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$i*rosta$a weaftłłe
Dzień dobryl Witom Poństwo serdecz-

nie izoproszom do gimnostyki poronnej.
Juz od pewnego czosu nie widoć łobędzi
no stowie, pojqki zoniechoły snucio sieci,
,lidoć było mosowo przelotujqce klucze
9ę5i. Minęło Wszystkich Swiętych, o dlo
myśliwych (i nie tylko) nodszedł dzień
ś,v, Huberto. l kiedy grzyby zaczęły wresz-
eie odrobioć letnie 5usze, tylko potrzeć, jok
no biołym koniu nodjedzie św. Morcin i no
serio trzebo będzie pomyśleć o koźuchoch
(o wiodomo, że nie o tych no mleku). Póki
nie zrobi się cołkiem chłodno, stońmy przy
otv,rortym szeroko oknie i rozpoczynomy,

W tym roku Wszystkich Swiętych przy-
pcdło no zokończenie wydłużonego wee-
kendu - doło to więcej czo5u no uporzqd-
kowonie grobów i no dłuższe spotkonio z

przyjeżdżojqcymi krelvnymi, 7a to powroty
do domow po uroczystościoch no cmento-
rzoch to normolny koszmor komunikocyjny.
Może jokqś rodq byłoby przeniesienie
rvszystkich uroczystości no godziny przed-
południowe - tylko co nq to trodycjo?

Jok co roku, ostotni torg przed świętem
zmorłych zdominowony był przez stoisko z

ortykułomi do dekorocji grobów, Znicze,
lle vlszystkich możliwych rozmioroch, przy
czym hitem sezonu były podobno te w
łs;,ołcie serco i tokie co polq się nowet po
kilko dni, (Czy ktoś to osobiście sprow-
dzlł?) Wydoje się, że przewożoły kwioty do-
niczkorve nod ciętymi. Może po prostu dlo-
tego, że te drugie kupuje się roczej w

osiotniej chwili, Zoryzykowoło bym twier-
dzenie, ze dlo sprzedowców ten okres jesi

Gdzie na zabau]ę

Andrł,Ei kową
27 listop€§dru bn"?

Oczywiście, że do
CEi\ITR|JM KULTURV!!!

poczqtek
konsumpc jc:.

o godz, 19.00

g,rc: zespół SEZAM
i tllko 60.(!$ Eł cE§ ffer§ §

Pospiesz się bo tnożesz nie zdążyć,

Bilctów na SYLWESTRA już nie rnai

z teki Romuoido sobkowioko

rzv MJM -fPcsÓb ,Y::,,T ś
,'^:; ,i*r, IEs/EJY,'E D^/ lF
Yr , ,nlź- -/ V

' ,/l , ;z:
}^:'. )\U
§{,/,,,

ł,,',M'

;*"łi|6, ffiź^i,ł
ęr-* ń /Ąn:

.{ł,if,l b4X"|ffi#b,tr-ę\



WiTRYNA ŚMIGIELSKA

bodcj bordziej ,,urodzojny" niż gwiazdkowy. Zwłqsz-
czo w dużych miostoch, gdzie wielu przyjezdnych robi
zokupy bezpośrednio przy cmentorzoch. 4 wtedy wio-
domo; popyt ksztołiuje ceny"

Pierwszy listopodo kojorzy się nom przede wszyst-
kim ze wspomnieniem o zmorłych, Dlotego dominuje
zodumo ipowogo (jokże odmienno od szoleństw
choćby onglososkiego holloween). A przecież jest to,
jok somo nOz\A/o mówi, dzień Wszystkich Świętych,
czyli jedne, ogólne,,imieniny".

VJ czosoch otomu, podboju kosmosu (i spontonicz-
nego rozkr,vitu gimnostyki poronnej), nie pomiętomy
już, ze wielu świętych mioło kiedyś ,,zotrudnienie"
przez okrqgły rok. Teroz ewentuolnie św, Florion sko-
jcrzy się nom czosomi ze strożokomi, o św. Hubert
z myśliwyrni. A co powiemy no to, że toko św, Bqr-
boro było nie tylko uwożono zo potronkę górników,
ole tokże orty|erzystów, o bywoło że i kowoli orqz ry,
boków? Śrv. Roch i św. Rozoiio bronili przed zorozq,
Od poszczególnych mniejszych dolegliwości byli np,

św. Błożej (od gordło), .ry św. Anostozjo (choroby
oczu). Prowdopodobnie brak dentystów powodowoł, że
z bólem zębów zwrocono się do św, Apolonii, Przy-
podkomi epilepsji zojmowoli się ś,,v, Wit i św. Wolenty

(co potwierdzq, że mlłośc jesr 1: < :- :,: co) W zoleż-
ności od hierorchii, byli św ec <:cr,;, z;;-o,,voli się
wyłqcznie przypodkomi powoznyr-,, c]e 1 tccy, którzy
dodotkowo rotowoli w sprowoch dro'cn ejszych, Jesz-
cze dzisioj wzdychomy do św, Ąnton iego Podevlskiego
nie tylko w nogły_ch wypodkoch i niebezpieczeństwoch,
ole również po to, żeby pomógł nom w odnolezieniu
rzeczy zogubionych. Doprowdy, stono,,vczo potrzebny
jest chocioż ten jeden dzień w roku, zeby święci mieli
trochę odpoczynku od noszych ziemskich sprowek!

Zechcq teroz Poństwo chociqż przez kilko minui
poćwiczyć somodzielnie (nie wyręczojqc się świętymil),
Zmienno ouro sprzyjo tzw, chorobom z przeziębienio,
w tym przede wszystkim kotorom, A ludowe porzekodło
mówi, że jok store ponny kichojq, to noleży spodzie-
woc się deszczu, Nie szukojmy roczej pomocy u świę-
tych ,,od przeziębień", ole zowczosu hortujmy nosze
orgonizmy, no co nie mo lepszego sposobu, jok syste-
motyczne uprowionie gimnostyki poronnej, (Oczywiś-
cie przy szeroko otwortym oknie i to niezoleżnie od
pogody i pory roku). Teroz juz Poństwo zegnom i zo-
proszom do nostępnego spc,tkonio,

