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Na rondzie w Koszano-
wie podróżnych wjeż-

dżających do Śmigla z drogi 
S5 wita rzeźba powstała na 
zamówienie Gminy Śmigiel. 
Wykonania projektu i samej 
rzeźby podjął się lokalny 
artysta Dominik Samol ze 
Starego Bojanowa. Wszyst-
kie jej elementy są wykona-
ne z metalu i nawiązują do 
tradycji młynarskich Śmigla. 
Tak więc jest młynarz z peł-
nym workiem ziarna i wiatraki 

Rzeźba wita podróżnych

z ruchomymi śmigami. Po-
nadto nie zabrakło nieodzow-
nych mieszkańców dawnych 
młynów: myszy - amatorki 
ziarna oraz kota - amatora 
myszy. Rzeźbę wieńczą dwa 
koguty. Jeden z nich wskazu-
je kierunek wiatru, drugi po-
sadowiony jest na elemencie 
wskazującym geograficzne 
kierunki świata. Na cokole 
widnieje tablica z logo Śmigla 
wykonana przez śmigielską 
firmę ALVO. AKA

Zakład Komunalny 
w Śmiglu Sp. z o.o. 

informuje, 

że w związku z czasowym zawieszeniem 
odczytów stanów wodomierzy, odbiorcy 

mogą podawać stany wodomierzy 
w następujący sposób:

1. pod numerami telefonów: 65 527 04 30 lub 
668 385 195;

2. mailowo na adres: 
stan.wodomierza@zk-smigiel.pl;

3. korzystając z aplikacji eBok (elektroniczne 
biuro obsługi klienta) na stronie ZK-Smigiel.pl.

Jednocześnie zapraszamy do założenia i ko-
rzystania z konta w aplikacji eBok, na którym 
można:

- podawać stan wodomierzy;
- sprawdzać odczyty;
- pobrać oraz wygodnie opłacić fakturę.

Burmistrz Śmigla przy-
pomina, że na terenie 

miejscowości Koszanowo 
zlokalizowana jest kompo-
stownia odpadów zielonych 
pełniąca równocześnie funk-
cję Punktu selektywnego 
zbierania odpadów komunal-
nych,  tzw. PSZOK-U. 

Mieszkańcy, którzy złożyli 
deklarację o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi mogą bez-
płatnie oddać do PSZOK-U: 

- odpady wielkogabary-
towe i poremontowe: stare 
meble, dywany, duży meta-
lowy złom, plastikowe krze-
sła stoliki, szyby okienne 
i drzwiowe, opony do samo-

chodów osobowych (max. 
4 sztuki jednorazowo), odpa-
dy poremontowe (do 100 kg 
na osobę/rok),

- zużyty sprzęt elektronicz-
ny i elektryczny (dostarczony 
w stanie w jakim zakończyło 
się ich użytkowanie): sprzęt 
komputerowy, sprzęt RTV, 
sprzęt AGD, telefony, zegar-
ki, drobny sprzęt AGD, kable, 
elektroniczne i elektryczne 
zabawki,

- odpady niebezpieczne: 
substancje chemiczne, bate-
rie i akumulatory, farby, lakie-
ry, rozpuszczalniki, kleje, zu-
żyte oleje i smary, świetlówki 
i żarówki energooszczędne,

- odpady biodegradowalne 
w tym zielone (mogą do-
starczać tylko mieszkań-
cy, którzy nie korzystają 
ze zwolnienia z tytułu po-
siadania przydomowego 
kompostownika): skoszona 
trawa, liście i chwasty, kwiaty 
doniczkowe, resztki warzyw 
i owoców, kwiaty cięte, drob-
ne gałązki, resztki żywności 
pochodzenia roślinnego.

Ponadto do PSZOK-u moż-
na dostarczać odpady selek-
tywnie zbierane, takie jak: 

tworzywa sztuczne i metale, 
opakowania z papieru i tektu-
ry, szkło kolorowe i bezbarw-
ne.

