ć5

t

Oy

w,

B

1

Iqgs

/Vont1 obtąkł kulłuralrq Ą Snri,qlu
22 grudnia L992 c.. wojewoda leszczyński Eugeniusz Maty

Jas i burmistrz Jerzy Cieśladokonali uroczysteQo otwaccia
nowo dobudowaneqo do dar,lneJ

się on

Przcrlstawta
nicm

stczelnicy obiektu kulturalneqo.
w

któreJ poml,eścić się moze

osób. PosiacJa ona pcłne zaplecze qastronomiczne 1,

w

25O

częśc!

l

kasę.

W

piwnlcy :. drlnk-bar. Na piętrze

są

po-

sali jest, jeszcze nle
kino ( l20 widzów ).

naczona na
l{

wykończona, salka pczez-

województwa

i

wzięll udział miejscowi animatorzy kultury

oraz Radni Miasta

i

Gminy

z

V/ojcwódzkim Zarządem

Śmigiel. To oni niejako stali się

lladnym

Ich uchwała zobowiązująca burmistrza do oddania

i

zmiany w połowie

" przyspieszenia ". Roboty
wierzono miejscowym rzemieślnikom : Janowi
zdecydowanego

obiektu

roku

w

wykonawcy

rekreacji wyrazila przekonanie, że obiekt ten nie tylko bę -

tętnił życlem. Myśląprze
wodnią naszej pracy będzie sentencja : " Jeślikultury nie
ma w sercach ludzi, to nigldzie indziej nie ma jej na pewno "
( 6.

Ouhamel

)-

doóałla.

czasie wspólnego poslłku podzielono się opłatkiem.Wo

jewoda Leszczyński wazystkim zebranym
gminy z

i

mieszkańcom miasta

i

zaanqażowa-

kilkadziesiąt godzin po zejściurzemieślnikóv. przy-

gotowali obiekt do otwarcia.

kiem.

klucz dyrektororłi Centrum Panl Helenie V,lróblewskiej - qospoDawi

prezentuje się

jest l to, że nie tylko wspaniale re

wybudowany

obiekt. Również i jego otoczenie

-

dzliika, by w towarzystwic ks. proboszcza Stefana ljudzlaka o-

,

i§tniejący drzewostan, nad wyraz estetycznie harmonizuje z całością.Pomyślano również o parkingu twocząc
zachowując

qo naprzeci,nń<o Centrum.

Po przecięciu wstęgi Bucmistrz wręczył symbo}iczny

ks. dzlekana Zblgnicwa

Na koniec 6wiazdor obdarował uczestników symbolicznym pociar-

Godne odnotowanoa
,

i

okazji przy$cia na śrriatOzieciatka Jezus z|ożył

Bożeqo.

0zĘki ich ofiarności 1

darzowl oblektu. Poproslła ona

imieniu pracownlków

Chomskiemu,Janowi

0lbrzymie uznanie należy się etatowym pracownikom Centrum
w

W

serdeczne życzeniłizttrowia, oomyślnościi błogosławieństwa

niu " rzutem na taśmę" dotrzymano terminu.
kt1tzy

" l nle ezczędżtlt
1 działaczy kultury, sportu i
w sercu

wykończeniowe po-

Oobcasiowi, Adamowi Oorynkowi, Czesławowi Kobuszyńskiemu
Eugeniuszowi Zieg}erowi.

w Poznarriu planowano bucJowę sal1,

za to, " ż8 kulturę mają

W

się do

wspólnie

kinowej ).

bohaterami dnia.
tym roku ptzyczyniŁa

Kln

, kiedy to

dzie ozdobą miasta, a],e też będzie

uroczystościobok zaproszonych gościz

ośclennych gmin,

czątkiem sięga ona }at siedemdziesiątych

qrosza.

mtcszczcnia pĘzeznaczone na pracownle dla kół zainteresowań.
0bok glównej

widorłiskowej.

Dyrektor Centrum w swyln wystąpicniu secrtecznic podzlr)kowała

sccny, teatcallle. ll przestconnym holu przerłldzlano micJscc
na szatnlr:

wspólnego

sali

l.l trakc$e s
posiłku Burmitrz przedstawił historię budowy ( po.

Następnie wszyscy weszli do

nad wyraz okazale. Jeqo qłównym pomicszcze

jest sala wlctoxiskoła,

biekt poświęclł.

lak wlqc Śmlglowi, po oddanej

w czerwcu

strzelnicy

Kurkowego

Braciwa Strzeleckiego, przybył kolejny obiekt kulturalny.

