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Październik od wielu lat 
jest uznawany za mie-

siąc świadomości raka pier-
si. W tym okresie podejmo-
wane są tematy związane 
z profilaktyką, diagnostyką 
oraz nowoczesnym lecze-
niem nowotworów piersi. 

Z inicjatywy Burmistrza 

Śmigla 16 października 2019 
roku w sali kinowej Centrum 
Kultury mieszkańcy gminy 
Śmigiel mogli wykonać ba-
dania USG piersi, tarczycy 
i jamy brzusznej. Pracowni-
ce Urzędu Miejskiego Śmigla 
razem z burmistrzem Mał-
gorzatą Adamczak, ubrane 

w suknie ślubne, rozdawały 
ulotki informujące jak pra-
widłowo wykonywać bada-
nie piersi. Ubiór przyciągał 
uwagę mieszkańców gminy. 
Tego dnia 70 osób skorzy-
stało z oferowanych badań. 

„Nie ma cenniejszej warto-
ści od zdrowia. Badać nale-

ży się od najmłodszych lat. 
Poprzez akcję uświadamiali-
śmy ludziom, że muszą dbać 
o siebie. Białe suknie, różo-
we balony i kokardki przycią-
gały do nas wielu ludzi. O to 
chodziło. Na pewno w przy-
szłym roku także zadbamy, 
aby nie zabrakło dnia po-

święconego profilaktyce” – 
informuje burmistrz Śmigla 
Małgorzata Adamczak.

Do udziału w akcji włą-
czyły się dodatkowo: Sa-
lon Sukien Ślubnych Beata 
Malińska, Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Śmiglu, foto-
graf Mateusz Mocek, Family 

Club i Gabinet Kosmetyczny 
For You Katarzyna Łabęda.

A.J.
Zdj. Mateusz Mocek
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Burmistrz Śmigla na 
zaproszenie Ambasa-

dora Tajwanu uczestniczyła 
w Święcie Narodowym Re-
publiki Chińskiej, które odbyło 
się w Warszawie. Przypomnij-
my, że Małgorzata Adamczak 
współpracę z Biurem Przed-
stawicielskim Tajpej rozpo-
częła jeszcze w czasach 
parlamentarnych i jest ona 
do dziś kontynuowana. Dzię-
ki niej Ambasador doposażył 
w sprzęt komputerowy m.in. 
szkoły w Czaczu i Śmiglu, 

a w Centrum Kultury zorga-
nizowano wystawę o kultu-
rze Tajwanu. Dwa lata temu 
ambasador Tajwanu gościł 
u siebie instrumentalistów 
Młodzieżowej Orkiestry Dę-
tej ze Śmigla, którzy również 
z okazji Święta Narodowego 
Republiki Chińskiej zagrali 
w Warszawie koncert. Jak 
zapowiedziała burmistrz, 
mimo zmiany na stanowisku 
Ambasadora wspólne przed-
sięwzięcia będą kontynuowa-
ne. MM

W gminie Śmigiel pary małżeńskie świętowały złote gody. Medale przyznane przez Prezydenta RP jubilaci odebrali 
z rąk burmistrz Małgorzaty Adamczak 2 października w Restauracji Poemat w Śmiglu. W dekoracji pani burmistrz asy-
stowali: Wiesław Kasperski - przewodniczący Rady Miejskiej Śmigla, oraz ksiądz dziekan Krzysztof Mizerski. Gratulacje 
dostojnym małżeńskim parom złożyła także Dorota Skorupińska - kierownik  śmigielskiego Urzędu Stanu Cywilnego.

Medale Prezydent RP przyznał następującym parom:  Jolancie i Zenonowi Bremborowicz, Zofii i Czesławowi Czapla, 
Halinie i Stanisławowi Danielczyk, Teresie i Stanisławowi Dolata, Urszuli i Karolowi Dorynek, Kazimierze i Zenonowi 
Dyrda, Teresie i Romanowi Jaworskim, Marii i Józefowi Kaźmierczak, Bogumile i Henrykowi Kucharczak, Marii i Ka-
zimierzowi Maćkowiak, Jadwidze i Brunonowi Majorek, Władysławie i Czesławowi Mikołajczak, Marii i Ryszardowi 
Makowskim, Irenie i Bronisławowi Naskręt, Marii i Jerzemu Narożnym, Marii i Marianowi Rybakowskim, Marii i Janowi 
Stachowiak, Annie i Antoniemu Szwarc, Teresie i Czesławowi Świniarskim, Anieli i Adamowi Tomowiak, Renacie i Zbi-
gniewowi Urban, Dorocie i Aleksandrowi Urbańskim, Marii i Antoniemu Woś, Wandzie i Janowi Woźniak. Medal odebrali 
także ubiegłoroczni jubilaci Urszula i Henryk Wasielewscy. AKA

Małżeńskie 50 lat

Na placach zabaw Osie-
dla nr IV w Śmiglu przy 

ul. Batorego oraz ul. Dębowej 
zamontowano piłkochwyty. 
Zadanie zrealizowano w ra-

mach Śmigielskiego Budże-
tu Obywatelskiego. Wartość 
prac to 33.000,00 zł, wyko-
nawcą była Firma TransNet 
sp. z o.o. z Sulmierzyc. AJOd czerwca do września mieszkańcy Spławia i okolic mieli moż-

liwość poznania tradycji wiejskich poprzez realizację projektu 
pt. „W Spławiu działamy i do poznania dawnych tradycji mieszkańców 
gminy Śmigiel zapraszamy”.  Inicjatorkami projektu były: Monika Toma-
szewska, Sylwia Dąbkowska i Monika Rybicka. 

W ramach projektu w czerwcu zorganizowano wyjazd do Muzeum 
Rolnictwa w Szreniawie na imprezę poświęconą tradycjom obchodzenia 
na wsi „zielonych świątek”. Mieszkanki miały możliwość skorzystania 
z warsztatów wykonywania wianków. Nabyte w tym zakresie umiejęt-
ności wykorzystały podczas imprezy puszczania wianków na stawach, 
która odbyła się w Spławiu pod koniec czerwca i nawiązywała do tradycji 
obchodzenia na wsi „nocy świętojańskiej”. 

