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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.

Przed nami edycja Śmigielskiego Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok. To oka-
zja, by Państwo mogli zdecydować o inwestycjach, jakie w przyszłym roku zostaną 

zrealizowane na terenie gminy.
Głosowanie na zgłoszone projekty odbędzie się od 17 do 24 października za pośrednic-

twem strony www.smigiel.konsultacjejst.pl oraz w pokoju nr 1 Urzędu Miejskiego Śmigla.

Kto może zagłosować?
Każdy mieszkaniec, który jest zameldowany lub wpisany do rejestru wyborców na 

terenie gminy Śmigiel.

Szczegółowy harmonogram Śmigielskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2023 
przedstawia się następująco:
1. Zgłaszanie projektów – 26.09.2022 r. - 03.10.2022 r.
2. Publikacja zgłoszonych projektów – 04.10.2022 r.
3. Weryfikacja projektów – 04.10.2022 r.
4. Publikacja list projektów ocenionych pozytywnie i negatywnie – 05.10.2022 r.
5. Odwołanie składanych projektów w przypadku ocenienia ich negatywnie 

– 06.10.2022 r. - 13.10.2022 r.
6. Publikacja listy projektów dopuszczonych do głosowania – 14.10.2022 r.
7. Przeprowadzenie głosowania – 17.10.2022 r. - 24.10.2022 r.
8. Ogłoszenie wyników głosowania – do 31.10.2022 r.

Rowerowe iwestycje

w Nietążkowie i Śmiglu oraz 
ulicach Ogrodowej i Połu-
dniowej w Śmiglu. Długość 
trasy wynosi ok. 2600 m. 
Prowadzona była również 
akcja promocyjno-informa-
cyjna. Koszty II etapu to 
2.118.446,44 zł, z czego 
1.024.113,23 zł to planowana 
refundacja. 

Obecnie trwają roboty 
budowlane na ulicach: Ma-
rii Konopnickiej, Północnej 
i  Kościańskiej w Śmiglu oraz 

Z początkiem września 
Gminna Śmigiel za-

kończyła trwające prawie rok 
roboty budowlane w ramach 
projektu  pt. „Budowa ścieżek 
rowerowych na terenie Gmi-
ny Śmigiel”.

I etap sfinalizowano 
w grudniu 2021 r. Stworzo-
na została sieć ścieżek ro-
werowych o długości 1,820 
km na ulicach Orzeszkowej, 
Kościuszki, Wodnej, Staszi-
ca i Kilińskiego. Koszt robót 
budowlanych i kampanii edu-
kacyjnej wyniósł 889.803,41 
zł, z czego 676.943,49 zł 
zostało zatwierdzonych do 
zrefundowania z Wielkopol-
skiego Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego na lata 
2014-2020. 

Działania wykonane 
w 2022 r. to wybudowa-
nie ściek rowerowych wraz 
z infrastrukturą towarzyszą-
cą (obiekty „Bike&Ride czyli 
parkingi dla rowerów, zatoki 
autobusowe, stojaki, wiaty)  
na ulicach: Leszczyńskiej 

ul. Zjazdowej w Koszanowie. 
Działanie to finansowane jest 
z Programu Inwestycji Stra-
tegicznych w ramach Rzą-
dowego Funduszu Polski 
Ład. Inwestycja przewiduje 
remont nawierzchni ulic oraz 
wybudowanie ciągu pieszo
-rowerowego o długości ok. 
1380 m, który łączyć się 
będzie ze ścieżkami na uli-
cach Mierosławskiego i Ko-
ściuszki. Całość inwestycji 
ma kosztować panad 5.000. 
000,00 zł. 

Zrealizowane inwestycje 
pozwolą na ograniczenie 
wykorzystania samochodów 
osobowych, ograniczenie 
emisji zanieczyszczeń, za-
tłoczenia i hałasu oraz po-
prawę bezpieczeństwa ruchu 
drogowego. Gminy Śmigiel 
staje się miejscem, które 
zachęcająca do aktywnych 
form podróżowania.  MT

Przypominamy, że w gminie Śmigiel 
uruchomione są linie komunikacyjne 

autobusów dwóch przewoźników: 
PKS Poznań S.A. oraz MILLA Spółdzielnia 

w Lesznie.

Rozkłady jazdy dostępne są na stronie 
www.smigiel.pl oraz na przystankach 

autobusowych.

Gmina Śmigiel pozy-
skała ponad pół mi-

liona złotych z rządowego 
programu „Laboratoria Przy-
szłości”. 

