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0 7" I F. K U J E M Y :

: pp. U.P. B^LCEROM - sklep rolniczo-ogrodniczy ROLPOL , | - - czronx0t{ KURK0!,JEG0 BRACTWA SIRZELECKIEG0 w ŚuIcl_u.

plac \,lcjska polskiego. | - o. G. OOBnnŚ : ul. 5. §kaczyńskiego.

- p. L. BEONARIK - sklep wielobcanżowy, ul.św, llita | : p. M. FIRLEJ - sklep JOLKA ( art. konfekcyjne ),
I- pp. B. 8Ei|TCE i A. SZYM0ZAK - sklep R0|4^R0 ( art. rózne), I plac Rozstrzelanych.

plac Rozstrzelanych. l - o, 'r. 
iRiNKOWI - wytwórnia lodórv, ciastkarnia,ul.Ja-

- 9" Z. BIRTHOLDOWI - sklep ASTRA ( kwiaty, prasa, sprzęt I siellońska.

TV ), ul. Jaqieliońska. l - oo,|'ł. G^BnYELCl{i i M. H^N - sklep GOPLANA, plac Rozstrze

- pp, M. BIERNAT0\,II i R. ROSOLSKiEI,IU - hurtownia artykułów | Ianycn.

§pożyldczych ApEKS, ul, powstańców | - p. A. GRACZYK - sklep tttnaŻ ( dewocjonalia ),u1,.Kr6t

!łielkopolskich. l k..

- CECHOi,/I RZEMi0SL RĆżNYCH tł Śr.łIcLu. | - p. M. GRUSZECK]Ii.1U - wytwórnia ciastek i 1odów, ul. H.

:. p. M" |:HR?A|,]0W5X1ŁJ :5kl9p §pożywcuy, Dlac Rozjtrzelanych. I Slenkiewlcza.

: pp" j"A. Cż^RNECKIM :3kl€p zloła-kwlaty,u1. T.Koścluszkl. | . p. N. GRZELAK0\{I - u1. T. KoŚcluszk1

- 111 l,,!r nzAH|i|ill(Ilit] § }łWiąalńi]ńlfi1 il}r T, Knd,łlrłqlrrl, | . pnl .)lfili/F§7G7,y|A |. c, }/t,On^nHTĘ!,]lC7 _ s1<'[ep GA.]A (cogo. r]o

,: P. R. CZAnllECK]il,]'t] : sk1,9p przenysłowc_saaż_y,Ączy, ol,a.a, I mov;e ) ,u1. JaQie1].o.1sl<a.

u1. T,(ośclusz],<!. ! c.d. na str.2



- pp. E. EnzEŚxorłtnxowl, z. xuŚxlrnczAKol/I i A. PECOLTOWI ::

hurtotłnia napojbw chlodzących, ul. Brri:

szczewska.

: p. 0. JAKUBIAKOWI - sklep z artykułami gosp. domowego,ul.

-p.
-p.

JAśNiAK

JURDzE

J. Killńskiego.

- ul. T. Kościuszki.

- sklep spożywczo : nabiałowy,plac Roz-

strze}anych.

:- masarnia, Spławie.

W. SPLAWSKIEJ : sklep ż obuwiem, plac

Rozstrzólanych.

! p. K. KICIŃSKIEMU :- warsztat kowalskl, ul. Kościańska.

- p. H. KLESZE - sklep monopolowy, ul. J. KiliHskiego.
: Ko|4ENDZIE REJONOWEJ POLIcJI W KOŚCiANIE, |łYDZ. 0n060lłY.

: P. P. KREUSCHNEROWI_- wypożyczalnia kaset videc, ul.J.Ki:
1 ińskiego.

6. KUCHARSKIEJ - sklep przem.lsłol.ly (odzież), p}ac

stczelanych.

KULIGOWSKIEJ : sklep galanteryjny, ul. Szkolna.

KUNERTOWI x autolyzowana stacja obsługi ciągnikUw

rolniczych, Poladowo.

T. KUŚNIERCZAKOWI _ sklep odzieżowo-drogeryjno:-gaIanie:

ryjny, ul. Jagiellońska.

