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Długo oczekiwane 
otwarcie Izby Pa-

mięci Ziemi Śmigielskiej 
odbyło się 11 stycznia 
2022 r. w rocznicę wymar-
szu Kompanii Śmigielskiej 
do Powstania Wielko-
polskiego. Po oficjalnym 
otwarciu izba została udo-
stępniona zwiedzającym. 

Z prośbą o możliwość 
powołania do życia izby 
zwrócili się do samorządu 
przedstawiciele fundacji. 
Pokłosiem rozmów była 
uchwała Rady Miejskiej 
Śmigla podjęta 30 grudnia 
2019 r. zmieniająca Statut 
Centrum Kultury w Śmiglu, 
w którym dodano zapis 
o  utworzeniu w struktu-
rach CK Izby Pamięci Zie-
mi Śmigielskiej. Drugim 
krokiem było podpisanie 
24 lutego 2020 r. trójstron-
nego porozumienia w za-
kresie współpracy przy pro-
wadzeniu Izby przez Gminę 
Śmigiel, Centrum Kultury 
w Śmiglu oraz Fundację na 
Rzecz Ochrony Zabytków 
Ziemi Śmigielskiej. Zgod-
nie z porozumieniem rolą 
gminy była adaptacja po-
mieszczeń na działalność 
Izby. Na remont samorząd 
wydatkował kwotę w wyso-
kości: 99.166,41 zł. 

Fundacja zobowiązała się 
do wyposażenia Izby w eks-
ponaty, gabloty wystawien-
nicze, a także udzielania 
wsparcia merytorycznego 
w zakresie wiedzy histo-
rycznej. Izba funkcjonuje 
w strukturze Centrum Kul-
tury w Śmiglu, zatem jego 
zadaniem jest zapewnienie 
jej bieżącej obsługi oraz 

ciąg dalszy na stronie 2

Izba Pamięci Ziemi Śmigielskiej  
 otwarta!



styczeń/luty 2022str. 2 ║  Witryna Śmigielska 

„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.

ciąg dalszy ze strony 1

zabezpieczenia eksponatów.
Wśród ekspozycji Izby 

można zobaczyć m.in. staro-
druk - Historia de Arianismo 
olim Smiglam infestante...  
autorstwa Marcina Adelta 
z 1741 r., pieczęć administra-
tora synagogi w Śmiglu oraz 

interaktywną mapę z XVIII 
wieku.

Izba będzie czynna od po-
niedziałku do piątku od godz. 
8:00 do 15:00. Dla grup zor-
ganizowanych jest możli-
wość umówienia indywidual-
nego terminu pod nr telefonu 
65 5180 317. 

AKA

Trwa inwestycja pn. 
„Budowa ścieżek ro-

werowych na terenie Gminy 
Śmigiel”, która w ubiegłym 
roku objęła wykonanie ście-
żek rowerowych na ulicach: 
Kościuszki, Orzeszkowej, 
Kilińskiego, Staszica oraz 
Wodnej w Śmiglu. W roku 
2022 wykonane zostaną 
ścieżki rowerowe na ulicach: 
Leszczyńskiej, Południowej 
oraz Ogrodowej w Śmiglu. 
Wykonawcą zadania jest 
Zakład Komunalny w Śmiglu 
Sp. z o.o. Całkowita wartość 
zadania wyniesie ponad 2,5 
mln zł. Na to zadanie pozy-
skaliśmy z Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu 
Operacyjnego dofinansowa-
nie w kwocie: 1.825.860,64 
zł.

Zakończono zadanie pn. 
„Remont chodnika na ul. Si-
korskiego w Śmiglu”. Zostało 
ono zrealizowano ze środ-
ków budżetu obywatelskiego 
o wartości blisko 40.000,00 
zł, a wykonawcą był Zakład 
Komunalny w Śmiglu Sp. 
z o.o. 

Inwestycja pn. „Rozbu-
dowa z przebudową drogi 
gminnej Poladowo-Mo-
rownica wykonana została 
przez Infrakom Kościan Sp. 
z o. o., a jej wartość opie-
wa na kwotę 2.825.310,00 
zł. Na tę inwestycję pozy-
skaliśmy dofinansowanie 

Inwestycje

z Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich w wysokości 
1.797.744,00 zł. 

Trwa inwestycja pn. „Prze-
budowa ul. Bruszczewskiej 
w Koszanowie”. Zadanie 
realizowane jest ze środków 
funduszu sołeckiego wsi Ko-
szanowo. W 2021 roku na to 
zadanie przeznaczono kwo-
tę 40.304,64 zł. Jego wyko-
nawcą był Zakład Komunalny 
w Śmiglu Sp. z o.o. 