(Gimnastykę poTGnną pr:igc:c,.:cła i ;-c,.,-,ciz:.ł.g. mgr J. S.j

§ffia publika{ii
,,a w§mestargstą 0 szkolnicEwie zffHodowym"
Ze zdumżeniem, granźcż,cłcarfl z nźedowierzanlem,

przeczytalźśmg artykuł zatgtułouclny,,Z llsi,cestq.ro-
stq o szlłalnżctwże zawodotaym", którE ukazał sl,ę
u: nr 2a ,,Wźtryny Śmźgźel"skżej". O źle jesteśmy
lls stanźe zrozumieć Inota,**a, które kżerolłałg organi-
zatoramź o,wega spotkania, to trudno pozostać obo-
jętngm uobec Jorny i treści ,*-yartgkułowanycll,

przez niektorgch, uczestnźkóll;, mgśIź, Sq peu;ne gra-
nźce lLs sJerze szerol<,o pojętej kulturg zacl1,otuań, któ-
rEch normalnE człatuźek przekroczyć nże może. Jeżelź
ktoś kto posiada petnq zdolność do czgnnoścź prau-
nych, tu nźewgbredng sposób na zebranźu publ,źcznym,
a nźe np. przy pżuie, uypowźada obraźLźwe ż kłamlź-
Lue słousu pocl adresem źnnych, to mamy do czgnl.enźa
z probq zqłcltuJianźa ułasnych żnteresou ulbo z kło-
potami z zapanowanźem nad usłasngm językżem,

Czegóż dou;iadujentg się z artgkułu?

Do,wźedzżelźśmg się, że u; Zespol,e Szkół Rol,nżczycll,
u Nżetqżkouie uczy się 200 tLcznżoru, Sprawdzźlźśmy,
to nie jest błqd drukarskź, Otóz. inf ormujemg, że ucz-
nźótu jest 350, Kto mó**i niepraudę, tnprowadza ko-
gaś śuiadomie u błqd - kł(unże.

Dowźedzlel,żśmy się róunżeż, że dyrekcja szkoły jest
nżeu.dolna. Ta uypu**iedź,,,kompetentnej osoby",

uanxag& obszernżejszego skomeTLtal-i: ą,ii.ą. Oce na pra-
cg szkoły ź jej dyrekcjż zajmu,ją slę aTg11.. crcit,ądzq-
cy szkołę ź organ nadzoru pedagoglc:,lie3o, T1' lbieg-
łym roku przeprouadzona została piail.oi.,l ll,ż--yta-
cja, dźagnozujuca uszysthie obs:cry pTxc! szkołu.
InJormuiemg, że ocena szkoły i jej dgrekcji, clo',łorua-

na pTzez upoważnźone do tego osobl_ł , zgodnie z obo-
tu żqzuj qcg "m, pr 01JJ e7ł7 o śruźatow y m, j e st d. ianl e t rulrLże
iruta od tej, którq bgł łaskaw u;gstauić nc.m Pan
Chomski. Tq usyporuźedzźq lłlłroczył óu: pan nrl nie-
bezpźeczng gTunt, na którym bałanslłie sie m,iędzg
tym, co obowźqzujqce ,pTg,uo u Polsce dop,-152ę7t,

a czego zq"branźa,

Jak ugglqda nasza szkoła, ka:clg nlo-e zobaczgć.
Możncl obejrzeć klusopracounie vgpos,L:afte LĘ nowo-
c ze sna sprzęt q.udźoLDźz ualng, pr a c o t,:: r,. i ę iiii o r maty cz-
na, z komputeramź nGJnoŁf s--€ ] g? r.? ".ic:t, ,połqczongch,

us sŹeĆ z dostępem do internetLj.J L|:9,-|,etnontowana pa-
łac, otoczenźe szkołg,

Kogo kształcżm,u?

Kształcźmg młodzie: u nustępujqcgcll, tEpach, szkoł:
Zas adnźcz e j S zk oL e Rol,nic z e j, T echnźkum Rol,nźczgm
o dusóch, specjal,nościach: agrobźznes oraz obsługa ru-
cłtu turgstgcznego na lt:si, Technźkum Hodolulź Ronź
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(1ecl,na z nżł:.!żcz,r,ugch szh(lł i€gc tgpLL w Polsce), Polż-
c e al,n y,m S t urlium E:konłn-,,,c z1l.a,rł.L a sp e c i al,no Ści r a-
chunrcowość ,i ryneh ro!n!, Tech,nź|cum Rolnlczym
dlu Dorcsłycl"t.

J ak kształcźmy?

Chgba dabrze, shoro u; cł,łsijc'|ł astaŁlłich !,tJtuch, cLule
nasze uczennźce zas!;ały lt;.łłreailcalnż Ce.ntrairue j
Olźrnpźad,g Vlżedzg i tJnłieiętnoścź Ro!n!c:ycit, u--ys-
ktLjo,c żndeks ,llsażs::ęj uczei".i:,ź. To sq fakty, Żgczymg
innyrn szkalorn zuu;r:ł:i,:}r-aljlw pacl,cbr,,gch,,,nżeudol-
nych" osżqanżęć.

W s zy stkicll, za ś " lłt or zy l,:ln e stźc,iłl,ł j t2 tr a d y c j e X t e -
tcl:kotua u zakresźe edukacjź rainlczej, ocisgłon-tg clo
monagraf,źż sziłały ,,Szhalnictu:a rolnicze u )iietq:-
kazuie 1912-1987" pźcTa Huberiu Zbierskiego. Poz-
ualci.my sobźe, us tg:,l n,,iejscł. lcsi:omnieĆ o kitktł
f aktach, które tuscrzci, bogatł, trucigc ję szkoły, Pżerw-
sze uszrnźanlłź dcliyczqce szlrcc!nicluu Rcl,r"iczego w Nie-
tqzkouże sźęgają rlJaczq:rl.LL XX uie}łtt. Przecl I uoj-
nq śu,:iatolaą źstnźeły ciu:że szłł,ałg: :.eńska 

- lzby
Rolnżczej ź męsktt -- To,**c,rzastua Szkoł Rolniczgch.
P o a d.zy slcanżu, niepc d! e gł o ś ci .r o zpoc zęła działalrło ść
S:kc]rł |lrłoścźlnek us liźetc2żi<,awźe. Szkoła tcl i,stnżała
cio 1936 roku, kźerlE to Wźełkopalskż Zwżqzek Mło-
cl.zżeżu wźejs'lłie j organizuje, zu budgnkach bEłej szko-
i! ,ałoścźq,nek, uni,wers]Jiat uźe_lskź. V-I czerwcu 7937
Taktl, ;* czasźe trąłanżcr cirugiego kl,rslt, nad,ano u.rti-
Ltersateio.1,t)ź źTrLi". .'{ anq, Kcłsprorłźcza. Cżeka.*^ostkq
hŹstcl,gcznq j?st ta, że rci!,zzccił-Lż ch;:,estl?,gnż b!|.i

Marża Kuspl,owźczau.la ź WżncentE Wźtos, którego -z upouażnienźa 
- zastępollsał Stanźsław Mźkołajczgk.