ń

lrł ,Tbłłarcqsłwie,
po clwóń ląłacŁl
r:dbyło

się

nie ze statutcm i

15 grudnia 1992 w gościnnych (

sobach Pandw

to nie tylko

oprawa

-

nawet

nie czter -

Ze srnutkiem musieliśmy odnotować, że w ciąOu tych

lat

.

świece,kawa, herbata,

ale i fakt, że przybyło nas na to zebranie
dzieści osdb"

śmierćzat}rała z naszego grr:na pięć gsób

(

flnansowe były

:

Bogdana §chulza, Edmunda Maćkowiaka

i

Zbignie

wa 6rabowskieqo.

jak zawsze ! ) pro

gach Centrum Kultury. Atmosfera była pravldziwie kameralna

Składała się na

sl<romne, aź nadto, zasoby

zgod

prawidłowo sp§żytkowane czuwać będzie Komisja Rewizyjna w o-

Śnigielskiego Towarzystwa Kultucalnegtr

Walne zebranie

ieby natomiast wszystl<o w Towarzystwie działo się

Trochę to

cięzkic teraz czasy nastały dla kultury,więc

i trudniejszą rolę

do spełnienia będzie miał Zarząd. Niechby

więc nie brakła mu

tej delikainej opieki i

pornccy, jaki.ej do

i

tąd nie odmawiały nasze władze sarnorządowe
Oby obecność na zebraniu burmistrza Jerzego

Heleny Wróblewskiej
dwdch

- to był ten

administracyjne"

Cieślli

dyrektor

dobry omen dla Towarzystwa.

.).

w tym czterech

5karżyłlska

członkćrłzało:ycleli ).

,

Podsurnovłując dzialalność ŚTK

3ego prezes

( rłybrany i

w Urzędzie Stanu
z wi ąz ek
Cywilnego w Śmig}u
j"
małżeńsk
z awarli:

) p. lłitold 0mieczyński stwierdzii 05łabienie

na tą !<adencję

1,1

aktyl*nodci Towarzystwa rł ścodowisku. Niemniej naIeży zauwa ]
żyćn żę nie zabrakło naszych czionkórł tam, gdrie

się cclć zna

działo. 0sobiścieza najbarwniejsze uznałabym obłhody 90 lecia istnien!a ko).e;ki ( i6.IX.9D ). gyło teź Towarzy
czQceqo

strłn łsŃlorqanizatnrem innych imprez o rdżnej doniosłości.
I§?cba tu wymir:lrić choćby

(

w porządku chconolcqicznym

:dr1ollił;cie taŁri!.y upamiqtr:iającej

pomardowanych

)

Dnia 2.1 br. -

dc! l,jfOc}awia

Dnia 9.1 br" -

:

-

-

ż3lem muszę odnotować, że z udzlału w

zrezycnował p. \,lojciech

Zarządzie

ŚtX

Ciesielski, który nie.jednokroinie dał

się pozna: jako trłdrca oprawy actystyczneJ różnych

obchoddw

i uroczystości. Podziękowaliśmy p. !/ojciechowi;a jego pracę
ok],askami, ob),igując Go w ten sposdb , aby zechciał nacai
choć cząstl<ę swej aktywności i energii poświęcaćpracy * 'l'o-

-

z załoźeniarnistatutowymi wybraliśnly nowe (

nego na następną, 2

letnią kadcncję. Po dokoptcwaniu,Panów

!czydcrego Benyskiewicza, Zbigniewa Grabowskiego,
Sobicrajewicza

i

a

dysław Krawczyk

:

RysraęrJa

Mariana 5zymanoxskiego, będzie nami wŁadał

!]itold 0mieczyński

-

prezes, 5tcfan Klupsz

- sek[etarz,

-

członkovie Zarządu.

vi..careze5,}lła*

Vlojciech Skarżyń:ki

Cezydery Benysklowlcz, Rysrard Sobiersjor,tcz

-

z Nletążkowa l

Pan Tomasz Micdziński

z

Pani

Robaczyny,

Pan Arkadiusz Serba ze Starerlo

Bojanowa i

pan Jan kruk z krzemienicwa

małże ński
w zv,liązek
Cywilneqo z adek 1 arow a 1 i
2].i br. -

Pan

Piotr

s t ąp i e n i a
w Urzędzie Stanu

w

;

ze Śrnigla

Moczyl<

Oolota

.

