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§ł**ast*głła póeeft?źil
Dzień dobry! Witom Poństwo serdecz-

nie izoproszclm do gimnostyki poronnej.
Listopod w tym roku jest dlo nos niezwykle
łoskowy. Przez dobre pół miesiqco było
wręcz ,,upolnie". Że w drugiej połowie po-
podoło i jokby się ochłodziło? Nic to (jok
mowioł Pon Wołodyjowski) - tokq już mo-
my porę roku i kiedyś wreszcie zimo musi
nodejść. (Ale im późn iej, tym lepiej !)

iVskoźnikiem nodciqgojqcej zimy mogq być
nie tyle lndionie zbierojqcy chrust no opoł
(to nie to, źeby u nos nie było lndion), ole
roczej bezdomni zosiedlojqcy schronisko
i noclegownie. Ostotnio nowet zoprezen-
towono novłośc w tym zokresie, mionowicie
,,ogrzewolnię". Jak pokozono w telewizji,
jest to pomieszczenie, w którym sq tokie
krzesło ze skłodonymi siedzeniomi jok w
kinie. l tom będzie mó9ł sobie bezdomny
przesiedzieć od wieczoro do rono, zomiost
to somo robić no przykłod w hollu dworco-
vrym. Już no pierwszy rzut oko widoć było,
że nowet dlo bezdomnych worunki to iście
sportońskie, więc orgonizotorzy zostrzegoli
się, że mo być to rodzoj poczekolni przed
otrzymonienr miejsco w schronisku. Ciesz-
my się zotem, jeśli możemy stonqć przy

włosnym, szero|<o otwortym oknie i (nie bo-
czqc no listopodowq ourę) rozpoczynomy,

Ale się tom w tej Ameryce porobiło!
Jok tok dolej pójdzie, to nie wiodomo kie-
dy będq rnieli nowego prezydento. Niby
wszystko przewidzieli: ustolili nowet kilko
procedur, które mojq decydowoć o nomi-
nocji, sdyby wyniki wyborów powszech-
nych nie były rozstrzygojqce. (A jokby
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wszystkie sposoby zowiodły, to no końcu urzędujqcy
prezydent mo prowo som wyznoczyć nostępcę). Nie
przewidzieli jednok, że już no tym pierwszym etopie
:oło sprowo może się skomplikowoć i przeciqgnqć ze
ruzględów procedurolnych. A wszystko dlotego, że nie
chciqło im się (tok jok w kożclym innym kroju) od rozu
liczyć głosów ręcznie. Oni postcwili no technikę. l co
się okozoło? Ze jok no korcie do głosowonio nie było
wyroźnie wyciętej dziurki, to mcszyny liczqce już sobie
z iym nie rcldziły i odrzucoły toki głos joko niewożny.
l ieroz rnuszq wszystko robić od nowo. Roptem tylko
lv jednym stonie, o itok im się nie chce, No przyszły
raz niech więc przedtem przyjodq no przeszkolenie do
Polski. U nos dobrych kilko miesięey tłoczyło się oby-
wqtelom do głów, ;ok mojq stowiqć krzyżyki, nowet
krotki no ten cel przeniesiono z prowej strony kortki
na lewq (olbo odwrotnie), żeby się ludziom nie my-

liło. No i efekt jest: nie mo nojmniejszej wqtpliwości,
kto wygroł, A Amerykonie będq się o te kilkoset gło-
sów spierołi do upodłego.

Ciekowe, czy tokze do upodłego będq się spieroii
nosi porlomentorzyści przy ustoloniu budżetu nq przy-
szły rok, Bo muszq budżet uchwolić, choćby po to, że-
by w myśl noszego ustowodowstwo pobyli jeszcze po-
słomi i porloment nie zosioł rozwiqzony, h/iodomo, że
jedni chcq, cby Sejm przetrrnroł do końca kodencji,
o inni wręcz przeciwnie. Dyskusjo budżetowa może

więc być w tym roku szczególnie burzliwo, joko że
'tom, gdzie chodzi o pieniqdze to tok włościwie chodzi

,o włodzę. Czegoś bqdźmy pewni: po pierwsze tego,
'że gimnostyko poronno jest nojkorzystniejszo dlo no-
szego zcirowic i dobrego somopoczucio, o po drugie,
że brokujqce kwoiy w budźecie (brokujqce z szeregu
przyczyn, w tym z błędów reform, prywoĘzocji, ofer
korupcyjnych i jeszcze szeregu innych, nie zoleżqcych
od nos) vryciśnie się od obywoteli w formie podotków.
Na rczie pev/ne jest podniesienie stowek okclzowych
na pcliiwo (łqcznie z gazem do somochodów), popie-
rosy i olkohol. }Jojwiększe stroty w budżecie spowo-
dują zotenn ci Polocy, ktorzy rzucq picie ipolenie
(oczyvłiście nQ rzecz uprowionio poronnej gimnosĘki),
porliewoź z ironsportu i komunikocji zrezygnowoĆ nie
możnq.

Zecilcq ieroz Poństwo poćwiczyć trochę somi. Jo
tymczcsem pójdę zoboczyć, czy gdzieś w zocisznym
miejscu ogródko nie uchowoło się choćby kilko wino-
gron, To co, że już przemorznięte i dobroły się do nich
ptcki. Mogq Froncuzi w listopodzie rozkoszowoć się
svroim ,,bo-żo!ę", to mcże i jo wyprodukuję sobie jo-
kiś rozkoszny gqsiorek ,,bo-śmigielę" i wtedy żodne
tom okcyzy mnie nie zmogq.
Zcproszom Pońsiwo do nostępnego spotkonio, (Nie
przy gqsiorku, tylko przy gimnostyce poronnej!).

Gżmnastykę porannq przggotowała ź proundziła mgr J. S.

XX§E §es$e Rądy &i§ie3s&ate$ Smigla
...odbyła się 3 listopada br. TJczestniczyło r,v niej

23 radnych (nieobecny Jair Lisialr ze Splawia), radny
Rad;z Pgyliatu }ś.ośc,iańskiego i zarazem Kiei,orariik
21akładu Gospodarki Komunainej i Niieszkanic"wej
w Śmiglu Henryk Skrzypczak, głółvny spcjalista cto

spraw eksploatacji aczyszczalni ściekó,,v i kanalizacji
Wiesław Zbtotczy1,<, przewodniczący komitetórv
osiedlowych Wiesłarv Drótkowskt i Jerzy Grzd,czyk
oraz s,ołtys J,ezterzyc Ryszard śniady, Obradom prze-
lvodniczył przewodniczący Raciy Miejskiej Śmigla
Zygmunt Konieczny.

cG B,OBIŁ ZI\&Z,ĄD?

Sprawozdanie z dztałalności Zarządu Mi,ejskiego
Śmigla w okresie międz5lseą, jrrym złożył przewodni-
cząci" Zarządu burmistrz Jerzy Cieśla,
Zarząd rniędzy innymi:

dyi,ektorami placówek ośrv-iatowych, a z okazji dzie-
siątej ro:znicy porvołanńa Centruln Kultury w Śmig-
lu uczestniczył vł spotkaniu z placor.r,nikami tej in-
stytucji.
e Wydał rregatywną opinię w sprawie iikwidacji
Komisariatu Policji w Smiglu argumentując, że
Gmina Śmigiel jest grniną dużą i zabezpieczenie p,o-

rządku i ł:ezpieczeństwa w)/maga zatrudnienia okre-

Ślonej 1iczł3, iurikcjcnariuszy. Do tego czasu działa-
nia Pciicji ',.yły r tak często wspierane pracownikami
Straży Miejskiej. Poza tym likwidacja komisariatu
ma też na celu redukcję etatów, co rł,iąże się ze
zmrriejszen,iem kontrold w terenie.
Natclmiast pozytywnie zaopiniował kandydaturę aspi-
ranta Jarosława Miedziarka na kierorł,nika rewiru
dzieinicowych.
6 Spotkał się z pizei,vodniczącym Klubu Radnych
Taderrszem Hanyżem, a celem spotkania było omó-
rvienie utwoizenia sieci gimnazjów na terenie
Gminy.
6 Odbył spotkanie z Zarządem Kurkou,ego Bractwa
Strz,elec]<iego w Śmiglu celem omówienia warun-
kóu. umowy użytkovrania przez Bractwo obiektów
będących własnością Gminy. Na okoliczność dorocz-
nego Jesiennego Turnieju Strzeleckiego Zaruąd ufun-
dował jedną z tatcz.
@ W tryb,ie zapytania o cenę dokonał zakupu płytek
do remontolvanego basenu kąpielowego w Śmiglu.
Płytki zakupio,no w Przedsiębiorstwie Hand]owo-
-Produkcyjnym CEOKAM Dębno Wielkie za kwotę
12.720,60 zł brutto.
B W przetargu n,ieograniczonyrrr dokonał wyboru
rvykonawcy na budov,lę sieci wod_ociągov"ej w Śmiglu
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na ul. J. Iwaszkiewicza i Słonecznej. Z trzech ońert
wybrano PPU ELPRO-EKO sp. cywilna z Poznania
za kwotę 37.450,00 zł brutto.
O Ustalił, że na wykonanie zadań: uło,żen,ie na-
wierzchni z masy asfalto,wej w Starej Przysiece
P,ierwszej, ułoż,enie chodnika z kostki betonowej na
ul. Staszrica w Śmiglu oraz nawierzchni z masy
asfaltowej na ul. J. Matejki w Śmiglu - ogłoszone
zostaną przetargi n,ieograniczone,
@ W trybie z wolnej ręki zlecił ustawienie krawęż-
nika wraz z ułożeniem wjazdów z trylinki w Nowej
Wsi firmie Przedsiębiorstwo Drogowo-Transportowe
DROGTRANZ A. E. Paradowscy z Góry.

@ Do budżetu wprowadził m.in. następujące dotacje
celowe:

- 7.400,00 zł na dofinat:sowanie zakupu podręczni-
ków szkolnych dla uczniów szkół podstawowych
i ginrnazjów pochodzących ze środowisk najuboż-
szych,

-- 12.100,00 zł na stypendia socjalne i zasiłki losowe
dla uczniów ze środowisk najuboższych,

- 1.700,00 zł na zadania z, zakresu po,mocy społecz-
nej wynikające z ko,nieczności przeciwdziałania
skutkom suszy,

- 7,500,00 zŁ z Departamentu Kultury Fizycznej
Urzędu Wojewódzkiego na remont basenu w
ŚmigIu,

- 10,458,00 zł na wypłatę zryczałto,wanych diet
członlrom Cbwodowych Komisji Wybo,rczych w I
głosowaniu w wyborach Prezydenta RP,

- 98.040.00 zł z Ministerstwa Edukacji Narodowej
na sfirransowanie skutków systemu wynagradza-
nia nauczyciel,i (Jest to część kwoty jaką Mini-
sterstwo zapewniło przekazać do końca roku 2000
na rachunek Urzędu),

@ Rozpatrzył 8 wnioskó.w o przyznanie dotacji,
z czego drva zaopiniował pozytywnie. Dotację przy-
znano:

- 15.000,00 zł dla Zespołu Szkół w Śmiglu z prze-
Znaczen]iem na dowoŻenie dzieci,

- 500,00 zł Kołu Gospodyń Wiejsklch w Morownicy
na obchociy 30-1ecia istnienia Koła.

S Rozdysponował rezelwę budżetową w wysol<ości
40.318,00 zł z przeznaczen_em na wypłatę wynagro-
dzeń dla nauczycieli plzedszkoli i zerównek w Gmi-
nie,
(9 Negatywnie rozpatrzył jeden wniosek o przy-
dział lokalu mieszkalnego.
@ Z,łłlzyto-wał oezyszczalnię, kaplicę na byłym cmen-
tarzu ewangelickim oraz tereny pod budo,wnictwo
mieszkaniowe, kiórego inwestorem będzie Towarzy-
stwo Eudownictwa Społecznego.

