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Dzień dobry! Witom Poństwo serdecz-

nie izoproszom do gimnostykl poronnej.
Formolnie momy loto, A nieformolnie, to
nie wiodomo co, Ci, co korzystojq z urlo,
pow w lipcu z zozdrościq potrzq no opolo-
nych szczęśliwcow z czerwco. Kto zoplono-
woł urlop no sierpień liczy po cichu, że do
tego czosu się wypogodzi i tez będzie ,,wy-
grony". Telewizjo przeżywo szczyt o9lqdol-
ności. Powodzenie mojq wszelkie powtórki
(niektore nof,/et świetne) i seriole (,jw). No
żywo tez się sporo moze wydorzyć. A to

objozdowe mego-koncerty gwiozd estrody,
o to fesiiwol zupy pomidorowej w Koło-
brzegu (zorgonizowony przez fon-club tej

potrowy), o to ll Mistrzostwo Polski w gril-
lowoniu nie pomiętom gdzie się odbyły, o
to Festyn Wsi w Szczeponkowie Nowym,

Wszystko to oczywiście dlo osób z odpo-
wiedniq kondycjq (nowet no wielogodzinne
oglqdonie tv jest tokowo potrzebno). A
kondycję, jok vliodomo, nojlepiej wyrobioć
poprzez gimnostykę poronnq, Stojemy zo-
tem niezwłocznie przy otwortym szeroko
oknie i rozpoczynomy.

Sejm dobrze przewidzioł, że w lipcu
nie będzie pogody (chocioz pewnie wielu
porlomentrzystów i tok wyjeżdżo no urlopy
tom, gdzie no pogodę mozno liczyć zow,
sze) iodbywo regulorne obrody. Nowet
ciekowie się oglqdo, bo przy obecnej kon-
figurocji (mniejszościowy rzqd i większoś-
ciowo opozycjo porlomentorno) niejedno-
krotnie dochodzi c]o konfrontocji sił. A
wszy.stko to przy zblizcjqcych się wyboroch
prezydenckich rv tle, loko seriol te tronsmi-

o Ii turnie;u wsi,

o tynr jak składać reklamacje,

o rozpoczęciu prac na obwodnicy,

o koszanowskim Piekle,

o pl,acy przed monitorem ektanoll,ym,

o tenisi.stach i piłkarzach. UWAGAl Pub]ikuieili;" -uvszvstkie

tabele po sezonie 1999/2000 z udziałem naszych druzyrr!
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sje nie rniclłyby nojwyższego miejsco w ronkingu, ole
czo5en.i rnożno się doć wciqgnqć. Czyż nie jest np.

intrygu jqco sprowo votum nieuf ności wysuniętego
przez SLD wubec ministro oświoty? Zarzuty zosodzoły
się no fci,sov,;cjniu nie przygotowonej reformy i nierze-
telnyrn obliczeniu jej kosztów. A czy w podtekście nie
chciclło by się zopytoć: o co z innymi reformomi? Wie-
le z tego, co mioły one przynieść możno jok no rozie
rnię,Jzy bojki włożyć. A,,literoturo foktu", czyli co-
o'zienność, jest niejednokrotnie bordzo brutolno, To,

co ulidoć przez otworte okno podczos 9imnostyki po-
ronnej, to tylko niewielki frogment rzeczywistości -
więcej pokozujq choćby reportoże teiewizyjne. Aż
dzivi, że przy tym wszystkim znoleźliśmy się w pięćdzie-
sicltce nojzomożniejszych no świecie, (To potwierdzo
skrojne dysproporcje w stonie mojqtkowym Poloków).
Zcrzdi,oszczq nom tego stotusu inne nocje - lv porów-
noniu choćby z Bułgoromi momy niższe podotki, wyż-

sze emerytury i nowet cztery rozy wyższe zorobki. To
j,ck oni tom żyjq? widocznie gimnostykę poronnq
mojq tom no iokim poziomie, że jokoś dojq sobie
rodę.

Prowdziwy ,,film okcji" zoczqł się w Sejmie, kiedy
pocl obrody weszło nowelizocjo ustowy o policji, Pro-
jekt zowiero mionowicie prooozycje oby policjo mioło
uprownienio do gromodzenio różnych informocji
o obywoteloch, źe jck to się populornie mówi, oż

,,mózg się losuje". Móvri się mionowicie o tokich do-

nych jok przekononio polityczne, wyznonie, pocho-
dzenie rosowe, preferencje seksuolne, ston konio,
o nowet ston zdrowio i kod genetyczny. Ustowodowco
zostrzego się no wszystkie świętosci (ciekowe jokie?),
że te done mojq byc wyłqcznie do dyspozycji sqdów
i dotyczyć tylko osob podejrzonych. Ale czy to wiodo-
mo, kto włościwie jest ,,podejrzony"? Przecież dzisioj
jest nim ten, ,] jutro tomten - v,lszystko niejednokrot-
nie zoleży od sytuocji politycznej. Nie tylko Prezydent
Wołęso, ole wielu dzisiejszych ministrów i porlomen-
torzystów tokże noleżało do grupy podejrzonych. Nie
przeszkodzo to widocznie w dqżeniu do powszechnej
irlwigilocji itworzeniu poństwo policyjnego. A kiedy
policjc będzie mioło czos no ścigonie przestępców?

Zechcq teroz Poństwo poćwiczyc trochę somo-
dzielnie. Proszę jednok zomknqć okno, bo włośnie po
uiicy kięci się jokiś dziwny oso[rnik. I,1oże to,,toj-
niok", który zbiero done o tym w jokim stroju ijokie
-wiczenic wykonujemy, żeby uzupełnic policyjne kor-
toteki.

Obyśmy :ylko nie doszli do tego, że będziemy się
boli cwiczyc przy szeroko otwortym oknie, Bo wtedy
nie tylko gimnostyko poronno ole i w ogóle vrszystko
(łqcznie ze zburzeniem muru berlińskiego) będzie
pozbowione sensu.

Zoproszom PoństwcJ do nostępnego spotkonio,

Gimnattykę pofanllq przygotowala i ptollxd,ziła mgr J. S

eO SłtVeHAe W SE]IMlllKlU?
oDPoWiADA RAI]]§Y SEJNIIKIJ WIELKoPoLSKIEGo -- MAIłIAN KASPERSIiI

Głólłr,,Em tematern sesji plenarnej, która odbgta
się 26 czeTzDca bl1ł projekt Strategir tri,ozluoju Woje-
lłództllsu Wtelkoilolskiego. Uczestnźczyti w niej też
ekspercź. N astorpiło podsunlouanie ulłag ustalonacll
po uźeloluqtkouej dEskusjt ź przy jęto końcouse usnźo,

skź,

StrateEię ostqtecznie, ż co jest godne podkreślenia -
jed"nogłośnźe, przyjęto na sesjż, ktora odbgła się 10

lipca. Jest to dokument olbrzgmżej uagi, gdyz mię-
dzy inny"mi otuliera drogę do zdobEcża funduszE po-
mocotuEch z Unźź Europejskżej jak i tuiększgch moż-
l,źusoścź luspom,aganża regionóu zgodnie z ustawq
przgjętq przez nalz sejm 14 lipca o polźtyce regżo-
nalnej. Co mżędzE innymi ugnżkcL z przEjętej stTo"te-

gźż d,la naszych oścźenngch potuiatóu: Kościan, Lesz-
no, GostEń, Rau:żcz?

- budolna drogi ekspresouej Poznań - Wrocłutl)
z obuodnl.camź,

- uEdzl,elenze regionalnej gźełdE rolnżczej tls Lesz-
nże,

- zaliczenie rolnźcttła tEch potutatóu do rolnictua,
które poul,nno otrzarnać duże tusparcźe Jinanso-
u)e ze uzględu na jego lntensguność produkcji.

