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W 102. rocznicę wyru-
szenia śmigielskiej 

kompanii, pod dowództwem 
Józefa Łukomskiego do 
Osiecznej i Bukówca Górne-
go, by wziąć udział w powsta-
niu wielkopolskim delegacja 
samorządu oraz kombatanci 
złożyli przy pamiątkowym 
obelisku wiązankę kwiatów 
oraz znicze. 
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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 świętami bożo-
narodzeniowymi Rada 

Miejska Śmigla przyjęła bu-
dżet na nadchodzący 2021 
rok.  Tę najważniejszą w roku 
decyzję dla gminy śmigielscy 
radni, w czternastoosobo-
wym składzie, podjęli jedno-
głośnie. 

- Cieszę się, że współpraca 
na linii burmistrz, jako organ 
wykonawczy, a radą miejską 
jako organem uchwałodaw-
czym opiera się na obopól-
nym zrozumieniu. Bez współ-
działania nie byłoby możliwe 
tak efektywne realizowanie 
podejmowanych przedsię-
wzięć na rzecz naszej gminy. 
Mam nadzieję, że i nadcho-
dzący rok będzie równie uda-
ny w tym względzie pomimo 
trudnej rzeczywistości, która 
nas zastała w 2020 roku, 
a która zapewne da nam 
się we znaki i w nadchodzą-
cym roku - mówi Małgorzata 
Adamczak burmistrz Śmigla. 

Planowane w 2021 r. do-
chody, głównie podatki i sub-
wencje, to ponad 84,5 mln 
złotych, a szacowane wydat-
ki to blisko 88 mln złotych, 
z czego prawie 37% stanowić 
będą wydatki na oświatę, po-
nad 35% na opiekę społecz-
ną, 3% na kulturę i prawie 2% 
na kulturę fizyczną. W efek-
cie budżet zamknie się nieco 
ponad 3-milionowym defi-
cytem, który w trakcie roku 
budżetowego zostanie obni-
żony, m.in. poprzez wprowa-
dzenie planowanej do otrzy-
mania dotacji na realizację 
zadania „Przebudowa drogi 
gminnej nr 590026P Polado-
wo-Morownica”.

- Ze względu na panującą 
pandemię część wydatków 
została ograniczona, co nie-
wątpliwie wpłynie na osta-
teczną wysokość wolnych 
środków, jednak pandemia 
miała też wpływ na budżet 
generując mniejsze docho-

dy w zakresie udziału gminy 
w PIT i PCC -  podsumowuje 
Ewa Mituła skarbnik Śmigla

Na kolejny rok wśród wy-
datków majątkowych sporą 
kwotę, bo aż ponad 5 mln zło-
tych zaplanowano z przezna-
czeniem na drogi publiczne 
gminne, w tym. m.in. środki 
na przebudowę drogi Pola-
dowo-Morownica, ul. Dwor-
cowej w Starym Bojanowie, 
drogi gminnej w Starym Biał-
czu, drogi w Karśnicach, ul. 
Południowej i Słowackiego 
w Śmiglu, czy budowę ście-
żek rowerowych w gminie. 
Na rozbudowę oświetlenia 
ulic przewidziano w 2021 
roku 200.000,00 zł.  W no-
wym roku zaplanowano tak-
że 100.000,00 zł na moderni-
zację basenu w Śmiglu.

Mieszkańcy gminy w no-
wym roku nadal będą mogli 
korzystać z dofinansowania 
do budowy przydomowych 
oczyszczalni ścieków, usu-
wania odpadów powstałych 
przy likwidacji azbestu, czy 
wymiany źródeł ciepła. Na 
ten cel przeznaczono w bu-
dżecie blisko 200.000,00 zło-
tych. Ponad 1 mln. zł zapla-
nowano na dopłaty do wody 
i ścieków. 

W całej gminie fundusz so-
łecki opiewa na kwotę ponad 
870.000,00 złotych. Wśród 
planowanych w gminie inwe-
stycji są także i te w ramach 
budżetu obywatelskiego. 
W kwocie 160.000,00 zło-
tych zapisano cztery przed-
sięwzięcia.

Planowane zadłużenie na 
koniec 2021 r. niezmiennie 
znajduje się na bezpiecz-
nym poziomie i opiewa na 
kwotę około 22 mln zł. Jest 
ono związane z inwestycjami 
realizowanymi w latach ubie-
głych, ale także z bieżącymi 
przedsięwzięciami.  

AKA

Nowy budżet uchwalony

Burmistrz Śmigla informuje, że od 1 stycznia do 
31 grudnia 2021 roku opłata targowa w gminie 

Śmigiel nie będzie pobierana.
Wyłączenie pobierania opłaty targowej wynika z art. 

31zzm ust 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegól-
nych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, prze-
ciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych 
(Dz.U. 2020 poz. 1842 z późn. zm.).

Redakcja

Od grudnia 2020 roku 
kasa Urzędu Miejskie-

go Śmigla znajduje się na 
parterze. To ukłon w stronę 
klientów – informują władze 
samorządu.

