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Pożary składowiska śmieci w Przysiece Polskiej stwarzają zagrożenie dla mieszkańców Gminy Śmigiel zarówno w zakresie skutków dla środowiska naturalnego, jak 
i wobec życia oraz zdrowia ludzi. Sprawa ta jest priorytetowa.

Małgorzata Adamczak Burmistrz Śmigla i Marcin Jurga Zastępca Burmistrza Śmigla wzięli udział w wielu spotkaniach, zarówno z przedstawicielami firmy, jak i z przedstawicielami 
instytucji mających bezpośredni wpływ na wydawanie decyzji dotyczących gospodarowania i przetwarzania odpadów. Ponadto Burmistrz Śmigla wzięła udział w posiedzeniu wielkopol-
skiego zespołu parlamentarnego, gdzie omawiano problem składowisk śmieci. 

Należy podkreślić, że burmistrz nie posiada kompetencji umożliwiających kontrolowanie firmy pod względem zanieczyszczania środowiska. Jednak mając na uwadze bezpieczeństwo 
i komfort życia mieszkańców gminy Śmigiel podjęto wszelkie możliwe działania mające na celu zlikwidowanie powtarzającej się uciążliwości. 

Palący problem

ciąg dalszy na str. 2
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Raport z inwestycjiPocząwszy od 2019 roku Burmistrz Śmigla podjęła następujące czynności:
1. 12.04.2019 roku pisemnie zwróciła się do prezesa spółki Polcopper, pana Piotra Rusieckiego o zaniechanie działań 

uciążliwych dla ludzi i środowiska związanych z działalnością spółki na terenie zakładu w Przysiece Polskiej przy 
ul. Przemysłowej 16 oraz przestrzeganie wszystkich zapisów zawartych w posiadanych decyzjach.

2. Ponadto wspólnie z przedstawicielami Rady Miejskiej, radnym powiatowym Piotrem Błaszkowskim, radnym Krzyszto-
fem Łącznym i sołtysem wsi Przysieka Polska Genowefą Łączną uczestniczyła w spotkaniu z przedstawicielami spółki 
Polcopper, gdzie poruszono przedmiotowy problem. Spółka zapewniła, że przestrzega wszelkich reguł.

3. Następnie 25.11.2020 roku, po anonimowym zgłoszeniu, wysłano mail do WIOŚ Delegatura w Lesznie z prośbą 
o przeprowadzenie kontroli w zakresie działalności gospodarczej spółki Polcopper.

4. 27.01.2021 r. przeprowadzono rozmowę z pracownikiem Starostwa Powiatowego w Kościanie w zakresie pozwoleń 
na zbieranie i przetwarzanie odpadów przez ww. spółkę. W rozmowie telefonicznej ustalono, że po zmianie ustawy 
o odpadach kompetencje przejął w tych zakresach Marszalek Województwa.

5. Po pożarze 27.01.2021 r. wysłano maila do WIOŚ w sprawie podjęcia stosownych czynności kontrolnych wobec ww. 
zakładu. Do maila załączono link do zdjęć ze strony kościaniak.pl oraz udostępnione przez mieszkańca zdjęcia i film 
zakładu Polcopper.

6. Po kolejnym pożarze 21.02.2021 r. firma Polcopper poprosiła o spotkanie z burmistrzem Śmigla, które odbyło się 
22.02.2021 r. Na spotkaniu obecni byli również: przewodniczący Rady Miejskiej Śmigla Wiesław Kasperski, zastępca 
burmistrza Śmigla Marcin Jurga, radny powiatowy Piotr Błaszkowski, rady Krzysztof Łączny oraz sołtys Przysieki Pol-
skiej Genowefa Łączna. Firma poinformowała, że sprawa pożaru jest badana przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony 
Środowiska oraz policję.

7. Dnia 05.02.2021 wystąpiono do WIOŚ w Poznaniu z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej w zakresie: liczby 
zgłoszeń dotyczących uciążliwości związanych z działalnością w latach 2014-2021, liczby skarg na uciążliwe działanie 
spółki w latach 2014-2021, liczby przeprowadzonych kontroli, czy po pożarach w lipcu i sierpniu 2020 przeprowadzano 
kontrole działalności Spółki, ile kontroli przeprowadzono na terenie Spółki i jakie były wyniki przeprowadzonych kontroli.

8. Dnia 08.02.2021 do Urzędu zwrócił się Naczelnik wydziału kryminalnego KPP w Kościanie podinsp. Radosław Adam-
czak z prośbą o udostępnienie wszelkich istotnych informacji na potrzeby prowadzonego postępowania.

