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Przyjmujemy zamówienia na Wyroby

W NIEMCZECH
W dniach 25 - 28.05.2000 r. w Niem
czech, w Dolnej Saksoni w miejsco
wości Nienburg odbyło się sympo
zjum agroturystyczne połączone ze
zwiedzaniem gospodarstw agrotury
stycznych. Uczestnikami byli słucha
cze Wielkopolskiego Uniwersytetu Lu
dowego, wykładowcy oraz przedstawi
ciele rady i urzędu Wronek.
W dniu 27.05.2000 r. odbyło się oficjal
ne spotkanie z szefem ds. współpra
cy międzynarodowej Ministerstwa
Rolnictwa i Leśnictwa Dolnej Sakso
nii, Bernhardem Paterok. Na tym spotkaniu Ireneusz Fowie prze
kazał list intencyjny deklarujący wolę współpracy bratnich środo
wisk. List został przyjęty z wielkim zadowoleniem.
Małgorzata Fowie

PIEŚNI CERKIEWNE
Niespełna 15 km od Wronek znajduje się jedna z piękniejszych
świątyń z końca piętnastego wieku (jej wnętrze na zdjęciu). Nie
opodal leży urocze jezioro. Letnia aura zachęca do wycieczek,
warto więc odwiedzić Psarskie. Zwłaszcza że 18 czerwca
w czasie Mszy św. (o godz. 13.00) w kościele parafialnym pod
wezwaniem N. M. P. Wniebowziętej w Psarskiem będzie śpiewał
Zespół Kameralny Muzyki Cerkiewnej z Poznania oraz chór
z towarzyszeniem orkiestry pod kierunkiem Michała Łaszewicza.
W programie pieśni cerkiewne oraz Misssa Brevis. Dyryguje kom
pozytor.
Do modlitewnego uczestnictwa zaprasza ks. Włodzimierz Wygocki - proboszcz.

LUB CYTRYNA
31 maja w Nowej Wsi miała miejsce niecodzienna ak
cja, w której uczestniczyły dzieci tamtejszej szkoły pod
stawowej, policja i towarzystwo ubezpieczeniowe GENERALI.
"GENERALNIEzwolnij" - to akcja zainicjowana przez to
towarzystwo i realizowana w ramach programu "Bez
pieczne miasto"; jej celem jest zwiększenie bezpieczeń
stwa w ruchu drogowym, zwłaszcza w pobliżu szkół. Tym
razem miała charakter instruktażowo - wychowawczy.
Kierowcy, którzy przekraczali dozwoloną prędkość, otrzy
mywali od dzieci upomnienie i cytrynę; prawidłowo
jeżdżący natomiast - jabłuszko i pochwałę.

K ie row cy, któ ry zasł zył na ja b łu s zk o , za b e zp ie c zn ą ja z lasy III a z o p ie k u n k ą A n n ą Sarbak.

W akcji uczestniczyła "drogówka sza
motulska" w osobach: asp. Eugeniu
sza Jurka i st. sierż. Daniela Kowzana (na zdjęciu).

iENERAL"! zwolnij
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Powstanie najlepsza kręgielnia w Polsce?

Zobowiązanie wobec nieżyjących
Rada Miasta i Gminy Wronki na nadzwyczajnej sesji podjęła uchwałę, która po
zwala na zakup nowych torów kręglarskich. Miłośnicy kręgli odetchnęli z ulgą. Zwyciężył rozsądek. Dla dziewiętnastu radnych interes społeczny był nadrzędny powiedział po czwartkowym posiedzeniu prezes Rzemieślniczego Klubu Kręglarskiego „9”, Wojciech Kudliński.
Czwartkowa sesja była momentami bardzo
emocjonująca. - Jako Rada macie zobowią
zanie wobec tych osób, które już nie żyją
i do nas żyjących, żeby nie niszczyć tego,
co ojcowie nasi zbudowali - apelował do
rajców wroniecki społecznik, Marian Ra
domski. - Proponuję, żeby nie bić piany
i poczynić szybkie kroki do głosowania. Nie
podniosę ręki za tym, żeby zniszczyć to, co
wybudowali nasi poprzednicy - oznajmił
radny Jacek Rosada.
Amica zrezygnuje z kupna hotelu?
Nikt z wronieckich samorządowców nie
twierdził, że kręglarstwo we Wronkach nie
jest potrzebne. Najwięcej sporów toczyło
się o to, czy można przeznaczać środki bu
dżetowe na zakup torów przed sprzedażą
hotelu Arnice. Największy wroniecki za
kład ma zapłacić gminie za ten obiekt oko
ło 830 tys. zł brutto. - Jeżeli było wiadome,
że tory kręglarskie są w złym stanie, to trze
ba było odpowiednie wydatki w budżecie
zaplanować. O sprzedaży hotelu i kręgiel
ni mówi się w trybie warunkowym, czyli
możemy liczyć się z tym, że obiekt nie bę
dzie sprzedany - stwierdził radny Jan Hos
sa. - Na etapie planowania budżetu nie było
możliwości, żeby to zaplanować. Zarząd nie
ma żadnych informacji, żeby Amica wyco
fała się z tej transakcji - ripostował bur
mistrz Kazimierz Michalak.
Zbyt wiele inwestycji
Obawy, czy gmina podoła następnej inwe
stycji, wyrażał radny Paweł Bugaj. - Cze
kają nas dwie potężne inwestycje: rozbu
dowa gimnazjum i budowa sali gimnastycz
nej w Biezdrowie. Gdzie wepchniemy trze
cią inwestycję? Ten samorząd podejmuje
zbyt wiele inwestycji i w zbyt długim cza
sie je realizuje - mówił Bugaj.

Zdaniem burmistrza Michalaka, budowa
nowej kręgielni nie powinna potrwać dłu
go. - Jeżeli na koniec czerwca Rada podej
mie uchwałę o wprowadzeniu tego zada
nia do planu, to rozpoczyna się proces opra
cowywania dokumentacji i z marszu rusza
my - stwierdził.
Koszt modernizacji obiektu po byłej me
blami to wedle burmistrza 765 tys. zł. Bu
dowa kręgielni, łącznie z zakupem torów
(110 tys. DM), kosztować będzie około 900
tys. zł.
Decyzja nieracjonalna
Wątpliwości co do zasadności kupna torów
i budowy kręgielni wyrażał radny Bogdan
Szymkowiak. - Kupić tory to nie problem,
to 3 miliardy starych złotych. Istotne jest
to, że będzie to obiekt gminny, więc całą
inwestycję bierzemy na barki gminy oznajmił. - Zarząd nie przedstawił radnym
wszystkich danych, które byłyby niezbęd
ne do podjęcia decyzji racjonalnej. Podnio
sę rękę przeciw - powiedział następnie
Szymkowiak.
Za podjęciem uchwały dokonującej zmian
w budżecie i pozwalającej dzięki temu na
zakup torów kręglarskich głosowało 19 rad
nych, trzech się wstrzymało, dwóch było
przeciw. Oprócz Szymkowiaka za odrzu
ceniem uchwały głosował Hossa. - Mam
wątpliwości, czy te środki budżetowe mogą
być przeznaczone na ten cel - stwierdził.
Z wyniku głosowania bardzo zadowolony
był Wojciech Kudliński. - Będziemy mieć
najlepszą kręgielnię w Polsce - oznajmił
rozpromieniony prezes RzKK „9”. - Jedy
ny żal, że Zamość straci obiekt - dodał.
AH

N ie tylko D zień
D zieck a
1 czerwca obchodzony jest Dzień Lasu i Za
drze wień.
W Wielkopolsce lasy zajmują 25% po
wierzchni województwa. W największym
stopniu zalesiona jest część zachodnia i pół
nocna - znajdują się tu gminy mające na
wet do 70% terenów leśnych. Największym
kompleksem leśnym jest Puszcza Notecka,
zajmująca ok. 1350 km2 w międzyrzeczu
Warty i Noteci. Głównymi gatunkami laso
twórczymi są sosna, dąb, buk, olsza i je
sion. Na terenie Wielkopolski znajdują się
dwa parki narodowe - Wielkopolski i czę
ściowo Drawieński; 12 parków krajobrazo
wych oraz około 100 rezerwatów przyrody
i ponad 2500 pomników przyrody.
Wśród priorytetów Wojewódzkiego Fundu
szu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Poznaniu znalazły się ochrona
istniejących terenów leśnych, wspieranie
zalesień gruntów porolnych, zdegradowa
nych i zagrożonych erozją gleb oraz uzu
pełnianie zadrzewień i zakrzewień w kra
jobrazie rolniczym. W tym roku WFOŚiGW przeznaczył na zalesianie Wielkopol
ski 1.1 89.500 zł. Zalesiane są głównie grun
ty porolne o glebach klasy V i IV. Wśród
inwestycji dofinansowywanych przez Fun
dusz znalazło się także odnowienie 20 ha
lasów po pożarze Puszczy Noteckiej w po
wiecie czamkowsko - trzcianeckim.
Każdy etap prac (przygotowanie gleby, za
kup sadzonek odpowiednich gatunków
drzew - sosna, świerk, modrzew, daglezja,
dąb, buk, lipa, olcha, klon, jawor, brzoza)
jest kontrolowany przez nadleśnictwo. Sta
rostwa otrzymują 80% przyznanej sumy.
Ostatnie 20% wypłacane jest po końcowej
kontroli i sporządzeniu przez nadleśnictwo
protokołu, w którym uwzględnia się m. in.
to, ile sadzonek się przyjęło. Jednąz zasad,
którą kierowano się przy rozpatrywaniu
wniosków, był tzw. wskaźnik lesistości da
nego powiatu.
Karolina Wojciechowska
- rzecznik prasowy WFOŚiGW
w Poznaniu

K ad en cji - cdn.
W dniu 29 maja br. w gabinecie Burmistrza
odbył się konkurs na stanowisko dyrektora
Publicznego Przedszkola nr 2 we Wron
kach, dla którego organem prowadzącym
jest samorząd gminy. Na konkurs wpłynęła
tylko jedna oferta - dotychczasowej pani
dyrektor Małgorzaty Pieprzyk. Komisja
konkursowa, której przewodniczył bur
mistrz Kazimierz Michalak, jednogłośnie
poparła kandydatkę. Pani Pieprzyk może
dyrektorować przez kolejne 5 lat.
/pab/
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STRONA URZĘDOWA

INFORMACJE
Urzędu Miasta i Gminy
tel. (0-67) 254 11 35; fax (0-67) 254 01 54

Uchwała Nr 86/120/2000
Zarządu M iasta i Gminy W ronki z dnia 22 maja 2000 r.
Na podst. art. 25 ust. 1 oraz art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 1997 r. Nr 115, poz. 741 z późn.
zmianami/ Zarząd Miasta i Gminy uchwala, co następuje:
Przeznacza się do sprzedaży nieruchomości wymienione w wykazie; wykaz
podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy; wykona
nie uchwały powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji, Gospodarki Gran
tami i Rolnictwa; uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA NA POPRAWIE
NIE WARUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCI PRZYLEGŁYCH

L.p.

KW

Opis
Nr
Pow.m2
nieruchomości
geodez.

