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Dzień dobry! 1"Ą/iŁcm Poństwo serdecz-
nie izoprcszgrn do girnr"losĘki poronnej,
jeś|i ktoś z |]clń:tr,va rno jokieś wqtpliwości,
to proszę ipojrzeć no koiendqrz - co by
nie sqdzić, to włośnie rozpoczyno się wios-
rrcr i J Ljz wkrótce lvqtłe roślin ki zocznq wo l-
czyć z zcliegojqeyrr:i ziemię śmieciomi. Kom-
pczy.cja Ś,"vieźej wiosennej zieleni z joskro-
tvyłłi kołoi,omi i srebrzystym odbloskiem
opakcrvoń po różnych smokołykoch, coroz
cieko,o,,sza grofiko plostikowych reklomó-
v;ek i piq!(nych w swych wyprocowonych
ksztcłioch pojcmników, dojmy no to, po
o!ejur silikonowym czy innych środkqch che-
micznych, to praulclzirvc rozkosz dIo oko.
Dodcjrny do tego jeszcze re{leksy świetlne,
jokie igrojq no burteIkach (nojlepej, żeby
jeszcze były zbite, bo wtedy kozdy kowo-
łeczek oddzieIirie skupio w sobie promie-
nie słońcc) i juź włcściwie momy obroz
wiosny, joki col,cz częście1' norn toworzyszy,
Chcqc ncpcrvoć się tck urzekojqcymi wi-
dokqmi stońmy vł poblizr-ł szeroko otworte-
go okncI i rozpoczynamy.

f3oiicjo, zwłcszczc w dużych miostoch
julź nc dłuższy czcs przed pierwszym dniem
wiosny, albo jok woiq inni * ,,dniem wo-
gcrowiczo" przedsięwzięło i,ózne środki,
oby zneutrolizowgć skutki nieokiełznonego
pseudośv,,iętowania, .!okie nierzodko się w
tym dniu odbywc. Zopowiedziono np, no-
tychn:icstowe oclbieionie koncesji sklepom,
które w tym dniu sprzedodzq olkohol ,,mo-
łolotom". A co by było, gdyby stoło się to
cołorocznq regułq, o nie iylko tokq jedno-
dniowq, wiosennq joskółkq? Nic tok bo-
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Usług,i ogólnostolarskie, rneb,e na za-
mówienie. Śmigie1, rł1. J. I(ilińs]rie-
go 17. tel.0603181482.
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rviem nie dzioło bordziej uzdrowrojqco jok sensowno
reguło. (Nojlepszq tego ilustrocjq mogq być ci z ?ań-
stwo, dlo których regulorne uprowionie gimnostyki po-
ronnej, to nie tyiko zobieg o chorokterze higienicz-
nym, ole wręcz sposób no życie).

Folscy noukowcy mojq zomior zngleźc uniwersolny
sposób no życie, czyli no to, jok przeżyć co nojmniej
100 Iat w dobryrn zdrowiu oroz sprowności umysłowej
i fizycznej. Zewidencjonowono już prowie czterystu to-
kich dziOrskich storuszków (zdecydowono przewqgo
kobietl) q z około stomo nowiqzono bliższy kontokt,
Poniewoż pIogrom ten dzioło mniej więcej od roku,
istnieje duze prowdopodobieństwo, że przy tym tem-
pie bodoń mojq one szonse przeciqgnqć się no sto
lct, /\ zotem Ponie i Fonowie, ćwiczmy pilnie noszq
poronnq gimnostykę, oby gdy i do nos przyjdq nou-
kowcy z onkietq moglibyśmy odpowiedzieć, że nie
tylko morny sto lot, crle że już sto lot systemotycznie
uprowiomy cimnostykę poronnq I

W pewien sposób moźe zwiększyć nosze szonse no
dożycie późnej stc1,lści wprowodzenie przepisu o 09ro-
niczeniu szylłl<ości no obszorze zobudowonym do
50 km/godz. Co roku w wypodkoch drogowych ginie
ok. 2000 pieszych, 14niejszo szybkość to szonso no
przezycie dlo prowie połowy z tych osób. Jeszcze tylko
drobiozg - oprócz ustonowienio nowych przepisów,
noleży je skutecznie egzekwowoć. A przecież wielu po-

siodoczy somochodów uwożo, że wolno jozdo to pro-
wie toki wstyd, jok ujownienie przynoleżności do
PZPR!

O wiele prościej będzie wymóc zmionę koloru butli
gozowych. Po prostu ogłoszo się kiientoml z dnio no
dzień butle czerwone sq niewożne i już. Ale nic Poń-
stwo nie trocicie! Wystorczy teroz tylko dopłocić zo
wymionę butli w innym kolorze, zo zmionę zoworu, no
i zq som goz, który mo podrożeć, żeby opłociło się
operocjo wymiony butli (oczywiście, dystrybuiorom).
Że to wyglqdo no nobijonie klientorv w butelkę
(o włościwie w butlę)? Ludzie, przecież no tym pole-
go wielki biznesl

Zechcq teroz Poństwo poćwiczyć przez kilko minut
somodzielnie. (Oczywiście, nie nobijonie iv butelkę,
tylko gimnostykę poronnq), Nie zopominojcie iyiko
Poństwo o czopeczkoch, szolikoch i rękowiczkoch. To,

że momy juz kolendorzowq wiosnę, wcoIe nie znoczy,
źe od otrvortego szeroko okno nie może nogle zorvioć
lodcwoty wiotr, q nowet sypnqć śniegiem, A jeszcze
gorzej jeśli rozem z podmuchem wpodnq nom do do-
mu te wszystkie śnrieci, jokie zolegojq no zewnqtrz
noszych domów. l skqd się one tom włościwie wzięły?

Zoproszom Poństwo serdecznie do nosiępnego
spotkonio.

Gi,mnastykę pora,nnq przggotowola ź proundzźła mgr J. S,

e@ SŁVclHlAc W SlE]|lMllilKltJl ?
CDPOWIADA RADNY SEJL,IIKU WIELKOPOr,SKIEGO - MARIAN KASPERSKI

28 tutego odbEła sźę kol,ejna sesja, u czasże kto- stTzonl,, prezydenton,L, staTostom i radnEm sejmżku.
rej dokonano ocenu realżzacjż 138 uch,zuał podjętgcll. Sejmih przedEskutou:ał nźektóre problelny tugnźka-
lll lV kuartale ub. r. Dotgczgła one głórunie proble- jo,ce ze strategiż dla Wielkopolskź, do którucll usto-
mous zdrowia, dróg, Talnżctzl)a i zmżan budżetolłgcl,t, sunkou;ał sźę bardzo kratacznie. Ztllrócono uuagę na
PrzEjęLżŚlny żnformację o d,zżałalności organżzacji ubo:enie społeczeństlpa, potTzebę szEbkiego inuesto-
sPołecznych zajmujqcych, się nźesieniem pomoca spo- uanźa drog, Domagalżśmy sżę tustrzEmanźa l,ikwżdu-
łecznej. Sejmi,k ąp tLb.r. 56 organźzacjom pozarzqdo- cjż małEch, szkół nq wsźach, Zurócźlżśmg te: uwagę
ua'm przuznał dotacje u łqcznej klłocźe 657.140 zł, na gospodarkę żyunościolao,, przettuórstlno ź rynek
Środkź te bgły przeznaczone przed,e uszystkim dla pracu szczegolnźe na llssi i u małEch mi,asteczkaclt,.
osób nźepełnosprau:nych, orq.z mieszkajqcych na usź ZostaLżśTLa poinfornxouani przez Marszałku Sejm,żku,
i u małych mźusteczkach,, Warunki,em otrzEmania że mźnźster fźnansóus Leszek Balcerotlsźcz slłojq de-
dotacjź bEło lłEkazanźe sżę ponxasłanxi tll zakresie cazjq, bez uzasadnienża, zmniejszgł budżet sejmiku
,porlxoca udzźelanej rodzznźe, osobom uzależnźongm, o 5.380.0a0 złotgcll,, u tEm na ośusiatę o 2.887.000 zł
źzolujqcgm sżę społecznźe oraz uJ zakresźe usalki i na drogż o 1.106,000 złotgcll,, co usśrod rLQs Ll)1Jlro-
z przestępczoścźq. PrzEkro mi to sttuierdzżć, ale ta- łało ogromne tDzburzenże.
kl,ej źnźcjatEluy nże u;ykazałg gmźny pouźatu koś- Jako przewodnżczo,cg komźsjź tnnżoskou;ej zapropo-
ciańskiego - Gostyń otrzgmał 15.000 zł ż pow. zżem- nowclłem bg nie liktl:idousać szkoł na usi, ugstqpźć
ski ź grocłzki Leszno 19,16a złotgch. lnformuję, że do premżera o nie zmniejszenże naszego budzetu ź o
runźoslłi łl clctacje ne rok 2001 organźzacje mogq nźe skreślenźe z źnwestyciź dróg ekspresouycl,t, któ-