PSZOK zlokalizowany jest 
przed oczyszczalnią ścieków 
w Koszanowie i czynny jest 
w: 
- poniedziałek, czwartek 
i piątek od godz. 14:00 do 
18:00,

- wtorek i sobotę od godz. 
10:00 do 14:00.

Szczegółowych informa-
cji, w godzinach otwarcia 
PSZOK-U, można uzyskać 
pod numerem telefonu kon-
taktowego - 506 182 297.

Niestety niektórzy miesz-

kańcy, co obrazuje zdjęcie 
wykonane w listopadzie 2020 
roku, nie potrafią uszanować 
środowiska naturalnego i za-
śmiecają teren wzdłuż drogi 
dojazdowej do PSZOK-U. 
Przed udaniem się do punktu 
warto sprawdzić godziny jego 
otwarcia i możliwość oddania 
danego rodzaju odpadów, 
aby nie dochodziło do sytu-
acji, że chcąc zaoszczędzić 
kosztu dojazdu odpady zo-
stają wyrzucone w miejscach 
do tego nieprzeznaczonych. 

Śmieci porzucane są 
w bardzo bliskiej odległości 
od punktu selektywnego zbie-
rania odpadów komunalnych, 
który służyć ma wszystkim 
mieszkańcom i jest utworzo-
ny po to aby można pozby-
wać się odpadów w sposób 
bezproblemowy. Przypomi-
namy, że usunięcie odpadów 
z takich miejsc powoduje 
wzrost kosztów całego syste-
mu odbioru odpadów i prze-
kłada się na wzrost opłat po-
noszonych przez wszystkich 
mieszkańców - dodaje Marcin 
Jurga, zastępca Burmistrza 
Śmigla. 

UM Śmigla

W związku z wprowadzonym obowiązkiem pracy 
zdalnej dla uczniów klas 1-3, z budżetu gminy 

burmistrz Śmigla z Radą Miejską Śmigla zakupili 34 ta-
blety do nauki zdalnej, które za pośrednictwem szkół trafiły 
w użyczenie do najbardziej potrzebujących rodzin.

Zdajemy sobie sprawę, że to nadal kropla w morzu 
potrzeb. Niestety rządowe środki były niewystarczające 
by zapewnić sprzęt wszystkim uczniom, nie stać na to 
również budżetu gminy. Cieszymy się jednak, że udało 
nam się znaleźć środki na pomoc 34 rodzinom – informuje 
burmistrz Małgorzata Adamczak.

Koszt zakupu tabletów wyniósł 26 890,26 zł.
MM

Choć obecnie, w celu 
zapobiegania rozprze-

strzeniania się koronawirusa, 
poruszanie po Urzędzie jest 
ograniczone, realizowane 
są prace mające na celu do-
stosowanie budynku w ten 
sposób, by ułatwiać klientom 
załatwianie spraw.

W listopadzie w budynku 
Urzędu Miejskiego Śmigla 
zainstalowano platformę 
przyschodową dla osób ze 
szczególnymi potrzebami. 

Elektrycznie zasilana plat-
forma dla niepełnosprawnych 
z rozkładanym podestem zo-
stała zainstalowana w holu. 
Umożliwi ona bezproble-
mowe dostanie się osobom 
z ograniczoną sprawnością 
ruchową na piętro budynku.

Instalacja platformy to 

pierwszy etap dostosowania 
architektonicznego budynku 
Urzędu i infrastruktury przed 
budynkiem. W ciągu najbliż-
szych kilku lat planowane 
jest dalsze dostosowywanie 
otoczenia, by było bardziej 
przyjazne osobom ze szcze-
gólnymi potrzebami.

Zadanie pt. „Montaż 
platformy przyschodowej 
w Urzędzie Miejskim Śmigla”  
uzyskało dofinansowanie  ze 
środków PFRON w ramach 
obszaru B, „Programu wy-
równywania różnic między 
regionami III”.  Wartość za-
dania oszacowano na ok.  
63.000,00 zł  z czego pla-
nowana dotacja (refunda-
cja) ze środków PFRON  to 
22.050,00 zł.

