 

14 sierpnia br. na placu tar-
gowym odbył się Motopiknik 
II. Organizatorem wyda-
rzenia był Team Fundacja 
z Kościana. Wśród atrakcji 
były przejazdy wyjątkowymi 
samochodami, zamki dmu-
chane, pokazy strażackie, 
licytacje i cegiełki z nagro-
dami. Na scenie czas umi-
lali kabaret Malina oraz Julia 
Stolpe. Festyn miał charakter 

4 sierpnia – Wonieść
Około godz. 8:35 19-letni 

mieszkaniec gminy Śmigiel 
kierując pojazdem marki 
Ford nie dostosował pręd-
kości do panujących warun-
ków na drodze i doprowadził 
do kolizji z pojazdem marki 
Opel, którym kierował 49-let-
ni mieszkaniec gminy Świd-
nica. Sporządzono wniosek 
do sądu.

7 sierpnia – Karśnice
Około godz. 7:20 w miej-

scowości Karśnice, 29-letni 
mieszkaniec miasta Leszno 
kierował pojazdem marki 
VW będąc w stanie nietrzeź-
wości, tj. posiadał 0,88 pro-
mila alkoholu w organizmie. 
Postępowanie prowadzi KPP 
w Kościanie.

9 sierpnia – Śmigiel
Około godz. 21:55 w miej-

scowości Śmigiel, NN spraw-
ca kierując pojazdem marki 
VW dokonał kradzieży oleju 
napędowego w ilości 69,75 l 
o łącznej wartości 500,11 zł. 
Postępowanie prowadzi KPP 
w Kościanie.

13 sierpnia – Śmigiel
Około godz. 17:40 na 

ul. Leszczyńskiej, 46-letni 
mieszkaniec gminy Śmigiel 

dokonał kradzieży artykułów 
spożywczo-przemysłowych 
o łącznej wartości 178,36 zł. 
Towar odzyskano i zwrócono 
do sklepu. Sprawca został 
ukarany mandatem karnym.

19 sierpnia – Karmin
Około. godz. 20:45 NN 

sprawca dokonał uszkodze-
nia elewacji budynku oraz 
porysowania powłoki lakier-
niczej zaparkowanych trzech 
pojazdów marek Skoda oraz 
Peugeot o łącznej wartości 
strat 11 000zł. Postępowanie 
prowadzi KPP w Kościanie.

19 sierpnia – Śmigiel
Około godz. 19:30 na  ul. 

Leszczyńskiej, NN sprawca 
kierujący pojazdem marki 
Mazda dokonał kradzieży 
paliwa o łącznej wartości 
400,47zł. Postępowanie pro-
wadzi KPP w Kościanie.

22 sierpnia – Śmigiel
Około 9:55 na ul. Rey-

monta, NN sprawca kierując 
pojazdem typu bus podczas 
wykonywania manewru omi-
jania uszkodził lewe luster-
ko zaparkowanego pojazdu 
marki Fiat, którego właścicie-
lem jest mieszkaniec Śmigla. 
Postępowanie prowadzi KPP 
w Kościanie

www.koscian.policja.gov

charytatywny – zebrane fun-
dusze trafiły do 4-letniej Kai 
z Kościana oraz niespełna 
2-letniego Antosia z Rawi-
cza. Imprezą towarzyszącą 
był Wilczy Rajd Motocyklowy 
zorganizowany przez grupę 
motocyklową Wind Wolves. 
Dzięki otwartym sercom 
uczestników obu wydarzeń, 
organizatorom udało się ze-
brać kwotę 47.761,98 zł.

MM

Długi sierpniowy weekend 
zakończył się koncertem 
saksofonowym na najwyż-
szym światowym poziomie. 
Śmigielanka Joanna Blejwas 

wraz z mężem Primožem 
Fleischmanem w drodze na 
trasę koncertową zgodzili się 
wystąpić w Centrum Kultury 
z minirecitalem. MD

24 sierpnia w Centrum 
Kultury w Śmiglu odbył się 
recital fortepianowy w wy-
konaniu uczniów Aleksandry 
Benyskiewicz oraz występ 

uczestników prowadzonych 
przez nią warsztatów „Muzy-
ka bez granic”. Gratulujemy 
wszystkim wykonawcom!