UcI{wAŁY, UCHWAŁY...
14 głosami ZA podjęto uchwałę zmleniającą za-

łącznik nr 2 dc uchwały z 1996 roku określający
strukturę organizacyjną ZGKiM w Śmiglu, w któ-

rym uwzględnio,no włączenie do zakładu nowej ko-
mórki organizacyjnej - oczyszczalrri ścieków, w któ-
rej pracę podjęło 13 nowo zatrudnio,nych ludzi.

Za uchwałą w sprawie zmian w budżecie Gminy
Śrr:ig,iel na rok 2000 głoso,nlało 16 radnych. Zarząd
m.in. zapropo,nował, by środlłli przekazane przez }{i-
nistra Finansóvz rv wysokości 61.628,00 zł, będącymi
częścią reko,rnpensującej subwencji ogóln,ej, podwyż-
szorrej tytułem ulg ustawowych w podatku rolnym,
leśnvin i od nieruchomości za I półrocze. łrzeznaczyć
na podwyższenie dotacji dta ZGKiM w Śmiglu ze
u,zględu na fakt przyjęcia przez ten zai<ład wybudo-
,wane j o czy szczalni śc ie ków. Zapropono r,l,ano równie ż
pTzeznaczyć dla tego zakładu kwotę 45.000,00 zł,
która była zaplanowana na zab.ezpiecz,enie pracow-
ników interwencyjnych, których nie zatrudniono.
Radny Stanisław Pawlak z Czacz,a zapropono,wał, by
środki te ptzeznaczyć na realizację Karty Nauczy-
ciela. Wiceburmistrz Feliks Banasik repliko,wał: sko-
ro podjęliśmy poprzedn{ą uchwałę, to musimy za-
bezp,ieczyć środki na jej realizację. Wniosek S. Pa-
wlaka upadł (ZA głosowało 2 radnych, PRZECIW
było 14). Ostatecznie uchwałę podjęto w wersji pro,-
ponowanej przez Zarząd.

Podjęto uchwałę (ZA było 16, PRZECIW 5 rad-
nych; w sprawie zmian do uchwały z 1998 r. w spla-
wie ustalenia szczególnych zasad utrzymania czy-
stości i porządku na terenie Gniiny Śrrigiel. Rzecz
d,oty czy nieczystości komunalnych płynrrych. Druku-
jemy ją w pełnym brzmieniu w innym miejscu.

Jednogłośnie podjęto uchwały w sprewń.e ogłosze-
nia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kul-
tury w Śmiglu oraz porvołanie Komisji Konkurso-
rvej, rł, skład której weszli: Tadeusz l{anyż --. prze-
u,odniczący, Alicja Ziegler - sekreta,rz otaz: F'eiiks
Banasik, Maria Natalia Bartoszewska, Maria Białas,
Andrzej Pecolt, Urszula Ranke, Rcman Schiller oraz
Bogdan Turliński - członko,wie.

WOLNE GŁOSY I WNIOSKI

Jako pierwszy o głos po,prosił W;.esłal,v Kasp,er-
ski ze Starego, Bojanowa, który stvrierdził: W arty-
kule o Centrum Kultury w poprzeJnirn numerze
,,Witryny Śmigielskiej" została podai:a nieprawdzi-
wa informacja. (...) Jest w końcówce artykułu poda-
ne. że Centrum Kultury dzierżawiąc pomieszczenie
na bńblio,tekę w Starym Bojano.łie, utrz;,,rnuje pół
domu wiejskiego. Spotkałem się z zarzutami miesz-
kańców: co ja robię, co robił poprzedni srlłtys z pie-
niędzmi uzyskiwanymi za dzierżaulę. Ja byrn prosił
w następnym wydaniu ,,Witryny" o sprcstowanie
(co niniejszym czynię - Id. Z.)" Odszr,tkałem wszyst-
kie umowy, wyliczyłem metry, stawki czynszu
i wpływy jakie z tego tytułu uz.rrskr"rjemy i powiem,
że biblioteka w S,tarym Bojanowi,e zajnrl.rjg 1/5 po-
wierzchni, za którą jest pobierai:*- oł-lłata. A wyso-
kość wpłat za dzierżawę r1,1ynosi 1/6 froeznie wynosi
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ona 6.925,12 zł - H.Z.j.Tak, na pewno to nile jest
krzlrwdzące. A skoro ta biblioteka jest w pomiesz-
czeniach tego budynku, skoro Centrum Kultury ma
budżet to z tego budżetu powinno ponosić koszty
,łtrzymania i związane z działalnośc[ą biblioteki (...).
"łalra informacja podana rn, gazecie (...) dla nas miesz-
':ańców Starego Bojanowa jest krzywdząca.

Urszula Ranke zwróciła się do Zarządu, by ten
rvyciągnął finansowe konsekwencje w stosunku do
projektanta sieci kanalizacyjnej w ul. J. Matejki,
ktory nie dotrz;,mą| terminu. (Przetarg na wykona-
rrie clokunrentacji wygrał mieszkanLiec Leszna),

Franciszek Szymański, w związku z podjętą
uchwałą o gospodarce ściekami, zwróclł się do Za-
rządu, by w przyszłorocznym budżecie zaprojekto-
wał odpowiednie kwoty na budowę kanalizacji
\y Srniglu i Koszanowie. Burmistrz zreplikował:
, Fan nie odpuścił żadnej złotówki. Trzeba było zre-
zygnować z innych inwestycji i budować kolektory".
Burmistrza poparła U. Ranke: ,,Pan remontował całe
Koszanowo, robił wszystkie drogi,..".

Zygmunt Konieczny zaproponował by, po otwar-
ciu oczyszczalni, zorganizować dla mieszkańców
.,drzwi otwarte, by ludzie mogii naocznie zobaczyć
jak oczyszczalnia wygląda i jak ona działa". Bur-
mistrz do,dał, że podobnie jak było z,e składowiskiem
śmieci, zwiedzanie obiektu planuje się w dniu jego
oficjalnego otwarcia.

Temat oczyszczalni w nieco innym aspekcie ,,po-
ciągnął" Kazimierz Wasiek stwierdzając: oczysz-
czalnia zacznle działać, ale chciałbym, by temat (in-
r,;estvcyjny - H.Z.) trwał dalej i chciałbym poddać
pod rozwagę radnym. Na przykład taka grrłina Koś-
cian _- i tu podał przykłady, co w tej gminie oddano
.ł uŁiegłym roku, co się buduje i co odda się w przy-
szłym roku (nie v,,szystkie były prawdziwe), ... na-
to,miast u nas tylko jeden temat - oczyszczalnia i na
tym dyskusja już się kończy.
Wypowiedź błyskawicznie zr,eplikować pytaniem
Z, Ronieczny: ,,Czy jeszcze więcej Rada może udź-
rruignąć niż dźwiga?".
Burmistrz Jerzy Cieśia sprostował niektó,re przy-
kłady podane przez radnego, a następnie stwierdził
pytając: ,,W jaldm stopniu była zwodociągowana
nasza gmina przed dziesięciu laty? W Kościanie jeśli
się buduje kanalizację, to tylko przyłącza i to nńe

zawsze do swojej sieci. Dokumenty mówią ile kilo-
meirów pobudowaliśmy sieci łącznie ze §tacjami wo-
dociągorłlymi. Proszę się też zastanow,ić, w którym
samorządzie w sąsiedztwie jest tak dzielorry budżet
jak lv ŚmgLilu? !" (Część budżetu u nas jest dzielona
,.na radnyclt", którzy w porozumieniu z sołtysami
ł:ądź ko,mitetami osiedlowym realizują z niego za-
dania lokalne - H. Z.).

,,D}aczego innli tak robią, to ja Panu powiem" - po-
rł,iedział Jan Józ,etczak z Morownicy i jako przykład
podał duzą tablicę przy wjeździe do Bukówca, na

które; w-ypisano: II etap kanalizacji gminy. Dotacja
z funduszu europe;sktego 1 nrilion euro, fundusze
własne 0,46 miliona eulo,

Tadeusz Wasieierr_ ski i U. Ranke stwierdzili; trze-
ba miec oplaco\ł:atlą si:,aieg_ę roziYoju gospodar-
Czego.

Po l1,yczerpaniu pol,ząik; oc:,ao. przervodniczący
Rady Miejskiej ślnigla Zsg,r:,,;,-^-: Koll.eczt-iv dokonał
zamknięcia XXII Sesji Rad1- }I_e's;ei Sriligia.

(H. z.l

UCHWAŁA NR x§Ii 2{8 200

Rady Ntiejskiej Smigia
z dnia 3 listopada 200 r.

lv sprawie: wprowadzenia zmian do uchrvał;, Nr
XXXVII/429/98 Rady Miejskiej Smigla z dnia 5 lu-
tego 1998 r. w sprawie ustalenia szczegółorvl,ch za-
sad utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Śm,igiel.

Na podstawie art. 50 ust. 1 ustar-:,,,, z j::_a 8 lrrar-
ca 1990 r. o samorządzle gmirlnvn Dz L, }.r, 13

poz. 74 z późnlelszymi zrnianat:ll). a:,:. i _ art. 6

ust.4 ustawy z dnia 13 września 199i:,. o ;:i.z}-ma-
niu czystości i porządku ,w grninacj_ ,Dz. L, \l 132,
poz. 622 z późniejszyrni znrianai:-r_l F.aja _,I^ejska
Snr,igla uchwala co następuje:

§1,
W zaŁączntku nr 2 do uchwały \r XXXYii 129/98
Rady Miejskiej Śmigla z dnia 5 _ _:cgo 1998 I.
w spl&wi€ ustalenia szczegółowlch za-j -.trzyma-
nia czystości i porządku na terenie G::,_,:.-,- Snrigiel,
tLstęp 2 olrz),muje brzmienie:
,,2. Gromadzenie nieczystości komulai::-.-;;_ pil-tlnych
1. Za ścieki wprowadzane do urzącize:_ <a::ailzacji

ogólnospławnej oraz dowożone u-q:a_. s:e opłatę
w wysokości 2,I4 zŁ za I m3 plus pr]a:€.i VAT.

2. Podstawą do ustalania wielkości rri:o,i-adzanych
ścieków są wskazania wodomjerza o<:eślające
ilość pobranej wody. Właścicie]e :-,_=:,;chomości
prowadzący działalność rolną nroga o j,_czi-c ilość
wody zużytej do produkcji roll:e; |c,J-z=z zł,Lrr-
stalowanie drugiego wodomierza.

3. Właściciele n,ieruchomości kol,z;,sia-;:-,- z rr,łas-
n)rch ujęć \^'ody za wprowadzatl:e s:_e.ióii, do
kanalizacji san,itarnej opłacac bęią :r-lzal: mie-
sięczny w wysokości kosztów 3 nl' sc_.<ó,,l. od
1 osoby.

