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Teren po byłej/aęblarni, nabyty przez samorząd
gminy, niszczeje od kilku lat. Pomysłów na jego
zagospodarowanie jest wiele, ale ostatecznej
decyzji wciąż brakuje.
W tym miejscu mogła powstać fabryka Arniki, sala
widowiskowo - sportowa, ostatnio mówi się o
kręgielni, strzelnicy... Przedsiębiorcy, którzy
chcieliby tuta] zainwestować, też mają własne
pomysły, (czyt. s. 3)
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SUPER MARKET 7.00-20.00
Nowe godziny otwarcia w niedziele 8.00 -16.00
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Nowy Zarząd Prowincji Św. Franciszka z Asyżu postanowił o zmia
nach personalnych w zakonie franciszkanów tej prowincji. Dotyczą
one także wronieckiego klasztoru, który opuści dwunastu ojców, w
tym ośmiu neoprezbiterów (absolwentów wronieckiego semina
rium duchownego). Trzyletnią kadencję służby zakonnej we Wron
kach kończy o. Tyberiusz Wiesław Nitkiewicz, gwardian (na zdję
ciu). W tym czasie wykonał ogromną pracę, przeprowadzając re
nowację elewacji i wnętrza kościoła, jego obejścia, a także remont
pomieszczeń klasztornych. Pokazał, że jest dobrym włodarzem dóbr
zakonnych, więc otrzymał kolejne trudne zadanie - w Olsztynie,
(czyt. s. 3)

W poprzednim wydaniu "WS” informowaliśmy, że gmina Wronki
otrzymała z przydziału ministra oświaty autobus szkolny (gimbus).
Teraz prezentujemy go na zdjęciu, w momencie przyjazdu z Sano
ka pod Ratusz. Wiceburmistrz Stanisław Żołądkowski wita dyrek
tora SAPO, Tomasza Ziółka i kierowcę Henryka Bonieckiego. Auto
bus, koloru pomarańczowego, może przewozić 52 osoby. Na tyle
jest zarejestrowany, chociaż ma 42 miejsca siedzące. Prezent
wartości 231 tys. zł będzie służył głównie wronieckiej oświacie dowożąc uczniów do szkoły w Chojnie. Zarząd MiG nie zamierza
autobusu oddać w dzierżawę, stąd jego wykorzystanie będzie znacz
nie większe, m.in. przez szkoły na wycieczki, przez WOK.

Przed przyjazdem prezydenta, Aleksandra Kwaśniewskiego do
Wronek na uroczyste otwarcie fabryki pralek Arniki (13 lipca) trwają
intensywane prace w obrębie ulicy Mickiewicza. W ekspresowym
tempie powstał nowy parking, wybudowany przez Arnikę. Estetyka
tej ulicy kończy się na "pralkach". Czy na remont kolejnego odcinka
będzie trzeba poczekać do ukończenia budowy kolejnej fabryki na przykład zmywarek? Szkoda, że trasa przejazdu prezydenta nie
będzie biegła ulicami najstarszej części miasta...

p o trze b n e je s t p o zw o le n ie s ta ro s tw a , zg od a sąsiads
i przetarg, który wyłoni wykonawcę. Na razie dokonano "wstęp
nego zabezpieczenia" - wyjmując okna i drzwi.
|
Teraz bawią się tu dzieci

i W roku 1990, tuż przed pierwszymi wyborami samorządowymi,
park wraz z pałacem w Biezdrowie został sprzedany przez ówcze
sne władze gminy. W poprzednim roku szkolnym z boiska w par
ku mogła jeszcze korzystać biezdrowska szkoła. Obecny właści
ciel park ogrodził i szkoła nie ma do niego dostępu. Brak boiska
sportowego i sali gimnastycznej uniemożliwia szkole podstawo
wej i gimnazjum pełną realizację programu zajęć wychowania
fizycznego. W przyszłym roku rozpocznie się budowa sali gimna
stycznej, a o wcześniejsze urządzenie boiska wnioskuje do Z a
rządu MiG Komisja Oświaty i Kultury Rady.
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Nowy stary klasztor
Po kapitule prowincjonalnej Zakonu Braci
Mniejszych Franciszkanów Prowincji Św.
Franciszka z Asyżu, która odbyła się w końcu
czerwca we Wronkach, nowy Zarząd postano
wił o zmianach personalnych w klasztorach.
Z wronieckiego klasztoru odchodzą:
o. Tyberiusz- gwardian - do Olsztyna na sta
nowisko gwardiana i proboszcza;
o. Albert Antkowiak - wikary domu (zastęp
ca gwardiana) - do Pakości, jako misjonarz i
rekolekcjonista;
o. Natalis Walkowiak do Waźnik k. Grodzi
ska, jako misjonarz rekolekcjonista i profe
sor wronieckiego seminarium;
o. Tomasz Słupkowski - wicerektor - do
Miłkowa (woj. warmińsko- mazurskie), na st.
gwardiana, pozostaje profesorem wronieckie
go seminarium;
ojcowie neoprezbiterzy (nowi księża): o. Dydak (do Jarocina), oo. Adalbert i Dawid (do
Olsztyna), o. Jan (do Miłkowa), oo. Maciej i
Arnold (do Wejherowa), o. Mateusz (do Rzy
mu), o. Kamil (do Pakości).
Nowi funkcyjni:
o. Kasjan Pudliszewski - gwardian (dotych
czasowy ojciec duchowny seminarium);
o. Bonus Dąbrowski - wikary domu;
o. Bożysław Timoszek - wicerektor;
o. Florencjan Szymański - wicerektor;
o. Justynian Kurth - dyrektor biblioteki;
o. Roman Jezierski - o. duchowny semina
rium;
Powraca były wicerektor (z-ca rektora Kwa
śnego), o. Chryzostom Fryc (doktorant). Rek
torem wronieckiego seminarium jest nadal o.
Borys Jacek Soiński.
Pozostawił pięknie odnow iony kościół
Gdy 19 marca ub. roku klasztor odwiedził ks.
abp Paetz (braciom klerykom udzielił posłu
gi lektoratu i akolitatu), zwrócił gwardiano
wi uwagę że kościół jest brudny. Wrażliwy i

ambitny o. Tyberiusz - wzorem św. Francisz
ka, który chwytał za miotłę i sprzątał napo
tkane brudne kościoły - postanowił świątynię
poddać renowacji. Już w niedzielę Zmar
twychwstania Pańskiego poinformował wier
nych o podjętej decyzji remontu elewacji ko
ścioła. 12 lipca firma Artifex z Krotoszyna
rozpoczęła prace. Oprócz naprawy i malowa
nia tynku, wykonano odprowadzenie wód
deszczowych, wzmocniono ścianę północną
kościoła murem oporowym, wymieniono
wszystkie szyby w oknach, naprawiono opie
rzenie. W połowie października prace ukoń
czono a gwardian zakomunikował, że spłacił
ju ż 75% należności (całkow ity koszt:
100.600 zł).
Dobra finna, szczodrzy wierni i ogrzewany
kościół były argumentami przemawiającymi
za kontynuowaniem remontu, etap drugi wnętrza kościoła. Wymieniono instalację elek
tryczną i grzejniki, odnowiono ławki. W dru
gą niedzielę lipca o. Tyberiusz oznajmił, że
został zakończony remont kościoła a renowa
cja wnętrza kosztowała 143.000 zł i pozosta
ło tylko do zapłaty 7.000, które chce spłacić
jeszcze przed wyjazdem.
Ojciec Tyberiusz Wiesław Nitkiewicz był
gwardianem wronieckiego klasztoru przez 3
lata (1 kadencja). Przez ostatni rok wykonał
ogromną pracę. Dodatkowo prowadził remont
pomieszczeń klasztornych, kostką utwardził
obejście kościoła, figury św. Franciszka i
wjazd do klasztoru, całe otoczenie przyozdo
bił zielenią.
Odchodzi, dziękując wszystkim za okazaną
życzliwość, zaufanie, pomoc i za ofiary złożo
ne na remont kościoła: Za tę życzliwość, za
zrozumienie, za każdy dar serca - serdecznie
dziękuję. Niech Pan będzie 1Paszą nagrodą.
Bóg zapłać, /o. Tyberiusz ofm gwardian/
I my Tobie ojcze Gwardianie - dziękujemy!
Szczęść Bożę.
/pab/

W arcaby stupolow e. D rużynow e M istrzostw a Polski

Dwa razy złoto
Cztery medale przywieźli wronieccy warcabiści z VII Drużynowych Mistrzostw Polski
Młodzieży w Malechowie. R eprezentanci Ludowego Zespołu W arcabowego Aniica
dwukrotnie stawali na najwyższym podium.
W mistrzostwach udział wzięło 150 zawod
ników. Drużyny męskie składały się z trzech
warcabistów, żeńskie - z dwóch. Wronki
reprezentowało sześć zespołów. Najlepiej
wypadłyjuniorki młodsze i młodzicy. Ewe
lina Rzepa i Marlena Rój złoty medal wy
walczyły, wygrywając wszystkie mecze.
Trzynastoletni Damian Przybysz orazjedenastolatkowie - Tomasz Napierała i Artur
Perz wywalczyli pierwsze miejsce, choć
tworzyli najmłodszy zespół w grupie mło
dzików. Brązowy medal wronieckichjuniorów (Łukasz Zieliński, Przemysław Maślona, Daniel Matlak) to pewne rozczarowa
nie. - Brąz oceniam jako niedosyt, liczyli
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śmy na więcej —powiedział nam kierow
nik LZW Amica Wronki, Jan Mamet. Trze
cia pozycja Eweliny Rój i Doroty Pochłopień była raczej szczytem możliwości. Dwie pierwsze drużyny odskoczyły w ry
walizacji - stwierdził Mamet.
LZW Amica w klasyfikacji medalowej za
jęła drugie miejsce, lepszy od reprezenta
cji wronieckiej był tylko GLZW Michalinowo (2 złote medale, 2 srebrne i 2 brązo
we). - Udział naszej ekipy uważam za bar
dzo udany, w generalnej punktacji zajęli
śmy drugą pozycję i wyprzedziliśmy KS
Lokator Gniezno - powiedział „Wroniec
kim Sprawom” Mamet.
AH

Czystsze jeziora
Jezioro Radziszewskie w Chojnie dopusz
czone zostało przez szamotulski sanepid do
kąpieli. Przeprowadzone w zeszłym tygo
dniu badania wykazały, że wszystkie jezio
ra w powiecie szamotulskim są bezpiecz
ne. Kąpać się więc można w Wartosławiu,
Wielonku, Komorowie, Zajączkowie i Pamiątkowie.
AH

Polubił Poznań?
3 lipca zgłoszono policji, że za barierkami
mostu stoi człowiek, który usiłuje popeł
nić samobójstwo. Po przybyciu funkcjona
riuszy na miejsce niedoszły samobójca spał
już na chodniku - został wyciągnięty przez
przechodniów. Był tak pijany, że nie mógł
dmuchać w alkotest. Powiedział tylko: - Pa
nowie, podwieźcie mnie do domu.
Mężczyzna zamiast do domu trafił do Izby
Wytrzeźwień w Poznaniu.
Następnego dnia niedawny desperat leżał
pijany na wronieckim Rynku. Policjantów
czekała ponowna „wycieczka” do Pozna
nia.
AH

Z Polnej
do „Spomaszu”
Od poniedziałku 10 lipca Samorządowa
A dm inistracja Placówek Oświatowych
i Ośrodek Pomocy Społecznej funkcjonu
ją w budynku po Spomaszu przy ul. Po
wstańców Wlkp. W opuszczonym budyn
ku na Polnej rozpoczęto modernizację wnę
trza pod potrzeby Szkoły Podstawowej nr
3 i gimnazjum.

Nadzwyczajny

K o n cert
O rgan o w y
w Kościele przy Klasztorze
w sobotę -1 5 lipca,
o godz. 19.15

Na organach będzie grał

Jos van Son z Holandii
koncert poprowadzi
K rz y sz to f W ilkus
W programie:
muzyka filmowa i estradowa
Ta muzyka daje moc wrażeń przyjdź!

