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Szanowni Państwo,
rzeczywistość, w której 
znaleźliśmy się od marca 
br. jest dla nas ogromnym 
wyzwaniem. Dla wszyst-
kich: przedsiębiorców, 
pracowników, pracodaw-
ców, uczniów, nauczycieli, 
dzieci, osób starszych za-
równo w sferze duchowej, 
jak i materialnej wytwo-
rzyły się pewne trudności. 
Wprowadzone obostrze-
nia odbierają nam pew-
nego rodzaju swobody. 
Jednak zastosowanie się 
do nich spowolniło rozpo-
wszechnianie się wirusa, 
a w naszej gminie do tej 
pory tylko otarliśmy się 
o pojedyncze przypad-
ki osób zakażonych. Na 
dzień dzisiejszy z ogrom-
ną ulgą stwierdzam, że 
u nas jest bezpiecznie 
i nie ma osób chorych na 
COVID - 19. To tylko i wy-
łącznie nasza wspólna za-
sługa, bowiem zadbaliśmy 
o siebie i osoby z naszego 
środowiska. Pamiętajmy 
jednak, że osoby, które 
znajdują się w kwarantan-
nie potrzebują naszego 
wsparcia. Bądźmy w tym 
czasie cierpliwi i wyrozu-
miali. Bądźmy dla siebie 
dobrzy i życzliwi. Tylko to 
pomoże nam wszystkim 
przetrwać godnie tę nieła-
twą sytuację.

Mam nadzieję, że Wi-
tryna będzie mogła już od 
maja bezpiecznie trafiać 
do Państwa domów, aby 
mogli być Państwo na 
bieżąco z informacjami na 
temat gminy Śmigiel.

Małgorzata Adamczak
Burmistrz Śmigla 
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Pandemia koronawirusa 
i przymusowe przesto-

je firm mają także wpływ na 
gospodarkę finansową Gmi-
ny Śmigiel. 

Obecnie trudno ocenić, ja-
kie rzeczywiste skutki finan-
sowe będzie mieć pandemia 
koronawirusa dla Gminy 
Śmigiel. Warto jednak za-
znaczyć, że w miesiącach 
marzec i kwiecień znacząco 
zmalały dochody gminy, m.in. 
udział w podatku dochodo-
wym (PIT i CIT), udział w po-
datku od czynności cywilno-
prawnych, a także dochody 
z tytułu opłaty targowej. 

Udział PIT w kwietniu 
2020 r. wyniósł zaledwie 
795.000,00 tys. zł, gdzie 
w tym samym okresie w roku 

Budżet gminy Śmigiel w czasie pandemii

2019 było to aż 1. 389.000,00 
zł. Daje to spadek o ponad 
40 %.  W przypadku udziału 
w CIT dochody zmalały o po-
nad 60 %. Natomiast zmniej-
szenie dochodów z tytułu 
opłaty targowej, czy udzia-
łu w podatku od czynności 
cywilnoprawnych od osób 
prawnych wyniosło w kwiet-
niu ponad 90% w stosunku 
do roku poprzedniego.

W tej sytuacji podjęto decy-
zję o zablokowaniu lub ogra-
niczeniu części wydatków 
bieżących m.in. w zakresie 
promocji, kultury, sportu. 
Odwołane zostały wszystkie 
wydarzenia kulturalne i spor-
towe. Wzrosły jednak wydatki 
na ochronę zdrowia związa-
ną z walką z koronawirusem.

Od początku pandemii 
Urząd Miejski Śmigla sku-
pił się na zapewnieniu bez-
pieczeństwa mieszkańcom 
gminy, zgodnie z decyzjami 
władz centralnych, Główne-
go Inspektora Sanitarnego 
i lokalnymi uwarunkowania-
mi. Wymagało to poniesienia 
dodatkowych wydatków na 
zakup materiałów ochrony 
osobistej i środków dezyn-
fekcyjnych.

