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Srorr*oi mieszhoirłE!

Z ogromnq satysfakcjq lnJormuję, że
do końca 2000 roku uruch,omżonu zostanie
miejsha oczgszczal,nża ścżekótls tł Kosza-
notuże. Budou:cl oczyszczalnź jest naj-
uźększq żruuestEcjq komunalnq tu gminźe.
Ma ona bardzo duże znaczenźe dla ocłl,ro-
nu środousiska q 1D szczególności. d"la
och,rong ujęć ź zasobous tłodg pitnej, z
których vDszusca korzystamg. Dla pratui-
dłouego dziqłunia oczg szczalnż potrzebnE
jest systematucznu ź regul,arny dopływ
ściekotls z mźasta.

Dlatego też Zarzqd Mźejskż Śmigla
LrJTaz z Zakładem Gospodarkż Komunal-
nej ź Mieszkaniowej lu Śmżglu rozpocza-
najq akcję żntuentaryzacit, ż porzordkowa-
nźa przEłqczg kanalizacg jngch. Pomoże
ona u) uzgskaniu pełnego rozeznanźa co
do źlości. i stunu przyłqczg istniejqcacłL
oraz potrzeb u tym zakresźe. Dla spraw-
nego przeprouadzenźa akcjż niezbędna
jest pomoc mźeszkańcóus mźasta.
W tEm celu przEgotoualiśmy krotkq aru-

kźetę.

IJzyskane d,zżękź nźej inJormacje pomoga,
naln u określeniu żle ścźekóu dopłguać
będzie u) pźertuszgm okresże dzźałunił
oczgszczalni a ile ści,ekólls trzeba dousozżć
z źnngch, rejonów gmźny, Ułatuż to pra-
llsidłoll;e przggotouanźe do eksploatacii
urzqdzeń oczgszczalnź. Pozwol,ź róltsnżeż
na określenże potrzeb us zakresźe moder-
nźzacji istnie jqcEch ż budowy notngclt,
podłqczeń, a także na oprQ,co,1Dani.e dłu-
gofalouej polźtgkż dotyczqce! rozwoju sy-
stelnu kanalźzacyjnego mźasta,

Dlatego też zwracam się z gorqcq prośbq do uszgstkźcLt
mieszkańcótn mźasta o ponxoc 1lJ spratDnaIn przeproluudzeniu
akc!ż źnwentarg zac ji pr zgłqczE.

Wypełnijcże Państllso otrzanxanq ankietę ż przekażcie jq
pracounźkom Zakładu Gospodarki Komunalnej i. Mźeszlłanio-
we! w Śmiglu.

Udzielcże równżeż wszelkich dodatkolłych żntormacjż, o ktore
zwracać się do Was będ"q lu pougższej sprawże przedstauiciele
Zakładu.

Mam nadzźeję, że moja prośba spotka się z Państl]Ja prza-
cłlylnościq i wspol,nie podejmżemy kol.ejne dzżałqrlźa dla popra-
zuy stundardu żEcia u naszanx mźejścźe.

Z pouażanźem
Burmźstrz Śmi.gla

(-) żnż. Jerzg Cźeśl,a

z teki Romuoldo sobkowioko

\ .:'
(\l 'żl
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WITRYNA ŚMICIELSKA

$i^rrstqha póatmna
Dzień dobry! Witom Poństwo serdecznie i zopro-

szom do gimnostyki poronnej. Już od wiosny ouro
stworzo nom prowie some niedogodności. Nojpierw
lłotostrofqlncr suszo, o jok tylko przyszło loto, to no
przemion deszcz i zimno. Ostotnio co prowdo zmieni-
łei się ncl tyle, że jest deszcz i ciepło - ,,opody przelot-
ne, niel<iedy intensywne, o nowet burze". Doskonoło
nogodo dlo grzybów (niestety równiez w zboźoch) i ryb

iie mogq się zowsze schowoć przed deszczem do wo-
dy). Możno mieć tylko nodzieję, że chocioż sierpień
będzie ,,normolny", ole wiodomo, że noce już będq
zimne. l jok tu np. wybroć się gdzieś pod nomiot? Noj-
słuszniej postqpiq zotem ci, którzy pozosto jqc we
rvłosnym domu skorzystojq w pełni ze wszystkich wspo-
rriołości gimnostyki poronnej (choć nowet ono nie po-
rodzi sobie z kilogromomi, jokie przybyły nom od spę-
dzqnio cżosu no jedzeniu i oglqdoniu telewizji). Po-
niewoż nojwyższy już czos no położeniu kresu gnuś-
ności i zdobyciu kondycji no resztę loto, stojemy nie-
zwłocznie przy otwortym szeroko oknie i rozpoczynomy.

Por|ornent rozpoczqł wokocje, Szkodo, bo ironsmi-
sje z obrod sejmowych były niekiedy ciekowsze niż se-
riole. Dochodził tu tokże pewien dreszczyk emocji. By-
*,,roło, ze progrom tełewizyjny no coły tydzień nie zo-
v,rieroł zopowiedzi tronsmisji, tylko podowoł romowe
oudycje. Chcieliśmy więc obejrzeć ,,Rodzinę zostęp-
er-q" o tu progrom zostępczy, Zomiost ,,Stowki więk-
szej niż źycie" mieliśmy o stowkoch podotkowych.
I nojczęściej przypominoło to ,,Kiepskich". A kiedy już
wciqgnęliśmy się w temot, nerwowo obgryzojqc polce
{bo zcbrcikło już solonych poluszków), dzieliliśmy emo-
cje mówców i czekoliśmy no finoł, czyli rozstrzygnięcie,
któro opcjo zwycięży, to w nojbordziej dromotycznym
momencie miły głos w tle oznojmioł, że no tym zokoń-
czyliśmy tronsmisję z obrad. Doprowdy, gdyby człowiek
nie był oclporny i zohortowony dzięki gimnostyce po-
rołlnej, rnożno by się nerwowo wykończyćI

Nlerwowo możno się też wykończyć, śledzqc prze-
dziwne ,,konstrukcje" ustawodowcze, które dlo zwy-
kłego śmierteiniko sq oż nodto niezrozumiqłe. Weźmy
VAT zo produkty rolne. Rolnicy nie mogq sprzedoć te-

9o co wyprodukowo!i, miesiqcomi czekojq no noleżne
im pieniqdze. Teroz pewnie będq musieli jeszcze pro-
wadzić l<sięgi rochunkowe (joko dowód, źe nie ukry-
li żodnycil dochodów). Klienci będq więcej płocili zo
żywność (bo trzebo będzie uwzględnić podotek), zo-
dowoiony powinien być rzqd, który mo zorobić no tym

,,zobiegu" ok. 1,3 miliordo złotych, Będzie z czego do-
łozyć choćby do przedziwnej (ocz bordzo populistycz-
nej) ustowy uwłoszczeniowej. Ci, którzy liczq no to, że
otrzymojq wsponioły podorunek w postoci mieszkonio,
domku, iluś tom hektorów ziemi, okcji przedsiębiorstw
itp. mogq się jednok nieco rozczorowoć. Zokres
uwłqszczenio zqwiero !iczne zostrzeżeżnia i klouzule,

które bordzo ogroniczq liczbę ,,obdorowonych" orQz
recllnq wortość kwot uwłoszczeniowych. Ale nojwoż-
niejsze, ze znowu udo się wzbudzić ,,huro optymizm"
w norodzie, dlo którego jok dotqd nojwiększq ,,zdo-
byczq" demokrocji jest rozhukony kopitcłizm i swo-
bodny dostęp... do gimnostyki poronnej.

Ncjciekowsze, że no wszystko mojq się znoleźć fun-
dusze. l no to uwłoszczenie (choc znoczno część mo-
jqtku norodowego już zostoło wyprzedono i to zo
śmieszne pieniqdze) i no oświotę - łqcznie z solomi
gimnostycznymi dio kozdego gimnczjum. (A może to
roczej chodziło o goroże dlo obieconych wcześniej
gimbusów?), No budowę outostrod: inwestorzy prywot-
ni zcjobyli koncesję no budowę, ole jokoś się nie
kwopiq do rozpoczęcio inwestycji, bo spodziewojq się
mniejszych wpływów, niż oczekiwoli. Wobec tego skorb
poństwo nio wyłożyć no budowę no tych odcinkcch,
które ze względu no połozenie mogq nie przynosić
zysków, Z tej somej szuflody zoczerpnie się pewnie
pieniodze no dopłoty do przewozów posożerskich no
ko!ei (bc dzioł;, opłocolne ulegnq oczywiście prywoty-
zocji). Perłlnie, źe w zołożeniu mo to wszystko wrócić
z nud,,.vyżkq cjo poństrvowej kosy w formie podotków.
Ale kio \łł nu3zym kroju ponosi obciqżenio podotko-
rrye? Ośmielę się stwierdzić, że roczej nie rekiny finon-
sowe, ole po prostu ci, od których te podotki nojłot-
wiej wyegzekwowoć.

Zechcq Poństwo poćwiczyć teroz jeszcze trochę
somodzielnie, Zwloszczo, źe dotqd nie ustonowiono
jeszcze (?) podotku od uprowionio gimnostyki poron-
nej. A tutoj ściqgqlność byłoby bordzo wysoko, bo
przecież ćwiczy się przy otwortym szeroko oknie i łotwo
wszystko sprowdzić.

Dziękuję izoproszom do nostępnego spotkonio.
Gimnostykę porarlną przygotowała l prowadziła rngr J. S,

$EzPŁAIIlE
ttsŁ8szEItlA lln(lBilE
Sprzedarn 5,25 ha ziemi, w tym
0,75 ha lasu w Robaczynie.
Czaczyk 16.

