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Dzień dobry! Witom Poństwo serdecz-
nie i zoproszom do gimncstyki poronnej.
Miło spotkoć się ponownie po kolejnym

,,weekendzie stulecio". lście letnie upoły
i bezdeszczowo pogodo kozoły zopomnieć,
źe jest to dopiero poczqtek mojo, o nie
czerwiec, czy lipiec. Wielu z nos postono-
wiło spędzić ten czos no tzw. łonie notury,
ole tylko nojwytrwolsi wytrzymywoli towo-
rzystwo kleszczy, komorów i meszki, (tokie
musze| kqsojqce obrzydlistwo), które z nie-
zwykłq precyzjq otokowoły sprognione słoń-
cq cioło. Tym owodzim hordom nie zoszko-
dziły jokoś nogłe przymrozki (podobno no
Podlosiu nowet do -9o przy gruncie), które
zworzyly kwioty wielu wczesnych odmion
drzew i uprow. Nie dziwię się zotem, że
część z nos zotęskniło nowet trochę zo po-
wrotem do domu, w którym czekoło jok
zowsze wierno gimnostyko poronno, Prze-
stońmy teroz dropoć te wszystkie swędzqce
miejsco, stońmy przy szeroko otwortym ok-
nie i rozpoczynomy.

Czy zouwożyli poństwo przejeżdzojqcy
włośnie pod oknem somochód z biołymi
toblicomi rejestrocyjnymi? To nie był żodeh
,,ouslonder", to nosze outo otrzymujq od
poczqtku mojo nowe oznoczenio. To po to,

żeby jok Polok pojedzie procować nq Zo,
chód ,,no czorno" nie zdrodzoły go zoraz
czorne toblice przy somochodzie. Podobno
po przyjęciu do Unii Europejskiej będzie
możno zupełnie legolnie podejmowoć pro-
cę we wszystkich krojoch - już nie dwu-
nostki, ole piętnostki. Już widzę, jok pew-
nego dnio wymiecie z kroju połowę Polo-
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ków. Ale jeszcze zobowniej będzie, jok no ich miejsce
przyjodq Froncuzi, Belgowie, czy Niemcy (choćby
z downego NRD)! My sobie będziemy siedzieć, o oni
będq zo nos procowoć i jeszcze chwolić, jok w tej
polsce dobrze !

Póki co, możno pofontozjowoć, bo jok no rozie 9o-
nimy Zochód dopiero np, z cenomi benzyny i robimy
to tym szybciej im szybciej drożejqcy dolor ucieko
przed toniejqcq złotówkq. Mom nodzieję, że noszo
ekipo filmowo, któro wyjechoło do Tunezji no rozpo-
częcie reolizocji ,,Quo vodis" zdqży nokręcić zoplono-
wone zdjęcio, zonim tutoj, w kroju trzebo będzie zo-
pytoć quo vodis polsko gospodorko? A z drugiej stro-
ny, czy to nie ciekowe, że teroz możemy korzystoć
z egzotycznych miejsc o nie z ich nomiostek, które
z wielkim kunsztem wynojdywono w, Polsce? A tocy
Amerykonie nie umiejq sobie porodzić i mojqc do
dyspozycji kroj o rozmioroch prowie połowy kontynen-
tu przyjeżdżojq do nos, żeby film o Czeczeni kręcić
pod Poznoniem. Biorq chybo przykłod z zochodnich
olmli, kióre zo nic nie chcq ćwiczyć no poligonoch
u siebie, tylko nojbordziej chwolq sobie Drowsko Po-
rnorskie. Cóź, oni pewnie downo wyliczyli, że dewosto-
cjo terenu przyrodniczego jest bordziej opłocoIno
w Polsce niż u nich. A my tylko cieszymy się, że zo9ro-
nico płoci nom zo poczynione szkody. To coś tok, jok
z ,,dewizowymi" polowoniomi - tokze opłocoły się
nojbo nCziej przyjezd nym.

Poczqtek mojo przyniósł nie tylko zwiększone zoin-
teresowonie gimnostykq poronnq, ole tokże strqżq po-

żornq, co dzieje się zazvłyczoj zo sprowq św, Floriona
(,eśli chodzi o pozornictwo, o nie o gimnostykę). Pre-
zydent Kwośniewski powiedzioł przy tej okozji, źe
stroz jest u nos strosznie wożno. Pewnie dlotego, ze
rotu,je nowet tom, gdzie nie doje rody zreforrnowon§
służbc zdrowic, policjo, lvojsko i kto term jeszcze, jeś!i

w!ęc chopcy (o tokże dzieutczynki!) będq pilnie ćv,,i-

czyć 9imncstykę poronłrq, może w przyszłości dosicnq
się do szkół pozorniczych. Konkurencjo jest podobrro
znoczno (kilku kondydotów no jedno miejsce), o!e
no pewno worto. W zowodowej stroży pozorniej plo-
cuje ok, 2 tys. kobiet (znoczno emqncypocjo), jest kil-
ku generołów (mozliwość koriery), o i prccy ncl pewnc
wystorczy. Podczos długiego weekendu wybuchło po-
nod 1000 pożorów losów. W tym obsolutny rekcrd -
262 w ciqgu jednego dnio. Chlebo (o włościwie 09-
nio) powszedniego nie powinno więc dlo strqzoków
zobroknqć.

Teroz zechcq Poństwo poćwiczyć irochę somodzie|-
nie. -|o zojmę się iymczosem wertowoniem kolendorzo,
zeby ustolić, kiedy czeko nqs ponownie długie śv;ię-
towonie, Wyglqdo no to, że jeśli nie dotknie nos ko-
tcklizm związony z ustowieniem się w rzqd!<u wszys,i-

kich nojblizszych Ziemi ośmiu plcnet (łlostęprre tokie
zjowisko podobno ciopiero zq 7aO lot) i nie z!ik,"vl:lujq
pierv,rszego mojo, to już w przyszłym roku. V/ oc;eiri-
woniu tego miłego vłydorzenio zoproszcm ilu tlo:.ęp-
ne spotkonie.

Gimnastgkę poro,rlnq przygotouała i prouadzźla mgr J. S.
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Walne Z gt omadzenie Udziałowców Spółki,, ŚMIG-
ROL" 

-Przedsiębiorstlva 
Produkcji, Handlu i Usług

Rolniczych w Śmiglu odbyło się w sali widowisko-
wej Centrum Kultury w Śmiglu 15 kwietnia br, Na
61 uprawnionych osób uczestniczyło w nim 56 co
stanowiło gl,B0/o. Zgromadzeni,e otworzył przewod-
niczący rady nadzorczej spółdzielni Henryk Płócien-
nik, a przewodniczył mu członek zarządu Antoni Śli-
winski.
Gośćmi zgromadzenia byti: Burmistrz Śmigla Jerzy
Cieśla, przewodniczący Rady Miejskiej śmigla Zyg-
rnunt Konieczny, prezes Banku Spółdzielczego
w Śmiglu Jerzy Wojciechowski, plezes Okręgowego
Związku Ro],nikólv, Kółek i Organizacji Rolniczych
w Lesznie Marian Kasperski, prezes Kółka Rolni-
czego w Karminie Franciszek Zandecki oraz _pełno-
mocnik tego kółka Hieronim Wysocki.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej
PPHiUR ,,ŚMIGROL" wygłosił H. Płóciennik. Uwy-
puklił w nim działalność zarządu spółki na korzyść
roiników: nie podniesiono cen kombajnowania (cho-

ciaż tym rolnikom, którzy z gpŁatą za wykonanie tej

usługi w ]atach poprzednich zalegają - 
jej nie wy-

konano), stosorvano upusty, gdy dokonano gotówko-
wej przedpłaty, zainstalowano w kombajnach liczni-
ki motogodzin, dzięki którym rolnik płaci za faktycz-
ny czas konrbajnow-ania. ,,Mirno wszystko, zaintere-
s,owanie na usługi rolnicze jest z roku na rok mniej-
52ę" - stwierdził. Pozytywnym akcentem w pracy

zarządu spółki było poszerzenie działalności o pro-
dukcję rolną poprzez vlydzierżawienie 20 ha gruntu,
Reasumując: ,,Rada ocenia pracę Zarządu pozytyw-
nie. Wnoszę o udzielenie absolutorium dla Zarządll
Spółki w składzie: Ryszard. Fornalik - prezes, Ge-

nowefa Nowak - członek i Antoni Sliwiński .-
członek".