MM

Znosimy bariery
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Tradycyjnie w ramach Dnia Pluszowego Misia Bur-
mistrz Śmigla wspólnie w pracownikami Urzędu 

przeprowadzili zbiórkę maskotek, które na Święta Bo-
żego Narodzenia zostaną przekazane dzieciom prze-
bywającym w szpitalu.

Od lipca br., dzięki zaan-
gażowaniu mieszkańców 
gminy w zbiórkę nakrętek, 
udało się wesprzeć trzy oso-
by zmagające się z ciężkimi 
chorobami. Łącznie do koń-
ca listopada z sześciu koszy 
- serc ustawionych w Śmiglu, 
Starym Bojanowie, Czaczu, 
Bronikowie oraz Przysiece 
Polskiej udało się zebrać 
ponad 90 worków (120. litro-
wych) plastikowych nakrę-
tek. Pierwsza partia trafiła do 

Nakrętkowa pomoc trwa

Dagmary Jankowskiej z No-
wej Wsi, druga do Łukasza 
Wielowiejskiego z Widzisze-
wa, a trzecia do Patryka Woj-
tysiaka z Nowej Wsi.

Czekamy na zgłoszenia 
kolejnych osób, których le-
czenie można wesprzeć 
w ten sposób. Zgłoszenia 
przyjmowane są w Urzędzie 
Miejskim Śmigla. 

AKA
Na zdjęciu Patryk Wojty-

siak, fot. archiwum rodzinne

Z przykrością informujemy, że na „Ścieżce Pielgrzy-
ma” w Śmiglu doszło do incydentu, w wyniku któ-

rego uszkodzonych zostało kilka lamp. Zdarzenie zostało 
zgłoszone na policję. W ramach walki ze smo-

giem oraz działaniom uświa-
damiającym jak ważne jest 
czyste powietrze dla zdro-
wia 7 grudnia 2020 roku 
została wykonana pierwsza 
z zaplanowanych w sezonie 
grzewczym 2020/2021 sesja 
pomiarowa w ramach patro-
lu antysmogowego na terenie 
miasta Śmigiel. 

Wykonano kontrole zanie-

czyszczeń powietrza z wyko-
rzystaniem bezzałogowego 
statku powietrznego (drona). 
W celu zobrazowania jakości 
powietrza na terenie miasta 
wykonano 32 pomiary zanie-
czyszczeń z kominów. Wyniki 
badań będą znane za kilka-
naście dni. 

Wydział Gospodarki Komu-
nalnej, Ochrony Środowiska 

i Rolnictwa UM w Śmiglu

Patrol antysmogowy
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25 listopada, w Świato-
wy Dzień Pluszowego Mi-
sia, Przedszkole Publiczne 
Malowane Misie w Starym 
Bojanowie, z racji nazwy, ob-
chodziło swoje święto. Z tej 
okazji dla przedszkolaków 
zostało przygotowanych sze-
reg atrakcji, w tym misiowa 

Misiowe obchody

foto-budka, tort ufundowany 
przez Radę Rodziców oraz 
przedstawienie w wykonaniu 
kadry przedszkola.  

Relację z wydarzenia moż-
na obejrzeć na stronie przed-
szkola. 

AKA
fot. archiwum przedszkola

W Parku Miejskim 
w Śmiglu powsta-

ła inwestycja pn. „Budowa 
strefy „street workout”. W jej 
ramach została wybudowana 
nawierzchnia z piasku oraz 
dojścia z płyt granitowych oraz 
zamontowano zestaw STRE-
ET WORKOUT, który składa 
się z drabinki pionowej, dra-

binki poziomej, drążków do 
podciągnięć/wymyków, ławki 
do brzuszków oraz poręczy 
gimnastycznych.