Kolejnym elementem projektu było wspólne wykonywanie wieńców dożynkowych połączone z przekazaniem informacji 
o zasadach prowadzenia tzw. „działalności nierejestrowej”. Na zakończenie grupa wyjechała na warsztaty robienia sera i ma-
lowania ceramiki, które przygotowane zostały przez członków Stowarzyszenia „Łaciata Wieś” z Pogorzeli. Wyjazd ten miał na 
celu poznanie zasad funkcjonowania przedsiębiorstwa społecznego oraz  tradycji mleczarskich, które w przyszłości mają być 
wykorzystane przy tworzeniu wsi tematycznej związanej z mleczarstwem.

Projekt uzyskał dofinansowanie w kwocie 3.000,00 zł. ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach mikro-
grantu z Leszczyńskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej.  Projekt organizacyjnie wspierały członkinie Kola Gospodyń 
Wiejskich w Spławiu  z przewodnicząca Renatą Dąbkowską oraz Urząd Miejski Śmigla. M.T.

W Spławiu działamy

Klub Seniora „Jesien-
ne Róże” ze Starego 

Bojanowa 5 października 
obchodził jubileusz 40-le-
cia istnienia. Z tej okazji 
w kościele pw. Św. Bar-
tłomieja odbyła się Msza 
Święta, po której seniorzy 
udali się na poczęstunek 
do Sali Wiejskiej. Życzenia 
jubilatom złożyli burmistrz 
Śmigla Małgorzata Adam-
czak, Przewodniczący 
Rady Miejskiej Śmigla 
oraz sołtys wsi Stare Boja-
nowo Wiesław Kasperski 
a także kierownik Ośrod-
ka Pomocy Społecznej 
Barbara Kuderska. 

MM

Przebudowa terenu za 
szkołą w Starym Boja-

nowie dobiega końca. Do 31 
października br. powstaną 
dwa boiska  - z nawierzchnią 
trawiastą oraz nawierzchnią 
poliuretanową wraz z ogro-
dzeniem, piłkochwytami, 

bramkami, koszami oraz 
utwardzeniem i odwodnie-
niem terenu. Przypomnijmy, 
że wykonawcą inwestycji 
jest Zakład Robót Ogrodni-
czych „SPIRAEA” z Leszna, 
a wartość umowy wynosi 
1.044.100,44 zł. MM
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Blisko 20 litrów krwi od-
dano podczas akcji 

poboru krwi, która 12 paź-
dziernika odbyła się w sali wi-
dowiskowej Centrum Kultury 
w Śmiglu. Organizatorem 
akcji byli: Urząd Miejski Śmi-
gla oraz grupa motocyklowa 
„Wind Wolves” ze Śmigla. Za 

rejestrację honorowych daw-
ców i pobór krwi odpowie-
dzialny był Klub HDK PCK 
„Błękitna Kropelka” z Biedru-
ska przy wsparciu Regional-
nego Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa w Pozna-
niu.

MM

Ochotnicza Straż Pożarna w Starym Bojanowie obcho-
dziła 90-lecie powstania jednostki. 28 września przy 

strażnicy odbyły się uroczyste obchody, które były okazją do 
wręczenia odznaczeń dla najbardziej zasłużonych.

Przypomnijmy, że OSP w Starym Bojanowie działa bardzo 
aktywnie. Druhowie biorą udział w kilkudziesięciu akcjach 
rocznie, regularnie podnoszą swoje kwalifikacje. Jednostka 
od 2014 roku należy do Krajowego Systemu Ratowniczo-Ga-
śniczego. MM

Mieszkańcy Nowej Wsi 
kisili kapustę i darli pierze. 
Prezentacja tych dawnych, 
domowych zajęć była jed-
nym z wielu punktów progra-
mu imprezy odbywającej się 
21 września br. pod hasłem: 
„Jeszcze nie takie stare, a dla 
niektórych już nowe”. Dodat-
kową atrakcją tego dnia był 
program  z tekstami w gwa-
rze poznańskiej przygotowa-
ny przez mieszkańców wsi, 
a także potrawy, które kiedyś 
królowały na wielkopolskich 
stołach. Uczestnicy impre-
zy mogli skosztować m.in. 
szarych klusek okraszonych 
skwarkami, kwaśnych pyr, 
czy ślepych ryb. 

Aktywna Nowa Wieś

Wydarzenie w Nowej Wsi 
odbyło się w ramach projektu 
pn. „Jeszcze nie takie stare, 
a dla niektórych już nowe”, 
realizowanego przez Stowa-
rzyszenie Partnerstwo lokal-
ne w Śmiglu przy współpracy 
z Radą Sołecką Nowej Wsi. 
Projekt otrzymał dofinanso-
wanie ze środków Samorzą-
du Województwa Wielkopol-
skiego w ramach programu 
Wielkopolska Odnowa Wsi.

Kolejnym przedsięwzię-
ciem w ramach powyższego 
projektu były warsztaty dla 
dzieci z robienia zabawek 
z owoców jesieni. 

AKA

17 października w Bronikowie odbyło się zebranie Koła 
Gospodyń Wiejskich, na którym rezygnację z funkcji prze-
wodniczącej złożyła Pani Stefania Rydlichowska. W wyni-
ku przeprowadzonych wyborów, na nową przewodniczącą 
wybrano panią Magdalenę Sosińską. Gratulujemy! MM

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej burmistrz Śmigla 
Małgorzata Adamczak wyróżniła nagrodami na-

uczycieli oraz pracowników oświaty. Wręczenie odbyło się 
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego Śmigla 16 października. 
Spotkanie było także okazją do złożenia podziękowań pra-
cownikom, którzy w minionym roku szkolnym odeszli na 
emeryturę. MM

15 października dokonano 
odbioru robót związanych 
z budową Otwartej Strefy Ak-
tywności przy Szkole Podsta-
wowej w Śmiglu. Koszt inwe-
stycji wyniósł 447.737,42 zł, 

OSA już czynna!
z czego 50.000,00 zł dofinan-
sowało Ministerstwo Sportu 
i Turystyki. Wykonawcą ro-
bót był Zakład Robót Ogrod-
niczych „Spiraera” z Leszna.