Na tłspalnnianych sesjach ponadto: dokonano oceTla

stunu sanitarnega ź sgtuucji epidemżologicznej WźeL-

leopol"skż, zatlpźerdzono projelctg ucłl,tuał u: spralłie
u:społpracE Wżetkopolskz z Re,publikq Federalnq
Niemiec i ZjednoczonEm Król.estlpeTn, Wźelkiej Brg-
tanżż, zattłierdzono zmżanE us statutach, zuŁładolt)
opiekuńczych i szpźtali podlegajo,cych, sejmżkouź po-
legajqcEch na ztłiększentu upraunień radom spo-
łecznym, ż dgrektororn tgch placóuek. Podięto też
uchusałę o przgnależnoścż Wielkopolskź do stoua,rzy-
szeniu pod nazuq ,,Zużqzek Wojeuództw R.P.".
Sejmik krytycznie ocenźł decgzje rzqdu dotgczqce
zm.niejszenta płac o 2.300 tasżęcu złotych dla nauczg-
cielż szkół podlegajqcych sejmżkousź - sq to szkoły
wEższe i specjalźstaczne. U zupełnienźe brakujqcycŁt
środkóll: może eusentualnźe pochodzźć z rezerua
budżetoue! sejmiku, ale tllcześnzej te środki plano-
u:alrśmg przeznącza ć na zdr ollsie.

Wspótnle obradujqce komżsje rolrużctu:a i sfiq.te-
gżź rozlnoju na dąlsocll, kolejnEch, posiedzeniach za-
poznałg sźę z rozmźararnż gruntóu ku;aliJikujqcgch
się do zalesźenia na terenźe Wiel.kopolski. Z dłngch,
uynźka, że Polska u najbliższgch,latach pouźnna za-
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l,esźć 2,5 mln. hektclrou. I!ajnźższy zoskaźnik zcńesie-
nża mq. Wżel.kopolsha - 25,4(),'1,1, kraj - 28,0lo. A po
2a01 roku ąłinno bgć 30(|111. Rejoru - pouiat koścżań-
skź zgłosźł pod zalesienie 624 hu, w tym gmżna Smź-
gżel 125 ha, Środki na zal,esżenie - 3.000 złotycłl, na
hektar - będq lł dgspozgcjż pozuźatu, a decgzje bę-
dq podejmoluać specjatiści. W tej k,wocże mźeści sżę:
prq.co przugotawalDcza. sadzonka, jej posadzenie
t pźelęgnacja. Zgodę na zalesżenże podejmuje u:łaści-
cżel grurutu, ktory mo:e usz]Jstlłże prace uykonać sa-
modzźelnźe. Przez kolejne 5 tat będzźe otrzymgruał
po tysiqcu złotych od hektara za pźelęgnację młod-
nżka, ktorq będzie ti: gkonguał, pod nadzorem f acho-
tlsyclt stużb l,eśngcn, Las ten zawsze będzźe jego
ułasnoścżq. Gci31l:g :aleslane zostałg wźększe teTena,
to rolnżk - r.,]aścicl ei, :al,esżonego gruntu otrz?,lm{I
rentę Leśnq, o ,ego ri:ieci mogq stać się pracownźku-
mż leśngmi,
Konlis ie ząttt,ier:i:iłi :asadg dofżnansouania przez
sejlnżk robót rełtii:,.lt,:ac! lntlch z Funduszu Ochrony
GTuntoLL, Roillycil ąg 200] rck.

\Y dnżąch 2E-30,aaj,|:r. tl:r(1. z grupq specjalistow
przebguałe-m na śu:źcttol.tej u.ustquJże EXPO 2000
u Hanouerze, Ceietll iias.ego pobytu bEło podpa-
trzen"źe ż ust0.1.enie 1cł i,,, ,orzgszłości promować Wiel-
kopolskę. Wgstaua )est pr:.ekrojem dorobku osiqg-
nżęć śtaźatou;gch a s:c:egoit,tże nowgch, tecLl,nologźż,
ktore majq służyć luci:koścż. Dodanl,, że Pol,ska ncl
wystauźe zdobgua ogranlil g rozgłos. Prezerutujemy
m,.źn. Białotużeźę, Lcopalnię solż ru Wielźczce ź PoIu-
koto majqcych śttiatott,a renolnę. Do stojqcego

Jortepźanu co chu:żla ktoś podchodzź, szczegolnie czy-
nźq to Japończycg i grajc1 Ch,opina. Wrą_enie nżesa-
moużte.

Pod koni,ec czeTu)ca przebutl:ałem us Jachrance
kało Warszalny, gdzże uczestnżcz?Jłem zu semLnqrium
o tematgce: Polsku - Unźa E,tłropejska, Dgskutotua-
liśmg o ulłarunkoll;aniacłL ttejścio. do UE, o koniecz-
noścż zmian u ustataźe a rentuch, rolnżczgcll, - cho-
dzź m.żn. o uprouadzenie rent leśnycl,t, rent za przed-
tt c z.eśruźe zdane gospodarstuo.
Fachou:cg zapoznalż nas z tematem możlźllsoścż
zuźększaruźa gospodarstu u granźcuch zależnych od
średniey u;ojelłodztwo, lfo przykład średnźe gospo-
clq,rsttao u Wżelkopol.sce m,a 9 hektqrou ż lug specja-
listou może być ztuźększone dziesięcźokrotnie ź bę-
dzźe mźclło 90 hektarozu przel,źczenźolaych.

Zapropot,Louaruo też u) przygotouane j ust(Luie o

sprzeda:g gruntou,wprouadzić przetarg ograrużczony
dajqcg u pierwszej kol,ejności prauo źch nabgcia
przez doty chczasouy ch dzżerżaucóll:.
W trakcie tego semźnąrżum spotkalżśmg sżę też z mź-
nistrem rolnżctusa B(ilazsem ż prezesem agencjź rol-
nej skarbu państu;a Tańskźnl. Pod,noszano następu-
jqce tematg: Jinansowego u,spierąnia ll:sż i małEcłt
mźasteczek, możLźusości potużększanża gospodarstu
rol,nEch,, paktu dl,a lusż, tragźcznej susza. Odpolłiedzź
decydentóu bEły bardzo ogól,nźkolłe - n{I jakźekol-
ulźek dzźałcrnża brak pienżędzq.

Dziękuję Panu za wypowiedź i do zobgczerria za
nriesiąc (H.Z,)

o lI TURNIEJU Wsl
W ubiegłym roku, po zakoiiczeniu turnieju wsi,

który odbył się vu, Starej Pizi-s,ece Pielri-szei, orga-
nizatot,zy, uczestnicy r przecistari,lciele rł.ładz samo-
rządorł,ych byli zgodni. że irlpleze tlalezv kontynuo-
wać. Co do tego jako organizatolz\- rlre nieliśmł'' już
rvólvczas żadnych w-ątpliw-oścl - rmpreze określiliś-
my mianetn PIER\^ISZY TURNIEJ \VSI GMINY
ŚttłIClnl. Przl,pomnę, że uczestnicz;-ł1, ,nt, nim re-
prezentac je Stare j Przysiek1 Pierrvsze j, ]rTorł,ego
Szczepankowa, Stal,ej Przysieki Drugiej, Wonieścia,
Robaczyna, Olszewa i Mororł,nicy. Zrvyciężyła repre-
zentacja Wonieścia.

