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

Minęło 8 intensywnych i owocnych lat mojej pracy na stanowisku bur-
mistrza Śmigla. Jestem wdzięczna za zaufanie, którym Państwo mnie 

obdarzyli. Swoją pracę traktuję jako służbę, służbę dla Was. Podejmując się 
każdej inwestycji myślę przede wszystkim co ona da naszym mieszkańcom, 
czy rzeczywiście jest potrzebna. Słucham głosu i starszych i młodszych, 
stąd staram się równoważyć zakres podejmowanych działań. Czas pandemii 
i wojna na Ukrainie to trudne wyzwanie, z którym zmagamy się, tylko dzięki 
wzajemnemu wsparciu i zrozumieniu. Dla samorządu to niełatwy okres. Jed-
nak wspólnymi siłami jesteśmy w stanie tworzyć bezpieczną rzeczywistość. 
Poniżej zamieszczam w pigułce to, co wspólnie z Radą Miejską Śmigla, jed-
nostkami organizacyjnymi i pomocniczymi, zrobiliśmy dla naszej gminy przez 
ostatnie 8 lat:

Drogową:
Remonty i budowa dróg to jedne z najbardziej oczekiwanych przez mieszkańców zadań 

realizowanych przez samorząd. Dlatego dzięki m.in. środkom zewnętrznym oraz własnym 
nakładom wykonaliśmy w ostatnich latach na terenie naszej gminy ponad 150 inwestycji zwią-
zanych z budową i remontami dróg oraz chodników. Wśród najważniejszych inwestycji warto 
wymienić dofinansowanie budowy drogi Nietążkowo-Wijewo przy S5, przebudowę drogi Nowy 
Białcz-Karśnice, dofinansowanie przebudowy ciągu dróg powiatowych Nowa Wieś-Żegrów-
ko-Karśnice, przebudowę ul. Dworcowej w Starym Bojanowie, czy rozbudowę z przebudową 
drogi gminnej Poladowo-Morownica. Warto podkreślić, że na bieżąco realizowana jest także 
naprawa nawierzchni dróg w całej gminie Śmigiel.

Na inwestycje w infrastrukturę drogową w latach 2015-2022 wydaliśmy ponad 58.770.464,00 
złotych z czego ponad 4,5 mln złotych stanowiły środki zewnętrzne. Część inwestycji zreali-
zowano w ramach funduszu sołeckiego.

Obiekty użyteczności publicznej:
Kolejnym ważnym aspektem działalności naszego samorządu są remonty i rozbudowa obiektów użyteczności publicz-

nej. W latach 2015-2022 wydaliśmy na ten cel ponad 30.244.500,00 złotych, w tym ponad 5 mln złotych z pozyskanych 
środków zewnętrznych. Część inwestycji wykonano w ramach funduszu sołeckiego. Zrealizowane działania to m.in.: 
termomodernizacja Centrum Kultury i Szkoły Podstawowej w Śmiglu, remont 
Szkolnego Schroniska Młodzieżowego, rewitalizacja otoczenia Centrum Kultury 
i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Śmiglu, remont filialnego oddziału MBP w Nie-
tążkowie, ułożenie kostki na placu targowym, montaż ławek, remont wiatraków 
i kaplicy poewangelickiej, montaż stojaków na rowery na terenie całej gminy, 
remont schodów na ul. Zdrojowej, rewitalizacja przejścia między ul. Północną 
i Kościuszki, wymiana i remonty przystanków autobusowych, przebudowa par-
kingu przy cmentarzu, wymiana windy w przychodni w Śmiglu, remonty świetlic 
wiejskich, czy też dobudowa wiaty przy świetlicy w Nowej Wsi.

Sportową i rekreacyjną:
Gmina Śmigiel od lat inwestuje również w infrastrukturę sportową i rekreacyj-

ną. W ciągu ostatnich 8 lat wydano na ten cel ponad 5,5 mln zł, w tym ponad 
1,1 mln zł stanowiły środki zewnętrzne. Część inwestycji wykonano w ramach 
funduszu sołeckiego. Zrealizowane działania to, m.in.: doposażenie placów 
zabaw przy szkołach, przedszkolach i świetlicach wiejskich, budowa siłowni ple-
nerowych, budowa ścieżek edukacyjnych, budowa Otwartej Strefy Aktywności 
w Śmiglu, zakup ławek, stołów i parasoli plenerowych na potrzeby organizacyj-
ne instytucji gminnych i sołectw, modernizacja Stadionu Miejskiego w Śmiglu 
(nowe trybuny, oświetlenie, szatnie, nawierzchnia tartanowa), budowa trybun i szatni na boisku w Czaczu, budowa 
oświetlenia oraz remont szatni na boisku w Starym Bojanowie, budowa Skateparku w Śmiglu, budowa street workout 
w Bronikowie, Starym Bojanowie, Starej Przysiece Drugiej czy też budowa zaplecza sportowego przy boisku w Wonieściu.