9. Dnia 14.02.2021 ponowiono pismo do firmy Polcopper z prośbą o zaniechanie działań uciążliwych dla ludzi i środowiska 
oraz do bezwzględnego przestrzegania przepisów prawa.

10. Dnia 09.03.2021 wystąpiono do WIOŚ o udostępnienie informacji o środowisku.
11. Po kolejnych pożarach, w poniedziałek 07.06.2021 zwrócono się do Wojewody Wielkopolskiego, Marszałka Wo-

jewództwa Wielkopolskiego i 40 parlamentarzystów z województwa wielkopolskiego z prośbą o wsparcie i zmiany 
w ustawie uniemożliwiające prowadzenia tego typu działalności w sąsiedztwie budynków mieszkalnych.

12. 09.06.2021 burmistrz Śmigla wzięła udział w spotkaniu z członkiem Zarządu Województwa Wielkopolskiego Jackiem 
Bogusławskim.

13. Dnia 16.06.2021 wystąpiono do GIOŚ z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej, czy spółka Polcopper 
posiada zezwolenie na międzynarodowe przemieszczanie odpadów.

14. 28.06.2021 odbyła się konferencja prasowa, po pożarze który miał miejsce dzień wcześniej, gdzie zaapelowano do 
władz państwowych o niezwłoczne podjęcie działań w celu zmian legislacyjnych.

15. 29.06.2021 wystąpiono do Komendanta Powiatowego PSP w Kościanie o udostępnienie protokołu dot. doraźnej 
oceny jakości powietrza oraz protokołu z kontroli która została przeprowadzona na terenie Zakładu po pożarze jaki 
miał miejsce 03.06.2021.

16. 01.07.2021burmistrz Śmigla wzięła udział w spotkaniu z Jackiem Bogusławskim, Prezesem spółki Polcopper oraz 
Prezesem WIOŚ.

17. Także 01.07.2021 wystosowano pismo do Marszałka wyrażające obawę o skażenie zasobu wodnego w Przysiece 
Polskiej i podjęcie pilnych działań zmierzających do ograniczenia działalności w zakresie zbierania i przetwarzania 
odpadów.

18. 2.07.2021 miał miejsce kolejny pożar, o którym pisemnie powiadomiono Marszałka, Wojewodę i WIOŚ.
19. 2.07.2021 ponownie zwrócono się do 40 parlamentarzystów, do Marszałka, Wojewody, WIOŚ, Prezesa Rady Mini-

strów, Prezydenta RP, Wiceministra Jarosława Kaczyńskiego.
20. Na prośbę mieszkańców, w poniedziałek 05.07 wystosowano pismo do WIOŚ o przeprowadzenie kontroli w zakresie 

zbieranych i zwożonych rodzajów odpadów, Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego i Komendy Powiatowej 
Policji w Kościanie o wzmożone kontrole drogowe w zakresie przestrzegania przepisów transportowych oraz ochrony 
infrastruktury drogowej, a także do Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Poznaniu o wzmożone kontrole 
w zakresie celno-skarbowym przewoźników.

21. 6.07.2021 zostało złożone zawiadomienie do prokuratury o uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa 
z art. 163 i 164 kodeksu karnego.

22. 12.07.2021 przesłano zgromadzoną dokumentację do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Ponadto włodarze gminy Śmigiel wzięli udział w realizacji programów „Alarm!” dla TVP, „Interwencja” dla telewizji 

Polsat, a także współpracuje z telewizją TVN, która także przygotowuje materiał w tym temacie.
Burmistrz Śmigla zapewnia, że zależy jej na jak najszybszym rozwiązaniu uciążliwego problemu. MM

ciąg dalszy ze str. 1

Na ulicy Północnej 
w Śmiglu zamontowa-

ne zostały radarowe wyświe-
tlacze prędkości. Ponadto 
zamontowane zostały wiaty 
w: Jezierzycach, Zygmunto-
wie i 2 szt. w Czaczu, a w ra-
mach gwarancji naprawione 
zostały poręcze na street 
workout. 

W ramach funduszu so-
łeckiego zamontowane zo-
stały place zabaw w: Nowym 
Szczepankowie, Sierpowie 
i Chełkowie, a w ramach 
Śmigielskiego Budżetu 
Obywatelskiego na 2021 
rok wykonany został deptak 
rekreacyjno-sportowy przy 
„ścieżce pielgrzyma”. AJ

Fotografia przedstawia 
Towarzystwo Śpiewu Har-
monia sprzed lat. Od 1893 
roku chór jest miejscem dla 
wszystkich, którym nie jest 
obojętna tradycja śpiewania. 

