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przedzeniem, mieszkańcy pisemnie zostali polviaCo-
mieni o sposobie zasilania i o tym, by przystosorvali
swe urządzenia odbiorcze do nowych warunkolv pra-
cy i sposobu zasilania. Sprawą sporną jest: co jest
własnością energetyki, a co odbiorcy, Jak rvynika z
omawianego wyżej pisma, własnością odbiorcy
właściciela posesji - jest przewód od zacisków w
skrzynce w murze ZK do (bądź od słupa, jeśli 1inia
jest napowietrzna) licznika, bez względu na jej dłu-
gość.

Dyskusja była niezwykle ożywiona i polemiczna.
Leszek Balcer: ludzi po prostu na to nie stać. W cy-
towanym przepisie opuścił pan punkt, który mowi,
że koszty remontów pokrywa dostawca (odpowiedz:
ten zapis tego nie dotyczy). Z odbiorcami nalezy per-
traktować, A jeśli tego nie zrobią? Odetniecie do-
pływ prądu? Jakieś rozwiązanie musi się znateźć.
(Jestem przekonany, że działam zgoclnie z prar,vern).

Urszula Ranke: dlaczego w niektórych budynkach
zrobiliście to na własny koszt? Czy są jakieś stawki
za tę usług ę? (Za darmo robiliśmy tylko ul. A. N{ic-
kiewicza by miastu pomóc w terminie ją zmoderni-
zować. Nie mogliśmy też, z Toczr'yrn wyprzedzeniem,
poinformować mieszkańców. Na koszt energetyki ni-
komu przyłącza nie zostały wykonane. Może na koszt
własny czyni to wykonawca?). Radna pytała dalej:
Czy jest prawdą, że zbljaŁo się cenę, by wygrać prze-
targ i teraz brak pieniędzy na przyłącza? (Te kosz-
ty, zgodnie z przepisem, ma pokryć odbiorca). Od-
biorca został postawiony przed faktem dokonanym
(nie, każdy listem poleconym został o tym powiado-
miony), roboty winniście rozpocząć po uzyskaniu in-
formacji od odbiorców (Odbiorca ma obowiązek us-
tawowy i podtrzymuję swoje stanowisko zawarte w
piśmie). Na koniec radna stwierdziła: Spór trzeba
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ENERGETYKA,

Nim podjęto uchrvały o opłatach i podatkach, któ-
re będziemy płacić l,v bieżącym roku, dyskutorvano
o modernizacji sieci energetycznej w Smiglu, a ra-
czej o tym, kto ma zapłacić za wykonanie przyiączy
od skrzynki w murze do licznika poboru energii.

Jak Czytelnicy pamiętają, na ten temat już dysku-
towano na poprzednich sesjach. Zobowiązano Prezy-
dium Rady, aby w tej sprawie wystąpiło do Zakładu
Energetycznego w Kościanie.

Odpowiedź Energetyki Poznańskiej S. A. Zakład w
Kościanie nadeszła w pierwszych dniach stycznia. Z
pisma, które przewodniczący Rady Jan Pietrzak od-
czytał w czasie sesji, m. in. dowiedzieliśmy się że:
1. Granicą stron, zarówno w sensie rozumienia włas-
ności i eksploatacji są złącza, tj. urządzenie, w któ-
rych następuje połączenie wspólnej sieci elektrycz-
nej(...) z instalacją odbiorczą bezpośrednio iub za po-
średnictwem wewnętrznej linii zasilającej,

2. Tylko urządzenia przyłącza i odcinki sieci, a nie
wewnętrzne linie zasilające (odcirrki od zLącza do
Iicznika) przechodziły w zarząd i użytkowanie za-
rządzającego wspóIną siecią.

3. Licznik jest własnością dostawcy (energetyki) i
stanowi rozgraniczenie między instalacją odbiorczą
a wewnętrzną linią zasilającą. Nie stanowi on grani-
cy majątkowej i eksploatacyjnej.

Pismo podpisał główny inżynier eksploatacji Jerzy
Magier, który był gościem sesji i m, in. stwierdził,
że w 1993 roku kosztem 30 miliardów złotych wy-
hudowano przy ul. J. Kilińskiego stację i linię zasi-
lającą co umożIiwiło podjęcie następnych prac zmie-
rzających do poprawy jakości przesyłanego prądu -remont sieci w Śmiglu. W maju ub.r., z rocznym wy-
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będzie r7,,yjaśnić w Naczelnyrn Sądzie Ac]n:i::ist;;-
cyjn3zm. (Zawieszam remont do rozsil-zl-§i:ięcia i,lr.zr,i
NSA).
E:?roł,.is}ai,, Slłortpilislłi: Czy energetyka, ze to, ź,ł.,;l-
ie iat sprzedawała nam prąd o niskiej jakości, irie
polł,inna zrł,olnić odbiorcę od płacenia ileść ta"m kilo-
v,,atów, podobnie jak to czyni telekcmunikacja? {nTie
irioEe:,ny, bo cenę energii ustala ministerstvlo fiz:an-
sórv).
trIenryk Skrzypczai; zadał 4 p.vtania układające się
lv Iogiczną całość: i. Jaki odcinek prz;:łącza 

- in-
stalacji elektrycznej 

- u odbiorc.,- pocilega ciijlio-
rou,i przez energety kę? (Zaden). 2. Cz-,- istl:l,. ,:ll:
pion"v energetyczne rł, budynkach, od zaciskó,;,- d,c
licznikóu,, spełniają rvarunki energetyczne? 3. Dla-
czego projektant nie konsultował z odliiorcą r*iej-
s.a wyproy,,adzenia ZK (skrzynki w murze)? LŁógł
przecież ZK usytucivać Łllisko pionu znajdującego
rvewnątrz buCynku. 4. Dlaczego projektant projek-
tov,zał tez część po stronie odbiorcy, wewnątrz bu-
dynku?

Iiażda ze str:on podtrzyms,ła swoje stano.,viskc:
Radi:i 

- winna płacić energet;lĘa, p. Jerzy }vTagier
rvinni płacić odbiorcy. Jak i czym to się skończy?