1

20110

929/10

49

2

20110

929/7

86

3

20110

930/6

19

4

20110

928/3

36

5

20110

929/9

87

6

19179

48/12

43

7

19179

48/13

65

8

20110

928/4

54

9

20110

928/2

106

Chojno, teren
letniskowy
Chojno, teren
letniskowy
Chojno, teren
letniskowy
Chojno, teren
letniskowy
Chojno, teren
letniskowy
Chojno, teren
letniskowy
Chojno, teren
letniskowy
Chojno, teren
letniskowy
Chojno, teren
letniskowy

Przeznaczenie
w planie,
sposób
zagospodarowa
nia
zabudowa
letniskowa
zabudowa
letniskowa
zabudowa
letniskowa
zabudowa
letniskowa
zabudowa
letniskowa
zabudowa
letniskowa
zabudowa
letniskowa
zabudowa
letniskowa
zabudowa
letniskowa

Forma
zbycia

Cena zł

własność

960,00

własność

1700,00

własność

360,00

własność

680,00

własność

1700,00

własność

870,00

własność

1310,00

własność

1000,00

własność

2 000,00

Termin wnoszenia
wniosku przez
Termin
osoby, którym
wnoszenia opłaty
przysługuje
pierwszeństwo
przed aktem
6 tygodni
notarialnym
przed aktem
6 tygodni
notarialnym
przed aktem
6 tygodni
notarialnym
przed aktem
6 tygodni
notarialnym
przed aktem
6 tygodni
notarialnym
przed aktem
6 tygodni
notarialnym
przed aktem
6 tygodni
notarialnym
przed aktem
6 tygodni
notarialnym
przed aktem
6 tygodni
notarialnym

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W TRYBIE
BEZPRZETARGOWYM, ZABUDOWANYCH DOMKIEM LETNISKOWYM
1

18938

923/9

122

Chojno

2

18938

923/11

135

Chojno

3

18938

923/3

133

Chojno

4

20110

927/5

143

Chojno

5

19179

48/3

120

Chojno

6

18938

44/29

300

Chojno

7

18938

923/4

133

Chojno

8

18938

923/24

194

Chojno

9

20354

64/9
64/10

198
173

Chojno

10

18938

923/5

223

Chojno

11

18938

923/6

319

Chojno

12

18938

923/2

134

Chojno

4

zabudowa
letniskowa
zabudowa
letniskowa
zabudowa
letniskowa
zabudowa
letniskowa
zabudowa
letniskowa
zabudowa
letniskowa
zabudowa
letniskowa
zabudowa
letniskowa
zabudowa
letniskowa
zabudowa
letniskowa
zabudowa
letniskowa
zabudowa
letniskowa

własność

2.183,00

własność

2.420,00

własność

2.380,00

własność

2.570,00

własność

2.190,00

własność

5.410,00

własność

2.380,00

własność

3.410,00

własność

3.802.00
3.310.00

własność

3.920,00

własność

5.610,00

własność

2.400,00

przed aktem
notarialnym
przed aktem
notarialnym
przed aktem
notarialnym
przed aktem
notarialnym
przed aktem
notarialnym
przed aktem
notarialnym
przed aktem
notarialnym
przed aktem
notarialnym
przed aktem
notarialnym
przed aktem
notarialnym
przed aktem
notarialnym
przed aktem
notarialnym

6 tygodni
6 tygodni
6 tygodni
6 tygodni
6 tygodni
6 tygodni
6 tygodni
6 tygodni
6 tygodni
6 tygodni
6 tygodni
6 tygodni
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WYKAZ BUDYNKÓW I LOKALI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
WRAZ Z UDZIAŁEM W GRUNCIE ZBYWANYM W FORMIE WŁASNOŚCI
1. KW - 19888; nr geodez. 579/2; pow. - 299 m2; opis nieruchomości - Nowa Wieś, ul. Staromiejska 1, najemca Wiesław Skrzypczak, pow.
lokalu 73 m2; nieruchomość zabudowana domkiem jednorodzinnym; przeznaczenie w planie - pod zabudowę mieszkaniową; cena lokalu lub
budynku - 8.222,00 zł; cena gruntu - 2.661,00 zł; wysokość opłat i terminy wnoszenia: za lokal lub budynek - 8.222,00 zł, całość płatna przed
aktem notarialnym; za grunt - 2.661,00 zł, całość płatna przed aktem notarialnym; termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje
pierwszeństwo w nabyciu - 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia.
1. KW - 23952; nr geodez. 26/3; pow. - 2445 m2; opis nieruchomości - Pożarowo 16, najemca Jan Nowierski, pow. lokalu 150,5 m2; nierucho
mość zabudowana budynkiem jednorodzinnym i gospodarczym; przeznaczenie w planie - pod zabudowę; forma zbycia - własność; cena lokalu
lub budynku -18.432,00 zł; cena gruntu - 10.147,00 zł; wysokość opłat i terminy wnoszenia: za lokal lub budynek - 18.432,00 zł, całość płatna
przed aktem notarialnym; za grunt - 10.147,00 zł, całość płatna przed aktem notarialnym; termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysłu
guje pierwszeństwo w nabyciu - 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia.
Napisali do nas

Jeszcze o zmarłych
Sporo czasu upłynęło od momentu, gdy „Wronieckie Sprawy” zaprzestały publika
cji wykazu osób zmarłych. Bacząc na to, jak sporym zainteresowaniem cieszyła się
rubryka „Zmarli mieszkańcy miasta i gminy Wronki - dziś wracamy do tematu.
Przypomnijmy: 7 lutego kierownik Refe
ratu Spraw Obywatelskich w Urzędzie Mia
sta i Gminy Wronki, Elżbieta Kląskała od
mówiła nam podania listy zmarłych - po
wołała się na ustawę o ochronie danych
osobowych i odgórne dyrektywy. Decyzję
podtrzymał burmistrz Kazimierz Michalak.
Na zmianę stanowiska wronieckich władz
nie wpłynęło pismo z Biura Generalnego

Inspektora Ochrony Danych Osobowych
w Warszawie, w którym czytamy, że usta
wa o ochronie danych osobowych nie ma
zastosowania do przetwarzania danych oso
bowych dotyczących osób zmarłych.
Licząc się z głosami naszych Czytelników
- postanowiliśmy zasięgnąć opinii prawni
ka Tygodnika Samorządu Regionalnego
„Wspólnota”.
red.

______________________________________________
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Prawo do informacji
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UDZIELANIE INFORMACJI
Redaktor naczelny gazety lokalnej prosi o ustosunkowanie się do następującego pro
blemu. Od początku ukazywania się gazety drukowano w niej listę osób zmarłych
w danym tygodniu na obszarze gminy. Obecnie wójt (burmistrz-przyp. red) odmówił
przekazywania gazecie takiej listy, powołując się na ochronę danych osobowych i ochro
nę dóbr osobistych zmarłych. Czy decyzja podjęta przez urząd jest prawidłowa?
Obowiązek udzielania prasie informacji
przez gminę wynika z art. 4 prawa prasowe
go (DzU z 1984 r. nr 5, poz. 24 z późń. zm.).
Ponadto gmina, będąc administratorem zbio
rów danych, może udostępniać dane osobo
we, z wyjątkiem danych wrażliwych, o któ
rych mowa w art. 27 ust. 1 ustawy o ochro
nie danych osobowych (Dz U nr 133, poz.
883) osobom lub podmiotom nie uprawnio
nym do ich otrzymania na mocy przepisów
prawa, w innych celach niż włączenie do
zbioru, jeżeli w wiarygodny sposób uzasad
nią potrzebę posiadania tych danych, a ich
udostępnienie nie naruszy praw i wolności
osób, których dane te dotyczą (art. 29 ust. 2
ustawy).
W związku z powyższym należy zastanowić
się, czy udzielenie informacji prasie lokal
nej rzeczywiście może naruszyć prawa
i wolności osób, których dane dotyczą oraz
czy może stanowić naruszenie dóbr osobi
stych osób zmarłych. Odnosząc się do pierw
szego z problemów, należy stwierdzić, że
brak jest podstaw do uznania, że w opisa
nym przypadku udostępnienie danych oso
bowych, jakim jest lista zmarłych osób na
Wronieckie Sprawy 22(152) 2000

obszarze gminy, może naruszyć prawa
i wolności tych, których dane dotyczą. Wy
nika to z faktu, że ochroną nie są w ogóle
objęte dane o osobach zmarłych. Stanowi
sko to potwierdzają A. Stryja, M. Stryja
w artykule opublikowanym na łamach
„Rzeczpospolitej” z 1999 r., nr 11, s. 30, pod
tytułem „Teraz zacznie się na dobre”.
Odnosząc się do drugiego zagadnienia, na
leży stwierdzić, iż podstawą odmowy udzie
lenia informacji nie może być także powoły
wanie się na naruszenie dóbr osobistych
zmarłych. Wynika to z faktu, że dobra oso
biste są integralnie związane z daną osobąpodmiotem tych praw, wraz z nim powstają
i wraz z nim wygasają. Nie mogą one prze
chodzić na inne podmioty zarówno
w drodze czynności prawnych, jak i dziedzi
czenia. Z tego względu nie można
w ogóle mówić na gruncie polskiego prawa
o ochronie dóbr osobistych osób zmarłych.
Cześć osób zmarłych podlega, co prawda,
ochronie, jest to jednak dobro osobiste przy
sługujące członkom ich najbliższej rodziny.
W opisanym w pytaniu przypadku nie moż
na uznać, że podstawą odmowy udzielenia

informacji może być ochrona czci i pamięci
osób zmarłych. Zarówno doktryna prawa
cywilnego, jak i orzecznictwo odeszły od
subiektywistycznej koncepcji dóbr osobi
stych, która uznaje, że dobra osobiste to in
dywidualna wartość uczuć i stanu psychicz
nego konkretnego człowieka. Obecnie oce
na tego, czy w konkretnym przypadku na
stąpiło naruszenie dóbr osobistych, oparta
jest nie na subiektywnym odczuciu osoby
zainteresowanej, lecz w oparciu
o reakcje, jakie wywołuje w społeczeństwie
to naruszenie (koncepcja obiektywistyczna).
Wydaje się więc, iż opublikowanie listy osób
zmarłych na danym obszarze nie może być
uznane w odczuciu społecznym za narusze
nie ich czci i pamięci.
Rozważyć jednak należy, czy podstawą od
mowy udzielenia tej kategorii informacji nie
może być prawo do prywatności jako dobro
osobiste osób najbliższych zmarłego. Prawo
do prywatności jest to prawo jednostki do
decydowania o tym, w jakim stopniu będzie
się dzielić z innymi swymi myślami, uczucia
mi ifaktami ze swojego życia osobistego (R.
F. Hixson, Privacy in public Society. Humań
Right in Conflict, Oxford University Press,
1987). W polskim porządku prawnym jest
ono jednym z praw gwarantowanych w kon
stytucji. W ustawie zasadniczej zapisano, iż
każdy ma prawo do ochrony prawnej życia
prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imie
nia oraz do decydowania o swoim życiu oso
bistym (art. 47). Prawo do prywatności jest
to także dobro osobiste podlegające ochro
nie na podstawie art. 23 i 24 kodeksu cywil
nego. Jego ochrona ma również charakter
obiektywny.
Należy zastanowić się, czy w odczuciu spo
łecznym każdy ma prawo do samodzielnego
decydowania o tym, czy przekaże innym in
formacje o śmierci osoby najbliższej. Jest to
zagadnienie skomplikowane i dlatego trud
ne do jednoznacznej interpretacji. Wydaje się
jednak, biorąc pod uwagę kategorie obiek
tywne, że taka informacja nie jest objęta
ochroną - szczególnie w małych społeczno
ściach, a do takich jest adresowana gazeta
lokalna. Brak jest więc podstaw prawnych
do odmowy przekazania listy osób zmarłych
gazecie lokalnej przez przewodniczącego
zarządu gminy w celu ich opublikowania.
Agnieszka Piskorz-Ryń
(„Wspólnota”, nr 22/533, 27 maja 2000 r.)

