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W pierwszy pi¹tek wrzeœnia Marcin
Jurga - zastêpca burmistrza Œmi-

gla wraz z Maj¹ Moskw¹-Loman – sekre-
tarzem Œmigla podziêkowa³ Angelice Ko-
nieczce za dwumiesiêczn¹ pracê w Urzê-
dzie Miejskim Œmigla, któr¹ wykonywa-
³a na w³asn¹ proœbê nieodp³atnie w ra-
mach wolontariatu. Pani Angelika zg³o-
si³a siê do burmistrza Œmigla o mo¿li-
woœæ zdobycia urzêdniczego doœwiadcze-
nia, jako wolontariusz, gdy¿ zdobycie
praktyki uwa¿a³a za cenne.

Poza podziêkowaniami za rzetelne
i sumienne wykonywanie powierzonych
zadañ oraz zaanga¿owanie w pomoc pra-
cownikom urzêdu pani Angelika otrzy-
ma³a drobny upominek.

AKA
foto A. Kasperska

Podziêkowanie dla wolontariuszki

Gmina Œmigiel podejmie wspó³pracê
      z gmin¹ Powidz. List intencyjny
3 wrzeœnia br. podpisa³ Marcin Jurga –
zastêpca burmistrza Œmigla z Jakubem

Wspó³praca z gmin¹ Powidz
Gwit – wójtem gminy Powidz. Obydwie
gminy zadeklarowa³y wspó³pracê w na-
stêpuj¹cych dziedzinach: oœwiaty, kultu-
ry, turystyki, sportu i rekreacji, która

skierowana bêdzie przede wszystkim dla
dzieci i m³odzie¿y.

AKA

Angelika Konieczka  otrzyma³a podziêkowanie
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W Starym Bojanowie zakoñczy³ siê
remont ulicy Ma³ej. Po³o¿enie no-

wej nawierzchni z kostki brukowej na osie-
dlowej drodze kosztowa³o gminê 210 ty-
siêcy z³otych. Wykonawc¹ by³ Zak³ad Go-
spodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Œmiglu.

8 wrzeœnia br. symbolicznego przeciêcia
wstêgi dokonali wspólnie: burmistrz – Ma³-
gorzata Adamczak, Wies³aw Kasperski –
przewodnicz¹cy Rady Miejskiej i zarazem
so³tys Starego Bojanowa, a tak¿e miesz-
kaniec ulicy Ma³ej.

W uroczystoœci, poza mieszkañcami osie-
dla, uczestniczyli tak¿e cz³onkowie Rady
So³eckiej, Tomasz Pawlak – kierownik
ZGKiM, Blandyna Pella – kierownik Wy-
dzia³u Infrastruktury Urzêdu Miejskiego
Œmigla oraz Bogdan Marciniak – pracow-
nik tego wydzia³u.

AKA, foto A. Kasperska

Nowa Ma³a

W gminie Œmigiel trzynaœcie par ma³-
¿eñskich œwiêtowa³o „z³ote gody”.

W œrodê, 16 wrzeœnia, w Restauracji Mar-
ta w Œmiglu, w dowód uznania i podziê-
kowania za podtrzymywanie tradycji ro-
dzinnych i macierzyñski trud, jubilaci
odebrali z r¹k burmistrz - Ma³gorzaty
Adamczak okolicznoœciowe medale przy-
znawane przez Prezydenta RP.

We wrêczaniu odznaczeñ pani bur-
mistrz asystowali: Wies³aw Kasperski –
przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Œmigla,
Maja Moskwa-Loman – sekretarz Œmigla
oraz Marcin Jurga – zastêpca burmistrza
Œmigla. Gratulacje dostojnym ma³¿eñ-
skim parom z³o¿y³a tak¿e Dorota Skoru-
piñska – kierownik œmigielskiego Urzê-
du Stanu Cywilnego.

Z³oty jubileusz obchodzili: Barbara
i Kazimierz Buchwald, Miros³awa i Jerzy
Kotliñscy, Jadwiga i Kazimierz Nowa-
czyk, Bo¿ena i Jan Okupniczak, Bo¿ena
i Stanis³aw Sobierajewicz, Kazimiera
i W³adys³aw Stachowiak, Krystyna i Sta-
nis³aw Szczerbal ze Œmigla, Genowefa

Ma³¿eñskie 50 lat

i Adam Dorynek oraz Zofia i Jerzy Szy-
mocha ze Starego Bojanowa, Halina i Ry-
szard Koœciañscy z Wonieœcia, Pelagia
i Marian Mocek z ¯egrówka, Zofia i Je-

rzy Olejnik z Gniewowa, a tak¿e Krysty-
na i Bronis³aw Drost z Robaczyna.

AKA
foto A.Kasperska

Przeciêcie wstêgi na ul. Ma³ej

Jubilaci podczas spotkania w restauracji „Marta”

Zaszczytne 101 lat

Pani Maria Jasiak z Sierpowa 1 wrze-
œnia br. obchodzi³a 101 urodziny.

W zwi¹zku z tym burmistrz Œmigla - Ma³-
gorzata Adamczak, sekretarz Œmigla -
Maja Moskwa-Loman, kierownik Urzê-
du Stanu Cywilnego - Dorota Skorupiñ-
ska oraz przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Œmigla - Wies³aw Kasperski zawitali u so-
lenizantki z ¿yczeniami.

W³odarze gminy nie tylko z³o¿yli pani

Marii ¿yczenia, ale tak¿e
przekazali jej urodzino-
wy bukiet i prezent – ze-
staw rêczników. Sêdziwa
mieszkanka ziemi œmi-
gielskiej przyjê³a goœci
z uœmiechem na twarzy.

M.M.
foto

Maja Moskwa-Loman

Pani Maria z goœæmi
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Nie ma w¹tpliwoœci, ¿e „Lalka” Bole-
s³awa Prusa to pere³ka polskiej lite-

ratury. To w³aœnie ta ksi¹¿ka sta³a siê te-
matem tegorocznej edycji ogólnopolskiej
akcji „Narodowe Czytanie” zainicjowanej
przez prezydenta Bronis³awa Komorow-
skiego. Ju¿ po raz trzeci mieszkañcy
Œmigla mile spêdzili czas wspólnie odczy-
tuj¹c fragmenty wybranego utworu
z kanonu literatury polskiej. Jak co roku,
spotkanie odby³o siê na œmigielskim ryn-
ku, w kawiarence literackiej umieszczo-
nej tu¿ przy fontannie. Jego organizato-
rami byli burmistrz Œmigla – Ma³gorza-
ta Adamczak oraz pracownicy Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Œmiglu.

Imprez¹ zainteresowa³o siê wielu miesz-
kañców spaceruj¹cych po „mieœcie wia-
traków”. Z uœmiechem i zainteresowa-
niem do³¹czyli oni do grona uczestników
„Narodowego Czytania”.

Spotkanie rozpoczê³o uroczyste powi-
tanie odtwórców bohaterów „Lalki”. Iza-
bela £êcka, której wizerunek przybra³a
prowadz¹ca zajêcia teatralne w Centrum
Kultury w Œmiglu – Kinga KaŸmierczak
oraz Stanis³aw Wokulski, w którego po-
staæ znakomicie wcieli³ siê emerytowa-
ny nauczyciel – Wojciech Ciesielski do
kawiarenki literackiej przybyli piêknie
przybranym zaprzêgiem. Para zosta³a
oficjalnie powitana przez bibliotekarkê –
Barbarê Mencel. Nastêpnie uczennice

Lalka na Œmigielskim Rynku

œmigielskiego gimnazjum wspólnie
z opiekunem - nauczycielem jêzyka pol-
skiego, Monik¹ W³och rozpoczê³y
wspóln¹ lekturê „Lalki”. Nie oby³o siê
tak¿e bez odczytania dzie³a z podzia³em
na rolê. Izabela £êcka, Stanis³aw Wokul-
ski oraz hrabia Tomasz £êcki (którego
kwestie zinterpretowa³ pracownik Cen-
trum Kultury – Piotr Majer) pe³nym te-
atralnego kunsztu odczytem przenieœli
s³uchaczy do bar wnego XIX wieku.
Do wspólnego czytania do³¹czyli równie¿
przyjaciele Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej w Œmiglu.

Uczestnicy „Narodowego Czytania”
mogli podziwiaæ piêkne, epokowe stro-
je, w które przebrane by³y bibliotekarki
oraz czêœæ z obecnych goœci. Epokow¹
aurê stworzy³a tak¿e, s³yszana w tle,
muzyka. Ka¿dy z obecnych mia³ okazjê
skosztowaæ kawy „Isabelle” za symbo-
liczn¹ z³otówkê. Organizatorzy uraczyli
dzieci darmow¹ lemoniad¹, a burmistrz
spontanicznym gestem poczêstowa³a
wszystkich uczestników pysznym, domo-
wym ciastem. Niedzielne, urokliwe po-
po³udnie na œmigielskim rynku zwieñ-
czy³o nagrodzenie przez burmistrza Œmi-
gla upominkiem niemal najm³odszej
uczestniczki spotkania – panny Chom-
skiej za najlepsz¹ dziewiêtnastowieczn¹
charakteryzacjê.