USŁUGI TAPICERSKiE
Mikołaj Marcindak, Smigiel, ul. J. Kitińskrego 3

AVON praca przy rozprowadzaniu kosmetyków.
Tel. 51B 91 81

FIRh,tA REMONTOWO-BUDOWLANA wykonuje
tvnki gipsowe maszynowe. cena do uzgodnienia.
Te1, 0603 069 17, (065) 511 07 98.

Spt,zedam działkę budowlaną 14 arów, z rozpoczętą
ł,.udową w Robaczynie. Tel, 5-188-049 (v.zieczorem).

KARCHER - LTSŁUGI ,- Te1. 5-180-423

Elektroirrstalacje - Tel. 0601-894-159

Wynajmę mieszkanie w bloku w Przysiece Polskiej.
Tel. 5-188-489
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PfiK§ffiTffiWALt Pom §ffiJM§ffiMffi
trV cirliu 14 iipca 5r. 1,,. godzinach rannych w sej-

mie nliało odbyć się głosov;anre rrad poprawkanri se-
ira,ir_l do r,vcześniei uchrvaionej przez sejm ustar,vy
o pociatl<.u -vAI dia rolnictrva. Przypomnę, że sejin
uchl,iaiił ustarvę ze starł,ką 00,; co było zgodne ze
stanov",iskielii rolnii:órł., a s€nat wniósł do niej po-
plałr,iłę zmienie:jąc 0!0 na 30ń.

Kra;ol.vy Z-ł,,-,ązek F]oinikc,w, Kółek i Organizacji
Rolniczych,lraz Zv,:tązek Rolnikóvl Indywidualnych
,,SCLILrAF,].;a Sa ' sa przeciv,,ne przyjęciu tej po-
prarvkr S€:]at,_. , c.a popa_rcia Swego stanowiska
rol Cill,.l ?],so,,,,a.-,_a .i goclzillach B.00--12.00 zorgani-
zo,!l,-a,-; i]iz€a.,.i:]eCl,enl seiirru protestacyjną pikietę,
rrr iitcre] ,,icz.-.:]^,cz-, jr tez 1 śmigielscy rclnicy.
Fanie Pre:esie - z-§l,acain się do prezesa GZRKiOR
w Sit,l"; rl Z-.,qi:*rlta Koiriecznego - proszę obrazo-
w,o rvl,jaślrić Cz3,teinikoitr różrricę rniędzy starvką 00,/6

il Ó" il.

OŁecl,le _,l,__l.i z tl-tułu sp;:zedaż5l nie płaci urzędowi
skal,.ci,,-.l]l ,i ,lciaiku VAT. Przy stawce 00Ą z war-
tt;ścl za":_;;;lol,rcl,t torvarów do produkcji rolnej np.
rr]asz\,-i,. .z.s._ Cc trraszyn, rriektórych pasz, paiiwa,
tl:a'a€l;alui,,- 'l,:cior.",1an}rch 

- rozltczaląc Się Z ul,Zę-
derl s].:al,,c,.,,-,i:_l nógłi:y sobie odlicz;.i 707t. Będzie
to iak z]l-c-,,,j, ,-.cciatek VAT naliczorry.
Frzy sia-,-,-le ,_,,, 3" ,, oplocz odliczenia ;ak u,_vźej,
nlisiajll-,"_.l,;,.:.o-",-i ociprowadzić 30,,b od lł,artcści
sD.t,zecla]l\r:: 1_1:i.cr.,-: żv."vca, irrieka, zboż. Będzie io
tak zl,ł-a.l:,- ,-i:latek VrT należny. Nie mam żadnej
1,,,ą|1:1i-*-cśi_. z.,,-,-!)i-owadzenie podatku VAT powy-
zej 0i' il :],J,,-,Ia,.': ri-zlosi ceir żywnoŚci, a nie o to
przeciez clloliz_,

Jak plzebiegała pikieta?
1.Ia zot,gaiiizo.,-,,all,e i,,,-,-jazdu do Warszirwy mieliśmy
tylko jeXell iz,e,l, _i,e ił,szvscy rolnicy, nad czym
ubolerr",e.ll. ]-l;ót,zr- iie.l.a:ori,ali, rvyjazd, w nim uczest-
nicz1,-ii 

- 
b;.-ic ilas !i_] osoll i nie v,,szystkie miejsca

u, e"łio'l,,.,s,. -i-ł-,- za;, '.,,,

ijrzed sejnen ll-i-sz,: c1o l_as i:csło-,,vie PSL i SLD,
którł,rn zacialiśm-r- p\-tal],€: Jak bedziecie głosować?
,,Zero" - 

padła ociporr-,ectź. \astepnie delegacja pi-
kietujących -* 22 osobv n-śloo }ltor,l-ch znalazłem się
i ja i,vraz z wiceprezesenl Jac<lcni Jankorł,iakiem
z l,eszna - została przez posło\-,- zaploszoira do gma-
chu scjmu na balkorr, Zdzilł,iłen sie. bo obok kazde-
go z nas najpierw pojawlł się jedel. a poźniej jeszcze
C-l;!ch straznikóu,, Krajorry,, z,,viązek przvgotował dla
nas poillalańczowe kamize].ki z napisern VAT - 0,

ktore rr,ie]jśi-t,l-,, na.łożyć w trakcie giosol,.-ailia. ale tuż
plzeC nj::n iiiaiszałek Płaz;,-nski zaiządził najuierrv
20. póznie; 30 a naste;pnie 40 mil,ilitoil-e plzelwy.
W t_l-n czasi€ obrado-wały i<luby parlanentarne i 1i-
cz;,,ł.,. głosy, \V lł1l:bie AWS strvierdzono. ze popiaw-

ka nie przejd.zie i po vu,znowieniu ci,,r,ail, }tlt tllls;eill1-1
ogromnelxu zdzilvieniu, ten punkt zcl;eic :l ;lłrządkl"l
obrad !

\i,I trakcie trwania przerj^ry płdsze,jł c;.. , ,. i -._,-, -
",vitał się był.r minister ;:olnictwa Jał:i,szc",ł,l1ri, iti.ćr;r
tla plrfaili" odporł,ie.Jział, ze Ł.edzje gł*sow-ał l:,1,1, s,],ł,ł,-
i.:ą 3i u, ,,"iako o b;:{1,11 rriinistrze ro_inici-lva lr1l.;dzc
,.]e o Panu to świadcz1,, że nie lozll::rie Pan sytl;a:ji
lolnil.a. Gd;,il;r* ,łiedzj,ał, i:e tak Fan myśii, io ręki
blrm Panlł nie podał" *_ pcwiedziałem, ]Jotarła tez
do nas informacja, że gCyby piz€r}io,,Ą'il_dzOno glOso-
i.;alie, star,r,ka COltJ p:izeszłab-,, okcło i10 głcsarni.
Po komunikacre niarszałka uj:iirliśnly ke_l:iiize].1<i, lltó-
re następnie straz nrarszałkorriska zaczęłal z n;s zclzie-
raĆ, doszło dc szaipaninv i. pra:l,,ie siłą z gllac}ru sej*
mu nas ttsunirito. W trakcie gd,1 rrr..,, '11.11iŚirr1l .ń/ grna-
chLt, do pikietujących, v,śrćC ktćr;,,-ch był prezes
okręgu naszego zutiązku l,,{a,,-.,ian Ka,sl:ersl:i, pc*lhc-
dzili przechodnie ri,yraża3ąc 1}u-}:1n],. r-ila n3sz3§{}
protestu.

Ilu było r"rczestników pikiet.,-?

Około 1000 ro]nikó,"v. Ui,clerval-, ti]ż i rlł;d ;yn, że
Wojerł,ództrvo Wiellropclsi.lle iepl,erento-ovai l,ylko
Śmigiel. Siła jest .,v jeiności, a :koro iej nie poli:azi-ł-
jet-tll- l-ia zerł,nątrz, to tez z D:.:fł: się nie iiczą.

Kto płacił *'ur2 :.1-5:jazd i polr5,1 lt, 1ii;'an*sza-"vie?

Kied;, rozpoczeiy się rolnir-.:ze ;,lrriiest;; b}oiładan":,i
dróg, rł, któlych i ll;v czyil;..ie lll;ijii,c.,, iicl?iał, i],Izy
naszym gminn5,,m z-ń,iązku lłtvr:ciz;liśn]-"I ijne{]jeln)r
fttndltsz pomocy protestrrjąc.r.m rci ilil<orn. iTa spe-
cialne konto na 3? scłect,,rr łlu:rłaclło tyllł,; i 6, Są
nimi: Glińsko - i30 zł, Spłaivie -- 2"i] zi, Stale E.r;-
janolvo 

- l20 zł, Karłrlin - r70 zł, I)i-z,,,sję'l<a Stara
Pierlvsza - 30 zł, Pr"z__vsiet:;; l]olsk; --- 30 zł, Ro-
baczyn 

- 
150 zł, T3ruszcze-vya 2.10 zł, Jńar:,hcilr 12} zŁ,

Nowa Wieś - 70 zł, Broniirc",vo 1108 zł, C]szerru,c --
90 zł, Morownica - 

25a zł, -'iieląłił_o,wł.. -* i00 zł,
Czacz - 240 zŁ araz Ślni5rel ?C zli, !'czos'i;,-ie ,"";:;ie

będziemy musie]i ja1loś znlobiiizc"wać. Lo 1;lle ;iez
protestowaliśmy, protesti-r3el1],1, i l537y,5Ł},o rłlsirazuje
na to, że jeszcze bęcizie;:,;ł rrrrlsieli proiestowł_ć
vl imieniu łvsz.rrstliich ro].nikó-ł. iioinict,rvo jesi jcdlio
i czy }rtoś jest czy nie je:;t y7;1,,l",ją7!;11, v;iliietr je
wspierać.