MD

                          Od września br. 
                          z uruchOmiOnych przez gminę śmigiel 

                          autObusów szkOlnych 
                          będą mOgły kOrzystać także inne OsOby 

                           w ramach zakupiOnegO biletu. 

Burmistrz Śmigla 26 sierpnia 2022 r. podpisała umowę na realizację zadania pn. „Dowożenie uczniów 
do szkół w Gminie Śmigiel oraz do placówki Zespołu Szkół Specjalnych w Kościanie na podstawie biletów 
miesięcznych w roku szkolnym 2022/2023”. Wykonawcą zadania jest Milla Spółdzielnia w Lesznie z siedzibą 
przy ul. Towarowej 1. 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie dowożenia i odwożenia uczniów do szkół 
w Gminie Śmigiel oraz do placówki Zespołu Szkół Specjalnych w Kościanie w roku szkolnym 2022/2023 
w ramach komunikacji regularnej. 

Wykonawca zrealizuje dowozy i odwozy na wyznaczonych trasach z pierwszeństwem przejazdu uczniów 
na podstawie biletów miesięcznych. 

W ramach utworzonych linii komunikacyjnych i kursów wykonawca będzie świadczyć odpłatne usługi trans-
portowe na rzecz innych osób w ramach opłat biletowych z zastrzeżeniem, że pierwszeństwo przejazdu 
przysługuje uczniom dojeżdżającym do szkół. Natomiast jedynie w ramach linii komunikacyjnych do Zespołu 
Szkół Specjalnych w Kościanie Wykonawca nie będzie świadczyć usług transportowych na rzecz innych osób.

Rozkład jazdy dostępny będzie na stronie www.smigiel.pl oraz na przystankach autobusowych.

  foto Organizator
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·  Biblioteka poleca  ·

Przygarnij mnie

Goldi to kilkuletnia, niedużych rozmiarów suczka. 
Jest pieskiem lękliwym, bojącym się ludzi, dlatego szu-
kamy dla niej cierpliwego i troskliwego domu.

Jeś l i  p ragn iesz zaadoptować Gold i , 
zgłoś się do przytuliska w Śmiglu tel. 781 747 180.

 Redakcja

Z pasji do lasu - rozmowa z leśnikiem

„Czarna walizka” – Kata-
rzyna Ryrych

Na wrześniowe dni Miejska 
Biblioteka Publiczna w Śmi-
glu poleca sagę rodzinną 
o kilku pokoleniach pewnej 
znanej odeskiej rodziny, 
wielkich wojnach tego świa-
ta, burzliwych uczuciach, 
niekonwencjonalnych związ-
kach. Historie ludzi, którzy 
żyjąc blisko siebie, nie mieli 
o sobie pojęcia.

Lwów, koniec XIX wie-
ku. W niewielkim sierocińcu 
prowadzonym przez siostry 
zakonne pojawia się nowo-
rodek, śliczny chłopczyk, 
o którym wiadomo tyle tyl-
ko, iż matka nadała mu imię 

Izaak. Opiekę nad dzieckiem 
przejmuje osiemdziesięcio-
letnia siostra Agłaja. Rodzi-
cami chrzestnymi małego 
Mikołaja zostaje przypad-
kowo przechodząca obok 
klasztoru para - piękna aktor-
ka z teatrzyku objazdowego 
i czarujący złodziej, umiejący 
otworzyć każdy sejf. Mikołaj, 
obdarowany przez chrzest-
nych tajemniczą pamiątką, 
którą otrzymać ma w dniu 
swego ślubu, i sporą sumą 
pieniędzy, opuszcza wkrótce 
sierociniec ze swoim nowym 
ojcem - bogaty kupcem Kon-
stantym Brodskim, bezdziet-
nym filantropem. W podróż 
do Odessy wyrusza wraz 
z nimi młoda mamka, Chaja, 
która przed kilkoma dniami 
straciła synka. Jak potoczy 
się życie tych, których ze-
tknął ze sobą nieprzewidy-
walny los?

Pierwsza część sagi roz-
grywa się w latach 1900 
-1916, wielkie wydarzenia 
historyczne stanowią tło dla 
opowieści o dwóch parach 
małżeńskich, dwójce dzie-
ci i prostej, niepiśmiennej 
dziewczynie, która z cichej 
niańki zmienia się w fascy-
nującą kobietę.