Ze sprar.vozdalria Eur:tźsirza z działa]no:ci Zł"-
rząciu rv okresie rrriędzysesyjir;lm ;:adni 

- i bardzc
iicznie przybyii sołtysi doi.,ieCzieli się, że: za-
twierdzono cennik r,vynajmu sal 1,v Centrurn Kujtu-
ry rv Śmiglu, ustaiono pensję dla ,Jyrektora tej pla-
cówki (brtrtto 1012,50. W tym też nlieści się krvota,
jaką otrzymywał jako reCaktor ,,Witr;,:l-./ Śrnigiel-
skiej" 

- teraz te obolviązki ma r,.,, zakresie czyn-
ności), Jerzy Cieśla poitrformovrał też, że w- ]_994 ro-
kv Zatząd razpatrzył 220 .azniosków ",v tym 1.i5 o od-
roczenj.e terminu płatności lub rozłożenie jej §ia Ia-
ty. Wpłynęło 65 wniosków o umorzenia, z czego 45
rozpatrzono pozytywnie. Z tej liczby 25 dc;tyczyi.;
zobowiązań podatkowych (33.045 tys.), a 20 r,r.nics-
kórv doiyczyło umorzeń odsetek od, zadłuzeri (3C,011
tys.), Ogółem w 1994 roku tlrnorzono €i3.S5S tysięc:l,.

Porządek obraci ze-\I/ierał też pewną irłvlcść; lł-
terpelacje i zapytania sołtysółv, Jak powiec1 ził.ż łrzt-,
lvodniczący Rady, regulairiiny sołectr"l i osii_.dIj l,i,.-
iigują sołtysó,ł i przetodniczącvclr ;arządó,;* clrl ii
r]ziału rv sesjach, Jeśli tak. to muszą oili też riiiec:
nrozność zadarvania pytari. Z tega pralr/a m. rn. -okł-
rzystali:
I{enryk Dudziński (Bruszczewo): ogranicz,rlć nocrle
handlowanie na targowisku, gdzie po ciemku n:,oż-
na kupić prosię o du,óch nogach! L, Balcer dodał, ze
kiedyś Straż Miejska chodziła od 5 rano. Póki teren
nie zostanie ogrodzony, zakaz jest nie.r,i_vkonalny.
Il1aria Półrolniczak (Giińsko): należy utrzyrnać tele-
fony sołeckie, dostępne dla ogółu mieszkańcólr,;. Bi;r-
mistrz odpolviedział: na telefonv vre wsiacjl 

- 
jesi

l;arilzo duzo chętrr_ych, lv bliskiril czasie będą one za-
instaiowełe, i uznar:.o, przy prarvie porvszechnej te-
1efonizacji, że utrzynranie telefolrów sołeckich jest
;:liecelowe.

"[ózei §Vilezkg\.";iak {Zygrrzuntowo) dodał, że te tele-
fony były kiedyś już zapłacone przez poprzednie sa-,morządy. Za utrzyraaniem tych telefonów, szczegól-
nie przez długoletnich sołtysów, których mieszkania
łr;,ł3r,,budkami telefcnicznymi'' opo,ł-iedziała się też
U. Rantr<e.

PODATKI I OPŁATY
Gł.,ir-tlr-n: pl,łrrkiem Sesji było podjęcie szeregu

richlvał o podatkach i opłatach. Na sesji przeszły
gładko. bo pracorr-ano nad nimi 

- KWOTAMI -kon-iisjach. Y,rvsckośc stari-ek i opłat drukujemy ,+,,

irln_Vm miejscu. W ucil.*,aie o star.,-kach podatku od
środkóiv transportorr,;-ch zlr.olniono ocl płacenia tego
pcdaiku pojazdy czasowo \:"}-cofane z r,rchu (r.vyre-
jes'irol.,uane) oraz obniżono o 200/a stalvki podatku za
po jazrly wyi)oss_zone w katalizator;,..
Podjęto tez uchwałę obniżającą średnią cenę skupu
żyta rv IV kwartaie 19.94 roku przyjmo,waną jako
podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze
gr::i.ry Sn:igiel na I półrocze 1995. Obniżono cenę z
klr.,oi"i- 18 z?otych 92 groszy do kwoty 18 złotych, co
da3e 22 złote 50 groszy z }relłtara przeliczełriowego
podatku.

CEGIELNIA
1V rą,alnych głosach i rłlnioskach wrócił... bume-

rang, cz;,li przei,vijający się temat: cegielnia.
Cały szereg pytań doiyczących spraw finansowych
zlviązanych ze spłatą, ratami, odsetkami, zobowiąza-
ni.ami, zabezpieczeniem, ubezpieczeniem, obciąże-
niem w księdze łvieczystej majątku cegielni zadała
Burmistrzo-,vi U. Ranke. W wypowiedzi odpowie-
dziainością za niedociągnięcia, (?) 

- braku... zabez-
pieczenia przez gminę majątku cegielni, obciążyła
'!-,arząd, Skarbni}<a i ,,Dzisiejsze r,vładze, które był;l
.,,- iamtej w-łł:il_zy". Zabo-wiązała też Zaruąd, by rv
,-liąg;: nriesią:a Cokonał obciążenia .ł, księdze vrieczy-
liej. Foprosiła tez o dostarczenie jej kserokopii nie-
: :;-,1. 111 ctlkurnentów,
lVicebllririiltrz Henry]r Skrzvpczak cświadc zył, że:
,,7,akład spl,;leclalł;ała Rada i zobiigorł,aia Zarząd d.o
trvkonania ilch,ła}y-". Burmistrz Jerz3, Cieś]a popro-
sił radną o i;rzedłozenie pytań na piśmie.
ŁI. Ranke spytała się kierownika ZGKiM jak została
zalatwiona splawa odsetek za zwłokę w płaceniu
czynszu. H. Skrzypczak odpowiedział, że należność
należy uiścić do trO każdego miesiąca. Po tym termi-
nie najen:,ca składa wniosek (łvypełnia skserowany
clruczek, który otrzymuje rł, kasie) z prośbą o prze-
słrnięcie terilrinu płatności. (,.Ma rvpisać dwa wyra-
i się połłpisac, ale i tego nie cilcą robic").
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C udzie]enie głosu poprosił takze najemca mieszka.-
nia przy ul. Podgórnej p. §Valenty Eo}:oi.,,ski. Prosił
o wyjaśnienie kio proponował, by o i]000/o ,r,-ziósł

czynsz i i<io ustalał sta.łki za u,",rr-;óz niecz-_r,stcści.

