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Dzień dobry! Witom Poństwo serdecz-
nie izoproszom do gimnostyki poronnej.
Myślę, że rozgrzaliśmy się nieco podczos
,,upołów" jokie odnotowono w pierwszq
niedzielę lutego (w słońcu było prowie 20
stopni ciepło|). W połowie miesiqco tem-
peroturę podgrzoły dodotkowo,,wolentyn-
ki", Wiodomo: 9orqce uczucie zdolne jest
stopić nowet nojgrubsze lody. Dlo wyjqtko-
w<; zmorzniętych pozostoły jeszcze gorqce
rytmy z zobow kornowołowych, olbo prozo-
iczny koloryfer (downiej piec), No i oczy-
wiście zawsze niezowodno i skuteczno roz-
grzewko w formie gimnostyki poronnej.
Dlotego niezwłocznie stojemy przy otwor-
tym szeroko oknie (optymolnie, jeśli pod
nim znojduje się 9orqcy koloryfer) i rozpo-
czyno my.

Fochowcy twierdzq, że od sześciu lot
nie było tok gorqco no giełdzie worszo-
wskiej. Co to oznoczo, też wiedzq fochow-
cy, bo grojqcych no giełdzie jest wśród nos
prowdopodobnie o wieIe mniej niż upro-
wiojqcych gimnostykę poronnq. Nom ro-
czej robi się gorqco, gdy nieustonnie sko-
czq nie okcje, ole ceny i opłoty (i co dziw-
ne, to z zosody tylko w górę). Urzqd Ochro-
ny Konkurencji i Konsumento uznoł, że
ubiegłoroczne (22- krotne l) podwyżki cen
poliw wynikoły li tylko z chęci podniesienio
zysków przez Polski Koncern Noftowy. Joko
klienci nierzodko spotykomy się z tokim
procederem, ole jokże rzqdko się nos chro-
nil No PKN nołożono 5 milionów kory. je-
śli nowet koncern jq zopłoci, to czy kie-
rowcy otrzymojq zwrot poniesionych kosz-
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tów? A poliwo i tok drożeje. Będzie zotem i no zysk

i no korę.

W wielkiej polityce lepiej jeśli nie jest gorqco, Ale
również nie jest dobrze, jeśli jest zimno, Ston zimnej
wojny między mocorstwomi świotowymi też wywołuje
ciorki no plecoch, no myśl, kto pierwszy nociśnie gu-
zik otomowy, Jok bordzo koleko jest rzeczywistość
i jok moło znoczq międzynorodowe porozumienio
i umowy w sytuocjoch ekstremolnych, historio pokozo-
łe już nie jeden roz. Dlotego np. wojnę w Czeczenii
uznoje się włościwie zo wewnętrznq sprowę Rosji.
Świot woli nie zouwożoć trogedii, oby nie wchodzić
w otworty konflikt z potężnym przeciwnikiem, Również
dotorcie konwojów z pomocq humonitornq no Kou-
koz jest niezwykle trudne. lio nie tylko ze względu nc
09romne odległości jokie trzebo pokonać. Jonino
Ochojsko twierdzi, że tokiego ludzkiego nieszczęścio
i cierpienio nie widzioło nowet w Jugosłowi. Doprow-
dy, czosem jedynym optymizmem może nos nopowoć
to, że możemy uprowioć 9imnostykę poronnq, l to juz
przy włosnym oknie i we włosnym, spokojnym domu,

A życie toczy się swojq kolejq. Mniej głodko np,
no Węgrzech, gdzie od poczqtku lutego trwo strojk
generolny kolejorzy. Mniej głośne sq sprqwy kolei
w noszym kroju. Ale to nie zngczy, ze nic się tu nie
dzieje, Wiodomo, źe PKP mo się słobo. Stqd zwyżki
cen biletów, stqd likwidocjo nieopłocolnych linii (vide
bolesno ogonio noszej wqskotorówki). W tej sytuocji
zokupiono zo bordzo spore pieniqdze włoskie wogony
szybkiego ruchu. Wszystko odbyło się legolnie, drogq
przetorgu, tylko że noszym trosom kolejov,lym jeszcze

bordzo doleko do tego, oby mogły się no nic|r poru-
szoć vrogony tego typu. Spro,,va boCcrj zojqł się N! lK,
A historiq, kiedy ZUS odkupił od innej firniy buCynek,
który tcl nieco wcześniej nobyło o 15 n-iilicncw ioniej ?

,,Tyz piknie", jok lubił moulioć jecJen z komponów te-
lewizyjnego Jonosiko.

Zimno i gorqco robi się no przemion, jeśli słyszymy
jok rodzi sobie polskie sqdownictwo. l!e sprow z przy-
słowiorvych pierwszych stron gozet ciqgnie się lotomi.
Bo, dziesiqtkqmi lot! \A/ końcu zostojq umorzone, prze-
downione i nie wiem, co tom jeszcze, Albo pierwszy
w Polsce p!,oces z udziołem świcrdko koronnego, Po-
mysł zapozyczyliśmy (jok wiele innych) z USA i uzno-
liśmy zo sqdowniczq rewe!ocję. Tqki świodek zo współ-
dziołonie z prokurotorem nie podlego korze zg popeł-
nione przestępstwo. l tok się stoło w pi-ocesie o por-
wotiie. Tyle, że obrono pozostołych obwinionych tvlier-
dzi, że to włqśnie świodek koronny był inicjotorem
i prowodyrem. Kidnoperzy otrzymcii cd rodziców upro-
wodzonego chłopoko 100 tys. dolorów okupu, Pienię-
dzy nie odzyskono, Czy śwodek koronny, jokc pozosto-
jqcy no wolności, będzie mó9ł obecnie som skorzystoć
z tej ,,doli"?

Zechcq Poństwo poćwiczyć i rozgrzewoć się teroz
somodzielnie. Byle nie tok przesodnie, jok zrobił to
pewien obywotel z okolic Bydgoszczy. Odyby przeżył,
byłby teroz pewnie lqureotem księ9i rekordów - w je-
go orgonizmie stwierdzono bowiem 12,9 promili olko-
holu !

Zoproszom do nostępnego spotkonio.

,:

Gżmnastgkę porannq przygotowała ż prowad,zżła mgr J, S,

eO SLYCHIAĆ W SE]llMIlllK|U?
ODPOWIADA RADNY SEJN,IIKU WIELKOPOLSKIEGO -- MARIAN KASPĘRSKI

W sesjź grud,nźouej przed.stauźono inf ormację
z rocznej działalnoścź Urzędu Marszałkoąl:skiego, Wg-
nźlęało z nżej, że urzqd ten skupźał suojq uuagę na
przejmouaniu obl.ektótu, ucłl"uscllanżu regulaminóu
ź statutótu oraz na obsadzże kadrowej.
J ednocześnże zasudnźczanx problemem mżnźonego ro-
ku buł rozwój przedsiębźorstu, rolnictua, służbg
zdrowża ź strategiż dla Wie1,1ęopol"skż, Dzźałanźe tego
ur zędu bEło zatem wżelokźerunkow e.

W sesji stgcznżouej zostalżśn,La zepozrlanż z ra-
porten1 o stqnże środowźska, którg odzwżerciedla za-
gadnźenie emisji zanieczyszczeń pouźetTza, zagToze-
nźe łLałusem, monitoring szczególnEclt uciqżlźuości,
gospodarlłę ścżekou:q ź odpadoluq. J est to teml.t btr-
d,zo szerokź, do którego często będzźemg lDracclć.
Zapoznano nas z progra.nxen1 profżIalctgki, ż roztui.q-
zytuanźa problemótu alkohololuych, ż narkomanźż ID lu-
tqch 2000-2003, Lżczby, które usłEszeliśrna -- prze-
rażajo,. Alkoholźzm dokonał degradacjź zdrouotnej
osob od ni.ego uzależnźonEcll - aktuulnie odwgkoluo