Gospodarzanri II turnieju, któly odb.vł sie 9 1ipca
],lvła Rada Sołecka No,łego Szczepanko\Ą,a (nieszka
w- nim niecałe 100 csóbl) z sołtysem Ntlarkiem Ku-
llerten na czele.
O godzinie 14.00 1;i,o,"vadząca turniej Barbara Mence].
porvitała reprezentacje: Morownicy, l{orvego Szcze-
pankowa, Olszewa, Przysieki Polskie j, Plzysieki
Starej Pierrł,szej, Robaczyna i Wonieścia oTaz zapro-
szonych gości, wśród którvch m.in. byli: przerł,odni-
czący Rady N{iejskiei Smigla Zvgrnurlt Konieczłlv.

wiceburmistrz Feliks Banasik, człoili:k_ Za_L,zadu iirlig-
la Zdzisław Żaczyk, p,rezes lj'rzeCsięi:liorstr,va Pro-
dukcji, Handlu i Usług Rciniczr-ch S},,{IGROL sp.
z o.o. Ryszard Forna]ik oraz 1iczrrie zebraną purblicz-
ność. Przedstawiła tez jury turnleju_: IJelerlę Łagódkę

- prowadzącą zespół regionairr1. rv \,Vi11<or,vie Pol-
skim, Marię Sikorę - 

g7}911Ęą Zespołu Pieśni i 'fan-
ca ,,Żeńcy Wielkopoisc,v" oraz l]anr-łte Silzelcz__r,lr "-
nauczyciela wychowania fizyczngo ze Smigla.
Kapitanowj.e dt,uż_vn (z r.vyjaitl;ieni I]r,zysreki Polskiej
byli nimi sołtysi) lvyloso,wa_lr kolejnośc wł-stępu
swych drużyn i .., zaczęło się.
YVykonanie stracha na rvrół:le birło .,zadaniem do-
mowym" r oceniano go w-trakcre płezentacji druzyn.
I)o trzech rzutórv lotką do tarczy każda reprezenta-
cja wyznaczyia jedłrego zar^",odriika. ktory nie mogł
mieć ukończonych 15 ]at. Liczyła się suma punktów.
W slalomie piłkarskirn 

- 
plowadzenie rriałej piłki

lekarskiej niotłą c].o zamratania podłogi pomiędzy
słupkami na ciystansie 2\30 m 

- każdą lvieś leprc-
zentowało po pięciu zawodników do 25 lat. Tu 1iczył
się czas druzyt,ly.
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Panie -,- po jerlnei z każde1 rł,si druż.vny - rł- ciągu
5 rninr-r,t n:ając do dysp,ozycji zastawę stołorł,ą, do-
d.ltl;i, ciekor"łr_.ie i kaltę obiadorvą nakrylvały stół.
(Karta plze.,,"l:iiyrvała: 1. danie - zupa potnrdol,owa
czysta z pa.|l,,szkiem, 2. -- pieczeń -uvieprzotva, zLey|1-

niakj, ll.rr,ć;rłlka; cieser 
- 

ciasto, kawa; napoJe: szam-
palr, rvitlo cze]]wone nlocne, likier). Ocenie podlegały
i:r,a_lvrdlł-łość tistarvienia zastawy i esteĘ,ka,
Ir;lno-;l,ie po.łyzej 30 1at -- po jedn5lm z każdeJ drlł-
z,:)in}, *- };onktlrorł,ali w biegu z rviklirrorvym iłoszy-
ią.ierra, I,)c starcie, z pustym 1.,osz)r}<rerrr należało prze_
hieł: 30 Ł-.1, po cz.vm koszyk napełnic clrcrvnem i po-
v,riócic r_ra iinię startu. Liczył się czas.
',łu,ł7 t;liłcu rock and rol1 każdą drużynę repl,ezentowała
jcdrra para, kióra vr rytm wybranej melodii w ciągtr
5 irinu_t przedstawiała sv/e umie jętności. Ocenie
pcciie{ałv walory estetyczrre olaz kostiumY.
Róv.znież w ciągu pięciu minlrt w różnorodnei folmie
literackie"1 i ptzez dowolrrą ilość zawodników do}<o-
nyv/a.no rytlror,vanej prezentacj wsi. Liczyły srę wa-
lory Iitelacleie, treść i forma prezentacji,
'I'j,lko pnirorvie powyzej 1B lat mogli uczestlriczyc
.v konktrrsj.e picia pirva przez słortlkę na czas z małej
bLrtelki.
'i-',_rrlliej załrrykał ll,yścig taczek. Z każdej cilużl-ny
siat,tol,r,ało po ciwóch zawodnikóvz. Na svgnał ieder-r
z nicil, ,łsl;airiwał do taczki, drugi - biegnąc pchał
ją 30 n, clrrążał palik i wlacał na linię stal,tu. Lrczl,ł
slę czas.

Po podsurnorł.aill1_1 u-5-n:,korv o}:azało się, ze dwie
dluzyIry zdo,',.,-i5, r,óivną ilość piinktcr,.. Jltrv zaplo-
;]ollowailo. b-r - poriolvnte zaczął siąpic cieszcz *
nie przepi'orvacizac cioglyli7Ę1. ni,. co kapitariorł.ie dru-
żyn rv;lrą2ili zgode. Tak więc It TURNIEJ WSI ex
aequo rvygrały reprezentacje NOWEGO SZCZEPAN-
KOWA i PRZYSIEKI STAREJ PiEI{WSZEJ. Drrrgie
mieisce zajął \\-onreść, trzecie -- Robaczyn, czwatŁe

- MclrorvnLca, pląte - Oiszewo i szóste - Prz;rsie-
ka Polska,, któr,a o pt,z1 stąpieniu do ly,,yąlizacji zde*
c\dor,,,ała sie r-ia parę dni przed tur-riiejenll
Następnie y,,1,eczono nagrody (pieniężne): przewc,d-
riiczac-,; Zr-gml_tllt Kolrieczny ufundol,vane przez Iładę
\,tie.lsllą Snrlc]a l Cl-rektor Centrunr Klłltur1- w Snrrg-
1rł uiundorr-al€ |)t-z€z Centrutr. R;,szard Folrraiil<
z.r.,-cit:l1,1cnl ;,-:,e-cz-,-ł nagrodę specja.lną, też pierlięz-
llą, uiuli:ic-li alia plzez spółkq SIiIiGRCL. Była ;esz-
cze rlag1,ocia illc1l,rvrdualna, zgl-zer,.ika pr,rszkolvego
piwa, ktci,a }j, Zriersl<i ,,vręczył dlu.żvnrr:, której re-
plezetltai:t .,-.-.,-gl,a1 kol,i]<urs picia piwa,

Pize,,,,,cii;.,czilii- Ilady Miejskiej Snrigla Zygrnunt
Iillllecz^l-,- i;ccllieślaitlc, że impreza ta bl,ła fornrą
illiegi,..ląca iokalną spoleczność wiejską stwierdził,
ze bl-ła tez clcs]-lonałą zabar^zą zaLćltłirto dla zarvodni-
liorr, ,a]< l .,izllle zebl,anej publiczliości. Organizato-
l,otll 

- Ccl-:i:,!lnl Kultur;, w Smrglu Jak 1 gospoda*
fzo1ll tLj],]]]€lu - Radzie Sołeckiej }Torł,ego Szczeilatr-
|.o ,,,a ,lociz-,.ko,,,,,a1 za włożol,ty rvysiłek,

@.z.)
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PffiReffiNlK KoN§UMENTA
ZAWIADOMIENIE O WADACH, CZYLI J,ĄK

SKŁADAĆ REKLA1VIACJĘ WAD

W naszym poradniku omówiliśrny r,v kilku ostat-
nich odcinkach prawne formy zabezpieczeń ekono-
tnicznych interesórv konsumentów w obrocie rynko-
w,ym. Wiemy już co to jest rękojmia za wady otaz
gwarancja jakości olaz w jakich relacjach pozostają
ze sobą oba te uprawnienia. Czas zat€ln zająć się
praktyczną stroną zagadnienia i wskazać jak korzy-
stać z tych zabezpieczeń w przypadku, gdy zdarzyło
się nam kupic wad}iwy tou,ar.

Wykorzystlrjąc reżim gv.larancji jakości, po ujaw-
nieniu się w zakupion__vm r,vyrobie w-ady, proponuję
na począte}< odszukaó ciokument gwarancyjny t przy-
pomnieć sobie jego postanowienia. Najprawdopodob-
niej znajdziemy ił, tym dokurnerrcie informację gdzie
nalezy zgłosic reklamację gwarancyjną, np. adres
rvyspecjaiizowanego punktu serwisorvego. Jeżeli ta-
kiej informacji w dokumencie gwalancyjnym nie ma
względnie serwis znajduje się w odległej miejsco-
u.ości, r,eklamację glvaranc5 jną składamy sprzedaw-
cy wyrobu. Pragnę rł, tym miejscu podkreślić, że
Kodeks Cywilny zoborviązu;e sprzedawcę do przyję-
cia reklamacji gwarancyjnej, czyli do pośredniczenia
nliędzy konsumentem a g\^ialantem. Korzystając jed-
rlak z takiego ,,pośtedriictlł,a" należy się ltczyó
z pewnym wydłużeniem terminu reklanlacji.