W naszej gminie nie brakuje amatorów jazdy rowerowej. W mi-
nionych latach dla rowerzystów powstały trakty pieszo-rowerowe 
w: pasie ulicy Leszczyńskiej, w pasie ul. Kilińskiego do Polado-
wa, w pasie ul. Morownickiej w Śmiglu do Morownicy, w pasie 
ul. Bruszczewskiej w Koszanowie do Starego Bojanowa, a także 
drogi rowerowe: przy drodze Nietążkowo-Boguszyn oraz w pa-
sach ulic w Śmiglu: ulicy Ogrodowej, ulicy Kilińskiego, fragment 
drogi od ul. Słonecznej do ul. Orzeszkowej, ulicy Staszica, ulicy 
Wodnej, ul. Orzeszkowej oraz ulicy Kościuszki. Wkrótce powstaną 
także drogi rowerowe na ul. Północnej i ul. Kościańskiej w Śmiglu.

INWESTYCJE W INFRASTRUKTURĘ

BUDOWA ŚCIEŻEK ROWEROWYCH

Sukcesywnie inwestujemy w rozbudowę oświetlenia 
ulicznego. W latach 2015-2022 na ten cel wydaliśmy 
kwotę ponad 2,8 mln zł.

 OŚWIETLENIE ULICZNE

Priorytetem dla nas jest, aby mieszkańcy Gminy Śmi-
giel czuli się bezpiecznie. Podejmujemy więc szereg 
zadań mających na celu przede wszystkim zwiększenie 
poczucia bezpieczeństwa. W związku z tym m.in.: 
• sukcesywnie rozbudowujemy monitoring miejski,
• dofinansowujemy działania Ochotniczych Straży Pożar-

nych, m.in. poprzez zakup samochodu Lublin dla OSP 
Karśnice, a także dofinansowanie do zakupu samo-
chodów pożarniczych dla OSP Stare Bojanowo, OSP 
Śmigiel, OSP Nietążkowo, OSP Czacz; dofinansowanie 
do zakupu sprzętu strażackiego, m.in. narzędzi hydrau-
licznych, AED, aparatów tlenowych, umundurowania 
specjalnego, namiotu pneumatycznego, łodzi ratowni-
czej; dodatkowo przeprowadzono remonty remiz OSP 
w Bronikowie, Czaczu, Machcinie, Morownicy, Nowej 
Wsi, Olszewie, Starym Bojanowie i Śmiglu,

• sukcesywnie budujemy wyniesione przejścia dla pie-
szych,

• zamontowaliśmy świecące znaki „STOP” na strategicz-
nych skrzyżowaniach,

• na terenie gminy zamontowaliśmy defibrylatory AED,
• stopniowo dostosowujemy urząd oraz jednostki podległe 

do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami.
Warto także podkreślić, że podczas pandemii podjęli-

śmy szereg działań profilaktycznych, których nadrzędnym 
celem było zapewnienie mieszkańcom naszej gminy naj-
wyższego poziomu bezpieczeństwa. Do każdego domu 
dostarczyliśmy maseczki uszyte przez wolontariuszy, 
a także jako jedna z pierwszych instytucji publicznych 
dostosowaliśmy urząd do wymogów epidemicznych, przy-
wracając bezpośrednią obsługę klientów. Warto dodać, że 
śmigielski urząd był otwarty dla mieszkańców przez cały 
czas trwania pandemii.

BEZPIECZEŃSTWO
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OŚWIATA

W ciągu minionych 8 lat dokonaliśmy w szkołach wielu inwestycji mających na celu unowocześnienie placówek, aby za-
pewnić jak najbardziej komfortowe warunki do nauki.  W tym czasie m.in.:

• utworzono klasę usportowioną w szkole podstawowej w Śmiglu,
• wprowadzono zajęcia z szachów, lekcje strzelania, lekcje pływania,
• powołano Szkolnego Koordynatora Sportu,
• ze środków zewnętrznych otrzymano dofinansowanie na zakup sprzętu sportowego oraz akcesoriów multimedialnych 

do szkół z gminy Śmigiel,
• dzięki współpracy z biurem gospodarczym Taipei w Warszawie otrzymano od ambasadora Tajwanu komputery na wy-
posażenie sal informatycznych w Czaczu i Śmiglu,

• wykonano termomodernizację szkoły podstawowej w Śmiglu oraz wymianę kotła węglowego na kocioł gazowy konden-
sacyjny w Zespole Szkół w Starym Bojanowie,

• wykonano nowe elewacje na budynkach w Starej Przysiece Drugiej i Starym Bojanowie,
• wybudowano boisko sportowe przy szkole w Starym Bojanowie,
• wyremontowano szatnię przy sali sportowej w szkole w Śmiglu, zadanie zrealizowano w ramach programu „Szatnia na 
medal”,

• wybudowane zostało przedszkole w Śmiglu,
• otwarto nowe przedszkole publiczne w Starym Bojanowie przy współpracy z podmiotem prywatnym.

Ponadto trwają przygotowania do rozbudowy szkoły w Bronikowie i budowy sali gimnastycznej w Czaczu.

INTEGRACJA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

Organizujemy akcje i wydarzenia, które mają na celu integrację mieszkańców Ziemi Śmigielskiej. Chcemy, aby 
czuli Państwo, że jesteśmy jedną wspólnotą i mamy wpływ na to, co się dzieje w gminie. 

• Wprowadziliśmy budżet obywatelski i fundusz sołecki. To daje mieszkańcom naszej gminy możliwość podejmo-
wania decyzji o tym, jakie inwestycje na terenie gminy mają powstawać.