LeczE sźę 120 tys. osób, u tgrn 200/o to kobiety. Pi.cźe
alkollolu uiqże sźę zau)sze z pewnawl ryzgkiem.
Wśród mężczyzn, prauże 3-krotnie częścżej nźż u po-
pulacji kobżet spotyka sźę osobE pijqce u sposób rg-
zykorunE. Co piqty 30-40-1utek oraz co szósty 20-1,a-
tek rocznźe ruypija ponad 10 litrolls czystego spźra-
tusu!!! I,{ajlui,ększy odsetek - 21,60/o - pźlq,cgch, za-
lżczanych, do grupE rgzgka, spotaka sźę na ussź. Al-
kohol i narhamania ukraczajq ąn stanże alarmujqcgm
do szkół, do młodzleżE. Według badań us 1999 roku
do pźcża allłoholu i narkomanźż przyznaje siĘ: 90,30/o
ucznżóus klas l szkoł ponadpodstauoluych ż 960/o

ucznźóu: klas lll tgch,że szkół. Ostatnźe mźesżqce mó-
uiq, że pije 68,40/o cllłopcóus 1S-\etnżcll,, 54,10/o dzżew-
czqt 1i-Ietnżch, 82,50/o chłopcóu 17-18-Ietnżch
ź 74,30/o dzi.euczqt u tej ostatni.ej kategorźi uieko-
uej. Nie lepżej jest z narkonxanźcł. Te lźczbg śużadcza,
o u;żellłim problemle, którg stoi przed rodzźcamź,

szkołq i całym społeczeństtłem.
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Przedstauźono ?Larrl też rrtuterżała - sgntezę stu-
dżów planu przestrzennego dla roztłoju Wźelkopol-
ski, lł którym uuzgl,ędniono ochronę przgrody ź kraj-
obrazu - ugnika z nżego, że 31,70/o potuierzch,ni wo-
j eu ództtoa j e st hr aj obT a.z en,L ch,r on1,onEm, zb źl,ans o-
uano zasobg surowcólł mźneralngch takicLl, jak tuę-
gźel, brunatna, gl,z ziemny i, kopal,żny pospol,żte. Bar-
dzo szeroko potruktousano rolnictwo, kźerttnkż jego
rozwoju, zagospodaroruanie gleb o niskiej Lclasże bo-
nżtacjź,'lętóre zostanq zalesżone, Szeroko potraktowa-
no komunikację, tj, buclou;ę autostrady Śuiecko -Poznuń - |Ęg737clu:a z ob,lDodnicclmi dl,a Poznania
i Warszaug orqz przastosotłanźe du;ócll, dróg krajo-
tuych, do parametróus drogi ekspresouej. Jedno, z nźch
będzźe trasa BEdgoszcz - Poznań (Śmigźel) - W1,o-
cłazp co będzźe sźę użqzać z obl"uodnżcamż Stęszeua,
GłucLtolua, Jarognźeuic, Śml,gla, Lipna, Bojanousa
ż Rg"lDżczu.
Okr e śl ono r óusnże ż pr o g r anl el ektr o ener g eta c zna, g u-
zousniczy - u taTL rozbudowę gazocżqgóln przesgto-
llsgcłt, obejmujclcgch m.in, gmżng Osiecznę ż Włosza-
kowźce,
Z przedstaużongcll planów wynżka, że centralnq po-
zEcję będzźe miał Poznań, a Konin, Piła, Gnźezno
i Leszno nadal będq stanotużłg trzon sżeci osadniczej
i mźejsce koncentracjż przemysłu ż obsługź ludnoścż,

W Ponleci uczestnźczgłem tl: sympozjum, którego
tenxatenl bgła strategźa rozruo ju ,wo jeuództtła.
Uczestnźczqcy w nźm praktycg ź ludzie naul<ż jedno-
znacznie stwierdzźlż, że podstatłowaTL zadaniem jest
dąć ludzżom pracę,

W mnżongm czasle uczestnżczyłem us dwoch, spot-
kanżuch z ugborcamż tls gmżnże Kościan ż Czempźń,
któryclt, temateml byłg oczgszczalnże ścżelęótls l skła-
dowżska odpadóu,
Z ramienża Sejmźku W ojeuództtlsa \^/ielkopolski,ego
przebyuałem też na tcl,rgach, ,,Griine Woch,e 2000"
us Berlżnie, na których róu:nźeż prolnouano polska,
żEtłność.
Dziękuję Panu za wypowiedź i do ztlbaczerria (H. Z.)

RADA RODZICÓW
przy

SZKOLE PODSTAWOWEJ W WONIEŚCIU
składa serdeczne podziękowanie

pp. KATARZYNIE I PIOTROWI LIFOWICZOM

za znaczący li-kład rv orgarli.zację wieczorku tanecz-

nego, z ktorego dochod w części będzie przeznaczorly
na odnor.,,ienie sa1 1ekcyjnych.

REPERTUAR l(Il{A,,0EI|TRllnlI"
18,02.br. (piątek) godz. 19.00

,,DEPRESJA GANGSTERA", USA 1999. Reż. Harold
Ramis, Kenneth Lonergan. Wyk. Robert de Niro,
Billy Crystal, Lisa Kudrow, Joe Vit,erelli, Chaz Pal-
minteri. Komedia. Nowy Jork, szef organizacji prze-
stępczej przeżywa stres. Zbliża się termin spotkania
bossórv gangsterskich. Istnieje obawa, że ptzerodzi
się ono w wojnę wszystkich przeciw wszystkim. Tuż
przed dniem narady bohater wychodzi caŁo z zama-
chu i postanar.via spotkac się z psychiatrą.
25.02.br. (piątek) godz. 19,00

,,ZAKOCHANA ZŁOSNICA", USA, 1999. Reż. Gil
Junger. Wyk. Julia Stiles, Larisa Oleynik, Heath
Ledger, Joseph Gordon-Levit, Andrew Keegan.
Uwspółcześniona wersja komedii Szekspira,,Poskro-
mienie złośnicy". Akcja toczy się w prowincjonal-
nym mieście, wśród uczniów szkoły średniej. Uczęsz-
czają tam dwie siostry, młodsza cieszy się duzym po-
wodzeniem wśród rówieśników, starsza jest agresyw-
na i nieprzystępna. Dwaj uczniowie knują intrygę by
pozyskać ich względy.

3.03.2000 r. (piątek) 19.00

,.SUPtrR TATA", USA, 1999. Reż. Dennis Dugan.
Wyk. Adam Sand]er ,Joey Lauren Adams. Jon Ste-
wart, Coe Sprouse, Dylan Sprouse. Komedia. Nowy
Jork, Czasy współczesne. Dwóch młodych ludzi miesz-
ka w garsonierze na poddaszu. Jeden robi zawrotną
karierę, drugi jest abnegatem, 'Ien pierwszy oświad-
cza się swojej dzievłczynte, zostaje przyjęty, szaleje
z radości - i tozpoczyna daleką podróż służbową. Na-
stępnego dnia u drzwi garsoniery pojawia się pięcio-
letni chłopiec, któr,y jest synem szczęśliwego podróż-
nkia.

B.M,

0*ręń,w*ema! 8BŁ(I§uEIfrlA Bn8BilE

BEzPŁATl|E

Kulturalna miła osoba poszukuje
mieszkarria w Śrniglu do wvnajęcia

lub kupienia. Tel. 518-93-75

Biuro rachunkowe,. ryczałty, k.p, i r., PIT-y, wspóIne
rozliczanie małżorrków. M. Lemańska, Nowa Wieś,
te1. 51B0-852.

Potrzebna młoda pracorvnica do pracy w szklarni.
Tel. 5-180-189.

Wydzierżawię warsztat stolarski te1. (06-5) 5180-169

llastępny n] 9.{10.2[180 ]s!(u ą€ GEllA BEZ ZffiIAtl !
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Zebranie splaw-ozdawcze z działalriośct zarządu

Koła Polsktego Zwtązku Wędkarskiego rv Srllrqlu od-
było się 7 lutego br. Otvrorzyi je p::ezes koła Rotnalt
Schiller, któr;,. powitał r,-lszystkich r^rędkarz;-. a lł, ich
imieniu Bu.rmistrza Smigla Jerzego Cleślę, przerł,od-
niczącego Rady Miejskiej śmigla Zygrrru,nta Koniecz-
nego, komendata Konisariatu Policji w Siniglu Ja-
rosłarva Miedziarka oraz przed.stawicieli plasy.