Program realizowany jest 
przez Ministerstwo Edukacji 
i Nauki we współpracy z Cen-
trum GovTech w Kancelarii 
Prezesa Rady Ministrów. Ma 
on na celu stworzenie no-
woczesnej szkoły, w której 
zajęcia będą prowadzone 
w sposób ciekawy, angażują-
cy uczniów oraz sprzyjający 
odkrywaniu ich talentów i roz-

wijaniu zainteresowań. 
W przedsięwzięciu biorą 

udział wszystkie szkoły pod-
stawowe z gminy Śmigiel. 
Każda z nich otrzymała pulę 
środków określoną na pod-
stawie liczby uczniów, i tak: 
Szkoła Podstawowa im. 
Konstytucji 3 Maja w Śmi-
glu otrzymała 255.900,00 

Cel: budowanie wśród uczniów 
kompetencji przyszłości

zł, Szkoła Podstawowa im. 
Powstańców Wielkopol-
skich w Starym Bojanowie 
72.600,00 zł, Szkoła Podsta-
wowa im. Polskich Noblistów 

w Czaczu i Szkoła Podsta-
wowa im. Arkadego Fiedlera 

w Starej Przysiece Drugiej 
po 70.000,00 zł, Szkoła Pod-
stawowa im. por. Stefana 
Rysmanna w Bronikowie 
60.000,00 zł, Szkoła Podsta-
wowa im. Arkadego Fiedlera 
w Starej Przysiece Drugiej - 
Szkoła Filialna w Wonieściu 
30.000,00 zł.

W ramach wyposażenia 
szkoły m.in. zakupiły: dru-
karki 3D, aparat fotograficz-
ny wraz z kamerą, mikrofony, 
sprzęt nagłaśniający, stacje 
lutownicze, czy też zestawy 
klocków konstrukcyjnych. 
Urządzenia już od 1 września 
są na wyposażeniu szkół 
i będą wykorzystywane za-
równo podczas zajęć szkol-
nych, jak i pozaszkolnych. 

EK

Projekt współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Opera-
cyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 3: Energia Działanie 3.3. Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym 

mobilność miejska Poddziałanie 3.3.1. Inwestycje w obszarze transportu miejskiego.
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Trwa realizacja zadania 
„Budowa zatoki parkingo-
wej w pasie drogowym drogi 
gminnej w Starym Białczu 
oraz remont nawierzchni 
jezdni i chodników”.

Inwestycja obejmuje: budo-
wę zatoki parkingowej o na-
wierzchni z kostki betonowej, 
wymianę krawężników dro-

Zatoka parkingowa 
w Starym Białczu

gowych, remont chodnika 
z kostki brukowej, remont 
nawierzchni bitumicznej oraz 
wymianę wpustów ulicznych 
wraz z przykanalikami.

Koszt inwestycji wynosi 
169.722,78 zł, a jej wyko-
nawcą jest Zakładem Komu-
nalnym w Śmiglu Sp. z o.o.

AJ

Mieszkańcy naszej gminy 
konsekwentnie zbierają na-
krętki do koszy serduszek 
ustawionych w  Śmiglu i oko-
licznych miejscowościach. 
Uzbierane nakrętki w ostat-
nich miesiącach zostały prze-
kazane na rzecz leczenia 
dwójki dzieci: Kacpra Dwor-

Urodzinowy piknik
śmigielskiej ciuchci

niaka i Wojtka Klaby.  
Przypominamy, że osoby 

potrzebujące pomocy, któ-
re wyrażą chęć otrzymania 
wsparcia w tej formie mogą 
zgłaszać się do Urzędu Miej-
skiego Śmigla. Telefon kon-
taktowy do pracownika urzę-
du: 65 5186 911. AKA

Burmistrz Małgorzata 
Adamczak zaprasza 

do wirtualnego spaceru po 
Urzędzie Miejskim Śmigla. 

Skąd pomysł i czemu ma 
to służyć?

Wirtualny spacer to rodzaj 
multimedialnej prezentacji 
złożonej ze zdjęć panora-
micznych 3600, dzięki któ-
rym możemy zobaczyć każdy 
fragment danego otoczenia. 
Przedstawienie wyznaczo-
nego  miejsca w ten sposób 
sprawia, że użytkownik odno-
si wrażenie, jakby znajdował 
się w nim rzeczywiście.

