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Jestem Emltego Zdfrltia...
lnnego niż kto? Niż pon Hubert Zbierski,
który w ortykule ,,Moim zdoniem,.." zQ-
mieszczonym vu ostotnim numerze ,,Witryny
Śmigielskiej" odpowiedziolnościq zo nosi-
lojqcq się zywiołowo przestępczość wśród
nieletnich próbuje oborczoć wszystkich ro,
zem i kożdego z osobno, tylko nie włości-
wych winowojców, o więc somych mołolo,
tów popełniojqcych bestiolskie zbrodnie
oroz ludzi, którzy tworzq sprzyjojqcy klimot
dlo złoczyńców, o więc noszych prowodow-
ców,

Tok, to włośnie bezsensowne prowo po-
woduje, że jeszcze nie zdqżymy otrzqsnqć
się z jednego szoku, o już bulwersuje nos
nostępny okt przemocy, gwołtu i zło, Jesz-
cze n05 poruszo śmierć niewinnych ludzi,
jeszcze popodomy w zdumienie jok możno
dokonoć zbrodni w stonie czystym, bez żod,
nych uzosodnień moteriolnych czy ideolo-
gicznych, jeszcze probujemy protestowoć,
uczestniczqc w wielotysięcznych morszoch
milczenio. Obowiom się jednok, że wkrótce
ustonq i te onemiczne formy sprzeciwu, po-
niewoź okoże się, iz sq nieskuteczne, o lu-
dzie uczuleni no zło - bezsilni.

Niech sobie monifestujq, niech prote-
stujq, o prowo, które w noszym kroju jest
korykoturolnym zoprzeczeniem sprowiedli-
vyości, i tok otoczy swq troskliwq opiekq
przestępców, wystowiojqc tym somym no
szwonk mienie i życie uczciwych obywoteli.

Któż bowiem powinien się boć: prze-
stępco czy uczciwy człowiek? Oczywiście
przestępco ole nie u nos. U nos przestępco

numerze międav igtre§mi s:
środkach z bud.żetu na remont kościoła św. wita,
sądzie konsumenckim,
najmłodszych sportowcach,
Macieju Halaszu,
obwodnicy Śmigla,

następnym (I:
opłatkowych spotkaniach,
obchodach rocznicy Powstania Wielkopolskiego,
gazyfikacji gminy,

strażakach, pożarach i zagrożeniach.

z teki Romuoldo sobkowioko
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jest nietykolny, bezkorny, egzystuje no zosodzie świę-
tej krowy, Może włomoć się do mieszkgnio i bez poś-
piechu, ze spokojem wybieroć to co mu się opłoco zo-
broć, gwołcić żonę czy córkę włościcielo, powoli i do-
kłodnie niszczyć sprzęty, których wynieść nie zdoło.
Czemuż miołby się śpieszyć i denerwowoć? Niech de-
nerwuje się włościciel który musi cierpliwie czekoć, qż

intruz zechce opuścić jego dom. Cóź bowiem może
zrobić? Perswozjq nie nokłoni nopostniko do odwrotu,
o jeśli nowei mo możliwość ugodzić 9o twordym
przedmiotem, to nie uczyni tego w obolvie przed korq.
Zo to grozi więzienie - poszkodowonemu, nie włomy-
woczowi. Dloczego? Bo robujqc czy gwołcqc, nie zo-
grożoł przecież niczyjemu życiu. Zo cóż więc nopodoć
no biedoczko? Zwolennicy liberolizocji prowc: zlroz
podniosq gromki krzyk, że to okrutne i niehumonitor-
ne. Skoro włomoł się, okrodł, zgwołcił, zomordowoł,
widoć coś mu tom szwonkowoło w dzieciństwie, o rvięc
niech się chłopok odreoguje, niech sobie użyje, wi-
docznie tego domogo się jego psychiko.

Czosem nowet zdąrzą się, że któryś no krótko trg-

fio zo krotki, ole czy jest mu tom źle? No pewno lepiej

niż pocjentorn w szpitolu. Ogrzono celo, ciepło wodo,
koloryczne pożyulienie, telelvizor, ksiqżki no i przede
rnlszystkim wsponiołe toworzystwo. A kto zo to płoci?
My, podotnicy o więc między innymi ofioro włomqnio,
ojciec zgwołconej dziewczyny, motko zomordolvonego
chłopco. Doprcwdy, trudno o większy porodoks.

Zdąję sobie sprowę, źe w dobie pogoni zo pozoro-
mi nouloczesności i humqnitoryzmu tokie spojrzenie
łro problem przestępczości jest moło populorne. Mnie-
mom jednok, iż wielu podzielo mojq opinię, chocigż
może otworcie nie przyznoliby się do tego, oby nie
okrzyknięto ich homujqcymi postęp wstecznikomi.
Jo, mimo wszystko, będę z uporem powtorzoć zo Kon-
fucjuszem: ,,UCZYŃCIE, BY UCZC|WOSć OPŁACAŁA
slĘ BARDZiEj NlZ PRZESTĘPSTWo, A NlE BĘDZ|E
PRZEsTĘPsTW". Tereso Szczeponiok

Ad uocem: W zupełnoścź zgadzam sżę z Konfucju-
szenl, oraz z tym, że przestępcólu trzeba suTouJo

kur|ać. Ale u dalszym cźągu mam uqtplźluoścl,, czy
czgnźmE uszystko bg ,,coś mu tum (nie za-)szu;ait-
kotlsało lls dziecźńst,wźe"? @. Z.1

Srodki z buazetu ncx remonl kosciołkc'')
INFOR,MACJA

Darząc ogronnyn:i szacunkiem społeczeirsirłlo
gminy Śmigiel rrważam za svzój obo,,,lriązek przeiiazać
wyjaśnienie.

Członek Konitetu Remontu Kościoła p.w. Śłv. Wita,
radny zwróclł się do Zarządu Miejskiego z plośbą
o dotację z budżetu gminy na ten zacny cel.

W projekcie budzetu na 1998 rok proponowairynr Ra-
dzie Miejskiej pTzez Zarząd prośba ni,e została

uwzgIędrriona.

W dniu 9 stycznia 1998 roku zaploponowano nri aby
z plzyznanej v.z budżecie na 1998 rok kwoty 20.000,-_

złotych (na l<ażdego radnego) ptzekazać część na re-
inont kościoła.

Do tej propozycji us[csutr]<o,wałain siq tregatyu,nie,
gdyż r.v dniu 5 grudnia 1997 roku na posiedzeniu Za-
rządu Osiedla nr III ca_łą kwotę prż§zg9ną na 19,9€

rok przeznaczyłam na kontynuowanlg3gmqn^tu,ułic.
Po uzyskaniu dodattr<o-,łzych środkówł {natvyŹka.;bud-
żetowa, wpły.aly od komornika, środki zersprzedaży
mienia kornunalnego, dodatkowej subwe4cji'Ł budże-
tu państwa), dla ratowania tak cennego zabYttlu,
miejsca }<ultu złożę oficjalny rvniosek do RadY.Miej-
skiej Śmigla.o przyzna-nie dotacji. '

_-;l,

Z poważańii:ń
(-) Urszuia Ranke

(Radna)
*) Tytuł pochodzi od redakcji.

tNFolt,MACJA
W dnźu 9 stgcznża 1998 r. zebrali się rachtż bezpo-

śr e dnio z aźnt er e s oul ani r emontem zab ytk o u e g o ko ś -
cżała p.lł. śąls. Wita (rtajcennżejszego zabEtku tn grnż-

nie) ż po tugsłuchanżr-L relacjl. Społecznego Komźietti
Re,l.1,ontu tego obźekiu z uylconanych dotqd pT(Lc, po-
nźesźonEcll, kosztóus i, zapaznanżu s,lę z planarłzź ź za,
mi.qrami na bieżo,cy rok a t{tkże potrzebami ti,nunso-
wyrnż, postanouili jednomgślnie przeznaczyć czc"ś(

kwoty budżetotaej będqcej u dEspozgcji ruclnych
(każdE niżej podpisang) na konkretnq pracę tj. TYi\i-
KOWANIE WEWNĘTRZNE l ZEWNĘTRZNE.
. Dokładncl kwota zadEsponoluana przez radnEcit, zo-
stclnie ustalona po otrzgm,anlu kosztótu tego zadania,
Nźestety z przEkroścżq ośwżudczalng żż p, Przewodi,ł.i-
cząca Rady Mźejskl.ej Śmżgla - radna Śmżgla p,Ur-
szulu Ranke przedtacześnie opuścżła to zgrornarjzenżę
nle. uE słucll,alł szy natls et r elac jź Społeczn e g o l{ołnż-
tetu Remontu Kośctoła śu:. Wita. Postępotuar,łienl
tam p. Przeusadnźczclrca uzbudzźła nasza, dezaprobetę,
tgm bardzźej źź propozycję radngch akceptouały sa-
morzqdE lokalne (s ołectwa, osźedla).
TElko takie rozwiqzanźe jest możliuse uobec złstalc-
ngo budżetu gmżny na 1998 r.
Powyższą informację podpisali: L4arek Rata3c:ł-:
F r anci,s z ek S z y mański,, S tanźsłau Buch,u ald, Tc ri z i... :