Wykonawcami zadania byli: 
ZK w Śmiglu Sp. z o. o. oraz 
firma BARTEZ Sp. j. Kaczma-
rek, Prabucki. Zadanie sfinan-
sowano ze środków przezna-
czonych na profilaktykę. AJ

Street Workout w Śmiglu

Grupa Motocyklowa Wind 
Wolves zorganizowała trady-
cyjne Motomikołajki. Motocy-
kliści przebrani za Mikołaje 
odwiedzając miejscowości 
w gminie Śmigiel rozdawali 
dzieciom słodycze.

Motomikołaje odwiedzili 
sołectwa takie jak: Nietąż-
kowo, Stare Bojanowo, Wi-
dziszewo, Przysiekę Polską, 

Czacz, Karśnice, Żegrowo, 
Nową Wieś, Morownicę 
i Bronikowo. Rajd zakończył 
się w Śmiglu, gdzie Mikołaje 
spotkały wiele osób, w tym 
przebraną za Mikołajową pa-
nią burmistrz ze świtą prze-
braną za elfy.

  AJ
Fot. Kościan 112

Motomikołajki
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Z POLICJI
12 listopada – Karśnice

Około godz. 6:45 kierujący 
skodą, 73-letni mieszkaniec 
powiatu leszczyńskiego, po-
trącił przechodzącą przez 
jezdnię 67-letnią mieszkankę 
gm. Śmigiel. Kobietę prze-
transportowano do szpitala. 
Ustalane są dokładne oko-
liczności wypadku. Policja 
apeluje do kierowców i pie-
szych o zachowanie ostroż-
ności na drodze. Jesienna 
i zimowa pogoda to trudny 
czas dla wszystkich użyt-
kowników dróg. Szczegól-
ną uwagę należy zachować 
w godzinach porannych i wie-
czornych. 

15 listopada – gm. Śmigiel
Około godz. 2:30 między 

Czaczem a Poninem, kie-
rujący peugeotem, 33-letni 
mieszkaniec gm. Czempiń, 
z niewyjaśnionych przyczyn 
zjechał na przeciwległy pas 
ruchu, następnie do przy-
drożnego rowu, gdzie pojazd 
kilkakrotnie dachował. Kie-
rowcę przetransportowano 
do szpitala na badania, skąd 
został zwolniony po przepro-
wadzonej diagnostyce. Od 
mężczyzny pobrano krew do 
badań.

18 listopada – Śmigiel
Około 20:30 na ul. Sien-

Program Wspieraj Seniora-Solidarnościowy 
Korpus Wsparcia Seniorów realizuje także 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Śmiglu. 

Potrzebę pomocy można również zgłosić pod 
numerem telefonu 530 990 105.

kiewicza kierujący oplem, 
18-letni mieszkaniec gm. 
Śmigiel, potracił przecho-
dzącą przez jezdnię 56-letnią 
kobietę. Piesza została prze-
transportowana do szpitala 
w Kościanie. Dokładne oko-
liczności zdarzenia wykaże 
prowadzone postępowanie.

25 listopada – Czacz
Około godz. 16:45  w Cza-

czu patrol policji zatrzymał do 
kontroli jadącego rowerem 
47-letniego mieszkańca gm. 
Śmigiel. Badanie trzeźwości 
wykazało 1,5 promila alkoho-
lu w organizmie mężczyzny.

3 grudnia – Stare Bojanowo
Ok godz. 16:30 na ul. 

Głównej, kierujący peugeo-
tem, 56-letni mieszkniec po-
wiatu poznańskiego nie ustą-
pił pierwszeństwa przejazdu 
prawidłowo poruszającemu 
się volkswagenowi i dopro-
wadził do kolizji. Drugim 
pojazdem kierował 22-letni 
mieszkaniec gm. Śmigiel. 
W zdarzeniu nikt nie odniósł 
obrażeń. Kierujący pojazda-
mi byli trzeźwi. 

Sprawca wypadku został 
ukarany mandatem karnym.