Dziękuję Farlu za rozmoiii1] i życzę, *ry wsz3,5f i16

skofrczyło się po ntyśli roiiril;uąv .* (F{. Z.i.

Irlz il57]05c na,szego rolnict"ova i spokó j na łvsi jest
rli rękach posłÓw,. 

- poci-rurrlorr,l;lł naszą l,ozmowę
prezes Gminnego Związku H,olrrll,:i;ror, }iółek i Oł§a.-
nizacji Rolniczyclr w Śmiglu Z)i!.r:lunt }(onieczny,

tr§. Sejrr jedilal." przegłoso-\,vał 307', sŁa.i;ę Vt\T-u.
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CzĘSć pIERwSzA
j]'c-iro,1a,t ślrilgie1l.ki ut,ł.orzorlo lv t88T r. 1 wow- rvo-zachoCtiią czeŚc po\\,1atL1 Śrl-rigreiskrego rta dłu-

|:zas przęz jegc terytoriunt plzechodzila jedna lirita 5ioścr okoic J }<rn l;v}a lrr-rra Leszrro - Wo].sztyn,
ilolc!i:.,r.,ą. R-l.ła uą urucholrriona 29.10.1B56 rol<u l;tolej c:.tatrii odclilek Błotlllca Włoszakol,vice
,,lZaZ 'L'L.,.łeirzvs'u-ło I'rolei Górnośląskiej liLiia z Wio- LłIuchomiono rv l896 1,oku.

:ia,łi;r pLzez Ratrn,icz, Leszno, Stare Bojanor,r,c, Kc,ś- Frzez północno-1ł-schocil-.la część po.łratlt śmigielslrie-
c,air do Poznania. głl przechodzrła 1eszcze lruchoniona od 1 wrzeŚnia
l':]a.c:ego plzez Staie Boiairo-uvo a tlie ociległ"r,- od rrie- ig{)U r. lirira Kcsciall 

- Glodzisk.
,;,*l r; 1} km śrnigie1? Snlgielską koie;ke. \\- odróznieniu od wyże;
'":j. §inłlu.chorv-q]ri 1v opublikotłane j w ,,Pa_riolat:nte pr-zedst,a',viorlycl. ri-askotorową, wybudou.ano
1,eszc::.;.,ńskiej" z iB.02.1984 roku ciekalvostce pt. v,r oklesie plospe1,1t\- l]a teIl śl,odek komunikacjr.
,CIUCHCIA" pi,sze: ,l]\ pizyczvliil1, sre do ie:o tl\\,a Czvnnrkr: uchwalona

,"Dzźł,|t:. l;a!,eiki u Śmżglu sq nader źnteresujqce, !Ął- p,rzez par,lamerlt pt,l-tski lł- iE92 roku ustawa ,,o ko-
ł::ąc l;:ypadtł ad in,Jormacjź, że mżqsto to mżała byi: icjkaclr" or,az cloi-,ie \-\--,.,Ą, c§o]lon-liczlle cizrałaią-
!ł'icdyŚ pał,ączone kote jq szerokotoroll;q, al,e zapo- c).cii Juz kcle:e .,, z:],1]::i_:, ,,,, i-izl-sktej i bydgoskie;"
ł;ił.giź ternu :;u"li,Lź mźeszhańc,y. Jak wynźku z dai,;l-ł- Pielwsz1, }ll,u,'c:.. ]-.., ,.-..- .;oit3kr u,ąskotoroweJ po-
.i|.{:11i{),LL) (r,"iestcl.i1 nie. padaje jakicll 

- H. Z.), u l,a- l,,stał w- gl,ild,_,.l .or.' ,,L,ś-i _ plzelvidywał lirrię ze
tac:h, 1Eli--SłJ, kżedy bLtdczt.,0no trasę między Pozna- Stalt",gu Bo,a_.--.,,-c. -.J )l_l_gia l ze Stargo tsojanowa
ł:jetl g ifł1,ocł,:,u:i,e,ruL, TozLutz&no mozl,żtuośc przepra* clo Jezit;zi-;,
zt;{Lt!łerłia jej y;lrzez Srn.igżeL Decydowano się l."uuet Pieir-,:zą ___-- _ -_.a ciatą dla śmigieiskiej koiejki
n.tl ,pakr;r,"ttnze żstlłiejącyc}i przeszhod tere"ruawgch, ale jest 10 lllal'z.. ^39, r'. Worvczas to Sejrnik Powiatu
nże zdłł,arta ,aakclr,tłć 1:tatestau jakie zgtaszali pod Smrgic,-,l,==- ,.,l:1.ąi uchwałę o budowre wąskotoro-
łljrusełl pł,aiektarlrlll.cóu radnż ze Śm,źglu ź mźesz- lre3 ko_=-.l_ :,c-,-,_aic\\-ei o szerokoŚci toru 1 metra.
;:,ł;",ńca cu.łe,j oitcLżclł @ uźęc Starego Bojanowa też? Br-c 1,1,1oz; :-.a cieci-z.lę sejmiku wpłyrv miał zamiar

- i}.l'..}. W'yra_ali orui pogtqcl ,:e kolej nie nta pr:g- z'r,.,.;--,,_: ,; ..d_{śoioro\vej linir z l(argowej przez
;;lcści i łlźc nźe zusttlpź porzqdne1 parg koni i dabre- \\-o_sz:-,,l _il G:,odziska Wlkp. z odgałęzieniem z Ru-
§a i,Dazu. Pamu,dtl 1J.,as"L!,uuno zastrzeżenla,:e I)aTo- ,,lt.., __.,,::z=z Gl-adorvice do Wielichowa. (Przy iektu-
Loazu ,p}Lalzą byCto p{$ące się ru pobliżu taTolDźslic!, :,z! :erj i.;ist,l bardzo pomocna jest n-rapa pow-iatu
{.1. pTzestrąszona krall:u daje mniej m,leku niż pou:żn- si-:]1,:_:,::-,_:;c. ktorą drukowaiiśmy w nr, 5(183) z dnia
T!.Ct. Dodatl,iotlso snrzecŻu:iqli sŹę, uruc'|t,omźenŻą rc) ,. l._99!:, l

l,źnźź, u:łaścźcźeie tr&rłsportu iłonnego, wldzqc u kc'ret ],..-,::.-.-,,ilc,l,.oclobniej argunentami za budową były:
zc"grożenźe clla suoźcŁt, ź,nteresóu. Tak u:ięc ostatec.- 9 :l:,-.: ,,lolaczenia kolejowego mi.ejscowości połozo-
l,,źę szlo!ł koluejou;y Yv'lociuu: - Poznań paprowad:.o- :-., :ll :,_a:-er,l-feriach powi.atu,
,iL{} łr.cz Leszlio, Stq.re Bajarto,wo, Koścżan, Czempitt', € : ,ari l-::ii kolejovlej przebiegającej centralnie
Cr,;r rnieszkaircy Snrigla, 1y stosunku do mieszkancoil lr:,zcz caii- obszar powiatu z jego stolicą,
lliitycir rirjejsco,1rości przez które budowano linię lio- € _,a.iz-e a, ze pobudowanie 1inii kolejowe j pl,z},-
lejorvą, jak chochy do mieszkańców Czenrptnia br,l. ,_1i]_le kapitalistów I przyczyr\i się do lozwoju
az tak zacofaiii, egoistyczni i samozachowawcz} l il]. ;:zenvslu i wzrostu zanrożności powiatu.
-wiedzieii ze kolej jest nośrrikiein postępu i rozlvojii !zlzcgoiorvv proiekt kolejki plzedstawiony został
gospoda_rczego? NIam po\ffazne wątpliwości. oil,:l_, publicznej przez władze powiatu w paździet-
T-.l,-iei,clzi się iez, że rvówczas śmigiel był nic nie ztla- ll,.,"l 1Bg7 roku, Zakładał on przebieg kolejki zKrzy-
cząi:i1 ci<llroirliczlrj.e rnieściną. To prawda *- podrrosii ,,,,,l:lia plzez Zg\lniec, Stare Bojanorvo, Snigiel, Wie-
się z irorcgi po serri pozarórł,, z których ostatili rniał .-cllorł-o (tu miaio znajdowac się połączenie z linią
rnieisl:c ri, 1814 roku (ale lozbr_ł.Jor,vywał się z Toz- ::oczrlą projektowanej koiejki Kargowa - Woisztyn
]i;]j,a.}.li:l l r:łlvocześliie). Jeśii przyjmieniy ten po- - Grodzisk Wlkp.) do Ujazdu, 1ł7 lrtórym pJanou,ano
gląi1, ic iaiil,rl atuty nialcl Stare Bojanowo? stację styczną z projektowaną (i posiadającą już
i,Ioinl zCanrern o t;-i:i, że kolej ominęła Smigiel za- ztzri-olenie na ł:udowę) państwową linlą normalno-
decyd,cviały czynrrii<i czysto ekonotniczne: nie rr,)- tcrorvą z Grodziska Wikp. do Kościana (rłT.budowano
dlużanie tlasy i cltnirrięci-- plzeszkód tec}rrricznych -* .1ą rł, 1900 r.) 1ub Czempinia rvyboru ied-
l-.-szak,,§.'i:igie1 na pagórkacir leży.,.". ire, l z tych miejscowości nie była jeszcze wówczas
i_;r,ugą 1irlię kolejową 1rrzechod,zącą przez 1rołudnio_ 1-1staloila.
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W rrraju 1B9B roku porł,iat leszczyński w nawiąza-
niu do plojektu śmigielskiego wystąpił z własnym
projektem budo..vy kolejki wąskotorowej, która miała
biec z Leszna przez Gronowo, Gronówko, Osiecznę,
Swierczynę i Wojnowice do Zglińca, gdzie nastąpi-
loby połączenie obu kolejek powiatowych. (Zamiar
budowy tej kolejki nie został nigdy zrealizowany).
Gdyby wszystkie projekty zrealizowano, powstałaby
siec kolejek w-ąskotorowych obejmująca ztaczty
obszar,