3

O r iU iW I

Drukujem y tylko interpelacje, które rad 
ni przynieśli do redakcji, prosząc o upu
blicznienie spraw.

In terp elacje
czerw cow e
Radny z Zamościa W łodzimierz Piwosz
otrzymał od jednego z wyborców zapyta
nie na piśmie: „Dlaczego, wzorem lat ubie
głych, nie można handlować na otwartej
im prezie zorganizow anej p rze z UMiG
Wronki za pośrednictwem WOK, reprezen
towanego przez p. Bogdana Czerwińskie
go? Nadmieniam, że w dniu wczorajszym
(20 czerwca) rozmawiałem z Panem Dyrek
torem WOK, który oświadczył, że cały te
ren parku Olszynki je st od dnia 1 czerwca
2000 zawiadywany przez Panów Ławni

czaka i Cymborowskiego, i że do nich na
tęży wyłączność działania na wspomnia
nym obiekcie.” Autor listu czuje się obu
rzony tym bardziej, że do maja 2000 roku
użytkował obiekt na podobnych zasadach,
co jego następcy, z zastrzeżeniem, że ma
sowe imprezy organizowane przez ..miasto” bvłv otwarte dla wszystkich zaintere
sowanych handlowców.
W związku z tym radny Włodzimierz Piwosz
poprosił o ,pisemne wyjaśnienie powstałej
sytuacji związanej z zawarciem umowy po
między Domem Kultury a dzierżawcą bu
dynku gospodarczego w Olszynkach." Za
dał kilka pytań: „Czy Dom Kultury może wy
dzierżawić obiekt/obiekty gminy bez zgody
Rady? Czy zostały określone zasady dzier
żawy? Czy mieszkańcy Wronek mogą korzy
stać bez przeszkód z terenu Olszynek? Czy
taką sytuacją nie stworzyliśmy monopoliza
cji handlu? Czysąprowadzonejakiekolwiek
prace nad zagospodarowaniem Olszynek?

Kto je prowadzi i ile będzie kosztował plan
zagospodarowania?”
(A swoją drogą - ciekawe, dlaczego w ten
sam sposób nie oddano w używanie kina
(też obiekt WOK-u), które niedługo brudem
zarośnie, a przez wakacje na pewno trawą
... przypis Cz. K.)
*

*

*

R adna z Nowej Wsi, G rażyna Kaźmierczak złożyła dwie interpelacje.
- Pierwsza dotyczyła założenia we wsi od
dawna obiecanych tablic ogłoszeń przy
skrzynkach pocztowych, co umożliwiłoby
przepływ informacji pomiędzy sołtysem
a mieszkańcami i nie tylko.
- W drugiej interpelacji prosiła o zainstalo
wanie dwóch lamp na przejściu przez park
w Nowej Wsi z ulicy Szamotulskiej na ulicę
Parkową. Od kilku już lat leży kosztorys
i projekt, który nie doczekał się realizacji.
[Odpowiedzi, jeśli nadejdą, opublikujemy.]

INFORMACJE

tel. (0-67) 2 54 11 35;

U rzę d u M iasta i G m in y

fax (0-67) 2 54 01 54

Przeznacza się do sprzedaży nieruchomości wymienione w niżej wymienionych wykazach stanowiących załączniki do uchwały Nr 93/
133/2000 Zarządu Miasta i Gminy Wronki z dnia 3 lipca 2000 roku.
/Na podstawie art. 25 ust. 1 oraz art. 35 u s t. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami/jednolity tekst z 2000
roku, Dz. U. Nr 46, poz. 543 Zarząd Miasta i Gminy Wronkiy
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na poprawienie w arunków zagospodarow ania nieruchomości przyległych

L.p.

Kw

Nr
geodez.

Pow.

Opis
nieruchomości

Przeznaczenie
w planie

Forma zbycia
nieruchomości

1.

20262

2375/1

79 m2

Wronki, ul. Wspólna

zieleń publiczna

własność

1065,00 zl

2.

20262

2375/2

46 m2

Wronki ul. Wspólna

zieleń publiczna

własność

620,00 Zł

3.

20262

2437/1

45 m2

Wronki ul Wspólna

zieleń publiczna

własność

607,00 zl

4.

20262

2437/2

44 m2

Wronki ul Wspólna

zieleń publiczna

własność

593,00 zl

własność

896,00 zl

własność

1131,00 zl

5.

20151

284/1

65 m2

Wronki ul. Topolowa

6.

20151

284/2

82 m2

Wronki ul. Topolowa

pod zabudowę
mieszkaniową
pod zabudowę
mieszkaniową

Z PRAC STRAŻY MIEJSKIEJ
ul. Ratuszowa 5 tel. 254 11 35

Cena
nieruchomości

Terminy
wnoszenia opłat

Przed aktem
notarialnym
Przed aktem
notarialnym
Przed aktem
notarialnym
Przed aktem
notarialnym
przed aktem
notarialnym
przed aktem
notarialnym

Termin do złożenia
wniosku przez
osoby, którym
przysługuje
pierwszeństwo
w nabyciu
nieruchomości
6 tygodni
6 tygodni
6 tygodni
6 tygodni
6 tygodni
6 tygodni

Komunikacja na urlopie

W minionym miesiącu Straż Miejska dokonała 102 kontroli: 55
porządkowych, 41 drogowych, po 3 z zakresu handlu i ochrony
środowiska. Mandatami karnymi ukarano 8 osób na kwotę 330 zł.
Strażnicy miejscy wystosowali 49 pouczeń.

Trwa dwutygodniowa przerwa urlopowa pracownika wronieckiej
Komunikacji Starostwa Powiatowego (od 10.07 - 28.07). Pracow
nicy z Szamotuł wiedzą dobrze, jakie warunki panują wc Wron
kach, wolą więc interesantów widzieć w swojej siedzibie. Być może
obsługa w urzędzie szamotulskim bardziej się spodoba wronczanom, niż kilkugodzinne wyczekiwanie (na stojąco) pod drzwiami
urzędu we Wronkach.
K. T.
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Czerwcowa statystyka

Czarne chmury...
nad wroniecką meblamią zawisły już na po
czątku lat dziewięćdziesiątych. Produkcja
zaczęła spadać, a zadłużenia Pilskich Fa
bryk Mebli (z siedzibą w Trzciance), prze
kroczyły wartość całego przedsiębiorstwa.
Kupnem wronieckiej Fabryki Mebli zainte
resowana była przez pewien czas Amica Hol
ding SA. Cena zaproponowana przez PFM
(42 mld), zdaniem prezesa Kaszyńskiego,
była nieporozumieniem, jej wartość oceniał
wówczas na 10 mld starych zł. Bez skutku
ogłaszano przetargi na sprzedaż obiektu chętnych do kupna zakładu wraz z jego za
dłużeniami nie było.
Od 1 maja 1995 roku zarząd komisaryczny
przejął były dyrektor PFM, Jerzy Kasprzak.
W ciągu miesiąca miał opracować program
naprawczy. Załoga nie wierzyła, gdyż to
właśnie temu człowiekowi zarzucano m. in.

Wariant I - sala o wymiarach 12x24 m i
wysokości 6 m z dwukondygnacyjnym za
pleczem szatniowo - dydaktycznym (2 sale
lekcyjne) oraz łącznikiem do istniejącej
szkoły. Koszt: 1.420.078 zł.
Wariant / / - sala o wvm. 36x19 m, wys. 8 m
i widownią na 400 miejsc, również z dwu
kondygnacyjnym zapleczem szatniowo dydaktycznym, obiekt wolnostojący posta
w iony na pozyskanym terenie. Koszt:
2.995.934 zł.
Wariant III - adaptacja największej hali
produkcyjnej byłej meblami na halę spor
towo - widowiskową z pięcioma boiska
mi: 18x36 m wys. 8 m z zapleczem i wi
dow nią na 280 m iejsc; dwa 15x24 m;
18x30 m; 15x30 m z zapleczem szatniowo
-usługowym. Koszt adaptacji: 7.509.678 zł
(75% obiektu nowo wznoszonego).
Pierwszy wariant rozwiązywał włącznie
problem szkoły, drugi - problem szkoły i

kadencji koncepcji Strategii rozwoju mia
sta i gminy Wronki. Może wówczas unik
niemy koncertu drobiazgowych życzeń i
dodatkowych, zastępczych rozwiązań, wy
muszających korektę budżetu i jego roz
drabnianie, a w konsekwencji spowalnia
nie przyjętych do realizacji inwestycji.
Potrzebna jest szeroka dyskusja nad rozwią
zaniem zasadniczych problemów gminy, pro
jekty koncepcyjne ich rozwiązania oraz kon
solidacja w realizacji. Do tych konsultacji
należy zaprosić podmioty gospodarcze i lo
kalnych biznesmenów, zainteresowanych
rozwojem naszej gminy. Również większe
starania należy czynić o pozyskanie środków
pomocowych z zewnątrz. Spraw jest zbyt
wiele aby mógł im podołać burmistrz z dwój
ką urzędników referatu inwestycyjnego.
Co dalej...
W okresie wakacji 2000, jak poinformował
Arkadiusz Sakowski, teren przeznaczony

A może tak palmiarnia...
upadek świetności zakładu. Załoga licząca
135 pracowników i 20 uczniów stopniowo
opuszczała mury zakładu. Wielu z nich za
siliło grono bezrobotnych, rencistów, przy
musowych emerytów; nieliczni znaleźli za
trudnienie w innych zakładach pracy. A za
kład położony w centrum miasta, z kilkoma
olbrzymimi halami, zamienił się w ruinę.
Syndyk stopniowo sprzedawał obiekty i te
ren. Pan Marek Kopras wykupił teren przy
legający do jego posiadłości, spółka Jotmar
budynek magazynowy - widoczny w całej
„okazałości” od Placu Wolności. Przedsię
biorstwo Handlowe Waldi z Poznania wy
kupiło budynek biurowy, świetlicę i halę
wyrobów gotowych. Urząd Miasta i Gmi
ny (umowami notarialnymi z dnia 30 paź
dziernika 1997 i 11 sierpnia 1998, za kwo
tę 542 tys. zł pomniejszoną o kwotę 83 tys.
z tytułu zaległości podatku na rzecz nieru
chomości) przejął teren pozostały o łącz
nej pow. 2 ha 18 arów i 12 m2).
Niestety, jedynie Waldi potrafił w krótkim
czasie zagospodarować wykupiony teren,
na nowoczesny sklep - Super Market.
Budowa sali gimnastycznej...
dla Szkoły Podstawowej nr 2 stała się moż
liwa w momencie pozyskania dodatkowe
go terenu. Pierwszą informację na temat bu
dowy sali pani dyr. Łakoma podała mło
dzieży w czerwcu 1996 roku, wkrótce po
upadku meblami. Pomoc w jej budowie de
klarował wówczas poseł Romuald Ajchler...
Potem wszystko ucichło. Temat budowy
sali powrócił dwa lata później.
Zarząd M i G zlecił opracowanie koncep
cji budowy sali gimnastycznej (sportowej)
z uwzględnieniem nabytego po meblami
terenu. W listopadzie 1998 r. architekt Ha
lina Ryl z Koszalina przedstawiła projekt
koncepcyjny w trzech wariantach.
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miasta (miejska sala sportowa), trzeci - roz
wiązanie rozwojowe, miało docelowo za
spokoić potrzeby miasta a budowa hali była
podzielona na III etapy, poczynając od naj
większego boiska z zapleczem. Nad tym
projektem koncepcyjnym nie było dysku
sji, większość radnych nie znała tego opra
cowania. W końcu stycznia samorząd, bio
rąc pod uwagę koszty budowy, wybrał wa
riant I, wychodząc z założenia, że lepiej
będzie wybudować dwie sale szkolne - dru
gą w Biezdrowie. Podjęta decyzja była tym
bardziej uzasadniona, gdyż zdaniem prze
wodniczącego Rady dużą salę sportową
miała budować przy stadionie Amica (póź
niej, w rozmowie z prezesem Arniki okaza
ło się, że takich planów nie ma).
W tym samym czasie warszawski Mostostal
rozpoczął w Arnice budowę fabryki pralek.
Ta firma wykonała projekt wg koncepcji wa
riantu I i równolegle z budową fabryki, wy
budowała (w 5 miesięcy) salę gimnastyczną
na terenie boiska szkolnego. Kosztowała
2.700.000 zł z wyposażeniem. Zubożenie te
renu rekreacyjno - sportowego wokół szko
ły wymusiło podjęcie decyzji o budowie bo
isk na części terenu po byłej meblami.
A tak na marginesie...
Szkoda, że zabrakło szerokiej dyskusji i
propozycji wspólnej realizacji budowy du
żej hali sportowej. Nie byłoby dziś proble
mu np. z kręgielnią, treningami piłkarzy w
hali, lub większymi zawodami sportowy
mi. Mankamentem poprzednich rad i obec
nego samorządu pozostaje problem braku
koncepcji rozwoju miasta i gminy oraz
określenia perspektywicznych planów in
westycyjnych. Sesja poświęcona temu za
gadnieniu miała się odbyć ostatecznie w
lutym, później w kwietniu. Dziś się słyszy,
że już nie warto...? Może jednak warto się
gnąć do opracowanej na koniec ubiegłej