4. Właściciele nierucho,mości zobor,,-,azal-: są do
przyłączenia się do istniejącej !lar-.a,:zacji sani-
tarnej w okresie 6 miesięc;- oci cn.a rvejścia
w życie uchwały,

5, W okresie pierwszych 6 tnies;.ecr- oborv_ąz;,-rva-
nia uchwały właścicielom niel,ucholl-rości, o któ-
rych mowa w pkt. 4 będą rrr-tvożorie ścieki
przez ZGKiM bezpłatnie. \V przvpadku niewy-
wiązywania się ze zobołviązan zarvartl-ch rł- pkt.
4 i po upływie wyznaczonego terminu w,łaści-



WlTRYNA ŚMIGIELSKA

6,

7.

ciele nieruchorłości będą obci;lżeni kosztami wy-
wozu.
\x/ przypadku rrlertiożności przyłączenia się właś-
ciciela nieruchomości io istniejącej kanalizacji
sanitarnej do grornadzenia nieczystości płynnych
słt-tżą szczelne bezcdp}.7y,lo.,ł/e zbiorniki (szrnba).
Właściciele nieru"chomości zobowiązani są do
vrykcnania tych zi:,iornikó.rł.
Właściciele nieruchoiności nie mający nrozli-
wości p,rzyłączenia się do istnlejącej ka.na}izacji
sanitarnej i ;:romadzący ścieki rł, z j:ioinijlach
bezodpłyuzov",ych ponoszą cpłat;,, wg §,s]iazań
wodomierzy ]ub ryczałt miesięcznv zgodnie
Z Pkt. 3 prz",7 cz3rm ście}._i wywozone bęCą przez
ZGT{i}ó bezpłatnie po ilplzedilim zgłcszenju ta-
kiej potrzeby.

OŁOSZENEE

Urząd li,liejski Śmigla wsnólnie z Wieikopclską
Giełdą Rclno-Ogrodniczą w Pozrra_niu S.A. organi-
zrije szkolenia na temat:
a) produkcja ogórlła gruntowego,
b) produkcja cebuli.
\i:GR-O S.A. gwarairtuje zł:.;"i ogórk;: grunt,ovrego
pLrpIzez kontraktację.
Istnieje nożliv".cść zaopetlzerria pf;jez',,:a;R-t] i],A.
rv środki proCukcji oraz dcraCztlvc f:ie;..:.,,:ł8.

§?r.-,. szkolenie odbqdzie się w dniu 24 lillcpałia 2SE0
roku o godz. 10.00 w sali kinorve3 Cen.r.,_,.:r"t Li,ulttrry
r." Smiglu.

!]-ir,,,isirz Snliuja
( --J Jerr4r Cieśla8. Po,wyższe ustelenia ciot\.czą l."złaścicieli nierucho-

lr:ości zanrieszkałych na terenie ivtiasta Śmigla
i wsi Koszanov/o.

9. Scieki dorvłżone spoza śruigla i Koszanowa mo-
gą bJ-ć dosiarczane do oczyszczalni po uzgod-
nieniu z głów-nvm specjaiistą oczyszczalni, w

związku z koniecznością zachowani.a reżimu tech-
nologiczr.ego".

§2.
V/ykonanie r_ichwały powiielza się Zatządorvi NIiej-
skiemu Śmigla.

§3.
Uchv.,ała wchodzi -w ż.,,cie z dniem ogłoszenra.

Frzewodiriczący Rady Nlie;skie; Śmlgla
(-) Zygnunt Konieczrl.u*

ANDEZ E J KI tv- :d{E']1]Ą ]x] K (} }ńl{E

25 listopada br., god.z. 19,00, gra zes,,i_:1 ,,I)OG}/IAT".
Cena 55,00 zł od pary. Zapełvnii,l;;l,,, ]icnsltnpcję"

SYLWE S TER, "iV Bffi O 1,1iI{.a V/tE
saia wiejska, gra zespół ,,]:"CGIćAT"

Cena 150,00 zł od pa.ry. Zł,pe:,i,ln.,, ..j. konsumpcję,
powrót autobuselłl
Ko ntakt tel. 5i8-i;5-24

Matrix ffi"K.

KOł'/§PW-ffiffieąY
Sieci komputerOlve

DLA DOMU, SKLEtrU, BiURA, SZKOŁY

za. gotówkę i rła rqty !

S"y'" wp&ffi{-v

Eo kaźSgffiry kmygęffiw&ffiffi&"""

§§§@#,#§EE ffifr,#l§ffis f;

Dowóz i instalacja zestał.,ru na nriejscu rł klienta
oIaz godzinny kurs podstaw oLsiu"gi iroitrputera

BEZPŁATNE i i l

MATRIX SYSTEMY KOMPUTEROWE
MoN]KA I{ERMANOWICZ

64-040 STARE BoJANowo, sIERPowo 33

§UKCES NASZYCH RAPERO}YI

12 Iistopada br. ."v- Gminnyn Cśrodku Kultur,v
w Lipilie odbył się KoNKURS T,\ŃCA DYSTOTE-
KOWEGO, w którym udział rł,zięło 16 forrnacji, 6

duetów i 14 so]istów.
V/śród nich była też sześcir;osoborva grupa raperów
ćwtcząca vr Centrurn l,iultriry w Śmiglu i w7stępująca
pod naz"wą D.J"3IvI.}I.. To początko.,ve litery imion
tancerzy: Een.ela Góicziliła, "Iacka Lerł,andowskiego,
REacie j a. |'ę i".,;ąnd 3.",;s kie g c, Ę,{ic}rała Wa j ske, Mariusza
],Ąlajske i ffiuł;el,ta }§ac1.;or.riaka.

Odilieś]i oni d,lz1l sukces - zostaii wyróżnieni. Suk-
ces jest t-,":l: "l,,;lę..sz__v, gd;,rz są sarnoukami w pełnym
iegl sł.r,.;ua zir;:i]z€niu. C.,r,iczą bowiem bez instruk-
tcra, a u}rlad c}iorecgi,aficzi-l1- i poszczegółne figury
sa trri sobi.. wyin;-ślr1l.

.*"d\.*}_*J.,aJ.*ą**-. -r'*\-^.łśaĄa& X

tilORE,fE?YCJE
JĘZYI{ "a.iE_l,ilECKI
inforrnacja

tel. 5-i8!-i24 1r:n 0 5Cż 384 3B3

Po GCDZi]{IE 17.00
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ffigdernizacia

hasenu

kąpieEowego
Od październ,ika br. trwają prace modernizacyjne

przy śmigielskim basenie kąpielowym. Wymieniono
całą instalację doprowadzającą i odprowadzającą wo-
dę z basenów wraz z zaworarni a bezpośredni teren
przy basenach, znacznie go poszerzając, wyłożono
nowymi, estetycznymi płytkami.
Aby do mitrimum ograniczyć wnoszenie do basenów
piasku, wykonano dwa dodatkowe brodziki otaz
zmodernizowano prysznice.
Wiosną teren bezpośrednio przylegający do niecki
duzego basenu i basenu dia dziecri zostanie obsadzo-
ny żywopłotem, dzięki czemu będzie stanowił zam-

knięĘ całośc z dojściem tylko poprzez wspomniane
brodziki.

Wykonarr-cą modernlzac"vjnych prac jest ZakŁad
Gospodarki Komuna]rrej i \{ieszkaniowej w Śmiglu,
który na sw,e barki rł-zlął ciężar prac, które dzięki
dużemu zaangazo-.rall]u placo\\rnikow i sprzyjającej
pogodzie przebiegają zgodn:e z harmonogramem.
Całkowity koszt nodein_zaca: rryniesie 31.100 zł,
w tym: środki samorządoire 23.600 zł i dotacja zDe-
partamentu Kuitut-l- Fizl-cznej : Tulystyki Urzędu
Marszałkowskiego 7.500 złotl-ch,

Jest to pierrvsza modeinizacja naszego basenu od
jego wybudowania pl,zei ponad -10 1at1-. Naszym ma-
rzeniem byłoby zainstalorvar:le rv :l:m flltrów oczysz-
czających w ruchu ciągłl-n r,,-odę .ale koszt ich za-
liupu ,i instalacji jest ogromnr,. Zatenr cieszmy się
z tega, na co nas stać.
Dla uzupełnienia podam. bo tu i orvdzie można usły-
szeć głosy by tnsen zamklląć, że rr- latach 1997-2000
ogółem było 15,196 kąpiącl,ch s,e

(H,zl

Cena w;rwoławcza

llalrllllrlaarllllltlllllrlrtrlllllllllllrrlrlllalllllllllltallllalllllallaIlrrr

DYREKCJA ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCN W NIETĄŻKOWIE
ogłasza

PRZETARG NIEOGRANICZOI\Y

Nazwa i typL.p.

1. Ciągnik MF-235
2. Ciągnik MF-235
3. Ciągnik Ursus C-360 P
4. Samochód ZUK
5. Samochód FIAT 126p

6. Sarnochód POLONEZ TRUCK
7. Motocykl WSK 125

8. Przyczepa LEP 9l0Z
9. Przyczepa asenizacyjna

10. Ładowacz CYKLOP
11. Rozsiewacz nawozów
12. Rozrzutnik obornika
13. Pług 7-skibowy
t4. Pług 3-skibowy
15. Ładowacz TUR
16. Brony

1978

19B3

19B6

1989

I977

1987

VII/3

viI/14
vIIl22
vIi/18
VII/25

vIIl27
Pr.m.Dz.IIi3198

VII/5
vIIl23
Gosp.V/35i3

Pr.m.Dz.IIl4l16
Gosp.V/35/4

Gosp.V/35/B

Pr.m.Dz.IIl4lL?
v/3
złom

7.500,00

9.000,00

8.500,00

3.000,00

2.000,00

2.000,00

50,00

1.200,00

1.500,00

400,00

800,00

800,00

800,00

600,00

B00,00

0,80 gr/kg

Przetarg odbędzie się w dniu 27 listopada 2000 r. o godz. 10.00 na terenie ZSB w Nietążkorvie,
Wadium w wysokości 100/o ceny wywoławczej naieży wpłacić w kasie szkoły w dniu przetargu do godzi-
ny 9.00.
W przypadku niesprzedanlia pojazdów w I przetargu, w tym samym dniu zostanie przeprow,adzony I1
przetarg o godzinie 12.00.
Oględzin ww. sprzętu można dokonywaó codziennie od dnia 20 listopada 2000 roku.
Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przetargu lub wycofania dorł,olnego pojazdu bez
podania przyczyny.

na następujący sprzęt rolniczy oraz środki transportu

Rok produkcji Nr ewidencyjny
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ffiffiffiffiffiffiwffiŁ§ ffiffi&ffiffiffiwffiffiffiffiffi
Flenzł"rne obrady śmigielskiegr,,

koła Zwtąz}<u Kombatantów RP i
Byłych Więźniów Pciityczn,vch,
które odbył-7 się 25 paźciziernika
2080 r, w sali widowiskowej Cen-
trum KultuTy w Śmiglu, Tozpo-
częŁy się oCśpiewaniem l{ymnu
Państwowego i wpro-wadzeniem
zv,,iązkowego sztandaru. A następ-
trie, zgodnie z tradycją, wystąpiła

młodzież. Tym razem Ł;yli to młodzi tancerze z Z,e-
społu P,,eśni i Tanca ,,Zcńcy lVielkopoiscy" z Nietąż-
żor,va, którego kierownikiem i choreografem jest Ra-
fał Rosolski,

Część oficjainą razpaczęŁa prezes śmigieiskiego
koła ZKRPiBWF Gertruda Skrzypczak, która powi-
tała członków i podopieczne oTez zapraszonl,ch gości,
łvśród }<tórych ro.in. byli: plezes ZarząCu Okręgolve-
go ZKRPiBV,IP lł, I,esznie Stanisław Skoraczervski,
Burmistrz Śmigla Jerzy Cieśla, radny Radr. Porł,iatu
Kościańsl<iego i równocześnie kiero,wnik ZakłaCu Go-
spodarki Komunaln,ej i li,lieszkaniolr.ej w Śmiglu
Henrnyk Skrzypczak, Aleksander \lojciechorvski -dyrektor Zespołu Szkół Roiniczych i.m. Jana Kaspro-
wicza vr l{ietąz1;ovlie, \Ąlojłiech Ciesielski - nauczy-
ciel szkół średnich, harcrriisti:z Ryszard Duda, Jerzy
Wojciechowski ciyrektor Banku Spółtizielczego
lv Śiniglu, Jarosław lv[iedziarek "- kornendant Ko-
misariatu trolicji w Śtrrigiu, przed.stawlcieika Ośrod-
ka Porrłncy Społecznej i,v Śmiglu Elva Radolak i ni-
żej podpisany dyrektor Centrurn Kultury
w Śmiglu.

