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Dzień dobry! Witom Poństwo serdecz-
nie izoproszom do gimnostyki poronnej,
Teroz chybo jest nojbordziej przykro porq
roku. Dni robio sie krótsze i l<róisze, o w
dodotku no przemion tc mckre, io -lroźne,
w sumie noprowdę nic przyjemnegc. Pol-
sko południowo-wschodnio zostołq zosypo-
no śniegiem, który skuteczniej niż ludzie
zoblokowoł przejozd no wielu drogoch,
Słońce coroz bordzej leniwie wstoje rono,
zo to już wczesnym popołudniem umyko no
spoczynek, Cóż, listopod. Nom nie stroszne
sq,,fonoberie" klimotyczne i słoneczne,
dlotego bez drżenio stojemy przy otwortym
szeroko oknie i rozpoczynomy,

Jeszcze skuteczniej niż w zwołoch śnie-
gu moźnno utonqć w zwołoch popierów.
Szczególnie, jeśli sq to druki zowierojqce
poprowki do ustowy budżetowej. Mozno by"
ło mieć obowy, czy posłom uda się prze.
brnqć przez tokie ,,zospy". Okozoło się
wszokźe, że jeśli uwożnie przestudiowoć re-
gulominy (sejmowe), to z kożdej sytuocji
możno znaleźć wyjście. Mojqc no uwodze
to, że uprowiojqcych gimnostykę poronnq
nie obowiqzujq źodne formolności i przepi-
sy szukonie wyjścio jest tu o wiele łotwiej.
sze.

Momy przecież do dyspozycji nie tylko
drzwi (joko wyjście formolne), ole tokże
szeroko otworte okno (joko wyjście owo-
ryjne),

zakład malarski
do nauki zawodu
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Oprócz wyjścio, wożne jest tokże wejście. Moźe to
no przykłod być wejście zimowe no Mt. Everest, wej-
ście do NATO, wejście do Unii Europejskiej (coś ostot-
nio trqci w ncrodzie no poporciu), Rosjonie downo by
juz weszli do Groznego, gciyby lr.,ejścic doń nie broni-
ii zdecydov,,c;ii no wszystko mudżoheel ini.'leroz to woj -

no przyblizy],; nom się dodatkowo w ien sposób, ze
gdzieś tom znojdr_ljq się uwolnione dwie Polki. Niby
wolne, ole przebywojq no terenie, gdzie toczq się wol-
ki itrwo oblęźenie, viięc iiok nie mogq się wydostoć.
Ze vlszystkich na ślviecie v,lejść |rodoj nojwazniejsze
sq tok z\^/qne ,,wejścicr". 'Iutcj rvłościwie nie sq po-
trze|cne żqdne komentqrze - o'licjolnie stwierdzo się,
ze łopówl<orstwo ! kcrupcjo w n03:ym kroju mcjq się
cqłkiem cjobrze i w rozwoju zupełnie nie przezkodzci
i m choryzł,l,io ll i lłzeczypospolitej.
lstniejq jeszcze oczywiście zupełnie prcuoiczne wejś-
cio, np. wejście frotowe. Te ostoiirie moźno jedncil
pokonywcć w sposób zupełnie niekonlvencjonolny.
Udov,iodnił to pewnien obywotel t_,lkroiny, kióry somo-
chodem chcioł sforsowoć rn;ejście no dworzec ałównv
w Poznoniu, Nie cołkiem ii_lu się io pr-zedsięwzięcie
powiodło, no cóż, zdqrzo się. Fowc.ltpieyłono nowei w
zdrowie psychiczne o,vvego ponci. Ncjirordziej podoboł
mi się kornentorz jeilnej z osób żOongGzowonych w
tę sprowe - pc;dło bcwiem zdr:nie, źe jeśii to szole-
niec, to,,polvinien zdcwqć sobie sprowę z konsek-
wencji swojego cz),/nu". Ciekowe, Bywojq sytuocje
jeszcze bordziej drornotyczile: 9i-upo froncuskich spe-

leclogów zdołołq wejść do kilkukilometrowej joskini,
ole nie mogło wrócić, pcniewoz odcieło ich wezbronie
v",ód podziemnych. Mogło się skończyć trogicznie,

Przyszło mi teroz no myśl jeszcze inne lvlljście -
stosuje się je w przypodku nierentovyności 1okiejś ,iir-
nly. Pewien story doivcip zy<jowski mowił, że ,ieśl czyjś
interes przynosi no codzień some stroty, to doje się
wyzyć wyłqcznie dlotego, że jest szobos i wtedy się
nie procuje. llez tu możliwości kryje się dlo noszej
gospodorki ! Próbowono np, podwoźoć zosodnośc prze-
il,_l::onych weekendów, jokie trofiły się nom w listopo-
dzie. A przecież dzięki temu nie trociły kopoInie, hu-
iy, przemysł zbrojeniowy, koleje (zwłoszczo noszo ko-
lejkc, ,iiobec której tokie wyjście stosuje się od dowiro
i c:ic: częściej zowieszo się kursy), iionsport vłielko-
l-- il:j,li i itp, Tylko rolnicy i tok mr-rsieli dokłqcjoć do
pr-oJukcji - ich nie dotvczq dni wolne.

Proponuję, cbyście Pcńsiuro poćwiczyli teroz tro-
llle srlmi. Proszę do ćwiczeń iizl,cznych dcłqczyć ćwi-
c,e :i:: ,,v :nyślenu pozytywnym. Niech motywem .łu bę-
cil:ie pcalqd, źe jeśii jest wejście, to inusi ież bi;ć rvyjś-
cie (ncv.",et tyrni somymi drzwicrni). V/ kcl:źdej sytuocji
wszckze stcrcljmy się nie,,wyjść z siebie", bo to i zdro-
rviu szl<odzi i urodzie. l coły efekt z regulclrnego upro-
wionio gininostyki (zv;łoszczo pciannej) mogłby być
zmornowony! Zoproszcm Pońst,,,,lo do nostępnego
spctkon io.

(Gżmnastykę porannq przygotowała ź prouadzi,ła mgr J S.;

64-030 Śmigiel,
tel, (0-65)

ul. Kościuszki 6
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Swiqt Bozego Norodzenio
oraz Nowego Roku 2000

duzo zdrowio, szczęścio,uśmiechu
wielu sukcesów,
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WITRYNA SMlGIELSKA