rrL&gzzanu pod nazuq ,,Monitor Wielkopolskż", któ- łecznych rad przE szpżtalach, ąn Osiecznej, Koścźanie
rg będzże prezentolDał spratuy zuźqzane z funkcjo- ż przEchodnź us Leszni.e, którgch tenxatevl bEłg kon-
nousanźem- sarnorzqdou terytorialnych. Nakład uu- traktE zalna,rte z kasq chorEch.

składtć do 31 sierpnźu br.
Podjęlźśm,E też decyzję o uEdanźu samorzqdousego

niesże 1000 egzernplarzg, Gq.zeta będzie dostarczana
usszgstkźm przeluodniczqcunl rad, uójtorn burmż-

re byłE u planl.e, mżędzE inymź Poznań - Wrocłau,
Uczestniczyłem też ll.s trzech, posiedzeniaclt, spo-

Tematem posźedzenża komźsji rol,nictll:a bgła oce-
na stanu przagotouanża mleczarstwa do warunkózl:
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Unii Europejshżej. Wgnika z lłie,j, że Wielkopol,ska
r,rosźucla t;1 zakład!ł ml"e<;zarskie, u tym 32 społdziel-
nże, ktt;re sictLpujq akało 940 lt rl,Leka. Tylko 1 z nżcl-t

spełniajqTLorTL?J europejskie i eksportujq sicoje pro-
d,ll"kt,y. Są nimż: Spółdzźelnia Mleczarska zl: GostgnźtL,
Zukżud Przet,i.uórsttua Mlelęu,,Ml.ecz"' u \,\' olsztgnie,
Iloclllqnd Polslęu sp, z o.o. u: Kclzżn,Lierz,ll, oraz PHZ
,,Luk"pol" - Zukład Przetruórst**u Kazeing u lIu.ro-
uanej GośLżnie,
Komżs ju stusżerd::iłct, ze źstnźe je potrzeba pod jęcża
lłażnej decyzji zm,źerzajqce j do koncentrac ji kapźtuł,;"
ź tecll,nologźi araz podejmou:anict żnu:estEeji u ru-
mach u spólngcll pr o gramóu.
W Wielkopolsce po,ł-ostcLnże pierwsze u) Pol,sce regio-
nalne laboratorium ocena mleku tlDorzone usspoLnże
przez spółdzielnie mleczarskże i Okręgotuq Stację
Hodotulź Zwierzqt Lu Poznanżu. Zlohalizausane będzźe
u: Krotoszynie. Będzze orło zdolne do uEkonanźa ana-
lźzE 3a0 tEs, probek zbżorczych, mleka. Analżza obej-
mźe ocenę tłuszcztt, bźałka oraz pozżomu kołnórek so-
m,atyczngch ź będzże podstctlDq rozlźczenia mleczarni
z dostauscamż. Otularcźe laboratorium planuje sżę
rts czerucu br.
Komisja p,rzgjęła też i zatuierdziłct tugdatkż Fu"ndu-
szu ar:łl,rong Gruntóu Rol,ruych. \Ygdatlci u głotone j

nxźerze przezna,czono na rekultyuację, budolnę wo-
dociqgólł ź modernźzację dróg. Z ogólnej ktlsotg
14.143.500 zł potui.ut Kości,an otrzgmał 144.895 zł
(lls tyrn Śmigiel fia.a}} zł.), powźat I-eszmo grodz-
kż ż zżemskż - 104.750 zł, pousźat [łaąlsicz - 5a.fi0 zł
ź Gostyń - 44tEs, złotEch.

Komźsja strategźż t rozlłoju, której też jestem
członkźenł, zakceptouała lustępnże Strategżę dla Wźel-
kopolskź oraz zq.t,lDźerd.zźła kancepcję tłojetłódzkżch
prograrnóu razruoju, które będq pods,ttłwt1 do uzyska-
nie funduszy pomocaugcłl,,* A ponadta jako rad,ng Sejrruźiłu \Yojewód.zkźego
uczestnźczyłem us spotkanic,cłt, ze zuźqzkami, zaąpo-
dolnymź, ął czasże którgch źnformouałem o satuacjż
ul rolnżctllsże oraz u spotk&niach z gmźnngmż zuźc7z-
kamź rolnżkóus, kółek ż organźzacjt, rolni,czych u: Koś-
cianźe, Ponźecu l Gastynźu, gd,zźe rnólaźłem o roznl,o-
uach rzqd - zlnżqzhi, zQlladawe ar{lz o ąnarunkach
uejścża d,o Unii Europejskżej. Spatkanźa te sygnalż-
zujq o bard.zo złej sEtuacjź ral.ników pod uzględem
ekonomicznanx. Wnźasl<,l z nich skl,eruję do usładz
centralnych.

Dziękuję Panu za wypo,"viedź i do zobaczeruia za
miesiąc (H.Z.).

Czym ząmołvały się kornis§e rady?
W iokr,r XVI Sesji Rad.,- }Irejskiej Snrl31a. ktol,a

odbyła się 17 lutego br. przervodnicząc}- komisj: iad1,-

zloży|l, sprawozdanie z i,ch ciz_ałalności rv 1999 roku.
Praca radnych w komisjach jest niezrwkle rł,ażna,
w nich bowiem, w wyniku inspl,iacji, dyskusji i opi-
nii olrzymują kształt podejmori,ane rv trakcie sesji
r-rchwały. Komisje są róu,nież organem, jak w przy-
padku re*,izyjnej, kontrolując,vnr. CZYM ZATEM
MIĘDZY INNYMI ZAJMOWAŁY SIĘ KOMISJE
RADY MIEJSI{IEJ ŚMIGLA w 1999 ROKU?
Komisja rewizyjna - 

przer,vodniczący Andrzej Pe-
colt 

- odbyia 33 posiedzenia. Dokonując kontroli
kierorł,ała się zagadnieniami probiemorł,vmi, a poje-
dyncze przr.padki nieprawidłor,.rości zostawały r,,,,v-

jaśnJ.ane. a o iie było to możliwe - usuwane oraz
},r]:zyjmow-anre przez kontrolujących do st,osorvania.
Najwazniejsz,vm zadaniem w 1. półroczu były prace
z,wiązane z udzieleni,em Zarządowi Śmigla absoluto-
riułn za 1998 roll. W ciągu roku skontrolowano: Cen-
trum Kultury rv Ślrriglu, Zakład Gospodarki Komu-
nalnej rv śmiglu, Szkołe Podstawową w Bronikorvie
oraz Komisję R,ozwiązyrvania Problemów Alkohoio-
wycli.
Przeprowad zona Łeż koi-rtro 1ę wykorzystania środkórv
pTzez Yednostki pomocnicze: sołectwa i zarząd,v
osiedli. Dokonano równiez analizy wykonanJ.a uchrł,ał
i wniosków Rady Miejskiej Śmigla. Ostatnie posie-
dzenie w minionym roku odbyto przy współudziale
radcy pTawnego i ustalenia skierowano do Przer,vod-

niczącego Rady i Zarządu Miejskiego Śrnigla z wnios-
kiem o jak najszybsze doprowadzenie do zgodności
z prawem wykazanych nieprałvidłowoścli.