pod boiska zostanie częściowo zagospoda
rowany, a nie, jak wykazywano w tegorocz
nych zadaniach, zakończony. Obecnie trwa
rozbiórka trzech budynków, która pochło
nie zamiast 30 tys. zł (przewidzianych na
to zadanie) - 118 tys. Już wiadomym jest,
że pieniędzy na wykonanie boisk nie ma.
Teren zostanie zniwelowany i ogrodzony.
Wykonane zostaną bieżnia i skocznia, a w
miarę przypływu środków będzie można
myśleć o kolejnych urządzeniach sporto
wych. (Kiedy?)
Gdyby ogłoszenia przetargowe wychodzi
ły poza gablotę urzędu, byłaby szansa zna
leźć tańszą firmę, która dokonałaby rozbiór
ki obiektów. A była taka (miejscowa, ale
nie wiedziała o przetargu), która za potrzeb
ne jej przęsła nośne rozbieranego magazy
nu dokonałaby rozbiórki znacznie taniej.
Tymczasem, Urząd M i G od lipca 1999 r.
posiada projekt koncepcyjny zagospodaro
wania pozostałego terenu po meblami. Pra
cownia Projektowa arch. Halina Ryl pro
ponuje trzy rozwiązania. Dyskusji nad tym
opracowaniem nie było, a więc nie wszy
scy radni projekt znają. Rodzą się kolejne
różne pomysły. Miało tam być targowisko,
centrum handlowo - usługowe, centrum
sportowe (z basenem?), ostatnio - kręgiel
nia i strzelnica. Byli chętni urządzić tam
lokal dyskotekowy, inni - zakład produkcyjny. Są pomysły a obiekty niszczeją i te
ren jest bezużyteczny. Czas podjąć decy
zję. Chyba, że wyczekuje się jeszcze na
kolejne propozycje. - Może założymy palmiamię? Będzie najłatwiej, bo zielony busz
już wchodzi do pustych hal.
O koncepcji zagospodarowania terenu po
byłej meblami przez wszystkich jego wła
ścicieli w kolejnym numerze „Wronieckich
Spraw”.
Krystyna Tomczak, Paweł Bugaj

-------------------
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Z OŚWIATOWEJ DZIAŁKI
Wakacje dla szkół i przedszkoli są czasem szansy „na odnowę”. W każdej szkole trzeba coś wyremontować, wymalować, wymie
nić. Przetargi, choć spóźnione, pozwoliły wyłonić firm y remontowe. Z aniedbana przez wiele lat baza szkolna teraz przysparza
dyrektorom niemało problemów.
Przejęcie szkół podstawowych i przedszkoli przez sam orząd miasta korzystnie wpływa na stopniowe, choć małymi kroczkami,
wprowadzanie zmian. Tem at oświaty często bulw ersuje radnych, szczególnie tych, którzy dzieci nie m ają lub których pociechy
ukończyły ju ż edukację na poziomie szkoły podstawowej - dla nich ze zrozumiałych względów ważniejsze są inne problemy.
Jako Kom isja Oświaty staram y się to zrozumieć, ale cieszymy się, gdy problem y przez nas zgłaszane znajdują akceptację,
zrozumienie i wsparcie naw et po kilku miesiącach.

Zawsze tafcie Hfzeczypospołite będą, jakie ich młodzieży chowanie
- myśl wypowiedziana przez Jana Zamoy
skiego blisko czterysta lat temu, jest ciągle
aktualna i oddaje ideę walki o poprawę
bazy, w której pracują dzieci, młodzież
i ich nauczyciele. Budynek, wyposażenie
techniczne, pomieszczenia do wychowania
fizycznego i rozwijania zainteresowań ułatwiająnaukę uczniom, a nauczycielowi po
magają lepiej wykonywać swój zawód, dla
tego warto jak najszybciej zadbać o to, co
niezbędne, aby okazji do narzekania i uty
skiwania z tego powodu było jak najmniej.
Zjawisko to porównać można z domem ro
dzinnym, kiedy to rodzice odsuwają na bok
wiele równie ważnych spraw, a inwestują
w dzieci, w ich wiedzę, w przyszły zawód.
Musimy sobie zdawać sprawę z tego, że
dziś los młodzieży zależy od nas, za kilka
(naście) lat nasz będzie zależał od nich.
PIERW SZY ROK
W ZREFORM OW ANEJ SZKOLE
Na terenie gminy zostały tylko dwa punkty
filialne: w Kłodzisku (bez naboru w 2000r.
- w stanie stopniowej likwidacji) i we Wró
blewie. Sukcesem jest zlikwidowanie klas
łączonych. Nauczyciel w pełni wykorzy
stuje czas na realizację programu jednej
tylko klasy, już nie musi, jak to było przez
szereg lat, w tym samym czasie realizować
programu z dwóch, a (na przedmiotach ar
tystycznych) nawet z trzech poziomów wie
kowych.
Udało się rozwiązać problem dowozów
dzieci do szkól. Rok 2000/2001 ma być
nieco lepszy. Zmodernizowano niektóre tra
sy. Radni podjęli decyzję, aby dowozić do
szkół najmłodsze dzieci z Zamościa. Gmi
na otrzymała z przydziału ministerialnego
gimbusa (przyprowadzony 5.07, garażuje
na boisku w Chojnie).
INW ESTYCJE I REM ONTY
W Szkole Podstawowej n r 2 dzieci wresz
cie ćwiczą w sal i gimnastycznej, którą Mo
stostal wybudował w ciągu zaledwie sied
miu miesięcy, a Samorząd w całości sfinan
sował. Oprócz sali do ćwiczeń szkole przy
były sanitariaty, szatnia, natryski, piękny ko
rytarz oraz dwie sale lekcyjne (oddane 28
II 2000). Nauczyciele, dzięki opuszczeniu
przez woźnego mieszkania służbowego,
będącego przez wiele lat w budynku szkol
nym, mogą odpoczywać w estetycznie urzą
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dzonym pokoju nauczycielskim. W okre
sie wakacji malowana będzie klatka scho
dowa i sale w starym budynku.

oddziały klas nauczania początkowego uczą
się w małych pomieszczeniach w salkach
katechetycznych, co budzi sprzeciw rodzi
ców i komisji oświaty. Komisja przedsta
wiła Zarządowi dwa warianty rozwiązania
tego problemu na nowy rok szkolny .

Obecnie trwają prace rozbiórkowe trzech
budynków na terenie byłej Fabryki Mebli
w celu przygotowania terenu pod sporto
we boiska szkolne. Komisja Oświaty zabie
ga o poszerzenie kompleksu boisk o „mia
steczko ruchu drogowego”, niezbędne do
realizacji zagadnień z komunikacji (szkoła
ma duże dośw iadczenie i osiągnięcia
w konkursach „bezpieczeństwo w ruchu
drogowym”).

Uregulowania prawnego wymaga także
szkolnictwo specjalne, dla którego organem
prowadzącym jest Samorząd Powiatowy.
Oddziały te winny tworzyć „Wroniecką Fi
lię Szkoły Specjalnej w Szam otułach”
i powinny być współfinansowane przez Sa
morząd Powiatowy.

Szkoła w Nowej Wsi wzbogaciła się o pa
wilon, w którym odbywają się zajęcia zerówkowiczów i nie tylko (oddany do użyt
ku XII 1999). W chwili obecnej trwa re
mont kapitalny budynku głównego, utwar
dzony ma być również teren przed wejściem
do szkoły.

Na dzień dzisiejszy, z uwagi na brak odpo
wiedzi Starostwa, uczniowie klas specjal
nych szkoły podstawowej uczyć się będą
w SP nr 1. Gimnazjaliści uczyć się będą
także w tym samym budynku, ale formal
nie będą uczniami wronieckiego gimna
zjum.

W Biezdrowie w ramach remontów wy
mieniono pokrycie dachowe na budynku
szkolnym oraz przełożono linię elektrycz
ną. Jest już decyzja o warunkach zabudo
wy i zagospodarowania terenu, a zatem
pierwszy krok do budowy sali gimnastycz
nej wraz z dodatkowymi salami lekcyjny
mi dla gimnazjum. W okresie wakacji wy
remontowane zostaną klasy w starym bu
dynku.

Drobne remonty zaplanowano w Kłodzisku
(ostatnie dwa lata pracy) oraz Wróblewie.

W Szkole Podstawowej n r 3 po przenie
sieniu SAPO (administracji oświatowej)
i Ośrodka Pomocy Społecznej do wyremon
towanego budynku pospomaszowskiego
rozpoczął się remont pomieszczeń przy
ul. Polnej. Zostaną one adaptowane na po
mieszczenia lekcyjne w celu poprawienia
(na ten rok szkolny) bazy lokalowej SP nr 3
i gimnazjum. W kolejnym roku niezbędna
jest rozbudowa budynku gimnazjum oraz
budowa dużej sali gimnastycznej, takiej,
w której w ciągu tygodnia będzie się odby
wało około 20 godz. dziennie wychowania
fizycznego (liczone przy obecnym przy
dziale 3 godz. tygodniowo na klasę - doce
lowo ma być po 5 godz. na klasę).
W Szkole Podstawowej n r 1 do prac re
montowych motywowały uroczystości ju 
bileuszowe - wjazd do szkoły wyłożono
kostką, wiele pomieszczeń odmalowano.
Warunki lokalowe tej szkoły na dzień dzi
siejszy są najtrudniejsze. Od dziesięciu lat

Marzeniem dyrektora szkoły w Chojnie jest
w ykonanie płotu oddzielającego teren
szkolny od drogi.
W Przedszkolu n r 1 przy ul. Kościuszki
trwa rem ont i adaptacja na sale zajęć
(m. in. dla zlikwidowanej na Zamościu „ze
rówki”) pomieszczeń opuszczonych przez
siostry zakonne.
ROK 2000/2001 W LICZBACH
Do dwóch przedszkoli uczęszczać będzie
264 dzieci, a zajęcia z nimi prowadzić będą
22 nauczycielki.
Od września w gminie Wronki w szkołach
podstawowych i gimnazjach uczyć się bę
dzie łącznic 2 264 uczniów w 105 oddzia
łach, a uczyć ich będzie 177 nauczycieli.
Ogółem do szkół dowożonych będzie 475
uczniów: do Nowej Wsi - 49, SP nr 1 - 53;
SP nr 3 - 19; do Chojna - 34; Wróblewa 33; Biczdrowa -197, Gimnazjum Wronki 79;
Autobusy będą kursowały na ośmiu trasach
i będą pokonywały dziennic 710 km.
Na podstawie materiałów sesyjnych oraz
Komisji Oświaty i Kultury Rady MiG opra
cowała
Krystyna Tomczak
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Z OŚWIATOWEJ DZIAŁKI

