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Nie wierzę, że przyczyną
pożaru było zwarcie
- twierdzi dyrektor WOK,
Bogdan Czerwiński
(czyt. s. 3)
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Złotniki
ul. Obornicka 4
62 - 002 Suchy Las
tel.: (061) 650 73 00
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Turyści rejestrują się na mecie w Chojnie.
Na świeżym powietrzu lepiej smakuje... ▼

W IELKOPOLSKI ZLO T TURYSTÓW

NA POWITANIE
JESIENI
*9

IX 01 X 200?

Konkursowe
trofeum ►

-• Wronieccy adepci turystyki pieszej
- grupa uczniów SP 2 z opiekunem,
Iwoną Dąbrowską

Legendy o Chojnie opowiada Z. Radziej

O

Jak legenda staje się faktem...
Burmistrz Wronek, K. Michalak (z lewej) i burmistrz Szamotuł,
R Handschuh dobrze rżnęli d o choieńsku - na ooorzek ▼

Spłonął lokal rozryw kow y w O lszynkach

„ Im perium " w z g lis z c z a c h
W czwartek (28 września) o godzinie 1.30
w nocy patrol policji zauważył, że płonie
klub „Imperium” w Olszynkach. Pożaru nie
udało się ugasić. Jeden z najpopularniej
szych wronieckich lokali rozrywkowych
spłonął doszczętnie.
- Ze wstępnych ustaleń wynika, że przy
czyną pożaru było zwarcie instalacji elek
trycznej - dowiedzieliśmy się w Komisa
riacie Policji we Wronkach.
Budynek jest własnością gminy. Trzy mie

siące temu administrator pomieszczenia Wroniecki Ośrodek Kultury wydzierżawił
go na rok pp. Cymborowskiej i Ławniczak.
Właściciele „Imperium” poniesione straty
oszacowali na 100 tys. zł.
- Budynek był ubezpieczony podwójnie:
przez WOK i dzierżawców. Nie wierzę, że
przyczyną podpalenia było zwarcie, prąd
był wyłączony - powiedział „Wronieckim
Sprawom” dyrektor WOK, Bogdan Czer
wiński.
AH

W obiegu pojaw iły się fałszyw e dw udziestozłotów ki

P o d e jrz a n y B o le s ła w C h ro b ry
Od kilku tygodni na naszym terenie w obiegu są fałszywe ban k n o ty -p o in fo rm o w ał
nas kom endant K om isariatu Policji we W ronkach, R obert J. Szychowiak. Fałszo
wany jest zawsze ten sam nom inał - dwadzieścia złotych.
Jak nam się udało ustalić, pierwszą „fał
szywkę” z wizerunkiem Bolesława Chro
brego wykryli pracownicy Banku Spół
dzielczego. - Banki najczęściej wychwy
tują sfałszowane banknoty. Nic dziwnego,
najlepszymi specjalistami w tej dziedzinie
są kasjerzy, którzy najczęściej mają kontakt
z pieniędzmi - tłumaczy Szychowiak.
Dotychczas wykryto falsyfikaty z numera
mi: DK 9347261, DB 0314617; wiadomo,
że trzeci rodzaj podrobionych banknotów
ma początek “DJ”. Dwudziestozłotówki
najprawdopodobniej fałszowano za pomo
cą kolorowej kserokopiarki - to, obok dru
ku komputerowego, najpopularniejsza tech
nika podrabiania banknotów. „Fałszywki”,

które są w obiegu w gminie Wronki, mają
dosyć dobrą korekcję barw, nie mają jed
nak żadnych zabezpieczeń (znak wodny,
nitka zabezpieczająca, farba metalizowana,
mikrodruki, relief, utajone, znak optyczny,
efekt kątowy). Policyjni eksperci uważają,
że fałszerze często rezygnują z zabezpie
czeń przy małych nominałach. Nie wynika
to z lenistwa, lecz po prostu z tego, że przy
niższych nominałach ludzie nie są skorzy
do podejrzeń.
Nie wiadomo, ile sfałszowanych bankno
tów wprowadzono do obiegu. Osoby, któ
re płaciły (na przykład w banku) „fałszyw
kami” - policja przesłuchuje w charakte
rze świadków.
AH

W ypłaty dla nauczycieli w term in ie

Samorząd dotrzymał słowa
Tuż przed wakacjami, w nr 25 fVS w arty
kule pt.: Czekajcie cierpliw ie pisałam
o wprowadzeniu w życie znowelizowanej
Karty Nauczyciela, a w ślad za. tym o kon
sekwencjach finansowych z tytułu podwy
żek dla nauczycieli. Już wówczas wiado
mym było, że wyliczenia naszego SAPO
znacznie odbiegają od wyliczeń MEN-u. W
kasie gminy na podwyżki potrzeba dodat
kowych 902 tysiące złotych - informowali.
Podobna sytuacja miała miejsce we wszyst
kich gminach.
Data 6 października obliguje samorządy do
wypłacenia podwyżek. Nauczyciele mimo
wysokiej świadomości i zrozumienia wie
lu problemów w tej sytuacji mówią: dość!
Nie interesuje nas, że rząd nie przekazał
samorządom pieniędzy potrzebnych na ten
cel, jeżeli nie dostaniemy pieniędzy na czas,
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pozwiemy winnych (organ prowadzący) do
sądu.
We Wronkach nie będzie takiej sytuacji.
Samorząd wypłaci podwyżki wraz z wy
równaniem w ustawowym terminie. Czy
nimy wszystko, aby zakończyć obliczenia
należnych sum - mówi główna księgowa
SAPO, pani Ilona Wajs. Każdemu nauczy
cielowi podwyżka naliczana jest oddzielnie.
Zróżnicowania kwot zmieniają się iv zależ
ności od ustalonego stopnia awansu, wy
sługi lat, dodatków funkcyjnych, z tytułu
pełnienia wychowawstwa, dodatku miesz
kaniowego i innych składowych wynikają
cych z regulaminu przyjętego przez Radę.
Liczenia mnóstwo, ale w dniu 6 paździer
nika każdy nauczyciel będzie miał pienią
dze na koncie bankowym. Mam zapewnie
nie Burmistrza, że pieniądze są.

Śmierć
na torach
Do tragicznego wypadku doszło w nocy
z soboty na niedzielę w pobliżu wronieckiej stacji PKP. 1 października o 2.50 ujaw
niono leżące na torach zwłoki. Denat miał
odcięte kończyny. Ofiarę zidentyfikowano
na podstawie znalezionych dokumentów.
Okazał się nią dwudziestotrzyletni wronczanin - Przemysław K.
- Mężczyzna, który został potrącony przez
pociąg, prawdopodobnie nie zachował na
leżytych środków ostrożności - poinformo
wał nas komendant Komisariatu Policji we
Wronkach, Robert J. Szychowiak.
AH

P la k a to w e
b e z p r a w ie
Zbliżające się wybory prezydenckie to
czas, gdy na bram ach, ścianach, a nawet
znakach drogowych pojaw ia się niezli
czona ilość plakatów.
- Plakaty można umieszczać tylko w miej
scach do tego przeznaczonych, na przykład:
słupach, tablicach ogłoszeniowych - przy
pomina komendant Straży Miejskiej we
Wronkach, Paweł Mazurczak.
Mówi o tym art. 63, § 1 Kodeksu wykro
czeń: „Kto umieszcza w miejscu publicz
nym do tego nie przeznaczonym ogłosze
nie, plakat, afisz, apel, ulotkę, napis lub ry
sunek albo wystawia je na widok publicz
ny w innym miejscu bez zgody zarządzają
cego tym miejscem, podlega karze aresztu,
ograniczenia wolności lub grzywny”.
Jeżeli więc ktoś bez zgody właściciela,
dzierżawcy, użytkownika (także dozorcy)
umieści przykładowo plakat na bramie musi liczyć się z pociągnięciem do odpo
wiedzialności karnej.
AH
Główny księgowy UMiG, pan Władysław
Kałużyński potwierdził tę informację. Prze
każemy pieniądze ze środków własnych.
M am y pism o potw ierdzające z M EN-u
o przyznaniu naszej gminie blisko 550 ty
sięcy zł. Pieniądze będą przekazywane
w ratach. Dzisiaj, 3 października otrzyma
liśmy telefaks z Urzędu Marszałkowskiego
o przekazaniu pierwszej kwoty w wysoko
ści 105 tys. zł.
To miła wiadomość przed Dniem Edukacji
Narodowej, czyli Dniem Nauczyciela składkowe spotkania w gronach własnych
zapewne będą udane.
Krystyna Tomczak

--------------------
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SPRAWY SAMORZĄDOWE
IN T E R P E L A C JE

INFORMACJE
Urzędu Miasta i Gminy
tel./fax (0-67) 254 11 35 e-mail: promocja@wronki.wlkp.pl
Gmina Wronki reprezentow ana przez Zarząd M iasta i Gminy Wronki
ogłasza P R Z E T A R G N IE O G R A N IC Z O N Y
na wykonanie
części ogrodzenia teren u po byłej F ab ry ce M ebli
lokalizacja : Wronki, ul. Poznańska
jącego w sekretariacie Urzędu MiG., po
kój nr 6 do dnia 10.10.2000 r. do godz.
10.00, w odpowiednio opisanych i zabez
pieczonych kopertach.

