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Wstystko z czasem przeimjfa, tylko'pamięćjedyne
z czegoś' się śmieje, czasem kogoś przeklina.
Wszystko mija w bezkresie i nieważnym się staje,
tylko piękno przeżyte wW S W
Drodzy Czytelnicy,
Życzymy Wam, aby tych pięknych chwil,
zapadających trwale w serca,
było ja k najwięcej - niech będą nimi takie
i nadchodzące Święta Bożego PTarodżęnia.
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SKLEP JUBILERSKI

E lżb ieta i Jerzy B ajon ow ie
życzq
radosnych Świqt Bożego Narodzenia
i szczęśliwego Nowego 2000 Roku

SZMARAGD
przy ul. Poznańskiej 52

polecają:
• PŁYTY NIDAGIPS i profile
w cenach konkurencyjnych (tran sp o rt gratis!)

D O G O D NY
DOJAZD
I PARKIN G

FA R B Y & K L E JE • T A PE T Y & K A S E T O N Y
S IL IK O N Y • A T L A SY (duży w ybór)
bór)
O K N A P C V (m ontaż, g w arancja)
LAM PY

PŁYTKI CERAM ICZN E

W ronki, ul. Dworcowa 2 (przy d w orcu PK P)

*

Ciepły blask złota
i srebra ucieszy każdego

Swoim aktualnym i przyszłym Klientom
składa połyskujące
złotem; diamentami i srebrem życzenia
na nadchodzący wyjątkowy 2 0 0 0 rok

Pn - pt: od 8.00 do 17.30 w soboty: 8.00-13.30

Jłnna 'Misiewicz

Tel.: 254 94 76

Na piękne święta
Bożeso Narodzenia
oraz na nadchodzący
2000 rok

Wiele radosnych chwil w czasie
Świqf Bożego Narodzenia
i jeszcze więcej

■

w Nowym 2000 Roku
wszystkim swoim
obecnym i przyszłym klientom
zyczy

spokoju
i wiary w sens podejmowania działań
swoim Klientom i Czytelnikom „WS”
życzą

BANK PEKAO SA I Oddział
we Wronkach

Rada, Zarząd i pracownicy
Banku Spółdzielczego we Wronkach

Przy ul. Szamotulskiej w Nowej Wsi
Nowo otwarty GS-owski

SKLE
SPOŻYWCZO-PRZEMYSŁOWY

Niech te święta i Wieczór Wigilijny
upłyną Wam W pokoju i radości
przy serdecznych życzeniach,
zapachu gałązki świerkowej
i starych kolędach polskich.
Aby nadzieje, które pokładacie
Wraz z nadejściem Nowego Roku
spełniły się jak najszybciej.
Z okazji zbliżającego się
Bożego Narodzenia
Wszystkim naszym Klientom
składamy najserdeczniejsze
życzenia zdrowych
i Wesołych świąt.
Zarząd i Pracownicy
Gminnej Spółdzielni
Samopomoc Chłopska
We Wronkach

AKTUALNOŚCI— |

Odrowych i spokojnych świąt 'Bożego flarodzenia
oraz pełni szczęścia i sukcesu
w Ylowym 2 0 0 0 B oku
wszystkim Mieszkańcom bierni Wronieckiej i Gzytelnikom
życzą:
Leszek B a rto l

Kazim ierz M ichalak

jP r z w o d n ic z ą c y

B u r m is tr z

B a d y łflia s ta i § m in y

W lia s ta i § m i n y

DOKĄD
NA SYLWESTRA?
Jak spędzimy przedostatniego sylwestra
w drugim tysiącleciu? Wielu z nas pew
nie w domu. Jeżeli ktoś nie zdecydował
się jeszcze - służymy przedsylwestrowym
informatorem.
W restauracji „Alma" płaci się 350 zł od pary,
zagra Wojtek Turkowski, można będzie wy
brać między golonką a kurczakiem, organi
zatorzy zapewnią też garmażerkę, o północy
kawę i szampana, a rano - śniadanie. Sąjeszcze wolne miejsca. Tel. 254-12-44.
W restauracji „Borowianka” zapłacim y
mniej - 220 zł od pary, wybór wprawdzie
mniejszy - dewolaj, litr zimnego napoju,
ale lampka szampana, kawa i coś słod
kiego też się znajdzie. Jest jeszcze 25 bi
letów. Polecamy zwolennikom muzyki
dyskotekowej i tajem niczych atrakcji...
Tel. 254-02-45.

W Wierzchocinie i Popowie nie ma już
miejsc. A szkoda - tam koszt imprezy
wynosi 100 - 150 zł za parę. Wprawdzie
w Popowie uczestnicy zabawy m uszą
sami zadbać o coś na ząb, ale organiza
tor zapewnia napoje (bezalkoholowe na
turalnie). Życzymy udanej zabawy!

^
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nych miejsc. Powód? Od pary płaci się
tam 60 zł! Do tańca przygrywać będzie
zespół „Verbis”, a ci, którzy nie zabiorą
ze sobą nic do jedzenia, będą mogli spró
bować szczęścia w loterii fantowej.

Na za b a w ę s y lw e s tro w ą w W O K-u
wszystkie bilety są już zamówione. Ale
W Kłodzisku Klub „Poker” ma jeszcze
nigdy nic nie wiadomo... To jedyne miej
miejsca dla 8 par (250 zł za parę). Do tań- %■ sce we Wronkach i okolicy (?), gdzie bę
ca przygrywać będą dziewczyny z Char
dzie można delektować się między inny
cie, na stole oprócz golonki i kurczaka
mi karpiem w galarecie i kremem z pie
znajdzie się staropolski bigos, którego bę
czarek (całego menu nie sposób wymie
dzie możma popijać oczywiście - szam
niać) oraz barszczykiem z paluszkiem
panem. Bal przewidziany jest na 30 par.
rano... Tel. 254-01-41.
Kameralnie. Tel. 254-72-68.
O północy na Rynku przemówi Bur
mistrz Miasta i Gminy i Przewodniczą
Wolne miejsca są także w DPS w Nowej
cy
Rady. Powitanie Nowego Roku bę
Wsi (350 zł od pary). Zagra zespół „For
dzie huczne... głównie dla miłośników
te”, a oprócz tradycyjnych już sylwestro
sztucznych ogni. Wronieckie Bractwo
wych golonek, bigosu, dań garmażeryj
Kurkowe powita Dwutysięczny Rok
nych, białej kiełbasy oraz ciast, kawy i
wystrzałem z zabytkowej armaty. O
szampana organizatorzy podadzą owo
wyposażenie potrzebne do spełnienia
ce. Nie ma jak witaminy! Tel. 254-05-16.
wspólnego toastu wszyscy muszą za
Dom Kultury w Chojnie nie ma już wol
dbać sami.
(ham)

Promocją reformy oświaty

List do każdego dziecka
Jak co roku, w początku grudnia w Szkole Podstawowej imienia Świętego
Mikołaja dzieci pisały listy do patrona swojej szkoły. I bardzo się zdziwiły,
kiedy jeszcze przed wysłaniem tych listów Pani przyniosła do klasy dużą
wypchaną kopertę i oświadczyła: - Mam już odpowiedź świętego Mikołaja
dla każdego z was.
- Dla nas wszystkich? - zapytały dzieci.
- Nie dla wszystkich, tylko dla każdego z was - powtórzyła Pani. To, że dla
każdego, a nie dla wszystkich - zdziwiło dzieci może bardziej niż fakt, że
święty odpowiedział, zanim zdążyli wysłać do niego listy. I rzeczywiście - z
dużej koperty Pani wyjęła wiele mniejszych i rozdała je dzieciom zgodnie z
zapisanymi na nich adresami. Każde dziecko przeczytało swój list i nie miało
żadnego znaczenia, że wszystkie zawierały tę samą treść. Święty pisał:

Zbliża się Boże Narodzenie.
Jeżeli masz jakieś smutki, proszę, podziel się nimi ze mną. Smutek,
kiedy się go dzieli, robi się mniejszy.
Ja sam znalazłem u siebie parę powodów do radości. Jeśli nie masz
nic przeciwko temu, chcę się nimi z Tobą podzielić. Radość, kiedy
się ją dzieli, robi się większa i obejmuje więcej ludzi.
Widzisz - i cały ten świat, i my wszyscy wcale nie jesteśmy tak głu
pio pomyślani.
Tym razem, inaczej niż co roku, dzieci nie wysłały listów do świętego Mikołaja.
Klemens Stróżyński
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Nauczycielom, Wychowawcom,
Instruktorom
Przedszkolakom, Uczniom
i ich Rodzicom,
Pracownikom oświaty i kultury
z okazji świąt Bożego Narodzenia
miłego wypoczynku
w rodzinnej atmosferze,
a w Now ym 2000 Roku
więcej radości,
wiary w sens reformy
i wzajemnego zrozumienia
życzy

Kom isja O św iaty i KultuąrKi
Rady M iasta
i C/miny w e Wronkach
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INFORMACJE
Urzędu Miasta i Gminy

zakładu pracy oraz o zmianie niektórych ustaw
(Dz.U. nr 4, poz. 19 z 1990 r. z późniejszymi zmia
nami), które rozpoczną działalność gospodarczą na

NOWE STAWKI PODATKÓW I OPŁAT
Dnia 14 grudnia 1999 roku, na sesji Rady Miasta i Gminy Wronki, radni podjęli pakiet uchwał,
ustalając nowe stawki podatków i opłat, obowiązujących w roku 2000. Nowe stawki przeciętnie
wzrastają o ok. 6,6%.

NIERUCHOMOŚCI
U ch w ała nr X V I /1 3 2 / 99
Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 14 grudnia 1999 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Na podstawie art.5 ust.l i art.7 ust.2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz. U. nr 9, poz.31 z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust.2 pkt 8 i art.40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca

własny rachunek w okresie 6 miesięcy od daty zwol
nienia z pracy,
b/ absolwentów szkół i uczelni, którzy rozpoczną na
własny rachunek działalność gospodarczą w ciągu 6
miesięcy od daty ukończenia szkoły lub uczelni,
c/ bezrobotnych, tracących prawo do zasiłku, któ
rzy rozpoczną działalność gospodarczą na własny
rachunek w ciągu 6 miesięcy od daty utraty zasiłku.
§4
Traci moc Uchwała nr IV / 12 / 98 Rady Miejskiej
Wronek z dnia 22 grudnia 1998 roku w sprawie okre
ślenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

§5

1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. nr 13, poz. 74 z 1996 r. z późniejszymi zmiana
mi) Rada Miasta i Gminy Wronki uchwala, co następuje:

Określa się wysokość stawek rocznych podatku

rolne na Skarb Państwa, od podatku od nierucho
m ości za pozostałe budynki, o których mowa

od nieruchomości:

w § 1 pkt 4 w części powyżej 20 m2 powierzchni

§1

1 - od budynków mieszkalnych lub ich części - 0,34
zl od 1 m2 powierzchni użytkowej,
2 - od budynków lub ich części związanych z
działalnością gospodarczą inną niż rolnicza lub le
śna, z wyjątkiem budynków lub ich części przydzie
lonych na potrzeby bytowe osób zajmujących lokale
mieszkalne, oraz od części budynków mieszkalnych

przez rozplakatowanie w miejscach publicznych,

2. Zwalnia się osoby fizyczne z podatku od nieru
chomości:

z m ocą obow iązującą od dnia 1 stycznia 2000

a/ za pozostałe budynki, o których mowa w §1,
pkt 4 w części powyżej 50 m2 powierzchni użyt
kowej,
3. Zwalnia się od podatku od nieruchomości bu
dynki stanowiące własność gminy oraz grunty pod

-13,88 zl od 1 m2 powierzchni użytkowej,

tymi budynkami, takie jak:

3 - od budynków lub ich części zajętych na prowa

a/ strażnice OSP

dzenie działalności gospodarczej w zakresie obro

b/ MGOPS - ul. Polna 4

tu kwalifikowanym materiałem siewnym - 6,68 zl

4. Zwalnia się od podatku od nieruchomości - nie

od 1 m2 powierzchni użytkowej,

ruchomości lub ich części stanowiące własność

4 - od pozostałych budynków lub ich części - 3,90

gminy zajęte na potrzeby prowadzenia działalno

zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

ści gospodarczej w zakresie kultury, kultury fizycz
nej i sportu, takie jak:
a/ boiska sportowe z przynależnymi obiektami

organizacyjnych nic mających osobowości praw

b/ budynki i obiekty zarządzane przez Wroniccki
Ośrodek Kultury

gającą na prowadzeniu działalności gospodarczej -

5/ Zwalnia się gminę z podatku od nieruchomości za:

5 - od budowli - 2% ich wartości, określonej na
podstawie art.4 ust. 1 pkt 2 oraz ust.4 -6 ustawy o
podatkach i opłatach lokalnych,
6 - od gruntów związanych z działalnością gospo
darczą inną niż działalność rolnicza lub leśna, z wy
jątkiem związanych z budynkami mieszkalnymi 0,38 zl od 1 m2 powierzchni,

b/ hotel - ul.Powst.Wlkp.28
c/ biurowiec - ul.Powst.Wlkp.23
d/ budynki po byłej PFM - ul.Poznańska
cI grunty stanowiące własność gminy nic będące
w posiadaniu osób fizycznych i jednostek organizacyjnych.
f/ cmentarz komunalny

h/ budynki po filiach szkolnych

a/ będących użytkam i rolnym i nic w chodzący

i/ świetlice wiejskie

mi w skład gospodarstw rolnych w rozum ieniu

z 1994 r. N r 1, poz.3 oraz z 1996 r. N r 91,
poz.409) w ykorzystyw anych na cele rolnicze 0. 02 zł od 1 m2 pow ierzchni (2,00 zł za 1 ar),
b/ pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne re
tencyjne lub elektrowni wodnych - 2,77 zł od 1 ha

1.

Obniża się stawkę podatku od nieruchomości

od budynków lub ich części związanych z prowa
dzoną działalnością gospodarczą inną niż rolni

zm. 01.12.1999 r., lat 70 (Chojno-Wieś)
3. S ta n isła w H ojan
zm. 03.12.1999 r., lat 90 (Głuchowo)
4. Józefa Jeziersk a z d. Skrzypczak
zm. 05.12.1999 r., lat 86 (Ćmachowo)

URZĄD MIASTA I GMINY
WE WRONKACH
ul. Ratuszowa 5
64-510 Wronki
teł. (0-67) 254-11-35
fax (0-67) 254-01-54
Czynny:
- poniedziałki
w godz. 8.00-16.00
- wtorek - piątek
w godz. 7.30 - 15.30
w soboty Urząd nieczynny

BIURO RADY MIASTA 1 GMINY
czynne w godzinach pracy Urzędu,
teł. (067) 254-00-18

Dyżur Przewodniczącego Rady:

nych zajętych na prowadzenie działalności gospo

w poniedziałki, w godz.: 13.00 - 15.00

darczej z 13,88 zł na 6,94 zl od lm 2 powierzchni

Biuro Poselskie
posła Romualda Ajchlera

użytkowej na okres 12 miesięcy dla osób:
a/ zwolnionych z pracy na podstawie art. 1 ust. 1 i 2

§2

oraz art. 10 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. o
szczególnych zasadach rozwiązywania z pracow

1. Zwalnia się rencistów, którzy zdali gospodarstwo

nikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących
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2. L eon Ł a w n icza k

cza lub leśna oraz od części budynków mieszkal

powierzchni,
c/ pozostałych - 0,05 zł od 1 m2powierzchni

zm. 01.12.1999 r., lat 45 (Wronki)

§3

przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o
podatku rolnym (Dz.U. z 1993 r. Nr 94, poz.431,

ZMARLI
mieszkańcy miasta
i gminy Wronki

a/ budynki po byłej Tuczami w Szklarni

g/ hotel z kręgielnią
7 - od gruntów:

roku.

1. E u g en iu sz C zura

nej, prowadzących statutową działalność nic pole
4,54 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

§6
U chw ała w chodzi w życie z dniem ogłoszenia,

użytkowej,

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

a/ od domów letniskowych stanowiących własność
osób fizycznych oraz osób prawnych i jednostek

W ykonanie uchw ały pow ierza się Zarządow i
M iasta i G m iny Wronki.

lei. (0-67) 254-00-18
Czynne w poniedziałki,w godz. 15.00 -17.00:
- w 1 i 3 pon. m-ca przyjmuje radca prawny
- w ostatni poniedziałek m-ca przyjmuje Poseł.
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OPŁATY - PODATKI
OPŁATA TARGOWA

WODA I ŚCIEKI
U C H W A Ł A N r X V I /1 4 6 / 99
R ady M iasta i G m iny W ronki z dnia 14 grudnia 1999 r.
w spraw ie opłat za wodę i w prow adzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity
tekst z 1996 r. Dz.U. Nr 13, poz. 74 ze zmianami) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996
roku o gospodarce komunalnej (Dz. U. Nr 121, poz. 770 ze zmianami) Rada Miasta i Gminy Wronki
uchwala co następuje:

§1

§3

1. Ustala się opłatę netto za wodę pobieraną z urzą
dzeń zaopatrzenia w wodę przez gospodarstwa do
mowe w wysokości 1,73 zl/m3.