,Tuhileus zowe sp otkmnie
Z al.,azlt 50-1ecia działalności bibliotek w Czaczu

i Stalvm Bojanowie jak i wydania dwusetnego nu-
nrer'u ..Witll,iry Śmigielskiej" 1B iistopacia w Fi]ii
i]ii:]ioieki Publiczilej Miasta i Gminy Śmigiei w Sta-
i.r,trt i3ojanowie odbyło si,ę uroczyste spotkanie, w
t..lórym udział wzięli: członkowie Zatządu Miejskiego
Smigla z btłrmistrzem Jerzym Cieśtą na czele, prze-
v"oclniczący Rady Miejskiej Śrniglą Zygmunt Ko-
nicczr-iy, przelvodniczący Komisji Spraw Społecznych
teize rarly Bogciarr Turlińskl, Sekretarz Smigla Wan-
da Jaklrł:orvska, Skarbilik Smigla Dalruta Marciniak,
:lołtrl-t- Siarego Bojanowa Tadeusz Szczepaniak oraz
l-,ri;lote1,-alki zatludnione w- Centrum Kultury w Śmi-
glri. 1iióreqo bibiioteka jest iritegralną częścią.
T:Iot_ioi,r,.- gospodalza donru pełnił dyrektor Centrutn
K,.iltl-rlr- il- Silrglrr tllrbeit Zbierski, któr_y rvrtając
I]ości il.,rl. porviedział:
D:lekt.l jen.,g. -e Puńtto przg,ięli nasze:rlpTas:eftie. r,t

okrt:_io clo spoil;arliil iesl jil.bilelrs: 50J,ect,l ,jz.ilłal.-

11,oścź blblżoreł ri C:ac:,i ź Starynl Bo llno,.l-,ie. Kie-
tigś bt,ły ćo 1ecl irostki sat,rlaci:ie',ne. o,_-żś..Li il]żarrti. cc
u:cąl,e nże untntejsl-a żch rol,i t zn(Lczenią tt krz.ettie-
niu u stugch, środowżskuch kultury ugrazonej sło-
u:eln clrukoLDtnam. hlźm,o tego, że żgjemy lls czasach,
b u, zl,ilł e g o r ozuo ju te chnźk audźousizualny ch, słot"u o

1łisane - dobra ksiqżka dl,a ulźelu ludzi nadal jest i
będzźe poclnźetq bardzo usielu doznań emocjonalnEcll
i źroclłem tuiedzy.
[Jtrzymanie bźbliotek jednuk kosztuje. Tu i, ówdzźe
u Pclsce, z braku środkou, te placówki się liku:źdu-
je, U nas, na szczęście, o tym nalj)et sźę nl,e mEśLż.

Jest odtlsrotnźe - us ramacll, możlżllsości Jźnansouych
łoży się środkż rucL to, by bżblźoteki mogłg gromadzić
ksźqzlł,ż, ktore uczq, baluźq ż u;gcllolłujq. W imienźu
pracotunźkous Centrum, Wam Punie ż Panowie, za
przychglny stosultek do kul,turE - serdecznie dzię-
kuję,

Ę§.EKTBYil

Następnie kierowniczki fili - §ą1"l-l:i,,ą Adałrrczak w
Czaczu i Genowefa Pietrzykorł-ska lv S'r.ar_vm Boja-
nowie przedstawiły lristorię swych biłliicie}< (zob.
pop. nr Wś).

Burmistrz Śmigla Jerzy Cieśią ,;,. ;mieliu rvładz
salnorządowych strvlerdzi.ł, że "ies1, in .lllłzlrlie.i.Lli,e
nriło uczestniczyć w tak znacziicy-rĄ jubiieirszu, któ-
ry jest okazją do złozenia podzięl,,c,łań k]e1,o\vilicż-
kom fiiii za długoletnią prace; i zyczeń ci;iiszt:; Dl/./oc-

nej rvspółpracy i zadowoleniil. łługie siaze plł.cy,
mają duże znaczenie w pracy :;ro,iovlisko-wej, g,j,vż
ludzie do siebie się przyzw;:cze llia. Ą ng5l.rjpnie ]jar-
barze Adamczak i Genowefie Pieti,zykglys}<lej -,lrraz z
bukietami kwiatów wręczył dl,pit,lly uznania. Po-
dobne otrzyrnały tez pro-+radzoy\e pT,zez nie iliblioteki.
A redaktorolvi naczelnelllu,.Vy'itt,;,n.r Sniglelskiej",
z okazji rvl,dania drł,usetnego nll,i]l€i,Ll, rv;-r,aża3ąc na-
dz,eje, ze d_rł-utvgodnik rv dalsz-;,n ciągu będzie in-
teg:orr-a} 1oxair-rą społeczl-rość - zył:z1,1 gil_łżcgo grona
,,i-_en:,.- c j-i c z.,- telnikóir-. Przekaz ał'iez i:i-łkiet kwiatów
_ o<oLlcz:losc_orr-l- adres o rrastępującej treści:

11' .-rłźq.-,tu, : przypaclaiqcym,ż jubileuszami 50-Ie-
ciu źstnienia Bib;.ioteki u: C:i.Lr:zu ż Bźbtoteki us Sta-
rgm Bo janouie ora: ti:gciarlża ęl.u:t.Lsetnego nLLTrLeTu

gazety ,,Wżtrgny Śnrż9ie iskże i" Zur:clcl Miejski Śmig-
la przekazuje na ręce Dgre:;tora Centrum Krłltury
u Śmźglu środkź Jtnansou:e io icgisokoścż 7.500 zł
(słounźe: siedemtysźęcypięćset) z pTzezna,c.eniem na
uzupełnżenie ksżęgozbżarow za u:y:ej taymżenźongch
biblźotekach, l zrlkup faksu na potrzebg redakcjź ,,Wż-
tryng Śml,gżelskżej".
Za niespodziewany dar firransowy podzięlior,vał dy-
rektor centrum.

Po części oficjalnej, przy kawie i torcie - w
kształcie książki - dyskutowano o stanie śnri,giels-

kiej kultury.
H.Z.)
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$§ąłrtowllia Elektryczna
GF"ZEGORZ NOWAK

sprzedaż artykułów elektrycznych i
prorvadzenie usług elektroinstalacyjnych

faktury VAT
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Leszek 1 .:-cel o'r,i,z;;ri:ał odpo.łiecz Pociselileiarza

Stanu r,i, l;{iIristerstulie Tralsportu i Gcspodarki },{or-

Skiej XĄ:itolda Choc].akiev.,iiza rla iist otrvarty w si]Ia-
viie budcrvy o'olr,otiilicy J_:ligla, w ]i'Lorl,m W. Ciro-
ciakierł,icz m.ir-i, strłliercj,za :

Ob e cnie p o u z y s ił a,nżu u,p r uw on1,o c n źon e g o p o z.a ol" entu
na budotoę TLcz,iLcL była wystcrpić do Banku Śusźqto-
LDeEa o akcepłecję Doiłz:mentotu Przetargawucll, orąz
o z g odę na z&pr a s z enźe zalł,w tłl,źf iiła"łł ałry cbt, o! er enta w
do przetargu. Dahumenty zastałg usgsłame c],o Banku
l"a końcu paźclzżerrtźka. Oczekuje sźę, że ulu zgod,cL
Banku Śwźato,wega zasl:arrźe u4ls'lcana jeszcze u: Lis-
topadzie bźeżqcego raku. Pa uz?ish{Lmiu zEor},y ź ulls-
zględruienźu e,werttuełr.ycłt uuag Eanku, konźeczne
będzźe złg drukouanźe od1:azuźeanźe ! żlości d.okunlen-
tóu ż zcłpraszenźe of ererłiaw cia pł.zetargu co spoclzie-
tuane jest jeszcze w grrltlrł,iu br. Okres uazncrczan.lł
przez Barl<, n{r .!}rz"ggctaę-canie OJert usynosi 60 d,nź.
Ta'lc użęc otwqrcźe nastt,;pz u Lu.t.gm ZaOa raku. Czas
na ocenę oJert ż uzyska,łł,e zgłig Bankll n0, propana-

,aune rozslrzggnięcie :ubżera :il,:gitl.e clo pożtora mźe-
sźqcrL. Okres od podpisaniu ttmoua : u-ykonaracq do
razpoczęcia robói u:yrtasż rou,:nie:. około połioru ntie-
siqca, Tak usźęc robatg będq mogży być rozpoczęte ltże
tucześnlej nźż u: maju 2aa0 roiirl, Plł.nau,jne zekoń-
cze,nźe robót ustalorte jest na kc.łl,źec u_lrześnźu 20a2.

