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Ventriculus Półmaraton odbył się w niedzielę 23 października 2022 roku. 
Wystartowało w nim 160 zawodników - 98 biegaczy i 62 miłośników „nordic walking”. Pogoda? Wymarzona. Atmosfera? Jeszcze lepsza. 
Cd. na stronie 2
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dakcja Centrum Kultury w Śmiglu, ul. Kościuszki 20, 
tel 65 5 180 273, mail: witryna@smigiel.pl. Redaktor 
naczelna: Anna Jurga. Nakład 5000 egzemplarzy. Druk: Pol-
ska Press Sp. zo.o., Oddział Poligrafia, Drukarnia Poznań. 
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam 
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Na zaproszenie Simona Leclerc, burmistrza Neuf-
château oraz Jeana-Michel Gregoire, przewodni-

czącego Komitetu ds. partnerstwa miasta Neufchâteau 
Małgorzata Adamczak Burmistrz Śmigla wzięła udział 
w zjeździe miast partnerskich Neufchâteau, który odbył 
się pod hasłem „Pokój w Europie”. Towarzyszyli jej: Wie-
sław Kasperski przewodniczący Rady Miejskiej Śmigla, 
Ewa Mituła Skarbnik Śmigla, Rafał Klem radny Rady Miej-
skiej Śmigla, Piotr Błaszkowski dyrektor Centrum Kultury 
w Śmiglu oraz Anna Szamborska pełniąca rolę tłumacza.

Burmistrz Śmigla została poproszona o przedstawie-
nie działań podjętych przez samorząd w Śmiglu, które są 
związane z wojną na Ukrainie. Spotkanie było okazją do 
zacieśnienia polsko-francuskiej partnerskiej współpracy, 
która przez pandemię została znacznie ograniczona oraz 
okazją do przekazania wyrazów uznania dla społeczności 
Neufchâteu, która za pośrednictwem gminy Śmigiel włą-
czyła się w pomoc Ukrainie.

W programie pobytu, obok wizyty w Neufchâteu było 
także odwiedzenie Parlamentu Europejskiego w Stras-
burgu oraz zwiedzanie historycznych miejsc związanych 
z Bitwą pod Verdun.

AKA

1 października w gminie Śmigiel odbył się Gminny Dzień 
Profilaktyki Zdrowia. Tego dnia w Centrum Kultury 

w Śmiglu można było skorzystać z bezpłatnych badań profi-
laktycznych.

Akcja została zapoczątkowana w roku 2019, w paździer-
niku – miesiącu walki z rakiem piersi. Ze względu na liczne 
zainteresowanie badaniami, w tym roku odbyły się dwukrot-
nie – w kwietniu i październiku. Prawdopodobnie w tej samej 
formie zostanie to zorganizowane w roku 2023.

Organizatorem wydarzenia była Gmina Śmigiel, która wraz 
z Gminną Komisją Rozwiazywania Problemów Alkoholowych, 
zaprosiła na badania z zakresu diagnostyki laboratoryjnej, 
z zakresu ultrasonografii oraz badania cytologiczne. Łącznie 
skorzystało z nich 185 osób.

Tego dnia chętni mogli także oddać krew, dzięki akcji 
zorganizowanej wspólnie z Klubem HDK PCK „Błękitna 

Kropelka”, Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecz-
nictwa i grupą motocyklową „Wind Wolves”. Z okazji skorzy-
stały 32 osoby.

Następna akcja poboru krwi odbędzie się 3 grudnia, rów-
nież w Centrum Kultury w Śmiglu. MM

Remont pomieszcze-
nia budynku OSP 

Stare Bojanowo polegał na 
dostosowaniu istniejącego 
pomieszczenia dla potrzeb 
jednostki OSP oraz przysto-
sowaniu pomieszczenia do 
nowego układu funkcjonal-
no-użytkowego, wymiany 
wewnętrznej stolarki drzwio-

Zakończył się remont

wej, okładzin ścian, zamon-
towaniu osprzętu sanitarne-
go oraz wykonaniu instalacji 
elektrycznej, wodociągowej 
i kanalizacyjnej oraz wen-
tylacyjnej. Wykonawcą in-
westycji był Zakład Komu-
nalny w Śmiglu Sp. z o.o., 
a jej koszt opiewał na kwotę 
95.169,70 zł (brutto). AJ

W sierpniu i wrześniu 
br. odbyło się 37 ze-

brań sołeckich poświęconych 
rozdysponowaniu środków 
z funduszu sołeckiego na 
rok następny. Łączna pula 
środków na ten cel wynosi: 
979.451,62 zł. Mieszkań-
cy poszczególnych sołectw 

Fundusz Sołecki na 2023 k

sami zdecydowali na jakie 
przedsięwzięcia je przezna-
czą. Zebrania merytoryczną 
wiedzą wspierali pracow-
nicy śmigielskiego urzędu. 
Z mieszkańcami spotkali się 
także burmistrz Małgorzata 
Adamczak oraz jej zastępca 
Marcin Jurga. AKA

Stowarzyszenie Pomocy 
Dzieciom i Młodzieży 

Niepełnosprawnej „Światło 
Nadziei” realizuje w Warsz-
tatach Terapii Zajęciowej 
w Kościanie społeczny pro-
jekt „Dbam o siebie” opraco-
wany na podstawie Innowacji 
Społecznej „Fuksjowa Lady”. 
W ramach przedsięwzięcia, 
od maja br. dla uczestników 
WTZ odbywają się zajęcia, 
które w założeniu mają wspo-
móc, przede wszystkim nie-
pełnosprawne kobiety w sa-
modzielnej higienie intymnej. 
Projekt zakłada również zaję-
cia dla mężczyzn w tematyce 