Gminny budżet musi zno-
sić nie tylko ciężar uszczu-
pleń podatkowych i wzrost 
wydatków na ochronę zdro-
wia. Blisko trzy czwarte bu-
dżetu to wydatki stałe na 
oświatę oraz świadczenia 
opiekuńcze i rodzinne. Tym-
czasem subwencja ogólna – 

W ramach podpisane-
go w lipcu 2019 r. 

porozumienia z Wojewódz-
kim Funduszem Ochrony 
Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Poznaniu pracow-
nicy śmigielskiego urzędu 
pomagają właścicielom do-
mów jednorodzinnych z gmi-
ny ubiegać się o dofinanso-
wanie z programu „Czyste 
Powietrze” na wymianę źró-
deł ciepła i poprawę efektyw-
ności energetycznej. 

W roku ubiegłym udało się 
złożyć 41 wniosków. W bie-
żącym roku, do 14 maja 
2020 r. złożono kolejne 37. 

Nie wszyscy wnioskodawcy, 
którzy złożyli  dokumenty 
jeszcze w starym roku  pod-
pisali umowy z Wojewódz-
kim  Funduszem. Część  
wniosków złożonych w po-
przednim roku nadal  ocze-
kuje na weryfikację pracow-
ników funduszu. Podpisanie 
umowy jest warunkiem ko-
niecznym do wystąpienia 
z wnioskiem o wypłatę do-
tacji. Udało się jednak zło-
żyć  7 wniosków o wypłatę 
środków, z czego 4 osoby  
potwierdziły  fakt przelania 
przez fundusz przyznanych 
kwot. 

 Od 15 maja br. obowiązu-
ją nowe zasady Programu 
„Czyste Powietrze”. 

Wprowadzono m.in. 
uproszczenie zasad przy-
znawania dotacji, podział 
beneficjentów na dwie gru-
py uprawnione do dofinan-
sowań o różnej wysokości, 
nowe zadania dla gmin włą-
czając w program jednostki 
samorządu terytorialnego, 
skrócenie czasu rozpatrywa-
nia wniosków, uproszczenie 
wniosku o dotację, możliwość 
składania wniosków online 
w serwisie gov.pl, włącze-
nie w program sektora ban-

Mieszkańcy korzystają z Programu „Czyste Powietrze”

część oświatowa z budżetu 
państwa została zmniejszona 
o kwotę 134.411,00 zł.

- Z uwagi na wzrost wy-
datków związanych z ochro-
ną zdrowia i jednocześnie 
spadek dochodów budżeto-
wych, naszym obowiązkiem 
jest zapewnienie płynności 
finansowej gminy. Obserwu-
jemy budżet. Analizujemy 
wszystkie wydatki i oszczę-
dzamy na wydatkach bieżą-
cych. Obecnie nie planujemy 
rezygnacji z inwestycji, jed-
nakże wszystko zależy od 
dalszego rozwoju pandemii 
i tym samym od spadku do-
chodów gminy – podsumo-
wuje Małgorzata Adamczak, 
burmistrz Śmigla. 

E.M.

kowego, który jest źródłem 
finansowania uzupełniające-
go i pomostowego, dotacje 
dla tych, którzy wymienili 
już źródło ciepła, możliwość 
finansowania przedsięwzięć 
rozpoczętych i zakończo-
nych po15 maja 2020 r. 

Osoby zainteresowane do-
tacją z programu zaprasza-
my na stronę www.portalbe-
neficjenat@wfosgw.poznan.
pl lub kontakt telefoniczny 
z pracownikiem urzędu, spra-
wą zajmuje się pani Monika 
Tomaszewska, tel. 65 5186 
933. 

AKA

Zmiana włączania i wyłączania oświetlenia

W tym niełatwym dla wszystkich czasie pandemii gmi-
na Śmigiel postanowiła sprawdzić, czy zmiana włączania 
i wyłączania oświetlenia przyniesie oszczędności, jeśli 
tak, to jakie. Światła włączane są godzinę później i wyłą-
czane są godzinę wcześniej - nie są one równo ustawione 
i w danej części gminy włączają się o różnych porach, np. 
jeśli włączały się w danej miejscowości o 21:00, to włączą 
się o 22:00, jeśli o 21:30 to włączą się o 22:30 i analogicz-
nie będą się godzinę wcześniej wyłączać. 

Zależy nam na bezpieczeństwie mieszkańców, dlatego 
nie bierzemy pod uwagę wyłączenia lamp na całą noc, jak 
to ma miejsce w innych gminach w Polsce. 