W 2023 roku Towarzystwo 
będzie obchodzić 130-le-
cie powstania i z tej okazji 
ogłasza nabór na nowych 
chórzystów! Cotygodniowe 
spotkania chóru to dosko-

nała okazja do ćwiczeń wo-
kalnych, ale również do od-
cięcia się od świata i relaksu. 
W końcu „śpiewać każdy 
może” - wcześniejsze do-
świadczenie, czy znajomość 
nut nie są wymagane. 

Wszystkich zainteresowa-
nych zapraszamy 06.09.2021 
od godziny 18:30 do Centrum 
Kultury, pierwsze piętro, wej-
ście C.  A.Jakubiak

Podczas czerwcowej sesji Sejmik Samorządu Województwa Wielkopolskiego przyjął uchwalę, na podstawie której 
Gmina Śmigiel otrzyma dofinansowanie na realizację projektu pt. „Remont świetlicy wiejskiej w Spławiu” w kwocie 

39.900,00 zł z Programu Wielkopolska Odnowa Wsi.  Celem projektu jest  kontynuowanie tworzenia w Spławiu wioski 
tematycznej, gdzie tematem przewodnim są krowy i elementy mleczarskie. Zostanie to osiągnięte poprzez wyremonto-
wanie świetlicy wiejskiej (zaplanowano prace ogólnobudowlane, wyminę instalacji C.O, prace malarskie, montaż nowego 
wyposażenia meblowego) oraz zmianę jej wystroju. Zwykła sala zostanie „przekształcona” w pomieszczenie przypomina-
jące punkt skupu mleka, oborę. Ściany pomalowane będą w krowie łaty. Pojawią się elementy związane z mleczarstwem. 
Koszt remonty zaplanowano na kwotę ok. 57.000,00 zł. Projekt zakłada współpracę z mieszkańcami przy pracach po-
rządkowych i demontażowych. Obecnie gmina przygotowuje dokumenty do wszczęcia procesu wyłaniania wykonawcy 
prac. Prac zakończą się najpóźniej w listopadzie 2021 r.  MT
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Czy pamiętasz, że spis trwa do 30 września br.?
Przypominamy, że na każdym mieszkańcu Polski spoczywa obowiązek, by 

wziąć udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021. 
Spis trwa do 30 września br.

Najdogodniejszą i obowiązkową formą udziału w spisie pozostaje samospis. Można go 
wykonać o każdej porze na dowolnym urządzeniu mobilnym podłączonym do Internetu, 
w domu lub gminnym punkcie spisowym.

Nie odkładaj spisu na ostatnią chwilę. Obowiązku spisowego można dopełnić dro-
gą internetową lub telefoniczną do momentu aż skontaktuje się z Tobą rachmistrz 
spisowy. Jeśli rachmistrz zadzwoni lub odwiedzi nas w domu, zgodnie z ustawą 
o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań (art. 17a ust. 1-3) nie mo-
żesz odmówić mu przekazania danych.

Przypominamy, że rachmistrz dzwoni z numeru 22 828 88 88 lub z numeru infolinii 
spisowej 22 279 99 99. Zawsze możesz sprawdzić tożsamość rachmistrza, niezależnie 
czy zadzwoni do Ciebie czy zapuka do Twoich drzwi. 

Jak zweryfikować rachmistrza spisowego?
- Poprzez specjalnie przygotowaną aplikację dostępną na stronie https://spis.gov.pl/ .
- Poprzez kontakt z infolinią spisową pod numerem 22 279 99 99, wybierz 1 – Naro-

dowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań, a następnie 2 – weryfikacja tożsamości 
rachmistrza.

W przypadku uzasadnionych wątpliwości dotyczących wiarygodności i rzetelności rach-
mistrza spisowego, zaistniały incydent należy niezwłocznie zgłosić na infolinię spisową 
lub do Gminnego Biura Spisowego pod numerem telefonu 65 518 69 01.

Udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 jest obowiąz-
kowy. Odmowa udziału w spisie powszechnym wiąże się z możliwością nałożenia kary 
grzywny przez sąd, co jest ujęte w art. 57 ustawy o statystyce publicznej.

W razie wątpliwości można zadzwonić na infolinię spisową: 22 279 99 99 lub zadać 
pytanie przez stronę internetową GUS: https://stat.gov.pl/pytania-i-zamowienia/pytanie-o
-narodowy-spis-powszechny-ludnosci-i-mieszkan.