PRZYNIEŚLI ZASZCZYT NIE TYLKO SZKOLE
Redakcja Wronieckich Spraw wzorem lat ubiegłych, publikuje listę uczniów szkół z gminy W ronki, którzy w roku szkolnym
1999/2000 przynieśli zaszczyt szkole - najlepszych w nauce, którzy otrzym ali prom ocję z wyróżnieniem (świadectwo z paskiem
w klasach od IV wzwyż; w klasach I - III uczniów typowanych przez wychowawców na podstawie oceny opisowej; uczestników
i laureatów konkursów.
Kolejność nazwisk publikujem y zgodnie z wykazami dostarczonymi przez szkoły, a szkoły wg kolejności dostarczonych list.
Nie wszystkie szkoły podają najlepszych uczniów w klasach I - III, ponieważ w tych klasach obecnie obowiązuje ocena opisowa.
Naszym zdaniem b ra k stopni nie przeszkadza w ustaleniu listy najlepszych.
/Red./

SZKOŁA PODSTAWOWA

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 im. K ornela M akuszyńskiego

w Nowej Wsi

Dyrektor: mgr Ewa Łakoma

Dyrektor: Jadwiga Michalak

Ia
Rafał Gamulkiewicz
Michał Grolcwski
Dominik Kowalski
Marcin Mataj
Marta Skotnicka
Sebastian Nowak
Dawid Szczepski
Ib
Anna Chytra
Adrian Gumny
Julita Konieczna
Piotr Nowak
Bartosz Nowicki
Adam Sroczyński
II a
Natalia Bąk
Patrycja Jurcz
Tomasz Grzegorzewski
Magdalena Kajak
Marta Kajak
Sylwia Krzyszkowiak
Daria Lisowska
Paulina Mikołajczak
Paweł Nawrot
Justyna Pochłopień
II b
Norbert Grzyl
Grzegorz Grzelewski
Krzysztof Holzer
Agnieszka Kaczmarek
Piotr Michałek
III a
Paweł Binkiewicz
Karolina Golon
Mirona Jessa
Marlena Kaźmierczak
Adam Malinowski
Irmina Mielcarek
Tomasz Nowacki
Mateusz Rusinek
Artur Sarbak
Agnieszka Urban
III b
Adrian Batura
Sylwia Bilska

Jagoda Chojan
Przemysław Pospieszny
Alicja Szymaniak
IV
Stanisław Kowalski 5,12
Maja Nawrot 5,12
Jagoda Bąk 5,0
Natalia Dąbrowska 5,0
Joanna Kajak 5,0
Michał Łukaszyk 5,0
Karolina Tomalak 5,0
Justyna Buda 4,87
Anna Kałużyńska 4,87
Va
Sylwia Pochłopień 5,1
Natalia Muszyńska 5,0
Edyta Bilewska 4,9
Vb
Katarzyna Prętczak 5,3
Julita Pospieszna 5,2
Marzena Świniarska 5,1
Paula Wiśniewska 5,0
Marta Rybacka 4.9
Bernadeta Cudaszewska
4.8
VI a
Marta Biniek 5,09
Dorota Pichłopicń 5,09
Małgorzata Bierka 4,9
Milena Hofia 4,81
Marika Pawłowicz 4,81
Ewelina Rój 4,81
VI b
Adam Nogaj 5,0
Sylwia Skrzypczak 5,0
Hubert Skowroński 4,91
Paweł Nowak 4,8
Anna Bigoszewska 4,78
Natalia Świniarska 4,78
VIII a
Błażej Urban 5,1
Marcin Urban 5,0
VIII b
Paulina Lepsza 5,07
Paweł Kaczmarek 4,76

Wronieckie Sorawu 27(1571 2000

Klasa IV a
Natalia Tarnowska 6.00
Klaudia Brzóska 5,28
Kinga Rysmanowska 5,28
Malwina Stachowiak 5,14
Sylwia Bialik 5.00
Lucyna Frankowska 4,85
Agnieszka Kaszkowiek
4.85
Marcin Białek 4,85
Justyna Rysmanowska
4.85
Łukasz Konieczny 4,85
Klasa IV b
Ilona Molińska 5,71
Maciej Gniadek 5,57
Mateusz Dzięcioł 5,57
Agnieszka Miszke 5,42
Magdalena Nadolna 5,42
Magdalena Kaliszan 5,28
Kupczyk Dagmara 5,28
Daria Piasek 5,28
Adriana Broniewska 5,14
Sylwia Kurowska 5,14
Kamila Woźniakowska
5,14
Jan Hały 5,00
Krzysztof Hały 5,00
Ludmiła Dąbrowska 4,85
Liliana Giec 4,85
Klasa V a
Joanna Kalemba 6,00
Irmina Hercka 5,90
Patrycja Miszke 5,80

Tomasz Ludwiczak 5,30
Artur Michalak 5,20
Agnieszka Kuś 4,90
Adrian Ratajczak 4,90
Adam Roszak 4,90
Joanna Citkowska 4,80
Beata Kaszkowiak 4.80
Klasa V b
Weronika Sawala 5,60
Natalia Czekalska 5,40
Natalia Gębara 5,40
Jagoda Michalak 5,40
Łukasz Majchrzak 5,40
Filip Ratajczak 5,10
Magda Zakrzewska 5,00
Mirona Smolarkiewicz
4,90
Joanna Wajdemann 4,90
Klasa VI a
Magda Bartela 5,72
Jagoda Skowrońska 5,45
Justyna Gzylkowiak 5,27
Angelika Kowalik 5.00
Martyna Grocholska 5.00
Monika Kinowska 5.00
Marcin Piasek 4,90
Jolanta Nowak 4,81
Klasa VI b
Anna Choły 5,91
Dom inika Radziszew 
ska 5,36
Katarzyna Sobkowska
5,36
Michał Ratajczak 5,36

M onika R oszkiew icz
5,18
Szymon Anioł 5,00
Karolina Hogiel 4,91
Katarzyna Gębara 4,82
Klasa VI c
Katarzyna Bloch 5,27
Monika Kasior 4,82
Kamila Markowiak 4,82
Marta Matuszewska 4,82
Klasa VIII a
Lucyna Krupa 5,38
Hanna Górna 5,23
Agnieszka Janicka 5,23
Ewelina Dobek 4,76
Klasa VIII b
Agnieszka Nawrot 5,58
Marta Mazurczak 5,46
Marlena Hibner 5,53
Dominika Muszyńska 5,38
Joanna Rybarczyk 5,38
Jagoda Wachowiak 5,07
Sławomir Brzeski 4,77
Klasa VIII c
Katarzyna Bartela 5,77
Katarzyna Bierka 5,31
Maria Czekalska 5,38
Magdalena Dzięcioł 5,00
Joanna Golik 5,54
Edyta Paluch 5,77
Magdalena Salska 5,08
Włodzimierz Figas 5,54
Paweł Roszak 5,00

O S IĄ G N IĘ C IA
II miejsce w Wojewódzkim Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogo
wego (w kwalifikacji szkół podstawowych) - Patrycja Miszke (Va), Łukasz Maj
chrzak (Vb), Adrian Ratajczak, Tomasz Ludwiczak, Irmina Hercka (z kl. Va).
Opiekun: mgr Edward Urban
Monika Kinowska (kl.VI a) - Mistrzyni Powiatu w biegach przełajowych; wicemistrzyni w biegach średnich; XI m. w mistrzostwach województwa w biegach
przełajowych. Opiekun: mgr Edward Urban
I miejsce w Powiatowym Konkursie Ekologicznym - Joanna Golik, Maria Cze
kalska, Katarzyna Bartela (z kl.YIII c).
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SPOJRZENIA
U W R O N IE C K IC H W Ę D K A R Z Y

Mistrz
winkelpickera
wyłoniony
Kolejna niedziela (9 bm.) upłynęła wronieckim wędkarzom pod znakiem zawodów.
Tym razem rywalizowano o tytuł mistrza
koła Warta we Wronkach na 2000 rok me
todą połowu zw aną W INKELPICKER
(drgająca szczytówka). Zawody zostały zor
ganizowane przez Zarząd Koła na kapry
śnym jak zwykle jeziorze Orliczko, które
i tym razem było łaskawe tylko dla niektó
rych. Wprawdzie z grona 27 wędkujących
wszyscy coś tam złowili, to jednak rozpię
tość wyników połowów była ogromna.
W zawodach zwyciężył Stanisław Lis wy
nikiem 7.325 pkt., zdobywając tytuł mistrza
koła na rok 2000 w konkurencji winkelpic
kera. Kolejne miejsca zajęli: Dariusz Simiński (2.620 pkt.), Arkadiusz Duda (2.560
pkt.), Kazimierz Szulc (2.455 pkt.), Cze
sław Gędek (1.615 pkt.), Zbigniew Grzyl
(1.570 pkt.).
Zwycięzcom gratulujemy. Do zobaczenia
w następną niedzielę na kolejnych zawo
dach. Rozpoczynają się bowiem rozgryw
ki drużynowe wędkarskiej ligi koła.
Z. Wilczyński

KONKURS

FUJICOLOR SERWIS
Twoim laboratorium fotograficznym
W dniu 5 lipca br. w Autoryzowanym La
boratorium, którego siedziba mieści się
w Firmie BŁAJET, Wronki ul. Sierakowska
23 rozstrzygnięto pierwszy etap konkursu
fotograficznego na najlepsze hasło użyt
kowników filmów Fuji.
Miło nam zakomunikować, że klienci wy
myślili sporo ciekawych i lotnych propo
zycji hasła konkursowego. Za hasło ,JKup u j film Superię i wyjeżdżaj na fe rie ” Anna i Leszek Biedziakowie, otrzymali
najwyższą nagrodę - rower górski wheeler.
Kolejnymi szczęśliwcami byli: M. Frasunkiewicz - aparat Premier; A. Pochłopień aparat Samsung; Z. Hibner i E. Walorczyk atlasy krajoznawcze Polski; A. Styperek zegar Fuji, J. Kaczmarek, Z. Roszyk
i H. Włudzik - aparat jednorazowy; St. Poch
- 3x film Fuji.
Zapraszam y do kontynuow ania w aka
cyjnej zabawy w konkursach Fuji.
Do 31 sierpnia 2000 przyjmujemy kupony
z hasłem, a główną nagrodą jest telewizor.
Jednocześnie użytkownicy filmów Fuji
wysyłają polskojęzyczną ściankę filmu
do Centrali w Warszawie, gdzie czekają
dwa samochody Fiat oraz 100 innych na
gród. O szczegóły można zawsze pytać
w Firmie Błajet.
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Z M AŁA ROZMOW Y
- No, wreszcie koniec! - Mała klapnęła na
krzesełku pod śliwką. Upał był ogłuszają
cy. Powietrze stało.
- Czego koniec? Aaa - rok szkolny się
skończył - skojarzyłam z niejakim opóź
nieniem. - 1jak tam? Szóstki z góry na dół?
- Sięgnęłam po wodę mineralną. - Chcesz?
Mała kiwnęła głową. - Ani jednej - Wa
chlowała się płachtą papieru.
- Jak to ani jednej? - Ręka mi zadrżała,
woda rozlała się na stół. - Opuściłaś się w
nauce czy co?
- Nieee - sapnęła. - Piątka z religii. I już.
Bo tylko religia jest na stopnie.
- Chyba mnie nabierasz... Pokaż świadec
two! - zażądałam.
Mała przestała się wachlować i podała mi
papier.
- To jest świadectwo? - spytałam, rzuciw
szy okiem na zapisane maczkiem arkusze.
- A oceny gdzie?
- Przecież była re
forma... Ty znowu
nie jesteś na bieżą
co... Teraz nie ma ocen. Tylko w starszych
klasach są. U nas nie ma. - Mała wypiła
sw oją wodę duszkiem i podsunęła mi
szklankę.
- A co jest? - Posłusznie dolałam jej wody.
- To się nazywa ocena opisowa. Teoretycz
nie jest bardziej, no - miarodajna. Tak mó
wiła pani. I ma kierunkować. Pozytywnie.
Przeczytasz i wiesz, co masz jeszcze zro
bić, czego się douczyć i tak dalej. 1dla każ
dego ucznia pani musiała wymyślić coś
dobrego. Tylko z Jasiem był kłopot. Tak
mówiła. W końcu napisała mu, że jest wspa
niałym egoistą, cudownym kłamcą i najlep
szym bumelantem, jakiego znała kiedykol
wiek. 1 że w nauce musi się podciągnąć. Ze
wszystkiego.
- I to jest ocena? A co tobie napisali? zainteresowałam się rządkami literek.
- Nie czytaj - Mała odebrała mi swoje świa
dectwo. - Tam jest tekst podstawowy. Dla
prawie wszystkich podobny. Ze to umie i
tamto opanowała, że koleżeństwo, praca
społeczna, uśmiech. Oby tak dalej. Lanie
wody.
- Lanie... - Zakrztusiłdm się mineralką. Tekst podstawowy?
- Ja tak mówię, bo większość świadectw
ma to samo. Tylko nazwisko inne. Reszta
może iść na ksero... - w głosie Małej wy
czułam nutkę goryczy.
- A tobie się to nie podoba? Wolałabyś
stopnie?
- Czyja wiem... Z tymi stopniami to też jest
jakoś tak... - Głos Małej zawisł w upale.
- Jak?- No - niesprawiedliwie. - Mała przestała
się wachlować i oparła łokcie na stole. Aldona, ta prymuska z ósmej „a” dostała
dwie szóstki za nic... - nachyliła się konfi
dencjonalnie. - Tylko dlatego, że jej mama
jest nauczycielką a Aldona idzie do takiej
szkoły, gdzie liczy się każdy punkt...