Sprawozdanie Zarządu PPHiUR ,,ŚMIGROL"
z działalności gospodarczo-finansowej za 1999 r, zło-

żył prezes spółki Ryszard Fornalik, który na wstępie

stwierdził: ,,Rok 1999 był siódmym rokiem prowa-

dzenia działainości gospodarczej prŻez naszą spółkę

i był to najlepszy rok (...) pod względem uzyskanych
wyników finansowych".
Udziałowcami spółki na koniec 1999 r, byŁo 25 kółek

rolniczych - jako osoby prawne i 36 pracowników
jako osoby tizyczue. Kapitał zakładowy spółki wy-
nosił 2708 udziałów po 100,00 zŁkażdy.
podstav,,ową formą działalności były usługi i produk-

cja warsztatowa, badania techniczne pojazdów oraz

usługi z\,vlązane z uplawami i zbiorami płodów ro1-

nych.

Y

Struktura osiągniętych przychodów w 1999 r,, któr,e

wyniosły 3.440.839.00 zł, przedstawia się następująco:
O Usługi i produkcja w-arsztatowa - 2.101.C5B zł, co
stanowi 61,1,0/o struktury przychodów,
O Usługi traktorowo-maszynowe - 786.882 zL,

22,86/o struktury,
O Badania techniczne pojazdów - 248,al6 zł 7,ż0lo
struktury,
O Pozostałe przychody - 284.420 zŁ, 8,30/o struk-
tury przychodów.
Uzyskiwane przychody ze stacji kontroii pojazdow
świadczą o tym, że ogromne pieniądze, lrtór,e zain-
westowano w latach poprzednich, nie poszły na mar-
ne. Warto podkreślić, ż,e w roku ubiegłym usługi
świadczone na tej stacji poszerzyliśmy o dokonywa-
nie badań technicznych pojazdów przystosowanych
do zasilania gazern.
Na inwestycJe z własnygfu środków wydatkowano
kwotę 101.030 zł, w tym rn,in. na zakup ciodatkcwych
urządzeń do stacji kontroli pojazdów 20.i11 zł, i te-
mont kapitalny autobusu. 4I.25! zŁ.

Największą pozycję w kosztach stanowiło utrzymanie
pracowników, których średnio zatrudniano 74 osoby
i było to mniej o 10 osób ntż w roku 1998. Wynagro-
dzenie pracowników olaz obowiązkowe świadczenia
na ich Tzecz,. ZUS, bhp, ZFŚS stanowią 650io kosztów
ogółem,
Spółka wypracowała zysk bilansowy brutto w wyso-
kości 141.4B7,72 zł, który jest wyższy w por,ównaniu
do 1998 r. o 38.923,03 złote. ,,Zarząd i Rada Nadzor-
cza wrrioskują (...) by zysk brutto (...) po pomniejsze-
niu o podatek dochodowy od osób prawnych w kwo-
cie 63.134,00 zł, czyli zysk netto w kwoc,ie 78.353,42

złote przeznaczyć na dywidendę dia Udziałowców
oraz na fundusze rozwojowe spółki"'.,
Spółka dofinansowywała również niektóre organiza-
cie społeczn€ na łączną kw-otę 10.001,99 zł: sport -
4.444,74 zł (zakup koszulek i bezpłatny przewóz za-
wodników), oświata - 1.000,00 zł (szkoŁa podstawo-
wa i ]iceum), kultura - 500,00 (Żency Wielkopoiscy),
wsparcie działalności KGW i KR łącznie z dożynka-
mi w kwocie 2.657,25 złotych, straże pożarne -
900,00 zł i Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Funda-
cja Dzieciom 500,00 złotych.
Jedynym nie do końca zrealizowanym wnioskiem
z poprzedniego Walnego Zgromadzenia jest wjazd do

stacji kontroli pojazdów z trasy E5. ,,Spółka doko,
nała wymiany ogrodzenia wraz z bramą wjazdową.
Natomiast poz,ostałą część zadania współnie z Urzę-
dem Miejskim planujemy wykonać w roku 2000".

Prezes R. Fornalik sprawozdanie z działainości w ro-
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ktr 1999 zakończył: ,,.,. dziękuję r,vszystkim lJdzia-
łowconi, lvładzom samorządowym naszego Po.łiatu
i Gmin5r za \^rspółplacę, clziękuję rów-niez za sprawną
obsługę Barriiowi Spódzielczemu w Śiniglu"'.

Dyskusji nad sprarvozdaniami" nre było -. 
-v1,/aii]!

zostało poprzedzone ze brairiami i;1,o ciol,.,,isi;o.r.;.iili.
Prezes OZRK1CIt w Leszr-iie lćai,ra.l li,aspers}ri iii;.ri-
mierzowi Maślakowi ze Srilr;la i Frailciszko,wi ZaiL-
deckiemu z Karmina wręczvi ineriale j.i:iienia jr,ir:.-

KSYIVTILIANA JACKO\,VI]KiŁGO, a spuilkę,,Ś_ i,ł-
ROL", ,,która jest w krajorvej czlió.",ce =,ł tej i..;iłe-
gorii zakładów" wyróżnił iisteii-r grati:lac1-;n;;...-l.
W wystąpieniu irr.in. przecis'ua,wił li;;stęl:ujące zag;;ti-
nienia: świat a Polska w ){X lviei.lu, j]oislla a ,_]nia

Europejska, poiityka państw-a_ wollec lolskiej wsi --,
nie tylko wobec zarnieszkujĘcyclr l,a nie.j i,clnikći;,i
,,Nasze spor]y polityczne dc niczegc lrie ciopro,"",a.ci.zą";

zwtązkt zav",odolve a rząć,,. ,,Zvłlą3kl {ńu.;zą il-,,icc
prawo do rozmów z tząderrr, a tząri, lutłsi ieaiizoivaĆ
postulaty".

M. Kasperski ustosunkował się te;l r1o rea.izł;,y,,llrl;,,r:h
reform: zdro"wia 

- na 1800 Wie]Liogoian co tj jest
chory psychiczni.e ,,bo się cienerł-itrje. 51ciyz rrie rna
placy", 800/o,łyoatkó,nr irochłania- a.dmil:Lisi:.,acja; ;ci-
ministracji - tyiko 300l'o pcirarcia gdr,ż s|llii, ,-. ]-|)-

wiaty i woje,wództł,la mają zd yylĄły udział .; c]ccilo-
dach własnych; emerytainei - llikt nie zo.ajc sobie
sprawy z tega, że emerytuI,,v ciziś rnłcd,,lc]. iu,cizl -,ły-
niosą 360/o ich obecnej pensji.

Walire Zgr araałJ"zenie S pra,,r,: zd a;.,ł cze D i. l e3 a. t ó,;;
Gminnego Zvłiązku Rolnikórv, K,rłelr i Organizacji
Rolniczych w śnriglu_ 

"db;,,ło 
się rl sali -51d6.,:,,1;],1gl,r,,gJ

wej Centrum Ktlltrrry rv Smiglu j6 ];l,r,ieilria br, Na
3B uprawnionych uczestniczyło rv niłl 2_.:iele;ató..,.
co stanowi 65,80/ł. Ctwarcia zgromacizenra dokoilał
plezes GZRI{1OR w Śiniglu Z5,glilitnt I(cniecznv,
który porvitał tez zap1,oszonych gości: Burl,t-iistrza
Smigla Jerzego e ieślę, -lvj.cepTezesa Okręgcwego
ZRKiOR w Lesznie Jacka jankowiaka, ilysza.ida For-
naiika - członka Klajor,l,,,e; Rariy ZRKiCIt i róu,no-
cześnie radnego Rai}l Pglyiatu I(ościańskiego oraz
plezesa spółki,,Ś},{iGRCL", },{arię Stachorviak -reprezent,-tjącą Oddział Zamiejscowv Wiel]<opl;lskie-
go CśroCka Doradztlł,a Roinicze§o w Lesznie oraz
Jalosłarva Miedziarka 

- 
komendania komisaliatił

trclic.ji -.ł, Śn-tiglu i niżej podpisanegc.
Spra.i;cz,iante z działainości GZRI<iC}', w roku

t999 złożył Z. Konieczny. ,,LIźja koieil,i1, s!óirł,y juź:

rok od reaktEuou:anża naszej clzźałrilnoścź zusźqzko-
uej. W cźqgu tych sźedrnźu lgt nasz ztużqzek sźę roz-
uijał, a to dzźęki przgch,11lr.aści IJrzędu Mżejskiego
Śmżgla, u którgm maln_T! stuoje bzuro orez dał:rej
tłspółpracy z Przedsźębżorstl"aer,z Prac|,ukcji FtcLrł,cłlu

Swe wystąpienie zakończył apelem: rolnictwo musi
być wspomagane! ,,1J nas na hektar dotujerny dwa
zŁote, na Zachodzie 

- 
600 złoŁydn".