MM

Jesienną edycję spotkań z komputerem rozpoczął cykl szkoleń pt.: „Kultura w sieci”. 
Tym razem 2-dniowe szkolenia odbyły się w szkole w Czaczu, a ich uczestniczkami 

były członkinie miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich. Wszystkie panie z entuzjazmem 
i zaangażowaniem podeszły do przedstawionej tematyki zajęć. Dla uczestniczek przygo-
towane zostały pendrivy wraz z materiałami szkoleniowymi z zajęć oraz materiały promo-
cyjne projektu. Na Panie czekał również poczęstunek w postaci podwieczorku i obiadu. Po 
zakończonym szkoleniu każda uczestniczka otrzymała certyfikat. W październiku szkolenia 
zostały zaplanowane w Szkole Podstawowej w Śmiglu, a w listopadzie odbędą się ostatnie. 

Straż świętowała
Gmina Śmigiel 30 lipca 

2019 r. podpisała umowę 
na zadanie pt. „Remont 
pomieszczeń sanitariatów 
w szkole Podstawowej im. 
Konstytucji 3 Maja w Śmi-
glu”.

W wyniku realizacji projek-
tu wyremontowane zostały 
2 szatnie i 4 łazienki przy 

Mamy szatnię na medal!
dużej sali gimnastycznej. 
Zadanie zostało dofinanso-
wane w kwocie 98.200,00 zł 
ze środków Samorządu Wo-
jewództwa Wielkopolskiego 
w ramach Programu „Szatnia 
na Medal”, co stanowi 50% 
kosztów całej inwestycji.

Zakres prac objął: przebu-
dowę układu ścian wewnętrz-
nych, remont posadzki, ścian 
i sufitów, wymianę drzwi we-
wnętrznych oraz instalacji 
i sprzętu sanitarnego, dosto-
sowanie instalacji sanitarnej 
i elektrycznej do zmiany ukła-
du funkcjonalnego pomiesz-
czeń sanitarnych, a także 
zakup i zamontowanie wy-
posażenia łazienek i szatni.

 AJ
fot. JB
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O puchar przewodniczącego Rady Miejskiej Śmigla 
toczyły się I Gminne Indywidualne Zawody w Bule 

dla dzieci i dorosłych. Rozegrane zostały 29 września na 
boisku w Starym Bojanowie. Mimo niesprzyjającej aury 
do rywalizacji przystąpiło blisko 30 zawodników, zarówno 
dzieci jak i dorosłych. Wśród najmłodszych zwyciężył Mi-
łosz Lurc, przed Pawłem Chwaliszewskim i Tymoteuszem 
Hamrolem. Najlepszy z dorosłych był Kamil Lurc, na dru-
gim miejscu uplasował się Krystian Halasz a na trzecim 
Jacek Bajsztok.

Nad rywalizacją czuwał Ośrodek Kultury Fizycznej i Re-
kreacji w Śmiglu, współorganizatorami byli: Rada Sołec-
ka wsi Stare Bojanowo oraz Klub Sportowy LUKS Stare 
Bojanowo. MM

Śmigielska Jesień Turystyczna już na stałe wpisała 
się we wrześniowy kalendarz imprez rekreacyjnych 

w gminie Śmigiel. 28 września miłośnicy jazdy na rowerze 
wyruszyli ze swoich miejsc zamieszkania, aby spotkać się 
na mecie rajdu, która w tym roku mieściła się na boisku 
pomiędzy Nowym Białczem, a Karśnicami.

Po przyjeździe na uczestników czekał poczęstunek. Po 
posiłku pracownicy Ośrodka Kultury Fizycznej i Rekreacji 
w Śmiglu przeprowadzili zabawy rekreacyjno-sprawno-
ściowe. Dzieci i dorośli zmierzyli się m.in. z takimi konku-
rencjami jak: wyścig numeryczny, bieg z woreczkiem na 
bucie, czy żółwia jazda rowerowa. Zwycięzcy poszcze-
gólnych konkurencji otrzymali drobne nagrody rzeczo-
we.  AKA

Święto myśl iwych, 
jeźdźców i leśników 

w gminie Śmigiel odbyło się 
12 października na terenie 
przy sali wiejskiej w Żegrów-
ku. Uczestników imprezy po-
witała Małgorzata Adamczak 
– Burmistrz Śmigla, Lech 
Kowalski – prezes Stowarzy-
szenia Sportowego PEGAZ 
oraz Zygmunt Ratajczak- 
kierownik Ośrodka Kultury Fi-
zycznej i Rekreacji w Śmiglu. 

Hubertus 2019

Po uroczystym otwar-
ciu imprezy, miłośnicy koni 
bryczkami udali się nad staw 
w Żegrówku, gdzie trady-
cyjnie odbyła się pogoń za 
lisem. Najbardziej zwinnym 
jeźdźcem okazała się Klaudia 
Skrzypczak na koniu Ares. 

Po atrakcjach na łonie 
natury, uczestnicy wrócili na 
salę wiejską, gdzie czekała 
na nich biesiada przy muzy-
ce. OKFiR

Na Stadionie Miejskim 
w Śmiglu 24 września 

br. odbyły się Powiatowe Za-
wody Sportowo-Pożarnicze. 
Wyniki prezentują się nastę-
pująco:
Kategoria C - Kobiece Dru-
żyny Pożarnicze:
I miejsce - OSP Turew
II miejsce -OSP Kopaszewo
III miejsce - OSP Nietążkowo 
I IV miejsce - OSP Kościan
V miejsce - OSP Machcin
VI miejsce - OSP Nietążko-
wo II
VII miejsce - OSP Mościszki
VIII miejsce - OSP Srocko 
Wielkie

Powiatowe zmagania OSP
IX miejsce - OSP Wyskoć
X miejsce - OSP Głuchowo
Kategoria A: 
I miejsce - OSP Kopaszewo
II miejsce - OSP Racot
III miejsce - OSP Łagowo
IV miejsce - OSP Karśnice
V miejsce - OSP Bronikowo
VI miejsce - OSP Nietążkowo
VII miejsce - OSP Głuchowo
VIII miejsce - OSP Turew
IX miejsce - OSP Gorzyce

Najlepszy czas ćwiczenia 
bojowego o puchar prezesa 
powiatowego zdobyło OSP 
Nietążkowo I.