Przesyłajqc po1.l).a.szq źnjarrnację prol.ę o cier-
pl"izuaść, gdyż obll:oclnźa Śmiglq zastilTLie zugkonana.

Y{ z,rł,lązku z powyzszln Flzewcldr:iiczący Kcrrite-
ltl i]i,ctestac.vjnego na Ilzecz Przyspieszenia Budorvy
O'!rlł,odnicy cila Śi_"aigla Leszek Baicel, informuje, że:
Ł-}Lś! nCIBRA SPRr1§VY I KONIECZ}JEGCI SPCIKO-
J{,j K$ł,IITET PROTES,{,ACYJNY ZAWIE§ZA Do
Gi}§?'OŁAI{IA (DO MAJA 20E0 r.) ,,ł"OGOTOWIE
BLOKADY DRO§I }iĘ 5" _ SPiilŁNXiŁJĄC P§OS-
BĘ o CiERl-.LIwosĆ
Cżerpliuaść "m,żeszk&.ńcoLD Smżgtu zostaje pod,duna
próbźe na kolejne przgnajmnźej pół roku. Ważnym
jest jeclnak to, aby tureszcże obl;satlnźc{l doczekała sźę

realizacjź.

AGENCJA UBEZFiECZEbIIOWĄ
ANDB,ZEJ CIESIELSKI

Śmigiel, u1. Lipowa 33, tel. 5189-365
tel. kom. t6Oż46+ż0I

PEZEDSTAmCIEI, PzU SĄ
poleca łlezpłatne doradztwo i zawierańe umór+

członkowskieh

DO OTWAĘTEGO FUNDUSZU
EMERYTAŁIqEGO PZIJ,,ZŁ0'TA JEstEN,,

ofaz w zakresie ubezpieezeń:

I. Na Życie

- enrerytalne - ,,Pogodna Jesien''

- posagowe z rentą

- NW i inne

Majątkowe
._ budyn}<i i mienie od ognia, kradziezl

i inn;zch żywiołów

Wypadlrowe

- odporvi.edzialirości cywilnej
.- nieszczęśiivre ivypadlri

Kornunikacyjne

- OC, AC, Zielona Karta

FF3*# ,,Effi8i §TYL,-
HijĘ"oIilNIA AETyKUŁÓW nup

Śmigiel, ul. św. lvita 42

polec

odziez roboczą

8 odzteż ochronną

@ obuwie robocze

@ obu,uvie gumowe, gumofilcowe
(B rękawice robocze ochrolrne

i wiele irrnych artykułów.

ZAPRASZAl[/'Y
ccdziennie od godz. B.00 do godz. 16.00

w soboty od B.00 do 13.00
te1. (0-65) 5i-80-445 lub 0601952310
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PRZYJMOWANIE OPŁAT ZA OC POJAZDOW
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25.10,br. 
- pacjent sanatorium w Wonieściu zgłosił,

że został w Drzeczkowie pogryziony przez psa.
O powyzszym zawiadomiono Komisariat eoiicli
w. Osiecznej, a pokrzywdzonego pouczono.

27.10.br. 
- mieszkanka Śmigta zgłosiła, że jej mąż

będąc w stanie po spożyciu a]koholu, rvszczął do-
mową awanturę. Pouczenie.

ż,11.br. 
- mieszkanka Bronikowa zgosiła, że jej mąż

wszczął w-obec niej awantulę. Stlony pouczono.
3.11.br. mieszkanka Śmigla z ul. T. Kościuszki zgło-

siła, że jej mąż, będąc po użyciu alkoholu, wszczął
awairturę. Strony pouczono.

3.1l,łir. 
- nieznana osoba zgosiła, że na ul. J. Matej-

ki w Smiglr_ł leży mężczyzna. Okazało się, że iest
mieszkańcem Poznania. Z uwagi na upojenie alko-
holowe odwieziotro go do Policyjnej Izby Wytrzeż-
rvień rv Kościarlie, Wniosek do kolegium.

4.11.br. 
- kierorł,t-lik budowy ocz}-szczaini ściekórv r,,.

koszanor,r,te zgłosił. ze ieden z pracorvnikorv jest rr.
starrre nietr-zezrr-r-r-t-t. Przr-br-]r- patro1 poiLc;. strr-_er-
clził jego Illetr.zeźrr-osc. a protokó] z bacia:.rla po-
zosialviotio cio dyspozl-cji kierorvnika budo.,ł-r-.

5.11.br. 
- mieszkanka Prz; sieki Polsktej zgłosiła. że

|,o rvsi rvałęsają się psy, które zagrazają bawiącym
się dzieciom. Na miejscu ustaiono właściciela psów
i sporządzono wniosek do kolegium.

w r]Ocy 5/6.11.br. nieznani sprawcy dokonali kradzie-
zy z posesji przy ul. T. Kościuszki w Śmiglu samo-
chodu FIAT 126p. Sprawa w toku.

8.11.br. -- mieszkanic Śmigla z ul. gen. W. Sikors-
kiego zgłosił, że szkolny autobus jest tak zaparko-
wany, że powoduje zagrożenie w ruchu. Strony
poucZono.

8.11.br. -- policjanci z Komisariatu Policji w Śmiglu
zatlzymalj splawcę kradzieży lowelu w Starym
Rojanowie, którym okazał się być mieszkaniec tej
wsi,

11.1l.br, .- mieszkanka Śmigla , z ul, J.Iwaszkiewcza
zgosiła, ze sąsredzi zakłócają ciszę nocną. Strony
pouCZono.

W nocy 11/12.11.br. nieznani sprawcy dokonali kra-
dzieży z włanraniem do sklepu spożywczego w Mo-
rownicy. Sprawę prowadzi Komenda Powiatowa
Poticji w Kościanie.

12.11.br. * w Śmiglu na u]. T. Kościuszki mieszka-
niec Kozienic kierujący VW TRANSPORTER włą-
czając się do ruchu z parkingu uderzył w prawid-
łowo jadącego FIATA 125p, którym kierował mie-
szkaniec Brelaw. Sprawcę kolizji ukarano manda-
tem.

12.11.br. 
- w Czaczu kierujący FIATEM 126p mie-

szkaniec Brońska podczas skrętu w lewo nie za-
chował należytych środków ostrozności i uderzył

w ciągnik siodłowy \IOLVO, t,,] ór.y_m kierol,vał
mieszkaniec N,iemczyna (gm. Doril;lsław-e}<), Spra-ł-
cę kolizji ukarano mandatem karnl;ni,

15.11.br. 
- mieszkaniec Przysieki śiare; Pier.wszei

zgłosi,ł, że inny mieszkaniec tej rł,si w jego doirru
wszczął awanturę. Przybyły patiol irclicl1 lirłantLiL-
nika już nie zastał.