Po ll tuojnźe ślnl,qtoluej w l{źetqżkou:ie Junkjortoua-
ły następujqce szkoły: państluowa żeńska szkoła go-
spodar stzua u:źe j skże g o, szkoła r achunkou oścź rolne i,
szl<oła rolnżczo-gospodarcza. 7 llsrześnźa 1968 roku
s t ar a.nź eln uł ad z p o u i at o u y cll, r o zp o c z y na dzźałalno ś ć
zusadnżcza szkołcl Tolnźczq, dua lata poźnl,ej technl-
kum rolnźcze. Od 1976 roku uszgstkźe jednostkż or-
ganźzacgjno-pragrq.moue dzźałajq pod nazusq Zespół
Szlęół Rolniczgcll, w Nźetqzkou:ie. Waznyrn uydarze-
nźem il; życźu szkoły bgło ,naclanie jej w 1977 roku
inlźenża Janu Kasprou:icza, \'] ten sposób nawżqzano
do, bogatej zc tradgcje szer:elńa ośusżaty rolnżczej,
przeszłości.

\\- r ac a j qc clo,,g ł ęb okźch tl,ł,y śl,i" nżektorg cłl, uc zest-
rutkou tego osoblźuego spotkanźa, uboletłamE, że
1Ł rolnżczej gmźnie znalcLzł sźę mźeszkanźec, którE
proponuJe zapomnźeć o rolnźctuźe. To szokujqce
sttl:źerdzenże Pancl Chomskźego śuźadczg o braku
elementarnej uźedzg na temat Junkcjź rolnicttua
tł gospodarce narodowej, u szczególnoścż lls świ,etle
integracjż Polskż z Unżq Europejskq,
Kolejne, kurźozal,ne wypcuźedzź pozostuwżamg bez
komentarza,

Wyrażamy
poutórzq,

nadzi.eję, że podobne żncydenta sżę nźe

Dyrekcja Zespołu Szkół Rolniczgch
żm. Jarw Kasprousźczu
us Nżetqżkousże

Jci; tłic:e osoba tuk :nocna lłiedyś zuźqzana z rol-
nictuem zapomnźeć gdzże jego korzenźe. Nigd,y nźe
wolno z naszego słausnictrua usykreślić lub zapomnźeć
słouso rolnżk 

- POLSKI ROLNIK. Przecźeż od. rol.-
nźctwa tuszystko sźę zaczęło. Użgwanźe takźclt, sfor-
nzułoll:ań godzi w zawady ral,nżcze ź je d.gskrgmźnuje,

Dzi1,1sż no,s roLlnźez stanowźsko Starszego Cecb,u
Rzemźosł Różn.gch to śmźglu uyrażalqce chęć d.ocł1,o-
dzenźa susoicll, racji przez ztuołq.nźe ,,powstanża śmż-
gielskiego".

W dobie demokracjź, gdzźe rację ma uźększość, a nźe
sżła JizEczna nall;ołyuanże do pol-ustania godzź
lł słuszność jej zasady. (Juażumg że poglqclg wgra-
żone przez Starszego Cechu Rzemźosł RoznEclt,
ln Śmigtu barclzo ?nocno nżepakojq nźe tgl,ko tud,zi
rolnżczego trudu, (il,e roLDnźeż dużq częŚć rLąszego spo-
łeczeństrua.

Zu Prezgclżum Gmźnnego Zuiqzku Rolnźkótu,
Kółek ź Organżzacji Rolnźczych zu Śmżglu

a§F$HIłllHY 8 ROtIllcIHlE
W nau;ŻązłnŹu c|c art1,::....:, --_: ll;:.-_-:::l,.:,J,: :_,: r,\,-i-

trynie Śmźgżelskżei z ćLilił 2i : j.::J ... c:. .,Z L;l.ce-
St&rostq a szlłolnic,tti::.. :,;!::a:i.a,,:: 3,ni'' Prezgd.tum"
Gm,innego Zużcizkl_t, R:j,tiii:cli,l: i{r:łeł ż ()rgqnizacjź
Rolnźczgch u_: Śnii.1ll.L u: żniientLl. uszgstkźcll, rolnżkóus
z;,zeszołtych a Z;tlqzi:il. sl:łci,J,q stancwczE protest
przeciu: nieictory-n uypousżedziar1-: Starszego Cech,u
Rzemźasł Rózngc'n tu S.mźglu Pqłzu Jana Chomskźego,
a mźanazricże, źz ,,szhałq ralnźcztg .rządzq ludzźe nźe-
udolnż" , ,,zaponlnijłng o rolniłi,wle'', ,,jeżeli:, nźe Zes-
pot Szlło}u Zatłod,au:.11łh tu Nźetqzkowźe to będ,zie poLl)-
.". l, ;ń e śm"żgźe! skie" .

\,7' Gmźnźe ,ralnźczej^ gcłzźe jest okożo 1270 źnd,y-
u: id u al. rta cłl g c s p o dur s i.ul r cin,ł ch, na s z e cl zź e c i zd.ob34 -
u:ajqce zauoclg rolnicze u szkole za |{żetqzkouźe ułg-
s :- ł o o c e nźa j q kudr ę necłag o g źczną.
iviy rolnicy ,.jesteśmE równźez us lLsłacłzacl-L tej szkołg
( Ko mźt e t R o d zzc źel slłź, tr ó jkż kI a s o u e ), a stw że r d,z enźe
o nźeuclol,noścż kadrr1 jest dlct tgclł osób barclzo lłrzgu-
dzqce.

Najmocnżej u tgm artglłrłle zabrzmiałg słou:q:
. zr _ omnżjmy o rol,nźctuże". (-) Henrgk Starkbauer
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O rzec zniku il<olt§ffi ffiBenłów
Cd rvlześnia 1999 r. funkcjor'uje rvspolne stano-

wisko rzeczntl<a konsumen'tórv dla niasta Leszna oraz
powra'lo,w: kościariskiego, leszczyńskiego i rawickiego.