14 października br. w Dzień 
Edukacji Narodowej Małgo-
rzata Adamczak Burmistrz 
Śmigla wraz z Wiesławem 
Kasperskim przewodniczą-
cym Rady Miejskiej spotkali 
się z dyrektorami szkół, by 
złożyć im życzenia oraz wy-
razy uznania za trud włożo-
ny w edukację młodego po-
kolenia. Święto było również 
okazją do wręczenia nagród 
Burmistrza Śmigla nauczy-

cielom, którzy wykazali się 
nieprzeciętnym wkładem 
w edukowanie dzieci i mło-
dzieży oraz złożenia podzię-
kowań pracownikom szkół, 
którzy przeszli na emeryturę.

W Dzień Edukacji Naro-
dowej w Szkole Podstawo-
wej im. Konstytucji 3 Maja 
w Śmiglu odbyło się także 
uroczyste pasowanie pierw-
szoklasistów.

AKA

związanej z higieną osobistą.
Uczestnicy warsztatów 

spotkali się także z kosme-
tyczką oraz fryzjerem, by 
uzyskać profesjonalne pora-
dy jak zadbać o estetyczny 
wygląd. Panie, w ramach pro-
jektu otrzymały środki higie-
niczne oraz wspomagająco 
zegarki edukacyjne, a także 
upominki od Regionalnego 
Ośrodka Polityki Społecznej 
- fuksjowe torebki. 

Przed uczestniczkami jesz-
cze warsztaty z dietetykiem 
oraz spotkanie z ginekolo-
giem. 

AKA

W nietążkowskim lesie na zawodników czekały 
3 dystanse: biegacze mieli do pokonania 21 lub 10 kilo-
metrów, a „kijkarze” dystans 5 km. Wszystkie trasy były 
wymagające i przyprawiły zawodników o przyspieszone bi-
cie serca. – „Ten las daje wiele możliwości i postaraliśmy 
się, by zostały wykorzystane jak najlepiej.” – mówił jeszcze 
przed biegiem dyrektor biegu, zastępca burmistrza Marcin 
Jurga. O tym, że organizatorom się to udało świadczyły 
zmęczone, ale uśmiechnięte twarze biegaczy.

Najlepszy w półmaratonie okazał się Dawid Miaskowski 
z Leszna, który dotarł na metę z czasem 1h 23 min 52 
sek. Wśród kobiet triumfowała Monika Rabiega, również 
z Leszna, która dystans 21 km pokonała w czasie 01:44:01. 
Oboje triumfatorzy, poza pucharami i nagrodami rzeczo-
wymi, otrzymali bezpłatny pakiet zdrowotny do wykorzy-
stania w kościańskim oddziale Leszczyńskiego Centrum 
Medycznego „Ventriculus”. Warto bowiem podkreślić, że 
ideą biegu jest zachęcanie do profilaktyki zdrowia, dlatego 
zniżkę na pakiet badań od partnera biegu otrzymał każdy 
uczestnik biegu.

W kategorii 10 km wśród mężczyzn triumfował Cezary 
Suchora z Kościana, natomiast wśród kobiet najlepsza była 
Marlena Nowacka z Leszna. Wśród miłośników nordic wal-
king triumfował Jan Stanisławski z Poznania, a najlepszą 
z kobiet była Iwona Maślanka reprezentująca Śmigielską 
Grupę Nordic Walking.

Organizatorami biegu byli Urząd Miejski Śmigla, Ośro-
dek Kultury Fizycznej i Rekreacji w Śmiglu oraz Gminna 
Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wspar-
cie organizacyjne zapewnili: Centrum Kultury w Śmiglu, 
strażacy-ochotnicy z OSP Bronikowo, Nietążkowo, Stare 
Bojanowo i Śmigiel, a także Śmigielskie Towarzystwo Cy-
klistów. MM

Ciąg dalszy ze strony 1
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Informujemy, że gmina Śmigiel opracowała „Plan dystrybucji preparatu ze stabilnym jodem 
dla miasta i gminy Śmigiel”. Prosimy o zapoznanie się z nim - przede wszystkim z roz-

mieszczeniem punktów wydawania preparatu i tabelą dawkowania. 
Jednocześnie informujemy, że obecnie zagrożenia radiacyjnego nie ma, a przyjęty plan 

to standardowa procedura przewidziana w przepisach prawa ze względu na działania zbrojne 
w okolicach elektrowni jądrowej w Zaporożu na Ukrainie, której uszkodzenie może spowo-
dować uwolnienie do atmosfery radioaktywnego jodu. 

Plan zostanie wdrożony wyłącznie jeśli dojdzie do zagrożenia radiacyjnego. Wówczas 
będzie to komunikowane w mediach ogólnopolskich i lokalnych, z określeniem rozpoczęcia 
wydawania preparatów na terenie gminy Śmigiel. Dystrybucja tabletek rozpocznie się po 
wydaniu stosownej decyzji przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

W gminie Śmigiel odbywać się będzie w punktach podanych poniżej. W celu zapewnienia 
sprawnej dystrybucji prosimy, aby tabletki odbierała jedna, pełnoletnia osoba z danego go-
spodarstwa domowego dla wszystkich jego członków.