Walne Zgromadzenie między innymi podjęło
uch.łały: o udz,ieleniu skwitowanla Zarządowi Spół-
ki 

- 
jednogłośnie, podziału wyniku finansowego: na

fundusz społeczny przeznaczano 5.000 zł, na fundusz
rezerwowy 

- 
40.857 zł, a resztę na deWidendy: 1

udział : 12 złaŁych. Jednogłośnie do Spółki jako
udziałowca przyjęto Kółko Rolnicze rv Karminie.

]]oironano również wyb,oru Rady Nadzorczej Spół-
ki. Eyły one tajne i głoso,wało 2594 udziałów, z któ-
r;lch 2449 było ważnych. Skład rady się nie zmienił

- wybrano nową ,,starą" radę: Marian Wawrzyniak

- Glińsko, Henryk Płóciennik - łVydorowo (prze-
,o;odniczący), Leon Ogrodowczyk - Czacz, Jan Dorsz

- Spławie, Jacek Wasj,eiewski 
- 

Poladowo, Henryk
Żak 

- 
PTz rsi6Ęą Po}ska, Marian Skoracki - 

NorĘy
Białcz, Jan Łabęda 

- 
pracownik spółki i Czesław

Żurczak _- placownik spółki.
Ryszard Fornalik składając gratulacje nowowybra-
nyrn członkom rady powiedział: ,,układ nie uległ
zrn-ianie, ale w tej kaclencji będzie więcej pracy bo
przyszłość rolnictwa jest pesymisĘczna. Liczę na
dalszą dobrą współpracę nad rozwojem spółki i pom-
nazariem jej majątku". H. Płóciennik podziękował
i ,,... zap,ewniam zarząd, ze praca będzie układać się
d_obrze, będziemy solidnie \^,spółpracować nad roz-
\iJojem tej firmy".

(H. z.)

ż TJsług Roiniczyc'Il ,,ŚXIiGROL". Nasz zuiqzeLł jesi
jeclngm znźelicznyclt, us \\'ielkopolsce, który zutrud-
TLi(i pTccolbrłżka (...). Nct clolcre wynlkź nasze j praca,
gc|,gz tak jesteśmg acenźanź, składa sźę róusnież zlal,l,-
g u : o w anż e alłty u zt ta ź e j sk i e g a, pr e ze s ólł ił ół ek, c zł arl-
iłou raCg ź jej prezydium, lm uszgstkźm, a szczegól-
r"źe spótce ,,ŚMIGROL" (,..) składam serdeczne po-
dzięhowanie - powiedział na wstępie prezes Gmin-
nego Zwtązku Rolników, Kółek i Organi.zacji Rolni-
czlrch.
\Ąr i999 r, rv sllłacl gnrirrnego związku wchodziło 17

kóiek rolniczvch, 4 koła gospodyń wiejskich oraz
i]PtiiUR spółka ,,SL,{IGROL". ogółem w ZWiąZl(u
'r.vła zrze::zonych 271 osób.
r}1 na j -;rażrrie j sz-; ch clzia" 1a ii ci,okony,"3;gnych w rrrinio -
D}ii,n loku i]IeZeS ra.in. zaliczył:
& czvnne p1,otest5,- roiników prz-,v *urasie Ec ,."v Nie-
tłzko-wie i cz,v,niie uczestniczenie rv cgólnopolsr<iej
rnarłifestacji ro].nirórv pod LJRM rv War,sza,;łle oi,gż
ui,l.rorzenje fundusztł x]Cmocy dla protestujących ro1-
rrikó."łr,

& raiilicioivanie spctka,rrj.a z udziałem członkó.,łr PSL,
I3S, scł',-",sćr:,l, prezesó,w ]iółeil rłlni",7.Jc}r araz czi.łn-
l<ów racirr, i<tórego c€lem iryło tlrnówienie aktuai:lej

Wffi&ffiffi ffiffiffiffi ffi €§ffi
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sytuacji \I,/ Iolnictwie,
@ uczestn'rczellie członków prezydium rady w posie-
dzeniu liomis;i F.clnictwa Rady Miejskiej Smigla,
którego tenatem było tworzenie i działanie grup
producenckich,
S wspólorganrzor,i,anie dozynek gminnych,
& zorgaiilzo,,l,anie szkolenia na temat wymagań ja-
i<ościc,,v;,-ch ciia mieka surowego w skupre,
@ zaniali,ianle rr:ia'teriału siewnego i sadzeniakowe-
9O,
@ uczestniczenie w ;ubileuszowych obchodach 40-ie-
cia kółka rolniczego w Spławiu.
Dla członkiń i(Gił, przy współudziaie pracownika
cśrccika cioladz'iwa r"oiniczego, zorganizowano:

rn,ienia,
ł§ plezeniację sprzęi,u rehabiiitacyjrrego,
€i poi",,;rz prz-);gotoĘ,ania śłviątecznych stroików.
W rar;-:aclr doraclzt-n;a socjalno-bytowego przeplowa-
clzcno szJ<oienia na temat rent i emerytur rolniczych
oraz innyc}r śr,,viaciczeń społecznych - zasiłki spe-
cjaii:le i celowe oraz zasady ich przydzielania.
Biorąc pod uv,agę trudną sytuację rolników, plezy-
cl,iurn postanowiłc nie podwyzszać składki członko-
",vskiej na rok ż000 i y7 dalszym ciągu pozostaje ona
iia poziomie i998 roku.
Na kł:nźec chcżałłłan,ł podkreśl,ić. że moja praca jako
prezes& lak ż pozastałEch członkou.s prezEdźum jest
apartu na działanźu społecznuTl - nie pobieramy
z,t,ego tyttLł tL :r.dilego wg nagrodzenża.

Sprarl.,czdalie flrrairsor,ł,e z działalności rv 1999 r.
złażyła pi,ie w.oCnicząca komrs j i rerł,iz;, j rle j Genorref a

]iTowak.
?ioniisja str,,,ier,jziła) ze \\I rlinion_vnr roku gl-trtnllr-

zu,iązek d.;,,spoilort,ał kwotą ].i.ó77.?9 zł, Prz5-chod1-

cgółe:n v"vniosl-; E.28o,C9 zł. rv tl-m: m,in.: składki
człon],-,o-+rs}rie 7.TCIJ.CO zł i dochod z zaba\y}, karna-
rą,ało.,vej 442.95 zł. \T},datkov\,ano 10.ó63,09 złot_vch.

Róznica i-rrz},chodóiv i. kosztórv starrowi nadwyżkę
w k-,,;ccie ]..0la.T0 zł. Na ocirębnl,m koncie banko-
wym uioko,,r.,ano k,"votę ó67,33 zł, którą jest fundusz
dla prot estl-rjąc;"-ch rolników.

D),,sj<li,*ii iiad s:lral.vozCaniami nie }:yło. Jedno-
głośnie Raijzie GZRKiOR, udzielono absoiutorium.

i]o Gt,;linnegc Zwlązku Rolników, Kółek i Orga-
nizacji F.o1nicz;;ch iv śniglu jednogłośnie przyjęto:
Koło Gosllcdi,ń \ĄIie]skich w Czaczu, Kółko Rolnicze
";y K_arśnica.ch, Kolko Rolnicze w Nowym Białczu
i Kółko Rolilicze rł, Wonieściu.

Wolne głos-,.- i \1,ll1oski rozpoczął Z. Koilieczny,
iliór;, 21r,lć_;cił sie c',o zebranr-ch w imieniu lzby Ro1-

rriczej tł, Poznal-iil-L o pcparcie swymi podpisami ini-
cjaty.ł1,,itsrai-,-ocia,rvczej samorządu rolniczego do

SpIa\rY Lic1^,ii-aleilla .:Sta *-\- o zrvlocie podatku akcy-
Zo\Ą,ego Za-li-ai,i€go \-,- ceilie paliwa rolniczego, Zasyg-
nalizcr.,-a1 tez ,,,robiei-tl poborll ro].ników do służby
wo jskolve j.

