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Po rocznej przerwie spowodowanej pandemią, do 
Śmigla wrócił Konwój Św. Mikołaja. Towarzyszyły 

mu tradycyjnie stoiska jarmarczne.
Po raz pierwszy wydarzenie odbyło się w amfiteatrze 

przy śmigielskim Centrum Kultury. Blisko 20 stoisk z rę-
kodziełem, lampkami i innymi artykułami świątecznymi 
cieszyły się zainteresowaniem, jednak nie miały szans 
z główną gwiazdą wieczoru – Świętym Mikołajem, do któ-
rego tradycyjnie stanęły tłumy chętnych.

Sam zainteresowany zabrał ze sobą 30-osobową Krainę 
Bajek – w tym postacie z Psiego Patrolu. To one zyskały 
największą aprobatę najmłodszych. Najważniejszym punk-
tem dnia była parada, która rozpoczęła część animacyjną 
imprezy. Kolorowy konwój zamykał Święty Mikołaj we wła-
snej osobie w towarzystwie burmistrz Śmigla Małgorzaty 
Adamczak, która tego dnia przeobraziła się w „panią Mi-
kołajową” i dzielnie przez cały dzień wspierała brodatego 
przyjaciela podczas audiencji dzieci.

O atmosferę świąt zadbali uczniowie ze szkół z gminy 
Śmigiel, a także Zespół Pieśni i Tańca „Żeńcy Wielkopol-
scy”, którzy na scenie zaprezentowali się w klimatycznym 
repertuarze wokalnym, słownym i tanecznym.

Po raz pierwszy do Śmigla „przyleciała” prawdziwa 
sowa, która pełniła dyżur przy domku Św. Mikołaja. 7-mie-
sięczna skrzydlata powierniczka Mikołaja skradła serce 
zarówno dzieci, jak i dorosłych.

Organizatorami wydarzenia byli: Gmina Śmigiel oraz 
Stowarzyszenie Oliwskie Słoneczko. Wsparcie organiza-
cyjne zapewnili: Centrum Kultury w Śmiglu, Ośrodek Kul-
tury Fizycznej i Rekreacji w Śmiglu oraz OSP Śmigiel. MM
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Szanowni Mieszkańcy Gminy Śmigiel,
są tematy, o których informuję Państwa z ogromną ra-

dością, jednak pojawiają się też te trudniejsze, o których 
niełatwo, a czasem niezręcznie mówić. 

Chcę zawsze być autentyczna i lojalna wobec Państwa, 
zatem informuję, że podwyżka wynagrodzeń dla osób 
zajmujących stanowiska państwowe regulowana ustawą, 
wprowadzoną przez Rząd i podpisaną przez Prezydenta 
RP, obejmie także mnie i radnych naszej Rady Miejskiej.

Podwyżki wprowadzane są w samorządach na terenie 
całej Polski. Wysokość ich jest regulowana ustawą. Dla 
każdego włodarza, w obliczu wzrastających cen, a także 
trudności związanych z realizacją inwestycji, przekazy-
wanie informacji o podwyżce nie jest komfortowe. Warto 
jednak przypomnieć, że rząd w 2018 r. obniżył pensje lo-
kalnych włodarzy o 20 %.

Podczas sesji Rady Miejskiej Śmigla, 29 listopada 2021 
roku podjęta została uchwała, która zmieni wynagrodzenia 
w następujący sposób:
a) do tej pory pensja burmistrza Śmigla wynosiła 7.525,55 

zł netto (na rękę). Po podwyżce wzrośnie o 5.274,45 
zł netto (na rękę), co sprawi, że miesięczne wynagro-
dzenie burmistrza będzie wynosić ok 12.800,00 zł netto 
(na rękę). Na to wynagrodzenie składają się: wynagro-
dzenie zasadnicze, a także dodatki: stażowy, funkcyjny 
i specjalny.