Zgłoszenia reklainacyjr:ego konsument może do-
]<onać w dowolnej formie, a rvięc: teiefonicznie, tele-
graficznie, pisemni.e lub bezpośrednio ustnie. Wybie-
rając formę teiefoniczną musimy mieć na uwadze
fakt, że nie dysponujemy ił. takiej sytuacji potwier-
dzeniem przyjęcia naszego zarviadomienia, Wadliwy
w,yrób konsument z reguły powinien dostarczyć do
miejsca składania rekiamacjr a ewentualoe zwLązane
z tyrn koszty zobowiązany jest pokryc gwarant. To
samo tyczy zresztą odbioru wyrobu po załatwieniu
reklamacji gwarancyjnej. inaczej rzecz biarąc, kon-
sument realizujący swoje plawa wynikające z udzie-
lonej gwarancji jakości, nie moze ponosić żadnych
kosztów z tym związanych.

Gdyby dostarczenie wadliwego wyrobu do miej-
sca składania reklamacji było niemozliwe (np. urzą-
dzenie wybudowane na stałe) lub znacznie utrudnio-
ne (np. zestaw meblowy), ograniczamy się wyłącznie
do skutecznego zgłoszenia reklamacji. gwarancyjnej.

Każdy fakt zgłoszenia rek}amacji gwarancyjnej
i sposób jej załatwienia przez gwaranta powinien
zostac odnotowany vi dokltrnencie grł,arancyjnym.
Zapis ten musi odzwierciedlać zarówno datę przyję-
cia zgłoszenia reklamacyjnego jak i datę faktycznego
załatwienia reklamacji czy okres, przez który konsu-
ment nie mógł korzystać z wyrobu. Jest to ważne,

ponieważ termin udzielenia gwarancji ulega każdo-
Iazowo przedłużeniu o ten właśnie okres,

Jeśli zdarzyłoby się, że gwarant z jakichkolwiek
przyczyn odmówił wykonania swoich obowiązków,
nalezy żądać potwierdzenie tego faktu y formie pi-
setnnej wtaz z uzasadnieniem. Ułatwi to nam
r,,; przyszłości podejmowanie wybranych kroków od-
l,r,,oławczych lub dochodzenia roszczen z gwarancii
na drodze sądowej.

Przechodząc do omówienia reklamacji zakupione-
go łvyrobu w trybie rękojmi za wady przypominam,
że tą formę stosujemy zawsze gdy wadliwy towar
nie jest objęty gwarancją jakości lub gdy uważamy,
że jest ona korzystniejsza niz warunki udzielonej
grł,arancji,

Wadliwy tor,var konsument jest zobowiązany do-
starczyć sprzedawcy i zgłosić mu reklamację w for-
mie ustnej lub pisemnej. Konsument nie ma obo-
wiązku dostarczenia rekiamowanego towaru: o wadze
ponad 10 kg, o dużych rozmiarach oraz towarów
zainstalowanych na stałe, ograniczając się w wymie-
nionych przypadkach wyłącznie do złożenia rekla-
macji wad.

Z kolei sprzedawca jest obowiązany przyjąć i roz-
patrzyć każdą reklamację wad zgłoszoną mu przez
konsumenta nie później niż w terminie 1 miesiąca
od dnia wykrycia wady z odpowiednim skróceniem
tego terminu w odniesieniu do artyliułów zywnościo-
vvych. Sprzedawca może odmólvic przyjęcia ;ekla-
macji towaru nie odpowiadającego podstawowytn
wymaganiom h;igienicznym obowiązującynr rv obro-
cie handlowym. Podstawą odn:owy przyięcia rekla-
macji wad nie może być fakt, ze konsurnent nie dys-
ponuje dowodem sprzedaży (palagolrem, rachun-
kiem) chociaż to ten ostatni musi w=tedy udorł,odnić
zakup towaru, np. przedstawiając świadka trans-
akcji.

Jeżeli sprzedawca nie załatwia reklamacji ,,od
ręki" powinien potwierdzić jej przyjęcie w formie
pisemnej. Żądajrny aby takie potwlerdzer-rie opa-
trzone pieczęcią (z adresern) i podpisem sprzedawcy,
zawierało: nazwę reklarnowanego towaru z jego ceną
detaliczną, ol<reślenie zgłaszanych wad, sformułowa-
nie przez nas żądania (np. wymiana na wyrób wolny
od wad; oraz datę przyjęcia rekiamacji. Wszystkie
te dane mogą okazac się bardzo i.stotne w przypadku
zaistnienia ewentualnego sporu na tle sposobu za-
łatwienia reklanracji pTzez spIzedawcę.

Chciałł:ym w tym miejscu zwrócić uwagę Pań-
stvr'a na spotykaną niekiedy praktykę określania
w zgłosze^iach reklanracyjnych terminu załatwienia
reklamacji. Termi.n wiążący konsumenta rvynosi 14

dni kalendarzolvych a w plzypadku gdy towar nie
został dostarczony sprzedawcy 2l dni. Kazde
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przedłużenie tych terminów wymaga zgody konsu-
menta a więc nie może być jednostronnie dokon\.r.,a-
ne przez sprzedawcę.

Na zakoliczenie przypominam, że reklarnacje
w trybie rękojmi za wady fizyczne mozemy zgłaszać
w terminie do 1 roku od daty zakupu towaru i ter-
min ten w żadnym przypadku nie ulega przedłuże-
niu. Reklamacje gwarancyjne można składaĆ w ter-
minie obowiązywania gwarancji jakości określonym
rł, dokumencie gwarancyjnym i przedłużonym ewen-
tualnie o okresy wykonywania napraw gwarancyj-
nych. m$ Arkadi,usz Wekły

NIEBYWAŁY SUKCES SZKOŁY W CZ^CZU
Pod takim tytułem zamieściłem tekst w nr. l2(2I4)
z dnia 22 czerwca br. na str. 8. Tym sukcesen jest
zakwalifikowanie się szkoły do f,inału konkursu ,,SU-
PER SZKOŁA 2000". Konkurs został już rozstrzyg-
nięty i jak podają gazety za ,,Super Expresem", któ-
ry był organizato,rem konkursu, szkoła została wy-
różniona odbiornikiem TV wraz z odtwarzaczelT!,
a dwie jej uczennice: Estera Łakonra z Księginek
i Malwina Stopa z, Białcza Nowego wylosowały kom-
putery.
Są to jednak wiadomości nieoficjaln€ - dyrekcja
szkoły werdyktu jeszcze nie otrzymała.

(H.Zl

BIESIADA NA TRZEŹ1VO

W dniu 8 lipca br. urocz.vścle obchodzono IiI
roczni.cę założenia w Śmiglu glupy anonimowych a1-

kolloiików DĄB.
Uroczystość poprzedzono urcczysta. mszą św. odpra-
vlioną w kościele farnym, a nastepnie, rv Centrum
Kultury w Śmiglu, zorganizowallo uroczysty roczni-
cowy miting, w którym uczestniczyło przeszło 100
osóJ: z rodzin trzeźwiejących ail<oholikólv. Przybyli
oni z Krzyrv:inia, Czempinia, Osieczrrej. Kościana,
Grr:dziska, }Tovrego Tomyśla, śremu a nav,,et ze Słup-
c5,. ()czywiście byli też mieszkańcy Śrnigla i oko-
Iic_v.

Frzy kawie i ciast}rach wspominano jak doszło do za-
łl,icnia grupy DĄB i co przez trzy lata jej działal-
ncści zrobiono, Ze szczegóIną uw-agą wypowiedzi
r .rspcn,llienia byłych alkoholil<ów lvysłuchiwali za-
proszeni goście, któt,zy swą obecnością uświetnili tę
urocz,vstość:'Viceburmistrz Śmigla Feliks Banasik
i przeł.zocltriczący Rady Miejskiej Śmigla Zygmunt
Konieczny.
h,],in,,o niesprzyjającej pogody Bractwo Kurkowe zor-
ganizo-r",ało nam na kryte j strzelnicy strzelanie
z I(BKS z rragrodami połączone z griilowaniem na
powietrzu. Później bawiono się na ttzeźl,vo przy mu-
z);-ce do 2.00 w nocy. 