• Wzbogaciliśmy ofertę kulturalno-rekreacyjną, m.in. poprzez powrót do organizacji kilkudniowych Dni Śmigla oraz 
wpisanie do kalendarza kulturalnego nowych imprez: Gminnego Dnia Dziecka, Gminnego Dnia Przedszkolaka, 
Święta Kłosa i Chleba, Kolędowania z Gwiazdami, Jarmarku Bożonarodzeniowego, Konwoju Św. Mikołaja czy 
kina pod chmurką.

• Aktywizujemy seniorów poprzez utworzenie klubu seniora „Tęcza” oraz organizację Gminnych Dni Seniora oraz 
Gminnych Mistrzostw Seniorów w konkurencjach rekreacyjno-sportowych.

• Zorganizowaliśmy akcję Drzewko życia oraz przekazujemy pamiątkowe body noworodkom.
• Wprowadziliśmy cykliczne wydarzenia sportowe, m.in. Bieg Przedszkolaka, Świętojańska Noc Kolorów, czy też 
Powstańcze Biegi Przełajowe.

• Podejmujemy współpracę z Kołami Gospodyń Wiejskich.

INNE PODJĘTE DZIAŁANIA

• Włączyliśmy się w program gospodarki niskoemisyjnej, w ramach którego można zwracać się o dofinansowanie na wymianę 
pieców „kopciuchów” na bardziej ekologiczne.

• Podpisaliśmy międzygminne porozumienie, dzięki któremu zostały utworzone nowe połączenia autobusowe.
• Stworzony został Gminny Dzień Profilaktyki, podczas którego można bezpłatnie skorzystać z badań. Regularnie organizowane 
są także akcje poboru krwi.

• Dzięki kompleksowej modernizacji sieci wodociągowej po-
prawie ulega jakość oraz ciśnienie wody.

• Sukcesywnie likwidujemy bariery architektoniczne oraz ko-
munikacyjne w Urzędzie Miejskim Śmigla oraz na terenie 
gminy, m.in. poprzez obniżanie krawężników, montaż wind. 
Jednym z naszych zadań było też stworzenie wirtualnego 
spaceru po Urzędzie.

• Razem z Fundacją na Rzecz Ochrony Zabytków Ziemi 
Śmigielskiej utworzyliśmy Izbę Pamięci Ziemi Śmigielskiej.

• Dokonaliśmy renowacji grobów rozstrzelanych oraz gro-
bów Powstańców Wielkopolskich, dodatkowo wykonaliśmy 
oznakowanie mogił Powstańców Wielkopolskich.

• Na ścianie budynku SP w Śmiglu, na murze przy Centrum 
Kultury oraz przy śmigielskim rynku pojawiły się murale.

• Na rondzie w Koszanowie stanęła rzeźba młynarza.

Powyższe działania to tylko część inwestycji, które mają dać Państwu większy komfort życia. Jest jeszcze wiele działań, które należy podjąć, aby uczynić naszą gminę jeszcze bardziej 
atrakcyjną i przyjazną. Potrzeba jednak do tego czasu i ogromnych nakładów finansowych. Dziękuję Państwu za wszelkie słowa krytyki, które pozwalają wyciągnąć wnioski i ulepszać 
nasze działania, za wsparcie i sugestie, a także jednostkom pomocniczym i Radzie Miejskiej Śmigla za zrozumienie i popieranie naszych działań. Tylko dzięki wspólnym działaniom 
jesteśmy w stanie budować lepszą rzeczywistość. 

Burmistrz Śmigla 
Małgorzata Adamczak
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24 listopada 2022 r. bur-
mistrz Małgorzata Adam-
czak, przy kontrasygnacie 
skarbnika Ewy Mituły, podpi-
sała umowę z Wojewódzkim 
Funduszem Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej 
na realizację Programu prio-
rytetowego „Ciepłe Mieszka-
nie” w gminie Śmigiel. 

W ramach programu 
wsparcie będą mogli uzyskać 
właściciele lokali mieszkal-
nych na wymianę źródła cie-
pła, by było ono ekologiczne. 
Dodatkowo może zostać wy-
konana modernizacja insta-
lacji centralnego ogrzewania 
i ciepłej wody użytkowej, 

Ciepłe mieszkanie
wymiana stolarki okiennej 
i drzwiowej w mieszkaniach. 
Realizacja zadania rozpocz-
nie się w 2023 r. O terminie 
rozpoczęcia przyjmowania 
wniosków i zasadach skła-
dania wniosków poinfor-
mujemy za pośrednictwem 
strony internetowej oraz fb 
Śmigla. Pula środków na 

jaką została zawarta umowa 
to 4.575.000,00 zł. Program 
będzie realizowany w latach 
2023-2025. 