Wykaz dawki jednorazowej jodku potasu dla poszczególnej grupy ryzyka
• Noworodki i niemowlęta młodsze niż 1 miesiąc – 0,25 tabletki (12,5 mg) - rozkruszyć, 

dodać do podawanego pokarmu
• Dzieci od miesiąca do 3 lat – 0,5 tabletki (25 mg) - rozkruszyć, dodać do podawanego 

pokarmu
• Dzieci od 3 lat do 12 lat – 1 tabletka (50 mg) - połknąć, popić wodą lub rozkruszyć, dodać 

do chłodnego napoju
• Dorośli i dzieci powyżej 12 lat – 2 tabletki (100 mg) - połknąć, popić wodą lub rozkruszyć, 

dodać do chłodnego napoju
• Kobiety w ciąży, kobiety karmiące piersia w każdym wieku – 2 tabletki (100 mg) -  połknąć, 

popić wodą lub rozkruszyć, dodać do chłodnego napoju, stanowcze powstrzymanie się 
od karmienia piersią przez 48 godzin.

Zaleca się przyjęcie tabletek w ciągu 2 godzin od momentu wystawienia na działanie 
promieniowania (czyli nie w momencie pojawienia się katastrofy w danej elektrowni, a w mo-
mencie wystąpienia realnego zagrożenia na danym terenie). Jednak podanie tabletek w ciągu 
8 godzin od momentu wystawienia na promieniowanie jest wciąż korzystne.

Przed przyjęciem leku należy zapoznać się z broszurą informacyjną dostępną na stronie 
www.smigiel.pl/jod

Kiedy nie przyjmować leku?
- jeśli masz uczulenie na jodek potasu lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
- jeśli masz nadczynność tarczycy, 
- jeśli masz zaburzenia naczyń krwionośnych,
- jeśli masz choroby autoimmunologiczne połączone ze świądem i pęcherzami na skórze.

Niewskazane jest przyjmowanie leku przez osoby powyżej 60. roku życia.

Lp. Nazwa i adres punktu Miejscowości (ulice) 
1 Centrum Kultury w Śmiglu, 

64-030 Śmigiel ul. 
Kościuszki 20 

Koszanowo, Poladowo, Śmigiel, osiedle nr II, tj: ul. 
Wł. Broniewskiego, J. Iwaszkiewicza, I. 
Kraszewskiego, E. Orzeszkowej, L. Rudnickiego, J. 
Słowackiego, St. Wyspiańskiego, Ojca Świętego 
Jana Pawła II, T. Kościuszki, Wł. Sikorskiego, dr 
Fr. Witaszka  

2 Zespół Przedszkoli w Śmiglu 
Śmigiel ul. Leszczyńska 13 

Śmigiel, osiedle nr IV, tj: ul. Kręta, Lipowa, 
Ogrodowa, Zdrojowa, Podgórze, Św. Wita od nr 14 
do nr 48A, Zielona, Ariańska, Boczna, A. Dudycza, 
Dworcowa, I. Krasickiego, Leszczyńska, Osiedle, 
B. Prusa, Hm. Zbigniewa Łukomskiego, Króla 
Stefana Batorego, Walentego Szmalca, Marcina 
Adelta, Jana Kozielskiego, Andrzeja 
Lubienieckiego, Akacjowa, Bukowa, Dębowa, 
Klonowa i Sosnowa. 

3 Szkoła Podstawowa w 
Śmiglu 
Śmigiel ul. Konopnickiej 5 

Śmigiel, osiedle nr I, tj: Al. Bohaterów, J. 
Kilińskiego, St. Kędzierskiego, W. Łepkowicza, A. 
Mickiewicza, Młyńska, Morownicka, Polna, 
Południowa, Poprzeczna, Powstańców Wlkp., 
Rolna, Słoneczna, St. Staszica, 11 Stycznia 1919, 
Stawowa, Winnicka, Wodna. 

4 Szkoła Podstawowa w 
Śmiglu 
Śmigiel ul. Konopnickiej 5 

Śmigiel, osiedle nr III, tj: Fechnera, M. 
Konopnickiej, Kościańska, L. Mierosławskiego, Al. 
I. Paderewskiego, Pl. Wojska Polskiego, Północna, 
Podgórna, Wł. Reymonta, Wiatrakowa, Farna, 
Kątna, J. Matejki, Jagiellońska, Pl. Rozstrzelanych, 
H. Sienkiewicza, dr St. Skarzyńskiego, Krótka, 
Szkolna, Św. Wita od nr 1 do nr 13, Działkowa  

5 Świetlica Wiejska w 
Nietążkowie 

Nietążkowo, Robaczyn, Wydorowo 

6 Świetlica Wiejska w 
Bronikowie  

Bronikowo , Machcin , Morownica, Sikorzyn,  
Nowe Szczepankowo, Stare Szczepankowo, 
Smolno, Podśmigiel 

7 
 

Dom Wiejski w Starym 
Bojanowie 

Stare Bojanowo, Spławie, Olszewo, Sierpowo, 
Parsko, Żydowo 

8 Świetlica Wiejska w 
Wonieściu 

Wonieść, Gniewowo, Jezierzyce,  Zygmuntowo, 
Karmin, Chełkowo 

9 Świetlica Wiejska w 
Żegrówku         

Żegrówko, Bielawy, Żegrowo, Nowy Świat ,Nowa 
Wieś 

10 Dom Wiejski w Czaczu                 Czacz, Glińsko, Nadolnik, Czaczyk 
11 Świetlica Wiejska w 

Przysiece Polskiej 
Przysieka Polska, Stara Przysieka Pierwsza, Stara 
Przysieka Druga, Bruszczewo 

12 Świetlica Wiejska w 
Karśnicach 

Karśnice, Księginki, Nowy Białcz, Stary Białcz, 
Brońsko, Skoraczewo, Prętkowice 

 

Dystrybucja preparatu ze stabilnym jodem
Wykaz punktów wydawania tabletek jodku potasu dla mieszkańców

10 maratonów dla Madzi
Mieszkaniec Widziszewa, 

Dominik Wolff  w ciągu 10 
dni przebiegł 10 maratonów. 
A wszystko to dla rocznej Ma-
dzi ze Śmigla.