K.w.

Iunż ffire$ffi§$,,.
We wtorek 4 lipca pod la-

sem w Wydorowie na placu bu-
dowy śmigieiskej obwodnicy
pojawił się ctiężki specjalistycz-
ny sprzęt.
Wykonawcą obwodnicy jest fir-
ma STRABAG POLSKA wcho-
Ąząca w skład niemieckiego
BAU HOLDING AKCIENGE-
ZELLSCHAFT. Kierownikiem
budowy jest inż. Marian S,ikora
a jego zastępcą inż. Szymon
Grzywiński.
Wykonawca chciałby prace roz-
począć równocześnie od strony
Glińska i Wydorowa, ale pola
uprawn,e w rejonie Glińska i
Koszanowa jeszcze są zagospo-
darowane i roboty ruszyły w
wydorowskim lesie. Rozpoczęto
je od wybudowania dojazdowej
drogi na plac budowy od trasy E5.
Pierrvszy eiap, który potrłva przynajrnn,iej dwa mie-
siące, to przygotowanie przyszłej trasy. Polegał bę-

dzie na zdjęciu humusu, wykarczołvantu około 700
metrowego odcinka lasu i wy-cięciu około 10C drzevr.

(H,z.l
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O tym, że nriasto Koszanowo scedo-wało swe pra-
r,va nriejskie na rzecz osady * sioła Śmigiel t przy-
jęło jej naz.vvę, a z biegem czasu ponownie stało się
wsiĘ _- pisałem juz dawniej. I wówczas u.łzażałem,
że ten temat rnam zarnl.,nięty. AIe... Pewnego przed-
południa, bodajże w październiku ub.r. zaczepił mnie
jadący na lowelze pan Hieronim Lewandowski
z Koszanow-a.
* V/ie pan - powiedzia_ł pisze pan o starych rze-
czach, a ja wiem duzo ciekawostek dotyczących Ko-
szano\ł/a i Śmigla, które opowiadała mi nroja matka
Wiktoria z dornu Sikora. Może? Oczywiście umó,wi-
liśm;, 5ię i pcnizszy tekst jest pokłosiem tamtej,
w-ielce sympatycznej rozrno-wlz której, rrie ukrywam,
stroną ,*,iodącą właśnie był Pan Hj,eronim. Każdą
nową frazę rozpoczynał: A czy wie Pan,..? Nie
vzszystko co sygnal;zował wiedziałern, łviele rzeczy
potwierdzałem, wiele uściśIaliśmy posługując się na-
wet stojącą w kącie kantorka za niym gabinetem ma-
pą z 1892 roku.

I(oszanorł,skie uiice nazwy otrzymały dopiero po
drirgiej lvojnie światowej. Przedtem dzietriło się na
cztery ,,dzielnice":
1. Glirrki (dziś ulica Giinkorł,a) położone były nieco

wyżej za rowem Hertmanowskich w pobliżu
stav,ru. Były kopatnią gliny. którą wykorzysty-
rł,ano do wyrobu garnkórv (garncary - obecnie
ul. Z. Łukomskiego; i kafii.

2. Piekło - Iokalizowane od lrl. Wierzbowej w kie-
runku wysypiska. Na tym terenie znajdowały
s:ę pańskie - ciworskie budy, rv których miesz-
kali najernnicy. Byli oni bardzo kłótiirvi, ze-
wsząci było słychać wrzaski jak ... w piekle.
Sołtys Franciszek Szymański Piekło lokuje
w środkowej części ul. Wierzborvej, gdzie były
błota i gdy się topiono...

3. Kworty - nazvr'a pochodzi od miary ciał płyn-
n;zc}r i sypkich, która była rów-na jdnemu litro-
rvi. A ,więc skoro na tym terenie towar - za-
pewne głównie ziarno - rylię126no kwartatni, to
było to irriejsce handilt, oczywiście nielegalnego!
W grvarze ,,a" przeszło ,\ł/ ,,o" i pozostały do dziś
tu i oll,,tizie jeszcze słyszane kworty. Lokaiizo-
wać je trzeba w rejonie obecnego wysypiska
śrnieci: laski i łąki,

4. Drvór - a ściślej zespół dworski który sl<ładał
się pierwotnie z parku (Cziś od strony ul. Lipo-
wej), dlvorku (dziś już niestety nie istniejącego)
oraz nieistniejących oficyn i zespołu folwarczne-
go (obecnie pornieszczenia firrny POLMET oraz

budynki mieszkalne po prawej i 1ewej stronie.
ul. Wł. Reymonta), Pamiętarn jeszcze dwa filary
na zwężeniu wlotu w ul. Wł. Revrn,onta (pov,ly-
żej kuźni Kazimierza Kicińskiego) - na któr;;cil
osad_zone był)r ą2qlowe bramy, a pani Agata
Kr;rsman parnięta obok niej fttrtkę, v; przejścir-r
kiórej stał drewniany kołowrotek.

Siedziba (ratusz) rniasta Koszanołva rnieściła się
przy obecnej ulicy Zielonej _ za qzysokitn iliu,reni

- na posesji Wojciechowskiego. Jej mr_iro-,ł,ane z;;,}-

budou,anie z wieżyczką z zegaTem o cłorvialej tar-
czy, razbterano przed wojną. Chyba w ].932 roki.i.
(Może to ktoś z Czytelników pot-wierdzi.ć?)
Rynek, czyli wolnica Koszanowa pierlvotnie nrieścił
się na placu pomięCzy obecnymi zabudowaniarni iiłta-
chowiaka i Psarskich szeroki początek, wlot
w uL Z. Łukomskiego.
Pierwszy kościoł był pogański. E5l}g to tak zwa:ną
gotyna. Przy budorvie łvysypiska wykopano duży,
płaski kamień, }<tó,ry mógł lryć stołem ofiarnyrn tej-
że gotyny (Gdzie on jest?). Później do jego pogań-
skiego korp,usu dobudowano nawJ/ i łvieżę. Cmentarz
był już za Koszanowem - obecnie posiadłość Szv,.ar-
cowej przy Bruszczewskiej. A za cmentafzem, na pa-
górkach łlielono rozpięte na ramy płótna.

Przez Koszanowo płynęła rzeczka, która dzieliła
je na część północną i południową aie dużo uwagi
poświęcano pielęgnacji stawów - oczek i rowów.
Spełniały one bardzo ważną rolę: ich opaly skrapJa-
jące się w rosę zraszały uprawy. Było ich kilkanaście

- Nadolrrego (przy murze cnrentarnym, "ł pra.lzo od
śmietnika, zasypany clryba w ostatniryr d,ziesięł:lole-
ciu), idąc w kierr-inku starej drogi - Pecoita, a po
lervej stronie - Kreuschnera, w polu naprzeci-;,,,ko
clnentarza był staw Jeszki.
Dobrze utrzyrnane stawy pozwalały na lrrtdow,q rrrł;,,-

nólv wodnych np. w rniejscu gdzie teraz stoi gaz;-ł-
nia był duży spiętrzo,ny staw (ulica Fółrn,iejsk,:l jest
j..go grobląI) i młyn, byŁ też na obecnynr gr;_tncie

Matys,iaka i za stodołami Bąka gdzie dziś miesuka
I(aczmarek. Za obecną posiadłością Krvsnio_i-la ież
były stawy z groblą, za w-odospadem (?) .-* 1eszcze
jest! - była papiernia.

A czy pan wie...? o gospctdach: na o}._reł:rrej Do-
siadłości Ratajczaka gdńe )ączfly slę dro§, tzy idąt
przez ogród Eertholda do Włodarczaka...
.. o .łiatrakach (o nich iniedziałern dużo).,.