Zgodnie z zasadami pro-
gramu inwestycja może roz-
począć się dopiero po zawar-
ciu umowy o dofinansowanie 
z Gminą Śmigiel. AKA

PROJEKT PN. „BUDOWA PLACU ZABAW PRZY SALI 
WIEJSKIEJ W POLADOWIE” obejmował wykonanie nowe-
go placu zabaw w tej miejscowości. Działania rozpoczęły się 
od demontażu starych urządzeń i przygotowania podłoża pod 
montaż nowych 9 elementów. Tę część mieszkańcy Polado-
wa wykonali społecznie (prace wycenione zostały na około 
3.000,00 zł). Montaż urządzeń zakończył się w listopadzie. 
Zamontowano m.in.: zestaw zabawowy, huśtawkę, karuzelę,  
belkę balansującą, bujak, grę, domek, wagonik oraz elementy 
siłowni tj. drążek do podciągania, stepper, orbitrek.  Projekt 
współfinansowano ze środków Samorządu Województwa 
Wielkopolskiego w ramach Programu Wielkopolska Odnowa 
Wsi 2020+. Koszty finansowe zadania to: 72.324,00 zł w tym: 
40.670,00 to dotacja z programu, 23.000,00 zł to wkład fun-
duszu sołeckiego wsi Poladowo, a 8.654,00 zł to finansowy 
wkład Gminy Śmigiel.

Obecnie trwa realizacja zadania pn. „ZAKUP WY-
POSAŻENIA KUCHENNEGO NA SALĘ WIEJSKą 
W BRUSZCZEWIE”. Zadanie obejmuje doposażenie kuchni 
przy świetlicy w Bruszczewie w: lodówkę z zamrażarką, zmy-
warko-wyparzarkę oraz kuchenkę gazowa pięciopalnikową 
z piekarnikiem elektrycznym. Dotacja na ten cel z ramach 
Programu Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+ wynosi 6.300,00 
zł. Wkład własny gminy Śmigiel to 4.200,00 zł i 2.000,00 zł 
z funduszu sołeckiego wsi Bruszczewo. Działanie zakończy 
się do połowy grudnia. 

  
REmONT POmIESZCZEŃ BUDYNKU SZATNIOWO

-mAGAZYNOWEGO LUDOWEGO UCZNIOWSKIEGO 
KLUBU SPORTOWEGO W STARYm BOJANOWIE.

W listopadzie zakończył się remont pomieszczeń w budyn-
ku  służącym jako zaplecze dla Ludowego Uczniowskiego 
Klubu Sportowego w Starym Bojanowie. Zakres prac obej-
mował m.in.: częściową przebudowę układu ścian wewnętrz-
nych, remont posadzek, ścian i sufitów w łazienkach, remont 
ścian i sufitów wszystkich pomieszczeń, wymianę wszystkich 
drzwi wewnętrznych, wymianę drzwi zewnętrznych parteru, 

Inwestycje współfinansowane przez Samorząd 
Województwa Wielkopolskiego

wymianę instalacji i osprzętu sanitarnego, montaż mat grzew-
czych w sanitariatach oraz grzejników elektrycznych i pompy 
ciepła do ogrzewania wody użytkowej, dostosowanie instala-
cji sanitarnej i elektrycznej do zmiany układu funkcjonalnego 
pomieszczeń sanitarnych. Koszty robót wynosiły: 191.194,45 
zł,  z czego 95.000,00 zł to dotacja z Programu „Szatnia na 
medal”. W latach poprzednich z programu dofinansowano re-
monty szatni: w Szkole Podstawowej w Śmiglu użytkowane 
przez KS Polonię Śmigiel i Uczniowski Klub Siatkarek,  po-
mieszczeń w Sali Wiejskiej w Czaczu, które wykorzystywane 
są przez zawodników Gromu Czacz oraz budynku Pogoni 
Śmigiel na stadionie Miejskim w Śmiglu. 

„REWITALIZACJA mIEJSCA SPOTKAŃ I ODPO-
CZYNKU WRAZ Z ODNOWą STAWU – ETAP I.”

W tym roku Gmina Śmigiel po raz pierwszy skorzystała 
z dotacji z Programu „Błękitno-zielone inicjatywy dla Wiel-
kopolski”. Celem realizacji zadania była poprawa jakości 
wody w stawie położonym w Żegrówku oraz udostępnienie 
społeczności lokalnej terenu rekreacyjnego przeznaczone-
go do aktywnego wypoczynku. Prace konserwacyjne przy 
stawie obejmowały: pompowanie wody, ręczne wykoszenie 
porostów, odmulenie stawu, obsypanie skarp ziemią urodzaj-
ną i obsianie trawą. Został wykonany pomost z elementów 
drewnianych w kształcie litery T. Przy pomoście zamontowano 
2 ławki. Całość zadania kosztowała  92.496,00 zł. Dotacja 
wyniosła 50.000,00 zł. Pozostałe koszty zostały pokryte ze 
środków funduszy sołeckich wsi: Bielawy, Żegrowo i Żegrów-
ko oraz środków Gminy Śmigiel. 

MT
  

18 listopada br. podczas 
sesji Rady Miejskiej Śmigla 
burmistrz Małgorzata Adam-
czak wspólnie z przewod-
niczącym rady Wiesławem 
Kasperskim złożyli podzięko-
wania pani Ewelinie Bukow-
skiej, która zrezygnowała 

z funkcji sołtysa wsi Nietąż-
kowo.