Organizatorzy wydarzenia pragn¹ po-
dziêkowaæ wszystkim tym, którzy przy-
czynili siê do uœwietnienia imprezy: dy-
rektorowi Koœciañskiego Oœrodka Kul-
tury – Januszowi Dodotowi za wypo¿y-
czenie strojów, Rajmundowi Michalskie-
mu z Karœnic za u¿yczenie zaprzêgu kon-
nego, w³aœcicielowi „Agory” – Miros³a-
wowi Grzesiewiczowi za udostêpnienie
stolików oraz krzese³ do ogrodowej ka-
wiarenki, a tak¿e wszystkim uczestni-
kom, aktorom kó³ka teatralnego oraz
pozosta³ym czytaj¹cym i s³uchaczom.

Agnieszka Klak
foto Marlena Nowak-Bia³as

Nie zabrak³o seniorówPrzy³¹czy³a siê m³odzie¿ gimnazjalna

Pami¹tkowe zdjêcie

Mi³o by³o pos³uchaæ „Lalki” przy kawie „Izabelle”

„Narodowe Czytanie” przy fontannie
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115 lat Œmigielskiej Kolei W¹skotorowej

Œmigielska kolejka ma ju¿ 115 lat,
      w zwi¹zku z tym obchodzony jubile-
usz by³ huczny. By³ tort, goœcie, urodzi-
nowe ¿yczenia, przejazdy, gry i zabawy,
zawody i przeja¿d¿ki drezynowe, gra³a
orkiestra dêta, a na zakoñczenie dnia
odby³ siê widowiskowy pokaz sztucznych
ogni.

Przejazd wagonem motorowym na tra-
sie Œmigiel-Stare Bojanowo-Œmigiel, któ-
ry odby³ siê ju¿ rankiem 20 wrzeœnia br.,
rozpocz¹³ urodzinowe obchody. Tego
dnia z wszystkich jubileuszowych prze-
jazdów skorzysta³o ponad 500 osób.
W oficjalnej czêœci zagra³a M³odzie¿owa
Orkiestra Dêta ze Œmigla pod batut¹ ka-

pelmistrza Piotra B³aszkowskiego.
¯yczenia od przyby³ych goœci, wœród któ-
r ych byli m.in.: Wojciech Ziemniak –
pose³ na Sejm RP, Marek Sowa oraz Wie-
s³aw Szczepañski – radni Sejmiku Woje-
wództwa Wielkopolskiego, Honorata
Koz³owska – burmistrz Miasta i Gminy
Wielichowo, Konrad Malicki – burmistrz
Czempinia, Rafa³ Klem – wiceprzewod-
nicz¹cy Rady Miejskiej Œmigla wraz
z radnymi, zastêpca burmistrza Œmigla
– Marcin Jurga, sekretarz Œmigla – Maja
Moskwa-Loman, prezydenci grup moto-
cyklowych - Marian Grycz ze Œmigla oraz
Andrzej Ciorga z Wielichowa, odebrali
wspólnie burmistrz – Ma³gorzata Adam-

czak oraz Tomasz Pawlak – kierownik
Zak³adu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Œmiglu. Historiê jubi-
latki przybli¿y³ Józef Cieœla – wiceprezes
Stowarzyszenia Przyjació³ Œmigielskiej
Kolejki W¹skotorowej, a œwieczki na uro-
dzinowym torcie w kszta³cie lokomoty-
wy z wagonami zdmuchnêli: W³odzi-
mierz Drótkowski – prezes Stowarzysze-
nia, burmistrz Ma³gorzata Adamczak
oraz Tomasz Pawlak – kierownik ZGKiM
w Œmiglu.

W Jubileuszowych Zawodach Drezyno-
wych, zorganizowanych przez Stowarzy-
szenie Przyjació³ Œmigielskiej Kolejki
W¹skotorowej, wziê³o udzia³ 13 dru¿yn.

Chêtnych do przejazdów nie brakowa³o

Gra³a M³odzie¿owa Orkiestra Dêta ze Œmigla

Œmigielscy kolejarze

Zaproszeni goœcie

By³ tort urodzinowy ze œwieczkami Wszyscy zostali poczêstowani tortem
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Okaza³e nagrody oraz puchary trafi³y do
zwyciêskich ekip. Pierwsze miejsce za-
jê³a dru¿yna „Kowale”, drugie „Jastrzê-
bie”, a trzecie „Wilki”. Na zorganizowa-
nie zawodów stowarzyszenie otrzyma³o
wsparcie z bud¿etu gminy Œmigiel.

W programie niedzielnych obchodów
zaplanowano równie¿ zwiedzanie loko-
motywowni z przewodnikiem, przeja¿d¿-
ki drezynami, konkursy oraz gry i zaba-
wy dla dzieci, a tak¿e dla doros³ych. Wie-
czorem rozpalono ogniska, na których
pieczono kie³baski i ziemniaki. Imprezie
towarzyszy³a równie¿ wystawa archiwal-

nych zdjêæ oraz stoiska z publikacjami
i kolejkowymi pami¹tkami. Przed pu-
blicznoœci¹, z repertuarem o tematyce
kolejowej, wyst¹pili tak¿e wokaliœci i wo-
kalistki ze Studia Piosenki MUZOL pro-
wadzonego przez Ewê Halatyn.

Jubileusz 115-lecia Œmigielskiej Kolei
W¹skotorowej odby³ siê pod honorowym
patronatem Marsza³ka Województwa
Wielkopolskiego i zosta³ dofinansowany
ze œrodków Samorz¹du Województwa
Wielkopolskiego. Wsparcia udzielili tak-
¿e: gmina Œmigiel, Zak³ad Wodoci¹gowo-
Kanalizacyjny w Œmiglu oraz Starostwo

Powiatowe w Koœcianie.
W organizacjê imprezy, poza operato-

rem Zak³adem Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Œmiglu, w³¹czyli siê
równie¿: Stowarzyszenie Przyjació³ Œmi-
gielskiej Kolejki W¹skotorowej, Centrum
Kultury w Œmiglu oraz Oœrodek Kultury
Fizycznej i Rekreacji w Œmiglu, zaœ me-
dialny patronat nad imprez¹ objêli: Ga-
zeta Koœciañska, Telewizja Leszno, Ra-
dio Elka, Fakty Koœciañskie, Panorama
Leszczyñska, Radio Merkury oraz Gaze-
ta ABC.

AKA, fot. M. Dymarkowska

Burmistrz podziêkowa³a za pomoc

Wokaliœci Studia Piosenki „Muzol” Kobiety na drezyny!

Dru¿yna - teœæ z ziêciem Zwyciêzcy wyœcigów drezynowych

Podczas specjalnie przygotowanego
spotkania w Centr um Kultur y

w Œmiglu 11 wrzeœnia burmistrz – Ma³-
gorzata Adamczak podziêkowa³a wszyst-
kim osobom, które w³¹czy³y siê w orga-
nizacjê XII Europejskich i XV Krajowych
Zawodów Sikawek Konnych w Œmiglu.
Spotkanie by³o tak¿e okazj¹ do wymiany
uwag, które w przysz³oœci mog¹ pos³u-
¿yæ w usprawnieniu przygotowañ do za-
wodów.

Podziêkowania przekazano nastêpuj¹-
cym osobom: kierownikowi oraz pracow-
nikom Zak³adu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Œmiglu, kierowniko-
wi oraz pracownikom Oœrodka Kultury
Fizycznej i Rekreacji w Œmiglu, dyrekto-

rowi oraz pracownikom Centrum Kultu-
ry w Œmiglu, kierownikowi oraz funkcjo-
nariuszom Posterunku Policji w Œmiglu,
pani prezes oraz pracownikom Zak³adu
Wodoci¹gowo-Kanalizacyjnego, Maria-
nowi Graczykowi – komendantowi Gmin-
nego OSP, prezesom oraz stra¿akom
z jednostek Ochotniczych Stra¿y Po¿ar-
nych w: Starym Bojanowie, ̄ egrów-
ku, Niet¹¿kowie, Czaczu, Broniko-
wie, Karœnicach oraz Sierpowie,
stra¿nikom Stra¿y Miejskiej, Kry-
stynie Bartkowiak – skarbnikowi
Miejsko-Gminnego Zarz¹du OPS,
prezesowi oraz cz³onkom Rodzin-
nych Ogródków Dzia³kowych, ka-
pelmistrzowi oraz muzykom M³o-

dzie¿owej Orkiestr y Dêtej w Œmiglu,
a tak¿e panom: Karolowi Jankowskiemu,
Wojciechowi Pelec, S³awomirowi Kowal-
skiemu, Leszkowi Kowalskiemu, Tade-
uszowi Olszewskiemu, Hubertowi Maæ-
kowskiemu oraz pani Katarzynie Samo-
l¹g.