Komisja finansowo-gospodarcza - 
prze\eodnocząca

Maria Białas 
- odbyła 29 posiecizeń, W pierwszym

kwartale dokonano oceny spra,wozdań finansowo-rze-
czowych z wykonania budżetu za 1998 rok wszyst-
kich jednostek budżetowych oraz przeanalizo,wano
zapo,trzebowanńa tych jednostek na 1999 rok.
Komisja wyrażała szel€g opinii m.in. na temat: sta-
wek czynszu w budynkach komunalnych, opłat za
wodę, cennika opłat na targorł,isku i opłat za usługi
świadczone przez ZGI{iM vr Śmiglu, dotacji celo-
w7ch.

W trosce o prawńdłowe gospodarowairie finansami
komisja skierowała do Zarządu 11 wniosków m.in.
w sprawach: podniesienia czesnego w Przedszkolu
Samorządowym w śmiglu, wyłączenia ko,tłowni co
ze struktur szkoł;, podsta,,ł,owej w Smiglu, wyjaś-
nienia okołiczności zaginręcia samochodu będącego
v/ posiadanilł ceniruiir kultury, plzyspieszenia sprze-
daży dztałek budowlanych i,ia targowisku g7 Śmriglu.

Komisja planowania przestrzerrnego, porządku pu-
blicznego i ochrony środowiska - przelvodniczący
Tadeusz Wasie].ewski _- od.była 22 posiedzenia. POd-
jęła 16 wn[osków, z których ].2 skierowano do, za-
ruądu. Datvczyły one m.in.: propozycji do budżetu
na 1999 rok, przeglądu dróg gminnych, buelowy
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at:4yszczalni ścieków, przeglądu miasta i gminy,
oplacow§nia i:rojekttl założeń do planu zaopatrzenia
vr ciepło, eil:igie elektryczną i paliwo gazowe, pod-
jęcia uclr,r,.6,} ,,y spf&wie przystąpienia do opracowa-
nia Slrategii Roz,ł,roju Gospodarczego Miasta i Gmi-
ny Snl,igiel oraz łvieloletnich programów inwesty-
cyjir;;ch. Ponadto kornisja wyraziła 8 opinii oraz, pod-
jęła 8 inicjatyw, w tym opracowania rocznego, har-
monograi?u placy Straży Miejskiej śmigla. Przedło-
żyła też v,r celu lepszej współpracy ri efektywniejszej
pracy wszystkich komisji rady wniosek, by w Statu-
cie Gminy Śmigiel i Regulaminie Pracy Rady poda-
ny lrył ternin odpo.,łriedzi na wniesiony przez ko-
misję wniosek.

Kornisja rolnictwa, rzemiosła i irricjatyw gospodar-
czych - przewodniczący Jan Józefiak - obradowała
7 razy, Dwa posiedzenńa odbyto wspólnie z Prezy-
dium Gminnego Zvłtązku Kółek i Organizacji Rolni-
czycll w Smiglu.

W złviązku z wejści,em ustawy o znako,waniu i reje-
stracjł zwierząt poproszono lekarza powiatowego we-

terynarii o przedstawienie sposobu jej realizacji.
Komisja była inicjatorem szelegu wnioslióq7 - m.in.
o umożliwienriu zakupu gruntów po gospodarstrvie
szkolnym w Nietążkowie przez naszych rolników,
o szczepieniu psów przeciwko wściekliźnie na tere-
nie posesji.

Komisja spraw społecznych - przeu,odniczący Bog-
dan Turliński _ odbyła 18 posiedzeń. Wieie z nich
rn-iało charakter spotkań, i tak: z lekarzami rozma-
wiano na temat służby zdlowia, z przedstawicielern
ośrod}<a pomocy społecznej - o zakresie działania
ośrodka, z dyr. centrum kuiturv - o działalności
rł, 199B r. (przy okazji zapoznano się z obiektami cen-
trum), z Józefem Cieślą - o ratowaniu żydowskich
nagrobków cmenetarnych.

Wielokrotnie zajnrowano się sprarvami mieszlranio-
1y.vmi oraz dziećmi umieszczon;,rni rv domu dziecka,
Zapoznano się też z programem profiiaktyki i roz-
wiązyrvania problemów alkoholowych na 2000 rok.

Na podstawie sprawozdań opracouał (H. Z.)

ffiffitrffiffi§ffi&ffi K|NA ,,0E}|Tnll]tll"
24.03.br. piątek, g odz. 19.00

,,PIEKIELNA GŁĘBIA", USA, 1999. Reż. Renny
},{arlin. Wyk. Thomas Jane, Saffron Burrowa, Sa-
muel L. Jackson, Jacqueline McKenzie, Michael
Ra.ppaport. T'hriller. Naukowcy z pływającego labo-
ratoriurn Aquatica eksperymentują z krwiożerczymi
rekńnami mako. Ich celern jest wynalezienie metody
odtwarzania ludzkiej tkanki mózgowej. Genetyczne
przekształcenie kodu DNA rekinów, czyni je bardziej
inteligentnymi i szybszymi. Gdy jeden z drapieżnd-
ków uszkodził platformę badawczą, zagrożona tropi-
kalną burzą Aquatica zaczyna tonąć.

31,03.hr. piątek godz. 19.00

,,UCIEKAJĄCA PANNA MŁODA", IJSA, 1999. Reż.
Garry Marshall. Wyk. Julia Roberts, Richard Gere,
Joan Cusak, Hector Eiizondo, R ta Wdllson. Komedia
romantyczna. Popularny feli,etonista nowojorski spo-
tyka w barze młodzieńca, ten opowiada mu o swym
nieszczęściu: miał się żenić, narzeczona uciekła tuż
przed ślulrem. DzLiennikarz pisze felieton. Skrytyko-
wana dziewczyna zgłasza się do redakcji grozi pro-
c€sem i żąda by felietonistę zwolniono. 

B.M,

§§astęprly ll§ [16,8ł.2000 ]oku

lllll lllln$ililY

TlJRl|lEl $TRZEIEOI(I
kurko,we Bractwo strzeleckie w
Śmiglu w sobotę 11 marca br. zor-
ganizowało osmy już z kolei WIO-
SENNY OTWARTY TURNIEJ
STRZELECKI, który odbył się w
krytej strzelnicy. Uczesrtników
ogd€m było 59, a strzelających 46

vl tym 6 nteztzeszonych i i0 z KBS w Śmiglu. Pozo-
stałą trzydziestkę tworzyli bracia kurkowi z: Jutro-
sina, Kościana, Mieszkowa, Opalerrricy, Ostrowa Wiei-
kopolskiego, Ostrzeszowa, Poznania, Rydzyny, Śre-
mu, Włoszakowic i Wolsztyna.

W rywalizacjd strzeleckiej zwyciężali:

W strzelaniu do tarczy płytkowej Starosty Powiatu
Kościańskiego - Lech Biegański z Ostrorva,
W strzelaniu do tarczy płytkowej VIII-lecia Kurko-
wego Bractwa Strzeleckiego w Śmiglu - Mirosław
Skrzypczak z Mieszkowa.

W strzelanńu do tarczy płytkorł,ej Okolrcznościowej

- Wiosennej - Mirosław Balcerek z Jutrosina.
W strzelaniu do tarczy punktorł,ej o Najlepszego
Strzelca Turnieju - Romuald Małecki z Opalenicy.
W strzelaniu do KURA - Jan Chomski ze Śmigla.

Trofea w postaci tarcz, pucharów i nagród rvrę-
czall,: członek Zarządu Powiatu Kościanskiego Ste-
fan Klupsz, I-szy Starszy KBS w Śmiglu Jan Chorr-
ski oraz Brat-Senior KBS w Śmiglu Bernard Wolnik.+F ffiHffie ffiEE u ffi§All !
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PORADNIK KoN§t§MffiffiT&
SPECJALNE FOR,MY SPRZEDAZY

Spec jalne formy splzedazy wiążą sie z reguły
z zawieraniem transakcji poza lokalami przeznaczo-
nymi do sprzedaży czyii sklepami, marketami, kios-
kami, stoiskami itp.