b) do tej pory Przewodniczący Rady Miejskiej Śmigla 
otrzymywał dietę w wysokości 2.000,00 zł, po podwyż-
ce dieta wyniesie 2.416,00 zł, wiceprzewodniczący rady 
otrzymywał dietę w wysokości 1.400,00 zł, po podwyż-
ce dieta wyniesie 1.611,00 zł, przewodniczący komisji 
otrzymywał dietę w wysokości 1.200,00 zł, po podwyż-
ce dieta wyniesie 1.449,00 zł, natomiast pozostali radni 
otrzymywali dietę w wysokości 1.000,00 zł, po podwyż-
ce ich dietę wyniesie 1.288,00 zł. Najwyższą dietę jaką 
mógłby otrzymywać każdy radny, to 3.220,96 zł.
Rada Miejska Śmigla (jednogłośnie) postanowiła przy-

znać mi wynagrodzenie w wysokości 18.101,60 brutto, 
a najwyższe jakie mogła mi przyznać to 20.025,70 zł brut-
to. Według Radnych zasłużyłam na taką podwyżkę. Od-
bieram to jako docenienie mojej pracy i zaangażowania, 
za co bardzo dziękuję.

Burmistrz Śmigla

W ramach Śmigielskie-
go Budżetu Obywa-

telskiego na 2021 rok zo-
stało zrealizowane zadanie 
pn. „Defibrylatory AED dla 6 
miejscowości szkolnych”.

Zestawy defiblyratorów 
trafiły do: Nietążkowa, Bro-
nikowa, Starego Bojanowa, 
Wonieścia, Starej Przysieki 
Drugiej i Czacza. 

AJPrzebudowa drogi gminnej nr 590026p Poladowo - Mo-
rownica ma na celu podwyższenie standardu korzysta-

nia z drogi gminnej łączącej Poladowo z Morownicą. W ra-
mach inwestycji zostanie wykonana jezdnia z nawierzchni 
bitumicznej oraz pobocza z kruszywa łamanego. Powstanie 
także ścieżka rowerowa o nawierzchni asfaltowej, a także 
chodnik z kostki brukowej na długości zabudowań w Morow-
nicy. Wykonawcą robót na zlecenie Gminy Śmigiel jest firma 
Infrakom Kościan Sp. z o. o.

Planowana wartość projektu to 2.825.310,00 zł. Zgodnie 
z podpisaną umową na realizację zadania wartość dofinan-
sowania ma wynieść 1.797.744,00 zł. 

„Przebudowa drogi gminnej nr 590026p Poladowo - 
Morownica”

Operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” 
w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych 
z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodza-
jów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawial-
ną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

AKA

Poladowo-Morownica

„Europejski Fundusz Rolny 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Podczas listopadowej akcji poboru krwi bank Regio-
nalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 

wzbogacił się o 17 228 ml krwi. Darem życia podzieliło 
się 39 osób. Dwie osoby zarejestrowały się jako poten-

cjalni dawcy szpiku. MM

W listopadzie bieżące-
go roku Gmina Śmi-

giel rozpoczęła inwestycję 
pn. „Budowa szatni sporto-
wej wraz z częścią maga-
zynową i rekreacyjną oraz 
infrastrukturą towarzysząca 
dla Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Wonieściu”, na któ-
rą pozyskała dofinansowanie 
z Rządowego Funduszu In-
westycji Lokalnych.

Zakres zadania obejmu-
je wybudowanie na boisku 

W Wonieściu trwa budowa
sportowym nowego budyn-
ku, który użytkowany bę-
dzie przez OSP Wonieść. 
Koszt robót budowlanych 
oszacowano na niespełna 
640.000,00 zł. Dofinansowa-
nie z Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych wynie-
sie 300.041,57 zł. Wykonaw-
cą prac, które zakończą się w 
czerwcu 2022 r. jest Zakład 
Komunalny Sp. z o.o. w Śmi-
glu. 