- To raczej miłe ze strony nauczycieli, że
pomagają uczniom. Wiesz, jak dziś trudno
dostać się do dobrej szkoły. Bez pytania
dolałam wody do pustej szklanki Małej.
- Tak? - Mała opadła na oparcie. - A dla
czego Krzysiowi, temu co brał udział we
wszystkich możliwych olimpiadach, i to nie
tylko w szkole, w rejonie i województwie
nawet - Mała podniosła głos i palec w górę
- za te rejonowe nie dali szóstek, chociaż
należały się jak psu... woda!
- O... To już nieładnie... - Obejrzałam się
na psa, czy aby nie chce wody. Nie chciał.
- A on też idzie do tej szkoły, co Aldona!
Jemu punkty niepotrzebne? - Mała wlała
w siebie kolejną szklankę wody.
Nie wiedziałam, co odpowiedzieć.
- 1 tak źle, i tak niedobrze - filozoficznie
rzuciła Mała w stronę pustej szklanki. Czym
prędzej ją napełniłam. - Bez ocen źle,
z ocenami jeszcze
gorzej...
- Bez ocen źle? pow tórzyłam jak
echo, przekonana, że się przesłyszałam.
- Pewnie! Wtedy przynajmniej bym wie
działa, czy jestem lepsza od Zosi, czy nie.
A tak... - Mała znów zaczęła się wachlo
wać, jakby chciała podkreślić, do czego
nadaje się ocena opisowa. - Nawet pani
mówi, że bez ocen nikt się nie chce uczyć,
że nie można sobie z nami poradzić, że roz
rabiamy na lekcjach i w ogóle...
Z zachodu nadciągnęła chmura. Zagrzmia
ło.
- Ale przecież nie uczycie się dla ocen...
Nie stopień jest ważny, ale to, co się umie...
- A czego można się nauczyć, jak przez pól
lekcji Jasio z Kazikiem wariują i pani musi
ich uciszać? A po co mam mieć zawsze
odrobione lekcje? Dla słoneczka? To takie...
jak w przedszkolu...
Pierwsze ogromne krople spadły na stół.
- To czego byś w końcu chciała? Żeby były
stopnie czy nie?
- To, czego bym chciała, to się wcale nie
liczy... - Mała zerwała się z krzesełka i ze
świadectwem nad głową pobiegła do domu.
- Już tam za nas wszystkich myślą... - sło
wa zlewały się z szumem nagłej ulewy Tylko to, co wymyślają teoretycznie, za nic
nie chce pasować do naszej praktyki...

LANIE W ODY
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SPORT
Piłka nożna. S p arin g i Arniki

Im p rezy w gm inie

Pokonali Wolfsburg
Przebywający na zgrupowaniu w Niem
czech piłkarze wronieckiej Arniki pokona
li w minioną niedzielę Vfl Wolfsburg 3:1
(0:1). Prowadzenie dla szóstej drużyny
Bundesligi uzyskał Andrzej Juskowiak (2.
min.), bramki dla Arniki strzelili Remigiusz
Sobociński - 2 (73., 84.) i Paweł Pęczak

(86.). Dzień przedtem „kuchenni” pokona
li trzecioligowy Lunenburg 5:2 (2:1). Gole
dla Arniki zdobyli: Piotr Dubiela (33.),
Grzegorz Król (35.), Łukasz Bednarek
(75.), Tomasz Sokołowski -2 (85., 87.).
Obie bramki dla zespołu niem ieckiego
AH
strzelił Fritz (24., 89.).

P iłka nożna. K olejny sukces tra m p k a rz y Arniki

Puchar drugi raz z rzędu
Miłym akcentem zakończyli sezon piłkarski tram p k arze młodsi Arniki. Podopieczni
Grzegorza Figasa trium fow ali na VIII M iędzynarodowym Turnieju Mini Piłki Noż
nej w Gryfinie.
W zawodach, które rozgrywane były od 25
czerwca do 1 lipca, udział wzięło 58 dru
żyn w trzech kategoriach wiekowych (rocz
nik 1987, 1988, 1989). Amica reprezento
wana była we wszystkich kategoriach. Naj
większy sukces odniósł zespół Figasa (rocz
nik 1987), który zajął pierwsze miejsce.
Drużyna ta w finale pokonała Nielbę Wą
growiec 3:1 i do klubowej kolekcji dołą
czyła okazały puchar.
- W dotychczasowej historii turnieju jesz
cze żadnemu zespołowi nie udało się trium
fować dwukrotnie pod rząd w tym samym
roczniku - powiedział trener Figas.
Dobrze spisali się najmłodsi piłkarze Arni
ki (rocznik 1989). Wychowankowie Fran
ciszka Łożyńskiego zajęli trzecie miejsce.

Drużyna wroniecka uległa tylko zwycięz
com turnieju - Wiśle Kraków. Medalowe
go miejsca nie udało się zdobyć chłopcom
z rocznika 1988. Zespół ten zajął ósmą po
zycję. W kategorii 1988 triumfowała Po
goń Szczecin. Oprócz wyników drużyno
wych na uwagę zasługują indywidualne
wyróżnienia w ronieckich zawodników.
Roman Tonak uznany został za najlepsze
go zawodnika w kategorii 1987; Maciej
Disterheft za najlepszego bramkarza rocz
nika 1989.
Turniej w Gryfinie zakończył rozgrywki
piłkarskie najmłodszych zawodników Arni
ki. Młodzi zawodnicy udali się na zasłużo
ny odpoczynek, treningi wznowią dopiero
2 sierpnia.
AH

Sportow e
W róblew o
Najbliższy weekend we Wróblewie upły
nie w sportowym rytmie. 15 i 16 lipca na
stadionie Czarnych odbędzie się „Święto
Sportu i Młodości”. Impreza rozpocznie się
w sobotę o godzinie 12.30 turniejem piłki
nożnej sponsorów. Tego dnia najciekawiej
zapowiada się „mecz wspomnień” - wy
stąpi obecna kadra Czarnych i ta z lat sie
demdziesiątych. Po piłkarskich emocjach
przewidziana jest zabawa taneczna. W nie
dzielę od godziny 11.00 toczyć się będzie
turniej piłki noż
nej seniorów. Póź
niej rozegrane zo
sta n ą
zaw ody
w minisiatkówce
kobiet i piłce noż
nej chłopców do
lat 15. Nie zabrak
nie konkursów
sportowo - rekre
acyjnych i
fantowej.
AH

M łodzieżow a
N ow a Wieś
Ciekawą propozycję spędzenia przyszłej
niedzieli przygotował LZS Nowi Nowa
Wieś. Tego dnia na stadionie Nowych od
będzie się festyn sportowo-rekreacyjny
młodzików. Impreza rozpocznie się o go
dzinie 10.00 turniejem piłkarskim (zawod
nicy rocznika 1983 i młodsi). Na godzinę
15.00 przewidziano blok konkurencji spor
towo - rekreacyjnych. O godzinie 18.00bę
dzie można spróbować szczęścia w loterii
fantowej.
AH

Powiatowe
pływanie
W n iedzielę, 16 lipca o godz. 15.00 na
Jeziorze R adziszew skim w Chojnieodbędzie się
Amica Wronki - zwycięzca Międzynarodowego Turnieju M ini Piłki Nożnej w Gryfinie.

maraton pływacki

Od lewej stoją: Grzegorz Figas (trener), Szymon Anioł, Mateusz Paczkowski, Arkadiusz
Woźny, Roman Tonak, Michał Musielak, Rafał Danielczak, Krzysztof Kramer (kierownik
drużyny).

0 puchary Starosty Powiatu Szamotulskie
go i Burmistrza Miasta i Gminy Wronki.

U dołu: Mikołaj Konieczny, Przemysław Woźny, Michał Małecki, Bartłomiej Hain, Mi
chał Kramer, Patryk Stromczyński, Wojciech Nowicki.
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Dystans - ok. 1500 m, klasyfikacja kobiet
1 mężczyzn w trzech kategoriach wieko
wych.
/red./
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WYDARZENIA & REFLEKSJE
KRONIKA
POLICYJNA
K.P. WRONKI
Nie podał danych osobowych
Trzeciego lipca w pogotowiu ratunkowym
interweniowała policja. W sposób agresyw
ny zachowywał się nietrzeźwy mężczyzna.
Awanturnik odmówił policjantom podania
danych personalnych - za to zostanie skie
rowany wniosek do kolegium.

Gwałt w łesie
4 lipca na policję zgłosiła się kobieta, któ
ra poinformowała, że dzień wcześniej zo
stała zgwałcona w lesie w okolicach Bia
łej. Z uwagi na miejsce zdarzenia - postę
powanie prowadzi Komenda Powiatowa
Policji w Czarnkowie.

Okradli „Imperium”
5 lipca włamano się do lokalu „Imperium”
w Olszynkach. Włamywacze dostali się do
środka, wybijając dziurę w drzwiach wej
ściowych. Skradziono pieniądze i papiero
sy o łącznej wartości 550 zł. Policja ujęła
włamywaczy - są nimi nieletni. Wkrótce
młodzi złodzieje staną przed sądem dla nie
letnich.

Zajechał drogę maluchowi
7 lipca na ulicy Mickiewicza doszło do
kolizji drogowej - renault zajechał drogę
fia to w i 126p. Sprawca został ukarany
grzywną w wysokości 150 zł.

Kolizja na Rynku
W tym samym dniu doszło także do kolizji
na Rynku. Kierowca fiata 126p, który pro
wadził bez uprawnień i w stanie wskazują
cym na spożycie alkoholu, zajechał drogę
renault clio. Przeciwko sprawcy zostanie
skierowany wniosek do kolegium.

Zakłócanie na Wiosennej?
7 lipca o godzinie 23.00 policja przyjęła
zgłoszenie o zakłócaniu spokoju i ciszy
nocnej na ulicy Wiosennej. Patrol policyj
ny nie stwierdził, żeby doszło do naruszeń.
Informacja o zakłócaniu spokoju na tej uli
cy dociera do komisariatu co jakiś czas.
Policja zastanawia się, czy nie są to pry
watne rozgrywki między rodzinami. Obec
nie prowadzone jest postępowanie (na pod
stawie zeznań świadków), które ma wyja
śnić zasadność zgłoszenia.

Przełożona tabliczka
9 lipca zatrzymano samochód osobowy,
który posiadał przełożoną tabliczkę znamio
nową. Postępowanie przygotowawcze - ty
czące fałszerstwa - prowadzi referat kry
minalny Komisariatu Policji we Wronkach.
ah

[Opracowano na podstaw ie informacji
udzielonych p rzez kom endanta KP we
Wronkach, kom. Roberta J. Szychowiaka.]
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Z n u d y m o ż n a z a b ić !