Postępowanie nie zostało poprzedzone
wstępną kwalifikacją.
Term in re a liz a cji
10.11.2000 roku.

zam ó w ien ia

do

Specyfikację istotnych warunków zamówie
nia można odebrać w siedzibie Urzędu Mia
sta i Gminy we Wronkach, ul. Ratuszowa
5, pokój nr 15.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.10.2000
roku o godz. 10.30 pokój nr 4.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci,
którzy:
1) spełniają warunki zawarte w art. 22 ust.2
ustawy o zamówieniach publicznych,

Pracownikiem uprawnionym do kontaktu
z oferentem jest Kierownik Referatu Techniczno-Inwestycyjnego, Arkadiusz Sakow
ski.

2) spełniają warunki określone w specyfi
kacji istotnych warunków zamówienia.

Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawia-

Burmistrz - Kazimierz M ichalak

DYŻURY
RADNYCH

Andrzej Jabłoński - 9 października w godz.
13.00 - 15.00 w Biurze Rady w Urzędzie
Miasta i Gminy Wronki (1 piętro).

teł.: 254 00 18

R usza rozbudow a c m e n ta rz a k om unalnego

W ięcej m ie js c a n a p o c h ó w k i
Do końca listopada ma zostać rozbudow ana zachodnia część wronieckiego cm enta
rza komunalnego. Niedawno Z arząd M iasta i Gminy we W ronkach ogłosił prze
targ na prace budowlane.
- Czekamy tylko na pozwolenie na budo
wę od starostwa powiatowego - informuje
kierownik działu techniczno-inwestycyjnego w Urzędzie Miasta i Gminy we Wron
kach, Arkadiusz Sakowski.

- powiedziała nam spacerująca wokół gro
bów kobieta w średnim wieku.

CHODNIK
DLA SAMOŁĘŻA
18 w rześnia radny Rady Powiatu w Sza
motułach, Antoni Przewoźnik złożył in
terpelację dotyczącą budowy chodnika
we wsi Samołęż przy drodze powiatowej
n r 29260 o długości około 450 m.
Podstawą do złożenia interpelacji przez rad
nego Przewoźnika był list skierowany do
niego przez sołtysa wsi Samołęż. Sołtys
Orzechowski pisze m.in. (...) od czasu, gdy
na drodze pojawił się asfalt, droga stała się
skrótem z Wronek do Szamotuł i przejeżdża
nią dziennie kilkaset aut... Nie pomagają
ograniczenia prędkości i tonażu, jeżdżą tu
pojazdy od maluchów po ogromne tiry.
Boimy się o los osób starszych i dzieci, któ
re ju ż same nie mogą poruszać się po wsi.
(...) Satysfakcjonowałby nas chodnik od f i 
gury do sklepu spożywczego na końcu wsi.
(...) Ze swej strony oferujemy pomoc społe
czeństwa w budowie, ewentualnie nasz
skromny fundusz sołecki. Zwracaliśmy się
ju ż do wszystkich władz odpowiedzialnych
za obecny stan rzeczy -je d n a k bez skutku.
(...) Nie czekajmy, aż na tej drodze dojdzie
do śmiertelnych wypadków z udziałem dzie
ci.
Radny Przewoźnik oczekuje od Zarządu
Powiatu pilnego rozwiązania problemu
mieszkańców wsi Samołęż. Proponuje, aby
Zarządu Powiatu przed przyjęciem budże
tu na rok 2001 wystąpił do wronieckich
władz o współfinansowanie tego zadania,
gdyż wcześniej taką deklarację władze gmi
ny oferowały. Rok temu zadanie to, nieste
ty, nie zostało ujęte w planie zamierzeń Sta
rostwa Powiatowego.

Cmentarz komunalny na Zamościu oddano
do użytku w marcu 1992 roku, w tej chwili
zajmuje obszar 3,09 hektara. Do końca
września bieżącego roku dokonano 292
pochówków, w tym roku - 30. Cmentarzem
administruje Przedsiębiorstwo Komunalne
we Wronkach. Kierownik działu Lucyna
Jamrozy potwierdza konieczność rozbudo
wy nekropolii: - Wydawać by się mogło, że
na cmentarzu sąjeszcze miejsca na pochów
ki. Proszę jednak zwrócić uwagę, że oprócz
292 grobów, mamy 172 miejsc zarezerwo
wanych.
Na cmentarzu parafialnym w centrum Wro
nek odbywa się coraz mniej pogrzebów.
- Mnie już tam nie pochowają, dobrze, że
rusza rozbudowa cmentarza komunalnego

4

Wronieckie Sprawy 391169) 2000

WIEŚCI Z CHOJNA

Na
powitanie
jesieni
W ramach obchodów Światowego Dnia Tury
styki, prężnie działający Oddział PTTK
w Szamotułach zorganizował XXI Wielko
polski Zlot Turystów „Na powitanie jesie
ni”. Komandorem zlotu był prezes tegoż od
działu PTTK - Paweł Mordal.
Wybór tras wiodących na metę w Chojnie
należał do turystów - piechurów i rowerzy
stów. Były one jedno-, dwu- i trzydniowe,
proponowane przez organizatorów oraz do
wolne. Obowiązywało podanie miejsca i go
dziny startu oraz przebiegu trasy.
W słoneczne i ciepłe niedzielne południe 1 października - stadion w Chojnie zaczął wy
pełniać się turystami, których zgromadziło się
blisko sześciuset. W rajdzie uczestniczyły
głównie grupy szkolne - z Poznania, Ostrowa
Wlkp., Kiekrza, Pniew, Łękna, Szamotuł,
Szczepankowa, Obrzycka, Wronek i Draw
skiego Młyna. Najliczniejsza grupa - 65 osób
- reprezentowała SP-1 Szamotuły. Najwięk
sze zainteresowanie wzbudziła trasa jedno
dniowa z Mokrza do Chojna szlakiem czer
wonym (9 km), którą przeszło 240 osób. Tę
trasę wybrała również wroniecka dziesięcio
osobowa grupa z SP-2 (Dobrosia Dąbrowska
- IIIB; Renata Machaj, Mateusz Nadolski,
Mateusz Piasecki, Jasiu Wojciechowski - 1VD;
Paweł Cypel, Mateusz Dzięcioł, Maciej Gnia
dek, Łukasz Hejnowicz - VB), którą prowa
dziła pani Iwona Dąbrowska. Gospodarzy
mety reprezentowali zżyci z Chojnem i tam
biwakujący - „Chęchacze”.
Na mecie wszyscy obecni - strudzeni wę
drówką i zaproszeni goście - mogli posilić się
smaczną grochówką, ugotowaną przez Zdzi
sława Jankowskiego i Norberta Liska. W se
kretariacie zlotu, prowadzonym przez Ma
cieja Szymańskiego drużyny otrzymywały
materiały turystyczne, m.in. mapy powiatu a
każdy okolicznościowe znaczki z widokiem
chojeńskiego kościółka. W punkcie weryfika
cji książeczek OTP i KOT Tomasz Marchwiński zaliczał turystom kolejne zdobyte punkty.
Były też konkursy - wiedzy i sprawnościo
we, które prowadzili członkowie zarządu sza
motulskiego oddziału PTTK: Anna Malinow
ska, Lilianna Szymańska i Wiesław Frącko
wiak. Najlepsi w konkursie: krajoznawczym
ex aequo: Bernadeta Biernat (Szamotuły),
Agata Rybicka (Poznań), Bartosz Galus (Sza
motuły); trofeum - grupa Gimnazjum Pnie
wy; wiersz lub hasło ułożone na temat PTTK
łub "Głosu Wielkopolskiego " (patronat me
dialny) - grupa SP Pniewy; rzuty lotką - Jacek
Rakowicz (Szamotuły); rzuty kółkiem - Piotr
Broda (Ostrów).
Wydarzeniem tego zlot było odsłonięcie gła
zu z herbem Chojna - upamiętniającego le
gendę mówiącą o zaradności i sprycie chojanów. Tę sympatyczną uroczystość przygo
towali Jan Jankowski i Jarosław Mikołajczak
{kierownicy mety), ale o tym w następnym
wydaniu „WS”.
{zdjęcia na 2 str. okładki)
P. Bugaj
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Qaudeamii$ w klasztorze
W sobotę 30 wrze
śnia w Wyższym
Seminarium Du
chownym Zakonu
Braci M niejszych
p.w. bł. Jana Dunsa Szkota
we W ronkach już po raz dziesiąty za
brzm iało uroczyste Gaudeamus igitur.
Otwarcie nowego roku akademickiego 2000/
2001 poprzedziła Msza św. koncelebrowa
na pod przewodnictwem ojca prowincjała
dra Adama R. Sikory. W koncelebrze uczest
niczył wikariusz biskupi, ks. infułat Antoni
Ważbiński.
Ciąg dalszy uroczystości inauguracyjnej
odbył się w auli seminarium. Grono profe
sorskie, alumnów i zaproszonych gości,
a wśród nich burmistrza Kazimierza Micha
laka, przewodniczących rady gminy - Lesz
ka Bartola i powiatu - Stanisława Srokow
skiego powitał rektor wronieckiej uczelni,
o. dr Borys J. Soiński. Sprawozdanie z dzia