AJ

Gmina Śmigiel przystąpiła do programu  pn. „Zdalna Szkoła - Wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie 
kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Programu Operacyjnego  Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Wniosek został złożony 3 kwietnia, a 9 kwietnia pozytywnie rozpatrzony. 

Gminie Śmigiel przyznano kwotę w wysokości 80.000,00 zł.  Po przeanali-
zowaniu licznych ofert firm zajmujących się dostawą sprzętu komputerowe-
go, podpisano umowę z Firmą AM Office z Leszna.  Dostawę, o wartości  
79.800,00 zł odebrano 20 kwietnia. W ramach zadania  zakupiono 42 laptopy 
do nauki zdalnej dla uczniów ze wszystkich szkół, dla których gmina Śmigiel 
jest organem prowadzącym. Komputery zostały podzielone proporcjonalnie 
do liczby uczniów uczęszczających do placówki.  21 komputerów otrzymała 
Szkoła Podstawowa w Śmiglu, 3 komputery Szkoła w Bronikowie i po 6 
komputerów szkoły w: Starym Bojanowie, Czaczu i Starej Przysiece Drugiej. 
22 kwietnia Burmistrz Śmigla przekazała komputery dyrektorom placówek. 
Zadanie nie wymagało wkładu własnego gminy Śmigiel.  MT

42 laptopy do nauki zdalnej dla uczniów

Mimo niełatwego czasu, 
inwestycje na terenie 

gminy Śmigiel są cały czas 
realizowane.

Zakończono budowę 
chodnika w Morownicy na 
ulicy Leśnej. Wykonawcą tej 
inwestycji był Zakład Komu-
nalny w Śmiglu, a jej wartość 
opiewa na kwotę blisko 220 
000,00 zł. Trwają roboty wy-
kończeniowe i porządkowe 
na ul. Mierosławskiego. War-
tość tego zadania opiewa na 
kwotę ponad 600.000,00 zł, 

Inwestycje

a jego wykonawcą jest Infra-
kom Kościan. Rozpoczęto 
przebudowę ul. Konopnickiej 
w Śmiglu (od ul. Mierosław-
skiego do al. Paderewskie-
go). Wykonawcą inwesty-
cji jest Zakład Komunalny 
w Śmiglu. Wartość całej in-
westycji to koszt około 300 
000,00 zł. Trwa rozbudowa 
Przedszkola w Śmiglu. Wy-
konawcą inwestycji jest Bu-
domont Kościan, a jej war-
tość opiewa na kwotę ponad 
6.000.000,00 zł. AJ
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18 maja, w 100. roczni-
cę urodzin św. Jana Pawła 
II Małgorzata Adamczak 
burmistrz Śmigla wspólnie 
z Wiesławem Kasperskim 
przewodniczącym Rady 
Miejskiej Śmigla złożyli kwia-
ty oraz zapalili znicz przy po-
mniku Papieża znajdującym 
się przy kościele pw. św. Sta-
nisława Kostki w Śmiglu.

W tym samym czasie, 
w ramach akcji „Barka dla 

Barka na urodziny

Papieża” mieszkańcy Ziemi 
Śmigielskiej w swoich do-
mach, na balkonach i ogród-
kach zagrali i zaśpiewali Bar-
kę, ukochaną pieśń św. Jana 
Pawła II. 

W przedsięwzięcie włączyli 
się muzycy śmigielskiej Mło-
dzieżowej Orkiestry Dętej na 
czele z kapelmistrzem Pio-
trem Błaszkowskim.

AKA

Odpowiadając na apel 
Regionalnego Cen-

trum Krwiodawstwa i Krwio-
lecznictwa o braku krwi, 
Grupa Motocyklowa Wind 
Wolves ze Śmigla zaprosiła 
do Śmigla dwa krwiobusy. 
Wsparcie w tym względzie 
zapewnił Klub HDK PCK 
Błękitna Kropelka przy Urzę-
dzie Gminy w Suchym Le-
sie. Akcja odbyła się 9 maja 
i przerosła najśmielsze ocze-
kiwania. Zgłosiło się 99 osób, 
z czego krew mogło oddać 

Zbiórka krwi

75. Dzięki temu pozyskano 
aż 33.480 litra cennego pły-
nu, co stanowi nieoficjalny 
rekord wśród wszystkich 
zorganizowanych do tej pory 
akcji poboru krwi w Śmiglu. 
Ponadto 1 osoba zgłosiła się 
jako dawca szpiku.