,,Ll[oia 4 osoi:ov",a rcdzina płaci 1,500 tys. (sta.rl,ch)
rocznie j". Sprał,,,ę cierpliwie l,i5 jaśnJ.ał kiero-,,vnik
Zakładu (szczegółcrł,o o starvkach pisaliśmy -w nT.
24(80) z dnia 12 grudnia 1994 r,, s.2: Jaki tzynsz?),
H. Skrzypczak podał róu,niez parę przykład,ów za-
;.,tosowania dodatkóv.r mieszkanio1-,iych, o których pi-
saiiśmy też w tl.rn samym nunlelze (,,Kornu doda-
tek mieszkaniorvy ?"). AIe o tym - w następnym
nunlel;e ..Witr-, r,y Snrigielskiej".

Z aintere.qc,ur. anych szcze g ółor,vym przeł:ie giern ob-
raa odsyłan: do protokółu z Sesji, który jest clo łvglą-
cju rv biurze Ra,dy. (H.z,)

}aoa(xta!).raaoOalBrnOoacaaooaaoa(}.oaoao.aoa<}.aoo.lr3}.aaaaa<,

§ao .
E5Ie$eJ z ffi&r3j1

W Otvr;artych §iegach, Ulicznych, |;tore odb},ł"r-
sie 29 stycznia. prz;, pieknej. pra.,r-ie rr-iosennej po-
godzie, z okazji 50 rocznic; rvyzrtolenia Smigla rv
poszczególnvch kategoriach trzy pierwsze miejsca za-
jęli:

B-l0 LAT (DYSTANS 300 METRÓW
Dziev;częta: 1. Aneta Paluszak z Osowej Sieni, 2, i-
wona Eota z Czacza, 3. Gtylia Floryszczak z Tylucze-
wa,
Cłopcy: 1, Faweł Żurawski z Czacza,2. Andłzej &u-
hisz z Kluczel",,a, 3, F/larcin Mrozkor,vski z Osorvej
Sieni.

11-13 LAT (DYSTANS 800 METRÓ\I/)
Dziervczęta: 1. R{aria Mariiieąvicz z Osowej Sieni,
2. Patrycja Tornczair z Kluczevn,a, 3. illva Kamiirske z
Oso,wej Sieni.
Chłopcy: 1. h{ariusz Grzerrtski z Osowej Sieni, ż. .Bai-
tosz l\§azurczak z Leszna, 3. Roman Karnińsili z Cso-
wej Sieni.

i4-16 LAT (DYSTAI{S 1000 METRÓ\lr)
Dziervczeta: 1. Agnieszka Zawadzka z Oso.łej Sieni,
2. Anna Matys z Osowej Sieni, 3. Agnieszkg !{gl,łąi-
czyk z Osor.lej Sieni.
Chłopcy: 1. Bawid Miaskowski z Osowej Sieni, 2.
Darnian Glapiak z Barchlina, 3. Piotr Fihil z Csorvej
Sieni.

31-45 LAT (DYSTA]§S i500 ]:,T}.TRÓW)
Kobiety (wystarto-"vała tyiko jedna): 1. Kazi*rieła
Wypyszak ze śmigla.
Mężczyźnt: 1. Jerzy Janorvicz z Leszna, 2. Rornarr
Talilradze z l{ościana., 3, Anćirzej Sr";iętek z Bukói,v-
ca Górnego.

POWYZEJ 45 LAT (DYSTA};S ziOC h,fETRÓw)
łłtr"ężczyzni: 1 FIenryk Jakubiak z Lełzria, 2. trrełre-
usz Fiasecki z Czerr,pinia, 3. Fgichał §zi<udlalek z
trrzysieki FoIskiej.

jeinr-.

Zav;odnic-r rozjeżó.żając się dc dornów
rrió\-,,iąc: .,Do zobaczenia za rok".

BIEG CiŁÓWivY (DYSTANS 2000 l/lETRÓlĄI)
i?-30 LAT

Kobiety: 1. itlagdalena Gronostaj ze Szczepowic, 2.
Patrycja Sz;-reanorvska z Barchlina, 5. Ewa Kos-
trzerlskł z Grvżl,n..,.

RIEG GŁowNY (DY3TAI{S 3000 METRÓW)
17-3C LAT

Mężczyżni: 1. Paw,el Earszowski z Leszna, 2. Fiotr
Zielorrka z Kościana, 3. §Yojciech Kanliński z Csorł,ej
Sieni.

Ogółem rł, imi:rezie. kttilej organizatorem b;r}ą
Społeczna },{iejsko-Grninna Red.a Sportu, Kultu.ry
F,izycznej i Rekreacji -w Srnigiu, rvzięło udział 265
biegaczy. }.Tajstarszvm z licit bl,ł 'i5 1etni Ecilr,ard
X{usik z [:łeltnicy, kićry u.kcnczył i;ieg na dystansie
2C00 metlćrl,. Najmłodsz-,- za$,odnik. Jakub źabłocki
ze Slili;!a n:l;l 8 iat.

Ini,oieze spcnscfo§a.ło 31 film, któryc}r v,łaści-
cielom rv i_i,nieniu ol-gailiz.:_tcrć.v serCecznie dzięku-

żegnali się

(B. M.)

F'S. Nie rozC,a,nymi nagrodami (dłł,a z zaplanov;anych
biegów się nie odbyły) Gr]g.l!:izatc]:zy obdaruj ą zy./y-
cięzcó,ł następnej imprezy. Redakcja

pODZ,IĘKŁ}WANIE
Komitet Organizacyjny Ctwartych Biegów U-

iiczri;vch .,ur 50 roczrricę W;zzwolenia m. Śrnigla skia-
da poclzięlrow-anie wszvstkim uczestnikom biegółv
ciziecionr i starszym, ł"rsz3.stkim §ponsorom aL-az tym
csobolł, ktćre przycz;vniły się swoim społecznym za-
angazol,vaniem do uświetnienia imprezy. Dziękuję
nauczycielonl wszystkich szlrół w gininie, dyrektoro-
wi rngr. J. llorłrickieml], placownikom Centrum Kul-
tury i oso]riście dyrektorcwi mgr. H. Zbierskiemu,
Fanionr z kuchni ,"v szko],e za przygato\Ą,aną glo-
ciróv,.kę, Straż3, Pożarnej za pom-cc w zabezpiecze-
niu iraprezy aTaz r,łszystkim clziałaczom l{iubó-u,,
,,Pogo]'l", ,,Polonia", ,,V/ieża'', LZS Spławie i Zarzą-
rio.łi Społecznej Miejsko-Gminnej Rady Sportu, KF
i Rel<reacji za orzygator,vanie za-,*lodów, obsługę sę-
dziowską i sekretariatu, obsługę propagando-wą i or-
ganl:acy.;ną.