AKA, foto A. Kasperska

Pani burmistrz  podziêkowa³a za wspó³pracê
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Fantastyczna atmosfera, wiele atrak-
cji, konsultacje w zakresie profilak-

tyki zdrowia i uzale¿nieñ, a tak¿e rodzin-
ne sztafety w blasku promieni s³onecz-
nych wp³ynê³y na ca³okszta³t kampanii
pn. „Uzale¿nia mnie tylko sport”.

Podczas jednego z wrzeœniowych week-
endów uczestnicy kampanii spotkali siê
w Œmiglu. To tutaj od samego rana za-
czêli przyje¿d¿aæ zawodnicy z: Miêdzy-
chodu, Miejskiej Górki, Leszna, powiatu
grodziskiego oraz z terenu gminy gospo-
darzy. Spotkanie przygotowane zosta³o
na Stadionie Miejskim przy ul. Konopnic-
kiej. Pomys³odawc¹ kampanii jest Samo-
rz¹d Województwa Wielkopolskiego,
a organizatorami jesiennej edycji kilka-
naœcie wielkopolskich gmin.

– Cieszy nas rosn¹ce zainteresowanie
udzia³em w kampanii i to, ¿e rodzice
i dzieci spêdzaj¹ ze sob¹ coraz wiêcej cza-
su – mówi³a podczas powitania uczestni-
ków burmistrz Œmigla – Ma³gorzata
Adamczak. – Oczywiœcie muszê przy-
znaæ, ¿e najbardziej kibicujê mieszkañ-
com naszej gminy ,ale trzymam te¿ kciu-
ki za wszystkich uczestników naszego
spotkania.

Biegi odby³y siê w piêciu kategoriach:
przedszkolacy, uczniowie szkó³ podsta-
wowych klas I-III, uczniowie szkó³ pod-
stawowych klas IV-VI, gimnazjaliœci oraz
uczniowie szkó³ ponadgimnazjalnych.

W kategorii przedszkolaków I miejsce
zdoby³ reprezentant Œmigla – Albert Pe-
lec z córeczk¹ Helenk¹, II miejsca zaj¹³
Jaros³aw Sp³awski z Patrykiem – równie¿
reprezentuj¹cy gminê Œmigiel, a na trze-
cim miejscu podium znalaz³ siê Romuald
Janas z Miêdzychodu.

Zawodnicy rozwinêli skrzyd³a
W kategorii klas I-III: I miejsce zajêli

Damian KaŸmierczak z Mart¹ ze Œmigla,
II miejsce Zbigniew Wieczorek podcho-
dz¹cy z gminy Rakoniewice, a III miej-
sce, tak¿e mieszkaniec gminy Rakonie-
wice – Miros³aw Kupka.

W kategorii klas IV-VI: I miejsce wywal-
czyli Tomasz Zaj¹c z Wiktorem ze Œmi-
gla, II miejsce Hubert Urbaniak repre-
zentuj¹cy Miejsk¹ Górkê, a III miejsce
zajêli Jêdrzej Ludwiczak z Bartoszem
z gminy Œmigiel.

W kategorii gimnazjów I miejsce wy-
walczyli Damian KaŸmierczak z Nor-
bertem reprezentuj¹cy Œmigiel, II miej-
sce Hubert Urbaniak z rejonu Miej-
skiej Górki, a III miejsce Stanis³aw
Ludwiczak z Filipem z terenu gminy
Œmigiel.

W kategorii szkó³ ponadgimnazjal-

nych I miejsce zaj¹³ reprezentant Miej-
skiej Górki - Hubert Urbaniak, II miej-
sce Bar tosz Czarnecki z Miko³ajem
przedstawiciele Œmigla, a III miejsce
Dawid Krause z Leszna.

Pami¹tkowe medale, upominki i dy-
plomy najlepszym zawodnikom wrê-
czyli: burmistrz Œmigla – Ma³gorzata
Adamczak, burmistrz Miêdzychodu –
Krzysztof Wolny, a tak¿e zastêpca prze-
wodnicz¹cego Rady Miejskiej Œmigla -
Rafa³ Klem, kierownik Oœrodka Kultu-
r y Fizycznej i Rekreacji w Œmiglu -
Zygmunt Ratajczak oraz pe³nomocnik
burmistrza Œmigla do spraw uzale¿-
nieñ – Genowefa £¹czna.
Wœród wszystkich uczestników spotka-

nia rozlosowano m.in.: rower ufundowa-
ny przez przewodnicz¹cego Rady Miej-
skiej Œmigla - Wies³awa Kasperskiego,

Œmigielska ekipa wesz³a na stadion

Silna reprezentacja miasta Œmigiel
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który z Klaudi¹ Bajon pojecha³ do Miej-
skiej Górki oraz mikrofalówkê ufundo-
wan¹ przez burmistrz Œmigla - Ma³gorza-
tê Adamczak (mikrofalówka zosta³a
w Œmiglu u pani Weroniki Wieczorek).
¯eby wzi¹æ udzia³ w losowaniu nagród
trzeba by³o odpowiedzieæ na pytania
z zakresu profilaktyki uzale¿nieñ. Po-
miêdzy tymi, którzy prawid³owo odpo-
wiedzieli, rozlosowano tak¿e 5 bonów
towarowych o wartoœci 50 z³ na zaku-
py w sklepie sportowym. Dodatkowe
5 voucherów burmistrz Œmigla przeka-
za³a na konkurs na profilu spo³eczno-
œciowym, gdzie odpowiedzi na pytania
z profilaktyki zdrowia i uzale¿nieñ
udzielaæ mog¹ wszyscy fani sportu.

Po dwóch spotkaniach na czele kampa-
nii znajduje siê Œmigiel zdobywaj¹c 26
pkt. Na drugim miejscu jest Leszno ma-

j¹ce 16 pkt. Trzeci stopieñ podium zaj-
muj¹ trzy reprezentacje: powiat grodzi-
ski, Miejska Górka i Miêdzychód, które
maj¹ po 8 pkt. Jednym s³owem: na razie
wszyscy s¹ na podium! Trzecie spotka-
nie i fina³ jesiennej edycji w subregionie
pi¹tym zaplanowano 27 wrzeœnia
o godz. 1300 na Stadionie Miejskim przy
ul. Sportowej w Miejskiej Górce. Infor-
macje na temat kampanii znaleŸæ mo¿na
na stronie internetowej: www.uzale-
zniamnietylkosport.pl oraz na facebo-
ok’u: https://www.facebook.com/uzale-
zniamnietylkosport.

OKFiR
foto OKFiR

Albert Pelec z córeczk¹ Helenk¹  oraz Jaros³aw Sp³awski z Patrykiem na podium

Najlepsi w kat. klas I-III

Burmistrz Œmigla, Oœrodek Pomocy
Spo³ecznej oraz Oœrodek Kultury Fi-

zycznej i Rekreacji w Œmiglu zaprosili se-
niorów do zabaw sportowo-rekreacyj-
nych, które zosta³y zorganizowane w ra-
mach I Gminnego Dnia Seniora. W pi¹-
tek, 25 wrzeœnia na „Orliku” spotkali siê
cz³onkowie Klubów Seniora z ̄ egrówka
i Œmigla.

Zorganizowano turniej gr y w bule,
a tak¿e konkurencje, takie jak: rzuty rin-
go na tablicê, rzuty hula-hop na pi³ki le-
karskie, toczenie pi³ki na lince oraz rzu-

Dzieñ Seniora na Sportowo
ty podkowami do wiaderka.

Pogoda dopisa³a, w zwi¹zku z tym
uczestnicy mogli skosztowaæ na œwie¿ym
powietrzu, w promieniach s³oñca, ciasto
i kawê. Burmistrz Œmigla - Ma³gorzata
Adamczak rozda³a wszystkim pami¹tko-
we dyplomy za udzia³ w zabawach i za-
prosi³a na uroczyste obchody Dnia Se-
niora, które odbêd¹ siê 1 paŸdziernika.