... o .tym dlaczego działki do szclsy do Starego Bola-
nowa przylegają ukośnie? Bo Koszanorł-o r-iajpierw
,"amieszkiwali wyrobnicy pracujący u pana. Póżniej
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otrzyniali ziernię 
- działki dzielone prostopadle do

dzisiejszej Wierzbowej. Obecna szosa została wyty-
czona bardzo późno!
Mój v,zspaniał.l rozmówca (Gomoica chyba zna na
parrrięć; p. ilieronim Lewandowski naszą rozmowę
zakańczył taką refleksją: Dobrze, że Pan pisze o sta-
rych dziejach bo młodzi nic nie wiedzą, a jak się im
cpowiada to bardzo się dziwią. Nie wiedzą co to jest
mielcuch... (wiem; dawniejszy browar - wyrywam
się). A czy Pan wie, gdzie były zabawy ,,I13 błocie"?
(Nie lviem). A widzi Pan - to dawniej podmokły
tereir, a dziś ... staw Matuszczaka. W Smiglu i Ko-
szanowie jest duzo punktów, które winn"rz być opi-
Sane...

(H. ż,'l

P.S. A lrloże ktoś z Czytelników jeszcze coś dopowie?

NowI,,STARZY" DYREI(TORZY

W trakcie posiedzenia Za,-ządu Powlatu Kościań-
sl<iego 5 lipca br. Starosta Jerzy Skoracki wręczył
nominacje mgr. inż. Jerzemu Wo;ciechowskiemu na

stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych im.
Jana Kasprowicza w Nietązkol,vle i mgr. Tadeuszowi
Ilmerowi na stanowisko dyrektola Liceum Ogólno-
kształcącego w Śmiglu.

Oboje stanęli do ogłoszonych ptzez Stalostwo korr-
kulsów i mimo, że nie mieli rywali 

- rvygrali je
lrezapelacyjnie uzyskując maksymaine ilości głosów.

C;RATULUJEMYl!!
Red

o
Mo

ochronie procy lekcii kilko
NITORY EKRANOWE

Za pracolvnika zatrudnionego na stanowisku pra-
ey wyposażonym w monitor ekranor,vy uważa się
każdą osobę zatrudniioną przez przez pracodawcę
trżytkującą w czasie pracy monitor ekranowy przez
co najmniej połowę dobowego wymiaru pracy.
Ogólna clrarakterystyka pracy przy monitorze ekra-
nowym.
Praca przy monitorze ekranowym moze byc bardzo
rózncrodna (wprowadzanie danych i ich wyszukiwa-
nie, plzetwarzanie tekstów itp.). Niezależnie od ro-
dzaju pracy głółvnie obciążone są; kręgosłup, mięśnie
szyri i łopatek, ścięgien ramion i rąk.

Towarzyszą temu dolegliwości psychiczrle ta}<ie jak:
uczucie monotonii, znużenta, depresji. Mogą lvystąpic
równolegle dolegliwości natury fizycznej, takie jak:
zrnęczenie - pieczenie oczu nieostrym widzeniem,
infekcja dróg oddechowych, bóle mięśni i stawów,
szty,"vrrość staw-ów, zmńany percepcji,, bóle w klatce
piersiowej, aiergiczne zmiany skó,ry.

W tym miejscu należy sobie powiedzieó, iż praca
przy rnonitorze elrranowym nie jest zaliczana do prac
szkodliwych, występują tylko czynniki uciążliwe j.w,
Postęp techniczny sprawił, że monitory ekranowe
nie zagrażają zdrowiu.

Wyn,lagania bhp co do ergonomii określa przepis
MPiPS w rozporządzeniu z 1 grudnia 1998 roku.

Praca przy komputerze może spowodować znacz-
ne obciążenie wzroku. które zależy w dużym stopnriu
od czytelności dokurnentów, jakie są pisane lub prze-
twarzane. Z tej przyczyny o,rgan ustawodawczy na-
Łożył na pracodawcę zatrudniającego osoby pruy
pracy z monitorem ekranowym, obowiązek zapew-
nienia im okularów korygujących, zgodnie z zalece-
niem lekarza, jeżeli wynik badań okulistycznych

przeprorvadzonvch w ramach profilaktycznej opieki
zdlowotllej rłlykaże potrzebę ich stosou,an,ia podczas
p]]ac)- przv obsłudze monitora ekranowego,

Pracodaw-ca musi zapewnic pracownikom obsłu-
gującytn monitory ekranowe co najmniej 5 minuto-
wą plzerwę po każdej godzinie pracy (na ćw-iczenia),

W;ljąte}< stanowi,ą kobiety w ciąży, gdyż jest za-
kaz zatrltdniania kobiet w ciąży plzy pracach z mo-
nitorenr eklanowym powyżej 4 godzin na dobę
(Rozp. Rady Ministrów z 10 września 1996 r. -_

Dz. U. Nr 114, poz. 545),

**-*.**:"T:"::,.
ELEKTRYK

FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA

G artykuły elektryczne hurt - detal

O systemy identyfikacji wizualnej

O biuro ogłoszeń ABC
e kompleksowe wykonywanie instalacji

elektrycznych, ośw,ietleniowych i innych

Gtzegorz Nowak

ul. Lipowa 37, 64-030 Sm:giel
tel. 518-93_64, 0_604609371, 0-601891159

od 15 marca HURTOWNIA ELEKTRYCZI{A
PRZENIESIONA NA PLAC WOJSKA

llastęsny nr 03.88.288tl ]oku
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ZAI(ŁAD L]§ŁUGOWO-IiANDLOWY

Janina Gołenlbska
śMIGI1,1-, UL, KośCIUSZKI 12

oferuje usługi:
-- czyszczenie clremiczlre

- pranie
_- farborł,anie

- Ienowacja odzieży skórzanej

- czyszczenie pierza i szycie kołder

64_030 śMlGlEt
ul. Kościuszki 6

tel. 0-65} 518{r-206

PROFESJONALNB ZDJĘCIA;

- ślubne,

- komunijne,

- rodzinne,

- paszportowe,

- dowodowe, legityn}acyJrre w 3 min.
-_ reportażowe,

- reklamowe.

WYWoŁYWAN|E FlLMóyc l zDJĘć AMAToRSKICH

SPRZEDAŻ:

- filmów,

- aparatow (2 1ata grvararrcji),

- albumów,
_ 1ąmgĘ,

- baterii (także do alalmów ,aparatów

1 "ilffil, i;*r';, 
" 

*. 
", 

i c z ny c h,

-- baterii do telefonórv.

USŁUG! KSERO A3, A4 pomniejszonie . powiększonie

BEzPŁ&rtH
o§ŁCIszEtlfi Dm&ffiffiE
Sprzedam 5,25 ha ziemi, w tym
0,75 ha lasu w Robaczynie.
Czaczyk 16.

USŁUGI TAPICERSKIE
Mikołaj Marcinriak, Śmigiel, ul. J. Kitińskiego 3

Przl,jinę uczniów w zawodzie sprzedawca, I rok nau-
Li. Tel, 51-89-271.

Sprzedam FSO 1500 combi, biały, stan dobry.
Tel.51-89-399.

Sprzedam działki budowlane,
ul. Kilińskiego 84.

uzbrojone. Smigiel,

Chcesz zarobić sprzedając kosmetyki - zadzwoń
061 8575 643, 0601935676

Usługi transportowe do 3 ton. Tel. 0601147364.

SPRZEDAM
Samochód osobowy, MERCEDES rok produkcji 1978
Samochód osobow;, AUDI 100 rok produkcji 1986
Działkę budowlaną 2300 m' y7 m. Wyd€rowo,
Kontakt tel. 0 602 B09 792 1ub do godz. 9,00 5 1B0 652

P:y:::_Łl3 c o w ik a : ś1 u s a-jł.lyl.Łt" 1. 0 6 0 I 57 23 2 4

Sprzedam działkę ogrodniczo-budolvlaną tel: 518 57 54

K"pię k"*ienpol''y,ołotlceŚ*€Ią r.r.-Sia óiat.--

BA§Elfl

IąPlEtllWY
\

W §ml&tu

Bu $ §§ flllf
w godzinach od 11.00 do 19.00

WSTĘP t ZLaTY oD oSoBY

*

Nowo otwarty sklep

,rM I x"
Śmigiel, uI. Powstańców Wlkp. 4 (obok stlażnicy)

Oferuje:

- Boazerie drewniane

- Panele boazeryjne z PCY

- Kasetony sufitowe

- Pergole (projekt, wvkonanie, molrtaz)

- Architekturę ogrodową (łarvki, studnie, aitanki,
twi6tnlti -- projekt, wykonanie)

VIDEoFILl\{0WANIE

Śmigiel, u1. Irorł,stańców Wlkp. 4 (obok strażriicy)

Srviadczy usługi w zakresie:

- profesjonalna obsługa trroczystości rveselnych

- efektowne czołówki video

- skanowanie i obróbka zdjęć

- opracowywarrie amatorskich filmó,ł video

-- filmowanie wszelkich uroczystości
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9.07.