Jest rzeczą oczywistą, ze konsument musi rn,ie-

dzieć, jakiego rodzaju transakcję zawiera, po to, aby
podejmował świadome decyzje co do udziału w grze
rynkowej i był świadom konsekwencji prawnych
podjętej decyzji. Gdy podeimujemy decyzje o zakupie
określonego towaru z reguły udajemy się do odpo-
wiedn,iego sklepu branżowego. pozwala to przed za-
warciem umowy dokonać przeglądu określonej oter-
ty towarowej, wypróbować wybrany wyrób na miej-
scu oraz uzyskać interesujące nas informacje od fa-
chowo przygotowanego sprzedawcy. Zgoła inaczej
wygląda sytuacja gdy zamierzamy zawrzeć transak-
cję np. w ramach sprzedaży wysyłkowej lub zakupić
towar od sprzedar,vcy domokrążnego, który dotarł do
naszego mieszkania,

Na wstępie uwaga zasadnicza. Za:wsze mamy pra-
qro do prywatności i prau,o do odmorr.v* skorz_vstania
z oferty. Nie wymaga to z naszej strony żadnych za-
biegów poza jednoznacznie s{ormułolvanl.n oś.,viad-
czeniem złożon5rTn splzedawc;. domokrąznemu ]ub
oświadczeniem pisemnym przesłan,vm oferentorvi
towaru w ramach sprzedazy w"vsyłkorvej. Dalsze na-
gabywanie nosić już będzie znamiona bezprawności.
Jeżeli jednak jesteśmy zainteresowani oferĘ to
nim rozpoczniemy negocjacje zidentyfikujmy sprze-
dawcę. Należy rvięc dokładnie przejtzeć materiał
ofertowy i jeżeli nie zawiera on nazwy i adresu ofe-
renta lub np. zamiast adresu podano numer skrytki
pocztowej - nie dokonujmy zakupów. Z lrolei od
sprzedawcy domokrążnego żądajmy okazania doku-
mentów, z których bezsporn,ie wynika kto (nazwa
firmy i adres) oferuje nam towar do sprzedaży.

Przed podjęciem decyzji o zakupie winniśmy do-
l<ładnlie zapoznać się z właściwościami wybranego
wyrobu, jego cechami, parametrami itp. Możemy to
u_czynić bądż za pośrednictwem otrzymanego kata-
logu lub innego materiału informacyjnego względni€
poprzez demonstrację wyrobu próibnego. W tym
miejscu namawiam wręcz Czytelnika aby każda
wątpliwość nie dająca się jednoznacznie wyjaśnić,
dystansowała nas od dokonania zakupu. Po prostu -trzeba być mądrym ,,przed szkodą".

Gdy już dokonaliśmy wyboru, jesteśmy pewni,
że ten właśnie towar chcemy zakupić i uzyskaliśmy
wszelkie niezbędne informacje na jego temat, może-
my przystąpić do zawarcia umowy sprzedaży. Naj-

korzystnriej byłoby gdyby umowa ta została zawarta
w formie pisemnej oraz z zastrzeżeniem ,,na próbę"
lub ,,z możliwością odstąpienia od umowy". W prak-
tyce oznaczać to będzie, że w określonym termitlie,
(np. 7 dni) gdyby zakupiony towar niie spełniał na-
szych rozwiązań, możemy zvłracić go sprzedawcy za
zwrotem zapłaconej ceny. Omówione rozwiązania
uchronią nas przed zakupami ,,nie trafionymi".

Dodatkowo pragnę podkreśl,ić, że umowa sprze-
daży zawarta poza lokalem lrandlow-yrn powinna być
potwierdzona pisemni€, flp. iachunkiem lub parago-
nem. Ponadto towar zakupiony w ramach przykła-
dowo orn_ówionych specjalnych form sprzedaży, pod-
lega zawsze normalnej procedurze z tzw, reklamacji
wad,

Na koniec tego odcinka kilka uwag poświęćmy
sprzedazy komisowej. Sprzedalż ta charakteryzuje
sdę ograniczeniem rękojmi w porównaniu ze sprz€-
dażą zwykłą. Omówieniem pojęcia rękojmia za wady
zajmiemy się w odcinku następnym, Tutaj chcę je-
dynie zasygnalizowaó, że podmiot prowadzący sprz€-
daż komisową (komisant) bezwzględnie odpowiada
przed nabywcą za wady jawne towaru. Za wady
ukryte może swą odpowiedzialność łatwo wyłączyć
podając to do rviadomości kupującego w chwili
sprzedaży. Co prawda takie oświadczenie nie ma
skutków prawnych gdy dotl,czy wad ukrytych, któ,re
kornisant znał lub mógł z łatwością sp,ostrzec, lecz
zawsze to będzie budziło spór i na p,ewno nie jest
łatwe do udokumenetowania. Tak więc kupując
v,z komisach musimy się liczyć z rnożliwymi utrud-
nieniami w dochodzeniu naszvch er,ventualnvch rosz-
czeń z rękojmi.

Z przekazanych dzisiaj Państwu informacji wy-
nikają znowu niezbicie rady, których już udzielałem
w odcinkach poprzednich. Chodzi mianowicie o wy-
kazanie przed dokonaniem zakupu maksimum roz-
wagi, konieczność uzyskania jak najszerszej infor-
macji o towarze oraz skuteczne wyłączenie anonimo-
wości sprzedawcy.

Rynek będzde się intensywnie rozwijać, pojawią
się nowe formy sprzedazy a sprzedawcy będą wpro-
wadzać coraz bardziej rpvrafinowane metody marke-
tingu. My, konsumenci musiryry być na tyle łvyedu-
kowani i rozważnń ,aby te nowinki móc przvjmo-
wać pozytywnie a nie jako utrudnienie 1ub wręcz
pogorszenie naszej pozycji na rynku.

mgr Arkadiusz'Yłlekly

Biuro rachunkowe : ry czałty,
rozliczanie małżonków. M.
tel. 51BO-B52.

k.p. i r., PIT-y, wspóIne
Lemańska, Nowa Wieś,
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O @chr@nie procy lekcli kilko
TEMAT vi{. WYPĄDKI PRZY PIiACY

Za wypałtrek przy pracy uważa się nagłe zdarzetrie
wy wołane pTzyczyną zewnętrzną, które nastąpiło
w zriviązku i] pracą (Dz. U. 83 r. Nr 30, poz. l44).
Nagłość zdarzexlta, przyczyna zewnętrzna i związek
z placą muszą wystąpić jednocześnie, ażeby można
byłcl uznać zdarzenie za wypadek przy pracy,
l,Ta g ło ś ć - zdalzente musi nastąpić w czasie nie
dłuzszym niż jedna dniówka robocza.
Przy czyr na ze §,nętrzna - inicjator zdarze-
nia (przyczyna) był i]cza organizmem człowieka.
Związek z pTacą - podczas lub w związku
z wykonywa-ni,em czynności lub poieceń przełożonych
(czynności, które wykonywane są w zwtązku z zaj-
mov/anym stanowiskiem i wchodzą w zakres obo-
wiązkórv);
-- podczas lub ,"v z-wiązku z wykonywaniem czyo-

ności w i:iteresie zakładu, nawet bez polecenia
(czynności podejmowane pTzez pracownika w cza-
sie awarii, ratorł,ania współpracownika),

- w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji
zakładu (delegacje, wyjazdy służbowe).

Wypadek zrównany z rvypadkiem przy pracy.
Wypadek zrównany z wypadkiem przy p,racy trak-
towany jest jednakolvo z wypadkiem przy pTacy,
gdzie jest to zdarzenie nagłe wywołane pTzycz,yną
zewnętrzną jakiemu uległ pracownńk:

- w czasie trwania podróży służbowej w okolicznoś-
ciach innych niż określone dla wypadku przy
pIacy,

- w związku z odbywaniem służby w zakładowych
i resortowych fcrmacjach samoobrony lub ochot-
niczej straży pozarnej działającej na terenie za-
kładu,

- przy wykonywaniu zadań zleconych przez dzia-
łające w zakŁadzie pTacy organizacje polityczne
Iui: zawcdowe (-w tym czyny społeczne).

Wypadki w drodze do pracy i z pracy.