Wclsźeleuskź, Janźna Walurzgnotł,lsiła, ZygJrlJc! B,.-
dzyitski, Leszek Belcer, Jerzg Cźeśla, SteJln, D,-
brzEńskż, Romąn Schiller, Henrglc Slłrzy pc;e;:, _-,'.'.-

cja Zźegler.
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Fm§upfuowrny $ąd !(onsumencki w lesem§e
Z dniem 1 grudnia 1997 r. rozpoczął działalność

FoiLibowr-ry Sąd Korrsumencki w Lesznie. Zważyw-
szr,, źe w wojerł,ództwie leszczyńskim ta forma egze-
._rlor,vania praw konsumenckich dotąd nie funkcjo-
:-.olvała, wydaje się pożądanyrrr przybliżenie czytelni-
.,otl zasad funkcjonowania sądu konsumenckiego.

Każdy z nas bez mała codziennie zawiera umowy
.lupna-sprzedaży dokonując zakupów artykułów kon-
surrrpcyjnych. Nieco rzadziej ale także często, z|eca-
l]iy wykonanie różnego rodzaju usług zawierając
unowy o dzieło. Umowy te, zarówno po stronie
sprzedawcy 1ub usługodawcy, jak i po stronie konsu-
ilienta rodzą szereg praw i obowiązków. Reguiuje je
Kodeks cywilny oraz wydane na jego podstawie
przepisy wykonawcze, w tym zwłaszcza bardzo waż-
i-re z punktu widzenia konsumenta rozporządzenie
Rady Ministrów z dnia 30 maja 1995 r. w sprawie
szczegółowych warunków zawierania i wykonywania
iitnów sprzedaży Tzeczy ruchomych z udziałem kon-
surnentów (Dz. U. Nr 64, poz. 328 z 1995 r.). ,,Wol-
r-ry rynek handlu i usług" oraz liberalne zasady uru-
chamiania i prowadzenia działalności gospodarczej
powodują też, że kontakty stron umów sprzedaży
i umów o dzieło generują wielokrotnie spory oraz

wzajemne loszczenia, Są one związane przede wszyst-
kim z rękojmią za wady i gwarancją jakości.

NajogóIniej mówiąc rękojmia to odpowiedzialność
sprzedawcy względem nabywcy za wady ftzyczne to-
waru. Przykładowo mogą to być wady: konstrukcyj-
ne, wykonawcze, surowcowe, materiałowe. Odpowie-
dzialność ta trwa 1 rok, a gdy chodzi o wady budyn-
ku - 3 lata llcząc od dnia rvydania Tzeczs, kupują-
cemu. Rękojmia za wady fizyczne obejmuje wszyst-
kie wyroby będące przedmiotem sprzedaży. Kodeks
cywilny nie przewiduje tutaj żadnych ograniczen
podmiotowych oraz nie różnicuje okresu trwania rę-

kojmi w zależności od przedmiotu umowy sprzedaży,

Sprzedawca nie może uv,zolnić się od odpowiedzial-
ności z tytułu rękojmi za wady wskazując winę np,

producenta czy importera wyrobu. Należy jednak

podkreślić, że sprzedawca nie odpowiada za wady
jawne sprzedawanego towaru, jeżeli poinformował
o nich kupującego w chwili zawierania umowy sprze-
claży. W przypadku umowy o dzieło przepisy o rę-

kojmi za wady stosuje się uzupełniająco w stosunku
clo przepisów szczegółowych regulujących te umowy,

Praktyczną formą realizacji przez konsumenta
uprawnień z tytułu rękojmi za wady jest złożenie
sprzedawcy rekiamacji wad i przekazanie mu wadli-
wego wyrobu. Reklamacja taka powinna być przy-
jęta w formie pisemnej i załatwiona ostatecznie
lł, ciągu 14 dni a w plzypadku, gdy towaru nie moż-
rra dostarczyć i trzeba zorganizować oględzirry u kon-
sunrenta - w ciągu 21 dni.

Składając sprzedawcy reklamację wad, nabywca
moze według swojego wyboru, żądać:

- zwrotu zapłaconej ceny za zwrotem wadliwego
towaru odstępując od zaw-artej umowy sprzedaży,

- obniżenia ceny towaru,

- wymiany towaru wacili,wego na wolny od wad,

- usunięcia wady poprzez ,"vykonanie skutecznej
napraWy.
Załatwienie reklamacji przez sprzedawcę nie-

zgodnie z żądaniem konsttmenta względnie nie do-
trzymanie obowiązującego terminu jej załatwienia,
może wywołać spór, który winien być rozstrzygnięty
przez niezależnego i uprav,znionego arbitra.

Wzmocnienie uprawnień nabywcy niektórych wy-
robów może być gwararrcją jakości. Gwarancja ja-
kości to dobrowolne, dodatkowe zapewnienie gwa-
ranta, że nabywany towar jest dobrej jakości z jed-
noczesnym zobowiązaniem, ze wady, które ujawnią
się w okresie na jaki udzielono gwarancji będą usu-
wane nieodpłatnie. Gdy zaś okaże się to niewystar-
czające, gwarant wymieni towar na wolny od wad,
a w przypadku niemożności takiej wymiany
zwróci zapłaconą przez nabywcę cenę. Gwarantem
wyrobu może być: producent, importer, hurtownik,
a także sprzedawca detaliczny. Gwarancja jakoścl
jako instytucjonalna ochrona praw nabywcy, bywa
qz praktyce często mylona z rękojmią za wady. Pod-
kreślając, że są to uprawnienia od siebie niezależne,
dokonamy niżej ich porównania:

Po pierwsze, rękojmia za wady wynika z mocy sa-
mych przepisów Kodeksu cywilnego a gwarancja ja-
kości jest zobowiązaniem dobrowolnym i jej udzie-
Ienie powinno być potwierdzone dokumentem, np.

kartą lub książeczką gwarancyjną. Postanowienia do-
kumentu gwarancyjnego, jeżeli nie są splzeczne
z uregulowaniami kodeksowymi, wiążą obie strony
umowy sprzedaży.

Po drugie, z tytułu rękojmi za wady odpowiada zaw-
sze i wyłącznie sprzedawca a z tytrrłir gwarancji -*
podmiot wskazany imiennie w dokurrierrcie grvaran-

cyjnym.
Po trzecie, odpowiedziainośc z Łytułu rękojmi za wa-
dy trwa 1 rok a odpowiedzialność z g,valancj I przez
czas na jaki została udzielona i tylko jeśli rrie za-

strzezono takiego terminu - 1 rok licząc od dnia
r.qldania towaru kupującemu. Ponadto tak określony
okres gwarancyjny ulega przedłużeniu o czas, w któ-
rym rrabyr,vca nie mógł skorzystać z wyrobu ze

względu na arł,alię i zwlązaną z tym naprawę gwa-

rancyjną.
Po czwarte,'łrreszcie realizując upralvnierria wynika-
lące z i:ękojmi konsument ma plawo w1"-hor1-1 sposobu
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zas-]-oiiojenia roszczenia, gdy łv przypadku g,,łiarancji

s;osob zaspokojenia roszczenia jest z gór5r wskazarry,

:z--__ ilolejnc napra-\I,/y rv i.Iościach określonych ,ł do-

:i::::e]lcie gł,-,arancyjnym a dopiero po ich bezsl-1u-

:=:z::osci lvymiatra na wyrób wolny od wad,

1',- cl-,€cnych tlreguiou,airiach plarvnych nabywca
:-__= .-esi jecinak bez"względnie zr,viązany przepisanri

, .-.,.,aiarrcji jakości, poniervaż rrroże on niezależnie

:i _.p:ar,;nień r,vyniliających z gwarancji, wykony-
n-ac srr-oje uprawnienia wynikające z rękojnri za
,_-_;-_

F:a<tvcznie oznacza to, ze w każdej chwili równo-

rzes]le3o trwania ręilojnri i gwarancji, kolrsutnent

::--oże dokonyv.zaó t,ył;oru nriędzy uprawnieniarni
z :l.clr wylikającymi - 

,rłledłtrg swojego uznania,

_'ia zakończenie omóvzienia instytucji gwarancji

lakości naiezy podi<reślić, że sposób egzekwowania
r.prarvnień z niej v,zynikających określa dokumerrt
grvarancyjny. Naruszenie jego posianowien moŻe

ió,*niez roclzić spór, lrtóry strony podcladzą roz-
s1l,z,§gnięciu niezależnego arbitra.