AKA
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Dzięki postępowi techno-
logicznemu przemiesz-

czanie się z miejsca na miej-
sce stało się ogólnodostępne. 
Najczęściej wybieraną formą 
aktywności przez człowieka 
jest korzystanie z transpor-
tu zmotoryzowanego, które 
niestety wywołuje znaczące 
straty w środowisku. 

Stale rosnąca liczba sa-
mochodów wywołuje zanie-
czyszczenia komunikacyjne, 
które są jedną z głównych 
przyczyn zanieczyszczeń 
powietrza. Od kilku lat sys-
tematycznie rośnie liczba 
zarejestrowanych pojazdów 
w Powiecie Kościańskim, 
do którego należy Gmina 
Śmigiel. O ile w Powiecie 
Kościańskim w 2010 r. za-
rejestrowanych było 42.358 
samochodów osobowych, 
to w roku 2020 było już ich 
58.768 (Źródło: Bank Da-
nych Lokalnych GUS). Na 
wzrost zainteresowania 
mieszkańców Gminy Śmigiel 
przemieszczania się wła-
snym samochodem wpływa 
kilka czynników. Jednym 
z nich jest układ komunika-
cyjny dróg. Centralnie przez 
gminę z północy na południe 
przebiega droga krajowa S5 
relacji Poznań-Wrocław, sta-
nowiąc największy szlak ko-
munikacyjny w gminie o naj-
większym natężeniu ruchu. 

Na terenie Gminy Śmigiel 

Z myślą o zdrowiu 
i rowerzystach

występują 2 węzły: „Śmigiel 
Północ” i „Śmigiel Południe”, 
umożliwiające włączenie się 
na drogę S5. Ponadto przez 
miasto Śmigiel nie przebiega 
kolej normalnotorowa, a sta-
cja PKP oddalona jest od 
miasta o 5 km.  Jednym z bar-
dzo istotnych powodów roz-
woju transportu samochodo-
wego jest niewystarczająco 
rozwinięta sieć dróg rowero-
wych co powoduje, że prze-
mieszczanie się rowerem nie 
stanowi dogodnej alternatywy 
dla ruchu zmotoryzowane-
go. Rowerzyści korzystając 
z dróg są zagrożeni kolizją 
z pojazdem mechanicznym, 
a jednocześnie sami stano-
wią zagrożenie dla innych 
pojazdów. Dlatego ważne 
jest zbudowanie systemu 
dróg rowerowych. W ramach 
projektu pn. „Budowa ścieżek 
rowerowych na terenie Gmi-
ny Śmigiel” zostanie oddana 
do użytkowania nowa ścieżka 
rowerowa w Śmiglu biegną-
ca wzdłuż ulic: Kościuszki, 
Orzeszkowej, Staszica, Kiliń-
skiego i Wodnej. Połączy ona 
istniejące już ścieżki: z Pola-
dowa do Śmigla, ścieżkę na 
ulicach Morownickiej i Wod-
nej oraz ścieżki na ulicy Ko-
ściuszki i Mierosławskiego. 
W trosce o środowisko na-
turalne i zdrowie zachęcamy 
do poruszania się rowerem, 
szczególnie w mieście. MT

22 listopada Małgorzata 
Adamczak burmistrz Śmigla 
wspólnie z Włodzimierzem 
Drótkowskim zastępcą prze-
wodniczącego Rady Miejskiej 
Śmigla wzięli udział w Kolacji 
Cecyliańskiej, podczas któ-
rej złożyli podziękowania na 

ręce Krystyny Schulz ustę-
pującej prezes oraz gratula-
cje nowo wybranej szefowej 
Harmonii Annie Jakubiak. 

Wybory nowego zarządu 
odbyły się 20 czerwca bieżą-
cego roku.