16.11.br. 
- w śmiglu na pl. Rczstrzelanych ki..:i:ują-

cy OPLEM KADETEM nlieszkatliec iej ll.iiejsctl-
wości nie zachował nalezytych środkó.".,. osi,ii;zilr:ś-
ci i będąc w stanie po spoż,,c.Lu alkohciu l,iierz-lł
w prawidłowo jadący samoc}:oC, irrarki iviAliirj. ]r'i,ń*
rym kierował Ho]ender. Wnrosei< do kolegilrm.

16.11.br. 
- policjanci z Komisariatu PoiicjL il.r Sni-

glu zatrzymali na golącym uczynku kraciziezy e-
nergii elektrvczne j dlvóch iii jeszkańcó,,v Si,ai:ego
Bo3anorva,

17.11.br. 
- poiiclanci z Kotnisaliatu. Polic;i w Smlg-

1u zatrzl,ma]i na golącym l_tcz.,-nkli kradzież-,l
drr,óch śrr-iecznikorr, r śr,viec w koście]e iarnym w
Smlglu drł,óch spret,,cólv, z ktci;.gi. ieclen był
inieszkancem Srnigla. drugi - Czacza.

18,11.br. 
- mieszkaniec Jezieiz_vc zgłosił, że jistonosz

pokopał mu psa. Na rr-rie;scl_t okazało się ze po vuej-
ścru ]istonosza do mteszkanla. pl,zebr.lvający w nim
pies zaatako\\,ał go i ten. rł- obroilie rr.łasnej, kop-
rrął go. Strony pouczono.

20.11.br. 
- mieszkanka Bronikor.r,a zgłosiła, ze pija-

ny syn wszczął wobec niej awanturę i nie chce
opuścić jej mieszkania, w którym nre jest zamel-
dowany. Awanturnika zatrzymano \,v PIZ rv Koś-
cianie. Wniosek do kolegium.

21.11.br. -_ w Koszanowie kierujący SKCDĄ FELI-
CJĄ mieszkaniec Poznania nie dostosor,vał prędkoś-
cji jazdy do warunków atmosferycznych, dopro-wa-
dził do poślizgu auta i zderzyŁ się z F.II\TEi'I 126p,
którym kierował mieszkanie c Czacza. Sl-.lalvce kcl-
lizji ukarano mandatem karnym.

24.11,br. 
- mieszkanka Smigla zglosiła, że do jej

mieszkania wszedł mężczyzna zamieszkały pizy ul.
św. Wita i nie chce z niego wyjść. Sl,lon5. pouczo-
no.

25.11.br. 
- mieszkanka Wonieścia zgłosiła, ze sąstad

uderzył jej syna. Po plzybyciu na rrriejsce okazało
się, że syn zgłaszającej oddawał ,;tigcz pod oknem
mieszkania mężczyzny. który go uderzył. Strony
poucZono.

25.11.br. 
- w nocy mieszkalltec Snrl3ia zgłosrł o na.-

głym zgonie swej konkubin,v, ktcra zina_rła -r.v po-
mieszczeniu na terenie stadionu rv Smiglu, n, któ-
rym nocowali. Postęporł:anie q, ceilt ustalenia przy-
czyn Zgonu prowadzi Prokurat,,ira Pue;onor,,,a W
Kościanie,

,.. zebrał (H.Z.)
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GRZElĄ/CZYCH
W okresie jesi,enno-ziniolv) m 

^ńczna 
iiośc iloza-

rów powstaje w wyni.ku rvad lub niewłaścilvej eirs-
ploatacji urządzeń grzewczych.
Nieszczelny komin, uszkodzone di:zrł,iczkl plz1- pile u,
nieprawidłowe uzytkowanie iamp proiniennlitow.\ic.i
itp. w wielu przypadkaclr są plzyczyną groznyci-t po-
żarów. Szczególne niebezpieczeństrvo stwarza ci,_lg-
rzewanie pomieszczerr róznego rodzaju urzącłzen:ai:ri
przenośnymi, bardzo często pror,vizorvcznie podłączo*
nymi. Stan techniczny urządzeń gizewczllch zaież,-
od bieżącej konserwacji i bezzr,vłocznego usu-ńal]la
usterek.

W obliczu trwa;ącego sczotlu glze$,-czego iiu-
nrenda Powiatowa Pańsir,voweJ Sir-azy l],fzal'llel tv
Kościanie przypomina, ze obrtirlzrłjilec 1irzcpis;- z a-
lrraniają:
1. Przechowywania tTa strychaclr budlrrkółv: lrocit,l,

drewna, zboża i innyclr materiałow, pairryclr or:az
pasz objętościowych ;ak słoma, siano t'up.

2. Używania piecolv z l-tszkodzonvrtli; drz-wrczkarnj,
paleniskami i rar-ilami blaszan;.nlr.

3. Używania kominórv i prze.łociórv n",rli,,,,9q,.ycli
uszkodzonyclr lub nie zailezpieczolil-clr drzlł,icz-
kami w5-ctorow\-nli.

4. Pozostawiania bez dozoru ii-łaczon;-clr do sieci
eiektrycznej przenośnvch grze3tlikcl,, i itlll-,-cir
odbiorników energri e,trk.I,\ --..L J.

5. Ustawianra urządzen glzei,,-cz-,-clt l..., ,,:,z:_,_ -._L-

taclr lub podstawaclr pail:-,,cl: orez .,1, ,ur, ,,u _-,__,

0. Rozpalania ptecóri-. 1).rr-.,il,.,,, . - , .: -
tlów latwo zapaInr-ch-,

7. Właściciele , zarząd,c-r,. ..lz:.,i:iJr,,.i.-_.-.- a,,] :sto,..,- ,- _
rzewanyclr palrr',-etil _<.ą:',-_-., r_..::-, _:_ _ <aJ J,,-,,-, .i_l

są zobowiązani do usu-yvania zanieczyszczen z
, przervoriów koni,nowych: a) cd palenisk opala-
nych paliwem stałym - co najr:rniej 4 razy w
roku, b) od palenisl*, opalanych paliwem ciekłym
i gazowym -_ co najr:nnlej 2 taz,v w roiru, c) od
palenisk zakładółv zywienia zbicrowego i usług
gastronomicznych -_ co najmniej raz w miesiącu
jezeli przepisy szczególne nie stanorv.ią inaczej,
ri) przewoily wentylacyjne lve wsz)'s'rF^ich typaclr
obiektów nalezy czyścić Taz w roku jezeli więk-
l;z.a częstotiiwosć nie wynika z r,varunków uz;rf-
.iłc,wych.

|t. ilaz w roku musi być wykonane badanie stił,iru
iecirnicznego przełvodów kominowych i wenty-
lacy;nych (badanie to wykonuje osoba posiadają-
ca odpowiednie kwalifikacje).
Co roku statystyki pożarowe notują pożary w

wyniku n,ieprawidłov/ej ekspioatacji 1amp prolrien-
nrkowych spełniających funkcje tzw.,,sztucznej
kwoki" Chcąc urriknąć pożaru od rrieprawidłowo elrs-
ploatowanej lampy promiennikowej należy przes-
trzegać następującycir zasad :

i. Każdy promiennik iampowy powinien być wypo-
sazony w siatkę zabezpteczającą.