Tego typu rozwiązania 
zazwyczaj stosowane są 
w miejscach atrakcyjnych 
turystycznie. Także Google 
stosuje je w swoich ma-
pach. W internecie na próż-
no szukać jednak jednostek 
samorządu terytorialnego 
stosujących podobne rozwią-
zania. Jak Śmigiel wpadł na 
ten pomysł? – Co jakiś czas 
oprowadzam po urzędzie wy-
cieczki szkolne, opowiadam 
im o pracy w Urzędzie. Uzna-
liśmy, że taki wirtualny spacer 
będzie ciekawą formą eduka-
cyjną. Zarówno nauczyciele, 
jak i rodzice mogą pokazać 
dzieciom jak wygląda ich 
lokalny urząd i jakie sprawy 
tutaj w przyszłości załatwią – 
mówi burmistrz Śmigla. - Po-
nadto urzędnicy zauważyli, 

że mieszkańcy odwiedzający 
Urząd często błądzą po kory-
tarzu, a sama wizyta jest dla 
nich stresująca. Wciąż szu-
kamy nowych rozwiązań, by 
być urzędem przyjaznym dla 
klientów, a wirtualny spacer 
wydał nam się doskonałym 
rozwiązaniem, by w prosty 
sposób przekazać miesz-
kańcom, gdzie załatwią daną 
sprawę i równocześnie oswo-
ić ich z otoczeniem.

Wirtualny spacer sprawi, 
że każdy będzie mógł w do-
mowym zaciszu sprawdzić 
dokąd musi się udać. Pod 
prezentacje Urzędu Miej-
skiego Śmigla podpięte są 
bowiem praktyczne informa-
cje o sprawach załatwianych 
w danym pokoju. A wszystko 
to w sposób prosty i czytelny. 

To rozwiązanie to także 
ukłon do osób ze szczegól-
nymi potrzebami. Wdrożona 
w 2019 roku ustawa kładzie 
na instytucje publiczne obo-
wiązek stosowania rozwią-
zań i usprawnień dla osób, 
które z różnych przyczyn 
mają trudności w codzien-
nym funkcjonowaniu. 

Spacer wirtualny po Urzę-
dzie Miejskim Śmigla do-
stępny jest na stronie www.
smigiel.pl po kliknięciu w de-
dykowaną zakładkę z prawej 
strony, lub po rozwinięciu 
opcji „Urząd Miejski” w menu.

MM

Wirtualnie w Urzędzie? 
W Śmiglu to możliwe!

14 września burmistrz Małgorzata Adamczak odwiedziła 
Michała Szkudlarka. Nasz najstarszy w gminie biegacz skoń-
czył 89 lat. Z okazji urodzin burmistrz Śmigla złożyła dostoj-
nemu jubilatowi najserdeczniejsze życzenia. 

Pan Michał jak zwykle tryskał energią i dobrym humorem, 
choć jak mówi: Specjalnie się nie śmieję, dopiero po półma-
ratonie. Nasz maratończyk wciąż regularnie biega. Treningi 
wykonuje 3 razy w tygodniu i wówczas można go spotkać na 
trasie Przysieka Polska-Bruszczewo-Stare Bojanowo.

AKA

Burmistrz Śmigla wspólnie 
z dyrektorami szkół oraz kie-
rownikiem posterunku policji 
w Śmiglu 5 września br. spo-
tkali się z pierwszoklasistami 
ze wszystkich szkół w gminie 
Śmigiel. 

Harcerzem być 
- spotkanie 

przy dźwiękach 
gitary

Jesteś starszyzną 40+ lub seniorem 60+? W sercu 
masz wspomnienie harcerskiej przygody? Żałujesz, że 

nie poczułeś jak to jest być harcerzem?
Serdecznie zapraszamy w sobotę 8.10.2022 r. na 

godz. 17:00 do harcówki przy ul. Lipowej 26 w Śmiglu.
Pamiętaj, że „Harcerzem być - każdemu wypada…”

hm. Magdalena Drótkowska
i Krąg Starszyzny Harcerskiej i Seniorów ze Śmigla

Tematem odwiedzin było 
bezpieczeństwo dzieci, które, 
poza dawką wiedzy na temat 
zachowania bezpieczeństwa 
na drogach, otrzymały także 
odblaskowe gadżety.

AKA

Na stacji Śmigielskiej Kolejki Wąskotorowej odbył się 
18 września br. urodzinowy piknik z okazji 122. rocznicy 

uruchomienia wąskotortówki. Główną atrakcją były przejazdy 
zabytkową kolejką. Towarzyszyły im m.in.: zwiedzanie loko-
motywowni oraz warsztatów naprawczych, przejazdy drezy-
nami ręcznymi, wystawa militariów oraz pamiątek ze Śmigla. 

Gościem specjalnym imprezy była Aldona Wleklak autor-
ka książki „Saga Niewoli”, która tego dnia promowała drugą 
część swojej powieści.

Piknik odbył się w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa.  
AKA
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2 września br. na kom-
pleksie boisk Orlik 

w Śmiglu odbył się festyn re-
kreacyjny z okazji Gminnego 
Dnia Seniora. 