Wojciech Cii,esieiski, pocikleślając że jt:,,ż 20 1at
jest związany ze śmigiels].:iini kombatantarni, ,"li imie-
niu młodziezy i naucz;,,cieii zarórvno LO rv Śmiglu jak
i ZSR w Nietązkorvie złożył życzenta zdrolvia i ra-
dości oraz podziętrtowanie ,,... za Wasz trud. Na ręce
p. Prezes sltładarn dla V,ias bukiet k-wiatów. Życzą
rniłych i orłr:cir}.ch obrad".

Sekretarz kcła l-arcin Apolinarski odczytał naz-
""l,,iska tr 1 zniarł; ch człorrl,,ów i 7 nazwisk zmarłych
nodopiecznyc}r. ,,Prcszę o por.vstanie. Uczcijmy zmar-
ł).ch człorików i pcdopieczn_vch oraz tych, co zginęli
na froncie i obozach koncentracyjnych".

}Tastęnnie Bo]"esla.,l, Kicińslri l,v krotkim .,ł,ysta-
pienirr podzieiił srię refleilc;arii na tenrat 1. Dv-vizji
inr. Tadeu-q::; Kościuszki i bitlli, pod Lenino, ,,której
po cichu n:inęła kolejna Iocznlca". S.;ą -r;_r.i:owi.edź

zakańcz3rł stwierdzeniem:,,]']ie można }<omba"Lantów
dzielić, bo Lłażdy chcia:ł T alcz;vć i rvaicz.vł w takich
warunkac}r, w jakich mógł; w takiej ali]iii, do której

miał najbliżej. Komlratanci ,łrinni hyó zjednoczeni
w jednej organizacji, 1:o k::e,w i;rzelarra_ pod 1l,Torite
Cassitio, Tobriikiern czy Lenino, jest pcl.,,Lą ilrwią".

Sllraw-ozdanie z dziaielności kcła r,", lt---,.ionyt,_: ro-
kti 1pcprzednie plenarne zebranie odŁ,;,11 :s:ę; żt naź^
dzieini}.,a 1999 r.) przecistarviła ijle;.J; Geli;iuda
Skizypczak, I{a wstępie przypoi,nni;ła, ;,'e 1:rłzyt{i.lłltl
członków i podopieczne oraz iir*e ł,s*ll..,,; l1ła.l:zające
się do zv.,iązku przyjrmujc w lro.żr'tą _i":,cii,,: iy3,:;.tnia oc{

8.00 do 11.30 w salce na partełze '!:.,,,.li;Vlr}qu ŁTrzędu
lV{iejskiego §migla, W minionyrn r,;r,;ii i,o kcia prry-
jęto B członków, k^tórzy przeszli pl:ir:z aŁ*z vr Łlil.zi,
a następnie w 1940 roku zostali u},l,1iezieni Co Ge-
nerainej Gubeiiri. Fl:zyjęto iez i{j i;r|ów po zl*ef-
łych członkach zr^",ia;z}iu (noCopieczrrr). CŁecnie koło
zlzesza 83 członkół,r i ili1 oodopii:i-:,,:,,:.

\\-jclce 1<ontroir-ersr-j:.a s:Iawą .i v-..,:,-,',kac;a
uprarr-nień konbatancji:ici-,.'W -ńr.l,::,:,,,u ziil,i|,l,izeni&
iliektorr-ch decl-z;i Cc 3ąd,; rii,:ir;:ini,i,aL-yjiltFlo.
zo}l,ilelzon z pobcru. od i945 ]:. .i:,r ijzeliiva 1947 r.
piZ\-Ziial]o upiar,"nienia }<crnbatanc,i:.i:.

Dr;zo u$;agi pI€z€s poświęciła cii-li;.,c,j urspół,oracy
z lvładzami samorządo\i,,,vmi, rlł.:d,:;eią i szkołani
oTaz z Ośrodkienr Pornoc;r r,Ql;cłeczll::1 -,i Ś",iglu.
),{Ówiąc o ,,patriotyczi:}-cb ;ral:ii.." ... .,;,:]", jale cho-
ciazby o zgromadzenitl przy oł:cli::.:,L-l Pc..,vs|aiicóy;r
Wielkopo}skich, oflagow-aniu olelisjr,-l z ckaz.ji l)iria
Wojska Polskiego cz5r TaCzYlLcy Itr v,,;j;,y ś,łia;o,łvej,
dod,ała:,,Mu.szę siv.rierclzić, żel;l1toś z,, ::,T.-:,s|y z;pcmi-
namy o Miejscach Pamięcr l.Talulic,,łe j i c 'ł.;;ch, trłtó-

rzy przelali krew Za nas i nasc;], a3ł-.:;7"nr:l.

A na koniec serdecznie porizię.lłv,,;irł tynr *,szysi-
i<im, którzy przyczynili się dc; :,oj,ś3ljizn,//:ril, przy
i<errrie i cteście, dzisie j sz e g -- 1l],.1 ] ]Ł]_ .r.s !,l o ze }:lania.

Występujący goście - |,. ,,;:l z, ; z:s,!;, J. i,iie-
dziarek, E. Radolak .- dzięi;:l;ą_c li:_ zai;roszelrie
i wyrażając kombatantoni szac,,ll cii ,,ii,, tc, ze ż;;je-
rny w Polsce jaka jest" deil]arc.";"a,]i, ,.,, rniarę nloztri-
WOŚci, pornoc rv załatwj,aniu_ .til t:0,I ,,,.,11;rrgh spraw.

Frezes Stanisłalv Skcraczs,łslr; sklipił się głółvnie
na,,...aktualnych spra.n,ach x,Nląz1, :,,: r,.,eryfiltacji
członków - itrsiracji. Sprav;ł ;ię 1-u,;:e,:iii,;:;,łją, t::wa-
ją latami, a rnozna i:y}o to zr:,:,,lł"l:"i: ].:.;ji,jll,:ilr a ta]r -marnuje się czas i pieniądze",
Wyraził tez uznani€ o .;ls::i:łir1irt.;r 1l,,l:l,. ,.: !,aT\-j$TZa.-

dem ]okalnym i nłodzie:zą. ,,...1.n 
,jt:,1, 

i]-|1",,i],.i. 3ne, bc
społeczeństy/c jesi rcz'L-_.iie, nie le,:,:;:.i.:i" il,;,- l;oileelc},
starycJ:. którzy nierB,z :n,eszl-i:lją li;,':::ćC roC:;iny, a są
samotrli. Nikt do nich sie nie oc;1l:;,,.;i;. (..). Zapomi-
namy, ze człorviek s}<iaiia się z r-ił ir i ,Jl:cha, a gdy
ciuch zos'uaje odsunięty, ciało nir.,-,,,!e]ł z].obi,..".

ZKRP iB,/jp

Hubert zbźerski

7-,
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PGR.AmN §K Kffi r.u§U M ENTA
PRAKTYCZNA REALIZA.Cł A UPRAWNIEŃ

KoNSUMENCI(ICH. MoŻLIwosĆ DOCHODZENI.A,
RoszCZEŃ

W kilku ostatnich odcinkach poradnika konsu-
menta wskazywałem jalt składać rek}amację rvad
oTaz jakie uprawnienia konsumentów wynikają
z przepisów o rękojmi za wady fizyczrrc i gwarancji
jakości. W niniejszym odciriku pTagnę udzielić kil-
ku porad związanych z egzekwowaniem uprawnień
konsumenckich, zwłaszcza w takich przypadkach,
gdzie sprzedawca lub gwarant odmawia wz§lędnie
opóźnia się z realizacją zgłoszonych przez konsumen-
ta żądań.

Na wstępie pragnę poczynić uwagę co do formy
zgłoszenia reklamacyjnego. W każdym prz;,padku,
jeżeli reklamacja nie jest załat-wiona ,,od ręki" i zgod-
nie z żądaniem konsumenta, musli to byó forma pi-
semna. Domagajmy się sp,orządzenia stos,ownego pro-
tokółu względnie sami napiszmy zawiado,mienie
o wadach. Kopią takiego dokumentu z potvrierdze-
niem o,dł:ioru orygfnału lub dowodern naciania iistu
poieconego powinien dysponować konsument. To, sa-
mo tyczy się zreszĘ również wszelkich rnon,itów, do-
datkowych wyjaśni,eń i irrnej ,,wynriany zdań" mrię-
dzy sprzedawcą 1ub gwarantem a konsumentern, któ-
re często mają miejsce w postępowaniu reklamacyj-
nym. Forma p,isemna, którą tak mocno akcentuję,
znakomicie ułatwia daisze kroki odwołar,vcze gdy re-
kiamacja nie jest załatwio,na zgodnie z przepisail-ti.
poz,walając precyzyjnie ustalić sianoiviska zajęte
prz,ez strony po,stępow-Ąnia, v4r]igzyć upływ- termi-
nów oraz, skutecznie dowodzić swoich racji. V/ swo-
jej praktyce rzecznika konsumentóq7 spotykam ł:ar-
dz,o często przypadkli naruszeń p,rarp konsumenckich,
gdzie brak pisemnej formy zgłoszenia wad lub brak
takiej formy przy zawieraniu umów o dzieło (np.

wykonanie usługi), unliemożliwia wręcz podjęcie sku-
tecznych działań interwencyjnych.

Druga ważna uwaga to przestroga przed wyraże-
niem zgody na załatwienie naszej reklamacji przez
inny podmiot gospodarczy,. P'rzypo,minam, że z mocy
obowiązującego w Po}sce prawa rekiamację w ra-
mach rękojrrłi za wady załatwia od początku do koń-
ca wyłącznie sprzedawca l,vadliwego wyrobu i tylko
,on ponosi o,dpowiedzialność z tejże rękojmi. Z tytuLll
reklamacji gwarancyjnej pełną odpowiedzialność po-
nosi gwarant i on jest odpoWiedzialny za jej zała-
twienie (oczywiście z możliwością,,pośrednictwa"
sprzedav;cy Li udział serwisanta). Wszelkie przerzu-
canie odpowiedzialności ptzez wrv. podmioty na in-
nych uczestników obro,tu handlo,wego jest prawnie
niedopuszczalne.