Jacek Jankowiak wyraził swe zadowolenie, że rr'aże
uczestniczyć w zebraniu ,,najlepiej działającego
związku w byłym województwie leszczyńskim, a kto
wie, czy nie w kraju". A następnie podzieiił się re-
fleksjami na temat obecnej sytuacji rolnictwa i go-
spodarstw chłopskich - ,,rolnik zjada własny ogon,
a do usług rolniczych dokłada z innych form dzia"ła1-

ności". Duże zagrożenie widzi w przejmowaniu ka-
pitału ptzez zagranicznych rnrvestorów.,,Jesteśmy
zawiedzeni działalnością koleinych rządów - 

v/y-
tworzyła się stagnacja i tnarazm. Przegrywamy
\Ą, wyborach, bo nie wszyscy mieszkańcy wsi są ro}-
nikami,a c'i co ze w,si wyszli do miasta, już iei nie
rozumieją". Skąd Balcerowicz będzie brał pieniądze,
gdy wszystko sprywat;,zuje? Ujemny bilans handlo-
wy mamy ze wszystkimi krajami. ZapowiedziaŁ też
dodatkowe obciążenia rolnictwa; polisy ubezpiecze-
niowe OC dia kombajnów i wzrost opłat rejestracyj-
nych z 66,00 zł na 135,00 zł. ,,Współczesily roj,nik
musi dobrze znać pTawo, szczególnie kodeks cy-tlilny,
a w nim artykuł 605 i dalsze, które mówią o dosta-
r.vach i kontraktacji".

Paweł Dolynek ze Starego Bojanowa zadał pytanie
czy kółka zorganizują strajki w związku z paliwem.

,,Rozmowy nic nie dadzą, problem zostanie tozwtąza-
ny przed wyborami, a po nich dwa razy nam zabiorą.
7, tego gadania nic nie ma".

R,vszard Fornalik jednoznacznie stwierdził, że otga-
nrzacia zrł,tązkorva rrrusi mieĆ zaplecze polityczne,
zrvrązki zarvodolve muszą rrrieó przełozeni.e ustawo-
rve. ..It1-1 bedą srh-riejsze doły, obojętnie jaki to lrędzie
r"ząd. to bedzre tnusiał srę z nimi liczyć, ale .,. są sy-
tuacJe gd1- zrviązkorviec głosuje przeciw- związkowco-
w].".

Sprolvokowany stwierdzeniem jednego z uczestni-
ków zgromadzenia, ze o p,ewnej sprawie rrie wiedział,
zaapelowałem o czytanie,,Witryny ŚnrigieIskiej",
}itóra pełni rolę przekaźnika informacji. Z niej wiele
można się dowiedzieć co dzieje się w gminie,
w spółdzielniach zwtązkach i organizacjach, bo gdy

się o tym nte wie - najłatwiej por,viedziec: nic slę

nie robi. A to jest nieprawdą.

Z. Konteczny pornformował zelrranych, ze powo-
łano powiaf6qly sejmik chłopski w kościanie, któ-
rego u,icepl€zesem został Hieronim Wysocki z Kar-
nrina. Jego celem - powiedział obecny na zgloma-
dzeniu rł,iceprezes - 

jest przepływ informacjl. Ma
on tez pełnić w tych gmlnach, w których nie działają
gtlinne związki kółek rolniczych, ro}ę związku. ,,Sku-
pia elektorat PSL-u" ktoś uzupełnił.

(H.z.)
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XWfi Sesja Rady trVTiejskiej Smigl&"""
... odbyła się 27 kwietnia br. Uczestniczyli w niej

wszyscy radni Rady Miejskiej Śmigla, radny Rady
Powiatu Kościańskiego Henryk Skrzypczak, sołtysi:
Glińska - Eugeniusz Stachowski, Karśnic - Zbig-
niew Kędziora i Spławia - Sławomir Grzelczyk;
przewodniczący komitetów osiedlowych: nr Ii - Jó-
zet Hermanowicz i nr III Jerzy Grzeiczyk, Nie
wszyscy goście jednak dotrwali do końca - sesja
trwała niespełna 6 godzin..

Co ROBIŁ Z^B,ZĄD?

Sprawozdanie z dzlała]ności Zarządu Miejskiego
Śmigla w okresie między sesjami złożył Burmistrz
Śmigla Jerzy Cieśia. Zarząd między innymi:
@ dokonał wyboru trybu zamówienia publiczneffi
przetarg nieograniczony, którego jedynym kryte-
rium będzie cena - na wykonanie: kanalizacji desz-
czowej na uI. A. Dudycza i Bocznej w Nietążkcwie;
mo,dernizacji 70 m drogi oraz chodników w Starej
Przysiece Drugiej 1. etap; modernizacji odcinka dro-
gi (jezdnia z trylinki, chodnik z kostki brukorvej)
ul. Piaskowej w Bruszczewie,
O dokonał wyboru trybu zamówienia publicznego -zapytania o cenę - na równanie dróg gruntowych
w mieście i gminie Śmigiel,
E z dwóch prawidłowych (wpłynęły cztery) ofert
w-ybrał Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe EL-
PRO-EKO z Poznania na wykonawcę sieci wodocią-
gowej w Przysiece Polskiej na ul. Bruszczewskiej,
@ tozpatrzvł 4 wnioski o przydział lokalu mieszkal-
nego - do 3 ustosunkował się negatywne, a jednego
wnioskującego wpisał na listę oczekujących na przy-
dział,
C negatywnie załatwił wniosek odrrośni.e zamiany
lokalu mieszkalnego,

@ rozpatrzył 5 wniosk6w o przyznanie dotacji finan-
sowych: dwa załat.łił negatywnie, jeden przekazał
Gminnej Komisj ds. Rozwiązywania Problemów A1-
koholowych, a dwa załatwił pozytywnie: 11.000,00
na opłacenie zespołu muzycznego otaz wybicie oko-
]icznościowych medali z okazji 10-1ecia istnienia sa-
morządu terytorialnego oraz 6.000,00 na wymianę
pieca c.o. rv kotłowni pałacu - szkoły podstawowej
w Czaczu.

PRZE§ŁANKI WEJSCIA ROLNICTWA DO UNII
EUROPEJSKIEJ

Problem ten stał się temat,em wrodącym tej sesji
i omówili go: Jacek Grabowski - dyr. Wydziału RoI-
nictwa w Wielkopoiskim Urzędzie Wojewódzkim
w Poznaniu oraz Marian Kasperski - radny Sejmi-
ku Wieikopolskiego. Główne myśli referentów oraz

dyskusyjne wątki przedstarł,ię lv następnym nume-
TZe,

UcHwAŁY, UcHwAŁY,,.

Podjęto ich 14, a wśród nich m.in. rv sprawach:

C trybu postępowania o udzielenie dotacjt z budże-
tu podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów
publicznych .- takie podmioty mogą występować
z wnioskiem o dotację na realizację zadań publicz-
nych należących do zadań gminy, w szczególności
r,r, zakresie:

- kultury fizycznej, sportu i turystyki,

- kultury i sztuki,

- oświaty i wychowania,

- ochrony zdrowia, rehabiiitacji, przeciwdziałania
alkoholizmowi i innych uzależnień,

- pomocy społecznej,

- wspierania osób niepełnosprawnych,

- ochrony środowiska.

Wniosek o pTzyznane dotacji winien zalvierać:

1. i§azwę podmiotu ubiegającego się o dotację.
2. Pełną nazwę dotowanego zadania publicznego

oraz miejsce i czas jego realizacji.
3. Przewidziane koszty całkowrte zadania.
4. Żródła sfinansowania kosztów zadania.
5. Wysokość wnioskowanej dotacji z budżetu gmi-

ny.

O zbycia (wyrażenia zgody na zbyci,e) w drodze
przetargu gruntu nie zabudowanego, położonego
w Śmiglu ptzy u]. Południowej (za betoniarnią)
o pow. 0.92.66 ha,

C zbycia (wyrażenie zgody na zbycie) w drodze
przetargu gruntu położonego w Przysiece Polskiej
o pow. 6.04,22 ha. Grunt ten jest położony w tere-
nach powierzchnio,wych eksploatacji kruszywa i o
jego zakup wystąpili nowi właściciele (z Warszawy)
cegielni w Przysiece Starej. Ustąlono cenę wywo-
ławczą w kwocie 35.000,00 za hektar.