Uczestnicy tradycyjnie 
wzięli udział w rozgrywkach 
w bule, jak również w przy-
gotowanych z myślą o nich, 

W 83. rocznicę wybuchu II Wojny Światowej, na rynku w Śmiglu odbyło się histo-
ryczne widowisko plenerowe.

„Wspomnij Ty o nas, wspomnij” to spektakl w reżyserii Janusza Adama Dodota, za-
łożyciela Galerii Teatr. Widowisko odbyło się w miejscu symbolicznym – na Placu Roz-
strzelanych, gdzie, jak sama nazwa wskazuje, podczas okupacji nazistowskiej straceni 
zostali mieszkańcy Ziemi Śmigielskiej. We wzruszającym przedstawieniu udział wzięli 
mieszkańcy Śmigla, a także aktorzy Galerii Teatr. Organizatorem wydarzenia było Cen-
trum Kultury w Śmiglu.

Przed rozpoczęciem spektaklu, w miejscach pamięci, okolicznościowe wiązanki złożyli 
samorządowcy w osobach: Małgorzaty Adamczak Burmistrza Śmigla oraz Wiesława 
Kasperskiego Przewodniczącego Rady Miejskiej Śmigla, a także radni Rady Powiatu 

Kościańskeigo - Piotr Błaszkowski i Albert 
Pelec. MM

Zawody Strongman 
Amatorów przyciągnę-

ły wielu widzów. Wydarzenie 
odbyło się na placu targo-
wym, a jego organizatorem 
był Ambed Gym & Fitness ze 
Śmigla.

Poza rywalizacją siłaczy, 
w programie znalazły się też 
występy lokalnych artystów 
i sportowców oraz pokaz 
młodzieżowej drużyny pożar-
niczej. Gościem specjalnym 
wydarzenia był Robert Bur-

neika, znany litewski kultury-
sta i zawodnik MMA.

Wydarzenie zostało do-
finansowane ze środków 
Gminy Śmigiel oraz Ośrodka 
Kultury Fizycznej i Rekreacji 
w Śmiglu. MM

Seniorzy na sportowo
ogólnodostępnych zabawach 
i konkurencjach ruchowych. 
Dodatkowo panie z klubu se-
niora „Słoneczko” przygoto-
wały krótki występ, podczas 
którego zaprezentowały swo-
je umiejętności w zumbie. Na 
zakończenie rozlosowano 
wśród seniorów drobne upo-

minki. Dla osób, do których 
szczęście się nie uśmiech-
nęło, organizator przewidział 
słodką niespodziankę. 

Organizatorem wydarzenia 
był Ośrodek Kultury Fizycz-
nej i Rekreacji w Śmiglu.

AKA, fot. OKFiR

4 września br. na boisku 
piłkarskim w Starym 

Bojanowie odbył się III Otwar-
ty turniej w bule dla dorosłych 
o puchar Przewodniczące-
go Rady Miejskiej Śmigla. 
Współorganizatorem turnieju 
był Ośrodek Kultury Fizycz-
nej i Rekreacji w Śmiglu. 

W tym roku do rozgrywek 
przystąpiło 13 drużyn dwu-
osobowych. Wśród nich nie 
zabrakło zarówno doświad-
czonych zawodników, jak 
i osób, które dopiero te do-
świadczenie zdobywają.

O puchar przewodniczącego

Pary, w drodze losowania, 
zostały podzielone na 4 gru-
py eliminacyjne. W grupach 
mecze rozgrywano według 
zasady każdy z każdym. Do 
ćwierćfinałów awansowały 
po dwie najlepsze drużyny  
z każdej grupy. Mecze 
ćwierćfinałowe pozwoliły 
wyłonić półfinalistów. Osta-
tecznie w decydującym 
meczu zmierzyły się pary 
w składzie: Tadeusz Bo-
rowski, Adam Andruszewski 
oraz Kamil Lurc, Mateusz 
Krauze. Zwycięstwo, po po-

jedynku zakończonym wyni-
kiem 13:8, wywalczyła para 
Borowski-Andruszewski. Na 
trzecim miejscu uplasowała 
się drużyna w składzie: Ka-
tarzyna i Dawid Teodorczyk, 
a na miejscu czwartym ze-
spół: Jacek Bajsztok, Daniel 
Becelewski.

Do najlepszych trafiły pa-
miątkowe puchary, które 
wręczyli: Wiesław Kasperski 
Przewodniczący Rady Miej-
skiej Śmigla oraz Zygmunt 
Ratajczak kierownik OKFiR. 