Prace przv budorvie śmigielskiej kolejki zlvanej
Sclrrniegeler Kreisbahnen - Smigielska Kolej Po-
,,viatorva 

- !*ozpoczęto w 1898 roku i przeprowadzo-
no je rvias:li-ni slłami. O budowie z braku dokumen-
tów rrie n-loż:,ia l:ic porł,iedzieć. Jej trasę tak v,Tty-
czono, ze tla-.,i--eksze wzniesienia i spadki nie prze-
kraczair, 20|' ,,. a p.romienie łuków na szlaku były
mniejsze :,,_z 1|)\'j rn. Szyny o rozstawie 1 metra ukła-
dano na cl:,e..,.,:-,_allvcir podkładach, które były ułożo-
ne co T5 ce:-_:--:netlól,v - na 1 km toru przypadało
1333 pocisiaoó-,,,-.

W lipcu ubiegłego roku w firmie ASOC ,,URPOL"
Waleriana Kunerta w Poładowie otwarto, jak pod-
kreślano, pierrvszą w Polsce Stację Kontroli Opry-
skiwaczy.

W trakcie jej uroczystego otwarcia wiceminister
ro]nictwa Teresa Stachowicz między innyrnj powie-
działa, że otrvarcie tej stacji jest historycznym mo-
mentem dla krajonej inspekcji ochrony roślin i pro-
ducentóu, sprzętu opryskującego, gdyż stacja ta roz-
poczęła realizację ustawy o ochronie roślin.

Obecny też rł,ówczas Wielkopolski Inspektor
Ochrony Roślin Lech Różański stwierdzlł, że kontro-
la sprzętu służącego do ochrony roślin jest niezbędna
ze względu na .,bezpieczeństwo osób wykonujących
zabieg, ekonomiczną korzyść rolnika, korzyść dla śro-
dowiska i na rvymogi Unii Europejskiej" (podkreśle-
nie H. Z.).

No właśnie. Ostatnio o naszym wejściu do UE
mówi się coraz częściej i głośniej. Jest to też jedyny
temat, co do którego są zgodni politycy wszystkich
opcji. Nie tylko dyskutujemy o dacie wejśc,ia, ale
już w wielu dziedzinach przystosowujemy się do
unijnych norm. W sejmie porvołano nawet nadzwy-
czajną komisję legisiacyjną, której zadaniem jest
przygotowanie aktów prawnych pod unijne wymogi.

A Unia Europejska, której stoiicą jest Bruksela?
Zaczyna sprawdzać stan naszych przygotowań do
spełnienia jej norm.

Dowodem na to jest wizyta dwóch Holendrów -unijnych dygnitarzy wysokiego szczebla, którzy przy-
byli do Warszawy by ,,gdzieś w terenie" sprawdzić
jak dostosowujemy się do wymogów w zakresie kon-

W trakcie budowy zakupiono tabor kolejowy: w 1899
roku cztery parowozy a w 1900 wagony osobor;ue

i towarowe oraz piąty parowóz. 'Iabor ten bez wąt-
pienia już używano przy odcinkowej budowie szlaku
kolejowego.

20 marca 1900 roku Wydział Powiatowy łvyblał
komisję kolejową, która stanowiła za_rząd kolejki
i zajmowała się jej dalszą budową, a v,l przyszłości

- eksploatacją. Przewodniczącym komisji byli sta-
rostowie Hópker a po nim, do 1919 r., Maks Brinck-
mann. Wszystkie uchwały i decyzje komisji kolejo-
wej realizował dyrektor Śmigielskich Kolei Po."łriato-
1yych.
Koncesje na prowadzenie działalności Smigielska
Kolej Powiatowa uzyskała od prezesa Rejencji Poz-
nańskiej (d. województwo) 4 sierpnia 1900 r. i opie-
wała na 50 lat.

Pierwszy odcinek... c.d. w następnym ""\?i.T,;
* Niniejszy tekst powstał głównie na podstawie opraco-

wania Macieja Matuszewskiego pt. ,,Z dziejów Śmigielskiej
Kolei Dojazdowej 1900-1990".

troli sprzętu do ochrony rośiin - konkletrrie opry-
skiwaczy,
Wybór padł na firmę Waleriana Ku,nerta w Polado-
wie, do której _ jako jedynej w Polsce -- 20 lipca
przybyli owi eksperci w towarzystwi,e: Andrzeja
Chodakowskiego będącego w randze rninistra
Głównego Inspektora Ochrony Roślin, Agnieszki Sa-
hajdak - starszego sp,ecjalisty w Głóvlnym Inspek-
toracie Ochrony Roślin oraz Lecha Różańskiego --
Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin w Poz-
naniu.
Goście zapoznali się ze stacją kontroli opryskirnaczy,
kazali sobie ją uruchomić, rozmawiali z pracowni-
kami jej obsługi i stwierdzilr że ,,wszystko jest
o key"! Oczywiście, jako że byŁa to ofrcjalna inspek-
cJa, z wizytacji sporządzono protokół, który bęcizie
przedmiotem analizy odpowiedniej komisji Unii Eu-
ropejskiej,

Jak mi powiedział właścicie] URPOL-u pan Wa-
lerian, dużym zaskoczeniem dla lIolendrów było to,
że stacja przeglądu opryskiwaczy działa w komplek-
sie handlowo-usługowym ri:aszyn i sprzętu rolnicze-
go. w którym prowadzi się sprzedaż ciągników i ma-
szyn oTaz części zamiennych, y7 którym przy pomocy
specjalistycznej, wysokiej klasy aparatury, regene-
ruje się ich elementy. Zwiedzając poszczególne hale
i plac składowy byli niezwykle dociekliwi - wypy-
tywali się o najdrobniejsze szczegóły i... byli pełni
podziwu. ,,To co widzieliśmy, jest na bardzo wyso-
kim .europejskim poziomie" stwierdził jeden
z nich.

Kunerl !uż w Brukseli

(H.Zl
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poRAffiN§K KGN§UMENTA
KONSUMEI{CKIE UPR.ĄWNIENIA Z RĘKOJMI

ZA WADY
Wskazywałem już w naszym poradniku, że rękoj-

rnia za wady fizyczne towaru stanowi najczęściej
wykorzystywaną formę zabezpieczenia ekonomicz-
nych interesów konsumenta. Dzisiaj omówimy
uprawnienia konsumenckie wynikające z przepisów
o rękojmi.

Składając reklamację wad zakup,ionego towaru
u, reżimie rękojmi konsument może żądać:

- rozwiązania umowy sprzedaży i zwrotu zapłaco-
nej ceny w całości,

- obiriżenia zapłaconej ceny,

- wymiany wadiiwego towaru na nowy, woiny od
wad, jeśli reklamacja dotyczy wyrobu oznaczone-
go co do gatunku,

- skutecznego usunięcia wad, jeśli reklamacja doty-
czy wyrobu oznaczonego co do tożsamości,

Wybór upraw-nienia, z którego chce korzystać konsu-
nrent należy wyłącznie do niego.

Niewątpliwie żądanie r,ozwiązania umowy spTze-
daży wadliwego \^7ylobu należy traktować jako osta-
teczność. Podzielając ocenę konsumenta co do wad-
Iiwości wyrobu, sprzedawca musi się temu żądaniu
podporządkować chyba, że w terminie 14 dniowym
wadę skutecznie usunie względnie wymieni towar na
wolny od wad. Takie kontruprawnienie sprzedar.ł,c"v
służy mu tylko jeden raz jeśIi kwestionowana rvada
jest istotna.

Zagadnienie ,,istotności" .arady nie jest sprec}-zo-
wane przez Kodeks Cywilny i może rodzic spór.
Z orzeczntctwa ądów wynika, że wada istotna to ta-
ka wada, która uniemożliwia korzystanle z vyrobu.
Przykładowo więc nie można uznać za wadę istotną
krzywo naszytego napisu ozdobnego na odzież; lub
przebarwdeń podszewski w obuwiu. Z kolei, według
mojej oceny, pęknięcie podeszwy w tymże obuw,iu
będzie wadą istotną, tak samo jak np. różnica
w kurczliwości podsz,ewski i tkaniny wierzchniej
w odzieży ujawnione w rezultacie prania oraz skut-
kujące marszczeniami garderoby uniemożliwiający-
mi jej użytkowanie. W ostateczności spory na tle
,,istotności" wad pomoże rozstrzygnąć ocena wyrobu
dokonana pTzez rzeczoznawcę. Tak więc w przypad-
ku wady istotnej, wymiana towaru na niewadliwy
lub jego naplawa może być realizowana ptzez sprze-
dawcę tylko jeden Taz, w przypadku wad nieistot-
nych - zabiegi takie mogą być podejmowane wie-
lokrotnie.