Jaż wspornnieliśrny na wstępie, pTawa i obowiąz-
ki stron umów sprzedaży i umów o dzieło regulują
plzepisy Kodeksu cywilnego oraz r,vyclanych na jego

pcdstaro,rie aktóvr wykonawczych. Egzekwowanie tych
praw byv.za jednak utrudnione. Polskie, cywilne pra-

rvo wykonawcze przewiduje, że w sporach takich
wlążąco wyrokują sądy powszechne, Jednakże po-

stępowania przed sądenl powszechnym są przewlekłe

i drogie a procedura skcmplikowana i wymagająca
niejerinokrotnie specjaiistycznej wiedzy prawniczej,

Przeciążenie polskich sądów wielością prowadzonych

spraw powoc}uje, ze ciągną się one bardzo długo,

Wszystkie te przesłanki zniechęcają wielu konsu-

nrentów do wniesienia powództwa cywilnego prze-

ciwko nieuczciwym sprzedawcom i usługodawcom,

Poszkodowani, w ich ocenie, konsumenci szukają
por}ocy w tozwiązaniu swoich problemów, Pomocą

ivłącznie z zastępstwem procesowym, powinny słu-

żyć organizacje konsumenckie, np. Federacja Kon-
sumentów, jednakże na terenie województwa 1esz-

czyńskiego dotąd takie organizacje nie funkcjonują,
Owa sytuacja powoduje, że konsumenci kierują skar-
gi o naruszenie ich uprawnień do Państwowej In-

spekcji l{andlowej. Postępowania skargowe prowa-

dzone w trybie przepisów kodeksu postępowania ad-

rninistracyjnego, mimo że w rezultacie ograniczają
niev;ątpliwie powszechnośó zjawisk naruszania praw

konsurnenta, nie mogą rodzić skutków prawnych
wiążących strony. Skłania to do szukania innych roz-

wtązań, tak aby spory wynikające z naruszeń praw
kclnsumenckich mogły być rozsttzygane szybko, pro-

sto i stosunkowo tanio a jednocześnie w sposób

ostatecznie wążący.

Warunki te spełnia sądownictwo polubowne.

Art. 695 i następne Kodeksu postępowania cyvzil-
nego zezwalalą, że sprawy wynikające ze stosunkóvf
cywilno-prawnych nrogą być rozstrzygane pTzez są-
dy polubowne. Istotą ich funlrcjonowania jest to, że

zainteresowane strony godzą się dobrowolnie na roz-
patrzenie s:Doru przez sąd polubowny w tym celu pc-
wołany. Orzeczenia zapadłe są ostateczne i wiążące
stroriy. Otzeczenia te podlegają jedna}r zaskarżetriu
do sądó,ł powszechnych.

Wojewódzki Inspektorat PIH w Lesznie wystąpił
więc z inicjatywą powołania Polubownego Sądu Kon-
sumenckiego w Lesznie. Zważywszy na brak organi-
zacji konsumenckich w naszym województwie, pro-
pozycja ta została skierowana do sarnorządu teryto-
rialnego jako prawnego reprezentanta interesów
mieszkańców, w tym także konsumentów. Uchwałą
z 16 września 1997 r. Sejmik Sarnorządowy Woje-
lvództwa leszczyńskiego pozytywnie zaopiniował po-

wołanie Sądu a przewodniczący Sejmiku i Woje-
u,ódzki Inspektor PIH zatwierdzili regulamin jego

działania. Na tej podstawie Wojewódzki Inspektor
PIH zwrócił się do zarządów wszystkich gmin woje-
w-ództwa leszczyńskiego z ptopozycją podpisania
umów o powołaniu Polubownego Sądu Konsurnenc-
kiego w Lesznie. Za przekazaniem przez zarządy
gmin symbolicznych kwot na koszty funkcjonowania
Sądu, w wysokości od 400 do 1.800 złotyclt rocznie,
mieszkaricy gmin, które podpiszą rzeczone umowy,
uzyskają rnożliwość dochodzenia roszczen ze sporów

i naruszenie praw konsurnenckich przed takim Są-
dem oraz swojego reprezentanta w składzie orzeka-
jącym w ich sprawie. Propozycja Wojewódzkiego
Inspektoratu PIH spotkała się z bardzo życzliwym
przyjęciem ze strony organów samorządu terytorial-
nego. Fakt ten, w opinii autora niniejszego opraco-

wania jest tym bardziej godny podkreślenia, że pc-

wołanie sądu konsumenckiego !v porozumieniu z sa-

morządem terytoriainym stanowi pomysł no,watorski

w skali kraju.
W chwili obecnej trwa proces zawierania umów,

Wiele zarządów gmin już je podpisało, że wymieni-
my: Leszno, Gostyń, Śmigiel, Osiecznę i Krobię,

Polubowny Sąd Konsumencki w Lesznie działa
w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu PIH w Lesz-
nie, Pl. Dr. Metziga 1. Skargi konsumenckie i zapisy
na sąd przyjmowane są w poniedziałki, środy, czwart-
ki i piątki w godz. 8.00-13.00 oraz we wtorki w go-

dzinach B.00-13.00 i 15.00-18.00.
Sąd rozpatruje sprawy wynikające ze stosunków

cywilno-prawnych pomiędzy konsumentami i z ich
powództwa, a podmiotami gospodarczymi z wyjąt-
kiem spraw dotyczących samochodów. Sąd orzeka

w składzie:

- prze,łodniczący Sądu lub jego zastępca jako su-

perarbiter z urzędu,
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-- arbiter reprezentujący konsumentów wyznaczony
z 1ist;; osólr dejegowanych plzez organy salnorzą-
drr terytorialnego względnie wskazany imiennie
przez konsu_menta,

-- arbi.ter reprezentuiący podmiot gospodarczy, któ-
lego soór iotyczlr, wyznaczony z lisiy osób dele-
gcurarivch pr:zez olganizacje sprzedawcó."łr i usłu-
goŁiorców- rvzględnie r,vskazany imiennie przez
zainteresorł;any podi:lioi gospodarczy.

Pc złozeniu wnioskrt przez konsumenta i ewentual-
rlym uzllpełnieniu tego wniosku o niezbędne doku-
menty oraz uz5lsĘaniu zgody stron na rozpatrzenie
ijpial,v\i, Sąci r,vzywa strony do polubownego zała-
i,łieiria sporu i zawarcia ugody. Jeże}i nie doszło do
iigcci;, Sącl rozpa'lruje sprarł,ę jarvnie, na posiedze-
nii-i, bez ivzględu na obecność stron. Sąd orzeka na
poclstarvie .liyjaśnien stron i wszelkich innych nie-
zi:e dnycb dovrcdów, w tym zeznań świadków i opinii
połvołanych biegłych. Orzeczenia Sądu zapadają
-większością głosó.ł i nie przysługuje od nich odwo-
łanie. Sti:oira niezadorvolona z orzeczenia może żądać
jego uch,r,lenia w tryŁ,ie skargi - 

przez sąd po*
lvszeclrny. Crzeczenia Polubowrrego Sądu Konsu-
trenckiego są prawnie łviązące a po uzyskanitr ry-
gol,u w.vkonalircści nadanego przez sąd trowszeclrny,
ti,logą byc egzekvrowane przez komornika. Koszty po-
stęporve.nia w spralvie pcnosi strona przegrywająca
spór. \.V przypadkach .łyjątkowych Sąd rnoże z"wal-
nić konsumenta od uiszczenia kosztów postępowania.

Celem zwiększenia skuteczności i powszechności
działania Sądu zmierza się C,o za..varcia porozumień
ze stowarzyszeniami ztzeszającymi kupców i usługo*
davlców, które w iłnieniu swoicii członków yryrażą
zgodę na poddanie się orzecznictwu Polubownego
Sądu Konsumencklego. Po,,vinno to zna7eźć odzwier-
ciedlenie w napisach iilfor"macyjnych ilnrieszczonych
do wiadomości konsumentów, w rvięlrszości sklepów
i punktów 1ub zakładow usługowych.