Madzia urodziła się z Ze-
społem Downa. Od urodzenia 
zmaga się z bardzo obniżo-
nym napięciem mięśniowym 
i asymetrią, po 6 miesiącu do 
jej życia wtargnął także Ze-
spół Westa – ciężka postać 
padaczki lekoodpornej z licz-
nymi wyładowaniami. Mała 
wojowniczka walczy dzielnie, 
ale potrzebuje codziennej te-
rapii i rehabilitacji, a to wiąże 
się z ogromnymi kosztami.

Swoje wyzwanie Dominik 
rozpoczął 13 października 
startując spod swojego domu. 
Pierwsze kilometry „kręcił” 
wokół miejsca zamieszkania. 

W następnych dniach odwie-
dził miejscowości gminy Śmi-
giel, gminy Kościan, miasto 
Kościan czy Poznań. Jednym 
z etapów wyzwania był udział 
w 21 Poznań Maraton. 

18 października trasa prze-
biegała przez: Starą Przysie-
kę Drugą, Stare Bojanowo, 

Nietążkowo, Śmigiel i Czacz. 
W każdej z tych miejscowo-
ści do akcji przyłączyli się 
uczniowie i pracownicy szkół, 
którzy symbolicznie przebie-
gali z maratończykiem krótki 
odcinek. Przedostatnią are-
ną zmagań była pętla wo-
kół zalewu Rydzyńskiego, 

by ostatni etap zakończyć 
22 października tam, gdzie 
zaczął – czyli maratonem 
wokół miejsca zamieszka-
nia. W ten sposób pan Do-
minik przebiegł ponad 420 
kilometrów.

Każdemu biegowi towa-
rzyszyła puszka, gdzie moż-

na było wpłacić pieniądze 
na rehabilitację małej Madzi. 
Dominik mógł także liczyć na 
wsparcie mentalne rodziny, 
przyjaciół i znajomych, którzy 
przez cały czas towarzyszyli 
mu w wyzwaniu.

Byliśmy tam także my 
– pracownicy Urzędu Miej-

skiego Śmigla. W ciągu 10 
dni przebiegliśmy dystans 
„zaledwie” jednego marato-
nu i tym bardziej doceniamy 
jak ogromnym wyzwaniem 
było przebiegnięcie aż 10 
maratonów. W  imieniu całe-
go śmigielskiego magistratu 
ogromnie gratulujemy!  MM
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24 i 25 września br. Zespół 
Pieśni i Tańca „Żeńcy Wielkopol-
scy” świętował jubileusz 40-lecia 
istnienia. Z tej okazji odbyły się 
dwa koncerty w sali widowiskowej 
Centrum Kultury w Śmiglu, oko-
licznościowa msza święta oraz 
zabawa jubileuszowa dla człon-

ków i zaproszonych gości.
Pierwszego dnia ZPiT zaprezentował widowisko obrzę-

dowe pt. „Wesele morownickie” oraz tańce i przyśpiewki 
z całej niemal Wielkopolski. Drugiego dnia widzowie zo-
baczyli muzykę, taniec i śpiew z różnych regionów Polski.

AKA, Fot. Ariel Brzozowski

Jubileuszowy koncert Młodzie-
żowej Orkiestry Dętej w Śmiglu, 
który odbył się 8 października br. 
w Centrum Kultury w Śmiglu, nie-
wątpliwie był muzyczną ucztą dla 
jego uczestników.

45 lat działalności było okazją 
do złożenia gratulacji śmigielskiej 

orkiestrze oraz wręczenia odznaczeń przyznanych przez 
Wielkopolski Związek Chórów i Orkiestr. 

Gratulacje i życzenia przyjął także Piotr Błaszkowski, 
który dziesięć lat temu przejął od Jana Nowickiego pa-
łeczkę kapelmistrza.

Zarząd MOD wręczył także statuetki „Przyjaciel Orkie-
stry” osobom i instytucjom, które wspierają ich działal-
ność. AKA

Miejska Biblioteka Pu-
bliczna w Śmiglu do-

łączyła do Ogólnopolskiego 
Dnia Głośnego Czytania. 
Z tej okazji w Centrum Kul-
tury w Śmiglu spotkali się 
uczniowie klas III Szkoły 
Podstawowej im. Konstytu-
cji 3 Maja w Śmiglu. Każda 

Święto Czytania w Śmiglu

klasa przygotowała i odczy-
tała fragmenty wybranych 
przez siebie książek. Usły-
szeć mogliśmy m.in. „Dzieci 
z Bullerbyn” Astrid Lindgren 
czy „Dziadka i Niedźwiadka” 
Łukasza Wierzbickiego. Na 
uczestników czekała słodka 
przekąska. AL

Po przerwie spowo-
dowanej pandemią, 

8 października br. w Żegrów-
ku ponownie odbył się „Hu-
bertus” zorganizowany przez 
Stowarzyszenie Sportowe 
Pegaz oraz Ośrodek Kultury 
Fizycznej i Rekreacji w Śmi-
glu, przy wsparciu sołectwa 
Żegrówko.