Opłaty netto, o których mowa w § 1 i 2 zwiększa
się o należny VAT.
§4

2. Ustala się opłatę netto za wodę pobieraną z urzą
dzeń zaopatrzenia w wodę przez pozostałych od
biorców w wysokości 2,50 zł/ m3.

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci
moc Uchwała nr VIII/83/99

§2
1. Ustala się opłatę netto za wprowadzanie ścieków
do urządzeń kanalizacyjnych przez gospodarstwa
domowe w wysokości 1,79 zł/ m 3.
2. Ustala się opłatę netto za wprowadzanie ścieków
do urządzeń kanalizacyjnych przez pozostałych do
stawców 2,15 zł/ m ’.

Rady Miasta i Gminy z dnia 26 marca 1999 r. w
sprawie opłat za wodę i wprowadzanie ścieków
do urządzeń kanalizacyjnych.
§5

U ch w ała X V I /1 3 4 / 99
R ady M iasta i G m iny W ronki
z dnia 14 grudnia 1999 roku
w spraw ie określenia zasad ustalania i poboru
dziennych staw ek opłaty targow ej.
N a podstawie art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 i 3 usta
wy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opła
tach lokalnych ( Dz. U. Nr 9, poz. 31 z później
szymi z m ia n am i) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 i art.
40 ust. i ustaw y z dnia 8 m arca 1990 r. o sam o
rządzie gm innym ( tekst jednolity Dz. U. Nr 13,
p o z .74 z 1996 r. z późniejszym i zm ianam i )
R ada M iasta i G m iny W ronki uchw ala, co
następuje

§1
Określa się dzienną stawkę opłaty targowej :

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Przed
siębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. we Wronkach

§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia

1. Przy sprzedaży trzody chlewnej, bydła i koni
6.50 zł
2. Przy sprzedaży artykułów rolno - spożywczych:

Zestawienie cen obecnych i proponowanych przez Zarząd spółki PK i uchwalonych przez Radę (zapisane
pogrubionym drukiem) zawierają poniższe tabele:

a/ z samochodu, platformy, przyczepy
6.50 zł

WODA

b/ ze stołu targowego za 1 stoisko
5.00 zł

Ceny proponow ane z VAT- cm (7%)
Odbiorcy

Ceny

Bez
przejmowania
aportu

Z aportem
Zamość

Z aportem
Zamość
+ Nowa Wieś

Z aportem Zamość
+ Nowa Wieś
+ Popowo

wody

obecne

Gospod.
domowe

1,50 zł/m3

1,77 zł/m3

1,85 zl/m3

1,95 zł/m3

1,97 zł/m3

Pozostali

2,35 zł/mJ

2,57 zł/m3

2,68 zł/m 3

2,78 zł/m3

2,81 zł/m3

ŚCIEKI

c/ ze stołu, straganu itp.o powierzchni do 2,5 m:
ustawionego we własnym zakresie przez sprzeda
jącego 5,00 zł
- za każdy rozpoczęty dodatkowy 1 m2 zajęty to 
warem 2,00 zł
d/ z ręki, koszyka, skrzynki, wiadra, itp
0,80 zł

3. Przy sprzedaży artykułów pozostałych:

Dostawcy ścieków
Gosp. domowe

Ceny obecne

Pozostali

Ceny proponow ane z VAT- em (7%)

1,50 zł/m3

1,95 zł/m3

1,92 zł/m3

2,30 zl/m3

PRZYCZEPY. A UTOBUSY

a/ z samochodu, platformy, przyczepy
20.00 zł
b/ zc stołu targowego za 1 stoisko
14.00 zł

cl zc stołu, straganu itp. o pow. 2,5 m2 ustawione
U ch w ała nr X V I / 137 / 99

Rady M iasta i Gm iny W ronki z dnia 14 grudnia 1999r.
w sprawie podatku od środków transportow ych
Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9,
poz. 31 z póź. zm.) oraz art. 18 ust. 2, pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym / Dz. U. z 1996r., Nr 13, poz. 74 z póź. zm / Rada Miasta i Gminy Wronki uchwala, co następuje :

§l
Ustala się roczne stawki podatku od środków trans
portowych w wysokości:
1. Od samochodów ciężarowych oraz ciągników
siodłowych i balastowych o ładowności samocho
du lub nacisku na siodło ciągnika:
a/ od 2t do 4t włącznie
476 zł
b/ pow. 4t do 6t włącznie
649 zł
c/ pow. 6t do 8t włącznie
769 zł
d/ pow. 8t do lOt włącznie
1.137 zł
c/ pow. lOt do 12t włącznie
1.493 zł
f/ pow. 12t
2.081 zł
2. Od przyczep i naczep
a/ pow. 5t do 20t
150 zł
b/ pow. 20t
263 zł
3. Od autobusów
a/ do 15 miejsc siedzących
324 zł
b/ pow. 15 miejsc do 30 miejsc siedzących 597 zł
c/ pow. 30 miejsc siedzących
1.309 zł

moc Uchwała Nr IV/17/98 Rady Miejskiej Wro
nek z dnia 22 grudnia 1998 roku w sprawie podat
ku od środków transportowych.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia,
z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2000 roku.

UZASADNIENIE

§2

Art. 10 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lo
kalnych nakłada na Radę obowiązek określenia
rocznych stawek podatku od środków transpor
towych, z tym, że roczna stawka podatku od jed 
nego środka transportowego nic może przekro
czyć górnych granic stawek kwotowych ustala
nych corocznie rozporządzeniem M inistra Finan
sów . P rz y o k re ś la n iu sta w e k R ad a m oże
uwzględniać rodzaj środka transportowego, ła
downość, masę całkowitą, wiek, nacisk na sio
dło ciągnika albo liczbę m iejsc do siedzenia
(art. 10 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach
lokaln y ch ).

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Mia
sta i Gminy Wronki.
§3
Z dniem wejścia w życic niniejszej Uchwały, traci

Zwolnione z podatku są przyczepy i naczepy o
ładowności powyżej 5 ton, wykorzystywane na cele
rolnicze przez podatników opłacających podatek
rolny (art. 8 pkt 4 w/w ustawy).
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go we własnym zakresie przez sprzedającego
14.00 zł
- za każdy rozpoczęty dodatkowy 1 m2 zajęty to
warem 7,00 zł
d/ z ręki, koszyka, skrzynki, itp
4.50 zł

§2

*

1. Zarządza się pobór opłaty targowej za pokwito
waniem przyjętej należności na drukach ścisłego
zarachowania (w drodze inkasa).

2. Poboru opłaty targowej na terenie gminy doko
nuje inkasent wyznaczony przez Burmistrza.

3. Inkasent otrzymuje wynagrodzenie w wysoko
ści 10 % zainkasowancj opłaty targowej.

§3
Traci moc Uchwała Nr IV/13/98 Rady Miejskiej
Wronek z dnia 22 grudnia 1998 roku w sprawie
określenia zasad ustalania i poboru dziennych stawek
opłaty targowej.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta
i Gminy Wronki.

§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia
przez rozplakatowanie w miejscach publicznych,
z m ocą obow iązującą od dnia 1 stycznia 2000
roku.

5

PODATKI - BUDŻET
PO D ATE K OD P O SIA D A N IA P S Ó W
Rada Miasta i Gminy ustaliła wysokość rocz
nych stawek podatku od posiadania psów
w sposób następujący:
- na terenie miasta:
a/ od posiadania jednego psa w budynkach
jednorodzinnych -16,00 zł
b/ od posiadania jednego psa w budynkach
wielorodzinnych -17,00 zł
c/ od posiadania każdego następnego psa
- 24,50 zł
- na terenie wsi:
a/ rolnicy od posiadania trzeciego psa i każ
dego następnego - 24,50 zł
b/ pozostali mieszkańcy od posiadania drugie
go psa i każdego następnego - 24,50 zł

STAW KA P O D A T K I]R O L N E G O
U chw ała nr: X V I /133 199
Rady Miasta i Gminy Wronki
z dnia 14 grudnia 1999 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta
przyjm owanej jako podstaw ę obliczania
podatku rolnego na obszarze miasta i gminy
Wronki.
Na podstaw ie art. 6 ust. 3 ustaw y z dnia
15 listo p a d a 1984 r. o p o d atk u ro ln y m
/tekst jednolity Dz. U. Nr 94 poz. 431 z
1993 r. ze zm ./ oraz art. 18 ust. 2 pkt. 8
i art. 40 ust. 1 ustaw y z dnia 8 m arca
1990 r. o sam orządzie gm innym (tekst
je d n o lity z 1996 r. Dz. U. N r 13 poz.
74 z późn. zm) Rada M iasta i G m iny
Wronki uchwala, co następuje:
§1.

Zwolnienia dotyczą:
- wszystkich mieszkańców na terenach wiej
skich, nie posiadających gospodarstwa rolne
go zwalnia się z podatku od posiadania jed
nego psa.
- emerytów i rencistów w wieku powyżej 60
lat z podatku od posiadania jednego psa.
Podatek płatny jest z góry, bez wezwania, w
terminie do dnia 15 marca, albo w ciągu dwóch
tygodni od dnia nabycia psa, na konto Urzę
du Miasta i Gminy Wronki w Banku Spółdziel
czym we Wronkach, nr: 89610002 - 752 3600 - 11, a z terenu wsi w drodze inkasa po
bieranego przez sołtysów (za wynagrodzeniem
w wysokości 10% od zainkasowanej kwoty
podatku).
Posiadacze psów są obowiązani do niezwłocz
nego informowania o zaistnieniu okoliczno
ści mających wpływ na powstanie lub wyga
śnięcie obowiązku podatkowego od psów.
[Uchwala nrX V I/1 3 5 /9 9 Rady Miasta i Gmi
ny Wronki z dnia 14 grudnia 1999 r. Podstawa
prawna: art. 14 pkt 1 -4 ustawy z dnia 12 stycz
nia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz. U. nr 9, poz. 31 z późniejszymi zmianami)
oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. nr 13 poz. 74 z 1996
roku z późniejszymi zmianami)].

Obniża się średnią cenę skupu żyta okreś
loną w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listo
pada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jedno
lity Dz. U. Nr 94 poz. 431 z 1993r.) usta
loną przez Prezesa GUS z 29,11 zł za 1 q na
22,00 zł za 1 q.
§2.
Obniżoną cenę żyta za 1 q określoną w § 1
stosuje się jako podstawę do naliczenia
stawki podatku rolnego z 1,00 ha przelicze
niowego w 2000 r. na obszarze miasta i
gminy Wronki.
§3.
Traci moc uchwała Nr IV /18/98 Rady Miej
skiej Wronek z dnia 22.12.1998r. w sprawie
obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmo
wanej jako podstawę obliczania podatku rol
nego na obszarze gminy Wronki.
§4.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządo
wi Miasta i Gminy Wronki
§5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłosze
nia, przez rozplakatowanie w miejscach pu
blicznych, z m ocą obow iązującą od dnia
1 stycznia 2000 roku.

PROJEKT BUDŻETU
gminy Wronki na 2000 rok.
W projekcie budżetu na 2000 rok przyjęto
dochody w wysokości 21.722.000 zł, co sta
nowi wzrost w stosunku do przewidywanego
wykonania br. o 7,89 %, w tym:12
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań
stwa na zadania bieżące z zakresu administra
cji rządowej w wysokości 1.863.536 zł.
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań
stwa na zadania bieżące na podstawie poro
zumień z organami administracji rządowej w
wysokości 83.000 zł.
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3. Budowa dwóch kotłowni - 800.000 zł
4. Adaptacja budynku biurowego na miesz
kania - Szklarnia - 300.000 zł
5. Budow a sali gim nastycznej przy S.P.
w Biezdrowie - 650.000 zł
6. Remont S.P. w Nowej Wsi - 350.000 zł
Razem: 5.500.000 zł
Wydatki planuje sie na:
Rolnictwo - 62.100 zł - utrzymanie przepu
stów i rowów melioracyjnych, badanie gleby itp.
T ran sp o rt - 1.035.100 zł - utrzymanie,
remonty dróg gminnych, bieżące naprawy
ulic, placów, remont nawierzchni ulic, utrzy
manie promu w Wartosławiu.
G ospodarka kom unalna - 5.159.000 zl oczyszczanie m iasta, utrzym anie zieleni,
oświetlenie ulic, konserwacja oświetlenia
ulicznego, zagospodarowanie przestrzenne,
zadania inwestycyjne - 3.900.000 z l .
G ospodarka mieszkaniowa oraz niemate
rialne usługi kom unalne - 2.780.000 zł utrzymanie ochotniczych straży pożarnych,
opracowania geodezyjne i kartograficzne, go
spodarka gruntami i nieruchomościami na te
renie miasta i gminy, zadania inwestycyjne 1.180.000 zl.
O św iata i wychowanie - 11.517.000 zł przeznacza się na utrzymanie szkół podsta
wowych, gimnazjów, przedszkoli, świetlic
dziecięcych, dowożenie uczniów do szkół oraz
utrzymanie SAPO, zadania inwestycyjne 3.100.000 zł
K u ltu ra i sztuka - 757.200 zł - przeznacza
się na dotację dla Wronieckiego Ośrodka
Kultury i świetlic wiejskich.
O chrona zdrow ia - 220.000 zł - przeznacza
się na wydatki związane z realizacją progra
mu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych.
O pieka społeczna - 2.557.300 zł - przezna
cza się na zasiłki i pomoc w naturze, dodatki
mieszkaniowe, zasiłki rodzinne, pielęgnacyj
ne, dożywianie dzieci w szkołach podstawo
wych i utrzymanie MGOPS.
Kultura fizyczna i sport - 80.000 zł - wy
datki obejmują finansowanie imprez sporto
wo - rekreacyjnych o zasięgu gminy (turnie
je, spartakiady).
T urystyka i wypoczynek - 70.000 zł - prze
znacza się na utrzymanie ośrodków wczaso
wych w Chojnie i Wartosławiu.
A dm inistracja państw owa i sam orządow a
- 2.708.944 zł przeznacza się na Radę (diety
dla radnych), wydatki związane z utrzyma
niem Urzędu Miasta i Gminy, prowizje sołty
sów, promocja gminy, działalność Straży
Miejskiej.
Bezpieczeństwo publiczne - 700 zł - obro
na cywilna.

Wydatki ustala się na poziomie 27.222.000
zł, co stanowi wzrost do przewidywanego wy
konania br. o 33,22 %.
Źródłem pokrycia deficytu budżetu będzie
kredyt bankowy w wysokości 5.500.000 zł,
z czego zostaną sfinansowane zadania inwe
stycyjne:

Urzędy naczelnych organów władzy - 2.436
zł - są to koszty związane z prowadzeniem
stałego rejestru mieszkańców.

1. Kanalizacja sanitarna i deszczow a1.100.000 zł
2. Wysypisko śmieci Bielawy i rekultywacja
wysypiska śmieci Samołęż - 2.300.000 zł

Bieżące informacje dotyczące projektu budżetu
można uzyskać u Skarbnika Gminy (pokój nr 7)
w godzinach urzędowania, tj. od 8.00 do
15.00.

Różne rozliczenia - 272.220 zl stanowi 1% pla
nowanych wydatków jako rezerwa budżetowa.
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SPRAWY SAMORZĄDOWE

CZYNSZ
M IE S Z K A N IO W Y
Rada Miasta i Gminy Wronki uchwaliła nowe
stawki czynszu regulowanego za najem lo
kali mieszkalnych oraz socjalnych na terenie
gminy Wronki, które obowiązywać będą od
dnia 1 lutego 2000 r. i wzrastają odpowiednio:
• z 1,66 zł na 2,00 zł za 1 m2 - wmieście
• z 1,23 zł na 1,50 zł zal m2 - na terenie so
łectw
■25% tych kwot w lokalach socjalnych.
[U chwala nr X V I /J 3 8 / 99 R ady M iasta
i Gminy Wronki z dnia 14 grudnia 1999 r.
Podstawa prawna: art.26 ust.l i art. 30 usta
wy z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali miesz
kalnych i dodatkach mieszkaniowych (tekstje d 
nolity z 1998 1: D z . U. Nr 120, poz. 787 ze zm.)
oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 1: o samorządzie gminnym (tekstjednolity
z 1996 r. Dz. U. Nr 13, poz. 74 z późn. zm)j
Maksymalny czynsz regulowany nie może
przekroczyć w stosunku rocznym 3% warto
ści odtworzeniowej lokalu. Wartość odtworzeniową lokalu wyznacza iloczyn jego po
wierzchni użytkowej lokalu i wskaźnika prze
liczeniowego 1 m2 powierzchni użytkowej
budynku mieszkalnego, ustalonego przez
wojewodę. Biorąc pod uwagę wskaźnik Wo
jewody Wielkopolskiego, ustalony za IV kw.
1999 r. w wys. 2.068 zł., maksymalny czynsz
regulowany nie może przekroczyć kwoty 5,17 zl
za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu.