Trwa inwestycja pn. „Budo-
wa budynku szatni sportowej 
wraz z częścią magazynową 
i rekreacyjną oraz infrastruk-
turą techniczną w miejsco-
wości Wonieść”, której za-
kończenie planowane jest 
w czerwcu 2022 roku. Wyko-
nawcą zadania jest Zakład 
Komunalny w Śmiglu Sp. 
z o.o., a jego wartość opiewa 
na kwotę blisko 640.000,00 
zł. Na jego realizację pozy-
skaliśmy dofinansowanie 
z Rządowego Programu In-
westycji Lokalnych w wyso-
kości 300.000,00 zł.

Zakończono przebudowę 
przepustu pod drogą gminną 
nr 579533P w Parsku. Wyko-
nawcą tego zadania był POL
-DRÓG Kościan SP. z o. o., 
a jego wartość opiewała na 
kwotę 53.524,43 zł.

AJ

Wonieść

Koszanowo

ul. Sikorskiego

Gmina Śmigiel pozy-
skała dofinansowanie 

w wysokości 104.600,00 zł 
z Departamentu Zdrowia 
Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Wielkopolskie-
go w Poznaniu na realizację 
zadania pn. „NOWE MOŻ-
LIWOŚCI – zakup laptopów 
wraz z oprogramowaniem, 
drukarką i osprzętem”. Jesz-
cze w styczniu 12 laptopów 
z oprogramowaniem, 6 dru-
karek oraz 6 monitorów inte-

Nowoczesność 
w świetlicach

raktywnych trafi do świetlic 
opiekuńczo-wychowawczych 
o profilu podwórkowym dzia-
łających na terenie gminy 
Śmigiel. Urządzenia te po-
mogą w realizacji programów 
służących do przeciwdziała-
nia uzależnieniom. Każda ze 
świetlic w: Śmiglu, Czaczu, 
Bronikowie, Spławiu, Że-
grówku i Machcinie zostanie 
wyposażona w 2 laptopy, 
drukarkę i monitor. 

AKA

„Zadanie dofinansowane ze środków Samorządu Wo-
jewództwa Wielkopolskiego w ramach Wojewódzkiego 

Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoho-
lowych dla Województwa Wielkopolskiego na lata 

2018-2022”.

W grudniu ubiegłe-
go roku w holu 

Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Śmiglu została 
zamontowana elektrycz-
nie zasilana platforma 
z rozkładanym podestem 
dla osób niepełnospraw-
nych. W wyposażeniu 
platformy jest także wó-
zek inwalidzki. Inwesty-
cja ma na celu ułatwić 
osobom z ograniczoną 
sprawnością ruchową, 
którzy korzystają z usług OPS, dotarcie do pomieszczeń 
zlokalizowanych na piętrze budynku. Wartość inwestycji 
opiewała na kwotę 72.805,00 zł, z czego 23.166,50 zł 
stanowiła dotacja otrzymana ze środków PFRON. 

Zadanie pn. „Montaż platformy przyschodowej 
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Śmiglu” uzyskało do-
finansowanie ze środków PFRON w ramach obszaru B, 
„Programu wyrównywania różnic między regionami III”.

AKA
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Urząd Miejski Śmigla 
zapewni bezpłatny przejazd autokarem zawodnikom z terenu Gminy Śmigiel

na XIX Mistrzostwa Powiatu Kościańskiego 
w Narciarstwie Zjazdowymi Snowboardzie w Zieleńcu, 

które zaplanowane zostały na 5 marca 2022 r.

Zapisy na przejazd odbędą się w terminie od 14 do 24 lutego br. 
(liczba miejsc ograniczona) 

w Urzędzie Miejskim Śmigla: pok. 21, 
bliższe informacje pod nr tel. 65 5186 911

Karta zgłoszeniowa zawodnika będzie dostępna
w Urzędzie, a także na internetowej stronie Powiatu Kościańskiego.

Narodowy Dzień Zwy-
cięskiego Powstania 

Wielkopolskiego to nowe 
święto w kalendarzu, wpro-
wadzone przez Prezydenta 
RP na wniosek m.in. samo-
rządów z województwa wiel-
kopolskiego. Święto to ma 
upamiętnić 27 grudnia 1918 
roku, kiedy to mieszkańcy 
Wielkopolski wystąpili zbroj-
nie przeciwko państwu nie-
mieckiemu, walcząc o przy-
łączenie ziem podległych 
byłemu zaborowi pruskiemu 
do rodzącej się niepodległej 
Polski.

Z tej okazji 27 grudnia 
2021 roku w kościele farnym 
w Śmiglu odbyła się Msza 

Św. ku czci uczestników Po-
wstania, a na śmigielskim 
cmentarzu złożono wiązanki 
i znicze na grobie Powstań-
ców Wielkopolskich. 