OKFiR, foto OKFiR

Uczestnicy sportowego spotkania

Rzuty ringo

Toczenie pi³ki na lince
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Œmigiel w kronice „Orêdownika Powiatowego
na pow. œmigielski i grodziski” w II pó³roczu 1931 roku

II po³owa 1931 roku
- W 1924 i 1926 roku  intensywnie zaczê-
³y rozpowszechniaæ siê plotki dotycz¹ce
ewentualnej likwidacji powiatu œmigiel-
skiego. Argumentem, który przeciwsta-
wiano tym planom by³ rozwój gospodar-
czy oraz samowystarczalnoœæ Magistra-
tu i Rady Miejskiej Œmigla. W dokumen-
cie miejskim zadeklarowano ponoszenie
kosztów funkcjonowania kolei powiato-
wej.
Natomiast na pocz¹tku lipca 1931 roku
w³adze powiatowe zdementowa³y wszyst-
kie pomówienia.
- W lipcu zmar³ Stanis³aw Smoluchowski
– b. naczelnik miejscowej Kasy Skarbo-

wej. W tym samym czasie tak¿e poinfor-
mowano o likwidacji Szko³y Wydzia³owej.
Przeciw tej decyzji protestowa³ burmistrz
Pioch.
- W sierpniu ks. Stanis³aw Nowak dokona³
poœwiêcenia organów. Natomiast 15 paŸ-
dziernika obowi¹zki organisty obj¹³ Fran-
ciszek Wilczyñski z Murowanej Goœliny.
- Na pocz¹tku listopada odby³ siê wielki
jarmark na konie, byd³o, kozy, drób
i œwinie. W tym samym miesi¹cu uroczy-
œcie odchodzono „Œwiêto M³odzie¿y”. Pro-
gram tego œwiêta przedstawia³ siê nastê-
puj¹co:
1. Œpiew: „O Stanis³awie Patronie Ty Nasz”

(druhowie ze Œmigla i Koœciana).

2. Deklamacja (druh z Morownicy).
3. Przemówienie (dh z Poladowa).
4. Œpiew: „Chor¹¿y niebieski, chor¹¿y…”

(dr ze Œmigla i Koœciana).
5. Deklamacja (dh ze Œmigla).
6. Przedstawienie sceniczne „Ziemski

Anio³”.
7. Œpiew m³odzie¿y: „Hej, do apelu” or-

kiestra m³odzie¿y z Morownicy.
Na koniec warto zacytowaæ jeden z dow-
cipów zamieszczonych w gazecie:
„- Dlaczego ty go tak bijesz, czy nie wiesz,
¿e i wrogów trzeba mi³owaæ?
- To nie jest ¿aden wróg, to jest mój brat”.

Jan Pawicki

Burmistrz Œmigla – Ma³gorzata
Adamczak wspólnie z pose³ na Sejm

- Bo¿en¹ Henczyc¹ zorganizowa³y III
Babski Sejmik Po³udniowej Wielkopolski
pod has³em „Babskie Prawa”. Odby³ siê
on 17 wrzeœnia 2015 r. w Oœrodku Wcza-
sowym „Sadyba” w Boszkowie.

G³ównym punktem programu sejmiku
by³a debata poœwiêcona babskim pra-
wom, w której udzia³ wziê³y aktywnie
dzia³aj¹ce kobiety:  eur opos³anka
Agnieszka Koz³owska-Rajewicz, pose³
Bo¿ena Henczyca, burmistrz Ma³gorza-
ta Adamczak, goœæ specjalny – znana
z serialu „Klan” aktorka Barbara Bursz-
tynowicz, Violetta G³adysiak – prezes Za-
k³adu Wodoci¹gowo-Kanalizacyjnego
w Œmiglu, Danuta Strzelczyk – radna
Rady Miejskiej Œmigla, Anna Wieczorek
– prezes Stowarzyszenia „Partnerstwo
Lokalne w Œmiglu”, Barbara Mencel –

pracownik Centrum Kultury w Œmiglu,
Magdalena Drótkowska - komendant
Hufca ZHP w Œmiglu oraz Teresa Rêko-
siewicz – prezes leszczyñskiego stowa-
rzyszenia „Wygraj siebie”. Panie dysku-
towa³y m.in. o: polityce prorodzinnej, pra-
wach kobiet w pracy, konwencji antyprze-
mocowej oraz o tym, czy prawo dla ko-
biet w Polsce jest dobre?

Babski sejmik by³ te¿ okazj¹ do doce-
nienia kobiecej dzia³alnoœci spo³ecznej.
Statuetki przyznawane przez pose³ Bo¿e-
nê Henczycê w konkursie „Bo w kobie-
tach jest moc” otrzyma³y równie¿ miesz-
kanki gminy Œmigiel. Szklane szpilki
odebra³y: inicjatorki ubieg³orocznej ak-
cji pomocy dla Bartka ze Œmigla - Aneta
Koronowska i Paulina Czajka, lokalna li-
derka - Anna Wieczorek oraz burmistrz
Ma³gorzata Adamczak.

Podczas sejmiku zaprezentowa³y siê

równie¿ kobiety, które podda³y siê meta-
morfozie. Dziesiêæ pañ, po zabiegach
kosmetycznych, fryzjerskich oraz w no-
wych kreacjach, wyst¹pi³o przed publicz-
noœci¹. Metamorfozê przeprowadzili:
Katarzyna £abêda – w³aœciciel Autoryzo-
wanego Salonu Kosmetycznego Thalgo
w Œmiglu, Gra¿yna Adamek – szef œmi-
gielskiego Salonu Fryzjerskiego, Marcin
Adamek – w³aœciciel „Adams Hair Stu-
dio” w Koœcianie oraz Dorota Wawrzy-
niak – w³aœciciel Salonu Mody „Dorota”
w Œmiglu.

Ponadto imprezie towarzyszy³y wystê-
py artystyczne zespo³u wokalnego Stu-
dia Piosenki „Muzol” oraz stoiska rêko-
dzielnictwa, a panie z Ko³a Gospodyñ
Wiejskich w Poladowie czêstowa³y, na-
grodzonymi w konkursie kulinarnym na
regionalny wypiek, œmigielskimi wia-
traczkami. Natomiast przedstawicielki

Œmigielanki na Babskim Sejmiku

Debata na temat „Babskich  Praw” „Byæ kobiet¹” - œpiewa³y wokalistki Studia  Piosenki „Muzol”
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Ko³a Gospodyñ Wiejskich w Œmiglu za-
prezentowa³y pokaŸn¹ kolekcjê wyrobów
z koronki frywolitkowej, a KGW w Kar-
œnicach najró¿niejsze ozdoby wykonane
m.in. z papierowej wikliny. Ozdobne kar-
toniki z ¿yczeniami na ró¿ne okazje przy-
gotowa³a so³tys wsi Robaczyn - Monika

Bia³a, a unikatowe poduszki oraz p³asko-
rzeŸby Maria Splisteser z so³ectwa Wo-
nieœæ. Swoje rêkodzie³a wystawili tak¿e
uczestnicy Warsztatów Terapii Zajêciowej
z Koœciana dzia³aj¹cy przy Stowarzyszeniu
Pomocy Dzieciom i M³odzie¿y Niepe³no-
sprawnej „Œwiat³o Nadziei” w Œmiglu.

Uczestniczki sejmiku mia³y równie¿
okazjê na zbadanie i ocenê skóry przy
stoisku firmy Thalgo. Niecodzienn¹
okazj¹ dla pañ by³o tak¿e spotkanie
z Barbar¹ Bursztynowicz, która podczas
sejmiku zaprezentowa³a swoj¹ ksi¹¿kê.

AKA, foto A. Kasperska

Panie z Poladowa i ich s³awne „Œmigielskie wiatraczki”Misterne robótki  z Karœnic

Uczestnicy„metamorfozy” „Bo w kobietach jest moc”

W ostatni¹ sobotê wrzeœnia br. na bo-
iskach „Orlik” odby³y siê VII Dru-

¿ynowe Mistrzostwa Œmigla w bule. Skie-
rowane one by³y dla pracowników jedno-
stek i zak³adów bud¿etowych oraz insty-
tucji kultury z terenu gminy Œmigiel.

Na zaproszenie burmistrza Œmigla -
Ma³gorzaty Adamczak oraz Oœrodka
Kultury Fizycznej i Rekreacji w Œmiglu
do gry zg³osi³y siê reprezentacje z: Cen-
trum Kultury w Œmiglu, Oœrodka Pomo-
cy Spo³ecznej, Przedszkola Samorz¹do-
wego, Urzêdu Miejskiego oraz Zespo³ów
Szkó³ z: Bronikowa, Czacza, Starej Przy-
sieki Drugiej i Starego Bojanowa.

Ka¿da reprezentacja sk³ada³a siê
z dwóch duetów, a zdobyte przez nie
punkty zliczano. Rozgrywki odbywa³y siê
systemem pucharowym do 10 zdobytych
punktów. W eliminacjach rozegrano kil-
ka remisów, wtedy o wyniku decydowa-
³a dogr ywka rozgr ywana pomiêdzy
przedstawicielami dru¿yn. W trakcie za-
wodów nie zabrak³o emocji i dobrej za-

Bronikowo pokona³o wszystkich
bawy. Dodatkowo rozegrano konkurs dla
dyrektorów i kierowników.