Na stanowisko rzecznika powoian.,. został ARKA-
DIUSZ WLEKŁY, lat 52, abso}went W_vdziału P'rawa
i Administracji TJAM .,v Poznaniu, posiadający ponad
30-1etn1 staz pracy, który będąc pracorvt-tikiem Pań-
strł.ovo,ej lnspekcji llanClorvej w Lesznie, w latach
i995-1999 zaimorvał się profe sjonalnie tematyką
konsumencką. Rzecznik deklaruje aktyw-nośc i otwar-
tość na ploblemy rvszystkich konsumentórv, którzy
się d.o niego z."vrocą. Jednocześnie rzecznil< stojąc na
strażi. plall, korisl-rmentów. zamleTza b,vc równiez
scjttszilikiem l_tczciił,l-ch kupców i. usługodawców,
słuzvć im na zl-czenie radą oraz pomocą.

Siecizibą i-.orviatoii-e q o iz e cztiika }<onsumentór.v iest
Urząd },[jasta.6,+-i00 Leszi,to. u1. Karasia 15 tele-
toa J29-7c-Jl. l,z. t z._:]i , . .:,.: ."::,. _l,, z _l: -,, \,.- :,o,. ,?-

clziałki w goclz. i0.00-1;0t] . :,-,ei_<_ l,,,- i,Jiiz, 1i,] 1,]l_]-

---1 5, 3 0.

l]vżury pełrll ttz \,.- 1't-_.a::?c,-, i -,, :.: -,.,-.-,,_. ]',a :_.-

r,,, środy, \v goclz, 10 00-i.l.,-tl ,",,Sta1,1s:l,:,-; Fl]:-,-.,,i.il,-

wym w Kościanle. A1, i{osc,;_łszii, ]2. i_lo:!] .__, -.,?
W trakcie pełllioll_vci-l dr-zuror,r, z Tzecz,;ll<,e]l1 ]l]uzl]a

się kontaktować rorvniez teiefonicznie.
Chcąc naszyill Czytelnikom przybiiż"vc tematykę

7;?ł],ązartą z prawami konsumentów, zdecydcwaliśmy
się na ptihlikację cyklu artykułów mających charak-
ter poradnika, Iclr autorem jesi nrgl Arkadiusz
Wlekły.

ZAI{RES UPRAWNIEŃ
PolvIATo}vEGo RZECZNIKA KONSUIIIENT,OW

Do funkcjonującego rv Polsce pozasądowego syste-
mu instytucjonalnej ochrony konsumeritą 11,_ykon; -
rł,anej dotąd przez ar]ministrację rządorvą olaz wy-
spec jailzow-ane organlzacje pozarządorve, relorma
aclrnir'istracil publicznej z dniem 1 stycznia 1999 i,,

11,pI,ou.aciziła tlzeci element, któryrrr stał się sanlo-
rząd terytorralny szczebla wojewódzkiego i porviato-
w-ego. Ochrona konsumenta jest zadantem własnyn-l
samorządu realizolvanym na szczeblu powiatu przez
powiatowego (mielskiego) rzecznika konsumentorł-
o kompetencjach doradczvch i procesow_vch. Rzecz-
nika po-lłlołr-rje i odrł,o}uje rada powlatu.

Konrptencje rzecznlka został"v określone ustarvo-
r,vo. Do jego najrvazniejszl,cl,L zadań nalezy zapew-
nienle Łezpłatnego poradnictrr,a i informacji plair--
nej. Zadan,ie to rzecznik porł,inien spełniac dr,vojako:

- 
popTzez udzielanj.e porad §Izględnie informacjr
w konkretnych sprarvach tnd;rwidualnym konsu-
mentom prz;ljmowanvm plzez rzeczntka w \ł,yz-
naczonych dniach i godzinach podanych do pu-
blicznej u,iadomości,

- poprzez szerokie wykonywanie funkcii edukacyj-
nej zwłaszcza w postaci popularyzacji tematyki
konsurnenckie j w śro dkach przekazu, wprowadza-
nia elementów edukacji konsumenckiej do szkół,
wydawania prostych materiałórv informacyjnych
d]a konsumentów itp.

Następnym zadaniern tzecznlka jest wytaczanie
powództw cywilnych na Tzecz konsumentów oraz
wstępowanie do toczących się postępowań w spra-
wach o ochronę interesów konsumenta, poprz€z:
-- wykonywanie wym,ienionych funkcji przed właś-

ciwymi sądami powszechnymi,

- ścisłą współpracę i występowanie przed polubow-
nymi sądami konsumenckimi.

Należy w tym miejscu wyraźnie stwierdzić, że to
wyłącznie tz,ecznik podejmuje decyzję co, do, wyto-
czenia powó,dztwa w konkretnej sprawie, czy tez pod-
jęcia innej czyności procesowej na Tzecz konsumenta

- zaś ten ostatni nie może go do tego zmusić.

Rzecznik n:a też pra\yo l.v;.stępowania przeciwko
cz}mom nieuczc;rł-ej konkurencji. W przypadku
stwierdzenia naruszenia przez przedsiębiorcę przepi-
sów ustaw5r rzecznlk *-z}-\ria go do dobrowolnego za-
niechania zakazanycli' prakĘk i ewentualnego usu-
nięcia skutkć.,v niedozwolonych działań- Jeśli przed-
siębiorca nie podporz4dkuje się wezwaniu, rzecznik
kieruje spraw-ę na drogę sądową składając pozew
przeci.wko prz,edsiębiorcy. Oprócz działania samo-
dzielnego, tzeczn7k może współdziałać tu z właściwą
delegaturą 1Jrzędu Ochrony Konkurencji i Konsu-
mentów Iub siowarzvszeniami konsumetckimi.

Rzecznik posiada również uprawnienie do żądania
wszczęcia postęp,owania antymonopolowego a sygna-
ły i formalne wnioski w tych sprawach kieruje do
prezesa Urzędu Cchrony Konkurencji i Konsumen-
tów.

Rzecznik jest ustawowo zobowiązary do ścisłego
współdziałania i wspóipracy z Urzędem Ochrony
Konkurencji i Konsumentów, Inspekcją Handlowa
otaz innymi instytucjami administracji rządorvej
i stowarzyszeniami konsumenckimi.