! przedslębioĘstwo handlowe, ul. lłodna.- p. s. LAnKOWI

_ p. J, LI§IAKOWI

- pp. J. MAJOnczYK i

: p. M. MAJOREK

: pp. R. M^ZURKOWI

: sk}ep rybny, ul. Jagiellońska.

|,ł. SMOLARK0I{I i n. SIĘPCZAKOWI : wielo-

bcanżowe przedsiębiorstwo przetwórstwa

miesnego, u}, J" Kilińskiego.
: MtBLARsKIEJ SPóLDZIELNI PRA0Y lł śłrtctu.

- MIEJsKIE},lU PRZĘDSIEBIORSTII,U 60SPODARK1 KOMUNALNEJ.

-: p. },,l. NAWROTO]łI :: sklep U TOMKA ( motoryzacyjno;{neb1o' -
wy),ul.Szkolna.

- pp. H.M. o|r;uIrou : sklep SAiIDRA (odziez, ari.orogery3

ne ), ul. Jagiellońska.

- p. S. PIEPRZYK0!,/I l drogeria, ul. Św. Vlita.
T POSTERUNKO|łI POLICJI LOKALNEJ l.J śMI6LU.

: PRZYCHOONI REJON0llE j !,J ś|4IGLU.

" pp. E.6. PRZYOROŻNYi4 : sI<Ie! monopolowy, ul. |1.Slenkielłicza.

- p. R. RANKE a sklep odzleżowy, ul. Szkolna.

!.p. J. RATAJCZAKOtiI - pijalnia piwa, u).. A. Mick!ewicza.

- p. M. RATAJCZAKOI,/I ! sklep budovilano-notocyzacyJny, ul.

Lipowa,

.: p.

!p.

!: p.

|! p.

:] p.

1 ROLi.JICZEJ sPóŁDZIELI

r p. B. ROSADZIE

! pp. K.J. RUx0Nł

PROOIJKCYJNEJ W BnONIKOIIIE.

l sklep odzieżo?,ly, ul. Lipowa.

-] sk}ep spożywczy, plac Rozstrzela '-

nych.

:: ul . Południowa.

: pr7edsiębiocstvlo handlowe wielobran

żowe, ul. Powstańców Wielkopolskich.

- sklep chemiczno-drogeryjnoĘrzemy :

słowy, plac Rozstrzelanych.

: piac lllojska Polsklego.

j księgarnia, art.papiernicze, plac

RozstrzeIanych.

- sklep ogblnospożywczy, u1. L. Mie j,

kiewicza.

!, sklep MARCO-LANI] (zabawki, upominki),

ul. H. Sienkiewicza.

Ł sklep spożywczy, plac Wojska Polskie

go.

- sk}ep ARES ( art. drogeryjne,chemicz

ne ), u1. Szko].ria.

SAMOLĄG l sklep spożywczy, ul. T. Kg§ciuszki.

5KORACKIEMU :: skleP z art. gosp. domowego, ul.Ja:
a

gie1Iotlska.

SKRZYPCZAKOI^II - sklep spożywczy, ul. J. l,,latejki.

SOBIERAJEWICZOWI ! sklep spożywczy, pleka§nia, ul.A.

Mickiewicza.

:j sPóttJZIELNI KóLEK ROLNIczYcH t{ ŚMI6LU.

: p. M. STACH0!'IAKOWI ': sklep MAK5YMIL1AN ( art. retalowe i
motoryzacyjne ), ul. Jagie1lońska.

P. J. SZAVJERDAK0I'II :- sklep SPORT_+4ARKET, ul. A.Mickiewi:-

cza.

sZULcOl'iI

ślłIcnlowI

- p. D. śnEorutcxlE:

! p. M, IOMASZE|,JSKIEMU

: p. J. TURK0\{IAK

: pp. M.L. TYCZEWSKIM

! p. l,t. WLODARCZAKOI'II

! p. H. ZBOROWSKIEJ

: p. R. ZDZIABK0:'II

ros ławsk 1ego

: UCZNIOM ZAsADNICZEJ SZKOLY ZAW0O0I|IEJ lł śMI6LU.

! p. D. WAWRZYNIAK :- sklep ooROTA ( konfekcja, obuwie ,

r p. T. WITASZKOWi

bizuteria ), plac Rozst§zelanych.