Obrady rozpoczęto jednak od wręczenia odznaczeń,
pucharów i dy plomórł,, którego dokonali prezes kola
R. Schiller i kapitan sportowy Steian t'ńichalervrcz.
Za ca\okształt działalności Srel:rną Cdznaką PZ\\:
uhonorowano Ryszarda Siczyńsklego. Za zlc,łieille
na akwenach będacych w użytkowaniu koła iTa jri,lek-
szej ryby (był nią karp o masie 9,90 kg i dllrgośr,
75 cm) puchar i parniątkoll,ą plakietkę rvtęczollc Stc-
fanowi Flankovli,,,dIugą" r),bę złorr-ii Krz-,-szto;
Marciniak a ,,ttzecią" - Wiktor Snela. Oboje otl,zr--
mali dyplomy. Te ostatnie oraz pucha],}- otl-ztilt..,_
też najlepsi rvędkarze roku - mistrzorvie koła, ktć-
rymi zostali: rv kategorii seniorórv - Nlaciej Ulba-
nek, juniorów 

- Krzysztof Kanikow-ski r rv kategot,ri
kadetów * Marcin Baranorvski, Duż;l sukces sporto-
wy odniósł tez Piotr Kaczot, który na mistrzostw-ach
Polski zajął 17 miejsce a wr'az z Piotrem Barano-
wskim i Eugeniuszem Mylką z Bojanorva zespolorvo
na mistrzostwach Polski w wędkolvaniu podlodol,v5,-tl-t

r,v Szczytnie zająl 1l miejsce.

Drrrgiei części sprarvozdawczego zebrania prze-
l,vodniczył Władysław Norvak.

Sprawozdaue z placy zatządu plzedstar,vił prezes
R. Schi]Ier. Ogółem w kole pod koniec 1999 r. było
zrzeszonycŁl 242 węcikaIzy, o 43 mniej niz na po-

czątku tegoż roku, ,,W},nika to naszym zdaniem prze-
de wszystkim z trudnej sytuacjl finansowej, zwłas,z-

czla ludzi starszych, których nie było stać na uiszcze,
nie opłat i ocinowę sprzętu", ale ,,... cieszy nas jed-
nak stały wzrost 1iczby młodzież__v". Najważniejszą
sferą działalności zarządu hyło zarybianie, na które
co roku wydaje się więcej gotówki niz -,ł,pływa ze
sprzedaży zezwoleń na rvędko-,lianie i jeśli nie zosta-
nie pcdriiesiorla oplata za węclkorł,anie (karta w l999
roku kosztor,vała 45,00 zł), to ryb w stawach będzie
coLaz mniej, O akt},w-ności koła ś,uviadcz;, rekoi,dcwa
Ltczba zorganizowan.vch zaw-odórv, Łakże z udziałem
lodzin. Srednio brało rł, nich udział po 40 rvędkarzy.

,,W tym miejscu skiaciam serdeczne podzLękov,ania
za o|brzymi trud pTauy crgarrizacyjnej naszemu ka-
pi.tanowi sportow-ernu koledze Stefano,wi l\ficba],elvi-
czowi". Nie wsz,vscy łorviącv stosuią się do regrrla-
minu - 

np. nagminne blrio łowienie jecrrocześnie

metodą spławikou,ą i spirrningową. A na koniec pre-

ztls porviedziaŁ ,.Z satr-sla}rcią tnożernv slr,-,-iel,c]zrc, żc
ll i999 r., tak ;ak rv latach iri,lieglr,ch, b:ldzo clcbrze
.,",,spółplacow-ało się t)am z rł,lacizanri glllin}- t z Zakla-
iein Gospodarki Kon:l-rnalrrei i lv ieszkali,owej
rv Smiglu. Dzię}<i ich ż5.g2]ilł,oścl t poparciu mogiiś-
1,1])l dokona-ć postępu plzy dalsz-,-il] zagosl]odarowy-
-rlałriir stalvóW".
Słr,arvozclanie filtansorr,le zloż_:-i si..ll,!l1_li Edinurld
Ti,Tac1,orł,iak. Koło ogółem dr-spoilcir-aio kwotą
1;.25E.35 zł. Pa stronie dochodóri, la jt-ieksza pozycją
L;,-lv w-płaty na zarybianie: B.34a zi. a po .<1]ollle wy-
clatkow: zakup: 485 kg karpia - 3.289 zł, 1000 kg
illi,asia -- 3.000 zł otaz zaklłp nagloci dia iłczestni-
,_oir, zi,--r,-odóvr 

- 
4,L77,:]a złot1,-ch. Sajcio na }<ouiec

] 999 r. ivl.i-ltosło 2.263,2t zlob,gh.
Place ,spoieczne, jak powiedział Bolesłali, Laszczyń-
si<l. qłó,;,-rlie koncentiowały slę przv 1loiząclkorłlaniu
c,ioczellla stawóĘ: przy ul, Wodne j plzeplacowano
T1 gocizirr. prz;v wiatra}<ach - B0, prz1, ul. \\IrrTnic-
1irel - 98 i rv l{ietązlrowie - 68 gcclzi,n. W całym
199! r. 3T ri,ędi<arzv plzeprracorvało 317 goclzin, Naj-
r,;iecei Slarlisiarłr Kasperski - 

,16 i Wład}rsłarv Płu-
c.el],liczali - 44 gcdziny.
C spolto.,.,-ei działalrrcści wędkal,zy mówił S. }Ticha-
j:-r-_cz. Oqc].n,i zolganjzo,,vano 10 imprez; zawody
o t_,vtul t-t:istt-za koła, imprezę z okazji Dnia Dziecka,
tiletloila,i ii-l,,. Stef ana j anickiego, torł,arzyskie dru-
ż}.nor-,-e zarvoci}- il,ędirarskie, lodzinny festyn sporto-
1..,g-11lędj;ą|skr. za,-,,vcc1-,, o puchar Bulmistrza Śr-rrigla

i Przewodniczącego Rad1- Miejsl<ie j Smigla, zawody
o puchar zatządu,, plezesa; kapitana sportorvego; se-
kletarza i skarblrika. \,v niektórych z nich uczestni-
czr,li wędkar"ze z intlych kół.

Plzewodniczącv komisji rervizyjrlej Ireneusz Srrela
strł,ierdzirvszy, ż,e d.oklrmentacja nie br-łdzi zastrzeżeń,
a prz;rchody i rozchody lealizowane są zgodnie
z przyjelymi ustalenianli - ,,biorąc pod uwagę po-
w}'Zsze oraz wicioczne w-;,siłlri kierownictwa koła
rv celu urozmaicenia i rvzbogacenia form działalności
naszej olganizacii, komisja wnosi o przyjęcie spra-
v;ozdań i udzielenie absolutorium Zarządowi za okres
spra-łozda-,,"cz}r]'. Udzielono go jednogłośnie.

Koło posiada swego tzecznlka zarządu, sąd organiza-
cyjn) oraz społeczni;ch strazników rybackich. Spra-
rvozdar-iie z ich dztalalności, w ubiegł;rm roku złozył
Wiesłau, Telczewskj.. Skontl,olovrano 346 wędkarzy
r ltjar.vniono 64 drobne wykroczenia - najczęściej
brak rvpisu daty i oznaczenia akwenu. Stwierdzono
jeden przypadek niewłaściwego zachorvania się mło-
dego w,ędkarza, }<tóry ,,.., uznał, że przychodząc nad
sta,w tł,sz),-stko mu wolno. Był łvulgarny wobec kole-
gów a, słabszvch wyganiał ze stanowisk". Rozmowa
z ojcem tego rirłodzierica poskutkowaia.
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W toku obrad podjęto uchwały w spra.,łrie czynów
społecznych r),a Tzecz środowiska naturalnego (każdy
członek 4 godziny z zamienn|kiem 1 godzina równa
się 2,50 zł), w sprawie opodatkowania się w wysokości
5,00 zł na utrzymanie działalności koła i wędkowania
na vlodach koła. Prawo wędkowania mają członko-
wie, którzy wykupią do 6 kwietnia za 55,00 zł karty.
Srodki z ich wykupu w całości będą plz€znaczone t,}a

zarybianie wód koła. Wędkować można .,l,, środy, so-
boty, niedziele i pozostałe dni ustawowo wolne od
pracy. Od 1 kwietnia do 31 maja i od 1 sierpnia do
30 września wędkowac mozna rv godz od 5.00 do 22.00,
od 1 czerwca do 31 lipca w godzinach od 4,00 do
23.00, a od 1 październi.ka do 31 grudnia w godzinach
od 6.00 do 20.00.

W dyskusji mówiono ,,że jest drogo", proponowa-
rro by zakupywać w większości ryby małe. Nie przy-
jęto propozycji, by jeden staw przeznaczyć na ,,po-
łowy angielskie" złowioną rybę z powrotem
wpuszcza się do stawu. Przyjęto propozycję, by moż-
na było wykupić - za 10 zł - kartę na jeden dzień.