Ostatecznie w dru¿ynowych rozgryw-
kach I miejsce zaj¹³ Zespo³u Szkó³ w Bro-
nikowie, II miejsce Zespó³ Szkó³ w Sta-
rym Bojanowie, III miejsce reprezenta-
cja Urzêdu Miejskiego Œmigla, IV miej-
sce Przedszkole Samorz¹dowe, V miej-
sce Zespó³ Szkó³
Stara Przysieka
Druga, VI miejsce
Zespó³ Szkó³ w Cza-
czu, VII miejsce
Centrum Kultury,
a VIII miejsce ze-
spó³ Oœrodka Po-
mocy Spo³ecznej.

W konkurencji
kierowników I miej-
sce zdoby³ Piotr Fi-
lipowicz – dyrektor
Zespo³u Szkó³
w Bronikowie, II
miejsce Kamila

Grocka – dyrektor Przedszkola Samorz¹-
dowego, III miejsce Pawe³ Szymkowiak
– dyrektor Zespo³u Szkó³ w Starej Przy-
siece Drugiej, IV miejsce Ma³gorzata
Adamczak – burmistrz Œmigla, V miej-
sce Tadeusz Ilmer – dyrektor Zespo³u
Szkó³ w Starym Bojanowie.

OKFiR, foto OKFiR

Zwyciêska dru¿yna z Bronikowa
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Spó³dzielnia Socjalna „Œmigielanka”
utworzy³a w Œmiglu ¯³obek „Wiatra-

czek”. Ostatniego dnia sierpnia dokona-
no jego uroczystego otwarcia. Nale¿y
zaznaczyæ, ¿e jest to pierwsza tego typu
placówka w powiecie koœciañskim. Po-
wsta³a ona dziêki inicjatywie piêciu pañ.
Instytucja ta mieœci siê w budynku znaj-
duj¹cym siê przy ul. Pó³nocnej i jest przy-
stosowana do przyjêcia piêtnaœciorga
maluchów.

W zwi¹zku z tym, ¿e „Wiatraczek” jest
nowoœci¹ na ziemi œmigielskiej, postano-
wiliœmy przyjrzeæ siê jego funkcjonowa-
niu.
Dzieñ w ¿³obku

Pierwsi rodzice przyprowadzaj¹ swoje
pociechy ju¿ o 630. Na chwilê obecn¹

¯ycie w „Wiatraczku”

w „Wiatraczku” przebywa siedmioro
dzieci. Najm³odszy to Patryk, który ma
zaledwie 15 miesiêcy. Ch³opiec szybko
zaaklimatyzowa³ siê w nowym miejscu.
Mo¿na uznaæ, ¿e jest to zas³uga „ciotek”
– opiekunek, które indywidualnie trak-
tuj¹ ka¿de dziecko. Zd¹¿y³y one bowiem
ju¿ poznaæ swoich podopiecznych
i wiedz¹ ¿e: Alinka nie lubi „le¿akowaæ”,
Pawe³ek lubi siê czasem przytuliæ, Tosia

bez „Krzycha” – ukochanej maskotki nie
uœnie, a uœmiech Ferdynanda potrafi roz-
grzaæ ka¿de serce.

¯ycie w œmigielskim ¿³obku jest pouk³a-
dane: do 900 tr wa wspólna zabawa,
a nastêpnie dzieci myj¹ rêce i jedz¹ œnia-
danie. Najczêœciej maluchy spo¿ywaj¹
kanapki lub p³atki œniadaniowe. Choæ na
brak apetytu pociech nie mo¿na narze-
kaæ, to ka¿de z nich ma swoje wymaga-
nia, np. Patryk woli suchy chleb od po-
smarowanego, a Helenka zajada siê
szynk¹. Po œniadaniu, jeœli pogoda dopi-
suje, wszyscy wyruszaj¹ na spacer, na
plac zabaw lub do pobliskiego parku,
gdzie g³ówn¹ atrakcj¹ s¹ fontanny przy
wiatrakach. O 1100 dowo¿ona jest zupa,
któr¹ dzieci z apetytem spo¿ywaj¹ – na-
wet Fredziu. Po obiedzie wszystkie dzie-
ci, oprócz Alinki id¹ do sypialni. Tam W³a-
dzio d³ugo szuka miejsca w ³ó¿eczku,
Tosia trochê grymasi, Helenka grzecz-
nie k³adzie siê na swoim pos³aniu, a Pa-
we³ek, ¿eby zasn¹æ potrzebuje butelki
z mlekiem. Drzemka trwa mniej wiêcej
dwie godziny. Nastêpnie dzieci zjadaj¹
drugie danie, podwieczorek i oczekuj¹ na
rodziców. Jakkolwiek dzieñ by nie min¹³,
nale¿y przyznaæ, ¿e serdeczna atmosfe-

ra pomaga podopiecz-
nym przezwyciê¿yæ têsk-
notê za rodzicami.

W ¿³obku s¹ jeszcze
wolne miejsca, dlatego
zainteresowane osoby
prosimy o kontakt telefo-
niczny – kom. 510 855
557 lub zg³oszenie w bu-
dynku „Wiatraczka” przy
ul. Pó³nocnej 11.

M.D.
foto M. Dymarkowska

Alinka z mam¹

Mycie r¹czek przed jedzeniem

Zupka wszystkim smakuje

Na spacerzePatryk w ³ó¿eczku
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Bohaterowie ¿³obka „Wiatraczek”
Pawe³ek Helenka

W³adek

Tosia

Patryk

Alinka Ferdynand
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27 sierpnia - Œmigiel
Oko³o godz. 1255 na skrzy¿owaniu
ul. Orzeszkowej z ul. Iwaszkiewicza kie-
ruj¹cy samochodem marki Fiat Cinqu-
ecento, 22-letni mieszkaniec pow. Wolsz-
tyñskiego, nie udzieli³ pier wszeñstwa
i doprowadzi³ do kolizji drogowej z sa-
mochodem marki Renault Master kiero-
wanym przez 26-letniego mieszkañca
pow. leszczyñskiego. Kieruj¹cy byli trzeŸ-
wi. Sprawca kolizji drogowej zosta³ uka-
rany MKK.

1 wrzeœnia - Œmigiel
Oko³o 1140 dosz³o do kolizji drogowej.
Kieruj¹cy samochodem marki Skoda
Fabia, 56-letni mieszkaniec powiatu ko-
œciañskiego, w wyniku nieprawid³owo
wykonywanego manewru omijania ude-
rzy³ w samochód marki Renault Espace,
któr y prowadzi³ 28-letni mieszkaniec
powiatu koœciañskiego.

2 wrzeœnia - Œmigiel
Oko³o 1615 policjanci zatrzymali do kon-
troli drogowej pojazd marki Opel Astra,
którego kierowc¹ okaza³ siê 33-letni
mieszkaniec powiatu leszczyñskiego.
Przeprowadzone badanie na zawartoœæ
alkoholu wykaza³o 2,5 promila alkoholu
w wydychanym powietrzu. Ponadto usta-
lono, i¿ cz³owiek ten kierowa³ pojazdem
wbrew prawomocnemu zakazowi s¹do-
wemu.

4 wrzeœnia - gm. Œmigiel
Oko³o 1930 na terenie gminy Œmigiel,
na drodze K-5 dosz³o do zdarzenia dro-
gowego. Kieruj¹cy samochodem ciê¿a-
rowym marki Scania, 24-letni mieszka-
niec powiatu wolsztyñskiego, uderzy³ w
ty³ jad¹cego w tym samym kierunku sa-
mochodu marki Mazda, który prowadzi³
50-letni mieszkaniec powiatu koœciañ-

skiego. Sprawcê ukarano MKK.

6 wrzeœnia - Œmigiel
Oko³o 1125 policjanci zatrzymali do kon-
troli drogowej rowerzystê. Przeprowa-
dzone badanie na zawartoœæ alkoholu
w wydychanym powietrzu wykaza³o 1,62
promila.

6 wrzeœnia - Œmigiel
Oko³o 1140 zatrzymano do kontroli dro-
gowej pojazd marki Nissan, którego kie-
rowc¹ okaza³a siê 42-letnia mieszkanka
powiatu koœciañskiego. Przeprowadzone
badanie na zawartoœæ alkoholu w wydy-
chanym powietrzu wykaza³o 0,92 promi-
la. Postêpowanie prowadzi KPP w Ko-
œcianie.

6 wrzeœnia - Œmigiel
Oko³o 2030 dosz³o do zdarzenia drogo-
wego. Kieruj¹cy pojazdem marki Audi
A4, 21-letni mieszkaniec powiatu g³ogow-
skiego, nie dostosowa³ siê do znaku
„Stop” i uderzy³ w pojazd marki Peuge-
ot, który prowadzi³ 34-letni mieszkaniec
powiatu koœciañskiego. Sprawca zosta³
ukarany MKK

11 wrzeœnia - K5
Oko³o godz. 1330 na drodze krajowej nr
5, przed miejscowoœci¹ Czacz, cz³owiek
jad¹cy w kierunku Leszna samochodem
marki Mazda 6 z nieustalonej przyczyny
zjecha³ na przeciwleg³y pas i doprowadzi³
do zderzenia z jad¹cym w kierunku Po-
znania samochodem marki Renault Pre-
mium z naczep¹. Kieruj¹cy mazd¹ z ob-
ra¿eniami nóg zosta³ przetransportowa-
ny œmig³owcem do szpitala w Puszczy-
kowie. Ustalamy okolicznoœci zdarzenia.