Przypominamy, że osoby nieposiadające dostępu do komputera lub internetu, mogą 
skorzystać ze stanowiska do samospisu internetowego w Urzędzie Miejskim Śmigla.

Stopień realizacji spisu NSP 2021 dla gminy Śmigiel na dzień 16.07.2021 r. wynosi 
52,63% osób.

Źródło: spis.gov.pl

W ramach Śmigielskiego Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok pozytywnie ocenio-
ne zostały następujące projekty:

1. Modernizacja części chodnika na ulicy Iwaszkiewicza.
2. Plac zabaw z elementami skateparku – etap trzeci.
3. Rozbudowa placu zabaw przy ulicy Młyńskiej.
4. Quad z wyposażeniem – zakup.
5. Rozbudowa zaplecza rekreacyjnego na terenie Osiedla nr IV. Plac zabaw 

ul. Kozielskiego.
6. Muzyczna kraina.

Głosowanie odbędzie się w terminie: 29.07.2021 r. – 05.08.2021 r. Cztery projekty, 
na które zagłosuje największa ilość osób zostaną zrealizowane w 2022 roku.

AJ

Mieszkaniec Śmigla, Bar-
tek Sikora nagrał hip-hopowy 
utwór i teledysk z ważnym 
przesłaniem. „Ostatni skok” 
jest ostrzeżeniem, by jego 
los nie przydarzył się innym. 

Historia Bartka jest nam 
znana: kilka lat temu skoczył 
do płytkiej wody, w wyniku 
czego doznał urazu rdzenia 

Ostatni skok

kręgowego. Od tego czasu 
jeździ na wózku inwalidzkim.

Muzyka zawsze była pasją 
śmigielanina. Pewnego dnia 
postanowił przestrzec przed 
swoim losem innych, wła-
śnie w formie piosenki z te-
ledyskiem. Udało się zebrać 
4 tysiące złotych, co pozwo-
liło na rozpoczęcie prac nad 
produkcją. Tekst i muzykę 
Bartek napisał wspólnie 

z kolegą, Mariuszem „RKK” 
Kurowiakiem, a w nagraniu 
i montażu pomogło mu 
83studio. Premiera teledysku 
miała miejsce 5 lipca.

Bartku, z całego serca gra-
tulujemy Ci siły odnalezionej 
w tragedii, której doświad-
czyłeś. Życzymy Ci dalszych 
sukcesów w realizacji ma-
rzeń, niech muzyka niesie 
Cię przez życie. AJ

Punkt szczepień SP ZOZ w Kościanie zaprasza wszystkie osoby chętne na szczepienie 
przeciwko COVID-19 pierwszą i drugą dawką od poniedziałku do piątku w godzinach 
8:00 - 18:30 bez konieczności wcześniejszej rejestracji.

Szczepienie bez rejestracji

ZAPRASZAMY
23 lipca, godz. 21:00 – Kino pod chmurką w Karminie 

30 lipca, godz. 21:00 – Kino pod chmurką w Nowym Szczepankowie

31 lipca, godz. 19:00 – Spektakl teatralno-muzyczny „Oblubienica”, Galeria Teatr Śmigiel

– kaplica poewangelicka

1 sierpnia, godz. 16:00 – Czas relaksu – amfiteatr przy CK

6 sierpnia, godz. 21:00 –  Kino pod chmurką w Sierpowie

7 sierpnia, godz. 20:00 – Spacer po Śmiglu z Piotrem Filipowiczem 

(zbiórka przy Urzędzie Miejskim)

13 sierpnia, godz. 21:00 – Kino pod chmurką w Poladowie

15 sierpnia – „Moto Piknik dla Marysi” – targowisko w Śmiglu

20 sierpnia, godz. 21:00 – Kino pod chmurką w Robaczynie

21 sierpnia – Gminny Dzień Seniora

27 sierpnia, godz. 21:00 – Kino pod chmurką w Śmiglu
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Ponad 18 tysięcy złotych 
uzbierali organizatorzy 

akcji „Aktywnie dla Marysi” 
podczas swojej pielgrzymki 
rowerowej do Częstochowy. 
Pięcioosobowa grupa w skła-
dzie: Małgorzata Adamczak, 
Danuta Strzelczyk, Marzena 
Kowalczyk, Dariusz Lewan-
dowski oraz Zbigniew Swo-
racki od 26 do 30 czerwca 
przejechali 300 kilometrów, 
a za każdy z nich wpłacali 
pieniądze do skarbonki kil-
kumiesięcznej Marysi Droż-
dzyńskiej z Brenna, zma-
gającej się z SMA typu 1. 
Podczas podróży kwestowali 
wśród mieszkańców okolicz-
nych miejscowości, a także 
odwiedzali lokalne parafie 
i samorządowców. 