AKA

21 września  w Krzyżu 
Wielkopolskim odbyło się 
I Grand Prix Wielkopolski 
Juniorek i Juniorów oraz 
I Grand Prix Wielkopolski 
Skrzatek i Skrzatów. W za-
wodach wzięło udział pięciu 
tenisistów Polonii, którym 
przewodził trener Tadeusz 
Kozłowski. Wśród skrzatek 
bezkonkurencyjna okazała 
się Zuzanna Wieczorek wy-
grywając zawody bez straty 
seta. Wśród juniorów 4 loka-
tę zajął Filip Ludwiczak.

Także 21 września w Kcy-
ni odbył się Ogólnopolski 
Turniej Tenisa Stołowego 
pod patronatem Minister-
stwa Sportu i Rekreacji. Do 
Kcyni pojechała Kasia No-
wak. Zawodniczka Polonii 
w premierowej grze uległa 
1:3 faworytce do zwycięstwa 
w całym turnieju - Karolinie 

Hołdzie. W finale Kasia po-
nownie spotkała się z Karo-
liną Hołdą - aktualnie trzecią 
zawodniczką w rankingu 
ogólnopolskim i tym razem 
wygrała 3:2. 

Dzień później, w niedzie-
lę w Poznaniu odbyło się 
I Grand Prix Wielkopolski 
Młodziczek i Młodzików. 
W turnieju wzięło udział 
7 zawodników Polonii. Ze 
startów zwolniona była, po-
siadająca limit imienny, Ka-
tarzyna Nowak.

Wśród młodziczek aż 
3 zawodniczki Polonii znala-
zły się w czołowej 6 turnieju. 
Weronika Trybuła zdobywa-
jąc pierwsze miejsce uzy-
skała awans do Grand Prix 
Polski w Wałbrzychu. Miejsce 
drugie zajęła Julia Borowska, 
a szóste Ola Przybylska.

fot. KS Polonia Śmigiel

O sukcesachNa początku października nastąpił odbiór prac na cie-
kach: Samica Leszczyńska w km 0+000÷15+000 

zlokalizowanej na terenie gminy Śmigiel i Wielichowo oraz 
na Południowym Kanale Obry w km 35+520 – 54+000 na 
terenie gmin Wielichowo, Śmigiel i Kościan.

Przedmiotem prac była konserwacja cieków naturalnych 
w następującym zakresie: ręczne wykoszenie porostów ze 
skarp z wygrabieniem, hakowanie roślinności korzeniącej 
się w dnie, ręczne usuwanie zatorów oraz odmulenie dna 
kanału.

Zadanie na Samicy Leszczyńskiej zostało zrealizowane 
za kwotę 109.676,25 zł przez Spółkę Wodną Melioracji 
Nizin Obrzańskich z Bonikowa, natomiast prace na Połu-
dniowym Kanale Obry zrealizowano za kwotę 148.327,25 
zł wykonała firma AGRO-LAS Serwis Andrzej Piętkowski 
z Poznania.

Inwestor ww. prac: Państwowe Gospodarstwo Wodne 
Wody Polskie. K.D.

Zagrali na Grand Prix

Trzech reprezentantów 
KS Polonia Śmigiel: 

Aleksandra Przybylska, 
Piotr Wieczorek i Zuzanna 
Wieczorek, wzięło udział 
w I Grand Prix Polski Żaczek 
i Żaków. Zawody odbywały 
się od 11 do 13 październi-
ka 2019 r. w Łaziskach Gór-
nych, zmagało się w nich 

128 najlepszych zawodni-
czek i zawodników z całego 
kraju. Aleksandra Przybylska 
zakończyła turniej bardzo do-
brym wynikiem plasując się 
na 13 miejscu w Polsce. Piotr 
ostatecznie zajął 33 miej-
sce, a najmłodsza Zuzanna 
41 lokatę.

TK, fot. KS Polonia Śmigiel

W Czaczu przy ul. Wielichowskiej otwarto nowy 
plac zabaw. Gmina Śmigiel inwestycję zrealizo-

wała wspólnie z sołectwem Czacz, część środków pokryto 
z funduszu sołeckiego. Koszt placu zabaw to 20.889,00 zł. 

MM
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Ostatnio we wszystkich 
mediach często gości 

temat śmieci.
Najwięcej informacji doty-

czy wysokich podwyżek opłat 
jakie mieszkańcy ponoszą za 
odbiór wytworzonych przez 
siebie odpadów. Stawka 20 
zł miesięcznie już nikogo 
nie dziwi. Zdarzają się gmi-
ny gdzie stawka opłat – i to 
w przypadku gdy odpady są 
segregowane – przekracza 
30 zł miesięcznie od miesz-
kańca.

Można również zauważyć 
prawidłowość, że im później 
wprowadzana jest podwyż-
ka, tym jej skala jest wyższa. 
W pierwszej połowie roku 
stawki były uchwalane na 
poziomie 15 - 18 zł natomiast 
obecnie już ponad 20 zł np. 
Kalisz 23 zł, Jelenia Góra 
27 zł czy Legionowo 28 zł.

Na tym tle Komunalny 
Związek Gmin Regionu Lesz-
czyńskiego ze stawką 11,50 
zł i to przy częstym odbie-
raniu odpadów – co tydzień 
z każdego domu są odbiera-
ne odpady zmieszane (w in-
nych Związkach i gminach 
odbiory są rzadsze, z reguły 
raz na dwa tygodnie) prezen-
tuje się bardzo korzystnie.

Dlaczego tak się dzieje 
i czy tak będzie nadal?