AKA

Cecyliańska kolacja

Jak zapowiadaliśmy w poprzednim numerze, w gmi-
nie Śmigiel stanęło 10 zestawów koszy do segre-

gacji śmieci. Pojemniki zostały ustawione w miejscach 
ogólnodostępnych, posiadających charakter rekreacyjny 
– a więc w takich, gdzie następuje duże natężenie ruchu 
pieszych. Celem realizacji zadania jest utrwalenie wśród 
mieszkańców Gminy Śmigiel prawidłowych zasad doty-
czących segregacji odpadów. W tym celu w porozumieniu 
z Komunalnym Związkiem Gmin Regionu Leszczyńskiego 
wśród mieszkańców przeprowadzono także akcję eduka-
cyjną dotyczącą postępowania z odpadami.

Przedsięwzięcie pn.: „Montaż terenowej infrastruktu-
ry edukacyjnej – zestawów koszy do segregacji śmieci 
w miejscowościach Śmigiel, Stare Bojanowo i Czacz” 
dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 
Łączny koszt projektu to 31 815,61zł, z czego 19 240,00 
zł stanowi dofinansowanie z WFOŚiGW w Poznaniu. 

MM

21 listopada 2021 r. odbył 
się XII Zjazd Zarządu Od-
działu Miejsko-Gminnego 
ZOSP RP w Śmiglu. 

W zjeździe uczestniczyli 
przedstawiciele i delegaci 
gminnych jednostek ochotni-
czych straży pożarnych oraz 
zaproszeni goście. 

W trakcie spotkania wy-
brano nowe władze Zarządu 

Uroczysty zjazd
Oddziału na kadencję 2021-
2026. 

W skład prezydium Za-
rządu weszli: prezes – Jerzy 
Cieśla, wiceprezes – Piotr 
Szymański, sekretarz – Woj-
ciech Olejnik, komendant 
miejsko-gminny – Łukasz 
Kurzawski oraz członkowie: 
Roman Bukowski i Filip Ma-
tysiak. AJ

Z okazji Dnia Pracownika 
Socjalnego, obchodzonego 
corocznie 21 listopada na 
mocy ustawy o pomocy spo-
łecznej, Małgorzata Adam-
czak burmistrz Śmigla wspól-

nie z Wiesławem Kasperskim 
- przewodniczącym Rady 
Miejskiej Śmigla spotkali się 
z pracownikami Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Śmiglu. 

AKA

Obchodzili święto

Podczas zajęć kreatyw-
nych, które odbyły się 25 li-
stopada w siedzibie Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Śmi-
glu, seniorki z klubów senio-
ra „Tęcza” oraz „Słoneczko” 
miały pełne ręce pracy. Za-
daniem uczestniczek warsz-
tatów było przygotowanie 
ozdoby choinkowej oraz kart-

ki ze świątecznymi życzenia-
mi. Najpierw panie wykonały 
bombkę przy użyciu kaszy 
gryczanej, styropianowej kuli, 
kleju oraz farb, a następnie 
przystąpiły do ozdabiania 
kartek świątecznych z przy-
gotowanych szablonów. 

AKA

„O mądrej królewnie i smo-
ku ze Złotej Góry” – taki tytuł 
miało przedstawienie kukieł-
kowe przygotowane przez 
pracowników Centrum Kul-

tury w Śmiglu. Aż 8 seansów 
zostało zaprezentowanych 
dzieciom z całej gminy z oka-
zji Mikołajek. W spektaklach 
wzięło udział 750 dzieci.  MD

Projekt współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 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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Jarmark Bożonarodzeniowy 
Śmigiel 2021
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Z POLICJI
8 listopada – Śmigiel

Około godz. 11:52 do poli-
cjantów ze śmigielskiego po-
sterunku zgłosił się 43-letni 
mieszkaniec  Leszna i zawia-
domił o kradzieży tablic reje-
stracyjnych jego pojazdu, za-
parkowanego w Śmiglu na ul. 
Morownickiej. Postępowanie 
wyjaśniające prowadzi KPP 
w Kościanie.