- Zapewnienie swobodne-
go dostępu do usług to jeden 
z naszych priorytetów. Wcze-
śniejsze umiejscowienie kasy 
na piętrze sprawiało proble-
my w szczególności osobom 
starszym i o ograniczonej 
sprawności ruchowej. Obec-
nie kasa znajduje się w holu 
Urzędu, bezpośrednio przy 
wejściu do budynku – mówi 
zastępca burmistrza Śmigla.

Warto nadmienić, że pod-
czas przenoszenia kasy 
przebudowano także hol 
Urzędu, by spełniał wymogi 
ustawy o dostępności osób 
ze szczególnymi potrzeba-

Kasa urzędu na parterze

mi. Kasa posiada obniżony 
blat, dostosowany do osób 
poruszających się na wóz-
kach. Poprzez przesunię-
cie drzwi automatycznych 
powiększono przestrzeń 
holu, by zapewnić większy 
komfort osobom o ograni-
czonej sprawności ruchowej 
i zaaranżowano otoczenie 
w sposób przyjazny dla osób 
z zaburzeniami integracji 
sensorycznej.

W roku 2021 planowane 
jest dalsze dostosowanie 
Urzędu do potrzeb osób ze 
szczególnymi potrzebami, 
w tym poprzez zastosowa-
nie infrastruktury poziomej 
i pionowej dla osób z ogra-
niczoną sprawnością wzroku 
i słuchu.

 MM

W Święto Trzech Króli Zespół Pieśni i Tańca „Żeńcy Wiel-
kopolscy” z Nietążkowa zagrał i zaśpiewał kolędy i pastorałki 
w kościele pw. św. Franciszka z Asyżu w Bronikowie.

Koncert kolęd i pastorałek to efekt dwumiesięcznej pra-
cy zespołu w niełatwym czasie pandemii. Pomimo trudno-
ści i obostrzeń przygotowano dziesięć kolęd w wykonaniu 
czterech grup i dwóch kapel. Koncert odbył się bez udziału 
publiczności i jest dostępny on-line na Facebooku zespołu 
a niektóre kolędy na YouTubie. ZPiT

Jednostka Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Sta-

rym Bojanowie w związku 
z realizacją przedsięwzięcia 
pn. „Zakup ubrań specjal-
nych dla OSP w Starym Bo-
janowie” pozyskała 7 sztuk 
nowych ubrań specjalnych. 

Zakup umundurowania 
sfinansowany został ze 
środków Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej 
w Poznaniu oraz środków 
własnych. 

Wartość zadania opiewała 
na kwotę 31.500,00 zł, z cze-
go 25.000,00 zł pochodzi 

Nowe umundurowanie
z WFOŚiGW w Poznaniu.

Realizacja przedsięwzię-
cia pozwoli na poprawę 
wyposażenia i bezpieczeń-
stwa strażaków OSP Stare 
Bojanowo biorących udział 
w działaniach ratowniczo-
gaśniczych. Ratownicy będą 
mogli prowadzić działania 
w zakresie zapobiegania i li-
kwidacji skutków katastrof na-
turalnych lub ekstremalnych 
zjawisk atmosferycznych 
i poważnych awarii. Pozwoli 
także na ograniczanie i likwi-
dację skażeń na szlakach ko-
munikacyjnych oraz ciekach 
i akwenach wodnych. AKA

Kierowane do mieszkańców apele o niezaśmiecaniu 
gminy Śmigiel nie znajdują odzewu. Nadal zaśmie-

cane jest środowisko naturalne. Mieszkańcom sprawia 
trudność sprawdzenie godzin otwarcia PSZOK-u w Ko-
szanowie, a  w przypadku jego zamknięcia ponowny przy-
jazd w godzinach jego otwarcia.   

Warto, aby zawsze przed udaniem się do PSZOK-u za-
dzwonić i skonsultować możliwość oddania rodzaju od-
padów oraz godzin otwarcia punktu. Numer telefonu do 
PSZOK w Koszanowie to: 506182297.

Po raz kolejny Gmina Śmigiel będzie musiała wydać 
środki publiczne na usunięcie wyrzuconych odpadów, 
a mogły być one wydatkowe z korzyścią dla wszystkich 
mieszkańców, np. na chodniki, drogi, oświetlenie ulicz-
ne, itp. – komentuje zastępca burmistrza Śmigla Marcin 
Jurga.

Załączona fotografia przedstawia część śmieci zebra-
nych przy drodze prowadzącej do PSZOK-u. AJ
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W  roku ubiegłym w ramach Śmigielskiego Budżetu Obywa-
telskiego na 2020 rok zrealizowane zostały 4 projekty: 
- Plac zabaw z elementami skateparku – etap pierwszy.

- Rozbudowa zaplecza rekreacyjno-sportowego na terenie 
Osiedla nr IV w Śmiglu.

- Budowa placu zabaw przy ul. Młyńskiej.

- Namiot pneumatyczny z wyposażeniem.
Na wszystkie 4 projekty przeznaczono ponad 159.000,00 zł.