11 wrzeœnia - Morownica
Oko³o godz. 1923 kieruj¹cy motorowe-
rem, 18-letni mieszkaniec gminy Œmigiel,
w trakcie zbli¿ania siê do skrzy¿owania
wpad³ w poœlizg na piasku i przewróci³
siê. Mê¿czyzna nie odniós³ obra¿eñ.

12 wrzeœnia - Stare Bojanowo
Oko³o godz. 1600 na drodze Stare Boja-
nowo-Bruszczewo kieruj¹cy oplem za-
fir¹, 20-letni mieszkaniec gm. Krzywiñ,
podczas w³¹czania siê do ruchu nie udzie-
li³ pierwszeñstwa przejazdu prawid³owo
jad¹cemu fiatowi seicento, którym kie-
rowa³a 19-letnia mieszkanka gm. Œmigiel.
W wyniku zdarzenia przewieziono
do szpitala na badania kieruj¹c¹ fiatem
oraz podró¿uj¹cego z ni¹ pasa¿era.

13 wrzeœnia - Œmigiel
Oko³o godz. 900 na ul. Polnej patrol za-
trzyma³ do kontroli drogowej 70-letnie-
go rowerzystê. Przeprowadzone badanie
stanu trzeŸwoœci wykaza³o 1,2 promila
alkoholu w wydychanym powietrzu mê¿-
czyzny.

13 wrzeœnia - Œmigiel
Oko³o godz. 1200 na ul. Koœciañskiej pa-
trol WRD zatrzyma³ do kontroli drogo-
wej kieruj¹cego seatem alte¹. Mê¿czyzna
przekroczy³ prêdkoœæ o ponad 50km/h
w obszarze zabudowanym. Policjanci za-
trzymali kieruj¹cemu prawo jazdy.

19 wrzeœnia - Œmigiel
Oko³o godz. 1030 na ul. Skar¿yñskiego
patrol zatrzyma³ do kontroli drogowej
kieruj¹cego motorowerem marki Peuge-
ot, 62-letniego mieszkañca pow. koœciañ-
skiego bêd¹cego w stanie nietrzeŸwoœci.
Badanie wykaza³o ponad 2 promile alko-
holu w organizmie kontrolowanego.

19 wrzeœnia - Machcin
Oko³o godz.1806 kieruj¹cy samochodem
marki Volwo, 24-letni mieszkaniec Polko-
wic, nie dostosowa³ prêdkoœci do warun-
ków panuj¹cych na drodze, w wyniku
czego straci³ panowanie nad kierowanym
przez siebie pojazdem i wypad³ z drogi.
Kieruj¹cy by³ trzeŸwy. Za spowodowanie
kolizji zosta³ ukarany MKK.

Ÿród³o
www.policja.koscian.gov

Z przesz³oœci œmigielskich ogródków
dzia³kowych – taki tytu³ nosi nowa

publikacja znanego œmigielskiego regio-
nalisty – Huberta Zbierskiego. Napisa-
na przez pryzmat w³asnych wspomnieñ
i doœwiadczeñ publikacja przybli¿a czy-
telnikom nie tylko historiê powstania
dzia³ek, ich prezesów i dzia³aczy, ale
przede wszystkim ¿ycie „ogrodowej spo-
³ecznoœci”. Zawarte w niej informacje s¹
niezwykle cenne zarówno dla obecnych
dzia³kowców, jak i dla tych, których in-

Nowa regionalna publikacja
teresuje ¿ycie Œmigla w dawnych
latach.

Wieczór autorski promuj¹cy
now¹ publikacjê odby³ siê w so-
botê, 26 wrzeœnia br. w Domu
Dzia³kowca, tu¿ po corocznym
zebraniu dzia³kowców. Ka¿dy
z zebranych móg³ w czasie spo-
tkania otrzymaæ publikacjê z de-
dykacj¹ od autora, w zwi¹zku
z tym nie brakowa³o chêtnych.

M.D., foto M. Dymarkowska

Autor rozdawa³ ksi¹¿ki z autografami
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------------------------------------

Kupon konkursowy „WŒ” nr 9/15
Rozwi¹zanie krzy¿ówki
................................................................
................................................................
................................................................

------------------------------------

Kupon nale¿y dostarczyæ do: Centrum Kultury,
ul. T. Koœciuszki 20, 64-030 Œmigiel

Poprawne has³o krzy¿ówki z nr 8/15
brzmia³o: „KONIEC LETNIEJ AURY”. Na-
grodê - du¿¹ pizzê ufundowan¹ przez Re-
stauracjê Pizzeriê „KAKADU”, otrzymuje
Barbara £awniczak ze Œmigla.

Talon upowa¿niajacy do obioru pizzy na-
le¿y odebraæ w administracji Centrum
Kultury w Œmiglu (od poniedzia³ku do
pi¹tku w godz. 800-1600).

Poziomo
4. sportowa stacja telewizyjna
9. opa³
15. narty dla dziadka
16. ma³e, trudno dostêpne miejsce w po-

mieszczeniu
17. ka¿dy cz³owiek jest inny
18. rzymskie zarz¹dzenie
19. dziewczynka z elementarza
20. tajna policja w ZSRR
22. o ni¹ awantura
23. hipoteza, przypuszczenie
25. incydenty
31. wœród ludów Kenii
35. têtniczy lub drogowy
36. na czele sekty
37. Mpenza, pi³karz belgijski
39. jeden z proroków mniejszych
41. g³os sfory psów
42. kij obelga
43. religijna wiedza tajemna
44. k³ótliwa kobieta
45. pies, przyjaciel kota Garfielda
46. kie³kuje
47. ziemia obiecana Izraelitom

Pionowo
1. George…, prezydent USA 1989-1993
2. ustny lub pocztowy
3. otacza Lesotho
5. producent ¿arówek
6. indiañskie trofeum wojenne
7. najpopularniejszy Pokemon
8. co tydzieñ w Œmiglu
10. czerwonak
11. przed ekspedientka
12. cukierek jak kwit
13. w spi¿arce
14. ósmy stopieñ w skali muzycznej
21. w¹¿ dusiciel
24. Kristina, biegaczka narciarska
26. twór, efekt
27. na olej siê go leje
28. wzorzec wzorców
29. koczownik, wêdrowiec
30. drwina ukryta w wypowiedzi apro-

buj¹cej
32. uczy siê bezmyœlnie
33. ¿ywiona do kogoœ
34. … Priest, brytyjska grupa rockowa
37. … Ferrari, za³o¿yciel firmy
38. na³adowana cz¹steczka elementarna
40. brytyjski peem
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Utrata uprawnieñ przyczyn¹ zwolnienia
Powszechnie znan¹ podstaw¹ dyscypli-

narnego zwolnienia pracownika jest wy-
raŸne naruszenie przez niego podstawo-
wych obowi¹zków pracowniczych.
W wyniku tego typu przewinienia doko-
nywana jest zdecydowana wiêkszoœæ
„dyscyplinarek”. Znacznie rzadziej przy-
czyn¹ dyscyplinarnego rozwi¹zania umo-
wy jest pope³nienie przestêpstwa przez
pracownika, czy utrata przez niego
uprawnieñ koniecznych do wykonywania
pracy.

Trzy podstawy do dyscyplinarki:
Prawo pracy ogranicza mo¿liwoœæ zasto-

sowania dyscyplinarki do trzech przypad-
ków. Zgodnie z art. 52 k.p. „karne” zwol-
nienie pracownika jest dopuszczalne
w razie:
- ciê¿kiego naruszenia przez pracowni-
ka podstawowych obowi¹zków pracow-
niczych,
- pope³nienia przez pracownika, w czasie
trwania umowy o pracê, przestêpstwa,
które uniemo¿liwia dalsze zatrudnienie
go na zajmowanym stanowisku, je¿eli
przestêpstwo jest oczywiste albo zosta³o
stwierdzone prawomocnym wyrokiem,
- zawinionej przez pracownika utraty
uprawnieñ koniecznych do wykonywania
pracy na zajmowanym stanowisku.

