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Wzorem poprzednich lat, w Święto Objawienia Pańskiego ulicami Śmigla przeszedł Orszak Trzech Króli. Barwny korowód zainicjowany został przez ks. Krzysztofa Mi-
zerskiego, proboszcza śmigielskich parafii. Jego uczestnicy wyruszyli przy głównej bramie kościoła farnego w Śmiglu w kierunku Placu Wojska Polskiego, skąd ulicami 

Sienkiewicza, Szkolną, Matejki i Jagiellońską, dotarli do celu - szopki betlejemskiej na rynku. Tam odbyło się złożenie hołdu Dzieciątku Bożemu oraz wspólne odśpiewanie kolęd.
MM
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Czas podsumowań i planów

Inga posumowała projekt i rok

6 stycznia br. odbyło się ze-
branie Zarządu Oddziału Miej-
sko-Gminnego Związku Ochot-
niczych Straży Pożarnych RP 
w Śmiglu. Jak co roku był to czas 
podsumowań, a także omówienia 
planów na przyszłość. Burmistrz 
Małgorzata Adamczak złożyła na 
ręce prezesa Jerzego Cieśli po-
dziękowania za skuteczną pracę 
na rzecz związku. Spotkanie było 
także okazją, by złożyć gratulacje 
nowemu Prezesowi OSP Broniko-
wo Adrianowi Rękosiowi.

MM

8 grudnia 2022 r. Stowarzysze-
nie Inicjatyw Społecznych „Inga” 
podsumowało projekt pn. „Zawo-
dowa Liga Szkół” finansowany 
z budżetu gminy Śmigiel, w którym 
wzięły udział drużyny ze wszyst-
kich szkół podstawowych ziemi 
śmigielskiej. Gratulacje zwycię-
skim drużynom złożył zastępca 
burmistrza Marcin Jurga. 

Podczas spotkania prezes sto-
warzyszenia Izabela Szablewska 
podsumowała także działalność 
„Ingi” prowadzoną w 2022 r. oraz 
podziękowała za pracę wolonta-

riuszom z okazji obchodzonego 
w grudniu Międzynarodowego 

Dnia Wolontariusza.
AKA, fot. INGA

W 80. rocznicę śmierci pa-
trona śmigielskiego huf-

ca ZHP dr. Franciszka Witaszka 

Dla uczczenia pamięci

odbyła się uroczystość ku jego 
pamięci przygotowana przez miej-
scowych harcerzy. 

Obchody rozpoczęły się przed 
pamiątkową tablicą na Pl. Roz-
strzelanych w Śmiglu. Ich druga 
część odbyła się w śmigielskiej 
szkole. Tam harcerze przygoto-
wali apel kończący biwak hufca 
ZHP Śmigiel „Drużyna Witaszka” 
oraz wystawę prac uczestników 
propozycji programowej.

Dr Franciszek Witaszek z po-
chodzenia śmigielanin, był nie tyl-
ko wybitnym i utalentowanym 
lekarzem, naukowcem, ale także 
patriotą, który oddał życie za oj-
czyznę. Został stracony 8 stycznia 
1943 r. w Forcie VII w Poznaniu, 
w wyniku odmowy współpracy 
z niemieckim okupantem.

AKA

Na ulicy Wierzbowej w Koszanowie została wykonana modernizacja chodnika realizowana ze środków 
funduszu sołeckiego wsi Koszanowo. Koszt zadania opiewa na kwotę 45.166,18 zł. Wykonawcą jest 

Zakład Komunalny w Śmiglu Sp. z o. o. AKA

W grudniu br. w ramach 
realizacji projektu pn. 

„Granty PPGR - Wsparcie dzie-
ci i wnuków byłych pracowni-
ków PGR w rozwoju cyfrowym” 
w śmigielskim urzędzie przekaza-

Podsumowanie projektu 
grantowego PPGR

Dofinansowano z programu:
„Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich 

w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR” realizowanego w ramach 
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej 
odporności na zagrożenia REACT-EU

ne zostały mieszkańcom laptopy. 
Do programu z gminy Śmigiel 
ostatecznie zakwalifikowało się 
149 uczniów, których przodkowie 
pracowali w Państwowych Gospo-
darstwach Rolnych. AKA

Informujemy, że trwa nabór wniosków na zakup preferencyj-
ny paliwa stałego w cenie 2.000,00 zł za tonę. Wzór wniosku 
dostępny jest na stronie www.smigiel.pl w zakładce „Zakup 
węgla” (menu główne, ikonka z czerwonym tłem).

Wnioski można składać w pokoju nr 5 Urzędu Miejskiego Śmigla 
w godzinach:

- poniedziałek 7:00 -16:00,
- wtorek - czwartek 7:00 – 15:00,
- piątek 7:00-13:00.

Złożenie wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego nie jest 
równoznaczne z ponownym otrzymaniem dodatku węglowego.

Na zaproszenie rodziny 
6 stycznia br. burmistrz 

Małgorzata Adamczak miała przy-
jemność uczestniczyć w rodzinnej 
uroczystości z okazji 90. urodzin 

pani Teresy Mrug z Wonieścia. 
Redakcja Witryny przyłącza się 
i składa solenizantce najserdecz-
niejsze życzenia.

AKA, fot. archiwum rodziny 
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W związku z rezygna-
cją z funkcji dotych-

czasowej sołtys wsi Roba-
czyn pani Wiktorii Burdyki, 
11 stycznia podczas zebrania so-
łeckiego odbyły się wybory. 

Decyzją mieszkańców nowym 
sołtysem został pan Jakub Bossy. 