Natomiast w wyniku głosowania, które odbyło się w ramach 
Śmigielskiego Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok w bieżą-
cym roku zrealizowane zostaną następujące projekty:
- Defibrylatory AED dla 6 miejscowości szkolnych.
- Remont nawierzchni części chodnik na ul. Gen. Sikorskiego.
- Deptak edukacyjno-rekreacyjny.
- Plac zabaw z elementami skateparku – etap drugi.

Na każdy z projektów przeznaczona została kwota w wy-
sokości 40.000,00 zł.

AJ

Budżet partycypacyjny W grudniu 2020 roku w ramach funduszu sołeckiego zostało zrealizowane zadanie dotyczące dostawy i montażu 
placów zabaw, elementów zabawowych i siłowni napowietrznych. W jego ramach doposażono tereny rekreacyj-

no-sportowe w: Sierpowie, Nowym Szczepankowie, Starym Białczu, Czaczu, Bruszczewie i Starym Bojanowie. Łącznie 
wydatkowano kwotę 51.938,99 zł.

Wykonawcą zadania był MAGIC GARDEN Sp. z o.o.
AJ

Czacz

Stare Bojanowo

Stare Bojanowo

BruszczewoStary Białcz

Sierpowo

Nowe Szczepankowo

Robot do dezynfekcji UV-C ALVO® Ultra V-bot śmigiel-
skiej firmy ALVO Medical został nagrodzony w kursie 

ogłoszonym przez Marszałka Województwa Wielkopolskie-
go „i-Wielkopolska – Innowacyjni dla Wielkopolski”. 

Konkurs corocznie kierowany jest do przedsiębiorstw, któ-
re stworzyły nowatorskie rozwiązania i wdrożyły je w prakty-
ce. W 2020 roku ALVO Medical było jedną z trzech firm, które 
otrzymały równorzędny status laureata tej edycji konkursu. 
Ocenie kapituły poddanych zostało łącznie 31 wniosków. 

ALVO® Ultra V-bot to pierwszy polski robot do bio-dekon-
taminacji przy użyciu światła UV-C, z udowodnioną tech-
nologią redukcji skażenia biologicznego. Promieniowanie 
UV-C unieszkodliwia lub zabija mikroorganizmy poprzez 
zniszczenie kwasu nukleinowego i przerwanie łańcucha 
DNA - realizuje proces dezynfekcji w czasie ok. 10 min. 
w pomieszczeniu 16 m2. 

Robot doprowadzony do drzwi zewnętrznych placówki publicznej może zostać przemieszczony w głąb budynku z po-
ziomu tabletowej konsoli sterującej w oparciu o informację z przedniej kamery, pokonując bez bezpośredniego wsparcia 
człowieka nawet 2-centymetrowe progi. AKA
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Konkurs na świąteczne strojenie domów odbył się po 
raz 6. Tym razem na zaproszenie burmistrz Małgorzaty 

Adamczak przystąpiło 11 posesji.
Komisja oceniająca składała się z pracowników Urzędu 

Miejskiego Śmigla oraz Zakładu Komunalnego w Śmiglu. Pod 
ocenę podane zostały trzy kryteria: pomysłowość, technika 
wykonania oraz estetyka dekoracji. Po dokonaniu wizji lokal-
nej wszystkich obiektów zgłoszonych do konkursu przyznano 
następujące miejsca i wyróżnienia:

1 miejsce: posesja przy ulicy Okrężnej 8 w Starym Bojanowie

2 miejsce: posesja przy ulicy Głównej 14 w Starym Bojanowie
3 miejsce: posesja przy ulicy Młyńskiej 1 w Śmiglu

Wyróżnienia otrzymały: posesja przy ulicy Młyńskiej 
15 w Śmiglu i  posesja nr 18 w Sierpowie.

Nagrody i wyróżnienia zostaną wręczone po telefonicznym 
ustaleniu terminu z laureatami.

MM

Świąteczne dekorowanie

Przedsięwzięcie zrealizo-
wane przez Stowarzyszenia 
Inicjatyw Społecznych INGA 
za cel miało stworzenie miej-
sca integracji, zabawy i edu-
kacji. Zrealizowane zostało 
w okresie od listopada do 
grudnia przy wsparciu i po-
mocy życzliwych osób. Sto-
warzyszenie INGA zdobyło 
środki w kwocie 10.000,00 
zł na: drobny remont, zakup 
mebli i wyposażenia, które 
pozwoli na organizację zajęć 
dla najmłodszych benefic-
nejntów projektów stowarzy-
szenia. Salka, która mieści 
się w Nietążkowie, wyposa-
żona została w meble, nowe 
oświetlenie, a także niezbęd-
ny sprzęt.