11 stycznia 2022 roku na-
tomiast delegacje złożyły 
znicze pod pamiątkowym 

obeliskiem na placu Roz-
strzelanych, upamiętniając 
w ten sposób wymarsz kom-
panii śmigielskiej do walk po-
wstańczych. Tego dnia war-
tę honorową przy obelisku 
pełnili harcerze z hufca ZHP 
Śmigiel.  MM

Śmigiel pamiętał

Małgorzata Adamczak 
Burmistrz Śmigla na 

początku grudnia zainicjo-
wała wśród pracowników 
Urzędu akcję „Podziel się 
Misiem”. Jej ideą było zebra-
nie maskotek, które otrzyma-
ły dzieci spędzające okres 
świąteczny w kościańskim 
szpitalu. W 2021 roku do ak-
cji przyłączyli się także pra-
cownicy jednostek organiza-
cyjnych gminy. Łącznie udało 
zebrać się, wypełnione po 
brzegi, 3 kartony maskotek.

Przed świętami burmistrz 
Śmigla z pomocą Alberta 
Pelca radnego powiatowe-
go i równocześnie dyrekto-
ra Szkolnego Schroniska 
Młodzieżowego w Śmiglu 
zabawki przekazali na ręce 
dyrektora szpitala Wojciecha 
Maćkowiaka. MM

Podziel się misiem

Orszak Trzech Króli, po roku przerwy, przeszedł ulicami Śmigla. Barwny korowód 
wyruszył sprzed kościoła pw. NMP Wniebowziętej w Śmiglu i przeszedł pod kościół 

pw. Św. Stanisława Kostki, skąd uczestnicy Mszy Św. z obu parafii wspólnie wyruszyli 
do szopki betlejemskiej na rynku. Tam odbyło się złożenie hołdu Dzieciątku Bożemu 
oraz wspólne odśpiewanie kolęd. MM

Rada Miejska Śmigla wy-
raziła zgodę na bezpłatne 
przekazanie terenu przy 
ul. Dudycza w Śmiglu pod 
budowę Warsztatów Tera-
pii Zajęciowej. 30 grudnia 
minionego roku burmistrz 
Małgorzata Adamczak oraz 
przedstawiciele stowarzy-
szenia „Światło Nadziei” – 
prezes Edyta Gorszkowiak 
i zastępca prezesa – Albert 
Pelec, podpisali w Kościanie 
akt notarialny.

Warsztaty Terapii Zaję-
ciowej to placówki stwa-
rzające osobom niepełno-
sprawnym niezdolnym do 
podjęcia pracy możliwość 
rehabilitacji społecznej i za-
wodowej w zakresie pozy-
skania lub przywracania 
umiejętności niezbędnych 
do podjęcia zatrudnienia. 
Obecnie takie WTZ działają 
przy śmigielskim Stowarzy-
szeniu „Światło Nadziei”. 
Uczęszcza do nich wielu 

mieszkańców naszej gmi-
ny. Ich siedziba znajduje się 
na 1 piętrze w bloku na os. 
Jagiellońskim w Kościanie, 
co stanowi duże utrudnie-
nie dla osób o ograniczonej 
sprawności ruchowej. Od lat 
trwały rozmowy z samorzą-

dami z powiatu kościańskie-
go na temat budowy nowej 
siedziby.

Koszt budowy warsztatów 

Pierwsza „cegiełka” postawiona

dla stowarzyszenia działają-
cego niedochodowo to wy-
datek nie do udźwignięcia. 
Wobec czego na budowę 
placówki stowarzyszenie 
przekaże środki pozyskane 
m.in. z 1% podatku dochodo-
wego. Jeżeli chcieliby Pań-

stwo wesprzeć wskazaną ini-
cjatywę, wystarczy w swojej 
deklaracji podatkowej podać 
numer KRS 000095767. MM

KOMUNIKAT

Z powodu licznych zakażeń COVID-19 wśród pracowników Zakładu Komu-
nalnego w Śmiglu Sp. z o.o. zakład przejściowo zawiesza odczytywanie 
wodomierzy przez Odczytywaczy. 

Zwracam się do Mieszkańców z prośbą o informację o odczycie z wo-
domierzy telefonicznie pod numerem: 65 527 04 30 lub mailowo na adres: 
stan.wodomierza@zk-smigiel.pl

Jeżeli stan licznika wodomierzy nie zostanie wskazany, faktury zostaną wy-
stawione na podstawie średniego zużycia wody w ciągu ostatnich 3 miesięcy.