Nie doceniamy destrukcyjnego wpływu
nudy na młodzież. A bywa ona źródłem nie
pożądanych zachowań, z agresją i przestęp
czością włącznie. Kilka dni temu telewizja
podała wiadomość o przykrym zdarzeniu:
chłopcy usiłowali powiesić na drzewie swo
jego rówieśnika, który wyszedł na spacer
z psem i przypadkowo znalazł się w ich po
bliżu. Było nudno i chcieliśmy się zaba
wić - tłumaczyli swój wybryk.
Nudajest stanem psychicznym nieprzyjem
nym, zazwy
czaj spow odowanym
bezczynnością, brakiem zainteresowań,
wrażeń, emocji. Zastanówmy się, co wy
wołuje ten stan. Na pewno monotonia ży
cia, brak planów i marzeń. Nuda jest za
przeczeniem aktywności. Jakże często wi
dzimy młodych snujących się w małych
grupkach bez celu po ulicy. Są to najczę
ściej osoby żyjące chwilą bieżącą, nie ma
jące ideałów. Pobudza ich to, co głośne,
szybkie, jaskrawe.

takie, o które rodzicom chodzi, to dla tej
młodzieży nieważne. I tak krok po kroku,
uciekając od nudy, można znaleźć się na
drodze przestępstwa. Zamiast przyjemnie
spędzać kolejne dni wakacji, młodzi gniewni będą musieli uczestniczyć w prze
słuchaniach na komisariacie lub przed Ko
legium ds. wykroczeń, a może w sądzie na
ławie oskarżonych (?).
Co mogą uczynić dorośli? Mądrze zagospo
darować czas! Musi być w tym planie miej
sce i na pracę,
i przyjem no
ści. Zarobiony
grosz wydaje się znacznie trudniej, niż ten
podarowany.

WALCZMY Z NUDĄ

Człowiek młody pragnie silnych wrażeń
i przeżyć i jeżeli sam nie potrafi być ak
tywnym, ulega wpływom z zewnątrz. Chce
zwrócić na siebie uwagę. Ławkę czy też
kosz można przewrócić, drzewko złamać,
lampę stłuc, znak drogowy zniszczyć; słab
szemu zabrać czapkę czy też inną część
garderoby i rzucić nią... Przykładów moż
na podać wiele.
Z nudy przychodzą pomysły coraz bardziej
zuchwałe, które wywołują dreszcz emocji.
Wszystko zmierza do tego, aby zdobyć po
dziw kolegów i ich uznanie, aby podnieść
swojąpozycję w grupie. Dobrze jest zaim
ponować także „kasą” i postawić piwo,
wino (a może coś mocniejszego), poczę
stować papierosem, „trawką”...
Skąd brać na to? Dlaczego by nie ukraść?
Znika monotonia, znika nuda. Są emocje,
nowe wrażenia i doświadczenia. A że nie

Spora grupa młodzieży sama potrafi zago
spodarować czas wakacji - wybiera wypra
wy turystyczne, obozy, biwaki, majsterko
wanie, spotkania... Ale jest też i taka mło
dzież, która chociaż pragnie być samodziel
na, nie potrafi sobie z tym dorośleniem po
radzić. Oczekują wsparcia ze strony doro
słych, ale najczęściej nie potrafią zwrócić
się o nią. Okazywanie swojej „słabości”jest
dla nich rzeczą trudną.
Ofert na spędzenie wolnego czasu w mie
ście i gminie do wyboru wiele nie mamy.
Program „Lato w mieście” na pewno mło
dzieży nie zachwycił. Animatorów kultury
z profesjonalnym przygotowaniem, nieste
ty, we Wronkach brakuje. Pozostają dys
koteki zakrapiane piwem, przydrożne bary
z piwem, ogródki pod parasolami z piwem
i nieco atrakcji przygotowanych przez za
paleńców sportu w Chojnie i Wartosławiu
na plaży.
Pamiętajmy, że nuda nie tylko wyzwala zie
wanie, spanie i obrastanie w tkankę tłuszczo
wą. Prowadzi także do przemocy, kradzieży,
rozbojów i zabójstw. Stąd apel do rodziców:
walczcie z nudą waszych dzieci!
Krystyna Tomczak

Te śmieci są nasze
Temat cmentarza ciągle powraca i budzi
wiele kontrowersji. O śmieciach mówi się
najczęściej, ale są one tylko jednym z pro
blemów parafialnego cmentarza. Przypo
mnę i te inne: ogrodzenie, woda, grząskie
główne alejki, usunięcie suchych konarów
drzew zagrażających nagrobkom i bezpie
czeństwu odwiedzających groby.
W sprawie cmentarnego składowiska od
padów swoje stanowisko wyraziła Komi
sja Oświaty i Kultury Rady MiG. Dążąc do
poprawy warunków sanitarnych i estetycz
nych, złożyła wniosek do Z arządu MiG
o włączenie cm entarza do harm onogra
mu oczyszczania miasta. Komisja propo

nuje, aby na cmentarzu ustawić kontener
samochodowy, który byłby systematycznie
opróżniany przez firmę świadczącą usługi
komunalne na rzecz gminy.
Wniosek swój uzasadniła tym, że na cmen
tarzu spoczywają mieszkańcy z całej gmi
ny, znajduje się na nim wiele grobów chro
nionych, za które samorząd gminy nie po
nosi kosztów pokładnego. Ponadto ta usłu
ga może być regulowana w ramach umo
wy o dzierżawieniu obiektów parafialnych
- domu sióstr i salek katechetycznych.
O decyzji Zarządu powiadomimy Czytel
ników zapewne niebawem.
K.T.
Wronieckte Sprawi/ 27(157) 2000

IN F O R M A C JE

DYŻURY APTEK
S ł o n e c z n a , t e ł .: 2 5 4 1 4 6 5
SOBOTA - 15.07.2000 - 19.00 - 20.00
NIEDZIELA - 16.07.2000 - 10.00 - 12.00 i 19.00 - 20.00

W AKAO E

Kino
5

„Gwiazda

te/.: 25/} 02 20
W

LIPCU NIECZYNNE

BIBLIOTEKA Publiczna
L,

ul. Szkolna 2, tel.: 254 06 17

otwarta: pn. - pt. w godz.: 10.00-16.00
z wyjątkiem wtorku - do godz. 14.00
W Sali R ycerskiej K lub A ite rn a tive

czynny od pon.-sob. (z wyjątkiem środy) od 19.00-23.00

MATRIX
Akcja/SF
Reżyseria:Andy W achowski, L arry Wachowski
Obsada:Keanu Reeves, Laurence Fishburne, C arrie - Annę Moss
Czas projekcji: 131 min.
Nasz świat jest złudzeniem, oszustwem wymyślonym przez obda
rzone sztuczną inteligencją potężne maszyny, które przejęły nad
nami kontrolę.
Keanu Reeves i Laurence Fishburne stają na czele walki o wyzwo
lenie ludzkości spod władzy komputerów - tak pokrótce można
opisać „Matrix”. Film ten nie jest filmem dla każdego. Ma tylu
zwolenników, co przeciwników, ale chociaż mi się nie podobał,
uważam, że warto go obejrzeć dla efektów specjalnych i zapiera
jących dech w piersiach popisów kaskaderskich, których w filmie
nie brakuje. Tych, którzy jeszcze nie mieli okazji go zobaczyć,
namawiam do obejrzenia tego cyberthrillera, ponieważ jest to na
pewno film, który otworzył nowy rozdział w historii kina.
Anita

MUZEUM REGIONALNE
ul. Szkolna 2, tel.: 254 0 6 1 7
Czynne:

wtorki, czwartki, soboty - od 10.00 do 14.00
środy, piątki - od 14.00 do 18.00
Inne godziny p ro sim y ustalać telefonicznie

Osoby, które m ają w swoich zbiorach obrazy Bronisław a M ac
kiewicza - prosimy o kontakt z muzeum - tel. 254 06 17

OFERTY PRACY
Powiatowy Urząd Pracy
Szamotuły, tel.: (061) 29 20 299
CHRZYPSKO -616
- germanista, anglista, wuefista
- wykształcenie wyższe, moż
liwość zakwaterowania
SĘKOW O - 622
- kucharz

N IECZA JN A (k. O bornik) 620
- 5 ślusarzy, 5 spawaczy, 2 mi
strzów zmiany; wykształcenie
średnie lub wyższe, znajomość
rysunku technicznego

UWAGA Z akłady Pracy!
Powiatowy Urząd Pracy w Szamotułach informuje, że otrzymał
limit środków na dofinansow anie zatru d n ien ia w ram ach
umów absolwenckich i prac interwencyjnych.
Zakłady zainteresowane refundacją zatrudnienia absolwentów
mogą pobierać wnioski w PUP.
Bliższych informacji udziela p. Anita Koralewska,
tel. (0-61) 29 20 299 w 28.

wronieckie
sprawy •
tel. (067)254 34 34
fax: (067)254 16 16
e - mail:

wronieckie @ priv5. onet.pl

Wronieckie Sprawi/ 27(15712000

P O R A D N IA
B E Z P Ł A T N IE
Dyrektor SP ZOZ w Szamotułach zaprasza kobiety z terenu mia
sta i gm iny W ronki do k o rz y sta n ia z porad lekarskich
w poradni K, mieszczącej się w budynku Ośrodka Zdrowia we
Wronkach przy ulicy Partyzantów.
Poradnia „K ” czynna jest we w torki od godziny 8.00-12.00.
W ramach umowy z Wielkopolską Kasą Chorych lekarze gineko
lodzy świadczą bezpłatne porady z zakresu ginekologii i położnic
twa. Równocześnie informujemy, że szpital w Szamotułach posia
da wysokiej klasy aparaturę, umożliwiającą wykonywanie wyso
kospecjalistycznych usług z zakresu ginekologii i położnictwa. Po
nadto zapraszamy przyszłych rodziców do uczestnictwa w spotka
niach przygotowujących do pełnienia nowych ról.
Bezpłatny kurs w Szkole Rodzenia rozpocznie się 6 września
o godzinie 17.00 w budynku szpitala w Szamotułach.
Organizatorzy zapewniają fachową informację w zakresie przygo
towania do porodu, karmienia piersią i opieki nad noworodkiem
oraz pomoc w jak najlepszym przeżyciu czasu ciąży i porodu.
(Porady rodzinne są również bezpłatne.) Mamy nadzieję, że po
radnia „K” we Wronkach i oddział położniczo - ginekologiczny
szpitala w Szamotułach spełni oczekiwania mieszkanek gminy
Wronki.
Informacji udziela: sekretariat SP ZOZ w Szamotułach.

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
Reklamy i ogłoszenia - od poniedziałku do czwartku 9.00 -12.00 i na dyżurze redakcyjnym w piątek 17.00 - 20 00
Redakcja zastrzega sobie prawo decydowania o publikowaniu otrzymanych materiałów,
dokonywania skrótów, zmiany tytułów i adiustacji. Za treić ogłoszeń redakcja nie odpowiada.

Adres redakcji: 64-510 Wronki, ul. Powstańców Wlkp. 23
Numer zamknięto 10.07.2000 r.
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POSTACIE
„...Aby Polska była Polską...Co to znaczy? Wybierać Polskę znaczy: dawać świadectwo. Jaki je st nasz dzisiejszy wybór Polski? Jakie
jest nasze dzisiejsze świadectwo? Na jakim poziomie istnieją wartości, które chce chronić polskie sumienie dziś? - często pytał ksiądz
prof. Józef Tischner.
Z głębokim żalem i bólem przyjąłem wiadomość o Jego śmierci. Postać ta była mi bardzo bliska. Twórczość filozoficzną księdza
Tischnera zgłębiałem przez trzy lata seminarium jako student Papieskiego Wydziału Teologicznego w Poznaniu. Byłem seminarzystą w
zakładzie filozofii nowożytnej u ks. prof. Ludwika Wciórki, który był serdecznym przyjacielem księdza prof. Tischnera. Bliskość moje
go promotora z tym wybitnym Człowiekiem pozwalała mi, za jego pośrednictwem, poznać Go do tego stopnia, że napisałem pracę
magisterską na temat: Elementy aksjologiczne interpretacji pracy w ujęciu księdza prof. Józefa Tischnera.
W pamięci mojej pozostanie na zawsze jako jeden z najwybitniejszych filozofów - myślicieli. Jako wielki kaznodzieja, współtwórca
wielkiego Ruchu Solidarnościowego. Człowiek renesansu i tolerancji. Wzór myślenia i postępowania wobec ludzi i państwa.. Wielki
Obywatel Rzeczypospolitej.

