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JimnaStgłła POeanłCa o o strategii dla wietkopolski i prognozach cen skupu płodów

ro}nych,
O o pracach szczególnie niebezpiecznych,
O o zorganizowaniu się diabetyków,
e o dalszych losach Smigielskiej Kolei Powiatorvej,
C o tym, ze Śmigiel jest lv internecie,
O o podatku VAT rv rolnictwie.
O program powiatorłych dożynek,

W następnym:
B Ze śmigielskiego ogólniaka - NA SYtsEItIĘ (w celach rrau-

kowych).

z teki Romuoldo sobkowioko

Nakład 850 egz.

Dzień dobry! Witom Poństwo serdecz-
nie izoproszom do gimnostyki poronnej.
Storzejqce się z dnio no dzień loto wypo-
godnioło no tyle, że pozwolo rolnikom no
zniwowonie, dzieciom no cieszenie się koń-
cowkq (niestetyl) wokocji, o rodzicom no
zobronie pociech no torgowisko w celu
uzupełnienio wyposożenio szkolnego, No-
reszcie w kroju mogq się odbywoć róźne
imprezy sportowe i plenerowe, Ożyły ploże
i kqpielisko, więcej turystów pojowiło się
w górocir, Włościciele pensjonotów, kwo-
ter i budek z mołq gostronomiq już pewnie
nie osiognq przewidywonych zysków, ole
tokze pogodniejq wrqz z poprowq pogody.
Termin niepogody nie istnieje włościwie
dlo gimnostyki poronnej, Moźemy jq bez
przeszkód uprowioć nowet w złych worun-
koch otmosferycznych. Bo jeśli nowet zo-
cieko nom doch i kopie z sufitu, to kowo-
łek suchego miejsco w pokoju zowsze się
jeszcze znojdzie. Zochowu jqc niezbędnq
przede wszystkim pogodę ducho, stojemy
przy otwclrtym szeroko oknie i rozpoczyno-
my.

Nobierojqcq stopniowo tempo kompo-
nię prezydenckq zdominowoły procesy lu-
strocyjne. Gdyby sprowo nie było tok istot-
no, możno by się ubowić jok no kreskówce
o Bolku iLolku, Kłopoty mojq zwłoszczo
nojwiększe osobowości komponii. Niektó-
rzy konCydoci, olbo nie byli tok widoczni
no scenie oolitycznej, olbo zo czosów kwit-
nqcej dziołolności UB i SB chodzili jeszcze
w krótkich spodenkoch. Sytuocję josnq mo-
jq tokze ci, którzy rlogli nie tylko osobiś-

c
€,



WITRYNA ŚMIGIEL§KA

cie zodeklcrowoć, ole i potwierdzić dokumentomi fokt
współprocy. Ciekowe, co by zrobił sqd lustrocyjny,

sdyby np. i Lech Wołęso i Aleksonder Krłlośniewski
oświcdczyli, źe byli tojnymi ogentomi służb specjol-
nych. Czy i r,r,ówczos sqd musiołby uczynić wszystko,
żeby udowodnić kłamstwo lustrocyjne? l czy tokie
orzeczenie zdyskwolifikowołoby kondydoto? .jeśli w sq-
dzie powszechnym umorzo się proces z broku dosto-
tecznych dowodów i korzysio z zosody domniemonej
niew!nności, to nie jest to jokby cołkiem to somo
w przypodku lustrocji. Z pewnoŚciq nie może to zodo-
wolić zointeresowonych ze względu no odbiór tokiego
werdyktu przez społeczeństwo.

ldojlepiej więc mieć no wszystko tzw. pewne doku-
menty, bo nigdy nie wiodomo, co się może w życiu
przydcć. Obeenie pi"zekonujq się o tym ci, którzy zo-
mierzojq ubiegoć się o odszkodowonio z tytułu procy
przyrnusowej. ilil iudzi teroz gorzko żołuje, że spclili
lub ivyrzucili store dokumenty, listy, fotogrofie - co-
kolwiek co dzisioj mogłoby mieć rongę dowodu, oibo
pomogło w odświezeniu pomięci. Vliele osób zomor-
twio się teraz, źe nie dość, iż cierpioło różne udręki,
to nclvet i oeiszkociovuonie (nowet jeśli tyiko symbo-
Iiczne) może !n,l przepość. Dlotego zolecom Poństwu
zrobić sobie co pi"ędzej fotoErofię przy otwortym sze-
roko oknie podczos uprourianio gimnostyki poronnej,
Nojiepiej, zeby to było zdjęcie grupowe, z dołqczony-
mi dcnymi osób v,,,społćwiczqcych. W nojgorszym przy-
podku niech kilku młodych, zdrowych inq stołe
osiodłych sqsiodów poświodczy zdjęcie no odwrocie.
Nie wiodomo, zq kilkodziesiąt lot może być jok zno-
lazł.

W dobie komputeryzocji być może również zmieni
się kotegorio dokumentu. Czy stonq się nimi np, dyski,
lub dyskietki komputerowe? Teroz nie jest dowodem
(np. dlo sqdu) tośmo mognetofonowo. Korzysto się
jeszcze z nogrcń wideo wykononych w sklepoch, bon-
koch, no miejscu wi,podku itp. A jokq rongę ńoże
rnieć np. płyto kompaktowo? Wraz z postępem tech-
niki zmieniojq się nie tylko sposoby zopisu, ole i udo-

skonolo się metody icll fołszovi,qnio. Ć."viczmy zotem
zowsze przy szeroko otwortym oknie, zebyśmy no
wszelki wypodek mieli noocznych świodków noszych
wysiłkórv.

Zornlczosu niech zobezoiecz.1 5;ę odpov...,iednio
procodowcy, ktorzy juz w nieCc!ekiej przyszłości będq
r^nusie!i dcne o swoich firmoch przekczywoć kompute-
rowo. Od grudnio będq to firmy zotrudniojqce od 20
procownikórv, o juz od stycznio wystorczy mieć tych
procowni|:óur zqiedwie pięciu, Szocunkowo określo
się, że ok, 150 tysięcy przedsiębiorstw będzie musioło
zokupić pro9romy ,,płotnik". Strzeżcie się progromów
pirockich, bo w tym przypodku włqściciel (ciekowe,
kto zgornie tę kosę !) z pewnościq dopilnuje, żeby
uźytkownicy mieli wyłqcznie progromy legolne. Ponod-
to teroz nie wyśle się do Urzędu Skorbowego zeznoń
wodiiwie wypełnionych. Komputer będzie je po prostu
v,,yrzucoł. Biodo notomiost, jeśii nosze done ulegnq
cieformocji iub zniszczeniu lv kcmputerze centrolnym.
Wtedy nq pewno zożqda się od użytkowników systemu
\l,,szi,stkich donych od nowo. Bqdźmy więc przezorni
i nie zoniechojmv stoscwnej dokumentocji!

Zechcq teroz Pońsiv,lc poćwiczyć trochę somodziel-
nie, bo jo mom jeszcze kilko oilnych sprow do zoło-
twienio, Muszę vlykonoć obowiqzkowy już spocer no
teren budowy obwodnicy. Tonr roboty ziemne posu-
vłojq się pełnq porq i krojobroz zmienio się z dnio
nc-r dzień, Już tegoroczne pielgrzymki będq mioły
wglqd no teren budowy. (Po oddoniu obwodnicy troso
pielgrzyrnki będzie pewnie przebiegoło pod wioduk-
tem). Teroz mieszkońcy Nietqźkowo często wychodzq
no skrclj losu, skqci rozciqgo się nojlepszy widok i jok
nq rozie podziwiojq tempo i orgonizocję proc. Później
może będq mrriej zochwyceni (hołos i spoliny), ole zo
to będq mogli liczyć i podziwioć przejeżdżojqce po-
jczdy,

Dziękuję izoproszclm Poństwo do riostępnego
spotkonio.