Zwracam się do Państwa z prośbą o zrozumienie. Bezpieczeństwo pra-
cowników zakładu i mieszkańców gminy jest dla mnie najważniejsze. Jestem 
przekonany, że jest to sytuacja przejściowa i jak najszybciej będziemy mogli 
wrócić do tradycyjnego odczytywania wodomierzy.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.
Prezes Zarządu

/-/ Tomasz Pawlak
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Uczniowie Szkoły Podsta-
wowej w Śmiglu, którzy są 
także wychowankami Klubu 
Szachowego „Wieża” Śmi-
giel, 18 grudnia w Skokach 
wywalczyli trzecie miejsce 
w Finale Województwa Wiel-
kopolskiego w Szachach 
Drużynowych w ramach XXIII 
Igrzysk Młodzieży Szkolnej.

Śmigielską szkołę repre-
zentowali: Wiktor Skrzyp-
czak, Adam Dorynek, Joan-
na Hałas oraz Maksymilian 
Chudek.  W turnieju wzięły 
łącznie udział 23 zespoły. 
Opiekunem drużyny była Jo-
anna Skrzypczak.

12 stycznia w Urzędzie 
Miejskim Śmigla wicebur-
mistrz Marcin Jurga pogra-
tulował młodym szachistom 
sukcesu. Warto podkreślić, 
że Szkoła Podstawowa 
w Śmiglu szachami stoi. 
Z inicjatywy burmistrz Śmi-
gla Małgorzaty Adamczak, 
od kilku lat uczniowie klas 
pierwszych uczestniczą 
w zajęciach szachowych, 
gdzie poznają podstawy gry. 
Dzięki temu placówka ma za-
równo starszą, jak i młodszą 
reprezentację szkoły, a już 
rosną kolejni następcy.

MM, Fot. J.Skrzypczak

Szachiści na podium

Z okazji Międzynaro-
dowego Dnia Wolon-

tariusza Centrum Inicjatyw 
Społecznych działające 
przy Stowarzyszeniu „INGA” 
zorganizowało plebiscyt na 
„wolontariusza roku”. Zgło-
szeń mogły dokonywać oso-
by fizyczne oraz instytucje, 
a wyróżnienia przyznawało 
powołane na tę okazje Jury.

W poszczególnych katego-
riach triumfowali: 
- Wolontariat Szkolny 2021: 
Julia Apolinarska
- Wolontariat Dorosły 2021: 
Ewa Gucińska, Małgorzata 
Splisgart-Ciorga, Łukasz Ku-
rzawski

- Wolontariat Senioralny 
2021: Jadwiga Skarżyńska
- Inicjatywa Obywatel-
ska 2021: OSP Robaczyn 
-Firma Zaangażowana 
Społecznie 2021:Henryk 
Drobnik, Piekarnia Danuta 
Grygier, Qbiak Transport

Wręczenie statuetek odby-
ło się podczas gali wolonta-
riusza 10 grudnia 2021 roku 
w Centrum Kultury w Śmiglu.

MM

Nalepsi w pomaganiu

8 stycznia 2022 roku w kościele pw. Św. Stanisława 
Kostki w Śmiglu odbyło się „VI Śmigielskie Kolędo-

wanie z Gwiazdami”. Tym razem w repertuarze kolędo-
wym zaprezentowała się Rodzina Pospieszalskich.

„Śmigielskie Kolędowanie z Gwiazdami” na stałe wpi-
sało się w styczniowy kalendarz gminy Śmigiel. Kolędy 
Pospieszalskich miały wybrzmieć już rok temu, jednak 
z powodu pandemii koncert został przesunięty. 

Koncerty to wspólna inicjatywa burmistrza Śmigla oraz 
Stowarzyszenia „Oliwskie Słoneczko” z Lubinia. Mają 
charakter charytatywny. Nie inaczej było tym razem - pie-
niądze z sobotniego koncertu przeznaczone zostaną na 
budowę nowej siedziby Warsztatów Terapii Zajęciowej, 
które działają przy śmigielskim stowarzyszeniu „Światło 
Nadziei”. Wspólnymi siłami udało się zebrać 1.257,20 zł

Współorganizatorami kolędowania byli: parafia 
pw. Św. Stanisława Kostki w Śmiglu, Centrum Kultury 
w Śmiglu oraz Zakład Elektroinstalacyjny „Piechel”.

MM

Śmigielska Młodzie-
żowa Orkiestra Dęta 

zaprosiła swoich sympaty-
ków 30 grudnia 2021 r. do 
Centrum Kultury w Śmiglu 
na Koncert Świąteczno-No-
woroczny. Kolędy i standar-

dy muzyczne w jej wykonaniu 
podbiły serca publiczności. 
Koncert był również okazją 
do przedstawienia debiutan-
tów i podziękowań członkom 
orkiestry za współpracę.