Ksiądz prof. ózef Tischner
mii Nauk i Sztuk; organizatorem i wielo
krotnym uczestnikiem konferencji nauko
wych - spotkań intelektualistów - pod au
spicjami Jana Pawła II w Castel Gandolfo.
Był honorowym kapelanem Związku Pod
halańskiego i członkiem Rady Fundacji im.
Stefana Batorego. Współpracował z zespo
łem redakcyjnym „Tygodnika Powszechne
go” i miesięcznika „Znak”. Napisał ponad
600 książek.

urodził się 12 marca 1931 r. w Starym Są
czu. W 1949 r. ukończył studia na Wydzia
le Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego
w Krakowie. Rok później rozpoczął naukę
w Krakowskim Seminarium Duchownym
i studia na Wydziale Teologicznym UJ.
W roku 1955 otrzymał święcenia kapłań
skie i podjął studia na Wydziale Filozofii
Chrześcijańskiej Akademii Teologii Kato
lickiej w Warszawie. W latach 1957 -59 roz
począł pracę jako wikary w Chrzanowie
i równocześnie studia na Wydziale Histo
ryczno -Filozoficznym UJ. Od 1959 r. pra
cował jako wikary w Krakowie. W 1963
roku obronił pracę doktorską. Od 1966 r.
był wykładowcą Papieskiego Wydziału
Teologicznego w Krakowie, w 1974 roku
obronił pracę habilitacyjną; od roku 1980
wykłada na Uniwersytecie Jagiellońskim
i w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej
w Krakowie. Pełnił funkcję dziekana Wy
działu Filozofii Papieskiej Akademii Teo
logicznej. Był także współzałożycielem
i prezesem Instytutu Nauk o Człowieku
w Wiedniu; członkiem papieskiej Akade-

W czasie 1 Zjazdu NSZZ „Solidarność”,
jako gość honorowy, wygłosił cykl homilii
poświęconych rozkładowi etyki pracy oraz
degradacji struktur społeczeństwa i pań
stwa. Podczas Zjazdu mówił:
„Chcę powiedzieć, że jestem zafascynowa
ny Zjazdem i że głęboko w ten Zjazd wie
rzę. Czasami bywa gorąco, wieją rozmaite
wiatry; skrzydła tego wiatraka trzeszczą
i wydaje się, że lada chwila pękną. Potem
przychodzi powiew światła i rozumu - młyn
rusza i oto zaczyna sypać się pierwsza mąka
z tego niezwykłego młyna, mąka bardzo
dobra, bo swojska - polska”.
Po 13 grudnia 1981 r. odwiedzał obozy in
ternowanych, głosił rekolekcje w wielu
miastach. Wielokrotnie w swoich artyku
łach podkreślał wymiar etyczny takich po
jęć jak: naród, polskość, ojczyzna, praca,
wspólnota, demokracja, zdrada, dialog.
Wiele esejów opublikowanych w Tygodni
ku Powszechnym zebrano w całość i opu
blikowano w książce pt.: „Etyka solidarno
ści”. Książka ta po stanie wojennym docze
kała się wielu wznowień i przetłumaczona
została na wiele języków.
Był także współautorem wielu programów
telewizyjnych m.in. „Tischner czyta katc-
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Dni Chojna
s 13 sierpnia - 1 Powiatowy
Turniej Piłkarski Drużyn
Pożarniczych, zabawa ta
neczna (stadion sportowy)

14 sierpnia - Turniej Siatkówki Plażowej
o Puchar Wronieckich Spraw
15 sierpnia - odpust Matki Bożej Zielnej (ka
plica Pod Dębem)

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

- wyścigi na rowerach górskich wokół jeziora
Radziszewskiego
- koncert muzyki poważnej w kościele,
27 sierpnia - Powiatowy Przegląd Amator
skich Zespołów Muzyki Rozrywkowej - sta
dion sportowy
Szczegółowe programy poszczególnych im
prez na plakatach.
organizatorzy

chizm”, który oglądały miliony Polaków.
Nie przestał tworzyć nawet w chorobie.
„Zamiast, żeby mi choroba zubożyła świat,
to mi go wzbogaciła. Dała mi poczucie wol
ności. Uświadomiła mi też zewnętrzność
ciała” - mawiał J.Tischner.
21.09.1999 r. w krakowskim szpitalu, ubra
ny w sutannę otrzymał od Prezydenta RP,
Order Orła Białego. Po odebraniu odzna
czenia napisał na kartce: „Niewiele wam
powiem, bo uczę się na nowo mówić i naj
lepiej mi wychodzą góralskie przekleń
stwa”.
Zmarł 28 czerwca br. Jego śmierć uczyniła
świat uboższym. Zgodnie z życzeniem po
chowano Go w rodzinnej miejscowości Ło
pu szn a na P odhalu (2 lipca br.
o godz. 16.00). Żegnało go około 20 tysię
cy osób, głównie górale i przyjaciele. Kon
dukt żałobny przeszedł z domu rodzinne
go p ro fesora, z tzw. „T ischnerów ki”,
do miejscowego kościoła, a stąd na cmen
tarz. Ceremonię pogrzebową prowadził
metropolita krakowski kardynał Franciszek
Macharski, który w czasie Mszy św. pogrze
bowej odczytał telegram przesłany przez
papieża Jana Pawła II. Górale żegnali Go
rzewną góralską muzyką.
Spoczywaj w pokoju!
A ntoni Przewoźnik
P.S. Wolą Zmarłego było, aby nie składać
na jego grobie wieńców i kwiatów, a pie
niądze te przekazać na konto:
Fundacja „Pomoc dla życia” PKO S.A PO
ZNAŃ 12401747 - 40016517 - 2700 401112 -001 -0000, na ratowanie tlącego
się jeszcze życia ludzkiego.

W s'wietlicy wiejskiej w Chojnie
w każdą sobotę odbywają się

zabawy taneczne
Zawsze przygrywa inny zespół.
Godziny przewozów promowych
p n .-p t. 6.30 - 9.00 i 11.00- 17.30
sob. pracujące (8 VII, 19 VIII) 6.30 - 15.30
pozostałe soboty 9.00 - 11.00
niedziela 10.00 - 13.00
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REKLAMY • OGŁOSZENIA

SPECJALISTYCZNE
GABINETY
LEKARSKIE
Wronki, ul. Sierakowska 4
tel. (067) 254 07 75
DERM ATOLOG
dr n. med. M ariola Paw laczyk

poniedziałek - od 15.30
CHOROBY W EW NĘTRZNE
EKG

STACJA
KONTROLI POJAZDÓW

OGŁOSZENIA DROBNE

Marian Stańko

Pokrycia dachowe - sprzedaż.
PROMOTECH - tel, 255 19 83________________

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

Pokrycia dachowe - montaż.
PROMOTECH - tel. 255 19 83________________

czynne:
pn. - pt. 7.00 - 20.00
w soboty pracujące 7.00 - 13.00

Płyta bitumiczna „ONDURA” - USA, 2x1,25. tel.
255 19 83_________________________________

Pokrycia dachowe - raty.
PROMOTECH - tel. 255 19 83________________
Pokrycia dachowe - transport.
PROMOTECH - tel. 255 19 83________________

Dachówki - UNIBETIBF, BRAAS, ROBEN, WIEKOR. tel. 255 19 83________________________
Blachy dachówkopodobne - tel. 255 19 83_____

lek. med. K atarzyna Gudzio

Sprzedam

wtorek od 16.00

działkę budowlaną

U SC

serce - echo - przepływ - tarczyca

położoną we Wronkach (Zamos'ć)

jam a brzuszna - ginekologia

o pow. 1216 m2

lek. med. A dam F undow icz

tel.: 0606 446 802
\ ___________________________ )

środa 11.00-131.00

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 miałowc - 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

NEUROLOG
dr n. med. Jerzy M ularczyk

DYSKOTEKI

schorzenia neurologiczne
• badania profilaktyzne
pracowników - w tym do
pracy na wysokości
• badanie kierowców:
- wstępne - okresowe, - kontrolne
środa - od 13.30

w każdy piątek i sobotę

•

od 21.00- d o 3.00
Dojazd autobusem z Wronek:
wyjazd z dworca PKS godz. 21.00
z parkingu stadionu Arniki godz.21.10
Powrót o godz. 2.00 - 3.00

D rink-B ar

LARYNGOLOG

H’ piątki tanie piwo i dla pań wstęp wolny

Choroby uszu, nosa, gardła, krtani

Klub Alaska w Chojnic
Zaprasza!

lek. med. M arian Zawada

Szamba PCV - tel. 255 19 83_________________

T anio sp rz e d a m FIATA 126, rocznik
1989. Tel: (0-67) 254 00 83____________
Sprzedam garaż 33 m2 (na warsztat) przy
oczyszczalni ścieków. Własność gruntu,
zasilanie 360 V, kanał. Tel.: 0 - 604 736 958
K upię działkę budowlaną - Wronki lub
okolice Wronek. Tel.: 0604 289 716;
(061) 877 61 47 - wieczorem

Odstąpię wynajem baru
zfinansowmi dotacjami

czwartek - od 16.00
N O W O O TW A R TY G A B IN E T
D E R M A T O L O G IC Z N Y
lek. med. Hanna W łudzik

Elżbieta i Jerzy Bajonowie
polecają:
• PŁYTY NID AGI PS
i profile
w cenach konkurencyjnych
(transport gratis!)
*FARBY & KLEJE
■TAPETY & KASETONY
’ SILIKONY
• ATLASY (duży wybór)
• OKNA PCV
(montaż, gwarancja)
• LAMPY
. PŁYTKI CERAMI

p ią tk i od 1 6 . 0 0

w budynku Przychodni
(ul. Partyzantów 14) na I piętrze

DOGODNY DOJAZD I PARKING

Wronieckie Sprawu 27(157) 2000

(kwota do uzgodnienia)
do godz. 13.00-tel. 254 31 79
do

godz. 14.00 - kontakt osobisty

^Bar „Kaprys” ul. Myśliwska

tel. 2 5 4 18 22
T o ^ /ia z d y ^ n i
PRZETARGI PRZEPROWADZONE

w Zespole Szkół nr 1

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
L

„Lech - Browar Wielkopolski”

J

• Roboty malarskie w internacie
Złożono 2 oferty. Najtańsza oferta 36.748,
najdroższa 42.753.
Wybrano ofertę firmy „Partner” s.c. Za
kład Handlowo -Usługowy Katarzyny i
Pawła Bajonów - 36.748 zł
0 Roboty remontowo - budowlane - brak
oferentów - przetarg unieważniono
• Remont dachu na budynku szkoły - 1
oferta mimo ogłoszenia w Biuletynie Za
mówień Publicznych - przetarg unieważ
niono.

la Ciebie
I. (0-6T) 212-3t-59
(o-ey> 35-H 0-900

h ttp ://w w w .a s .to p .p l/

f ' Nadzory, projekty,
kosztorysy
ogólnobudowlane
tel.: 0 - 6 0 4 736 958
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ROZMAITOŚCI

Czytają i jedzą
umarli?

-

Święto Ludowych Zespołów Sportowych

Gospodarze najlepsi

Codziennie chodzę na cmentarz (oczywiście,
gdy nie pada). Ale to, co zobaczyłem dzisiaj
na śmietniku ..., ale o tym za chwilę.

Dziewięć reprezentacji LZS wzięło udział w miniony weekend w Gminnym Święcie
Sportu. W klasyfikacji ogólnej zwyciężyli gospodarze turnieju - Płomień Kłodzisko.

Na początku chciałbym nawiązać do wy
powiedzi Stałego Czytelnika w WS nr 23.
Pisze on: „... A może by tak sfotografować
go (przypisek mój - księdza Kanonika) na
tle cmentarnych śmieci? Przynajmniej wia
domo by było, kto tu gospodarzy...”