Wypadek w drodze do pracy i z pracy jest zdarze-
niem nagłym wywołanym przyczyną zewnętrzną,
które nastąpiło w drodze do pracy lub z pracy, je-
żeli droga ta była najkrótszą i nie została przerwana.

Za droge do pracy 1ub z pracy uważa się oprócz dro-
gri z domu do pracy lub z pracy do domu również
drogę do miejsca lub z miejsca innego zatrudnienia,
zvzykłego wykonywania funkcji iub zadań politycz-
nych, za,wodowych i społecznych; zwykłego spoży-
wania posiłków; odbywania nauki lub studriów dla
pracując)zch na podstawie skierowania.

Pracotvnik, który uległ wypadkowi, jeśli stan jego
zdrowia pozwala, powinien poinformować niezwłocz-
nie o wypadku swojego przełożonego.

P-racor,vnikowi, ktory trległ rł1 padkowi plzy pl,acy
przysiuguje 1000io wynagrodzenia (średnia z ostat-
nich 3 mies.), jak i upowazniony jest do odszkodo-
wania z Z,akładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu
procentowego uszczelbku na zdrorł,iu (procentow-y
uszczerl,,ek na zdrowiu określa lekarska komisja
ZUS-owska).
Ustarva z dnia 26 czerwca 1974 r. K.P. art. 234 i 236
nakłada na zakład pracy oborviązek |:ezzwłocznego
ustaienia okoliczności i przyczyn zaistniałego wypad-
lru przy pracy oraz stosorł,ania środkórv zapobiegaw-
czyclr w celu uniknięcia w przyszłości podobnych
zdarzeli. \\iszelkie kosz§ związane z postępowaniem
polvl-padko\\-\,m ponosi pracodarvca.
Trl-b ustalanra oko]iczności i. prz_,vczvn wl,padków
l]r,z.; plac\- oTaz sposobu ich dokumentorvania, jak
i prorł,adzerrla rejestru u,ypadkorr, określa rozpoTzą-
dzenie Rady NIinistr,ólv z dnia 28 lipca 1998 r. (Dz. U.
Nr 115, poz.744).

Wyciąg:
I. Prac,owtrik, który uległ wypadkorł,r, jezeli stan

jego zdrowia pozwala, powinien poinformorvać
niezwłocznie o wypadku swojego przełożonego.

2. Do czasu ustalenia okoliczności i przyczi-n wy-
padku pracodawca ma obowiązek zabezpieczyć
miejsce wypadku.

3. Okolicznoścl i przyczyny wypadku plz}: placy
ustala zespół powypadkowy polł,ołany pTzez
pracodawcę.

4. W skład zespołu powypadkowego rvchodzi pra-
cownik służby BHP i zakładow_v społeczny in-
spektor pracy. Jeżeli ze względu na nałą 1iczbę
zatrudnionych pracowników, nie ma utl.vorzonej
służby BHP, w skład zespołu rr.chodzi pracodaw-
ca oraz specjalista BHP spoza zakładu.

5. Niezwłocznie po otrzymaniu rvjadomości o wy-
padku zespół powy,padkolł,;, jest obowiązany
przystąpić do ustalenia okoliczności i przyczyn
wypadku (dokonac ogledzin miejsca wypadku,
przesłuchać poszkodorvanego, świadka wypadku,
w razie konieczności zasiegnąć opinii innych
specjalistórv. dokonać klvalifikacji wypadku,
określić wnioski i środki profilaktyczne.

6. Po ustaleniu okoliczności i ptzyczyn wypadku
zespół powl,padkorr5 sporządza (nie później niż
14 dni) protokół powypadkowy (wg wzoru) i za-
poznaje poszkodorvanego z treścią ustaleń.
W przypadku urvag poszkodowan€go co do treści
protokółu, poszkodowany ma prawo zgłoszenta
ich na piśmie, które dołącza się do akt splawy.
Po tych czynnościach gotowy protokół wraz
z zeznaniami poszkodowanego i świadka dostar-
cza się pracodawcy w celu jego zatwierdzenia.
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7. Po zatwierdzeniu protokółu plzez pracodawcę,
kopńę protokółu dostarcza się poszkodowanemu.
Protokół powypadkowy (rłlraz z pozostałą doku-
mentacją) przechowywany jest w zakładzie
przez okres 10 lat,

Rornan czarneckż

Niet}rpOwe
prz}rrv_ftOzenle

I1arcerslde ptzyrzeczenie
bywa najczęściej składane
na obozie, wieczorem i
przy ognisku. Efekt trza-
skających gałązek i ulatu-
jących iskier jest ogrom-
ny i na zuchach przecho-
dzących do harcerzy wy-
wołuje niezapomniane
wrażenie. Później gawęda

Druha Komendarrta i ,,Płonie ognisko i szumią
knieje...". To typowy scenari,usz tej niezlłx,kłej, har-
cerskiej uroczystości, Byna jednak i inaczej.
Jedenastego lrrtego do Szkolnego Schroniska i\Iło-
dzieżowego w Smiglu przybyło 20 zuchórv r halcerzy
z, 6 Drużyny Harcerskiej im. ks. Józefa Poniatolv-
skiego z Ponieca, by tu, w Śmiglu. przed pł;,Ę upa-
miętnliaiącą postać hm. Zbignierra Łukomskiego, zło-
ż;-ć harcerskie przyrzeczenie.
Dlaczego w Śmiglu? Bo tu trrieszka człolviek, który
w 1933 roku w Poniecu. odb;,,rvając bezpłatną dwu-
letnią praktykę nauczycielską, rozpoczął systema-
tyczną pracę, z dotąd działającą sporadycznie druży-
ną harcerską. A jest nim LEON MULCZYŃSKI, któ-
Iego w Poniecu uwaza się za założyctela harcer-
stwa.
oczywiście ttczestnicz},ł w ceremonii złożenia przy-
rzeczenia, a rrastępnie - już w schronisku - rvy-
głosił okolicznościor,vą gawędę. Jak mi powiedział, po

prostu swoiin życiem, postawą i dokonaniami ilustro-
r,,,ał poszczegóIne punkty pfawa harcerskiego. ,,A na

koniec dałem im przesłankę: Niech przyrzeczenie
irarcerslrie bętlzie drogow-skazem waszego życia" -
dodał.

Miejsce na reklamę

Twej
Firm y!

(H.z.)

(H.z.)

P§rem ffiwffitruehny
Głównyrn tematenr ostatniego nosiedzenia Zarą-

du Społecznej Miiejsko-Gminnej ilady Sportu, Kul-
tury Fizycznej i Rekreacji, któreiriu przewodniczył
przewodniczący Leszek Balcer i w którym uczestni-
czyli również goście: Burrnistrz Śrnigla Jerzy C[eśla,
radni Rady Powiatowe j Józet Cieśla i Tadeusz Gry-
gier, dyrektor Samorządowego Giriinazjum i Szkoły
Podstawowej w Śmiglu Jan i{or,vicki, kierownik Za-
kładu Gospodarki I{omunainej i Mieszkaniowej
w Smiglu Henryk Skrzypczak, dyrektor Centrum
Kultury w Śrrligiu Hubert Zbierski, prezes K.S. PO-
GOl{ Marian Zdziabek i przewodnlczący komitetóvł
osieciiowych ze śinigla - było lvypra€o\ilalrie wnios-
ków do opracowania koncepcji rozr,voju i rozhudowy
terenów sportorvo-relłreacyjiryclr iv Ślniglu w kon-
telrście opracowania studium uwarunkowań prze-
strzennych.

Chodzi o tereny położone za ogrodami działkowymi
i stadionem, od nauczycielskich bloków po wriatraki
ale l<oncepcja dotyczyć ma tez już istniejących tere-
nów i obiektów (basen, ,,1odo,wisko", boiska obok ba-
senu...).