Praktyczna realizacja rozwiązania umowy sprze-
daży wadliwego wyrobu polega na zwróceniu go
sprz,edawcy za zwtotem ceny, czyli nominalnie za-
płaconej za towar kwoty pieniędzy. Sprzedawca nie

moze obnizyć owej krvoty o koszt amort;lza.cji wy*
robu v,r trakcie jego użytkorvania przez konsumenta.
Z koiei konsument może żądać tylko zwrotu krvoty
faktycznie zapłaconej. Co prawda można wyobrazić
sobie żącianle pTzez konsumerrta zwrotu ceny zapła-
conej 1-,owiększonej o kwoty wyrrikające z dokona-
nych w m:ędzyczasie podr.vyżek cenowych lub infla-
cji lecz, 1-;raktyczna reaiizacja takiego i,oszczenia bę-
cizie u"5;1iiĘać r,,zylącznie z wyroku sądov,zego.

Dr,,rgitn uprawnieniem konsumenta realizowa-
ilyi}l w ramach rekojmi może być żądanie obniżenia
zapłaconej ceny. Konsument wybierając to upraw-
i,ienie, może żądać obniżenia zapłaconej ceny w ta-
l<irrl stosunku, w jakim użyteczność towaru uległa
obniżeniu vu porównaniu do,wartości tow,aru niewad-
liwego, Podkreślanr znowu, że ceną której redukcja
ma nastąpić, jest cena realnie zapłacorra, a nie ab-
strakcyjnie ska]kulowana cena rynkowa. Praktycznie
l<wota obniżki ceny jest często wynikiem negocjacji
mięclzy konsumentem a sprzedar^/cą. Ostatecznie spór
co do wysokości tej kwoty rozstrzyga sąd. Autor po-
radnika radzi abv z uprawnienia żądania obniżenia
zapłaconej cen;,, korzystać przede wszystkim w przy-
padk:u łjarr-nienla się ri,ady polegającej na obniżeniu
estei.;k;. ivl-iob-l. Jeżeli rvada dotyczy funkcjonalnoś-
ci iuo lnn;,-ch cech torlaru doradzam korzystanie
z ot-nalr-lanego tlpra\ynienia nader ostrożnie tak, ab;,
ll:e zar-i<lac sobie drogi do następnych reklamacji,

Ostat::ą gl,upą konsumelrckich uprawnień jest
zącial_e ,*vmiany wadli-wego wyrobu lub żądanie
skr,iiecz:]ego usunięcia wady,

\Yvrn,ana towaru polega na zwróceniu sprzedaw-
ci- TZ€CZ-\- rvadliwej i na otrzyrnaniu takiej sanrej
Tzeczr rvolnej od wad. Wymiana może być zreali-
zo\i,ana pTzez spTzedawcę wyłącznie na wyrób nowy,
lieLi\.-czll.i co do gatunku, rozmiaru, kolorystyki
: ri,szejkich innych cech. Nie jest dopuszczaltle pro-
ponori-allie konsumentowi wymiany na wyrób po-
iobnv 1ub ządanie przy wymianie jakichkolvłrek do-
płat zrr,iązanych ze zmianą cen. Jeżeli sprzedawca nie
civspoiluje towarem identycznym n3 wymianę umo-
rva sprzedaży powinna zostać rozwtązana.

Skuteczne usunięcie wad towaru polega ńdż t"
na jego skompletowaniu (jeżeli wadą jest niekorn-
pletność) bądż też na wykonaniu naprawy przywra-
cającej pierwotne cechy wyrobu. Naprawa niesku-
teczna znowu otwiera konsumentowi drogę do odstą-
pienia od umowy.

Korzystając z żądania wymiany wadliwego towa-
ru lub żądania usunięcia wad musimy rozróżniać tze-
czy oznaczone co do gatunku od rzeczy oznaczonych
co do tozsamości. Z reguły oglomna większość kupo-
wanych przez nas towarów jest produkowana maso-
wo a więc w obrocie handlowym mając charakter
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zamienny jest rzeczami oznaczonymi co do gatunku.
Nawet lodóT ka czy samochód, mimo posiadania cecll
identyfikacyjnych w postaciu numeru fabrycznego,
serii itp., będąc Tzeczą zmienną jest rzeczą oznaczo,-
ną co, do gatunku. Z kolei co do tożsamości hędzie
oznaczona rzecz niepowtarzalna, o tylko ją wyróż-
rriających cechach, np. efekt umowy o dzieło, przed-
miot sztuki, o,ferowana do sprzedaży odzież wyko-
nana jednostkowo, ale już także każda tzecz uży-
wana. Te skornplikowane rozróżnienia mają znacze-
nie przy formułowaniu przez konsumenta żądań z rę-
kojmi.

Stosując ]i.'eralnie przepisy Kodeksu Cywilnego
}<onsurnent nroże żądać wymiany wadliwej rzeczy
oznaczonej co do gatunku oraz usunięcia wad rzeczy
oznaczonej co cio toź:samości. Niestety wieloletnia
praktyka a narvet orzecznictwo sądów niższych in-
stancji, usankcjo;rowały lv Polsce obyczaj dopuszcza-
nia usunięcia rl,ad również w odniesieni,u do rzeczy
oznaczonych co do gatunku. Prowadzi to wprost do
uznania za dopuszczalne załatwienie reklamacji wad
odzleży i obuł,ia (stanowiących ,,masowo" przed-
miot rek]arnacji) w drodze napraw, nierzadko kilka-
krotnie powtarzanych.

Jak zatem ś.ę zachować? Autor poraclnika infor-
mując państwa o formalnych uprawni,eniach kodek-
so,ur,ych, krórych egzekwowanie na drodze sądowej
może być bardzo trudne, sugeruje p€wną elastycz-
ncść w posĘporvaniu. Jezeli naprawa rz,eczy ozna-
czonej co do gatunku jest dokonana termino,wo
a przede rvsą,stkim w pełni skutecznie uważam, iż
jednorazo-wo należy ją przyjąć. UmożIiwi to korzy-
stanie z zakupionego torvaru i pozwoli uniknąć s}rom-
plikowanych oraz niepewnych procedur.

Na zakończenie pozttalam s,obie na poczynienie
jednej uu,agi. Zdaję sobie sprawę, że dla nieprofe-
sjonalisty omarł-iane w niniejszym odcinku zagadn,ie-
nia, nrogą w;-dać się skomplikowane. !V sumie jed-
nak wybierając rv ramach realżacji uprav,rnień z rę-
kojmi za wady którekolwiek z możliwych ządań, nie
jesteście Państwo w żaden sposób ograniczani co do
dokonanego wyboru. Obowiązki i ograniczenia ciążą
na sr:orzedawcy. Poza Ęrm zachęcam do zasięgnięcia
inforrnacji w konkretnych spraw-ach u powiatowego
rzecznika konsumentów względrrie w Inspekcji
IIandlowej.

mgt Arkadźusz Wekłg

PR,ZEPBAsZAMY!
Wsz""-stir i ch Czytelników, którzy nabyli poprz e dni

numer naszej gazety przepraszamy za, batdzo złą ja-
kość fotografii umieszczonej na str. 6 ilustrującej
tekst ,,Już pracuje ...". Na trasie przyszłej obwodni-
cy śmigla... już pracuje ciężki sprzęt, który zgroma-
dzono pod rvydorows]rim lasem i ktory miała uwi-
docznić załącza,nona fotografia. Frzepraszamy - Ie-
dakcja.

Z PR,ĄC Z,AR"ZĄU-U VIIEJSKIEGO SMIGLA

W dniu 18 lipca 2000 r. posiedzenie Zarządu zdo-
minowało przesłuchanie kandydató-w na kierownika
Cczyszczalni Scieków y7 Koszanow,ie, którzy w ter-
minie do dnia 28 czerwca br. złożylt swoje oferty.
Do Zarządu }/triejskiego wpłynęło 7 ofelt,
W z,łiązku z povłyższym Zarząd Miejslri S;nigla po-
prosi.ł mgr. inż. Romana Ćwiertnię * specjalistę
rł; za]<resie unieszkodlirviania ścieków i odpadów -pracov,.nika Poznańskiclr Wodociągów i Kanalizacji,
a.b5, przeplow-adził rozmowy z kandydatami pod
względem merytorycznym.
W wyniku przeprowadzonych rozmów stwierdzono,
że największą wiedzą wykazał się Pan Wiesław
Zbiorczyk, który posiada wykształcenie wyższe w za-
kresle inzynierii środowiska, specjalność inżlrnięlią
wodna i sanitarna wsi.
\,V ciniu 20 lipca bt. Zarząd poirownie przeprowadził
rozmowę z Panem Wiesławem Zbtorczy\<iem odnoś-
nie warunków zatrudnienia.
Zatrudnienie nastąpi z dniem 7 sierpnia br. Pan
Zlslorczyk będzie uczestniczył przy montazu urzą-
dzeń na aczyszczalnt, by zapoznać się z icll działa-
niem i pracą całej oczyszczalni. Po ostatecznym Toz-
ruchu obejmie kierownictrvo rrad aczyszczalnrą jako
główny specjalista ds. eksploatacji oczyszczalni i }ra-
nalizacji.
' Przewodniczący Zarządu Nliejskiego śmigla

tnż. Jerzy Cieśia

JAK I(OEZY§TAĆ Z OPIEKI ZDBOWOTNEJ
W CZASIII WAK.ACYJNEGO WYJAZDU

18 lżpca otrzymalźśmg z Wielkopotslcźej Regional-
nej KasE Ch,orEcll. ,,,lD trosce o to, ubE nasr ubezpie-
czeni ll:żedzźelż, julc korzgstać z opiekź zdrouotnej
u czasźe tłakacgjnych wyjazdólł" rnaterźał zuusiera-
jqcy krótko, inJorrnację na ten ternat, którE publiku-
jemE u całoścż,

Wyjeżdżając trzeba p amiętać o zabraniu doku-
rnentów potwierdzającyclr ubezpieczenie zdro,wotne.
Gdy choroba zaskoczy trbez}rieczonego poza miejscem
zamieszkania. rnoże on skorzystać z pomocy naj-
hliższego ]ekarza podstawowej opieki zdrowotnej
lu.b ambulatoritrm pomacy doraźnej, które ma pod-
pisaną Llmowę z miejscową kasą chorych. ZaIeczenie
zapłaci temu lekarzowi, nriejscowa kasa chorych, ka-
sa chcryclr ubezpieczonego rozliczy się z nią bezpo-
średnio. Lekarz nie ma l]Iawa odrnówić pomocy, nie
może rólvnież żąó.ać zap),aty za poradę od pacjenta.