WOLNE GŁOSY

Urszula Ratlke, członek Rady Nadzorczej Zespołu
Opieki Zdrowotnej w Kościanie poinformowała rad-
nych o zakresie świadczonych usług medycznych,
z których mogą korzystać ubezpieczeni w Wielko-
polskiej Kasie Chorych mieszkańcy.
Do tematu polvrócę w następnym nunelze.

Radni upowaznili przewodniczącego Rady do wy-
stosowania pisma do Wojewody Wielkopolskiego od-
nośnie nie powoływania do wojska młodych rolni-
ków - właścicieli gospodarstw rolnych o większym
obszarze,

(H.z.)
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ffia§wa*mle§sae dokonania w 1$9$ J. w $lgnBg§u

KANALIZACJA:
O na terenie przy stawach przy trasie E5 wykonano
komorę przelewu od strony cmentarza i komorę roz-
działu po stronie przeciwnej oraz 2 równoległe ko-
lektory po 40 m długości zakończone 2 studniami re-
wizyjnymi. Wykonanie tych prac pozwoliło na połą-
czenie i uruchomienie kanalizacji wybudowanej
u, 1998 roku.
Po stronie crnentarza ponadto wykonano studnię
ściekołvą, a ,,pTzy okazji" wyczyszczono mały staw.
Wartość wykonanych prac 181,533 złote
a opTacowano dokurrrentację projektowo-kosztory-
sową oraz w-ybudowano kanalizację - kolektor ogól-
nospławny o długości 419 m z i2 studniami rewizyj-
nymi w tll. Północnej. Poniesiono koszty w wysokoś-
c,i 326.757 złotycŁt,
WODOCIĄGOWANIE:
9 ul. W. Łepkowcza i Winnickiej - wybud,owano
sieć rozdzielczą o łącznej długości 1.494 m. Budowę
przyŁączy mieszkańcy zobowiązali się wykonać na
r,vłasny koszt. Wartość wykonanych prac: 47,420 zŁ.
Koszt całego zadania (w i998 ułożono sieć tranzytową
.ł u1. Nfłyńskiej i Polnej o długości 5BB m) 80.002 zł,
@ sporządzono podkłady geodezyjne niezbędne do
opracowania dokurnentacji projektowej na budowę
sieci wcdociągo-łej dla ul. Południowej, Rolnej, Mo-
rownickiej, ir,iaszkiervi za torami, Na Durki
(oraz Bruszcze.,vs}<iej ra; Przysiece Polskiej), Koszt
7.850 złoĘ,clr.
MODERNIZACJA ULIC:
@ ul. tr. Oxzeszlrorvej - po obu stronach jezdni na
całej jej ciługości tj. 520 m wykonano ścieki z kostki
brukowej na łarvie fundarnentowej oraz ułożono
warstwę ścieralną o grubości 5 cm z masy mineral-
no-asfaltowej na powierzchni 3.868 m'. Wartośc wy-
konanych prac: i22.0B2 zŁ,

@ ul. Farna - kontynuowano rozpoczęty w 1998 r.
rernont uiicy na odcinku 40 rn. Położono nawierzch-
nię z brukowca (kamienie) na pow. 197 m', chodnik
z płytek na pow. 104 m'wjazdy o pow. 9 m', zamon-
towano 71 m kralvężników oraz studzienkę ściekową.
Łącznte ułożono brukowiec na całej długości ulicy
126 m i pow. 697 m'. Całkowity koszt wyniósł 29.535
złotych, a za prace w roku ubiegłym 9.999 złotych,
@ ul. J. Iwaszkier,.ricza - zakończoną realizowaną od
1996 r. modernizację - utwardzenie nawierzchni.
W 1999 r. położono nawierzchnię z tryiinki na odcin-
ku 72 m i połv. 432 m' Poniesiono koszt 16.606 zł.
T,ącznie utwardzono jezdnię na długości 446 m
o pow. 2.957 m2. Koszt całej inwestycji wyniósł
93.B41 złot_vch,
@ ul. S. I{ędzierskiego - kontynuowano prace zwią-
zane z utwardzeniern nawierzchni: odcinek o długoś-
ci 65,50 i pow. 393 m' utwardzono trylinką. Całości

jeszcze nie zako,ńczono. Poniesiono koszt w wysokoś-
ci 19.284 złotych.

O ul. Poprzeczna - po obu stronach jezdni ułożono,
krawężniki o łącznej długości \44 m, wyrównano
istniejącą podbudowę brukową tłuczniem oraz uło-
żono warstwę jezdną z masy asfaltowej o grubości
5 cm na całej długości, tj. 80 m i pow. 370 m'. Y/ar-
tość prac: 12.000 zło,tych,

O ul. J. Kilińskiego - w związku z -wymianą sieci
gazowej przez WOZG Poznań w ulicy p,owiatowej,
wykonane zastały prace związane z przywróceniem
jej stanu pierwotnego: frezowanie nawierzchni hi-
tumicznej o pow. 4.400 rn', odtworzenie przekopów
w jezdni 

- 872,5 m2, położenie dywanika asfaltowe-
go o grubości 5 cm na pow. 3.800 mż. W następstwie
podp,isanego porozumienia pomiędzy Starostwem
a Gminą, Starostwo, przekazaŁo Gminie środki w wy-
sokości 90.158 zł na sprawy zw-iązane z wynrjaną
zniszczonej kanalizacji burzowej oraz na naprawę
chodników. Uzyskana kwota pozrvoliła zrefundować
poniesione koszty związane z zakupern kostki bruko-
wej, krawężników, betonu, obrzeży i innych rnate-
riałów do rernontu kanalizacji. Za te środki wykona-
no: po obu stronach jezdni na odcinku 450 rn ułożono
ścieki z kostki brukowej o długości 903 m i pow.
IB m2 oraz na odcinku o długości B95 m i powierzch-
ni 1.343 m'chodniki z kostki i nowe krawęzniki, wy-
mieniono kanalizację na odcinku 324 m - założono
nową z rur PCV oraz zakupiono kostkę brukową za
2.B82 zł na utrvardzenie ul. Staszica.

€ ul. Polna - wykonano: regulację, niv,zelowanie,
profilowanie i trasowanie nowego przelriegu tej uli-
cy; utwardzenie odcinka <irogi tłuczniem; przepust
pod wytyczoną drogą oraz ustawienie w zwl,ązku
z wykupem terenu nowego ogrodzenia przy prywat-
nej posesji. Koszt 20.000 złotych,

O uI. Matejki - za ułożenie krawężników drogo-
rł,ych na odcinku 41 rt oraz wykonanie wpustu ulicz-
nego wraz z l0 m. przyłączem zapłacono 4.63Ą zł.

CHODNIKI:
O ul. św. Wita - rozebrano stary chodnik, zamonto-
wano (w większej części) nowe krawężniki oraz uło-
żono chodnik z kostki brukovrej na długości 380 m
i pow. 643 m2,

O ul. Powstańców Wielkopolskich - Iozeblano sta-
ry chodrrik, zamontowano nowe krawężniki oraz uło*
żono chodnik z kostki brukowej rra długości 200 m
i pow. 310 m'.

Koszt rernontu obu tych ulic w 1999 roku wyniósł
40.000 zł, (użyte materiały zakupiono w 1998 r.).

Wartość zadania ogółem wyniosła 68.486 zł, w tyrn
dotacja z lJrzędu Wojewódzkiego 28.086 zł,
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O ul. Dudycza _ ułożono 586 m krawężników, wy-
budowano 2 wpusty uliczne oraz ułożono odcinek
ckrodnika z kostki brukowej o dugości 107 m i pow.
148 m' wraz z obrzeżami po obu stronach chodnika.
Wartość prac 27.876 z!,
O pl. Wojska Polskiego na odcinku B1,5 m
1 po\M. 203,75 m2 wymieniono stary chodnik z beto-
nowych płytek na nowy z kostki brukowej. War-tość
prac 10.677 zŁotych,
C ul. Jagiellońska - na odcinku 83,50 m i pow.
196,20 mź ,"vymieniono chodnik z płytek betonowych
na nowy z kostki brukowej. Koszt !0.034 zł,
@ ul. Młyńska - na odcinku 100 m ułożono kra-
wężniki oraz z materiałów z rozbiórki chodnik
o pow. 100 m'. Pracę wykonano w czynie społecz-
nym (1.440 zł).