Zarząd Stowarzyszenia 

Kraina Zabawy i Edukacji INGA

Orszak Trzech Króli od lat 6 stycznia towarzyszył 
mieszkańcom gminy. W tym roku ze względu 

na sytuację pandemiczną wydarzenie nie mogło się 
odbyć. Mimo to burmistrz Małgorzata Adamczak po-
stanowiła urozmaicić ten dzień. Wraz z rodziną i przy-
jaciółmi zaprzęgami konnymi w strojach Trzech Króli, 
Rodziny Świętej, pasterzy i aniołów wyruszyli w drogę 
z Żegrówka, przez Nową Wieś na śmigielski rynek, gdzie 

usytuowana jest stajenka. 

Tam symbolicznie złożyli pokłon nowonarodzonemu 
Jezusowi oraz złożyli dary: złoto, kadzidło i mirrę.

- Co roku 6 stycznia, w Święto Trzech Króli spotykali-
śmy się tutaj w bardziej licznym gronie. Mam nadzieję, 
że w przyszłym roku wrócimy do tej pięknej tradycji. – 
wyraziła przekonanie burmistrz Małgorzata Adamczak. 

MM

Projekt współfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze 
Środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 -2030.

Inicjatyw Społecznych INGA 
składa podziękowania: soł-
tys wsi Nietążkowo Ewelinie 
Bukowskiej i paniom z Koła 
Gospodyń Wiejskich, które 
udostępniły salkę, a także 
burmistrz Śmigla Małgo-
rzacie Adamczak za zgodę 
na udostępnienie salki oraz 
osobom, które pomogły w re-
moncie, panom: Romanowi, 
Geniowi, Jędrzejowi, Pawło-
wi, Adamowi i Marcinowi.

W chwili, kiedy ustabilizuje 
się sytuacja związana z pan-
demią zorganizowane zosta-
ną zajęcia dla najmłodszych 
oraz „Kraina Zabawy i Edu-
kacji INGA” w Nietążkowie 
zostanie oficjalnie otwarta.

AKA

Podobnie jak w latach 
poprzednich, Gmina 

Śmigiel kontynuuje współ-
pracę z Klubem HDK PCK 
„Błękitna Kropelka” przy 
Urzędzie Gminy w Suchym 
Lesie. Chcemy w ten sposób 
wesprzeć Regionalne Cen-
trum Krwiodawstwa i Krwio-
lecznictwa w pozyskiwaniu 
jak największej liczby hono-
rowych dawców krwi.

Dzięki wsparciu Klubu 
udało się zarezerwować 
cztery terminy akcji stacjo-

narnych, które odbędą się 
w roku 2021. 

Krwiodawców zaprasza-
my w dniach: 30 stycznia, 
17 kwietnia, 11 września 
oraz 20 listopada. Wszyst-
kie akcje odbędą się 
w Centrum Kultury w Śmi-
glu.

Jak co roku wsparcie or-
ganizacyjne zapewni grupa 
motocyklowa „Wind Wolves” 
ze Śmigla, od lat zaangażo-
wana w honorowe krwiodaw-
stwo. MM

Akcje poboru krwi 2021
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W styczniu mija kolej-
na rocznica wymar-

szu śmigielskiej kompani do 
Powstania Wielkopolskiego. 
Z tej okazji publikujemy frag-
ment opisu tych wydarzeń 
zamieszony w zeszycie hi-
storycznym wydanym na-
kładem Urzędu Miejskiego 
Śmigla „Powstanie Wielko-
polskie 1918-1919 na Ziemi 
Śmigielskiej” autorstwa Wi-
tolda Omieczyńskiego i Hu-
berta Zbierskiego:

Na froncie południowo-za-
chodnim do największych 
starć z udziałem powstań-
ców śmigielskich doszło 10 
i 11 stycznia 1919 r. w rejo-
nie Osiecznej i 12 stycznia na 
stacji kolejowej Lipno Nowe. 
Powstańcy śmigielscy pod 
Osieczną wzięli udział w dru-
giej fazie walk – 11 stycznia. 
W godzinach przedpołudnio-
wych 10 stycznia oddział 
Grenzschutzu (ochotnicza 
formacja wojskowa powoła-
na 15 grudnia 1918 r. w celu 
odciążenia regularnej armii 
niemieckiej) z Leszna pod-
jął nieudaną próbę zajęcia 
Osiecznej. O ponownym 
zamiarze ataku Niemców 

mieszkańców uprzedził 
ksiądz proboszcz Stanisław 
Michalski z Goniembic. Stąd 
miejscowa RL wysłała do 
Krzywinia i Śmigla gońców 
z prośbą o natychmiastową 
pomoc.

Odpowiadając na apel 
władz Osiecznej, 10 stycz-
nia wieczorem około 130 
powstańców pod dowódz-
twem podporucznika Józefa 
Łukomskiego, na podwodach 
dostarczonych przez majątki 
Białcz i Czacz, wyruszyło 
przez Stare Bojanowo i Po-
powo Wonieskie do Wojno-
wic, a następnie pieszo do 
Osiecznej. W skład kompanii 
wchodziło 11 sekcji mających 
po dziewięciu ludzi uzbrojo-
nych w karabiny ręczne, dwa 
karabiny maszynowe i dwie 
skrzynie granatów.