łalności Seminarium za ubiegły rok uczelnia
ny przedstawił o. wicerektor dr Florencjan
P. Szymański. W minionym roku studiowało
27. kleryków, ukończyło dziewięciu - wszy
scy z tytułem magistra. Tyluż też rozpoczy
na studia teologiczne. W tutejszym semina
rium uczy 36 wykładowców. Połowa jest miej
scowych, reszta dojeżdża - głównie z Pozna
nia, ale również z Wiednia i Frankfurtu.
Wykład inauguracyjny pt. Św. Kinga (12341292), księżniczka krakowsko - sandomier
ska i kleryska starosądecka w świetle najstar
szych biografii wygłosił o. dr Lucjusz R. Woj
towicz (z WSD w Katowicach Panewnikach).
Później nastąpiła immatrykulacja braci pierw
szego roku. Otrzymali oni legitymacje alum
nów Seminarium, natomiast w poniedziałek indeksy studentów Wydziału Teologicznego
UAM Poznań, którego filią jest uczelnia wro
niecka.
Całej wspólnocie seminaryjnej na nowy rok szczęść Boże!
P.Bugaj

Poseł R o m uald A jchler

Przeciw urzędniczej bezduszności
Od siedmiu lat moje biura poselskie zajmują
się pomocą prawną i organizacyjną w spra
wach udzielania przez Fundację „Polsko Niemieckie Pojednanie” pomocy finanso
wej osobom przymusowo zatrudnianym
przez okupanta w czasie II wojny światowej.
Na przedostatnim posiedzeniu Sejmu podczas
pierwszego czytania projektu ustawy o zwol
nieniu świadczeń z tytułu prześladowań przez
nazistowskie Niemcy z podatków i opłat oraz
niezaliczaniu ich do dochodów - o której pisa
łem poprzednio - dyskusja przekształciła się
w debatę o sposobie funkcjonowania funda
cji, uznawania przez nią dokumentów, które
stanowią dowody w sprawie, traktowania ze
znań świadków itp. W tej ostatniej sprawie
przedstawiłem swoje wątpliwości w formie
pytań do przedstawiciela rządu, który nie bar
dzo potrafił na nie odpowiedzieć.
11 września otrzymałem odpowiedź z Funda
cji „Polsko - Niemieckie Pojednanie” na moje
wystąpienie w sprawie jednej z wielu osób.
Oto krótki cytat z tego pisma: „Zgodnie z prze
pisami fundacji osoby zmuszone do pracy przed
ukończeniem 16 roku życia w miejscu zamiesz
kania lub jego okolicy powinny przedłożyć
oświadczenia dwóch świadków z dowodami
potwierdzającymi ich udział w zdarzeniach,
o których świadczą, oraz zaświadczenie o ist
nieniu niemieckiego zakładu pracy. Dokument
ten powinien zawierać datę przejęcia majątku
przez Niemców. Ponadto podawanie wcze
śniejszej daty rozpoczęcia pracy niż rzeczy
wista data przejęcia gospodarstwa przez za
rząd niemiecki nie może skutkować rozstrzy
gnięciem pozytywnym. Tymczasem nadesła
ne przez panią X zaświadczenie zawierające
informację o istnieniu w latach 1941 - 1945
majątku rolnego pod zarządem niemieckim
sprzeczne jest z deklaracją wnioskodawczym i

świadków o przymusowym rozpoczęciu pra
cy w październiku 1939 r.”
Pismem tym kwestionuje się datę rozpoczę
cia pracy przymusowej mimo zeznań zainte
resowanej osoby i przedstawionych przez nią
świadków. Dowodem wiarygodnym są tylko
zapisy w niemieckich księgach wieczystych
założonych dopiero w 1941 roku. Czy na ta
kiej podstawie można odmówić wypłaty? Czy
osoba, w imieniu której występowałem, mia
ła kłamać, ze rozpoczęła pracę w majątku nie
mieckim w 1941 r., chociaż faktycznie praco
wała już tam w październiku 1939 r.? Czy
można sobie wyobrazić - a taką wyobraźnię
historyczną urzędnicy fundacji powinni mieć
- że 1150 - hektarowe gospodarstwo do 1941
r. było pod zarządem polskim? Tak bezdusz
nie traktuje się starych ludzi, którzy przeszli
przecież gehennę wojny i okupacji.
Kolejny przykład. Pomocą finansową z fun
dacji objęte są również dzieci urodzowe
w czasie okupacji na terenach III Rzeszy. Do
fundacji wpłynął dokument urodzenia dziec
ka oraz zeznania dwóch świadków, że matka
pracowała przymusowo. Jeden świadek jest
z danej miejscowości, drugi z innej. Kwestio
nuje się zeznaia drugiego świadka, gdyż zda
niem urzędników nie jest on świadkiem
w sprawie. I na tej podstawie odmówiono
przyznania odszkodowania.
Oba te przykłady znalazły się w moim
oświadczeniu, które wygłosiłem na forum
Wysokiej Izby w przekonaniu, że zainteresu
ją się nim nie tylko posłowie, ale także przed
stawiciele rządu i prezes fundacji „Polsko Niemieckie Pojednaie”. Rzetelność w rozpa
trywaniu spraw, tak konieczna w tym przy
padku, nie powinna oznaczać zgody na urzęd
niczą bezduszność i bezmyślność.
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O s ta tn i kon cert

Krzysztof Wilkus - tym razem tv roli solisty?
27 września melomani po raz ostatni uczest
niczyli w koncercie z cyklu III Wronieckich
Koncertów Muzyki Organowej i Kameral
nej pod patronatem Burmistrza Wronek.
Krzysztof Wilkus, kierownik artystyczny
i konferansjer, zaprosił tym razem do Wro
nek zespół instrumentalny „Cameralis”,
składający się z czterech artystów muzy
ków, grających na flecie, skrzypcach, wio
lonczeli i continuo klawiszowym, które
w tym dniu spełniało funkcję organów.

Założycielem zespołu jest skrzypek, Michał
Grześkowiak, absolwent muzykologii na
UAM w Poznaniu i klasy skrzypiec na Aka
demii Muzycznej w Gdańsku. „Cameralis”
(zdjęcie na s. 15) specjalizuje się w muzy
ce dawnej, szczególnie baroku, wykonując
utw ory mało znane, rzadko grywane.
W tym dniu w repertuarze znalazła się mu
zyka włoska, niemiecka i francuska.

Bogdana Czerwińskiego oraz podziękował
Janowi Jankowskiemu z Chojna, który or
ganizował w tym roku pierwszy koncert
w Chojnie, nad jeziorem.

Romantyczny, rzewny nastrój dominujący
w utworach Corellego, Quantza, Maureta
i Haendla został „zakłócony” przez impro
wizację organową Suity gregoriańskiej
w wykonaniu Krzysztofa Wilkusa.

Mistrz muzyki organowej odwzajemnił się
podziękowaniami wszystkim, którzy przy
czynili się do organizacji koncertów, w tym
oo. Franciszkanom wronieckiego klaszto
ru, a także wiernym słuchaczom. Wyraził
nadzieję, że muzyczne spotkania będą kon
tynuowane w przyszłym roku.

W koncercie uczestniczyła spora grupa
młodzieży szkolnej z Zespołu Szkół przy
ul. Leśnej.
Po zakończeniu koncertu wiceburmistrz
Stanisław Żołądkowski z dużym uznaniem
i atencją wypowiedział się o cyklu koncer
tów prowadzonych przez mistrza Wilkusa,
a jednocześnie wyraził żal, że cykl koncer
tów dobiega końca. Koncerty te znalazły
stałych sym patyków w śród w ronczan
i szkoda byłoby, gdyby w następnych la
tach ich zabrakło.

Prezes TMZW, Ireneusz Fowie, w towa
rzystwie Grażyny Wawrzyniak przekazał
Krzysztofowi Wilkusowi gratulacje z oka
zji 25-lecia pracy organisty w Katedrze Po
znańskiej.