R o ln iczy p ro test
Dla siedmiuset plantatorów buraka cukrowe
go cukrowni w Szamotułach nie będą to we
sołe święta. Do dnia 21. grudnia 1999 roku
cukrownia nie wypłaciła rolnikom ani zło
tówki za odstawione buraki. Trzeba przypo
mnieć, że jest to kolejny zakład, który nie wy
wiązuje się z kontraktów. W tym roku rolni
kom za rzepak zapłacono niecałe 50 % warto
ści ceny ubiegłorocznej. Podobnie jest z plan
tatorami ziemniaków, którym również zapła
cono część, a resztę mają otrzymać w pierw
szym półroczu 2000 roku.
Wpływa to z pewnością na stopę życiową rolni
ków. Nikt nie zwolni ich z płacenia kredytów,
podatków oraz utrzymania rodziny. Gospodar
stwa rolne upadają. To wśród tej grupy społecz
nej najbardziej widoczna staje się zwykła bieda.
12. grudnia w Brześciu Kujawskim odbył się
protest rolników Związku Plantatorów Bura
ka Cukrowego przeciwko cukrowniom nie
płacącym rolnikom za ich zbiory. Wzięli w nim
udział również rolnicy gminy Wronki, nale
żący do Związku Plantatorów Roślin Okopo
wych i Kółek Rolniczych.
20 grudnia 1999 roku zebrał się w Szamo
tułach komitet protestacyjny plantatorów
buraka cukrowego, którem u przewodniczył
Edw ard Ławniczak. W wyniku wspólnych
ustaleń postanowiono:
1) w przypadku niedotrzymania terminu za
płaty zobowiązać Zarząd cukrowni Szamotuły
do przygotowania rozliczeń (wydanie ekwiwa
lentu za odstawione buraki w postaci cukru)
2) akcja protestacyjna polegać będzie na przejeź
dzić środkami transportu do cukrowni Szamotu
ły po należny cukier w dniu 11 stycznia 2000 roku
(licząc po cenie kosztów produkcji cukrowni).
Informacje rozesłano do banków, cukrowni
i starostwa.
C zarny K ruk
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Na powiArowycH progach
Dróg powiatowych mamy kilka na terenie
gminy Wronki, ich szczegółowy wykaz zamie
ścimy w kolejnym numerze W ronieckich
Spraw. Stan tych dróg i ulic w mieście nie
odbiega od gminnych czy wojewódzkich, wie
le z nich jest w złym stanie i zachodzi pilna
potrzeba przeprowadzenia remontu.
Zarząd M i G ustalił najpilniejsze potrzeby
w zakresie prac na drogach powiatowych:
1) modernizacja ul. Mickiewicza na od
cinku od wjazdu na Os. Borek do wjaz
du do nowo budowanej fabryki pralek
- poszerzenie drogi i budowa chodników,
2) budowa chodników na drodze Nowa
Wieś - Ordzin - Szamotuły we wsi Samołęż na odcinku od figury do sklepu,
3) przebudowa skrzyżowania ul. Nowej
z ul. Powstańców Wlkp - budowa ronda.
Potrzeby te przekazano do Starostwa Powia
tu Szamotulskiego, celem włączenia ich do
zadań gospodarczych na rok 2000.

Starostw o, ja k poinform ow ał „W S” wicestarosta Paweł Mordal, ma znacznie więcej
zadań do wykonania na drogach niż pienię
dzy na ich przeprowadzenie. Wobec takiego
stanu rzeczy zwróciło się do gmin powiatu o
partycypację w kosztach remontów dróg po
wiatowych w wysokości 20%. Są samorządy,
które na ten układ przystały. "Wronki są opor
ne" - stwierdzają w starostwie. Potwierdza to
burmistrz Michalak, twierdząc, że jest to za
danie własne powiatu i Zarząd M i G Wronki
nie zamierza dotować wszystkich przedsię
wzięć przynależnych obowiązkom starosty.
Gmina Wronki partycypuje finansowo w utrzy
manie m. in.: jednostki komunikacji, promu,
utrzymuje gimnazjalny oddział specjalny.
Starostwo w sprawie remontu dróg powiato
wych zajmuje zdecydowane stanowisko, że
będzie przeprowadzać remonty w pierwszej
kolejności na drogach w tych gminach, które
mają swój finansowy udział w tym zadaniu.
P.B.

Od Bielaw nie odstąpimy !
Jak informowaliśmy w ostatnim numerze WS,
efektem spotkania wójtów i burmistrzów po
wiatu szamotulskiego z przedstawicielami
Firmy RESY-POL (zajmującej się zagospo
darowaniem odpadów) w Pniewach, był wy
jazd do Niemiec w celu obejrzenia zakładu
przerobu śmieci funkcjonującego w Rugii.
Wyjazd odbył się w dniach 9-10 grudnia br.
na zaproszenie firmy Nehlsen, zajmującej się
przetwarzaniem odpadów. Wśród starostów,
burmistrzów, wójtów, przewodniczących rad
i urzędników z ochrony środowiska powia
tów zachodniej Wielkopolski, Wronki repre
zentowali: burmistrz - Kazimierz Michalak
i przewodniczący rady - Leszek Bartol.
15 grudnia w sali obrad wronieckiego ratusza
doszło do spotkania radnych z przedstawicie
lami Społecznego Komitetu Obrony Jasionny, Obelżanek, Rzecina i Smolar, o które Ko
mitet od dawna zabiegał. Uczestniczyli w nim
również burmistrzowie Wronek i autorzy kon
cepcji budowy zakładu składowania i utyli
zacji odpadów w Bielawach.
Spotkanie prowadził Leszek Bartol, który zdał
relację z pobytu w Rugii. W oparciu o zro
bione zdjęcia przedstawił technologię prze
robu odpadów komunalnych tam stosowaną.
Polega on na monitorowanym systemie od
bioru wysekcjonowanych odpadów, segrega
cji śmieci, rozdrabnianiu, przyspieszonym
rozkładzie biologicznym i wysuszaniu (nawet
do 1/3 objętości). Z odpadów takich jak tka
niny i opakowania produkuje się materiał opa
łowy. Wszystko jest przetworzone, a proces
utylizacji praktycznie bezodpadowy. Jest to
nowoczesny zakład przerobu odpadów, który
nie zagraża środowisku. Obsługuje go 100
osób i położony jest w bliskim sąsiedztwie
siedlisk ludzkich.
Ekonomiczne funkcjonowanie takiego zakła
du jest opłacalne jeżeli obsługuje obszar za
mieszkany przez ok. 120 tys. mieszkańców.
W naszym przypadku byłaby to inwestycja

obejmująca sąsiadujące gminy z trzech po
wiatów. Przedstawiciele firmy Nehlsen przy
jad ą do nas w celu zapoznania się z warun
kami w jakich mógłby powstać podobny za
kład w tym rejonie Wielkopolski. Zbiorą nie
zbędne dane i przedstawią kalkulację kosz
tów budowy zakładu i jego późniejszej eks
ploatacji. Tylko od zainteresow ania gmin
będzie zależeć czy skorzystają z oferty firmy
Nehlsen. Jest ona otwarta na każdy wariant samodzielnego inwestowania (wówczas opła
ty za odbiór śmieci będą większe) lub z udzia
łem gmin.
Pan p rzew odniczący p o d k reślił dążenie
w ładz gminy Wronki do szybkiego rozw ią
zania problem u zagospodarow ania odpa
dów komunalnych. Każda sensowna pro
pozycja będzie analizow ana, ale o w ybo
rze metody zadecyduje czynnik ekonomicz
ny i bezpieczeństw o środow iska.
Burmistrz Michalak oświadczył, że perspek
tywa skorzystania - w bliżej nie określonym
czasie - z now ej tech n o lo g ii nie m oże
wstrzymać podjętej budowy zakładu skła
dowania odpadów w Bielawach, tym bar
dziej, że nie ma przeszkód w postępowaniu
adm inistracyjno - prawnym. Dodał też, że
nie w yklucza się możliwości usytuow ania
z a k ła d u u ty liz a c ji o d p ad ó w w w e rsji
N ehlsen w Bielaw ach.
Do tej pory usatysfakcjonowani ze spotkania
i z tego co usłyszeli członkowie Komitetu
Obrony („Nie mamy nic więcej do powiedze
nia. Usłyszeliśmy to co chcieliśmy. Teraz wie
cie więcej niż my.” - Powiedział Bogusław Sa
rnecki), po słowach burmistrza byli nieco za
wiedzeni. Piotr Wojnowski wyraził swoje nie
zadowolenie z takiego pomysłu. Jego zdaniem
Komitet będzie dalej protestował, chociaż
zdaje sobie sprawę, że zablokowanie budowy
zakładu o tak nowoczesnej i bezpiecznej tech
nologii będzie trudne.
P. Bugaj

------------------------
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OGŁOSZENIA • REKLAMA

SKLEP Z ARTYKUŁAMI PRZEMYSŁOWYMI

SPECJALISTYCZNE
GABINETY
LEKARSKIE

przy Rynku 4

Tu kupisz ciekawe prezenty - upominki
*artykuły elektryczne gospodarstw a d o m o w e g o

Wronki, ul. Sierakowska 4
tel. (067) 254 07 75

*szkło * porcelanę * plastyki
/\

* ozdoby świąteczne * fajerwerki

Wszystkim Klientom najserdeczniejsze życzenia
zdrowych, radosnych świąt Bożego Narodzenia
i szczęśliwego N ow ego Roku 2000

DERMATOLOG
dr

n. m ed. Mariola Pawlaczyk
poniedziałek - od 15.30

życzy K rzyszto f Siuda

CHOROBY W EW NĘTRZNE
EKG

soom tu m

Katarzyna Gudzio

lek. m ed.

wtorek od 16.00

Już od 13 grudnia zaprasza Państwa
nowo otwarte SOLARIUM na Os. Borek 8
czynne od poniedziałku do soboty
w godzinach 1100 - 2000
w niedziele - na życzenie klienta
informacja telefoniczna: 254 15 50

U S G
serce - echo - p rzep ływ y - tarczyca
ja m a b rzu szna - gin ek ologia

Adam Fundowicz

lek. m ed.

środa 1 1 .0 0 - 13.00

Serdecznie zapraszamy!!!

NEUROLOG
d r n. med.

ZAKŁAD
HANDLOWO-USŁUGOWY
**

WAKAR

WALDEMAR FRĄCKOWIAK
N ow a W ieś
ul. G órna 11
64-510 W ro n ki

SPAWANIE
ALUM INIUM

•

z możliwością usługi u klienta
Janusz Rzepa
Wronki, ul. Topolowa 11
tel.: 254 94 39

•

•

Jerzy Mularczyk

schorzenia n eu rologiczn e
badania p rofilak tyczn e
p racow n ik ów - w tym do p racy
na w ysokości
badania k ierow ców :

- wstępne - okresowe - kontrolne
środa - od 14.00

tel. dom. (067) 254-29-54
tel. kom. 0-604-740-182
LARYNGOLOG

Poleca usłusi:
/ szpachlowanie / malowanie
/ tapetowanie
/ układanie glazury i terakoty
/ montaż płyt gipsowych
/ montaż okien i drzwi PCV
/ montaż paneli
/ szklenia okien
i drzwi u klienta
Firma wystawia faktury VAT.
Towar dowozim y własnym transportem.
R a d o s n y c h

S u s ią ć

c .T )o S ie g o

2 0 0 0

S 2ohu!j

K U P I Ę
samochody Daewoo
po wypadku,
tel. 0 6 0 2 2 2 6 1 2 6

Choroby uszu, nosa, gardła, krtani
lek. m ed.

Marian Zawada

czwartek - od 16.00

OKULISTA
•
•

SPR ZED A M
19 rat na samochód Nubira
Podejmując decyzję zyskasz
6 r a t g r a tis

Kontakt: Jan Wrembel
Ćmachowo 33,
tel.: 254 72 41

jaskra i inne choroby oczu
operacje oczu w Poznaniu
(na Kasę Chorych)
•
badania okresowe
i do pracy na wysokości
•
soczewki kontaktowe
•
okulary (recepty zniżkowe)
lek. med.

Sylwester Cybulski
piątek od 15.00
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W IEŚCI Z LEŚNEJ

Europejczycy w Sejmie
Siedmioosobowa reprezentacja Klubu E u
ropejczyków działającego p rzy Zespole
Szkół Zawodowych n r 1 we W ronkach wraz
z kolegami z Szamotuł 1 grudnia br. uczest
niczyła w obradach Sejmu RP. Do wyjazdu
doszło dzięki inicjatywie radnego powiato
wego, Antoniego Przewoźnika (na co dzień
wiceprezesa PSS Społem) przy akceptacji
Zarządu Powiatowego Koła Unii Wolności
w Szamotułach. O tym, co przeżyli, napisała
Ewelina Kubiak:
We wczesnych godzinach rannych, o godz.
3.30 wraz z prof. Marianem Śliwą wyruszyli
śmy autokarem na trasę naszej wyprawy - do
Warszawy. Na trasie dosiedli do nas koledzy
ze szkól szamotulskich. W milej atmosferze,
rozpieszczani łakociami sponsorów dotarli
śmy do Sejmu około godz. 10.30. Tam ocze
kiwał na nas poseł na Sejm RP (z naszego
regionu ) - Adam Stanisław Szejnfeld, który
wprowadził nas na salę obrad.
Znaleźliśmy się w gmachu, który do tej poty
oglądaliśmy tylko na ekranie telewizyjnym.
Dla wielu z nas było to duże i zapewne nieza
pomniane przeżycie. Możliwość spotkania z
posłami i przysłuchiwanie się obradom zro
biło na nas ogromne wrażenie.
W je d n ej z sejmowych sal spotkaliśm y się
z wybitnym działaczem politycznym i społecznym,

Ś w ięto w ieszcza
W ubiegłym roku wroniecki Zespół Szkól Za
wodowych nr 1 uczcił Rok Mickiewiczowski
cyklem konkursów i przedstawieniem według
Ballad i romansów. W tym roku przyszła pora,
aby upamiętnić drugiego z romantycznych
wieszczów - Juliusza Słowackiego. Inicjaty
wę polonistów, Ilony Fudali i Roberta Dorny,
podjęła młodzież technikum i liceum na Leśnej.
Główną częścią obchodów stały się poświę
cone twórczości romantycznego poety konkur
sy. Powstało 20 ciekawych prac plastycznych
- przede wszystkim ilustracje do utworów Sło
wackiego, ale też jeden portret poety i jedno
gipsowe popiersie. W innym konkursie dwu
osobowe zespoły rozwiązywały trudny test,
sprawdzający znajomość wybranych dzieł
wieszcza. Młodzież przygotowała się znako
micie; do finału zakwalifikowały się cztery
pary: D orota Nowak i Sebastian Jankow ski
(kl. IV liceum ogólnokształcącego), A nna
G rafka i M arta P rostak (również IV l.o.),
A rtu r N apierała i M aciej Purol (IV elektro
niczna A), Dariusz Brzozowski i Radosław
Kłosin (IV l.o.). W trzecim konkursie wystą
pili szkolni recytatorzy; prezentowali swoje
interpretacje tekstów Słowackiego.
Do obchodów włączyła się też młodzież ze
szkolnego kółka teatralnego. Przygotowano
krótką inscenizację według fragmentu Ferdy
durke Witolda Gombrowicza; główne role
przypadły D am ian o w i F ru k o w sk ie m u ,
R adosław ow i K łosinow i i Sław om irow i
Wronieckie Spraw y 23(130) 1999

postem na Sejm RP - Janem Litwińskim,
który z Sejmem związany je st od 1989 roku.
Zadawaliśmy wiele pytań, a posłowie udzie
lali wyczerpujących odpowiedzi i próbowali
rozwiać nasze wątpliwości. Dzięki panu Szejnfeldowi zwiedziliśmy także gmach Senatu.
K ilkugodzinny p o b yt w m iejscu spotkań
posłów i senatorów pozostawił w naszej pa
mięci znacznie więcej niż kilka lekcji historii
i wiedzy o społeczeństwie łącznie.
Miłym akcentem naszej wyprawy do stolicy
było zwiedzanie pięknych komnat Zamku Kró
lewskiego oraz spacer po uliczkach Starego
Rynku. Większość z nas starała się utrwalić
na kliszy fotograficznej to, co wzbudzało nasz
zachwyt. Po upływie czasu zdjęcia odświeżą
naszą pamięć i pozwolą wspomnieć to, co
przeżyliśmy. Mamy dług wdzięczności w sto
sunku do Sponsorów naszej wyprawy.
Z a dar serca pragniem y podziękować Z a 
rządowi Powiatowemu Koła Unii Wolności
w Szamotułach, Powszechnej Spółdzielni
Spożywców „Społem ” we Wronkach, H ur
towni Artykułów Spożywczych „ Hagra ” oraz
panom : Krzysztofowi Wiśniewskiemu, Jano
wi Hossie, oraz D ariuszow i Staszakow i.
Panu Antoniem u Przewoźnikowi dziękuje
m y ponadto za ufundowanie książek o tema
tyce integracji europejskiej.

Piochaczowi. Młodzi aktorzy przygotowali
też scenki, w oparciu o które miał się odbyć finał
konkursu znajomości utworów Słowackiego.
Finał tych kilkumiesięcznych przygotowań
odbył się w poniedziałek, 20 grudnia, już po
zamknięciu tego numeru Wronieckich Spraw.
Zapowiadał się okazale; miał wyłonić zwy
cięzców trzech konkursów (uhonorowanie
młodych miłośników twórczości wieszcza
wspaniałymi nagrodami było możliwe dzięki
hojności sponsorów) i być okraszony wspo
mnianym przedstawieniem Ferdydurke. Re
lację z tej imprezy zamieścimy w najbliższym
numerze WS.