Gratulacje odebrał pan 
Piotr Błaszkowski, który 
8 listopada br. podczas ze-
brania sołeckiego decyzją 
mieszkańców został nowym 
sołtysem Nietążkowa. AKA
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Z okazji Święta Niepodległości w Śmiglu tradycyjnie odbył się apel pamięci przed 
pomnikiem hm. Łukomskiego, a także okolicznościowa Msza św. w kościele pw. 

NMP Wniebowziętej.
Uroczystość poprowadzoną przez hufiec ZHP w Śmiglu uświetniły poczty sztandarowe, 

Kurkowe Bractwo Strzeleckie, Młodzieżowa Orkiestra Dęta wraz z grupą mażoretek oraz 
Towarzystwo Śpiewu Harmonia. W obchodach, obok mieszkańców gminy, wzięły udział 
delegacje samorządu, 
szkół z gminy Śmigiel 
oraz miejscowych or-
ganizacji i instytucji.

O godzinie 17:00 
w sali widowisko-
wej Centrum Kultury 
odbyła się premiera 
filmu „Śmigiel ‘39”. 
Sceny z filmu niewąt-
pliwie na długo zosta-
ną w pamięci osób, 
które go obejrzały. 
Film powstał w ramach współpracy gminy Śmigiel z Zespołem Szkół im. Kryptologów Po-
znańskich w Luboniu oraz Centrum Kultury w Śmiglu. Po premierze burmistrz Małgorzata 
Adamczak napisała na swoim profilu fb: Głównym celem realizacji filmu „Śmigiel’39” było 
zachowanie w pamięci potomnych wydarzeń historycznych z udziałem mieszkańców Ziemi 
Śmigielskiej, które miały miejsce w okresie okupacji hitlerowskiej na terenie Śmigla i okolic. 
Obrazy przedstawione w filmie niech będą przestrogą przed skutkami wojny i ku pamięci 
ich ofiar. Szczególne podziękowania za wkład pracy w produkcję filmową złożyliśmy wspól-
nie z Wiesławem Kasperskim Przewodniczącym Rady Miejskiej i Piotrem Błaszkowskim 
Dyrektorem Centrum Kultury w Śmiglu na ręce Anity Plumińskiej-Mieloch dyrektor Zespołu 
Szkół w Luboniu oraz Piotra Świdzińskiego i jego syna Stanisława. 

Wielkie brawa dla wszystkich osób zaangażowanych w to historyczne przedsięwzięcie.
Film jest już dostępny na platformie YouTube. AKA

Świętowano niepodległość

27 i 28 października br. 
w Śmiglu gościli samorzą-
dowcy z Polanicy-Zdrój: 
burmistrz Mateusz Jellin, 
Marlena Runiewicz-Wac 
przewodnicząca tamtejszej 
rady miasta, radny Marcin 
Fibich oraz Agata Winnicka 
zastępca burmistrza.

Podczas wizyty goście 
zwiedzili gminę Śmigiel oraz 
uczestniczyli w sesji Rady 
Miejskiej Śmigla. Wypraco-
wane zostało także wstępne 
porozumienie o współpracy 
gmin Śmigiel z miastem Po-
lanica-Zdrój, które zostanie 
podpisane wiosną 2023 roku. 

Z kolei z dwudniową wizy-
tą: 17-18 listopada br. gościła 
w Śmiglu delegacja samo-
rządowców z gminy Lesko 
w Bieszczadach. Przewodził 
jej burmistrz Leska Adam 
Snarski. 

- Wymieniliśmy wiele do-
brych praktyk oraz wypra-
cowaliśmy wstępne porozu-
mienie o współpracy naszych 
gmin. - podsumowała wizytę 
burmistrz Małgorzata Adam-
czak. AKA

Wizyty

Podczas uroczystej zbiór-
ki, która odbyła się 7 listo-
pada br. w siedzibie OSP 
w Bielewie odbyło się uro-
czyste wręczenie promes na 
dofinansowanie Młodzieżo-
wych Drużyn Pożarniczych 
z powiatu kościańskiego. 
W naszej gminie dofinanso-
wanie z Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administra-
cji dla Młodzieżowych Dru-
żyn Pożarniczych otrzyma 
13 jednostek OSP: Bro-
nikowo, Czacz, Karśnice, 
Machcin, Morownica, Nie-
tążkowo, Nowa Wieś, Ro-
baczyn, Sierpowo, Spławie, 
Stare Bojanowo, Śmigiel 
i Żegrówko.

W powiecie kościańskim 
dofinansowanie trafi do 32 
jednostek OSP na łączną 
kwotę 197.910,00 zł. Gmi-
na Śmigiel otrzyma kwotę 
69.395,00 zł. W wydarzeniu 
uczestniczyła burmistrz Śmi-
gla Małgorzata Adamczak.

Środki zostaną przezna-
czone m.in. na: zakup wypo-
sażenie do przeprowadzenia 
zawodów sportowo-pożar-
niczych dla Młodzieżowych 
Drużyn Pożarniczych, 
umundurowania, wyposaże-
nia osobistego dla członków 
MDP oraz sprzętu telein-
formatycznego na potrzeby 
szkoleniowe.