W KZGRL ponad 95% 
stawki jaką płacą mieszkań-
cy jest niezależna od Związ-
ku i wynika z umów zawar-
tych w wyniku ogłaszanych 
przez Zarząd przetargów na 
odbiór i zagospodarowanie 
odpadów oraz prowadze-
nie Punktów Selektywnego 
Zbierania Odpadów Komu-

nalnych.
Ponieważ ostatnie prze-

targi były ogłaszane ponad 
3 lata temu i zawarte na ich 
podstawie umowy obowią-
zują przez 3 lata (do końca 
2019 r.) przez ten okres po-
nosiliśmy stosunkowo niewy-
sokie koszty (umowy nie pod-
legały renegocjacji, mimo że 
odbierający odpady przed-
siębiorcy już ponad rok temu 
alarmowali, że świadczone 
przez nich usługi generują 
straty).

To jest odpowiedź na pyta-
nie dlaczego nie musieliśmy 
przez ostatnie trzy lata pod-
nosić mieszkańcom opłat, 
a gminy czy Związki które 
ogłaszały przetargi po nas 
musiały to robić, ponieważ 
każdy nowy przetarg powo-
dował, że składane oferty 
były znacząco wyższe od po-
przednich, a to z kolei prze-
kładało się na wzrost opłaty.

Ponieważ  aktualnie obo-
wiązujące w naszym Związku 
umowy zostaną  zrealizowa-
ne do końca obecnego roku, 
w czerwcu ogłosiliśmy prze-
targi na kolejne 3 lata.

Po otwarciu ofert przetar-
gowych, również u nas oka-
zało się, że są one znacznie 
wyższe w porównaniu do 
poprzedniego przetargu, 
a obliczona na ich podstawie 
stawka od 1 stycznia 2020 r. 
wyniosłaby 20 zł miesięcznie 
od mieszkańca.

Wydawało się, że taka 
stawka w porównaniu do 
innych Związków czy gmin, 
które ostatnio  wprowadza-
ły podwyżki opłat za śmieci 
kształtowałyby się poniżej 
średniej i byłaby do przyjęcia 

przez mieszkańców.
Okazało się jednak, że po 

ogłoszeniu przetargów, Sejm 
dokonał istotnych zmian 
przepisów dotyczących go-
spodarowania odpadami 
komunalnymi, co spowodo-
wało, że dostosowując się 
do nowego prawa, Związek 
musi obciążyć mieszkań-
ców dodatkowymi kosztami 
i w efekcie miesięczna staw-
ka opłaty z dniem 1 stycznia 
musiałaby wzrosnąć z obec-
nych 11,50 zł do 30 zł mie-
sięcznie.

Jednocześnie opłaty które 
ponoszą właściciele nieru-
chomości niezamieszkałych 
(przedsiębiorcy, handlowcy, 
instytucje) uległyby kilkukrot-
nemu zmniejszeniu, np. za 
odbiór i zagospodarowanie 
odpadów z pojemnika 60 l, 
za które przedsiębiorca płaci 
obecnie 14 zł, nie mogłyby 
przekroczyć kwoty 2,96 zł 
a w przypadku pojemnika 
120 l, który teraz kosztuje 
22 zł po zmianie przepisów 
opłata nie może przekroczyć 
5,91 zł.

Ponieważ za takie kwoty 

nie da się wykonać tej usłu-
gi, brakująca część kosztów 
musiałaby być pokryta po-
przez podwyższenie stawki 
dla mieszkańców.

Stąd wzięła się stawka 30 
zł zamiast 20 gdyby nie na-
stąpiła zmiana przepisów.

Zarząd Związku, po kon-
sultacjach z Prezydentem, 
Burmistrzami i Wójtami gmin 
– członków Komunalnego 
Związku Gmin Regionu Lesz-
czyńskiego podjął decyzję, iż 
należy dokonać zmian w sys-
temie odbioru i zagospodaro-
wania, które spowodują, że 
mieszkańcy nie będą dopła-
cali do kosztów odbioru i za-
gospodarowania odpadów 
z nieruchomości na których 
nie zamieszkują mieszkań-
cy, a jest prowadzona działal-
ność (sklepy, zakłady usługo-
we i produkcyjne, instytucje).

Zostaną ogłoszone nowe 
przetargi, tym razem nie 
obejmujące odbioru odpa-
dów komunalnych z nieru-
chomości niezamieszka-
łych, których właściciele, od 
1 stycznia 2020 r. będą poza  
naszym systemem i będą 

musieli zawrzeć umowy 
z przedsiębiorcą, który od-
bierze od nich odpady.

W celu dalszego ograni-
czenia kosztów, zmniejszy-
my częstotliwość odbioru 
odpadów zmieszanych z do-
mów jednorodzinnych na co 
dwutygodniowy. Nie powinno 
być to jednak uciążliwe dla 
mieszkańców, ponieważ jed-
nocześnie co dwa tygodnie 
będą dodatkowo odbierane 
odpady biodegradowalne 
(odpady kuchenne), które 
do tej pory trafiały do pojem-
nika na odpady zmieszane. 
W praktyce nadal do każdej 
nieruchomości przynajmniej 
raz w tygodniu podjedzie 
śmieciarka. Jesteśmy prze-
konani, że wszystkie te dzia-
łania pozwolą znacząco ob-
niżyć kwotę 30 zł miesięcznie 
od mieszkańca, która została 
wyliczona na podstawie zło-
żonych ofert w już unieważ-
nionych przetargach.

Nie należy jednak oczeki-
wać, że stawka opłaty wynie-
sie 20 zł od mieszkańca mie-
sięcznie, ponieważ oprócz 
zmian prawa o których pisa-

łem powyżej, również inne 
przepisy będą miały wpływ 
na wysokość stawki np. 
utrata dochodów Związku 
spowodowana obowiązkiem 
powszechnej segregacji. 
Właściciele nieruchomości 
którzy obecnie zadeklaro-
wali, że odpady nie będą 
zbierane w sposób selek-
tywny i dobrowolne ponoszą 
opłatę w wysokości 22 zł za-
miast 11,50 zł miesięcznie od 
mieszkańca, w myśl nowych 
przepisów będą musieli se-
gregować odpady ponosząc 
jednocześnie niższą opłatę. 
Ponadto właściciele domów 
jednorodzinnych, którzy po-
siadają na swych ogrodach 
kompostowniki i będą w nich 
kompostowali odpady biode-
gradowalne zostaną zwolnie-
ni z części opłaty. Prawdopo-
dobnie wpływ na wysokość 
składanych ofert będą miały 
również zapowiedzi znaczne-
go podwyższenia minimalne-
go wynagrodzenia.