MD

Doroczny koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu Ze-
społu Pieśni i Tańca „Żeńcy Wielkopolscy” odbył się 

6 stycznia 2022 r. w kościele pw. św. Stanisława Kostki 
w Śmiglu. Fot. KS

Centrum Kultury w Śmiglu gościło na swojej scenie Beatę 
Kawkę i Mirosława Zbrojewicza. 18 grudnia zagrali sztukę 
Érica-Emmanuela Schmitta pt. „Małe zbrodnie małżeńskie”. 
Przewrotność dialogów, zaskakujące zwroty akcji, a wreszcie 
wspaniała gra aktorska sprawiły, że spektakl zaskakiwał wi-
dzów do samego końca. MD

Śmigielskie Towarzystwo Śpiewu „Harmonia” zaprezen-
towało się  9 stycznia br. na scenie Gminnego Ośrodka 

Kultury w Lipnie podczas II Przeglądu Chórów i Zespołów 
Śpiewaczych „Chórem Kolędy Śpiewajmy”.

W tym roku w spotkaniu wzięło udział 11 chórów podtrzy-
mując tradycję wspólnego śpiewania kolęd. Była to dla nich 
również okazja do zaprezentowania się na scenie przed szer-
szą publicznością. Każdy z uczestników podczas swojego 
występu zaprezentował 4 kolędy lub pastorałki. AKA



Witryna Śmigielska  ║ str. 5styczeń/luty 2022

14 stycznia  2022 r. w sali 
sportowej Szkoły Podsta-
wowej w Śmiglu rozegrane 
zostały IV Indywidualne Mi-
strzostwa Powiatu Kościań-
skiego Burmistrzów, Wójtów 
i Radnych w tenisie stoło-
wym. 

Zawody rozegrano tylko 
w kategorii mężczyzn z uwa-
gi na to, że w kategorii kobiet 
zgłosiła się tylko jedna pani. 
Wysoką formą wykazali się 
radni Rady Powiatu Kościań-
skiego: Piotr Błaszkowski 
i Mirosław Kaczmarek oraz 
Sławomir Grzelczyk - rad-

Samorządowe zmagania

ny Rady Miejskiej Śmigla. 
Każdy z panów wygrał po 
5 spotkań i odnotował jedną 
porażkę. 

Ostatecznie I miejsce wy-
walczył Piotr Błaszkowski. 
Na II miejscu uplasował się 
Mirosław Kaczmarek, a na 
miejscu III   stanął Sławomir 
Grzelczyk.

Organizatorami wydarze-
nia byli: Burmistrz Śmigla, 
Ośrodek Kultury Fizycznej 
i Rekreacji w Śmiglu oraz 
Klub „Polonia” Śmigiel. 

AKA
Fot. OKFiR

Pwd. Krzysztof Błaszkow-
ski został nowym Komen-
dantem Hufca ZHP Śmigiel. 
Zastąpił na tym stanowisku 
phm. Oskara Walkowiaka, 
który 18 grudnia 2021 roku 
podczas Zjazdu Sprawoz-
dawczego zrezygnował ze 
sprawowanej przez 4 lata 
funkcji. Nadal pozostaje 
jednak członkiem Komendy, 
a jej skład uzupełniają: phm. 

Tomasz Kałek, pwd. Weroni-
ka Jędrzychowska i pwd. Bo-
gumiła Kałek. Włodarze gmi-
ny Śmigiel zaprosili do siebie 
ustępującego oraz nowo 
wybranego Komendanta, by 
podziękować panu Oskaro-
wi za owocną współpracę, 
a panu Krzysztofowi życzyć 
powodzenia w nowej roli.

MM

Wybory w ZHP

Jesienią ubiegłego roku 
Minister Edukacji i Nauki 
ogłosił Program „Poznaj Pol-
skę”, który umożliwił uczniom 
udział w wycieczkach eduka-
cyjnych dofinansowanych do 
80 % ze środków programu. 
W ramach zadania udało się 
zorganizować 3 wycieczki 
edukacyjne. Pierwsza odbyła 
się do Poznania i Szreniawy. 
Wzięło w niej udział 47 dzieci 
z klas 1-3 ze Szkoły Podsta-
wowej w Czaczu. Trasa wy-
cieczki umożliwiła zwiedzenie 
Wielkopolskiego Muzeum 
Niepodległości i Palmiarni 
w Poznaniu.  W Szreniawie 
uczniowie zagościli w Mu-