OSWIETLENIE:
6 ul. Południowa - dobudowano dwa odcinki prze-
wodu oświetleniowego o łącznej dugości 35B nr oraz
zamontowano 7 opraw ulicznych,
8 ul. Młyńska - dobudowano przewód oświetlenio-
wy o długości 80 m wraz z zabudor,vą oprawy ultcz-
nej na skrzyżowaniu uI. Młyńskiej z Folną drogą
w kierunku uL W. Łepkowcza. l(oszt prac na obu
u]icach - 10.357 złotych,
O na skrzyżowaniu ul. Dudycza z uI. Boczną zamon-
towano na jednym słupie dwie oprawy uliczne, na-
tomiast zdjętą z tego slupa oprawę zamontowano na
słupie przy ul. A. Dudycza,
O założona 2 nowe oprawy uliczne: na skrzyżowa-
niu ul. Ogrodowej z Fołudniową oraz na ul. Bocznej.
Wartość prac na obu ulicach - 2,944 złote.

A PONADTO:
G dokonano zewnętrznej i wewnętrznej konserwacji
wiatraków środkiem przeciw działaniom ognia, owa-
dów i grzybów oraz sinicy; uzupełniono brakujące
elementy drewniane na zewnątrz oblektów; wymie-
niono wybite szyby i brakujące okiennice olaz na-
prawiono uszkodzoną instalację odgromołvą. Koszt

-. 16.200 złotyclt,
O w Domu Działkowca im. Romana Waiigóry
w Śmiglu za wykolrani,e podłoża b,etonowego i po-
sadzki epoksydowej w części sali na pow. 32 m2

zapłacono 2.000 złotych.
O kontynuowano budowę zapIecza sportorvo-rekrea-
cyjnego przy domu działkowca: wylemontowano
i osadzono 13 okien (odzysk z budynku Urzędu N{iej-
skiego Śmigla) wTaz z wykonaniem nowych paTape-
tów rł,errznętrznych, rł,ykonano i osadzono 3 drzwi
frontowych oraz zakupiono i osadzono 4 drzwt wew-
nętrznych, ulzkonano i zamontowano palapety, ryn-
ny i rury spustowe oraz opierzenia z blachy ocynko-
wanej, wykonano zewnętrzną instalację kanalizacyj-
ną wraz z ptzyłączem, położono tynki zewnętrzne.

]artoSe 
wykonanych w i999 r. prac - *";}łł"i:iri,

64.030 śM|GIEt

ul. Kościuszki 6

teI. 0-65} 5180-20ó

PROF'E§JONALNE ZDJĘCIA:

- ślubne,

- komunijne,

- rodzirrne,

- paszportowe,

- 11§:nj;T:^"",jne 
w 3 min,

- reklamowe.

WYWoŁYWAN|E FILMóW ! zDlĘC AMAToRsKlcH
§trRZEDAŻ:

- filmów,

- aparatów (2 lata gwarancji),

- albumów,

- 
Iattrek,

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

akcesoriów fotograficznych,

- baterii do telefonów.
USŁUG| KSERO A3, A4 pomniejszonie - powiększqnie

Zakład
{Isługowo-Handlowy

fanina Gołembskd
SMIGIEL, UL. KOŚCIUSZKI 12

of eruje usługi:

- czvszczenie chemiczne

- pranie

- farbowanie

- renowacja odzieży skórzanej

- czyszczenle pierza i szyc,ie kołder

]PRiŁ("A
Zatrtldlrię na terenie Smigla:

- rvulkanizatora

- 
mechanika samochodowego

- pracownika obsługi myjni

informacja
64-100 LESZNC, UL. SPÓŁDZIELCZA

te1. (0-65) 529-93-55 0 603 308 47B
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F#ffi.ĄffiNlK KoNsuMffiru§&
RĘKOJMIA ZA WADY

KonĘnuując nasz cykl po,radnikowy skoncentruj-
my się \^, najbliższych odcinkach na omówieniu
pr,a.,vnych zabezpieczeń ekonornricznych interesów
konsumenta w obrocie rynkowym. Na początek zaj-
miemy się pojęciem ,,rękojmia za wady",

W polskim prawie cywilnym ochrona strony
poszkodowanej jest realizowana dwojako. Jest to za-
tern cdpo*-iedzia]_ność d,eliiktowa [delikt : przewi-
nienie, wykroczenie przeciw prawu] każdego pod-
miotu (osoby), który swo,im działaniem względnie
zaniechaniep y,zyrządził szkodę innej osobie oraz od-
powiedzialność kontraktowa, która wynika z zawaT-
tej urnowy cywilnopra-wnej. Ponieważ ogólna odpo-
wiedzialność kontraktowa ma z reguły charakter od-
szko,dowawczy, wprowadzono szczegółną odpowie-
dzialność za jakość świadczenia przy niektórych umo-
wach (zwłaszcza spTzedaży, o dzieło, o robotach bu-
dowianych i komisowej) w postaci rękojmi i gwaran-
cji. Rękojmia i gwarancja są źródłem odpowiedzial-
ności niezależnie od obiektywnej winy strony umo-
wy z nich zobowiązanej.

Kodeks cywilny wyróżnia pojęcie rękojmi za wa-
dy fizyczne ri rękojmi za wady prawne. Podstawowe,
fundamentalne znaczenie dla konsumenta ma ręko3-
mia za wady fizyczne Tzeczy. Jest to odpowiedzial-
ność sprzedawcy r.vzględern kupującego za wady fi-
zyczne sprzedanego towaru. Wadami fizycznymi są

wszelkie wady zmnrejszające wartość iub użytecz-
ność wyrobu albo wady wręcz go dyskwalifikujące.
Mogą to być więc wady: materiałowe, konstrukcyj-
ne, wykonawcze, plzechowalnicze itp, Wada ltzyczna
występuje także wówczas gdy towar nie ma właści-
wości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił ku-
pującego oraz gdy towar zostanie wydany nabywcy
w stanie niekompletnym,

Sprzedar,vca nie rnoże uwolnić się od odpowie-
dzialności z tytułu rękojmi wskazując na winę in-
nego uczestnika obrotu handiowego, od którego sam
wadlLiwy wyrób zakupił, np, producenta, importera
itd. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności
wyłącznie za te wady, o istni,eniu których poinfor-
mował nabywcę w chwili zakupu. Należy podkreślić,
że konsument nie ma obowiązku dokonywania w mo-
mencie zakupu odbioru jakościowego towaru. A za-
tem, sprzedawca nie moźe skutecznie podnosić faktu
jawności wady nawet gdyby była ona wido,czna,
w sytuacji kiedy sam nie wskazał konsumentoryvi na
tą okol{czność przed zawarciem unowy sprzedaży.
Nie jest też spełnieniem owego rT arunku oświadcznie
jl;,Jr umieszczenie na to\^,arze ggólnej informacji o ob-
niżonej jakości. Wyłączenie oCpowiedzialności z rę-
kojrni za \\:ad_]i moze mieć miejsce tylko wtedy, kie-

dy przed zakupem konsumentowi wyraźne wskazano
konkretną wadę. Również informacje o przecenie,
iwłaszcza posezorrowej, nie mogą stanowić podstaw
do wyłączenia rękojmi.

Odpowiedziaincść sprzedawcy z tytułu rękojrnłi
za w-ady trwa zawsze 1 rok od zawarcia umowy
sprz,edaży, a za wady budynku 3 lata i w obrocie
z udziałem konsumentów nie może być vr zadnym
przypadku skracana. Oznacza to, że spotykane często
w praktyce oświadczenia sprzedawców zarnieszcłane
na paragonach, metkach lub v,zywieszkach, a infor-
mujące o skróceniu rękojm[ do np. 3 lub 6 t-łiesięcy
są prawnie bezskuteczne.

Przystąpienie do realizacji uprawnień z Ęztułu
rękojmi za wady tizyczne następuje poprzez zŁaże-
nie reklamacji wad przez nabywcę. trraktycznie for-
my realizacjri tych uprawnień omówimy w następ-
nych odcinkach naszego poradnika. Zajmiemy się też
w przyszłości onrówieniem uprawnien konsumentów
oraz obowiązków sprzedawców jakie rodzi rękojmia
za wady f,tzyczne Tzeczy.