!vn3jbliżsżyir]cżasicwo l ę

Dnia

i pani

i

Pani

Jolanta

Śmigaj ze ŚmigIa.
Dnia

]C.i br. -

Par-i

Platr

llowak

z l4orownicy i Pani

Macze§a

§zczerbal ze Śmigla,

części,owo stare ) władze ŚrnigieIskiego rowarzvstwa Kultura1-

iow5kt

Galiński ze Starego Bojanowa i

czy żB\,Jsk3 Z fłobaczyny

warzystwie.

Zqodnie

tlaria

Pani Katlrzyna l]rcmborowicz ze Śrni9la,

występy amerykańsklej re

wii na lodzie (21.I1.92), tradycyjny już podkoziołek (].III.
92), czy wicczolnica z okazji Konstytucji ] },{aja (2.V.92).
7"

Pan Marian

Agnicszka Roszkowiak

,

wiccłorni,ca z okaz;! 7} rc*znicy odzyskania niepodlcgłości

(i}.XI.rl), wycieczka do Poznania na

l Pani

Pani Lidia Szymanowska z Przysicki §tarej I1,

!ł K;tyniu

{26.X.9l)

Pan Leszel< Pieśniakze Śmigla

Ftllporvicz ze Śmigla.

(?8.iV.90), wicczornica z o!<azjl 72 rocznicy rrdlyskania nicpodtcqłości(16"1X.:]lj), wyc!cczka

minionym okresle

l

-

skarbnik,

l.,larian Szyma:

.

Pan

Piotr

Samo1

ze śmiglai

Pani Emilia Fra

nek ze Śmigta.

%{obe

.. . sklep spożywczo :

&Q narTż

ul. H. Sienkievłicza 6t
HyFaźnle
rłypisano ceny
wktórym bardeo
sprzedawanych towarórł wyłożonych w witrynie. Ozlęki ternl
znamy
wchodzącdosk].epu Już
cenę.
ll}aścieto}owi p. Thialowi r u],. J. Klllńskle§o ( na drzwlach
wejśclouych Jest błędna lnformacja ) życzyny duźych obrotów.
o!{o§ol.Jy

przy

4istq...

l l,,lydawca

Redakcja
"Wi

Śrniqiel, dnia Ą.1.199]

tryny Śmigielskiej"
l.._

,

Śmigiel
Wydawca
Wydawcy

i

i

bmlQlei

28 grudnia

Redakcja " Nltryny Śmigie}skiej "

Szanowny

składam serdeczne podziękowanie wraz

z

dakcyjnego

zapewnieniem,że

z tego środowiska, z ktćrym związany jestem bez
od urodzenia są najbliższe memu sercu i pgsiadają

życzenLa
pf,zerwy

dla

t

0ziękując uprzejmie w i,mieniu Czytelników, zespołu re-

Redakcji "Witryny Śmigie"lskiej" otaz wszyst!

kim, którzy złożyli mi życzenia z okazji nominacji profesor-

skiej

Panie Senatorze

i

własnym za przesłane nam

życzenia, życzę Panu

Senatorowi wszelkiej pomyśInościa przede wszystkim rychłe ;

i kontynuowania dla rozwoju Rzeczypospolitej - pracy senatorskiej, a dla dobra Ziemi Kościańskiej
go powrotu do zdrowia

pracy zawodowej.

mnie wartośćbezcenną.
z wyrazami szacunku

Tadeusz

i

jej miejsce. Nie

można bowiem być nieczułym na

Z szacunkiem dla działalnościSzanovłnego Pana

Śmigiel

\l§az z wycazami podziękolania za

cierpienie

drugiego człowieka.

Poznaniu.

z
Paznań _

w

grudniu

L992

t Rcthkcji " llitryny Śrnigielskicj " najlcpsze życżenia dalszct;o wspanlalcqo redaqowania i rozwoju pożytccznego
!{ydaucy

kicr. red.

"Witryny Śrnigiclkiej"

Ltwaqt miaukańrq JpTawta
Zwracamy

^bt

Zbier5ki

l-h,tbert

plsma.