Wsparcie organizacyjne 
zapewniły Grupy Motocyklo-
we: STOP ŚMIERCI i Kruk 
31 oraz gmina Śmigiel.

MM
foto: KS

Projekt dofinansowany ze środków  Wielkopolskie-
go Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 

2014-2020

„Rewitalizacja pomieszczeń 
i otoczenia Centrum 
Kulturyw Śmiglu”.

Śmigielski samorząd nie po raz pierwszy skorzysta 
z pomocy finansowej z unijnego programu dla za-

planowanej inwestycji. Refundacja obejmie rewitalizację 
pomieszczeń i otoczenia Centrum Kultury w Śmiglu. 
W ramach projektu zostały przeprowadzone prace ada-
ptacyjno-wykończeniowe w siedzibie centrum, w  tym 
w pomieszczeniach biblioteki publicznej oraz zakupio-
no wyposażenie. Zadanie obejmie również wykonanie 
utwardzenia i poprawę estetyki terenów zielonych wokół 
Centrum Kultury.  

Projekt realizowany będzie w partnerstwie z Cen-
trum Kultury w Śmiglu. Zgodnie z zawartą 16 kwietnia 
2020 r. umową  jego całkowita wartość opiewa na kwotę 
1 .855.232,36 zł, w tym koszty kwalifikowalne: 
1.585.202,92 zł. Dofinansowanie zostało określone na 
poziomie 1.119.470,30 zł. 

AKA

Pod takim tytułem pojawił 
się krótki spot filmowy w na-
szych mediach społeczno-
ściowych: Facebook oraz 
Youtube. Materiał przedsta-
wia krajobraz Śmigla z „lotu 
ptaka”. Kręcony był z drona, 
a za jego realizację odpowia-
da pan Łukasz Mendyk z fir-

„Śmigiel w czasie 
pandemii”

my Li Parie z Warszawy, któ-
ry przygotował film podczas 
pobytu w naszej gminie na 
początku maja i bezpłatnie 
udostępnił do naszego użyt-
ku. Serdecznie dziękujemy 
realizatorowi filmu i zachę-
camy do jego obejrzenia! 

MM

Od dnia 18 maja 2020r. 
obowiązują nowe za-

sady korzystania z obiektów 
o charakterze otwartym (kor-
ty tenisowe, stadion miejski, 
boisko treningowe, kompleks 
boisk „Orlik”) oraz salki spor-
towej przy basenie w Śmiglu

Korty tenisowe - maksymal-
nie 4 osoby na jeden kort.
Należy wcześniej dokony-
wać rezerwacji kortów - te-
lefon: 608 115 630 (czynny 
w godzinach funkcjonowania 
kortów)    

Stadion miejski oraz bo-
isko treningowe:
• stadion - maksymalnie 

do 22 osób na terenie 
boiska lub bieżni + do 4 
trenerów (płyta główna 
do piłki nożnej oraz bież-
nia lekkoatletyczna okól-
na, są jednym obiektem, 
korzystanie z jednej czę-
ści wyklucza korzystanie 
z drugiej). 

Dopuszcza się podział 
boiska piłkarskiego na dwie 
części, z zachowaniem strefy 
buforowej o szerokości 5 m, 
przy czym na każdej połowie 
może przebywać w tym sa-
mym czasie nie więcej niż 16 
osób i 3 trenerów korzystają-
cych z tych obiektów
• boisko treningowe pił-

karskie za stadionem do 
22 osób + do 4 trenerów.

Dopuszcza się podział 
boiska piłkarskiego na dwie 
części, z zachowaniem stre-
fy buforowej o szerokości 
5 m, przy czym na każdej po-
łowie może przebywać w tym 
samym czasie nie więcej niż 
16 osób i 3 trenerów korzy-
stających z tych obiektów. 
Rezerwacji boisk i bieżni 
można dokonywać w godzi-
nach funkcjonowania „Orli-
ka”, nr telefonu: 882 634 406.  

Informacja 
Ośrodka Kultury Fizycznej 
i Rekreacji w Śmiglu

Komlpeks sportowy„Or-
lik”: 
• boisko do piłki nożnej  - 

maksymalnie 14 osób + do 
2 trenerów

• boisko do siatkówki oraz 
koszykówki  - maksymalnie 
14 osób + do 2 trenerów

Rezerwacji boisk w godzi-
nach funkcjonowania „Or-
lika”,  nr telefonu: 882 634 
406. 