Promienniki powinny być instaiowane na 1ince
nośnej, a nie na przewodzie zasilającym energii
elektrycznej.
Promiennik powinien być zawieszony na wyso-
kości zabezpieczającej go przed kontaktem ze
zwierzętami.
Zabrolrioąe jest wykonywanie we własnym za-
kresie *lo-. izorycznych p,romienników, że wzglą-
du na br:tk możliwości dobrania odpowiednich
przekrojów przewodów elelitrycznych do mocy
instalowanej żarówki.

Ą.

3.12.99 piątek godz, 19.00

,,GODZINA ZE\"ISTY', LS_Ą. 1998. Rez. Bt;atl He1-
geland. Wyk. Nte1 Glbsorl. Glegg |Ieilr\-. \,Iarra Be].-
lo, Davrd Paymer, Lucl- Aiexis Lrlł. Fiim gangster-
ski. Dwaj podrzędni pracorr-nicv mafir napadają na
samochód chińskich gangsteron,, Łup jest nrewielki,
jeden z napasttrików postana\!1a zabić swego kolegę
l zatrzymać całą sumę. Okazu,ie sie ied.na]<, ze śmier'-
telny strzał nie był do końca sklrteczny.
10.12.99 piątek godz. 19.00

,,GWIEZDNE WOJNY N{ROCZNE WID},,,{O,,,
USA, 1999, Rez. George Lucas. W_v. Liam Nee:;on,
Ewan lVlcGregor, Natalie Portman, Jake Llo;vd, Filin
science fiction.. Międzygalaktyczna Fedelacia Han-
dlowa wprowadza powszechny podatek, któr.v opła-
cać muszą pojazdy kosmiczne. Planeta },Taboo v/ypo-
wiada posłusz:ństwo. W odr.vecie Federacja ogłasza
jej blokadę. Przedstawicie1 r,ządu galal<tyl<i r.q,syła
dwóch zaufanych iudzi, by plzeprorł,aclzili rokowa-
rria pokojowe.

trT.12.99 piątek goclz. 19.G0

,,AJLA\\IIU", Poiska, ]999. Reż. N'Iarek Kotelskr.
Wyk. Cezary tr}azura, Katarz_vrla Figura. Zbigniew
Buczkolłsj<i, Eugenia Ilelmatr, L,taciej Kozłowski.
Film oŁyczajorv3,. Kr;ltyP iiteracki i zarazem były
poeta malzy o rł,ielki.ej nllłości. Podczas to."lrarzys-
kiej imprezy spotyka atrakcl,jną kobietę, w l<tórel
rozpoznaje koleżankę ze studiółł,. Cna ;est rozrvie-
dziona, on takze; obyd-,voje mają dzieci. Ir,Timo to na-
lviązują intymną znajcniośc, która przeradza się w
niłość. B. M.
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ii liga
l]d.10.br. Polonia-Alsenał 

- Górnik Kłodawa ?:3.
Punkty zdobyli: Bartłomiej Glinka i Tadeusz Koz-
łorł,ski po 2,5 oraz Robert Bartosz 2,0.
Gcście z Kłodawy nie kryli się, że liczyii w tym
l1 cczu przynaimniej na remis, który przybliżyłby
jch clo pierwszej piątki w tabeli. A]e nasi zawod-
lliil_v oc1 początku objęli prowadzenie 2 : 0 a następ-
llje ij : 0 r rv lrażdym pojedytrku przewxlższali prze-
cirvrljlrórv l-rnriejętnościanri. Zrvycięstrvo umocntło
]las vi czołorvce tabeli.

.-iU.10.1:l, Polotlia-Arsenał 
- Górrlrk Kotltll 6 : 4,

Pl,ill]l'lJ, zdoll.,-1il B. G]rnka. T. Kozlorr-skl l R. Bar-
tr_lsz -- i;o 2.0.

Br,ł ll-.otr-ieilt. źe zatlosiło sle na retrris, gdl- r,,.1-rlrk
jneczll po obr-drr.u przeglall}-ch przez nasze pal}l
glaclr deblou,y,ch rvvr-órvnał się na 4 : 4. Ostatnie
leclila]l glv riaiezaiy do tlas i odnieśliśmy zwycięst-
wo.

C.i1.}:r,. Rzerrrleślnik Poznań - Polonia-Arsenał 3:7.
Punkty zdobyi: T. Kozłowski i B. Glinka po 2,5
ora,z R. Bartosz 

- 2,0.
W pI,zedostatnim meczu pierwszej rundy z d,-uży-
ltł, z Poznania nie mieliśmy większych pr.oblerrrów.
l,"iartwi słaba postawa Dawida Bartoszkiewicza,
lłtói,rz trzeci mecz zalicza bez zdobyczy punktowej.

ti,11,br. Helios Czempiń - Polonia-Arsenał B: 2.

Irtl punkcie zdobvji: B. Glinka i T. Kozłowski.
O tak r,ł,ysokiej porażce naszego zespołu zadecydo-
lvaio niekol,zystne losowanie gier. Liczyliśmy, że
z Czenrpinia wywieziemy remis.

I[I liga

l]0.1O.j;r. Poionia-Arsenał II - MKS Ostrzeszów
1:10. Jedyny punkt zdobył Ryszard Jokiel.

] 1,11.br. Poionia-Alsen,;ł II 
- 

Junior Leszno 10 : 6.
Punkty zdobyli: Piotr Mulczyński - 3,5; Witold
Woś]<o 

- 
2,5; Jan Nowak i R. Jokiel 

- 
po 2,0.

i4.11.br, SKTS Słupca - Poionia-Arsenał II 10 : 7.

P. Mulczyński - 3,5; W. Wośko - 2,5; J. Nowak

-- 1.0 pLtnkt.

liga olrręgolva

Junior III Leszno - Polonia-Arsenał III 0 : 10, Pa-
trrlk 11"1";.zak, Wojtek Waligórski, Artur Marci-
niak i Darek Szymański - \vszyscy po 2,5 punktu!

11.11.br. Polonia-Alsenał III - Orlęta Czacz 10 : 4.

A. Marcirriak i P. Ratajczak po 3,5; W. \Ą/aligórski
-_ 1,5; Marcin Luboń - 1,0 cli,az I). Szymariski .--
0,5 punktu.

II oI(RĘGcwY TURNIEJ l{tr_,ASYF lliACYJNY
MŁODZIKÓW

Krzywiń, 13 listopatia br.
Uczestniczący w nim zawodnicy irOLONII-AltSir-
NAŁU zajęli miejsca: Paweł Zbyt,ad - clrug_ie, 1'o-
nasz Nalvrot - piąte i $,/elcnlka Zulek - siódrne
miejsce.
Wcześnrej, bez koriieczności gtr- rv tl-łr,nieir_ł vn, I(rzy-
rł.lniu, do tullrieju ri,ielkopolsliiego za};iva]ltikowaii
sle Łukasz Szvinański i flarla \\-aligola,