AKA, fot. HG

Wsparcie na rozwój mDP 
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Z POLICJI
2 listopada – Śmigiel

Około godz. 8:35 na ul. 
Leszczyńskiej 28-letni miesz-
kaniec miasta Kościan kie-
rował zestawem pojazdów 
marki Man wraz z naczepą 
będąc w stanie po użyciu 
alkoholu (tj. 0,36 promila 
alkoholu w organizmie). Po-
stępowanie prowadzi KPP 
w Kościanie.

2 listopada – Śmigiel
Około godz. 8:50 na 

ul. Leszczyńskiej 43-letni 
mieszkaniec gminy Śmigiel 
kierował pojazdem marki 
VW będąc w stanie po uży-
ciu alkoholu (tj. 0,36 promila 
alkoholu w organizmie). Po-
stępowanie prowadzi KPP 
w Kościanie.

9 listopada – Bruszczewo
Około godz. 13:20, na ul. 

Głównej 27-letni mieszka-
niec gminy Śmigiel kierując 
pojazdem marki Renault wy-
konał nieprawidłowy manewr 
wyprzedzania doprowadza-
jąc do zderzenia czołowe-
go z pojazdem marki Seat, 
którym kierowała 32-letnia 
mieszkanka gminy Śmigiel. 
Sprawcy zatrzymano prawo 
jazdy, sporządzono wniosek 
o ukaranie do sądu.

13 listopada – Karmin
Około godz. 15:05 47-let-

nia mieszkanka gminy Krzy-
wiń kierując pojazdem marki 
Opel chwilowo straciła przy-
tomność, straciła panowanie 
nad pojazdem uderzając 
o krawężnik, a następnie 
zderzyła się czołowo z pojaz-
dem marki Fiat, którym kie-
rowała 43-letnia mieszkanka 
gminy Śmigiel. Uczestnicy 
wydarzenia byli trzeźwi, nie 
obnieśli żadnych obrażeń. 
Postępowanie prowadzi KPP 
w Kościanie.

15 listopada – Czacz
Około godz. 11:10 na  

ul. Wielichowska 50-letni 
mieszkaniec gminy Siedlec 
kierował pojazdem marki 
Fiat pomimo wydanej decy-
zji o cofnięciu uprawnień do 
kierowania pojazdami. Po-
stępowanie prowadzi KPP 
w Kościanie.

19 listopada – droga K5
Około godz. 6:10 droga K5 

Czacz-Ponin, 19-letni miesz-
kaniec gm. Śmigiel kierując 
pojazdem marki Opel nie do-
stosował prędkości do wa-
runków na drodze, zjechał na 
pobocze dachując. Kierujący 
trzeźwy, bez obrażeń, brak 
uszkodzeń infrastruktury 
drogowej. 

19 listopada – Wonieść
Około godz. 12:15, 40-letni 

mieszkaniec gm. Śmigiel kie-
rował pojazdem marki Skoda 
wbrew obowiązującym zaka-
zom prowadzenia pojazdami 
wydanymi przez Sąd. Postę-
powanie prowadzi KPP w Ko-
ścianie

20 listopada – droga K5
Około godz. 22:15 na wy-

sokości zjazdu Śmigiel Po-
łudnie, 26-letni mieszkaniec 
m. Leszno kierując pojaz-
dem marki Audi, nie dosto-
sował prędkości do warun-
ków panujących na drodze 
doprowadzając do uderze-
nia w przydrożne bariery. 
Sprawca ukarany mandatem 
karnym.

26 listopada  – Śmigiel
Około godz. 12:55 na ul. 

Ogrodowej, 21-letnia miesz-
kanka gm. Śmigiel kierując 
pojazdem marki Skoda wyko-
nała nieprawidłowy manewr 
wyprzedzania doprowadza-
jąc do zderzenia z pojazdem 
marki VW, którym kierował 
65-letni mieszkaniec m. Śmi-
giel. 

Źródło: 
koscian.policja.gov.pl

Jesienna edycja akcji 
„Drzewko życia” zakoń-

czyła się posadzeniem 47 
drzewek dla najmłodszych 
mieszkańców naszej gminy.

32 drzewka zapuszczą 
korzenie na terenach gmin-
nych, a pozostałe 15 na po-
sesjach prywatnych.

W tej edycji posadzone zo-
stały: jarzębiny, śliwowiśnie, 
lipy i jabłonie.

AKA

Szkolne Schronisko 
Młodzieżowe w Śmi-

glu zostało uhonorowane 
w konkursie „Działania pro-
ekologiczne i prokulturowe 
w ramach strategii rozwoju 
województwa wielkopolskie-
go” zorganizowanym przez 
Samorząd Województwa 
Wielkopolskiego. 

Nagrodę przyznano za 
realizację projektu 

„Śladami Śmigielskich Po-
mników Przyrody”. 

AKA

Schronisko 
z nagrodą

47 nowych 
drzew
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·  Biblioteka poleca  ·

Jego pasją są gołębie

Empandas z wołowiną

Robert Bernacki miesz-
ka w Morownicy. 

19 listopada 2022 roku na 
wystawie gołębi rasy King 
w miejscowości Bernalako-
wo w Słowacji jego gołębie 
zdominowały konkurs zdo-
bywając 5 x tytuł Championa, 
a także tytuł Grand Champio-
na. Jego gołąb, spośród 300 
innych, został wybrany naj-
lepszym gołębiem w Europie. 
Pan Robert zgodził się udzie-
lić nam krótkiego wywiadu by 
przybliżyć szczegóły swojej 
pasji.