Akcja pomocy
Tradycyjnie już, w przedświątecznym okre
sie młodzież liceum i technikum (pod pie
czą Roberta Domy) przygotowała zbiórkę
prezentów dla Domu M ałego D ziecka w
Krzyżu. Wspomogło nas wielu wronieckich
handlowców i hurtowników, po raz kolejny
dając wyraz swej wrażliwości i hojności.
Pomogli także pracownicy Urzędu Miasta i
Gminy. Zakończenie akcji zaplanowaliśmy
na 21 grudnia - w tym dniu swoje dary przy
nosili uczniowie ZSZ nr 1. Zwieńczeniem
przygotowań był wyjazd do domu dziecka
w dniu 22 grudnia. Dzieci w Krzyżu odwie
dziła grupa młodzieży; przekazano zebrane
dary.
O rezultacie zbiórki i wizycie w Krzyżu napi
szemy we Wronieckich Sprawach.
rd

□

BLIŻEJ PATRONA
W poprzednim numerze Wronieckich Spraw
sygnalizowałam, że społeczność szkolna z ul.
Leśnej od kilku miesięcy realizuje zadania
związane z przygotowaniami do nadania szko
le imienia i wprowadzenia w jej mury sztandaru
- najważniejszego symbolu placówki.
Tradycje tej szkoły są bardzo bogate, ponadpięćdziesięcioletnie. W każdym wronieckim
zakładzie pracy, na wielu odpowiedzialnych
stanowiskach pracują absolwenci technikum.
Wielu z nich pamięta, że szkoła imię już mia
ła. W czasie odchodzenia od wychowania so
cjalistycznego zaniechano pracy wychowaw
czej z tym patronem. Jego popiersie i sztan
dar szkoły z tym imieniem wyprowadzono do
muzeum.
Kryzys wychowania, znany całej polskiej
oświacie, nie ominął i tej placówki, chociaż
jest zapewne mniejszy niż w środowiskach
wielkomiejskich. Szkoła podjęła kroki zmie
rzające do poprawy tego stanu rzeczy, do szu
kania wzorców i ideałów wśród bohaterów
zwycięskiego powstania wielkopolskiego.
Związek człowieka z dziedzictwem własne
go regionu jest wartością, którą należy uświa
damiać młodzieży po to, by ukształtować po
czucie własnej tożsamości, wyrabiać posta
wy zaangażowania się w funkcjonowanie wła
snego środowiska i autentycznego otwarcia
na inne społeczności i kultury. Współczesny
patriotyzm wymaga stawiania czoła wielkim
problemom społecznym. Praca z patronem,
osadzenie pracy szkoły w tradycji lokalnej i
regionalnej stwarza szansę wsparcia systemu
wychowawczego, dlatego podjęto intensywną
pracę w tym zakresie. Na efekty pracy wycho
wawczej trzeba jednak czekać znacznie dłużej,
niż na efekty pracy dydaktycznej, ale przecież
nadziei nie można tracić.
Społeczność szkoły nie traci również nadziei
na pozyskanie sprzymierzeńców w trudnym
zadaniu, którym jest inwestowanie w uczpia i
bazę szkoły. Ponawia apel do byłych absol
wentów, obecnych rodziców, przedsiębiorców,
zakładów pracy, organizacji, władz samorzą
dowych i powiatowych oraz wszystkich ludzi
szczerego serca o pomoc finansową. Każda
złotówka przekazana na doposażenie bazy
szkolnej przy ul. Leśnej i organizację impre
zy zostanie przyjęta z dużą wdzięcznością.
K rystyna Tomczak
Przypominam konto, na które można wpła
cać dotację:

Zespół Szkół Zawodowych nr 1
ul. Leśna 17, 64-510 Wronki
BANK PEKAO SA I O/Wronki,
nr: 11001308 - 518 -2101 - 111 -1
z dopiskiem PATRON
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„Wolność krzyżami się mierzy”
Patriotyczny spektakl słowno-muzyczny przy
gotowała młodzież wronieckiego gimnazjum
w połowie grudnia. Znaczna, bo licząca 44
osoby grupa chłopców i dziewcząt pod kie
runkiem nauczycielek Stanisławy Poch i Bo
żeny Stróżyńskiej zaprezentowała widowisko,
będące atrakcyjną lekcją historii, dotyczące
okresu odzyskania niepodległości.
Widowisko to składało się z historycznych
scenek, pokazujących ważne momenty z po
wstania wielkopolskiego, powstań śląskich,
obrony Lwowa i wojny polsko-bolszewickiej,
przeplatane pieśniami. Organizatorki zadba
ły o ładną scenografię (kostiumy, rekwizyty)
i dobre zharmonizowanie słowa z muzyką.

nych szkół i takie wspólne występy bardzo
dobrze służą zintegrow aniu społeczności
uczniowskiej, służą wyrabianiu umiejętności
współpracy - a to jest jedno z najważniejszych
zadań zreformowanej szkoły.
Organizatorki za naszym pośrednictwem pra
gną podziękować wszystkim młodym akto
rom. Dokonali oni wielkiego wysiłku, przy
gotowując ten spektakl w krótkim czasie i
wystawiając po dwóch tylko próbach w sali
kinowej. Szybkie postępy artystyczne i zapal
młodzieży dobrze rokują na przyszłość, jak
chodzi o życie artystyczne w gimnazjum.

Odrębne podziękowania od Bożeny Stróżyń
skiej przekazujemy panu Włodzimierzowi Pi
woszowi, który bezinteresownie zapewnił
utrwalenie na taśmie wideo tego widowiska.
To jest bardzo ważne, aby dzieci mogły zoba
czyć siebie na scenie. Ostatnie przedstawie
nie, po obejrzeniu taśmy i wspólnym omó
wieniu usterek, wypadło najlepiej.
Zreformowana szkoła ma nie tyle wpajać wia
domości, co zapewniać wszechstronny rozwój
uczniów. Dobrze, że wśród coraz większej
liczby nauczycieli rośnie świadomość, iż
kształcenie w szkole to nie tylko lekcje. Inne
formy kształcenia, zwłaszcza łubiane przez
młodzież, są bardziej efektywne.
rrecj i

Spektakl został wystawiony trzykrotnie w sali
kina Gwiazda: 15 grudnia dla młodzieży gim
nazjum oraz dla szkół podstawowych, a na
stępnego dnia dla rodziców. O jego popular
ności świadczy fakt, że na przedstawieniu dla
rodziców pojawiła się grupa uczniów, którzy
chcieli ponownie zobaczyć występ swoich
kolegów. Szkoda tylko, że rodzice uczniów
gimnazjum pojawili się w niewielkiej liczbie
- dokonania uczniów to zbyt ważna sprawa,
żeby rodzice się nią nie interesowali.
Tego rodzaju im prezy są rzeczą w ażną,
zwłaszcza w przypadku takiej szkoły, jak
nowo powstałe gimnazjum. W jego pierw
szych klasach znaleźli się uczniowie z róż

JESTEŚMY SAMORZĄDNI
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Udało się - mamy swój Samorząd! W dniach
25-28 października w Zespole Szkół Zawo
dowych nr 2 we Wronkach odbyły się pierw
sze (po wielu latach przerwy) wybory do Sa
morządu Uczniowskiego.
Samorząd utworzyli uczniowie klas licealnych
i zawodowych. N ajpierw odbyły się wewnątrzklasowe wybory, które wyłoniły delega
tów (z każdej klasy został wytypowany jeden
przedstawiciel). 29 października spośród delega
tów wybrano przewodniczącą i zastępcę Samo
rządu Uczniowskiego. Przewodniczącą została ni
żej podpisana, a zastępcą - Marcin Wieczorek.
Wybory były oczywiście poprzedzone kam
panią wyborczą. Jej celem było przedstawie
nie danego kandydata lub kandydatki społecz
ności szkolnej.
Zaprzysiężenia nowo powstałego Samorządu
Uczniowskiego dokonał dyrektor szkoły Ry
szard Firlet. Opiekę nad Samorządem powie
rzono pedagogowi szkolnemu - Monice Kozbcr.
Utworzono dwie sekcje: organizacyjną i ra
diową. Sekcja organizacyjna jest odpowie
dzialna za przygotowywanie apeli, dyskotek
itp. Udało już się jej zorganizować dyskotekę
szkolną. Zabawa była przednia. Przyczyniła
się do tego na pewno muzyka, która jest pasją
Krzysztofa Grabowskiego - przewodniczące
go sekcji radiowej. Dzięki sekcji radiowej
podczas przerw jest u nas wesoło. Przesyła
ne są pozdrowienia i dedykacje. Oczywiście

płynie też dobra muzyka. Uczniowie sami
zadbali o to, aby w szkole było przyjemniej pewnego pięknego dnia w portierni urucho
mili radiowęzeł.
Samorząd Uczniowski chce brać udział w two
rzeniu historii szkoły. Dotychczas udało się:
- uruchomić szkolną stację radiową (radio
węzeł),
- zorganizować (za zgodą dyrektora szkoły)
dyskotekę szkolną,
- uzyskać zgodę Rady Pedagogicznej na lo
sowanie numeru lekcyjnego z dziennika.
Uczeń oznaczony tym numerem jest zwol
niony z odpowiedzi,
- wywalczyć prawo do obecności delegata
Samorządu Uczniowskiego na zebraniach
Rady Rodziców (uzyskanie przez nas tego
przywileju jest dla nas bardzo ważne).
To dopiero początek. Pragniemy, by w naszej
szkole żyło się łatwo i przyjemnie. Szkoła
wcale nie musi być nudna!
A nna Chraplak
przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego
Od redakcji:
Bardzo cieszy nas inicjatywa młodzieży z
Zespołu Szkół Zawodowych nr 2. Szczegól
nie zaś to, iż chcieliście podzielić się z czytel
nikami swoimi osiągnięciami. Nasze łamy są
dla Was otwarte. Piszcie - macic do nas tak
blisko.
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Klemens Stróiyński NOWE OBLICZE SZKOŁY (II)
Dla układu partnerskiego - a taki układ, jak
stwierdzono, zapewnia najbardziej efektywne
realizowanie celów i jest warunkiem dobrej
współpracy, więc dla układu partnerskiego
kluczowe jest jasne określenie reguł gry.
W przypadku nauki szkolnej taką bardzo
ważną grą (słowa tego używam w sensie ma
tematycznej teorii gier) jest ocenianie.

zawodowy, bo nauczył ucznia tego, czego na
leżało, a uczeń - bo uzyskał potrzebną w życiu
wiedzę, do tego zadowolenie z efektów wła
snego wysiłku, może jeszcze nagrodę na ko
niec roku szkolnego. Taki stan rzeczy jest po
żądany dla wszystkich, wszyscy wtedy korzy
stają - ale, wbrew pozorom, wcale nie jest to
łatwe do osiągnięcia.

Teoria wyróżnia gry o sumie zerowej i o su
mie niezerowej. Szachy są grą o sumie zero
wej. Jeżeli białe wygrają, to tym samym czar
ne przegrają. Ile zyskuje wygrywający, tyle
samo musi stracić przegrywający. W ekono
mii już, na przykład, jest wiele gier o sumie
niezerowej. Istotą dobrej gospodarki jest to,
że obie strony operacji finansowych zyskują
(choć, najczęściej, nie tyle samo). A pamię
tamy z socjalistycznej przeszłości, że czasem
obie strony tracą. Gra ekonomiczna to naj
częściej gra o sumie niezerowej.

P a rtn e rstw o
w s z k o le

I podobnie jest ze szkolnągrą w ocenianie. Może
być tak, że i nauczyciel, i uczeń ponoszą klęskę.
Bo nauczyciel, wystawiając stopnie nie odzwier
ciedlające prawdziwego stanu rzeczy, traci in
formację o wiedzy ucznia i pozbawia się możli
wości osiągania dobrych efektów pracy, a uczeń,
otrzymując ocenę, której nie akceptuje bądź nie
rozumie, traci motywację do nauki, pozbawia
się możliwości zdobycia wiedzy - nie mówiąc
już na przykład o powtarzaniu klasy.
Możliwe jest także, że i uczeń, i nauczyciel
wygrywają. N auczyciel uzyskuje sukces

Z MAŁA ROZMOWY
- Co to jest pomyślność? - Mała siedziała
w fotelu zwinięta w kłębek i obracała w pal
cach kartkę noworoczną. Na kartce był słoń.
- Pomyślność jest wtedy, kiedy wszystko się
udaje, no - buduje się dom i on stoi, albo
wypełnia się kupon totolotka i wygrywa.
Rozumiesz? - spytałam z podłogi, gdzie
w pozycji węża ubijałam piasek w donicy
z choinką. - Czy ona stoi prosto?
- Aha... - Mała kiwnęła głową. - To znaczy,
że pomyślność to po prostu szczęście?
- Mniej więcej. - Nie miałam pewności, czy
kiwnięcie dotyczyło choinki, więc wypełzłam
spod drzewka i obrzuciłam je krytycznym
spojrzeniem. - Ujdzie w tłoku - podsumo
wałam swoje wysiłki.
- To dlaczego tu napisali, że życzą szczęścia
i pomyślności? I jeszcze zdrowia? Jak się ma
szczęście, to jest się zdrowym, no nie?
- Właściwie... - Zastanowiłam się przez chwi
lę i wydłubałam igiełkę świerkową z rękawa
swetra. - Tak, chyba masz rację. Wystarczy
łoby napisać, że życzy się tylko szczęścia...
Pomóż mi z lampkami - poprosiłam.
Mała wstała z fotela i odłożyła kartkę na stół,
na którym piętrzyły się kartoniki z bombkami.
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Na początek jednak warto podać uczniom ni
żej zapisane zasady dotyczące oceniania i trzy
mać się ich w praktyce (może to zrobić wy
chowawca klasy). Zrobić to powinni nauczy
ciele, a domagać się tego powinni rodzice.
I nikt tu nie musi się czegokolwiek obawiać.
Co prawda, sami uczniowie będą kontrolować
nauczyciela, czy się wywiązuje z tego, co za
deklarował. Obawiać się tego jednak nie nale
ży, nauczyciel i tak je st na cenzurowanym.
A w ten sposób uniknie bezpodstawnych po
sądzeń o brak obiektywizmu. Bo i uczniowie
muszą się nauczyć, że nie zawsze mają rację.
Nie zawsze jest tak, jak im się wydaje. Oto sie
dem reguł obowiązujących obie strony:

□

2. Ocena jest dla Ciebie informacją, czy speł
niłeś wymagania nauczyciela. Nigdy nie jest
ona, a przynajmniej nie powinna być karą czy
nagrodą. Wyższa ocena zawsze sprawia radość,
ale słabsza też może przynieść Ci pożytek, je
żeli wyciągniesz z niej właściwe wnioski.
3. Ocena jest dla Ciebie informacją, więc nie
obawiaj się pytać nauczyciela nie tylko o to,
dlaczego taką właśnie ocenę otrzymałeś, ale
przede wszystkim o to, co musisz zrobić, żeby
uzyskiwać lepsze stopnie.
4. Ocena jest jawna. Masz prawo wiedzieć,
co zrobiłeś dobrze, a w czym się pomyliłeś,
ale pokaż też swoje wyniki rodzicom. Za suk
ces Cię pochwalą, w przypadku porażki - może
doradzą, pomogą.
5. Jawność polega także na tym, że musisz
rozumieć wyjaśnienia nauczyciela. Jeśli nie są
one dla Ciebie jasne, poproś o zrozumialsze
sformułowanie - aż do skutku.
6. Nigdy nie staraj się wyuczyć na pamięć
odpowiedzi na poszczególne zadania czy py
tania. W taki sposób być może da się uzyskać
jedną czy drugą dobrą ocenę na sprawdzia
nie, ale nie da się zdobyć potrzebnej wiedzy.
W ostatecznym rachunku zawsze opłaca się
rozumieć materiał.

7. Osiąganie dobrych wyników w szkole jest
tak w in teresie Tw ojego n auczyciela, ja k
1. Nauczyciel ocenia w szkole Twoje osiągnięcia, a i w Twoim. Dlatego staraj się współpraco
wać z nauczycielem w tym zakresie. Z tej
nie poszukuje Twoich braków. Jednak każdy ma ja
w spółpracy albo obie strony będą zado
kieś braki. Kiedyje pozna, łatwiej muje usunąć. Masz
w olone, albo obie b ęd ą niezadow olone.
prawo ukrywać swoje braki w szkole, jest to jednak
Przemyśl to sobie.
wbrew Twojemu dobrze pojętemu interesowi.

- Chwyć z tej strony, a ja je rozplączę. - Za
wsze miałam wrażenie, że sznur kolorowych
światełek, używanych w grudniu i pieczoło
wicie później składanych, całą resztę roku spę
dza na złośliwym plątaniu się w pudełku.

Szczęście
p o

" \

J

- A co to jest szczęście? - Mała drążyła temat.