8 listopada – Nietążkowo
Około godz. 13:03, na 

ul. Arciszewskich, 19-letni 
mieszkaniec gminy Śmigiel 
kierując pojazdem marki 
BMW 320 nie dostosował 
prędkości do warunków 
drogowych w wyniku czego 
stracił kontrolę nad pojazdem 
i uderzył w ogrodzenie pobli-
skiej posesji. Sprawca kolizji 
był trzeźwy, nie obniósł żad-
nych obrażeń. Zatrzymano 
mu prawo jazdy.

8 listopada – Śmigiel
Około godz. 18:47 na ul. 

Mickiewicza przeprowadzono 

interwencję wobec 41-letnie-
go mieszkańca Śmigla, który 
kierując pojazdem marki VW 
Passat zaparkował w miejscu 
uniemożliwiającym wjazd na 
posesję. Na osobę nałożono 
mandat karny.

9 listopada – Śmigiel
Około godz. 14:22 pracow-

nik jednego ze śmigielskich 
lokali gastronomicznych za-
wiadomił o kradzieży artyku-
łów monopolowych o warto-
ści 65,00 zł przez nieustaloną 
osobę. Prowadzimy postępo-
wanie zmierzające do usta-
lenia i zatrzymania sprawcy 
kradzieży.

13 listopada – Przysieka 
Polska

Około godz. 17:57 na ul. 
Głównej patrol policji zatrzy-
mał do kontroli drogowej ro-
werzystę,  21-letniego miesz-
kańca Kościana. Badanie 
trzeźwości wykazało ponad 
0,3 promila alkoholu w orga-
nizmie mężczyzny. 

15 listopada – Przysieka 
Polska

Około godz. 12:06, na ul. 
Głównej, patrol policji za-
trzymał do kontroli drogo-
wej rowerzystę,  61-letniego 
mieszkańca Śmigla. Badanie 
trzeźwości wykazało ponad 
0,4 promila alkoholu w orga-
nizmie mężczyzny.

17 listopada – Kościan
Około godz. 15:52 do ko-

ściańskich policjantów zgłosił 
się 19-letni mieszkaniec gmi-
ny Śmigiel, który zawiadomił 
o zniszczeniu szyby tylnej 
jego pojazdu, której mieli 
dokonać nieznani sprawcy 
w dniu 10 listopada br. Po-
niesione straty wycenił na 
kwotę 800,00 zł. Prowadzone 
jest postępowanie zmierzają-
ce do ustalenia i zatrzymania 
sprawców zniszczenia.

19 listopada – Jezierzyce
Około godz. 13:19 patrol 

podjął interwencję w związku 
z zawiadomieniem o zanie-

czyszczeniu warstwą ziemi 
i błota drogi między miejsco-
wościami Jezierzyce, a Wo-
nieść. Ustalono właściciela 
pojazdów rolniczych, który 
ziemię z pobliskich pól po-
zostawiły na drodze. Zobo-
wiązano do usunięcia zanie-
czyszczeń z drogi.

21 listopada – Morownica
Około godz. 16:43 na łuku 

drogi 22-letni mieszkaniec 
Kościana, kierując pojaz-
dem marki VW Golf nie do-
stosował prędkości pojazdu 
do warunków panujących 
na drodze, w skutek czego 
wpadł w poślizg i uszkodził 
swój pojazd. Kierujący był 
trzeźwy i nie obniósł żad-
nych obrażeń, został ukarany 
mandatem karnym.

22 listopada – Kościan
Około godz. 5:59 na ul. Łą-

kowej 47-letnia mieszkanka 
gminy Kościan, kierując po-
jazdem marki Peugeot 307 
nie ustąpiła pierwszeństwa 

przejazdu i doprowadziła do 
zderzenia z  pojazdem marki 
Peugeot Partner, którym kie-
rował 25-letni mieszkaniec 
gminy Śmigiel. Kierujący był 
trzeźwy i nie obniósł żadnych 
obrażeń, sprawczyni została 
ukarana mandatem karnym.

23 listopada – Śmigiel
Około godz. 10:30 pracow-

nik jednej ze śmigielskich 
stacji paliw zgłosił kradzież 
paliwa o wartości 291,00 zł, 
której miał dokonać kierujący 
samochodem marki VW Golf. 
Prowadzone jest postępowa-
nie zmierzające do ustalenia 
i zatrzymania sprawcy kra-
dzieży.