Wreszcie rzecznlk może wykonyw-ać zadania na
rzecz ochrony plaw konsumenta w innych formach,
np. popTzez występowanie w indywidualnych spra-
wach konsumenckich do podmiotów gospodarczych
naruszających te prawa i wskazywanie konsekwencji
takich naruszeń, kształtowanie poĘdanych zachowań
podmiotów obrotu rynkowego, wslńłpracę ze stowa-
rzysz,eniami kupców i usługodawców, popularyzację
postaw prokonsumenckich itp.

Arkadżusz Wlekły
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W nr. 1E/i96 z 29,09,br. wydrukolvaliśmy wywiad
z doktorem Stefanem Klupszern -- kierownikiem
trrzychodni Lekarza Rodzinnego S.C. w Smigiu na
ternat zrnian w śrnigielskiej służbie zdrowia.
Otóż, oprócz przeclstawicnej w wywiadzie społki
utworzonej przez iellarzy, spóŁkę zawiązaly równiez
pielęgniarki. Jest to Spółka Cyrvilna ,,DOM"
OPIEKA NAD CI{ORYI,/I W DOMU. Jej członkami
są pielęgniarki: }"{aria Przymus, I{aiina Ratajczak
i Erł,elina Szpejrorvsk& olaz połozna \Manda Brudło.
Człorrlłinie spółki wykonują wszelkie zabiegi pieięg-
niarsĘe w dcmu ch,orego, gdy pacjent jest obłoznie
lub przewlekle chory.
Siedzibą spółki jest dzierża.,viony gabinet lekarski
w,b5r,łym ośrodku zd,rorvia (1. piętro), w którym dy-
żury są pełnione rv gcdzinaeh: 8.B0-10,00; l2.S0-

-14.0CI 
oraz 16.&8*18.88, a vł razie nieobecności zle-

cenie - tylko z adnotacją: w domu chorego 
- 

moż-
na rvrzucić dc umieszczonej na drzin iach skrzyneczki.
Spółka flywilna ,,trjOM" sprawuje opiekę nad cho-
rym p]:zez eałą dobę. Kontakt z dyżurującą osobą
mozna u.zyskać przez teŁ. komórkowy 606-33_60-38.

(H.z.)

AGENCJA UBĘZPIECZENIOWA
A.NDĘztsJ CIE§IELsKI

Smigiel, ul. Lipołr,a 33, tel. 5189-365

te1. kom. 0602464201

PEZED§TAWICIEL PZU SA
:

poleca bezpłatne doradztwo i zawieranie umów

. l złonkowskich
po OT\ryABTEGO FUNDUSZU

EMEEYT,A§,NEGO Fzv,,ZŁOTA JESIEN,,

oraz w zakresie ubezpieczeń:

i. FJa Życie
-* emerytaing - ,,Pogodrra Jesień"
*- posagowe z rentą

- NW i inne

iVIajątltowe

-- buciyn],lj i mienie od ogrria, kradziez1,
i innych żyrviołów

Wypadlłcwe

- cdpowiec],zialr rości gr,l\ł;i]i] g1

- nieszczęśiilł,e v,^l,padki

Ko rtlrrni}iił c;r, ;! 
ne

-- OC. AC, Zielona Ka,rta

II.

Iil.

Iv.

PRZYjtTOtrVAt{iE OPŁAT Zly OC POJAZDOW tel, 51B-B4-44

EEuPŁ&TB&E
tlOŁ{I§ZEffin&

!plzeda.n tanlo piecyk gazo\ń/y łazienkowv tzw.
..jlłnkers", Tel. 5-18B-909.

bardzo tanio no\^I)/r \:,,}Ipoczyi]ek, teief ott
po godz. 15.00

alltEl!latIlltrrlla§ąrt§&lEr!f xnIl&all.q
64-030 sMlGlEL
ul. Kościuszki 6
tel. (0-ó5} 5180-2Dó

PftOś ESjOll,\ŁNii ZD.iĘiltA:

- ślubr-re,

-. komuni3r-ie,

- rodzrnne,

- paszporto-łe,

- dowodol,ve, legrtyriracyjne w 3 min ,

_- reportażowe,

- rekiamowe,

HYWOłtWAHlE rltffi$fl l zDtĘć AMATORsKlcll

SPRZEDAŻ:
- filmów,

- aparatow (2 lata g,uvar-ancji),
__ a]bumorv.

- 
1gmek

- baterii (kkże rlo alarnólv, aparatów

:1[:*"j^.ljo,';, 
" 
*.", i c z n yc.,

- baterii do telefonów

USŁ U G l l{i$ EiB 03AS,IA§ ilommieiszanie - powiększanlo

lrIDEo FILMOWANIE
ryV,

ZAPRASZAh,IY Do }iowo OTWARTEGO

$I(tEPffi ffiEffit&WEff0

W SMIGLU, UL. ZDROJOWA 25

w któryrn sprzedajern_r też kuchnie na zatnówienie

lv 300 kolorach.

Pomial u kupującego bez opłaty.

Ceny pro,ducenta - sprzedaż ratalna.

BffiffiBffiE

Sprzedanr
5- 1 B 5-220



WITRYNA ŚMIGIELSKA

,,KRV\,/ilNAŁKI ...I
tr3.10.br, 

- w trakcie policyjnego patrolu w parku
plzy stawie w Śmiglu natrafiono na leżącego tam
mieszkańca Smigia, ktcry był w stanle po spoż;,-
ciu alkoholu. Cdwreziono go do Policvjnej Izby
Zattzytnań .,^i Kościanie do w;ltrzeźwlerlia i spo-
izącizcr-ro lvniosek do kolegium.

15.10.bł. 
- 

ntieszkaniec Morownicy zgłosił, że tra
stacji paliw w Koszanowie został uderzony rv iwarz
pl:zez ki.eror,vcę, któremu zwrócił uwagę, że żle
lvjechał na telen stacji, Przybyli na mie;sce poli-
cjanci pokrzyw-dzonego pouczyli o nożlilvości wnie-
sienia skargi do sądu, a kierorvcę, ktolv popełnił
rł,y}<roczenie, ukarano mandatetl.

t"ti,10.br. tnieszkanka Smlgla zgiosiła, że inrla
rrrieszkarika tej miejscolvości wyiliła w jej mjesz-
kaniu sz; ily rv olłnach. Po przybyciu na miejsce
pcllicjanci stwierdzili f akt uszkodzenia mienia,
a przecirłrlro spla\§cz)-ni sporządzono wniosek do
koleglurn,

1,6.10.br. 
- 

mieszkanka Smigla z lr1. św. Wita zgło-
sj.ła, że je j mąż rv stanie po spoz;rcir,r alko}roiu
lvszłzął awantur,ę domorvą. pouczenie.