Wraz z powstańcami uda-
ła się młodzież z Drużyny 
Pogotowia im. J. Kilińskie-
go wraz ze skautami śmi-
gielskimi (m.in. z księdzem 
Tadeuszem Gronwaldem, 
Zbigniewem Łukomskim, 
Feliksem Łuczkowskim, Ja-
nem Przyszczypkowskim, 
Maksymilianem Szulcem), 

a także żeńska drużyna sa-
nitarna „Promień” oraz od-
dział ochotników z Kluczewa. 
Śmigielska kompania (okre-
ślana jako pierwsza) została 
zakwaterowana w miejsco-
wym klasztorze. 11 stycznia 
1919 r., około godziny 13.00, 
oddziały Niemców doszły do 
Wyciążkowa i stąd tyralierą 
zaczęły posuwać się w kie-
runku Osiecznej.

Punktem oparcia dla nich 
były Jeziorki, gdzie w miej-
scowym parku przy pałacu 
ustawiono artylerię, która 
ostrzeliwała miasteczko gra-
natami i pociskami gazowymi.

Niemcy dysponowa-
li znaczną siłą ognia. Mieli 
dwie kompanie piechoty oraz 
pół baterii armat polowych 
kaliber 7,7 mm oraz jeden 
lub dwa miotacze min, trzy 
ciężkie karabiny maszynowe 
(ckm) i dwa lekkie. Dowodził 
nimi porucznik von Bismarck.

Powstańcy nie uzgodni-
li wspólnego planu obrony 
i nie wybrali naczelnego 
dowódcy – poszczególne 
kompanie: krzywińska pod 
dowództwem podporucznika 
Jana Namysła i starszego 
sierżanta Antoniego Cie-
sielskiego, śmigielska pod 

dowództwem porucznika Jó-
zefa Łukomskiego i osiecka 
(z Osiecznej) pod dowódz-
twem sierżanta Franciszka 
Muszyńskiego, działały na 
własną rękę, co było poważ-
nym błędem taktycznym.

Kompania śmigielska 
z pewnym opóźnieniem, 
przez rowy i płoty, ruszyła 
w kierunku drogi do Drzecz-
kowa obsadzając ją od za-
chodu. Po osiągnięciu celu 
powstańcy rozłożyli się na 
łąkach i z rzadka, oszczę-
dzając amunicję, się ostrze-
liwali. Z braku rozkazów 
kompania nie wystąpiła za-
czepnie, ograniczając się do 
roli obronnej.

Walka była niezwykle 
zacięta. Niemcy użyli poci-
sków gazowych, które po-
wstańcom bardzo dały się 
we znaki, gdyż nie posia-
dali masek; spowodowało 
to spore zamieszanie w ich 
szeregach. Wówczas sier-
żant A. Ciesielski poderwał 
krzywinian do przeciwnatar-
cia na bagnety. Natychmiast 
z pomocą pospieszyły plu-
ton osiecki i kompania śmi-
gielska, której lewe skrzydło 

uprzednio zostało zepchnię-
te przez Grenzschutz aż 
nad jezioro. Do ponownego 
ataku poprowadził ich kula-
wy Franciszek Łepkowicz 
– kupiec bławatnik ze Śmi-
gla. Jan Serba z Kluczewa 
wspomniał: „Jemu mamy do 
zawdzięczenia, że żyjemy.”

Znakowanie mogił Po-
wstańców Wielkopolskich

Ze względu na pandemię 
nie udało się zrealizować 
w roku ubiegłym zaplano-
wanego drugiego etapu 
znakowania grobów. Mowa 
o cmentarzu w Starym Biał-
czu, Śmiglu i w Czaczu. 
Część mogił w Śmiglu i Cza-
czu już zostało zgłoszonych 
do oznakowania. Rodziny, 
które opiekują się mogiłami 
Powstańców Wielkopolskich, 
a jeszcze nie dokonały zgło-
szenia, mogą to zrobić kon-
taktując się w tej sprawie 
z pracownikiem Urzędu Miej-
skiego Śmigla – panią Anitą 
Kasperską, tel. 65 5186 911 
pok. nr 21.

AKA

1 września 2020 roku 
w Starym Bojanowie 

powstało pierwsze publiczne 
przedszkole z operatorem 
prywatnym w gminie Śmigiel. 
W swoje mury przyjęto dwie 
grupy dzieci, które w placów-
ce mogą przebywać w go-
dzinach od 6:30 do 16:30, 
ponadto na prośbę rodziców 
istnieje możliwość przedłuże-
nia przebywania dziecka. Do 
przedszkola mogą uczęsz-
czać dzieci od 2,5 roku życia 
do 6 lat. 

Przedszkole Malowane 
Misie  dla swoich podopiecz-
nych wybrało profil artystycz-
ny nastawiony na szeroko 
rozumiany rozwój dziecka, 
radość płynącą z zabawy 
i  nawiązywanie relacji z in-
nymi dziećmi. Placówka jest 
nowoczesnym obiektem 
z własnym placem zabaw 
wyposażonym w bezpiecz-
ne urządzenia dostosowa-
ne do dzieci oraz ścieżkę 
sensoryczną. Ponadto dzie-
ci mają do dyspozycji pięć 
przestronnych sal wyposa-
żonych w zabawki i pomoce 
dydaktyczne. Jedna z sal 
wyposażona jest w monitor 
multimedialny. 