Krystyna Tomczak

Stanisław Żołądkowski złożył podziękowa
nia także organizatorowi koncertów - Wronieckiemu Ośrodkowi Kultury, na ręce

w ycieczko w a oferta
Pierwsze tygodnie nowego roku szkolne
go za nami. Uczniowie przyzwyczaili się
już zapewne do nowego rytmu pracy, na
uczyciele uporali z opracowaniem wyma
ganej dokumentacji, a zatem można pomy
śleć o imprezie integrującej zespół klaso
wy. Świetną ku temu okazją jest wyciecz
ka, np. do o d d alo n eg o ok. 100 km
Choszczna.
Cóż tam na was czeka? Wierzę, że wiele
miłych chwil. Najpierw jazda pociągiem
pośpiesznym w kierunku Szczecina (nieco
ponad godzinę) lub osobowym z przesiad
ką w Krzyżu.
W Choszcznie proponuję:
- zwiedzenie Skansenu Taboru Kolejo
wego PKP (dojście w kierunku Betlejem
do parowozowni, wzdłuż torów z wido
kiem na piękne jezioro). Wstęp do skanse
nu jest nieodpłatny, a możliwość wejścia
od świtu do zmierzchu w każdy dzień.
W skansenie zobaczycie potężne parowo
zy i lokomotywy spalinowe, stare wagony
i żuraw kolejowy na platformie. Jest też se
mafor i kolejowe znaki ostrzegawcze. Mo
żecie zobaczyć rozjazdy oraz parowozow
nię z obrotnicą.
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- kąpiel na wspaniałym basenie Wodny
Raj. Można dojść do niego, wracając ze
skansenu alejką prowadzącą brzegiem je
ziora. 40-minutowy spacer barwną aleją to
wspaniała okazja do czerpania wrażeń zło
tejjesieni. Po drodze będzie zatoczka z dużą
ilością łabędzi i kaczek, park, a dalej - idąc
ciągle promenadą wzdłuż jeziora - plaża
miejska i przystań kajakowo - żeglarska. Za
nią duży obiekt szkolny - Zespół Szkół Za
wodowych, a obok Wodny Raj. Piękno jego
docenicie dopiero wewnątrz. Dzięki szkla
nym ścianom ma się złudzenie, że woda
basenu łączy się z wodą jeziora - z jednej
strony i sięga drzew Małpiej Góry - z dru
giej.
Ceny biletów: od poniedziałku do piątku normalny 6 zł, ulgowy 4 zł za godzinę;
w sobotę i niedzielę złotów kę więcej.
W obiekcie znajdują się: basen sportowy dl.
25 m (gł. 1,20-1,80 m), basen rekreacyjno rehabilitacyjny (gł.0,90 m) z hydromasa
żem, zjeżdżalnia - rynna dl. 52 m, jakuzzi,
siłownia, sauna, solarium, bufet „suchy"
i „ mokry " dla pływających.
Pływalnia czynna jest od 6.00 - 22.00. Wej
ścia g ru p o w e n a leży uzgodnić tel.

(095) 765 85 98. fa x (095) 765 85 99 Choszczno, ul. B. Chrobrego 3 la.
- po wyjściu z pływalni można kontynu
ować spacer wzdłuż jeziora lub pohasać
wśród drzew na Małpiej Górze. Z przeciw
ległej jej strony, przy drodze wylotowej
z miasta, znajduje się zadbany cm entarz
żołnierzy radzieckich.
- zwiedzając miasto warto wejść do kościo
ła gotyckiego. Na skwerze przed kościo
łem można odpocząć przy fontannie, a w
okolicznych sklepach kupić pamiątki. Po
mnikiem przyrody jest lipa, pod którą od
poczyw a! h etm an S tefan C zarn ieck i
w pogoni za Szwedami. Idąc ulicą Wolno
ści naprzeciwko poczty jest park - tam za
chowały się resztki m uru obronnego. Tuż
za pocztą B arbakan, a w nim biblioteka.
Choszczno to miasto podniesione z ruin. Po
wojnie w centrum stało zaledwie kilka
szkieletów domów - spróbujcie je rozpo
znać. W barze „U Asi” przy dworcu lub
wcześniej naprzeciwko księgarni możecie
zjeść smaczny i tani posiłek.
To miasto warto odwiedzić. Życzę miłych
wrażeń.
Krystyna Tomczak
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Kipiące śmieciami wysypisko w Samołężu
i wyznaczenie lokalizacji dla nowego skła
dowiska odpadów komunalnych oraz jego
budowa-to ogromny problem gminy Wron
ki, z którym zmagają się samorządy pierw
szej, drugiej i obecnej kadencji. Próbują ten
stan zmienić, ale tempo realizacji tego za
mierzenia jest bardzo powolne. W tym roku
na rekultywację wysypiska śmieci w Samo
łężu i na budowę nowego zakładu składo
wania odpadów stałych w Bielawach zamie
rzano wydać łącznie 2 800 000 złotych. Nie
stety, zaawansowanie prac w tym zakresie
nie jest zadawalające i zaplanowane na ten
cel środki budżetowe nie zostaną wykorzy
stane (podobnie jak w latach ubiegłych)
nawet w połowie.
Z pytaniem - na jakim etapie znajduje się
budowa nowego wysypiska w Bielawach?
- zwracam się do burm istrza Kazimierza
Michalaka.
- 25. września podpisałem dokumenty przy
gotowanego przetargu na opracowanie doku
mentacji budowy zakładu składowania stałych
odpadów komunalnych, którego ogłoszenie
ukaże się w Biuletynie Zamówień Publicznych.
Protestujący przeciwko lokalizacji tegoż za
kładu w Bielawach Społeczny Komitet Obro
ny Jasionny, Obelżanek, Rzecina i Smolar
wniósł sprzeciw do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Poznaniu. Kolegium utrzy
mało w mocy Decyzję Burmistrza o warun
kach zabudowy i zagospodarowania prze
strzennego, uznając ją za ostateczną. Od tej
decyzji odwołała się do Naczelnego Sądu Ad
ministracyjnego jedna ze stron, popierana przez
komitet protestacyjny. Sprawa w toku. Wnie
sienie sprawy do NSA nie wstrzymuje jednak
wykonania ostatecznej decyzji Burmistrza.

Czy na wolne tempo realizacji inwestycji
w Bielawach nie ma wpływu inicjatywa bu
dowy wspólnego, międzygminnego zakła
du utylizacji odpadów komunalnych?
Zdecydowanie - nie! To działanie, prowadzo
ne pod auspicjami starosty szamotulskiego,
Pawła Kowzana toczy się równolegle. W sta
rostwie odbyło się kilka spotkań z udziałem
przedstawicieli zainteresowanych gmin powia
tu szamotulskiego, czamkowsko-trzcianeckiego
i międzychodzkiego, którzy podjęli - podob
nie jak gm. Wronki - uchwałę o przystąpieniu
do związku międzygminnego. W celu opraco
wania statutu tego związku oraz wdrożenia
przedsięwzięcia do realizacji, 12 września w
starostwie wyłoniona została grupa inicjatyw
na. W jej skład wchodząprzedstawiciele gmin:
Pniewy, Wronki, Lubasz, Wieleń i Chrzypsko.
26 września w gabinecie burmistrza Wronek
odbyło się posiedzenie tej grupy, na którym
ukonstytuował się Tymczasowy Zarząd Przed
sięwzięcia pn. “Gospodarka Odpadami Ko
munalnymi-Czysta Gmina”. Jego przewod
niczącym został starosta Paweł Kowzan, za
stępcami - Michał Chojara (burmistrz Pniew)

i Kazimierz Michalak, sekretarzem - Graży
na Graj (sekretarz gm. Lubasz), członkami Wiesław Bobiarski (wójt Chrzypska) i Ma
ciej Otworowski (z-ca burmistrza Wielenia).
Na tym posiedzeniu wnikliwie przeanalizo
waliśmy przygotowany przez starostwo pro
jekt statutu związku gmin i powiatów “GOKCzG”. Zweryfikowany projekt statutu przed
stawiony zostanie radom gmin do akceptacji.
Po zatwierdzeniu zostanie wszczęte postę
powanie związane z rejestracją związku.
Czy jest w ybrana koncepcja przyszłego
zakładu utylizacji i jego lokalizacja ? Była
mowa o spalarni.
Na tym etapie nie jest możliwe zaakceptowa
nie żadnej koncepcji. O tym będzie decydo
wać Zgromadzenie Związku. Dla mnie naj
ważniejsza będzie lokalizacja, która ostatecz
ne zadecyduje o partycypowaniu gmin w tym
przedsięwzięciu. Postulowanych jest kilka
miejsc. Nie wyklucza się Bielaw, ale potrzeb
na byłaby zmiana rozporządzenia wojewody
dot. ograniczenia realizacji takich inwestycji
na terenie Puszczy Noteckiej.
Rozmawiał: Paweł Bugaj