I wreszcie parę rad praktycznych co czynić, gdy
sprzedawca lub gwarant opóźnia się z realizacją na-

szych żądań zgłoszonvch rv ramach reklamacji wad
.,vzględnie załatwia negatv\§nle taką reklamację. Pro-
porruję tutaj skorzystaĆ z poracinict-,va prowadzonego
crzez polviatolvego rzecznika konsumentów i Inspek-
cję l{andiową. i{awet kcns.lltacja teiefoniczna poz-
woii nam bow,iem na uz5-skan:e :acholvej informacji
iia temat działań, które po*-lil]l:srnv podjąć. Jeżeli
pclada o}.:aże się nieu,.vstaiczająca. :,zecznik lub In-
spekcja Handlo.ła przyjnrą fo:rnal::e zalrriadornienie
o 1la],,uszeniu pravł kotlsunenia l podejmą czynności
v.,yjaśniająco-mediacyjne, Czvniości iakie są w wie-
i,_r przypadkach skuteczne. lecz gd:,-b:- i one nie do-
pro,wadził-v do rozstrz;,gnięc}a spo;u. pozostaje droga
sądowa. Uważam, że t- pierrvszej kolejności należa-
łoL1, rozważy,ć możIilvość skierori-anla lł-tr;osku o p,o-
stępowanle przed Poluborvnl-nr Sąden Konsumenc-
kiln ciziałającym plzy jednostkach Inspekcji Handlo-
re;. i.lopiero w ostateczlrości doraciz:łbl-m rłytocze-
nie powództwa cywilnego przed rr,łaścirłl-m sądern
pll.łszechnym. V/ niektór.vch przvoacikach porvództwo
i\a Tzecz konsurnenta, którego lr:teres został naruszo-
ny, może u.ytoczyć porł,iatorn- :zęczn)'ś konsumen-
tÓ.,ł; rvzględnie organizacja konsuir:encka.

Należy w tym rniejscu podkreśllc. ze korzystanie
z poiacilllctrva- i działań mediacy-ln§cn rzeczllika kon-
s,il;el-]tów oraz Inspekcji Handlou-ej jest bezpłatne.
I)os'iepo.ł-anie przed Poluborr nl,m Sądem Konsu-
nel-ickil:l. ktorego działalność onólr-lrnv lv jednym
z 1lr-zr-szłr,ch odcinkó,*- poracin:ka, r,;iąże się prak-
:i,czr:c i";iko z ponleslen_len: kosztólv rrpisu (w więk-
szoscl prz;;padkoll i0 zł). }Ius:nrv jednak uwzględ-
nic. ze sąd ilo:-isun:enck: po rozpoznaniu sprawy mo-
ze obciązl,ć stronę ..plzegry-\1,ającą" kosztami postę-
pov",ania i kosztami ekspertyz wlkonylvan; ch przez
rzeczoznawców. Uwzględniając jednak uproszczoną
Drocedurę, zawsze będą to koszty stosunkorvo niskie.

Inaczej nieco przedstawia się sytuacja gdybyśmy
zdecydo.,vali się wytoczyć powództrł,o przed sąd,em
por,vszechnyin. W takim przypadku będziem;,, musieli
pc;los[ć koszuy i opłaty sądowe oraz koszty obsługi
pra:vrrej (pewrrie będzie trzeba skorzl-stac z usług
kancelarii adwokackiej). Oczywiście ,,u1 grany" pro-
ces ,rozw-oIi na odzyskanlre wydan_vch klvot. Decydu-
jąc się na drogę sądową pamlętajmy, jednak, że to co
nani v;ydaje się najzupełniej per,;ne. nie musi być
pewne dla sądu, który niezawiśle rr _5rokuje wyłącz-
n,ie na podstawie obowiązującego plawa.

Bez względu na wybór drogi egzekrvorvania praw
konsurnenckich pragnę podkreślić, że zalłsze może-
rny się zwrócić o pomoc do powiatorvego rzecznika
}lonsr,itnentó,ł, który ustawowo jest do takiej pomocy
zobowiązany.

rngr Arkadżusz Wlekły
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pyćerria B IrP odpowiedu§
Jakie są okresy wypowiedzenia umów o pracę za-
wartych na czas określony?

Zgodnie z art. 36 §1 K.P. okres wypowiedzenia
umowy o pracę zawartej na czas nie określony jest
uzależnio,ny od okresu zatrudnienia u danego praco-
dawcy i wynosi:

2 tygodnie _- jeżeli pracownik był zatrudniony
krócej niż 6 miesięcy,

- 1 miesiąc - jeżeli pracownik był zatrudniony co
najmniej 6 miesięcy,
3 miesiące - 

jeżeli pracownik był zatrudniony
co najmniej 3 lata.
Do okresu zatrudnienia u danego pracodawcy

wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia u tego
pracodawcy niezależnie od przerwy, jaka była mię-
dzy tymi okresami pracy.

Czy na|eży zawierać umo$,ę o pracę z pracownikiem,
który przeszedł do drugiego pracodawcy na skutek
przejęcia części lub całego zakładu przez innego pra-
codawcę?

Nie należy zawierać nowej umowy o pracę, gdy
następuje przejście zakładu lub jego części na inne-
go pracodawcę, Wówczas bowiem pracodawca, zgod-
nie z art. 23.1. § 1 K.P. staje się z mocy prawa stro-
ną w dotychczasowych stosunkach pracy. Za zaho-
wiązania wynikające ze stosunku pracy powstałe
przed przejściem zakładu pracy lub jego części na
innego praco,dawcę - dotychczasowy i nowy praco-
dawca odpowiadają solidarnie.

Czy pracodawca może pracownikowi udzielió urlopu
wypoczynk$wego w okresie wypowiedzenia

Uchylony w 1996 roku art. 170 K.P. stanowił, iż
w razie wypcwiedzenia stosunku pracy przez zakŁad
pracy urlop przysługujący się za rok kalendarzowy
p,owinien być wykorzys'lany w okresie wyp,owiedze-
nia, jeżeli okres ten wynosi co najmniej 3 miesiące.
Obecnie powstały na tym tle rvątpliwości, które
w pewnym stopn,iu wjaśnił Sąd Najwyższy.

Otóż w wyroku S.N. z dnia 10 listopada 1998 r.
stwierdził, że udzielenie pracownikowi urlopu
w okresie wypowiedzenia uzależniony jest od jego
zgody. W uzasadnieniu wyroku S.N. podkreśla, że
urlop ma służyć głównie wypoczynkowi i w związku
z tym nie powinien być zakłócony między innymi
przez troskę, jaką dla pracownika może stanowić po-
szukiwanie pracy w następstwie wypowiedzenia umo-
wy o pracę.

Czy w umowie o pracę powienien zostać określony
czas ptacy pracorvnika

Strony w czasie prowadzenia rokowań zmierza-
jących do, zawarcia umowy o pracę muszą ustalić
również wymiar czasu pracy. Zazwyczaj, jeżeli pra-

cownik będzie zatrudntony w pełnym wymiarze cza-
su (na pełny etat), wystarczy zamieścić w umowie
informację o zatudnieniu w pełnym wymiarze czasu
pracy. Jeżeli takiego postano,wien,ia w umowie nie
ma. wówczas domniemywa się zatrudnienie w peł-
nym wymiarze. Wymiar czasu nie należy podawać
w gocizinach, Jeżeli wym,iar czasu pracy określony
w umowie jest mniej korzystny niż przewidują to
przepisy plawa pracy, to zawsze mają auto,matycznie
zastosowanie przepisy, a nie p,ostanowienia umowy
o pracę.

Kodeksowy wymiar czasu prac}, wynosi B godzin
na doĘ i 42 godziny tygodniorvo. Należy jednak pa-
miętać, że niektóre grupy pracownicze mają krótszy
wymiar cza§u pracy zagwaruntorł,an3, w odrębnych
przepisach. Są to pracownicy świadczący pracę w wa-
runkach szkodliwych, czy ież osoby niepełnospraw-
ne. Zgodnie bowiem z art. 115 ustanowiony w dniu
20 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo-
łecznej oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych
(Dz. U. nr 123, poz. ?76) czas prac,v osoby niepełno-
spraw,nej zaliczonej do znacznego lub umiarkowa-
nego stopnia niepełnosprawności ni,e może przekra-
czać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo.

Czy pracodawca może ujawnić wysoi<ość wynagro-
.clzenia pracownika?

|Pra"odawca nie może ujavznić wysokości wynagro-
dzenia pracownika bez jego zgody. Ujawnienie wy-
sokości wynagrodzenia pracownika stanowi narusze-
nie dobra osobistego w rozumieniu art. 23 i 24 Ko-
deksu Cywilnego. Pracownik ma prawo do zachowa-
nia milczenia w zakresie jego stosunku pracy, w tym
i wysokości wynagrodzenia za pracę.

Informacja ta jak najbardziej wchodzi w strefę
prywatności pracownika, a w szczególności, gdy pra-
cownik w sposób wyraźny i z przyczyn uzasadnio-
nych sprzeciwi się ujawnianiu osobom trzecim wyso-
kości jego wynagro,dzenia za pracę iulr w sytuacji,
gdy informacja taka wkraczałaby w s{erę intymnoś-
ci pracownika, Z tym osta'unim przypadki,em może-
my mieć do czyniena w sytuacji, gd;l informacja
o wysokości wynagrodzenia pracownika dotyka jego
życia prywatnego, np. ujawnia dokonywanie p,otrą-
ceń należności alimentacyjnycir.

Na pytania o,dpowiadał Roman Czarnecki.

Ilastępny lgilm!§§ - epstmtni

ul tyn 10ku - §4 §$g§dĘ§a !
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Sezon zimowego ogrzewania mieszkań w blokach

i do,mach rrueszkalny,ch to co roku okres zwiększonej
ilości pożarów. W tym czas,ie siatystyki Faństwowej
Straży Pożarnej ws,kazują na większą liczbę ofiar
śmiertelnych i osób poszkodowanych.

Przyczyny po,1vstawania pożarów od lat Óiągte się
powtarzają. Dominujące ich grupy stanowią umyś1-
ne po,dpalenia, nieosirożność osób dorosłych i nielet-
nich, wady lub riiewłaściwa eksploaiacja utządzeń
i instalacji elektryczrrych oraz wady i zła o-bsługa
wządzen grzewczych.
Warto zwrócić uwagę i zapalniętać podstawowe za-
sady, których przestrzegarrie pozwoli cieszyć §ię
własnym bezpieczeństrvern.
1. Eksploatacj a urząd,zeń eleiłtrycznych:
O nie stosuj hezpieczników o większej mo,cy rriż
wskazane , nie ,,watuj" ł:ezpieczników topikowych,
O używaj tylko tyle odbiorników prądu elektrycz-
nego na ile obliczono rnoc instalacji elektrycznej -nadmierne obciążenie instalacji powoduje przegTze-
wanie się kabli i przewodó:w oraz v"ypalanie stykó,ł
w gniazdach i puszkach rogalęźnych. j'edncczesne
włączenie opiekacza, żelazka i czajnika bezprzelvodo-
wego może sp,owodować prz.ectążenie instalacji,
@ zlecaj wy}<onanie przeglądów technicznych urzą-
dzeń ei,ektrycznych i gazowych zgodnie z instrukcją
obsługi osobom do tego upoważnionym,
O nie ustawiaj sp,rzętu telewizyjnego i radiowego
w nie wentylowanych regałach, w półkach obłożo-
nych książkarni i innymi mat,eriałamli painyrn1 -_
przez powolne i długotrwałe nagrzewanie zakurzo-
nych przedmiotów może d,ojść do zapaienia,
@ nie łvykonuj prou,izorycznych podłączeń elek-
trycznych ,i nie przeralriaj stałych instalacji oraz
pr ze dłużaczy e iekt ry c z nych,
e jeśli zdecydujesz się na vl"yl!,]ianę kuchenki kc-
niecznie kup tę z wyłączn7kiem przeciwwybucho-
WYffi,
@ nie ustawiaj elektrycznych utządzeń grzewczych
w pobliżu materiałó,w palnych (mebli, firanek, itp.)

- zachowaj odległość minimum 50 cm.