Poza podstawą progra-
mową podopieczni Malowa-
nych Misiów mogą korzystać 
z wielu dodatkowych, bez-
płatnych zajęć. Oferowane 
są zajęcia plastyczne i umu-
zykalniające, aktywizujące 
u przedszkolaków przeko-
nanie o własnych możli-
wościach, umiejętnościach 
oraz zdolnościach. Ponadto 
dużym zainteresowaniem 
dzieci cieszą się zajęcia eks-
perymentalne wspierające 
ciekawość i samodzielność. 
Zajęcia te prowadzi pani dy-
rektor, która wraz z dziećmi 
podczas eksperymentów od-
krywa i poznaje żywioły, ta-
kie jak: powietrze, czy woda. 
Dzieci samodzielnie wykonu-
jąc eksperymenty poszukują 
wiedzę o otaczającym ich 
świecie.

- Nasze przedszkolaki bar-
dzo chętnie uczęszczają do 
przedszkola, bo każdy dzień 

jest dla nich niesamowitą 
przygodą. Mieli już okazję 
uczestniczyć w projekcie  – 
Dinozaur, a przy pomocy 
wszystkich pracowników 
przedszkola stworzyli piękną 
wystawę tych fascynujących 
zwierząt  – dodaje, Monika 
Hojzler, kierownik administra-
cji przedszkola. 

Pomimo, że przedszkole 
funkcjonuje od września zor-
ganizowano już wiele uro-
czystości, m.in.: pasowanie 
na przedszkolaka, wspólne 
odśpiewanie Mazurka Dą-
browskiego z okazji święta 
Niepodległości, andrzejki, 
urodziny przedszkola w Mię-
dzynarodowym Dniu Misia, 
pokaz Tajemniczego Magika, 
Mikołajki i wspólna Gwiazd-
ka ze świątecznym obiadem. 
- Nasza placówka otrzymuje 
również fantastyczną pomoc 
od rodziców, którzy pokaza-
li niesamowite serce biorąc 

udział w akcji zorganizowanej 
przez przedszkole z pomocą 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Śmiglu. Podczas akcji „Mi-
sie Pomagają” przynoszone 
były dary, takie jak: produk-
ty spożywcze, higieniczne, 
ręczniki, patelnia, itp. Na-
stępnie wszystko to trafiło za 
pośrednictwem OPS w Śmi-
glu do mieszkańców gminy, 
którym powodzi się troszecz-
kę gorzej – wspomina, pani 
Monika Hojzer.

Warto dodać, że na kadra 
nauczycieli z Przedszkola 
nr 2 w Starym Bojanowie - 
Malowane Misie składa się 
z oddanych, kompetentnych 
nauczycieli angażujących 
całe serca w wykonywaną 
pracę.

Wszystkie wymienione 
atuty sprawiają, że Przed-
szkole to nie tylko ładny 
budynek, ale społeczność, 
w którym każdy może czuć 

się potrzebny i wyjątkowy. 
Przedszkole Malowane 

Misie, a przede wszystkim 
kreatywność oraz radość 
z twórczego działania przed-
szkolaków można śledzić na 
stronie internetowej przed-

Malowane Misie w Starym Bojanowie

szkola i na profilu Facebo-
ok’a: malowanemisie.pl lub 
www.facebook.com/Przed-
szkole-Publiczne-Malowa-
ne-Misie-103435554546584.

Redakcja
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Z POLICJI
23 grudnia 2020 – Śmigiel

Około godz. 17:00 policja 
została powiadomiona o zda-
rzeniu drogowym w Śmiglu. 
Nieznany sprawca skręca-
jąc w ul. Farną uszkodził 
zaparkowanego fiata, który 
przemieścił się uszkadzając 
również zaparkowanego vol-
kswagena. Sprawca oddalił 
się z miejsca kolizji. Ustala-
ne są okoliczności zdarzenia.

26 grudnia 2020 – droga 
krajowa S5

Około godz. 18:20 na dro-
dze S5 na wysokości Ko-
szanowa, kierująca oplem, 
29-letnia mieszkanka Pozna-
nia, straciła panowanie nad 
prowadzonym pojazdem, 
zjechała na pas zieleni roz-
dzielający jezdnie i uderzyła 
w bariery ochronne. Kieru-
jąca pojazdem była trzeźwa 
i nie odniosła obrażeń. Chwi-
lę później, kierujący toyotą, 
36-letni mieszkaniec Pozna-
nia omijając unieruchomio-
nego opla stracił panowanie 
nad prowadzonym pojazdem 

i również zjechał na pas zie-
leni rozdzielający jezdnie. 
Kierowca był trzeźwy i nie 
odniósł obrażeń.