Nie wolno nauczycielowi zabronić awansować
27 września, na spotkanie pośw ięcone
.Awansowi zawodowemu nauczyciela”, do
kina przybyli nauczyciele miasta i gminy
Wronki. Wojewódzki Ośrodek Metodycz
ny w Poznaniu, na prośbę Poradni Psycho
logiczno-Pedagogicznej oraz Komisji Oświa
ty i Kultury oddelegował do przeprowadze
nia seminarium na ten temat panią Ewę Superczyńską - nauczyciela konsultanta.
Z dniem 1 września, każdy nauczyciel zgod
nie z kwalifikacjami otrzymał tytuł zawodo
wy (nauczyciela stażysty, kontraktowego,
mianowanego bądź też dyplomowanego)
i został osadzony na drabinie hierarchii
zawodowej. W ślad za tym ustalono mu
podstawę wynagrodzenia. Od tej też daty,
po złożeniu stosownego wniosku i napi
saniu planu rozwoju zawodowego ma pra
wo rozpocząć odbywanie stażu na kolejny
stopień awansu. W ciągu wyznaczonego
czasu, (w zależności od stopnia - od 1 roku
i 9 miesięcy do 2 lat 9 m.) ma obowiązek
gromadzenia dowodów swojej pracy, aby
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w stosownym momencie przedstawić je
komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej.
Wiele niewiadomych niesie „nowe”, stąd
próba szukania odpowiedzi na nurtujące
pytania poprzez spotkania z tymi, którzy na
dzień dzisiejszy bardziej zgłębili tajniki tej
wiedzy. Przedstawicielka WOM starała się
w sposób jak najbardziej przystępny prze
śledzić drogę od nauczyciela stażysty do
nauczyciela dyplomowanego. Zapoznać z
podstawami prawnymi, zadaniami i wyma
ganiami na poszczególne stopnie. Informo
wała, gdzie kierować zebrane dokumenty, jak
gromadzić i zaprezentować materiały komisji.
Duża grupa nauczycieli odczuwa rozgo
ryczenie. Wielu z nich na dzień dzisiejszy
spełnia warunki na stopień nauczyciela
dyplomowanego, ale, niestety, może się o
ten stopień ubiegać po odbyciu skróco
nego do 9 miesięcy stażu, (jakby nie pa
trzyć, jest to jakaś forma oszczędności w
skali kraju). Do tytułu nauczyciela dyplo
mowanego - jak poinformowała na spo

tkaniu w Szamotułach pani wicekurator
Barbara Płotkowiak - mają jedynie prawo
dyrektorzy w drodze uznania i rekompen
saty za ich trud wdrażania reformy.
Na pytanie kolegi z sali -czy ministerstwo
zaplanow ało liczbę nauczycieli dyplo
mowanych?, prowadząca odpowiedziała
- nie w olno n a u c zy c ie lo w i za b ro n ić
aw ansow ać.
W kuluarach padały różne komentarze,
między innymi i takie: mamy nadzieję, że
znajdziemy trochę czasu na uczenie i dla
własnej rodziny.
Do zespołów nauczycielskich wkradł się
niepokój. Wierzyć należy, że spotkania
w mniejszych zespołach wewnątrzszkolnych, współpraca z doradcami metodycz
nymi, twórcze poszukiwania, opracowa
nia i informacje w publikatorach w miarę
szybko go rozwieją. Praca w dyskomfor
cie niesie wiele zła, a przecież dzieci cze
kają na radosnego i pogodnego nauczy
ciela. Powodzenia, Koleżanki i Koledzy.
Krystyna Tomczak
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Działa!
Mimo iż prace przy budowie supernowo
czesnego ronda na Zamościu trwają, rondo
już przynosi efekty. Mianowicie nawet przy
niewielkim ruchu samochodów skutecznie
utrudnia wyjazd z Zespołu Szkół nr 1, bo
wiem samochody pokonują rondo w znacz
nie dłuższym czasie, przez co się zdaje, że
jest ich więcej. Dużo więcej. Hurra!
Druga zaleta - wrażenie zatłoczenia Wro
nek samochodami awansuje nasze mia
steczko do rangi europejskich metropolii,
znanych z tego, że poruszanie się w nich
pojazdami jest udręką. Jesteśmy Europą!
Hurra!
Trzecia zaleta: rondo rozwija myślenie
twórcze. Nasz ekspert od ruchu, zapytany,
co ma zrobić na przykład tir, jadący od Wro
nek na Zamość - bo na rondzie na pewno
nie da rady skręcić w lewo, odpowiedział:
I bardzo dobrze, o to właśnie chodzi. Tiry
nie powinny jeździć na Zamość, bo most
ma za małą wytrzymałość. No to my eks
perta zażywamy z mańki: A jeżeli ten tir
wiezie pierze i jest lekki? A ten na to: Po
co na Zamościu tyle pierza? Ale jeśli się
uprze, to niech jedzie w prawo, na Czarn
ków, w Piotrowie zakręci na skrzyżowaniu,
wróci do Wronek i jadąc prosto przez ron
do, może się zmieści.
Ufff! Kamień nam z serca spadł. Napraw
dę! Jeszcze tam leży przy rondzie. Na ta
kiej górce w lesie.
Miłośników progów we Wronkach infor
mujemy, że znów są. Dwa. Przed marke
tem Waldi.
K.S.

Wypowiedzenie
dla „Gońca”
W sprawozdaniu starosty Kowzana [podczas
ostatniej sesji Rady Powiatu w Szamotułach]
wątpliwości radnych wzbudziło podpisanie
przez Zarząd umowy z redakcją Gońca Zie
mi Wronieckiej na odpłatne zamieszczanie
w tym piśmie materiałów starostwa. Antoni
Przewoźnik zwrócił uwagę, że nie poproszo
no o ofertę Wronieckich Spraw, konkuren
cyjnych względem Gońca. Józef Kaczan
z kolei zauważył, że nie zastosowano żadnej
z właściwych dla takiej usługi form przetar
gu. P. Kowzanowi pozostało tylko wycofać
się z pomysłu: - „Wypowiemy umowę w try
bie umową przewidzianym i ogłosimy prze
targ.” Wcześniej głos zabrał jego zastępca,
Paweł Mordal, który poinformował, że w gło
sowaniu na ten temat miał inne zdanie niż
reszta Zarządu.
[Gazeta Szamotulska, nr 40(201)]
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- Czym się martwisz, czym się smucisz? zanuciła Mała, wtańcowując do pokoju.
Nie zdążyłam odpowiedzieć, kiedy klapnę
ła na krzesło po drugiej stronie stołu i huk
nęła: - To na kogo głosujesz?
- Ja.... - zająknęłam się. Mała ostatnio za
częła mnie onieśmielać.
- A kto? Chyba nie on? - Mała wyciągnęła
palec w kierunku psa. Ziewnął niepewnie.
- Nie jestem pewna, czy
nie wybrałby lepiej... odważyłam się na uwagę.
Mała popatrzyła na zwierzaka krytycznie.
- Co ty mówisz? - powiedziała, ale w jej
oczach nie było zdziwienia.
- No bo... widzisz... Ja nie wiem, na kogo
głosować... I chyba nie pójdę...
- Tak nie wolno! - Mała zerwała się z krze
sła - Nie możesz być taka... antypatyczna
politycznie! Zrozum, przecież jeżeli ty nie
pójdziesz i mama nie, i tato, i pani Zosia...
I inni nie pójdą, to kto nam tego prezyden
ta wybierze? Pan Kolasiński, bo on mówił,
że idzie, i pani Weronika z piątego pietra,
bo powiedziała, że zagłosuje jak pan Ko
lasiński...
- Czego chcesz od pana Kolasińskigo? Źle
będzie głosował czy co? - nastroszyłam się
dla zasady.
- Ja mu nie ufam... - Mała przysiadła na
brzeżku krzesła i rozejrzała się niepewnie.
- On takie rzeczy opowiada...
- Jakie?
- No wiesz, że gdyby miał karabin, to by
rozstrzelał wszystkich...
- Jakich wszystkich?
-Tych, co wymyślają te wszystkie ustawy...
I w ogóle. Do policji by strzelał i do dzieci
na podwórku, bo hałasują... 1 do właścicieli
kotów też! - Mała skinęła głową w kierun
ku okna. Na parapecie grzał się w promie
niach słońca czarny kot.
- Faktycznie, masz rację... Chyba jednak
pójdę... Bo jeszcze pan Kolasiński i pani
Weronika wybiorą strzelającego prezydenta
i będzie po nas. Ale dalej nie wiem, na kogo
głosować... - westchnęłam ciężko.
- Nie martw się. Zaraz coś wymyślimy! Uśmiech rozjaśnił twarz Małej, a na stole
zmaterializowały się nagle jakieś karteluszki pogryzmolone kolorowymi pisakami.
- Co to jest?
- Jestem przygotowana! Służę - Mała nie
dbałym gestem omiotła papierki. - Obchodne biuro pomocy niezdecydowanym.
W skrócie OBPN. To ja. Tu mam wszystko
pozapisywane. Kto, co i tak dalej.
Popatrzyłam na nią z niedowierzaniem. I to ma mi pomóc?
- No! - Mała była niezwykle pewna sie
bie. - Zaczynamy! Czego ty właściwie
chcesz od prezydenta? Ma być przystojny
czy wprost przeciwnie? Stary czy młody?
- W wyborach niezupełnie o to chodzi...
- A o co?
- No, żeby wybrać odpowiedniego czło
wieka, żeby potrafił podejmować właści
we decyzje, reprezentował godnie kraj...
Żeby miał program...