: sklep z odzieżą, obuwiem, vlyp.Kaset

video, plac Rozstrzelanych.

x pp. A.G. \,ILODARCZAKOM a sklep ANNA ( odziez ), ul.H.Sienx

- ZESPOLO!łI MUZYCZNEi4U ELTEST, kier. p.P, HANDKE, Bruszczev]o.

i ZESPOLO\łI MUżYCZ|,]E1,1U SELEKT, kier. p. K. SIEJAK,Koszanowo.

'r ZESPOLO!,/I MIJZYCZNIMU 5FINKS, kier. p" M. TOMASZEWSKI, plac

vJojska Pcl5kiego.

0zIĘKUJE1,1Y l
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:- Może się Pan przedstawi.naszyrn Czytelnikom.

r- Proszę bardzo. Piotr Wiśniewski, mgr wychowania fizycznego

r A'|lF Wrocław. Lat 42, żonaty, dwoje dzieci ! ctjrka 1 2 kl.
szkoły podstawowej, syn 2 klasa llceum.

Dotychczas byłem zastępcą dyrel<tora Szkoły Podstawowej im.

t,1. Skłodowskiej i Curie w Święciechowie, a obecnle ! po

przeprowadzeniu postęporvania konkursowego - powierzono mi

funl<cję dycektora Liceum 0gólnokszta}cącego w Śmiglu.

Mleszkam w Lesznie, a do ptacy w Śmiglu dojeżdża8 będę"ma:

luchem", choć nie wykluczam w przyszłości ...
:; Czy Śmigiel jest dla Pana " białą plamą " ?

- Nie. Znam szczegdlnie rejon ul. Ko5ciuszki, przy któcej za

mieszkiwa} mój przyjacie} z ławy szkolnej.

- Panie dyrektocze. Jaka jest podstawa prawna śmigielskiego

llceum ?

- jest nią Akt założycielski nr )/92 z dnLa 26 marca L992 r.

podpisany przez kuratora powołujący z dniem l wrzeŚnia

L992 c. szkołę publiczną: Liceum 0gólnol<ształcące w Śmi'-

glU.

Zlol<alizowane ono będzie w budynl<u dotychczasorłej Sz|<oły

Podstawowej nr 1 w Śmiglu przy ulicy Adama Mickiewicza.

'- Z tego co wiem, budynek wymaga prac adaptacyjnych dla poa

trzeb 1iceum.

l:'Tal<. Na dziś będą to prace kosrnetyczne, głUwnie malouanie

oraz drobne remonty. Na te Prace pieniądze otrzymam z kura

tocium. Do samorządu zwcócę się o.sfinansowanie remontu da

chu i naprawę rynien.

l,/ dalszej przyszło§ci to " wprotvadzenie " ubikacji do bu-

dynku, przystosowanie boiska. do zajęC sportowych, a docelo

vlo ] budowa sali sportowej- Do września chciałbym,zocgani-:

zować pracownię lizyko-che*i.rną. Na jej wyposażenie,jak i
na 

- 

Żkup innych niezbęOnycn-porocy naukowych oraz spczęttl,

śFodl<i otrzymam z kuratorium.

: Jaki będzie organizacyjny kształt }iceum r.l roku szkolnym

I99ż/91 ?

:- W liceum będą 4 odtJziały. Dwie klasy pierwsze i dwie druqie.

Do klas piervlszych nrzyjęci b ]ą uczniowie, którzy złożyli
wnioski i pomyślnie zdaI1 egzamirr wstęony oraz ci, ktdrzy

zda11 egzamlny wstępne w innych szkołach, a nie zostaną

przyjęci z braku miejsca. Klasy drugie przeniesiemy z li:
ceum l<ośclańskiego. To te, kt6ce nau|<ę już pobiera}y w Śmi

glu.

r Kto będzie ich uczył .
l Posiadam już parę wniosków. Mam juź nauczycieli do matema:

tyki, geogcafii, historii, j. niemieckiego i. rosyjskiego.

Żaden z zatrudnionych w llceum nauczycieli nie będzie pra:

cował na zasadzie nadgodżin. Będą na etatach uzupełniajęc

je w innych szkołach. 0czywi§cie w miarę wzDostu stopnia

organizacyjnego liceum,_bądą mieli w nim zapewnione pełne

etaty.

l Proszę Pana. Chyba Pan wie, że mładzież Śmig}a kształci się

w 1iceach Kościana i Leszna. Są to " firmy " znane.Jaki wy

raz chciałby Pan nadać naszemu liceum ?

x Tak. Liceum vł śmlgtu powstało przede wszystkim po to , by

mlodzież nie musiała dojezdżać do tych miast.