Biegi te przejdą na stałe do kalendarza implez
i będą skupiać coraz więcej uczestnikółv. Dziękuję
przeci,stawicielom r,vładz w csobach p. Burrnistrza, je-
go Zastępcy i Par:i Frze,wod;riczącaj Związku Kom-
batantów i b. więźniów politycznych RP.

Frzewodniczący
Leszek Balcer
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T,EŁEF*NIZACJA
2? st;,cztria b::. odbyło się spotkanie prezydiu:e

Spcłeczr:ego j{onitetu Telefonizacji Gmin;" z p,_,;ł-i-

sta"wicielem Telekonut:ikacji Polskiej S.A.: p. r\!a-

rianei:r Krzyżosiakierrr. !V sp otkaniu u c zestn j.c z-1,1i'Leż
'burmistrz Jerzy Cieśla, przerł-odniczącv R,.cl-- jelr
Pietrzak i u,ójt grniny Vv'ielichorvo Aclanr Łaniecki
araz przedstawiciele V/iikc,,va Poisi:iego _,,ires,}:al:-

cy tej wsi, granicząceJ z naszą gininą o prz-;sło",-ici,,;i

miedzę, są zainteresorvani ,,podłączenien się" do na-
sz.vch teIefonów.

Ich argumentacja jest prosta: z Wielichcrva tel=-

fony dostaną w 199? roilu, a ich koszt będzie zaacz-
r:ie wyższy (bo kabel z V/ielichow-a cio Wilko,,ła Fo}-
skiego będzie miał B km długości), niż teiefon_v cc1

i'as (z Bielalv do \j/ilkołva P. -- 3 km). Cały prcb-
lem w tym, że Wieiichorvo podlega pod ,,te}eicł5"
,v Poznaniu-, 3 ffiy w Leszirie i kalrei pr-zez ,,gra_Ricę
tvp}yr;:Slx7" Polski podzielonej przez Telekomunikację
Folską S.A. prawriopodobnie nie przejdzie". Tc spra-
r,i,a nie do przejścia - stłvierciził przed,stawiciei te-
iekomunikacji. ,,Takie są przepis_lr" - d,odał, odpo-
r^riadając na argumenty, że przeciez vłrócą pcri,iatv
(J. Pietrzak), ze granice są i,].1-no=,ilrne i nie po",,łinny
dzielić (J. Cieśla), że telekon,-;"nikacja za raało .,r,,],,-
chcclzi do klienta (A. Łaniecki). Szydło z v,zorka lvy-
szło, gdy A. Łaniecki zad,ał p_vtanie: dlaczegc n:usj.-

nry b;rć wobec telekomunik;,icji w roii, proszącegc?"

,,Nie stać nas na abonentółnr, którzy nie gv,raraniują
rea}nych zyskół"z" - usłyszał w odpo-v.,ieelzi.

Tak czy orł,ak nasz konitet (łv zvłiązkl_,l_ : ;,;cii,]yzką
wolnych numerórv) ,ł)raził zgodę rra. przl,iqczenie się
Wilko.ła Pclskiego (około i00 nr,) do naszegc komi-
tetu. Z Poznaniem rnuszą się jednak rlcga,,1ać sami.
A może zaŁatwią sobie rł. Warszawie, że na rok 1995

przejdą z województwa poznaiiskiego cio glniny Siiri-
giei w województwie leszczyńskim?.

Przedsta.,.zi,cie1 telekomunikacji c}ał też do z|ozurłie-
nia, że chętni na telefony z Poświęt::a,, Biskupli i
Popo,va też nie mają na co liczyć. Tarn teiefi;łizaclł,
nastąpi w latach 199?-1998 (ciągnąc ś-wiatło,łód ze,

Śmigla i budując centralę w Buczu).

Ale wróćmy do naszych spraw,

Okazuje się, ze podpisanie ui-nowy ,,przeciągnie się
nieco w czasie". Jej podpisanie (czerwiec?) poprze-
d,zcne b:"ć musi nasiępującą procedurą:
1. prez"rrdlum komitetu musi mieć pełnomocnictv,za
cci r,vsz"vstkich wiejskich i osiedlowych komitetów,
ż, społeczny kcmitet v;ystępuje z wnioskiem o wy-
datlie ri-arunkólv technicznych na telefonizację miej-
scorr-osci: (trzeba je wymienić),
3. po ich tiz;;s|,aniu, komitet je (wnioski) i szacun-
korr.e koszt}- itllvestycji zaakceptuje, a ponadto skła-
da dekiarac ję gotorr-ośc1,,t,płat},
4, następnie 1<omitet zleca opracowanie dokumenta-
cji technicznej,
5. pc jej otrzymar-iiu nastąpr negocjacja treści umo-
tł,y i jej podpisanie.

Frzedstarvicie1 Telekomunikac;i Polskiej S.A. oś-
iviadcz;rł, że place zostaną rczpoczęte przed realiza-
cją punktu 5. Dodał też, że jego firma bierze pełną
odpctiedzialność za wykonanie u, tyrn roku sieci te-
1efonicznej.

Człorrkorł,ie Prezydium naszego komitetu rvywiera}i
d_uzą pr-esję na podpisanie umowy wstępnej. Y/ tym
celu następne spotkanie komitetu odbędzie się z u-
Cziałe;rr ciyr. Edrvarda Porzucka (prawdopodobnie w
Lesznie).

Btłrmistrz powiadomił członkóvz komitetu, że
zebrane pieniądze są zdeponowane w banku (na od-
dzielnych kontach) na 1okatach krótkoterminowych
i ,,pracują na Tzecz telefonizacji".

Frezydiuirr kornitetu uchwaliło:
każdy dzień zvu-łoki przy l.;płacie kolejnej raty

składki (po 20 każdego miesiąca) pobieraó się bę-
dzie odsetki w wysokości 0,150/o) co w starej wa-
lucie wynosi 1.500 zlotych w nowej: 15 groszy),

-- każda zamiana abonentó-w musi być udokumen-
towana pisemnymi oświadczeniami.

l]ostanorviono także, ale to już na następnym posie-
d-eeniu, ustosunko-wać się do telefonów sołeckich.