Organizatorem imprezy była Rada Gmin
na LZS we Wronkach i Płomień Kłodzi
sko. Zmagania trwały dwa dni. W sobotę
rywalizowały dzieci, dzień później - doro
śli.

W konkursie podbijania piłki zwyciężył
Błażej Mikołajczak (Samołęż),-drugi był
Adam Sommerfeld (Samołęż), trzeci - Da
riusz Woźny (Biezdrowo).

Konkurencje dziecięce

No właśnie. W poniedziałek, 19 czerwca
0 godz. 18.45 podchodzę do śmietnika
(jeszcze mała kupka), żeby wyrzucić zwię
dłe kwiaty. I co widzę? Na samym wierz
chu książka. Z okładki odczytałem tytuł
„Top Fan”. Nie brałem jej do ręki, by ktoś
nie zauważył, a było sporo ludzi. Trochę
dalej duża foliowa reklamówka, a w niej
pełno.... obierek ziemniaków.

W turnieju piłki nożnej do lat 15 zwycię
żyli piłkarze Błękitnych Zamość, drudzy
byli Nowi Nowa Wieś, trzecie miejsce przy
padło LZS Ćmachowo. W zmaganiach pił
karzy do lat 12 najlepszy był Płomień I Kło
dzisko, drugie miejsce zajęli Nowi Nowa
Wieś, trzecią pozycję wywalczył Grom Samołęż.

Bieg przełajowy kobiet wygrała Estera Sze
ląg (Kłodzisko), druga była Małgorzata
Stańko (Kłodzisko), trzecia - Danuta Darłak (Biezdrowo); wśród panów najlepszy
był Daniel Rezler (Jasionna), drugie miej
sce zajął Hubert Rosada (Zamość), trzecie
- Krzysztof Góra (Jasionna).

Czyżby umarli czytali i piekli sobie „plyndze” na zniczach?
1 tutaj właśnie nie zgadzam się ze Stałym
Czytelnikiem. Czy we wszystkim ponosi
winę ksiądz Kanonik?
A może właśnie my wszyscy, odwiedzają
cy groby swoich najbliższych, powinniśmy
więcej uwagi zwracać na to, co kto wyrzu
ca? Może uda nam się złapać takiego in
truza.
Powie ktoś, że bronię księdza. Tak. W tej
sprawie tak. Przecież to nie jego wina, że
umarli czytają i jedzą.
Jestem stałym czytelnikiem i nie wstydzę
się podpisać. Serdecznie pozdrawiam .
Z poważaniem.
Jerzy Czarnogórski

Jeżeli ksiądz nie
pomoże, to kto?
Do redakcji trafił list, który parafianie św.
Katarzyny wystosowali do księdza probosz
cza i burmistrza miasta. Proszą w nim
o wycięcie starego drzewa na cmentarzu pa
rafialnym, ponieważ przebywanie wśród
grobów bliskich stało się niebezpieczne uschnięte konary mogą „w każdej chwili
runąć na nagrobki i - co najgorsze - na prze
bywających przy grobach ludzi.”
Ksiądz proboszcz był już niejednokrotnie
informowany o tej sytuacji, ale ,jego dzia
łanie ograniczyło się do ścięcia konarów
z drzew, które w przypadku dużej wichury
mogłyby zniszczyć kaplicę cmentarną”.
Podobno Przedsiębiorstwo Komunalne nie
dysponuje odpowiednim sprzętem, żeby
wjechać na cmentarz i zrobić porządek
z zagrażającymi ludziom i nagrobkom drze
wami. Kołaczący to tu, to tam zdesperowa
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W turnieju minisiatkówki (do lat 15) trium
fował Płomień 1 Kłodzisko, druga była Iskra
Biezdrowo, trzeci - Grom I Samołęż.
Biegi przełajowe dziewcząt do lat 10 wy
grała Agnieszka Biedziak (Kłodzisko), dru
ga w tej konkurencji była Julita Stańko
(Kłodzisko), trzecia Iwona Szukała (Kło
dzisko); wśród chłopców triumfował Ra
fał Miler (Biezdrowo), drugie miejsce za
jął Dawid Woźny (Biezdrowo), trzecie Błażej M ikołajczak (Samołęż). Przełaje
dziewcząt do lat 15 wygrała Magda Grze
siak (Nowa Wieś), drugą pozycję wywal
czyła Alicja Fąferek (Samołęż), trzecią Hanna Fąferek (Samołęż); wśród chłopców
najlepszy okazał się Michał Musielak (Za
mość), drugą lokatę zajął Rafał Krzyżaniak
(Nowa Wieś), trzecią - Krzysztof Kur (Sa
mołęż).
Wśród dziewcząt (do lat 15) do tarczy naj
celniej rzucała Adrianna Zmyślińska (Nowa
Wieś), drugie miejsce w tej konkurencji
zajęła Żaneta Chorzępa (Ćmachowo), trze
cie - Magda Grzesiak (Nowa Wieś); wśród
chłopców najlepszy był Jeremi Marczyń
ski (Ćmachowo), drugi był Patryk Odrobny (Kłodzisko), trzeci - Paweł Kaczmarek
(Nowa Wieś).
W konkurencji rzutów kółkami na paliki
wygrał Dariusz Woźny (Biezdrowo), dru
gie miejsce wywalczył Bartek Biedziak
(Ćmachowo), trzecie - Agnieszka Biedziak
(Kłodzisko).
Pierwsze miejsce w biegu w workach zajął
Błażej M ikołajczak (Samołęż), drugie Mateusz Stańko (Kłodzisko), trzecie - Iwo
na Szukała (Kłodzisko).

Zmagania dorosłych

Turniej piłki siatkowej kobiet wygrała Iskra
Biezdrowo, na drugim miejscu uplasował
się Płomień II Kłodzisko, na trzecim pierwszy zespół Kłodziska; w męskiej siat
kówce triumfował Płomień I Kłodzisko,
drugi był Płomień II Kłodzisko, trzecią po
zycję zajęli Czarni Wróblewo.
W podnoszeniu odważnika zwyciężył Ka
zimierz Wziętek (Wartosław), drugie miej
sce zajął Radosław Gumny (Jasionna), trze
cie - Eugeniusz Mikołajczak (Wróblewo).
Konkurs przeciągania liny wygrała Iskra I
Biezdrowo, drugą pozycję zajął Płomień
Kłodzisko, trzeci byli Czarni Wróblewo.
Rzut lotką do tarczy kobiet wygrała Wio
letta Raszewska (Biezdrowo), druga była
Danuta M aślona (Biezdrowo), trzecia Danuta Darłak (Biezdrowo); wśród panów
najlepszy był Radosław Odrobny (Kłodzi
sko), drugie miejsce wywalczył Piotr Brzó
ska (Wróblewo), trzecie - Daniel Rezler (Ja
sionna).
Turniej prezesów LZS (strzały na bramkę
do punktowanych pól) wygrał Piotr Odrob
ny (Biezdrowo), drugie miejsce zajął An
toni Kawka (Samołęż), trzecie - Żenon
Garstka (Kłodzisko).
W turnieju piłki nożnej seniorów udział
wzięło dziewięć zespołów. Grano systemem
pucharowym. W finale Czarni Wróblewo
pokonali Wartę Wartosław w rzutach kar
nych 5:4 (w regulaminowym czasie gry był
remis 1:1). Trzecie miejsce wywalczyli Błę
kitni Zamość.
W klasyfikacji generalnej zwyciężył Pło
mień Kłodzisko (296,5 pkt.), drugie miej
sce zajęła Iskra Biezdrowo (175 pkt.), trze
ci był Grom Samołęż (130,5 pkt.).
AU

ni parafianie wszędzie otrzymują podobną
odpowiedź - nic da się. Ale... Gałęzie przy
kaplicy dało się usunąć...
W poszumie cmentarnych drzew ostatnio
słyszy się nutkę sugestii, że cała ta sytuacja

jest drobiazgowo zaplanowanym działa
niem, mającym zasilić finanse... A czyje
i w jaki sposób, to już samemu trzeba so
bie doszeptać...
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Najmłodsza
uczestniczka,
6 - letnia Iwona
Szukała, była
największą
niespodzianką
spartakidy, którą
przedstawia
prezes rady
gminnej LZS,
Jan Jankowski prowadzący imprezę

Zwycięzca biegu przełajowego
mężczyzn - Daniel Rezler
z Jasionnej.

-*• Największym wzięciem cieszył się turniej piłki siatkowej,
w którym dominowali gospodarze. Sędziuje Wiesław Oses.

-*■ Bieg przełajowy kobiet wygrała Estera
Szeląg z Kłodziska.
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Tym razem siłacze z Kłodziska (na zdjęciu) ulegli
sąsiadom zza miedzy - Iskrze Biezdrowo.

-*• W zawodach strze
leckich na bramkę
wśród prezesów LZS
poza konkursem
wystąpił również poseł
Romuald K. Ajchler.
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Przejazd kolejowy, widok z ul. Poznańskiej (rok 1936). Po prawej w tle
- posesja p. Pawlaczyka (obecnie Roszaków). W oddali na górce, przy
dzisiejszej ul. Działkowej stał wiatrak braci Rankowskich.
Zdjęcie ze zbiorów Edwarda Berenta.

M ISTR ZO W IE POLSKI

Kiedy ktoś zapyta jak ja się dziś czuję,
Grzecznie mu odpowiem, że "dobrze, dziękuję".
To, że mam artretyzm, to jeszcze nie wszystko,
Astma, serce mi dokucza i mówię z zadyszką.
Puls staby, krew moja w cholesterol bogata...
Lecz dobrze się czuję, jak na swoje lata!
Bez laseczki teraz, chodzić już nie mogę,
Choć zawsze wybieram najłatwiejszą drogę.
W nocy, przez bezsenność bardzo się morduję,
Ale przyjdzie ranek..., znów dobrze się czuję.
Mam zawroty głowy, pamięć „figle płata”,
Lecz dobrze się czuje, jak na swoje lata.
Z wierszyka mojego ten sens się wywodzi,
Że kiedy starość i niemoc przychodzi,
To lepiej się zgodzić ze strzykaniem kości
i nie opowiadać o swojej słabości.
Zaciskając zęby z tym losem się pogódź
I wszystko naokoło chorobami nie nudź!!
Powiadają:" starość okresem jest złotym".
Kiedy spać się kładę, zawszę myślę o tym...
"Uszy” mam w pudełku, zęby w wodzie studzę,
"Oczy" na stoliku, zanim się obudzę...
Jeszcze przed zaśnięciem ta myśl mnie nurtuje
"Czy to wszystkie części, które się wyjmuje?”
Za czasów młodości (mówię bez przesady ),
Łatwe były biegi, skłony i przysiady,
W średnim wieku jeszcze tyle sił zostało,
Żeby bez zmęczenia przetańczyć noc całą...
A teraz na starość czasy się zmieniły.
Spacerkiem do sklepu, z powrotem „bez siły”.
Dobra rada dla tych, którzy się starzeją:
Niech zacisną zęby i z życia się śmieją!
Kiedy wstaną rano, części pozbierają,
Niech rubrykę zgonów w prasie przeczytają.
Jeśli ich nazwisko tam nie figuruje,
To znaczy że zdrowi i dobrze się czują!
[Jan Przybylski Kostrzyn 00 02 05]
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Ludowy Zespół Warcabowy Amica Wronki - drużynowi mistrzo
wie Polski w warcabach w kategorii młodzików (od lewej): Artur
Perz, Damian Przybysz, Tomasz Napierała (czyt. s. 3).
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W ofercie firm y:
- kotły olejowe I gazowe
- grzejniki wraz z armaturą
- wkłady kominowe
a także:
- pokrycia dachowe
(blachodachówka, EUROFALA,
płyty I gonty bitumiczne)
p on adto:
- systemy melioracyjne
- kanalizacja wewnętrzna
i zewnętrzna

UI.Świdlińska 1 64-500 SZAMOTUŁY
tel.fax (061)29-20-108
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