Chciałbym ukierunkować ].iceum na naukę języków i w przy a

szłości nadać rru profi.} ekologiczny. I jedno i drugie zvlią

zane jest z bazą Środowiskolvą.

0prdcz języka rosyjskiego i niemiecl<i,ego chcę wprowadzić na

zasadzie fakultetu j. anqielski, a w loku L99)/Ą.; j. fran

cuski.

W Nietążkowie, w technil<uln rolniczym zo5taje otwarte tech:

ni.kum o specjalnoŚci ochrona środowisl<a. Kontynuowalibyśmy

tę tematykę.

- Dziękuję Panu za rozmot,ę. Życzę pomyślnego startu i reali:

zacji planów.

- Dziękuję.

PS. szkołę podstawową przy u1. A. }łickiewicza 'j nauczycieli

vlaz z 7 oddziałami dzieci : pczejmie obecna " 2 ".

Jeżeli nie zostaną pomyślnie ( Ola " 2 " ) zal<ończone rozmo

wy z dyr. przedszkola i Oyi. 1iceum odnośnie umieszczenia w

ich budynl<ach ( w liceum czasowo, do uzyskania funduszy na

kapita).ny remont ) części klas, to w " norvej " szkole ptzy

uI. M. Konopnickiej nauka odbywać się będzie na dwie zmiany.

(H7 )



Jak co roku, gł6r.łnym organizatorem '' wakac;i vł ml"eŚcie''

stało się Centrum kultury w Śmiglu.

1,1 tym rol<u przebiegać one będą pod hasłem ; DZIICI I MLCOZIEŻ

sPĘOZAJĄ IłAKACJE Z CINTRU|! KULTUR\.,li ŚNłIGLU i

Wach]arz 0felol.]anych imprez jest bardzo szeroki - za;ęcla

sportowo:rekreacyjne, komputerowe, konkursy czytelnicze, se!

anse filmdrv video, zajęcia plenelowe, vJycieczki,dy5kot§l<j. '-

i każdy znajdzie w nim coś d].a sie§ie.

Atral<cyjnie zapowiadają się też zajęcia z iotografikil Plas::

tyki i rytmiki prowaozone przy wiatrakach przez spe§jali§-
tów z Młodzieżowego Domj Kuitury w Poznaniu. ( S|',1 )

7 CaąŁyuyTL
LI Kuiłurg

PS. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Konstytucji 3 Maja w Śmiglu
plangwałą zorganlzowanie dwdch obozdw wędrownych ( krat<6rv !
{6|tąpane, woj. gorzowskie ) i półkolonii.

Na abo?y, przy niewygórorvanej cenie 1.500 tys. zgłosiło się
... 6 chętnych. Oczy*iŚcie odrvołano je, a poniesione nakłady

( rezerwacje ) p6jdą w koszty.

Na-p6łko}onie ( J tyg. za 300 tys. ) zgłosiły 5ię... 2 oso-

by. Aby się ta forma wypoczynku sfinansowała, grupa powinna

liczyc minimum 25 osób. ( Hz )

|ffiśa

i

|,l ostatnim okresie w Urzędzie Stanu

wiązek małżeński i
Pan Sławomf Novtak z llilkowa Polskiego

śmigta ( i].06.92.).

Pan Jan 6.zeszkowial< z Kękolewa i Pani

z Machcina ( 2a.O6.92.),

Pan Edrrund Micha}ski z Poladovła i Pani

Poladowa ( ż7.86.92. ),

Uywrlnego v] smlqlu

awarli:

i Pani Renata Paul ze

Mał!oaZata LOrenz

Jak nas

narcerze w tym

\,lypoczynl<owym i

jez iorem.

infocmu_lc,,fr. nr. Lul<pgcr. 8erjnarei< zuchy i

roku wypocZywaĆ bądą w cśrodku Szkolenicr.lo

|,larcerstwa Leszczyńskiego - Stanica Lqiń nad

wra:

H7)

Bożena Spła\łska z

- Pan tlłoozimierz Kajewski ze Starego Bojanorła i Pani Aldona

Nolłak z Koszanowa ( 27.D6.92),

:- Pan Emi]. Michałowski z (ol{orzyna i Pani Violetta Maćkovłiak

z r]orrieścia ( 27.a6,.9z.),

Obóz będzi,e trwał od 27 czerwca do 14 ].iaca.