- Nie wiem... Dla każdego to znaczy coś inne
go... - Przypięłam kolejną żaróweczkę do ga
łązki.
- A dla ciebie? Co to znaczy? - Mała dreptała
w miejscu obwieszona sznurem lampek.
- Albo sięjest szczęśliwym, albo nie... - Wzru
szyłam ramionami. -N ie zastanawiałam się nad
tym...
- Jak to? - Mała spojrzała na mnie z niedowie
rzaniem.
- Po prostu... No nie! Tak nie może być! Za
gęsto! Trzeba od nowa... - Zaczęłam odpinać
mozolnie jedną żaróweczkę po drugiej.

- Przecież to trzeba wiedzieć! - Mała brzęknęła lampkami. Część zastukała o podłogę. - No
bo jak? Żyć i nie wiedzieć, co to szczęście?
- Uważaj! Poplączesz wszystko! A ty wiesz?
- zaatakowałam panią mądralińską.
- Jasne! Szczęście to jak mama całuje na do
branoc, to wycieczka do lasu w przyszłą nie
dzielę, to jak kot mruczy... I jak sąsiadki, ta
starsza pani spod siódem ki, w ita cię w
drzwiach... - Dzieciak zapomniał o bożym
świecie i gestykulował coraz gwałtowniej, ki
wając się do tego na wszystkie strony. - 1 ze
szłoroczna Gwiazdka, i ten zapach od praso
wania... To słońce od rana albo deszcz w maju,
to takie ciepło, o tu... - Mała położyła dłoń na
brzuchu, lampki zagrzechotały. - 1uśmiechasz
się do wszystkich... do siebie... Wiesz? To ta
kie patrzenie, taki sposób, że widzi się to, co
ważne... Nie to duże, ale właśnie takie coś ma
lutkie, codzienne... - W pokoju zaległa cisza.
- 1 na to najczęściej brakuje czasu... - szepnę
ła Mała.
Zapatrzyłam się na zaplątane dokumentnie w
sznur kolorowych lampek dziecko. Z odrę
twienia wyrwał mnie normalny już głos Ma
łej - Wiesz, myślę sobie, że prościej będzie,
jak te wszystkie bombki powiesisz na mnie...
(am)
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INFORMACJE

Wroniecki Ośrodek Kultury
zaprasza
Kino „Gwiazda”
Data/godz.:

KALENDARZ
na rok 2000 z następnym
numerem Wronieckich Spraw

Tel.: 2 5 4 - 0 2 - 2 9

Tytuł:

Prod. /o d lat

17.12 - 23.12 / 17.00 i 20.00 PAN TADEUSZ
POL. / 12
27.12- 30.12/ 17.00 i 19.00 ONI
USA / 15
02.01-06.01 / 17.00 i 19.00 WIRUS
USA / 15
03.01 - 06.01 / 17.00
NAWIEDZONY
USA / 15
07.01 - 12.01 / 17.00
DWORZEC NADZIEI FR.-BRAZ. /15
07.01 - 12.01 / 19.00
AFERA THOMASA
USA /15
KROWNA
Kasa kina czynna na godzinę przed seansem. Tel.: 254-02 -29.
W soboty kino nieczynne.

M U Z E U M REGIONALNE
W ronki, ul. Szkolna 2. Tel.: 254 06 17
Czynne:

wtprki, czwartki, soboty - od 10.00 do 14.00
środy, piątki - od 14.00 do 18.00

Wystawy:

historyczno - etnograficzna (stała)

Grupy młodzieży szkolnej prosimy wcześniej anonsować tele
fonicznie.
W Sali Rycerskiej Klub Alternative
czynny od pon.-sob. (z wyjątkiem środy) od 17.00-21.00

W środy zajęcia Klubu Muzeum

BIBLIOTEKA Publiczna

r

Księdzu proboszczowi Józefowi Świerkowskiemu
Rodzinie, Przyjaciołom , D elegacjom oraz W szystkim ,
którzy uczestniczyli w e M szy św. i ostatniej drodze
na m iejsce w iecznego spoczynku

śp. Stanisława Chojana
za złożone w ieńce i kwiaty, okazaną pom oc,
m odlitwę, w yrazy współczucia
serdeczne podziękow ania
składają
żona oraz córki i synow ie z rodzinam i

J
Pani d o k to r J o a n n ie M izielskiej

oraz pani pielęgniarce Helenie Nowak
za troskliw ą opiekę podczas choroby,
^ pom oc w najtrudniejszych chwilach
okazaną
śp. S ta n is ła w o w i C h o jan o w i

serdecznie dziękuje

tel.: 254 06 17
otwarta: od pn. - pt. w godz.: 10.00-18.00
zw yjątkiem w torku - do godz. 14.00

W bibliotece czynne - KSERO

Sobotnio —nied zieln e
DYŻURY APTEK
24.12.1999
w godz.: 8.00-14.00 na Rynku
25.12.1999
w godz.: 10.00-12.00 i 19.00-20.00 w Przychodni
26.12.1999
w godz.: 9.00-13.00 i 19.00-20.00 na Rynku
31.12.1999
w godz.: 8.00-15.00 na Rynku

01. 01.2000
w godz.: 10.00-12.00 i 19.00-20.00 w Przychodni

02.01.2000
w godz.: 10.00-12.00 na Borku
08.01.2000
w godz.: 8.00-13.00 i 19.00-20.00 na Rynku
09.01.2000
w godz.: 9.00-13.00 i 19.00-20.00 na Rynku
W dni powszednie apteki czynne:
APTEKA Pod Orłem (na Rynku), teł. 254-01-34, od poniedziałku
do piątku w godz.: 8.00-20.00, w soboty: 8.00-13.00
APTEKA w Przychodni, tel. 254-14-65, od poniedziałku do piątku
w godz.: 8.00-16.00
APTEKA na Borku, tel. 254-93-79, od poniedziałku do piątku
w godz.: 9.00-16.45
Terminy podawane są przez aptekarzy.

1 2 --------------------------------------------------------------

R O D Z IN A

POKRYCIA DACHOWE
• Blacha dachówkowa
od 21,50 + 7%/rrt2 na wymiar
• Blacha trapezowa z powloką
Alu Cynk - 13,20 + 7%/m2 na wymiar
• Dachówki- BRASS. unibet, wiekor, roben
• Płyta falista Ondura -2 x 1.25 -USA *
• Okna dachowe * folie * rynny
• Kotły: węglowe * mialowe * gazowe*
• olejowe* elektryczne
• Grzejniki: Alum * Miedziane * Alumini
MONTAŻ -TRANSPORT - RATY
Poleca „PROMOTECH” Brzeźno

Tel.: (0 67)255 19 83
-s

KAJA Gabinet Kosmetyczny
Katarzyna Michalak
64-510 W ronki, Kręta 7
tel. (0-67) 2540-757

Poleca szeroką ofertę
usług kosmetycznych.
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REKLAMY • OGŁOSZENIA

z :

BIURO USŁUG KOMPUTEROWYCH
^

^

(

DariuszStaszak,64-510huki, ulPiękna5,lei (061)2540156

^

t

N

T

R

C

l

^

e x p e rt

BUDO W LANO -ELEKTRYCZNE

Profesjonalne systemy
komputerowe do zarządzania
firmą

i

& z .ć Z .ę ,ś tio v - e < £ 0

T la ty e ^ c r

l^ o k iA ,

bopax
Bezawaryjne kasy fiskalne
Sharp

serwery wirtualne
strony internetowe
konta e-mail

tel. (0 6 7 ) 2 5 4 2 0 6 2 , fa x (0 6 7 ) 2 5 4 2 0 63
SZEROKI WYBÓR SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO
między innymi:
■ osprzęt oświetleniowy ■ przewody i kable
* rozdzielnice i szafki ■ zabezpieczenia, listwy i rurki kablowe
■ grzejniki i wentylatory

Projektujem y i w ykonujem y instalacje elektryczne

Firma

K ,a « § w

p @ f

te l. 0 -6 0 2 2 7 3 9 4 0 , te l./fa x 2 5 4 2 0 7 5

Na Nowy Rok zupełnie nowa strona

www.wronki.pl

MATERIAŁY BUDOW LANE
■ płyty gipsowe NAJTAŃSZE! ■ cement portlandzki 350
■ w a pno ■ suporex „24" * cegła ■ klinkier
■ rynny ocynkowane

MATERIAŁY IZOLACYJNE
- styropian ■ w ełna mineralna ■ papa ■ lepiki

ELEMENTY BUDOW LANE

dowód

% W DAEW OO

■ betonow e ogrodzenia ozdobne - granitow e parapety

NAGROBKI

Od dziś, by otrzymać kredyt

z kam ieni z całego św iata

na dowolny samochód

Z a p e w n ia m y w łas n y tra n s p o rt

marki DAEWOO, wystarczy

Zapraszamy do naszych sklepów
*
Przy większych zakupach udzielamy korzystnych rabatów

dowód osobisty.

Realizujemy indywidualne zamówienia.

Centrum czynne w godz.: 8 . 0 0 - 1 7 . 0 0
soboty 8 . 0 0 - 1 3 . 0 0
ul. Sierakowska 3 9

Fachowość i rodzinna tradycja

USŁUGI POGRZEBOWE

U p u s ty :

M IS IH A 8 0 0 0 z l
L W O S 4000 zł
P O L O N E Z 1500 z ł
M A T I Z 1 0 0 0 z ł + O C g r a t is
codziennie od 10.00 do 18.00,
sobota • niedziela od 10.00 do 13.00

T W A R Ó G
SALON

SAMOCHODOWY
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Pila

al. Poznańska 200
tal. 067 21 23246

Wągrowiec
ul. Kcyńaka 56
tal. 067 26 20150

l

t

Jan G rupiński

150
l a t

Zakład - czynny całą dobą - oferuje
pełen zakres usług
na cmentarzu parafialnym i komunalnym
Wronki, Rynek 4. Tel.: 254 02 75

13

OGŁOSZENIA • REKLAMA

SAMOCHODOWE

K WMC MR N M
cPiot/i i ^Bogumiła SJJiecgo/tek
Q4 H- / NON STOP
UL. MICKIGWICZh 2 0 K T€L 254 13 85

Życ^y swoim SKkientom
iiadosnych Świąt SSogego cAlajtodyenia
wszystkiego mjkepsyego w tAfowym Sdoku

‘ urządzenia alarmowe * centralne
zamki * elektryczne szyby

MONTAŻ I SERWIS
Szamotuły, ul. 3 Maja 4
tel.: (0 6 1 )2 9 21 611 po 16.00

Pani uczciwa, energiczna,
samodzielna
z doświadczeniem

Z h P R h S Z M Y IY

ODZIEŻ DZIECIĘCA 1 NIEM OW LĘCA

e

podejmie pracę

V k

H&nn& Źurkowsk* -Lis

w handlu, gastronomii

ul. P o z n a ń s k a 2

Znajomość kasy fiskalnej.
Tel.: (0-67) 254 02 34

m

W szysikiM swoiivi KliENTOM w szysikiE qo NAjlEpszEqo

z o k A z j i Świ^T i z b l i Ż A j Ą C E q o sią 2 0 0 0

R oku

Serdecznie zapraszam w progi mojego sklepu
/

Wiele radości na czas

Św iąt dożego Narodzenia
i cały 2 0 0 0 rok
składa swoim Pacjentom
Ośrodek Pielęgniarsko-Poiożniczy
Elżbieta kosmata
Chętnie obejmiemy opieką
wszystkich tych, którzy do tej pory
nie podjęli decyzji w zakresie
opieki pielęgniarskiej.

Zapraszamy
Wronki, ul. Partyzantów 14
tel.: 254 21 85 lub 0 602 738 616

Wesołych *
__^
Świqt
\
i
Sukcesów
/ \ 7\
«N
|
/
/
o
\
\
w Nowym
o
y*t*\
Roku!
WYDAWNICTWO
Firma Poligrafi czno-Reklamowa
WRONKI, ul. Ratusz3wa 2, Tel. 06725 42 888

RADOŚCI j£>

— SANUS —

OBFITOŚCI ~

P a w e ł K m iecia k

503 fax (0-67) 25 41 469 e-mail: biuro@telesoft.pl

w y w ó z n ie c z y s to ś c i
s ta ły c h

Z A K Ł A D
s p r z e d a ż p o je m n ik ó w
n a ś m i e c i o pojemności:
110 - 1 2 0 - 2 4 0 1 1 0 0 - litrowych

V

14

Zadzwoń!
254-06-69 J

•

Com puter systems

Zakład H andlow o-U sługow y
Wronki, ul. Św ierkow a 1 0

✓

•

Szukam małego lokalu (lub wydzielonej czę
ści sklepu) na działalność gospodarczą w cen
trum Wronek.
Tel. 0-67 / 255 74 72; 0-602 606 378.
Sprzedam działkę w Jasionnic 22 300 m!.
Teł.: (067) 25-40-639.
Sprzedam ciągniki, kombajn i inne maszyny
rolnicze. Tel.: 0 602 226 126
Sprzedam jałówki zaciclonc oraz wysokociclnc.
Tel.: 0 602 226 126
Usługi hydrauliczne (c.o., gaz, woda, kanali
zacja). Najnowsze i stare technologie - szybko
i tanio. Kłodzisko 54. Teł. 0-604-400-289

T e le S o ft

S ---------------------------------------------------\

✓

OGŁOSZENIA DROBNE
•

P O G R Z E B O W Y
Andrzej Lisiński
Wronki, Powstańców W lkp. 5
przywołanie telefonem :
254 04 76

poleca:
trumny dębowe
od 580,-do 1270,-zł
trumny sosnowe od 340,-zł
BEZPŁATNY! transport trumny
na terenie gmin:
Wronki, Sieraków, Obrzycko,
Lubasz, Ostroróg.
Wronieckie Spraw y 23(130) 1999

RELAKS
Władysław Firlik

pisanina
guzowata
cina
naroSna niedobór ptrz
almowa
policzku
T
►*
sztuczny

KRZYŻÓWKA
PANORAMICZNA
Litery z pól ponumerowanych od 1 do 16
utworzą sentencję łacińską, która jest hasłem
stanowiącym rozwiązanie krzyżówki. Prosi
my je przesłać pod adresem redakcji (nowy)
lub wrzucić do skrzynki redakcyjnej przed jej
siedzibą (dawny „Spomasz”) albo przy mu
zeum - do końca grudnia.
R O ZW IĄ ZA N IE K RZYŻÓ W K I
z nr 22(129) „WS” polegało na podaniu pra
w idłowego hasła, które brzmi: PROSTA
DREOGA JEST NAJLEPSZA.
Spośród prawidłowych rozwiązań rozlosowa
no trzy nagrody rzeczowe, które otrzymują:
Beata Kwiatecka, Stróżki 13
Adam Wawrzyniak, Wronki
Mariusz Sobkowski, Biezdrowo 49
Gratulujemy. Nagrody do odebrania w Wy
pożyczalni Kaset Audio Wideo
Firmy ULTRAVOX przy ul. Kościuszki 16.

IIULTRAVOX <1
Ireneusz Fowie
poleca ciekawe filmy
na świąteczne dni
i duży wybór fajerwerków
na SYLWESTROWĄ NOC^

substancja światłow
wwanilii kieszeni

Alain,aktor
▼

▼
15

dnzyna

tr ~
12

1

6

T

pilność
łowów
kaknoń- ►
skich
wojakpr2y ►
dziale
3

Anais. pisarka ►
amerykańska
aktorwcyrku
▼

miły
zapach
▼

muzułmań ►
ski post
Rokita

13

masaż ►
żywic
halarna

stolica
Peru
ajer

2

maszale

FIR M A

dziki karp

dżwi£ ► ▼
niddo
haftowania
▼

podstawakompasu
oknowego
▼
4

podpora
chmielu
uraza,
niech£

l
16

indiańska
broń
myiiwska ►

T

T
nagiobraz ►
8

grupawysp
w
Seszelach ►

9

11

bazar
muzułmańs

jeziorow ►
Etiopii

►

14

napad ►
5

cygankaz
opery
„Manru" ►

10

Zapraszamy d o

Wroniecka Telewizja Kablowa
spełnia Twoje oczekiwania

NOWEGO SALONU
UŻYWANYCH MEBLI ZACHODNICH
/ komplety wypoczynkowe: skóra, tkanina
/ stylowe meblościanki, szafki RTV, stoliki
/ lampy, żyrandole,
/ „drobiazgi” dla domu

In fo r m a c je :
F irm a „ R O N I " W r o n k i, P la c W o ln o ś c i 2a
tel./fax: 2541116, e -m a il:ronisat@ poczta.onet.pl

64-700 Czarnków,
ul. Gdańska 54
tel. (067) 255-46-98
/ ł f a a & c e ^ / r e - z a & a f t f f o f r - z t f & t ę - f / f g - c A ce-zra cA
z c/ow oz& zn zzre-A A z'cóo c/oznu

zapewnia firma P.P.U.H. „FORTMEBLE"
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K.P. WRONKI

okazało sprawcami kradzieży są nieletni, któ
rzy już część skradzionych lampek mieli w
domu.
Kradli na handel, czy mieli do ustrojenia tak
dużą choinkę?

06.12.99 - zatrzymano kierowcą /la ta Uno,
miał 0,86 prom.

16.12.99 - w godzinach nocnych zatrzymano
nietrzeźwego rowerzystę - 0,96 prom.