AKA

Tegoroczne Śmigielskie Kolędowanie odbyło się 8 stycznia 
tradycyjnie w kościele pw. Św. Stanisława Kostki. Do wysłu-

chania kolęd z całego świata zaprosili zebranych: chór „Harmonia” 
wraz z „Harmoniuszkami”, trio wokalne w składzie: Hanna Chle-
bowska, Agnieszka i Michał Turkiewiczowie oraz Młodzieżowa 
Orkiestra Dęta ze Śmigla. MD

2 stycznia 2023 r. rozpoczął 
się nabór wniosków na rad-
nych Młodzieżowego Sejmiku 
Województwa Wielkopolskiego 
I Kadencji. W jego skład ma 
wejść 39 radnych, przedstawi-
cieli młodzieży z województwa 
wielkopolskiego.

Radnym może zostać 
mieszkaniec województwa 
wielkopolskiego, który naj-
później w dniu 30 kwietnia 
2023 roku ukończy 15 lat 
i nie przekroczy 20 roku 
życia. Termin przesyłania 
zgłoszeń upływa 28 lutego 
2023 r.

Uchwałę w sprawie utworze-
nia Młodzieżowego Sejmiku 
Województwa Wielkopolskie-
go podjął Sejmik Województwa 
Wielkopolskiego. 

Szczegóły na: https://www.
umww.pl/mlodziezowy-sejmik

AKA

Grupa literacko-teatralna „Małe Zwierciadło” działająca w Centrum 
Kultury w Śmiglu, wystawiła 15 stycznia br. sztukę „Opowieść 

wigilijna” Charlesa Dickensa. MD

Wzorem poprzednich lat, 
pracownicy Urzędu Miej-

skiego Śmigla oraz jednostek 
organizacyjnych gminy wzięły 
udział w akcji „Podziel się Misiem”. 
Jej celem było zebranie maskotek 
dla dzieci, które spędziły okres 
świąteczny w kościańskim szpita-
lu. 19 grudnia burmistrz Małgorza-
ta Adamczak z pomocą radnych 
powiatowych: Piotra Błaszkow-
skiego i Alberta Pelca przekazała 
je na kościański oddział dziecięcy 
z nadzieją, że przyniosły najmłod-
szym choć trochę uśmiechu.

MM

Od 3 stycznia 2023 r., zmieniły 
się zasady Programu prioryteto-
wego Czyste Powietrze skiero-
wanego do właścicieli domów 
jednorodzinnych lub mieszkań 
wydzielonych w budynkach miesz-
kalnych jednorodzinnych. Wnioski 
o dofinansowanie złożone od tej 
daty rozpatrywane są na nowych 
zasadach.

Warunkiem uzyskania dotacji 
jest zezłomowanie starego nieeko-
logicznego pieca i zakup nowego 
ekologicznego źródła ogrzewa-
nia. Do tej pory za pośrednictwem 
Gminy Śmigiel wnioski o dofinan-
sowanie złożyło 386 właścicieli 
domów jednorodzinnych. 

Poziom dotacji uzależniony 
jest od dochodów wnioskodaw-
cy. Podobnie jak w poprzednich 
wersjach Programu, dotacja przy-
znawana jest w poziomie podsta-
wowym, podwyższonym i najwyż-
szym. Zwiększeniu uległy zarówno 
poziomy dochodów jak i wysokość 
dotacji. 

Zgodnie z nowymi zasadami 
programu:
• Koszty kwalifikowane (kosz-

ty poniesione przez wniosko-
dawcę na realizację inwestycji) 
naliczane są od kosztów netto 
inwestycji – we wcześniejszych 
wersjach Programu koszty na-
liczane były od kosztów brutto 
inwestycji.

• Wprowadzono pojęcie komplek-
sowej termomodernizacji oraz 
określono wysokość dotacji na 
to działanie. 

Dotacja do przedsięwzięcia 
z kompleksową termomoderniza-
cją budynku/lokalu mieszkalnego, 
należna jest po spełnieniu łącznie 
następujących warunków: 
1) został przeprowadzony audyt 

energetyczny budynku/lokalu 
mieszkalnego i został złożony 
wraz z wnioskiem o płatność. 
Dokument podsumowujący au-
dyt energetyczny budynku spo-
rządzony na obowiązującym 
w ramach programu wzorze; 

2) osiągnięto co najmniej jeden 
wskaźnik kompleksowej termo-
modernizacji: 

a) zmniejszenie zapotrzebowa-
nia na energię użytkową do 
80 kWh/(m2*rok) lub 

b) zmniejszenie zapotrzebowania 
na energię użytkową o minimum 
40%; 

3) zrealizowany został w całości 
wariant z audytu energetycz-
nego gwarantujący osiągnięcie 
co najmniej jednego ze wskaź-
ników określonych w ppkt 2, nie 
później, niż do dnia zakończe-
nia realizacji przedsięwzięcia.

 
• Na jeden budynek/lokal miesz-

kalny może zostać udzielona 
i wypłacona dotacja na podsta-
wie maksymalnie dwóch wnio-
sków o dofinansowanie – we 
wcześniejszych wersjach Pro-
gramu wnioskodawca mógł zło-
żyć tylko 1 wniosek o dofinan-
sowanie na 1 nieruchomość. 

• W budynku/lokalu mieszkal-
nym mogą pozostać kominki 
wykorzystywane na cele re-
kreacyjne jeśli spełniają wyma-
gania ekoprojektu (określone 
w Rozporządzeniu Komisji (UE) 
2015/1185 z dnia 24.04.2015 r.) 
– we wcześniejszych wersjach 
Programu kominki musiały być 
co najmniej trwale odłączone od 
przewodu kominowego.