\Ąryjeżdżając poza grarrice kraju należy wykupić
r_il:,:z;:ieczenie rv jednej z firm oferujących je iub
upewnić się, ze organizator wyjazdu wykupił takie
ubezpieczenie dia uczestników wycieczki. Kasy Cho-
rlrch lrie pokryją w żadnym przypadku kosztów ]e-
czenia s-łoich u[ezpieczonych za granicą.
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o wiele zdorzeń zg dużo
W pierw-szym półroczu 2000 roku na terenie po-

rviatu kościańskiego powstało 151 zdarzeń; w tym:
17 pożarow i 74 rniejscowe zagrożenia.

Straty spowodowane tymi zdarzeniarnr wyniosły
769.000,00 zł; z czego 215.000,00 zł przypadŁo na po-
żary a 554.000,00 zł na miejscow€ zaglożenia.
W likwidacji skutków wszystkich zdarzeń udział
brało 148 sekcji z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej
ioSP w Kościanie z obsadą 672 strażaków-ratowni-
liów oraz 78 sekcji Ochotniczych Straży Pozarnych
;: obsadą 423 osób, ratując swoimi działaniami mienie
.łaltości ]..B95.000,00 zł.
Podczas wszystkich zdatzeń 5 osób poniosło śmierc
a 17 zostało rannych. Najtrudniejszym miesiącem był
lriaj, kiedy powstało 39 zdarzen.

W działaniach związanych z pożarami straż po-
llarna interweniowała 77 razy, a udział w nich brało
iii8 zastępów w składzie 731 strażaków.
§laliły się:

- obiekty użyteczności publicznej - l raz

- obiekty mieszkalne 8 razy
-- obiekt;, produkcyjn€ - 2 razy

- środki transportu 7 razy

- uprawy 
- 19 razy

- inne 
- 40 raz.v

§yttracja pożarowa na terenie poszczególnych gmin
przedsta.wiała się następująco :

- Gmina Kościan - 16 o stratach 64.000,00 zł,
*- Miasto Kościan - 29 o stratach 23.5a0,00 zl,

- Miasto i Gmirra Krzywiń l2 o stratach
71.5a},a0 zł,

- Gmina Czempiń - 9 o stratach 4.500,00 zł,
-_ Miasto i Gmina Śmigiel - 11 pożarów o stratach

51.500,00 zł.
Przy czynarrłi połvstawarria pożarów były:
__ nieostrożność osób dorosłych - 39 pożarów

- podpalenia - 14 pożarów

- rrieustalone - 6 pożarów

- wady środków transportu - 4 pożary
-_ nieostrozność osób nieletnich - 4 pozary

- wady i nieprawidłowa eksploatacj a urządzeń
ogtzewczych na paliwo stałe - 3 pożary

- wady i nieprawidłowa eksploatacj a urządzeń
i instalacji elektrycznych - 2 pożaty

- wyładowania atmosferyczne 
- 2 pnżary

- łvady i nieprawidłowa eksploatacja urządzeń
oqTzewczych na paliwo gazowe - 1 pożar

- pożary jako następstwo mi.ejscowego zagrożenia
-_ 1 pozar

- inne przyczyny _- 1 pożar
W 2000 roku w stosunku do analogicznego okresu

ubiegłego rok,_l, wzrosła ilość pożarów powodowana
nieostroznością osób dorosłych (było 10) oraz podpa-

lenlami (było 8), natomiast nieznacznie zmalała ilośc
pozarów por,vodowana nieostrożnością osób niejetnich
(było 6) oraz wadami lub niewłaściw-ą ekspioatacją
urządzeń elektrycznych (było 5).

W działaniach związanych z mie;scowymi zagro-
żeniami straż pożarna interweniowała 74 razy.
l}fiejscorve zagtożenia wystąpiły w:

- obiektach użyteczności publicznej

- obiektach mieszkalnych
-- obie}<tach produkcyjnych

- obiektach magazynowych

- środkach transportu

- Lrprawach
-- inne

8 razy

- t4 razy
3 razy
2 razy

- 29 razy
4 razy

14 razy
Ilość miejscow,ych zagrożeń i straty ninri 1rowodowa-
ne na terenie poszczególnych gmin przedstawiają się
rrastępująco;

- Miasto Kościarl - 26 o stratach 43.000,00 zł

- Gmirra Kościan - l6 o stratach 137.000,00 zł

- N,iiasto i Gnilla Kl.zyrł,iń 10 o stratach
6ó.OOC.00 zł

- Gmina Czemprń - 9 o stratach 20.000,00 zł

- N,Iiasto r Gmina Smlgiei 13 o stratach
289.000,00 zł.

Przyczynami porłstarvania miejscowych zagrożeń
były:

- niezachowanie zasad bezpieczeństwa ruchu środ-
ków transportu - 28 ruzy
nretypowe zachowanie się zwierząt - 2I razy
huragany, siine wratry - 8 razy
gwaltowne opady atmosferyczne, przybory wod

- 7 razy

- wady i niewłaściwa eksploatacja środków tran-
sportu - 5 razy

- inne przyczyny - 3 razy

- akcje terrorystyc7ylę - t 1ą7

-nieustalone-lraz.Vr' działanlacY, zwtązanych z miejscowymi zagtoże-
i-riami brało udział BB zastępów w składzie 3B8 stra-
zakórł .

Wl,kaz sekcji OSP rvyjeżdżająch do zdarzeń:
1. OSP Krzyw-iń - 17 sekcji
2, OSP Smigiel - 14 sekcji
3, OSP Czempiń - 11 sekcji
4. OSP Gryży 6 sekcji
5, OSP Kości 5 sekcji
6. OSP Stare Bojanowo - 4 sekcje
7. OSP Racot - 4 sekcje
B. OSP Jerka - 4 sekcje
9. OSP Czacz - 3 sekcje

10. OSP Bonikowo - 3 sekcje
11. OSP Głuch 2 sekcje
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12. OSP flosclszk_ - l sekcje
13. OSP Bleżl-rl. OSP lureu,. OSP Nowy Dwór, OSP

Gierłachorvo, OSP Liłszkorvo, OSP Łagiewniki,
OSP Spłarrie. OSP Sierpolvo - po 1 sekcji.

Na podstauże ,,Analiz.g srruoc,rl pożarolłej ż mźejscolugch
zagrożeń na terenźe pouiatl.L koścźańskiego z,a l półrocze
2000 roku" KP PSP w Kości.anie opracował (H.Z,)

Zestarvienie udziału \§ zdarzerriach sekcji JBG
żarnl-ch na terenie poszczególnych gmin:

g§8

Alar§nffii !

P§P w Kościanie i Ochotniczych Straży Fo-

Se.lc;: ogółen-r

Fr
;§ffi
Etrtrf(({

o.,-: cg,lie::-r l77

Sekceji JR6 PSP 10

OSÓC JRG PSP 160

Sekcji OSP 14L2

Os:c OSP 11B146

0;t sekcji JRG PSP 5151,726,398,4 75,5

9,'o sekcji OSP aó,J1,6 24,5

,:.ó:; "-3G PSP 9B,B 69,5 17,5

':. _ :: CSP 56,782,530,51,2

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
POŻAĘOWEGO }iA OBSZABACH WIEJSKICH

1. Przed przysĘpieniem do wypalania słomy i pozo-
stałości roslinnl,ch zapoznać się z uchwałą Rady
Miasta i Gmin_v (Grniny) datyczącą wypalania sło-
my i puzostałości roślinnych.

2. Palenie tytoniu i używ,anie ognia otrvartego nie
powinno rł_rsĘpow-ać *, odległosci mniejszej niż
l0 m od materiałóq,, podatnych na zapalenie.

3. Bozniecanie ognisk rv odległości mniejszej niż 10
metrólł. od lasów, torfolłisk lub wrzosowisk jest
niedozu,olone z w;,jątkiem miejsc do tego celu
w;-znaczonych.

4, Rozgrzewanie smoły lub innych mas bitumicz-
nych prowadzić należy w odległości nie mniej-
szej niż 5 m od budynku i 10 m od materiałów
podatnych na zapalenie.