AKA, Fot. OKFiR
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Zespół Pieśni i Tańca „Żeń-
cy Wielkopolscy” od 25 do 28 
sierpnia br. uczestniczył w 24. 
Międzynarodowym Festiwalu 

Żeńcy na festiwalu
Dudziarskim w Strakonicach 
w Czechach.

W tym największym w Eu-
ropie festiwalu muzyki du-
dziarskiej uczestniczyło kil-
kadziesiąt zespołów i kapel 
dudziarskich oraz orkiestr 
i zespołów rockowych. Kon-
certy odbywały się na czte-
rech scenach, w tym jednej 
na dziedzińcu zamku Joani-
tów. Żeńcy Wielkopolscy za-
prezentowali tradycyjny folk-
lor wielkopolski w składach 
dwóch kapel: dudziarskiej 
i koźlarskiej oraz tańce bisku-
piańskie i rejonu Kozła (tzw. 
Wielkopolska Zachodnia).

AKA, fot. ZPiT

Miejska Biblioteka Publicz-
na zaprosiła mieszkańców 
gminy Śmigiel na tegorocz-
ne Narodowe Czytanie dzieła 
„Ballady i Romanse” Adama 
Mickiewicza. Wydarzenie od-
było się 3 września w amfi-
teatrze przy Centrum Kultury 

w Śmiglu. Udział w nim wzięli 
pracownicy CK oraz członko-
wie grupy teatralno-literackiej 
„Małe Zwierciadło”.

Na widzów czekały przy-
strojone kwiatami stoły oraz 
poczęstunek.

MM

Ballady i Romanse
11 września przy amfi-

teatrze w Śmiglu odbył się 
„Spacer z Psem”. Na wyda-
rzenie, zorganizowane przez 
Ośrodek Kultury Fizycznej 
i Rekreacji oraz Centrum Kul-
tury w Śmiglu, przybyli miło-
śnicy psów i ich czworonożni 
przyjaciele.

Profesjonalnych porad 
szkoleniowych, weteryna-
ryjnych i pielęgnacyjnych 
udzielali zaproszeni goście: 
Karolina Szul - lekarza we-
terynarii oraz Sylwia Ze-
h-Waligóra - behawiorystka 
i trenerka psów. Gośćmi 
wydarzenia byli także wolon-
tariusze z przytuliska w Ko-
szanowie, którzy zachęcali 

Psy w roli głównej
do wstąpienia w ich szeregi 
oraz adopcji podopiecznych 
przytuliska. Imprezie towa-
rzyszyła zbiórka karmy, smy-
czy, i innych akcesoriów dla 
podopiecznych przytuliska.

Oprócz spaceru z psami, 
podczas wydarzenia przepro-
wadzono szereg konkursów, 
w ramach których wybrano 
psa z najbardziej oryginal-
nym imieniem, z najkrótszym 
i najdłuższym ogonem, a tak-
że z najkrótszymi i najdłuż-
szymi łapkami. Psiaki mogły 
również  zaprezentować jakie 
sztuczki lub komendy potra-
fią wykonać. Dla najlepszych 
przewidziano nagrody.

AKA, Fot. OKFiR
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Z POLICJI
Kto może złożyć wniosek?

Gospodarstwa domowe zgłoszone lub wpisane do cen-
tralnej ewidencji emisyjności budynków CEEB (pod uwagę 
będzie brane źródło ciepła wpisane lub zgłoszone do CEEB 
do 11 sierpnia 2022 r.), których główne źródło ciepła zasila-
ne jest: węglem, peletem drzewnym, drewnem kawałkowym, 
skroplonym gazem LPG lub olejem opałowym.

Parlament wprowadził zmiany do dodatku węglowego, 
zgodnie z którym na jeden adres przypada jeden dodatek. 
W przypadku, gdy pod jednym adresem zamieszkuje wię-
cej niż jedno gospodarstwo domowe, dodatek otrzyma 
ten wnioskodawca, który złożył wniosek jako pierwszy. 