-Aaa... Myślisz, że jak obiecują, to się wy
wiążą? To ciekawe...Znaczy realizujemy
plan P. Programowo... - Mała sięgnęła do
swoich notatek. - A wiesz, to interesujące,
ci wszyscy kandydaci to oni skąd?
- Jak to skąd?
- Skąd się zjawili? - Mała od niechcenia
grzebała w papierkach.
- No... Stąd! Od nas przecież! To politycy!
Z sejmu na przykład...
- To oni do tej pory nie wi
dzieli, że w Polsce tak źle?
Że bieda, że oświata, że narkomania.... Tak
nagle przed w yboram i ich ośw ieciło?
A może sami przyłożyli ręki do tego bała
ganu, żeby teraz zabłysnąć? - rzuciła Mała
w przestrzeń i zagłębiła się w lekturze ko
lorowych hieroglifów. - Jeden mówi, że
chce Polski dla Polaków - zaczęła rzeczo
wo. - Nacjonalista? Twierdzi, że rządzą
nami mniejszości narodowe i że trzeba temu
położyć kres.
- Rozstrzelać? Czy po prostu internować?
-sam o mi się powiedziało.
- Nie wiem... Znaczy nie pasuje... - Mała
wróciła do notatek. - A drugi chce, żeby
Polak był użytecznym obywatelem świata.
- Ta użyteczność... To trochę zbyt przed
miotowo... Masz coś jeszcze...?
Mała wzruszyła ramionami - Pewnie! Je
żeli nie chcesz iść do wojska... a nie, ciebie
to nie dotyczy... Ale głosować na armię za
wodową możesz!
- Właściwie...
- Precz z Unią Europejską! - wykrzyknęła
Mała i popatrzyła na mnie badawczo.
- Precz?
- To takie hasło wyborcze... Pasuje? - Mała
nie czekając na moją odpowiedź ciągnęła
dalej: -Zaraz, tu mam coś dla ciebie: rowe
rzysta, katolik, z polskiej rodziny nie chce
być parobkiem we własnym państwie.
1 chce, żeby Polak nie klęczał nigdzie poza
kościołem. O! To mi się podoba! A tobie?
- Może być. A o podatkach coś mówił?
- Czekaj, czekaj, o podatkach też było... Ale
to inny... O, mam! Dać biednym, dać przed
siębiorczym. - Mała zwalniała w miarę czy
tania - I emerytom dać, i nauczycielom...
Ekstra! A z czego? - zdziwiła się i popa
trzyła na mnie.
- Nie wiem... - wzruszyłam ramionami.
- Możesz jeszcze zachować się tego, no zachowawczo. 1 zagłosować na to, co już
znamy...
- Na bezrobocie, wzrost liczby bezdom
nych, zreformowany brak opieki lekarskiej,
zadłużenie ZUS-u...
- A le ty jesteś... malkontentka! - zaperzyła
się Mała. - Przecież nie wybierasz rządu
tylko prezydenta! A ten, co jest, ma zaletę
- j u ż go zilustrowali! Jest czysty!
- Zlustrowali... - wtrąciłam cichutko.
- Nieważne! Zawsze masz w zapasie gło
sowanie według wariantu W jak wygląd...
- Mała zwinęła biuro pomocy ze stołu. Myślę, że i tak ci pomogłam! Teraz to pro
sty wybór, nie?

Prosty w ybór
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SPORT
Piłka nożna. I liga

Rozczarowanie
Kiepsko spisali się piłkarze Arniki W ronki w wyjazdowym spotkaniu w Chorzowie.
W ronczanie przegrali z Ruchem aż 1:3.
Wszystkie bramki padły w dwóch pierw
szych kwadransach. W 15. minucie do Paw
ła Kryszałowicza podał Jarosław Bieniuk,
„Kryszał” ładnym strzałem z głowy przelobował chorzowskiego bramkarza. Siedem
minut później Bartłomiej Jamróz silnym
strzałem w prawy róg doprowadził do wy
równania. Nie upłynęła minuta i było 2:1
dla Ruchu - gola z bliskiej odległości zdo

był Robert Górski. Wynik meczu ustalił
w 28. minucie Krzysztof Bizacki, który
strzałem w długi róg nie dał żadnych szans
Jarosławowi Stróżyńskiemu.
Amica rozegrała dziewięć spotkań, w do
robku ma piętnaście punktów i zajmuje pią
te miejsce w tabeli. Liderem jest Wisła Kra
ków (22 pkt.).
AH

Piłka nożna. III liga

Żal młodych chłopców
Po środowym (27 września) zwycięstwie Arniki II z Zawiszą Bydgoszcz 3:0, wronieckie rezerwy przegrały w niedzielę z K aszubią Kościerzyna 0:1.
Środowe spotkanie, które rozgrywane było
na stadionie w Popowie, stało na dobrym
poziomie. Zespół wroniecki był skuteczny
i co najważniejsze - grał uważnie w obro
nie. Amica II zwyciężyła Zawiszę po go
lach: Michała Króla (29. min.), Radosława
Bilińskiego (71.) i Konstantina Panina (75.).

Sędzia nie uznał bramki strzelonej prawi
dłowo przez Michała Króla.

Niedzielny mecz w Kościerzynie był dla
gospodarzy bardzo ważny. Kaszubią pla
sowała się na przedostatnim miejscu w ta
beli i pojedynek z Arniką chciała za wszel
ką cenę wygrać. Wcześniej zdymisjonowa
ny został trener gospodarzy - Witold Ku
lik, za wygraną z rezerwami Arniki wyzna
czone zostały specjalne premie. Kaszubią,
choć miała optyczną przewagę, nie potra
fiła sforsować wronieckiej defensywy.
W 60. minucie Michał Król zdobył bram
kę, sędzia jednak gola nie uznał. - Bramka
była zdobyta prawidłowo - skarżył się kie
rownik Arniki II, Leszek Andrzejewski.
W 90. minucie Zbigniew Liedtke ode
pchnął w polu karnym Łukasza Bednarka
i strzałem głową ulokował piłkę w siatce.
- Sędzia wydrukował mecz. Żal tylko tych
młodych chłopców, którzy na początku ka
riery uczyć się muszą przekrętów - powie
dział Andrzejewski.
Amica II Wronki po dwunastu kolejkach
spotkań mają na koncie czternaście punk
tów i zajmują jedenaste miejsce w tabeli.
Liderem jest Warta Poznań (28 pkt.).
AH

Piłka nożna. P o zn ań sk a A -klasa

Bramki do szatni
Własne boisko nie jest zbyt szczęśliwe dla C zarnych. W róblewianie zremisowali z
H uraganem Michorzewo 2:2. G ospodarze dru g ą bram kę stracili dwie minuty przed
końcem meczu.
Niedzielne spotkanie zaczęło się po myśli
Wróblewskich piłkarzy. Maciej Rykowski w
12. i 14 . minucie doskonale wykorzystał błę
dy michorzewskich obrońców i dwukrotnie
wpisał się na listę strzelców. Goście kontak
towego gola zdobyli cztery minuty przed
przerwą - zawinili Wróblewscy defensorzy,
którzy niezbyt zdecydowanie interweniowa
li przy dośrodkowaniu. Druga połowa była
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mniej ciekawa. W 80. minucie Bogdan Przy
bysz strzelił z rzutu wolnego w słupek. Dwie
minuty przed końcowym gwizdkiem arbitra
Huragan wykorzystał niemrawość defensy
wy Czarnych i było 2:2.
Czarni Wróblewo rozegrali sześć spotkań,
na koncie mają jedenaście punktów i zaj
mują piąte miejsce w tabeli. Liderem jest
Orzeł Łowyń (15 pkt.).
AH