31 grudnia 2020 – Nietąż-
kowo

Ok. godz. 15:30 na drodze 
prowadzącej z Nietążkowa 
w kierunku Bukówca, kierują-
cy jeepem, 66-letni mieszka-
niec powiatu leszczyńskiego 
nie dostosował prędkości do 
panujących warunków, zje-
chał z drogi do przydrożne-
go rowu, gdzie pojazd dacho-
wał. Mężczyzna był trzeźwy. 
Nie odniósł obrażeń.

5 stycznia 2021 – Morow-
nica

Około godz. 13:55 w Mo-
rownicy, kierująca Daewoo, 
58-letnia mieszkanka gm. 
Śmigiel straciła panowanie 
nad prowadzonym pojaz-
dem, zjechała z drogi na po-
bocze, gdzie samochód da-
chował. Kierująca pojazdem 
była trzeźwa. 

www.koscian.policja.gov

Drugie śmigielskie osiedle włączyło się do akcji „By le-
genda stała się faktem, zbierzmy 99 wiatraków”. 

Miniatura koźlaka, ufundowana przez Zarząd Osiedla 
nr 2 w Śmiglu, stanęła przy ulicy Kraszewskiego w Śmiglu na 
tzw. Kozim Rynku. Wiatrak wykonał Zenon Gorlas. 

To 63 wiatrak na liście naszej akcji. Nadal czekamy na ko-
lejne zgłoszenia! Można przekazać wiatrak do Urzędu lub 
zgłosić stojący w przydomowym ogródku. Zgłoszenia można 
dokonać telefonicznie: 65 5186 911 lub za pośrednictwem 
poczty e-mail: promocja@smigiel.pl.

AKA, fot. z archiwum zarządu osiedla
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KAWOWE CIASTO Z MANGO Uśmiech dziecka

Zachęcamy Państwa do utrwalania radosnych chwil dzie-
ciństwa i nadsyłania zdjęć uśmiechniętych dzieci. 

Zdjęcie należy przysłać w wersji elektonicznej na adres 
mailowy witryna@smigiel.pl. W wiadomości prosimy po-
dać imię dziecka, jego wiek oraz z jakiej jest miejscowości. 
Należy również podać imię, nazwisko i numer telefonu oso-
by opiekuna dziecka. Przysłanie fotografii jest równoznacz-
ne z wyrażeniem zgody na jego publikację.  Redakcja
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W przełamaniu smaku mocnej kawy pomaga słodkie mango. Zachęcamy do wykonania dość łatwego i oryginalnego 
w swym smaku ciasta:

Składniki:
Ciasto:
½ szklanki ciemnego kakao, 1 i ½ szklanki mąki pszennej typ 450, 1 szklan-
ka cukru, 1 łyżeczka sody oczyszczonej, 1 płaska łyżeczka proszku do 
pieczenia, ½ szklanki oleju dowolnego (polecamy oliwę z oliwek), mały 
kubek jogurtu naturalnego, 3 jaja, ¾ szklanki gorącej kawy parzonej
Wierzch:
800 g. pulpy mango (2 puszki), 250 g. serka Mascarpone, 2 galaretki 
cytrynowe, 400 ml wrzątku

Przygotowanie
Wykonanie ciasta kawowego:
Mąkę przesiać z kakao, proszkiem i sodą. W osobnym naczyniu zmiksować po-
zostałe składniki oprócz kawy. Mokre wymieszane składniki połączyć ze suchymi, za 
pomocą miksera. Nie mieszać zbyt długo, wystarczy chwilę do połączenia składników. Gorącą kawę przelać przez sitko, 
następnie stopniowo wlewać do ciasta. Można przejść do mieszania szpatułką lub mikserem na najniższych obrotach. 
Surowe ciasto wylać na formę wyłożoną papierem do pieczenia. Piec 30-40 minut w 1600 C lub do suchego patyczka. 
Po upieczeniu należy górkę ściąć nożem. Ciasto studzimy.
Wykonanie galaretki z mango:
Galaretki rozpuszczamy we wrzątku. Studzimy i łączymy z pulpą z mango i serkiem Mascarpone. Najlepiej mikserem. 
Chłodną galaretkę wylewamy na ciasto. Umieszczamy w lodówce, aż do całkowitego stężenia.

Smacznego!

Zegarmistrz z Miasta Wiatraków

O tym jak ważne są dla 
nas małe zakłady rze-

mieślnicze działające od lat 
w naszym sąsiedztwie prze-
konujemy się, kiedy okazuje 
się, że nie mamy gdzie na-
prawić rozklejonego buta, 
zerwanego łańcuszka, czy 
zepsutego zegarka.

Roman Pawłot jest miesz-
kańcem gminy Śmigiel. 
Wszyscy w okolicy go znają 
z racji posiadanego zegar-
mistrzowskiego rzemiosła. 
Jego zakład od ponad 70 
lat nieprzerwanie mieści się 
na śmigielskim rynku. Fach 
przejął po swoim ojcu, który 
zegarmistrzowską działal-
ność rozpoczął w Śmiglu 
w 1950 r. On sam na dobre 
firmę przejął w 1992 roku. 