5

WYWIAD
Rozmowa Marty Mamet z JAROSŁAWEM MIKOŁAJCZAKIEM, administratorem gminnego ką
pieliska w Chojnie.

Wypoczynek I problemy
W krótce
w ak a
cje.Czy zostały już
poczynione przygotowania do sezonu tu
rystycznego Lato w Chojnie 20001
Administracja ośrodka wypoczynkowego
w Chojnie, jak co roku, jest przygotowana
na przyjęcie licznej rzeszy turystów. Pierw
sze, najważniejsze przygotowania zostały
poczynione już na przełomie kwietnia i maja.
Kąpielisko w Chojnie będzie strzeżone przez
ratowników od 22 czerwca do końca sierp
nia codziennie w godzinach od 1100 do 1900,
w tym samym czasie będzie czynna wypo
życzalnia sprzętu pływającego.

Z szacunkowych wyliczeń wynika, że
w okresie letnim w Chojnie, szczególnie
w dniach wolnych od pracy, przebywa oko
ło 4 tys. ludzi. Staramy się więc służyć oso
bom, które poszukują kwater, jak i tym, któ
re je wynajmują. Prowadzimy promocję
chojeńskiej bazy noclegowej. Wykorzystu
jemy do tego nasze biuro na plaży - jest to
idealny punkt.
Nasza plaża jest dość mała...
To prawda. Zarówno plaża, jak i kąpielisko
powstały dla potrzeb ośrodka, w którym
znajdowało się 120 domków, a obecnie na
terenie zabudowy letniskowej (proszę nie
mylić z całym Chojnem) jest 430 domków,
a docelowo ma ich być 730. Plan zagospo
darowania przestrzennego przewiduje roz
budowę plaży, kąpieliska, ale jak się wy
powiedział na łamach prasy burmistrz, żeby
można było inwestować, najpierw należy
uregulować prawa własności.
Krążyły słuchy o zamknięciu kąpieliska.

Jarosław Mikołajczak
Dla orientacji podam, że na terenie całego
Chojna znajduje się 530 domków rekreacyj
nych, jeden Dom Wczasowy „Wiatrak”,
dwa ośrodki kolonijne (Ośrodek Kolonij
ny Duszpasterstwa Trzeźwości przy pleba
nii i Baza Turystyczno-Rekreacyjna przy
Publicznej Szkole Podstawowej w Choj
nie). W Chojnie również znajduje się pięć
gospodarstw agroturystycznych: na Kozioł
ku - E.K.Webrów, na Pustelni - A. Reiter,
na Kalwarii - D.T. Jankowskich, na Smu
gach - B.W. Błochów i na Maliniu - V.M.
Mikołajczaków.
Na co w tym roku organizatorzy chcą
zwrócić szczególną uwagę?
W tym sezonie, jak w poprzednich, będzie
my kładli szczególny nacisk na czystość na
plaży, na drogach dojazdowych do jeziora
i wokół niego. Dla poprawy komfortu wy
poczynku i łączności telefonii komórkowej
zostanie zamontowany w Chojnie do koń
ca czerwca przekaźnik Ery. Poczyniono
również duże starania, by w Chojnie po
wstał letni posterunek policji nad J.Radzi
szewskim. Na ten cel został zaadaptowany
domek ZOZ-u z Szamotuł.
W każde wakacje do Chojna przybywa
coraz więcej wczasowiczów chcących
spędzić tu wolny czas. Co Pan o tym
myśli?

Tak. Ostatnio ukazał się artykuł w prasie po
znańskiej informujący, że kąpielisko
w Chojnie jest warunkowo dopuszczone do
kąpieli ze względu na zawartość bakterii
coli. Ja nie dostałem jeszcze wyników ba
dań wody. Kąpielisko w Chojnie przy tak
dużym zagęszczeniu domków i tak licznej
rzeszy turystów jest szczególnie narażone
na różnego rodzaju zanieczyszczenia.
W tym miejscu muszę powiedzieć, i to
z przykrością, że skażenie bakteriologicz
ne wody z roku na rok jest w iększe.
W związku z tym uważam, że muszą zostać
poczynione radykalne działania, bo inaczej
Chojno może pożegnać się ze statusem wsi
letniskowej i turystycznej. Wówczas będzie
balastem dla gminy.
Jestem mieszkańcem i miłośnikiem tej zie
mi, dlatego zależy mi szczególnie na rato
waniu tego, co może stracić również gmi
na Wronki, a może stracić dużo - agrotury
styka dopiero raczkuje, rodzi się inne spoj
rzenie na turystykę i korzyści z niej płyną
ce. Nie możemy mówić, że to nie nasz gminy problem, wychodząc z założenia:
Jak ktoś stworzył to szambo, to niech te
raz sobie w nim siedzi”. Taka puenta pro
wadzi donikąd. Dla przykładu podam, że
wywóz 1 m5ścieków z terenów położonych
wokół miasta kosztuje 7 zł, natomiast
z Chojna od 25 do 30 zł, bo trzeba je wozić
do oczyszczalni do Wronek lub Sierakowa.
Jak więc uchronić Chojno przed „utratą” jego największego atutu turystyczne
go, jakim jest jezioro?
Jedynym sensownym rozwiązaniem, choć
bardzo kosztownym, jest budowa kanali
zacji i oczyszczalni ścieków na terenie

Chojna. Od tego nie da się uciec i im szyb
ciej się za to zabierzemy, tym mniejsze będą
straty. Rada Ośrodka w Chojnie, jako
wspólnota w łaścicieli i użytkowników
domków letniskowych, której jestem prze
wodniczącym, wychodzi temu problemo
wi naprzeciw. Właściciele domków są za
skanalizowaniem terenów zabudowy letni
skow ej, są też gotow i partycypować
w kosztach inwestycji.
Rok 2000 to czas zmian i nowości. Czy
organizatorzy sezonu turystycznego tak
że planują nowe atrakcje dla turystów?
Tak. W tym roku przy plaży będzie usta
wione Wesołe Miasteczko. Myślę, że bę
dzie to duża atrakcja szczególnie dla dzie
ci. Ludzie przyjeżdżający do Chojna oprócz
ukojenia, które daje puszcza, potrzebują
również rozrywki. W tym roku, wzorem lat
ubiegłych, będziemy organizować szereg
imprez sportowo - rekreacyjnych z cyklu
„Lato w Chojnie”. Rozpoczną się 2 lipca
biegiem przełajowym wokół jeziora o pu
chary przewodniczących rad - powiatu sza
motulskiego i gminy Wronki. W tym dniu
na plaży wystąpi zespół instrumentów dę
tych z Szamotuł. O pozostałych imprezach
informować będą plakaty i lokalna prasa.
Czy ma Pan jakieś plany na przyszłość,
związane z Ośrodkiem Wypoczynkowym
w Chojnie?
Wypożyczalnia sprzętu wodnego jest bar
dzo uboga. Powinno się w tym kierunku in
westować, bo zapotrzebowanie na rowery,
kajaki, małe łódki żaglowe jest duże. Ma
rzę o odbudowie wieży przeciwpożarowej,
która byłaby świetnym punktem widoko
wym. Będę dążył do poprawy infrastruktu
ry ośrodka.
W takim razie życzę Panu realizacji ma
rzeń i planów związanych z ośrodkiem
wypoczynkowym w Chojnie.
Marta Mamet

Informacja
turystyczna:
(067)254 71 80
lub 254 71 89
Wronieckie Sprawy 22(152) 2000

Z OŚWIATOWEJ DZIAŁKI
ciekawą inicjatywę, prosimy o pomoc i kon
takt z ww. opiekunem.
/opracowano na podstawie informacji prze
kazanych przez Ewelinę i Wojtka/

Wieści z Leśnej

B y li w

M ię d z y g ó rz u

W malowniczym krajobrazie Kotliny Kłodz
kiej, w sympatycznym hotelu, tuż nad wo
dospadem Wilczki (w dniach od 15 - 24 maja)
na obozie integracyjnym „Europa bez gra
nic” spotkała się młodzież Klubów Europej
skich.
Do Międzygórza przyjechało 70 kursantów
(w wieku od 17- 23 lat) z małych miejsco
wości oraz wsi z różnych zakątków Pol
ski, a wśród nich Ewelina Kubiak i Woj
tek Spychała - u czn iow ie Z espołu
Szkół nr 1 z Wronek.
Inicjatorem i organizatorem spotkania było
Polskie Forum Edukacji Europejskiej z Ka
towic oraz Forum Młodzieży z Bystrzycy
Kłodzkiej, a reprezentowali je Michał Swa
tek i Adam Jaśnikowski.
W programie tego obozu były: warsztaty z za
rządzania, negocjacje, zajęcia z asertywności, nauka pisania listów motywacyjnych,
fonny organizowania wymiany międzynaro
dowej i współpracy z młodzieżą innych
państw, nowoczesny rynek pracy, umiejęt
ność pracy w zespole. Odbyło się także wie
le spotkań z ciekawymi ludźmi, a wśród nich
z: prezesem Wspomagania Wsi - Piotrem
Szczepańskim, przedstawicielem PolskoNiemieckiej Współpracy Młodzieży-Jugendwerk - Piotrem Łysakowskim, przedstawi
cielem Komisji Europejskiej w Polsce - Re
natą Bancarzewską oraz sekretarzem poli

tycznym ambasady brytyjskiej - Helen Pickerin. Największe wrażenie na młodzieży
zrobił wicepremier, a zarazem minister pra
cy i polityki socjalnej, Longin Komołowski,
który wiele uwagi poświęcił sprawom inte
gracji i Unii Europejskiej, problemowi bez
robocia wśród absolwentów szkół, dyskry
minacji kobiet jako pracowników, mówił tak
że o możliwościach rozwoju agroturystyki.
Dzięki tym spotkaniom młodzież miała oka
zję do poszerzenia zakresu wiedzy na temat
członkostwa Polski w Unii Europejskiej i in
tegracji z Europą. Każdy uczestnik został
wyposażony w podręczną biblioteczkę - cie
kawe prospekty i materiały. Zajęcia szkole
niowe przeplatane były grami symulacyjny
mi oraz wycieczkami krajoznawczymi po
pięknej okolicy.
Przedsięwzięcie to sfinansowano ze środków
Projektu Inicjatywy Proeropejskie oraz pro
gramu Phare ’97 Integracja Europejska.
Ewelina i Wojtek wrócili bardzo zadowole
ni, z naładowanymi „akumulatorami”. Przy
wieźli wiele materiałów. Pełni zapału wraz
z opiekunem Marianem Śliwą planują wy
jazd z koleżankami i kolegami z Klubu Eu
ropejskiego na obóz integracyjny nad mo
rze. W tym zakresie napotykają jednak na
barierę finansową, a zatem gdyby ktoś z na
szych Czytelników zechciał wesprzeć tę
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W tym czasie, kiedy Ewelina i Wojtek spo
tykali się z ciekawymi ludźmi na obozie
w Międzygórzu, Klub Europejski (17.05)
zorganizował spotkanie z przedstawicielami
rady powiatu i miasta. Na spotkanie z mło
dzieżą - jak poinformowały „WS”: Karina
Szorcz i Dominika Minge- przybył Antoni
Przewoźnik i Bogdan Szymkowiak.
Radni, mówiąc o swoich zadaniach w struk
turach samorządowych, przybliżyli młodzie
ży szereg problemów związanych z funkcjo
nowaniem tych organów.
Biblioteczka klubu wzbogaciła się o mate
riały rzeczowe - przykłady projektów uchwał,
wniosków, sprawozdań', a także o materiały
promujące powiat.
Radny Szymkowiak zapoznał młodzież z for
mami współpracy radnych z wyborcami, za
chęcał do brania w nich udziału, do zgłasza
nia wniosków, do dzielenia się swoimi prze
myśleniami i obawami. Podkreślał, że ich
aktywny udział w życiu miasta to w dużym
stopniu możliwość decydowania o swojej
przyszłości. Dotyczy to także udziału pełno
letnich uczniów w wyborach do władz na
różnych szczeblach.
Klub Europejski otwarty jest na spotkania
z każdym, kto ma coś ciekawego do przeka
zania młodzieży, a Wronieckie Sprawy na
informowanie o nich.
Krystyna Tomczak
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Wkrótce minie połowa Wielkiego Jubileuszu
Roku 2000. Kalendarz obchodów uroczysto
ści w Kościele Powszechnym w tym rokujest
bardzo bogaty. Odbywały się one na Ziemi
Świętej, w Rzymie i wielu innych miejscach.
W niedzielę, 18 czerwca w Rzymie nastąpi
otwarcie 47 Międzynarodowego Kongresu
Eucharystycznego, a w dniach od 15 do 20
sierpnia (także w Rzymie), odbędą się XV
Światowe Dni Młodzieży. Z Archidiecezji
Poznańskiej uczestniczyć w nich będzie oko
ło 3 tysiące młodzieży.