(H.z,)

oGŁos7,ENIE
17 lutego br. o godz. 10.00 w salce llrzędu §{ias-

ta i Gminy Smigiel (parter, pokój r:r 9) odi;ędzic się

P R Z E T A R, G
na grunty Agencji łVłasności Rolnej SkarŁlrl Pań-
stwa położone na terenie wsi Zegrówko Nołvlr
Swiat o powierzchni 6,48 ha podzielonych na 6 dzia-
łek.

Szczegółowe informacje: UMiG pok. 25 (piętro).

Z głehokim żalem żegnamy

§P WAWRZYNA LESTERA
długoletniego sołtysa wsi Robaczyn

Rodzinie zrnarłego wyrazy współczucia

składają:
Burmistrz i Przewodniczący F,aciy hlIiasta i Gminy

śmigiel

J-
l

r
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EANK spóanzrpl,czy W §E§§GŁU §Htr&EJ"Ix,fiU§§i KtIgrjiiclw I Ml§§ZKAi!-
có,ąv Eq§ASTA I GMTNy, żE §LA s§gezĘeruo§cx WASzEG* C3Ą§ą] I EJ§E-
prnczaŃSrwA trH,ZECEIGWylĄ/A},f§A *cpoęvg{§ pRoWABZI KGI\TTA oso_
BgsTE.

3}ŁACZflG* KOF{TA OsC*§§Tn?
Fosieqlacz konta zysk-nłje między innyrni:
* wyfg2g aprocerttowanie wkładów ntiż na obiegowych książe*zkacła,

: książeezkę ezekową zastępułącą got6,wkę,

- możlięvość zie*ania wglłat wyłaagłodzeń i inrrye§a naleźności,

-. regłalowanie pŃa,eż, bank sitałyeh zohowiązań: errergia eEektryczna, gaz czynsz, te_

lefon,

- dostęp do odnawiainego kredytu n:łiziel*xrego trez poręczycieli do wysokości 3
}crotnego rvynagr*dzenia, rrie więeej rriż 1.S0O,CI0 zł raa okres 1 roku. O kredyt
moŹe się ubiegać kEienć, który posiada konto osobiste w na§zym Banku co naj_

rnniej 6 rniesięcy i nie depuścił do powstaraia saEda debetowego, ltab w ciągu 7 dni
wyrównał debet.

Poza tyrr inforrnujełn}r, żę **nk nasz wpro\Ą/adził
oC t5 stycznie t9g5 y. te}ąze lc§ąaty:

-._ 1 miesięczne 200/o

-- 2 miesięczne 2ż*lo

Z*pra§uąrffiy Sry k*nu&?§€egę§e z u§ług
n&§Ees# ffiaeakąl
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WlTRYNA ŚMICIELSKA

f) o ładowności pol,vyżej 20 t
g) pozostałych

57,-

13,-
10,-

90,-
77,-

5. Od autobusów oTaz samochodów ciężarowych
przystosowanych do przewozu osób o liczbie
do siedzenia łącznie z miejscem kieror.vcy:
a) do 15 miejsc 13B,-
b) powyżej 15 do 30 miejsc 2ó4,-
c) powyżej 30 miejsc 560,-

6. Od samochodó,w cięzarorł,o-osobowych o do-
puszczalnej masie całkorvitej :

l23,- P. Od łodzi motoro.łych oraz jachtów z silnikiem

3B,-

o pojeml:ości skokoił,ej :

a) pow;,-żej 200 cm8 do 1.000 crn8 włącznie 63,-
b) powyżej 1.000 cmJ 13B,-

13. Od promór,r, 3B,-
14. Od łodzi służacych do zarobkowego przewozu

torł;aró-iv i osób 138,-

STAWKI OPŁATY ADMINI§TRACYJNEJ
Uchwała Nr IXi7llS5

- Za sporządzenie tesiamentu w siedzibie Urzędu
Miasta i Gminy - 20 zŁ;

- Za sporządzenie testamentu poza siedzibą Urzędu
iv{iasta i Gminy 4a zł;

- Za wykonanie jednej odbitki ksero. 0,50 gr.

Cpłata administracyjna pobierana jest bezpośrednio
po wykorraniu czynności urzędowej.

PODATEK OD PSA
LJchwała nrIXi70/95

§ 1. Obo.,,,,iązek podatkołvy dotyczący podatku od
posiadania psów ciąży na osobach fizycznycll
posiadających psy.

§ 2. Ustala się stawkę podatku od posiadania psa
w kwocie 7 zł za każdego psa.

§ 3. Zwalnia się od podatku szczenięta do B tygod-
ni.

§ 4, Podatek pobiera się r,v połowie stawki, jeżeli o-
soŁla weszła .,v posiadanie psa po dniu 30 czer-
,+lca roku podatkowego.

§ 5. Podatek jest płatny z góry bez wezwania r,v ter-
minie płatności I raty zobowiązań pieniężnych
lub rv ciągu 2 tygodni od dnia wejścia w posia-
danie psa w kasie Urzędu Miasta i Gminy w
śmiglu 1ub u sołtysa.

U w a g a! Fodatku od posiadania psów nie pobiera
się:
1) z tytułu. posiadania psóv,z będących pomocą dla

osób kalekich (niewidomych, głuchoniemych, nie-
dołężnych),

2) od osób w wieku powyżej 70 lat prowadzących
samodzielnie gospodarstwo domowe - od jedne-
go psa,

pojemnością skokov,lą
b) z napędem elektrycznym

a) do2trvłącznie
b) powyżej 2 t

1? E,-
3B,-

87,-
13B,-

7. Od sarnochodów ciężarowych i ciągnikow siod-
łowych o ładowności saraochodu lub nacisku na
siodło ciągnika:
a) do 0,5 t włącznie B7,-
b) powyżej 0,5 do 1 t włącznie l38,-
c) powyżejltdoZtwŁącznie 164,-
d) powyżej2tdo  twł,ącznie 204,-
e) powyżej 4tdo6twłącznie 279,-
f) porvyżej6tdoBtwłącznie 331,-
g) powyżej B t do 10 t włącznie 4B4,-
h) powyżej 10 t 637,-