Salka sportowa przy base-
nie:

Z salki w celach treningo-
wych korzysta K.S. „Polonia” 
Śmigiel ( tenis stołowy). OK-
FiR nie umożliwia obecnie 
innych rezerwacji salki. 

W przypadku korzystania 
z obiektów podległych OKFiR 
w Śmiglu będą obowiązywały 
następujące zasady bezpie-
czeństwa:
- obowiązek zasłaniania twa-
rzy (w momencie dotarcia 
na dany obiekt sportowy,  
natomiast przebywając np. 
na boisku nie ma obowiązku 
zakrywania twarzy),
- ograniczona liczba osób,
- brak możliwości korzystania 
z szatni i węzła sanitarnego 
(poza WC),
- dezynfekcja urządzeń po 
każdym użyciu i każdej gru-
pie,
- obowiązkowa dezynfekcja 
rąk dla wchodzących i opusz-
czających obiekt
- korzystanie z osobistego 
sprzętu treningowego lub de-
zynfekcja po każdym użyciu.
- po skończonych zajęciach 
pomiędzy grupami 15 minut 
przerwy na dezynfekcję,

Za przestrzeganie wszyst-
kich zasad bezpieczeństwa 
odpowiedzialność ponoszą 
opiekunowie  lub trenerzy.

Ośrodek Kultury Fizycznej 
i Rekreacji w Śmiglu
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Gmina Śmigiel podjęła wiele działań mających na celu złagodzenie odczuwalnych skutków trwającej epidemii, m.in.: dzięki zaangażowaniu wielu wolontariuszy zostały 
uszyte maseczki, które trafiły do każdego domostwa z terenu gminy Śmigiel, wypracowano Śmigielski Pakiet Pomocowy dla Przedsiębiorców, wsparto szpital w Kościanie. 

Szczegóły podjętych działań przedstawia załączona prezentacja:
Grafika MM, Tekst AJ, MM
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Powyższe rozwiązania są propozycją na chwilę obecną. W związku z prowadzonymi pracami legislacyjnymi w Parlamencie, Burmistrz Śmigla 
wspólnie z Radą Miejską Śmigla będą analizować na bieżąco prawne możliwości dotyczące wypracowania jak najskuteczniejszej pomocy 

dla mieszkańców gminy Śmigiel.

Szczegóły oraz wzory dokumentów znajdą Państwo na stronie:

https://smigiel.pl/Smigielski_Pakiet_Pomocowy_dla_Przedsiebiorcow_36828.html
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W całej Polsce wzrastają koszty opłat za wywóz 
śmieci. Często Państwo pytacie skąd mamy ta-

kie podwyżki, załączona obok grafika wyjaśnia te wąt-
pliwości. 

Niestety samorządy nie mają wpływu na zmiany 
na szczeblu rządowym, które wpływają na wysokość od-
bioru i zagospodarowania śmieci. Jako samorządowcy 
nie chcielibyśmy tych podwyżek, zmusza nas do nich 
system. Gmina Śmigiel od grudnia 2012 roku należy do 
Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego. 
Analizowałam możliwość wyjścia ze Związku i przejęcia 
samodzielnie zadań wywozu śmieci przez naszą gminę. 
Niestety koszt odbioru i zagospodarowania śmieci był-
by zbliżony do aktualnej stawki. W tym wyliczeniu nie 
uwzględniłam funkcjonowania administracji, zakupu śmie-
ciarek oraz innych zobowiązań wobec KGZRL. Szacuję, 
że finalnie stawka na osobę wyszłaby na chwilę obecną 
jeszcze wyższa. Dodać należy, że od 2004 roku do 2011 
roku Gmina Śmigiel nabyła udziały w Miejskim Zakładzie 
Oczyszczania w Lesznie na kwotę 3.111.075,00 zł. 