Ocena funkcjonowania Poiubownego Sądu Kon-
sumenckiego w warurrkach naszego województwa,
będzie możliwa po uplyrvie co najmniej kiiku mie-
sięcy jego działania. W kraju działa dotąd 27 takich
sądów a rv 1996 t,. rc,,z,oatrzył5r g.. 4.072 vlnioski.
Działalność i orzecznictv",o Sądu powinnv iednak
wzmocnić ochronę praw konsumenckich oraz spełnić
swoistą rolę edukacyjtlą. Alttor niniejszego oplaco-
rvatlia zachęca usilnie wsz],rstkich zairrtelesc",łzanych
do korzystania z tej drogi dochoCeenia s,"voich
uprawnień.

Arkadżusz Wlekła

Autor opracowania - n}gr Arkadiusz Vr'lekły jest
st. inspektorem ds. olganizacy jno-pi,a,ń--tlych. v,z Woje-
wódzkim Inspektoracie Państw-owej Iirspekcji i,lan-
dlowej w Lesznie i 'powołany został na stano\*/isko
przewodniczącego Poiubownego Sądu Konsumerrc-
kiego w Lesznie.

§§&ffi§{}WAt! ffifrIffiŁ8§§$§
10 grudnia ub.r. w szkole podstawowej w Śmiglu

odbyły się Grl,inl"re Zawody Sportowe Klas I-iII.
Zaklvalifikowały się do nich druzyny, ktore w zawo-
dach szkolirych zdobyły pierwsze miejsca w darrych
grupaclr rviekowych.

Do zawodów stanęłcl 12 drużyn 10 osobowyclr (8 * 2

za.ł,odników rezerwo,wych) z wyjątkiem szkoły
rv Przysiece Starej.

Gospodarze zawcdów serdecznie powitali nrałych
sportowców życząc i.m śr,vietnej kondycji i osiągnię-
cia ja}< najwyzszych wyników.

Po części organizacyjnej mali sportowcy stanęli na
stallowiskach startowych i dzielnie walczyli o zwy-
cięst-.ło. Duchowo r,vspomagali ich kibice z trybun.

V/ myśl reguiaminu druzyny startowały w 6 wy-
}..ranych konkureircjach mierzonych na czas, Komisji
sędziov,,skiej przewodntczyŁ mgr Jan Kasprzak.

\^l'i.ni}<i zarvoció,,v przeCsta-"viają się następująco:
I{,lasy I:
]. nl. -- 22 p!;t. Sr:iigiei, u,},ch. Emitia Gai;r,l.e1,
2 rn. -- 11 pkt. Czacz, r,vych. Elzbieta Kuchars]<a,

3. m. - i4 pkt. Stare Bojanowo, wych. Janina

Górzna,
3. m, - 10 pkt, Czacz, v.,ych. Ił{agdalełla Szy,biak,
4, m. 

- B pkt. Bronikov;o, t,,lyclr. j,ucyna Starrek.

I(lasy III:
1. m. 23 pkt, Śmigiei,
2. m. - 17 pkt., Czecz,
3l4, m. po 10 pkt. Bronii<ov.,o i Stare Bo;ailovr'o.

Drlrżyny zostały lt]lorroi,owane ciyliloluatni, a za-
vrodnicy zostali poczęstc-,,łari. r,v szkoJ,ire j stołó.,vce
zlpą craz słodkim clod_atkrem lv postaci priricess\,,.

aJi,ganizatolzy za.łodórv za pośrednictweirr gazei;..
dzięlrri ją \i/sz).stkim, którzy 11, jakikch,lriek sposób
przyc2:"yn7li się d,o pizygctorvania tychże ze-vvodów.
}Ja to nias t 711,1-cil)Z Com ZYCZ,,rzp;ly siłkcesó-i,l -w następ-
tl-,-cjl -t'.i:jollorvyc_|r Za-ul.rrliacil Si,citolv-r,ł|r l(las I--ti{,
iiic:,c ocibeci11 się lv Sill13j,.i. 14 st;-r::t,ia br,

Kryst"gna Schulz

4.m.- 9

Klasy II:
1.m.-20
2.m.-l2

Damrych,
pkt. Brorrikowo, wych. E.ł,ra Sta.rrkowlak.

pkt, Śmigie}, wych. Janina llranek,
pkt. Stare Bojanowo, wyc}r. Urszula

-
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STUDIUIE WE FRANCII
Mieszkaniec Śmigla, Ma-

ciej HAE,Ą§Z szkołę podsta-i
.ffOv/ą ukończył w 1989 roku
ze średrrią ocen 5,0, Cztery
lata cóźniej ukończył kościań-
skie liceutn- t razpoczął studia
na Politechnice Poznańskiej
na kierurtku elektronika i te-
Iekomunikacja. Obecnie stu-
diuje rv ECOLE NATION;\-
LE SUPERIEURE DES TE-

LECOMMUNICATIONS DE RRETAGNE w Breście

- Francja.

Jak to się stało, że znalazŁ się Fan we francuslłiej
szkole?
Nigdy nie przypuszczaLem., ze będę studiolł,ał r,ve

Francji. Moja droga do tej uczelni była trochę ,,po-
krętna".
W czasie, kiedy rozpocząłern studia na politechnice,
w Poznaniu rozpoczęła riziała]ność Francusko-Poiska
W yższa Szkoła il,,iclvych Technik Inf orma'r,yczi1o-Ko-

munikacyjrrych. Zaintereso-,ilałem się nią ze l,"zglęcłu

na zakres nauczania i na tendencję, kiórą ta szj<oła

plol]agowała: teiekomunikację przesyciĆ inforrnaty-
ką. Po ukończeniu di,ugiego roku politechniki, Łez

przekonania, zŁcżyŁe,il w niej dokumenty i czekałen:

na egzaniirry. (i{a pierrr.zszy rok tej szkoLy przyjino-
wano studentółv po drugim rcku studióv.l technicz-
nych - H.Z.).

Jaki miały one przebieg?

To był intelektu_ainy maraton. Pierwsza faza to 6 go-

dzinny pisemny egzamin z matematyki i fizyki,
w czasie którego należało się wykazać wiadomościa-
mi teoretycznymt i praktycznymi - umiejętnością
rozwiązywania zadań. Po niej 1iczbę kandydatów
zmniejszono do i00. W drugiej fazie był pisernny

sprawdzian z angielskiego 1ub francuskiego, o któ-
rynr wórvczas narvet nie miałem pojęcia, rrstny zrl:ra-

tematyki i fiz5rĘi oTaz rozmowa po angielsku, },Taj-

gorsza i najswobodniejsza, momentami wręcz śrr,iesz-

na była rozmowa kwalifikacyJla z udziałem m,in,

dziekana i psychologa. Stawiano nas w nietypowych
sytuacjach - np. Jest Pan w USA na autostradzie,

Przed chwilą skradziono Panu bagaż i dokumetny,
Co Pan ztobi? - i badano naszą reakcję. Wszystko
przeszeciłem pomyślnie i znalazłem się wśród 72

przyjętych studentów.

Zatem: jak było w tej §rarrcusko-polskiej szkole.

Ptzez pierwsze 2 setnestry, w sumie miało ich być
sześć, wykładano po polsku i sporadycznie po angiel-
sku. Nauka obejmowała cztety bloki przedmioiów:
inforrriatyka, telel.1ornunikacja, ekoi]omia i języki.

Przeszedłem intensywny kurs francusi<iego 
- 800/a

studentólv w ogó]e go nie znało! Zajęcia oclbywaĘ,
się cztery razy vt t;,godniu po 90 minut. Każde z in-
nym lektorem,, inną metodą i z innyrł pociręczni-
]riem,. Po rolru język ten opanowałem do tego stcp-
nia, ze z Francuzem mogłem rozmawiać na każd5r
temat. W;rsłano nas też na dlvutygodniołvy staz ję-
zykoury do lirancji. Po powrocie nriałenr zda,łłać
egzamin z tego języka. Ze zdumieniem dc.łiedziałern
siĘ, ze dzień wcześniej Rada Fundacji podjęła
uchwałę o likwidacji szkoły z braku fundatoró,w.
A rra tab]icach ogłoszeń wywieszono życzenia ów-
czesnego ministra szkolnictwa Jerzego Wiatra z okaz-
ji nowego roku akademickiego! Pikantel,ii całej spra-
u,ie dodaje fakt, że to właśnie nasze władze oświa-
towe .łycofały się ze sponsorowania tej uczelni. Na
pociechę dano nam nikłą nadzieję na kontynuację
studiów we Francji.