„Hubertus” to święto my-
śliwych, leśników i jeźdźców 
organizowane przez jeźdź-
ców na zakończenie sezonu, 
a przez myśliwych na począt-

Gonili za lisem

ku sezonu polowania jesien-
no-zimowego.

Z oferty takiej formy re-
kreacji skorzystało ponad 
100 osób. Po przejeździe 
bryczkami, na łące przy sta-
wie w Żegrówku odbyła się 
tradycyjna pogoń za lisem. 
Wszyscy uczestnicy pogoni 
zostali nagrodzeni brawami, 
a zwycięzca otrzymał pa-
miątkowy puchar. Podczas 
biesiady nie zabrakło gro-
chówki z kotła oraz kiełbasy 
z ogniska. AKA

Mieszkańcy Żegrowa, 
Żegrówka i Bielaw 18 

września br. bawili się na do-
rocznym „Festynie Pieczone-
go Ziemniaka – pożegnanie 
lata”.

Pomimo kapryśnej pogo-
dy na festyn przybyło spo-
ro osób, które skorzystały 
z oferowanych im atrakcji. 
Na najmłodszych czekały 
przejażdżki bryczką oraz 
przygotowane przez Ośrodek 
Kultury Fizycznej i Rekreacji 
w Śmiglu gry i zabawy spor-
towe. Za udział w konku-
rencjach dla  dzieci przewi-
dziano drobne 
upominki, tak 
więc chętnych 
nie brakowa-
ło. Równolegle 
rozgrywany był 
turniej siatków-
ki, w którym 
każdą wioskę 
reprezentował 

jeden zespół. Po rozegraniu 
wszystkich spotkań i podli-
czeniu punktów najlepszą 
ekipą okazało się Żegrowo, 
na drugim miejscu uplasowa-
ło się Żegrówko, a na trzecim 
Bielawy. Każdy zespół otrzy-
mał pamiątkowy puchar. O ile 
rozgrywki siatkarskie były 
zdominowane przez panów, 
o tyle w obieraniu ziemnia-
ków dominowany zespoły 
kobiece. Pierwsze miejsce 
zdobyły panie z Żegrowa, 
drugie z Żegrówka, a trzecie 
z Bielaw. 

AS

Pożegnano lato
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W dwóch gospodarstwach 
rolnych z gminy Śmigiel 
odbyła się wizyta studyjna 
w ramach realizowanego 
przez Federację Grup i Pro-
ducentów Wołowina Polska 
projektu pn. „Poprawa pozy-
cji konkurencyjnej rolników 
dzięki ograniczeniu roli po-
średników w łańcuchu pro-
dukcji wołowiny”. 

50 rolników reprezentują-
cych województwa: podla-
skie i warmińsko-mazurskie 
odwiedziło 21 września br. 
gospodarstwo Cezarego Li-
sowskiego z Olszewa oraz 
Jana Pietrzaka w Księgin-
kach. Drugi z rolników jest 
prezesem Federacji.  W ca-
łym projekcie bierze udział 
100 rolników z czterech 
województw: podlaskiego, 
warmińsko-mazurskiego, 
kujawsko-pomorskiego oraz 
wielkopolskiego. 

- Jako hodowcy bydła bo-
rykamy się z wieloma pro-
blemami. Jednym z nich jest 
dominująca pozycja pośred-
ników w łańcuchu produkcji. 

Rolnicy jednoczą siły

Szczególnie na etapie zaku-
pu młodego bydła – cieląt 
i odsadów, których tradycyj-
nym zagłębiem jest północ-
ny wschód Polski. Chcemy 
połączyć siły. Młode bydło 

– cielęta oraz odsady trafia-
ją głównie do województw 
kujawsko-pomorskiego oraz 
wielkopolskiego za pośred-
nictwem kilku pośredników. 
Dominującą pozycję mają 
również pośrednicy na etapie 
sprzedaży dorosłych sztuk. 

Potrzebna jest natychmia-
stowa zmiana układu sił 
w łańcuchu, w którym wystę-
puje wiele nieprawidłowości, 
a pozycja rolników jest w nim 
zdecydowanie najsłabsza. 

Ten projekt ma na celu na-
wiązanie kontaktów wśród 
hodowców bydła, poszerze-
nie wiedzy rolników oraz wy-
mianę doświadczeń. - podsu-
mowuje przedsięwzięcie Jan 
Pietrzak. 

AKA

Fot. Patryk Chabasiński

W czwartek 13 października 2022 roku oficjalnie oddano do użytku skatepark w Śmiglu. 
Pierwsze przejazdy zrealizowali zawodowcy ze szkółki skate K-ROLL z Poznania, którzy 
przeprowadzili 30-minutowy pokaz by następnie oddać plac uczniom szkół podstawowych 
z gminy Śmigiel i przeprowadzić z nimi warsztaty jazdy. 
Przypominamy:
- urządzenia skateparku przeznaczone są wyłącznie do jazdy na łyżworolkach, desko-
rolkach, BMX-ach i hulajnogach,
- osoby korzystające ze skateparku mają obowiązek używania kasku ochronnego oraz 
kompletu ochraniaczy,
- nieletni mogą na terenie skateparku przebywać wyłącznie pod opieką rodziców lub 
opiekunów. AKA

Skatepark otwarty
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Z POLICJI
8 października – Śmigiel

Około godz. 23:10 w miej-
scowości Śmigiel na ul. Ko-
ściuszki, 32-letni mieszka-
niec gminy Przemęt posiadał 
przy sobie substancje psy-
chotropowe wbrew przepi-
som ustawy. Postępowanie 
prowadzi KPP w Kościanie.