Burrrr,istrz Jerzy Cieśia w imieniu własnym i Zyg-
munta Koniecznego złożył zarządowi podziękowanie
za współpracĘ w gospodarowaniu gminą, a wszyst-
krtn q,ędkarzom wielu doznań w trakcie aktywnego
wypoczynku - ,,o to głównie chodzi: oderwać się od
problemów, które nas gnębd,ą".

PS. A ja życzę TaaaaaaaaaaaaaaaakieJ ryby!
(H.z,)

AGENCJA UBEZPIECZENIOWA
ANDRZEJ CIESIELSKI

Śmigiel, ul. Lipowa 33, tel. 5189-365
tel. 0602464201

PRZEDSTAWICIEL PZU SA
poleca bezpłatne doradztwo i zawieranie umów

w zakresie ubezpieczeń:
I. Majątkowych

- budynki i mienie od ognia, kradzieży i in-
n}zch żywiołów

II. Wypadkowych

- odporviedzialności cywilrrej

- nieszczęśliwe rvypadki
III. Komunikacyjnyclr

- OC, AC, Zieiona Karta
oraz spisywanie umów

Do oTwAR,TEGo FUNDU§ZU
EMERYTALNEGO PZtrJ ,,ZŁaTA JESIEN"

BEZPROWIZYJNIE PRZYJM-UJE OPŁATY ZA OC
POJAZDow

UilyróżlnEellia §portowyGh działaszy
10 lutego w Domu Działkowca im. Romana Waligóry
w ŚmigIu odbyła się uroczystość zorgatrizorvana
przez Społeczną Miejsko-Gminną Radę Sportu, KuI-
tury Fizycznej i Rel<reacji, w czasie której uhonoro-
wano działaczy sportowych, ,,bez których - jak po-
wiedział Leszek Balcer - trttdno sobie wyobrazić
dobre funkcjonowanie tej społecznej dziedziny wy-
chowania.
Dyplomami ,,Za wybitne osiągnięcia na niwie sportu,
kultury fizycznej i rekreacji w 1999 roku" oraz oko-
1tcznościowymi statuetkami wyróżniono:
JANA LISIAKA - plezesa klubu MAS-ROL w Spła-
wiu,
RYSZARD A SZCZEPANIAKA - fl,englą 1, zespołu
MAS-ROL-u w związku z awansem zespołu do klasy
okręgowej i za całokształt pracy w tym kluble,
EDMUNDA BENTKE - kierownika drużyny PO-
GONI Śmigiei za wie1o1etnią pracę na tzecz klubu
i ofiarnośc rv utrzynranlu stadionu,
MARKA SOWĘ trenera juniorów młodszych
w POGONi, tteneLa tlampkarzy UKS GROM w Cza-
czu, z którymi trzl-skał t,vtuł r,vicemistrza powiatu
kościańskiego olaz za postaw-ę fair-play jako zawod-
nik MAS-ROL-u Spławre,

TADEUSZA KOZŁOWSKIEGO - prezesa, trenera
i zawodni}<a POLONIi-ARSENAŁU,
DANUTĘ STRZELCZYK -- nauczycielkę, trenerkę
najmłodszych tenisistów POLONII-ARSENAŁU oraz
za całokształt pracy w zakresie kultury fizycznej
w śmigielskiej podstav,zówce,
BRONISŁAWA WALIGÓRSKIEGo - członka za-
rządu POLONII-ARSENAŁU za całokształt pracy
społecznej w tym klubie i doprowadzenie go wraz
z trenerallj do 11 ligi,
ROMANA SCHILLERA - naczelnika OSP Śm,igiel,
plezesa Koła PZW za całokształt pracy na tzecz ot-
ganizacji imprez rekreacyjnych,
STEFANA MICHALEWICZA - kapitana sportowe-
go PZW za całokształt pracy społecznej na lzecz re-
kreacji,
DARIUSZA SZULCA i IIENRYKA NADOLNEGO

- członkó,w OSP Śmigiel za pracę w organizacji im-
prez rekreacyjno-sporto-,zvych i ich zabezpieczanie,
BERNARDA WOLNiKA - za całokształt wielolet-
niej pracy na rzecz Sekcji PZIJGP, a także za pracę
społeczną w innych organizacjach,
JANUSZA GRACZYKA - za placę organizacyjno-
-sportową w sekcji PZGHP i radzie sportu,
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ZYGMUNTA RATAJCZAKA - nauczyciela szkół
podstawowych w Śmiglu i Bronikowie za całokształt
pracy z mŁodzleżą, a szczegó\nie w zakresie turystyki
orazza placę w radzie sportu,
SŁAWONIIRA GRZELCZYKA - sołtysa Spławia za
wspieranie inicjatyw lokalnych i pracę w MAS-
ROL*u,
JtrRZEGO GRZELCZYKA -- Przewodniczącego Za-
rządu Osiedla Nr 3 w Smiglu za wspieranie sportu
i rekreacj,i,

STEFANA KLUPSZA - radnego Rady Powiatołvej,
iekarza-społecznika za bezpośredni udział w medycz-
nym zabezpieczeniu imprez,
HENRYKA SKP"ZYPCZAKA - radnego Rady Po-
wiatowej i kierownika ZGKiM w Smiglu za ofiarr'e
wspieranie sportu, rekreacji oraz pomoc w rozrr-ią-
zywaniu wielu probl,emów organizacyjnych,
BARBARĘ MENCEL - pracownicę Centrum Kuitu-
ry w Śm{glu za ofiarną pomoc i udział w orgarlizo-
wanych imprezach sportowo-rekreacyjnych,
ERIKĘ KRYSTOF- pracownicę CK w Smiglu za
bezinteresowne prowadzenie całości spraw finanso-
wych klubcm sportowym olaz radzie sportu a także
za udzta! i pomoc w organizacji imprez,
ZBIGNIEWA SZYMAŃSKIEGO - działacza Pra-
cowniczego Ogrodu Działkowego im. Władysława
Piocha, gospodarza domu działkowca za przygoto-
wywanie obiektu na potrzeby sportowo-rekreacyjne
i obsługę imprez.

Dodatkowym niejako uhonorowaniem wyróżnio-
nych osób była obecność przedstawicieli wladz admi-
nistracyjnych i samorządowych: Wicestarosty Po-
wiatu Kościańskiego Stefana Stachowiaka, Burmli-
strza Śmigla Jerzego Cieśli, Wiceburmistrza Śmlgla
Feliksa Banasika, Przewodniczącego Rady M,iejskiej
Śmigla Zygmunta Koniecznego, radnego Sejmiku
Wielkopolskiego Mariana Kasperskiego, radnych Ra-
dy Powiatu Kościańskiego Józef.a Cieśli i Henryka
Skrzypczaka oTaz śmigielskich radnych: Urszuli Ran-
ke, Romana Schillera, Bogdana Turlińskiego.

Burmistrz J. Cieśia w irnieniu władz samorządo-
wych złożył Leszkowi Balcerowi serdeczne podzię-
kowanie za koordynację ruchem sportowym na tere-
nie gminy, skupiając wokół siebie grono działaczy
i ludzi uprawiających czynnie sport. Wręczył mu też
okoliczościową plakietkę, na której napisano: ,,PTze-
tn odnźc zqc emu Mźe j sko -Gmźnne j Radzl,e Sportu, Kul-
turE Fizycznej ź Rekreacji u Śmiglu Panu Leszko-
usź Balcerousż uyrazy uznunźcl ż podzżękowanża za cq-
łokształt praca społecznej na rzecz propagouania
zdrouego stElu żEcia ll:śród mżeszkqńców Zżemi Śmż-
gźelskiej, poprzez organżzację ź zachęcanźe do udzźału
lD lżcznych źmprezacll, sportoLDo-rekreacyjnych".
Okolicznościowy adres podpisali: Przewodniczący
Rady Miejskiej Śmigla Zygmunt Konieczny i Bur-
mistrz Śmigla Jerzy Cieśla,

Oklaskami skwitowano oświadczenie L. Ba]cera
rlawiązujące do złożonej wcześniej dymisji: ,,Po głę-
bokiim namyśie i namou,ie moich najbliższych współ-
pracowników, będę jeszcze tę funkcję piastował".