\\leźmie w nim udział około JC zuchów i 
'B 

haicerzy. Frzy oDo-

zie czynna będzie także stanica dla drużyn lub zastepJx ż

terenu naszej gminy, chcących biwakować tylko kilka dli.

i,Iad bezpieczeństwem i zdrowiem czuwać będzie 12 cso -

bowa kadCa : kornenCant - hrn. Lukrec ja a:cnare !(, z.-c3 ucln. -

pwcl, Hilary janowicz, z-ca kom. do spraw zucnćw - dh, Bęata

Trafas, oboźny - pwd Grzecorz Szczepaniak, kwatermisrrz -plld.

Wanda Jakubowska, instru!<tor w.i. * pwd. iłaciusZ K3czriłi9j{.

Szefem kuchni będzie p. Bożena ?ośka, iaiownikLcn tlltltniin

Kozak "

Ponódto w kadrze bęCą : Dagmara Oeiwich, L',rmien i;!ler, e}]a

Lączna, Gwj.don Kaczmacek i Angellka Pośka.

!,1 chwi11 przygotcwania r:ateciałjli,.,jo dluku nlć żr:;lill b:l1o

- Pan Tadeusz Kurzyński z Czacza

Czacza ( Ą.07.92.),

:- Pan Jan Doskocz z Leszna i Pani

Sierpowa ( Ę.a7.92.),

f Pan Tomasz (iciilsl<i z Koszanowa

na ( 4.07.92. ),

l.l najbliższym czasie

zvtiązek mał
li:

ia w

larowa-:

i pani t-ucyna kczica ż

l4irosława Frąckowiak z

i Pani Hanna l,łoś z Robaczy

ąpien
zaCel<

wolę

żeńs
wst

ki

Jeszcze nazwlsko plelęgnlarl<i.

Zuchom, harcerzom l kadrze życzyny pięl<nej pogildy, noc

żeń l wlelu harcersklch plłygód. C Z U i.l A J l (hm.

: Pan Sławomir Ratajski z Bonikowa i Pani Urszula Mieloch z

Bruszczewa ( 4.o7.92.),

! Pan Jerzy Zenkef, z Czacza i Pani Halina Żurczak z Czacza

{ 4.o7.9?) 1

- pan piotr xołcun z karśnic i pani Donata t,loźniak ze stare-
go bojarrowa ( 11.07.92. ),

-: Pan i,/!tclcJ l,.io\ł3i{ z Poporra 5iarcco i Pani Violetta Jani<o,,t:

rka z Koszanoua ( 16.97.92";.

ł
§\,,|

Z



PR? nEHOn,A f
Z chwilą wybuchu wojny, 2 września l9]9 rol<u opuszcza

Nietążkowo, udaje się do Boszkorva, sl<ąd 9 marca 1940 rol<U

wraz z rodziną został wywieziony do Genera}nej Guberni : Stu

dzianna a następnie Lipno nad Pilicą.

Zabierającym 9o z Boszkowa do Śmigla Niemcom oświadczył "Po:-

1akiem się lodziłem i Polakiem bądę umierał ".

Po *r:jnie vlrócił do nietążkowa, gdzie w 1949 roku zmarł.

Pochowany jest na cmentarzu parafialnym w Śmig}u.

Pozostawił po sobie 2 zapisane zelzyl.y notatek zatytu-

łowane " Mój pamiętnik ", kt6rego powstanie uzasadnił nastęl

pująco : " Pamiętnik niniejszy piszę i zostawiam w tym celu,

by gł6rłnie synorvie jak i córka, którzy nie znają już począt'-

kdl_naszego przeszłego życia, pracy i stosunków dawniejszych
(...) moglt sobie st}iorzyć wyobrażenie o przebiegu mego ży 1

cia całkowicie i o naszem wspUlnym z żoną L matką stałem w

pracy i w trudach znojnym życiu ".