Redakcja (R): Skąd zain-
teresowanie hodowlą gołę-
bi? Kiedy rozpoczęła się ta 
przygoda?

Robert Bernacki (RB): 
Swojego pierwszego gołębia 
dostałem w wieku 6 lat. Byli-
śmy z rodzicami na rodzinnej 
uroczystości w Śmiglu i gdy 
inne dzieci się bawiły, ja sta-
łem i obserwowałem gołębie, 
które hodował mój wujek. Tak 
mnie zafascynowały, że wu-
jek podarował mi jednego. 
Pamiętam, jak chodziłem po 
polach i zbierałem dla niego 
kukurydzę. Powiedziałem 
wtedy rodzicom, że moim 
marzeniem jest by profesjo-

nalnie zajmować się hodowlą 
gołębi. Pasja przyszła z ge-
nami, ponieważ mój tata jako 
młody chłopak też miał swoje 
gołębie, a z opowieści mamy 
wiem, że jej ojciec również. 

R: Skąd pomysł, by zaj-
mować się właśnie rasą 
king? To chyba rzadko 
spotykana rasa?

RB: Swojego pierwszego 
„Kinga” zakupiłem w wieku 
12 lat, podczas giełdy w Po-
znaniu. Ta rasa podoba mi się 
najbardziej. Może dlatego, że 
to „nieloty”. A skoro nie lata-
ją, to bez problemu można je 
chwycić do ręki, są bardziej 
dostępne. Rasa wywodzi się 
z Ameryki i charakteryzuje 
się tym, że jest większy niż 
gołębie pocztowe i nie lata.

R: Na czym polega ho-
dowla takich gołębi?

RB: Jest to pracochłonne 
i czasochłonne. Trzeba im 
przygotowywać konkretne 
karmy w zależności od pory 
roku, dozować witaminy. Je-
żeli ktoś zajmuje się tym pro-
fesjonalnie i chce, żeby jego 
gołębie wygrywały na wysta-
wach, trzeba im poświęcać 
minimum 5 godzin dziennie.

R: Od kiedy jeździ pan na 
wystawy międzynarodowe? 
Czy ostatni sukces na Sło-
wacji jest tym największym?

RB: Na początku jeździłem 
na wystawy regionalne, po-
tem krajowe. Swoją pierwszą 
wystawę wygrałem w 2014 
roku. Później podnosiłem 
sobie poprzeczkę i zacząłem 
jeździć na coraz lepsze wy-
stawy, również zagraniczne. 
Ostatni sukces był jednym 
z większych, ale chyba więk-
szą satysfakcję miałem 4 lata 
temu w Czechach. Byłem bo-
wiem pierwszym Polakiem, 
który zajął pierwsze miejsce 
w 60-letniej historii wystaw. 
Pojawiła się wtedy łezka 
wzruszenia.

R: Na czym polegają wy-
stawy?

RB: Na taką wystawę zjeż-
dżają się hodowcy z całej 
Europy, zazwyczaj jest to ok 
300 gołębi. Są one podzie-
lone na kategorie, sędzia 
je ogląda i stopniowo od-
rzuca. Następnie przyznaje 
1, 2 i 3 miejsce. Na samym 
końcu wybiera się najlep-
szego gołębia całej wystawy. 
Z 300 gołębi wygrywa 1. 
Podczas ostatniej wystawy 
w Słowacji był to właśnie mój 
gołąb. Bardzo lubię te wysta-
wy, można tam poznać wielu 
ciekawych ludzi.

R: Prowadzi pan także 
stowarzyszenie King Klub 

„Święta do wynajęcia” – 
Karolina Wilczyńska

Święta zbliżają się wielkimi 
krokami, a wraz z nimi gru-
dniowy rozgardiasz: zakupy, 
sprzątanie, gotowanie. W tej 
szalonej gonitwie łatwo za-
pomnieć o tym, co najważ-
niejsze.

Ale nie z energicznymi se-
niorami, którzy wkraczają do 
akcji.

Józek dostaje propozycję 

objęcia stanowiska dyrekto-
ra, Irenka spędzi Wigilię zu-
pełnie inaczej, niż planowała, 
dla Melanii będzie to czas no-
wych znajomości i ciekawych 
doświadczeń, a Wiesia i Ka-
zimierz wcielą się w role… 
aktorów.

Karolina Wilczyńska za-
prasza do wigilijnego stołu, 
by w ciepłej, pełnej humoru 
historii przypomnieć o tym, 
że w święta nie liczą się dro-
gie prezenty i wykwintne po-
trawy, ale ludzie i to, co mają 
w sercach: miłość, życzli-
wość i nadzieję.

Miejska Biblioteka Publicz-
na w Śmiglu zaprasza do za-
trzymania się na chwilę, by 
zatopić się w tej wyjątkowej 
powieści.

Z okazji świąt Boże-
go Narodzenia życzymy 
wszystkim naszym czy-
telnikom pięknych chwil 
w świetle choinki oraz  ra-
dosnych momentów w gro-
nie najbliższych.

Empandas to pierożek nadziewany najczęściej mięsnym farszem 
z warzywami lub serem. Smaży się go w oleju lub piecze na blasze. 