Ostatnia przes³anka dyscyplinarki: za-
winiona przez pracownika utrata upraw-
nieñ koniecznych do wykonywania pra-
cy na zajmowanym stanowisku wymie-
niona jest w art. 52§ 1 pkt 3 k.p. Nie nale-
¿y ona do najczêœciej analizowanych
przez pracodawcê dla potrzeb zastosowa-
nia dyscyplinarnego zwolnienia. W wiêk-
szoœci ocena zawinionego zachowania
pracownika dotyczy ciê¿kiego narusze-
nia przez niego jego podstawowych obo-
wi¹zków. Naruszenie to stwierdza praco-
dawca na podstawie ogl¹du sprawy.
W tym przypadku zastosowanie dyscy-
plinarki zale¿y od subiektywnej oceny
pracodawcy. Nie ma on jednak takiej do-

wolnoœci, je¿eli podstaw¹ dyscyplinarne-
go zwolnienia jest zawiniona przez pra-
cownika utrata uprawnieñ koniecznych
do wykonywania pracy. Tutaj od decyzji
pracodawcy zale¿y jedynie to, czy do dys-
cyplinarnego zwolnienia z tego powodu
w ogóle dojdzie. Natomiast o wyst¹pie-
niu tej przes³anki przes¹dza rozstrzygniê-
cie kompetentnego organu.

Utrata uprawnieñ wymaganych przez
prawo

Zawiniona przez pracownika utrata
uprawnieñ do wykonywania pracy nie
zawsze mo¿e byæ przyczyn¹ dyscyplinar-
nego zwolnienia. Ta podstawa „dyscypli-
narki” mo¿e byæ brana pod uwagê tylko
w odniesieniu do pracowników, którzy s¹
zatrudnieni przy pracach (na stanowi-
sku) wymagaj¹cych okreœlonych upraw-
nieñ. Ich utrata automatycznie powodu-
je niemo¿noœæ wykonywania takiej pra-
cy. Mo¿e siê jednak pojawiæ pytanie,
o jakich uprawnieniach mowa w art. 52 §
1 pkt 3 k.p. Czy mo¿na je ujmowaæ w sze-
rokim kontekœcie, jako ró¿nego rodzaju
dodatkowe kompetencje, kwalifikacje
i zdolnoœci konieczne lub przydatne do
wykonywania okreœlonego rodzaju pracy?

Nale¿y mieæ na uwadze, ¿e dyscyplinar-
ny tryb rozwi¹zania stosunku pracy trak-
towany jest jako radyklany i wyj¹tkowy
sposób zwolnienia pracownika. Z tego
wzglêdu powinien byæ przez pracodaw-
cê stosowany wyj¹tkowo, co zawê¿a mo¿-
liwoœæ interpretacji art. 52 k.p. na nieko-
rzyœæ pracownika. Dlatego te¿ pod pojê-
ciem uprawnieñ koniecznych do wyko-
nywania okreœlonej pracy rozumiemy tyl-
ko takie uprawnienia, które zgodnie
z przepisami odrêbnymi s¹ konieczne do
zatrudnienia na danym stanowisku
/w zawodzie. Koniecznoœæ ich uzyskania
wystêpuje w niektór ych dziedzinach
i bran¿ach. Przyk³adowo: pilot, kierow-
ca, czy te¿ lekarz nie mog¹ wykonywaæ
swojej pracy je¿eli nie legitymuj¹ siê wy-
maganymi przez prawo konkretnymi
uprawnieniami. O utracie tak rozumia-
nych uprawnieñ mo¿e zdecydowaæ tyl-
ko wyrok s¹du albo decyzja w³aœciwe-
go organu. Przy czym nie jest tu istot-
ny stopieñ zawinienia, rozstrzygaj¹ca
jest wy³¹cznie okolicznoœæ prawomoc-
nego stwierdzenia przez powo³any
do tego organ faktu utraty koniecznych
uprawnieñ. W tym przypadku decydu-
je wiêc nie sam czyn zawiniony przez
pracownika, lecz stwierdzenie jego
skutków w sferze uprawnieñ zawodo-
wych.

„Dyscyplinarka” z powodu utraty ko-
niecznych uprawnieñ mo¿e nast¹piæ

w ci¹gu miesi¹ca od uzyskania przez pra-
codawcê informacji o tym fakcie.

Bez samochodu na trzy miesi¹ce
Od 18 maja 2015 roku w przepisach

dotycz¹cych kierowców (nie tylko zawo-
dowych) obowi¹zuj¹ nowe regulacje
znacznie zaostrzaj¹ce sankcje za narusze-
nie przepisów drogowych. Szczególnie
rygorystycznie, w myœl nowych przepi-
sów, traktowane s¹ przypadki znaczne-
go przekroczenia prêdkoœci w terenie
zabudowanym. Od maja kieruj¹cemu,
który przekroczy dopuszczaln¹ prêdkoœæ
w obszarze zabudowanym o wiêcej ni¿
50 km/h zostanie zatrzymane prawo jaz-
dy na 3 miesi¹ce. Policjant dokonuj¹cy
czynnoœci w tym zakresie wydaje kieru-
j¹cemu pokwitowanie, które uprawnia
go do kierowania pojazdem w okresie
24 godzin od chwili zatrzymania prawa
jazdy. Po up³ywie tego okresu nastêpuje
definitywne zablokowanie mo¿liwoœci
prowadzenia samochodu na 3 miesi¹ce.

Je¿eli prowadz¹cym, który dopuœci³ siê
tak powa¿nego wykroczenia drogowego
jest pracownik zatrudniony na stanowi-
sku kierowcy, okresowe zatrzymanie pra-
wa jazdy spowoduje daleko id¹ce konse-
kwencje. W przypadku zawodowych kie-
rowców prawo jazdy jest uprawnieniem
niezbêdnym do wykonywania pracy.
Nawet czasowa, ale zawiniona jego utra-
ta mo¿e uzasadniæ zastosowanie przez
pracodawcê dyscyplinarnego trybu zwol-
nienia – na podstawie art. 52 § 1 pkt 3
k.p. W przypadku innych pracowników,
niezatrudnionych na stanowisku kierow-
cy, ale korzystaj¹cych z samochodu, jako
narzêdzia pracy ( np. przedstawiciele
handlowi dzia³aj¹cy w terenie), wybór
trybu ewentualnego zwolnienia powinien
byæ ostro¿niejszy. Bezpieczniejsze,
na wypadek ewentualnego sporu s¹do-
wego, jest zastosowanie przez pracodaw-
cê wypowiedzenia z powodu faktycznej
niemo¿noœci lub znacznego utrudnienia
w wykonywaniu obowi¹zków s³u¿bo-
wych.

H.C.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 26.06.1974 r. kodeks pra-
cy ( Dz.U. Z 2014 poz.1502 ze zm.)
Ustawa Kodeks Pracy
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Po raz trzeci Oœrodek Kultury Fizycz-
nej i Rekreacji w Œmiglu wspomóg³

MKKT-PTTK „£aziki” w organizacji ogól-
nopolskiego rajdu kolarskiego.

Uczestnicy rajdu spotykaj¹ siê na kilka
dni, a jeden z nich poœwiêcaj¹ na zwie-
dzanie ziemi œmigielskiej. W bie¿¹cym
roku przewodnikiem grupy po Œmiglu
by³ pan Piotr Filipowicz. Podczas rajdu
odby³o siê tak¿e spotkanie w sali Cen-
trum Kultury, gdzie o mieœcie, rowero-
wych trasach, przygodach uczestnicy
mogli porozmawiaæ z: przewodnicz¹cym
Rady Miejskiej - Wies³awem Kasper-
skim, pe³nomocnikiem burmistrz Œmigla
do spraw uzale¿nieñ - Genowef¹ £¹czn¹,
przewodnicz¹cym Gminnej Komisji Roz-
wi¹zywania Problemów Alkoholowych -
Bogdanem Turliñskim, kierownikiem
OKFiR-u - Zygmuntem Ratajczakiem
oraz z Ireneuszem Nowakiem z Kurko-
wego Bractwa Strzeleckiego. Nastêpnie

VI Ogólnopolski Rajd Kolarski „W krainie lasów i jezior”

zorganizowano konkursy: strzelanie
z kbks na krytej strzelnicy bractwa oraz
rzuty podkowami i toczenie pi³ki na lin-
kach na terenie przy „Orliku”. Koman-
dorem rajdu by³ Kazimierz Jankowiak.

Mamy nadziejê, ¿e kolarskie œcie¿ki
przywiod¹ do Œmigla rajdowców tak¿e
w przysz³ym roku.

OKFiR
foto OKFiR

W hali sportowej Zespo³u Szkó³ Po-
nadgimnazjalnych w Niet¹¿kowie

12 wrzeœnia 2015 roku odby³y siê I Otwar-
te Mistrzostwa Œmigla w Tenisie Sto³o-
wym Memoria³u Kazimierza Maœlaka.
Wyniki turnieju w poszczególnych kate-
goriach:

M³odziczki:
1. Aleksandra Ma³ek – KS Polonia Œmigiel,
2. Oliwia Szuster – KS Polonia Œmigiel,
3. Magdalena Konieczna – SKTS Rataje 50

Poznañ,
4. Katarzyna Nowak – KS Polonia Œmigiel,
5. Wiktoria Weinert- GLKS Orlêta Czacz,
6. Julia Szymczak – KS Polonia Œmigiel,
7. Weronika Trybu³a – KS Polonia Œmigiel,
8. Patrycja Myszuk – GLKS Orlêta Czacz.