Wszyscy byli zgodni co do jednego: teren trzeba
przeznaczyć pod oświatę (budorł,a szkoły), sport i re-
kreację i odpowiednio zagospodarować. 'Irzeba to też
zrobić szybko, bo obecna płyta boiska sportowego,
rvskutek nadmiernego ilżytkowanla pTzez młodzież
szkolną, ulega przysp[eszonej degradacji. Oczywiś-
cie, z, braku środków zadairie to należy realizować
etapami i niejako ,,ptzy okazji". PiIną sprawą jest
zdrenowanie terenu i wyw7257enie jego częścłi po-
przez nawiezienie ziemi. A taką najbłizszą okazją
będzie budowa śmigielskiej o}:,",;odnicy. Aby jednak
nie nawozić ziemi w sposób chaotyczny, musi być
opracowany plan zagospodaro,wania tego terenu, plo-
gram, który z,ostanie naniesiony na uproszczone ma-
teriały i stanie się materiałerr wyjściowym do pla-
nu szczegółowego, zagospodarolvania przestrzennego.
Do jego opracowania porłrołano roboczą grupę,
w skład której weszli: Leszek Balcer, Józef Cieśla,
Jan Nowicki, Zygmunt Ratajczak, Henryk Skrzyp-
czak, Marian Zdziabęk i Flubert Zbierski. Burmistłz
Śmigla Jetzy Cieśla zadeklarovi,"ał wszechstronną po-
moc merytolyczną 1popTzez Celegowanie do p,omocy
pracownikórv urzędli, którzy zajmują się takimi spła-
wami.

J. Cieśla zwrócił tez ułvagę, że terenów sporto-
wych brakuje też i na wsriacir. ,,Są szkoły, przy któ-
rych rrie ma boisk, stąd musimy też mieć na uwadze,
że potrzebnlz jest ogólny, gminny plan rozwoju bazy
relrreacyj no-sportowe j ".

w&ffigęnw

.P....,
l ,.ł7: ) +,r' _7.,{-,
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Frawie że hotel
Szkolne Schronisko Młodzeżowe w Śmiglu przy

ul. Marii Konopnickiej dysponuje 46 miejscami noc-
legowymi w 3 pokojach dwuosobowych, 4 - trzy-
osobowych, 2 - pięcioo,sobowych i 3 - sześciooso-
bowvch.
W ubiegłym roku udzielono 4.162 noclegów, w tym
turystom zagranicznym (Białoruś, Francja, Holandia,
Rosja, Słowacja i Ukraina) - 216. Na 19 stałych
schronisk w Wojeu,ództwie Wielkopolskim nasze pod
tym względem zajmuje B miejsce.
Pi,erlvszeństwo noclegu mają jednak ,,prawdziwi tu-
ryści" - młodzież, studenci, nauczyciele. Ale ze
względu na to, że Srnigiel jest trochę oddalony od
wielkicir szlakó,+r turystycznych, są okresy, że by-
wają wolne miejsca. Wówczas ,,obkładają" je pra-
cown;icy niektórych firm prowadzących na naszym
terenie budow;,. Ob,ecnie mieszkają w nim pracow-
nicy iJYDROBUDOWY 9, którzy budują w Kosza-
nowie oczyszczalnlę. Przedtem mieszkali pracownicy
energetyki i ielekomurlrkacji. Często zdarza się, że
miejsca w schronisku zamawiają i mieszkańcy Śmig-
la, szczególnie wtedy, gdy organizują uroczystości
rodzinrie i nie mają gdzie połozyć przybyłych z da-
leka gości.
Wśród turystów bywają i tacy, którzy nie do końca
wszystko opłaciu,szy, pozostawiają swój dobytek i ...

wyjeżdżają, Pani Krystyna Bzyl, kierownik schlo-
niska, ściga ich listownie i prosi o odbiór turystycz-
nych toreb, bo nie ma ich gdzie przechowywać.
Dzwonią, pToszą o przesunięcie terminu odbioru
i .,. nie zjawiają się. ,,Szczęście, że są to wypadki
sporadyczne, ale są" (H.z,)

DOBOWY CENNIK USŁUG SWIADCZONYCH
PRZEZ SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWF.

w słlIGLU
1. Młodzież szkolna, studenci, nauczyciele, nauczy-

ciele emeryci, nauczycieie akademiccy,opieku-
nowie zorganizowanych grup młodzieży - 9 zło-
tych.

2. Pozostali obywateie polscy - 10 złotych.
3. Cudzoz,iemcy: juniorzy - 11 złotych, seniorzy

- 12 złotych,
4. Członkowie PTSM posiadający rvażną legityma-

cję korzystają z 250lo zniżki, a posiadacze Złotej
Odznaki PTMS i odznaki Zasłużony Działacz
Turystyki - z 500/o zniżki.

5. Niezależnie od opłat za nocleg, osoby korzysta-
jące z bielizny pościelowej pokryrvają jednora-
zowo koszty jej prania.

6. Opłata za nocleg przygotowany doraźnie (mate-
rac, łóżko polowe) lub nocleg na polu biwako-
wym przy schronisku wynosi 500/o stawki pod-
stawowej.

7. Opłata za korzystanie z pomieszczeń schrorriska
w ciągu dnia - z wyłąezeniem możliwości ko-
rzystania z pomieszczeń noclego!\rych - wynosi
250/ostawki podstawowej.

8. Kierownik schroniska jest upotażniony do
zwiększenia lub zmniejszenia stau,ek określo-
nych w p. 1-3 w granlicach do 100/o po uprzed-
nim uzgodnieniu z organem prow-adzącym schro-
nisko.

OPŁATY ZA NOCLEGI W POKOJACH DWU_
OSCBOWYCH: cena 1 miejsca noclegowego łącznie
z bielizną pościelową 20 złotych za pierrvszą dobę
i 15 złotych zakażdą następną.

PffitEEsIĘstOR§IWo Pn{IDUKGII llAlllltu l usŁUG R0[l{lczYcH

,,SNIIGROL" sp. z o.o.
64-030 Śmigiel, ul. Leszczyńska 16

tel. (0-65) 5180-070, tel./fax(0 6ó) 5180-290
tel. kom. 0601571493

Przedsiębiorstwo Produkcji, Handlu i Usług Roiniczych ,,SMiGROL" Sp. z o.o. w Śmiglu uprzejmie

informuje, że z dniem 2l lutego br. WYKONUJE DODATKOWO PRZEGLĄDY TECHNICZNE

POJAZDÓW PRZYSTOSOWANYCH DO ZASILANIA GAZEM.

STACJA KONTROLI POJAZDÓW

czyr:na od poniedziałku do piątku w godz,7.00-17.00, w soboty w godz.7.00-15.00

PPHiR,,ś}v[IGROL" Sp.z o.o. w Śmigtu sprzeda prasę 2-224 o nr inw, 594124 wg wyceny

ZAPRASZAMY!
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REJONY OPIEKUŃCZE PBACOWNIKO}V
G§IiCIDI{.A PoMocY §FOŁECZNEJ

§tarszy Fracownik Socjalny Anna §korupińska
(w ośrodku prz;,jrnuje w poniedziałki i śr.od_v):
Bieiawy, Bronikowo, Koszanowo, Machciil, :\Iol,orv-
nica, }Towe Szczepankowo, Nowy Świat. Pociśrcrglel,
Sikorzyn, Smolno, Stare Szczepankor,,-o. Ze31,o,,i-o.
żegrówko.
Fracowrrik §ocjalny Edyta Małek
(o,, oślodku przyjmuje w poniedziałki i śr-od_,1:
I{ietążkowo, Śrnigiel ulice: Ariańska, Boczna, Bi; .

niewskiego, Ojca Sw. Jana Parvła II, Dudycza, D,;;ol-
cowa, Kątna, I(ęCzierskiego, Krasiciciego, Ktaszet\,-
skiego, Leszczyńska, Lipowa, Orzeszkowej, Osiedie,
Południorva, Powstańców Wielkopolskich, Prusa, Sło-
r"",ackiego, Staszica, Szmalca.
Starszy Fracownik §ocjalny Eugenia Skorczyk
(w- ośrodku przyjmuje w poniedziałki i czwartki):
Czacz, Czaczyk, Brońsko, Karśnice, Księginki, }Ta-
dolnik, l{orłry Białcz, Frętkowice, Skoraczewo, Sta-
ry Białcz, Jezierzyce.
§j t ar-.z-z Flł coi,r,l,n i !e §o c j alny Erva Badolak
{l...,:s;ll;ll]...i i,],z-,,,jjniije .,v poi,ieC,ziałlrj i środy):
i,,,:_:l':.. _,,,-,-rl. i]i:c;liorlo. Fioi:acz;;::. '_it:1,1 ,: I:'rl;.l,]o:.vo,