Szkoły Podstawowej w Śmi-
glu. Z wycieczki skorzysta-
ło 34 uczniów z klas I-III. 
W Toruniu dzieci skorzystały 
z oferty Centrum Nowocze-
sności  Młyn Wiedzy oraz 
gościły w Domu Mikołaja 

zeum Narodowym Rolnic-
twa i Przemysłu Rolno-Spo-
żywczego. Uczniom z klas 
IV-VIII Szkoły Podstawowej 
w Czaczu zaproponowano  
wyjazd do Wrocławia. Z tej 
oferty skorzystało również 47 
uczniów. W ramach wycieczki 
zwiedzono Centrum Eduka-
cji Ekologicznej „Hydropolis” 
oraz katedrę na Ostrowie 
Tumskim. Organizatorem 
wycieczek była nauczycielka 
Ilona Konieczna. Ostatnim 
wyjazdem wspartym dofi-
nansowaniem był wyjazd do 
Torunia zorganizowany przez 
panie Magdalenę Zimniak 
i Agnieszkę Jankowską ze 

Poznaj Polskę

Kopernika i Domu Legend 
Toruńskich. Ostatecznie 
wykorzystana kwota dotacji 
wyniosła 9864,05 zł. Pozo-
stałe koszty wycieczek sfi-
nansowano z wpłat rodziców 
uczniów. AKA
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Z POLICJI
17 grudnia 2021 roku Małgorzata Adamczak Burmistrz Śmi-

gla oraz Barbara Kuderska Przewodnicząca Zespołu Interdy-
scyplinarnego w Gminie Śmigiel do spraw przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie uhonorowały zwycięzców oraz autorki 
wyróżnionych prac w konkursie pn. „Gdzie szukać pomocy, 
gdy w rodzinie dochodzi do przemocy”. 

Założeniem konkursu było rozpropagowanie informacji 
o instytucjach pomocowych w zjawisku przemocy w rodzinie. 
Zadaniem uczestników było przygotowanie pracy tekstowo-
graficznej, która zostanie użyta jako zakładka na stronie in-
ternetowej Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Śmiglu.

Spośród nadesłanych prac 
uczniów klas piątych i szóstych 
szkoły podstawowej członko-
wie Zespołu Interdyscyplinar-
nego wyłonili następujących 
laureatów: I miejsce zajęła 
Maria Pieprzyk (ze Szko-
ły Podstawowej w Śmiglu), 
II miejsce Maria Skrzypczak 
(ze Szkoły Podstawowej 
w Śmiglu), III miejsce Mar-
cel Kobus (z Zespołu Szkół 
w Czaczu), a wyróżnienia tra-
fiły w ręce Aleksandry Wyrwy (ze Szkoły Podstawowej w Bro-
nikowie) oraz Kamili Jaworskiej (z Zespołu Szkół w Czaczu). 
Obok nagród i dyplomów, zwycięska praca dodatkowo została 
zamieszczona na stronie internetowej ośrodka w zakładce 
„poradnictwo specjalistyczne”.

Ogłoszenie konkursu poprzedziły spotkania edukacyjne 
w szkołach. Przeprowadzone zostały, po konsultacjach z dy-
rektorami tych placówek, przez pracownika OPS w Śmiglu 
– Monikę Wyszogrodzką-Bobrowską. Miały one na celu upo-
wszechnienie informacji wśród młodzieży na temat zjawiska 
przemocy domowej, jej negatywnych skutków oraz informacji 
o instytucjach i miejscach, w których można otrzymać wspar-
cie specjalistów. 

AKA

22 grudnia 2021 r. – Stare 
Bojanowo

Około godz. 7:18 na 
ul. Głównej mundurowi za-
trzymali kierującego rowerem 
39-letniego mieszkańca gmi-
ny Śmigiel. Badanie trzeźwo-
ści wykazało ponad 0,2 pro-
mila alkoholu w organizmie 
mężczyzny.

22 grudnia 2021 r. – Śmigiel
Około godz. 10:43 na 

ul. Skarżyńskiego, 65-letni 
mieszkaniec gminy Śmigiel 
kierując pojazdem marki 
Suzuki Grand Vitara, podczas 
parkowania, uderzył w pojazd 
marki Audi Q5, którym kiero-
wał 45-letni mieszkaniec Śmi-
gla. Uczestnicy byli trzeźwi 
i nie obnieśli żadnych obra-
żeń, sprawca kolizji został 
ukarany mandatem karnym.

22 grudnia 2021 r. – Śmigiel
Około godz. 17:07 52-letni 

mieszkaniec Śmigla zgłosił 
uszkodzenie swojego po-
jazdu marki Honda Jazz, 
do którego miało dojść w Śmi-
glu na ul. Kościuszki między 
21 a 22 grudnia br. poprzez 
zarysowanie powłoki lakierni-
czej kilku elementów karose-
rii. Wartość szkód oszacowa-
no na poziomie 3.500,00 zł. 
Postępowanie wyjaśniające 
prowadzi KPP w Kościanie.