M³odzicy:
1. Eryk Grochowy – KS Polonia Œmigiel,
2. Mateusz Weinert – GLKS Orlêta Czacz,
3. Dawid Gbiorczyk – KS Polonia Œmigiel,
4. Bartosz Ludwiczak – KS Polonia Œmigiel,
5. Emanuel Skrzypczak – UKS Lgiñ-Wijewo,
6. Kamil Weinert – GLKS ORLETA Czacz,
7. Kamil Wasielewski – KS Polonia Œmigiel,
8. B³a¿ej Pauch – UKS LKS AGDO Klesz-

czewo,
9. Grzegorz Olejnik – KS Polonia Œmigiel,
10. Filip Trybu³a – KS Polonia Œmigiel.

Kadetki:
1. Alicja Maœlak – GLKS Orlêta Czacz,
2. Zuzanna Bolewicz – UKS Piast Nowy

Belêcin,
3. Wiktoria Bogalska – MKS TS Warta

Memoria³ Kazimierza Maœlaka
Oborniki Wlkp.,

4. Monika Derkowska – MKS TS Warta
Oborniki Wlkp.

Kadeci:
1. Remigiusz Styziñski – KS Polonia
     Œmigiel,
2. Filip Ludwiczak – KS Polonia Œmigiel,
3. Jakub Malinowski – UKS Lgiñ-Wijewo,
4. Patryk Maciorowski – MKS TS Warta

Oborniki Wlkp.,
5. Maciej Buœko – UKS MINI-MAX Lubasz,
6. Piotr Filoda – UKS MINI-MAX Lubasz,
7. Dariusz Drzewiecki – UKS Lgiñ-Wijewo,
8. Jaros³aw Urbañski – UKS MINI-MAX

Lubasz.

Juniorki:
1. Joanna Maœlak – GLKS Orlêta Czacz,
2. Anita Chudy – KS Stella Gniezno,
3. Wiktoria Skrzypczak – KS Polonia Œmi-

giel.

Juniorzy:
1. Dawid Balcerzak – KS Stella

Gniezno,
2. Patryk Kanikowski – KS Polonia

Œmigiel,
3. Dawid Smela – MKS TS Warta

Oborniki Wlkp.

M³odzie¿ówki
1. Gra¿yna Cieœla- KS Polonia Œmi-

giel.

M³odzie¿owcy
1. Krzysztof Katafiarz – TTS Trze-

meszno,
2. Tomasz Stasik – GKS Brenewia Wijewo,
3. Micha³ ̄ ak – UKS LKS AGDO Kluczewo.

Zdobywcy trzech pier wszych miejsc
w ka¿dej kategorii wiekowej otrzymali
puchary. Najm³odsi uczestnicy: Patrycja
Myszuk i Kamil Weinert (oboje z GLKS
Orlêta Czacz) otrzymali upominki. Roz-
losowano 26 nagród z poœród wszystkich
uczestników turnieju.
Zarz¹d Klubu GLKS Orlêta Czacz dziê-
kuje sponsorom Otwartych Mistrzostw
Œmigla w Tenisie Sto³owym, któr ymi
byli: Bank Spó³dzielczy w Œmiglu, Spó³-
ka „Œmigrol”, Firma KUNERT z Polado-
wa, Firma S³awomira Kowalskiego z Nie-
t¹¿kowa, Firma Golden oraz Instalator-
stwo Grzegorz Rozwalka z Koszanowa.

M.M.
foto archiwum

Najlepsi Juniorzy

Kalarze  bawili siê w Œmiglu
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Burmistrz Œmigla, Oœrodek Kultury
Fizycznej i Rekreacji w Œmiglu, Zwi¹-

zek Kynologiczny Oddzia³ Leszno oraz
Centrum Kultury zaprosili w³aœcicieli
psów do udzia³u w Wielkiej Paradzie.
Impreza odby³a siê 6 wrzeœnia na Stadio-
nie Miejskim w Œmiglu. Ze wzglêdu na
deszczow¹ aurê rozpoczêcie parady prze-
suniêto z godziny 1400 na 1430. Mimo
utrudnieñ uda³o siê zaprezentowaæ zg³o-
szone psy i przeprowadziæ pokaz Klubu
Agility De Luks z Wroc³awia. Ze wzglê-
du na warunki atmosfer yczne oraz
w zwi¹zku ze znacznie mniejsz¹ liczb¹
zg³oszonych psów ni¿ przewidywano
zmieniono zasady oceniania zwierzaków.
Spoœród wszystkich zg³oszonych czwo-
ronogów wyodrêbniono dwie grupy: psy
rasowe i w typie rasy oraz psy nierasowe
– poza typem rasy. Jury nie bra³o tak¿e
pod uwagê wielkoœci psów w poszczegól-
nych grupach.

Violetta Dêbniak – wiceprzewodnicz¹-
ca do spraw hodowlanych Zwi¹zku Ky-
nologicznego w Polsce Oddzia³ Leszno
oraz Hanna WoŸna-Gil - wiceprzewodni-
cz¹ca tego¿ oddzia³u ds. organizacyjnych
wybra³y po piêæ najsympatyczniejszych
psów z grup, a nastêpnie przewodnicz¹-
cy oddzia³u - Maciej Szyd³owski zadecy-
dowa³ o miejscach, które psy zajê³y.

Wœród psów nierasowych tytu³ najsym-
patyczniejszego psa zdoby³a roczna Fri-
da, której opiekunk¹ jest Julia Siejak
z Koszanowa. II miejsce zaj¹³ trzyletni To-
bik, nale¿¹cy do Klaudii Guciñskiej. III
miejsce zdoby³ ubieg³oroczny zwyciêzca
Tobi, IV miejsce dwuletnia Suzi, pupilka
Klaudii Czabajskiej, a V miejsce szeœcio-
miesiêczny Bor ys, któr y przyszed³
z Weronik¹ Targosz.

X Wielka Parada Psów

Wœród psów rasowych i w typie rasy
I miejsce zaj¹³ Dropsik – czteromiesiêcz-
ny chihuahua, którego w³aœcicielk¹ jest
Nicola Mas³owska z Leszna, II miejsce

labrador Frida nale¿¹cy do Aleksandry
Józefiak, III miejsce Lucy – owczarek
belgijski, pupil Julii Lisek, IV miejsce
Hevi, berneñski pies pasterski nale¿¹cy
do £ukasza Humskiego, a V miejsce Mi-
sty – husky Katarzyny Górnej-Fabiañ-
czyk.

Za miejsca I-V w obu kategoriach w³a-
œciciele otrzymali nagrody rzeczowe oraz
puchary. Polski Zwi¹zek Kynologiczny
Oddzia³ Leszno ufundowa³ puchary dla
zwyciêzców w obu kategoriach. Funda-
tork¹ pucharów by³a równie¿ burmistrz
Œmigla – Ma³gorzata Adamczak.

Nagrody wrêczali zaproszeni goœcie:
Maja Moskwa-Loman - sekretarz Œmigla
oraz Lech ¯ak – przewodnicz¹cy Komi-
sji Spraw Spo³ecznych Rady Miejskiej
Œmigla.

Klub Agility de Luks z Wroc³awia za-
prezentowa³ pokaz psich mo¿liwoœci pod-
czas zabawy.

Organizatorzy dziêkuj¹ w³aœcicielom
czworonogów i zapraszaj¹ na XI paradê
za rok.

OKFiR
foto OKFiR

Oœrodek Kultury Fizycznej i Rekre-
acji w Œmiglu w imieniu przewodni-

cz¹cego Rady Miejskiej Œmigla - Wies³a-
wa Kasperskiego zaprosi³ pi³karzy do
udzia³u w X Turnieju Pi³ki No¿nej Mê¿-
czyzn Niezrzeszonych.
Odby³ siê on 30 sierpnia na
boisku LUKS w Starym Bo-
janowie. Mecze rozegrano
w dwóch grupach syste-
mem „ka¿dy z ka¿dym”.
Zwyciêzc¹ turnieju zosta³a
dru¿yna Astra II Koszano-
wo, drugie miejsce zdoby³
zespó³ Mekintosh and Po-
rabiantos, trzecie DH Trans,
czwar te Old Boy's Stare

Bojanowo, pi¹te Picasso, a szóste Dra-
gon.

Najlepszym zawodnikiem turnieju zo-
sta³ Krzysztof Sadowski z dru¿yny Me-
kintosh and Porabiantos. Oprócz pu-

Jubileuszowy Turniej o Puchar Przewodnicz¹cego Rady
charów za miejsca I-III oraz statuetek
za miejsca IV-VI ka¿da dru¿yna otrzy-
ma³a pi³kê no¿n¹.

OKFiR,
foto OKFiR

Uczestnicy turnieju

Nicola z Dropsikiem

Zwyciêzcy z kategorii psów nierasowych