Gimna.stykę porannq przggotowała l prowadzila mgr J.S,

eo §{tYeffiAe W § !M!|łKtut ?lĘ3
-NIL} JPC-f;liAnA RADNY SEJMIKU WIELKC-IPOLSKIEGO ARIAN KASPEiisKI

Sejrnik trIlielkopalskź przyjorł strateglę rozuDoju
Wźelkapolski na 15-20 lat, o ktorej już użelokrotnie
uspominułem.
Proces ttlsorzenźa strategźi,, którego uażnq częścżq
bgła dysku,sja spałeczna, uTLLchamił szerokl obszar
aktyunaścź. Polłstałg zlaiqzkż jednoczqce uiele pod-
mźotóll: dl& realźzaciź uspólnyclt, celóus. Strategia
jest dokumenteTr,L, który proponuie zbżór zasad dzia-
łanźa usz,l1stkżm, !łtórzy mogq ź chcq upłyuać na
zmżanę naszego regioruu, Jest to rótl:ni,eż u:ażne jak
to, czego potrzebujerny ź co rłLoze,Ił,La samź dla Wźel-

kopolskż uczgnźć. Przyjęcźe strategźż poprzedzone
bgło analźzamź potencjału useunętrzrLego, qnalizamź
otoczenia orl,z potrzeb dqżeń ż motywacjź lls zukresże
spraLu mieszka,ńcotł, pod,mżotóto gospoclarczEch ź po-
trzeb struktur sam,orządolłgcłl,, W strategii. została
pr z e dłoż ona o g óIna k onc ep c j a pr zy s zł o ś ci u o j eu o dz -
tltsq ź ustalone prźorEtetE. To sprowat}zu sżę do tego
by Wźelkopolska stału się regżanenl nouoczesnun1,,
r e g ionen-ł zźnt e gr oID anu,m. O zl,Lqc z a t o un o u o c z e śnże -
nie struktury gospodarkź, uzrost jej efelctylłnoścź,
uaktgusnźenże poprzez lłsparc,le tźnansolue mźast ź llssl,,
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a przede u)szastkina dalszE zDzrost pozźomu śusiud,o-
mo ścż lnźe s zkańc óus, podno s z enźe żcll, lngks ztałc eniu,
kreou:anźe aktElungch, pToToz1,1)ojoll:gclt i, purtner-
skicll, postalp 1lJ pTocesźe przeobrażeń Polskź, Europg,
Śusiata.

S tr at e g źc zng m,ź c elami str ate g iź to :

- zape,unźenźe mieszkańcom możlzuźe najlepszego
pozźomu żEcia; sam usżlnie zabźegałem o to, bE
kosztem dużycłl, mźast kierouać źnusestEcje do
małEch mżcst i usi co przgspieszE l,clt, rozlnój i, to
zostato uuzględnżone,

- osiqgnięcie możlituie najuyzszego poziomu gospo-
darki, \Y tgm tem,acźe lażdzę potrzebę ztużększe-
nią uclzźa.łu nouoczesnych, technologżż, u także
s p e c j alżstg czny cłt usług komunikacy jng ch, łl,and-
l o u g ch, n uLLk o u: g ch ż kultur alny ch, Zaplano w ano
zdecydou;anq modernizację dziedzin tradgcyj-
nucil, w tEm, kompleksu rolno-spożEtuczego; dziś
zaleduże przetusarzaTlla ouoce u 520/o a uarza-
u;a ź ziemnźakź ll: 50/o. Wźele produktóu na losi
marnźeje a mieszkanźec miastu kupuje drogźe
pr.etuoru z zacl1,odnl,ego rynku, które co do zdro-
tl;otności sq Loqtplźue, czasen,L przetermźnou)ane,

- IlzTost 1lewnętrznej źntegracjż ź źstotna popraua
jakoścź przestrzenż, Przez to należy rozumieć h"ar-
monżjny rozluój sżeci osadnicze!, przygotouanźe
głóu;ngch, ośrodkóul mźejskich do pełnieni.a funk-
cji bżegunóu: rozlnoju, prouadzenie przyjaznej
polżtakż źnwestycyjnej ź zagospodarouann prze-
stTzennego,

- dostosolranie potencjału, struktury ż organżzacji
ucjeuództu;a do usyzuań ltsźeku XXl i uEmagań
jeclnoczqce j sżę Europy.
Jedngm z u.lażnźejsz;gch, problemólls lł strategi,i

jest struktura potrzeb rozwojzL społecznego. Wźdzź-
rna jq poprzez zapetłnźenie praca ż zabezpieczenźe
odpowiednicll, docllodólł z lłgkonanei pracg na dzżeń
dzźsźejszy. Bezrobocźe ,uzTclsta ltuinolDo i us Wżel-
kopolsce kształtu je się ad 13-220/o.

W progranlie propoltujemy progrqmu strategiczne:
pl aca, przedsżębźorczość, edukacja ż żnJrastruktura.
Róusnocześnie ccldzżelnźe jest przedstalłżona spraloa
llssź ż rolnżctua oTq,z ochronu środotuźska. W rolnżc-
tusie tl;ździ sźę unowocześnżenie sektora rolno-spo-
żEuczego i zmnżejszenie zatrudnźenia. Jest to usźel-
kż program, na razie bez pokrEcźa finansouego; o je-
go realizacjź będę na bieżqco żnformował.
Głóungmź przedsżęlłzięcżami dlq Wźelkopolskź na
latu 2001-2a15 b budollsq. autostradg A2, oblłod-
nźcy dla Poznanźa, dostosousunie dróg krajouEch do
parametrow ekspresowych (międzE żnngrnź udało się
do planu dróg ekspresowEch, uprou:adzżć drogę nr 5:

BEdgoszcz - Poznań, - Wroctaus do realźzacji u la-
tach 2001-2005), utrzEmanże u gototuoścż technźcz-
nej lotnźsk lokalnych tl: Lesznże ź Pile, utworzenźe
termżnalu lu Koninie, Lesznźe ź PźIe.

Strategża da możliusość pozyskania środkóu: ponxoco-
lłycll, z Uniź oraz możlżlnoścż doiru_oestotuanźa tEch
planótu z programu polźtgki regźonalnej Państąna.
W komisjź Strutegiż, w której pracuyę, będzźemE d,a-
lej uruchamiać potrzeby naszego uojeuód,ztua
us sektorach.