Jednorazowy dodatek dla gospodarstw domowych wy-
niesie:
- 3.000,00 zł – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest 
kocioł na paliwo stałe zasilany węglem, peletem drzewnym 
albo inny rodzajem biomasy,
- 2.000,00 zł – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest 
kocioł olejowy,
- 1.000,00 zł – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest 
kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, 
trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo 
stałe, zasilane drewnem kawałkowym,
- 500,00 zł – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest 
kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG.
Jakie informacje potrzebuję do złożenia wniosku?
- imiona i nazwiska osób wchodzących w skład gospodarstwa 
domowego,
- numery PESEL osób wchodzących w skład gospodarstwa 
domowego (w przypadku gdy osoba nie posiada numeru PE-
SEL: seria i numer dokumentu tożsamości),
- numer konta oraz imię i nazwisko właściciela rachunku,
- w przypadku, gdy ogrzewanie budynku realizowane jest 
przez lokalną sieć ciepłowniczą, obsługiwaną z kotła na pa-
liwo stałe w rozumieniu art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 
2022 r. o dodatku węglowym lub z kotła zasilanego peletem 
drzewnym, drewnem kawałkowym albo innym rodzajem bio-
masy albo z kotła gazowego zasilanego skroplonym gazem 
LPG albo kotła na olej opałowy do wniosku należy załączyć 
oświadczenie właściciela lub zarządcy budynku o takim spo-
sobie ogrzewania budynku, zgodnie ze zgłoszeniem lub wpi-
sem do centralnej ewidencji emisyjności budynków
Gdzie można złożyć wniosek?
- w budynku Centrum Kultury w Śmiglu, ul. Kościuszki 20 
(wejście E) godziny przyjęć: poniedziałek 8:00-16:00, wtorek
-piątek 7:00-15:00,
- przez EPUAP na adres /opssmigiel/skrytka (konieczne jest 
podpisanie załączonego wniosku podpisem elektronicznym 
lub profilem zaufanym),
- pocztą tradycyjną na adres Ośrodka Pomocy Społecznej 
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/Do-
datek_weglowy.html
Do kiedy złożyć wniosek?
Wnioski przyjmowane będą do 30 listopada 2022 r.
Kiedy i jak wniosek zostanie rozpatrzony?
- Wniosek zostanie zrealizowany w terminie 2 miesięcy (do-
datek węglowy) lub w terminie 30 dni (pozostałe źródła) od 
dnia złożenia wniosku.
- Dodatek zostanie wypłacony na wskazany we wniosku nu-
mer konta.
-Informacja o rozpatrzeniu wniosku zostanie wysłana na 
wskazany adres e-mail.
Dodatek do źródeł ciepła w gminie Śmigiel jest realizowany 
przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

Najważniejsze informacje dot. składania   
wniosków o dodatek do źródeł ciepła

2 września – Przysieka Pol-
ska

Około godz. 8:00 na ul. 
Szkolnej, 29-letni mieszka-
niec gminy Śmigiel kierował 
pojazdem marki Peugeot bę-
dąc w stanie nietrzeźwości 
(wykryto 0,42 promila alko-
holu w organizmie). Sporzą-
dzono dokumentację celem 
skierowania wniosku o uka-
ranie do sądu.

3 września – Widziszewo
Około godz. 16:55 w Widzi-

szewie na ul. Długiej, 51-letni 
mieszkaniec gminy Śmigiel 
kierując pojazdem marki 
Hyundai i30 nie dostosował 
prędkości do warunków dro-
gowych w wyniku czego wy-
padł z drogi i wjechał w przy-
drożne drzewo. Kierujący był 
trzeźwy, ukarano go manda-
tem karnym.

3 września – Czacz
Około godz. 18:30 na 

ul. Wielichowskiej, 52-letni 
mieszkaniec gminy Śmigiel 
kierował rowerem będąc 
w stanie nietrzeźwości (0,56 
promila alkoholu w organi-
zmie). Sprawca został uka-
rany mandatem karnym.

6 września – Śmigiel
Około godz. 20:05 na al. 

Paderewskiego, 19-letni 
mieszkaniec gminy Śmigiel 
posiadał przy sobie substan-
cje psychotropowe wbrew 
przepisom ustawy. Postępo-
wanie prowadzi KPP w Ko-
ścianie.

7 września – Śmigiel
Około godz. 15:00 na 

ul. Leszczyńskiej, 63-letni 
mieszkaniec gminy Śmigiel 
kierował rowerem będąc 
w stanie nietrzeźwości (0,32 
promila alkoholu w organi-
zmie). Sprawca został uka-
rany mandatem karnym.

9 września – Śmigiel
Około godz. 15:20 

w m. Śmigiel ul. Konopnic-
kiej, mieszkaniec gminy Śmi-
giel pozostawił na parkingu 
niezabezpieczony pojazd, 
w wyniku czego pojazd sto-
czył się i uderzył w zaparko-
wany pojazd marki Citroen. 
Sprawca został pouczony.

11 września – Nietążkowo
W godzinach 13:20-16:20 

na ul. Leśnej w Nietążko-
wie, NN sprawca dokonał 
kradzieży dwóch tablic reje-
stracyjnych od pojazdu mar-
ki Fiat o wartości 120,00 zł. 
Postępowanie prowadzi KPP 
w Kościanie.

11 września – Śmigiel
Około godz. 16:10 na ul. 