1B.10.br. * właściciel stacji pa}ir,v u- Koszal-iol.vie
zgłosił, że stacja jest obserw-owana plzez 1llęzcz\-zll
z samochodu stojącego na trasie E c. Po przybl-cru
na miejsce, samochodu nie zastalao, a Z rvłaścicie-
lem stacji przeprowadzono ]]ozmowe,

19,10,br" - mteszkanka Starego Bo;ar-iorva zgłosiła,
że jej syn będąc pijany lvszczął wo}]ec niej alvan-
turę. Zatrzvmano go lv Policyjne; Izbie Zatrzymań
w l(ościanie do r,vytr-zeźrvlenia.

21.10.br, 
- 

nieznana osoba zgłosila, ze lla zakręcie
ul, Dudycza parkują samochoc11. ktore przesłarrJ.ają
widoczność. Po przeprowadzeniu ]:ozn-lowy z właś-
cicielem warsztatu samochodowego. z zakrętu zo-
stały one usunięte.

2i|.t0.bł. 
- mieszkanka Koszanowa zgłosiła, ze iei

rnąż, będący w stanie po spozyciu akloholu, awan-
turuje się. Pouczenie.

23.10.br. 
- pracownicy nastawni kolejowej PKP

w Starym Bojanowie zgłosiii, ze nieznany męż*
czyzna dobija się do drzwi nastawni, Po przybyciu
na miejsce okazało się, że mężczyzną jest miesz-
kaniec Suwałk, który został wysadzon;- z pociągu
przez konduktora z uwagi na brak biletu i jak
tv,,ierdził - chciał się w nastawnl ogrzać. Strony
pouCZono.

Z4,j.O.br. 
- organJ.zator dyskoteki rv Czaczu zgłosił,

że nieznany mężczyzna zakłóca spokój i porządek
przed salą. Okazało się, że jest nim mieszkaniec
Śmigla z uL. J, Słou,ackiego, który znajdował się
w stanie po uz;lgiu alkoholu, Odwieziono go do
domu i oddano pod oprekę rodziny, Kolegium.

WIECZORKI ANDF ZF'JKOWE
\ł, NrET ĄŻI(owIE

20 listoparła w auli szkoły rolniczej,

gra zespół ELTEST, cena 50 zł od pary

27 listopada w świetlicy wiejskiej,

gra zespół DOGMAT, cena 45 zł od pary

7, ap e -w n i a mlr k o n s u m p c ję.
i(olltal<t: telefon 51-89-624

P0LJ=O0m&
Zal*ad Usługowo - Handlovtły

Krystyna Górna
64-030 Śmigiel TeI. (0-55) 518-92-70
ul. Ogrodowa 5 Kom, 0 603 775 270

Oferuje Państwu :
l

RĘK!_AMĘ W|ZUALNĄ ti

- Szyidy
- tablice

Informacyjne
- witryny sklepowe
- napisy na
samochocjach

- transparenty
- tablice ślubne

DRUKl
- wizytówki
- drukifirmowe
- identyfikatory
- etykiety ślubne
samoprzylepne

- kasetony
podśWietlane

- flagifirmowe
- iluminacje
świetlne

- grafika
przestrzenna

- napisy z folii ,i{

FoTo ,..,,-
:*ź

- fotografowanie
_ skanowanie .§

ikoszulkach
_ ań, fotograficzne

ELEKTRYl(
llurtownia Elektryczna

G?"zEGoBz NowAK

ł sprzedaż artykułów elektrycznych i antenowych

l prowadzenie usług elektroinstalacyjnych

faktury VAT
64-030 Śmigie1, uI. Lipowa 37

tel, (0-65) 51B-93-64, 0604609371
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{IBWtItlill{e§
Komitet ProtestacEjn!/ fLa Rzecz Przyspżeszenźa

Buclowy Ol"l lL: odttźcy dl,a Śm,tgl"a

LIST OTWi\RTY
Do

MrNISTRA TIiA}JSPORTU I GOSPODARI{I

MORSKIEJ \,v WARSZAWIE

MARSZAŁI{A SnJMII(U WIELKOPOLSKIEGO
}VOJEWODY WiELKOPOLSKIEGO

lv POZNANIU

I{-omźtet Pratestacyjll.,y otrzymał pismo z Gene-
ralnej Dgrehcjź Drog Publicznych Oddzźq.ł Zacl1,odni

u Paznaniu Nr GDDP,aZ-22-4113-11l94l99 z dnźa,

15,10.1ggg r., po,wiaclamlajqce, że decyzjq Nr 09199

zatużerclzono projekt b,udowlany ż pozu;olenie nu bu-

d,ouę o1owoclnźcy rł,t. Sm,igla. Decyzju jest prauon1,oc-

ltrl. \Ęszystkźe materźułg u jęzglłu polskl,m i ungżel-

skźm nżezbęclne clo przetargu lDTaz z ruru. pozlłole-
Tlżetn zostqły przekazane Generalnej Dgrekcjź Dróg
Publ,źczntlc!,t Bżuł,a Studźow Stecż Drogowej lu War-
szctl-uie (pźsno jest podpżsane przez Zastępcę Dyrek-
taTa n7gr. in:, }iurl:a Bere:eckiego).

W,mźesiqcu pazć|.zżernixti cl_tti;rotnie teLeionic:nie
T o zjnclu) żał, eJn . D g r ei;t o r e -tll, O ri- ci_ : i a :,_l_ / l_; ę\ 9 li.,1i, ę g r,;

mgr. in:. i3Lllę.,:n9r'1 . ,;',", ,.,].-,;_ ^: -",,,_,- :"",: "-

clząc, :e u,s:gslko Łr, sp;,..,.-,:. ,, . - ,,.. , _. - :,,:-, , ., ,,:
na najlepszej clrodze i --e ;es,- ,:;: _,,,;];. -.,::J,.: ]: ,,_]-

konaruca te j żn;*estgcit tt gio:,i,r,. ! ))a.:i:',? ,., iroci:e
przetargu ż znatly tu ntiesia_r:,,,l ,;-,:oc;d:źe br, Tal;

raięc usszel"kie lornlu-.,,.o-p-.: .,,.t i,,:f-r:ko.19 zostałg

usunięte Ź nlŻeszlccltlc .l |,l(LSIc rj, llt ias:cr oczekula, kon-
kr etny ch, po s 1-1,ni ę ć i_,, 7,o : 1] o c: ę c i o p r ac.