09.12.99 - na drodze Wronki-Sieraków przy
skrzyżowaniu na Wróblewo kierowca ciągni
ka z przyczepą, mając ograniczoną widocz
ność (miał załadowaną dużą ilość towaru),
zaczął skręcać w pole. Akurat w tym momen
cie został wyprzedany przez volkswagena.
Kierowca VW uderzył w tylne koło ciągnika.
Zniszczeniu uległy oba pojazdy. Nikomu nic
się nie stało. Jak twierdzi policja - kierowcę
uratował pasy.
Do kolizji pewnie w ogóle by nie doszło, gdy
by kierowca towar przewoził na raty.

18.12.99 - kierowca BM W pozostawił na
moście niewłaściwie oznakowany i zabezpie
czony pojazd. Na rezultat głupoty nie trzeba
było długo czekać - przejeżdżający kierowca
audi uderzył w BMW.

09.12.99 - na drodze Wronki-Popowo kie
rowca fia ta Uno uderzył w przebiegającą
sarnę.
10.12.99 - na skrzyżowaniu ulic ChrobregoLeśna kierowca toyoty doprowadził do zde
rzenia z fordem Escortem.
11.12.99 - na ul. Chrobrego kierowca citro
ena Xantia uderzył w dewoo Nubira. Jak
wynika z ustaleń nastąpiło to w momencie,
gdy kierowca dewoo chciał przepuścić pie
szego.
12.12.99 - przyjęto zgłoszenie o zatrzyma
niu przez pracowników Przychodni Rejono
wej we Wronkach dwóch złodziei lampek
choinkowych, ozdabiających budynek. Jak się

17.12.99 - około 20.00 Komisariat Policji
został anonimowo poinformowany o potrące
niu pieszej przez renault. W toku czynności
wyjaśniających ustalono sprawcą. To młody
chłopak, mieszkaniec gminy Wronki. Spraw
ca zeznał, iż powodem potrącenia była ogra
niczona widoczność, samochód... miał zapa
rowane szyby.
Chmm, różnie można tłumaczyć swoje leni
stwo.
19.12.99 - o godz. 22.15 w Bobulczynie, na
prostym odcinku drogi kierowca mercedesa nie
zachował należytej ostrożności i wjechał do
rowu. Na szczęście nikomu nic się nie stało.
19.12.99 - kierowca nissana Miera uderzył
w tył zaparkowanego fiata Ducato. Powodem
było oślepienie kierującego przez słońce.

Podczas spotkania we wronieckim ratu
szu mówiono o najważniejszych proble
mach tej gminy - braku składowiska od
padów stałych i potrzebie budowy ob
wodnicy z nowym mostem. Posłowi w
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Gdy spadnie śnieg

AH
(Opracowano na podstawie informacji udzie
lonych przez zastępcę komendanta KP we
Wronkach, asp. sztab. Wojciecha Warosia).

ścicieli n ieru ch om ości do oczyszczania
ch o d n ik ó w w zd łu ż n ieru ch o m o ści ze
śn iegu , lodu, błota i innych zan ieczysz
czeń.

OFERTY PRACY

Wizyta posła Szejnfelda

Poseł spotkał się z Burmistrzem oraz
Przewodniczącym Rady MiG Wronki,
później w Szamotułach - ze Starostą i
Wicestarostą powiatu szamotulskiego,
Komendantem Policji oraz młodzieżą
Liceum Ogólnokształcącego - członka
mi Klubu Europejskiego. Poseł wziął tak
że udział w zebraniu Zarządu Stowarzy
szenia „Nasz Region”, spotkał się z prze
wodniczącym klubu radnych centroprawicy z Wronek i Szamotuł oraz z człon
kami Unii Wolności z obu tych miast.

18.12.99 - o godz. 16.43 policjanci wycho
dzący z komisariatu zauważyli na ul. Polnej
przewróconego fiata 126p. Obok stal młody
mężczyzna, jak się okazało, kierowca pojaz
du. Kierujący był pod wpływem alkoholu. W
wypadku uczestniczyła jeszcze jedna osoba pasażer, który oddalił się z miejsca zdarzenia.
W rozbitym samochodzie, na chodniku znaj
dowało się sporo krwi. Jeden z policjantów
ruszył więc na poszukiwania rannego. Wkrót
ce w rejonie dworca PKP zatrzymano nietrzeź
wego mężczyznę z podciętym gardłem. Pierw
szej pomocy udzieliło pogotowie, następnie
uczestnika wypadku przewieziono do szpita
la w Szamotułach. Ze wstępnych ustaleń wy
nika, że kierujący nie posiadał uprawnień,
pojazd zaś zabrał bez zgody właściciela (z
którym przybył do Wronek na uroczystość
wigilijną w Arnice).
AH

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzy
maniu czystości i porządku publicznego
w gminach (Dz. U. Nr 132 poz. 622 art.
5 ust. 1) jasno precyzuje ob ow iązek w ła

Z BIURA POSELSKIEGO UW

23 listopada br. poseł Unii Wolności Adam
St. Szejnfeld gościł na terenie powiatu sza
motulskiego, odwiedzając Wronki i Sza
motuły.

P o d e rż n ię te
g a rd ło

spotkaniu z władzami Wronek towarzy
szył wiceprzewodniczący Koła Powiato
wego UW, Antoni Przewoźnik. Nie od
było się spotkanie z młodzieżą ZSZ nr 2.
Z kolei spotkanie z władzami miasta i po
wiatu szamotulskiego oraz z policją po
wiatową miały na celu omówienie aktu
alnej sytuacji po wdrożeniu reformy ad
ministracyjnej kraju oraz przedstawienie
posłowi zamierzeń władz w zakresie roz
woju regionu szamotulskiego.
Na zebraniu z młodzieżą omawiano za
sady prac polskiego parlamentu oraz pro
cedury związane z procesem legislacyj
nym, a na zebraniu z radnymi i działa
czami Unii Wolności omówiono aktual
ną sytuację gospodarczą i polityczna kraju
ze szczególnym uwzględnieniem reformy
systemu podatkowego oraz tworzenia
budżetu państwa na 2000 rok.
/Red./

Powiatowy Urząd Pracy w Szamotułach
informuje o wolnych miejscach pracy, z któ
rych mogą skorzystać zainteresowani. Adre
sy firm podawane są za pośrednictwem PUP
w Szamotułach, ul. Ratuszowa 2, po podaniu
numeru oferty. Tel.: 0-61 / 29-20-299.
OBORNIKI - 399
malarz-szpachlarz, praktyka w kładzeniu
płyt gipsowych; praca na terenie Pozna
nia, dowóz z Obornik, Szamotuł i Wro
nek zapewniony
OBRZYCKO - 404
stolarz-murarz lub cieśla-murarz; prakty
ka w zawodzie, praca na pół etatu, reszta
warunków do uzgodnienia
SZAMOTUŁY - 405
kierowca kat. C+E, kierowca fadromy
POZNAŃ - 407
kierowca autobusu; wymagane świadec
two kwalifikacyjne, praca w turnusach,
wynagrodzenie ok. 1300 zł brutto
POZNAŃ - 408
fryzjer damsko-męski; praktyka w zawo
dzie, 1/2 etatu, reszta do uzgodnienia
POZNAŃ - 409
stolarz i lakiernik meblowy; wymagana
praktyka w zawodzie, po wojsku, reszta
do uzgodnienia
Wronieckie Spraw y 23(130) 1999
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Przegrały
dzieci
i ich rodzice
Prośba rodziców dzieci klasy II SP nr 1
zamieszkałych na Os. Borek (poparta
przez Komisję Oświaty i Kultury) nie zy
skała akceptacji Wysokiej Rady.
Dotyczyła ona wyrażenia zgody na czaoswe prowadzenie zajęć lekcyjnych w
domu Parafialnym na Osiedlu Borek, za
miast na salkach katechetycznych przy
wornieckiej farze (oddalonych o 2 km),
skoro nie ma dla nich miejsca w macie
rzystej szkole.
Mimo szeregu argumentów przedstawio
nych przez przewodniczącego komisji
Pawła Bugaja za pozytywnym (dla dzieci
i rodziców) rozwiązaniem problemów, rad
ni w głosowaniu poparli stanowisko pani
dyrektor Bożeny Chruściel i Zarządu Mia
sta i Gminy.
Do sprawy powrócimy na łamach „WS”.

Gminny Turniej
Halowej
Piłki Nożnej
29 stycznia 2000 roku,
godz. 10.00,
sala gimnastyczna przy Zespole
Szkół Zawodowych nr 2
we Wronkach.
Zgłoszenia, wpisowe (50 zł od dru
żyny), szczegóły regulaminu
- sklep sportowy Tadeusza Hojana,
ul. Chrobrego.

ZAPRASZAMY!!!
Organizatorzy:
TKKF Wronki, Sklep Sportowy
Tadeusza Hojana

Wielki Jubileusz
Szkoły Podstawowej nr 1
im. Janusza Korczaka
W przyszłym roku szkoła obchodzić bę
dzie jubileusz 115-lecia istnienia szkoły i
20-lecia nadania szkole imienia i wrę
czenia sztandaru oraz opuszczenia mu
rów szkoły po raz ostatni przez ósmo
klasistów. Uroczystości zaplanow ano
na 2 i 3 czerwca roku 2000.
Wywiad z przewodniczącym komitetu
obchodówjubileuszowych, Ireneuszem
Fowie w następnym wydaniu „W S”.
Wronieckie Spraw y 23(130) 1999
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Czy warto było?
Atmosfera pożegnania była niecodzienna.
Rodzice czule ściskali swoje pociechy przed
djazdem autobusu. Celem podróży był Mińsk
- stolica Białorusi. W to słoneczne popołu
dnie 6 listopada br. wroniecki zespół ludowy
„Marynia” wybierał się z rewizytą na zapro
szenie tamtejszej Polonii.
Podróż, chociaż długa, obfitowała w różne
atrakcje. Można do nich zaliczyć krótki po
byt w Warszawie. Niektórzy członkowie ze
społu byli w stolicy po raz pierwszy.
W nocy przekroczyliśmy wschodnią granicę
naszego kraju. Od świtu podziwialiśmy pięk
no naszych dawnych ziem. Piękne krajobra
zy, brzozowe lasy nastrajały nas przed po
bytem w miejscach związanych z twórczo
ścią i życiem Adama Mickiewicza. Po noc
nej podróży orzeźwił nas spacer brzegiem
Jeziora Świteź. W Nowogródku zobaczyli
śmy dom naszego wieszcza. W drodze do
Mińska zatrzymaliśmy się w Mirze, gdzie po
dziwialiśmy doskonale zachowany kompleks
zamkowy.
W czesnym popołudniem do tarliśm y do
Mińska. Przywitała nas pani Walentyna, or
ganizatorka naszego pobytu na Białorusi. W
k o śc ie le k a to lic k im pod w ez w a n ie m
Św. Heleny i Szymona zaśpiewaliśmy kil
ka pieśni religijnych. Kościół ten je st m iej
scem spotkań i imprez kulturalnych dla Po
laków mieszkających w Mińsku. Tutaj po
znaliśmy swoich opiekunów, którzy zabrali
nas do swoich domów.
Plan naszego pobytu był uzupełniany in 
dyw idualnie atrakcjam i przygotow anym i
przez naszych gospodarzy. W szyscy trafi
liśmy do rodzin, w których byli nasi ró
wieśnicy. Naw iązaliśm y przyjaźnie i w y
m ieniliśm y adresy.
Program naszego pobytu był bardzo bogaty.
W Pałacu Młodzieży uczestniczyliśmy w spo
tkaniu z chórem „Kryniczka”. Zespół „Mary
nia” zaprezentował swoje tańce. Chór przed
stawił swój repertuar utworów rozrywkowych.
Spotkanie zakończyło się dyskoteką. Następ
nego dnia mieliśmy do wyboru dwa spekta
kle teatralne, jeden pod tytułem „Szukaj wia
tru w polu” w Teatrze Młodego Aktora, a drugi
- „Kot w butach” w Teatrze Kukiełkowym.
Dużą atrakcją była dyskoteka w lokalu „Dankoff Klub”. Zwiedziliśmy Narodowe Muzeum
Sztuki z wystawą „Tytani XX wieku”. Byli
śmy na projekcji w planetarium.
Starsi uczestnicy podczas pobytu w Mińsku
mogli obejrzeć balet lub pójść do filharmo
nii. Poza tym byliśmy zaproszeni na spo
tkania z przedstawicielami Ambasady Pol
skiej i pracownikami M iejskiego Centrum
Socjalno - Psychologicznej Pomocy Rodzi
nie. Na tym spotkaniu otrzym aliśmy m eda
le „L ion’s Club”. W przeddzień naszego

Święta N arodow ego w zięliśm y udział w
w ieczornicy przygotow anej w Akademii
Stosunków M iędzynarodow ych. Zespół
„M arynia” w ystąpił przed licznie zgroma
dzonym i studentam i, przedstaw icielam i
uczelni oraz Ambasady Polskiej. Uczestni
czyliśmy również w uroczystych obchodach
Dnia Niepodległości w Domu Kombatanta.
Na dużej sali nie było wolnych miejsc. Pod
czas akademii przemówienie w ygłosił Am
basador Polski. Przedstawicielka polskiego
Senatu słowami „Roty” i innych utworów
sprawiła, że zebrani sięgnęli po chusteczki,
aby ocierać z oczu łzy. Po części artystycz
nej w kuluarach przygotow any był stół
szwedzki dla wszystkich uczestników aka
demii. Mieliśmy okazję do rozmów z człon
kami zespołów polonijnych i innymi uczest
nikam i uroczystości. Czystą polszczyzną
mówiły osoby, które nie wyjeżdżały z Bia
łorusi od zakończenia wojny. Ich wspomnie
nia, opowieści pozwoliły nam poznać sens
słowa „patriotyzm ” . Tutaj, w kraju, takich
przeżyć trudno doświadczyć. Wspomnienia
z tej uroczystości utkw ią nam na długo w
pamięci.
Pożegnalny występ zespołu „Marynia” odbył
się w gmachu Towarzystwa Przyjaźni Między
narodowej i Związków Kulturalnych z Obcy
mi Krajami. Zespół otrzymał gorące oklaski.
Atmosfera zbliżającego się pożegnania wy
zwoliła w naszych młodych artystach zapał i
oddanie. Odnosiliśmy wrażenie, że oglądamy
program wykonany przez profesjonalistów.
Duży podziw wśród widzów wzbudzili mu
zycy ubrani w stroje ludowe, którzy przygry
wali do tańca.
Gościnność, z jaką się spotkaliśmy w Miń
sku, urzekła nas wszystkich. Gospodarze byli
dla nas bardzo serdeczni i życzliwi. Czuli się
wyróżnieni tym, że przyjechaliśmy z Polski
właśnie do nich. Ta krótka wizyta podtrzymała
ich nadzieję, że białoruska Polonia nie będzie
przez nas zapomniana. Bardzo źle czuliby się,
gdyby działania ich rządu, zmierzające do
osłabienia więzi z Polską, powiodły się. Na
sze częste kontakty posłużą zachowaniu tra
dycji narodowej i polskości, która noszą głę
boko w sercu.
Po tych pierwszych wrażeniach związanych
z wyjazdem do Mińska nie można zapomnieć
o podziękowaniach dla Pana Bogdana Czer
wińskiego - Dyrektora Wronieckiego Domu
Kultury, dzięki któremu zespól „Marynia”
wyjechał na Białoruś. Specjalne podzięko
wania należą się organizatorowi - panu Ja
nowi K aczm arkowi z Fundacji Kresowej
„Polonia” w Gorzowie Wielkopolskim. Nie
codzienny charakter wyjazdu i rodzinną at
mosferę zapewniła nieoceniona pani Letania
Gromadzińska.
uczestnik wyjazdu - Piotr Rzyski
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Zdążyliśmy. Do kolacji wigilijnej pozostały
raptem dwa dni (w tym miejscu przeprasza
my prenumeratorów). Zanim rozpoczniemy
szykowanie wigilijnych potraw, warto zerk
nąć na przepisy sprawdzone przez panie z
Koła Gospodyń Wiejskich w Nowej Wsi. Po
trawy były wyśmienite - zapewniała przewod
nicząca KGW, Grażyna Wawrzyniak - prze
kazując notatki z kursu wigilijnego.
Sandacz faszerowany
Składniki: ryba (sandacz, amur, szczupak) 11,5kg, śmietana (18%, 1OOml), bułka tarta (1 /
2 szklanki), sól, pieprz, wegetta, gałka musz
katołowa, pietruszka, koperek,2 jajka surowe.
Wykonanie:
Rybę wyfiletować, zostawić skórę w całości
z głową i ogonem.
Przygotować farsz - zmielić rybę, dodać bułkę,
jajka, śmietanę, przyprawy. Wszystkie składniki
wymieszać i zawinąć w skórę. Całość zawinąć w
folię aluminiową i gotować w dużym naczyniu w
wywarze warzywnym około 30 minut.
Po ostygnięciu rybę pokroić w krążki, ułożyć
na podłużnym półmisku (patrz zdjęcie na
okładce), dołożyć głowę i ogon. Udekorować
majonezem, jajkami, papryką, ogórkiem. Za
lać wywarem (1 litr wywaru-50g żelatyny)
Karp smażony
Składniki: Karp (1-1,5kg), masło (1 kostka),
czosnek (3-4 ząbki), sól, pieprz, pietruszka
zielona, gałka muszkatołowa, wegetta

ią t e c z n e

Wykonanie: Przygotować farsz: połączyć
masło, czosnek, pietruszkę, sól, wegetę. Wło
żyć do ryby, spiąć i lekko podmrozić. Następ
nie rybę włożyć na rozgrzany tłuszcz, pod
smażyć z obu stron. Przykryć i dusić 1-1,5
godz. (można wykorzystać piekarnik). Przed
podaniem przeciąć wzdłuż kręgosłupa i po
ciąć na dzwonki (paski w poprzek).
Sałatka śledziowa
Składniki: śledzie m atjasy-lkg (mogąbyć w
oliwie), jeżeli z zalewy sprawdzić, aby nie były
zasłonę. Ponadto: fasola czerwona, fasola biała,
kiszony ogórek, papryka, ananasy lub brzo
skwinie, łyżeczka estragonu (można estragon
połączyć z dwoma łyżeczkami wody i 1 łyżecz
ką octu), cebula, por, zielona pietruszka, olej
tłoczony, sok z cytryny, pieprz, sól do smaku.
Wykonanie: połączyć wszystkie składniki
Ryba w sosie cytrynowym
Składniki: Karp usmażony (uprzednio dopra
wiony solą, papryką, wegetą)
Wykonanie: Przygotować sos beszamelowy
- połączyć mąkę i tłuszcz w tych samych pro
porcjach, dodać startą skórkę z dwóch cytryn.
Usmażoną rybę ułożyć na półmisku i polać
sosem cytrynowym.
Zupa rybna
Składniki: Głowy, kręgosłupy, warzywa (por,
seler, marchew, pietruszka -poszatkowane),
sól, pieprz, gałka muszkatołowa, majeranek,
ziele angielskie, liść laurowy, pieprz.