Redakcja Witryny Śmigiel-
skiej zapytała śmigielskiego 
zegarmistrza o szczegóły 
pracy tak mało popularnego 
dziś zawodu. 
Redakcja (R): Panie Ro-
manie, zakład przejął Pan 
po ojcu, ale jak to było? Od 
dziecka Pan wiedział, że bę-
dzie zegarmistrzem jak tata?
Roman Pawłot (RP): Za-
wsze interesowały mnie 
techniczne rzeczy i mechani-
zmy. Swój pierwszy zegarek 
rozebrałem i na nowo złoży-
łem w wieku 6 lat. Pamiętam 
to, bo chodziłem wtedy na re-

ligię do salki katechetycznej 
przy kościele farnym, a po 
religii czekałem w zakładzie 
taty, by razem z nim pójść do 
domu. Nie od razu planowa-
łem, że będę zegarmistrzem. 
Po szkole podstawowej po-
stanowiłem kontynuować 
edukację w kościańskim 
liceum, jednak w trakcie na-
uki stwierdziłem, że ta szko-
ła nie jest dla mnie, więc tak 
się złożyło, że moje drogi 
z edukacją w tym kierunku 
się rozeszły. Próbowałem 
pracy w innych dziedzinach, 

ale ostatecznie podjąłem de-
cyzję, że zajmę się usługami 
zegarmistrzowskimi. W mię-
dzyczasie ukończyłem kilka 
niezbędnych w tym zawodzie 
kursów. 
R: Jak dziś wygląda popyt 
na świadczone przez Pana 
usługi?
RP: Dzisiaj ludzie kupują dwa 
rodzaje zegarków: te bardzo 
tanie, których nie opłaci się 
naprawiać, albo bardzo dro-
gie, które rzadko się psują. 
Ale mimo to na brak pracy 
nie narzekam. Był taki okres, 

kilka lat temu, że naprawia-
łem bardzo dużo zegarów 
pokojowych. Przywozili je 
do mnie handlarze rzeczami 
używanymi z Czacza. 
R: Ma Pan synów, czy przej-
mą rodzinny interes?
RP: Synowie, podobnie jak 
ja i mój ojciec mają zamiło-
wania techniczne, jednak 
obrali inną drogę zawodową 
i póki co nie ma perspektywy 
przejęcia przez nich zakładu. 
Mam też trzy córki. One rów-
nież nie poszły w moje ślady. 
R: Skąd bierze Pan części 

z a m i e n -
ne do ze-
g a r k ó w , 
zwłaszcza 
tych które 
mają już 
swoje lata? 
Bazuję na 
zasobach 
zebranych 
przez lata 
pracy w tym 
rzemiośle. 
Gdy nie ma 

oryginalnych części, zdarza 
się, że modyfikuję mecha-
nizm. 
R: Jaki najcenniejszy zegar 
lub zegarek był w pana rę-
kach na warsztacie?
RP: Naprawiałem raz złoty 
zegarek kieszonkowy, który 
przywiózł do mnie Niemiec. 
Mówił, że u nich trudno już 
o znalezienie rzemieślnika 
w tym fachu. Zegarek otrzy-
mał od swojego ojca, zaś 
jego ojciec od swojej babci na 
21 urodziny. Na kopercie była 
wygrawerowana data: kwie-
cień 1903 r. z dedykacją. Dla 
właściciela była to ze wzglę-
dów sentymentalnych bardzo 
cenna pamiątka rodzinna, 
dlatego bardzo zależało mu 
na tym zegarku. Poświęciłem 
mu sporo czasu, aby wciąż 
mógł odmierzać czas. 
R: Czy był mechanizm, któ-

rego nie udało się Panu na-
prawić?
RP: Nie ma mechanizmu, 
którego nie dałoby się na-
prawić. Każdy zegarek da się 
naprawić, pytanie czy warto? 
I nie mówię tu tylko o kwe-
stiach wartości materialnej 
zegarka. Często ze wzglę-
du na rzeczywistą wartość 
zegarka wysokość mojego 
honorarium za naprawę nie 
jest adekwatna do włożonej 
pracy i poświęconego czasu, 
ale podejmuję się wyzwania, 
aby naprawić mechanizm, 
bo właśnie ze względów 
sentymentalnych uważam, 
że warto.  
R: Czy ma Pan ulubiony ze-
garek z tradycjami rodzinny-
mi?
RP: Niestety nie mam takie-
go. Ani ja, ani też mój tata 
nigdy nie przechowywaliśmy 
zegarków. Raczej skupiali-
śmy się na naprawie, a nie 
ich kolekcjonowaniu. 

Warto dodać, że Pan Roman 
Pawłot na zlecenie gminy od 
lat dba też o śmigielski zegar, 
który odmierza czas na miej-
scowym ratuszu. 

Ze śmigielskim zegarmi-
strzem rozmawiała  

Anita Kasperska, 
kierownik Wydziału Promocji 

i Projektów UM Śmigla