Przupo,mlttec c|lciąlelll, :e na .ebraftżu protestacyj-
ngm mźeszkai,lrcóu Śntiglu 1t-: ęIltiu 26 marca 1999 r.

Dyrelłtar Bałącztty pouźeclziuł: ,,Po usunięcżu przesz-

lłod - u:ykll,pu clziałeh i uktual,izącji dokumentacjż
us IV k,**artlle br. rlt.s:ą pźerws:e pr(Ice, którycll Ji-
:,tał przeuidziung jest na połoluę roku 2001".

Ponadto posźaclamu clokumenty zapeusniajqce budo-
zuę obraodnźcy w Śmźglu:

- Mżnisterst,u,)a Trunsportu ż Gospodarkż Morskiej
Nr GDDP-R-08I1198 z dnźq 1998-01-07 podpisa-
ne przez óuczesnego Podsekretarza Stunu Bogda-
na Frqckoużaka rnouźqce o tum, że budoua bę,
d,zźe rozpoczęta u l kl"uqrtale 1999 r. a zakończo-
na us lV kuartule 2000 r. W stosunku do tego

dokumentu opoźnienźu uanoszq już ponad jeden

rok.

- Mźnistra Transportu ź Gospodarkż Morshiej Euge-
niusza Moruusskźego od Marszqłka Sejmu RP l{r
GDDP-BPąaBl0822l312l98 z dnźa 1998-11-19
jako odpotuźeclź na zapgtanie Posła Wżesłaula An-
drzeja Szczepańsl,;żego z drłża 1998-11-03, us któ-
rgm to pżśmże Loarl.LTLkuje sżę proces rozpoczęcia
budolłg obuodnźcg od pozyshania gruntólu, Dalej
cz?/tg.ma :,,Protuadzona jest LDstępncl ktualifikacja
u:gkonazucalu ż bęclzźe cikceptouana przez Bank
Śuźatol"uy przed upłytłem I ku:qrtułu 7999 r.".
Ponadto u pkt. 3 tego pźsni,a czutomu: ,,Budouu,
obusodnic,g Śmźgla przeu:idyu:ana jest 3ako źnuse-
stycja trzyletnźa, Tah użęc zakończenże robót
przezuiclzźane jest dopzero jesieniq 2001 r.".
\Y ob e c s p ełnl,enźa tls ar u,rł"kotu J or malno-pr uung ch

po raz kalejny zLł)T&ccLm! sźę d,o szanotunego Pana
Mźnistru Transportw ź Gospodarkź hlorskżej o pomoc
u maksymalngm pr-yspies:{, niu rozpoczęcźa budoruy
obuodnżcy dl,a nuszego mźusta. Ucżq:l,izuość przejaz-
du szczegól,rl,ze talłartt r:ię:arouega jest coraz lnzęk-
sza, g m{LLDźerzcllnźe jezCnz u lnżeścźe sq corq.z goTsze,

tuyboźste, zaś kręte ż us,ąskże zilir:e pouodujq olbrzy-
mźe zagrożenźe dl,a zdroLużq ź życźa mżeszkuńcólD.
Wźellt mżeszkaitcóu) z tego pau:odu przez?Jwa olbrzy,
mźe stresE. Pomimo zapcusźeclzż ż groźby społeczność
nasza ocl,stapźła od p'er^,,Dotn€go zamiuru b\,okady dro-
gź _\r J ograniczaja.c ,nils.e starctlia d,o Jorm bardzźej
e:,1 tili..ou,an gch.

, O):zc.liz :eci tl.cl':: q1,;2'-1:.i..:ę1l1g oęl. c:.gnnżlcóu kom-
;.!a:2 :i-:TLJCą iii^:rJ:,-.l. i :a,l'li:::Cii tltu-,estgcjż botuźem
,::r-,liil,,,ośc _]esi ł?o_-iiu-,.1 cio peti:ngcn granźc. Iłźe
grc:inli1 , botcienl na rtL:ie u,ier:gmy u spełnżenże
1.1; i ei ok r ot n! ch, pr zy r z e c z e ń. N że u ykl"uc zamy j ednak,

-e u: razże potrzeby protęst. ruasz zaostrzamu.
Prosimg o pomoc purlanierttarzustólo, radngcll, róż-
nacll szczeblź samarzqdougcll, u przede ,wszgstkźm

na,czelne ułgdze "u o j e u ództus a luźellłoylol skźe g o ź s za-
llol.)Jnego P una MŹnŹstra,

z szacunkiem
Przeusodnźczqcy Komitetu P r otestacg jnego

(-) Leszek Balcer

Śm,żgźel, dnia 21 ,paźd,zźernźku 1999 r.

Do uźadomości:

1) Poseł Vliesłuu.: llncLrzej Szczepałtski, 2) Starosta
Powźatu Kościai,,skżego, 3) Przeu:odniczqcg Rady Po-
wżutu 4) Prze**aclnżczqcg Racly Mżejskżej Śmźgla,
5) Burmistrz Śmlgl.a, 6) Dyrektor GDDP Oddzźq.ł Za-
chodni u) Pozllcłniu, i) Przeuotlnżczqcg Zarzqdóu
Osźedlź mźasta Śmźgl"a, 8) środhi, mqsolDego przekazu
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ROZEGRANYCH IVIECZÓW piŁKAt{§KlCEI

POGOŃ I - klasa A, POGOŃ II _ juniorzy młodsi
MAS-ROL I .- liga olłręgowa, MA§_tsOL II _ kl. B
23 paździetnika br.
POGOŃ I - RYWAL Kurzagóra 1:2. Bramkę strze-

lił Adam Otrejnik. Po rezygnacji trenera mgra Ro-
berta P]ewki, POGOŃ już drugi mecz pr,owadził
Bernard Jagodzik.