Leszczyńskiej w Śmiglu, NN 
sprawca kierując pojazdem 
marki BMW koloru ciemne-
go dokonał kradzieży oleju 
napędowego w ilości 84,39 l 
o łącznej wartości 638,91 zł. 
Postępowanie prowadzi KPP 
w Kościanie.

źródło
www.koscian.policja.gov

Tenisiści KS Polonia 
Śmigiel 10 września 

br. zainaugurowali zawodami 
Grand Prix Wielkopolski Mło-
dziczek i Młodzików w Luba-
szu rozgrywki indywidualne 
w nowym sezonie.

W rywalizacji wśród 
80 zawodniczek i zawodni-
ków wzięło udział 9 przed-
stawicieli śmigielskiego 
klubu: Zuzanna Wieczorek, 
Julia Nowak, Lena Skałecka, 

Szymon Skałecki, Krystian 
Chomski, Tymoteusz Wie-
czorek, Igor Borowski, Woj-
tek Kreuchner i Olaf Szym-
czak.

Najlepszy wynik osiągnęła 
Zuzanna Wieczorek, która 
wywalczyła awans na GP 
Polski. Zawody na szczeblu 
krajowym odbędą się w Zie-
lonej Górze.

AKA, 
Fot. KS Polonia Śmigiel

ZAPRASZAMY
1 października 2022 
– Akcja Poboru Krwi – Centrum Kultury w Śmiglu, 

godz. 9:00-14:00
– Bezpłatne Badania Profilaktyczne – Centrum Kultury 

w Śmiglu – obowiązują zapisy, szczegóły na www.smi-
giel.pl

– XVI Śmigielska Jesień Turystyczna w Żegrówku – 
obowiązują zapisy, szczegóły na www.okfir.pl

8 października 2022
– Jubileusz Młodzieżowej Orkiestry Dętej – Centrum 

Kultury w Śmiglu
– Hubertus – Żegrówko – obowiązują zapisy, szczegóły     

na www.okfir.pl

23 października 2022
- III Profilaktyczny Bieg oraz Marsz Nordic Walking „Dbam 

o Zdrowie” – zapisy na www.aktywny.smigiel.pl

Festyn o charakterze 
charytatywnym od-

był się 10 września w Ro-
baczynie. Liczne atrakcje, 
z przejazdami zabytkową 
kolejką wąskotorową na 
czele, zapewnili druhowie 
z OSP Robaczyn oraz so-
łectwa: Robaczyn, Sierpowo 

i Wydorowo. Dzięki otwartym 
sercom mieszkańców gminy 
Śmigiel oraz zgromadzonych 
na wydarzeniu gości, zebra-
no 25.859,07 zł oraz 42,16 
euro. Kwota zostanie prze-
znaczona na leczenie 3-let-
niego Wiktorka.

MM
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·  Biblioteka poleca  ·

Przygarnij mnie

Diego to około 7-letni, łagodny i ufny pies w typie wyżła. 
Ładnie chodzi na smyczy, grzecznie jeździ autem, toleru-
je inne psy. Niestety zdiagnozowano u niego wadę serca, 
w związku z czym musi regularnie (dożywotnie) przyjmo-
wać leki. Mimo to mamy nadzieję, ze uda się znaleźć dla 
Diego troskliwy dom! 

Zainteresowanych adopcją prosimy o kontakt pod nu-
merem telefonu 781-747-180.

 Redakcja

Kompania z Ceglanego Wzgórza

„Dałeś mi siłę” – Karoli-
na Wilczyńska

Na jesienne długie wie-
czory Miejska Biblioteka 
Publiczna w Śmiglu poleca 
książkę z cyklu „Ja, kobieta”. 
Już wiesz, że za chwilę spo-
tkasz kobietę, którą mogłaś 
minąć na ulicy, w sklepie czy 
podczas spaceru – z pozo-
ru zwyczajną. A jednak, gdy 
poznasz jej losy, posłuchasz 
opowieści o tym, co przeszła 

i o co przyszło jej walczyć, 
zrozumiesz, że to ktoś, kogo 
nie da się zapomnieć.

Gdy Joanna prosi napotka-
ną w parku malarkę o portret 
zmarłego przed laty ojca, nie 
spodziewa się, że sama zo-
stanie modelką. Jest dojrzałą 
i silną kobietą, która nie boi 
się otwarcie opowiedzieć 
Klarze o swoich przejściach, 
by dzięki temu jej portret 
był pełny, prawdziwy. Klara, 
malując i dobierając barwy, 
słucha historii Joanny i jej 
rodziny: o ciężkim porodzie, 
chorobie ukochanego męża, 
niełatwym życiu w czasach 
PRL-u i o rezygnacji z ma-
rzeń i ambicji dla czyjegoś 
dobra. Oraz o własnej, długiej 
i bolesnej walce o zdrowie.