Pomaganie uskrzydla

Maria potrzebuje ponad 9 
milionów złotych na terapię 
genową, która daje szanse 
na normalne funkcjonowanie 
w przyszłości mimo nieule-
czalnej choroby. Niestety, to 
walka z czasem. Im szybciej 
dziecko otrzyma lek, tym ma 
większą szansę i jest mniej-
sze ryzyko powikłań.

Internetowa skarbonka dla 
Marysi jest nadal aktywna. 
Jeżeli ktoś czuje potrzebę 
jej wsparcia, może dokonać 
tego pod adresem www.
siepomaga.pl/aktywniedla-
marysi.

Warto wspomnieć, że 
15 sierpnia na śmigielskim 
targowisku odbędzie się 
charytatywny „Moto Piknik” 
dla Marysi. MM

26 czerwca 2021 roku 
Ośrodek Kultury Fizycznej 
i Rekreacji w Śmiglu, Urząd 
Miejski Śmigla oraz Klub 
Sportowy Speed Feet’16 
zorganizował IV Bieg Świę-
tojański oraz Nordic Wal-
king, a także bieg dla dzieci 
pn. „Biegniemy dla Kai”. Za-

Na sportowo i charytatywnie

wody biegowe objęte zostały 
honorowym patronatem bur-
mistrza Śmigla i miały na celu 
promocję aktywnego stylu 
życia, jak również cel chary-
tatywny. Uczestnicy poprzez 
zakup cegiełek wsparli lecze-
nie Kai, która walczy z nowo-
tworem złośliwym mózgu. 

Na początku odbyły się 
biegi dla dzieci i młodzieży. 
Najmłodsi mieli do pokona-
nia 300 lub 2200 metrów. Po 
każdym biegu dla uczest-
ników przygotowano pokaz 
oraz krótki trening kickboxin-
gu przeprowadzony przez 
Emila Janowskiego, trenera 

kickboxingu oraz taekwondo 
ITF.  Następnie, w nietążkow-
skim lesie, przeprowadzono 
zawody w nordic walking 
na 5 km oraz bieg na dystan-
sie 10 km. 

Wspólnymi siłami udało 
się zebrać na leczenie Kai 
5.169,82 zł. OKFiR

Od stycznia 2021 na te-
renie gminy Śmigiel działa 
Centrum Inicjatyw Społecz-
nych, które zostało powo-
łane przez Stowarzyszenie 
Inicjatyw Społecznych INGA 
w ramach projektu współfi-
nansowanego z dotacji Ak-
tywni Obywatele – Fundusz 
Krajowy, finansowany z Fun-
duszy EGO oraz gminę Śmi-
giel. CIS zlokalizowane jest 
w Śmiglu przy ul. Kościuszki 
20. 

Najważniejsze działania 
CIS-u to: zrzeszenie wo-
lontariuszy, działaczy spo-
łecznych, organizacji spo-
łecznych z gminy Śmigiel, 
wspieranie szkolnych klubów 
wolontariusza, szkolenia, 
rozwój i edukacja wolonta-
riuszy, wypracowanie Pro-

W Śmiglu działa CIS

gramu Lokalnej Aktywności 
i na jego przykładzie zrealizo-
wanie 6 oddolnych inicjatyw 
przez uczestników projektu 
oraz Gala Wolontariusza, 
która poprzez nominacje ma 
nagrodzić i wyróżnić osoby 
aktywnie działające na rzecz 
swojego środowiska. W CIS 
dyżuruje mentor, którego 
zadaniem jest mobilizowa-
nie środowiska do aktywno-
ści, współpraca ze szkołami 
i sektorem publicznym. 

Z dotychczasowej oferty 
CIS skorzystało już ponad 
40 mieszkańców w wieku 
13-74 lat. W chwili obecnej 
przygotowywane są wyjazdy 
studyjne do instytucji, które 
w swoich działaniach sku-
piają się na aktywizowaniu 
mieszkańców. Beneficjenci 

podjętych działań pracują 
nad oddolnymi inicjatywami, 
które realizowane będą na 
terenie różnych miejscowości 
w gminie Śmigiel. 

Organizatorzy zachęcają 
do kontaktu, skorzystania 

z oferty oraz włączenia się 
w działania na rzecz wspól-
nego dobra. 