i Pawła, patronów Katedry i miasta. Roz
poczną się one 27 czerwca, o godz. 17.00
w Katedrze poznańskiej uroczystymi nie
szporami z udziałem wszystkich biskupów,
którzy następnie udadzą się kościołów ju
bileuszowych (nasz w Lubaszu), aby prze
wodniczyć uroczystej Mszy św. z procesją
Eucharystyczną.

Szczególne miejsce w kalendarzu obchodów
jubileuszowych zajmują uroczystości, które
odbywać się będą w Poznaniu, w pierwszej
(od roku 968) diecezji na ziemiach polskich.
Ostrów Tumski w Poznaniu jest miejscem
szczególnie głęboko związanym z początka
mi naszej państwowości.

28 czerwca w Auli Uniwersytetu im. A. Mic
kiewicza odbędzie się sympozjum naukowe
z udziałem Episkopatu Polski. Sympozjum
to ukaże rolę Kościoła Poznańskiego w hi
storii, tradycji i kulturze naszego narodu.
Tego dnia, w rocznicę Poznańskiego Czerwca’56, w godzinach popołudniowych (rozpo
częcie przewidziano na godz. 17.00) na Pla
cu A. Mickiewicza odprawione zostanie
Nabożeństwo Słowa.

W poznańskiej Katedrze w noc Bożego Na
rodzenia zapalone zostały świece, które za
niesiono do wszystkich kościołów jubile
uszowych naszej archidiecezji. Centralne
miejsce w kalendarzu jubileuszowym zajmu
ją uroczystości Świętych Apostołów Piotra

29 czerwca, o godz. 10.00 na Placu Katedral
nym - w uroczystość Św. Apostołów Piotra
i Pawła - zostanie odprawiona Suma’ Odpu
stowa z udziałem Episkopatu Polski. Odpra
wi ją ks. kardynał Henryk Gulbinowicz, Ar
cybiskup Metropolita Wrocławski.

Arcybiskup Metropolita Poznański - Juliusz
Paetz gorąco zaprasza wszystkich archidiecezjan do wspólnej modlitwy i przyjazdu do
Poznania.
***
„Dla tej miłości warto żyć...”
Z inspiracji Ojca Świętego już po raz czwar
ty, w dniach 10/11 czerwca, nad brzegami
jeziora Lednica k. Gniezna odbędzie się
Ogólnopolski Apel III Tysiąclecia - spotka
nie modlitewne, któremu przewodniczy Pry
mas Polski. To wielkie zgromadzenie mile
nijne w kraju skupi biskupów, duszpasterzy
i wiernych - przede wszystkim młodzież.
Nabożeństwo na Polach Lednickich pod go
łym niebem będzie trwało całą noc. Ci, co
przybędą, wspólnie zapalą ogień wiary, ude
rzą w Dzwon III Tysiąclecia, podzielą się
chlebem i miodem. Otrzymają lednickie
krzyże, najstarszą replikę krzyża znalezione
go na ziemiach polskich, tablice z dekalo
giem i Ewangelią św. Łukasza. Wszyscy dostąpiąjubileuszowego odpustu. Organizacja
tego spotkania spoczywa na młodzieży.
Krystyna Tomczak
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JUBILEUSZ „ JEDYNKI”
Podczas obchodów jubileuszowych Szkoły Podstawowej nr 1 absolwentów i gości powitała Aleksandra Styperek, a Aleksandra
Orzechowska podzieliła się swoimi wspomnieniami. Niżej drukujemy oba wystąpienia długoletnich nauczycielek i absolwentek.
Szanowni Państwo!
Jestem bardzo wzruszona tym, że to właśnie
ja mogę powitać wszystkich tu zgromadzo
nych absolwentów naszej kochanej starusz
ki, ,jedynki”. Zanim to jednak zrobię, chcia
łabym się przedstawić.
Należę również do Waszego grona - jestem
absolwentką, a później także długoletnią na
uczycielką tej szkoły. Moje obecne nazwi
sko: Aleksandra Styperek - Bobeldijk,
a wcześniej, kiedy byłam jeszcze uczennicą,
nazywałam się Aleksandra Rusinówna (tak
wtedy wymawiało się nazwiska dziewcząt),
przez koleżanki i kolegów zwana Alą „Rusinką”.
Teraz więc, kiedy wiadomo wszystkim, kim
jestem, witam serdecznie w imieniu Dyrek
cji Szkoły Podstawowej nr 1, całej jej spo
łeczności, a przede wszystkim w moim wła
snym - wszystkich absolwentów przybyłych
na dzisiejsze uroczystośęi jubileuszowe,
a szczególnie serdecznie tych wielce szanow
nych, najbardziej sędziwych, tych sprzed
wojny.
Także z powodów osobistych witam Państwa
wyjątkowo serdecznie, ponieważ jest wśród
Was moja ostatnia żyjąca ciocia, Helena Lapczyńska - Roszakowa. Witam cję, ciociu.
Witam serdecznie moje koleżanki i kolegów
ż klasy siódmej 1948 roku. a także tych
z ósmej 1948, również niższych szczeblem,
ale niekoniecznie młodszych wiekiem powo
jennych absolwentów 1949 roku. Witam
wszystkich tu obecnych; powojennych
uczniów .jedynki”, którzy się z nią identyfi
kują.
Witam również tych późniejszych naszych
absolwentów, już także moich uczniów, któ
rych dostrzegam dzisiaj wśród zaproszonych
gości, jako przedstawicieli różnych instytu
cji, władz, a także sponsorów. Wasz udział
tu dzisiaj, w takiej właśnie roli, wskazuje na
wasze sukcesy życiowe i zawodowe. Kocha
ni! Wasze sukcesy są naszą dumą i radością.
Życzymy dalej powodzenia. Cieszę się, że
nam, obecnym tu absolwentom, Opatrzność
pozwoliła doczekać tej chwili ponownego
spotkania się w murach naszej szkoły. Wy
rażam ubolewanie i żal, że wielu z nas już
odeszło, że nie dane jest im być tu z nami
fizycznie. Myślę jednak, iż spoglądają na nas
z góry i radują się z naszego spotkania.
Przed rokiem odeszła z tego świata nasza
kochana, ostatnia nauczycielka, także moja
późniejsza koleżanka, pani Konstancja
Szczepaniak, a także niezapomniany, wiel
kiej kultury i taktu nauczyciel geografii, za
cny człowiek, pan Leon Pilarczyk. Sądzę,
iż mój żal z powodu odejścia już wszystkich
naszych nauczycioeli, jest naszym wspólnym
żalem; że w imieniu wszystkich absolwen
tów mogę powiedzieć im w nadziei, że nas
słyszą: Kochani, dziękujemy wam serdecz
nie za wychowanie, za wiedzę, za przekazy
wanie nam mądrości życiowych, serce i opie
kę nad nami. Za tran podawany nam łyżką
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codziennie, jako niedożywionym dzieciom
wojny.
A nie popełnię chyba nietaktu, jeżeli wyróż
nię i wymienię spośród Was pierwszego po
wojennego kierownika szkoły, Alojzego
Bątkiewicza, Waszego zwierzchnika. Wspa
niałego kolegę, utalentowanego pedagoga,
patriotę, który miał odwagę w latach stali
nowskich stanąć publicznie w obronie pol
skiej literatury, jak sam powiedział, w obro
nie prawdy, za co później zapłacił odejściem
j w H n w k W f l j
-g
Panie kolego Alojzy! Polska jest dzisiaj wol
na. Pana przedwczesna śmierć i ofiara nie
poszły na marne. Dzisiaj można mówić praw
dę. Kochamy Was i wspominamy, nasi dro
dzy świętej pamięci nauczyciele i wycho
wawcy. Nigdy o Was nie zapomnimy! Wszy
scy, jak tu jesteśmy, mamy różne wspomnie
nia ze szkoły. Te humorystyczne i tę poważ
ne, wydawałoby się, chwile w klasie, z du
szą na ramieniu, na przykład w czasie lekcji
języka angielskiego, pod groźnym okiem
pani Dreckiej, którą później poznałam bli
żej jako współpracownika i koleżankę. To
groźne oko to nic innego, jak „pomoc na
ukowa” w formie sztuczki aktorskiej, bo
koleżanka Drecka w istocie była człowiekiem
bardzo wrażliwym i łatwo ją było zranić.
A nam, uczniom, wydawało się, że była uoso
bieniem terroru szkolnego. Kiedy miałam
jakiś problem wychowawczy z uczniem, cza
sem radziłam sięjej, co zrobić. Mówiła wte
dy: lalunia (tak mnie nazywała), podeprzyj
się pod boki, zrób groźne oko, a dasz sobie
radę.
Myślę, że moje koleżanki: Ala Bukowska,
Jana Cieszkowska, Janka Dymel i inne, pamiętająnaszą cudownągrę w dwa ognie pod
czas przerw. Do tej gry służyła nam piłka
uszyta z pończochy w prążki, wypchana
szmatami, a gra była tak zapalczywa, że nie
słyszałyśmy dzwonka. O powrocie do klasy
przypomniał ńam pan Gryglewski, wywija
jąc długim kijem - wskaźnikiem do map.
Kiedy wpadałyśmy do klasy jedna przez dru
gą, było przy tym dużo frajdy i radości. Bo
ten kij w rękach pana Giyglc wskiego był tyl
ko straszakiem.
Władek Baszyński, Janusz Lange, Andrzej
Boroński - kiedy otrzymali polecenie podla
nia trawników, zamiast trawy - a może i przy
okazji - podlali cały pierwszy korytarz, na
czele ze stojącymi tam koleżankami.
Można by wspominać bez końca te czasy,
bo miło jest przypomnieć sobie, że też było
się dzieckiem. Ten okres beztroski, nawet
przez Największych tego świata jest najmi
lej wspominany. Nasz wielki rodak, Jan Pa
weł II z wielką lubością, przy wielu okazjach
wspomina swoje dzieciństwo, grę w piłkę,
zabawy, a także wspólne wyprawy do cukier
ni na słynne kremówki.
Nie wstydźmy się i my dzisiaj łezki w oku,
powracając wspomnieniami do naszego dzie
ciństwa. Na koniec chciałabym, przy okazji

tej uroczystości, zwrócić się do Towarzystwa
Miłośników Wronek, do moich uczniów,
zasiadających w tym towarzystwie: Pawła,
Irka i innych, do władz miasta - z apelem
o historyczne zainteresowanie się osobowo
ścią Alojzego Bątkiewicza. Wszak był wronczaninem, wyjątkowym wronczaninem. Krąg
ludzi znających go zawęża się. Dlatego mój
gorący apel: pamięć o takich indywidualno
ściach nie może ginąć w lokalnych społecz
nościach, bo od pamięci lokalnej zaczyna
jąc, buduje się narodową. Skoro we Wron
kach przez wiele lat mogli mieć swoje ulice
Róża Luksemburg, Marchlewski i inni, to
tym bardziej ma prawo ją mieć zasłużony
wronczanin, Alojzy Bątkiewicz.
Po raz drugi na koniec życzę obecnym tu
koleżankom i kolegom miłego spędzenia
czasu, trafnego rozpoznania się i wielu mi
łych wspomnień. Mam nadzieję - do następ
nego zjazdu.