5, Podczas zbioru płodów rolnych, transportu
i ornłotaeh;

- 
obsługa maszyn i utządzeń powinna przebie-
gać zgodnie z instrukcjami ich obsługi z uwz-
giędnieniem zawartych wskazań przeciwpo-
żarowych,

- siiniki elektryczne służące do napędu maszyn
i utządzeń powinny być odpowiednie do wą-
runków pracy, w których będą pracować,

- utrzym;łwać odległość min. 5 m od układu
napędołvego, stert, stogów i budynków o kon-
strukcji palnej,

- si]niki spalinowe ustawiać na podłozu nie-
palnym 161 odległości co najmniej 10 m od
stert, stogów i budynków o konstrukcji pal-
nej,

- urządzenia wyciechowe silni].ovr spaiinow;.chi
zabezpteczyc przed rvydostaniem is_|rier,

- materiały pędne w llości inax dobowego zu-
żl,cia przechowvwac w zatirknietl,,-ch, rrie tł,-t-
kących się naczyniach w cctległości t^ilin. 10 m
od punktu omłotor,vego, stelj;o-;u,aitia słonr_v,
zboża ttp.,

- przestrzegaĆ zasad_y, ab}, nie uzyvrac rlgrila
otwartego i nie palic t.vtoniu 161 0§]99}6§9i
mniejszei niż 10 m oc1 plo..ł,aCzcnych orlło-
tów lub stogowania słomy i zboża,

- wvposazyć miejsce onrłotó-,ł, kcr::ibajno-1vania
lub stertowania w podfęczn}r sprzęt gaśrriczy
oTaz w razte potrzei:\, rv sprzęi, służącv do
wykonywania przelrv han-ruiących ToztjJ|z?.-
strzeni.anie się pożaru {plugi, i;i,orLy),

- 
przestrzegać zakazu palerlia t-".torriu pi,zy ob,
słudze sprzętu i maszl,n pocir:zas zbiolu pa1-
nych płodów i ich t l,ansporcie,

6. Aby zapobiec pol,vstawaniu pożarólv ilci urzątlzerr
mechanicznych należy:

- 
plzepror,vadzać obsługę n}aszyn i u;:zącizełi
zgodnie z instrukciami lch obsłrlgi,

- sprzęt i maszyny rolr-ricze przecl itlzpotz§fiel-il
sianokosów i znirv podda.wac olzegląrlowi
oraz konserwacji. Szczególny nacj"sk należv
położyć na w;,rmianę ttszkodzonvc}l łożysk
oraz smarowanie części, które tego "!vyi,iia-
gają,

- W trakcie wykonywanla plac polo.łvch -,"v.t,_

konvwać niezbędne p|ze]]wy w p],acv w celu
oczyszczenia częścl oblotowycł} maszvr} z na-
winiętego siana 1ub słomł-, przepi.orłiadzani;i

28
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ó.

niez"nędnych naplaw c,zy t€ż oczyszcz:r ia
i wystudzania przegrzanych siirrików,

-- eksploatolvac maszyny o napędzie spallno-
u,y;ł iylko ze spra-wnyirr urządzetliem cdis- 10,
kier, l; ,,i,

- 
galazo!rać pojazdy siinikorł,e tl,iko ,,v o'i:iek-
tach i pom.eszczeniach przeznaczonych do
tego celir. V/ przer:ilł,rryrrl l"azie pojazd porill-
nieir posiadać oprózriion;. zbiorrrik palirva
i powii:lierr micc odłączotle na stałe zasilanie
akr-łniu].al orolł,e.

'{. A"by zapołliec polr-start-arrił,l p(}zarotv o""l irrstaiił,
cji elektrycznej rrależy:
--- rrie przeciązać insta"iacji i ui,zącizen e lelrtiycz-

nych,
-- nie stoso,rvać do rlł,pęclu naszyn j urządz;en

eiextryczn,;ch zŁ,.v,t rT ałej mocy,
-_ ltie si,osc io;ac nie,uvłasci,,lrych 1ui, naprarvia-

r:ych bezpieczniliórl. eiektrycznych,

- 
11ig uży tko."^lać niesj]|awnych techrricznie
v:,rządzeń i instaiacji eJektr;lg7nygh,

- rlie stosować nie.łłaści.,;,,ych pl'zeł/ottro,,v eiek-
ir:lcznych \,v si,osunkll do wyrnagań technicz*
nych,

-- lączyĆ l,v l;posóh r;7}3§gir,lyi, prze,,.iody e-iek-
tl:,1lg2ilg irlitl si<ręcac),

- nie uly lko,r,-ać iristaiac ji plowizoryczrrycll.
---- poclcia,.łec okr.esonle j koritlo1i i konserlł ac j l

i;.rządzenia i insŁalacje eiciitryczne,

- !1/szysł}iie iru.riirty Świetlne \ń7 sLoiołaci-i,
c}l1elvniac]:r it1l. pcr,ieszczeniach nruszą Lr c
zabez.Ęiecż-łne k].ti: zani cchronnrz-ini.

tr'c}dczas składę;nvania słor:,iastyclr protllrktó,ir rr;].^

nych. przestrzegać następujących zasad:

-- nie przekraczać ,,viejkoścr 1uC0 nl- p,_lii-iel,zcil-
ni ]ub 5i}[i0 ill' kubatury stert. sto8cri- 1_1,

i:rogÓ-lv,
--- zar.:jrołv;tĆ podsta,* o ił,e odległcści stel,,,, s io-

gów lu."il brogó,ł.r:
ocl lasóuv i tel,cnóv,, zadlzeu/ionych - 100 n;
od buclynk,3"v palnych 

- 
30 m; od i:uclynkorł,

niepainycir 
- 

20 nr; od torów kolejowych
i ciróg r.lublicznvch - 30 rrr; oci urządzeń
i plzev,rocióvl iinii eiektr;i.cznej lv;rsoi.iego rla-
pięcia -- 3C rn,

-,- usta,wioile sterty, stogi i btogt zabezptecz,.rć
pasem tererlu pozba"rrionylir m,aieriałól,z pai-
nych i ;:o::rlstałości rośJ,innych o szerokoścl
2 in i \.,; odiegłcści 3 trr od ich o}:r\rsu,

-*- w i]rzypadku składol.zania nie ciosttsz,rrrł-ch
płodółv prowaclzić okresor,vą kontrolę teinpe-

Tatui},, ahy nie cloiluścić do ich samozapalenia.
Zasady rł!a§auy}lo,lv-arria eieczy palnych:
- - liecze o tei:ri,reratr:rze zapńanu poniżej 55!C

il:. ellzr3illą, oiej napęciori-T, nafta, rozctói,rza7_
nitrl) nrzechowy,łac lv zll-l:nkniętych szczelnie,
łlietiui<ąc;rc}"r się zahezpieczonych przeci gro_
ll llj:lri,ent lacittrikółv e lektryczności sta'L,i,cz*
xiijj r]aczyniac]l,

--- nie glilłrradzić więcej rlż 60 1 ciecz;; palnej
\,v garazach,ovolno sl;oiącyclr, wlzkonarrych
z rflaterlałól,^z tlie,oa]tlych o pow. do 60 m',

-- nie grcmadzić rłzięcej -niż 20 1 benzyny iirb
6ii 1 olej:; napęciowego -w inn-i,cli gaiażach,

- nie i;rzeiewać ;;ali,ła ora,z nie napełrjiać ninl
zbiorni]iów pcjazdó.,i, l.n/ garazach.,

,- llie gromad_zrć w rrrieszkaniach wiece; ntż
20 1 oieju rrapędowego 1uil nalt,;, i 5 1 henzy-
n.,, 1ub rozcieńczalnika.

W;.,pos;rżcnie rv podręcżny spr?ęt gaśriiczy:
---. salcilclloci_.l osoL:orn,,: .-- 3aśrl,;-a r, s5,irraolu 13

i i:nasie śroclka gaśrrir:zego ilrir. 1 lig,
sai::ochociv cięzaro.,.łie i cia,grlikr -- ga"Śnica
o symholu B i ploponowanei rnasie śrocikal
gaśiliczego ;niir, 2 kg,
1,oil'najrr__v -- ZgCdilie Z inSif,!.}(cJą obsługi
(j_l'iF.) a \, lrz"rpaCku biaku okreśienia lrry-
-,..:r8anego 1lodręczrlego sp-I,z.-l,i-i gaśniczego
l,al,ezy \r\.icosazi-c rv gaśllrcę o s;rirrbcJ.u i3
i trrasie mitr. 2 kg śroCl(a ga,ślllczep,o olaz
ge.śnicę o svn-rbclu r\ mirl. 6 ilg środlia gaś-
niczetlr;,
punki oitrłotulwy - 

ga.śriica o symbolu 13

i tnil,sie iriii.. ż kg środka gaśniczego olaz gaś-
i jca o synr]aoiu A i iilasie iilin. 6 kg środiła
girśniczego oraz beczka z v,,ł-lcią o ilojemności
r:,,il. 2r]0 1i'JłTC.Z z wiadl'p'.,.
-ą]LrIzęi, 1,1ov,-inien b_vc podcia.,va:r;;, 1,:adatricm
19g|,1.,i1,7_:;:1,1,]_;:l i }rcllsei.,l-ac ri zgocinie z zasada'.
rli oki".:s]o;l,,,i::l l-,- ooi,el;nl-ch ilrzel:ilsirch -*-

1eill,ait 1]]]: 
"r1 

a: Z,;:), :1',Z r'az na rok.
Ił om e ndtt P o Laż et o1JJ a

Pcii.sLuouej Straży PożarlLe j
u Kościanże, lłoj. usielkopolskie

i,j;i,:.!i!t!rś}ii\++-,+{€€.ć.i€€,Pałśoet€§s€6€(9€i&ła*$1&t1,,{i{|1,§.i|$lłilł@{,1&d{iiFi.&

P§iZE[}StĘtsIOKSTWo
r":F. $ B ['}I(C J{, I{ANi}LU
i USŁU* RoLNiCzYCrx

.,ś] }l I G R {J l," sp. z t1.o.