• W przypadku, gdy budynek/ 
lokal mieszkalny jest podłączo-
ny do sieci dystrybucji gazu, 
montaż kotła na biomasę jest 
możliwy wyłącznie w przypadku 
zastosowania kotła na biomasę 
drzewną o obniżonej emisyjno-
ści cząstek stałych o wartości 
≤ 20 mg/m3 – we wcześniej-
szych wersjach Programu nie 
było możliwości zamontowania 
kotła na paliwo stałe jeśli budy-
nek/lokal mieszkalny był podłą-
czony do sieci dystrybucji gazu. 
W Urzędzie Miejskim Śmigla 

program obsługują pracownicy 
w pok. nr 11,  tel. 65 5186 933. 
Informacje dostępne są również 
na: www.wfosgw.poznan.pl. AKA

Nowe zasady Programu 
Czyste Powietrze

Około 200 dzieci skorzysta-
ło z mikołajkowych prze-

jazdów zorganizowanych przez 
Śmigielską Kolej Wąskotorową 
we wtorek, 6 grudnia 2022 roku. 
Na trasie Śmigiel - Stare Boja-
nowo dzieciom towarzyszył Św. 
Mikołaj. Na peronie natomiast 
można było spotkać Kubusia Pu-
chatka, który czaił się przy stoisku 
z pysznymi piernikami. Choć wy-
darzenie zostało zorganizowane 

z myślą o dzieciach, to nostal-
giczny uśmiech można było zoba-
czyć także na twarzach rodziców 
i dziadków.

Podczas wydarzenia odbyły się 
łącznie 4 przejazdy. W cenie biletu 
dla każdego dziecka przygotowa-
no słodki upominek.

Inicjatorami mikołajkowych 
przejazdów byli Burmistrz Śmigla 
oraz Zakład Komunalny w Śmiglu.

MM
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Choć Śmigiel jest małym 
miasteczkiem, to śmiało moż-
na powiedzieć, że wywodzą się 
z niego „wielcy ludzie”. W tym 
wydaniu „Witryny Śmigiel-
skiej” przedstawiamy naszym 
czytelnikom osobę, która dzięki 
swojej pracy i osobowości cie-
szy się ogromnym szacunkiem 
i autorytetem.

Urodzony w Śmiglu prof. nadzw. 
dr n.med Paweł Szymanowski jest 
niekwestionowanym specjalistą 
w dziedzinie uroginekologii i gine-
kologii małoinwazyjnej, w tym rów-
nież robotowej.  Świadczą o tym 
nie tylko tytuły naukowe, przebieg 
kariery zawodowej, ale przede 
wszystkim mnóstwo pozytywnych 
opinii pacjentów.

W celu poznania sylwetki Profe-
sora poniżej zamieszczamy kilka 
słów o jego zawodowej karierze: 

Realizuje się jako kierownik Ka-
tedry i Kliniki Ginekologii i Urogi-
nekologii Wydziału Lekarskiego 
i Nauk o Zdrowiu Krakowskiej 
Akademii im. Andrzeja Frycza 
Modrzewskiego, pracuje w szpi-
talu św. Róży w Krakowie oraz 
w szpitalu im. Jana Pawła II Vra-
tislavia Medica we Wrocławiu. Jest 
założycielem i byłym prezesem 
Polskiego Towarzystwa Urogine-
kologicznego, ponadto jest człon-
kiem Niemieckiego Towarzystwa 
Kontynencji, Europejskiego To-
warzystwa Uroginekologicznego 
i Międzynarodowego Towarzy-
stwa Kontynencji. Jest autorem 
dwóch podręczników dla lekarzy 
i studentów medycyny w dziedzi-
nie uroginekologii oraz licznych 
publikacji naukowych w czasopi-
smach polskich i zagranicznych. 
Podejmuje działania także jako 
kierownik szkoleń podyplomo-
wych dla lekarzy ginekologów 
z zakresu uroginekologii i operacji 
laparoskopowych. Jest autorem 
nowych technik operacyjnych 
w ginekologii, szczególnie w za-
kresie ginekologii małoinwazyjnej. 
Posiada szczególne doświadcze-
nie w zakresie ginekologii ope-
racyjnej, uroginekologii, operacji 
laparoskopowych i robotowych, 
także w dziedzinie ginekologii 
onkologicznej. Ukończył studia 
na niemieckiej Akademii Medycz-
nej w Hanowerze. Specjalizację 
z zakresu ginekologii i położnic-
twa uzyskał w szpitalu klinicz-
nym Charité w Neuruppinie oraz 
w szpitalu klinicznym Uniwersytetu 
Drezdeńskiego w Görlitz. Obronił 
pracę doktorską w Instytucie Matki 
i Dziecka w Warszawie. W wieku 
36 lat został (najmłodszym w tam-
tym czasie) ordynatorem oddzia-
łu ginekologiczno-położniczego 
w Niemczech w Greiz. Był także 
konsultantem w szpitalu klinicz-
nym Uniwersytetu Frankfurt nad 
Menem w Hanau w Niemczech.

 
Anita Kasperska (AK): Impo-

nujący jest Pana życiorys zawo-
dowy. Ukończył Pan studia na 
Akademii Medycznej w Hano-
werze. Skąd decyzja, aby pod-
jąć naukę właśnie tam?