Drugi ternat ktorg cll,cę za.pTezerltoztJać czytelnź-
kom ,,Wźtrgny Śmźgżelskiej" to odpouźed,zź lllźnźstra
Rolni,ctlna na temat aktualnej sytuacjż ąn rolnżct.usźe.
Jednak część Wźelkopolskż u tam, ż nasz regżon za-
stała uznana jako teren suszy i podjęta następujqce
dzźałanża:

- L,JpToluadzono kred,gtg preJerencgjne na vDzna-
lłienźe produkcjź rolnej z oprocentauanieln Sa/o,
q. ich udzielenźe będzźe na 24 mźesźqce,

- tl:gdłużono z 30 do 45 dnź okres szacallsanżu strat
s potls o dou an E cłl, klęsk q sus za,

- Kasg Rolnźczego IJbezpźeczenia SpożeczTte§o, TLo.

pźsemng unżosek poszkodouangch, rolnihóu:,
umożlźwiq spłatę zobotłżqzań z tytułu składek na
ubezpźeczenźe należnych za 3 i 4 klnartał 2000 r.
us terminach odroczongch lub korzgstnycłt, ukła-
dach ratalnych. W ugjqtkotuEch przEpadkach
składkź mogq bgć un"LoTzone. SzczegółE datyczqce
spraw suszoluych, posżadaje1 gmźnE.

Potłyższe działanźa rzqdu zostałg Loan"Luszone przez
samor zqdow c óln i, zlaiqzki.
Że satuacja u rolnictllsźe jest bard,zo trućLna, d,ouso-
dem jest radEkal,ng wzrost cen żgwności, np, sera
tylżyckżego i cukru, Dziś Polska rnusź sprowadzźć do
5 mżlionóus ton zboża konsumpcgjnego, rówrłocześnże
odłogujqc 2,5 mźlżona hektaróu! ! !

Na rolnźctwo u.: 2001 roku planuje sźę przeznaczgć,
u przelźczenżu na jeden hektar, 20 zł, czEłi mniej nźż
przeznaczono u roku bźeżqcgm - około 25 złotych,,
Kraje Unźż Europejski,ej na 'h,ektar, u przelżczeniu
na złotóuski,, przeznaczajq 6aa złotEcll..

Z oceng rolnżctlła dokonanej przez sejmźk luEni-
ka, że spada i nadal będzi.e spadać rentowność go-
spodarstlł, o czam, śuźadczq m.in. prognozE cen sku-
pu. Np. pszenżcg paszotłej u: lX 52-55 złlq a lp XlI
55-59 złlq, żyta lł - IX 38-40 złlq a ll: XIl 39-_

-42zł złlq, trzodE chleunej - tl: IX 3,9a-4,10 złlkg
a tls Xll 3,80-4,00 złlkg, bydła rzeźnego młodego -tu lX 3,10-3,30 złlkg a us XIl 3,20-3,50 złlkg, mle-
ka - u lX 77-82 złlW (fia htrotu) a u: Xll 80-
-84 złlłtl.

PolłEższe prognoza cenou)e, biorqc pod utuagę m.in.
przEmrozkź, stl,szę, wz,rost cen środkóus do produkcjź
rolnej nie guarantujq reniowruoścl ż rozwoiu rusż,

która us dalszym cźqgu będzźe ubożała, mźmo tego
że nastqpż uzrost cen na artykuły żyunoścźoue

Dziękuję Panu za wypowiedź i do zooaczenia za
miesiąc. Może bęcizie bardziej opĘmistycznie (H.Z.).
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O o€tlronie prgcy lekcii $(i§§<q
POSIŁKI PBGFILAKTYCZNE I NAPOJE

Zatrudniarrio pracor,vrrików w lvarunkach szczegól-
nie u,ciążliwycLr nakłada na pracodawcę nieodpłat-
nego zape\,1/nienia tyrrr pracownikorn odpowiedniclr
posiłków i napojów (att. 232 K.P.). Rodzaje napojów
i posiłków, wyrnagania jakie powinny spełniać i wa-
runki wydawania określa R,M z dnia 28 maja 1996 r.
(Dz. U. Ur 60 poz.279).

Kryterium st,anowiącym podstawę do ustalenia
stanow,isk, na których zatrudnionym pracownikom
przysługują posiłki profilaktyczne i napoje, jest wy-
konywanie prac łv warunkach szczególnie uciążIi-
wych, Wpływ na to ma ,,wydatek energetyczny",
,,wskaźnik obciążenia termricznego" i ,,wskaźnik siły
chłodzącej". Prościej mówiąc, o iie pracownik w cią-
gu jednej zmiany roboczej zużyje określorrą ilość ki-
lokalorii do wykonania o}<reślonej pracy (powyżej
2000 kca1 dla mężczyzn i pow. 1100 kcai dla kobiet),
przysługuje mu się posiłek legeneracyjny. W przy-
padku pracy w mikroklimacie zimnym poniżej plus
10oC (lułr na otvnartej przestrzeni) przysługuje napój
gorący,lub placa w t emperaturze pow. plus 25oC -napój chłodzący.

Chciałbym w tym rniejscu powiedzieć iż do napo-
jów zimnych zalicza się schło,dzoną herbatę lub kawę
zbożową. Dobrze jest, gdy pracodawca zakupi wo,dę
z solami mineralnymi, które uzupełnią organizm
w wydalane z potem ww. składni}<i. Analogiczna
sprawa dotyczy napojów gorących.

Za nie wydanie profilaktycznych posiłków i na-
pojów nie przysługuje ekwiwalent pieniężny.
In{iezapewnienie pracownikom profilaktycznych po-
siłków regeneracyjnych i napojów jest wykrocze-
nienn przeciwko prawom pracownika, zagrożonym
karą grzywny.

FRACE §ZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNE
Frace szczególnie niebezpieezne to takie, które

strvarzają możliwość wystąpienia nagłego niebezpie-
czeństwa dia zdrowia lub życia pracowników.

Do p,rac szczególnie niebezpiecznych zal.tcza się:

-- roboty budowlane, rozbiórkowe, montażowe bez
wstrzvmywania ruchu zakładu pracy lub jego
częśc,i,

- prace w zbiornikach, kanałach, wnękach urzą-
dzeń teclrnologicznych i innych niebezpiecznych
przestrzeniach zamkniętych,

- p]:ace przy użyciu materiałów nńebezpiecznych,

- p(ace na wysokości

- prace określone jako niebezpieczne w przepisach
dotyczących bhp lub w instrukcjach ekspolatacji
urządzeń i instalacji,

- i.nne place o zwiększonym z,agrożeniu iub r.,,ryko-

nywane w utrudnionych warunkach pracy, które

został;, przez placodawcę uznan€ za szczegllnie
niebezpieczne.

Zawarte to jest w art. 224-225 K.P. § 80-110 roz-
porządzenia MPiPS z dnia 26 września 1997 r., opu-
blikcwane w Dz. U. Nr l29, poz, 8B4.

Pracodawca prowadzący działalność, która stwa-
rza możiiwość wystąpienia nagłego rriebezpieczeń-
stwa dla zdrowia lub życia pracowników jest obo-
wiązany podejmować działanria zapobiegające takie*
mu niebezpieczeństwu, a w szczegóiności powinien
zapewniaó:

- bezpośredni nadzór nad tymi pracami wyznaczo-
nych w tym celu osób,

- odpowiednie do rodzaju niebezpieczeństwa urzą-
dzenia i sprzęt ratowniczy oraz ich obsługę p ,zez

osoby naieżycie przeszkolone,
udzielanie pierwszej pomocy poszkodowanym,
ustalenie i aktuaiizowanie prac szczególnie nie-
bezpiecznych występujących rv zakładzie,
instruktaż pracowników- obejmujący w szczegól-
ności imienny podział prac, kolejność wykonywa-
nIia zadań oraz wymagania bhp plzy poszczegói-
nych czynnościach.
Bezpieczne rvykonywanie prac szczególnie nie-

llezpiecznych gwarantuje prawidłowo opracowana
instrukcja bhp i przestrzeganie zasad w niej zawar-
tych.