Przewodniczący Zarządu
Komunalnego Związku Gmin

Regionu Leszczyńskiego

Czeka nas kolejna rewolucja śmieciowa

Aktualizacja
Artykuł opublikowano 

10 października br., nato-
miast 16 października odbyło 
się zgromadzenie członków 
Komunalnego Związku Gmin 
Regionu Leszczyńskiego, na 
którym ustalono stawkę opła-
ty śmieciowej. Od 1 stycznia 
2020 roku mieszkańcy gmi-
ny Śmigiel oraz pozostałych 
gmin wchodzących w skład 
Związku, będą musieli zapła-
cić za wywóz śmieci 24 złote 
od osoby. 

MM
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Z POLICJI
W związku z 80. rocznicą 

tych tragicznych wydarzeń, 
przypominamy fragment ar-
tykułu pani Jadwigi Skarżyń-
skiej, który w całości pojawił 
się w Witrynie Śmigielskiej nr 
22 (78) dnia 10.11.1994 r.

Grób już wykopałem...
Jest to zdanie z ostatniego 

pożegnania, jakie pospiesz-
nie skreśli na wyrwanej z no-
tesu kartce Stanisław Woj-
ciechowski. Czy od śmierci 
dzieliły Go jeszcze wówczas 
godziny, czy może już tylko 
kwadranse, albo minuty?

Kartka nosi datę 23 paź-
dziernika 1939 roku. W tym 
dniu Stanisław Wojciechow-
ski wraz z czternastoma 
innymi mężczyznami, zo-
stał „o godzinie 12:00 minut 
trzydzieści” rozstrzelany pod 
ścianą śmigielskiej apteki.

Był to już drugi mord popeł-
niony w tym samym miejscu 
w imię hitlerowskiej „sprawie-
dliwości”. Pierwszy nastąpił 
30 września o godz. pół do 
ósmej wieczorem. Ponurą 
scenę zbrodni oświetlono 
reflektorami samochodów 
i motocykli. Zgromadzeni na 
rynku Niemcy mogli zoba-
czyć jak z budynku ratusza 
wyszli skazańcy. Popędzeni 
kolbami karabinów stanęli 
pod ścianą apteki. Pluton 
egzekucyjny oddał salwę. 
Ci, którzy nie zginęli od razu, 
byli dobijani strzałami z bli-
ska. Ich ciała załadowane na 
wóz przez innych zakładni-
ków przetransportowano na 
cmentarz pożydowski. „ciała 
ułożono na ziemi w dwóch 
rzędach po cztery osoby. 
Zasypano je ziemią, a mogi-
łę zrównano z powierzchnią 
terenu.”

Wśród tych pierwszych 
ośmiu rozstrzelanych był 
także mistrz fryzjerski Feliks 
Zbierski, którego zakład mie-
ścił się niedaleko rynku, przy 
ul. Lipowej. Jak nakazywał 
odwieczna tradycja zawodo-
wa Feliks Zbierski zdobył rów-
nież podstawowe kwalifikacje 
medyczne, będąc wyszkolo-
nym sanitariuszem wojsko-

Rocznica rozstrzelania

wym. Pierwszy stopień tych 
kwalifikacji uzyskał jeszcze 
w 1918 r., podczas odbywa-
nia służby w wojsku pruskim, 
gdyż był mieszkańcem będą-
cej nadal pod zaborem Wiel-
kopolski. Jako żołnierz armii 
niemieckiej przebywał przez 
kilka miesięcy w obozie je-
nieckim. Po wyzwoleniu, już 
jako ochotnik zgłosił się do 
wojska polskiego, pełnił służ-
bę przez przeszło 2 lata.

Jeszcze będąc w wojsku 
wziął ślub z panną Barbarą 
Erzepki i idąc za głosem ser-
ca osiedlił się w Śmiglu. Był 
czynnym członkiem działa-
jących wówczas na terenie 
naszego miasteczka towa-
rzystw, jak np. Powstańców 
i Wojaków, Przemysłowców 
Katolickich czy straży pożar-
nej.

Nastał wrzesień 1939 roku 
i ponowna mobilizacja do woj-
ska. Tym razem wojna trwała 
dla Feliksa Zbierskiego nieca-
ły miesiąc. Kiedy 20 września 
wrócił wraz ze spotkanymi 
przypadkowo we Wrześni 
żoną i najmłodszym synem 
do Śmigla, nie wiedział jesz-
cze, że wraca po własną 
śmierć. Prawdopodobnie nie 
przeczuwał jej jeszcze wów-
czas, kiedy aresztowany 
29 września po południu 
skreślił wieczorem na odwro-
cie starej koperty kilka słów 
do Żony, prosząc o przekaza-
nie paru potrzebnych rzeczy. 
Następnego dnia wieczorem 
już nie żył. Zginął od kul plu-
tonu egzekucyjnego mając 
41 lat.

Jadwiga Skarżyńska

Syn Feliksa Zbierskiego – 
Hubert, opracował życiorysy 
rozstrzelanych w tamtych 
dniach mieszkańców. Pierw-
sze, skrócone opracowanie 
materiału ukazało się w 1991 
roku na łamach „Witryny Śmi-
gielskiej”. Ostatnie opraco-
wanie, z 2009 r. pt.: „Sylwetki 
rozstrzelanych Mieszkańców 
Ziemi Śmigielskiej w 1939 
roku”  można nabyć w Gmin-
nym Centrum Informacji, 
ul. Kościuszki 20. 
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15 września – Wonieść
Około godz.13:40 kierują-

cy fordem focusem, 30-letni 
mieszkaniec powiatu lesz-
czyńskiego w trakcie wykony-
wania manewru wyprzedza-
nia doprowadził do kolizji z 
hondą, którą kierował 83-letni 
mężczyzna. Uczestnicy zda-
rzenia byli trzeźwi. Sprawca 
został ukarany mandatem 
karnym.