Najv,zażniejszą informacją jaką pragnę przekazać
Państwu w niniejszym odcinku jest to, że rękojmia
za wady jest odpowiedzialnością sprzedawcy za
sprzedany towar wynikającą z :rnocy obowiązującego
prawa. Jej istnierue nie wymaga żadnych dodatko-
wych oświadczeń, dokumentów lub umów. Raz jesz-
cze podkreślam, że w 6brocie z udziałem konsurnen-
tów rękojmia nie może być skracana lub wyłączana
popr7ez jednostronne oświadczenie sprzedawcy a na-
wet pop,rzez postanowienia umowne, Wszystko, to
przesądza, że rękojrnia za wady stanowi bez rvątpIie-
nia najpoważniejsze zabezp,!ęg2ęnie interesów korrsu-
menta i jest też najczęściej w tym celu wykorzysty,
wana. W praktyce, właśnie na tle realizacji obowiąz-
ków i uprawnień z rękojmi rodzi się najwięcej spo-
rów między uczestnikami obrotu rynkowego.

Na koniec jeszcze jedna uwaga. Przepisy o rękoj-
mi za wady, oprócz umów sprzedaży, stosuje się od-
powiednio również do, umów o dzieło z tym, że nie-
które postanowienda dotyczące rękojmi mogą byó wy-
łączone poptzez szczegółowe Tozwlązania prawne re-
gulujące tą ostatnią formę umowy. Generalnie jed-
nak ziecając wykonanie okreśIonej usługi, np. czysz,
czenia gardero,by, albo zamawiając określone dzieło,
np. stolarkę do budynku czy mebel, podlegamy
ochronie z rękojmi.

mgr Arkad,i,usz Wlekla

}6.6a,aaęaoo13aoGaoaoocęc6€l3a€oG6§&{y!a,a3eo6oa&óao6oc3€6€&a8c6oi'

O prawie pracownika od powstrzyrnania się od wy-
konywanej placy i o ochronie pracy kobiet w ,,0
ochronie pracy lekcji kilka" w następnym numelze.



r0 WITRYNĄ ŚMIGIELSKA

§pfiąmdar dla §llrtegu
29 kwietnia br. w Śmi-

glu, który jest siedzibą
Okręgu Leszczyńskiego
Zjednoczenia Kurkowych
ijractw Strzeleckich RP,
ocibyła się uroczystość po-
święcerria sztandaru Okrę-
gu.
Okręg Leszczyński skupia
12 bractw: z Borku Wiel-
kopolskiego, Jarocina, Ju-
trosina, Kościana, Mieszko-

rva, Pogorzeli, Rawicza, Rydzyny, Śmigla, Włoszako-
rr,zic, Wojciechowa i Wolsztyna - ogółem 3B0 człon-
ków.

P6 urocz}stej mszy św., w czasie której kapelan
bractw kurkowych Okręgu Leszczyńskiego ks. pro-
baszcz, Henryk Marczewski poświęcił sztandar, ufor-
r::ował się pochód z orkiestrą dętą OSP Śmigiel pod
batutą Jana Nowickiego na czele wTaz z i6 pocztami
sztarldarowymt, zaproszonymi gośćmi i delegacjami
bractw by przernaszerować do siedziby Kurkowe$g
Bractwa Strzeleckiego w Śmiglu. Po drodze złożono
v,ziązanki kwiatów w Miejscach Pamięci Narodowej na
placu Rozstrzelanych, gdzie oddano również salwy
z wiwatówek.

Frzybyłych gości, wśród których m.in, była 13 osobo-
wa d,elegacja z Bebertalu (Niemcy), delegacje bractw
z Wrocławia, triły. Ostrzeszowa, W,rześni, Otwocka
i Warszawy; Starosta Kościański Jerzy Skoracki, Sta-
rcsta Leszczyński Zygmunt Haupt, przewodniczący
Rady Powiatu Kościańskiego Tadeusz Myler, Sabina
Bresińska - wiceburmistrz Kościana, Maria Pazoła

-przewocinicząca 
Rady Mie jskie j Pogorzeli, Wiesław

Musiał - członek zarządu Rydzyny, Feliks Banasik

- wiceburmistrz Śmigia, Stanisław Waiigóra - wójt
Włoszakowic, Tadeusz Grygier - powiatowy Iekarz
wet,erynarii w Kościanie, Eugenusz Śhwiński - dy..
Centrum Kultury i Sztuki w Lesznie - powitał pre-
zes Zjednoczenia Jan Chomski. Po przybiciu do
drzewca sztandaru okolicznościowych gwoździ rozpo-
częły się tradycyjne strzelania. Poszczególne tarcze
i puchary zdobyli:
Tarczę Płytkową Sztandarową, do której rnogii strze-
Iac tylko członkowie bractw - tMarian Ratajczak
z włoszakowic.
Tatczę Płytkową - przewodniczącego Rady Powiatu
Kcściańskiego Tadeusza Mylera Maciej Pihil
z włoszakowic.
Tarczę Płytkową Charytatywną - Inge Stocke z Be-
bertalu.
Tarczę pr€zesa Okręgu Leszczyńskiego KBS Jana
Chomskiego - Marek Czwordon z Ostrzeszowa.
Tarczę Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kościa-
nie Tadeusza Grygiera _ Teofil Kuta z Włoszako-
vric.
Tarczę na rzecz fundacji sprowadzenia do Śmigla ro-
dztny z Kazachstanu (jej fundatorem jak i pucharu
był brat Adam Wawrzyniak ze Śmigla) - Robert
Karpiński z O,twocka,
Tarczę o nagrody Tzeczawe, którymi były chińskie
wazony - Romuald Małecki z Opalenicy.
W strzelaniu do KURA zwyc,iężyŁ i otrzymał puchar
Zdzisław Zieglet ze Śmigla.

Impreza miała charakter o,twarty i była dostępna
dla wszystkich chętnych. Uświetnił ją występ Zespołu
Pieśni i Tańca ,,Żeńcy Wielkpopolscy" z Nietążkowa.

(E.z.)

@

6
@

@

ELEKTRYK
F,IEBMA E{ANDLOWO-USŁ{.]GOWA

artykuły elektryczne hurt - detal
systemy identyfikacji wizualnej
biuro ogłoszeń ABC
kon_^,i:leksowe wykonywanie instalac ji
eielrir;,cznych, oświetleniowych i innych

Grzegorz Nowak

ul. Lipolva 37, 64-030 Śmigiel

tel. 5}.8-93-64, 0-604609371, 0-601894159

od 15 rnarca EIURTOWNIA ELEKTRYCZNA

PRZENIE§IGNA NA PLAC WOJSKA

BEEPŁArilE
ll&Łtl§zElllA llRlIBtE
Pożyczki bezgotówkowe w do,mu
klienta, lrez żyrant6w.
Tel. 518-97 40, kom. 0 601 911 603

8RIFLAIVIE praca dodatkowa lub stała - Promocja
tel. 061 B575643, 0601935676

Sprzedam teiefon komórkowy
TCUCH CLUB+, stan b. dobry,
uzgodnienia. Tel. 0-604-791-582

Kupię 2 It ziemi, okolice Śmigla. TeI. 0601946939

Sprzedam Renauit 19 (1991 - składak). Tel. 51B 54 75

ALCATEL ONE
etui gratis. Cena do

POLSKIEGo 17 Sprzedam MULTIKAR. Tel. 5IB 92 32
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,,KRV&€HNAŁKL..,
2,04,br. Wydorowie kierujący POLONEZEM

tnieszkaniec Grodziska nie zachował należytych
środków ostrożności w czasie wykonywania skrętu
v.z lervo i zajechał drogę motocykliście - miesz-
kańcowi Poznania. Sprawcę kolizji ukarano man-
ciatem.

3.04.br. - mieszkanka NieĘżkowa zgłosiła, że w nocy
z 2B,a4. zginęła furtka od jej płotu. Przybyły pa-
troi policji prz,eprowadztŁ ze zgŁaszającą rozmowę,
a zagubioną furtkę odnalazł w pobliżu posesji.