B. Od samochodów specjalnych 13B,-
9. Od ciągników balastowych 637,-

10. Od ciągników rolniczych z silnikiem o pojem-
ności skokowej:
a) do 4.000 cm3 ,, 

-

Fodatki i opłaty
STAWKI PODATKU OD SRODKOW

TBANSPORTOWYCH
(Uchwała nr IX/68/95)

zł
1. Od motorowerów 7,-
2. Od motocykli z silnikiern o pojemności skoko-

wej:
a) do 50 cm8 włącznie 15,-
b) powyżej 50 cm8 do 350 cm3 włącznie 25,-
c) powyżej 350 cm8

3. Od sarnochodów osobowych z silnikiem o pojem-
ności skokowej:
a) do 900 cm8 włącznie
b) powyżej 900 cm8 do 1,300 cm3 włącz. 69,-
c) powyżej 1.300 cm3 do 1.500 cmg włącz. B7,-
d) powyżej 1.500 cm8 do 1.600 cm3 włącz. ].3B,-
e) powyżej 1.600 cm3 do 1.800 cm' włącz. 2l7,-
f) powyżej 1.800 cm3 do 2.000 cm3 rł,łącz, 366,-
g) powyżej 2.000 cm8 do 2.500 cm3 lvłącz-

nie z wyjątkiem samochodu marki
Warszawa 566,-

h) powyżej 2.500 cms 764,-
i) od samochodu marki Warszawa B7,--

4. Od samochodów osobowych:
a) z silnikiem nie charakteryzującym się

b) poivyżej 4.000 cm3

11. Od przyczep i naczep:
a) campingowych
b) o ładowności do 0,5 t
c) o ładowności pov;yzej 0,5 t do 1 t włącz. 15,-
d) o ładowności powyżej 1 t do 5 t wŁącz. 26,-
e) o ładowności porvyżej 5 t do 20 t włącz. 40,-



IviTRYNA ŚMIGIELSI{A

3) z tytułu posia"dania psółv utrzymy\,vanych -w celrr
pilno-,vania gospodarstw roinych - po dwa na
każde gospodarstwo, a utrzymywanych -fr' celu
pilnoi:,,ania stad na pastwiskach - bez względu
na liczbę.

Uc}ąwąła nr IX/69i95

§TAęVK§ F&B.ĄTKU fiD NIEB,UCE{OMaSCI
§1.

].. od budynków mieszkalnych lub ich części - 0,15
zł od 1 m2 poi,vierzchni użytkowej,
2. od budynkóuz lub ich części zuliązanydn z pro-
wadzeniem działalności gospodarczej innej r:iż
rolnicza lub leśna araz części budynków miesz-
kalnyc}ł zajętych rra prowadzenie działalności
gospodarczej 

- 4,00 zł od ]. rrr2 powierzchni użyt-
kowej,

3, od pozostałvch budynków Iub ich części ors.z ge-
raży wolnostojących i garaży pod budynkami --
J,,10 eł od 1 rn'powierzchni użytkowej,

4. od budov;li 20/o iclr wartości
5. od 1 rn2 poł.lierzchni gruntów:

a) związanych z prołvadzeniem działalności gos:
podarczej 

- 0,18 zł,
b) pozostałyclr gruntów 

- 0,02 zł

Zwalnia się od podatku od rtieruchomości:
i. nieruchorności użytkowe pl:zez jednostki sarno-

rząd,owe (przedszkola, Centrum Kultury, ZGKi}/i)
2. nieruchcmości starrowiące własność gminy ądmi-

nistrowane przez ZGIi'L}d,
3. piwnice i strychy niezarnieszkałe,
4. w § 1 pkt. 5 lit. b - 

.ł części dotyczącej pozo-
stałe grunty 75Bla tej powierzchni.

Dodatkcwyrn argumeĘtern przema-wiającym za pa-
łączeniern iych piacówek b;zł fakt, że ich siedziby
mieści}y się lv jednym budynku.
Przygoto-,niu.jąc się do przejęcia szkół i do utv-,oize-
nia jednej placówki wystąpiono we wrześniu 1993 r.
do p" A. Julskiej z pismern o w-ypowiedzenie się czy
,*r związku z Iikwidacją Frzedsekola jako samodziel-
nej jednostki organizacyjnej zamierza przejśc w stan
nieczynny, (stan nieczynny _- nauczyciel przenj,esio-
ny ,ól stan nieczynny zachorn uje prawo do wynagro-
dzenia zasadniczego oraz innnych świadczeń pracow-
niczych do czasu rozwiązania stosunku pracy, nie
dłużej jednak tiż 6 rniesięcy. 1V razie powstania
m,czliwości ponownego zatrudnienia w tej samej
szkole, dyrektor rca obowiązek zatrudnienia w pier-
wszej kolejrrości nauczyciela pozostającego w stanie
nieczynnym).
Par:i A, Julska nie udzieliła konkretnej odpowiedzi.
Po uzyskaniu pozytywnej opinii kiiku prawników,
pismem z d:nia 30 grudnia 1993 r. Burmistrz lWiasta
i Gminy rozwiązaŁ z p. A. Julską stosunek pracy i
zgodnie z obowiązującymi przepisami wypłacił 6-

-miesięczną orlprawę w wysokości 12.486.000,- zł.
W dniu 5 stycznia 1994 r. Dyrektor Szkoły Podsta-
w=o-rvej w Czacztl, pan Yy'. Sne}a w rozrnowie pizepro-
-łradzonej z p. A. Julską zapropono\Mał jej podjęcie
pracy lxr szkole. Propozycja została przyjęta z zas-
irzezeniem, ze tylko do czasu orzeczenia przez Sąd
Fracy sytuacji pra-wnej w-yżej wymienionej.
W dniu 7 stycznia 1994 r. p. A. Julska dostarczyła
p. Dvrektorołvi zwolnienie lekarskie na okres od 7.01.

-16.01.1994 
r.

Urnowa o pracę przygotow-ana przez Dyrektora Szko-
ły Podstawowej w Czaczu nie została pcdpisana po-
nieważ pani A. Juiska nie stawiła się do $!racy.
W tym czasie pani A. Julska odwołała się od decy-
zji Burmistrza ]\iliasta i Gminy do Sądu Rejonowego
w kościanie.
Sąd Rejonowy przy\Mlócił panią A. Julską do pracy
na poprzednich rv,arunkach.
Ci, wyroku §ądu została wniesiona ptzez Burmis-
ir:za }fiasta i Gnriny rewizja do Sądu Wojewódzkie-
go }Vydziału Pracy w Poznaniu.
l§yrokiem tego Sądu p. A. Julska została przywró*
cona do pracy w Szkole Podstawowej w Czaczu.
Na moc.v rvyroku Sądu 'Wojewódzkiego wypłacono
p. A. Juiskiej za rok 1994:

- v/ynagrcCzenie brutio, od którego potrącono wy-
płaconą już cdprawę, w kwocie 45,461.90a,-- z'i,

- odsetki w kwocie

- kosziy sądowe w kwocie
5.555.C00,- zł

58.000,- zł.
Zgodnie z w3,rokiem Sądu Wojewódzkiego pani

A. Julska powinna z dniern 2 stycznia 1995 r. podjąć
pracę vl Szkcie Fodstawow-ej rv Czaczu. Na razie jed-
nak przeiryv/a na z.łctrnieniu lekarskim.