Szanowni Państwo!
Ija większość mojego życia, bo 34 lata, zwią
załam ze Szkolą Podstawową nr 1 we Wron
kach. Jestem jej absolwentką i byłą nauczy
cielką. Tu poznałam wielu wspaniałych lu
dzi. W pamięci pozostał po nich trwały ślad.
Często przywołuję we wspomnieniach mych
nauczycieli: tych żyjących i tych, co odeszli.
Pamiętam panią; Kocię Szczepaniak, która
uczyła mnie pisać, czytać i liczyć; panią Jo
annę Drecką i jej wspaniałe zbiórki zucho
we, pana Jana Walię, jego lekcje języka pol
skiego, geografii oraz opowieści o ukocha
nym Lwowie; pana Ludwika Kocha, kierow
nika szkoły i nauczyciela fizyki i chemii; pana
Kazimierza Kurczewskiego, nauczyciela ry
sunku, który z żoną, panią Elą, prowadził
sklepik uczniowski; pana Seweryna Łącz
kowskiego, nauczyciela muzyki.
Już jako nauczycielka zetknęłam się z panem
Turkiewiczem, razem przygotowywaliśmy
programy artystyczne na różne uroczystości.
Dla wielu moich nauczycieli zostałam młod
szą koleżanką. Często z nimi wspominałam
uczniowskie czasy, przypominałam im dwó
je, które mi postawili. Od pani Ali, za sumę
kątów w trójkącie prostokątnym. Duża dwó
ja, bo na całą kartkę w zeszycie, prześlado
wała mnie przez cały okres mej pracy. Dzie
je Jacka Soplicy analizowałam każdego roku.
Panie Janie, jeśli mnie Pan słyszy - to zada
nie odrobiłam w stu procentach, we wszyst
kich możliwych wersjach. Już umiem jako
tako naiysować żabę, nad którą ryczałam pół
dnia.
Po latach razem z mymi nauczycielami śmia
liśmy się z tego. Jako koleżankę wspierali
poradami zawodowymi, a często i prywat
nymi. Dzisiaj jestem im za to bardzo
wdzięczna. Wspomniałam tylko tych, któ
rych znałam osobiście. Wszytkim jednak
należy się cześć i chwała.
Aleksandra Orzechowska
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SPORT
Piłka nożna. Pilska B-klasa

Piłka nożna. III liga

Ładna bram ka
W iście młodzieżowym składzie przystąpiła drużyna Arniki II do poje
dynku z GKP Gorzów. Najbardziej doświadczonym zawodnikiem był zdobywca je
dynej bramki - Piotr Dubiela.
Piłkarze z Gorzowa nie są jeszcze pewni
ligowego bytu - do piątkowego pojedynku
podeszli więc bardzo poważnie. GKP za
atakował od pierwszych minut i gdyby nie
dobrze interweniujący Daniel Iwanowski,
Amica mogłaby na początku meczu stracić
bramkę. Gorzowianie mieli później jeszcze
parę bardzo dogodnych okazji do zdobycia
gola, nie wykorzystali jednak żadnej sytu
acji. Amica była skuteczniejsza. W 53. mi-

nucie Dubiela huknął z 30 metrów, posyła
jąc piłkę do siatki tuż pod poprzeczką. Gol Dubieli był ozdobą meczu - powiedział
kierownik wronieckich rezerw, Leszek
Andrzejewski. Amica pokonała GKP Go
rzów 1:0.
Amica II Wronki ma na koncie 51 pkt.
i zajmuje czwarte miejsce w tabeli. Lide
rem III ligi jest Górnik Polkowice (75 pkt.).
AH

Piłka nożna. Puchar Polski Okręgu Pilskiego

Też w finale
Rezerwy Arniki Wronki awansowały do fi
nału Pucharu Polski Okręgu Pilskiego. W
półfinale Amica II najpierw pokonała w
Popowie MKP Piła 5:0, później zremiso
wała na wyjeździe 2:2. Przeciwnikiem fi
nałowym Arniki jest Noteć-Danex Rosko.
W środę, 7 czerwca wronczanie rozgrywa-

li pierwszy mecz w Rosku (spotkanie od
było się po zamknięciu tego wydania gaze
ty - więc relację z pojedynku zamieścimy
w następnym numerze “W ronieckich
Spraw”). Rewanż odbędzie się 14 czerwca
o godzinie 17.30 na stadionie w Popowie.
AH

Piłka nożna. Klasa okręgowa

Najgorszy m ecz
Nie spisali się Czarni Wróblewo w Bytyniu. Zespół Wróblewski przegrał w niedzielę
z Benusem 3:0. - Zagraliśmy najgorszy mecz w sezonie - powiedział „Wronieckim
Sprawom” piłkarz Czarnych, Maciej Chojan.
Benus Bytyń należy raczej do średniaków
- obecnie zajmuje szóste miejsce w tabeli
poznańskiej klasy okręgowej. Czarni nie
spodziewali się tak zdecydowanych ataków
gospodarzy. Benus od początku spotkania
zyskał dużą przewagę. Do przerwy wróblewianie przegrywali 1:0. W drugiej odsło
nie z powodu kontuzji nie zagrali Maciej
Chojan i Jacek Góral. Po przerwie gospo
darze strzelili Czarnym jeszcze dwie bramki

- obie po rzutach rożnych. - Oddaliśmy
jeden celny strzał na bramkę. Mogliśmy
przegrać nawet 10:0 - stwierdził Maciej
Chojan.
Czarni Wróblewo po 32. kolejkach spotkań
mają na koncie 46 punktów i zajmują jede
naste miejsce w tabeli. W niedzielę (11
czerwca) o godzinie 15.00 Czarni zmierzą
się u siebie z liderem okręgówki — Obrą
Zbąszyń.
AH

Warcaby

Najlepsi bracia
Udany występ zanotowali bracia Daniel i Karol Matlak. Obaj znaleźli się w pierw
szej szóstce ogólnopolskiego turnieju o „Kryształowy kamień”.
XXVII Centralny Finał Rozwiązywania
Zadań o „Kryształowy kamień” rozgrywa
ny był od 1 do 4 czerwca w Mławie. W im
prezie uczestniczyło 56 warcabistów - re
prezentacja Amiki-WOK Wronki wystawi
ła pięcioosobową ekipę. Spośród wronczan
najlepiej spisał się Daniel Matlak, który
zajął trzecie miejsce. Daniel nie przegrał
żadnej partii w turnieju. Nieco niższą po
zycję zajął Karol Matlak - był szósty. Po
zostali zawodnicy Amiki-WOK plasowali
Wronieckie Sprawy 22(152) 2000

W arta czw arty
raz m istrzem
W minioną niedzielę w VIII lidze doszło
do meczu na szczycie. Zmierzyły się zespo
ły Warty Wartosław i Błękitnych Zamość.
Warciarze zwyciężyli pewnie 4:2 (prowa
dzili nawet 4:0). Dzięki temu na jedną ko
lejkę przed końcem zapewnili sobie tytuł
mistrzowski. Warta Wartosław po raz
czwarty z rzędu triumfuje w tej klasie roz
grywek. Zespół wartosławski dwa razy zdo
był mistrzostwo Ligi Nadwarciańskiej i dwa
razy pilskiej B-klasy.
4.06.2000
Sokół Jasionna - Tęcza Chojno (mecz nie
odbył się-piłkarze chojeńscy nie pojecha
li do Jasionny)
Warta Wartosław - Błękitni Zamość 4:2
Iskra Biezdrowo - Płomień Kłodzisko 4:6
Huragan Stróżki - Grom Rzecin 5:0
LZS Obrowo - Sparta Kluczewo 5:2
Tabela
1. Warta Wartosław
2. Błękitni Zamość
3. LZS Obrowo
4. Iskra Biezdrowo
5. Płomień Kłodzisko
6. Sokół Jasionna
7. Huragan Stróżki
8. Tęcza Chojno
9. Sparta Kluczewo
10. Grom Rzecin

17
17
17
17
17
16
17
16
17
17

47
41
30
28
26
20
18
17
13
4

68:13
77:28
52:38
73:43
50:50
43:50
32:46
39:46
31:74
14:91

Mecze ostatniej kolejki odbędą się wy
jątkowo w sobotę (10 czerwca) o godzi
nie 17.00.

Ile zmian?
Po meczu między Wartą Wartosław i Błę
kitnymi Zamość - zawodnicy z Zamościa
zgłaszali sędziemu, że warciarze dokonali
czterech zmian zawodników z pola. Zda
niem gości w B-klasie można zmienić
trzech piłkarzy z pola i bramkarza. „Wronieckie Sprawy” poprosiły o wyjaśnienie
kierownika biura Okręgowego Związku
Piłki Nożnej w Pile, Ryszarda Woźniaka:
Przepisy mówią, że w tej klasie rozgrywek
można dokonać czterech zmian. Można
zmienić czterech zawodników z pola. Mówi
o tym paragraf 15, punkt 1 regidaminu roz
grywek.
(red.)

się na dalszych pozycjach. Ewelina Rzepa
była 30., Tomasz Napierała- 37., Artur Perz
-4 3 .