Domyślam się, że wrócił Pan na poprzednią uczeirrię.
Tak. Miałem ukończone d.,łla lata poiitechniki i roj<

szkoły francusko-polskiej. I zc,stałenr na przysło.,vitl-
wym iodzie. Tak jak inni, pobiegłerrr do macierzysŁej
uczeini z ,wnioskiem 

- prośbą o ponowl-}e przyjęcit:
na listę studentów. Zostałern przyjęty, po zaliczeiriit
egzaminów uzupełniających, na czwarty rok. Cały
czas myślałem jednak o Francji. Po jego zaliczeniu,
rozmorvie k-waiifikac;,jnej i którymś z kolei egzami-
nie z francuslriego zostałem przyjęty na drugi roi<

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES TEt,ECo-
IVIMUNICĄTIONTS DE BRETAGNE.

.., 'tr znalazł się Pan na północno-zaclrodninr cyplr,
Bretanii, w Breście...
'Iak. Razem z 1? Folakami we francuskiej szkoie, clJ;.

F'rancuzów, w której - 
co oczywiste -- nró,łi sit:

tylko po francusku. Sierpień i wrzesień dla nas Po-
],akół.z b;zł okresem przygotowawczym.
}*iieszkai:ł w kampusie tuż nad brzegienr oceanu. Jesl
19 qzydzielcna część miasia, ogrodzone miasteczko
univ",elsyteckie, w którym jest wszystko co jest po-
trzebne niłodelriu człowiekowi do nauki, rozlywl;.
i zabar,vy. l\{am pokój jednoosobowy, tylko takie tu_

są, z telefonem, teiewizorem, komputerem i gniaz-
dem do internetu.
Nauka w tej szkole trwa trzy lata. Na trzecitn rok.;
wybiera się tzw. opcję, czyli wąską specjaiizacje
Trwa ona około pół roku, Potem - staż zagranicztrr-
nejczęściej w wieikich firmach elektronicznych. Stl-
dent wybiera sobie don,olny kraj. Staż tr.,łra od trzed:
miesięcy i firma., w której staż się odbywa, studel-
towi płaci. Staż trzeba obronió - napisać sprali-cz,
danie i otrzymuje się dypiom ukończenia szkoły. lia-
sze ,ministerstwo gwarantuje, że będzie otl tez hc::c-
Iowany w Polsce.
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Ale się Pan też ,.ubezpiecza",
Tak. A.b;z rnieć też dyplom ukończenia polskiej uczel-
ni, Politechniki Pozirańskiej, jestem w stałym kon-
takcie z r:roją cpiekunką roku z czasó\^/, gdy byłem
siuCentetn tej uczelni i ... piszq pracę magisterską.
I}r,zed jej cl-;rolrą tlzeba 'uqdzie zdać szereg egzami-
:ló-w uzl-tl;einia.jących, co bęCzie się chyba rviązało
r urlci;;etit cjziei.anskin.
Praktycznie zatenr strłdiuje Pan na drvóch uczel-
niaclr?
Tak tr.l r.v;..gląda.
Wyhiegnijrły \,v przyszłość: lrończy Pan studia lve
F-raircji i co dalej?
Będę absol\r",etftern r,vysoko cenionej w świecie elek-
tloniki uczejni. Mogę szukać pracy na własną rękę
.łe wszystkich krajach Europy. Być rnoże przechwy-
ci niirie firma, vl której będę odbywał staż. Na to, co
oieluje nanr pełrromocnik naszego ministerstwa: pra-
ca ,,v Warszaurie, rriska płaca, bez mieszkania, na
p€vr'i]o się nie skuszę.
W związku z tym, że uczelnia daje mi wiedzę z za-
klesu przedri:rotów ścisłych, ekonomicznych, mena-
dżerskich i projektolvania technicznych rozwtązań
ixl zakresie telekomunikacji, zakres mego zatrudnie-
nia jest batĄzo szeroki. i\bsolwenci tej szl<oły pra-
cują w flr,r,nach teiekornurrikacyjnych, infcrmatycz-
n;.ch i konsultingo.ffych.
Bozrłmiem, że Śrnigiel ,,odpada"?
Na pewno tak.
Jest Fan z dala od domu, rodziny, ptzyjeżdża tu bar-
t{zo rzadko - 

jak Fan znosi rozłąkę?
W Smiglu bywarn tak często jak mogę. Jak by nie
było, to dwa tysiące kilometrów. Przejazd pochłania
dużo pietriędzy i czasu.
Śiriigiel iribię i zawsze jestem ciekaw, co sIę w nim
d.zieje. Prowadzę kcllespondencję i rzadko tclefonuję.
Szkoda, że tak nlało informacji jest o nim w inter-
trecie, nie rca nawet zdjęcia wiatraków...
T#róćmy do naukorvych korzeni - 

jak przygotowała
Pana śnrigieislra podstawówka?
Bardzo dobrze. Miłośc do matematyki zawdzięczam
pani Barbarze Neike, podobną 

- do muzyki panu
No,uvickiemlr. \V tei szkole nie tylko można było się
tlczyć, jak się chciało ale i robić inne rzeczy, a pTze-
d"e wszysikirn rozwijać zainteresowania. Pracownia
komputerowa była zawsze do dyspozycji, nawet wte-
dy, gdy byłem studentem politechniki.
Dziękttję Panu za rozmor,lrę i życzę porvodzenia. Ale
rnain jeszcze jedno pytanie: pod koniec roku, gdy
TVasza ,,paczka", znająca się od przedszkola, a myślę
o Adamie, Ewie, Michale, Damianie, Elizie, Krzy-
sztofie... będzie magistrami i inżynierami, planuję
rv redakcji zorganizorvanie dyskrrsyjrrego spotknia.
lllogę na Fana liezyć?
Ocz;rlviście, To rroże być baldzo ciekarve.
Z Macżeje,m Halaszem, śmżgżelanźnem studi,ujqcum we FTun:
cjź, rozrnauźał Hubert Zbierski,

ffiregn§§gm ffiffi§§mw§§Effi
3.01.br. Śnriglu, mieszkaniec pl. Rozstrzela-
nych wszczął awanturę łvobec domowników. Pou-
czenie.

3.01.br. 
- na skrzyzowaniu ulic H. Sienkiewicza

i św. Wita kieruiąc.v OPLEM mieszkaniec Starego
Bojanowa nie udzielił pierwszeństwa przejazdu
i doprowadził clo zderzenia z pravridło.vc jadącym
samochodem REI'{AULT, którym kierował miesz-
kaniec Glińska. Sprarvcę kolizji ukaraiio manda-
tem.

3.01.br. 
- w Czaczu kierujący POLONEZEM miesz-

kaniec Siera}<owa w trakcie cofania uderzył w pla-
widłowo zaparkowany pojazd RENAULT. Sprawcę
kolizji ukarano mandatem.

4.01.br. 
- mieszkanka Sniigla z u]. Północnej zgło-

siła, że po jej posesji chodzi nieznany mężczyzna.
Przybyły partrol osobnika nie zastał, ustalono jed-
nak jego personalia i przeprowadzono z nim roz-
mowę.

7.01.br. 
- w Starym Bojanowie w bezpośrednim

pościgu zattzymano czworo sprawców włamania do
]<iosku przy ul. Dworcołvej.

8.01.br. - interwenior,vano w posesji przy ul. Lesz-
czyńskiej w Śmiglu, w której nietrzeżwy mieszka-
niec wszczął awanturę wobec domowników. Swój
,,wyczyrt" powtórzył 12 stycznia.

9.01.br. 
- w Śmiglu na chodniku ul. Mickiewicza

Ieżał nietrzeżwy mieszkaniec tej miejscowości.
Wniosek do Kolegium.

10.01.br. 
- mieszkanka ul. Głównej w Starym Boja-

nowie zgłosiła, że sąsiedzi zakłócają jej ciszę nocną.
Ze stronami przeprowadzono lozmowy.

],0.01.br. 
- do kłótni sąsiedzkiej z użyciem słów w-u1-

garnych doszło w Śmigtu w posesji przy ul. Rey-
monta, ze zlll aśnionymi przeprowadzono Tozmowę.