25 listopada – Śmigiel
Około godz. 10:21 na pla-

cu Rozstrzelanych, 57-letni 
mieszkaniec Śmigla, kieru-
jąc pojazdem marki Peugeot 
Partner podczas nieprawidło-
wo wykonywanego manewru 
cofania uderzył w zaparko-
wany pojazd marki Citroen 

Jumper, działając na szkodę 
30-letniego mieszkańca gmi-
ny Krzemieniewo. Uczestni-
cy zdarzenia byli trzeźwi, nie 
obnieśli żadnych obrażeń. 
Na sprawcę nałożono man-
dat karny.

25 listopada – Śmigiel
Około godz. 12:36, 30-let-

ni mieszkaniec Śmigla za-
wiadomił, iż podczas par-
kowania samochodu marki 
Honda Civic w Śmiglu na ul. 
Kilińskiego, pojazd ten został 
uszkodzony przez nieznane-
go sprawcę. Postępowanie 
wyjaśniające prowadzi KPP 
Kościan.

W minionym okresie na 
wielu z mieszkańców na-
szej gminy nałożono man-
daty karne za nieprzestrze-
ganie okrycia nosa i ust na 
terenie sklepów i instytu-
cji. Przypominamy czytel-
nikom o tym obowiązku. 
Chrońmy siebie i innych!

http://www.koscian.policja.
gov.pl
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·  Biblioteka poleca  ·

„Dzwonki, gwiazdki 
i słomki” – Renata Kosin

Dzięki Renacie Kosin mo-
żemy poczuć klimat Świąt 
Bożego Narodzenia na pod-
laskiej wsi. O takich właśnie 
świętach marzyła Matylda, 
bohaterka powieści.

Matylda wiedzie życie sin-
gielki. Chcąc spełnić swo-
je marzenie o świętach na 
Podlasiu wręcz wprasza się 
do Halszki, swojej przyja-
ciółki z pracy. Czy jednak jej 
wyidealizowany obraz będzie 
odzwierciedleniem realiów, 

które na nią czekają? O tym 
warto się przekonać sięgając 
po książkę.

Trzeba przyznać, że tytuł 
tej powieści nasuwa skoja-
rzenia z klimatem świątecz-
nym i nie tylko tytuł oddaje tę 
aurę. Czuć ją na każdej ze 
stron książki. Autorka w peł-
ni oddaje klimat, dlatego też 
lektura ta pozwoli nam chło-
nąć atmosferę zbliżających 
się świąt, ich tradycje i oby-
czaje, choć w każdym regio-
nie Polski mogą się różnić, to 
trzeba przyznać, że związa-
ne ze staropolską gościnno-
ścią w pełni nas ujmują. Jest 
to zasługą wspaniałej pisarki, 
która wprowadza czytelni-
ka w wyjątkowy świąteczny 
stan.

Mamy nadzieję, że miło 
państwo spędzą czas z tą  
świąteczną książką. Miejska 
Biblioteka Publiczna w Śmi-
glu poleca ją nie tylko w świę-
ta i zachęca do odwiedziń 
w swoich placówkach, gdzie 
czeka na Państwa wiele no-
wości wydawniczych.

ŚWIĘTA PIERNIKAMI PACHNĄCE
Czas świąt nieodłącznie kojarzy się nam z zapachem przypraw, które uży-

wamy do świątecznych wypieków, w tym przede wszystkim pierników. Dzisiaj 
w większości sięgamy po gotowe mieszanki przypraw, a można je przy-
gotować także samemu. Do samodzielnego przygotowania przypra-
wy do piernikowego ciasta będą nam niezbędne zmielone przyprawy: 
2 łyżeczki cynamonu, po pół łyżeczki: suszonego imbiru, goździków, 
gałki muszkatałowej, kardamonu, czarnego pieprzu oraz po ¼ łyżeczki 
ziela angielskiego, kolendry i anyżu. W składzie mieszanki jest nieod-
łączny pieprz, od którego wywodzi się nazwa piernik. Dawna nazwa 
pieprzny to „pierny”.