9 października – Sierpowo
Około godz. 13:35, 39-let-

nia mieszkanka miejscowo-
ści Leszno kierując pojazdem 
marki Peugeot potrąciła jadą-
cego na rowerze 36-letniego 
mieszkańca miejscowości 
Kościan. Uczestnicy zda-
rzenia trzeźwi, nie obnieśli 
obrażeń. Sprawczyni została 
ukarana mandatem karnym.

14 października – Żegrowo
Około godz. 20:45, 19-let-

nia mieszkanka gminy Śmi-
giel posiadała przy sobie 
substancje psychotropowe 
w postaci metamfetaminy 
wbrew przepisom ustawy. 
Postępowanie prowadzi KPP 
w Kościanie 

14 października – Śmigiel 
Około godz. 0:30 na ul. 

Leszczyńskiej, 25-letni 
mieszkaniec gminy Śmigiel 
kierując pojazdem mar-
ki Mercedes posiadał przy 
sobie substancje psycho-
tropowe w postaci metam-

fetaminy wbrew przepisom 
ustawy. Ponadto pobrano od 
kierującego krew do badań 
za zawartość substancji za-
bronionych. Postępowanie 
prowadzi KPP w Kościanie.

15 października – Śmigiel 
Około godz. 1:15 na ul. 

Świętego Wita, 35-letni 
mieszkaniec gminy Śmigiel 
posiadał przy sobie substan-
cje psychotropowe w postaci 
metamfetaminy wbrew prze-
pisom ustawy. Postępowanie 
prowadzi KPP w Kościanie.

17 października – Spławie
Około godz. 11:35, 36-let-

nia mieszkanka gminy Ko-
ścian kierując pojazdem 
marki Renault wykonała 
nieprawidłowy manewr skrę-
cania, doprowadzając do 
zderzenia z pojazdem mar-
ki Audi, którym kierowała 
32-letnia mieszkanka gminy 
Śmigiel. Sprawczyni została 
ukarana mandatem karnym.

18 października – Karmin
Około godz. 22:15, 26-let-

ni mieszkaniec gminy Śmi-
giel posiadał przy sobie 
substancje psychotropowe 
w postaci amfetaminy wbrew 
przepisom ustawy. Zatrzy-
many przez policjantów z PP 
w Śmiglu. Postępowanie pro-
wadzi KPP w Kościanie.

ZAPRASZAMY
30 października 
godz. 18:00 - Koncert Akustyczny – „Tych, których nie 
ma” – kaplica poewangelicka w Śmiglu.

11 listopada 
Święto Niepodległości, godz. 11:00 – Apel Pamięci przy 
obelisku hm. Z. Łukomskiego, 11:30 – Msza św. w ko-
ściele farnym, godz. 17:00 – Premiera filmu „Śmigiel ‘39” 
– sala widowiskowa Centrum Kultury w Śmiglu.
UWAGA! Obowiązują bezpłatne wejściówki.

12 listopada
godz. 17:00 – drugi seans filmu „Śmigiel ‘39” – sala 
widowiskowa Centrum Kultury w Śmiglu.UWAGA! 
Obowiązują bezpłatne wejściówki, dostępne 
w Izbie Pamięci Ziemi Śmigielskiej i MBP w Śmiglu.

13 listopada
Koncert BIG CYC akustycznie - bilety do nabycia w IPZS.

3 grudnia 
Akcja Poboru Krwi – Centrum Kultury w Śmiglu.

11 grudnia 
Jarmark Bożonarodzeniowy z Krainą Bajek – targowisko 
miejskie.

Diana Mulczyńska oraz 
Bartosz Tycner ze 

Śmigielskiego Towarzystwa 
Cyklistów tryumfowali na pre-
stiżowych zawodach. 

Diana z sukcesem zakoń-
czyła klasyfikację generalną 
XIII Grand Prix Kaczmarek 
Electric MTB 2022, które 
składało się z 12 etapów 
na terenie województw: lu-
buskiego, dolnośląskiego 
i wielkopolskiego. Wystarto-
wała w kategorii młodziczka 
w 9 etapach, meldując się 
9 razy na podium, w tym 
6-krotnie stając na jego naj-
wyższym stopniu.

Udany sezon

Z sukcesem w swojej ka-
tegorii wiekowej, klasyfikację 
generalną w trzecim sezonie 
starów MTB w Bike Marato-
nie, zakończył także Bartosz 
Tycner, zostając najlepszym 
młodzikiem. Bike Marton 
składał się z 11 edycji na 
bardzo wymagających tra-
sach górskich. Bartek sta-
wał 8 razy na podium, w tym 
dwukrotnie na najwyższym 
stopniu. Zawodnik ŚTC wziął 
również udział w Grand Prix 
Kaczmarek Electric. Tam 
również 8 razy stanął na 
podium. Wynik zapewnił mu 
2 miejsce w klasyfikacji.

AKA

1 października br. odbył się 
rajd rowerowy w ramach XVI 
edycji Śmigielskiej Jesieni 
Turystycznej zorganizowany 
przez Ośrodek Kultury Fi-
zycznej i Rekreacji w Śmiglu 
oraz Radę Sołecką Wsi Że-
grówko.