Studia rozpocząłem na Uniwer-
sytecie Medycznym Karola Mar-
cinkowskiego w Poznaniu, wtedy 

Wielki człowiek z małego miasta

jeszcze Akademii Medycznej. Po 
trzech latach studiów udało mi 
się otrzymać miejsce na studia 
w Niemczech. Wtedy, na począt-
ku lat dziewięćdziesiątych, była to 
wielka szansa. Różnice między 
Polską, a Republiką Federalną 
Niemiec w tym czasie były pod 
każdym względem olbrzymie, 
szczególnie możliwości nauki 
i rozwoju zawodowego, a tak-
że poziomu medycyny.  To były 
główne powody, dla których zde-
cydowałem się starać o miejsce 
na studia w Niemczech. Wtedy 
nie było to takie łatwe i oczywiste 
jak dzisiaj, nie było też programów 
umożliwiających studentom edu-
kację w Europie.

(AK): Czym podyktowany był 
wybór specjalizacji?

W dużej mierze był to przypa-
dek. Zawsze chciałem praco-
wać w dziedzinie zabiegowej, 
a ginekologia jest częścią chirurgii. 
Po ukończeniu studiów sytuacja 
dla młodych lekarzy w Niemczech 
nie była łatwa, trudno było znaleźć 
miejsce na odbycie rezydentury. 
Mi udało się właśnie na gineko-
logii. Nigdy nie żałowałem tego 
wyboru. Kobiety jako pacjentki 
chętniej współpracują z lekarzem, 
lepiej stosują się do zaleceń. My-
ślę, choć jest to bardzo subiektyw-
na ocena, że są przyjemniejszymi 
pacjentami.

(AK): Niedawno dokonał Pan 
zakończonej sukcesem pierw-
szej w Polsce implantacji sys-
temu ładowalnego InterStim 
Micro. Co to oznacza dla osób, 
które będą mogły poddać się 
takiemu zabiegowi?

Jest to rodzaj rozrusznika pę-
cherza moczowego. Zabieg wy-
konaliśmy u 12-letniej dziewczyn-
ki, która od urodzenia cierpiała 
na atonię pęcherza moczowego. 
Oznacza to, że pęcherz moczowy 
nie opróżniał się, a dziewczynka 
musiała kilka razy dziennie pod-
dawać się cewnikowaniu przez 
rodziców. Po uruchomieniu stymu-
latora pęcherz natychmiast zaczął 
normalnie pracować. 

(AK): W którym roku wypro-
wadził się Pan ze Śmigla i jakie 
wspomnienia z czasów miesz-

kania w naszym mieście najbar-
dziej zapadły w Pana pamięci?

W Śmiglu spędziłem moje całe 
dzieciństwo. Tu uczęszczałem do 
przedszkola, szkoły podstawowej, 
a potem codziennie jeździłem au-
tobusem do liceum im. Oskara 
Kolberga do Kościana. Ze Śmigla 
wyprowadziłem się w październiku 
1988 roku. Wtedy to rozpocząłem 
studia na Akademii Medycznej 
w Poznaniu. 

Wspomnień związanych 
z Śmiglem mam oczywiście wie-
le, wczesne dzieciństwo, szkoła, 
czas spędzony z rodzicami, dziad-
kami, siostrą i kuzynami. Byłem 
w Śmiglu wiele lat ministrantem. 
W Śmiglu jako 11 latek przeżyłem 
również trudny czas stanu wojen-
nego, pamiętam kolejki w sklepach 
po masło, mięso, buty, ale podsu-
mowując był to mimo wielu proble-
mów bardzo dobry czas.

(AK): Zna Pan kilka języków, 
m.in.: niemiecki i angielski, co 
jest zrozumiałe w Pana profesji,  
ale też włoski, czy wiąże się to 
z zamiłowaniem do tego kraju, 
czy też z koniecznością związa-
ną z zawodem?

Włochy to kraj, który z pew-
nością uznać należy za kolebkę 
naszej europejskiej historii, kraj 
pełen zabytków, pięknej, różno-
rodnej przyrody, ale również oj-
czyzna jednej z najlepszych na 
świecie kuchni i wspaniałego wina. 
Spędzam tam przede wszystkim 
mój wolny czas, kiedy tylko jest 
to możliwe. Koledzy z Włoch na-
mawiają mnie co prawda czasa-
mi, aby z nimi operować, ale do-
tychczas opieram się pokusie. Na 
co dzień najczęściej kilkanaście 
godzin dziennie spędzam na sali 
operacyjnej i chciałbym, aby Wło-
chy pozostały dla mnie miejscem 
wypoczynku.

(AK): Ma Pan na swoim kon-
cie nie jeden zawodowy sukces, 
ale pewnie jest taki, z którego 
jest pan najbardziej dumny?

W zawodzie lekarza piękne 
jest to, że każdą udaną operację, 
uznać można za sukces zawo-
dowy i być z niego dumnym. Ja 
oczywiście cieszę się z każdej wy-
leczonej pacjentki, ale dużo rado-
ści sprawia mi też praca naukowa 

oraz dydaktyczna ze studentami 
medycyny, ale również z lekarza-
mi ginekologami. W ten sposób 
mam możliwość bezpośredniego 
wpływania na rozwój choćby bli-
skiej mi dziedziny uroginekologii, 
która do niedawna w Polsce nie 
była zbyt popularna. Obecnie co-
raz większa liczba lekarzy i fizjote-
rapeutów zajmuje się tą dziedziną 
medycyny, a jest ona niezwykle 
potrzebna, gdyż problemy urogi-
nekologiczne są chorobami spo-
łecznymi i dotyczą w Polsce na-
wet kilku milionów kobiet. Kolejną 
sprawą, która jest dla mnie ważna, 
to starania, aby zmniejszyć ilość 
operacji usuwania macicy (histe-
rektomii). Istnieją twarde dowody 
naukowe, że ponad 80% tych naj-
częściej wykonywanych operacji 
na europejskich i również polskich 
oddziałach ginekologicznych moż-
na byłoby uniknąć. Ginekolodzy 
powinni nauczyć się leczyć chory 
narząd, a nie „leczyć” przez am-
putację, jak dzieje się to obecnie. 
W klinice, którą kieruję staramy 
się rozwijać nowe techniki opera-
cyjne, które pozwalają uniknąć tej 
rozległej i okaleczającej operacji 
i zachować narządy rodne, a tym 
samym integralność ciała kobiety. 
Operacje usunięcia macicy wyko-
nujemy w zasadzie tylko w przy-
padku chorób onkologicznych lub 
stanów przednowotworowych. 
Chyba właśnie z możliwości ak-