2. Eksploatacja urządzeń gazowych:
$a w mieszkaniu nie przechowuj więcej niż 2 butli
gazowych o ładunku nie przekraczającym 11 kg, nie
podłączonych do urządzeń gazowych,
@ rrie przechowuj butli lv pomieszczeniach poniżej
p,oziornu terenu (piwnicach i na kiatkach schodo-
v,rych), po,nieważ gaz plopan-butan jest cięższy od
p,owietrza, rnoże zalegać w pomieszczeniu grożąc
wybuchem,
O nie zatvkaj przewodów u,entylacyjnych - w pra-
prawidłorvo działających r"-łrządzeniach gazowych,
w przvpadku braku wystarczającej iiości powietrza,
następuje niezupełne spalanie g,azu i może porvstać
trujący, niewyczuwalny tienek węgia (CO). Ponadto
nadmierna zawartość w porvietrzu produktów spala-
nia gazu jest niekorzystna dla ludzi, szkodliwa dla
zdrowia,
O zlecaj oktesor,.le czyszczenie kanałóvl konrinornrych
i wentylacyjnycir - zaniedbania tych czynności czę-
sto są przyczyną śmiertelnych zaituć ilenkiem

y,lęgla, szczególnie podczas kąpieli w łazienkach !vy-
posaŻonych w tazowe oglze\\.aCZe łvody,
@ nie ogrzewaj poiriieszczeń kuchnią gazową -- bar-
dzo często takie praktyki, zwłaszcza w budynkach
z centralnymi gazomierzami, gdzie teoretycznie
oglzewa się :nieszkanie nie na własny koszt kończą
się pow,ażnyll zatrucierrl olganizmu,
6 gazc}fi/e urządzen,ia promiennrkow-e wyposażone
w kataiizatcry rr:ogą b;,-c użyu,ane w pomieszcze-
nrach o powierzchni pov,1 zej 40 m', rv których nre
przebylvają staie ludzie,
ti* uzywal urządzen gazowlch posiadających krajo-
r,,c atest;ł i dopuszczenia,lł nie ustawi,aj urządzeń grzerr.czych w pobliżu ma-
i,eiiałóvz palnych (mebli, firanek itp.) _ zachowaj
oc"iegłość tninirrrum 60 cm.
3" Taiibaj o własną drogę ervakuacji podczas pożaru:
€ nie zakładaj krat na drzrvi i okna na klatkach
scłlcćoiłl.ch i przejśclach mleciz1- nimi, wyjściach na
aarh 

- 
kraia utrudnia ervakuację podczas pożaru

ciaz w-;dłLrża czas ocze}<.1-1,,-a:-iia na pomoc strażakÓ,w.
,-":ej, 'i:aiCz,e; i,clsz sie z:oaz:el niż pożaru zakładaj
lllai..,. ii:cle i-rlożla oi.}., C.-Z}-c od wewnątrz. K)ucz
pozostai\- -\.i J,niolń,,o::i-n nLeJSCu. Znanym wszystkim
ciorno.rllikoin. Panietaj. ze podczas pożaru nroże to
b5-ć ;ed;,rra ciloga ervakuac;i. \Iieszkanie będzie silnie
zaciymione, a spanikorvani doraor.,-nicy tnogą zapom-
nieć gdzie znajduje się kiucz,
S nie zastarviaj sprzętami korytarzy i dojść do
trli,eszltaii - utrudnić tym mcżesz drogę ewakuacji
oraz dojśc:,e lub dojazd ratowników-.
4. Nieostrożność i niezachowanie elernentarnych zasad
trezp,ieczeństlva pożarowego to główne przyczyny
powstalvarria większoóci pożarów. Dlatego:
@ dopilnuj, by dzieci nie bawiły się ogniem otwar-
t),m, materiałami pirotechn,icznynri czy urądzeniami
elektrycznymi, nigdy nie pozostawiaj małoletnich
rizieci bez opieki,
@ nie spalaj śmieci w śmietnikach,
8 nie zaprószaj ognia w zsypie,
,@ nie pal papierosów w łóżku lub fotelu przed za-
śnięciem - ludzie giną nie tylko w pożarach obej-
mujących całe mieszkanie. Zdarza się, ze niedopał-
ktem papierosa mieszkańcy rozniecają ogieri na ma-
łej powierzchni (do kilku rnetrów krvadratoul ch) -ale to wystarczy, by gazy pożarowe śmiertelnie za-
truły ludzi,
& nie zapalaj świec stojących pod półkami lub lamp
z abażurem przylegającym bezpośrednio do palnych
mebli - nagrzewanie powierzchni moze trił,ać wiele
godzin aż do momentu zapalenia,
@ nie pozostawiaj włączonej kuchenkj gazowej bez
dozoru - wykipienie wody w garnku może dopro-
vładzić do silnego zadyrrr:ienia mieszkania, szczeg1l-
n,ie niebezpiecznego dia śpiących osób. Prz_vpadkowe
wygaszenie kuchenki podczas gotolvania może dopro-
,łłaó,zlć do wybuchu gromadzącego się gazu,
@ lłr.łp gaśnicę proszkową minirnum l-kilogramową,
którą będziesz mógł ugasić w mieszkaniu każdy
1lcżar w zarodku. Taką gaśnicą mozesz bezplecz-
nie gasić także palące się urządzenia elektrycz-

l ii
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ne pod napięciem. Znajdż dia gaśnicy bezpieczne
miejsce, o którym każdy z domowników będzie pa-
miętał,
C kup rólvnież automatyczną czujkę wykrywającą
obecność dymu (niedroga) - głośnym sygnałem za-
alarmuje o powstaniu pożaru.
5. Kiedy wyjeżdżasz na dłuższv czas z domu zastosuj
następujące zasady:
O przed wyjściem z domu wyłącz zasilan,ie p,rądu
elektrycznego olaz zakręć zawór wodny i gazo,*y
(jeśli takie wvstępują),
O u sąsiadó,w pozcstaw informację, gdzie będziesz
przeł;vwać,
|D zakręć dokładnie butlę gazową,
{D up,orządkilj baikon, piwnicę i strych. Pamiętaj -składowane materiały palne, a w szczegóiności ciecze
łatu,o zapalne, rozcieńczaIniki, dezodoranty, farby
i ciecze ropopoch.odne - mogą być przyczyną poża-
ru. PyzeCrn:oty składowane na balkonach umożliwia-
1ą przerzut], ognia z nlższej kondygnacji na wyższą.
6. GDY FowsTANIE POŻAR, To:
@ dzwoń pod numer straży pożarnej - 998, (OSP
Smigie1 ,- 5-180-215),
ts siaral się zejść poniżej palącego się mieszkania
lub vzyjść ria zewnątrz budynku - pamiętaj dym
unosi się do góry,
O prz,ebywająg w rrlieszkaniu powyżej miejsca po-
żaru nie otwieraj drzwi na korytarz, uszczelnij drzrvi
i wykonuj polecenda strażaków,
O staraj się nie nosić na sobie ubrań z tworzyw
sztucznych w pobliżu kuchni gazowej, ogniska -jeśli dojdzie do ich zapalenia należy próbować je
zdjąć iub zalać wodą, w ostateczności ogień na pło-
nącej odzieży można stłumić owijając się kocem.
t9 do gaszenia urządzeń elektrycznych nie używaj
nigdy wody, może to doprowadzić do, porażenia -staraj się wyciągnąć z gniazdka sznur zasilający (np.
drewnianym kijem od szczotki), można wyłączyć
bezpiecznliki by odłączyć dopływ prądu do mieszka-
nia,
O polviadom o zagrożeniu są§adów,
O nie wdychaj dymu - zasłoń usta rnokrą tkaniną,
jeżeli to możliwe - zmocz swoje ubranie lub owiń
ciało mokrą grubą tkaniną z naturalnych materia-
łóvł (z lnu, .łełny, bawełny itp.),
O jeżeli nie możesz opuścić mieszkan:ia, przemiesz-
czaj się do ponrieszczenia jak najdalszego od tego,
w którynr się pali, zamknij za sobą wszystkie drzrvi,
r,vzyr,ła j krz;zkiem pomocy.
@) nie wydchaj dymu - zasłoń usta mokrą tkaniną,
7. GDY POCZL]JESZ GAZ, TO:
6 zawiad_om pogotowie gazowe i Administrację,
(Rozdzielnia Gazu Śmigiel, tel. 5-180-204)
8 powiadonr sąsiadów,
S nie viłączaj światła ani żadnych urządzeń elek-
trycznych,
S nie zapa.la1 zapałek czy zapalniczek,
@ zarn}:nij zawór gazu w mieszkaniu,
{E ot,wórz szeroko okno,
S rr.yjdź na zewnątrz budynku,
unosi się cio góry, nie wolno zjeżdżać windami, nie
naieży otwierać drzwi ptzez kt6te wydobywa się

24,11.2000 (piątek; godz. 19.00

,,BOSKI ŻIGoLo" USA, 1999. Reż. }/Iike Mitchei].
Wyk. Rob Schneider, Wiliiam Forsythe. Eddie Grif-
fin, Arija Breikis, Ced Fehr. Kornedia. Bigalow -prostoduszny młodzieniec - czyści bas,en w luksu-
solĄ/yfr apartamencie vl Ma]ibu, jego -właścicielem
jest ,,śr,viatowej klasy" - 

jak mółVi o sobie - żLigoło.
Gdy zawodowe ob,o,wiązki wzywają szefa, pozosta,wia
Bigalowa w swym apartamencie. Wskutek drama-
tycznych oko,liczności Bigalow bęCzle zmuszony po-
dszyć się pod swego pracodawcę.

1.12.200 (piątek) godz. 19.0G

,,SEKTA", USA, 2000. Rez. Rob Cohen. Wyk.: Jos-
hua Jackso,n ,Paul Walker, HilI Harper, Wiliam Pe-
tersen, Craig T. Nelson. Dreszczotiec. Uczeń college
maTzy o zciob,yciu serca koieżan}<i, która pochodzi
z bogatej rodziny. On jednak nie jest potentatem
finansorłrym. Nie wie nawet, czy będzie mógł pozwo-
lic sobie na studiowanie wymarzorlego p,rawa, Gdy
rvi,ęc zostaje przyjęty w poczet Czaszek, elitarnego
stowarzyszenia, bardzo się cieczy, zliłŁaszcza że na
jego konto wpływa 20 tys. dolarów. Chłopak nie wie,
że prawdziwe problemy zaczną się dla niego dopiero
teraz.
6.12.2000 (środa) godz. 17.00

,,TYGRYS I PRZYJACIELE", Japon:a-USA, 2000.
Reż. Jun Falkenstein. Filnr anirnowany. Disnejowska
wersja przygód powieści Milne'a. Wymyśliła i spi-
sała je Jun Falkenstein. Główrry bo-iater - Tygrys
zaczyna się czuć samotny w Stumilovyym Lesie, mi-
mo ża ma tu wielu przyjaciół. Tygrys jest przekona-
ny, że gdzieś q7 okolicy muszą ż;lć podobne do niego
pasiaste stworzenia i szczerze tęskni za ich towa-
rzystwem.

8.12.2000 (piątek) godz. 19.00

,,PATRtrOTA", IJSA, 2000. Reż. Roland Emmerich.
Wyk.: MeI Gibson, Heath Ledger, Joel5z Ricliardson,
Jason Isaacs, Trevor Morgan. Filrn kostiumowy.
Akcja lozgrywa się w 1763 roku w Północnej Karo-
iinie. Dogasa właśnie v,zojna brytyjskc-angielska
w koloniach. Benjamin brał udział \^/ tych walkach
i teraz pragnie spokoju. Zakłada rodzinę, prowadzi
życie farmera. Gdy w 1?76 roku konflikt zbrojny 13

amerykańskich kołonii z Anglikami wydaje się nie-
unikniony, Benjamin jest przeciwny walce.