Dla mnie podwyżka do 27,00 zł jest nieakceptowalna, 
dlatego podczas głosowania wstrzymałam się od głosu. 
Taką samą kwotę za wywóz śmieci ma również sąsiedni 
związek SELEKT, do którego należą m.in. gmina Kościan, 
miasto Kościan, czy też gmina Czempiń. Dla tych, którzy 
sami kompostują śmieci BIO KZGRL ma bonifikatę, która 
kompensuje podwyżki. Mieszkańcy zapłacą mniej o trzy 
złote.

Małgorzata Adamczak
Burmistrz Śmigla

Wzrost cen za śmieci

Komunikat KZGRL
KZGRL informuje o możliwości zwolnienia z części 

opłaty z tytułu kompostowania odpadów.

Od 1 czerwca 2020 r. ze zwolnienia z opłaty w wyso-
kości 3,00 zł od osoby na miesiąc będą mogli skorzystać 
właściciele nieruchomości którzy:

- w domach jednorodzinnych kompostują odpady 
w przydomowym kompostowniku,

- złożą nową deklarację o wysokości opłaty na nowym 
druku obowiązującym od 1 czerwca 2020 r. w termi-
nie  od 1 czerwca do 10 lipca 2020 r.  

Złożenie deklaracji w kolejnych miesiącach będzie obo-
wiązywało na bieżąco.

Wysokość opłaty zawsze określa właściciel nierucho-
mości wyłącznie na obowiązującym druku deklaracji. 
Wszystkie inne formy informowania (telefoniczne, e-ma-
ile, pisma, itp.) o kompostowaniu, zmianie liczby miesz-
kańców, sprzedaży nieruchomości nie stanowią podstawy 
do zmiany wysokości opłaty za gospodarowanie odpa-
dami.
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Biblioteki już czekają

Placek drożdżowy z rabarbarem dla leniwych  
Sezon na rabarbar w pełni, zatem polecamy sprawdzony przepis na drożdżowy placek z rabarbarem. Wersja jest dla 

osób, które lubią piec ciasta proste w wykonaniu, stąd jego nazwa „dla leniwych”. Rabarbar ogrodowy pochodzi 
z krajów Azji Środkowej i południowej Syberii. W Polsce znany jest dopiero od XVIII wieku.

Składniki na ciasto: 
2 szklanki mąki, ½ szklanki cukru, ½ l. letniego mleka, ½ szklanki oleju, 3 jajka, 5 dag drożdży, 
Składniki na kruszyny: 
1 kostka masła, ½ szklanki cukru, 2 szklanki mąki, cukier wanilinowy. 
Rabarbar pęczek lub według uznania.
Wykonanie: 
Do miski wsypać 1 szklankę mąki, pokruszone drożdże i cukier, a następnie wlać mleko i roztrzepane 2 jajka plus 
1 żółtko, olej i na koniec wsypać drugą szklankę mąki. Produkty dodajemy warstwami rozprowadzając równomiernie na 
całej powierzchni miski. Miskę przykrywamy lnianą ściereczką i zostawiamy w ciepłym miejscu na 2 do 3 godzin. Po tym 
czasie krótko mieszamy zawartość miski. Blaszkę wykładamy papierem do pieczenia, na który rozkładamy równomier-
nie ciasto, a następnie rabarbar i kruszonkę. Kruszonkę przygotowujemy ugniatając wszystkie składniki. Piec w temperaturze 
1800 C około 40 minut.

„W związku z pandemią 
koronawirusa, Miejska Bi-
blioteka Publiczna w Śmiglu 
i jej filie były zamknięte od 
połowy marca. Nie mogliśmy 
obsługiwać czytelników, ale 
pracy nam nie brakowało. 
Rozpoczęliśmy inwenturę 
księgozbioru, na co składa 
się szereg czasochłonnych 
czynności. Uzgadnialiśmy 

ubytki i oznaczaliśmy je na 
kartach skontrum, później 
spisywaliśmy książki z półek 
oraz magazynu i nanosiliśmy 
ich stan na karty. Końcówka 
inwentury jest zawsze pełna 
emocji. Podliczanie arkuszy 
skontrum, uzgadnianie i wy-
jaśnianie  nieścisłości. Jesz-
cze tylko protokoły końcowe 
i po inwenturze.