A następnie odczytał podpisany przez Zarząd Ra*
dy: Stefana Szybiaka, Janusza Graczyka i Leszka
I]alcera APEL, w którym m.in. stwierdzono:
(,.,) Dla zdrouego społeczeństua, dla zdrowego czło-
usźeka nże tl:Estarczq komputery, źnternetE i, setki
,,P AP lERoWY C H P R)GRAM ow ",
APELUJEMY o uttnorzenźe KRAJOWEGO ź LO-
KALNYCH FUNDUSZY rozlłoju sportu, kulturg fż-
zycznej ż rekreacji szczególnże poprzez: opodatkoua-
nźe transferóu sportu zauodouego, opodatkouunże
n,a ten cel osób fizycznEch o najugższEch, dochodach
ą talłze nudmźernże bogaca,cgch sźę Jźrm, spółek a tak-
:e f alłtycznq możlżluość korzgstanźu ze środkótl: GIER
LICZBOWYCH. (...) Ograntczone m,uszq zostać bez-
wzglęclnże uysokie opłata na rzecz zusżorzkótł sporto-
uycll , a szczegol,nże sędzźólł pźłkarskźch, które ,,zże-
rajq" około 300lo ogolnego budżetu klubu (,..), Sze-
rokże reJormy ZDROWIA i OŚWIATY bez zaplecza
umo żlżwiajqc e g o r e alizolls anże sźę,,F l ZY C ZN E" dzie-
ct, młodzieżg i clorosłych, nie osżqgnq nigdy celu. (...)

Skorzystajma z tego, zróbmE konkretnq pracę. Tego
oczekuje społeczność szczegolnźe ta najbardziej po-
trzebujqca ż uboga na polskżej usź ż małgch miastecz-
kach. Nźe stać nas na OLIMPIADY, clle stać nas na
uy chousan źe zdroueg o społeczeństua.
Powyższy apel imiennie ski,erowano do: Burmistrza
Śmigla, Przewodniczącego Rady Miejskiej Śmigla,
Starosty Powiatu Kościańskiego, Przewodniczącego
Rady Powiatu Kościańskiego i Marszałka Sejmiku
WieIkopolskiego.

W imieniu wyróżnionych działaczy podziękował
H. Skrzypczak, który m.in. stwietdzlł, że przez sport
kształtują się charaktery, ale botri to, że nie wszyscy
to rozumiej ą, gdyż są i tacy, któtzy działaczom kładą
kłody pod nogi. ,,Bazę mamy, należy tylko zachęcać
młodzież, by do sportu się garnęła".

(H.z.)

szachiści
Wiez!...

(seniorrzy) 13.02.br. rozegrali kolejny mecz w Kos-
trzyniu z tamtejszą KKS LECHIĄ, który przegrali
vz stosunku 4:2. Po jednym punkc,ie dta WIEZY
zdobyli: Alicja Łupicka i Marcin Woźny.
W Śmiglu najblizsze m€cze zostaną rozegrane:
20.02.br. (juniorzy) WIEZA - KOTWICA I Leszno

godz. 10,00

27.02.zr. (seniorzy) WIEZA - WIEZA KÓRNICKA
Kórnik godz. 10.00.
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&ffi&Ł§ffi& p g§B§w§semws&§§ zagrożeń
sy§ggacii pożarowei

W 1999 roku na terenie powiatu kościańskiego
powstało 26I zdatzen; w tym: 110 pozaróił,, 148 miej-
scowych zagrożen i 3 alarmy fałszywe.

Straty spowodowane tymi zdarzeniami rv,vniosły
].523.000,00 zł; z czego 869,000,00 zł przypadło na po-
żary, a 654.000,00 z} na lniejscowe zagrożerria.

W likwidacji skutkórv wszystkich zdarzen udział
brało 229 sekcji z JRG PSP w Kościanie z obsadą
1041 strażaków-ratowników oraz 146 sekcji Ochotni-
czych Strazy Pozarnych z obsadą 691 osób, ratując
swoimi działaniami mienie wartości 5.191.000,00 zł.

Podczas wszystkich zdarzeń 11 osób poniosło
śmierć a 26 zostało rannych. Najtrudniejszym mie-
siącem był lipiec, kiedy powstało 45 zdarzeń.
Sytuacja pożarowa na terenie poszczególnych gmin

przedstawiała się następująco:

- Niiasto Kościan - 35 pożarów o stratach 68.000,00

- Gmina Kościan 23 pożary o stratach 83.000,00 zł

- Miasto i Gmina Krzywiń - 13 pożarów o stra-
tach 252,000,00 zł,

- Gmina Czempiń - 14 pozarów o stratach 23.000,00

- Miasto i Gmina Smigiel - 25 pożarórv o stratach
443.000,00 zł.

Przyczynami powstalvania pożarów były:
O nieostrożność osób dorosłych - 45,
O nieostrożność osób nieletnich - 14,
O podpalenia - 19,

O wady i nieprawidłowa eksploatacja urządzeń i in-
stalacji elektrycznych - 11,

O wady i nieprawidłowa eksploatacj a urządzen
grzewczych _ 6,

O wady środków transportowych - 7,

O samozapalenie biologiczne - 2,

O wady urządzeń mechanicznych - 1,

O pożary następstwo rn-iejscowego zagrożenia

-1,O nieustalong _ !,
O inne przyczyny - 2.

Ilość miejscowych zagrożeń i straty nimi spowodo-
wane na terenie poszczególnych gmin przedstawiają

się następująco:

- Miasto Kościan - 51 o stratach 181.000,00 zł,

- Gmina Kościan - 30 o stratach 152,000,00 zł,

- Miasto i Gmina Krzywiń - 15 o stratach 8.000,00

- Gmina Czempiń - 17 o s,tratach 232.000,00 zł,

- Miasto i Gmina Śmigiel - 35 o stratach 81.000,00

P tzy czynalc:i porvstarvania zagr ożeń były :
O nietyporł,e zachowanie się zwierząt - 33,
O niezachowanie zasad bezpieczeństwa ruchu środ-

ków transportu - 31,

O huragany, silne wiatry - 24,

C niep.rawidłowe technoiogie składowania - 16,

O niewłaściwe zabezpieczenie zwierząt - L4
8 wady zbiorników ciśnieniowych - 7,

e wady i niewłaściwa eksploatacja środków tran-
sportu - 6,

(9 osunięcia się gruntó,w, mialów, mat. sypkich - 5,

O gwałtowne opady atmosferyczne, przybory wód

-3,6 nieprawidłowa eksploatacja i wady urządzeń me-
chanicznych - 2,

3 wyładowania atmosferyczne - 1,

S inne przyczyny - 6,

Zestawienie pożarólv według rodzaju obiektu

- obiekty użyteczności publicznej - 2

- obiekty mieszkalne - B,

- obiekty produkcyjn€ - 3,

- obiekty magazynow€ - 1,

- środki transportu - 9,
l^^-- .)__ ld§y 

- 
Z,

- uprawT, rolnictwo "- 38,

- inne obiekty - 4'I.

Zestawienie miejscorvych zagtożeń według rodzaju
obiektu

- obiekty użyteczności publicznej - 10,

- obiekty mieszkalne - 32,

- obiekty pibdukcyjn€ - 2,

- obiekty magazynow€ - 1,

- środki transportu - 54,

- lasy - 0,

- uprawy, r,olnictwo -- 3,

- inne obiekty - 46.

Ilość sekcji O§P wyjeżdżających do zdarzeń:
1. OSP Smigiel - 56,

2, OSP Krzywiń - 22,

3. OSP Czempiń - 2l,
4. OSP Kościąn - $,

5. OSP Racot - 7,

6. OSP Stare Bojanor,vo _ 6,

7. OSP Gryżyną - $,

B. OSP Jerka *- 3,

9. OSP Czacz - 2,

10. OSP Turew,- 2,

11. OSP Kokorzyn - 2,

12. OSP Oborzyska Stare, OSP Sierpowo, OSP Moś-
ciszki, OSP §pytkórvki, OSP Że\azno, OSP Bie-
żyń, OSP Wławie, O§P Bronikowo, OSP Kobyl-
niki, OSP Gierłachowo - 1.

Ponadto OSP Śmigiel i OSP Krzywiń po jednym
razie wyjechały do alarmów fałszywych.

komenda powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej

w kościanie
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0 othroltie prary lekfiE §{§§ilEm
Temat IV. Obowiązki pracownika w zakresie

bezpieczeństwa i higieny pTacy
Przepisy zawarte w art. 211 Kodeksu Pracy okre-

ślają, że przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeli-
stwa i higieny placy prrzez pracownika jest podsta-
wowym jego obowiązkiem.
W szczególności pracownik jest obowiązany:
1, Znać przep,,isy i zasady bezpieczeństwa i higieny

pracy, brać udz,iał w szko]eniach i instruktazach
z tego zakresu oraz poddawać się wymaganym
egzaminom sprawdza jącym.

2. Wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisa-
mi BHP oraz stosować się do, poleceli swoicl-i
przełożonych.

3. Dbać o należyty stan maszyn, urządzeń, narzędzi
i sprzętu oTaz o porządek i ład w miejscu pl,ac.\-.

4, Stosować środki ochrony zbiorowej a takze uz;--
wać ptzydzieione środki ochr-ony indywiduairiej
oraz odzież i obuwie robocze zgodnie z ich prze-
znaczeniem.

5, Poddawać się wstępnym, okresowym i kontrol-
nym badaniom lekarskim, jak i stosować się do
wskazań iekarskich.

6. Niezwłocznie zawiadomić przełożonego o zauwa-
żonym zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego
oraz ostrzec współpracowników znajdujących się
w rejonie zagtożenta o grożącym im niebezpie-
czeństwie,

7. Współdziałać z pracodawcą i przełożonymi w wy-
pełnrianiu obowiązków dot5rczągy.]} bezpieczeń-
stwa i higieny pracy.

Temat V. Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa
i higieny pracy

Pracodawca jest obowiązany plowadzić systema-
tyczne szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeń-
stwa i higieny pracy (art. 94 pkt 2 K.P.).
Pracodawca ponosi pełne koszty szkolenia pracowni-
ków, a więc będą to zarówno koszty wynikające
z zotganlzowania szkolenia, jak i wypłaty wynagro-
dzenia za czas nieprzepracowany w związku z udzia-
łem w szkoleniu (szkolenia odbywają się w czasie
pracy).
odb;ucie szkolenia jest warunkiem dopuszczenia pra-
cownika do pracy, a fakt zapoznania się z irimi pra-
corvnik p,otwierdza podpisem.
Oborviązkowi przeszkolenia podlegają pracownicy,
pracodawcy - wszyscy niezależnie od zajmowan,ego
stanowiska w zakładzie.
Szkolenie wstępne
Obejmuje: szkolenie wstępne ogólne (tzw. instruktaż
ogółny), szkolenie wstępne na stanowisku pracy (in-
struktaż stanow,iskowy) oraz sz}<,o]enie wstępne pod-
stawowe (tzw. szkolenie podstawowe).

Warrrnkiem dopuszczenia pracownika do pracy jest
odbycie instruktażu ogólnego i stanowiskowego.
Pracownik zatrudniony na kilku stanowiskach pra-
cy powinien przejść instruktaz odpowiedni d]a każ-
dego z tych stanowisk.

Szkolenie podstawowe

Celem szkolenia podstawowego jest zapewn,ienie pra-
covinikom wiedzy i rrmiejętności do wykonywania
1ub organizowania p},acy zgodnie z zasadami B}IP.
Szkoleniu poctlegają wszyscy pracownicy włącznie
z pracodarł.canri w- okresi.e nie dłuższym niż 6 mie-
sręcr. od rozpoczęcla placy na określonym stanowi-
sku,
Szkolerrie kończl- się egzaminenr sprawdzającym.
szkolerrie okresorve
Celem szkolenia okresolł,ego jest aktualizacja
i ugruntor,vanie l,viedzy 1 umiejętności w dziedzinie
BHP. Czasookresy ich przepror,vadzania:

O pracow,nicy zatrudnieni. na stanorviskach robotni-
czych, na których występuje duże zagrożenie wy-
padkowe - nie rzadziej r^iż raz w roku,

O dia pozostałych pracowników zatrudnionych na
stalrowiskach robotniczyctl - nie rzatlzie j niż raz
na trzy lata,

O dla pozostałych pracowników i pracodawców -nie rzadziej niżraz na 6lat.
Obowiązek prowadzenia działalności szkoieniowej
w dziedzinie BHP sp,oczywa na pracodawcy, a na ich
zlecenie także na jednostkach organizacyjnych
uprawnionych do prowadzenia takiej działalności
(między innymi jednostki wpisane do ewidencji pro-
wadzonej przez kuratora oświaty).

Temat VI. Tworzenie słtłżby BIIP w zalrładzie
Służba bezpieczeństwa i higieny pracy jest to wyo-
drębniona w strukturze zakładu pracy jedno lub wie-
loosobowa komórka organizacyjna, która pełni funk-
cje doradcze i kontrolne w zakładzie (art. 237.1 K.P.).
Utworzenie służby BHP jest jednym z podstawo,-

wych obowiązków pracodawcy zatrudniającego wię-
cej niż 10 pracowników;

- do 50 pracowników - powierza zadania specjali-
stom spoza zakładu,

- do 100 pracorvnikórv - można powierzyć ww. za-
dania pracownikowi zatrudnionemu przy innej
placy (musi spełniać wymagania kwalifikacyjne
dla pracowników tej służby),

- powyżej 100 pracowników - pracodawca tworzy
jedno lub wieloosobową służbę BHP.

Służba BFIP podlega bezpośrednio pracodawcy.
Pełni wyłącznie funkcje doradcze i kontrolne w za-
kresie BHP.
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Do podstawowych zadań służby BHP należy:

- przeprowadzanie kontroli warunków pi,acy i prze-
strzeganrie przepisów i zasad BHP,

- bieżące inforrnowanie pracodawcy o stwierdzo-
nych zagrozeniach, wTaz z wnioskami ich usunię-
cia,

- sporządzanie anaiiz stanu BHP (prz"vnajnrriej laz
w roku),

- udział w ptzekazyw-aniu norvo budorvar-rvch bądz
remontowanl,ch budynków,

- udział w oplacowyrvaniu wervnętrznych zarzą-
dzeń, regu]aminórv dotyczących zadań kierowni-
ków,

_- opiniowanie szczegółowych [nstrukcji dotyczących
BHP na poszczególnych stanowiskach pracy,

- udział w ustalaniu okolicz,ności powstania wypad-
ku przy pracy i chorób zawodowych, a także pro-
rvadzenia dokumentacji z n,imi związanych,

- udział w dokonywaniu oceny warunków pracy
w zakładzie.

Uprawnienia służby BHP:

- przeprowadzanie kontroli stanu

- występowanie do pracodawcy z
nięcie zagrożeń,

- nagradzanie lub karanie pracownikó-w w sprawie
przestrzegania prawa pracy,

- wstrzymanie pracy maszyny lub urządzenia jak
,i wnioskowanie do pracodawcy o r,vstrzymanie
pracy w zakładzie, w przypadku stwierdzenia
bezpośredntego zagrożenia zdrowia lub życia pra-
cowników lub innych osób.

Nieutworzenie służby BHP jest wylłroczeniem prze-
ciwko praworn pracownika i jest zagrożone karą
grzywlly (art. 283 § 1 K. P.). Rolnan Czarnecki

,,KRVMINAŁKL,,"
18.01.br. 

- mieszkanka Śmigla z uI. H. Sienkiewicza
zgłosiła, ze jej brat, będąc w stan|ie po spożyciu a1-
koholu wszczął awanturę domową. Przybyły patrol
policji awanturnika nie zastał, a osoby znajdujące
się na miejscu pouczył.

24.01br. 
- około godziny 19.00 nieznani wówczas

splawcy w Śmiglu z ul. J. Iwaszkiewicza skradli
samochód VOLKSWAGEI\T TRANSPORTER na
szkodę mieszkańca Śnrigla. W u,yniku podjętych
czynrlości policjantów- z KPP w Kościanie i KP
rv śmiglu samochód, rozkręcony na częśc,i, odzy-
skano na telellie pow. l,volsztyńskiego, a sprawców
ustaIono.

25.01.br. 
- W Mororł,llic,v kierujący FIATEM SEI-

CENTO mieszkaniec Poznania nie zachował nale-
zytych środków ostrożności i doprowadz,ił do po-
ślizgu i zderzenia z prarvidłowo jadącym samocho-
dem ciężarowym IVECO, którym kierował miesz-
kaniec Zar. Sprawcę kolizji ukarano mandatem.

30.01.br. - 
policjanci z KP w Śmiglu w trakcie noc-

nego patro7u zaurłlażyli podejrzanie poruszający
się samochód AUDI, który - w trakcie wykony-
wania czynności zmleTzaJących do jego zatrzyma-
nia - oddalił się w l<ieru_nku Kościana. Na skutek
podjętych dalszych działań AUDI zatrzymano na

kościańskiej obwodnicy. Poruszający się nim męż-

czyźnt, mieszkańcy Poznania, okazali się być wła-
my\Maczami do aptek. Zostalt zatrzymani.