Sel<rclarz Miasta i G:niny
mgr W and.a Jakuboll:ska

ĘĄ/y3eslagegBi,lt
V[ czaeie obrad poprzed,r:,iej - riitl Sesji Ęariy

L{iasta i Gmin,v Śirigiel recit.ly p. §ta*isiał; Fi:r=o.:.,':,.

z Czałza zaciał pytanie doi;vcząłe ckciiczlrości z,;;ci-:
nienia z pr:,acy p. A. Ji-łiskiej oraz ,wysoki:ći: odsz-iiu-
d,o.,vania ptzyzna,nego jej przez Sąd ltrrac-lr, R,,i,,..l
{Jrszu"ia Ranke dcdała: Czy wc}:ec .ritir:}rci-r są::s-.,,ej
przegr;Lr:e j zostaną l,,-;;clą g::ięie ko;-rsek.;enł j s ?

W złi,iązki,r z dużyrrl zaiĘtelesoy,zanienr tł. §i]l:alĄ/3

nrieszkańców Czacza (i nie tyiiło; craz rł.ieiołr"a cie-
dornówienianti i różną inte::nretacją fakiólv, z rj|j{.;,

waznienia Burnristrza p. selireiarz &{iasta i Gtr:,ll;;,
Wand.a .Iakubov,rska zŁcż3rŁa w cza.sie 1){ Ses;i nasię-
pujące lvyjaśniei:ie:

Dec;rzjs o pizejęciu przez g::rinę sr,kćł ;,rois-iav,.,c-
r.zych stworzyła :r,ozli.,vcść pcłącze*le d..vóch piacó-
wek ośvliatowych tj.: Szkoły Fodstawowej i. trr:ed-
szkola Sar,.rorządołvego w Czaczu v,z jedną jeonostkę.
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wITRYNA SMIGIELSKA

l(ronika p$licy|lla
5.0l.br. - nietrzeźwy mieszkaniec ul. T. Kościuszki

w Smiglu wszczął awanturę domorł.ą zabrania-
jąc żonie palić w piecu. Strony pouczono.

7.01.br. - nietrzeźwy mieszkaniec Śmigla leżał na
poboczu ul. Bocznej. Odwieziono go do domu.
Wniosek do Kolegium.

9.01.br. - nietrzeżwy mieszkaniec O1szew a lvszczął
awanturę domową z żoną i teściami na tle mająt-
kowym. Osadzono go do wytrzeżwienia.

l1.01.br. - nietrzeźwy osobnik o nieustalonym miej-
scu zamieszkatria 1ezał w budynku gospodarczl.n:
we wsi Białcz Stary. Pogotorvie zabrało go do
szpitala w Kościanie.

12.01.br. - wielokrotnie (w tym dniu o godz. 15.30
20.30 oraz 14 bm. i 19 bm.) infępllręniol,yano w
Sierpowie, gdzie dochodziło do nieporozumień
między zięciem a teściem dotyczących gospodar-
stwa rolnego. Wszczęto dochodzenie.

16.01.br. - nietrzeźwy mieszkaniec Mororvnicy rł,y-
wołał awanturę z mieszkanką Śmigla. Przepro-
rvadzono rozmo\^Ię ostrzegawczą.

16.01.br. 
- w Smiglu na ul. T. Kościuszki kierując"v

Tarpanem podczas cofania ud,erzył w stojący za
nim samochód osobowy. Straty około 500 zł.
Sprawcę ukarano mandatem 20 złotorvym.

21.01.br. - wybuchł pozar w budynku gospodarczym
starej szkoły w Przysiece Starej II. Przyczyn nie
ustalono. Straty około 5 t}.s. zł.

23.01.br. - niettzeźwy miesz}<aniec Morownicy do-
bijał się do rnieszkania przy ul. T. kościuszki rv
Srniglu. Przeprou,adzol]o lozmolłrę ostrzeg awczą.

25.01.br. - l,.l Czaczu na uL 27 Stycznia kierujący
Zukiem cofając z posesji na ulicę dopro,,vadził do
zdetzenia z jadąc;.m Audi. Straty około 2.000 zł.
Sprav.zcę ukarano rrlandatem 20 zł.

25.01.br. - w Koszanowie na Stacji Paliw kierujący
samochociein Renault w czasie omijania innego
samochodu uderzył lv jego Iewy bok, Straty oko-
ło 1000 zł. Sprawcę ukarano mandatem 20 zł.

29.0l.br. - rv Wonieściu nietłzeźr,vy mieszkaniec tej
wsi wszczął awanturę z rvłaścicielem pijalni pirva.
Strony pouczono.

30.0.1.br. - do nieporozun:ień rodzinn;-ch dosz}o w
Smigiu rv mieszkal-iiu przy ul. A. N{ickier.vicza,
rv ktorr-rrr nietrzeź*-y mążbez por,vodu pobił zonę.
Do sprar,,- rltiąciła się tez teściowa... Sprawcę za-
trzyrnano do rvytrzezv,ienia, a żonę pouczono co
do dalszego toku postępowania.

W styczniu:

-- skieror,vano 11

za awantury w

- za r,vykroczenia
60 złotych,

wnioskó,w do Koiegium, w tym 9
lokalach gastronomicznych,_
drogowe ukarano 5 osób ńa Sumę

- pouczono 18 kierujących pojazdami,

- skierowano wnioski dwóch osób na leczenie od-
wykowe,

*- interwetriowano 31 razy,

- zatrzymano 4 dowody rejestracyjne.

Kierownik Posterunku Policji Lokatnej
st,, sierż, Wiesław T,erczewski

Urzqd Stanu CEtuilnego lł śmigtu uprzejm.ie źn-
formuje, że lłolę usstąpźenźa us zuiqzek rł,J.łzeński,
zudeklarausali:
TT.OZ. 