3.G4,br. - mieszkaniec Koszanowa zgłosił, że ąsiad-
ka została pobita przez swoją córkę. Okazało się,
że o5ie panie były po spożyciu alkohołu i wezwa-
no kartkę pogotowia, która pokrzywdzoną zabraŁa
do szprtaia. Strony pouczono.

3.04,br. - w Śmigiu na ui. J. Matejki kierujący sa-
mochociem cJ,ężarowym TRAiLLER mieszkaniec
Piły nie zachował należytych środków ostrożności
skręcając w 1ewo i wjechał na nieprawidłowo za-
parkowany samochód osobowy O,PEL OMEGA,
którego właści.cielem jest mieszkaniec Leszna.
Sprawcę ukarano mandatem karnym, a właściciela
nieprawidłow-o zaparkowanego samochodu po,u-
czorro.

4.04.1rr. - mieszkaniec Bronikowa zgłoslł, że przy
jego posesji, na środku drogi 1eży kamień, który
został na nią przesunięty przez innego mieszkańca
tej wsi jadącego ciężarowym samochodem. Nim
prz;.rbył patrol policji kamień, który stwatzał za-
grozenie, został przesunięty. Strony pouczono,

7,04.br. - rr, śmiglu na ul. św. Wita kierujący rowe-
rem mieszkaniec Koszanowa będąc w stanie nie-
trzeź,łości nie zastosował się do obowiązujących
na ulic;; Liporvej zrraków drogowych (zakaz wjaz-
du) i jadąc pod prąd wjechał w uiicę św. Wita
uderzając w bok sarnochodu FIAT BRAWA, któ-
Iym kielo\vała mieszkar-ika Starego Bojanowa. Ko-
Iegium.

8,04.br. - rv Nietążkowie na ul. Leszczyńskiej kie-
rujący FIATEM 126p mieszkaniec Śmigla - żoŁ-
nierz służby zasadniczej nie zachował należytych
śrcdkółv ostrożności w trakcie wykonywania ma-
newru skrętu w lewo i doprowadziŁ do zderzenta
zwyprzedzającym go samochodem TARPAN HON-
I{ER, ktorym kierował żołnierz z jednostki z Oleś-
nicy. Spravlę skierowano do prokuratury wojsko-
,,i/€j W Poznaniu.

1G.04,br. - placow-nik stacji paliw w Koszanowie
zgłoslł, że mieszkaniec Śmigla z ul. Północnej
i mieszkaniec Koszanovła z ul. Glinkowej będący
w stanie po spozyciu aikohoiu w barze wszczęli
a\\,anturę. Przybyły patroi policji awanturujących
wylegitynorvał i sporządzlł wnioski do kolegium.

10.04br. - mieszkanka Starego Bojanowa zgłosIła,
że jej syn będąc w stanie po spożyciu alkoholu
wszczął domową awanturę. Strony pouczono.

16.04.br. - nieznana osoba zgłosiła, że nietrzeżwy
mężczyzna wszczął awanturę w PUB-ie O.K. przy
Centrum Kultury w Smiglu. Przed przybyciem
policji awanturnik oddalił się.

18.04.br. - mieszkaniec Nadolnika zgłosił, że sąsiad
przed oknami jego mieszkania zamontował wie-
szak do suszenia prania. Strony p,ouczono.

18.04.br. - w śmiglu na ul. J, Słowackiego kierują-
cy row€rem mieszkaniec Śmigla będący w stanie
po spożyciu alkoholu nie zachował należytych
środków ostrożności i wjechał na tył oznakowane-
go radiowozu policyjnego. Wniosek do kolegium.

19.04.br. - nieznana osoba zgłosiła, że mieszkaniec
Śmigla z d* J. Kilińskiego nie posiadając upraw-
nień do prowadzenia pojazdu jechał samochodem
jako kierujący w kierunku Leszna. Op,atrolowano
teren i zgłoszonego faktu nie potwierdzono.

ANDRZEJ CIESIELSKI

Śmigiel, ul. Lipowa 33, tel. 5189-365
tel. 060246420I

PRZEDSTAWICIEL PZU SA
poleca bezpłatne doradztwo i zawieranie umów

w zakresie ubezpieczeń:

I. Majątkowych

- budynki i mienie od ognia, kradzieży i
nych żywiołów

Wypadkowych

- odpowiedzialności cywilnej

- nieszczęśIiwe wypadki

III. Komunikacyjnych

- OC, AC, Zielona Karta

oraz spisywanie umów

DO OTWARTEGO FUNDUSZU
EMERYTALNEGO PZIJ ,,ZŁoTA JESIEŃ"

BEZPROWIZYJNIE PRZYJMUJE OPŁATY ZA OC
PoJAZDoW

2Omaja br.

MISTB,ZOSTWA MIASTA I GMINY
:zczegóły w afisz,achi gablocie klubu

(ul. T. Kościuszki)

II.

,..zebrał (H, Z.)

AGENCJA UBEZPIECZENIOWA
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PIŁKA NOŻNA
POGOŃ I - klasa Ą POGOŃ II - 

juniorzy młodsi
MAS-ROL I - liga okręgowa, MAS-ROL II - kl. B

WYIqIKI ROZEGRANYCH MECZOW
22 kwietnia br.

ZJEDNOCZENI Pudliszki MAS-ROL I 0 :2.
Bramki zdobyli: Paweł Mania i Przemysław Jakubo-
wski.

24 kwietnia br.
POGOŃ I - KORN{ORAN Swięciechowa 1:0, Mecz
niewykorzystanych okazji. Jedyną bramkę z karn,ego
zdobył Ktzy sztot Kurzawa.
POGOŃ II - ROLNIK Racot 5: 1. Bramki zdobyli;
Adam' Kokociński, Sebastian Wower, Przemysław
Mikołajczak, Artur Czapla i Przemysław Szkudlarek.

30 kwietnia br.
\{AS-ROL I - ZOOTECI]NIK Pawłowice 6: 1.

Bramki strzeiili: V/łodzinlierz Rogacki 3 oraz Marek
Sowa, Paweł tsajsert i Mie]carek po jednej.
PIAST Belęcin - POGOŃ I 4:2. Bramki zdobyli:
Krzysztol Kaminiarz i Łukasz Ogrodowczyk,
MAS-ROL II - OLIMPIA Lubosz Stary 2: 1. Obie
bramki zdobył Jacek Galimski.
KROBIANKA Krobia - POGOŃ II 2:2. Bramki
zdobyli Przemysław Mikołajczak i Artur Czapla.

3 maja br.
POGON II - DĄB Leszno 5:0. Bramki zdobyli:
Przemysłay7 Skrzypczak, Przemysław Szkudlarek,
Przemysław Mikołajczak 2 oraz Miłosz Grzelak.

6 maja br.
KORONA P'isaki - MAS-ROL I 9: 1. Jedyną bram-
kę dla MAS-ROL-u zdobył Włodzimierz Rogacki.

7 maja br.

POGOŃ I - LEW Pogorzela 2:0. Bramki zdobyli
Wło,dzimierz Rogacki i Krzysztof Kurzawa.
PIAST Spytkówki - MARS-ROL II 1:0.
RYDZYNIAK Rydzyna _ POGOŃ II 4:1. Bramkę
zdobył Artur Czapla.

RIPilRTIJAR l(ll{A ,,0[fiInljnł"
12.05.2000 (piątek) godz. 17.00

,,TARZAN", IJSA, 1999. Reż. Kevin Lima, Chris
Buck. Film animowany. Nowa wersja opowieści
o człowieku małpie, zrealizowana techniką fiimu ry-
sunkowego w wytwórni Disneya. U wybrzeży Afryki
tonie statek, trzej, rozb,itkowie docierają do lądu:
ojciec, matka i nieletni syn. Rodzice,giną, chłopcem
opiekuje się samica-goryl, która niedawno straciła
własne dziecko.

l9.05.2000 (piątek) godz. 19.00

,,PRAWO OJCA", Polska, 1999. Reż. Marek Kondrat.
Wyk. Marek Kondrat, Nina Roguż, Szymon Bobro-
wski, Piotr Machalica, Małgo,rzata Foremniak. Film
sensacyjny. Bohaterem jest mężczyzna, którego kil-
kunastoletnia córka została zgwałcona, zaś sprawcy

- mimo oczywistych dowodów pozostają na wol-
ności. Ojciec, były kierowca rajdowy, postanawia
sam ryymierzyć sprawiedliwość. B,M
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