II }YIELI{oPOLSI{I TURXIEJ i{Ł.\SYF,II{ACYJNY
MŁODZIKOW

Zduny, 21 listopada br.
Z POLONII-ARSENAŁU rv tul,nieju udział l.izięli:
Nlarta Waligóra - 13 miejsce, Łukasz Sz_vmański -16 i Paweł Zbytad _- 24 miejsce.
Ogółem w turnieju sklasyfikor.vano 32 młodzrczki i
32 młodzików.
I POWIATOWY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO

zoRGANIZowANY z {}K^ZJI SWIĘTA
NlEPoDLEGŁosCl

Śmigiel, 20 listopada ilr.
Organizatorem turnieju bvło Starostwo Kościariskie
otaz KS POLONIA-ARSE]§AŁ Śmigie1. Cgółem
wzięły w nim udział 52 osoby ze Smigla, Czem1-.inia,
Bodzewa, Krzywinia, Kościana, Leszna, Czacza i Ką-
kolewa.
Wyniki turnieju przedstarviają się nastqpltjąco:
Kobiety:
1. m. Marta Wojtkowiak, LZS TJKS Bccizewo,
2 m. Jolanta MichaiskaLZS UKS Bodzewo,
3. m. Agnieszka Budzianowska POLONI;\-ARSE-

NAŁ,
4. m, Justyna Łabińska PROMIEN Klzyrvrn.
Chłopcy doklasy!III:
1. m. Dariusz Szymanski POLNIA-;\RSEI{I\Ł,
2. m. Wojciech Waligórski POLO}ITA-ARSE}.TAŁ,
3. m. Rafał Wagner }IELIOS Czempiń,
4. m. Daniel Kasperkowiak LZS UKS i3odzervo.

Mężczyżrri:
1, m. Romuald Mroziński HELIOS Czemprń,
2. m, Jacek Łosiński HELiOS Czemplń,
3. m, Bartłomiej Glinka POLON]A-ARSENAŁ,
4. m. Maciej Knop HEL]OS Czerrlprń.
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Oceniając pierr,rzszą rundę rozgrywek Ii ligi naieży
stwierdzić, że nasz zespół zajmując pozycję wiceli-
ciera sprawił dużą niespodziankę. Przed rozpoczęciern
sezonu liczyliśmy po cichu, że może znajdziemy się
w pierwszej piątce. Jest to o tyle ważne, że pierw-
sza piątka ma juz zape,łnione utrzymanie się w Ii
1idze.

Przypominam, że w II lidze są dwie grupy po 12 ze-
społów: północna (Woj. Zielonogórskie) i południor,va
( Wcj. Wielkopolskie). Po pierwszej rundzie pierr,vsze
piątki tych grup łączą się (i0 zespołów) i tworzą
grupę vłalczącą o awans do i iigi, a pozostałe druzy-
ny uiworzą grupę 14 zespołółv, które będą walczyć
o utrzymanie się w li iidze. Z tej grupy do klasy
niższej spadnie 6 zespołów.
Oceniając naszą drtrgoligową drużynę trzeba stwier-
dzić, że jest to zespół młody, a większość zawodni,-
ków po raz pj,erwszy graŁa w II iidze.
}3. Giinka i T. Kozłowski wywalczyli po 22,5 pi<t. co
d.aje śrecinią na mecz 2,04 pkt., Robert Bartosz - 15,5

średnia 0,9. \Ą/ rozgrywkach tej 1igi zadebiutował też
Wojciech Waligórski, ale punktów nie zdolrył.
łV rundzie rewanzo,wej liczymy, że powinniśmy wy-
grać przynajmniej połowę meczów, choć będzie to
barclzo trudne. Czekają nas dalekie wyjazdy: Mię-
dzyzdroje, Koszalin, Gniezno, Świdłvin, Poznań.
Runda revlanżowa rozpocznie się w styczniu 2000 r.
Sprawdzimy w niej nasze rezer-wy.

Iro pier-wszej lur-rdzie tabela II ligi przedstarvia się
;tastęptrjalco;

(rniejsce, kiub, iiość spotkall, zdobyte punkty)
1. I]ELIUS Czempiń 1l 2l
2, F{jL0NIA-ABSE}{AŁ 11 18
:j. S?OŁ,DZIELCA Kobylin 11 18

4. TAJFUN SKRA Ostrów 11 17
5" t,lKS Ostrzeszórv 11 13

f. RASZT{OWiAI\KA Raszkór,v i1 13
'i. JU}łIOR Leszno 11 9

8. GCR,IJIK,[',łoclawa 11 B
^ 

_l iL:. Li'. lfi§]i1 Fionin 11 5
j{), R,ZEI,IIEŚLNIK Pcznań 11 5
j r. ZAKI Taczat:órv 11 5

. : ll,'i,lĘ76 i)rzecziro-wo 11 3

Tadeusz kozłolłskź

Effi*§ffi&! §§Ł$WY
POIr.iliICLlJEMY i{ś§ZYM CIĘżAROWCOM!!!

W clr-iia"ch 17 - i9 grlidlria br. w sali sportowej
Zes;,-olu Szkół nr i vr Kościariie przy uI. 27 Stycznia
zos{aną Iozeg|alle },[ISTRZCSTWA POLSKI W
TRc"rtsoJLT SiŁoWTlri KOBIET, MĘŻCZYZN I WE-
TElilil,ioW.
nVystaltują ll nicłl też trzej bracia; Jacek, I(rzysztof
i t(aroi iiCF-lE}iKi\ ze Starego Bojanorva, któtzy za-
il.,.,zeniują sle q, niedzlelę 19 grudnia Jacek i
-'rz-.,sztof ri- i-,adze do E2,Ó kg oraz Karol w wadze
.o 100 k_q.

- .li:sl,,,.;łi-,- i..l cir-sc}-plil-r1.- spoItLł or3.Z sympatyków
_:l:zr-r:._ ].,.]_,aZc]]i3llió.ł- serdecznie zapraszamy i pro-
slili\- o dopiilg.

PUB ,,oK"
zaprasza na

Kmfumffirę §ylwe§trową
3f grudmia f999 roku godzina 20.00

Cena 180.00 zł od pc.ry

Zctrpewnicxrny : pełne wyzywienie-szompon-losowonie
nogród-wsponiołq muzykę-bordzo dobrq zcbcwę

lłdF'fi3ąii"§ACF§] § tsItETY w PUB ,,OK" Centrurn Kultury
w §mig§u te}. 0-60,4-675-898

UWAGA! Cferlu specjclno-Co 12 grudnio--lO proc. robqtu

\§

h_

k,t
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ZAKŁAD U§ŁUGOWO- HANDLOWY
,,POLI coLoR" KRYSTVNA GoRNA

ul. Ogrodowo 5 64-030 Śmigiel

1I.

tel, (0-ó5) 518-92-70
orgarlizuje

III Ko},jl(UR,s FOTOGRAFICZNY
,,CHOINKA,99"

Vy' konktrrsie rrrogą brać udział wszyscy klienci,
l<t,lrzy v/ naszytn zakładzie wywołają fiim i zdję-
cie ze śr,łiąteczną choinką.
łda każdy r,vywołany filnr przypada jeden kupon
kcnkurso..vy, ,wydawany ptzy odbiorze zdjęć.
Zwycięzca zosranie wyłoniony drogą losowania,
z wszystkich kuponów biorącyc]r udział w kon-
kursie.
j-osor,ł,anie zostanie przeprowadzone w zakładzie
lv rileiu 26 iutego 2000 roku o godzinie 13.00
.v obecności kiientow.
Lista z,uvvclęzcólv zostanie opublikowana w ,,Wi-

^[1') n]C )m]giels:r[eJ.
I'i agrody:

- 1 nagroia głorvna apalat fotograficzn1-

- ivartość 630,- zł \IIIOLTA RIVA ZOO\I
35_70

- li,l,.e ii ,.igroci}- - ramki do zdjęc

- ti,zy IIi nagrod1. - albumy do zd;ęc.
'i . Czas tr.,ł,ania kon!-:ursu: od 20 grudnia 1999 r. do

2ł l,u,l;ego 2000 r.
W i.loirkursie nie biorą udziału filmy lub
,!v ir\yołane "w inn-ynr zakładzie.