źródło www.koscian.
policja.gov

Jesienią zakończyła się realizacja projektu pn. FIT EMERYT. Inicjatorami działań były seniorki z Klubu Seniora ze 
Śmigla, którego liderką jest Alina Strzelczyk. W projekcie udział wzięły 32 osoby w wieku emerytalnym, z czego 

grupa 5 osób aktywnie włączyła się w realizację zadania. Pierwszym etapem było spotkanie rekreacyjno-edukacyjne 
w Kluczewie, w Starej Chacie u Kowola. W programie, który dostarczył uczestnikom wielu wrażeń, znalazło się: zwie-
dzanie kuźni i starej chaty, warsztaty kowalskie, zabawa rekreacyjna oraz wycieczka na wieżę widokową. Seniorzy 
zażyli aktywności fizycznej na świeżym powietrzu, pogłębili wiedzę na temat kultury staropolskiej oraz spróbowali swoich 
sił w niecodziennych czynnościach, m.in. wyrobie podków. Wyjazd przyczynił się do pogłębienia integracji seniorów 
z różnych klubów gminy Śmigiel. Drugim etapem było spotkanie seniorów w celu zaplanowania działań strategicznych. 
Na podstawie ankiet, które zostały rozdane podczas spotkania 15 września 2020 r. zostały zdiagnozowane potrzeby 
seniorów mające doprowadzić do poprawy jakości ich życia w dziedzinie kultury, sportu i rekreacji. Podczas wypełniania 
ankiet przeprowadzono dyskusję, podczas której wypracowano różne propozycje. Dodatkowo został zorganizowany 
pokaz i wykład z zakresu przygotowania potraw dietetycznych przeprowadzony przez dietetyczkę - Katarzynę Strzelczyk. 
Grupę projektową merytorycznie wsparli pracownicy Urzędu Miejskiego Śmigla i Centrum Kultury w Śmiglu.

MT 
fot. archiwum klubu

„Projekt realizowany w ramach konkursu Lokalny Fundusz Małych Inicjatyw organizowany przez Stowarzyszenie Centrum Rozwoju 
Gminy Kościan, sfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich”.
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PASZTECIKI Z KAPUSTĄ I GRZYBAMI
W przedświątecznym wydaniu gazety proponujemy naszym czy-

telnikom przepis na drożdżowe paszteciki z kapustą i grzybami. Na 
wigilijnym stole, obok uszek, stanowią doskonały dodatek do czerwo-
nego barszczu. 

Składniki: ½ kg. mąki pszennej tortowej, 25 g drożdży, 1 łyżka cu-
kru, 1 łyżeczka soli, 2 jajka, 1 szklanka mleka, 1/4 szklanki oliwy, ½ kg 
kapusty kiszonej, 40 dkg grzybów leśnych mrożonych lub suszonych, 
1 duża cebula, ziele angielskie, liście laurowe, pieprz czarny, kminek 
do posypania, 2 łyżki masła. 

Przygotowanie: 
Farsz: rozmrożone i pokrojone grzyby (suszone zalać gotującą 

wodą i moczyć przez ok. 1 godzinę) wrzucić na rozgrzane masło 
i smażyć. Następnie dodać pokrojoną w kostkę cebulę, posolić i przy-

prawić pieprzem. Gdy cebula się zarumieni, delikatnie skropić wodą i dusić przez około pół godziny. Kapustę (nie płukać) 
zalać (w ¼) w garnku wodą, dodać ziele angielskie i liście laurowe, a następnie gotować przez około 10 minut. Kapustę 
odcedzić i dodać do niej grzyby i dalej podgrzewać przez około 10 minut. 