20 września – Czacz
Około godz. 2:40 policja 

otrzymała zgłoszenie doty-
czące kradzieży zagęszczarki 
kołowej. Maszynę skradziono 
z budowy w okolicy Czacza. 
Straty wyceniono na kwotę 
około 20.000,00zł.

20 września – Czacz
W godzinach rannych po-

licja otrzymała zgłoszenie 
dotyczące kradzieży paliwa 
oraz elektronarzędzi na szko-
dę mieszkańca gm. Śmigiel. 
Właściciel wycenił wartość 
strat na kwotę 3.000,00 zł.

23 września – Koszanowo
Około godz.  9:55 na ul. 

Zjazdowej doszło do kolizji 
pojazdów. Kierujący pojaz-
dem marki Seat, 64-letni 
mieszkaniec powiatu lesz-
czyńskiego, podczas rusza-
nia nie zachował należytej 
ostrożności i stoczył się do 
tyłu uszkadzając pojazd mar-
ki Audi, którego kierowcą była 
55-letnia mieszkanka powia-
tu poznańskiego. Uczestnicy 
zdarzenia byli trzeźwi.

23 września – Czacz
Około godziny 13:10 na 

ul. Wielichowskiej doszło do 
kolizji. Kierujący pojazdem 
marki VW, 59-letni mieszka-
niec powiatu kościańskiego 
wykonując manewr zawra-
cania uderzył w pojazd mar-
ki Mazda, który prowadził 
76-letni mieszkaniec powiatu 
kościańskiego. Sprawca koli-
zji został ukarany mandatem 
karnym.

25 września – K5
Około godz. 13:20 na drodze 
krajowej nr 5 w okolicy Cza-

cza, kierująca fordem, 32-let-
nia mieszkanka gm. Śmigiel 
nie dostosowała prędkości 
do panujących warunków na 
drodze, zjechała na pobocze 
i uderzyła w znak drogowy. 
Kierująca była trzeźwa i nie 
odniosła żadnych obrażeń.

1 października – Poladowo
Około godz. 12:50 w Po-

ladowie doszło do zderzenia 
zaprzęgu konnego z fiatem 
panda. Na miejscu ustalono, 
że konie spłoszyły się i do-
szło do zderzenia z fiatem, 
prowadzonym przez 18-let-
nią mieszkankę powiatu 
wolsztyńskiego. Do szpitala 
przetransportowano 67-let-
niego woźnicę. Ustalane są 
okoliczności zdarzenia.

5 października – Wydorowo 
Około godz. 9:30 na drodze  

K-5 kierujący pojazdem mar-
ki Mercedes Sprinter, 29-letni 
mieszkaniec powiatu kościań-
skiego nie udzielił pierwszeń-
stwa przejazdu i doprowadził 
do kolizji z pojazdem marki 
Peugeot 206, który prowadził 
51-letni mieszkaniec powiatu 
wschowskiego. Uczestnicy 
zdarzenia byli trzeźwi. Spraw-
ca kolizji został ukarany man-
datem karnym.

6 października – Śmigiel 
Około godz.  13:55 na 

ul. Kościańskiej kierujący 
pojazdem marki Mercedes 
Benz, 61-letni mieszkaniec 
powiatu bialskiego nie ustą-
pił pierwszeństwa przejazdu 
i doprowadził do kolizji z po-
jazdem marki MAN, który 
prowadził 35-letni obywatel 
Ukrainy. Uczestnicy kolizji 
byli trzeźwi. Sprawca został 
ukarany mandatem karnym.

6 października – Śmigiel 
Około godz. 15.05 na ul. Ki-

lińskiego kierujący pojazdem 
marki BMW, 28-letni mieszka-
niec Ukrainy najechał na tył 
samochodu m-ki BMW, który 
prowadził 48-letni mieszka-
niec powiatu kościańskiego. 
Uczestnicy zdarzenia byli 
trzeźwi.

www.koscian.policja.gov.pl

30 września przy tablicy 
rozstrzelanych na śmigiel-
skim rynku odbył się Apel 
Pamięci z udziałem Kompa-
nii Honorowej z 4. Zielono-
górskiego Pułku Przeciwlot-
niczego w Lesznie, pocztów 
sztandarowych, harcerzy, 
delegacji i mieszkańców. 
Wcześniej w kościele pw. 
Św. Stanisława Kostki odbyła 
się Msza Święta odprawiona 
przez ks. Tadeusza Fołczyń-
skiego.

Uroczystości pod tabli-
cą poprowadził komendant 
hufca ZHP Śmigiel Oskar 

Walkowiak, Apel Pamięci 
czytała kpt Kamila Staśkie-
wicz z leszczyńskiej jednost-
ki wojskowej. O podniosły 
charakter wydarzenia za-
dbali także chór „Harmonia” 
oraz Młodzieżowa Orkiestra 
Dęta w Śmiglu. Ku pamięci 
rozstrzelanym mieszkańcom 
Śmigla żołnierze oraz bracia 
kurkowi wykonali salwy ho-
norowe.

W rocznicę drugiego roz-
strzelania, w środę 23 paź-
dziernika o godzinie 18:00 
odbyła się Msza Św. w ko-
ściele farnym w Śmiglu.

Grób już wykopałem...

ZAPRASZAMY 
10 listopada, godz. 16:00 - koncert i spektakl z okazji 
Święta Niepodległości, sala widowiskowa Centrum Kul-
tury w Śmiglu

11 listopada Stare Bojanowo, godz. 11:00 - okolicz-
nościowa Msza Św. w Starym Bojanowie połączona ze 
znakowaniem grobów Powstańców Wielkopolskich na 
cmentarzu parafialnym

11 listopada Śmigiel, godz. 15:30 - Apel Pamięci przy 
pomniku hm. Zbigniewa Łukomskiego, a następnie prze-
marsz do kościoła, o godz. 16:00 - okolicznościowa Msza 
św. w Kościele pw. NMPW w Śmiglu.
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Uśmiech dzieckaGRZYBKI MARYNOWANE 
W OCCIE  

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 Urzę-
du Miejskiego Śmigla.