Szanowni Czytelnicy
Po sześciomiesięczrrym okresie publikacji moich

artykułów na łamach ,,Witryny Śmigielskiej" nasu-
wa się refleksja, iż batdzo dużo osób _ pracodaw-
ców i pracowników nie zna swoich podstawowych
praw i obowiązków. Odzwierciedieniem tego zjawi-
ska są ]iczne telefony, które otrzymuję od czyteini-
ków pisma.

Pogłębianie świadomości pracodawców i pl,acow-
ników w zakresie przestrzegania zasad BHP przy
placy to główny cel, jaki chcę osiągnąć poprzez opi-
sywanie zagadnień z tego zakresu.

Każdy jeden wypadek przy pracy, choćby ten
najmniej bolesny, to o jeden wypadek za dużo! Nie
ma nic cenniejszego na świecie jak życie i zdrowie
nie tylko nasze ale i nas wszystkich. Musimy pamię-
tać, iż ,,zło czan się na nas zawsze i wszędzie, a my
musimy być przed nim przynajmniej o pół kroku";
musimy umieć przewidywać ;e, eliminować.
Z mojego wieloletniego doświadczenia w prowadze-
niu spraw zwtązanyclt z ochroną BHP i ochroną prze-
ciwpożarową mogę powiedz,ieć, iż 990f 0 wszystkich
zdatzeń, jakie zalicza się do grupy ,,wypadki przy

Pracy", wlna za powstałe wypadki leży po stronie
człowieka, gdzie właśnie czynnik ludzki był sprawcą
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nieszczęścia. Niejednokrotnie to właśnie sam poszko-
dowany był winowajcą okaleczenia ciała, kalectwa,
śmierci.

W dużym stopniu wina leży i po stronie praco-
dawcy lub osoby kierującej pracownikami, który źIe
zadysponował pracownikami, nie uprzedził o niebez-
pieczeństwie, nie wyznaczył koordynatora prac, nie
wydał wymaganych ochron osobistych, nie przeszko-
lił pracowników. A później? - ,,j3 nie wiedziałem"
,,bo ja myślałem", ,,a tak robiło się przez cały czas
i zawsze było dobrze"... Oto najczęstsze tłumaczenia
się stron.

Informuję wszystkich czytelników, których spra-
wy BHP-owskie i przeciwpożarowe interesują (a po-
winny wszystkich), iż jestem przez cały czas do Pań-
stwa dyspoz;,cJi, Można kontaktować się listownie na
adres:
Placówka Ośrviatorva Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

,,IMPREG"
64-030 Smigiel, ul. Kościuszki 1

lub telefonicznie:
ó1_88-998, tel. kom. 0-601-79-60-26.

Obiecuję, że żadne pytanie nie ujdzie mojej uwadze,
i na ile pozwoli mi moja wiedza - odpowiem,

Romgn czarnecki

PS. ]Vźektóre pytanża i odpowżedzż będzźemy druka-
ulać na łamach, naszej gazeta, Redakcla

PYTANIE - ODPOWIF'DŻ
CZY PRZEPISY PRAWA OKRESLAJĄ TERMINY

WYPŁAT WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ?

Jak wy-nika z att. 85 K.P. wypłaty wynagrodze-
nia o pracę dokonuje się co najmniej laz w miesiącu
rł, stałym 1 z góry określorrl-m terminie. Przepisy
Kodeksu przervidu;ą zatem jedynie minimalną czę-
stotliwość rvypłaty rv_vnagrodzenia, co oznacza, że

nie ma przeszkód, aby rłl,naglodzenie było wypła-
cane w całości 1ub rr, pertnej części, częściej niż raz
łv miesiącu (np. co t5 dzień, co drva tygodnie). Wyna-
grodzenie za placę płatne laz w miesiącu pracodaw-
ca wypłaca z dołu, triezrl,łocztlie po ustaieniu jego
pełnej wysokości, lecz nie później niż wciągu pierw-
szych 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego,

Jeżeti dzień wypłat jest dniem rvolnym od pracy,
wynagrodzenie należy wypłacić w dniu poprzednim.

W razie opóźnien,ia wypłaceniu poborów za pracę,
pracownikowi przysługują odsetki za zwłokę.

PRZYJMĘ UCZNIA W NAUKĘ ZAWODU
MALARZ - TAPECIARZ

Hieronim Matysiak

64-000 Śmigie1, ul. Młyńska 9
tel. 5-1B0-269

Diahetycy
Z inicjatywy p. Henryka Koteci:iego z Koszano-

wa 20 lipca br. w salce parafialnej w Śmiglu odbyło
się spotkanie około 30 mieszkańców śmigla chor,-iją-
cych na cukrzycę. Uczestniczyli w nim ró-lvnjez
członkowie Zarządu Powiatolvego Polskiegc Stowa-
rzyszenia Diabetykólv rv Kości,anie oraz ]ekarz me-
dycyny chorób wewnętrznych, diabetoiog p. Barł;ara
Pruska i śmigielska pielęgnlarka środowisko.ła
p. Maria Przymus.
Celem spotkania było zorganizowanie się chorują-
cych na cukrzycę mieszkańców i utworzenie Koła
Śmigiel Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków.
Tak też się stało. Na czele sześcioosobowego zarząJil
stanął p. Edward Grześkowiak. Wstąpieni,e do }<oła

jest dobrowolne - mogą to też uczyntć mieszkańcy
spoza Śmigla, ale warto, gdyż zarząd zapowiada sze-
roki program zamierzeń mających ułatwić chorym
zmaganie się z tą chorobą, której nie wszysc;, są
świadomi, a która atakuje coraz to młodszych ludzi.
,,Na cukrzycę choruje wielu ludzi, którzy jeszcze
o tym nie wiedzą, a cukrzyca to powolne umieranie
organizmu" - powiedział mi E. Grześkowiak.
Członkowie koła mają obowiązek płacenia składki
w wysokości l złoty miesięcznie. A ponadto trzeba
uiścić 8 złotych wpisowego i złotówkę za legityma-
cję.

Chęć współpracy z kołem zgłosiła pielęgniar-
ka środowiskowa p. M. Przymus, u której nieba.łenr
będzie można zbadać sobie glukometrem poziom
cukru.

Zebrania członków odbywać się będą w Cerltrum
Kultury w Śmiglu, gdzie też będą się spotykac człon-
kowie zarządu Koła.
Za zgodą zainteresowanych podaję nurnery tetrefo-

nów pod którymi można uzyskać informacje:
1. prezes,a zarządu E. Grześkov",iaka: 5-180-248

oraz 0606 104 753

2. członka zatządu H. Koteckiego: 5-180-394,
(H.z.)