Partnerami projektu są 
Gmina Śmigiel oraz Centrum 
Kultury w Śmiglu.

AKA

Od 12 do 23 lipca przy 
amfiteatrze Centrum Kultury 
odbyły się zajęcia z wakacyj-
nego klubu malucha, zorga-
nizowanego przez Miejską 
Bibliotekę Publiczną w Śmi-
glu. Zajęcia przeznczone 
były dla dzieci oraz ich ro-
dziców. Uczestniczyły w nich 
dwie grupy dzieci – w wieku 
1-2 lat oraz 2-3 lat. Zajęcia 
odbywały się naprzemien-
nie. W każdej grupie było 

15 dzieci. Maluchy podczas 
spotkań uczyły się zabaw 
muzyczno-ruchowych oraz 
integracji z rówieśnikami. 
Dzieci podczas zajęć kolo-
rowały, malowały, ćwiczyły 
zręczność i koordynację ru-
chową, a także bawiły się 
w tematycznych kącikach 
zabawowych. 23 lipca od-
było się wspólne, piknikowe 
spotkanie dla obu grup. 

AL
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Przy Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Śmiglu 
odbyły się już trzy z czterech turnusy półkolonii. Czas 

ten jest niesamowitą przygodą, podczas której dzieci mają 
okazję poznawać, zwiedzać, doświadczać i przeżywać. Nie 
brakuje także wycieczek i sportowych zmagań.

Współorganizatorami pólkolonii są Cenrtum Kultury oraz 
Ośrodek Kultury Fizycznej i Rekreacji w Śmiglu.

Ponad 100-osobowa grupa rowerzystów 27 czerwca br. 
odwiedziła Śmigiel w ramach rajdu „Szlakiem bitew Powsta-
nia Wielkopolskiego”. Uczestnicy zapalili znicze w miejscach 
pamięci związanych z powstaniem, a także zwiedzili śmigiel-
skie wiatraki. Organizatorem imprezy było Stowarzyszenie 
Turystyki Rowerowej „Dynamo Wilkowice”.

AKA
Fot. archiwum organizatorów

Czas relaksu

Słoneczna pogoda, delikatny wietrzyk, zabawy dla dzieci 
i koncerty dla dorosłych – impreza plenerowa zorga-

nizowana przez Centrum Kultury w Śmiglu 18 lipca to był 
prawdziwy „Czas Relaksu”. Dzieci mogły skorzystać z trzech, 
darmowych dmuchanych zamków i ze specjalnych kącików 
zabawy. Dorośli natomiast relaksowali się przy muzyce ze-
spolów: „Bartosz Fogt Acoustic Duo” i „Wakacyjni”.

MD.

Z POLICJI
20 czerwca – Stare Boja-
nowo

Około godziny 2:30 patrol 
policji zatrzymał do kontroli 
drogowej kierującego vol-
kswagenem, 43-letniego 
obywatela Ukrainy. Badanie 
trzeźwości wykazało ponad 
2 promile alkoholu w orga-
nizmie mężczyzny. Ponadto 
kierowca odpowie za kiero-
wanie pojazdem mimo sądo-
wego zakazu.

24 czerwca – Ponin-Czacz
Około godziny 12:50 na 

drodze między Poninem 
a Czaczem kierujący vol-
kswagenem, 42-letni miesz-
kaniec gminy Śmigiel, nie 
zachował bezpiecznej odle-
głości od poprzedzającego go 
pojazdu i najechał na tył hon-
dy, którą kierowała 31-letnia 
kobieta z terenu gminy Śmi-
giel. Uczestnicy byli trzeź-
wi. Sprawca został ukarany 
mandatem karnym.

1 lipca – Śmigiel
Około godziny 15:20 na 

ul. Staszica kierujący skodą, 
77-letni mieszkaniec gminy 
Śmigiel, w trakcie wykonywa-
nia manewru cofania, uderzył 
w zaparkowane renault. Kie-
rujący pojazdem był trzeźwy. 
Mężczyzna został ukarany 
mandatem karnym.

3 lipca – droga S5
Około godziny 16:40 po-

licja otrzymała zgłoszenie, 
że drogą ekspresową S5 

porusza się rowerzysta. Na 
wysokości Koszanowa pa-
trol zatrzymał 64-letniego 
mieszkańca województwa 
śląskiego. Mężczyzna został 
ukarany mandatem karnym. 
Przypominamy, że rowerem 
nie wolno się poruszać po 
drogach szybkiego ruchu.