15.12.2000 (piątek) godz. 19.00

,,PRYMAS, TRZY LATA z TYSIĄCA", Polska 1999.
B.M.
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,,KRYMnNAŁKI3.o
ż1.10.br. - na ul. E. Orzeszkowej w Śmiglu patro}

policji natralił na nieznanega mężczyznę w stanr,§,
po spożyciu aikoholu. Z u,wagi na niernożliw-ośł
naw-ńązania z ninr kontaktu, w€zwano pogoto,wie,
które zabrało go do szpitala.

28.n0.br. - mieszkatrlra Pars}ra zgłcsiła, że mieszka",
niec Gniewowa arnanturuje się cliąc dostać się do
jej mieszkania,. Przed przył:yciem po,licji ów męż1
czyzna oddaiił się. 

\

]O.lCI.br. - mieszkarika Siarego Bojanowa z uiicy!
Głónłnej zgłosiła, że jej nrąż, łv stanie p,o spo,życiu
alkoholu, lvywołał ałvani;urę doinową. Odwieziono
go do Folrcyjnej lzby Zaftzvrtłań w Kościanie do
wytrz,eźwienia.

iji.L0br. - mieszkanka Śmigla z, ui, Lipowej zgłosiła,
że jej sąsiad złośliwie utrudnia jej zanrtieszkiwanj.e.
Stro,ny pouczono.

31.18.br. - mieszkaniec Starego Bojanowa zgłoslŁ, że
4 nieznanych mu młoriych rnężcz;:zn na stacji PKP
ustaw:;,ło ławkę na to,rach. Jak ustalono, zgłasza)ą-
cy z kolegą łarvkę zestawili, a mężczyżni ocidalili
się w nieznanyl,lx kierunku.

4.Ll.br. - mieszkaniec śrtligla zgłosił, że na ui. trół-
nocnej leży nieznany rnężczyzna. Ustalorro, że był
to,mieszl<aniec Śmigla po spożyciu alkohoiu i sp,o-

rządzono wniosek do kolegium.
4.1l,,br. - kierujący sarnochodern ciężarorłym RE-

N:\ULT rrlieszkaniec Borucina, w Czaczv nie za-
c}ror,,,zał naieżytych śroikórv ostro,żności i uderzył
w t;l} FIATA i25p. Frzecilvlro sp]:awcy kolizji
sporządzono wniosek do kolegium.

5.11.br. - 
svr Q7gę7u kierujący FIATE1VI 126p miesz_

kaniec Szczodrowa rvykonując manewr skrętu w le-
wo nie upewnił się, w łvyniku czego doszło do zde-
rzenia z innym FIATEM 126p, którym kierował
mieszkaniec l(iełczewa. Kolegium.

5.11,.br. - mieszkatlka Parska zgłosiła, że 
""miesz}<a-

niec Gni,ewowa alvanturuje się chcąc dostać się do
jej mieszkania. Przed przybyciem policji ów męż-
czyzna oddalił się.

6.11.hr. -- o godz. 3.50 nieznani dotąd sprawcy wła-
mali się do sklepu w Przysiece Polskiej. Sprawa
w toku.

6.11.br. --- o godz. 13.00 nieznani dotąd sprawcy wła-
maii się do plebanii w Vo:onieściu, skąd skradli
pi,eniądze.

8.11.hr. - mieszkanka Smigla zgłosiła, że jej rnąż
nie c}ice jej wpuścić do trrieszkania. Strony p,ou-

cZono..
8.11.br. - v/ Karśnicach na jezdnię przed jadący

samochód RENAULT LAGUNA, którym ki,e::ował
mieszkaniec Radomicka, wtargnął dzik, rv wyniku
czego doszło do kolizji,

8.11.br. 
- nię2n3ni dotąd sprawcy włamali się do

pomrieszczenia z grami zręcznościowymi w c7,aczu
i z automatów skradli pieniądze.

9.}"1"hr. 
- o godz. 10.00 nieznani dotąd sprawcy do-

konaji rvłamania do piebanii w Siarym Białczu,
skąd skradli pieniądze.

1$"11.br. - mieszkaniec Starego Bojanowa z ulicy
Głólvnej zgłosił nieporozumienie sąsiedzkie odnoś-
nie składowania gałęzi z obciętych drzew. Pou-
czenie.

!1,1],,hr, - m,ieszkanka Śmigla z uI. Leszczyńskiej
zgłc:l1a, że jej bratanek arvanturuje się w miesz-
iia_riu. §'lrony pouczono.

1.i.!.1.i:l. 
- 

rnieszkaniec śmigla, będąc w stanie nie-
'Lizezli,ości, zakłócll spokój i porząciek publiczny na
u1. I(cśc-uszki. Odwieziono go do Policyjnej Izby
7,a.trz1lmań \tr/ Kościanie celem wrytrzeźwienia
i si:o;ządzono wniosek do kolegium.

... zebrał H,Z
UnryAGA!!!
-§B związku z włamaniarni do plebanii ,,lil biały
rl,zień", policja zwraca się do osób, które widziały
włarnywaczy tuh ich sarnochód, o kontakt.

ó4.030 śMIGIEL

ul. Kościuszki 6

tel. 0-65} 5180.206

PROFESJONALNE ZDJĘCIA:

- ślubne,

- konrunijne,

- 
1gd2|nne,

- paszportowe,

-- dowodclwe, legitymacyjne w 3 min,

- reportażowe,

- reklamowe.

wYWoŁYWANlE FIIMóW t zDlĘc AMAToRsKlcH

§PRZEDAŻ:

-* filrnów,

- aparatów (ż lata gwarancji),

- albumów,

- ramek,

- baterii (także do alarmów ,aparatów
słuchowych itp.),

akcesoriów foto gralicznych,

- baterii do telefonów.

USŁUGl K§ERO A3, A4 pomnieiszonie , powiększonic

N
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Z głębokim ża7em zalitadamiamy, że 28 paŹ-
dzie;nika 2000 roku zmarła

śp. ANNA KAŹMIER,CZ,&K
była pracownica Centrum Kultury w Śmiglu.

Rodzinie Zmarłej wytazy szczerego współczucia

składają
dyrektor i pracownicy centrum Kultury w Śmiglu.

Pogrzeb śp. Anny Kaźmierczak odbył się 3L paźdńet-
nika 2000 r. na cmentarzu parafialnym w Śmiglu.

USŁUGI POGRZEBOWE

PRzEwoz ZwLoIó' SPRZEDAŻ rnunłrnN

CZYNNE CAŁĄ DOBĘ

MARIAN RYBAKOWSKi

64-030 Nietążkowo, ul. Leśna 35

tel. 5189-627 tel. kom. 0 602 360 339

BEzPŁAIilE
ll§ŁO§zEilIA lln{tffiE
Niłode rnałzeńsiwo poszukuje do w-y-
najęc]a mieszkania lub małego d,o,m-
ku w Śmiglu lub okolicy. Telefon:
05 02 566 687

Iglaki. Śmigiel, ul. Dudycza nr 7, tei. 518-02-84

czyszczenie chemiczne odzieży, czyszczenie pierza.
Zakład Usługowo-Handlowy J. Gołercbska Śmigiel,
u1. T. Kośctuszki 12.

FCRTEPIAN - nauka, korepetycje.
Tel. kom. 0603755i47

Wydzierzawię lokal na sklep, minimum 30 me. Tele-
foil 53 31 977

Sprzedam działkę 1li_łdor,vlaną. Te1. 518-08-7l

Sprzedam bagażnik dachowy na reiingi, uniw€rsalny

- nowy. Tel. 0601894159

iEliU,lRG RAeHUNlKCIWlE
MiBiffiZ§p!!i§ e,ZIENlllO\MIE § lFIllNlAlNlSO WlE

Rc§c§ *r*fiwińs§<§
64-050 Smigiel

ul. OrzeszkotueJ 23 tel. 0603 22I I48
ffi§trrw m$mrng§m suersk§ wmch§arz u§§ug ni.i§B.:

prov/edz€i]ie ksiąg i ewidencii podatkowych,

§" §śffi§e§*'§§Ę§ ffi&iWl|J ! PoprouJadzę euidencję VAT
uJ rctrnic,tł-ł_.,ie" Dta stałgch klientótu RAtsAT 50';.
Fropogtu§Ęu[łeepiecueffiianraiątkoW8,]0!neinoffipiecznym
Tggue$Es$twłs t}hexpEeezeniotvym PBt S.A.

, l ) leosing

a" / o l> kredyt somochodowy

J ) łreayt golówkowy

ZAPĘA§ił,^WIY!!!
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Fmw§mfrwwffi ffi§mwffi ptru€la§CIwg
W dniu 18 października w Śmiglu odbyły się po-

wiatowe biegi przełajowe szkól poclsta-łowycl:i, gll":-
nazjalnycil i średnich. ul§anlza1,orem i;yli iiauczy-
ciele wychowania fizyczrrego z Zespołu 9zkóI Zawa-
dowych w Smigiu.
łzie"wczęta i chłopcy ze szkoży potista-tvovłej starto-
wali na dystansie 1200 m.
Dziewczęia z ginlnazjum i szkoły śiednie; staitowaiy
iia CysLansie ióL,0 r,:.

Chłopcy z girnnazjun, 1 szlroły slerluiej si.arto.'villi na
dystansie 2000 m.

Początek i rneta każciego ł:,iegu znajdo-;*,ala się n.;
stacirionie iniejsi,;inr. Trasa'biego.w i]]:cwadziła pi-zĘz:
park, wokoł stawkow, wiatraków, iontanny. Ifaioiv-
niczy i zróżnicoyvaliiź 'teren przypadł do gusiu uczcsi-
nikonr jak i opiekunom grup.
W zawodacŁl uczesiniczyło 3a7 ucznióy7 ze szkoł po-
wiatu kościańskiego.
Uczniowie zajmujący ko]eJnc pieirvsze, .jrug_ie, ;l-ze-
cie nriejsce otrz;vn:ywaii parrliątko.łe trredaie,. zioty,
srebrny, brązowy oraz ciyplon:y. Czierech na;lep-
szych zawodników i zawodniczek z kazdegc biegu
będzie replezentować nasz po,uviat rv iinale ę,oje-
wódzkirn, który odbędz,ie się w Zerkowie.
Organizatorzy dziękują r,vszystkiln tym, ktćry po-
mogli przy olganizacji za.,,",łlió-v,. oraz przyczyniii się
do sprawnego plz€pnllvaczenia i;nprez3,, sportorvej.