Piłka nożna. P ozn ań sk a B-klasa

Bez straty gola
Nowi Nowa Wieś i W arta W artosław od
niosły pewne zwycięstwa. O ba zespoły
nie straciły nawet bram ki.
Nowi spotkali się na wyjeździe z LZS
Chełmno. - Mecz stał na średnim pozio
mie - stwierdził prezes Nowych, Tomasz
Rżysko. Stroną przeważającą byli piłkarze
z Nowej Wsi. W 36. minucie pierwszą
bramkę dla Nowych zdobył Ireneusz Jeżyk.
Sześćdziesiąt sekund później na 2:0 pod
wyższył Sebastian Kwieciński. Dziesięć
minut po przerwie Jeżyk ustalił wynik spo
tkania. Nowi pokonali LZS Chełmno 3:0.
Warta Wartosław podejmowała u siebie
Wartę Sieraków. Przez całe spotkanie zde
cydowaną przewagę mieli wartosławianie.
Po golach Rafała Kudlińskiego, Marka
Kudlińskiego, Artura Biernackiego i Pio
tra Łożyńskiego gospodarze prowadzili do
przerwy już 4:0. W drugiej połowie kibice
bramek ju ż nie oglądnęli. Wartosławianie,
zadowoleni z wysokiego prowadzenia, nie
byli już tak zdeterminowani i nie potrafili
podwyższyć rezultatu.
AH

P iłk a nożna. L iga LZS-ów

S okół
grom i
W piątej kolejce spotkań wysokie zwycię
stwo w Obrowie odniósł Sokół Jasionna.
Nie zwalnia Iskra Biezdrowo, która poko
nała u siebie Płomień Kłodzisko. Na uwa
gę zasługuje pierwsze zwycięstwo w sezo
nie zespołu z Piotrowa.
Iskra Biezdrowo - Płomień Kłodzisko 3:2
Świt Piotrowo - LZS Zielona Góra 2:1
Huragan Stróżki - Błękitni Zamość 2:4
LZS Obrowo - Sokół Jasionna 0:4
Sparta Kluczewo - Grom Rzecin 3:1
Tęcza Chojno - pauza
Tabela
1. Iskra Biezdrowo
5
2. Sokół Jasionna
5
3. Tęcza Chojno
4
4. LZS Obrowo
4
5. Błękitni Zamość
5
6. Sparta Kluczewo
4
7. Grom Rzecin
5
8. Płomień Kłodzisko 4
9. Świt Piotrowo
5
10. Huragan Stróżki
5
11. Fortuna Z. G.
4

13
11
9
9
9
7
6
3
3
2
0

22:11
20:10
13:8
11:7
14:13
6:4
9:15
8:11
6:1.5
12:18
7:16
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ZDARZENIA
P iłka nożna. P u c h a r UEFA

KRONIKA
POLICYJNA
K.P.WRONKI
Nieostrożny kierowca
25 września na Rynku doszło do kolizji
drogowej. Kierowca samochodu ciężaro
wego scania nie zachow ał należytej
ostrożności podczas zawracania i uderzył
w forda fiestę. Prowadzącego ciężarów
kę ukarano mandatem karnym w wyso
kości 100 zł.

Skradziono komputer...
Tego samego dnia jedna z wronieckich firm
zgłosiła na policję kradzież komputera Sie
mens. Straty oszacowano na 14 tys. zł.

...i kurtkę
26 września skradziono kurtkę z Zespołu
Szkół nr 1 na Zamościu. Wdrożono po
stępowanie o wykroczenie - prowadzi je
dzielnicowy rejonu.

Chuligańscy rezerwiści
27 września pociągiem ze Szczecina prze
jeżdżały około stuosobowe grupy rezer
wistów. Z uwagi na chuligańskie wybry
ki „wojaków” w czasie podróży wroniecka policja postawiona została w stan alar
mu. Na szczęście na stacji PKP we Wron
kach do żadnych ekscesów nie doszło.

Kolizja na skrzyżowaniu...
28 września na skrzyżowaniu ulic Mic
kiewicza i Słonecznej doszło do kolizji
drogowej. Fiat 126p nie ustąpił pierw
szeństwa przejazdu peugeotowi. Kierow
cę „malucha” ukarano mandatem karnym
w wysokości 300 zł.

Trudniej niż
w e W ładykaukazie
Amica w rewanżowym spotkaniu pierwszej rundy Pucharu UEFA pewnie pokonała
rosyjską Ałanię W ładykawkaz i awansowała do dalszych gier. Następnym przeciwni
kiem „kuchennych” będzie H ertha Berlin.
Po sensacyjnym zwycięstwie Arniki we Władykawkazie 3:0, zdecydowanym faworytami
czwartkowego spotkania byli wronczanie.
Godzinę w dziesięciu
Zespół wroniecki pierwszą groźną sytuację
stworzył w 9. minucie. Tomasz Sokołowski
podał do Tomasza Dawidowskiego, ten po
ciągnął do linii końcowej i wrzucił piłkę
w pole kamę, do futbolówki wyskoczył szczu
pakiem Paweł Kryszałowicz - trafił w po
przeczkę. Osiem minut później groźnie z dy
stansu strzelał Dżambulad Bazajew. Upłynę
ło kilkadziesiąt sekund i w rewanżu z 25
metrów uderzał Sokołowski. Oba strzały spra
wiły bramkarzom sporo kłopotów. Od 37.
minuty Ałania grała w dziesiątkę. Drugą żół
tą i w konsekwencji czerwoną kartkę otrzy
mał Witalij Majewici. Świadomość, że Ro
sjanie będą grać prawie przez godzinę w dzie
sięciu, uśpiła czujność wronieckich obroń
ców. W 38. minucie na czystej pozycji zna
lazł się Bakwa Tadiejew, po jego strzale pił
kę w ostatniej chwili wybił Jarosław Bicniuk.
Minutę później padła pierwsza bramka dla
Arniki. Po wrzutce Marka Zieńczuka w polu
karnym gości powstało spore zamieszanie. Na
bramkę uderzał Kryszałowicz, strzał został za
blokowany, „Kryszał” dopadł do piłki drugi
raz, uderzył silniej i futbolówka ugrzęzła
w siatce.

...i rondzie
Następnego dnia na rondzie w fiata punto uderzył bojowy wóz straży pożarnej.
Sprawcę kolizji ukarano mandatem na
kwotę 100 zł.

Pechowy skręt

ka hydraulicznego, szerszenie z budynku go
spodarczego w Nowej Wsi.
28.09.2000 r.- w nocy z środy na czwartek,
trzy zastępy OSP Wronki gasiły pożar Klubu
IMPERIUM w Olszynkach, straty powstałe
w wyniku pożaru wyniosły ok. lOO.OOOzł.,
pożar powstał prawdopodobnie w wyniku
zwarcia instalacji elektrycznej.

Tego samego dnia (29 września) volkswagen polo, który skręcał do Olszynek,
uderzony został przez fiata 126p. Kierow
ca „malucha” nie zachował należytych
środków ostrożności - sprawcę ukarano
mandatem w wysokości 200 zł.
AH

28.09.2000 r.-jeden zastęp OSP Wronki usu
wał rozlaną plamę paliwa na skrzyżowaniu
ul.Słonecznej i ul.Mickiewicza.

[Opracowano na podstawie informacji udzie
lonych przez komendanta KP we Wronkach,
nadkom. Roberta J. Szychowiaka],

28.09.2000 r.- jeden zastęp OSP Wronki usu
wał szerszenie z budynku m ieszkalnego
w Lubowie.

998 “'gg?*

29.09.2000 r.- jeden zastęp OSP FK Amica
gasił pożar samochodu na terenie GS Wron
ki na Borku.
29.09.2000 r.- dwa zastępy OSP Wronki ga
siły pożar skarpy kolejowej w Popowic.

11.09.2000 r.- jeden zastęp OSP Chojno
gasił pożar stogu słomy w Chojno Młyn.

29.09.2000 r.- jeden zastęp OSP Wronki usu
wał szerszenie z budynku gospodarczego we
Wronkach.