W międzyczasie  podję-
liśmy szeroką działalność 
w Internecie. Na naszym 
profilu na Facebooku co kil-
ka dni publikowaliśmy filmiki 
oraz zagadki zachęcające 
do czytania oraz propozycje 
prac kreatywnych dla dzieci. 
Ponadto tegoroczny Tydzień 
Bibliotek byliśmy zmuszeni 
przenieść na drogę interne-

tową – mamy nadzieję, że 
podobały się Państwu nasze 
nagrania, m.in. interpretacja 
„Jasia Czytalskiego w biblio-
tece” Antoniego Gazdy  oraz 
„Pisklaka” Doroty Gellner. 

20 maja otwieramy biblio-
teki  na zupełnie innych zasa-
dach. Prosimy się z nimi za-
poznać.” – Barbara Mencel, 
Kierownik MBP w Śmiglu.

Szanowni Czytelnicy,
zgodnie z rekomendacjami Biblioteki Narodowej i wytycznymi Ministerstwa Rozwoju, informujemy, że od momentu 

ponownego otwarcia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Śmiglu i filii w Starym Bojanowie, Czaczu i Nietążkowie, do od-
wołania wprowadza się następujące zasady korzystania z placówek:
• uruchomione zostają tylko wypożyczalnie – godziny ich otwarcia pozostają bez zmian,
• wstrzymany zostaje wolny dostęp do księgozbioru. 

Przed przyjściem do biblioteki Czytelnikom zaleca się:
- w miarę możliwości zapoznanie się z księgozbiorem oraz aktualnie dostępnymi książkami na stronie biblioteki  

w katalogu online www.smigiel-mbp.sowa.
pl,

- przyjście do placówki z listą książek, 
- rezerwację książek poprzez swoje konto 
w systemie SOWA lub telefonicznie pod 
numerami:

- Śmigiel  65 5 180 273, 
                604 232 552,
- Stare Bojanowo 65 5 185 185,
- Czacz 65 5 180 225,
- Nietążkowo 65 5 188 210

i odbiór w ciągu 5 dni (zgodnie z Regula-
minem),

• czekając na wejście do biblioteki Czytelnicy 
są zobowiązani przestrzegać odległości mi-
nimum 2 metrów między osobami, 

• po wejściu do biblioteki Czytelnik obowiązkowo dezynfekuje ręce (środek znajduje się przy wejściu),
• książki zwrócone do biblioteki przechodzą obowiązkową 7-dniową kwarantannę, i dopiero po niej mogą zostać 

ponownie wypożyczone,
• w bibliotece może przebywać tylko jeden Czytelnik, wyposażony w rękawiczki i maseczkę ochronną,
• obsługa Czytelników odbywa się w wyznaczonej strefie, oddzielonej pleksą przeciwwirusową.

Ostatnie miesiące to 
trudny okres dla ze-

społów oraz sekcji działają-
cych przy Centrum Kultury 
w Śmiglu. Pracownicy bi-
bliotek doskonale wykorzy-
stali czas przeprowadzając 
wspólnymi siłami inwenta-
ryzację księgozbioru w Śmi-
glu. Przygotowane były też 
dostępne na portalach spo-
łecznościowych przedstawie-
nia  teatralne oraz nagrania 
wideo z bajkami. Część dzia-
łających sekcji też dzielnie 
stawiła czoła trudnej sytuacji. 
Sekcja teatralna, sekcja fo-
tograficzna oraz instruktorzy 
orkiestry prowadzili zajęcia 
online. Ponadto sekcja foto-
graficzna przygotowała ma-
teriał fotograficzny z nawie-
dzenia obrazu oraz pracuje 

nad fotografiami związanymi 
z pandemią. Muzycy orkie-
stry wzięli udział w ogólno-
polskiej akcji  #ZostanWdo-
muĆwicz#, a zarząd MOD 
z kapelmistrzem na czele 
złożył projekt  do Centrum 
Rozwoju Gminy Kościan na 
dofinasowanie autorskiego 
projektu  „Solowy Konkurs 
Internetowy”. Wniosek ten 
został rozpatrzony pozytyw-
nie, co za tym idzie zostało 
przyznane dofinansowanie. 
MOD ze Śmigla także udało 
też się sfinalizować wydanie 
nowej płyty promocyjnej.

Ponadto Centrum Kul-
tury było współorgani-
zatorem cyklu online  
„Niedzielne popołudnia  
z bajką”.

 Piotr Błaszkowski

Kultura w dobie pandemii