Zapraszamy 
3 września br. o godz. 16:00, 

na teren przy Centrum Kultury
na Narodowe Czytanie

Na czym polega praca le-
śnika? Zapytaliśmy o to Pana 
Sebastiana Jankowskiego, 
mieszkańca Bronikowa, któ-
ry pełni tę funkcję od 26 lat. 
Od 3,5 roku jest leśniczym le-
śnictwa Wyderowo. I tak, to 
nie błąd – leśnictwo w prze-
ciwieństwie do miejscowości 
Wydorowo, zachowało swoją 
pierwotną nazwę. 

Redakcja (R): I może od 
tego zacznijmy naszą rozmo-
wę. Dlaczego „Wyderowo” ?

Sebastian Jankowski 
(SJ): Nazwa miejscowo-
ści przez lata występowała 
w kilku wersjach. Najbardziej 
poprawną jest Wydorowo, bo 
„wydorami” miejscowi miesz-
kańcy nazywali wąwozy wy-
darte przez rzekę Samicę. 
Tak też ostatecznie nazwano 
wioskę. Leśnictwo zostało 
przy nazwie „Wyderowo” i nie 
ma planów by to zmieniać.

R: Jak to się stało, że zo-
stał Pan leśniczym?

SJ: Pierwsze lata młodo-
ści spędziłem w leśniczówce 
w Sokołowicach, gdzie leśni-
czym był mój ojciec. To on 
zaraził mnie pasją do lasu. 
Wybór był więc czymś natu-
ralnym. Mój ojciec też został 
„wciągnięty” w to przez moje-
go dziadka, który był jednym 
z pierwszych członków koła 
łowieckiego w Śmiglu i od 
małego zabierał mojego ojca 
na polowania.

R: No właśnie, praca le-
śniczego kojarzy się z polo-
waniem, ale to jednak dwie 
różne funkcje?

SJ: Tak, gdzieś utarł się 
stereotyp leśniczego w kape-
luszu i z flintą, ale nasza rola 
jest zupełnie inna. Myślistwo 
to pasja, podobnie jak węd-
karstwo. Lasy Państwowe 
nadzorują tylko działalność 
kół łowieckich.

R: Na czym więc polega 
praca leśnika?

SJ: Jest trochę podobna 
do pracy rolnika, z tym że 
cykl produkcyjny u rolnika 
trwa jeden sezon, a u leśni-
ka 100 lat. Żaden leśnik nie 
zbiera plonów, które posiał. 
Robią to nasi następcy. Nie 
mamy normowanego 8-go-
dzinnego czasu pracy. Są 
konkretne rzeczy do zrealizo-
wania w konkretnym czasie. 
Lasy mają obecnie 3 funk-
cje. Funkcja gospodarcza 
– czyli pozyskiwanie drew-
na. Pracujemy na 10-letnim 

planie zagospodarowania, 
w którym ustalono ile czego 
gdzie posadzić, co w danym 
miejscu trzeba zrobić i tego 
się ściśle trzymamy. Poza 
zasadzaniem nowych drzew, 
moim obowiązkiem jest też 
sprawdzać uprawy, wyzna-
czać trzebieże, zaznaczać 
drzewa, które drwale mają 
wyciąć, spisać asortyment. 
Na tej podstawie powstaje 
oferta dla tartaków. W trak-
cie wycinki nadzoruję pracę 
drwali, wydaję drewno. Druga 

funkcja to funkcja społeczna. 
Od mniej więcej 50 lat lasy 
są bardziej otwarte na ludzi. 
Można spacerować, biegać, 
jeździć rowerem czy konno. 
A ja dbam o to, by ścieżki 
i szlaki się do tego nadawały. 
Tworzymy też ścieżki edu-
kacyjne. Trzecia funkcja to 
funkcja przyrodnicza, środo-
wiskowa. Wyznaczam i za-
bezpieczam miejsca unikal-
ne, które wymagają ochrony. 
Doglądam czy nie wchodzą 
szkodniki, czy czegoś nam 
nie wyjadają. Są też oczy-
wiście bardziej przyziemne 
sprawy, jak sprawdzanie 
poczty. Ale to głównie praca 
na świeżym powietrzu dlate-
go trzeba się dostosować do 
każdych warunków. Zimą do 
pracy w mrozie, latem do pra-
cy w upale i z insektami. Na 
moim leśnictwie nie ma pod-
leśniczego, wszystko robię 
sam dlatego na brak zajęć 
nie narzekam.