Z]
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Wykonanie: Ugotować głowy i kręgosłupy a
następnie wyjąć i obrać mięso. Wywar prze
cedzić, połączyć z warzywami i obranym mię
sem, przyprawami, gotować go miękkości
warzyw. Doprawić do smaku, zaciągnąć śmie
taną.
Barszcz
Składniki: buraki (3 kg), warzywa, przypra
wy (ziele angielskie, liść laurowy, cukier,
pieprz, ocet, magi, mogą być także suszone
śliwki, czosnek, majeranek.
Wykonanie: Buraki zalać wodą, dodać ocet,
majeranek i czosnek. Ugotować wywar wa
rzywny razem z suszonymi śliwkami. Połą
czyć i doprawić.
Deser makowy
Składniki: 1 szklanka ugotowanej na mleku
kaszki manny, 1 szklanka maku (przygotowa
nego tak jak do makowca), miód, cukier wa
niliowym, owoce do dekoracji, 1szklanka
śmietany.
Wykonanie: Składniki wymieszać, ubić śmie
tanę i delikatnie połączyć ze składnikami a
następnie udekorować owocami.

REDAKCJA ŻYCZY
5MACZHEGD !

Świąteczne stroiki
Panią Katarzynę Bartkowiak - naszą wroniccką kwiaciarkę - prezentowali
śmy już w ubiegłym roku. Pisaliśmy ojej sukcesach na Polagrze, prezentowa
liśmy piękne kompozycje kwiatowe. Sukces swój powtórzyła także i w tym
roku. Do tego tematu powrócimy jednak w którymś z następnych wydań WS,
gdy dotrą do nas zdjęcia z konkursowymi pracami.
Dzisiaj o nowej inicjatywie.
Pani Katarzyna postanowiła, że wiedzą swoją i umiejętnościami podzieli się z
innymi. Rozpoczęła prowadzenie pokazów układania stroików, obrazów z ro
ślin, bukietów, dekoracji stołów i drzwi itp. w czasie różnych spotkań. Naj
częściej zapotrzebowanie na takie zajęcia zgłaszają Koła Gospodyń Wiejskich.
W ostatnią niedzielę adwentu spotkanie takie odbyło się w Chojnie.
Po krótkiej demonstracji i wyjaśnieniu zasad tworzenia kompozycji, pracę
rozpoczynają wszystkie panie z KGW, a pani Katarzyna udziela indywidual
nych rad i wskazówek. Zajęcia takie trwają około 4-5 godzin. Rośliny egzo
tyczne, świece woskowe, podkłady, elementy ozdobne potrzebne do ułożenia
kompozycji można dokupić w czasie spotkania od prowadzącej zajęcia.
Pani Katarzyna Bartkowiak jest otwarta na różne tematy. W trakcie naszej
rozmowy zaproponowała, żc w czasie Orkiestry Świątecznej Pomocy organi
zowanej w naszym mieście pokaże jak układa się bukiet ślubny, a następnie
odda go na licytację.
Wśród propozycji innych pokazów mogą być spotkania z okazji: Dzień Babci

i Dziadka; Walentynki; Wiosna w domu i ogrodzie; Wielkanocne dekoracje
świąteczne; Obrazy z suszonych kwiatów.
Organizatorom podpowiadamy, że kontakt z inicjatorką tych spotkań można
nawiązać telefonicznie (tek 0-67 254 00 16) lub osobiście - maleńka kwia
ciarnia przy ul. Nowowiejskiej 4.
K rystyna Tomczak

Redakcja Wronieckich Spraw
serdecznie dziękuje
Pani Katarzynie Bartkowiak
za życzenia i pięl<ny stroik świąteczny.
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Wraz z Betlejemskim Światłem Pokoju
niesiemy ciepło i jasność, pokój i jedność.
Betlejemski ogień niech promieniuje
światłem radości dzielenia się z innymi tym,
co w człowieku tkwi najlepszego.
Niesiemy innym dobro tkwiące
w symbolu skautowego światła
przywiezionego z Betlejem.
Zuchy, harcerze i instruktorzy
12. HDP „Chęchaczc" im. K.K. Baczyńskiego
z Nowej Wsi

V______________________________ _ J
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H O T E L D L A A /W fK /
Pod k o n iec p a ź d z ie rn ik a R ada M ia sta
i Gminy Wronki podjęła uchwałę (nrVX/127/
99) w sprawie udzielenia Zarządowi odda
nia w długoletnią dzierżawę nieruchomości
zabudowanej - hotel z kręgielnią i restaura
cją- w trybie przetargowym, z zastrzeżeniem,
że Zarząd przedstawi Radzie warunki dzier
żawy (pisaliśmy o tym w numerze 21/128

„WS”).
Podczas kolejnej sesji, 14 grudnia br. Rada
przyjęła propozycję Zarządu M i G, aby od
stąpić od przetargu i obiekt wydzierżawić na
25 lat spółce Amica W ronki SA.
Zarząd w załączniku do uchwały przedłożył
Radzie „ogólne zasady dzierżawy”, które
przedstawione zostaną dzierżawcy (pozostałe
określi w drodze rokowań):
1. Zobowiązuje się dzierżawcę do:
a) utrzymania dotychczasowego (bądź zbliżo
nego do dotychczasowego) przeznaczenia
nieruchomości hotel-restauracja, kręgielnia
wraz z pomieszczeniami przynależnymi,
b) zagwarantowania dalszego funkcjonowa
nia kręgielni sportowo-rekreacyjnej, służą
cej społeczności lokalnej - szczególnie dzie
ciom i młodzieży, m.in. poprzez pokrywa
nie kosztów eksploatacji.
Od strony organizacyjnej proponuje się p o 
wierzyć (na oddzielnie uzgodnionych warun
kach) prowadzenie obsługi i eksploatacji krę
gielni dotychczasowemu je j użytkownikowi, tj.
Klubowi Kręglarskiemu „Dziewiątka".
c) zrekompensowania nakładów finansowych
poniesionych za zgodą Zarządu Miasta
i Gminy na modernizację i rozbudowę resturacji dotychczasowemu dzierżawcy (wprzypadku rezygnacji z jego usług w przyszłości),
d) dokonywania niezbędnych remontów i mo
dernizacji całego obiektu.
2. Nalicza się czynsz dzierżawny za wszystkie
obiekty (z wyłączeniem kręgielni z pomiesz
czeniami przynależnym i w zamian za nie
odpłatne udostępnianie przez dzierżawcę
Klubowi Kręglarskiemu „Dziewiątka ” dzia
łającemu na rzecz społeczności lokalnej).
3. W związku z koniecznością poniesienia
przez dzierżawcę dużych nakładów na re
mont i modernizację obiektów, zwalnia się
dzierżawcę z obowiązku płacenia czynszu
dzierżawnego przez okres 15 lat od dnia
zawarcia umowy.
4. Zobowiązuje się dzierżawcę, aby w okresie
zwolnienia, o którym mowa w pkt. 3, opła
cał należny podatek VAT na podstawie fa k 
tur VA T wystawianych przez Urząd.
5. Zastrzega się, że dzierżawca może ponosić
na przedmiot umowy nakłady podnoszącejego standard po uprzednim uzyskaniu zgo
dy wydzierżawiającego.
6. Zastrzega się również prawo wydzierżawia
jącego do rozwiązania umowy, jeżeli dzier
żawca nie będzie przestrzegał warunków
umowy.
Wronieckie Spraw y 23(130) 1999
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W uzasadnieniu napisano:
Podjęcie uchwały ma na celu oddanie w
dzierżaw ę nieruchom ości zabudow anych
obiektami: hotelowo - kręglarskim iprzy ul.
Leśnej na rzecz Spółki Amica Wronki SA dla
prawidłowego funkcjonow ania kompleksu
sportowo-rekreacyjnego. Dzierżawca gw a
rantuje wykonanie modernizacji i remont
zabezpieczający obiekty nie tylko przed dal
szą dewastacją, ale również podniesie ich
standard.
Z propozycją Zarządu - odstąpienia od prze
targu na dzierżawę nie zgodził się radny Jan
Hossa, który wnioskował o tryb przetargowy
(uchwalony w październiku przez Radę). W
głosowaniu 19 radnych (na 23 obecnych) po
parło wniosek Zarządu.
W czasie dyskusji przewodniczący Komisji
Oświaty i Kultury, poinformował radnych, że
komisja wobec propozycji Zarządu wydzier
żawienia obiektu, rozważała pomysł adapta
cji hotelu na obiekt oświatowy dla najmłod
szych dzieci z Zamościa - klasy nauczania
początkowego, oddział (-ły) przedszkolne,
świetlica. O potrzebie istnienia takiej placówki
na Zamościu przekonywać chyba nie potrze
ba? A na nową szkołę póki co samorząd się
nie zdecyduje.
Komisja nie postawiła jednak wniosku o ada
ptację, ponieważ nie ma dostatecznej wiedzy
na temat technicznych możliwości adaptacyj
nych tego obiektu i kosztów z tym związa
nych. Potrzebna byłaby fachowa ekspertyza.
Ponadto, nie było klimatu do analizy tego
pomysłu. Wolą Zarządu i klubu „Dziewiąt
ka” było pozbyć się uciążliwego obiektu i
uchronić go przed „dalszą dewastacją”. Trud
no jednak zgodzić się z zarzutami kierowa
nymi pod adresem Komisji, że szuka pomy
słu aby udaremnić Arnice przejęcie obiektu,
tylko dlatego, że poparł ją radny Hossa (po
strzegany jako „wróg Arniki”). Nic bardziej
złudnego. Gminna oświata ma sporo proble
mów, głównie z bazą lokalową, która jest sta
ra i niewystarczająca. Komisji zadaniem jest
włączyć się w rozwiązywanie tych proble
mów. Nie powinno więc dziwić, a już tym
bardziej bulwersować, że członkowie Komi
sji Oświaty przyglądają się każdemu komu
nalnemu obiektowi, zanim będzie on zbyty,
wydzierżawiony lub zmieni swoje przezna
czenie.
W obiekcie kręgielni ma swoje miejsce jeden
oddział przedszkolny, tzw. „zerówka”. Trze
ba będzie ją wykwaterować, prawdopodob
nie przenieść do obiektu macierzystego przed
szkola, przy ul. Kościuszki. Jeśli znajdzie się
lokal na Zamościu, tamtejsze dzieci tam po
zostaną. Nie ma jednak powodów do niepo
koju. Nikt dzieci nie skrzywdzi - ani samo
rząd, ani dzierżawca. Pozostaną tam dopóki
nie znajdzie się dla nich lepszy lokal niż ten
obecny.
P. Bugaj

D ach dla b ezd om nych
Zarząd M iasta i Gminy W ronki pozytyw 
n ie o d n ió sł się do w n io sk u M iejsko G m innego O środka Pom ocy Społecznej
o zorganizow anie tymczasowego zakw ate
row ania dla osób bezdom nych z terenu
miasta i gminy. Przeznaczono na ten cel je
den pokój w hotelu pospomaszowskim przy
ul. Powstańców Wlkp. 28, w tzw. blaszaku.
D otacja
Ze środków W ojew ódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w płynęła do gminy dotacja w wysokości
100.000 zł. Zarząd zdecydował przeznaczyć
ją na budowę sieci ciepłowniczej i węzła
cieplnego dla Szkoły Podstawowej nr 2.

Z PRA C ZARZĄDU
M i G W RONKI
P om ieszczen ia dla K O R V IT Y
Zarząd ustalił obiekty będące w dyspozy
cji gminy, które m ogą być zaproponowane
Szpitalom Prywatnym „KORVITA” z prze
znaczeniem na cele lecznicze. Są nimi po
m ieszczenia na parterze biurowca przy ul.
Powstańców Wlkp. 23 (po byłej przychod
ni zakładowej „Spomaszu”) oraz hotel /blaszak/ przy ul. Powstańców Wlkp. 28.
Po zw olnieniu budynku przy ul. Poznań
skiej 42 przez Szkołę Podstaw ow ą N r 2
(budynek po byłej przychodni rejonowej)
gmina dysponować będzie kolejnym obiek
tem do zagospodarowania, jednak zdaniem
Zarządu MiG przeznaczenie tego obiektu
w kontekście innych potrzeb komunalnych
nie je s t w skazane. (K om isja O św iaty i
K ultury Rady M iG złożyła w niosek w tej
sprawie).
O statecznie o przydziale pom ieszczeń za
decyduje Rada M iasta i Gminy.
«

W ojew oda uczniom
Z aak cep to w an o p o ro zu m ien ie Z arządu
M iasta i Gminy z W ojewodą W ielkopol
skim dotyczące przekazania i w ykorzysta
nia dotacji celowej przeznaczonej na sty
pen d ia so cjaln e lub zasiłk i losow e dla
uczniów szkół podstaw owych za 1999 r.
w kwocie 11.841 zł.
M ieszk a n ia n au czycielsk ie
Podjęto decyzję o przekazaniu w administra
cję obiektów oświatowych mieszkalnych do
Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.
z dnia 1 stycznia 2000 r. (Wniosek komisji
doraźnej ds. oświaty Rady Miejskiej poprzed
niej kadencji)
Nie wytypowano do sprzedaży lokali miesz
kalnych w Domu N auczyciela w Chojnie
z uwagi na obowiązujący zapis Karty Nauczy
ciela o zapewnianiu mieszkań nauczycielom
na terenie wsi.
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OD CZYTELNIKÓW

PRZYSŁALI NAM
ŻYCZENIA
Redakcja „ Wronieckich Spraw"
Wkrótce wejdziemy w święta Bożego Na
rodzenia. W Rzymie Ojciec Święty otworzy
Rok Święty, Rok Jubileuszowy. Na świecie
smutek miesza się z radością, niepokój z po
kojem, sens z rozpaczą...
Życzę bardzo serdecznie radości serca,
jego pokoju, który jest prawdziwy, bo świat
dać go nie może, wreszcie głębokiego i
szlachetnego sensu pracy, codziennych
trudów, przemijania czasu, także sensu
tego, co boli i rani...
Niech pan Jezus błogosławi, prowadzi i
obdarza potrzebnymi łaskami.
Szczęść Boże!
Proboszcz parafii p. w. bł. Urszuli Ledóchowskiej we Wronkach
Ks. Marian Binek
***
Zdrowych i pogodnych Świąt Bożego Na
rodzenia oraz szczęśliwego 2000 Roku
życzą w ychow ankow ie i pracow nicy
Domu Dziecka w Złotowie.
***
Radosnych, m iłych i pogodnych świąt
Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego
Nowego Roku życzy
Zbigniew Rębacz Prezes
Zarządu Spomasz Wronki
Grupa Polimex-Cekop Sp. z o.o.
***
Zdrowych, Wesołych Świąt, a w 2000
Roku wszelkiej pomyślności...
Feliks Król
Dyrektor PPM Pomet

***

***

Amica życzy, by Święta Bożego Narodze
nia przyniosły radość, wytchnienie i dużo
optymizmu, a Nowy Rok składał się z sa
mych jasnych dni.
/W. Kaszyński/
***

Zdrowych i pogodnych Świąt Bożego Na
rodzenia oraz pomyślnego Nowego Roku
2000 życzy
Włodek Sternalski z rodziną

Radosnych Świąt Bożego Narodzenia,
wszelkiej pomyślności w życiu osobistym
oraz sukcesów zawodowych życzy
Stanisław Zdybał
Dyrektor Zakładu
Telekomunikacji w Pile
* **

* **
W klimacie Świąt Bożego Narodzenia i w
perspektywie Nowego 2000 Roku przesy
łam ciepłe, z serca płynące życzenia - by
spotkanie z nowo narodzonym Dzieciąt
kiem było szczególnym czasem łaski, po
koju i dobra, które dać pragnie światu Bóg
Ojciec.
Stanisław Sieradzki "Świst"
* **

Niech Maleńka Miłość, dar Nocy Betle
jemskiej wypełnia Wasze serca Miłością,
a Dziecię Boże użyczy szczególnych łask
w tym Nowym 2000 Roku Jubileuszowym.
Z świątecznym pozdrowieniem zapewniam modlitwę
s. M. Mateusza, służebniczka Maryi
[Od 24 listopada siostra Mateusza podjęła
pracę w Biurze Parafialnym w Obornikach.]