ZAKŁAD USŁUGOWO_HANDLOWY

|anino" Goł.eynbska
śMIctnl, UL. KoścIUSZKI 12

oferuje usługi:

- czyszczenie chemiczne

- pranie

- farbowanie
renowacja odzieży skórzanej

- czyszcz.enie pierza i szycie kołder



WITRYNA ŚMIGIELSKA

n dak§mąm

§m&g&w§sM&e§ Km§p§ nnnBry&mąnłe§ 
8}

N

*ffu,
S

l|i!,:c Siec Sm.igielskie j Kolei Porn,iatowe j

Legerrda:
@ Linie SKP wrcr 7 Drr,\tóino

bocznicg l_ubn:co :, 'Grodowice

-* 
L,inie kolejowe nornrclinotorovłe

: Drogi qłóilne

o 5tcc ie skp stvczne
z s'dciq normólrotoror,q

U!./ogq:.
Przedstowiono wszysikie pobudoworle !inie SKP.
choć nlgdy linie te n;e isi,lioly jednccześnic
(potrz opis w tekście),

ĘĘ::-r-;:=r
0 i 2:r,| 5iilrr

)e l,ierzvce

C;;: erw on
Wjeś

',','roc.|o,l

mocą B0 KiM i ważyły po 18 ton. Trzy pozostałe mia-
ły osie w ukłarlzi,e 0 - 3 - 1 (brak osli z przodu, ttzy
osie wiązane i jedna oś z tyłu nie związana z pozo-
stałymi), moc 120 KM masę 22 tony. Wszystkie pa-
Iowozy były tendrzakami, dziś: tenderami; tender :
pojazd szynowy p,ołączony na stałe z patowozem,
przewożący zapasy wody i paliwa - węgla oTaz r.a-
tzędzla il przybory do obsługi palowozu.
Ruch osobowy obsługiwany był przez 8 wagonów
osob,owych. Cztery z nich miały wydzielone miejsca
dla pasażerów klasy II i III, W 1910 r. przejazd o,d

stacji do stacji kosztował w kl. II 15 fenigów, a w
kl. III - 10 fenigów.
Ruch towarowy w 1901 r. obsługiwany był przez 25

wagonów dwuosiowych, 65 - czteroosiowych i 14
specjainych. Zatrudnionych wówczas ogółem było 48
csób, w tym 18 urzędników i 30 stałych robotników.
W roku obrachunkowym 1908/09 kolejka przewiozła
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Pierwszy odcinek Śmigielskich Kolei Powiato-
wych o długości 17,9 km oddany został do uzytku
17 września 1900 roku. Była nią iinia ze Starego Bo-
janowa do Krzyr,vinia, po której odbywał się tylko
ruch towarowy.
Drugi odcinek, o długości 23,5 km, ze Starego Boja-
nowa przez Śmigiel do Wielicho,wa o,twarto zarówno
dla ruchu osobowego jak i towarowego 30 paźdz:ier-
nika 1900 r. W tym samym dniu wprowadzono po-
ciągi osobowe na linii Stare Bojanowo * Krzywiń.
Pierłvszego września 1901 roku, w dniu uruchomie-
nia linii szerokotorowej Kościan - Grodzisk oddano
do eksploatacji o,dcinek Wielichowo - Ujazd, który
miał 13,2 km długości.

Do obsługi ruchu kolejka posiadała 5 parowozów
zlrudowanych w Monachium. Dwa z nich posiadały
p,o trzy osie wiązane (umieszczone na ich końcach
koła były ze sobą połączone wiązarem), dysponowały
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RcoCczewo
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1a4.777 pasażerów i 61.363,5 ton towarów.
Po trudnościach w pierwszych latach działalności

(w roku obrachunkowynr 1901/02 niedobór wyniósł
10.367 marek ą w latach 1902/03 2,936,93 marek) sy-
tuacja finansowa ustabilizowała się i prz,edsięwzięcie
zaczęło daiłrać, podobnie jak w pierwszym roku dzia-
łalności, zysk, który z roku na rok wzrastał:
w 1903/04 r. 9.069,81 marek, a w 1917/18 roku obra-
chunkowym około 50 tys. marek.
Straty w Iatach 1901/02 i i902/03 spowodowa"J'ffiri
brakiem dochodów z uruchomionej 1 września 1901
roku linii Wielichowo - Ujazd. W związku z tyn'
zarząd kolejki zadecydował z dniem 1 maja 1903 r.
zawiesić ruch osobolvy na tej linii, a ruch towarowy
prowadzić w miarę potrzeby. Nie dało to-jednak spo-
dziewanych efei<tów i 14 sierpnia 1905 r. zatząd
otrzymał zezwolenie na całkowite zniesienie ruchu
pociągów i rozbiórkę odcinka z Łubnicy do Ujazdu.
Ostatni pociąg na tej trasie przejechał 30 listopada
1905 roku.

Pierwszego lipca 1905 r. uruchomiona została
normalnotcrowa linia kolejowa Wolsztyn - Rako-
niewice - Grodzisk Wielkopolski. Jeszcze przed jej
uruchomieniem zrodziŁ się pomysł budo,wy linii
Smiigielskiej Kolei Powiato,wej z Wiel,ichowa do Ra-
koniewic, gdzie byłby kolejny punkt styczny kołejki
z linią normalnotorową. Koncesję na jej budowę
uzyskano rł, maju 1906 r. a urucho,miono ją 1 sierp-
nla 1910 r. Jej długośc wl,nosiła 7,7 km.

W 1906 (?) prz;,stąpiono do budowy prywatnej
linii z Łubnic1- do Gradorvic, która była własnością
cegielni rv Gradorvicach i Augustowie. Budowana
była przez śmigielską kolejkę a do budowy użyto
materiałórv, podobnie jak i odcinka Wielichowo -Rakoniervice. z rozbieranego odcinka Łubnica

Ujazd. Linię tą oddano do użytku prawdopodobnie
w 1908 roku.
Inwestycja Wielic}iowo - Rakonie,,vice nie przynio-
sła spodziewanych efektów. Pt,zevióz towarów był
mały. W roku obrachunkorvy,:n i9i0/11 z zewnątrz
pTzez stację Rakor'iewice pi,zewieziono ]..i39 ton
(przez Stare Bojanowo 35.237,6 ton), a na zewnątrz
L44a,7 ton (przez Stare Bojenowc 36.796,3 ton).
W roku obrachunkowym i908/09 cztery odkryte wa-
go,ny towarowe przelobiono na wapniarki.

W dniu 2l października i913 r, podjęto ciecyzję
o podniesieniu prywatnej dotąd łado-wni ('ieren przy
torach z dojazdem do za i wyładowania wagorrów)
w Parsku do rangi ogólnie dostępnej stacji śmigiel-
skiej kolejki. Trzeba pamiętać, u poristar,v budowy
kolejki |eżał czynnik ekono,miczny - lrolejka inu-
siała dawać zysk jej właścicielowi, v.,/ naszym przy-
padku powiatowi śmigieiskiemu. Głól,łrnie liczono na
przewóz płodów rolnych produkowatrych w okołicz-
nych majątkach ziemskich, które miały przy to,rach
swoje ładownie.

Dużym ułatwieniem w przewozach tor,varów było
zakupienie w początkach 19i7 (?) roku trzech par
rolboków - transporterów do pizewozu normalno-
torowych wagonów po torach wąskich, a takze 30

odkrytych wagonów o nośnośc,i 10 ton. Zakupu tego
dokonano za pośrednictwem urządu gospodarki wo-
jennej.

Na przełomie Iat 1917/1B opracowano projekt roz-
budowy warsztatów kolejowych w Śiniglu, który
zrealiziowano jeszcze w 1918 roku.

W czasie pierwszej wojny światowej ... ciąg dal-
szy w następnym numerze. H.Z,)

* Niniejszy tekst powstał głównie na podstawie opraco-
wania Macieja Matuszewskiego pt. ,,Z dziejów Smigielskiej
Kolei Dojazdowej 1900-1990". Stamtąd również mapka.