- Pan Zblgruieul RaclosłQ.ltl MarcżrtźtLi;. : l,r:sz-

22.02- _
na i Pani Bernadetu Michalska ze Spłatoża"
Pan Marźusz Franci,szek Krauze ze śu:ź6-
czana ź Panź Halźna Jadui.ga Bźała z Ol-
szeua,
Pan Krzgsztof Hamrol ze Srruigla i Panź
Dorota Euą Mocek z Gorkż Duch"ownej,
Pan Robert Konieczny ze Smżgla ż Panź
Anna Lźlźuna Suszka ze Sm,żgla.

Zastępca Kierownika USC
Dąnuta Ratajczak

ji{EK il.AMtY
DOR,ABIANIB KLUCZY

(D samochodowych, € patentorvych,
OSTRZENIE NOZY

Śmigiel, ul, Ogrodowa 1

Skiep motoryzacyjny koło CPN,
l,v gorlzinach od 10.00 do 1?.00

-'L.€rr€ę,ą-§h}§,,t-ąą.,ą §§ ia"Ą,*,.ęr€i ."iL.,++

S K U P ZŁOTVIU
Śmigiel, ul. NIorownicka 27

rnforrnacje i g,ażenie:

Smigiel, ul. Wod,na 6, tel. 83

HURTOWNIA PIELUCH DZIECIĘCYCH
,,SKANDIA,,

Smigiel, uI. Farna 18 (dzwonić)
czynne od B.00-_16.00

§/ą.*,ą/§--.§§.ę,ay§.§,-,-,-żt .ą.ą ą&.Gą.-.3.§,+.§-.qżi'

tel. 605

25.02. _

,ł^ńńrY9il^^ń^rv9^ ,rń^ł*wYt\^AN
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,,I(LEK§" §ffiF,{BRffi§§§§
Nareszcie zimorve wakacje, chwila oddechu pc

rvytęzonyn okresie nauki. Redakcja, proponuje, ab;,

vr'ypoczynek spędzić aktywnie. Codziennie =ur f::le
r,v godzinach 9-13 organizowane są irnprezy, ktire
pozwalają, mimo braku śniegu wesoło spędzić c;as,

Całą rnłodziez naszej szkoły, i nie tylko, z&pt:ł,sziii:l-r-

na rozgTywki w tenisa stołowego, halcr-".v turniej pił-
ki nożnej, warcab;.. Dia dziewcząt pragnąc;rch utrz.,,--

rnac wspaniałą lcrmę proponujem1- aer,-b:l:, D,a lta-

szych najmłodszych kolegórł, przygotorvalle zc,-ia]-i

gry i zabawy sporto-we oraz wiele kcnkirrsoi., o1a:-

t),cznych. Każdy tydzieri zakończy się ci;"skoteką,

Życzyrny wszystkirn wesołych i udanych lvalracji,

Kiedy my będziemy odpoczywać, grupa naszych
kolegów i koleżanek będzie się przygotowywać do

konkursów przedmiotowych II stopnia.

W grudniu i .ł styczniu w naszej szkole odbyły się
elirninacje. A oto wyniki:
@ Konkurs geograficzny - 2 uczestnikó,,v, nikt się

nie zakwalifikował do etapu rejonowego.

€ Konkurs matematyczrry - 9 startujących, dc eii-
minacji rejonowych dostali się Arietia UrLani*ił
kl. VIiIb i Przenrysław Crvynar kl. Viija.

(9 Konkurs polonistyczny - 13 uczestnikc,,v, dc dal-
szych zmagań dopuszczonoi Flanna PVłc,!arcz3,i:-

kl. VIIIa, Dariusz Jagodzik k1. VIIb, Danuta A-
damczak kl. VIIIa, Ew,elina Han kl. VIIIb.

6 Konkurs techniczny - brało udział 3 kolegó,w, cio

rejonu zakwalifikował się Andrzej Pawlail E<1.

VIIib.
,,Kleks" proponuje wszystkim zainteresowan)rin

kolejny odcinek historii Czacza, ktory poś-lł/ięcono:

bramie z XIX w., plebanii, szkole i szpitalu o któ-
rych wzmianki pojawiły się już u, XVII lv,

Życzymy przyjemnej i poi,rczającej iektury,
Redakcia ,,KLEKSA" SP w Czaczu

POLECA:

INFoRB§ACJA ]

OPŁATY zh WYNAJF:M SAL

: ry !ujŁ"* T"""YY- 1 l*,"lŁ
] duża sala mała sala

. max. 130 csób rrax. 60 oŃb

1

2.

3.

4.

5,

b.

7.

r,vesele*

zabawa*'
komunia*

zebranie* '

zebranie

inne uroczystości

30C,00

1 50,00

?5,00
12 nn/h

?,00/h

60,00

rodzinne* ?5,00

i;,,120,00

]i l ?5;00
,75,00

10,00/h

5,00/h

ąs;oo

ą5,oo

x z kuchnią tj. z użylvalnością pomieszczeń i zastawy sto-

, .,1l"],., -.,.,- * .,.,.,., ., -., - o,.".,.,.,.,.,.,., .,., -
ZAKŁAD IISSTALATOĘSKI

JERZY SKRZYPCZAK
Srnigiel, ul. Słorvckiego ż7 tel, 619

poleca usługi w zakresie:
& instalacji gazowych
$ r,vodno-kanalizacvjnvch C-O
€ energooszczędne s,vstemy gTze-Ncze - instalacje

z miedzi
}_,§.-,-+_Ą_1

SPRZEDAM AKORDEON
120 BASol,i/Y,,DELICJA"
Informacja: tel. 650 Smigiel

@@

ZESPOŁ MUZYCZNY I-OSOBOWY
€ wesela,

B wieczorki- C dancingi
ROBERT OLEJNTIK

64-03CI S mi g i e I, ul. E. Orzeszkolvej 17

tel. (0-65) 180-111 w. 6?0

f.gl.t*y'ry *'*

SK LEP Ff,RMIo§rY
{P slodycze - artykuły cukiernicze - napoje - rvóCki - wina (p

C Z Y N N Y: od poniedziałtru do piątku od 9"*0 *- 22.00

soboty 9.00 -- 13.CI0 i 15.S0 - 22.80

niedziele 9.00 13.00

w\ffi#- VĘtYYYr!'vv_YY
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