Bezchmurnej pogody ducha wszystkim
zmęczonym powagą chwili życzy
Klemens Stróżyński

***

***

Niech Boska Dziecina Was błogosławi
I wielką radość w długim życiu sprawi
Zaś Nowy Rok niechaj w szczęściu płynie
I wszelka troska z dala ominie.
Związek W ięźniów Politycznych
Okresu Stalinowskiego
Oddział Wielkopolska

Redakcja dziękuje za wszystkie świątecz
ne i noworoczne życzenia również: Mał
gorzacie Kalinowskiej, Adamowi Wawrzy
niakowi, Mieczysławowi Hewuszowi, Ma
rzenie Wieczorek i Jerzemu Czarnogór
skiemu, a także za zaproszenia na spotka
nia opłatkowe Zarządowi MiejskoGminnemu Polskiego Ko
mitetu Pomocy Społecz
nej, Kołu Pomocy
Dzieciom Niepełno
sprawnym, Arnice
Wronki S/
i ZSZ nr 1

* **
Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Na
rodzenia proszę przyjąć serdeczne życze
nia miłej i pełnej świątecznego nastroju
w ieczerzy w ig ilijn e j, spokoju ducha,
uśmiechu losu oraz szczęścia i radości na
wszystkie dni Nowego 2000 Roku.
Adam Stanisław Szejnfeld
Poseł na Sejm RP

r

^

Z okazji Świąt
Bożego Narodzenia
i N owego 2000 Roku
wszystkim Mieszkańcom miasta i gminy Wronki
oraz Czytelnikom „ Wronieckich Spraw"
składam życzenia wszelkiej pomyślności.
Niech ten N ow y Rok przyniesie
więcej zadowolenia.

Niech się wygładzi co zmarszczone,
a wyprostuje, co skrzywione,
i niechaj wyschnie, co zmoczone,
i niech się znajdzie, co zgubione.

Podróże dla kwękających
Taką nową formę rehabilitacji wymyśliła Wielkopolska Kasa Chorych
dla mieszkańców Wronek, cierpiących na bardzo częste na tym tere
nie dolegliwości reumatyczne i podobne.
Jak się dowiedzieliśmy, jedyny we Wronkach gabinet fizykoterapii nie
uzyskał koncesji - Kasa Chorych odmówiła podpisania umowy. Naj
bliższy podobny znajduje się w Szamotułach. Można tam pojechać
pociągiem (7,60 zł), rowerem (2 godz.) albo pójść piechotą (krzyż
Pański). Albo wybrać gabinet prywatny.
Sprawa obecnie znalazła się w trybie odwoławczym. Co będzie - nie
wiadomo. Za sam pomysł Kasie Chorych- gratulować, czy... Czeka
my na opinie Czytelników.
[red.]

sukcesów w życiu zawodowym i osobistym,
by mimo wielu trudności
udało się wszystkim dostrzec
drugiego człowieka.
Poseł na Sejm
Rom uald Kazimierz Ajchler

„Głodnych nakarmić, spragnionych napoić..."

O jcu Gwardianowi, Andrzejowi Liszkowskiemu
i Maciejowi Kudlińskiemu

podziękowanie

IIB b S*

za przygotowanie i sfinansowanie
gościnnego przyjęcia zespołu wokalnego
Czerwone Maki z Białorusi
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Wronki sędziami stoją

sympatię wśród świeżo upieczonych sędziów. - To mój podokręg wroniecki. Jestem dumny, iż kiedyś będę mógł powiedzieć, że wyszliście
spod mojej ręki - powiedział wzruszony Ryżek.

10 grudnia w Sali Lustrzanej Wronieckiego Ośrodka Kultury odbyło
się uroczyste zakończenie dwumiesięcznego kursu sędziowskiego.
Organizatorem szkolenia była Rada Gminna LZS Wronki. - Jesteśmy
najsilniejszym „podokręgiem” - powiedział po wręczeniu legitymacji
sędziowskich przewodniczący Wydziału Sędziowskiego OZPN Piła,
Lech Paprocki.

Dzięki przeprowadzonemu ostatnio kursowi sędziowskiemu gmina Wronki
liczy 24 arbitrów. Na spotkaniu wszyscy podkreślali, iż to pokaźna grupa,
z którą trzeba będzie się liczyć (w OZPN Piła zrzeszonych jest 220 sę
dziów). 20 grudnia w Pile wronieccy sędziowie wzięli udział w wybo
rach delegatów na Zjazd do władz sędziowskich PZPN w Warszawie.

Oprócz przewodniczącego Paprockiego na spotkanie przybyło wielu zna
mienitych gości: przewodniczący Wydziału Dyscypliny i Obserwato
rów OZPN Pila - Bogdan Hirsch, wiceburmistrz Miasta i Gminy Wronki
- Stanisław Żołądkowski, wiceprezes OZPN Piła - Ryszard Forbrich.
Zebranie prowadził przewodniczący RG LZS Wronki, Jan Jankowski.

Relację ze spotkania zamieścimy w następnym numerze „Wronieckich Spraw”.
AH

Spotkanie przebiegało w bardzo miłej atmosferze. Po krótkim wstępie
Lech Paprocki wręczył 23 adeptom sztuki sędziowskiej legitymacje.
- Życzę, aby każdy z was osiągnął jak najwyższy stopień: sędziego
pierwszoligowego. - powiedział na zakończenie przewodniczący. Poza
wspomnianą grupą arbitrów cztery osoby (z uwagi na wiek) otrzymały
zaświadczenia o odbytym szkoleniu i uzyskaniu pozytywnego wyniku
z przepisów z gry w piłkę nożną. - Przykro mi trochę, że kilku sę
dziów „za szybko się urodziło”. Jestem jednak pełen podziwu dla nich.
Cieszę się, że nadal z nami są - stwierdził Jan Jankowski.
Najszczęśliwszą osobą na sali był trzecioligowy sędzia Marek Ryżek
z Obrzycka. Ryżek bezinteresownie przeprowadził wszystkie kursy
sędziowskie. Zawsze uczynny, skrupulatny - zdążył zaskarbić sobie
Przewodniczący Paprocki wręcza legitymację sędziowską ^
Sławomirowi Łożyńskiemu

Świąteczny
połów...
...11 listopada 1999 r. był bardzo udany
dla Kazimierza Szulca.
Na J. Strzyżmin Wielkie złowił tego oto
szczupaka, który ważył 6,65 kg.

R ozm ow a z Tom aszem Tom czakiem i
Agnieszką Smolarek z sekcji karate przy
Wronieckim Ośrodku Kultury.
Jak długo istnieje sekcja karate we Wronkach?
Działamy od jesieni 1982 roku - siedemna
ście lat.
Ile osób liczy wasza grupa?
Trzydzieści. Trenujący pochodzą z Wronek i
Obrzycka. Trzon stanowią Wronki.
Kto prowadzi zajęcia?
Sekcję już dziewiąty rok prowadzi Tomasz
Tomczak. W przyszłym roku dziesięć lat...
(śmiech). We wrześniu planujemy zorganizo
wać z tej okazji turniej.
Treningi odbywają się w poniedziałki i czwart
ki o godz. 19.00 we Wronieckim Ośrodku
Kultury.
Jakimi osiągnięciami możecie się pochwalić?
Mamy chłopaka, który zajął drugie miejsce w
Pucharze Polski. W maju, na Mistrzostwach
Polski w Elblągu wszyscy nasi zawodnicy
weszli do finału. W tym roku byliśmy też na
Mistrzostwach Europy w Pradze. Pochwalić
możemy się bardzo dobrymi kontaktami, czę
sto otrzymujemy zaproszenia.
Co sprawia wam największe kłopoty?
Brak finansów. Nie ma natomiast problemów
organizacyjnych. Dyrektor WOK, Bogdan
Czerwiński bardzo nam pomaga, jest otwarty
na wszelkie propozycje.
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Jakie plany ma wroniecka sekcja karate?
Chcemy poszerzyć sekcję, bardziej zaznaczyć
swą obecność. Karate to coś więcej niż sport,
to styl życia - przede wszystkim droga roz
woju. Karate sportowe jest okrojone, bo wy
zwala rywalizację.
W tym roku chcemy uczestniczyć we wszyst
kich stażach...
Cóż to takiego?
Staże są generalnie dla instruktorów. Obec
nie się jednak od tego odchodzi - jadą wszy
scy. Uczestników dzieli się na grupy wieko
we. Najwięksi japońscy mistrzowie przeka
zują swą wiedzę. Dająmateriał do przerobie
nia, bo na częstsze spotkania nas po prostu
nie stać. To niesamowite przeżycie.
To pewnie także forum dyskusji...
Tak. Przy okazji organizowane są kongresy.
Toczymy rozmowy, wymieniamy poglądy.
Na staże do Polski przyjeżdżają najlepsi Ja
pończycy. Bardzo lubią Polaków - uważają,
że mamy ducha. Ich zdaniem zachodnie spo
łeczeństwa są zepsute dobrobytem.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał A rtur Hibner
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MIKOŁAJKOWE SZACHY
5 grudnia we Wronieckim Ośrodku Kultury miał
miejsce Mikołajkowy Turniej Szachowy. W im
prezie udział wzięło 16 uczestników. Zawody
otworzył dyrektor WOK, Bogdan Czerwiński.
Zwycięzcą turnieju został Jan Nowierski (6
punktów, wartościowanie 21). Drugie miej
sce zajął Artur Napierała (6 pkt., wart. 20,5).
Trzecią pozycję wywalczył Leszek Biedziak
(5 pkt., wart. 22).
W punktacji szkół ponadpodstawowych zwy
ciężył Łukasz Zieliński (4 pkt., wart. 21,5),
drugi był Robert Woźny (4 pkt., wart. 21).
Wśród szkół podstawowych i gimnazjów najlep
szy był Michał Musielak (4 pkt., wart. 15), dru
gą lokatę zajął Łukasz Woźny (3,5 pkt., wart. 16).
Najlepsi zawodnicy zostali nagrodzeni upo
minkami ufundowanymi przez WOK. Wyróż
niono także najmłodszego uczestnika zawo
dów, był nim dziesięcioletni Bartłomiej No
wierski. Zawody sędziował Jan Mamet.

O PUCHAR
PRZEWODNICZĄCEGO
W sobotę, 11 grudnia w sali gimnastycznej
Zespołu Szkól Zawodowych nr 2 odbył się Gmin
ny Turniej Siatkówki o Puchar Przewodniczące
go Rady Miasta i Gminy Wronki. Organizatorem
zawodów był Szkolny Związek Sportowy oraz
Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej.
W turnieju uczestniczyło 5 zespołów. Druży
ny grały systemem pucharowym.
Pierwsze miejsce wywalczył TKKF I Wronki.
Zwycięski zespól grał w składzie: Jerzy Kacz
marek, Krzysztof Maciejowski, Artur Mali
nowski, Dariusz Michalak, Piotr Ławniczak,
Mariusz Drożyński. Drugi był Zespół Szkół
Zawodowych nr 2, trzeci „Sezam” Kłodzisko,
czwarty ZSZ nr 1, piąty TKKF II Wronki.
Zwycięski zespół - TKKF I otrzymał z rąk
przewodniczącego Rady M i G, Leszka Bar
tola okazały puchar. Wszystkie drużyny zaś
otrzymały drobne upominki rzeczowe.
Leszek Biedziak
AH
▼ prezentuje zdobyty puchar
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W nawiasach podano liczbę zespołów startu
jących w lidze.
AH
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Na konkurs fotograficzny zorganizowany
przez pana Jacka Piaseckiego, przy współ
udziale redakcji „Wronieckich Spraw”, wpły
nęło niewiele - ponad 20 - zdjęć. Bardzo zróż
nicowany był poziom techniczny i „artystycz
ny” prac. Na jednych były to reporterskie uję
cia, na innych zabawne sytuacje próbowano
wyreżyserować.
Pięcioosobowe jury było niemal jednomyśl
ne w w yborze najzabaw niejszych zdjęć.
Pierwsze miejsce przyznano pani Agnieszce
Staszak za zdjęcie pt. Wypoczynek nad mo
rzem. Laureatka otrzymuje aparat fotograficz
ny marki „Kodak FX” plus futerał.
Kolejne miejsca zajęli autorzy zdjęć:
2. Jacek Wojtowicz - Życie na kartki
3. Małgorzata Kalinowska - Wspólne śniadanko
4. Arkadiusz Drużbik - Najnowsze model
ochraniaczy
5. Aldona Chomicz - Miny
6. Sławomir Woźniak - ...palce lizać
7. Aldona Dreżewska - Zgrab(n)iarka

Wszystkim dziękujemy za udział w konkur
sie a nagrodzonym, których zdjęcia prezen
tujemy obok - g ra tu lu jem y!
/red./

prz. pkt. poz.

Amica Wronki

wronieckie
sprawy •

„Zabawne z d ję c i e ”
ROZSTRZYGN IĘTY

Wymienieni otrzymują po rolce kolorowego
filmu firmy AGFA. Nagrody ufundował pan
Jacek Piasecki i są do odbioru w sklepie "M ATEO" (Rynek 18).

Koniec roku to tradycyjnie czas podsumo
wań. Uważamy, że takowych nie może za
braknąć we „Wronieckich Sprawach”. Po
niżej przedstawiamy ilość wygranych, prze
granych, remisów oraz pozycję w tabeli wszystkich zespołów piłkarskich z naszej
gminy po rundzie jesiennej.
zw. rem.

KONKURS FOTOGRAFICZNY

KRĘGLE

K o le jn y la u r d la „ D z ie w ią t k i"
W dniach 9-12.12.1999 r. na kręgielni „Czar
nej Kuli” w Poznaniu odbył się jubileuszo
wy Ogólnopolski XX Memoriał Wojciecha
Zielińskiego. W zawodach uczestniczyło 180
zawodników i zawodniczek z 15 klubów w
pięciu kategoriach (dzieci, młodziczki, mło
dzicy, juniorki młodsze, juniorzy młodsi).
„Dziewiątka” wysłała 17-osobową grupę kręglarzy, która zaprezentowała się fantastycznie.
Miejsca punktowane zawodników „Dziewiątki”:
Dzieci: II miejsce - Barbara Stachowiak (584 pkt.)
Młodziczki: I - Magdalena Przewoźna (748
pkt.), (II - Natalia Skrzypczak (722 pkt.), VI
- Iwona Pacholczyk (658 pkt.)
Młodzicy: IV - Marcin Babik (744 pkt), VIII
- Damian Beze (684 pkt.)

W klasyfikacji drużynowej „D ziew iątka”
W ronki zajęła I miejsce, uzyskując 31 pkt.,
przed Pilicą Tomaszów Mazowiecki (II m. 28 pkt.) i Polonią 1912 Leszno (III m. - 25 pkt.)
Dziewczęta - jak zwykle - potwierdziły wy
soką formę. Drużyna przywiozła okazały pu
char. Opiekunowie uczestniczący w memoriale:
Roman Bączkiewicz, Leszek Biedziak, Beata
Śmiglak, Lech Mrowiński, a także zarząd
klubu mają ogromne powody do zadowole
nia.
Wyniki uzyskane przez "Dziewiątkę" w XX
Memoriale Wojciecha Zielińskiego przypie
czętowały wspaniały dorobeknaszych kręglarzy, a szczególnie kręglarek, w całym kończą
cym się roku 1999.
Rom an Bączkiewicz
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▲ Małgorzata Kalinowska
- „Wspólne śniadanko” (III m.)

Aldona Dreżewska - „Zgrab(n)iarka
z wariatkowa” (wyróżnienie)

Grzegorz Roszak
fur. maj '98) w towarzystwie brata Artura

CL*

TTTTT

Aldona Chomicz - „Miny” (V m.)

Plon konkursu

rZabawne zdjęcie

Radosław Drużbik - „Najnowszy
model ochraniaczy” (IV m.)
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- CERAMIKA
- PANELE
- WYKŁADZINY
- ARMATURA

Uwaga!
Specjalne ceny wyrobów Atlas
• zaprawa klejowa - 25 kg za 17 zł
• Atlas Plus - 25 kg za 39,50 zł
- ceny z podatkiem VAT
Przy odbiorach paletowych - 3% rabatu
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Wesołych Swigt Bożego Narodzenia i Do Siego 2000 Roku
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*
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Spokojnych Świqt
Bożego Narodzenia
oraz samych pogodnych
dni w Nowym 2000 Roku
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254 28 60
0-602 765 646

Stare Miasto 36, 64-510 Wronki, tel. (0-67) 254 15 03
e-mail: biuro@telesoft.pl Fax: (0-67) 254 14 69
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