tywnego uczestniczenia w rozwo-
ju nowoczesnej medycyny jestem 
najbardziej dumny.

(AK): Lekarz to bardzo trudna 
i na pewno stresująca profesja, 
bo stawką jest ludzkie życie. 
Jaki jest Pana sposób na odpo-
czynek? Czy jest to jakaś pasja, 
która nie jest związana z zawo-
dem?

Niestety na odpoczynek pozo-
staje stanowczo za mało czasu. 
Próbuję to zmieniać i mam na-
dzieję, że w niedalekiej przyszło-
ści będę mógł trochę więcej cza-
su spędzać we wspomnianych już 
Włoszech. Poza tym uwielbiam 
czytanie, rower górski, narty czy 
sporty wodne w zależności od 
pory roku i podróże. 

(AK): Proszę o kilka słów o ro-
dzinie, dzieciach. Czy podzielą 
Pana zamiłowanie do medycy-
ny?

Mam czwórkę dzieci, dwie do-
rosłe już córki, które żyją i pracują 
w Niemczech. Jedna zajmuje się 
informatyką, druga skończyła pe-
dagogikę sztuki. Młodsza córka 
ma 13 lat i zamiłowanie do języ-
ków. Płynnie  mówi po polsku, nie-
miecku i angielsku, a uczy się fran-

cuskiego i włoskiego. Najmłodszy, 
dziesięcioletni syn marzy, żeby 
kiedyś zastąpić Roberta Lewan-
dowskiego. Nie wydaje mi się, 
by któreś z dzieci poszło w moje 
ślady, choć może to i dobrze. Za-
wód lekarza wymaga pasji, ale też 
nierzadko poświęcenia życia oso-
bistego. To moje doświadczenie, 
ale też doświadczenie większości 
moich koleżanek i kolegów. Nie je-
stem przekonany, że tego właśnie 
chciałbym dla moich dzieci.

(AK): Jakaś profilaktyczna 
rada dla kobiet, by zapobiec 
wstydliwej przypadłości nietrzy-
mania moczu. 

Nietrzymanie moczu to problem, 
który dotyczy prawie jednej trze-
ciej populacji kobiet, ale faktycznie 
jest to szczególnie w Polsce cią-
gle jeszcze problem wstydliwy. Nie 
do końca da się go uniknąć, gdyż 
związany jest z porodami, pracą 
fizyczną, czy brakiem hormonów 
płciowych po menopauzie. Można 
go złagodzić poprzez fizjoterapię 
uroginekologiczną, czy nauczenie 
się prawidłowych technik dźwiga-
nia. Jeżeli problem staje się bar-
dzo dokuczliwy możliwe jest sku-
teczne leczenie operacyjne, czy 
farmakologiczne. Ważne, aby tego 
problemu nie lekceważyć, nie trak-
tować jako tabu, tylko zgłosić się 
do lekarza zajmującego się lecze-
niem chorób uroginekologicznych.

(AK): Czy miał Pan sytuację 
w pracy zawodowej, która za-
pisała się szczególnie w Pana 
pamięci?

Takich sytuacji było bardzo wie-
le. Z pewnością była to pierwsza 
operacja, którą wykonałem jako 
ordynator. Pierwszy raz nie miał-
bym po kogo zadzwonić, gdyby 
sytuacja okazała się poważna. 
To chyba największa zmiana ja-
kościowa w pracy lekarza. Tak 
długo, jak mamy świadomość, że 
w każdej chwili możemy poprosić 
o pomoc kogoś bardziej doświad-
czonego łatwiej jest operować 
i medycyna może naprawdę spra-
wiać przyjemność. Kiedy stajemy 
się ostatnim w szeregu odpowie-
dzialność zaczyna czasami przy-
tłaczać i do końca chyba nigdy nie 
można się do tego przyzwyczaić. 

Sytuacji trudnych było bardzo 
wiele, lata spędzone na porodów-
ce i sali operacyjnej wiązały się 
z wieloma pięknymi, ale też tra-
gicznymi wydarzeniami,  o których 
długo można by opowiadać. 

(AK): Dziękuję za poświęco-
ny czas i możliwość przedsta-
wienia Pana Profesora naszym 
mieszkańcom.
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Gmina Śmigiel obchody Narodowego Dnia Zwycięskiego Powsta-
nia Wielkopolskiego rozpoczęła już na początku grudnia, za spra-

wą zorganizowanego przez burmistrz Śmigla konkursu plastycznego 
dla szkół podstawowych z klas 4-8 z terenu gminy Śmigiel. Zadaniem 
uczniów było stworzenie grafiki na okolicznościowe pocztówki, które 
następnie były rozdawane z okazji obchodów Narodowego Dnia Zwycię-
skiego Powstania Wielkopolskiego. Wyłoniono 5 finalistów - po jednym 
z każdej szkoły. Komisja przyznała także następujące miejsca: I Igorowi 
Skrzydlewskiemu ze Szkoły Podstawowej w Śmiglu, II Igorowi Stanko-
wiakowi ze Szkoły Podstawowej w Bronikowie, III miejsce równorzędnie 
otrzymali: Weronika Kram z Zespołu Szkół w Starym Bojanowie, Rita 
Fryder ze Szkoły Podstawowej w Starej Przysiece Drugiej, Kamila Ja-
worska z Zespołu Szkół w Czaczu.