12.01.br. 
- w Machcinie nieznany dotąd spTawca

wybił szybę we FIACIE 726p, z którego skradł sa-
mochodowy radioodtv,arzacz wartości i?5 złotych.

12.01.br. 
- w Wydorowie na prost;lll odcinlru dro-

gi kierowca VOLVC na śliskiej nawierzcLrni łvpadł
w poślizg i w-jechał do iowu. W rvl,aiku lvypadku
pasażer pojazdu d.oznał l",,strząśnięcia rnózgu.

13.01.br. 
- nietrzeźwy mieszkaniec Morownic;z ]ęigi

na ul. Kątnei w Snliglu. Zatrzyir,ano go do rvy-
trzeź.łiełlia. Wniosek do Kolegiuiłr.

15.01.br. 
- trzy kobiety narodowości cyganskiej i:od

pozorenl sprzedażyr zasłon lveszły do jednej z pose-
sji rł. Frzysiece Starej Pierwszej i. .,v czasie obec-
lrości ciwóch ciolosłych domov,znikórv dokona-iy kra-
dziaż,v pienięciz"v w krr,zocie 4.770 zŁct;rch. Spra-,ri--

czl,ti, jak dotąd nie ustalorro.

"'**T";#;"I'ff,Hi#aTU 
P., LIC J'



DLA SMIGLA OBWODNICA WA
Taki transparetrt widniał na frontowej ścianie sali

widowiskowej Centrum Kultury r,v Śmiglu, w której
B stycznia br., na apel przewodniczących komitetów
osiedlowych, zgromadziło się ponad 300 osób by pro-
testować przeciwko decyzji o przesunięciu realizacji,
budowy obwodnicy Śmigla.
Zebranie prowadził przerł,odniczący Komisji Piano-
wania Przestrzennego, Ładu i Porządku Publicznego
Rady Miejskiej Śmigla Leszek Balcer.
Na wstępie podał do publiczrrej wiadomości skła_d ko-
mitetu protestacyjnego ,,na rzecz pTzyspieszenia bu-
dowy obwodnicy Śmigla": Leszek Baicer - prze-
wodniczący aTaz członkowie: Lech Marcinkowski,
Bronisław Skorupiński, Jerzy Grzelczyk, Feliks Ba-
nasik, Stefan Dobrzyński i Włodzimierz Drótkowski.
Za stołern prezydialnym m.in. zasiedli: wojewoda Le-
szek Burzyński, dyr. Okręgowej Dyrekcji Dróg Pu-
biicznych w Poznaniu Kazimierz BaŁęczny, dyr. wy-
działów UV/ w Lesznie Stanisłarva Grze]ska i ,]acek
Urban, pełnomocnik senatora Skrzypczaka Marian
Pogorzelski, (Na spotkanie byli zaproszeni wszyscy
parlamentarzyści z naszego wojervództwa, ale ze

względu na obrady sejmu, swą obecność - deklaru-
jąc poparcie dla budowy obwodnicy - usprawiedli-
wili).

Burmistrz Jerzy CieśIa zapoznał zgromadzonych
z dokumentem uzyskanym 7 stycznia br. w czasie je-
go bytności wTaz z wiceburmistrzem I{enrykiem
Skrzypczakiem i L. Balcerem u Podsekretarza Stanu
w Ministerstwie Transportu i Gospodarki Morskiej
Bogdana Frąckowiaka (do spotkania doszło dziękt za-
biegom posłów W. A. Szczepańskiego i Ryszarda
Hayna) przy współudziale Dyrektora Generalnego
Dróg Publicznych Tadeusza Suwary i wyżej wymie-
nionych posłów. Burmistrz podkreślił, że ,,byiiśmy
zaskoczeni miłym przyjęciem i konkretnym podej-
ściem ministra do sprawy". Zasadniczy tekst owego

dokumentu przedstawia się następująco:
Ill/ związku z akcją protestacyjną mieszkańców Śmig-
la, w sprawie przyśpieszenia budowy obwodnicy
Smigla, uprzejmie proszę o przekazanie im następu-
jącej informacji:
1. Proces realizacji obwodnicy Śmigla został rozpo-

częty.
2. Dokumentacja przetargowa została opracowana

i jest obecnie sprawdzana pod względem tech-
nicznym i formalnym.

3. Bozpoczęto wykupy gruntów. Na koniec 1997 r.
wykupiono 29 działek o powierzchni 6 ha, co sta-
nowi 1/3 całości niezbędnego terenu pod obwod-
nicę. Przewiduje się zakończenie wykupu w po-
łowie 1998 r. i uzyskanie pozwolenia na budowę.

4. Budowa obwodnicy będzie współfinanso\ilana
ztrI pożyczki drogowej Banku §wiatowcgo. Urno-

wa pożyczkow-a przelvieluje przetarg międzyna-
rodowy dwustopniowy: wstępna kwalifikacja
wykonawców i przetarg ograniczony.

5. Wstępna kwalifikacja rozpocznie się w III krvar-
tale br., a przetarg ograniczony w lV kwartalc.

6. Rozpoczęcie robót budowlanych nastąpi \M t
kwartale 1999 r., a zakończenie w IV kwartale
2000 r.

Iltam nadzieję, że Fan Burrrristrz i rnieszkańcy Srnig-
la udzielą niezbędnej polnocy Dyrekcji Okręgorvej
Dróg Publicznych w Fozrraniu w trakcie prac zlvią-
zanych z wykupern gruntów i przejęciem terenu oraz
okażą cierpliwość i wyrozumiałość płzyszłemu rvy-
konawcy robót drogowych.
L, Balcer podkreśiił, że ten dokument jak i iist adre-
sowany do posła W. A. Szczepańskiego a odczytany
w czasie sesji, w pelni nas zadawala.

Dyr. K. Bałęczny powiedział, że Smigiel jest
w- dobrym towarzystwie 12 miast w Polsce, w któ-
rych będą budowane obwodnice. Inwestycja zostanie
zrealizowana w dwóch latach pod rvarunkiem, że nie
będzie przeszkód w wykupie gruntórnl i że parlamen-
tarzyści uchwalą taki budżet państwa, który w 500/o

pokryje koszt tej inwestycji. Roboty budowlane (bez
wykupu i dokumentacji) pochłoną 250 rniliardów sta-
rych złotych. W tej chwili, w związku z zaangażo-
waniem w nią znacznych środków, od inwestycji od-
wrotu już nie ma. Z punktu technicznego obwodnica
Smigla będzie,,najbardziej luksusowa". Wypowiedź
zakonczył:,,JESTEM SZCZĘŚLIWY, ZE JEST TAK
DALEKO".

Wojewoda L. Burzyński m.in. powiedział, że
w pełni rozumie sytuację jaka się w Śmiglu wytr,vo-
rzyła. Nie sądzi by ktokolwiek z nami się nie identy-
fikorvał, nie chciał nam tego problemu rozwlązać.
,,Wykorzystam moje kompetencje (...). Wszystkie
czynności administracyjne, które należą do mojej
administracji będą załatwiane w trybie pilnym".

Przewodnicząca Rady Miejskiej Śmigia Urszula
Ranke wyraziła żal pod adresem dyr. Bałęcznego, że

,,nikt nas nie poinformował o przesunięciu terminu
realizacji inwestycji" (Burmistrz jest z nami w- sta-
łym kontakcie). Oświadczyła też, że wielu rolników
zwraca się do niej, jako przewodniczącej tady, z pro-
blemami, & ,,ffiy nie jesteśmy stroną w wykupie
gruntów od rolników".

Goście odpowiadali też na pytania z sali - rn.in.
dotyczące wykupu gruntów, ich wymiany, budowy
trasy W-Z w Lesznie, terminów i już powstałych
niedomórvień. Zebrani chcieli też zapewnienia, że
sprawa budowy obwodnicy będzie aktualna nawet
i wtedy, gdy ,,na górze" zmienią się ,,personal,ia".
KOMUŚ W TYNI KRAJU Do (.......) WIERZYC

4
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RUNKIEM ZDROWIA I ZYCIA
TRZEBAI - replikował L. Balcer. W toku zapew-
nień K. Bałęczny zaproponował następnie spotkanie
vł roku 2000 na obwodrricy!

Powszechnym apiauzem spotkało się oświadczenie
Komitetu Protestacyjnego na Rzecz Przyśpieszenia
BudoNry Obwodnicy Śmigla, które podpisał L. Balcer
Przylmujemy z satysJakcj'o, zapeunżenie dot. budouy
obuodn,tcg dla Śmźgla uEdane przez MźnisteTstlxo
Transportu i. Gospodarkź Morskżej a podpźsane

t otrzanxane u: dniu 7 stycznia 1998 r. przez podse-

kretarza stanu p. Bogduna Fro,ckouiaka jako odpo-
usied,ź na pismo Rady Mźejskżej Śmźgla.