EDMUND CZARNECI<I ffipA
64 - 030 Smigiel, ul. Farna 3
Te1.lFax. (065)5189 - 687 Tel. kom. 0 603 5T2324

oGoLNOBUmOWLANE
SPRZEDAŻOKl EN l DRZWl Z PCv

żxtUZJE, RoLETy, SIATKl pRZEClW oWADoM
pRzEDsTAwlclELFlRM./ PR@Fl!-OPLA§T Wilkowice

Ceny producenta, sprzedaż ratalna

APR.łĄSZAfu§Y od 10:00 do 16:
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Sprzedarr ij,ż, ha zietrri,, vl tym
0,T5 ha lasu w Robaczynie,
{)za.czyk i6,
USŁUGI ,iAPiCER.SKIE

Mikołaj N{arciriiak, Sniigiei, uI. J. Kilińskiego 3

AVOi"{ j:lr]aca pl,zy lozpror,vadzaniu kosmetyków.
T'el. ólB 91 81

ł'iR §/i A RIl M{jti'iO WO-BUD OWLANA rvykorru j e

i;lnkiL gipsovle ruasz::iloił,e. Cena do uzgodnienia.
i'ci. J603 069 r7, iO6ó) ci1 07 98.

.ipizecia::ll dziaikę iludo.,vlaną 14 arólr,, z rozpoczętą
n,;c]li,,ą lv §,obairz,yrlie. Tel. 5-1B8-049 (rvieczoretn),

ii,rHJr|},i __ u;Ł ,Gi __ ]'el, SłaO-"łZS-
iliórliói',.tiiaó3e -_ 

;iól oooiabłlsg
Wynalmę ńióiri rlrór.u w Pr"vs,ece Potrt rel
Te1. 5-188-489

Nlałzeństwo przyjmę na pokój - tel. 5-180-962.

Weseia -- Chrzciily - Uroczystości rodzinne -Alito l,ranspoi,t q-.sol:o-o,,,y 
- te1. 0 606 616 223

|Ąv cAńeus i jłó, ó"".-ą, ooloo-"r ]J. oo oo o l o z s s

64-030 śMlGlEt
ul. Kościuszki 6

tel. 0-65) 5180-206

PĘOB-ESJCl{AL}iE ZD JĘCIA :

- 
ćllli:no

.- komunijne,

- rodzinne,
-- paszportowe,

.- dowodowe, legitymacyjne w 3 min,

- reportażowe,

- reklamowe,

WYWoŁVWANIE FltMOW l zDlĘc

SFffiZF]DAŻ:

-_ filriiów.
-,* irparatów (2 lata gwarancji),

--* łlhumów,
-- Lanrek,

- baterii (także do alarmów ,aparatów
słucltcl,,,vch itp.),
---- llkcesoriórn, fotograficznych,

- baterii do teiefonów.

U§Ł[,!&! [t§ER* A3, A"4 pomniejszonie - powiększonie

AMATORSKlCH

ffip§nTtlAn ffi!{fi ,,fiEl{Tffilltlf,"
18.08,2800 (pirltek) godz, 19.00

,,DZIEWIĄTE WROTA", Flancja .- Hiszpania, 1999,

Reż, Roman Polański. Wyk. Johny Dep, Frank Lan-
gella, Lena Olin. Emmanuelle Seigner, Barbara Jef-
ford.Film sensacyjny. Młody człowiek jest bibliogra-
fen] - tzeczoznawcą, placuJe jako doradca nowojol,-
skich antykwariusz_v. Pervnego dnia otrzymuje zle-
cenre specjalne,..
25.08.2000 (piątek) godz. 19.00

,,1\Nj\TA I KRÓL", USA, 1999. Rez. 1Ą.ridy Tennat.
W;,i<. Jodie Foster, Chow Yun-Fat, l'om Felton. Film
ktlstitlnrorvy. Lzja 1862: angrelski oficer ginie pod-
czas r,valk w Indiach. Wdor.la rvyjeżdza do Syjamu,
grizie zostaje naucz;r.cieiką prz1- klólewskrm dworze.
Po lł.ielu początkorvl-cl. koniliktach zdobywa zaufa-
nie r,vladcy i obejmuie op.eke llad lvszystkimi jego

dzrećinr - iest ic}-r 5B,

1.09.2000 (pitltek) godz. 19.00

,,tVitrBIAI'{SKA PLAZ_Ą' . USA. 2000. Reż. Danny
Bolrlg. Wyk.: Leoilal,cio clL Caprio, Robert Cartyle,
'I'ilda Sił,tr-rioil. Filnr se;lsacl,jny. NIłody Arnerykanin
opuszcza srró; kral. ,ll,zl-bl,rva do Tajlandii, pragnie
przeżyć L.r,z}-gode l:a ionie przyrody. W niewie]kim
hoteliku rr- Bai:g.lc.:-,L poznaje Anglika, który opo-
rl"iada o i]i-,i,].- -!\,j-sl]1e. nletknięte j przez współ-
czeslle c-,-t,.-,],z3.',: _\llglik pÓŹniej ginie ale pozosta-
rvia mapę... B.M.

PRZEDSIĘBIOnSTWO
PBODUKCJI, HANDLU
i USŁUG ROLNICZYCH

,,SMIGRoL" Sp. z o.o.

w SMIGLU

tel. (065) 5180290, (065) 5180070

oferuje

clo si..,t,zedaż;, wszystkirn zaj.nteresOwan},llt

OLEI },{APĘDOWY
po baldzo atlakcy3rrej cenie

Zapraszanry do zakupu

cod,ziennie od gotlz 7.00 t|.o 16.00

lv s o b o t _v od gtltlz. 7,00 dtl 13,00

Sprzedaż prorvadzoria ;est rra telenre filmy

,.ŚMIGROL" w Śmiglu przy ul. Leszczvńs}riej

r,vjazd od ul. Połudrriowej

16
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Mr il}$TERINtrCiltr
c-mail : srnigiel,źDhorrre. pl

Strona internetowa: http:/ /www.smigiel.home.pl/pmenu.htnrl

TAK NASZĄ GMINĘ REKLAMUJE BURMISTRZ ŚIVIIGLA NA §TR. 1

SZANOWNI PAŃSTWOI

W naszym kraju jest wiele atrakcyjnych i pięk-
nych miejsc godnych odwiedzenia. Jedne zachęcają
turystów i wczasowiczów do obejrzenia wspaniałych
zabytkólv architektury i sztuki, inni zaś kuszą wa-
lorami rekreacyjnymi. Pobyt w nich jest zawsze
okazją do wypoczynku i regeneracji sił. Chciałbym
jednak zachęclć Państwa do odw,iedzenia Śmigla -ongiś po,wiatowego mliasteczka, które jeszcze jest
mało znane i popularne. Posiada jednak szczególne
zalety do poznania których, jako burmistrz Śmigla
goTąco zachęcam. Przede wszystkim mieszkają tu
rvsparrrali ludzre - pracowici, przedsiębiorczy i tole-
lancyjni, z pietyzmem odnoszący się do bogatej hi-
storii miasta, dbający o jej zachowanie i z niej czer-
piący natchn,ienie w utrzymaniu tożsamości histo-
rycznej i narodowej. Produkcja przemysłowa w Śmi-
g'iu odznacza się wysoką jakością, zaś rozwinięty sek-
tor rzemieśJ.niczy doskonale uzupełnia podaż towa-
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,,KRVMINAŁKL,."
27.0?.br. - nrieszkanka Smigla zgłosiła, że jej mąż,

bęciąc pod rvpł; lvem alkoholu, wszczął awanturę
domoil-ą. St1,oir.v pouczono.