R: Co pana najbardziej 
fascynuje w tej pracy?

SJ: Chyba to, że jestem 
częścią ogromnej reformacji 
lasów. W okresie przedwo-
jennym lasy stanowiły 38% 
powierzchni Polski. Potem 
zostały rozgrabione przez 
okupantów, którzy powyci-
nali najlepsze drzewa. Po-
wierzchnia lasów zmniejszyła 
się do 20%. Aby jak najszyb-
ciej odrodzić lasy, zaczęto 
sadzić drzewa które szybko 
rosną – głównie iglaste. Na-
turalnym stanem tych lasów 
są jednak drzewa liściaste. 

Teraz to między innymi moja 
rola, by przywrócić lasy do 
ich naturalnego stanu dla 
przyszłych pokoleń. Czer-
pię z tego dużą satysfakcję. 
Obecnie stan zalesienia ro-
śnie i wynosi ok. 30 %

R: Mimo regularnej wy-
cinki?

SJ: Każde drzewo ma 
wiek rębności. Są etapy do-
kładnie takie jak u człowieka 
– młodość, dojrzałość i wiek 
starczy. Im drzewo starsze, 
tym bardziej podatne na 
choroby. Trzeba je wycinać 
w odpowiednim momencie, 
by uprzedzić pewne sytuacje 
i nie dopuścić by choroba 
„zjadła” nam cały las. Po-
nadto nasze lasy są lasami 
gospodarczymi – nastawione 
na produkcję drewna. Ale nie 
wycina się „czego popadnie” 
– działamy na ściśle opraco-
wanym planie. Nie pozyskuje 
się drewna z miejsc atrakcyj-
nych turystycznie. Ponadto 
z każdego wyciętego zrębu 
zostawiamy 5%, a w miejsce 

wyciętych od razu sadzimy 
młode drzewa i zaczynamy 
cykl od początku. Zostawia-
my także drzewa dziuplaste, 
z gniazdami. Dla ptaków są 
robione strefy, by mogły wy-
chowywać młode. Wycinka 
nie niszczy lasów. 

R: Ale robią to niestety 
ludzie. Macie problem z za-
śmiecaniem?

SJ: Tak. Regularnie znaj-
dujemy śmieci gospodarcze, 
eternit, części samochodo-
we. Nawet śmieci przywożo-
ne przez ludzi z domu. Musi-
my to potem sprzątać i mamy 
z tego tytułu ogromne koszty. 
Współpracujemy ze strażą 
leśną, policją, montujemy 
fotopułapki. Czasem udaje 
nam się ustalić właścicieli 
śmieci, ale problem wciąż 
wraca. 

R: Jakie inne problemy 
napotykacie w swojej pra-
cy?

SJ: Dużym problemem 
są motocykle i quady, które 
wjeżdżają w ciekawe przy-
rodniczo miejsca i jednym 
przejazdem bezpowrotnie 
niszczą to, co natura tworzyła 
przez wiele lat. Może w tym 
miejscu podkreślić, że prze-
pisy zabraniają jeździć po 
lesie pojazdami mechanicz-
nymi. Dużo osób jak widać 
tego nie wie.

R: Na zakończenie 
zdradźmy, że na zapro-
szenie Zastępcy Burmi-
strza Śmigla Marcina Jurgi 
w bieżącym roku szkolnym 
zrealizuje Pan w szkołach 
na terenie gminy Śmigiel 
lekcje, na których szerzej 
opowie Pan o swojej pracy. 
Czy poleciłby Pan tę pracę 
młodym ludziom, którzy 
obecnie szukają swojej ży-
ciowej drogi? 

SJ: Na pewno tak. Ja sam 
gdybym mógł ponownie wy-
brać, zdecydowałbym tak 
samo. Oczywiście każda 
praca ma swoje dobre i złe 
strony. To praca w mrozie czy 
upale. Ukąszenia i obtarcia 
są na porządku dziennym. 
I jest też ograniczona droga 
kariery -  jedyny zakład pracy 
leśnika to Lasy Państwowe. 
Ale jeżeli ktoś zdecyduje się 
iść tą drogą, szczerze mu 
polecę. To ciekawa i satys-
fakcjonująca praca, a obco-
wanie z naturą i przyrodą jest 
czymś nieocenionym.

  MM