Ośużqclczamy iednocześnźe źż na tej podstalnźe:

1. Wstrzymulemy wszelkte planouane zamżerzenia
proiestacEjlLe, uJ tym blokadę drogż nr 5.

2, PomożemE żnwestarou:ż uespół z tuładzamź gmź-

nE do lźklłźdacjź euentualngch zakłóceń u pro-
cesźe dokończenia spralJJ ztnźorzangch z dokumen-
tacjq (uEkup zżemz).

3. Oczekujemy od obecnego Wojeuodg LeszczEń-
sktego ż usładz ądmtnźstracyinych czuwanźa nad
przebżegźem cgklu przagotouauczego do tej źn-

u.sestgcjź.

4. Przyjmujemg z satEsfakcjq uszelkq pon"Loc par-
lamentarzEstólł, tak iuż okazancł jak ź zapew-
nźenże d,alszej pon,Locu nad realzzacjo, budolug
abtaodnżcy drogź nr 5,

5. Skład,amg podzżękouanźe uszgstkl,m medźorn tj,
prasźe, radżu, telelaizji z Poznanża za poflLoc

u ukazguanźu żaciotlsej potrzeby dla Śmźgla ia-
kq jest obuoclnżca. Jednacześnże prosźmy nadal
o źnJormauani.e oTq.z nagłaśnl,anźe naszej po-

trzebg.
Komżtet ProtestacyjnE oślal,a,dcza, tż będzie t,stniał

d,o czasu od,d.anźa clo użytku obltodnżcg ź tn mżarę

potrzeb będ,zże prousadzżł sluojo, pracę na rzecz mźesz-

kuńcóI]) Śmiglu. Rozlłźo,zanźe Komitetu nastarpż po

pełne j r ealźzac jż te j źntł e sty c ji.

Ośusżadczamy, żż przez najblźższE okres będzżemg
prouadzźl,i prace elłidencjonujo,ce strata moralne
i materźalne naszego mźasta wgnźkłe uskutek prze-
bl,egu drogl, nr 5, abg u:ładze admżntstracgjne - rza,-

d,oąne ż samorzqd,owe usłaśc1,1łie ocenźłg niezbędność
obuodnżcg dta m,żeszkańcóus Śrnżgla. WszEstkźch
mżeszkańcóus, którym na seTcu leży ta spralna, Ko-
mźtet za,pewnźa d,zżułanźa zmterzajqce do ołtatecznego
rozlłźqzania te g o pr oblemu.

Wojer.voda L. Burzyński ośrviadczył: ,,Dziękuję za
akceptację ośrviadczenia, które świadczy o Państrłza
dojrzałości. Wasza cierpliwość jest dowodem na to,

że temat trakttłjecie poważnie". Na stwierdzenie jed-
nego z mieszkańców, że ,,Wy przyjechaliście tu dla-

tego, bo boicie się blokady", K. Bałęczny odpowie,
dział: blokada utru,dniałaby życie WanT i kierowcom,
nie nam.

Na koniec L. Balcer dziękując mieszkańcom za
przybycie powiedział:,,Wasza obecność uświadamia
gościom, że ŚmigieI jest silrry, że pieniądze na obwod-
nicę nam się na}eżały. Ze spokojem i nadzieją wróć-
cie do domów. Będziemy czuwać".

PS. W dniu zebrania w niektórych witrynach sklepowych
wyłożono druk adresovu,any do mieszkalrców Śmigla a pod-
pisany przez Przewodniczącego Zatządu Regionu NSZZ ,,SO-
LIDARNOŚĆ" w Lesznie Ronrana Skrzypczaka o następują-
cej treści: ,,W wyniku ronnów przeprorvacizonych z Mini-
strem Trarrspo tu i Gospodarki },,Icrskiej Bogdanem Frącko-
wiakiem otrzymaliśmy potwierdzenie harrnonogramu reali-
zacji budowy obejścia Śmigla długaści 5,3 km w ciągu drogi
krajowej nn 5 poznań - Wrocłarv, który przekazrrjemy pań-
stwu jak niżej: " - i następnie wymieniono 6 punktów z dc-
kumentu Ministra do Burmistrza },Ąiasta, Śmiala (H.Z.)

----@-_

REDAKCJA,,WITRYNY ŚMIGIELSKtrEJ"
W imieniu Komitetu Protestacyjllego na lzecz

przyśpieszenia budowy obwodnicy dla Śirligla i włas-
nym wszystkirn M]ESZKAŃCCi\{ Śnłlcla I oKo-
LICY popierającym nasze żądania a także biorącym
trdział w zebraniu w dniu B stycznia br. składam
serdeczne podziękowanie i jednocześnie zapelvniam,
iż akcja ta nie ma żadnego clrarakteru przedwy'nor-
czego tym bardziej, że już wielokrotnie publicznie
oświadczałem, iż nie będę kandydował do Rady Miej-
skiej w nadchodzących w 1998 r. wyborach.

Mimo tego zwracam się z apelern do Szanownych
Państwa o udzielenie Komitetowi polnocy w ra.zie
potrzeby podjęcia akcji protestacyjnej.

Z poważnlem Leszek tsalcer

TJrzard Stanu Cyllsźlnegc u Srnźglu
uprzejmźe zawźadg.mL&, że ta tutej-
szanx Urzędzłe zlłiązek małżeiski
zausarlż:

STYCZNIA 1998 r.

Pan Jan Eli,gżusz Jaku'bausskz z Wilkau:a Polskźe-
go ż Pani Aneta Eąlsa i',Iaćkai-uslcq, ze Starego Ba-
janoua

Pan Darłżel Władgsłaus Wżeczarek z Koszanoąłu
i, Punź Anna Pracz z lławej IĘsż

STYCZNiA 1998 r.
Pan I\/Iarek Łabędzkż z Brańska ź Panii Wi.olettu
Napźerała z Bronżkousa

10
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Kierownik USC w Śpriglu (-) Jerzu Ci,eśIa
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REffinTl'lAffi K!$§&,,c[}łTHllnll"
23.01.98 (piątek) godz. 19.00

,,MóJ CHŁOPAK SIĘ ZENI", USA, 1997. Reż. P.J.
Hogan. Wyk. Julia Roberts, Dermot Mulroney, Ca-
meron Diaz. Komedia. Dwoje młodych ludzi, autorka
książek kucharskich i dziennikarz, przyjaźnią się od
czasów szkolnych, Dawno temu obiecali sobie nawza-
jem, że się pobiorą jeśli żadne z nich nie znajdzie
wielkiej miłości przed ukończeniem 28 roku życia.
Tuż przed upływem terminu chłopak oświadcza, że
znalazŁ wymarzoną kandydatkę,
6.02. (piątek) godz. 17.00; 9.08. (poniedziałek) godzi-
na 17.00; 10.02. (wtorek) godz. 17.00; 11.02 (środa)
godz. 17.00; 12,02. czwartek) godz. 17.00

,,HERKULES", USA, 199?. Reż. John Musker, Ron
Clements. Film animowany nawiązujący do staro-
greckiego mitu. Bóg Zeus i jego małżonka Hera świę-
tują narodziny swego syna. Na przyjęcie przybywa
także bóg podziemnia, który knuje intrygę przeciw
prawowitemu władcy: chciałby przejąć władzę nad
światem. Od wróżek ciowiaduje się, że jego plany
mogą zostać poktzyżowane przez nowo narodzonego
Syna.

6.02. (piątek) godz. 11,00

,,INCYDtrNT", IJSA, 1997. Rez. Jonathan L{ostow.

Wyk. Kurt Russel. J.T. Walsh. Kathleen Quinlan.
Film sensacyjny. Młody Amerykanin i jego żona
podróżują samochodem z Bostonu do Kalifornii. Po-
środku pustyni ich samochód odmawia posłuszeń-

stwa. Przypadkowy kierowca oferuje pomoc, trzeba
podjechać do najbliższej przydrożnej restauracji
i telefonicznie wezwać służby drogowe. Żona przyj-

:.:: :.:] :::.".:l ].1....,.,., t l 1. I.. l l r r.., l r i.. ! l t r t. 1. 1 t ! ! 1. 1 t r r.. l t. l t l l

CENTRUM I(ULTURY w Śmtcr-u
zapt asza n a

KONCEIIT ZEsPoŁtJ
,,AcID DEINKER,S"

który odbędzie się 14 marca 1998 r. o godzinie 18,00

w sali widowiskowej Centrum.