27.07.br. - n;.eszkaniec Morownicy zgłosił, że głów-
ne rvejscie do pałacu, który jest prywatną włas-
nością, jest otrvarte. Przybyły patroi policji wej-
ści,e zabezpieczył.

27,07br, - mieszkanka Śmigla z a7. L Paderewskiego
zgłosiła, że inna mieszkanka zakłlca jej oiszę noc-
ną uderzając kijem w okno. Strony pouczono. P]o-

dobna sytuacja powtórzyła się 29.07.br.

27.07,br, - mieszkanka Śmigla zgłosiła, że po ulicy
J. Iwaszkiewicza biegają dzieci pozbawione rodzi-
cielskiej opieki. Przbybyły patrol policji oddał je
pod op{ekę matki.

29.07.br, - mieszkaniec Śmigla, będąc w stanie nie-
trzeźrvości, tuż po północy na u1. Północnej używał
słórl,, wulgarnych oraz spowodował bezpośrednie
zagrozetrie w ruchu drogowym idąc i zataczaJąc
się na całei szerokości jezdni, Wniosek do kole-
oillm

rów i usług, dając zatrudnienie mieszkańcom m,iasta
i okolic. Śmigiel z pełną miejską infrastruktut,ą jest
ośrodkiem integrującym 37 -+rsi sołeckich, Dobrze
rozwinięte rolnictwo indywiciuairre śvriadczy o wyso-
kim poziomie kultury rolnej, zamiłowarliu do ziemi
i ciągłym dążeniu do postępu w tej dziedzinie, Szko-
ły zawodowe kształcą w kierunkach rolniczych t rze-
mieślniczych, zaś li,ceum ogólnokształcące um,ożliwia
dalszy rozwój młodego pokolenia. Wiele zabytków
w Śmiglu i okolicach pozwala na piesze v;ędrówki po
pięknej, spokojnej i nieskazonej przernysłowymi od-
padami ziemi. Godne zwiedzenia są m.in. wiatraki,
pałace i podworskie parki oraz skupiska dębó.ł. Stąd
jest też blisko do kąpieliska w Boszkołv,ie, stadniny
koni w Racocie i Przerrtęckiego Parku l{rajobrazo-
wego. Zwiedzanie miasta i gminy ułatwiają regio-
nalne publikacje turystyczne. Zapraszam więc do za-
trzymania się w naszym miasteczku i życzę miłego
pobytu.

Burmistrz Śmigla (-) inż. Jerzy CieśIa

30.07.br. - w nocy na jezdnię ulicy Morownickiej
w Śmiglu nagle wbiegła sarna, która uszl<odzlła
przód samochodu SKODA FELICJA, kierorvanym
pr zez mieslzkankę Poladowa.

30.07.br. - rnrieszkaniec Bruszczewa zgłosił, że na
festynie dokonywana jest sprzedaż napojów chło-
dzących przez mieszkańca innej nriejscowości bez
zezwolenia. Strony pouczono.

1.08.br. - zgłoszono, że psy pilnujące punktu sprze-
daży przy ul. św. Wita w Śnrigiu wybiegają poza
teren. Strony pouczono.

2.08.br. - mieszkaniec z u1. Głów-ilej w Starym Bo-
janowie zgłosił, że dzieci z sąsiednie; pcsesji rzu-
cają kamieniami w wyniku czego zastał uszkodzo-
ny jego samochó,d. Pouczenie.

3.08.br. - mieszkaniec },folownicy zgłosił, że je3o
syn pod wpływ,em alkohoiu vr'y\^Iołał dc::::,,vą
awanturę. Pouczenie.

5.08.br. - mieszkanka Koszanowa z ul. Glinkowej
zgłosiła, że jej mąż u,szczął awanturę domou,ą,
Strony pouczono.

9.08.br. - mieszkaniec z ui. T. I(ościuszki w Srniglu
zgłosił, ż,e mieszkanka sąsiednrej posesji, używa-
jąc słów wulgarnych, obraziła jego żonę i dzieci,
Strony pouczono.



1c WITRYN.A, ŚMIGIpLsKA

VAT ĄM rolnictwie
V/ poprzednim numerze naszej gazety ptzytoczy-

łem wywiad z prezesem GZRKiOR w Śmiglu Zyg-
nruntem Koniecznym odnośnie protestacyjnej pikie-
ty rolników przed sejmem przeciwko uchwaleniu
podatku VAT w rolnictwie. Protest nie odniósł skut-
ku - sejm podatek uchwallł, przyjął również po-
prawki senatu.

Wielkopolska Izba Rolnicza w Poznaniu już przy-
goto,1vała na ten ternat materiały informacyjne obej-
mujące m.in.: ,,Ustarvę z dnia 12 maja 2000 roku
o zrnianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz
o podatku akcyzowym i ustawie o opłacie skarbo-
w,ej" oraz ,,VAT W ROLNICTWIE - czyli krótki
i.nfo,rmator co to jest i jak z tego korzysŁać". Szcze-
gólnie przystępna jest ta druga informacja (opraco-
wana przez Pawła Dopierałę), której nadano formę .,.

komiksu.

OgóInie rzecz biorąc, w rolrr,ictwie podatek VAT
można płacić w dwóch formach:

Cłv formie ryczałtu - szczególnie gdy się m,ało ku-
puje i mało invlestuje. Przy tej forrrrie otrzymuje
się 30/c dopłaty do wartości sprzedanych nieprzetwo-
rzonych produktów rolnych z gospodarstwa. Rolnik
z,obowiązany jest do gromadzenia kopii faktur doty-
czących sprzedazy produktów związanych z 30lo do-
płatą { przechowywanie ich przez 5 lat od końca ro-
ku, którego dotyczą. Pienriądze z 30lo dopłaty przy
sprz,edaży produktów, rekompensują VAT zapłacony
przy zakupach, przekazywane będą na konto banko-
we rolnika.

O w formie zasad ogólnyclr - szczegóInie gdy się
kupuje do gospodarstwa dużo towarów i dużo się
w, nie inwestuje. Przy tej formie jest możliwość od-
jęaia podatku VAT zapłaconego przy zakupach od
podatku płaconego do urzędu skarbowego z tytułu
sprzedaży nieprzetworzonych produktów rolnych
z gospodarstwa. W tym ce}u należy: posiadać numer
NIP, zarejestrować się jako płatnik VAT, prowadzić
księgi dla celów VAT (minimum plzez trzy kolejne
miesiące przed przejściem na rozliczenie na zasadach
ogólrrych), składać do urzędu skarbowego deklaracje
rozliczeniorve, wykazywać się sprzedażą produktów
z g,ospodarstwa o wartości minimum 20.000 złotych,
gromadzić oryginały i kopie faktur i prz,echowywać
je przez 5 ]at od końca roku, którego dotyczą. Ko-
nieczne jest też posiadanie konta bankowego.

Wszeilrich inforrnacji na temat podatku VAT
w rolnictwj.e (jak i na inne tematy - np. o grupach
producenc}<ich) można uzyskać w biurze Powiatowej
Kornisji WIR w Kościanie, które mieści się w bu-
dynku starostwa przy ul. Gostyńskiej 38. Jest ono

czynne w każdy czwartek w godzinach od 9.00 do
13.00. Dodam jeszcze, że przewodniczącym tejze ko-
misji jest członek WIR w Poznaniu p. Ireneusz No-
wak, rnieszkaniec Broniko-,va, j<tórenru też dziękl:iq
za przekazarle materiały.