Celem wydarzenia było 
promowanie jazdy rowerem 
jako zdrowego stylu życia, 
a także spędzenia wolnego 

Rowerem na metę

czasu na poznawaniu lokal-
nych walorów turystycznych 
i dobrej zabawie. Trasa rajdu 
prowadząca do mety w Że-
grówku była dowolna. Na me-
cie czekały na uczestników 
przygotowane „na wesoło” 
konkursy, w których każdy 
mógł spróbować swoich sił. 

 AKA
Fot. AS
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·  Biblioteka poleca  ·

Zakochani w alpakach
„Strażak. Życie w ciągłej 

akcji” – Waldemar Pruss

Bohaterowie codzienno-
ści, którzy narażają własne 
życie, aby ocalić setki innych 
istnień. Ruszają do akcji, nie 
wiedząc, czy z niej wrócą. 
Podejmują szybkie decyzje 
w chwili zagrożenia. Praca 
strażaka to poświęcenie, któ-
re nie zna granic.

Odgłos wyjącej syreny.
Ogień, brud, duszący dym, 

sadza, krew, ulatniający się 
gaz, niezidentyfikowane sub-
stancje chemiczne, smród 
spalenizny, płacz, porozrzu-
cane fragmenty pojazdów, 
fekalia, cierpienie, śmierć.

Jeden wielki bałagan. Ob-
razy, których nie da się łatwo 
wymazać z pamięci.

Praca strażaka to nie tylko 
walka z ogniem. To również 
między innymi ratowanie 
życia ofiar wypadków dro-
gowych, czy zabezpieczanie 
terenu działań ratowniczych. 
W tym zawodzie najważniej-
sza jest pasja. Bez niej nie 
uda się długo wytrzymać. Bo 
to życie w ciągłej gotowości, 
w ciągłej akcji. To strażacy, 
pierwsi na miejscu zdarze-
nia, dają szansę na nowy 
początek tym, którzy tego 
potrzebują.

Waldemar Pruss, strażak 
z kilkunastoletnim doświad-
czeniem, opowiada o swojej 
pasji i drodze, często cięż-
kiej i wyboistej. Pokazuje za-
skakujące i nieznane dotąd 
kulisy tej pracy. Oddaje naj-
bardziej niebezpiecznie i za-
trważające akcje, które wy-
znaczają rytm życia. Zadaje 
w końcu pytanie: Czy warto 
było zostać strażakiem?

Tym razem Miejska Bi-
blioteka Publiczna w Śmiglu 
poleca książkę o ludziach  
i zawodzie najbardziej podzi-
wianych i szanowanych.

Zupa krem z papryki

Składniki:
8 szt. czerwonej papryki, 400 ml passaty pomidorowej, 2 szt. ce-

buli, 4 ząbki czosnku, 1 szt. chilli, 2 łyżki oleju rzepakowego, oliwa 
z oliwek, 700 ml bulionu warzywnego (ewentualnie drobiowego), 
plasterki chorizzo do dekoracji, bagietka, przyprawy: sól, pieprz, 
oregano, chilli, papryka wędzona, papryka ostra i cukier.

Przygotowanie:
Piekarnik należy rozgrzać do 200°C z termoobiegiem. Następnie 

myjemy i przekrawamy na połówki paprykę, wyciągamy szypułki 
i nasiona, skrapiamy połowki oliwą z oliwek i pieczemy w piekarniku do momentu, aż skórka się „przypali”. Tak przy-
gotowaną paprykę przykrywamy folią aluminiową na parę minut (wtedy zaparuje i łatwiej będzie można ją obrać) i na-
stępnie obieramy ją ze skórki. W garnku rozgrzewamy olej rzepakowy, przesmażamy kolejno: cebulę, chilli i czosnek. 
Wrzucamy papryki, mieszamy i dusimy ok 5 minut. Zalewamy całość passatą i bulionem. Gotujemy 10 minut. Całość 
blendujemy i doprawiamy: solą, pieprzem, papryką ostrą i wędzoną oraz cukrem. Na koniec plasterki chorizo i bagietki 
chrupkujemy na suchej patelni. Smacznego!

Zupa z papryki rozrzeje nas w chłodne, jesienne dni. 

Rodzina Hyżyków w li-
stopadzie ubiegłego roku 
przeprowadziła się z Lesz-
na do Wydorowa, aby 
spełnić swoje marzenie 
i zamieszkać ze stadem al-
pak na wsi. Swoją zagrodę 
nazwali „Alpakowe marze-
nie”. Postanowiliśmy spo-
tkać się z właścicielami, 
aby móc Państwu przed-
stawić historię tej Rodziny. 

Państwo Honorata i Ma-
ciej Hyżyk wspólnie z cór-
kami Natalią i Zuzanną zaj-
mują się alpakami. Wszyscy 
są bardzo zaangażowani 
w opiekę nad stadem, które 
składa się z sześciu doro-
słych osobników i jednego 
4-miesięcznego malucha. Na 
profilu fb „Alpakowe Marze-
nie” tak właściciele prezen-
tują swoich podopiecznych: 
„Na imię mam Pixel i razem 
z moją alpakową rodzinką 
zapraszam Cię na odwie-
dzinki! Razem z braćmi - Ti-
murem, Charlie’m i Figarem 
- z dziewczynami - Aisha 
i Jeżyna - i z dzieciaczkiem 
Jeżyny - Flokim - mieszkamy 
w Wydorowie 5a (64-030) 
pod Śmiglem.”