27 grudnia 2022 roku, obchody 104. rocznicy wybuchu powstania 
wielkopolskiego rozpoczęło złożenie zniczy pod pomnikiem Powstań-
ców Wielkopolskich na śmigielskim cmentarzu przez: burmistrz Mał-
gorzatę Adamczak oraz 
wiceprzewodniczącego 
Rady Miejskiej Śmigla 
Włodzimierza Drótkow-
skiego. Następnie w ko-
ściele farnym odbyła się 
okolicznościowa Msza 
Św. z udziałem pocztów 
sztandarowych. 

Godzinę później, na stadionie miejskim, odbył się symboliczny Bieg 
z Flagami, w którym udział wzięło ok. 50 osób - zarówno biegaczy, jak 
i miłośników nordic walking. Start został poprzedzony skandowaniem 
przez uczestników hasła „Cześć i Chwała Bohaterom”, a także losowa-
niem flag powstania wielkopolskiego. Następnie uczestnicy pokonali po 
owalu śmigielskiej bieżni symboliczny dystans od 1 do 5 kilometrów. Na 
mecie każdy otrzymał pocztówkę wydaną w ramach konkursu plastycz-
nego z okolicznościową pieczątką.

W rocznicę wymarszu śmigielskiej kampanii do powstania wielko-
polskiego, 11 stycznia przedstawiciele samorządu: Wiesław Kasper-
ski - Przewodniczący Rady Miejskiej Śmigla, Marcin Jurga - Zastępca 
Burmistrza Śmigla oraz Włodzimierz Drótkowski - zastępca przewodni-
czącego Rady, złożyli okolicznościową wiązankę i znicz pod miejscem 
pamięci. MM

 

104. rocznica powstania Powstańcze Biegi Przełajo-
we o Grand Prix Powiatu Ko-
ściańskiego w 2023 roku będą 
składać się wyjątkowo z dwóch 
rund. Pierwsza z nich już 26 
lutego w Głuchowie w gminie 
Czempiń. Gospodarzem drugiej 
będzie gmina Śmigiel, a trasą 
zmagań będzie las w Nietążko-
wie. To wydarzenie odbędzie się 
12 marca.

Organizatorzy postanowili od-
powiedzieć na oczekiwania bie-
gaczy o wydłużeniu tras i przy-
gotowali trasy o długości 12 km 
dla biegaczy i 7 km dla nordic 
walking.

Organizatorem wykonaw-
czym biegów jest Ośrodek 
Kultury Fizycznej i Rekreacji 
w Śmiglu. Organizatorami ho-
norowymi: Powiat Kościański, 
Gmina Czempiń, Gmina Ko-
ścian i Gmina Śmigiel. Ponadto 
sponsorem śmigielskiego etapu 
została Restauracja „Poemat”.

Zapisy oraz regulamin zawo-
dów dostępne są na www.aktyw-
ny.smigiel.pl .

30 listopada 2022 r. w Bruk-
seli, podczas konferencji eu-
ropejskiej branży papierni-
czej, zatytułowanej Paper & 
Beyond ’22, przeprowadzo-
na została kolejna edycja pre-
stiżowego konkursu pn: The 
Blue Sky Young Researcher 
& Innovation Awards Europe. 
  W tej edycji konkursu, efekty 
swoich prac zaprezentowało gro-
no pięciu młodych naukowców 
i innowatorów reprezentujących 
Hiszpanię, Finlandię, Portugalię 
i Francję, a wśród nich jako re-
prezentant z Polski znalazł się 
mieszkaniec Śmigla – Marcin Wa-
sielewski – mł. technolog zatrud-
niony w zakładzie Werner Kenkel 
w Krzycku Wielkim.

Marcin Wasielewski swoją pra-
cą pt. „Termomodernizacja proce-
su produkcji tektury falistej” zdo-
był trzecią lokatę.

Warto wyjaśnić, że prezentowa-
ny przez niego materiał odnosił 
się do innowacyjnych rozwiązań, 
które znajdują swoje zastosowa-
nie, przyczyniając się już dzisiaj 
do wymiernych korzyści zarówno 
dla środowiska jak i ekonomicz-
nego rachunku. Należy podkre-
ślić, że był najmłodszym z grona 
uczestników ubiegłorocznej edy-

Odniósł sukces w Brukseli

cji konkursu. Młodszy technolog 
zawdzięcza swoje osiągnięcia ta-
lentowi i niepospolitej pasji, a tak-
że wsparciu ze strony kierownic-
twa zakładu w Krzycku Wielkim.

Pragniemy wspomnieć, że Mar-
cin Wasielewski jest od kilku lat 
członkiem Młodzieżowej Orkie-
stry Dętej w Śmiglu, tym bardziej 
cieszymy się z jego sukcesów 
i gratulujemy nagrody!  

MD
foto www.paperandbeyond.eu
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Z POLICJI

Źródło: www.koscian.policja.gov

Informacja o ewidencjonowaniu zbiorników bezodpływowych 
i przydomowych oczyszczalni ścieków

Szanowni Mieszkańcy! 
W związku ze zmianą ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 ze zm.) oraz niektórych innych ustaw, w tym ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2519), informuję, że na Burmistrza Śmigla zostały nałożone nowe obowiązki w zakresie 
gospodarki nieczystościami ciekłymi. 