Po przeczytaniu " Mego pamiętnika " odniosłem wrażenie,

że Józef. Kopczyński przesłanie to adcesor,łał nie tylko do swycl

na jb1 iższych.

A może by postać tą upamiętnić nadając części ulicy A. Oudy-

cza w Nietążkowie ( np. od " słupórv " do figury Serca Jczuso

(Hz)

Józtr KOPczYŃ5KI

PIERWSZY POLSKI STAROSTA ŚMICIELSKI

J6zef kopczyllski urodził się 12 września 1860 roku l{

nadnoteckiej osadzie Bąkowo ( Koenigsdorl ) jako pierworodny

syn rolnika Franciszka Kopczyńskiego i Jadwigi Kopczyńskiej

z domu Andraszczyk, rbrvnież rolniczki.

" 0 ojcu samym to tylko wiem, że był Polakiem w każdej krop-

li krwi i nigdy nie pozwolił sobie jako taki ubliżyć.IIe znał

i umiał, zawsze polskość nam wpoić się starał ".
Uczęszczał do szkoły wiejsklej w Bąkowie.

Po parę tygodni uczył się murarki i kołodziejstwa.

1,1 l8B1 roku ].0 tygodni służył w wojsku pruskim.

W lB89 roku zawarł związek małżeński z c6rką ro}nika

Marianną 8elińską i odtąd prowadził samodzielne gospodarstwo

rolne. Ze związku tego urodziło się B syn6w ( w tym 2 mart::

wych)ilc6rka.

Szybko, dzięki wytężonej pcacy, zdolnoŚciom ocaanizatorskim

i pożyczkon docobił się.

Onia }5 lutego 1909 roku nabył część rozpaccelowanego mająt:

ku ziemskiego Boszkowo ( 296 ha, w tym 12J ha jezioc |t na

zryczaltowaną sumę i55 tys. marek " ) w powiecle śrniqlelskim,

do którego wprorładził się w czerwcu tegoż to|<u.

" Boszkowo mimo swojej lichej ziemi, jednak daje dla rodziny

zajęcie lecz i także zapewnia przy pi}nej i skrzętnej a świa

domej celu pracy byt bezpieczny ".

Nabyciem 8cszkowa kierowały również i względy emocjonałne :

" Boszkowo miało pczywilej majątku rycersklego : a taki plzy

wilej upoważniał danego właściciela do udziału, jako członl(a,

( w obradach ) sejmiku powiatowego, a stanowiło to wtenczas

pewien wartościowy przywilej ze względu na zacząd powiatu i

dlatego nie chciano uszczuplaC ałosu polskiego w sejmiku po-

wiatowym przez zmniejszenie ponad 250 ha " ( 8oszkowo , przed

parcelacją miało 400 ha. Chcąc pozostawić status dóbr fycer

skich musiało mieć ponad 250 ha .).

W dniach } - 5 grudnia i918 roku reprezentując powiat

§migielski, uczestniczył l Polskim Ljeździe 0zielnicowym,ktU

ry obradował w Poznaniu. '

vł połowie grudnia 191B rcku w czasie obalania władz niemiec:

kich w Śmigiu został vlybrany §tarostą Powiatovrym.

Po wyborze l, zamleszkanlu na przyznaneJ rnu osadzle państwo :

weJ anulacyJneJ ( odebranej pop. właśclclelowi : użytkorłniko

vrl )ł,w liietązkowie koło Śnll9la, Boszl<owo przekazał synovl

\,ł|adys}owowi.

Urzędowanle tozpocząŁ I7 stycznia 19I9 rcl<u. Star05t? był do

końca l926 gol(u, kledy to p;zeszec1} na cineryturę,

wego ) Jego imię ?

PS. l,lieszkająca w |.liątążkowie p. AleksandEa Kopczyńska jest

wnuczką Józefa Kopczyńsl<iego - Starosty.

KONKURs CzYTELNiczY

Vl związku z plzypada3ącą w bieźącyrn roku 60 cocznicą u-

rodzin i dcugą rocznicą śmierci poznańskiego pisarza Mariana

Orłonia , w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Stanisława

Grochowiaka w Lesznie w dniu 15.06.L992 t. odbyło się podsu:

mowanie konkursu czytelniczego pod nazwą : " Poznajemy Środo

wisko literackie Poznania : Marian 0rłoń ".