']'-','', 
il,rlJ,.,,,,,.,o.

l,,;,,ł,,ci,:iistł ł'łacy §rrcjalr;.cj ir:i;r Lilia Ęaiajczail

(w ośrodku przyjmuje w poniedziałki i środy):
Glińsko, Nowawieś, Olszewo, Sierpowo, Wydorowo,
Śrnigiel ujice: 2? Stycznia, Falna, F'echnera, Iwasz-
}iiewicza, Konopnickiej, I(ręta, Kcścianska, Łepko-
tvicza, Mickiewicza, Mierosła,rskiego, Młyńska, Mo-
rolvnicka, Pocigórna, Polna, Poprzeczna, Północna,
Reymonta, Rolna, Rudnickiego, Skarzyńskiego, św.
Yy'ita, Vy'innicka, Witaszka, lVodna, Wyspiańskiego.
51 ar:,::;n- Pracowrrik §ocjalrly Wioleta l{aro!,czak
(..,; clśrodku przyjmuje w poniedziałki i czwartki):
Śl,:, ;,ie1 ulice: AIeja Bohaterórv, Aleja Pad,erewskie-
gc. liarc. Łukomskiego, Jagreliońska, Kilińskiego,
Kościuszki, I{rótka, lł{atejki, Na Durki, Ogrodowa,
Plac Rozstrzelanych, PIac Wojska Polskiego, Podgó-
rze, Sienkiewicza, Sikorskiego, Szkolna, Wiatrakowa,
Zdrojowa, Zielona.

Starszy Pracownik Socjalny Krystyna Nadolna
(w ośrodku przyjmuje w poniedziałki i wtorki):
Gniewowo, Karmin, Parsko, Poladowo, Frzysieka
Polska, Przysieka Stara I, Przysieka Stara II, Spła-
wie, Wonieść Żydowo.

UWAGA! Kierorvrri!,: 8środka -toomocy Społeeznej

-- Specjalista Orgaiiizacji rioitocy §połecznej BAR-
B§Ę:\ KLTDĘĘSKA interesantólv przyjrnuje co-
dzielrnie.

§ystem §przedazy ratffi§xne$

d§a ra§ników indywidua$ffiyc&}

ffi lt A ffipflffi€dffi* n§ nffiffiw

Ńł środki ochrong roślin
ateriał sieu;ng
naWoZU

m
\$)

Ń) miał u]ęglotug

Dokumenty, które należy dostarc zyćz dowód osobisty, drugi doku-
ment ze zd3ęcierra, źródło dochodów

HA
leszezyńska 16 tel. faX

a0
808{l

do 2 ffif,}ffi 7,ł

ffiffiffiffitr#F/ffiffi -ffitr-ffi/ffi
W

065 5l

&K§
Śmigiel, u!.



10 WITRYNA ŚMIGIELSKA

,,KFŁVMINAŁKI ...,
2.03.br. - na łuku drogi A5 w Czaczll samochód oso-

bowy FOIiD MONDEO wjechał pod przyczepę cię-
żarowego RtrNAULTA, który jadąc z Leszna skrę-
cał w lewo na parking przy barze, Kierowcę
FORDA, którym mi,eszkańcy Poznania jechali
w góry, odwieziono do szpitala z niewielkimi obra-
żeniami głowy.

4.03.br. - placownik stacji paliw w Koszanowie
zgłosił, że w barze leży pijarry mężczyzna.Okazało
się, że jest nim mieszkandec Czacza z ui. Wieli-
chowskiej. Odwieziono go do Policyjnej lzby Za-
trzymań (PIZ) w Kościanie celem wytrzeżrvienia.
Wniose]< do Kolegium.

9.03.br. - mieszkarriec Kościana zgłosił, ze jadąc
ul. Leszczyńską w Śmiglu na przejeżdzie kolejo-
wym wjechał w wyrwę i uszkodził koło samocho-
du osob,owego. Na mi,ejscu wykonano dokumenta-
cję fotograftczną, a zgłaszającego poinformowano
o toku zała.tvriania odszkodowania.

12.03.br. _ nig2nąna osoba zgłosiła o bójce w barze
PUB O.K. przy Centrum Kultury w Śmiglu. Oka-
zało się, że w barze pobiło srię dwóch mieszkańców
Smigla, którzy zostali z niego wyprowadzeni przez
pracownika balu na zewnątrz. Osobę pokrzywdzo-
ną pouczono o toku postępowania.

12.03.br. - mieszkarriec Kościana zgłosił, że przeby-
wając w barz,e na parkrngu w Czaczu dwóch nie-
znanych mężczyzn zakłócało mu spokój w trakcie
spożvwania posiłku. Przybyły patro] policji łvyle-
gitymował ich (mieszkaniec Kobylnik i Ponina)
i przeprowadzlł z nimi rozmowĘ, w wyniku której
opuścili bar.

13.03.br. - patrol policji udał się do Wonieścia w ce-
lu udzielenia pomocy straży rybackiej ptzy za-
trzymaniu dwóch niet:,-zeżwych rnieszkańców tej

wsi, którzy nieiegalnie na jeziorze odławiali ryby.
Przewieziono ich do P.I.Z. w Kościanie celem wy-
trzeźwienia i wyjaśnienia sprawy.

14.03.br. - nauczyciel z Zespołu Szkół Zawodowych
w Srr:iglu zgłosił ,że mężczyzna wybił dwie szyby
w olinie budynku szkoły. Sprawcę zattzymano
(mieszkaniec Śmigla) i przewieziono do P.l.Z.
w Kościanlie. W dniu następnym szkoda została na-
prawiona. .,źebrał (H, Z.)

KoMUI{IKAT
Komenda Porviatorva Policji w

kościanie zawiadamia mieszkańców
miasta i pog,iatu kościańskiego, że
\\, ramach programu ,,Bezpieczne
Miasto" od dnia Z0marca 2000 roku
rvznarł,ia znakorł,anie lowerów

Tvi-il iazellt istnieje rorvnież rnożliwość oznako-
rlatlia \\,aitościo§-ego sprzętu będącego na wyposaże-
l-rilt mleszkań. domkorv letniskowych.

Przl,jmowanie interesantów odbywać się będzie
od poniedziałku do piątku w godz, od 9.00 do 14.00
v, Komendzie Powiatowej Policji w Kościatrie po-
kój nr 6 lub poprzez telefoniczne zgłoszenia pod nu-
m€rem tel. 512-70-01 wew. 106.

Interesanci przyjmowani będą z dokumerrtami
stwierdzającymi tożsamość oraz potwierdzającymi
własność mienia.

Komendant Powiatowy Policji w Kościanie
podżnsp. Henryk Kaczmarek

Komisariat Policji w Smiglu znakować będzie
rowery i inny wartościowy sprzęt od dnia 20 marca
2000 r. w godz, od 8.00 do 10.00 oraz od 18.00 do
19.00. Istnieje możliwość oznakowania sprzętu
w miejscu zamieszkania. Zgloszenia przyjmowane
będą pod numerem telefonu 5 180 007.

Akcja przeprowadzona będzie bezpłatnie!
Komendat Komisariatu Policji w Smigtu

mł. asp. Jarosłalu Mźedzżarek

sKLEP
SOŻVWCZO_PRZEMYSŁOWY

,,LEwIATAN"
PPUH s.c. ,,GIN" A. P. BALCER

zaprasza
do tanich zakupów codz[ennie, również w niedziele

oferuje
szerol<ą gamę artykułów ogólnospożywczych

w atrakcyjnych cenach
UWAGA: NOWtr GODZINY OTWARCIA:

oD 7.00 Do 22.00

IVypiłeś? - Nie iedźl - Dowieziemy!
Zakupy na telefon 518-92-71

,,LEWIATAN" - TWÓJ DOBRY SĄSIAD!
Z tym kuponem ogłoszeniowym 50/o taniej

życzymy przyjemnych zakupów.