24 pażdziernika br.
PŁOMIEŃ Szlichtyngowa - POGOI,{ II. },{ecz nie

odbył się __ piłkarze PŁOMIENIA wyco,fali się
z rozgrywek.

MAS-ROL ii - KLON L{ochy. Mecz przeŁożony na
inny termin.

ZJEDNOCZENI Chróścina MAS-ROL 1 2: L,
Bramkę zdobył Dariusz Kopczyński.

31 października br.
KŁOS Garzyn- Pogoń I 1 : 0.
PoGoŃ II - OBRA Kościan 3: 1. Bramki dia Po-

GONII zdobyl': Przemysław Skrzypczak - dwie
ń Przemysław Mikołajczak - 

jedną.
MAS-ROL I * REWIR Racot 0:3.
MAS-ROL II - BRENEWIA Wijewo 3:0. Bramki

zdobyli: Michał Każmierczak, Przemysław Jaku-
bowski i kazimierz Jaszkiewicz.

NAJBLIŻSZE D,.ECZF.
w Spławiu:
11 listopada br.
MAS-ROL I - KROBIANKA Krobia, godz. 14.00
w §nrigtru:
14 listopada br.
POGOŃ I - RUCH Bojanowo, godz. 11.00

SZANOWNI PAŃSTWO!

Uprzejmie informuję
o FIoWo oTwABTY§t

p[,ffifislE

łB &:§ ffi fi§ ir F# *$; fr* W* §ł ] 
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w Srniglu przy uiicy Wodnej 2E

Firma prowadzi usługi w zakresie profilakt1,};i
lecznictrwa zwrcrząt dużych i małyc}r oraz diobiu.

Wykonujemy usługt przez całą dobę.

Kontakt telef oniczny:
(0-65) 518*92-41 GSM 0 601 078 705

iek. wet. GR.UEGORZ, §,EW§. [l;u;t§Ę§B§ilT r§Ę, !# §§s€*§pada br.

5.1l,g3 {piąćele} godz. XS,8&

,.Li§T \,V BUTELCE", USA, 19Sg. Reż. Luis, Mando-
ki. ,,iiyk. Kevin Cosner, Robin Wright Penn, John
§ava,ge, Illeana DougJ,as, Paul}dervman. Melodramat.
ilcz,nriedziona kobieta, z zawodu dziennikarka, spę-
iiza sarnntnie łvakacje nad rnorzem. Poclczas spac€ru
pc pl.łstej plaży znajduje butelkę, w niej list podpi-
sł_ny irii;jałem, zaw-ienający wyznanie miłosne. Tekst
robi duże wrazenie na dzienni}<arce, postanawia od-
szukać autora.

12.tr $..$$ (piątek} godz. 19.S0
,,O§ACZENI", USA, i999. Reż. Jon Amie]. Wyk. Sean
Connery, Catherine Zeta-Jo,nes, Wi]l Patton, Ving
Rhames, Maury ChalrĘin. F'ilrrr sensacyjny. Zamasko-
r,lran}z vrłamyy/acz przedostaje się do gabinetu nowo-
jorskiego finansisty i kradnie cenny obraz. Towarzy-
stwo ubezpieczenio..tre rnusi wypłacić odszkodowanie.
Placcrą.r:.ica tcrł,arzystrn a próbu je dotrzeć do człowie-
k;L, ktći-;r,cl3_.łd,opcdobnie był spia\^rcą kradzieży.

B. M,

B§§lffifi U§Ł{JG Uffi§ZP§ECZEN§OĘrYCH

F R, A}iC I S v,En< C I E ŚLI K

,,ą4-030 Śmigietr, ul. Kilińskiego 3?

tel. 518-04-76, kom. 0-603-376-187

podp,isuje umowy o przystąpieniu do otwartego

funduszr.r em,erytalnego

_ ,,]l,, jl,!HR,[]x.Ai, Ł F{Ioi\
Aby zapewnić sobie godziwą emeryturę proponujemy

dobrowoln,e ubezpieczenia na życie (III filar).
Swiadczenia te są wolne od podatku,
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ul. Leszczyńsko 1ó
tel,/fox (0-ó5) 518-08-41

ffiffi ffiffi§§ffiŁĘllG l iln ffi&§w
#§m tr@§mgków indffiidHaIm§e§B

śrm#k§ wcfugęgęw roślin
E E€ffiweEF

@ ma§er§a§ siewny
@ s§sEem§ grzswcze

,rńfl;]Tyidżisprowdz
{§§erfla miesiąca : Lentipur§i&Tolurex

ą

PFffi§§ ,,Tw&§ §TYL"
HURTGwNIA AnTytiur,ów sHp

Smigiei, ui. ś-i,v. Wita 42

p o l e c a:

O odzleż loboczą

O odzież ochrontrą

@ obuwie robocze

@ oburvie gumoyr'e, gumofilcorł,e

€ rękawice robocze ochronne

i wiele innych artykułów.

ZAPRASZAMY
codziennie od godz.8.00 do godz. 16.00

rv soboty od 8.00 do 13.00
tel. (0-65) 5l-B0-445 Lub 0601952370
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roSclAN, o§. JAGIELLoN§KIE 32

te|. 5l2-2L-24
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Pilarki spalinowe i elektry czne
Pilarki do zywopłotu
Kosy spalinowe
Urządzenia do cięcia stali, betonu,
asfaltu, kamieni
Wys oko c i śni enio w e ur ządzenla myj ąc e

otaz wyroby firmy VIKING
Kosiarki trawnikowe : elektry czne,
spalinowe i samojezdne
Elektryc zne rozdrabntacze gałęzt
Elektryc zne nożyce do zywopłotu

fi t § § §r
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SKLEP FIRMOWY: ASOC ,,URPOL"
śmlctEl, UL. KILlŃśxlEGo 7,

enouódui

WALERIAN KUNERT
TEL. 518 00 54

* siatki przeciw owadom

* roletki tkaninowe

]:a::]1] ::]ll!!i9:::::]]::::::=

* rolety zewn ętrzne zabezpieczające

" żaluĄe

ZASŁONIMY KAŻDY KSZTAŁT OKNA
PRoFESJoNALNIE ! szYBKo ! TANlo !

PPHU "EDA" EDMt/ND CZARNECl<l
SM lG lEL, u l. Fa rna 3

tei, s1 B-9ó-B7,51 B_05-1 5

kom. 0ó01 5723ż1

ZAPBASZAMY