15.07,

16.07.

28.07.

30.07.

6.08.

l3.08.

20.08. -
28.08. -

IA"trC l CĘN'[RU|.4 KuL-tri..li'tY
TUR}TIEJ WSI w Nowym Szczepankowie
ZABAWA POD \ĄIIATRAKAMI
nZInŃ DZIECKA W KARŚNICACH
ZABAWA POD WIATRAKAMI
ZABAWA POD WIATRAKAMI
FESTYN W BRUSZCZEWIE
ZABAWA POD WIATRAKAMI
PRZEGLĄD MUZYCZNYCH ZPSPOł,ÓW ZABA\I,IOWYCH I WESELNYCH

- wiatraki
ZABAWA POD WIATRAKANiII
POŻEGNANIE WAKACJI

W jednym z wiatraków czynna będzie pracownia-galcria plasty,ka p. Antoniego Szulca oraz
będą zajęcia sekcji plastycznej.

TElli§

§Illt8HY
Jak zakończyii sezon 1999/2000 tenisiści ,,POLO-

NII-ARSE1'{AŁU" pisałem w nr. 12(214) z 22 czel,w-
ca br. na str. 6. Dziś o tym, jak miniony sezon pod-
Sumowano.

Zebranie podsumowujące rozgrywki połączone
z obchoda:r:i 5-lecia klubu (powstał 26. czerwca 1995
roku) zorganizowano 16 czerwca br. w Centrum KuI-
tury w Smiglu. Uczestniczyli w nim zawodnicy, ro-
clzlce, działacze i sponsorzy. Gośćmi tenisistów byli:
przewodniczący F"ady Miejskiej Śmigla Zygmunt
Konieczny, przewodniczący Komisji Spraw Społecz-
nych Rady Miejskiej Smigla Bogdan Turlińsk,i, prze-
lvodniczący Rady Sportu Leszek Balcer oraz Witold
Kltlus - k,ierownik do spraw gospodarczych i kadr
Szkoł5l Podstawowej Nr 2 im. Konstytucji 3 Maja
w Śnriglu, która to szkoła jest bazą śmigielskich te-
nisistów.
Iirstorię klubu przedstawił jego p,rez€s i zarazem za-
l,vodnik oraz trener II klasy tenisa stołowego mgr Ta-
deusz Kozłowski (oprócz riego zespoł trenuje też in-
struktrr tenisa stołowego mgr Danuta Strzelczyk),
który położył nacisk na dobrą bazę jaką tenisistom
oIeruje szkoła i dobrą współpracę z Centrum Kul-
tury vr Smiglu, które prowadzi księgowość klubu.
Mówiąc o sukcesach klubu, szczegóInie młodych za-
wodników, podkreślił bardzo dużą rolę rodziców.
KIub nie mógłby istnieć, dz\ałać i szkolić gdyby nie
sponsorzy, którymi są: Rada Miejska Śmigla, Firma
Księgarska ,,ARSENAŁ" - Jakub Marciniak w Poz-
naniu, Foto ELF Marciniak w Śmiglu, Księgarnia
,,ARSENAŁ" w Lesznie, Pan Ryszard Jokiel, Firma

,,DAREX" rł. Śmiglu, Państwo Z. i B. Waligórscy _-
Apteka ,,SŁO}iECZNA" w Śmiglu.
K.S. ,,POLCNIA-ARSENAŁ" jest najlepszym klu-
bein rv okręgu leszczyńskim i prowadzi najbardziej
rozbudowany s;-stem rozgrywek - trzy drużyny Ii-
gowe oraz turnieje: zawodnicy każdej kategorii wie-
kolvej uczestniczyli w czterech z nich.

Naj}epsz; -h zawociników wyróżniono nagrodami
Izeczow},mi (książki), statuetkami oraz dyplomami.
W kategorii skrzatek nagrodę otrzymała Weronika
Żurek, w kategorii skrzatów 

- 
Łukasz Szymański,

v,, kategorii junior 
- Patryk Ratajczak i Mateusz

Kuciak, a w kategorii senior _. Bartłoniej Glinka,
Rol,-ert Bariosz i Daił-id Bartoszkiewicz. Szczególnie
uhonorowano dwóch kadetów: Wojciecha Waligór-
skiego i Dariusza Szymańskiego. Reprezentując śmi-
gielską podstawówkę wraz z Parvłem Zbyradem zdo-
byli tytuł Drużyrrolvego Mistrza Wielkopolsl<i (z tej
też racji cała trójka otrzymała nagrodę Rady Sportu).
Od RadySportu charakterystyczn): upominek otrzy-
mał tez T. I(ozłowski, który ;est mieszl<ańcei,n Lesz-
na. L,Balcer wręczając mu pamiątko,w1, zegar z her,-

bem Smigla powiedział ,,Ta maszyna (klub - 11. Z.)

rrie chodziłaby bez takiego koła zanlachorvego jak
Pan. Nieclr ten zegar przyponrina. że rv Sirriglu cze-
kają na Pana".
Od przedstawicieli władz samorządorvyc}r plezes klu-
bu otrzymał grawerton z n_astępującym napisem:
W źmżeniu usładz samorzqdouEch Śmigla Panu mgr.
T udeuszolui Kozłoul skźemu, Pr ezesorlsż K. S.,,POLO-
NIA-ARSENAŁ" Śmźgiel z okazjż S-l,ecia istnżenia
klubu składamE LDaraza uznanża ż podzi,ękouanżq za

ogrorrlna trud uEchouataczE dziecż ź młodzieży,
a także tłybitne osiqgnięcża sportoue u pracg tre-
nerskźei i, zauodnżczej.
Żgczgmy Panu dalszych sukcesóąn na nżwźe sporto-
uej oraz dużo radości i satgsfakcjź z efektóu stoojej

godz. l4.00
godz. t9,00

godz. l4.30

godz. 19.00

godz. 19.0C

godz. 15,00

godz. 19.00

godz. 15.00

godz. 19,00

godz, 17.00

odbywac się
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praca, a także poTnuślnoścź u życżu zauodouam
i osobistym. PoCpisaro Burmistrz Śmigla Jerzy Cic-
śia i przervoclniczący Rady Miejskiej Śmigla Zyg-
nrunt Konieczny.
B),ły też życzenia i gratulacje dla trenerólv - dla
trenerj<i też i kwiaty - od zar.vodników i rodzicó-w.

Z okazji jubileuszu klubu zorganizowano też ma-
łą wystawkę, na któr,ej prezento,wano zdobyte pu-
chary oraz fotograf,ie.

P.S. Wszyscy uczestnicy zebrania otrzymali świetnie
przygotowany materiał informacyjny o klubi€, spon-
sorach, bazie treningowej i rozgry.,l.,1rach drużyno-
rvyclr oraz o frekrvencji (od 1.09.1999 do 14,06.2000)
na treningach.
Dla gri,rpy początkującej zorganizo-wano ich 102. Naj-
częściej w nicl-t uczestniczyli: Weronika Zurek - 94
razy, Totnasz Navlrot - 92 razy, Justyna Zurek .-
71, E,welirra Żtlrek - 70, Arleta Maślak - 66 t lza
Przybyłek również 66 razri. Ogółem w tej grupie tre-
nolvało 20 dzieci. Grupa zaawansowana miała 100

treningów. Malcin Łączny trenorvał 96 razy, Łukasz
Szymański - 92, Patryk Ratajczak - 92, Dariusz
Szymaństr<i - 90, Wojciech Waiigórski 83 i Tadeusz
I{ozło-wski - 73. W treningach tej glupy trenowało
15 osób.

(H.z.)