5 lipca - Morownica
Około godziny 20:50 patrol 

policji zatrzymał do kontroli 
drogowej kierującego re-
nault, 43-letniego mieszkań-
ca gminy Śmigiel. Badanie 
trzeźwości wykazało 0,66 
promila alkoholu w organi-
zmie mężczyzny.

7 lipca – Nietążkowo
Około godziny 23:10 po-

licja otrzymała zgłoszenie 
dotyczące zdarzenia dro-
gowego, do którego doszło 
w Nietążkowie na ul. Arci-
szewskich. Na miejscu usta-
lono, że kierujący seatem, 
24-letni mieszkaniec gminy 
Śmigiel stracił panowanie 
nad prowadzonym pojaz-
dem, zjechał z drogi, ude-
rzył w ogrodzenie posesji, 
po czym pojazd dachował. 
Badanie trzeźwości prze-
prowadzone po zdarzeniu 
wykazało ponad 1,6 promila 
alkoholu w organizmie kie-
rującego. Mężczyzna odpo-
wie za spowodowanie kolizji 
oraz za kierowanie pojazdem 
w stanie nietrzeźwości.

Źródło: www.koscian.
policja.gov



lipiec/sierpień 2021str. 6 ║  Witryna Śmigielska 

Nasze śmigielskie maskotki: Pankracy, Serwacy i Bonifacy 6 lipca 2021 r. świętowały zakończoną sukcesem akcję „By legenda stała się faktem zbierzmy 99 wiatraków”.
Do akcji dołączyły cztery wiatraki stojące na posesjach mieszkańców Bruszczewa: Kazimiery i Mariana Stachowiaków, Państwa Jagodzików oraz Karoliny i Mikołaja Nyczków 

(dwa wiatraki),  wiatrak Eugeniusza Makała zlokalizowany w Śmiglu na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych, wiatrak Urszuli i Waldemara Dorszów z Czacza, wiatraki mieszkań-
ców Śmigla: Filipa Marciniaka, Eweliny i Pawła Kopyściańskich, Małgorzaty Ratajczak i Sylwii Rybczyńskiej, mieszkańców Morownicy: Anny i Mariana Strzelczyków oraz mieszkańców 
Koszanowa: Eweliny i Kamila Majorczyków.

Ostatnie trzy wiatraki, które 6 lipca dołączyły do zbiórkowej listy należą do:  Bernadety i Tadeusza Sołtysiaków z Nowego Białcza, Eweliny Bukowskiej z Nietążkowa oraz do śmigiel-
skiej grupy motocyklowej Wind Wolves. 

Podsumujmy promocyjne przedsięwzięcie. W ramach akcji, która rozpoczęła się w 2017 r. otrzymaliśmy 34 miniatury wiatraków, 56 wiatraków zgłoszonych do akcji zdobi przydomowe 
posesje oraz ogródki działkowe, 4 wiatraki to wiatraki z kolekcji Urzędu Miejskiego Śmigla. W zbiórkę zostały wliczone także koźlaki ze śmigielskiego wzgórza: Pankracy i Serwacy, 
prywatny koźlak z Brońska, jak również wiatraki zdobiące Plac Wojska Polskiego i Plac Rozstrzelanych w Śmiglu.

Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w naszą wiatrakową akcję „By legenda stała się faktem zbierzmy 99 wiatraków”.
AKA, fot. nadesłane przez właścicieli wiatraków 

Legenda stała się faktem! 
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MAKARON Z TUŃCZYKIEM

·  Biblioteka poleca  ·

Opowiem wam o Bronikowie

„Słodko-gorzko. Dzie-
ciństwo w PRL” – Elżbieta 
Sitek-Wasiak

Na wakacyjne dni Miejska 
Biblioteka Publiczna w Śmi-
glu poleca książkę „Słodko-
gorzko. Dzieciństwo w PRL” 
opartą na wspomnieniach 
osób urodzonych i wycho-
wanych w różnych deka-

dach PRL-u. Pokazuje ona, 
jak rzeczywistość tamtego 
okresu widziana była ocza-
mi dzieci. Jej bohaterowie 
opowiadają o: szkole, ro-
dzinie, o czym marzyli i co 
było nieosiągalne, o szaro-
ści i brakach, ale też o za-
bawach i szalonych pomy-
słach. Utkwiły im w pamięci 
także niektóre wydarzenie 
polityczne, które wspomina-
ją dzisiaj, ale z perspektywy 
młodych ludzi.