Stcfan

poważaniem

t.

gratuIacje przckazuję

zdr-,montowant:Qo

się do
z

l.las

Kościan,l6 XII l992

ul. Szpltalna
64

- 000

Wi

7

początl<lcm wojny

obclisku

- pomnil<a

mgr Hubert Zbierski
bmlQlel

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia

czenia

( ...

i

i

l'lowego

Pańskim najbliższym szczere

Roku

sze czytam z wielką

się

łitryna Śmiqielska ", które

zaw-

uwagą.

w roku przyszłym wzbogacały.

Z wyrazami szacunku
5ENAT 0n

RZECZYPOsPOLITE

A.

napisy

na

ootrafiłby ów pomnik naszkicować ?
Prosimy o kontakt z Radnym p. Janem Ambrożym lub z redakcją.

i najlepsze ży,

Jestem przekonany, źe nasze secdeczne dotąd wzajernne

kontakty będą

ktośposiada przedwojenne zdjęcie, pamięta

0
pisma "

uczestnil<om powstania

pomniku,

).

wspólpracownikom

poŚwięconcmu

I99)

Proszę przekazaĆ moje życzenia Czytelnikom, redaktorom

i

czasie 1. wojny śrłiatoweji

przy

elkopolskieqo.

t4oże

Szanowny Pan

KOśCIAN

składam Panu

poleqłym w

g

z prośbąo informacje dotyczące

vjeźdzLe do Spławia ze strony stareao Bojanowa,
KAtlcELARI^ sEN^IoRA

Pan się

zajrnuje, zawsze na lamach naszej gazety bądzle miała należne

Mendel

Prof. dc hab. Akademii Ekonomicznej

w

Zapewniam Szanownego Pana, że tematyka, którą

poxażania

J

POLSKiE J

szymanowski

... pisze

GROtlO,łłsK Il.,|...

JERzY1,1

w świątecznym wydaniu

"

Panoramy Leszczyńskiej (nr

podziemia") Jerzy
Zielonka opierając slę o nieznane dokumenty Urzqdu Bezpie :
52

z ?7.XII.1992, s. l2

czeństwa Pub}icznego

oraz nie

l

:"Prawdziwy szef

V/ojskowego Sądu Rejonowego w Poznaniu

publikowane relacje

i

wspomnienia.

Zachęcamy naszych Czytelników do
mę

i

! l
znallśmy l

przeczytanie tego

którego wszyscy

wlcdzieliśmy.

n3stępnych

-

sięonięcia po Panoraartykułu o człowieku,

szanowallśmy, a jakże mało o

Nim

( ll. Z.)

PLAN

Llłłctclctkulłelntay

vtYKLADÓ,l

zIEt{I

TOI{ARZYsWA MItOŚNIKól.l

NA |99J

KOśCIAŃsKIEJ

ll ostatnim okresie

R.

rnqr llUBEl]T ZBItRSKI. "Vlitryna śmiqielska"

-

szą gazetą, co zmuslło nas do zwiększenia nakładu - uczynili
no-

we pismo regionalne.

2). II.

nia

]0.III.

i

zagroże -

w świecie roślin Ziemi'Kościańskiej.

Dłudziestolecie Szkoły

MIROSLAWA SZYMAN0|JSKA.

Specjalnej w Kościanie.
27.

IV.

2r. V.

,

MARIAN KOSZEWSKI.

Niemieckie więzienia w Kościa

nie

w

-

prof

. dr

latach l9]9

1945.

hab. KAZIMIERZ ZIMNIE!,1ICr.

dzieLcze na Ziemi Kościańskiej.
22.

VI.

mgr SZCZĘSNY MAKOI,,ISKI. Prof

na (1902:l9B2)

28.

IX.

-

.

'.nn'

Helena Tadeuszakóx

wybitna dzialaczka harcerska.

-

mgr JAOIJIGA CZARNA. Adam Tomaszewski

harcerz,

dużym zadowoleniem. Wielu nowych

Czytelnikórł

pyta

możlivłośdzakupu poprzednich numerów. Inforrnljemy ża-

numery "WitrynyŚmi:
źe poprzednie
gielskiej" nabywać
można w redakcji
w cenie
zł. za egzemplarz.
tem,

'00
Istnieje również możliwośćwysyŁania przez nas pisma poza re
jon Śmigla.