Ze sportolvym pozdrowieniem
rngr Jarosłatu Pźetrotuskź, rngr Marci.n Grzesźgk

W poszczególnych grupach lviekowych iło}ejno 4
pierwsze rniejsca zajęli:

SZKOŁY PODSTAWG\Ę,E i GiI,",,INAZJA

Dziewczęta:
Bocznik 1989 - d,ystans 1ź08 rn: ].. Anita Pacewska
SP 1 Kośctan, 2. Maltyria Jaśko-,,viak SP 4 Kościan,
3. Magdalena Ha'peririk SP Brontkoii,o, 4. Ainelia
&Iajorek SP Jerka,
f,iocznik 1988 - dystans 12E$ m: 1, Agnieszka Kry-
siak SP Krzywiń, 2. trautrina Peszel SP Cbo:zysk-a
Stare, 3. Ervelina Parvłowska SP Krzyrviń, 4. -;:onrkił,
Pawlicka SP Jerka.
tsocznik 1987 - dystans ].500 m: 1. Erveiina Wrzosek
G Stara Przysieka Pierwsza, 2. Anna Gblcrczyk G
Stare Bojano.,r/o, 3, l\gnLieszka Nowak G Stara Przy-
sieka Pierwsza,, 4. Katarzyila "Iędłaszczyk G Racoi.
Rocznilr 1,986 - dystans 1500 rai: 1,. Kairzyna }.Iowak
G Stale [3ojanowo, 2. Just;zna ŁaŁińska G Krzyrł,iń,
3. Justl-na Pacer,,,ska Gl Kośi:ian, 4. &,[arta i{owak
Gl Kościan.
Chłopcy:
Rocznik 1989 _ dysans 12CI0 m: 1. Bartosz Pudlicki
SP Kokorzyn, 2. Ilubert Jankorvski SP Ś;rrigiei,
3. Maciej Biernacli,i SP Turew, 4. Jędrzej tr ,-ldrłiczak

[tocznik 1988 - dystans 1200 m: 1. Hubert Kaźmier-
cza]r SP 4 Kościan, 2. Tomasz Zając Str Czacz,3. Łu-
§P Stare l3ojanowo.
kasz i'lowak SP Czempiń, 4, 1]omasz Klorek SP
Racot.
ito*zniic t987 - dystans 20C0 nr: 1. Artur Wieszcze-
.z}/iis§,j Gl Kościan, 2. Jakub Legierski G Stara
ijlz-l:ieka Fierwsza, 3. Danie] ł,akomy G Lub,il'r,
..i. i:;ill] Szrapka G S:rrigiel.
ii,oezruk t!i8ł' _- dystans 2000 m: 1. Paweł Sroczyń-
_l}i. G Stale Bojanowo, 2. Maciej liasiński G Oborzy-
:-:ita S,iare, 3. Łukasz Skrzypczak G Snrigiel, 4. Ma-
1r-usz jvlarcirikowski G3 Kościan.

SZKOŁY PONADPCDSTWO\VE
i]zi.ewczęta:
R,oczrrik 1984-85 - dystans 1500 m: 1. irł,ona Bota
Z3ż Koścran, 2. Monika Szymańska ZSOIZ Krzyw,iń,
11. ;]rgnieszka Bucizińska ZSZ Kościan, 4. Magdalena
}iowalska Z{utZ Krzywń.
ló,uczrrik 1}82-83 - dystans 1500 m. L, Zuzanna
W"esoło,vrska LO Kościan,, 2. Ervelina Langner ZSZ
Sriiigiel, 3. iviałgorzata Lonkier,vicz ZSR Nietążkowo,
4. },ialta Kordus ZSR liietażkorvo.
Chłopcy:
itłr:zir:k j.:,E,4*85 _ dystans 2000 m; 1. N{iłosz Fen-
gier L(; i{ościan, 2. Robert Zandek ZSZ Śmigiel,
3. :rdarir Ł,.iczak LO Kościan, 4, Eliglusz Nlarcniak
i;,:J2, Srr-liglel,.

§otzuik i$8ż-83 - dystans 2000 m: 1. Dariusz Ste-
faniak Z'iCvZ Krzyrł,iń, 2. Przemysław Mikołajczak
ZSZ Smigiel, 3. Antoni Skolnicki ZSO:Z Krzywiń,
4. llobert Dąbrowski LO Kościan.

Gminny Związek Rolników, Kółek

i Grganizacji Rolniczych w Śmigtu

zap,T a Sza na

zABAwĘ
KARNAWAŁOWiĄ

która odbędzie się w sobotę, 27 stycznia 2001 roktr
o godzinie 19,00 w Sali Wiejskiej w Nietązkowie,
Koszt zaproszenńa od 1 pary - 70 zł, Dc tańca przy-
gryrrrać będzie zespół ,,AKORD".
Bilety są do nabycia w biurze GZRKiOR rv Stniglu,
,łi. \Ąrojska Polskiego 6, tr p. Z. Ratajczak rv ponie-
riziałlii, czwart}<i i piątki.
Crgarrizatorzy zapeulniają konsurnpcję oTaz liczne
airakcie,

--j+_rr]-_:
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PilłLKA lNlCIZlNlA
WYNIKI ROZEGRANYCH MECZOW

klasa okręgowa
ż8 l 29 p aździernika łir.
POGON - KROBIANKA Krobia 1: 1. Bramkę dla

POGONI strzelił Łukasz Ogrodowczyk
WISŁA-I\,[RÓZ Borek Wikp. ,- MAS-ROL 2:0
4/5 listopada br.
POGOŃ Wschorn,a - POGOŃ 2:2. Btamki dla PC-

GGNI Śmigiel strzelili: Adam Olejnik i Łukasz
Ogrodowczyk.

MAS-ROL ORKAN Chorzemin 5: 1. Bramki
strzelili: l/raciiej Strzelczyk 2, Arkadiusz Jabłoński,
Pa,łeł Bajsert i Dariusz Lisiak.

PoGoŃ WIELKOPOLANKA Szelejewo 5:0.
Brar:rki strzelili: Włodzimierz Rydlewski 2, Adam
O1ejnik, Nl,,chał Franek i Tomasz Okupniczak.

FItrLIOS Czempiń - MAS-ROL 0 :2. Bramki strze-
lili: \1,'łodzirn:erz Rogacki i Dariusz Kopczyński

18/19 listopada br, - ostatni mecz tej rundy
ZOOTECHNII( Fawłowice - Pogoń 1: 1. Bramkę

dla POGONI strzelił Łukasz Ogrodowczyk
B klasa, grupa I

28 paźd,zietnika łlr. ostatni mecz tej rundy
LZS Głuchowo _- MAS-ROL II 3:0

juniorzy starsi
28lż9 pażdziernika br.
PCGOŃ - GWIAZDA Siedlec 3:0. Bramki strze-

iili: Przemysław Mikołajczak, Bartosz Sikora
i Przemysław Skrzypczak.

4/5 listopada br. - ostatni mecz w tej rundzie
LZS Kopanica - POGOŃ 3 : 7. Bramki strzelili:

Przenrysłalv N{ikołajczak 4, Łuiiasz Gabryel 2

i Przem5,5iąw Skrzypczak

TlEtNliIS STOŁOWY
II liga

5.11.br. GÓRNIK Kłodawa - POLONIA-ARStrNAŁ
4 : 6. Punkty dla POLONII zdobyli: Bartłorniej Glin-
ka 2,5; Tadel_;.sz Kozłowski i Dawid Bartoszkiewicz
po 1,5 oraz Robert Bartosz 0,5.

R.IISZKOWIANKA Raszków - POLONIA-ARSE-
i.jAŁ 6 :4. Punkty dla POLONII zdobyli: Tadeusz

Kozłowski 2,0; Da,wid Bartoszkiewicz 1,5 oraz Robert
Bartosz 0,5.

19.11. POLOI.IIA-ARSENAŁ - HELIOS Czempiń
3 :7. punkty dla POLONII zdobyli: Bartłomiej Glin-
ka i Tadeusz Kozłowski po 1,5.

POLONIA-ARSENAŁ RZEMIEŚLNIK Poznań
B : 2. Punkty dla POLONII zdobyli po 2,5 Bartłomiej

Glinka i Tadeusz Kozłowski; 2,0 Dawid Bartoszkie-
wicz oraz Robert Bartosz 1,0.

III liga
5.11.br. POLONIA-ARSENAŁ - BURZA Dtzeczko-
vro 3 : i0. Po jednyrn puni<cie dla POLONII zdobyli:
Patryk Ratajczak, },,,fateusz Kuciak i Wojciech Wali-
górski.

IV liga
5.1!..bł. POLONIA-ARSENAŁ iII - I1ELIO§ Czem-
plń 3 : 15, Pr-rnkty dla POLONiI zdobyli: Ryszard Jo-
kiel i Jan l{ou,ak - po 1,5.

PCLONIA-ARSENAŁ IV - BURZA. i)rzeczkowo
3 : 15. Punkty dla FOLONII zdobyii: lr,iarcin Luboń
1,5; Łi;kasz Szymański 1,0 oraz Nlarcir-r ł.ączny 0,5.

CRLĘTA I -UKS Bodzewo 11 :7. Punkty dla OR-
LĄT zdohyli: Grzegorz Stachowiak 4,0; Jan Szcze-
panek 3,0; Marek Maślak 2,5 araz }Iaciej Nowak 1,5.

ORLĘTA II -- PROI\,{IEN Krzywiń 16:2. Punkty
dla ORLĄT zdob;.!{; Krzysztol Garsztka, Michał
Skałecki i Tomasz Wieczorek po 4,5 oraz Tomasz
Fórmanowicz 2,5.
12.11.br. BUF,ZA II ],l,zeczko1"l/o -_- POLONIA-AR-
SE},,]-AŁ iTI ii :7. Funlrty dla POLONII zdobyli: Ra-
fał Wojciec]rcl;slii 2,5; l,r/itold Wcśko 2,0; Jan No-
rn,ak 1,5 oraz Ryszard Jokiel 1,0.

PROMIEŃ Krzywiń POLONIA-IrRSENAŁ IV
] : 17. Punkty dla POLOI\TII zdobyli: Ił{arcin Łączny
i tiarcin Luboń po 4,5; Palveł Zbyrad i Łukasz Szy-
mański po 3,5 oraz Tomasz Nawrot 1,0,

IiELICS II Czempiń - CRLĘTA i 13:5. Punkty
dla ORLĄT zdobyJi: Grzegorz Stacho,,piak i Maciej
Norł,ak po 2,0 oraz Jan Szczepanek 1,0.

RYDZYNIAI( Rydzyna - ORLĘTA iI 4 : 14. Punkty
dla ORLĄT zdobyli: Michał Skałecki, Tomasz Wie-
czorek i Krzystzof Garsztka po 4,5 oraz Tomasz Fót-
m.anov,icz 0,5,

19.11.br. (mecz lozegrano awairse:t) ORLĘTA II -IiELIOS IIi Czempiń 5: 13. trunkty dla ORLĄT zcIo-

b;zl,i: Michał Skałecki i Toma.sz Wj,eczcrek po 2,0 oraz
Y-rzy sztol Garsztka 1,0

UwAGA!!!
Zarząd KS POLONiA-ARSEI'TAŁ zapt asza na

II TUR,NIEJ TENI§A STSŁO}VEGC Z OKAZJI
SWIĘTA NIEPoD!,EGŁs§ci, któ,ry cdbędzie się 24

li,stopada br. o godz. 16.00 w sali ginrnastycznej śmi-
gietskiej podstawórvki przy ul. Marii Konopnickiej,
Turniej zo,stanie lozeg]]any w następu3ących katego-
riach wieko,wych: juniorzy -- ur. po 1 lipca 1983

i mło,dsi, seniorzy - u_1,, przed 30 czerlvca 1983 r,

i starsi, kobiety - open.

Serdeczrlie zapraszatny l
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§KLĘP FIRMOWY
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wg§er§cn kunen§
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PRe §-4 GC$ A*tr"kcBjny pakiet prom'cyjny przy zaktlpie
wybranych nacdeii pilarek spalinow-ych

OCłąĄFĘ §eaC§\l Y""u* pror:rocji

Oferujerng Faństą t_lu :

pilarki spalinouje l elek Lrgłzne,
pilarki do żgl;:opłotu
kosg spaiinou,e
urząr3zerlia do cięcia sfali, bet*nłl, asfaltu, kanlieni
oprpskiwa cze, dmuchd*u, zbier-a t,że rozdrabniające
świdrg glebou,e
podkrzesgŁilarki
myjki -u]ysokociśnieniowe urządzenia nrgjące

oyai, uyrobp firmy VIKII\G:
kosiarki traunikou,e elektrp czne i spalitiou;e
kosiarki traunikoule sarncjez,Jne
elektrgczne nożgce do żgls,opłotu
elektrg czne rozdrabniacze gałęzi
elektraczne dinuchatuu i zestaug ssące do liści

§pffia§§§ea ffiffi§§Lffie