Składniki:
Ciasto:
100 g wody, 174 g masła pokrojonego na kawałki, ½ łyżeczki soli, 
350 g mąki pszennej plus dodatkowa ilość do oprószenia blatu, 
1 łyżeczka proszku do pieczenia, 1 jajko.
Farsz:
40 g białej cebuli, 1 ząbek czosnku, 35 g selera na-
ciowego pokrojonego na 1 cm kawałki, 110 g mar-
chewki pokrojonej na kawałki, 20 g czerwonej papryczki chilli bez gniazd nasiennych pokrojonej na ka-
wałki, 15 g oleju rzepakowego, 350 g mięsa wołowego, mielonego, podzielonego na kawałki, 65 g 
koncentratu pomidorowego, 1-2 szczypty kminu rzymskiego mielonego, ¾ łyżeczki mielonego pieprzu czarnego, 
1 łyżeczka soli, mleko do posmarowania empandas. 

Przygotowanie
Ciasto:

Rozpuścić w garnku masło z wodą i solą. Następnie dodać mąkę, proszek do pieczenia, jajko i wyrobić ciasto. 
Przełożyć je na folię spożywczą, uformować kulę, zawinąć w folię i odstawić do lodówki na ok 3 godziny. W tym czasie 
przygotować farsz.
Farsz:

W garnku na oleju zeszklić cebulę, dodać czosnek, seler naciowy, marchewkę i papryczki chilli. Całość zblendować 
i następnie dusić pod pokrywką przez ok 10 minut. Dalej dodajemy wołowinę, koncentrat pomidorowy, kmin rzymski, 
pieprz, sól i dusimy kolejne 10 minut. Przygotowany farsz przekładamy do innego naczynia w celu ostudzenia.

W międzyczasie należy rozgrzać piekarnik do 2000C, a blachę wyłożyć papierem do pieczenia.
Schłodzone ciasto należy wyłożyć na oprószony mąką blat, uformować z niego wałek (ok 30 cm), podzielić na 

14 równych części i rozwałkować na placki. Następnie na każdy placek należy nałożyć 1,5-2 łyżki farszu, złożyć 
na pół i skleić, tworząc pieróg, następnie docisnąć krawędzie widelcem lub uformować falbankę. Empandas układać 
na wcześniej przygotowanej blasze, posmarować mlekiem za pomocą pędzelka. Tak przygotowane pierożki pieczemy 
15-20 minut w 2000C (aż wierzch ciasta będzie złotobrązowy).

PL. Czym się ono zajmuje?
RB: Od 2014 roku organi-

zujemy wystawy. Przyjeżdża-
ją na nie hodowcy z: Czech, 
Węgier, Słowacji, a także  
z Chorwacji. Najbliższa od-
będzie się już 3 grudnia 
w Nietążkowie. Zrzeszamy 
także hodowców z Polski. 
Ciekawostką jest, że gdy za-
jadę na wystawy do Czech, 
Słowacji czy Węgier, wszy-
scy tam wiedzą o istnieniu 
Śmigla. Nie wiedzą, czym 
jest Poznań, ale Śmigiel ko-
jarzy im się z gołębiami. 

Przy tej okazji pozwolę 
sobie podziękować Gminie 
Śmigiel i Ośrodkowi Kul-
tury Fizycznej i Rekreacji 
w Śmiglu, które wspierają 
finansowo nasze wystawy. 
Bez pomocy nie moglibyśmy 
organizować ich na tak wyso-
kim poziomie.

R: Czy z Pana punktu wi-
dzenia, hodowla gołębi jest 
popularną dziedziną?

RB: Moim zdaniem zysku-
je popularność, przynajmniej 
w Polsce. Jesteśmy jedynym 
klubem w całej Europie, z tak 
dużą liczbą młodych ludzi. 
Gdy 4 lata temu obejmowa-
łem stanowisko prezesa, było 

nas zaledwie 12. Obecnie 
jest nas 40. Rozwija się klub 
i rozwijają się nasze wysta-
wy. Na nadchodzącej będzie-
my mieli ok. 300 gołębi rasy 
king. Gdy opowiadam o tym 
za granicą, hodowcy mi się 
dziwią i pytają jak to robię.

R: To jak Pan to robi?
RB: Sam nie wiem. Ludzie 

z całej Polski sami do mnie 
dzwonią. Być może przycią-
ga ich to, że za pierwszy rok 
nie biorę składek. Zachęcam 
najpierw, by przyjeżdżali na 
wystawy, zobaczyli jak to 
wszystko wygląda. Gdy im 
się spodoba, to zostają. 

R: Hoduje pan gołębie, 
jeździ na wystawy, pro-
wadzi stowarzyszenie. ma 
Pan czas na jeszcze inne 
pasje?

RB: Moim drugim hobby 
jest aktywność fizyczna. Od 
20 lat trenuje na siłowni.

Na zakończenie warto 
dodać, że wystawy organi-
zowane w gminie Śmigiel są 
ogólnodostępne dla miesz-
kańców. W imieniu King Klub 
PL serdecznie zapraszamy!

Redakcja

Najlepszy gołąb
w Europie

Robert Biernacki
od lewej