Składniki:
350 g mąki, 1 jajko, 50 g masła roślinnego, 100 g miodu płynnego, 80 g 

cukru, 1 cukier waniliowy, 1 przyprawa do piernika, 1 łyżeczka sody oczysz-
czonej

Przygotowanie:
Masło, miód, cukier, cukier wanilinowy, przyprawę do piernika podgrzewamy na małym ogniu do połączenia wszystkich 

składników. Następnie odstawiamy przygotowaną masę do przestudzenia. Do przestudzonej masy należy dodać żółtko, 
następnie mąkę i sodę i wyrobić ciasto. W dalszej kolejności ubijamy pianę z białka i dodajemy do ciasta. 

Na wysmarowaną tłuszczem i posypaną mąką blachę należy ułożyć małe, o dowolnych wzorach ciastka. Polecamy 
udekorować orzechami lub lukrem. Pierniczki pieczemy w piekarniku ok 10 minut w temp. 150-170oC

*Zdrowy lukier
Składniki:

100 g erytrytolu lub ksylitolu, 1 jajko, opcjonalnie kropla aromatu migdałowego lub barwniki jak: sok z buraków, kurkuma, 
sok z cytryny, zmielone filiozowane owoce (po ok łyżeczce, nie więcej).
Przygotowanie:

Erytrol mielimy w młynku elektrycznym do kawy na puder. Następnie białko wlewamy do miski, ubijamy je przez 
30 sekund mikserem elektrycznym. Dodajemy puder i dalej miksujemy, aż do osiągnięcia pożądanej konsystencji lukru. 
Na koniec dodajemy opcjonalne składniki i jeszcze chwilę miksujemy.

Wiktoria Skrzypczak ma 
21 lat. Śmigielanka studiuje 
oceanografię w Gdyni, gra 
w tenisa stołowego, układa 
puzzle, uprawia freestyle sla-
lom na rolkach i jest wielką 
fanką serialu: „Dom z papie-
ru”. W konkursie Netflixa na 
największego fana serialu 
w Polsce była jedną z sze-
ściu osób, które zmierzyły 
się w ścisłym finale. Od zwy-
cięstwa dzieliło ją niewiele. 
Redakcja Witryny postano-
wiła zapytać ją o wrażenia 
z konkursu.

Redakcja (R): Wiktorio, 
skąd pomysł na twój udział 
w konkursie?

Wiktoria (W): To mój ulu-
biony serial i pierwszy, w któ-
ry tak się wkręciłam. Kiedy go 
po raz pierwszy zobaczyłam 
całą noc nie spałam, bo nie 
mogłam przestać oglądać. 
„Dom z papieru” jest zde-
cydowanie serialem, który 
wyróżnia się wśród innych 
tematyką, pokazuje też prze-
ciwstawianie się systemowi 
i myślę że właśnie dlatego 
jest takim fenomenem. Oglą-
dałam go już 6 razy. Są sce-
ny, które znam na pamięć 

i jestem też bardzo zżyta 
z jego bohaterami, dlatego 
jak usłyszałam o konkursie 
to od razu wiedziałam, że to 
coś dla mnie. Musiałam spró-
bować.

(R): Opowiedz czytelnikom 
na czym polegał konkurs 
i twoje zadania w nim?