Zdjęcie należy przysłać w wersji elektonicznej na adres 
mailowy witryna@smigiel.pl. W wiadomości prosimy podać 
imię dziecka, jego wiek oraz z jakiej jest miejscowości. Na-
leży również podać imię, nazwisko i numer telefonu osoby 
opiekuna dziecka. Przysłanie fotografii jest równoznaczne 
z wyrażeniem zgody na jego publikację. 

Redakcja

Klara z Żegrówka ma roczek

Leśne grzyby w tym roku obrodziły bardzo obficie dlatego po-
lecamy naszym czytelnikom sprawdzony przepis na zamaryno-
wanie ich w zalewie octowej. 

Nadają się do tego wszystkie grzyby jadalne, które należy 
oczyścić i wypłukać, a następnie pół godziny gotować w osolonej 
wodzie. Odcedzić i przełożyć do szklanych słoików. Do każdego 
słoika dodać: ¼ cebuli, 2 liście laurowe, 3-4 ziaren ziela angiel-
skiego, pół łyżeczki gorczycy białej. 

Zalewa: 1 szklanka octu, 6 szklanek wody, 2/3 szklanki cukru, 
¼ szklanki soli. Wszystkie składniki zagotować i zalać wcześniej 
przygotowane w słoikach grzyby. Zakręcone słoiki wstawić do 
garnka z wodą i gotować na wolnym ogniu pod przykryciem 
przez pół godziny.

Zalewa na 8-10 słoików półlitrowych.

·  Biblioteka poleca  ·

Pierwsza Gala Taneczna w Śmiglu

„Rzeka Kłamstw” – 
Edyta Świętek

Miejska Biblioteka Publicz-
na w Śmiglu zachęca, aby 
sięgnąć po najnowszą po-
wieść Edyty Świętek otwie-
rającą cykl pn. „Grzechy 
młodości”.

Autorka zaprasza w po-
dróż do Bydgoszczy lat sie-
demdziesiątych. Ukazuje 
w niej codzienne radości 
i smutki polskiej rodziny, 
które splatają się z realiami 
życia w minionej epoce. Elż-

bieta i Tymoteusz niedawno 
wprowadzili się do przestron-
nego mieszkania na osiedlu 
Kapuściska. Tymoteusz ma 
przed sobą świetlaną przy-
szłość i dobrze zapowiada-
jącą się karierę. Kazimierz, 
choć pasjonuje się krymi-
nologią, z którą wiąże się 
jego praca zawodowa, jest 
nieustannie namawiany do 
wstąpienia w szeregi Służ-
by Bezpieczeństwa. Jego 
ukochana żona Ewa marzy 
o karierze wokalnej. Agata 
nie potrafi odnaleźć się w roli 
statecznej mężatki. Młoda 
polonistka wciąż wdaje się 
w romanse z innymi męż-
czyznami. Eugeniusz wciąż 
pakuje się w różne tarapaty. 
Krewki młodzieniec wpada 
nie tylko w ręce Służby Bez-
pieczeństwa, ale również 
w sidła miłości.

„Czasy się zmieniają, ale 
ludzkie tęsknoty i namiętno-
ści pozostają takie same”. 
Edyta Świętek z literackim 
kunsztem miesza w życiu 
swoich bohaterów, a co waż-
niejsze także w sercu czytel-
nika.

Po raz pierwszy, 6 paź-
dziernika br. w gminie 

Śmigiel, została zorganizo-
wana Gala Taneczna. Orga-
nizatorami imprezy byli: Bur-
mistrz Śmigla – Małgorzata 
Adamczak, Centrum Kultury 
w Śmiglu i Zespół Szkół Po-

nadpodstawowych w Nietąż-
kowie.

Gala składała się z czę-
ści turniejowej i pokazowej. 
W turnieju wystąpiło  8 par 
klas mistrzowskich, które 
wraz z tancerzami najstar-
szej grupy ZPiT „Żeńcy Wiel-

kopolscy” rozpoczęli imprezę 
polonezem. 

Tańce turniejowe przepla-
tane były pokazami: tańców 
standardowych w wykonaniu 
pary mistrzowskiej klasy „S”, 
tańców narodowych w wersji 
towarzyskiej zaprezentowa-
nych przez tancerzy Wielko-
polskiego Klubu Tańców Pol-
skich, tańców towarzyskich 
standardowych i latynoame-
rykańskich w wykonaniu par 
seniorów, tanga Argentino 
oraz  tańca współczesne-
go w wykonaniu  zespołu 
„Pryzmat” i Szkoły Tańca 
„Poezja” z Kościana. Pięk-
ny pokaz dała również para 
finalistów Mistrzostw Polski 
i Europy, w której tancerka 
tańczyła na wózku inwalidz-
kim w parze z partnerem peł-
nosprawnym.

Imprezę prowadzili: Ivo-
na Pavlović – znana jurorka 
z programu „Taniec z Gwiaz-
dami”, polska tancerka, 
międzynarodowy sędzia 
i konferansjerka, wielokrot-

na mistrzyni Polski w tańcu 
towarzyskim i Krzysztof Cza-
pliński – tancerz turniejowy,  
nauczyciel tańca, wicepre-
zes Wielkopolskiego Oddzia-
łu Polskiego Towarzystwa 
Tanecznego.

Patronami honorowymi 
Gali byli: Henryk Barto-
szewski - starosta powiatu 
kościańskiego oraz Małgo-
rzata Adamczak – burmistrz 
Śmigla.

Dziękujemy wszystkim, 
którzy wsparli organizację 
imprezy, a zwłaszcza Banko-
wi Spółdzielczemu w Śmiglu, 
Panu Ryszardowi Kozakowi 
z firmy FKS w Bronikowie, 
Państwu Kamili i Jackowi 
Maślankiewiczom, właścicie-
lom firmy P.P.H.U. „KAMA” 
w Koszanowie, Zakładowi 
Wodno-Kanalizacyjnemu Sp 
z o.o. w Śmiglu, a także dy-
rekcji i pracownikom Zespo-
łu Szkół Ponadpodstawych 
w Nietążkowie za wszelaką 
okazaną pomoc podczas re-
alizacji Gali Tanecznej. M.D.