Anita Kasperska (AK): 
Czym podyktowana była 
Państwa decyzja o przepro-
wadzce na wieś i założeniu 
hodowli? Na facebookowej 
prezentacji napisaliście: „Je-
steśmy rodziną mieszczu-
chów, która zakochała się 
w alpakach od pierwszego 
wejrzenia”.

Honorata Hyżyk (HH): 
Decyzję podjęliśmy już dwa 

lata temu. Chcieliśmy zwolnić 
tempo i prowadzić spokoj-
niejszy tryb życia. Z realiza-
cją czekaliśmy do chwili, aż 
córka ukończy szkołę, aby 
nie musiała dojeżdżać. Po-
mysł był mój, ale cała rodzina 
zaangażowała się w przed-

sięwzięcie. Szukaliśmy od-
powiedniej nieruchomości 
na wsi dla nas i dla naszych 
upragnionych alpak. Mąż 
wypatrzył właśnie tę w Wy-
dorowie. Decyzja o kupnie 
zapadła błyskawicznie. Na 
co dzień pracujemy na eta-
tach, a „Alpakowe Marzenie” 
to nasza rodzinna pasja. Ja 
jestem nauczycielką języka 
polskiego, a mąż kierowcą. 
Starsza córka też już pracuje, 
a młodsza w tym roku rozpo-
częła studia.

AK: Na profilu fb prezentu-
jecie waszą alpakową rodzi-
nę. Jakie cechy charaktery-
zują te zwierzęta?

HH: Z pewnością są to 
zwierzęta stadne i bardzo 
przyjazne dla ludzi. Należą 
do rodziny wielbłądowatych, 

a pochodzą z Ameryki Po-
łudniowej. W naszym alpa-
karium mamy dwie odmiany 
Huacaya oraz Suri. Te pierw-
sze mają puszyste i kędzie-
rzawe owłosienie, zaś drugie 
charakteryzują się dłuższym 
owłosieniem. Ich wełna jest 

bardzo ciepła i miła w doty-
ku. Każda z nich ma swoje 
specyficzne usposobienie. 
Np. kiedy ktoś odwiedzi na-
sze gospodarstwo i planuje-
my spacer do lasu, to wiemy, 
które chcą iść ze sobą w pa-
rze, a które nie pójdą razem. 
Mamy w stadzie rozrabia-
kę, który swoją ciekawością 
przysparza nam śmiesznych 
sytuacji. Mamy też łakom-
czucha, który może jeść bez 
końca.

AK: Na czym polega pielę-
gnacja alpak? 

HH: Ich dieta to głównie 
trawa, czysta woda, wy-
słodki buraczane, lucerna, 
marchewka. Konieczne jest 
także karmienie ich specjal-
ną paszą, która dostarczy 
im niezbędnych witamin, 

minerałów i białka. Mamy 
też weterynarza, który dba 
o ich zdrowie. Niestety nie 
znaleźliśmy w pobliżu gospo-
darstwa rolnego, od którego 
moglibyśmy kupić lucernę. 
Jeśli ktoś w gminie Śmigiel 
uprawia lucernę, chętnie ku-
pimy. Raz w roku strzyżemy 
je. Z pozyskanej przędzy ro-
bię na drutach skarpety. Mia-
łam także chętną znajomą 
na kołdrę wypełnioną wełną 
alpak.

AK: Co alpaki mają cha-
rakterystycznego w swojej 
budowie?

HH: Mamy w stadzie alpa-
kę, która ciągle się uśmie-
cha. Mówimy tak o Aishy. 
Pokazuje ona często swoje 
uzębienie. Ciekawostką jest, 
że zęby mają tylko w dol-
nej szczęce. Górna to tylko 
twarde dziąsła. Ich kopyta są 
miękkie jak psia łapa, a ich 
pazury wymagają obcinania. 

AK:  Na koniec naszej roz-
mowy najważniejsze pytanie: 
Dlaczego warto do Was przy-
jechać?

HH: Jeśli czytelnicy Witry-
ny zechcą poznać naszych 
podopiecznych i spotkać się 
z nimi w Wydorowie, to gwa-
rantujemy spędzenie czasu 
w doborowym towarzystwie 
Pixela, Timura, Charlie’go, 
Figara, Aishy, Jeżyny i jej 
potomstwa Flokiego. Obco-
wanie ze zwierzętami po-
zwala zapomnieć o troskach 
i zrelaksować się. Spełnili-
śmy swoje marzenie i swoim 
szczęściem chcemy dzielić 
się z innymi.

AKA

Michał Kaźmierczak, te-
nisista KS Polonia Śmigiel 
zajął piąte miejsce podczas 
I Grand Prix Polski Kadetek 
i Kadetów w Krakowie. Za-
wody odbyły się w pierwszy 
weekend października br. 
Michał rozegrał dużo pięcio-
setowych spotkań, między in-
nymi pokonując podczas nich 
medalistę mistrzostw Europy.

Śmigielski Klub w GP Pol-
ski reprezentowali także: Ju-

lia Borowska oraz Zuzanna 
Wieczorek. 

Julia uplasowała się na 13. 
miejscu. 

Z turnieju eliminacyjnego 
do zawodów awansowała 
Zuzanna, która była jedną z 
trzech najmłodszych zawod-
niczek w Krakowie i ostatecz-
nie wywalczył 57. lokatę. Te-
nisistom towarzyszył trener 
Eryk Hertmanowski.

AKA, fot. KS Polonia

Michał piątym kadetem