U śm iech dziecka

- Start w tym finale należy ocenić jako uda
ny i pożyteczny. Nasi zawodnicy potwier
dzili swoje numery startowe, a Daniel Ma
tlak i Karol Matlak nadawali ton współza
wodnictwu, grając przez cały turniej na czo
łowych stolikach - powiedział „Wronieckim Sprawom” kierownik Amiki-WOK,
Jan Mamet.
AH

Ciekawie będą mogły spędzić dzieci Boże
Ciało we Wróblewie. 22 czerwca o godzi
nie 14.00 na stadionie Czarnych odbędzie
się
festyn
sportowo-rekreacyjny
„O uśmiech dziecka”. W programie gry,
konkursy, turnieje piłkarskie. Impreza za
kończy się meczem piłkarskim drużyn za
kładowych „Stanmetu”.
AH
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INFORMACJE

ROZKŁAD JAZDY POCIĄGÓW
PKP - Wronki

19.06 (e) (Wrocł, Katów, Zakop, Przemyśl)
20.07
20.56 (f) (Częst. Kraków, Przemyśl)

Wronki -Krzyż (relacji)
3.17 (Terespol - Szczecin)
6.13 (f) (Przemyśla - Szczecina)
6.28 (Lublin - Szczecin)
7.14 (Poznań - Krzyż)
8.37 (g) (Zakopane - Szczecin)
9.39 (d) (Poznań - Krzyż)
10.27(c) (Łódź Kaliska - Szczecin)
13.54 (Poznań - Krzyż)
15.19 (h) Poznań - Krzyż)
15.31 (Kielce - Szczecin)
16.54 (Poznań - Krzyż)
18.00 (c) (Poznań - Gorzów)
20.14 (i) (Poznań - Krzyż)
20.32 (c) (Poznań -Szczecin)
21.54 (j) (Poznań - Krzyż)

22.12 (Łódź. Kai.. Lublin)

23.49 (k) (Poznań - Krzyż)

Wronki-Poznań
1.06 (W-wa, Terespol)
4.18 (a)
5.18 (b)
6.18
7.08 (c)
8.43 (Częstochowa, Kielce)
9.18
12.13 (c) (Wrocław, Kraków, Przemyśl)
12.28 (d)
15.48
16.12 (c) (Łódź Kaliska)

Powrót z Poznania: 2.40, 5.35, 5.50, 6.25, 8.00, 8.50, 9.50, 13.05, 14.30, 14.55, 16.05,
17.25, 19.25, 19.55, 21.05, 23.00
Objaśnienia:
Wytłuszczenia oznaczają pociągi pośpieszne,
a - kursuje codziennie oprócz niedziel
i 25 XII; 1 I; 16 IV; 2,3 V;
b - kursuje codziennie oprócz niedziel
i 16 IV; 2 V;
c - kursuje codziennie oprócz 25 XII; 15 IV;
d - kursuje codziennie oprócz 25 XII; 1 1; 15IV;
e - kursuje codziennie oprócz 24 XII; 14 IV;

f-kursuje od 22 VI-3 1 VIII
g - kursuje codziennie oprócz 26 XII, 16 IV;
h - kursuje codziennie oprócz sobót
i 15 IV; 1 V;
i - kursuje od poniedziałku do piątku (oprócz
świąt w te dni)
j - kursuje w soboty, niedziele i święta
h - kursuje codziennie oprócz sobót
i 24, 31 XII; 15 IV; 1,2V.

KRONIKA
POLICYJNA
K.P. WRONKI
Miał ochotę na czekoladki
31 maja w sklepie PEN-Market zatrzymano
mężczyznę, który ze sklepu próbował wy
nieść dezodorant, dwie czekolady i serki.

Uderzył w sarnę
Tego samego dnia na drodze KłodziskoDąbrowa kierowca matiza uderzył w prze
biegającą sarnę.

Nieuważny rowerzysta
3 czerwca na ulicy Niepodległości nielet
ni, który jechał chodnikiem, uderzył w za
parkowanego poloneza. Jedenastolatek do
znał drobnych obrażeń.

Skradziono „górala”
4 czerwca zgłoszono policji kradzież rowe
ru górskiego z piwnicy na osiedlu Słowiań
skim. Kradzieży dokonano między 1 i 4
czerwca. Rower marki „Syriusz” był kolo
ru fioletowego. Pojazd znakowano.
AH
[Opracowano na podstawie informacji udzie
lonychprzez zastępcę komendanta KP we Wron
kach, asp. sztab. Wojciecha Warosia]

wuru^aKasaCH^;,,^ Dobrowoine ubezpieczenie zdrowotne
Ubezpieczeniu dobrowolnemu podlegają
osoby, które:
- nie pozostają na wyłącznym utrzymaniu
małżonka, a nie są ubezpieczone obowiąz
kowo,
- osiągają dochody z najmu i lokat,
- utrzymują się z kapitału (rentierzy),
- emeryci i renciści pobierający rentę lub
emeryturę z Biura Rent i Emerytur Zagra
nicznych,
- osoby, których jedynym dochodem jest
umowa zlecenie lub umowa o dzieło zawar
ta do 13 stycznia 2000 r.,
- osoby, których przychód nie stanowi pod
stawy do obowiązkowego ubezpieczenia
społecznego.
Składka na dobrowolne ubezpieczenie zdro
wotne wynosi 7,5% zadeklarowanego docho
du, nie niższego od przeciętnego miesięcz
nego wynagrodzenia w sektorze przedsię
biorstw z ostatniego kwartału (w kwartale
2000 r. składka minimalna wynosiła
151,05 zł).
Ubezpieczenie dobrowolne daje prawo do
ubezpieczenia wszystkim członkom rodziny,
którzy pozostają na wyłącznym utrzymaniu.
Kasy Chorych mogą pobrać jednorazową
opłatę dodatkową przed podpisaniem umo
wy (art. 9 ust. 7 i 8 Ustawy o Powszechnym
Ubezpieczeniu Zdrowotnym z dnia
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6.02.1997 r.). Dla osoby, która nie opłacała
składek nieprzerwanie od 3 miesięcy do 1
roku, opłata wynosi 402,80 zł; a jeżeli od 1
do 2 lat - 1007,00 zł (kwoty obowiązujące w
I kwartale 2000 r.).
WRKCh może zwolnić ubezpieczonego od
dokonania opłaty dodatkowej z tytułu obję
cia dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowot
nym na podstawie udokumentowanej trud
nej sytuacji materialnej, przerwy w opłaca
niu składek powyżej 5 lat (kryterium to obo
wiązuje od 2004 r.).
Aby przystąpić do dobrowolnego ubezpie
czenia zdrowotnego, należy
1. wypełnić wniosek wydawany w odpo
wiednim oddziale WRKCh (wymagane będą
m. in. PESEL, NIP, dane o pozostających na
wyłącznym utrzymaniu członkach rodziny
wnioskodawcy);
2. zwrócić się osobiście do odpowiedniego
oddziału WRKCh i zawrzeć pisemną umo
wę na dobrowolne ubezpieczenie zdrowot
ne na podstawie dowodu osobistego, waż
nego paszportu (lub karty stałego bądź cza
sowego pobytu w przypadku cudzoziem
ców);
3. w ciągu 7 dni udać się do oddziału ZUS-u
w celu oddania druków ZZA dla osób ubez
pieczających się dobrowolnie i druków

ZCZA, jeżeli te osoby zgłaszają do ubezpie
czenia również członków rodzin).
Zgodnie z Ustawąo Powszechnym Ubezpie
czeniu Zdrowotnym, osobami będącymi na
wyłącznym utrzymaniu mogą być współmał
żonkowie nie mający dochodów, dzieci wła
sne, dzieci drugiego małżonka, dzieci przy
sposobione, wnukowie i dzieci przyjęte na
wychowanie do ukończenia 18 lat, a jeżeli
kształcą się dalej - do 26 lat, dzieci upraw
nione do renty rodzinnej, krewni wstępni
pozostający z nim we wspólnym gospodar
stwie domowym i nie objęci obowiązkiem
ubezpieczenia.
Składki opłaca się na drukach ZUS w od
działach banku lub urzędach pocztowych.
Osoby kontynuujące dobrowolne ubezpie
czenie w kolejnym kwartale powinny się roz
liczać raz na miesiąc na drukach DRA w sto
sownym oddziale ZUS. Wszelkich informa
cji dotyczące składania deklaracji rozlicze
niowych DRA udzielają oddziały ZUS.
Oddziały WRKCh, do których można się
zwrócić z prośbą o wydanie wniosku:
61 -8 2 3 Poznań, ul. Piekary 14/14, Wydział
Ewidencji Ubezpieczonych,
tel. (061)851 02 24
64 920 Pila, ul. Wojska Polskiego 43, Wy
dział
Ewidencji
Ubezpieczonych,
tel.(067)212 29 79
Wronieckie Sprawy 22(152) 2000

INFORMACJE

DYŻURY APTEK
R y n e k , te ł.: 2 5 4 01 3 4
SOBOTA - 10.06.2000 - 8.00 - 13.00

Turbulencja 2

S ł o n e c z n a , t e ł.: 2 5 4 1 4 6 5
SOBOTA - 10.06.2000 19.00 - 20.00
NIEDZIELA - 11.06.2000- 10.00- 12.00 i 19.00-20.00

Kino

„Gniazda”

te f.: 254 02 20
D ata/godz.:

Prod. / o d la t

Tytuł:

6.06- 8.06/18.00 i 20.00 POCIĄG ŻYCIA
9.06 - 14.06 /18.00 i 20.00 DŁUG
15.06 - 20.06 /18.00
TARZAN
15.06 - 20.06 /20.00
JEŹDZIEC BEZ GŁOWY

fr./15
pol./l 8
USA/b/o
USA/15

Sensacja
Reżyseria: David Mackay
Obsada: Jennifer Beals, Tom Berenger, Craig Sheffer
Czas: 90 min
Podczas lotu jeden z pasażerów zostaje znaleziony martwy. Cza
rujący Elliott próbuje zdemaskować terrorystów przebywających
na pokładzie samolotu. Udaje mu się schwytać i aresztować terro
rystów, a także odebrać przemycony gaz bojowy. Niespodziewa
nie jednak okazuje się, że Elliott ma własny plan. Będąc w posia
daniu gazu porywa samolot ze swoich osobistych pobudek. Sytu
acja nabiera tempa. Rozpoczyna się walka o przetrwanie. Sprawy
nagle się komplikują, gdy wypadkowi ulega kapitan. Kto pokieru
je lotem? Czy ktoś pokona Elliotta i zagwarantuje bezpieczne lą
dowanie?

W soboty kino nieczynne.

OFERTY PRACY

BIBLIOTEKA Publiczna
i

ul. Szkolna 2, tel.: 254 06 17

V

otwarta: od pn. - pt. w godz.: 10.00-18.00
z wyjątkiem wtorku - do godz. 14.00

Powiatowy Urząd Pracy
Szamotuły, teł.: (061) 29 20 299

MUZEUM REGIONALNE
BARANOWO -5 6 9
- asystent do spraw marketingu
(dobra znajomość jęz. niemiec
kiego, obsługa komputera, staż)
- specjalista do spraw sprzedaży
i logistyki (podstawy jęz. nie
mieckiego, obsługa komputera,
staż)
- główna księgowa (dobra zna
jomość jęz. niemieckiego, obsłu
ga komputera, staż)
TUREK -571
- przedstawiciel do spraw sprze
daży chemii gospodarczej (pra
ca na terenie powiatu szamotul
skiego)
PAMIĄTKOWO -572
- stolarz meblowy lub budowla
ny (znajomość maszyn stolar
skich), cieśla
MIŁOWODY -573
- pielęgniarka ; praca na 3 zmia
ny, możliwość zakwaterowania,
płaca podstawowa + nocki, nie
dziele, święta
WRONKI -5 7 4
- agent ubezpieczeniowy (mile
widziana własna działalność)
KAŹMIERZ -575
- traktorzysta, mechanik, spa
wacz elektryczno - gazowy

wronieckie
sprawy •
64-510W
ronki
ul. PowstańcówW
lkp. 23
tel.
(067) 2543434
Fax; (067)254 16 16
e - mail: wronieckie @ prlv5. onet.pl
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MYSZKOWO -5 7 6
- dwóch pracowników fizycz
nych przy betoniarstwie, mile
widziane prawo jazdy katego
rii C
SZAMOTUŁY -5 7 7
- referent ds. administracyjno biurowych ze znajomścią obsłu
gi komputera, wykształcenie
średnie, mile widziana rencistka
SZAMOTUŁY - 578
- magazynier; wykształcenie śrenie, znajomość obsługi kompu
tera
WRONKI - 579
- technik - mechanik lub inży
nier - mechanik
KIEKRZ - 580
- samodzielna księgowa
PNIEWY - 581
- tapicerzy z praktyką
POZNAŃ WOLA - 582
- recepcjonistka; znajomość jęz.
niemieckiego lub angielskiego,
wiek do 22 lat
PNIEWY - 583
- 2 spawaczy elektryczno - ga
zowych z praktyką
PNIEWY - 584
- 2 rzeźników po szkole, po woj
sku, wiek do 35 lat