(H, z,
PS. Informacje mozna trzyskać także w .Biurze Po-
wiato\Ą/yrn WIR w Lesznie, p1. T. Kościuszki 4B,
tel./fax (0-65) 52,9-55-23.

iI S ć {J § § K {j il §ł §V? f§P;ry##ffi/§tr/§

]1aweł Emelireoauslęi
Sfare Bojanowo, u!. Kręta 4a

tel. (0-65) 518-53-21
polęca:

,§"$- garlnażerkę
?o^|o", o& surótvki i sałatki

Va '§,-"o;ż * eiania gorąee
Kor"npleksowa obsługa przyjęó i bankietów,

Na przeiomie iipca i sierpnia w Śmiglu na ulicy
A. Mlckieu.icza. na trasie PKO - 

poczta zgubio-
rr o i n f o rm a t o r turystyczny z zawartością. Ucz-
ciwego zna),azcę poszkodowana osoba spoza Śmigla
prosi o przekazanie zguby do naszej redakcji.

WYI{IKI R,OZEGRANYCH MECZÓW

PoGoŃIiMAS-RoLI-iiga
5 sierpnia 2000

ZNICZ Obra - MAS-ROL I 1 : 0

PoGoŃ I - ROLNIK Racot :

strzelił Łukasz Ogrodowczyk.

13 sierpnia 2000 r.

MAS-ROL i - AWIA Siedinica
li: Włodzimierz Rogacki - 2

Arkadiusz Jabłoński po 1.

LEW Pogorzela - POGOŃ I

strzelił Łukasz Ogrodorł,czyk,

wiak.

okręgowa

r.

2:2. Obie bramki

4 : 0. Bramki zdoby-
i Paweł Bajzert oraz

2 : 3. Drvie bramki
jedną Karol Piotro-

§astę$mw ffir ?,G$.2{I{I[I rskil
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REGULAMII§ W MINITRIATHLoNU ,,§MIGIEL 
,2000"

Termin: r,iiedzieia, 27 sierpnia 2000 roku, godzina 14.00.

*liejsce zarvodórv: basen Centrum Kultury ,boisko KS ,,POGOŃ", park, wiatraki.

Zgłoszenia do zalł,odów: sekretariat czynny będzie przy basenie od godz, 12.00 do 13.00. PrzeOstawiĆ ria-
leż1- rł-ażną kartę pływacką, a nieletni pisemne zezwolenie rodziców na udz,iał w zawodach. Zawodnicy
posiadac rl-iuszą stosowny strój sportowy oraz rower. Wpłata 5,00 zŁ wpisou,ego (wolni od opłat są ucz-
nior,,-le).

Konkurencja OPEN (bez ograniczeń) dla kobiet i dzieci połowa dystansów.
Płvrvail_e 100 m (cztery długości basenu) na czas;
Jazcia io\§elem 10 k m: start z b,oiska prz,ez park, wiatraki, meta na boisku (6 pętli) ;

Bezpcśrednio po ukończeniu jazdy rowerem bieg 5 km: boisko, park, wiatraki, meta na bois}iu (3 pqtle).
Bieg ,* kategorii do 14 lat oraz dla kobiet na dystansie 1 km (na stadionie).
O osiateczrrej lokac,ie decyduje suma czasów z pływania otaz jazdy rower€m i biegu.

liagrody i dyplomy: Puchary Burmistrza, Przewodniczącego Rady Miejskiej, Starosty Kościańskiego ciia
zwr-cięzcólv.

OPE§ za nr:ejsca od 1 do 6 dla mężczyn i kobiet,Klasyfikacja w grupach wiekowych za zwycięst'ła
(oclCzielnie dla kobiet i mężczyzn):

€ Co 14 iat. O 15-35 lat C powyżej 35 lat, O powyżrej 50 lat

Olge:lizatol,z\- zape\yl]ialą posiłek i napój.
Na tnlejscu bufet z rrapojami, słodyczami i lodanri za odpłatnością.

UWAGA:
W razie osiągnięcia równych czasów przez kiiku zawodnilrów o ostatecznej lokacie decyduje roiyższa

lokata ri, pływ-aniU.
Zar,vod;l. cdbędą się }:ez względu na pogodę.

Wszelkich informacji udziela oraz wątpliwości wyjaśnia kierownictwo i sekretariat zawodów.
ZasŁrzega się możl,iwość zmiany regulaminu w dniu zawodów. Kierownik zawodów: Leszek Balcer.
Organizatorem zawodów jest Rada Sportu oraz Centrum Kultury \Ą/ Smiglu, ul. Kościuszki 20, tei./fex
(0-65) 518-02_73, gdzie można też przekazywaó zgłoszenia grupowe i indywidualne (także v", sekretaria-
cie przed zawodami).
Ostateczny termin zgłoszen do dn,ia 24 sierpnia 2000roku, godzina 15.00.

Z^PR,AszAMY

LA,ro u CEN,rRU}4 KUL,f,u§ąY
20.08, - ZABAWA PoD WIATRAKAMI

ż7.08. - POŻEGNANIE WAKACJI - PoD WIATRAKAMI

BA,qEN KAPIELOWY CZYNNY W GODZINACH oD 11.00 Do 19,00

godz. 19.00

godz. 17.00

ą

.&_q
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Gnrinny Zwiqzek Rolników, Kołek i Crgcrnizocji Rolniczych
w Smigrlu

zaprasZa

FOWIATU KOSCIAŃSKIEGO

a

uDZ,Y1TKI PI}IMIATI]WE
J

,,Silligiel 2000"
które odbędą się 10 września 2000 roku na terenie przy wiatrakach.

(W razie niepogody - w sali widowiskowej Centrum Kultury przy ul. T. Kościuszki)

Prograrn uroczystości przedstawia się następująco:

godz. 13.30 - wymarsz korowodu dożynkowego z siedziby PPHiUR ,,ŚtttiCRol," i przejście ulicami po-
łudniową, A. Mickiewicza, Jagieltońską przez plac Rozstrzelanych i dalej T. Kośc,iuszki,
Północną na teren przy wiatrakach

godz. 14.20 - powit,anie gości i społeczeństwa

godz. 14.30 - uroczysta dziękczynna Msza święta
godz. 15.30 - obrzęd ,,Wieniec Wielkopolski"
godz. 16,00 - część artystyczna, w której swoje programy zap.rezentują grniny powiatu kościańskiego

oraz kabaret z poznania

godz. 18.00 - 2ąfoą97ą dozynkowa - gra zespół SEZAM.

UWAGA!

W trakcie uroczystości czynne będą stoiska gastronomiczno-handlowe i wystawiennicze.
Ze względu na ograniczoną ilość miejsc organizatorzy proszą handlowców o wcześniejsze _ do 4 wrześ-
nia - zgłoszenie swych stoisk w Centrum Kultury w Smiglu, ul. T, Kościuszki 20 tel.fax (0-65) 5 iBO 2?3.

CenY: stoisko z prądem 
- 100 zł, stoisko bez prądu- 50 zł, stoisko wystawiennicze _ 200 zł.

PARKING za ,wiatrakami, dojazd z trasy E5 przy figurze w uI. Wiatrakową, Wjazd od strony ulicy
Północnej będzie zamknięty.

SPOŁF.CZEŃSTWO
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