Zgodnie z art. 6 ust 5a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i  porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2519) Burmistrz Śmigla ma obo-
wiązek przeprowadzenia kontroli na terenie Gminy Śmigiel w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków. Ponadto 
zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ww. ustawy zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków 
zlokalizowanych na terenie Gminy Śmigiel. Burmistrz Śmigla zgodnie z art. 5 ust. 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2519)  zobowiązany jest do przekazania odpowiedniego sprawozdania w wyżej wymienionym zakresie. 

W związku z powyższym informuję, że na terenie Gminy Śmigiel w miesiącu lutym rozpocznie się cykl kontrolny w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych                     
i przydomowych oczyszczalni ścieków. Kontrola polegać będzie na wezwaniu właściciela nieruchomości do Urzędu Miejskiego Śmigla celem przedłożenia umowy zawartej 
z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na wywożeniu nieczystości ze zbiorników bezodpływowych oraz okazaniu 
dowodów potwierdzających uiszczanie opłat za tę usługę (rachunki, faktury vat). Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu szamba.

W przypadku posiadania przydomowych oczyszczalni ścieków, należy również pamiętać o obowiązku pozbywania się osadów ściekowych (zgodnie z instrukcją eksploatacji 
przydomowej oczyszczalni ścieków), co musi zostać również odpowiednio udokumentowane, tj. poprzez podpisanie umowy na wywóz osadów ściekowych oraz posiadanie 
dowodów uiszczania opłaty za w/w usługę.

W związku z powyższym, informuję, że osoby podlegające kontroli będą zobowiązane do okazania w wyznaczonym terminie:
•  umowy z firmą na wywóz nieczystości płynnych;
•  dowodów uiszczenia opłaty za usługi wywozu (rachunki, faktury), potwierdzające częstotliwość ich opróżniania;
•  wypełnionej ankiety, która zostanie wysłana wraz z pismem informującym o terminie kontroli.

Proszę mieszkańców o współpracę i udzielenie informacji niezbędnych do dokonania  aktualizacji ewidencji.

  BURMISTRZ ŚMIGLA
/-/ Małgorzata Adamczak

23 grudnia 2022  – Śmigiel
Około godz. 18:40 na ul. Dudycza, 26-letni mieszkaniec 

gminy Śmigiel kierując pojazdem marki BMW, nie dosto-
sował prędkości do warunków drogowych w wyniku czego 
kierowany przez niego pojazd wpadł w poślizg, a następ-
nie uderzył w ogrodzenie i skrzynkę przyłącza gazowego. 
Sprawca był trzeźwy i nie doznał obrażeń. 

4 stycznia 2023  – Śmigiel
Około godz. 13:40 na ul. Kościuszki, 26-letni mieszka-

niec gminy Śmigiel kierując pojazdem marki Nissan pod-
czas wykonywania manewru cofania poza drogą publiczną, 
doprowadził do zderzenia z zaparkowanym pojazdem 
marki Opel, którego właścicielem jest 39-letni mieszkaniec 
gminy Śmigiel. Sprawca ukarany mandatem karnym.

10 stycznia 2023  – Śmigiel 
Około godz. 1:00 na  ul. Leszczyńskiej, 19-letni mieszka-

niec gminy Święciechowa posiadał przy sobie substancje 
psychotropowe wbrew przepisom ustawy. Postępowanie 
prowadzi KPP w Kościanie.

11 stycznia 2023 – Śmigiel
Około godz. 18:10 na ul. Leszczyńskiej, dwóch 14-lat-

ków przebywających na terenie gminy Śmigiel dokona-
ło kradzieży artykułów spożywczych i przemysłowych. 
Sprawcy zostali przekazani opiekunowi. Sporządzono do-
kumentację.

- 29 stycznia 2023 r. –  31. Finał WOŚP

- 9 lutego 2023 r. –  godz. 16:00 - Balik karnawałowy 
dla dzieci, Centrum Kultury w Śmiglu

- 26 lutego 2023 r. – Powstańcze Biegi Przełajowe 
o Grand Prix Powiatu Kościańskiego – Głuchowo, 
gm. Czempiń

- 12 marca 2023 r. – Powstańcze Biegi Przełajowe 
o Grand Prix Powiatu Kościańskiego - Nietążkowo

ZAPRASZAMY
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PLACUSZKI BANANOWE

„PRL Po godzinach. Ce-
lebryci, luksusy, obyczaje”  
– Sławomir Koper

Polska Ludowa to część historii 
naszego kraju. Mimo że sklepowe 
półki świeciły wtedy pustkami, tam-
ten czas dla wielu z nas oznaczał 

po prostu młodość – beztroską za-
bawę, szalone eskapady, a przede 
wszystkim pierwszą miłość. PRL 
po godzinach Sławomira Kopra 
to kalejdoskop niezapomnianych 
postaci, wydarzeń, anegdot, kul-
towych filmów i zjawisk: komedie 
Stanisława Barei, saturator, „Ko-
lorowe jarmarki”, „autostop”, „Tru-
badurzy”, „07, zgłoś się”, „sklepy 
Peweksu”, „Wakacje z duchami”, 
„wczasy zakładowe”, „Augustow-
skie noce”, „pańska skórka”, „Woj-
na domowa”, festiwale w Opolu, 
Sopocie i Kołobrzegu, Sonda 
i „Teleranek”, amanci, wodzireje 
i kaowcy...