Ciasto: W garnuszku 1/3 szklanki ciepłego mleka należy wymieszać z drożdżami, cukrem i 2 łyżkami mąki, a następnie 
przykryć garnuszek ręcznikiem i odstawić w ciepłym miejscu na 15 minut do wyrośnięcia. Do miski wsypać: mąkę, sól, 
dodać 1 jajko, oliwę, resztę mleka i wyrośnięte drożdże - wyrobić ciasto na gładką masę. Ciasto posypać mąką, przykryć 
ręcznikiem kuchennym i odstawić na godzinę w ciepłe miejsce do wyrośnięcia. Gdy zwiększy o raz objętość, jeszcze 
raz wyrobić ciasto i rozwałkować na posypanej mąką stolnicy na kształt kwadratu. Pociąć go na paski, a na każdym 
pasku na środku ułożyć farsz. Następnie zawinąć ciasto i zlepić - łączenie ułożyć na spodzie. Każdy rulon pokroić na 
kawałki, które w odstępach należy ułożyć na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia. Posmarować roztrzepanym 
jajkiem i posypać kminkiem. 

Piec w temperaturze 190 stopni około 25 minut. 

W naszej gminie mamy 
wielu mieszkańców, 

którzy obok pracy zawodo-
wej realizują swoje pasje. 
W tej Witrynie przedsta-
wiamy naszym czytelnikom 
wyjątkową osobę - Paulinę 
Jurgę, pisarkę ze Śmigla 
i jej debiutancką serię po-
wieści, której pierwszy tom 
nosi tytuł: „Matrioszka”. Ze 
znalezieniem wydawcy nie 
miała problemu. Skromnie 
przyznaje, że w dość krótkim 
czasie odezwało się do niej 
kilka wydawnictw; wybra-
ła Wydawnictwo Otwarte. 
Premiera książki zaplano-
wana jest na 10 lutego 2021 
r., jednak w internetowych 
księgarniach trwa przed-
sprzedaż.

Redakcja (R): Paulino 
skąd pomysł na napisanie 
książki?
Paulina (P): Piszę od bar-
dzo dawna. Najstarsze opo-
wiadania pochodzą jeszcze 
z czasów podstawówki. 
Zawsze ciągnęło mnie do 
wymyślania różnych historii. 
Piszę o tym, o czym sama 
chciałabym czytać. Zaczy-
nałam od pisania do szufla-
dy, potem pojawił się blog 
w internecie, aż w końcu, 
chyba w 2017 roku, trafi-
łam na platrofmę Wattpad. 

Szwagierka namówiła mnie 
do opublikowania tam jed-
nej z moich historii. I tak 
się zaczęło. Mam w sumie 
około dziesięciu skończo-
nych książek, w tym moją 
debiutancką serię, kilka 
krótkich opowiadań, a obec-
nie kończę pracę nad kolej-
ną książką - na przemian 
z redakcją kolejnego tomu 
Matrioszki. Piszę też teksty 
piosenek. 

R: Co było inspiracją do 
napisania Matrioszki?
P: Ciężko, po dwóch latach 
od rozpoczęcia pisania tej 
książki, stwierdzić co było 
impulsem. Dla mnie impul-
sem jest nawet wejście do 
piekarni. Wtedy nie było na 
rynku wielu romansów mafij-
nych, a te, które się pojawia-
ły, to była mafia włoska. A ja 
chciałam rosyjską, mroczną. 
Z tą całą otoczką rosyjskie-
go klimatu, brutalną i pełną 
tajemnic. Z wykształcenia 
jestem językowcem i pracuję 
jako nauczycielka w szkole. 
Ukończyłam etnolingwisty-
kę na poznańskim UAM 
i uwielbiam języki obce. Ro-
syjski był językiem, którego 
uczyłam się zarówno w pod-
stawówce, jak i na studiach. 
Strasznie podoba mi się 
tamtejsza kultura, dlatego 

częściowo była to inspiracja. 
Mam nadzieję, że udało mi 
się oddać w książce klimat 
tego kraju, a także klimat 
rosyjskiej mafii. Myślę, że 
amatorzy mafijnych smacz-
ków znajdą w książce kilka 

interesujących faktów.
 R: Pracujesz w szkole, 
a prywatnie jesteś mamą. 
Kiedy znajdujesz czas na 
pisanie? Bo przecież to 
czasochłonne zajęcie.
P: Historię tytułowej Ma-