... zebrał H.Z,

BFIP w zakładzie,
wnioskarni o usu-

MlGRoL

Przedsiębiorstwo Produkcji, Hand]u i
informuie, że z dniem 2l lutego
POJAZDÓW PRZYSTOSOWANYCH

PRzElIslĘBItIRsIWo PRl|DUl(Gll HAłlDtU l llsŁUG n{ILlllGzYGll

,,SMIGROL" Sp. Z o.o.
64-030 Śmigiel, ul. Leszczyńska 16

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

Usług Rolniczych ,,ŚMIGROL" Sp. z o.o. w Śmiglu uprzejmie

br. WYKONUJE DODATKOWO PRZEGLĄDY TECHNICZNE
DO ZASILANIA GAZEM,

STACJA KONTROLI POJAZDOW

czynna od poniedziałku do p,iątku w godz. 7.00-17.00, w soboty w godz. 7.00-15.00

*re

PPHiR ,.Ś]!IGRCL" Sp. z o.o. w Śmiglu sprzeda p r a s_ę Z-224 o nr inw. 5g4l24 wg wyceny

ZAPRASZAMY!
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PoR,ADNIK KoN§IJMENTA
NIEUCZCIWA REI(LAMA

W pop]rzednim odcinku poradnika z\\,r,acałem

uwagę Państłva na najistotniejsze elementr,, oznaczcn
towarów handlowych, ważne z punktu widzenia kor-r-

sumenta. Z tą tematyką wiąze się ściśle problem le-
klamy, w tym zwłaszcza reklam.v nieclozrł,olonej.

Każda reklama zawiera lv sobie elementy rnfor-
irracji i równocześnie pelswazji. \Ąliększość obowią-
zujących zakazów reklamorvych ma na celu ograni-
czenie perswazyjnej furrkcji reklamy tak, aby po-
wstrzymac pęd do nabywania pewnych towarów, np.
alkoholu czy tytoniu.
Nas, konsumentów interesorvać raczej będzie f r-łr-rkc ja

informacyjna reklamy oraz ochrona przed elemenia-
mi dezinformacji. Nie jest rrroziiwe omówienie tuta.1

tych aspektów w odniesieniu do reklamy medialnel,
Skoncentrujmy się zatem rra reklamach elispor.olla-
nych w miejscach sprzedaży lub w-ręcz polączorll-ci-t
z sanym towarem.

Często zdarza się w praktyce, że oborvlązujące
u, obrocie rynkow5rm oznaczenia tolvalóu, są łączone
z napisami, znakami graficznymi lub innymi infor-
macjami o charakterze reklamo\\rym. Dopóty owe
elementy reklamy nie wpror,vadzają konsumenta
w błąd, wskazane praktyki należy uznać za dopusz-
czalne. Z chwilą jednak, gdy reklama) pop|zez ekspo-
nowanie określonych cech lub funkcji rvyrobu wy-
woła u odbiorcy takie skojarzenia myślowe, które
skłonią go do dokonania zakupu a informacje te są
ni.eprawdziwe, mamy do czynienia z bezprawiem.
Dezinformacje mogą polegać zalowno na podarriu in-
formacji nieprav,,dziwych, 3ak i na zatajeniu infor-
macji ,,niewygodnych", a mogą pl,zykładorvo doty-
czyć: pochodzenia towalu, ilości, jakości, składników,
sposobu wykonania, przydatności, zastosowania, na-
plawy, konserwacji itp.

Opisane przypadki ustalva z 1993 roku o zwaIcza-
rriu nieuczciwej konkurencji traktuje jako czyn
nieuczciwej konkulencji podlegaiący odpowiedziai-
ności cywilnej a nawet kat,nej. Postępowanie
w splawach nieuczciwej leklamy plowadzą delega-
tury Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentow
lub powiatowi (rrriejscy) rzecznicy konsumentów. Po-
stępowania te dotyczą przede wszystkim naruszeń
grupow"vch interesów konsumentólv i jedynie w wy-
jąti<owych przypadkach mogą prowadzić wprost do
cgzekvzowania roszczeń indywidualnych,

Szczególne zak^azy, dotyczą znakowania i reklamy
środków spozyw-czch. Jako przykładowe sposoby za-
kazanego wprowadzania w błąd konsumentów żyw-
ności możn2 11,ymienić: przypisywanie środkowi spo-
zywczemu właścirvości 1eku, stosowanie określeń
,,produkt ekologiczny" hez posiadarria stosorvnych
atestów, przypisywanie środkowi spozywczemu właś-

ciwości, których nie posiada np. okleślenir: nrargary-
ny jako masło rośIinne, itp.

Nie jest mozli.q,e w-skazanie w tak lilótkirn tek-
ście wszelkich mozliwych zagrożen konsumentów po-
plzez stosowanie nieuczciwych zabiegów reklamo-
rvych. Najprostszym zatem rozrviąza,niem będzie kon-
sultorvanie się w każdym wątpli..vynr prz;,padku,
z którym mozemy miec do czyniełria w oł:rocie ryn-
kclwl,tn, z powiatowym Izecznikiem konsumerrtóiv
ltib Inspekc:ją FIandlową.

}Ja zakończellie tego odcinka poradrrika poświęci-
nv kilka urł-ag ocl-ilonie przed reklamą uciążliwą.
-,-:li ;, r,ei;la1lla mogąca przybrać postac nagabywania
\,I., !]]_e lsC,!1 illłbliczrrl-rir 1ub np. przesyłarria towarów
i-.ie zaillo\\-_otl-,-cl-i. stanorr;i rórł,nież czyn zab1'oniony
usta\\-c\\,o. \\'laze sie olla ściśle z oclrroną prywat-
t-rosci korlsun-l€llta. iłtóia to pri-rvatiiość stanowi dob-
t,o osobrste i podlega oci"il,ollie z nlocy altykułu 24
Kodeksu cyr.r,ilnego.

Nie wdając się rv prarvne it-nplikacje zagadnienia,
pIagnę zachęcić v,,szystkici-r czr-teltlikorr, do zajmo-
wania aktywnej roli na rvnku i niepoddawaniu się
dyktatowi producentów, niektórych sprzedawców
olaz innlrch trieuczcivrych reklamodawców.

mgr Arkadiusz Wlekły
Powiatowy Rzecznik Konsumerrtów

ó4-030 śMlGlEt
ul. Kościuszki 6

tel. 0-65) 5180,20ó

PROFESJONALNE ZDJĘCIA:

- ślubne,

- ko,munijne,

- rodzinne,

- paszportowe,

- dowodowe, legitymacyjne w 3 min.

- reportażowe,

- reklamowe.
WYWoŁYWANIE F|LMóW l zDrĘc AMAToRsKlcH
SPRZEDAŻ:

- filmów,

- aparatów (2 lata gwarancji),

- albumów,

- 1ą6ęft,

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

akcesoriów fotograficznych,

- batelii do telefonó,w.

USŁUG| KSERO A3, A4 pomniejszonie , powiększonie
VIDEO FILMOWANIE
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w§§ ffi§w&ffi§§ BIE6I UŁl(zllE
Już po raz siódmy Społeczrra N{iejsko-Gmirrna

Rada Sportu, Kultury Fizycznej i Rekreacji v; Smig-
lu przy .łspółudziale centrum kultury w smiglu or-
ganizuje ViI OTWARTE BIEGI ULICZ]YE WYZWO-
LENIA SUtCla. W tym roku ich główn;zrn organi-
zatorem (to nowośc r,v działalncści rady sportu) jest
Gimnazjum i Samorządowa Szkoła Fodstawowa
v,, śmiglu.