Miejska Biblioteka Publicz-
na chciałaby polecić tę książkę 
wszystkim, którzy chcą się wy-
brać w sentymentalną podróż. 
Niektórzy mogą się także przeko-
nać, że szary PRL jakby na prze-
kór wszystkiemu mienił się feerią 
barw.

·  Biblioteka poleca  ·
Pyszne i miękkie placuszki bananowe, które dosłow-

nie rozpływają się w ustach, to nasza propozycja na 
drugie śniadanie.

Składniki:
1 jajko, 1/2 szklanki kefiru, 1/2 szklanki mąki owsianej, 

1 średni banan.
Przygotowanie:

Składniki należy odmierzyć szklanką o pojemności 
250 ml. Jajko wbijamy do miski, następnie dodajemy kefir 
i mieszamy. Dalej dodajemy mąkę owsianą i mieszamy cia-
sto do uzyskania jednolitej konsystencji. Odstawiamy ciasto 
i w międzyczasie obieramy banana i kroimy go w drobną kostkę. Następnie dodajemy banana do ciasta 
i dokładnie całość mieszamy za pomocą łyżki. Ciasto należy nakładać na nagrzaną patelnię i smażyć 
do momentu, aż spód placka będzie ścięty. Następnie należy go przewrócić na drugą stronę i smażyć 
jeszcze chwilę na małym ogniu.

*kefir możesz podmienić na jogurt naturalny, serek homogenizowany naturalny, jogurt grecki lub jogurt 
owsiany, sojowy, kokosowy

**mąkę owsianą możesz kupić gotową lub rozdrobnić płatki owsiane za pomocą młynka lub malaksera
***mąkę owsianą możesz podmienić na mąkę orkiszową, pszenną lub mieszankę mąki pszennej i ja-

glanej (w proporcji 1:1)

Obowiązki o jakich powinien 
pamiętać właściciel psa! 

Do Urzędu Miejskiego Śmigla coraz częściej wpływają informa-
cje o psach poruszających się po ulicach i chodnikach bez opieki 
człowieka. Takie zdarzenia powodują zagrożenie w ruchu drogo-
wym, a przede wszystkim – zwiększają niebezpieczeństwo ataku 
na człowieka lub inne zwierzę.

Informujemy: Psy w miejscach publicznych muszą być za-
wsze pod opieką człowieka i być wyprowadzane na smyczy. 
Nawet jeśli właściciel zna psychikę swojego pupila i potrafi 
wymóc  na nim bezwzględne posłuszeństwo, nigdy nie można 
do końca przewidzieć, jak w danej sytuacji się zachowa.

Pamiętajmy: sygnały o bezpańskich wałęsających się psach 
można przekazać policjantom za pośrednictwem Krajowej Mapy 
Zagrożeń Bezpieczeństwa lub dzielnicowemu obsługującemu 
dany rejon służbowy.

Zgodnie z art. 77 Kodeksu wykroczeń:
§ 1. Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków 

ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze ograniczenia 
wolności, grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.

§ 2. Kto dopuszcza się czynu określonego w §1 przy trzymaniu 
zwierzęcia, które swoim zachowaniem stwarza niebezpieczeństwo 
dla życia lub zdrowia człowieka, podlega karze ograniczenia wol-
ności, grzywny albo karze nagany.

Miejska Biblioteka Publicz-
na w Śmiglu znalazła się wśród 
10 laureatów konkursu „Przycho-
dzi mały czytelnik do biblioteki-
…i co dalej?” . Celem konkursu 
było zachęcenie młodych czytelni-
ków do czytania i odwiedzania bi-
blioteki. Nasza placówka zdecydo-
wała się na przygotowanie filmiku, 
w którym mała czytelniczka Alicja 
za pośrednictwem książki przeno-
si się w magiczny świat fantazji 
i poznaje bohaterów z bajek.  

W konkursie organizowanym 

przez Instytut Książki wzięło 
udział 50 bibliotek  z całego kra-
ju. Wybrano 10 najlepszych prac. 
Śmigielska biblioteka została na-
grodzona jako jedyna z Wielko-
polski. Zapraszamy do zapozna-
nia się z naszym filmikiem. https://
fb.watch/hgnBCqFrAv/ 

Jednocześnie zachęcamy ro-
dziców i dzieci do przystąpienia 
do projektu „Mała Książka, Wielki 
Człowiek”, przeznaczonego dla 
dzieci z roczników 2016-2019. 

AKA

Ciekawostka
Czy wiecie, że w 1879 r. w Śmiglu urodził się aktor George John (Jacobsohn)?
Swoje pierwsze role zagrał na małych scenach i teatrach objazdowych. W wieku 25 

lat był zaangażowany w Teatrze Wilhelmshaven, a następnie w kolejnych teatrach. 
Dziesięć lat później pracował już jako aktor i producent w wiedeńskim teatrze 
narodowym. W 1917 roku rozpoczęła się jego przygoda z filmem niemym. Zagrał 
tybetańskiego mnicha w „Nieznajomym” oraz Śmierć w „Hilde Warren i Śmierć”. 
Te role dały mu popularność.  Jako aktor filmowy wziął udział w kilkudziesięciu 
produkcjach. Rola sługi Bauma w  „Testament dr. Mabuse” w 1933 r. była jego 
ostatnią filmową kreacją. Zmarł 18 listopada 1941 r. w łódzkim getcie w wieku 62 lat.  

Informacje o przebiegu jego kariery można znaleźć w Internecie m.in. na stronach: 
www.filmweb.pl, czy https://en.wikipedia.org. Fot. Georg John (virtual-history.com)