(
Czynne:

ul. Szkolna 2, tel.; 254 06 17

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

Grupy młodzieży szkolnej prosimy wcześniej anonsować telefonicznie.
W Sali Rycerskiej K lu b A lte rn a tive

czynny od pon.-sob. (z wyjątkiem środy) od 17.00-21.00

Gminny Ośrodek Profilaktyki
i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
we W ronkach
zaprasza
iu u z ic u w

.

nauczycieli i młodzież

II FORUM
„ALKOHOL - NARKOTYKI”
na

najnowsze dane z badań
w środowisku młodzieży Wronek.
Spotkanie odbędzie się 14 czerwca 2000
o godz. 17.00
w Muzeum przy ul. Szkolnej 2,
Sala Rycerska - Klub Alternative

Wydawca: Towarzystwo Miłośników Ziemi Wronieckiej, siedziba: 64-510 Wronki ul Szkolna 2
Redaktor naczelny: Paweł Bugaj.
•
Druk: Zakład Graficzny - STS - Czarnków, tel. 255 27 74
Redakcja zastrzega sobie prawo decydowania
o publikowaniu otrzymanych materiałów,
dokonywania skrótów, zmiany tytułów i adiustacji.
Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada.

Numer zamknięto 6.06. 2000 r.

Przyjmowanie reklam i ogłoszeń
od poniedziałku do czwartku od 9.00 do 12.00
i na dyżurze redakcyjnym
w piątek od godz. 17.00 do 20.00.
Wystawiamy tylko faktury VAT- prosimy reklamodawców o zabranie ze sobą numeru NIP.
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OGŁOSZENIA • REKLAMY

S P E C J A L IŚ C I
PRZYJM UJĄCY
W PRZYCHODNI LEK ARSKIEJ
W E W RONKACH
Poradnie:

chirurgiczna

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 31 maja 2000 roku
zmarła w Holandii nasza serdeczna Przyjaciółka,
dobry i wrażliwy człowiek,
przez wiele lat zaangażowana w bezinteresowną
pracę przy organizacji transportów pomocy dla Polski

śp. Agaath Vet

codziennie 7.00 - 1 4 .0 0

neurologiczna

co drugą środę 13.00 - 17.00

Pogrzeb odbył się 6 czerwca br. w Holandii.
Msza św. w intencji naszej Drogiej Zmarłej
odbędzie się 22 lipca o godz. 19.00

laryngologiczna

w kościele parafialnym Świętego Krzyża w Chojnie.

wtorek 1 2 .0 0 - 15.00

psychiatryczna

środa, piątek 14.00 - 18.00

Mężowi Cees Vet i całej Rodzinie

okulistyczna
środa, piątek 14.00 - 18.00

ginekologiczna

wyrazy najserdeczniejszego współczucia składamy:

piątek 8.00 - 14.00

Aleksandra Styperek -Bobeldijk z rodziną,
Rodzina Rodewald, Rodzina Ciesielskich, Przyjaciele

pracownia RTG
codziennie 8 .0 0 - 13.00

lekarz radiolog
wtorek 8.00 - 13.00

SPÓŁKA WODNO - INŻYNIERYJNA
Gromadziński & Kopras

Firma
GRZEGORZEWSKI

64-510 Wronki, Szklarnia 7.
Tel. 254 11 47, fax 254 11 26

Autoryzowany Serwis Ogumienia
STOMIL Olsztyn i TC Dębica

oferuje:
Wronki, ul. Nowowiejska 33a,
tel./fax: 254 00 45

ROBOTY ZIEMNE:
zewnętrzne instalacje wodne i kanalizacyjne,
odwadnianie budynków i budowli, melioracje,
wykopy pod fundamenty, niwelacja terenu

W CIĄGŁEJ SPRZEDAŻY:

OPONY

USŁUGI TRANSPORTOWE:
z własnym za - i wyładunkiem,
dowóz żwiru,
możliwość korzystania z samochodów od 5 do 25 ton,
wywrotki o ładowności 1,5 - 20 ton,
usługi dźwigowe
dźwig samochodowy do 10 ton

WYNAJEM I WYPOŻYCZANIE
SPRZĘTU BUDOWLANEGO:
koparki, koparko-ładow arki, spycharki,
szalunki do fundamentów i zabezpieczenia wykopów,
pompy do odwodnień, igłofiltry, zagęszczarki do gruntu,
betoniarki, przecinarki do betonów i asfaltu.

- w cenach fabrycznych
do wszystkich
pojazdów samochodowych,
ciągników i maszyn
rolniczych
Na zamówienie:
WEDESTEINSSJ

T ir e s fo n e

KOMANDOR
Autoryzowany Dealer
komandor

Wronki, ul. Now3 1, t©l. 0606 940 972

SZAFY . WNĘKI. GARDEROBY Z DRZWIAMI PRZESUWNYMI
p ro je k t - tra n s p o rt - m o n ta ż
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Ą B o * fiifłO

£ its la v e d MICHELIN

K upię m ieszk an ie
(nie w bloku)
lu b m ały dom ek.
Tel.: 0 6 0 2 139 170
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REKLAMY • OGŁOSZENIA

PIECZĄTKI
KSERO

STACJA
KONTROLI POJAZDÓW

SZYBKIE TERMINY - WYSOKA JAKOŚĆ - KONKURENCYJNE CENY

Marian Stańko

NAJLEPSZE CENY PRZY DUŻYCH NAKŁADACH

tel.: 254 72 42
• obowiązkowe badania
techniczne
• usługi diagnostyczne
• znakowanie pojazdów

WYDAWNICTWO
Firma Poligraficzno-Reklamowa
WRONKI, ul. Ratuszowa 2, Tel. 067 25 42 888

czynne:
pn. - pt. 7.00 - 20.00
w soboty pracujące 7.00 -1 3 .0 0

OGŁOSZENIA DROBNE
Pokrycia dachowe - sprzedaż.
PROMOTECH - tel. 255 19 83________________
Pokrycia dachowe - montaż.
PROMOTECH - tel, 255 19 83________________
Pokrycia dachowe - raty.
PROMOTECH - tel, 2SS 19 83________________
Pokrycia dachowe - transport.
PROMOTECH - tel. 255 19 83________________
Płyta bitumiczna „ONDURA” - USA, 2x1,25. tel.
255 19 83_________________________________
Dachówki - UNIBETIBF, BRAAS, ROBEN, WIEKOR. tel. 255 19 83________________________
Blachy dachówkopodobne - tel. 255 19 83_____

GEODETA UPRAWNIONY
Stefan Chmaj

KUPIĘ DOM
w centrum Wronek

Poleca

•
•
•
•
•
•
•
•
•

szeroki zakres usług geodezyjnych:
pomiary sytuacyjno-wysokościowe
dla celów projektowych,
wytyczenia budynków,
pomiary inwentaryzacyjne sieci
eNN, telef., wod-kan, gazowej,
pomiary powykonawcze,
podziały i rozgraniczenia nierucho
mości,
podziały działek budowlanych i
rekreacyjnych,
dokumentacja do celów prawnych,
wycena nieruchomości,
ustalanie odrębnej własności lokali.
S z y b k o i p r o f e s jo n a ln ie

Kontakt telefoniczny:
255-26-50 (po godz. 16.00),
0-601-70-61-34

1-------------- < £•

.
.
.
•
.
.
.

Elżbieta i Jerzy Bajonowie
polecają:
• PŁYTY NIDAGIPS
i profile
w cenach konkurencyjnych
(transport gratis!)
FARBY & KLEJE
TAPETY & KASETONY
SILIKONY
ATLASY (duży wybór)
OKNA PCV
(montaż, gwarancja)
LAMPY
PŁYTKI CERAMICZNE,

Wronki,
ul. Dworcowa 2
(przy dworcu PKP)
Pn - pt: od 8.00 do 17.30
w soboty: 8.00-13.30
Tel./fax: 254 94 76
DOGODNY DOJAZD I PARKING

Wronieckie Sprawy 22(152) 2000

tel.: 0049 172 80 19 543
0 604 12 18 86

Blachy trapezowe Alu - cynk. tel. 255 19 83
Grzejniki aluminiowe i stalowe - tel. 255 19 83
Grzejniki miedziane „RADIATOR”
-tel. 255 19 83__________
Kotły węglowe i mialowe - tel. 255 19 83_______
Okna dachowe i ścienne PCV - tel. 255 19 83
Bramy garażowe uchylne - tel. 255 19 83
System dociepleń Atlas - tel. 255 19 83
Wełna mineralna „Rockwool” - tel. 255 19 83
Szamba PCV - tel. 255 19 83_________________

Kupię sklep
w centrum Wronek
(kamienica)

tel. 254 14 05

Sprzedaż węgla

P ra c o w a łe ś le g a ln ie - N iem cy, E uropa Z a
c h o d n ia - o d zy sk u jem y pod atek.
0 7 1/385 20 18___________________________
S p rz e d a m s a m o c h ó d m ark i V O L K SW A G E N POLO, ro k pro d u k cji 1991. C ena do
u zg o d n ien ia.
Tel.: (0 -6 7 ) 254 15 96___________________
U słu g i h y d ra u lic z n e (co, gaz, w oda, ka
n alizacja). N ajn o w sz e i stare technologie so lid n ie, sz y b k o i tanio. K ło d zisk o 54.
Tel.: 0 6 0 4 4 0 0 289______________________

za gotów kę
i na raty

S p r z e d a m d z ia łk ę b u d o w la n ą 2 700 m 2
w N o w ej W si k. W ronek.
Teł.: (0-61) 874 05 9 0 w godz. 1 0 .0 0 -1 8 .0 0

PHU „MEGA”
Wronki - Szklarnia 7

K u p ię d ziałk ę b u d o w la n ą w e W ronkach do
500 n r . Tel.: 0603 74 79 78______________
Z g u b io n o le g ity m ację stu d en ck ą
n r 1966/97. Tel.: 254 14 13

Tel.: (067) 254 11 47

^Załadunek i dowóz gratis,
Organizacja, prowadzenie,
nagłaśnianie i oświetlanie
imprez
muzyczno - rozrywkowych
od 100 zł

Od dnia 24.06.2000
w s'wietlicy wiejskiej
w Chojnie
odbywać się będą
cotygodniowe

^.zabawy taneczne
W każdą sobotę
przygrywać będzie inny zespół.
Serecznie zapraszamy - organizatorzy

LEUEL
Leszek Boch
Wronki, Mickiewicza 3 5 /7
tel.: 0 6 7 / 254 15 00
0-602 273 808
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OD CZYTELNIKÓW
Ulica Mickiewicza wkracza, jak napisał
jeden z czytelników, do Europy. Mamy
chodniki, mamy nową jezdnię. Ekipy mo
dernizujące ulicę wykazały się profesjona
lizmem, zdolnością przewidywania oraz co najważniejsze w dzisiejszych czasach
konsumpcji i upadku wyższych wartości wielotorowością działań, wykraczając da
leko poza swój zakres obowiązków. Re
mont remontem, to fraszka, pierwsza lep
sza brygada zrobiłaby to samo, nasza ekipa
zrobiła więcej. Otóż prowadziła działalność
społeczno - wychowawczą pt. „Zrób coś
dla swojej ulicy”. Bo przecież była to za
planowana drobiazgowo i skonsultowana
z socjologami i psychologami działalność,
a nie (brr! - na samą myśl robi mi się zim
no) zła wola, niefrasobliwość i brak posza
nowania cudzej własności...