Ir{iety p ow 0 t ekcj a hi storti
9 listopada br. w szkole w Zegrówku odbyła się

nietypowa lekcja historii, która była zaTazem okazją
do uczczenia rocznicy odzyskania przez Polskę nie-
podległości. Gościem honorowym była pani Teodozja
Ranka, córka Macieja Ranki, uczestnika strajku w
szkole w Zegrówku w iatach 1906-190?. Pani Teo-
dozja opowiadała dzieciom o swom ojcu. A było cze-
go posuchać. Maciej Ranka w wiel<u 11 iat stanął w
obronie języka polskiego, odmawiając nauki religii
w języku niemieckim. Brał udział w I wojrrie świa-
towej na froncie zachodnim i r,.vschodnim. Z frontu
rvrócił na Powstanie Wielkopolsj<ie, walczył rv grupie
,,Leszno". W 1920 roku poszecli na wojnę bolszelvic-
ką, Później losy rzuciły go do Wrześni, gdzie praco-
wał w jednostce wojskov,,ej, a następnie w Poznaniu,
w dziale mobilizacji, Tam spo"1kał generałów Sikor-
sklego i Sosnkorvskrego. Bral u.Jział rv kampanii
rvrześniotł,ej. Dg rcdziny rv Ostroiogu wrócił 20 lis-
topada 1939 roku. Tam tez zami,eszkał na stałe.
Zmarł rv 1965 roku. Kończąc wspornnienia o swoim
ojcu pani Ranka przekazała szkole clyplom, który o-
trzvmał jej ojciec w 1930 r. za walkę o Polską Szko-
łę. Niecodzienną 1ekcję zakonczył występ cizieci, któ-
Ie zaplezentowały wiersz, piosenki i tańce narodowe.
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W dnia"ch 1-,6 listopada vr NEUFCHATEAU we

Francji, ośmiotysięcznym miasteczku malowniczo po-
łożonym rv Departamencie Wogezy1 na stażu ratow-
nicz;,m - szkolenirr przebywała grupa 6 strażaków
z Ochotniczej Strazy Pożarnej w Śmiglu: Roman
Schiiler, I/Iarian Graczyk, Dariusz Szulc, FIubert Ra-
tajczak, Dalil,isz Łupicki oraz pełniący służbę w Ko-
iąencizie illiejskiej Państwowej Straży Pożarnej w
Lesznie st. kpt. Andrzej Ziegler. Tłumaczką grupy
by łaJoal-rua Kasperska.
Pomirno d.rvi,.godzii-ltiego opóźnienia, w ośrodku Zie-
lona wvspa tla laszl-ch strazakó-w czekali pierre ob-
recht - 

prz,cistali-ic;.e1 mera ds. współpracy między-
narodowej, Danie] Fert,1, - szef strażaków w Neuf-
ch-ateau i jego zastepó Jacgues Catala. Po serdecz-
nym powitaniu strażacr- zostali zakwaterowani w oś-
rodku, a następnLe lrdali stę do straznicy, w której
spotkali się z pełl-riącl-n-rl dvżur strażakami otaz
przedstawicielami pIasr-.

Następnego dr-ria, 2 listopada naszych strażaków
za,poznano z systemem polviadamiania strazy o zatst-
niałych zagrozeniach. Omot-iono też system ratow-

zdjęciaffi>>KK<ffi

tt iednei sfttrażnicy
niczy, który znacznie różni się od naszego, We Fran-
cji nie ma różnic między ochotnikami - wolonta-
riuszami a strażakami zawodowymi. Jedni i drudzy
mają taki sam system szkolenia, takie same stopnie,
uprawnienia do wykonywania czynności ratowni,-
czycll, a nawet - 

grylqnflqrowanie. Im większe mias-
to tym w stacji ratowniczej - straznicy dyżur pełni
większa liczba zawodowych strażakól,rz uzupełnia-
nych przez ochotni}<ów, którzy za swój dyżur otrzy-
mują gratyfikacje finansowe. Rejon działania stacji
jest taki, aby czas dojazdu nie przekraczał 20 minut
od momentu zaalarmowania.
Ochronę przeciwpożarową i ratownictwo powierzono
poszczególnym gminom, jednak funkcjonou,anie i fi-
nansowanie tego systemu opiera się na departamen-
cie. Każda gmina określoną część s-woich dochodów
pTzeznaczonych na to zadanie przekazuje do niego.
Gaszeniem pożarów, ratorł,l-rictwen. n,iedycznym i
drogowym zajmują się i.vszystkie stacje ratownicze.
Natomiast ratownictrł,o chemiczne, techniczn€, wy-
sokościowe, wodne, radiacr,jne cz_,v górskie 

- wy-
specjal,izowane stacje. Departament decyduj e o za,
kupie sprzętu i wyposazeniu straznic.
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Duże wrażenie na naszych strazakach zrobiło wypo-
sażenie strażnicy. Pierwsze dwa stanowiska wyjaz-
dowe zajmują dwie karetki reanimacyjne i samochód
lekarsko-pielęgniarski, który po zadysponowaniu do
zdarzenia kaiet}<i, udaje się do szpitala po lekarza i
pielęgrTiarkę. Dalej stały trzy sairrochody gaśnicze,
samochód ratowrrictwa dlogowego oTaz samochód do
p]:zewozu wody gaśniczej o poiemności 10 tys. li-
trórv. A ponadto: samochód z wyposazeniem polowc-
go punktu przyjęcia i klasyfikacji rannych, autodra-
bina i inne. Garażowały też przyczepki z agregatem
pompowym i środkiem pianotwórczym otaz z łodzią
motorową - przez Neufchateau płynie dopływ Mo-
zcii. Po połudrriu strażacy zwiedzili stanowisko kie-
rowanja w stolicy depaltametrtu - Epinal. Pełnią
cy tam służbę decydują o tym kto i jakim sprzętei:n
w pierwszym rzucie podejrr:,ie intelwencję. Przeka-
zanie dyspozycji do właściwej straznicy ze stanolvis-
ka kierowania odbywa się drogą e]ektrolrjczną -- u-
ruchomienie komputera, wyświetlerrie dyspozycji na
ekranie monitola, wydruk z drukarki - połączorre z
głośnym sygnałem akustycznym.