22 grudnia 2021 r. – gm. 
Śmigiel

Około godz. 21:35 na dro-
dze między miejscowością 
Spławie, a Stare Bojanowo 
mundurowi wylegitymowa-
li: 27-letniego mieszkańca 
gminy Śmigiel, 22-letniego 
mieszkańca gminy Śmigiel 
i 18-letnią mieszkankę gminy 
Śmigiel. Piesi poruszali się 
na drodze, poza obszarem 
zabudowanym, po zmroku 
i bez elementów odblasko-
wych. Na osoby nałożono 
mandaty karne.

23 grudnia 2021 r. – Stare 
Bojanowo

Około godz. 20:43 na ul. 
Krętej mundurowi przepro-
wadzili interwencję wobec 
42-letniego mieszkańca gmi-
ny Śmigiel, który kierując po-
jazdem ogrodowym ciągnął 
za sobą zestaw sań z dzieć-
mi. Osoba została pouczona.

24 grudnia 2021 r. – Pola-
dowo

Około godz. 8:39, 23-letnia 
mieszkanka gminy Przemęt 
kierując pojazdem marki Opel 
Corsa nie dostosowała pręd-
kości pojazdu do warunków 
drogowych, w wyniku czego 
wjechała do przydrożnego 
rowu. Kierująca była trzeźwa, 
nie obniosła żadnych obra-
żeń, została pouczona.

25 grudnia 2021 r. – Śmigiel
Około godz. 1:23 na Placu 

Wojska Polskiego patrol prze-
prowadził interwencję z uwa-
gi na zakłócanie spoczynku 
nocnego. Na miejscu pouczo-
no będących w mieszkaniu 
36-letnią kobietę i 35-letniego 
mężczyznę.

31 grudnia 2021 r. – Że-
grówko

Około godz. 19:20 
w miejscowości Żegrów-
ko, na drodze publicznej, 
32-letni mieszkaniec powiatu 
grodziskiego kierował pojaz-
dem  marki VW Jetta będąc 
w stanie nietrzeźwości (0,92 
mg/l). Ponadto doprowadził 
do zderzenia z jadącym z na-
przeciwka pojazdem marki 
Mini Cooper, kierowanym 
przez 21-letniego mieszkań-
ca gminy Śmigiel. Kierujący 
nie obnieśli żadnych obrażeń. 
Sporządzono dokumentację 
procesową.

2 stycznia 2022 r. – Śmigiel
Około godz. 15:00 na 

ul. Leszczyńskiej na Stacji Or-
len kierujący pojazdem marki 
Audi A3, 34-letni mieszkaniec 
gminy Przemęt, w trakcie 
manewru cofania doprowa-
dził do zderzenia z pojazdem 
marki Nissan kierowanym 
przez 61-letniego mieszkań-
ca gminy Swarzędz. Ponadto 
w tym samym miejscu i cza-
sie 34-letni mężczyzna kiero-
wał pojazdem marki Audi A3 
będąc w stanie nietrzeźwości 
(0,45 mg/l). Mężczyznę za-
trzymano oraz sporządzono 
dokumentację procesową.

4 stycznia 2022 r. – Pola-
dowo

O godzinie 14.00 na terenie 
prywatnej posesji na 70-let-
niego mężczyznę, mieszkań-
ca gminy Śmigiel, przewrócił 
się metalowy komin. Męż-
czyzna został przewieziony 
do szpitala. Trwa ustalanie 
okoliczności zdarzenia.

www.koscian.policja.gov

Nagrodzono zwycięzców



Witryna Śmigielska  ║ str. 7styczeń/luty 2022



styczeń/luty 2022str. 8 ║  Witryna Śmigielska 

DACQUOUSE - TORT BEZOWY
Mimo, że to bardzo kaloryczny deser, to polecamy tort bezowy na osłodę do zimowej kawy.  Wbrew pozorom przepis 

nie jest skomplikowany, a wypiek łatwy w wykonaniu.

Beza
Składniki:

7 białek, 1 i ½ szklanki cukru, 1 łyżka soku z cytryny, 2 łyżeczki mąki 
ziemniaczanej, szczypta soli. 
Przygotowanie:

Białka ubić z cukrem i solą na sztywno, a następnie dodać sok z cy-
tryny i mąkę ziemniaczaną. Piec na wyłożonych papierem dwóch okrą-
głych blaszkach (o średnicy 22cm). Piec z termoobiegiem 2 godziny. 
W temperaturze 1600C przez pierwsze 10 minut, a następnie obniżyć 
temperaturę do 1400. 
Masa
Składniki:

250 g serka mascarpone, ¾ szklanki (200 ml) śmietany kremówki, 3 łyżki 
masy kajmakowej, orzechy włoskie posiekane i kilka w całości do dekoracji, płatki 
migdałowe, kilka suszonych posiekanych daktyli i kilka połówek do dekoracji. Kawę sy-
paną lub rozpuszczalną do posypania. 
Przygotowanie:

Schłodzoną kremówkę ubić na sztywno, dodać serek mascarpone, zmiksować, a następnie dodać masę kajmako-
wą, posiekane orzechy i daktyle oraz część płatków migdałowych i wymieszać. Blaty bezowe można przełożyć masą 
i wykonać jeden tort lub rozdzielić blaty, by przygotować dwa torty. 