SKLEP SPOŻYWC ZO -PRZEMYSŁOWY

,,LEwIATAN"
PPUH s.c. A. P. BALCER

PRZEPRASZA

lvszystkich sąsiadów - mieszkańcórv placu Wojska

Polskiego za mające miejsce 19 i 21 lutego przypadki

zakłócenia ciszy nocnej przed sklepem przez praw-

dopodobnie naszych klientów.

Zapewniamy, że ucz"vnimy wszystko, aby p,odobne

systuacj€ nie miały więcej miejsca.

Z wyIazaml szacunku
właściciele: AGNIESZKA i PIOTR BALCEROWiE
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§eae §a§śti Wieży...
seniorz1, 12 marca br. przegrali w Kleszczewie ztam-
tejsz_vnr GAMBITEM 5 : 1. Punkt dla WIEZY zdo-
hr,ła _łiicja Łupicka.
juniolzy 19 mar-ca br. przegrali u siebie z IRLE-
CriE\I Wolsztyn 2,5 :3,5. Punkty dla WIEZY zdo-
b5-1i: Alicja Łupicka i Magdalena Judek po jednyrn
oraz Paweł Judek 0,5.

Fi8karu e ffiA$-ffi$LŁ§...
I drużyna MAS-ROL-u rozgrywki w kiasie okręgo-
rr-ej zait-iaugurowała w Pępowie przegrywając z tam-
tejszą DĄBROCZANKĄ 3: 1. Bramkę dla Mas-Rolu
zdobył Piotr Mielcarek.
Najbliższy lrlecz w Spławiu 26.03.br. z BRENEWIĄ
\!-i jelvo.

§emisiśGi...
łIISTZOSTWA WIELKOPOLSKI SENIORÓW

Poznań, 26 lutego br.
Na podstawie czterech turniejórv kwalifikacyj-

n;,ch, w mistrzostrvach wzięło udział czterech teni-
sistów POLONII-ARSENAŁU: Bartłomiej Glinka,
który zajął 11 mlejsce, Robert Bartosz - 16 miejsce,
Tadeusz Kozłowski - 18 miejsce i Dawid Bartosz-
kiev;icz - 22 miejsce. W grach deblowych B. Glin-
ka i T. Kozło,łski zajęli 5 miejsce, a R. Bartosz i D.
Bartoszkiewicz zajęli 13 rniejsce.
W grach mieszanych nasi rep,rezentanci maJąc za
partnerki zawodniczki z innych klubów, zajęli:
D. Bartoszkiewu,cz z Eweliną Bednarkiewicz * 9

miejsce, 'I. Kozłowski z Martą Zaradną - 13 miejsce
i R. Bartosz z Jcanną Gierchatowską - 15 miejsce.

sZi{oLt{Y TENIS sToŁoWY
W dniu 26 lutego w Kąkolewie odbyły się zawo-

dy rejonowe rv tenisie stołowym szkół podstawo-
wych.. Ogromny sukces zajęła w nim drużyna chłop-
ców śm,ig,ielskiej podstawówki, która zajęła pierwsze
miejsce i zakrvalifikou,ała się do zawodów szczebla
rvojewódzkiego. Nasz5,ch barw bronili uczniowie
klasy VI c: Wojciech Walrgórskli, Dariusz Szymań-
ski oraz (rezerwa) Palveł Zbyrad.
Drugie miejsce zajęli reprezentanci SP Nr 11 Lesz-
no, a dalsze: SP Kąkolerł,o, SP Bodzewo i SP Kopa-
nica.

Danuta Strzelczuk
WYNIKI ROZEGRANYCH MECZÓW PODAMY
W NASTĘPNYM NUNIERZE

UWAGA MIESZKAŃCY SMIGLA I OKOLICY!
Uprzejmie informuję, że

Z 
^IKŁAD 

INSTALACYJNO-SLUSARSKI.

który mieścił się w Śmiglu przy ul. Północnej
(d. Ziegler)

został prrzeniesiony do

RADOMIBRZA

tri. Połu.dniowa 25. Tei. (0-65) 5496-269

tel. komórkowy 0603755169

Zakład ś.łi.adczy następujące usługi:

@ instalacje rvod-kan. i CC,
@ insialacje tradycyjne

C nowoczesne systerny grzewcze

3 remonty kotłowni
O kotłownie olejowe.

z poważaniern: Eugeniusz Kruk

c
€

G

G

a
o
o
a

SKLEP ODZIEZOWV

{iANhtA>
poieca od zież:

DAMSKĄ

MĘSKĄ

MŁODZLEŻOWĄ

DZIECIĘCĄ

Promocja - garonki już od 50 zł

Sprzedaż ratalna
S m i g i e I, u1. Sienkiewicza 12; uI. Jagiellońska 1

ELEKTRYK
FIRMA HANDLOWO_USŁUGOWA

artykuły elektryczne hurt - detal
systemy identyfikacji wizualnej
biuro ogłoszeń ABC
kompleksowe wykonywanie instalacji
elektrycznych, oświetleniowych i innych

Gtzegarz Nowak
ul. Lipowa 37, 64-030 Śmigiel

tei. 518-93-64, 0-604609371, 0-601894159

od 15 xnarca FIURTOWNIA ELEKTRYCZNA
PRZENIESICNA NA PLAC WOJSKA

PoLsKIEGo 17
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Za cBew§§ę
ffiąs&l

E
§§
fr{q A

Czy z.}i{rł}? .,j.c,,i:,;:;lł ;;;,*Łlel;t3ł swłljego gospodarstwa?
Llx3, \,?ił:;_,:: ;*i* ci,ir*l.qić: sr,voje plantacje?

W firmie BIOCEiEM znajdz,iesz:

o Sęonxl oC}trRONv *ąośr-rnł
6 M.ĄTEP&iAŁ §IEWNV:

rzepak, zbaża, ktłkunyclza, nasiona warzyw
o SADZENIIŁKI ZIE&€NI.ĄKA
8 NAwOzY MINEF,A§,NE I DOLISTNE
o onnór pŁoDAMI R,CILN}aMI
@ FACI{OWE DoEADzTwo

$KA
ka 16, tel/fax (0-65) 5i8 08 41

LESZNO, u1. Święciecho.,rlska 3. tel./fax (0-65) 529 92 89

ZAPRASZAlilY
od poniedziałku do piątku,az goCz, od 8.80 cic i6,00, rv soboty w godz. od 8.00 do 13.00

ffi*#ffiffiffitrffi-iffi ffiŁaI
ffi&
śMIGIEL, u

ffi
WWffi

,1. Leszczyńs

E§} &4 Ł/ ru il' il;flń ffi, Fs E C§< l EDA
64 - 030 §migie§, ul l" Farna 3
Te!.lFax. {fiffi5}5t 8S - 687 Tel. kom. 0 603 572324

UffiŁffiffi§
ffiffiffi&-ndffiffiąJffiffiWtANE

SPRZEDAZ CKlH§N l DRZbfldi Z PCV
ZALUZ"jffi, RoLffiTY, siATK| PRZEClW OWADoM

PRZEDSTAWlClf;Li-iiąfutY pffiffiF#Ł&PŁAsT Wilkowice
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,,WITRYNA ŚMlGlELsKA' REDAGI',IE ZESPóŁ: Hubert Zbierski (ledoklor noczelny), Żoneto Klecho, Eriko Kryslol, Borboro Mencel,
Jodwigo Skolżyńsko, ADRES REDAKCJi: Centrum Kuliury ó4-030 §migiel, uL T. Kościuszki 2o, p. 7, tel,/fox: s180-273. Redokcio
nie ponosi odpowiedziolności zo treść ogłoszeń ! nie zwroco rnoteriołów nie zomówionych. Zo§irzegolny sobiC prowo skroco-
nio, poprowionio tekstów oroz lisiów, Nqkłud - 850 egz., ceno 1P0 zł, reklomo cmz -'30 gr t VAT.
,,Dlukornio" Romon Łęczyński Śmigiel, hm. Zb, ŁukomskieEo 3 * tel. (0-65) §180-543,