Następny dzień pośrvięcono ćrviczeniom w udzic-
laniu pierwszej ponrocy przedlekarskiej poszkodowa-
nym w wypadkach drogou,,vc}r olo,z sposobem ich
rvydobycia z rozbitych pojazdorł- Po bardzo krót}<iej
części teoretycznej przystąpiotlo do realizacji zagad-
nień praktycznych. Piet,rvsza lzecz. ktorą zaobsel\\,o-
wali nasi strażacy, to duzy zespoł r,atorł-ni}<olł,: 9-11
osób z lekarzem i pielęgiiiarką. Poclczas calej a}icli
głośrro mówi tylko dowódca.

W czwartek, 4 listopada strazac,,- ,,.l,all ;dzlai ,,,,,

ćwiczeniach ze splzętem ochlonr- dt,og oiicl;ci:o,,,,,.,,c.-.

rł, komorze ćwiczeń olaz w crł,iczell,aci. z l-aa:l]
szkoionymi w poszukiwaniu osób zartaiol:,,-cl^: , z&-
sypanych. Ćwiczenia Łe zorganizowano na :lob.ls.il:ll
poligonie, którego teren i budynki na rlim 5to:ace
strażakom przekazały wladze miasta.
Podczas ćwiczeń z lato\Mnictwa drogowego straznlcę
odwiedził mer Neufclrateau Jacques olaz Pierre Ob-
recht. Była to typowo wizyta robocza - obserrvac;a
wspóInie wykonywanych ćwiczeń. Mer oraz przybyli
z nim dziennikarze naszym strażakom zadawali py-
tania dotyczące głównie przebiegu ich stażu i korzyś-
ci, jakie z niego wynoszą. Mer wyraził przekonanie,
że wiosną 2000 roku odwiedzi Śmigre1 i omówione
zostaną zasady dalszej współpracy. Nie jest jednak
za formalizowaniem tej współplacy w formie umo-
wy. Sądzi, że umowa mogłaby tą współpracę ogra-
niczyć do wspóInych spotkan i uroczystych kolacji,
a w partnerstwie międzynarodowym najważniejsza
jest wymiana doświadczeń, wzajemne przekazywanie
umie j ętnoś ci i r ozw l,ązywanie określonych zagadnień.
,,Partnerstwo nie musi być 1ormalne by było sku-
teczne".

W piątek od rana przystąpiono do ćwiczeń z ra-
townictwa wysokościowego i kolejny raz odwiedzono
pobiiski poligon. Na wstępie omówiono sprzęt, a póż-

niej przystąprono do realizacji zadań prakt1,,cznych:
ewakuacja osob poszkodowanych w pozycji pionou,ej
i poziomej. Następnie poziomymi i pionow-ymi dro-
gami ewakuacyjnymi opuszczanie pomieszczen za-
grożonych w przypadkach odcięcia drogi odrvrotu.
Do ratorvnictwa rvysokościowego, w celu dotalcia na
wyższe piętra, tam gdzie nie ma możliwości dotarc]a
autodrabilry, francuscy strażacy używają drabin ha-
kowych u nas już zapomnianych a użyrvarlych iecly-
rrie do celów sportowych. W piątkowy lvieczór w
strażnicy spożyto wspólną kolację, w ktorej uczestni-
czvły też rodziny miejscowych strażaków. Była oka-
zja by poznać tradycje kulinarne, wymienić poglądy,
polozmawiać o rodzinach, życiu w naszym krajrr,
przybliżyc naszą placę francuskim przyjaciołom.

Sobota była ostatnim dniem pobytu śmigielskicll
strażaków w Neufchateau. Francuzi przed pożegna-
niem przekazali im sprzęt ratowniczy: narzędzia hy-
drauliczne do uwalniania ofiar wypadków samocłro-
dowyclr z pompą o napędzie ręcznym nosze muszel-
kou,e z których po ułożeniu lannego specjalna pom-
pa odciąga powietrze z ich wnętrza co powoduje do-
pasowanie kształtu noszy do ciała poszkodowanego,
nosze sztywne, pneumatyczne usztywniaczc kończyrt
i zestaw kołrrierzy ortopedycznych.
\\z itnieniu me]:a naszych straż:akór,v pożegnał Pierre
Obrecht, a następnie głos zabrał Daniel Ferry, który
ilc.lsunorł,ał staz. Podkreśiił wyjątkową aktywnŃć,
cluze zaangażorvanie i zdl,scyplinowanie gTupy.
\\: itllelli1,1 ślllgielskich strazakórr,za zdobyte u-
ll:,.:ittt:Csc.. i,.rzekazan;- sprzęt i okazaną pomoc po-
r;z,e<o,,r,al _\l-rdlzej Ziegler. Wyraził też podziw dla
.l1-1l:e;etlloścl i postau,v francuskic}r POMPIER oraz
,,.l,zekorlanie. ze \\: przl,szł_vm roku grupa strażakow
z \eufchateau będzie mogła przyjechac do Śmigla
;r, ciorviedziec się r zobaczyć w jaki sposób my ra-
dzlnr- sobie z zagrożeniami ń ich usuwaniem oraz z

i-]r'ob]emami z jakimi się borykamy.
\astepnie rvzajemnie wręczono sobie upotnirrki. Nad-
szeoł czas na uścisk dłoni i ostatnie słowa podzięki.
Do zobaczenia w Śmiglu!

Io podstotłźe: Sprau:ozdanie ze stażu strażakow
OSP Śmigżel lu l{eufchateau pżóra st.kpt. Andrzeju
Zie gL er a opr acował (H,Z.)

PS. Pobvt naszych strażaków bardzo szeroko rela-
cjonorvała ]okaina prasa: ,,L'Est Republicain" z Z.tI.
br. PoŁĄCZENIE DWÓCH GRUP STRAZACKICH.
Wymiana sposobów, metod i ratownictwa. Strażacy
gaszczą przez 6 dni swych kolegów ze Śmigla. ,,La
Liberte' de 1' Est" z 2.|I. br. POLSKIE POSIŁKI W
KOSZARACH. Sześciu strażaków ze Śmigla na sta-
żu. i z 5.11.br. BURMISTRZ W OGNIU AKCJI.
Spotkanie z polskimi strażakami. 'W ,,L' Est Republi-
canin" z datą 5.11.br. NA TEJ SAMEJ DŁUGOŚCI
FALI. Wczoraj strażacy i ich polscy koledzy ze Śmi-
gla porównywali swoje metody pracy podczas sy-
mulowanej akcji,
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BANK SP OLDZI EL CZY W ŚmIGLU

oferuje
atrakcyjne usługi KREDYTOWE:

* oszczędnóściowe
" razliczeniowe

* ubezpieczeniowe

szANoWNY KLlENclE !!!
Z NASZYM BANK|EM JESTEŚ

BEzPlEczNY !!!
Nasz system komputerowy jest w pełni

przygotowany na rok 2000. Potwierdzają to
posiadane przez nas ceńyfikaty.

MIESZKAŃCY ŚMIGLA l oKoLlcY III
KORZYSTAJC|E Z NASZYCH USŁUG

i,Wi1l'jii§:.W

" rolety zewnętrz ne zabezpieczające

* żaluzje
u roletki tkaninowe

7asłonimy każdy kształt okna
pnofesionalnie ! szybko ! tanio I

PPHU "E?A" EDMUND CZ^RNECI<I ]

SMIGIEL, ul. Farna 3
tel. s1 B-9ó-B7,51 8-05-1 5

kom. 0ó01 572324
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