RYNĘ ŚlłrcIELsKĄ"
możnateżkupić w
K o śc i a n i e r sklepie pp. Mirosławy FÓrnalewicz 1
j 2.
l4arlanaŹdziabka przyu}. l{rocławskie
"!lI

UoOr-.'

z

śmyto

się o

mgr ANTONI KAŹMIERCZAK. Zniszczenia

obserwujemy duże zainteresowanie na

T

Ponadto informujemy, że cenę bieżących numerór,l

liśmy na t000

zi.

ustall

Reclakcja

żołnierz AK, emigrant, pisarz.

26. X. dr

KRYSTYNA l,'INOI{ICZ. Zapomniana

vl Kościanie 1

]c. XI.

szkoła prywatna

jej nauczyciele.

mqr JAiIUSZ P^ltICKI.

Kapliczki, fioucy 1 ktzyże

przydrożnc na Zicmi Kośclańskiej.

Ił.XtI.

DnqkLllerT?L1

mlasta Koś

mq§ Zt]lISL^I llłIIK0\,/SKI. Mucy obronne

-Panu Gczegorzowl 6 0 n Z E t n ti C Z Y K 0W I zam. l{
śmicllu przy ul. Leszczyńskiej B ( nabywca nieruchomoś_

clanil.
l.lYKL^l]Y 0t]f]Ytl^JĄ
W Kt]Ścl^N{E
t

5tĘ l,l 5^LI t,lIEJsKIEJ BIB1-I0iEKI PUnLlCzllEJ

0 G()0Z. IB.00.

ci

liOLNY. sEnDECZNIE Z^PnA5Z^''.lsTĘP

Z^RZĄD

:

PREZSS

JERZY

od p. Kaźmierczal<a ) za sflnansowanie

miejscorvy Posterunek

lY.

7.^

,,

Policji

zakupu ptzcz

zelek kuloodpornych, telefaxu, alkotestu 1 maszyny
TI4ZK

pisania. Vlartość zakupu -

zIELO|łKA

-

Pani

tlarii

-

LokalneJ w Śrnlolu 2 kaml

Ą0 milionów

do

zł.

ŻUREK za przekazanie żarówek

do

dekoracji

śr.łi,ątecznejchoinki w Przychodni Rejonowej w Śmiolu.

JŁuz7czn12 zpsfót

ZqbJzern prol2larn

poszukuje funuzrlw
tro flaE rąnie sinalg
J{oszt ńagrdnia 0/{ń0
3

uI.

5oo@_oo§
Darek córski

pf,,O§l

Ń

0

p}lńOc

0o redakoji przybył p. Eugeniusz Nowacki zamieszkały
budynku pcywatnym

ul. Farnej l7

przedstawiając

"',,l

:-

nam pery

ją usunąć. ''

1,1

nikt nie odzywał się na syqnały telefoniczne '',

" to nie

w

w swym mieszkaniu.

Krótko mówiąc nie było nikogo, kto mógłby

1.1P6K

r

przy

petie, jakie miał z awarią wodociągu
dociągu

Skflrźyńskidqo 4 tel.Ęz

I

wow

nasza sprawa".

Śrnig}u l:

do kogo

ttvlierdził nasz czytelnik - praktycznle nie ma
slę zwróclć z prośbąo pomoc w takim wypadku jak wo-

da. Jest posterunek enerqetyczny 1

gazowy

alc

A więc Jest problem. Kto go rozwlłże ?

wodnego

nie

ma''.

Ę

Cp :Tqchac w
KTQ

chrony naszego regionu. 0becnie trwa zima dIateoo podjęliśmy

hŁĄJSYMPATYIZNIEJSZY ?

Młodzież Liceum 09ólnokształcącegc

w, Śmig:Lu

się uczy, aie też bawi.

rrie tylko

paŹdzierniku odbył się konkurs na najsympatyczniejszą
dziew
czynę i najsympatyczniejszego chłopaka. W Wyborach
W

udział

wzięli przedstawiciele poszcleg$J.nych klas. Uczestnicy mieli
okazję pochwatiB się znajomością reklam a także umiejętno§ :
ciami wykonywania podstawowych prac

domowych

łynrani

przez klasy.
Atrakcją

wybordw

mniki dla ptaków.
U

przyszłościchcielibyśmyrozszerzyć nasze kontakty ze

była loteria fantowa, rł ktdrej można było

wygraC wiele atrakcyjnych nagrdd ufundo*anych przez
śmlqicl-

środovliska. Chcemy podjąć także inne dzlałania ekologiczne
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