Biegi odbędą się w sobotę, 26 lutego w godzinach
10.00-15.00. Start i meta przed szkołą na ul. Marii
I{,onopnickiej.
Zgłoszenia ekip, zespołów (szkół) wtaz z imiennymi
llstami uczestników należy dokonać najpóżniej do 22
lutego br, godz. i5.00 w Centrum Kultury w Śmiglu,
ut. T. Kościuszki 20 (li5townie: 64-030 Smigiel). Do
BIEGU OPEN zgłaszać się można telefonicznie
(0-65) 5-1B0-273.
Należy posiadac dokument tożsamości (dowód osobi-
sty, legitymację szkolną), aktualne badania l,ekarskie,
a nieletni. muszą mieć pisemną zgodę rodziców,
Dystanse dla dzieci (tylko z terenu pow. kościańskie-
go) - clddzielna klasyfikacja dla dziecząt i chłopców:
300 m klasy II, III i IV

BOOm-klasyViVI
1000 m - klasy I gimnazjum i VIII szkoły podsta-
wowej.
Ł'lczniorvie szkół średnich (tylko z z woJ. wielkopol-
skiego) startują w biegu OPEN.
Bieg głórvny OPEN (uczestnik nusi mieć ukończone
15 iat) - start o godz. 14.00. Dystans dla dziewczy-
nek i kobret - 1500 m, a dla chłopców i mężczyzn -3000 m, W tym biegu klasyfikacja zostanie przepl,o-
wadzona według grup rviekow}zgh; 15-19, 20-35,
36-45, 46-60 i pow-;,,źej 60 lat. Uczestnicy biegu
OPEN z wyjątkiem uczniów wpłacają wpisowe
!v wysokości 5,00 zlotych. Organizator zapewnia
wszystkim uczestnilrorrr biegu: szatnie, posiłek i go-
rącv napój,
Mapki tras poszczegóillych dyslansów będą wywie-
szon,e w holu szkoły.
§ekretariat zawodórv czynny będzie od godziny B.30
w szkole przy ul. Konopnickiej gdzie nalezy zgłosić
pi,zybycie i odebrać ł:oily konsumpcyjne,
Kierowniklem zawodólv jest Danuta Strzelczyk a sę-
dzią głównym - Zygmunt Ratajczak.

Na podsta,tłże REGULAMLNU opr. (H.Z.)

Wakacie
7 rakEeEką

WAI(ACYJNE SZKOLENIE
W czasie ferii zimowych GLKS ,,ORLĘ'IA" Czacz

organizował codziennie zajęc,ia dla swych zawodni-
ków. Uczestniczyło w nich 25 dziewcząt i chłopcó,ł,
którzy otrzymali też nowy sprzęt sportowy w postaci
rakietek, okładzin i pokrowców do rakietek.

W drugim tygodniu zorganizowano trzydniov,ly
turniej, w którym ,,każdy zmierzył się z każdym".
Wśród dziewcząL kolejno trzy pierv,usze miejsca za-
jęły: N{arta Ratajczak, Paulina Maślak i Natalia Ma-
ślak, a rvśród chłopców - Dawid Obiegała, Andrzej
Frąckowiak i Marcin Langner.

IIi ZIMOWY TUĘNIEJ
W dniach 2B-3l stycznia br. w szkole podsta-

worł,ej iv srniglu zorganizowano dla uczniów tejże
szkoł_v trzecl zimorw iurniej tenisa stołowego. Grał
,,każdy z każd.vm".
Wyniki przedstarviają się następująco:
Dzie rv c z ę t a:

z klas I-IV: 1, Nlarta Wa}igór,a z IYd, 2. Werorrika

Żurek z IIIc,3. Katarzyna Kublak z IYd,4. Justyna
Zurek z Ie,5, Ewelina Żurek z Ie.
z klas V_VIII: 1, Alina Kubiak z I Gd, 2. Ewelina
Skorczyk z Yc, 3, Arleta Maślak z Yd, 4. Marta Cie-
sielska z ve.
Chłopcy:
z klas I-IV: 1. Łukasz Szymański z IVe, 2. To,masz
Nawrot z IYb,3. Marcin Nitsche z IIc, 4. Łukasz Ko-
nieczny z IYb, 5. Błaszkowski Krzysztof z IIc.
z klas V-VIII: 1. Dariusz Szymański z YIc,2. Woj-
ciech Waligórskt z VIc, 3. X,Tichał Bednarczyk z YIc,
4. Bartosz Sikora z IGa, 5. Patryk Nowak z Vd,
6. Hubert Makała z Yd.

Organizator turnieju p. Danuta Strzelczyk za na-
szym pośrednictl,vem dziękuje Radzie Rodziców za
ufundowanie rragród dla wszystkich uczestników tur-
n,ieju.

TRENOWALI U NAS
W pierwszym tygodniu zńmowych ferii na obozie

sportowym tenisa stołolvego w Smiglu przebywali
zawodnicy z klubu WI}JIARY z Poznanta, z którymi
trenowali najmłodsi śnigielscy pingpongiści.
Natomiast w drugim tygodniu na naszych obiektach
przebyu,ali zawodnicy bardzo dobrego klubu STEL-
LA.z Gntezna. Oprócz wspólnych treningów rozegra-
no trzy mecze spar,ingowe rv kategoriach dziecięcych

,:i młodzieżolvych,
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Iv woJllwoDzKl TURI{IE.I I{LASYIrII{ACYJNY
SBNtOIioW

Złcltórv, 29 stycznia 2000 r.

Ogólem startorvało rv nim 32 zarvodnikór.,, lieprczetl-
tanci POLONII-ARSENAŁU zajęli następujące loka-
ty: Bartosz Glinka _ 5, Tadeusz l{ozło,ivski - 9,

Robert Bartosz - L7 i Darvid Bartoszkierlicz - tr8.

ELIMINACJE OKRĘGOWE
o PUCHAR ,,PRZBGLĄDU SPORTOWEGO" i PZTS

żAI(OW l MŁoDZlKoW
Smigiel, 6 lutego br.

Ogółerrr w tr,ilrlie; l.t staltrrrvało B0 za,"vo<lrli ko.,v'ióffi -
zerrtującvch 5 k]ubórv: POLONIĘ-ARS]INAŁ, ORLi]-
'lA Czacz, LZS UKS Bodzer,l,r;, JUNIORA Lt:sztttl
i SPARTAKUSA Kąkolervo.
,,Nasj." zajęli następujące lokaĘ.,-:

Żaczki (locznik 19B9 i młodsze): Werorrika Ztireli

- POLCNIA-ARStrNAŁ -- 1. rlie;sce. Irauiilla I!Ia-

ślak - 2. m. i Elstera Obiegala - obie ORLĘTA - 
1.

rniejsce, Justyna Zurei< r-j r Eti-e]ina Zurek --- 7 ilrelj-
sce - obie PCLONIA-I\RSENAŁ.
Żakt: Łukasz Szvnlans}ii POLOII]A-ARSENAŁ . -

1 miejsce, Klzysztof Wteczolek -- { 111. i Piotl Ko-
złowski - oboje ORLĘTA - 5 miejsce ofaz Nlarciri
Nitsche POLOI\TIA-ARSENAŁ - 14 mieJsce.

M ł o d zicy (10-13 lat): Łukasz Szymański - 1

miejsce, Paw-eł Zbyrad - 2, Tomasz Nalvrot -*- -i,

Patryk Kortieczn;, 16 i Patr;,k Nowak - 18 inieisce,
Wszyscy z POT,ONiI-ARSE}]AŁU.

Młodziczki: Arleta Maślak - 10 m., Ewelina
Skorczyk - 14 i L{arta Ciesielska * 15 m,iejsce.
Wszystkie POLONIA-ARSENAŁ.
Awans wywalczyli zarvodnicy, którzy zajęii pierwsze
1okaty.

}vI}iIKl ROZEGRANYCH MECZOW

lt liga

1.02.br. KKS STELLA-GOSiR Gniezno - POLO-
IVIA-ARSENAŁ 3:7. Punkty dla POLONII zdobyli:
Robert Bartosz i Dawid Bartoszkiewicz po !,0 oraz
Tadeusz Kozłowski i Bartosz Glinka po 0,5"

X{ecz bardzo wyrównany i do końca zacięty. Wystar-
czy odnotować, że aż 6 na 10 rozegranych pojedyn-
kólv zakończyło się wynikami trzys,etowymi.

11.02.br. AZS KU UAM Poznań - POLONIA-ARSE-
NAŁ 3 :7. Punkty dla POLONII zdobyli: Tadeusz
Kozłowski 2,5; Robert Bartosz 2,0; Bartłomiej GIin-
ka 1,5 oraz Dap,id Bartoszkiewicz 1,0.

13,02.br. UKS BODZEWO I - ORLĘTA Czacz 10 : B.

Punkt.v dla ORLĄT zdobyli: Grzegorz Stachowiak
3,5; Jan Szczepanek 2,ó oraz ]\{ariusz Wiera 2,0.

Najbliższe mecze:

W Śmiglu:

27.02. POLONIA II - TAJFUN II, godz. 11.00

5,03. POLONIA III - UKS Bodzewo I, godz. 10.00

W Czaczu: ]

5.03. ORLĘTA - HELIOS II Czempiń godz. 10.00
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