(W):W pierwszym etapie 
konkursu wzięło udział 23 
tysiące osób. Był to quiz 
z 20 pytaniami o serial oraz 
pytaniem: dlaczego jest się 
największym jego fanem? 
W odpowiedzi napisałam 
rymowany wiersz, w którym 
znalazł się opis każdego 
z najważniejszych bohaterów 
serialu. Do drugiego etapu 
zakwalifikowało się tylko 100 
osób. W tym ja :). Koleje za-
danie polegało na nagraniu 
video o sobie. Pokazałam 
w nim głównie swoje zainte-
resowania i tłumaczyłam, jak 
mogą się one przydać pod-
czas serialowego napadu. 
Dalej przeszło 15 osób, które 
musiały przejść przesłucha-
nie, aby dostać się do finało-
wej 6. Przesłuchanie odbyło 
się online, ale zdecydowanie 
był to najtrudniejszy etap. 

Odpowiadałam na dużo py-
tań o sobie, mówiłam o moich 
mocnych oraz słabych stro-
nach. Była nawet gra aktor-
ska. Musiałam przedstawić 
scenkę opisującą daną emo-
cję. Cała rekrutacja trwała 
około miesiąca. Udało mi się 
przejść te etapy i poleciałam 
na finał do Paryża.

(R): Co najbardziej zafa-
scynowało Cię w tym serialu?

(W): Zwroty akcji, których 

naprawdę nie dało się prze-
widzieć. W całym serialu 
czuć ogromne napięcie. Są 
momenty bardzo radosne, 
ale tylko chwilowe i zaraz 
znowu się coś dzieje. Sądzę 
też, że serial bardzo dobrze 
pokazuje jak czasem nie 
doceniamy tego co mamy 
w danym momencie i nie 
potrafimy cieszyć się chwilą 
i tak właśnie w serialu jak 
i w życiu wszystko potrafiło 

zmienić się zaledwie w se-
kundę. Najbardziej uwielbiam 
też idee Tokio, która mówi 
o tym, że mamy wiele żyć. 
Gdy w naszym życiu wyda-
rzy się coś bardzo złego, mo-
żemy zacząć pierwszy dzień 
naszego nowego życia.

(R): Czy jakoś specjalnie 
przygotowywałaś się do kon-
kursu?

(W): Tak. Oglądałam po-
wtórki odcinków, nawet 
w przyspieszonym tempie, 
żeby móc więcej powtórzyć. 
Robiłam też notatki i uczyłam 
się na pamięć nawet takich 
szczegółów, jak rejestracje 
aut, które były w serialu. 

(R): Ktoś wspierał Cię 
w przygotowaniach?

(W): Bardzo dużo osób 
mnie wspierało w tym cza-
sie: mój chłopak, cała rodzi-
na, wielu znajomych, a na-
wet profesorowie z mojego 
uniwersytetu. Od wszystkich 
czułam ogromne wsparcie 
i było bardzo miło, że tyle 
osób trzyma za mnie kciuki. 

(R): Kilka słów od Ciebie 
dla fanów serialu oraz tych, 
którzy serialu jeszcze nie 
obejrzeli?

(W): Dla tych którzy oglą-
dali serial chciałabym powie-
dzieć, że osobiście poznałam 
Berlina, Helsinki i Arturito 
i wszyscy są naprawdę bar-
dzo sympatyczni! Szczegól-
nie Arturito, którego w serialu 
większość z nas nie lubi. Dla 
tych którzy jeszcze nie oglą-
dali bardzo polecam, żeby 
obejrzeli serial. Na pewno 
nie pożałują!

(R): Podziel się z czytel-
nikami jakąś ciekawostką 
z planu.

(W): Dla mnie bardzo szo-
kujące było to, że na planie 
jest aż tak dużo czekania, 
o wiele więcej niż nagrywa-
nia. Finałowy odcinek trwa 
30 minut, a na planie spędzi-
liśmy 15 godzin. Od 6 rano 
do 21. Uwaga, w finałowym 
odcinku serialu w napisach 
końcowych, które zobaczy 
cały świat, można znaleźć 
Śmigiel! 

(R) Gratulujemy Ci Wikto-
rio i życzymy kolejnych pa-
sjonujących przeżyć!

AKA
Fot. z archiwum W. 

Skrzypczak (autorem zdję-
cia jest Bartosz Jasiński)

Śmigielanka na planie hitu Netflixa