Książka zawiera wiele 
anegdot, dowcipów, wierszy-
ków, przezwisk i zabawnych 
powiedzonek z okresu PRL, 
przypomina popularne zaba-
wy i niezapomniane smaki. 
Starsi czytelnicy będą mogli 
wspominać czasy młodości, 
młodzi dowiedzieć się, jak 
wyglądało dzieciństwo ich 
rodziców i dziadków.

Urząd Miejski Śmigla 
wspólnie z Centrum Kultu-
ry w Śmiglu wydał kolejną 
regionalną publikację. Jest 
to książka autorstwa Emilii 
Biberstein-Łabuda pt. „Opo-
wiem wam o Bronikowie”. 

Emilia Biberstein-Łabuda 
tak we wstępie książki za-
chęca do lektury: 

Zapraszam do podroży 
w czasie do maleńkiej wiel-
kopolskiej wsi – Bronikowo 
- leżącej nieopodal Śmigla, 
w powiecie kościańskim. 
Przewodnikiem będzie 
mieszkaniec tej wsi – Antoni - 
świadek i uczestnik wielu wy-
darzeń z końca XIX i począt-
ku XX wieku (mój dziadek). 
Opowie m.in. o niezwykłych 
latach, gdy Polacy chętnie 
poświęcali swe życie dla Oj-
czyzny, jak tworzono podsta-
wy młodego państwa...

Dodaje, że 
Impulsem do napisania tej 

książki był niespodziewany 
udział w spotkaniu potomków 
posłów do Polskiego Sejmu 
Dzielnicowego, w Poznaniu. 
Kiedy w przeddzień dowie-
działam się, że posłem był 
ktoś z mojej rodziny, to coś 
mi wtedy podpowiadało, że 
mam obowiązek uczestni-
czyć w tym wydarzeniu (wte-
dy jeszcze nie wiedziałam, 
jakie więzy rodzinne łączą 
mnie z byłym posłem). Jakież 
było moje zdziwienie, a zara-
zem duma, gdy w pociągu 
wiozącym mnie do Poznania 
dowiedziałam się, że to mój 
pradziadek!

A kiedy zaczęłam przeszu-
kiwać dokumenty i ,,wydo-

bywać” to, co z tamtych lat 
pozostało w pamięci rodziny 
i mieszkańców Bronikowa, 
zorientowałam się, jak nie-
zwykłe to były czasy i jak 
wyjątkowa jest historia Bro-
nikowa i jego mieszkańców. 
Dowiedziałam się o wielu fak-
tach, które do tej pory znali 

tylko nieliczni a warto, by po-
znali je także inni.”

Autorka książki z wykształ-
cenia jest polonistką. Obec-
nie przebywa na emerytu-
rze, a wcześniej pracowała 
w Ośrodku Sportu i Rekre-
acji, a także w redakcji Głosu 
Wolsztyńskiego. Z Broniko-

wem wiążą ją więzy rodzinne. 
To jej drugie wydawnictwo, 
wcześniej była współautorką 
albumu o Wolsztynie. 

Książka „Opowiem wam 
o Bronikowie” dostępna bę-
dzie w śmigielskiej bibliotece 
oraz jej filiach, a także można 
ją nabyć w Centrum Kultury 
w Śmiglu w Izbie Pamięci 
Ziemi Śmigielskiej. Promocja 
książki w Bronikowie zosta-
nie połączona z sesją popu-
larno-naukową i odbędzie się 
wczesną jesienią.

AKA

W tym numerze gazety polecamy makaron z tuńczykiem, jako 
alternatywę dla dania na bazie mięsa drobiowego i wieprzowego. 
Często słyszymy, że mięso ryb jest bardzo zdrowe i stanowczo 
za mało go w naszej diecie. Stąd w naszym kulinarnym kąciku 
przepis na łatwy w przygotowaniu, niedrogi i pożywny obiad 
z rybą. 

Składniki: puszka tuńczyka w sosie własnym, makaron 
wstążki, małe opakowanie śmietany 30%, 10 dkg żółtego 
sera startego,  2 ząbki czosnku, 2 łyżki oleju, natka pietruszki, 
kurkuma, sól i pieprz.

Przygotowanie: Makaron ugotować w osolonej wodzie z do-
datkiem kurkumy i odcedzić. Czosnek posiekać i podsamżyć na 
oleju; dodać makaron, wlać śmietanę, a następnie dodać odce-
dzonego tuńczyka i starty ser. Wszystko wymieszać i przyprawić 
pieprzem. Podawać z natką pietruszki.

Uśmiech dziecka

Klara 2,5 lata i Wiktor 4 lata z Żegrówka

Zachęcamy Państwa do utrwalania radosnych chwil 
dzieciństwa 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