FlŁHfi HffiaffiA

--1^eDrużyna senioióv,r MAS-ROL Spławie uczestni-
czyła u, rozgryrvkach klasy okręgorvej. Po rundzie
jesiennej (i999) zajmor,xzała w iabeli 11 miejsce z do-
robkiem 16 punktóvl i stosunkiem bramek zdobytych
do straconych 21 :39.
Po rundzie rviosennej (2000) mjmo tego, że dorobek
pow-iększył się o dwa purikty nasz beniaminek zajął
12 lokatę. Zespół odniósł 10 zwycięstw (7 u sieb,ie),

4 remisy (2) i doznał 16 porażek (6). Kilka meczów
zakończył wysokimi rvynikami, Z wygranyclr - 7: 1

z AWIĄ Sied]nica, 6,,I z ZOOTECFiIVIKIENI Pawło-
]^/ic€, 5:l ze ZJEDNOCZOIIYMI Chrościna. W se-

zonie najcelniej strzelaii: Włodzimierz Rogacki - 23

bramki oraz Piotr Mielcarek i },{aciej Strzelczyk po

7 bramek, Najdotkliwszą porażkę MAS-ROL poniósł
w P'iaskach, gdzie przegrał z tamtejszą KORONĄ
1 : 9. Nie powiodło się tez dwukrotnie z KANIĄ Go-
styń: w Spławiur porażka 7 : B i w Gostyniu 1 : 6.

Trener zespołu Ryszard Szczepaniak sezon i wyniki
zespołr.l podsumor,vał następująco: Naszym najwięk-
szym sukceseul jest to, ze się utrzymaliśmy. Podej-

Izewam jednak, że w kolejnym sezonie może b3,ć g9-
rzej, bo nie łvsz)zstkim zawodniP6p 11ystarcz1 zapa-
łu. Być może część z nich, z różnycll powodów, nie
będzie już chciała grać. Wysokie porażki -wynikały

z tego, że zawodnicy mają kłopot;, z tealizacją zało-
żeń taktycznych. Częśc z nich ten awans chyba prze-
rósł. Zau,odnicy muszą pamiętac, ze podstawą sukcesu
jest systematyczny trening, bezwzględna realizacja
założeń trenera, dyscyplina i myślenie na boisku
o przedmeczowych załozeniach. Dopiero po zrealizo-
Ę,aoiu tych elementów można dyskutov,zać o k]asie
rozgrywek i lokacie w tabeli.

Panie Ryszardzie. Podobno zaszŁy, jakieś znriany
w rozgrywkach klasy ogręgowej...

Tak. Klasa okręgowa w nowym sezonie liczyć będzie
o dwie drużyny więcej _- będzie ich 18. Do IV ligi
alt,ansotvały: KANIA Gostyń i po barażach KORO-
NA Piaski. ORLA Wąsosz i POGON Góra przeszły
cio innych Okręgowych Związków Piłki Nożnej. Tak
więc p,o powiększeniu klasy o dlvi,e drużyny powstało
6 wolnych miejsc, które zostały wypełnione przez 3

druzyny OZPN Leszno: LEW Pogorzela, WISŁA Bo-
rek i POGOŃ Śmigiel, 2 z OZPN Wolsztyn: ZNICZ
Obra i ORKAN Chorzemin oraz 1 z OZPN Poznań -FIELIOS Czempiń.

Zatem dojdzie do gminnych derbów,..

Tak. Aie powiększenie grupy bez konsultacji z dru-
żynami już grającymi w k]asie okręgor,veł jest pew-
nym nieporozumieniem, gdyż niektóre kluby ,,poło-
ży" finansowo. Więcej drużyn io więcei wl.jazdórv,
więcej meczów, więcej opłat sędziowslrich, dhlższy
sezon. Na rundę jesienną potrzebna będzie v,ziększa
kasa niż na poprzednią, wi.osenną. Tych doc_laiko-
wych p[eniędzy kluby po prostu nie niają, l:o rclczny
preliminarz robiono pod kalendarz z 16 drużynami.
Zwiększy się obciążenie treningov;e. Władze piłkar-
skie chyba zapomniały, żE w kiasie o)<ręgorvej grają
przede wszystk,im amat olzy rolnicy, uczniowie,
studenci, rzenrieśinicy. Stanierrry przed, dylematem:
co z drużyną grającą w k]asie ,,B"? Wspó\n:e z Cza-
czem chcieliśmy zgłosić do rozgrywek trampkarzy,
których mamy r,vielu, ale .,. Zdaje się, że rv tym
wszystkim chodzi o kasę dla sędziów,..

Kiedy rozpoczynacie rozgry,łvki?

Piątego sierpnia rvyjeżdżarnv do ZNICZ"L -w Obrze,
a POGOŃ na swy]]n boisku podejmie ROLNIKA Ra-
cot.

Proszę przy:ą€ a zawodnilrom i tlziałaczom przeka-

zać nasze redakcyjne serdeczne gratulacje. Urzyma-
nie się beniaminka, który w poprzednich klasach

,,siedział" tylko rok, jest olbrzymim sukcesem. Pa_

nie Ryszardziel TAI{ TRZYMAĆI!I
(H. z.2
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Klasa Okręgowa
Kania Gostyń
Crla Wąsosz
korona piaski
Dąbroczanka Pępowo
Ro]rlik Racot
\,Vielkopolanka Szelejewo
Pogoń Wschowa
Izrrobianka krobia
zoctechnik pawłowice
ziednoczeni pudliszki
Pogoń Góra
Mas-Rol Spławie
Brenewia Wijewo
Sokół Niech]ów
Awia siedinica
Zjednoczeni Chróścina

Klasa ,,A"
Lew Pogorzela
Wisja Borek
Pogoń Smigiel ]

R5,waI Kurzagóra
Piast Belęc,in ]

Ruch Bojanowo ]

Helios Bucz :

Kłos Garzyn
Rydzyr-riak Rydzyna ]

Sparta Kietlów :

Kormoran Święciechowa
wiwierzanka wiewierz
Dąb Boguszyn ]

Jantar Strzyżewice

30 75 110
30 72 75
30 66 103
30 60 61

30 50 60

30 46 65
30 40 59
30 38 38
30 36 49
30 35 40
30 35 42
30 34 58

30 33 47
30 31 64
30 16 25
30 13 22

B4

77
55

102
ól

55

57

50
55
1I
óó

29
24

2ó:

26 63
26 57
26 51

26 47
26 47
26 44
26 4I
26 39

26 36

26 30

26 28
26 18

26 17
26B

22 56 84
22 54 70

22 44 65
22 42 BB

22 36 52
22 3ż 42
2,2 27 39

22 26 37

22 22 35
22 15 30

22 12 20

22920

6B

65

64

49

49

4B

ótl

35

24

24

19
1otO

14

10

9B

I02
B9

7l
72

70

52

53

54

35

31

25

26

31

1.

2.

.).

4.

5.

6.

7.

o.
o

10,

11.

|2.

24
,żJl

24

:36

'ą.){
61

45
46
75

60
54
84
90
90

94
o,)

27
q.)

2s
50
.) !)

36
39

52
51

53

53
.7a

l+

l,
2.

ó.

4,

5.

6.

7.

o.

9,

10.

11.

L2.

13.

I4.

30
1B

40
52

36
39

40
AAaa

62
50
o,
79

,o

30

26

38

32

4I

54

57

109
,7n

93

58

101

70

Klasa ,,B" gr. II

orzeł Bonikowo
Oborzyska Stare
Olimpią Lubosz Stary
sokół włoszakowice
LZ§ Gr..,,zyna
sokół kaszczol:
Mas-Rol II Spław,ie
Klon Mochy
Liplra Kokorzyn
start starkowo
Piast Spytkówki
l]r,enewia II Wijewo

Junior Młodszy

Spalta Miejska Gorka 26

Kania Gostyń 26

Polonia Leszno 26

Fogoń Srnigiel 26

Obra Kościan 26

Pogon Wschowa 26

Krobianka Krobia 26

R),dzyniak Rvdzyna 26

Sokół Niechlów 26

Dąb Leszno 26

Wisła Borek 26

Rolnlk Racot 26

Kłos Zytowiecko
Rawia Rawicz140

25

Zo

EDMUND CZARNEC!(l
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