$, §MIGLU

tel. (065) 5180290, (065) 5188076

oferuje

ic :lpt,zcdazy,,r,sz)rstlrlt:i zailr|eresowairy1)]

(]l

CLEI NAPĘDOWY
uo -l-.;iidzo atlakcyjile.j cerllc

Zapraszamy do zakupu

cotlzienrrie ori godz 7.00 do l,{i.00

iv soboty od gotlz. 7,S0 t}-o 13.00

Sp.r:zedaz prorvadzona jest tla ter-e1_lie firn:,y

,.S }T I G R C L" w Smiglu przr- ul. Leszczvńskiej j.6

wjazd od ui. Południo-*l:_i

ffiastwffidfiW ntr §?.m&"n§$ffi rskfr§
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WITRYNA ŚMIGIELSKA i1

,,KRVMINAŁKL,,l,
1.07.br. 

- nieznaria osol]a zgłosiła, że w Śmiglu przy
aI. I. Padererł,skiego ktoś t,ozpalił duże ognisko.
Prz;lb.vły patro1 policji nie stwierdził tego faktu.

?.E7.br. 
- nieztlana osoba zgłosiła, że na chodniku

ul. Po.sstańców Wielkopolslrich leży kobieta. Oka-
zało sle. ze jest nią, będąca pod wpływem alkoholu,
n:leszkar:ka Leszna. Policjanci oddali ją pod opiekę
kor-rkuber-lta. a za popełnione wykroczenie skiero-
r,,,a::o .,i-:l:osek do kolegium.

2.07,br. 
- 

i\, ,]ocy nrieszkanka Poladowa zgłosiła, że
\\-e ,ń-S, s:o: Samochód bez Świateł, w którym znaj-
i-; '; :_t :;asażelowj.e. Przybyły patrol policji wyle-
g.ti-:i:o,,,.,ai lch i stwierdztł, że są nimi mieszkańcy
te, \isl,

10.07,br. 
- 1:ię2nąpa osoba zgłosiła, że w barze przy

,.ij, F,._,l-t,zeczrlej w Śmiglu klienci głośno zachowu-
.]ac s_e zaklócają ciszę nocną. Przybyły patrol po-
]lc'_ strot-tv pouczył.

11.07.i:r. lnieszkanka Smigla zgłosiła, że inna
nllesz.;al-ika zakłóca ciszę nocną. Zgłaszającą, która
łlle z:,lz.;ła rr-niosku do koiegium o ukaranie, PoU-
czo:,o. a ze zakłócającą ciszę - plzeprowadzono
1,oZnlo\§e.

13.07.br, - ln,eszkarriec Smigla zgłosił, że sąsiedzi,
ktot,zr- .i _lcŁa.lą głośno muzyki, zakłócają ciszę
lloc:l.. Po l.:,zr-br-clu na n.iejsce zgłaszającego. któ-
IY llle ZG€i-gr,-6]pi,,-a1 się o ltkal,arlie SpIawCo\\i. i]o-
LiCZo]lo. a z za\},ocającr-ni przeplorvadzono Sku-
tę CZ,_-,ą :. jZ:-i,]o'n'e.

16.07.1;r. - tnleszJia:-._ec Sni:gia zgłosi}, że mieszka-
rriec fio:,o,,.,,llicv ił-r-bił rv oknie jego mieszkania
dr.r-ie szvbr-. Poircja potwierdziła ten fakt i sporzą-
dziła rt-niosek o ukaranie sprawcy szkody.

17.07.br. - nieznana osoba zgłosiła, że na uI. Koś-
ciańskiej znajduje się mężczyzna, który wchodzi
lra jezdnię i zatrzyrnuje samochody. Przybyły pa-
trol poiicji ustalił, że jest to pracownik HYDRO-
BUDOWY 9, którego odwieziono na miejsce za-
kwaterowałria i oddano pod opiekę przełożonym,

20.07.br, - mieszkaniec Starego Bojanowa zgłosił,
ze jego sąsiad zaczepla go i awanturuje się. Ze
stronarni przybyły patrol przeprowadzlł rozmowę.

21.07.br. - ąn9ni6owy kierowca zgłosił, że wyjeż-
dżając ze Smigia w kierunku Kościana zauważył
lezącego na drodze nieznanego mężczyznę. Ptzy-
llsłr- patro1 policji nikogo jednak nie zastał ani na
drodze atri w przyległym terenie.

23,07,br. - nieznane osoby opuściły rogatki na prze-
ieżdz;e kolejowym na ul. Leszczyńskiej w Śmiglu.
Pl,zl-b1,li policjanci sprawców nie zastali a l,ogat-
i":i podrrieśli. Sprawa w toku.

26.07.br. - mieszkanka Koszanołva zgłosiŁa, że 1ej
mąż, będąc pod wpływem alkoholu, wszczął wobec
niej awanturę. Przybyły patroi policji awantulni-
ka odwiózł do Policyjnej lzby Zairzymań v,i Koś-
cianie celem wytrz,eźwienia.

.., zebrał H.Z.

PS. Z okazji SWIĘTA POLICJANTA, }<tóre obcho-
dzono 24 lipca, nieco spóźn,ione, ale szczeTe życzenl,a

- SPOKOJNEJ SŁIJŻBY składa redakcja ,,Witryny
Śmigieiskiej". Miło nam donieść, że z tej okazji
w trakcie uroczystości, która miała miejsce w Ko-
mendzie Powiatowej Policji w Kośclanie komendant
naszego śmigielskiego komisariatu młodszy aspirant
Jarosłayy Miedziarek został odznaczony Brązowym
Krzyżem Zasługi a następnie awansowano go na sto-
pień aspiranta. Gratulujemy!

AGENCJA UBEZPIECZENIOWA

ANDnZE.J CIESIEL§KI

Śmigiel, ul. Lipowa 33, tet. 5189-365
te1. 0502464201

PRZEDSTAWICIEL PZU SA
poleca bezpłatne doradztwo i zawieranie umów

w zakresie ubezpieczeń:

I. Majątkowych

- budynki i mienie od ognia, kradzieży i in-
nych żywiołów

II. lVypadkowych

- odpowiedzialności cywilnej

- nieszczęśIiwe wypadki

III. Komunikacyjnych

- OC, AC, Zielona Karta

oraz spisyrł arrie umów

DO OTWARTEGO FUNDUSZU
EMERYTALNEGO PZIJ,,zŁ{}TA JESIEI\"

BEZPRO\ryIZYJNIE PRZYJMU.}E Ł}PŁ.ĄTV aA 0C
PoJAZDÓW

ZAKŁAD USŁUGOWO-IIANDLOWY

|onina Gołembska
SMIGIEL, UL. KoścIUSzKI 12

oferuje usługi:

- czyszczenie chemiczne

- pranie

- farbowanie
renowacja odzieży skórzanej

- czyszczenie pierza i szycie kołder
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LATO I CENTRU|,4 KULTUI{Y
6.08. _ ZABAWA PoD WIATRAKAMI

13.08. - PRZEGLĄD MUZYCZNYCH ZESPOŁÓW ZABAWOWYCH I WESELNYCFI
godz. 19.00

- wiatraki
20.08. - ZABAWA PoD WIATRAKAI\{I
28.08. - POZEGNANIE WAKACJI
W jednym z wiatraków czynna będzie pracowrria-galeria
będą zajęcia sekcji plastycznej.

:_§= l(ino iuż czynne|
4.08.2000 (piątek) godz. 19.00

, CHŁOPAKI NIE PŁACZĄ", Polska, 1999. Reż. Olaf
Lubaszenko. Wyk. Maciej Stuhr, Wojtek Klata, Mi-
chał Milo,wicz, Cezary Pazura, Ania Mtrcha. Filrn
sensacyjny. Młody muzyk próbuje pomóc swemu
nieśmiałemu koledze, zapTasza do jego domu dziew-
czyny pracujące dla tzw. agencji towarzyskiej. Szef
agencji żąda rvysokich opłat, muzyk musi zastawić
r,,, lombardzie swoje skrzypce.
11.08.2000 (piątek) godz, 19.00

,,KOLEKCJONER KOŚCI", USA, 1999. Rez. Philip
Noyce. Wy. Denzel Washington, Angela Jolie, John
Benjamin Hickey. Film kryminalny. Młoda funkcjo-
nariuszka policji wtdzi zwłoki w tunelu kolei no\,vo-
jorskiej. Obok na szynach 1eżą przedmioty, które n:o-
gą być dor,vodami lzeczo\,vymi. Dziewczyna zatrzy-
muje nadjeżdżający pociąg. Wzywa specjalistórv
z policyjnego laboratorium. Jej działanie budzi uzna-
nie przełożonych. B. M.

godz. 15,00

godz. 19.00

godz. 17.00
plastyka p. Antoniego Szulca oraz odbywać się

ffi&&ffiffi

ffiĄF$§ŁffiWtr

$p#§ffiŁffi
ZYNNY
rv godzinach od 11.00 do 19.00
WSTĘP I ZLOTY OD OSOBY

BEZPŁATNE PREZENTACJE
IIRZA.DZEŃ MEDYCZNYCH
SZWAJCARSKIEJ FIRMY

BIoPTRoN
Niezależny konsultant Mariola Szymkorviak

te] 5-1B8-43B

EDMl-/ND CZARNECl<I
PPF{U EDA

ul. Farna 3
1 89 - 687 Tel. kom. 0

UsŁUGl
OGO LN eIB U DOWLAN E

SPRZEDAZ oŁ(l Ei,J l DRZW l Z PCv
żaruzJr". rłoŁ_ETy, SIATKl pRZEClW OWADoM

PRZEDsTAWlClELFlRMY PRoFlLoPLAsT wilkowice
Ce;ny prod L| centa, sprzedaż ratalna
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