Do konkursu przystąpiło 28 dzieci z bibliotek całego wojewódz

twa. Bibliotekę Śmigiel reprezentołlali : Justyna Szaferska ,

Irmina Kuciak, Marcin LęczyHski, uczniowie kl. IV Szkoły Pod:

stawowej nr 2 im. Konstytucji ) Maja.

V miejsce i nagrodę : pięl<ny a}bum pt. -: zdobyła lrmi

na Kuciak zam. w Śmiglu, ul. Kraszewskiego 12.

Natorriast rłszyscy uczestnicy konl(ursu otczymali od Vlojewddz-

kiej Bib}ioteki Publlcznej w Lesznle książki i pisemne podzlę

kowanla.

Z naszymI uczestnikaml spotkała slę dyrektor Centrum Kultury

l1elena i,lcć5lDrłsl<a, ktdca dzie;i<ując ln za udział w konl<ulsie ,

wręczyła dypionly i Di]carovała '' s}aci<ościaln1 ".

0enuta llarilpcl
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Z^JĘCI 

^ 
SPORTOWO-Ri]liiiEl\Cl'JNI]. siatkóulia, pillia nożna, tenis stolotug - codziennie od godz. 10m dg t5s

saIa girrrnast§czna, boislio przy llasenie.

codziennie od godz, lOm do lSfu - czgtelnia biblioteki. Wstęp 3000,- zł

I{onkursg, Quizy - środy oci go<lzinp IOw do l5@ czgtelnią biblioteki,

porliedziałki, śrocly, piąrki otl godzin9 l0* <lo l5* - sala kluboula Cerr-

trum l{ulttlry. - !\/stęp 2000,- zt

plastgczne, fotograficzne, rgtmiczne .- tuiatraki.

nieclziele od goclzing 19* do 23* - p}yta koncertolua.

Sierpien 1992
ZAJĘCIA SPORTOWO_REI{REACYJNE: siatkóuka, piłka no7-nc, tenis stołou;g * codziennie od godz. iOŃ do 15m

sala gimnastUCzna. bcisiio ilrz9 baseliie.

Z^JĘCIA KONIPUTEROWE: coc]ziennie ori gociz, l0aj ,.1c l5'o -- cz;łlelnia biblioteki. Wsręp 3000,- z}

WYCIĘCZKI
I(MJOZNAWCZO-TURYSTYCZNE: . ,,PoZN,{-i[illY sn{lGIEL i OKOLICE" - rutorki i czuartki.

SEANSE FIL},IO\,V VIDEo: . poIlieclziołki, ,srorig, piątki orJ godz. iO* do lSm - sala kluboua Cen-

tl,u;ll ll,ultuiu Wstęp 700C,- zł

DYSI{OTEI{I: . nit:.Jziłie cd goclzin,-l 19'' ,)o 23'. , pigla i<oIlcertouo,

Basen czunnU codzienr:ie od godzing i0oo do l9fi Wstęp: dzieci i lnłodzież 5000.- zł - BOOC,- zł

Redaguje zesFół : Żaneta Klecha, Eclka Maćkowiak, Barbara },,!Bncel, Jadrvlga Sl<ar|yńska, Hubert zbiersk1 (kier.red.).
Adres Redal<cji : 6z1-0]0 Centi,urn Kuitury w Śmicjlu, u}. Tddeusza Kościuszki żo, p.7, tel.27}.

l/itryna Redakcja nie ponosi odpowicdzia}iroŚci za treśC oq}oszeń i nie ztłraca matetiałdw nie złmórłionych. Zastrzegamy sobie
Śnligielska prawo skracania i r:oprawiania te|<stdlv oraz 1istdw. |'lat<ład ]50 gĘ2ęnplarzy, cena 500,- zł. Reklama:cmt = 5D0,- zł.

Drr.ll< :',{iesław łlarJolny : U:;}uji Pr:lirlraf iczne, /,Ą-l0! L.5zno, u}.5}r:lviańs}<a 59.

ZAJĘCIA I{.OiitPUTEIiOWE :

,,Z fiSlĄżKĄ Zr\ P:\N BR,\T":

SEI\NSE }rILI\'IOW VIDEO:

Zi\JĘCIl\ PLENEROWE:

D}'SI{OTEI{I:.