Masę na wierzchu udekorować całymi orzechami, połówkami daktyli i posypać płatkami migdałowymi oraz kawą.

Uśmiech dziecka

Klara 3 lata i Wiktor 5 lat z Żegrówka

„Uratowanie jednego psa 
nie zmieni całego świata, ale 
dla tego jednego psa zmieni 
się cały świat” – świat porzu-
conych piesków nieprzerwa-
nie od 2010 roku zmieniają 
wolontariusze działający pod 
skrzydłami pani Marii Dep-
czyńskiej, cenionego nauczy-
ciela biologii i chemii. 

W listopadzie 2010 roku 
swoją działalność roz-
począł wolontariat, który 
zrzesza uczniów Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Nietążkowie, Szkoły Pod-
stawowej w Śmiglu, Zespo-
łu Szkół w Starym Bojano-
wie, a także osoby, które 
dawno zakończyły eduka-
cję szkolną, a swój wolny 
czas nieustanie poświęcają 
na rzecz porzuconych czwo-
ronogów. Od 2012 roku do 
załogi dołączyła pani Mar-
lena Nowak-Białas, która 
jest prawą ręką pani Marii 

i to dzięki jej zaangażowaniu 
wiele piesków znalazło swój 
drugi dom. To ona dba o pro-
wadzenie strony internetowej 
– „SOS dla zwierząt Śmigiel” 
oraz internetowego „Bazarku” 
polegającego na sprzedaży 
przedmiotów przekazanych 
przez prywatne osoby, z któ-
rych pieniądze przeznaczane 
są na sterylizację i kastrację 
psów.

Na czym polega wyjątko-
wość naszych wolontariu-
szy? 

Co sobotę, a w cieplej-
szym okresie nawet dwa 
razy w tygodniu, bezinte-
resownie wybierają się do 
przytuliska w Koszanowie, 
aby zająć się znajdującymi 
tam psami. Sprzątają im 
kojce, karmią, wyprowadza-
ją na spacer oraz pełnią rolę 
przyjaciół. Wszystko po to, 
aby zwierzęta te odzyskały 
zaufanie do ludzi i poczuły 

się bezpiecznie. Ponadto ich 
działalność polega na znaj-
dowaniu stałych domów ad-

opcyjnych dla porzuconych 
psów, szukaniu sponsorów, 
przeprowadzaniu zbiórki 

Spiesząc z bezinteresowną pomocą

karmy i rzeczy potrzebnych 
dla przytuliska, współpracy 
z Organizacją Użytku Pu-
blicznego – „Viva”, Stowa-
rzyszeniem dla Natura Wilk, 
Sławomirem Białym - wła-
ścicielem hotelu dla psów 
w Radomicku, fundacjami 
zajmującymi się ratowaniem 
zwierząt, z TOZ-em w Ko-
ścianie, Organizacją „Ani-
mals”, a także na wydawa-
niu i sprzedaży kalendarza, 
z którego pozyskane pie-
niądze przeznaczane są na 
zabiegi weterynaryjne psów 
z przytuliska i opłacenie ho-
telu dla psów. 

Grupa wolontariuszy 
z przytuliska w Koszanowie 
cechuje się uporem i wytrwa-
łością. Od 12 lat niosą pomoc 
tym, których wiele osób nie 
zauważa. Dają psom przede 
wszystkim miłość, swój czas, 
bezpieczny dotyk, dzięki któ-
rym zwierzęta odzyskują wia-

rę w człowieka. Redakcja jest 
pełna podziwu dla ich pracy, 
a przy okazji składa najlepsze 
noworoczne życzenia.
Przypominamy!

W przytulisku dla zwierząt 
w Koszanowie znajdują się 
przejściowo pieski porzucone 
przez swoich właścicieli, bądź 
takie, które zagubiły drogę do 
domu.

Jeśli pragniesz zaopieko-
wać się i przygarnąć do sie-
bie zwierzaka lub jesteś wła-
ścicielem psa, który zaginął 
zgłoś się do przytuliska, tel. 
kontaktowy: 797 165 838. 
Również pod tym numerem 
można zgłaszać infermacje 
o porzuconych, zaniedba-
nych lub zranionych pie-
skach.

Zapraszamy na stronę in-
ternetową www.schronisko.
leszno.pl oraz na facebooka 
https://facebook.com/schro-
niskodlazwierzat.henrykowo

AJ