MOBILIZACJA
Nowiutkie chodniki po położeniu asfaltu
na jezdni już tak nie rażą świeżością. I wła
śnie o to chodziło wykonawcom - nie moż
na przecież dopuścić, aby szacowny Gość
z miejsca się zorientował, że cały remont
ulicy to najego cześć... A że do butów prze
chodniów lepiły się czarne bryłki i wędro
wały do sklepów, mieszkań... To też było
zamierzone - chciano w ten sposób, pro
szę państwa, zmobilizować mieszkańców
ulicy, zintegrować ich we wspólnym działa
niu na rzecz miasta. Nic tak przecież nie zbli
ża, jak wspólna praca (niektórzy pewnie pamiętająjeszcze urok czynów społecznych) zatem do dzieła! Do zamiatania! Całymi ro
dzinami! Może w przyszłą sobotę?
Niestety, ten plan z integrowaniem za po
mocą mioteł i szczotek zawiódł - co bry
gady remontowe przewidziały - dlatego
równolegle podjęły kroki, mające na celu
zachęcanie do udziału w odnawianiu ulicy
pojedynczych osób, zachęcanie wręcz per
sonalne. Ekipa, która układała chodnik,
celowo naruszyła betonowe słupki podtrzy
mujące bramę wjazdową przy jednej (to
w zupełności wystarczy) posesji. W ten
sposób dano właścicielowi do zrozumienia,
że bramę należy wymienić. Nie pasuje do
nowego image’u ulicy. Jak już wymieni
bramę, to może i płot pomaluje... Najpierw
on, potem jego sąsiad... I sąsiad sąsiada...
Szkoda, że przez pomyłkę sprzątnięto kupy
gruzu i resztek asfaltu, harcerze w ramach
programu „Moja Mała Ojczyzna” posadzi
liby na nich pelargonie. Wtedy dopiero by
łoby piknie...
(am)
PS. Chodzą słuchy, że w najbliższym cza
sie zostanie ogłoszony kolejny przetarg
związany z remontem ul. Mickiewicza potrzebna firma, która podejmie się od
szukania zaworów na rurach doprowadza
jących wodę do kilku posesji przy tej ulicy.
W planach jeszcze jeden - na wycięcie ka
wałków nowiutkiej nawierzchni wokół od
nalezionych szczęśliwie zaworów...
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POLEMIKA

B ie d n i n ie u d a c z n ic y
Nawiązując do listu E.G. „Urna z procha
mi dla kręgielni”, zamieszczonego w ostat
nim numerze fVS, pozwalam sobie przed
stawić swój punkt widzenia w tej istotnej
dla wronieckiej społeczności sprawie.
Otóż dla mnie jako radnego oczywistym od
początku było, że nad sportem kręglarskim
we Wronkach zbierają się czarne chmury.
Od początku - to znaczy od chwili, kiedy
Amica zapragnęła mieć obiekt hotelowy do
własnej dyspozycji. Spytałem wówczas
publicznie na sesji Rady Miasta i Gminy:
..A co z kręgielnia, co na to rzemieślnicy?”
Odpowiedź prezesa Kudlińskiego była jed
noznaczna i zdecydowana: „Rzemieślnicy
nic do kręgielni nie mają, obiekt był od po
czątku do końca budowany przez Klub
Dziewiątka”. Potwierdzeniem tego faktu
jest zapis magnetofonowy z przebiegu se
sji. Byłem tym zaskoczony - widocznie
Klub a rzemiosło to dwie różne instytucje...
List E.G. przedstawia fakty w zupełnie in
nym świetle (i taka też jest chyba prawda).
E.G. pyta, czy wyhodowaliśmy tak dużego
tygrysa sportowego, że musi zagryźć mniej
szą zwierzynę, jak sport kręglarski. Otóż
tygrys sam się wyhodował, a zagryzienie
zwierzyny stało się faktem. Potwierdzi to
sam prezes Kaszyński, mówiąc na marco
wej sesji Rady: „W nowo budowanym
obiekcie nie będzie miejsca dla kręgielni”.
Radni przed podjęciem decyzji mieli tego
pełną świadomość. Teraz zaś próbują po
zbierać resztki zwierzyny. 1 doprawdy - mój
i ewentualne głosy sprzeciwu jeszcze kil
ku radnych nie miałyby najmniejszego zna
czenia. Obiekt miała dostać Amica! I do
stała.
W związku z tym „gestem” redaktor Goń
ca Ziemi Wronieckiej pytał na swych łamach
przewodniczącego Rady Miejskiej: „Jak to
się dzieje, że ci, którym dotychczas nie było
po drodze, stali się nagle gorącymi orędow
nikami Arniki?” Pozazdroszczenia godna
przewrotność. Zawsze byłem sobą, tylko że
co niektórych radnych sparaliżowała obec
ność prezesa Kaszyńskiego na sesji Rady
i dlatego tak ochoczo przyjęli propozycję
mojej poprawki do przedkładanej uchwa
ły, nie wyłączając z tego Klubu - wyrocz
ni! A ja miałem w tym swój cel - uchronić
budżet gminy przed nie planowanymi
i zbędnymi wydatkami. 1 w tym miejscu
zgadzam się z E.G. - radni wykazali się
krótkowzrocznością. A celował w tym pre
zes klubu kręglarzy. Tak dalece zawierzył
szefostwu Arniki, że dzisiaj, wykorzystu
jąc swą uprzywilejowaną pozycję w Zarzą
dzie Miasta i Gminy, robi wszystko, by na
prawić to, co przez ostatnie miesiące naknocił. Tylko że ta naprawa ma się odbyć

kosztem innych zadań i inwestycji tak har
dzi potrzebnych gminie, a nie przyjętych do
planu budżetu z braku środków na ich re
alizację. 1 niech nikt nie mydli oczu, że za
pieniądze uzyskane ze sprzedaży obiektu na
Zamościu pobuduje się nową kręgielnię
0 standardzie, o jakim marzą Dziewiątka,
Polski Związek Kręglarski i Zarząd Gminy
razem wzięte. Obiekt będzie drogi w bu
dowie i późniejszej eksploatacji. 1 nijak
sam na siebie nie zarobi, zakładając, że ma
być to sport masowy, a nie elitarny, za któ
ry bywalcy będą gotowi płacić krocie. Usza
nować zaś wkład wronieckiego rzemiosła
należało wcześniej, a nie twierdzić, że nic
mu do tego.
Dzisiaj Rada Miasta i Gminy musi patrzeć
szerzej, niż tylko na interes, jak podaje E.G.,
stu osób, które korzystały z kręgielni. Dzi
siaj ponad sto osób odsyła się z kwitkiem,
kiedy przychodzą do magistratu tylko z naj
pilniejszymi potrzebami mieszkaniowymi,
kilkaset rodzin pławi się we własnych od
chodach w perle ziemi wronieckiej - Choj
nie z powodu braku kanalizacji w ośrodku
wypoczynkowym, cuchną nowowiejskie
rowy przydrożne, służące za doły kloaczne, „kipi” kanalizacja w mieście, walają się
śmieci po rowach i lasach. Dlaczego? Dla
tego, że nie ma koncepcji, brak środków!
A baza szkolna, a boisko lekkoatletyczne,
które też kiedyś zabrała Amica” i do dziś
ma to w głębokim poważaniu, a place gier
1 zabaw na dużych osiedlach?
Czym zajmują się ostatnimi czasy władze
Wronek? Ano zaczynają reanimować tru
pa kręgielni. Nie dziwi mnie zatem fakt, że
prezes Kaszyński określa nas publicznie
mianem „biednych nieudaczników”. On
swoją partię już wygrał, jak to zauważa E.G.
A pomogli mu w tym właśnie „ci biedni
nieudacznicy”.
Jan Hossa

Prezentow ane na tej stronie poglądy
i opinie Czytelników nie muszą wyrażać
stanowiska Redakcji „WS” *v omawia
nych sprawach.
Wronleckie Sprawy 22(152) 2000
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2 0 - letnia tablica nabrała blasku dzięki

Tadeuszowi Burawskiemu.

Absolwent J e d y n k i, Ireneusz Fowie - przewodniożący m 5
Komitetu Obchodów Rocznicowych Szkoły nr 1 przed
portretem Janusza Korczaka, który przekazał dyrektor szkoły,
Bożenie Chruściel podczas otwarcia wystawy s\yojch praę w Muzeum
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Poczet sztandarowy w składzie: Monika Roszak,
Natalia Znojek, Marcin Babik.

y

S'^ gWi BB
: , ** <(Hj^ W^
4W \
By * v |
a
M > jh
r fi
7 i k Bi
i Uh V
\ ; / T r /jk^fh| (
j Ł - . i - i i i i i l

Po latach w swojej starej szkole spotkały się nauczy
cielki, które pracę zaczynały właśnie tutaj - trzecia od
prawej dyrektor Bożena Chruściel w towarzystwie za
proszonych gości.

Sobotnie
spotkania koleżeń
skie były okazją
do wspomnień.

Pod taką nazwą urządzany jest
doroczny festyn w Przedszkolu
nr 2 we Wronkach. 31 maja na
dziedzińcu przedszkola miało
miejsce biesiadne spotkanie
dzieci i członków ich rodzin.
Festyn rozpoczął występ dedy
kowany mamom, które otrzy mały laurki wykonane własnoręcznie przez swoje pociechy. Do wspólnej zabawy
zachęcał wrocławski zespół S ło n e c z n e R y tm y , prezentując miłe dla ucha dziecięce
przeboje. Nie obyło się oczywiście bez tańców. Na stołach kusiły kolorowe i smaczne
wypieki mam, tatusiowie serwowali kiełbaski z grilla. Była cukrowa wata, baloniki od sponsora. Wszystkie dzieci
otrzymały prezenty z okazji Dnia
Dziecka. Dodatkową atrakcją
był pokaz strażacki.
Nazajutrz odbyły się zawody
sportowe o nagrodę w postaci
Pluszowego Misia, zorganizo
wane przez Szkolny związek
Sportowy. W zawodach rywali
zowały 4 oddziały "zerówek".
Wygrały Zwinne Kotki przed
Najmilszymi Serduszkami, Ra
dosnymi Żabkami i Wesołymi
Słoneczkami.

STACJA PALIW
A. Muszyński & W. Stachowiak

Od 14 czerwca w sprzedaży
gaz do samochodów

Oferujemy stały RABAT NAOLKJ j^ y ^ ^ Q W ^ y jr z v stałej współpracy
lub przy jednorazowym zakupie - od 400 I. "■ ■'
Zapraszamy do sklepu - do nabycia: oleje silnikowe, kosmetyki samochodowe
artykuły spożywcze (napoje chłodzące i alkoholowe, lody).