trioszki zaczęłam pisać do-
kładnie we wrześniu 2018 
roku. Całą trylogię pisałam 
dwa lata. Piszę praktycznie 
codziennie wieczorami, gdy 
moje dzieci zasypiają snem 
sprawiedliwych. Zaczynam 
tworzenie fabuły od zapo-
znawania się z danym te-
matem, więc dużo czytam, 
a także oglądam filmy opar-
te na faktach, żeby wejść 
w uniwersum, a z czasem 
i do głowy bohatera. “Grze-
banie” w źródłach zajęło mi 
praktycznie jedną trzecią 
czasu jaki poświęciłam na 
powstanie tej historii. Kolej-
na część to pisanie, a reszta 
to tzw. dopieszczanie. Kiedy 
powstanie plan powieści, 
zaczynam pisać. Często 
się zdarza, że zakończenie 
mam napisane już na samym 
początku. Czasem w trakcie 
pisania, jeśli pojawią mi się 
jakieś pojedyncze sceny, za-
pisuję je i scalam z tekstem 
na późniejszym etapie. Jak 
już postawię ostatnią kropkę, 
wracam do samego począt-
ku, znów siedzę w źródłach 
i poprawiam błędy, styl oraz 
rozwijam niektóre sceny, 
opisy. Potem znów czytam 
całość i wtedy - powiedzmy 
- że jestem ukontentowana. 
Poza pisaniem mam też 
muzyczne zainteresowania. 

Matrioszka

Matriona Kosłow – to 
miała być nowa toż-

samość Marty Małeckiej. 
W Rosji czekała na nią rodzi-
na, o której istnieniu wcze-
śniej nie miała pojęcia. Ale 
w piekle, w którym się znala-
zła, słowo „rodzina” ma inne 
znaczenie. Trafiła do rosyj-
skiej bratwy, w sam środek 
brutalnego mafijnego świata, 

Gram na pianinie i gitarze - 
chociaż ze względu na brak 
czasu robię to bardzo rzad-
ko. Grałam też w zespole 
muzycznym “Deesis”, który 
wielu mieszkańców Śmigla 
powinno kojarzyć.
R: Do jakiego gatunku za-
liczyłabyś powieść?
P: Jest to romans mafijny, 
jednak historia ociera się 
o kilka gatunków: dramat, 
sensacja, może nawet ele-
menty thrillera. Na pewno 
nie można jej na sztywno 
zaklasyfikować do jednego 
gatunku. Akcja powieści, 
mimo iż początkowo dzieje 
się w Warszawie, później 
przenosi się do Rosji, a do-
kładniej w okolice Sankt Pe-
tersburga.

R: Zdradź czytelnikom dla-
czego taki tytuł?
P: Tytuł nawiązuje do zdrob-
nienia od imienia bohaterki, 
ale nie tylko, o czym czy-
telnicy przekonają się po 
lekturze. Zainteresowanych 
powieścią zapraszam do 
śledzenia mojego fanpage 
na Facebooku: https://www.
facebook.com/paulinajurga.
autor oraz na Instagramie: 
https://www.instagram.com/
paulinajurga_
Z Pauliną Jurgą rozmawiała 

Anita Kasperska

Zapowiedź „Matrioszki” 
od wydawcy:

gdzie panują okrutne zasa-
dy, a każdy skrywa mrocz-
ny sekret. Marta musi wal-
czyć o swoje życie. Nie wie, 
komu może zaufać, kto jest 
jej przyjacielem, a kto śmier-
telnym wrogiem. Między nią 
a pilnującym jej Nikołajem 
rodzi się gwałtowne uczucie. 
Czy mężczyzna będzie jej 
wybawieniem? A może zgu-
bą? I jak daleko posunie się 
jej brat Izjasław, owładnięty 
chorą obsesją na punkcie 
siostry? 

Premiera książki została 
zapowiedziana na 10 lute-
go 2021 r.

Bibioteka w Śmiglu na-
pewno będzie miała tę po-
zycję w swoich zbiorach.

Okładka: Eliza Luty.
Wydawca: Wydawnictwo 
Otwarte 
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