Bilety w cenie L4,00 zŁ do nabycia w administracji
Centrum Kultury.

UWAGA! Przedsprzedaż tylko do 27 lutego 1998 r,

zgloś §ię
sEBA§IlAl| lA§Us

AGEI\jCJA UBEZPIECZENIOWA
AND}iZF.J CIESIELSKI

Smigiel, ul. Lipowa 33, tel. 5189-365

PRZEDSTAWICIEL PZU SA
poleca bezpłatne doradztwo i zarvieranie umów

w zakresie ubezpieczeń:

I. Na Życie

- emerytalne - ,,Pogodna Jesień"

- posagowe z rentą

- NW i inne

II. Majątkowe

- budynki i mienie od ognia, kradzieży
i innych żywiołów

III. Wypadkowe

- odpowiedzialności cywilnej

- nieszczęśliwe wypadki

IV. Komunikacyjne

- OC, AC, Zielona Karta
PRZYJMOWANIE OPŁAT ZAOC POJAZDÓV/

§kup złomu i metali kolorowych
SŁAWOMIR KOWALSKI

Nietążkowo, ul. Arciszewskich 22

tel. 51B9-622, tel, kom. 0601755659

Skup złomu
Cerra za tonę od 140 do 150

1. Stalowy - blacha od 140 do 150

2. Złom rolniczy (gruby) od iBO do 200

3. Zeliwny od 1B0 do 230

4, Wsadowy od 230

Sprzedaż gaz6w technicznych
(cena brutto)

1. Tlen
2, Acetylen
3. COz * 20 kg
4, COz - 30 kg

zł
zł
zł
zŁ

zl

10,00 zł
76,00 zł
22,00 zŁ

33,00 zł

O PŁATNE GOTOWKĄ @)

Ponadto skupujemy metale kolorowe:

aluminium, miedź, mosiądz, chłodnice itp.

po atrakcyjnych cenach.
WAZENIE - FIRMA ,,ROLNIK POLSKI"

64-030 Śmigiel, ul. Kitińskiego 10
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,,BliltHEM PL[]S"
Smigiel, ul. Leszczyńska 16, tel. 5-180-841

Leszno, ul. Sr.vięciechowska 3, tel. 5-202-767 wew. 32

Nowa Sól, ul. Składowa 2, te|.0688_720-41 wew. 42

o f e r u j e:

SRODKI OCHROI§Y ROSLII\
FIURT DETAL

o K A Z J A|.

Wśród klientów, którzy
od 1 grudnia 1997 roku

dokonają zakupu w dniach
do 31 stycznia 1998 roku

zostaną rozlosowane atrakcyjne
nagrody - niespodzianki

Lista nagrodzonych osób ukaże się w numerze 3/156

,.Witryny Śmigie}skiej" w dniu 5 lutego 1998 roku.

Zaptaszamy od poniedziałku do piątku
w godzinach od B.00 - 16.00

w soboty od B.00 - 14.00

64-030 §migieI, ul, Leszczyńska 16

na terenie Przedsiębiorstwa Produkcji, Handlu
i Usług Rolniczych ,,Śmigrol"

SZYBI{I ZAKUP - To DOBRY ZAKUP!

Y
Przedsiębiorstwo Produkcji,
Handlu i Usług Eolniczych
,,SMIGRoL" sp. z o.o.

64-030 Śmigiel, u}. Leszczyńska 16

tel. (0-65) 51B0-070, (0-65) 5180-318
tel./fax (0-65) 5180-290

Informujemy, iż od dnia 5 stycznia 1998 roku

ilruohaneEamy reiest]acię
cEągmików rglmiczych

wra? 7 plzyczepaml

zapraszamy
do korzystania z naszej Stacji Kontroli

która jest czynna w godzinach od 7.00

w soboty od 7.00 do 15.00.

Ponadto Spółka nosiada do sprzedaży

ZETOR7211 -_Iszt.

Pojazdów,
do 17.00

ciągnilr

GRoL

CENTRUM KULTURY W SMIGLU
wtaa z Radanri §ołeckimi

Bronikowa, Morownicy, Maclrcina,
Szepankowa Norvego, Przysieki Starej Pierr.vszej,

Wonieścia, Brońska i I(GW z Brońska

zapraszają

Ez§EsI

25.01. br. godz.
28.01. br. godz.
1.02. br. godz.

15.02. br. godz.
22.02. br. godz.

ila karrtawa§€}tpe

halilti przebiOrańców
17.00 sala wiejska Bronikowo
16.00 Centrum Kultury w Śmiglu
17.00 sala lviejska Przysieka Stara I.
17.00 sala wiejska Wonieść
15.00 sala wiejska Brońsko

W programie między innymi
wybór królowej i króla balu.

ALKOHOL - DZIECKO _ BODZINA
W publikowanym pod tym tytułem w poprzednim

numerze tekście znalazły się nieścisłości dotyczące
sponsorów. I tak: zamiast Zakłady Mięsne z Przemę-
tu winno loyć Zakłady Mięsne PPHU ,,JOHN" z Gtot-
nik. Sponsorami imprezy byli również: N{. i J. Lisia-
kowie - właściciele masarni w Spławiu oraz Wło-
dzimierz Żurczak - właściciel piekarni w Starym
Bojanowie.

Zainteresowanych przepraszamy - Redakcja,

Zaruąd Ochotniczej Straży Pożarnej BP
w Smiglu

zapTasza wszystkich członków na

WALNE ZGF"OMADZENIE
które odbędzie się w piątek, 30 stycznia 1998 rolru
o godz. 18.00 w Szkole Podstawowej tTr 2 w Śrniglu

ul. M. Konopnickiej

Pani Elżbiecie Kiący
wyrazy szczerego współczucia

z powodu zgonu męża

śp. TOMA§ZA I{.IĄCY

składają
sąsiedzi,

Pogrzeb śp. Tornasz Kiący odbył się 12 stycznia 1998 r.

na ctnentarzu parafialnyrn w Śmiglu.

lą
l A,/
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Gentvayn Kul.tńry w S*iglu
zaprasza na

Zafuawę karrlffw ełOwą
która odbędzie sfę 7 lutego I99B r.

&,j od godz. 1900 u sali wźdawiskowej (wejście A)

para B0 zł S Zapewruiamg konsumpcje. S Gra zespół ,,SEZAM'cena biletu od

ffiasBęplly §Br ,,lffiEEr§et§ $ffitEgielskiei" 5 lutego btr.

POZIOMO:
1) z Miletu; 6) przyjaciel Stasia i Ne1; 10) rrocne
piwo angielskie; 11) prototyp, wzorzec; 12) na pali-
wo; 13) łyszczyk; 14) nie igrek; 17) minął i997;
19) trójchloroetylen; 2i) nim patrzysz; 24) białacz-
ka; 25) broń łobuza nakładana na palce; 26) kolor
w kartach; 28) rożyca; 29) duża miska; 30) opad
atmosferyczny; 32) imię żeńskie; 33) czołg ,,Czie-
rech pancernych"; 34) ,,... Tadeusz"; 35) słone jezio-
ro w kazachstanie.
PIONOWO:
1) coś nietykalnego; 2) dziewczyrrka z elen-:,entarza;
3) z apteki (l. mnoga), 5) nie jawa; 6) naiwiększv
dopływ Wołgi; 7) mąż Fatimy; B) na głowie; 9) ja-
pońska bogini urodzaju; 15) wypływa z niego iawa;
16) gatunek llteracki; 18) gatunek łososia; 19) na-
miot Indian; 20) imię żony Gorbaczowa; 21) omasta;
22) glinka porcelanowa; 23) dzida 27) taniec z XIX
wieku; 29) brana u krawca; 31) tyfus.

Oprae. Barbara Mencel

Rozwiązania nalezy przesłac na adres redakcji do
29 stycznia br.

Nagrodą za prawidłow-e rozwiązanie krzyżówki są
dwa bilety na koncert zespołu ,,ACID DRINKERS"
w dniu 14 marca br. w Centrum Kultury w Śmiglu.
Prawidłowe rozwiązante krzyżlwkt z poprzedniego
numeru nadesłały nam 4 osoby, nagrodę wylosow-ała
Kamila AdamcŻak, ul. Kraszewskiego 2, Nagroda do
odebrania w Redakcji.

Krzyzowkc
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