Historia Joanny jest utka-
ną emocjami opowieścią 
o sile woli, walce i miłości do 
najbliższych. Lecz jest w niej 
także przesłanie dla każdego 
– przypomni nam o tym, co 
w życiu jest naprawdę waż-
ne.

Rwany chleb z masłem ziołowym poleca KGW Czacz

Masło ziołowe: 1 szalotka, 2 ząbki czosnku, 3 gałązki bazylii, 
3 gałązki natki pietruszki, 5 gałązek tymianku, 2 łyżeczki suszonego 
oregano, 90 g masła, 1 łyżeczka musztardy, 30 ml oliwy z oliwek 1/4 
łyżeczki pieprzu i tyle samo soli. Obrane: zioła, szalotkę i czosnek 
zmiksować, dodać resztę składników i zmiksować.  

Chleb: 600 g mąki typ 405, 42 g drożdży, pół łyżeczki cukru, 
1,5 łyżeczki soli, 50 ml. oliwy z oliwek, 2 łyżki śmietany, 300 ml letniej 
wody. Wszystkie składniki ciasta zagnieść. Na wysypanej mąką stol-
nicy rozwałkować ciasto, a następnie pociąć na pasy o szerokości 
formy do pieczenia i posmarować masłem ziołowym. Pasy ciasta 
złożyć w harmonikę i jeden za drugim układać w formie. Odstawić 
na 20 minut do ciepłego miejsca aby ciasto wyrosło, a następnie 
posmarować śmietaną. Piec w nagrzanym do 200 stopni piekarniku 
25 minut. 

Diego

Airsoft (ASG) - gra ze-
społowa wykorzystująca 
elektryczne, gazowe i sprę-
żynowe repliki broni palnej 
strzelające plastikowymi 
kulkami o kalibrze 6 mm po-
łączyła trzech pasjonatów, 
którzy założyli działającą na 
terenie gminy Śmigiel ama-
torską grupę Hill Hard Brick.

Skin, Adi i Olas w czerw-
cu bieżącego roku zrzeszyli 
grupę entuzjastów militariów 
i gier wojennych, która przy-
gotowuje teren oraz scena-
riusz pod daną rozgrywkę 
ASG polegającą na symulacji 
pola walki przy użyciu replik 
broni palnej i środków po-
zoracji. Na te rozgrywki za-

praszane są inne ekipy oraz 
gracze niezrzeszeni. Ponad-
to członkowie Hill Hard Brick 
uczestniczą w grach organi-
zowanych przez inne grupy 
z: Kościana, Grodziska, Po-
znania, czy też Wrocławia.

Czym są rozgrywki ASG? 
– „polegają na użyciu nie tyl-
ko replik broni palnej, strze-
lającej plastikowymi kulkami, 
ale także na stosowaniu piro-
techniki w postaci świec dym-
nych, granatów hukowych, 
specjalnych min przeciwpie-
chotnych oraz moździerza. 
Podstawowym celem gry jest 
wyeliminowanie przeciwnika 
poprzez trafienie go kulką. 

W rozgrywkach airsoftowych 
bierze udział kilka, lub na-
wet kilkaset osób. Wszystko 
zależy od przyjętego sce-
nariusza, wielkości terenu 
oraz planu organizatora na 
rozgrywkę. Grupa korzysta 
z użyczonego terenu do roz-
grywek, na którym powstały 
już umocnienia i osłony dla 
urozmaicenia pola walki” – 
wyjaśnia Olas, jeden z zało-
życieli grupy. 

Hill Hard Brick zostało za-
łożone przez trójkę niezna-
jących się wcześniej ludzi. 
Grupa liczy piętnaścioro 
członków i jest otwarta na 
przyjęcie nowych osób, które 
chciałyby spróbować swoich 

sił w tym niełatwym sporcie 
ekstremalnym. Warto zazna-
czyć, że wśród ekipy swo-
je zainteresowania rozwija 
także kobieta, zatem ASG to 
hobby nie tylko dla panów.  
Pasjonaci spotykają się co 
najmniej raz w tygodniu w wy-
znaczonym miejscu przez or-
ganizatora. Działalność gru-
py polega przede wszystkim 
na dobrej zabawie, a ich ce-
lem jest spędzenie wolnego 
czasu na świeżym powietrzu 
niezależnie od warunków 
pogodowych i realizowanie 
pasji związanej z militarimi 
i wojskiem. 

AJ
Fot. Honorata Karolczak

Panie z koła w Czaczu zaprezentowały chleb z poniższego przepisu na swoim stoisku podczas tegorocznego 
Święta Kłosa i Chleba. 