14.09.2000 r. - jeden zastęp JRG PSP
Szamotuły usuwał, z użyciem podnośni

Komendant OSP we Wronkach
asp. Stefan Kaszkowiak
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W yjaśnił Sobociński
Po przerwie Ałania przystąpiła do śmiel
szych ataków. W ó l. minucie w pole karne
Arniki odważnie wjechał Paulo Emilio
i tylko dobra interwencja Jarosława Stróżyńskiego uchroniła zespół wroniecki przed
utratą bramki. Dwie minuty później znów
było groźnie - piłkę z linii bramkowej wy
bił Bartosz Bosacki. Nastroje na wronieckim stadionie poprawiły się dopiero w 73.
minucie. Kryszałowicz zagrał na lewą stro
nę do Piotra Dubieli, „Kazek” pociągnął kil
kanaście metrów i podał do nadbiegające
go Remigiusza Sobocińskiego. „Remik”
uderzył celnie i było 2:0. Dwie minuty po
regulaminowym czasie gry Ałania mogła
strzelić honorową bramkę. Bazajew huk
nął z 20 metrów, ale piłkę instynktownie
klatką obronił Stróżyński.
- Cieszymy się z wygranego meczu. We
Wronkach musieliśmy się namęczyć wię
cej niż we Władykawkazie. Zespół rosyj
ski pokazał, że jest bardzo dobry - powie
dział nam po meczu Kryszałowicz.
Rywalem Arniki w drugiej rundzie Pucha
ru UEFA będzie Hertha Berlin. Pierwszy
mecz rozegrany zostanie 26 października
w Niemczech, rewanż we Wronkach - 9
listopada.
AH

Wo bitte geht’s
hier nach Wronki?
Jak dojechać do W ronek - zastanawia się
sobotni Hild. Z araz potem odpowiada:
- Wie to Reiss.
Niemiecki dziennik zamieścił mapę, pod
nim klubowy znaczek Arniki i zdjęcie tre
nera Majewskiego. „Polskie miasteczko
leży niedaleko Berlina, można do niego do
jechać w trzy godziny. Amica jest produ
centem lodówek. Klubowy znaczek to trzy
frywolne kruki. Majewski był wcześniej tre
nerem juniorów w Kaiserslautem i Freiburgu; dyplom trenerski zdobył w szkole
w Kolnie.” - pisze Bild.
- Dla mnie to wymarzony los. Po dwóch
latach wreszcie wracam w rodzinne strony.
Wronczan nic wolno nic doceniać. Amica
ma wielu młodych, niebezpiecznych za
wodników. Szczególnie groźny jest repre
zentacyjny napastnik - Kryszałowicz i So
bociński - zwierza się na łamach niemiec
kiego dziennika Piotr Reiss.
AU
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INFORMACJE • REKLAMA

DYŻURY APTEK
R y n e k , t e ł .: 2 5 4 01 3 4
SOBOTA - 7.10.2000, w godz. 8.00 - 13.00
B o re k , te k : 25 4 93 79
NIEDZIELA-8.10.2000, w godz. 10.00- 12.00

BIBLIOTEKA Publiczna
ul. Szkolna 2, tel.: 254 06 17
otwarta: pn. - pt. w godz.: 10.00-18.00
z wyjątkiem wtorku - do godz. 14.00

MUZEUM REGIONALNE
ul. Szkolna 2, tel.: 254 0617
Czynne:

wtorki, czwartki, soboty - od 10.00 do 14.00
środy, piątki - od 14.00 do 18.00
Inne godziny prosimy ustalać telefonicznie

W Sali Rycerskiej K L U B
czynny od pon.-sob. (z wyjątkiem środy) od 17.00-21.00

JAMES BOND AGENT 007
-ŚWIAT TO ZA MAŁO
Sensacja
Reżyseria: Michael Apted
O bsada: Pierce B rosnan, Sophie M arceau, R obert Carlyle,
Denise R ichards, Jodi Dench
Czas projekcji: 123 min.
Oto doczekaliśmy się najnowszego filmu o przygodach Jamesa
Bonda, w którego rolę wcielił się po raz trzeci Pierce Brosnan.
Misja Bonda obfituje jak zwykle w moc niebezpieczeństw, zapie
rające dech w piersiach efekty specjalne, niespodziewane zwroty
akcji i piękne krajobrazy. Również tym razem Bondowi towarzy
szą piękne kobiety pod postaciami dziedziczki naftowej fortuny
(Sophie Marceau) i zachwycającej pani naukowiec (Denise Ri
chards).
„Świat to za mało” to wspaniale efekty specjalne i kino najlepszej
klasy, w którym nie brakuje wyszukanego humoru.
Anita

OFERTY PRACY
Powiatowy Urząd Pracy
Szamotuły, tel.: (061) 29 20 299
Powiatowy Urząd Pracy w Szam otułach inform uje o wolnych
miejscach pracy, z których mogą skorzystać zainteresowani. Ad
resy firm podawane są za pośrednictwem PUP w Szamotułach,
ul. Ratuszowa 2, po podaniu numeru oferty. Tel.: 0-61 / 29-20-299.
O stroróg - 716
- krawcowe, krojcze
Poznań - 717
- agent finansowy, własny sa
mochód + telefon
Tarnowo Podgórne - 718
- 4 płytkarzy, praktyka
Poznań - 719
- kierowca C+E, uprawnienia
„ADR”
W ronki - 720
- Kierowca B, jazda na zachód
i mile widziana praktyka

Szamotuły - 712
- 4 stolarzy, 1 tokarz, kontroler
jakości wyrobów 1 osoba (bran
ża drzewna), jeden mistrz ma
szynowy minimum 3 lata stażu
na stanowisku
W ro n k i- 7 1 4
- 2 murarzy wykwalifikowa
nych
Swarzędz - 715
- przedstawiciel handlowy, wy
magane prawo jazdy kat.B

Od 1 października funkcjonuje nowy

S A L O N IK F R Y Z JE R S K I

Firma
GRZEGORZEWSKI
Autoryzowany Serwis Ogumienia
STOMIL Olsztyn i TC Dębica

Wronki, ul. Nowowiejska 33a,
tel./fax: 254 00 45
W CIĄGŁEJ SPRZEDAŻY:
OPONY - w cenach fabrycznych
do wszystkich
pojazdów samochodowych
ciągników i maszyn rolniczych
Na zamówienie:

Ewa Serafin - Poplaczyk
za p ra sza
. W

^
^ w

os. Borek 10 h, tel. 0604 458 772
kompleksie budynków usługowo-mieszkalnych^
w pobliżu apteki)_______

wronieckie
sprawy •
tel- (0677254 34 34

fax: (067)254 16 16
o * mail:

wronieckie @ priv5. onet.pl
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ZWIERZĘTA I LUDZIE
Życie, a za nim środki masowego przekazu
dostarczają wiele dowodów wyjątkowego
okrucieństwa, ale i niezwykłego humanita
ryzmu ludzi wobec zwierząt, zaś ostatnio
również informacje o pogryzieniu ludzi przez
czworonogi. Przytoczą z konieczności tylko
niektóre, wybrane przykłady obu reakcji.

berman, o którym leczący go intensywnie kie
rownik schroniska powiedział: Najważniej
szym naszym zadaniem jest przekonanie psa,
że nie każdy człowiek jest sadystą jak ten,
który potraktował go bestialsko. We wspo
mnianym poznańskim schronisku jest prze
ciętnie 300 psów i 40 kotów.

Oto we Wrocławiu człowiek przez kilka lat
bezkarnie maltretował psa, który pod przy
branym imieniem Piwnik stał sią symbolem
zwierzęcego męczeństwa.

W Polsce są 52 schroniska, największe
w Celestynowie k. Warszawy z 1000 psów
i 400 kotami, w których w okresie urlopów
letnich (czerwiec - wrzesień) liczba zwierząt
wzrasta o 50% (głównie psów wyrzucanych
z samochodów), o czym przekonałem się
sam, interweniując kilkadziesiąt razy w ra
towaniu niechcianych naszych „mniejszych
sióstr i braci”,
gdyż miesz
kam w pobli
ży trasy szybkiego ruchu Katowice - Kra
ków. Zdarzyło mi się również wielokrotnie
ratować psie i kocie noworodki pozostawia
ne przez ludzi w workach foliowych w śnie
gu.
Do schronisk trafiają zwierzęta opuszczone
i wyrzucone przez ludzi, maltretowane
i powypadkowe. W schroniskach są leczo
ne, szczepione, odrobaczane, pozbawiane
insektów oraz przechodzą kwarantannę. Wie
le schronisk świadczy również podczas
„ludzkich” urlopów usługi zwane „Hotel dla
psa, kota”, chociaż coraz więcej ośrodków
wczasowych akceptuje wczasowiczów ze
swoim czworonożnym przychówkiem, za co
chwała jednym i drugim.

W Nysie uczniowie szkoły podstawowej
podpalili oblanego benzyną kota, za co sąd
rodzinny- dopiero pod presją społeczeństwa
i mediów- udzielił jedynie upomnienia ro
dzicom.

E n g lert m istrzem
P

a

s U

u
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y

L u d z ie i z w i e r z ę t a

Dorosły mieszka
niec Chorzowa długotrwale znęcał się nad
psem, poderżnął mu gardło i w reklamówce
powiesił konające zwierze sąsiadom na klam
ce, po czym wielokrotnie wzywany- nie zgła
szał się na rozprawy przed sądem rejonowym,
przez który w końcu został skazany na pół
tora roku pozbawienia wolności z zawiesze
niem na dwa lata wraz ze zwolnieniem
z kosztów postępowania sądowego.

W Katowicach opiekun psa Kubusia (nie
używam nigdy określenia właściciel, bo
zwierzą nie jest rzeczą) znęcał się bezkarnie
nad czworonogiem przez kilka lat, wreszcie
- gdy wybił mu zęby, złamał żuchwę, kilka
żeber i przednią łapę, sprawa tr afiła do pro
kuratury i sądu rejonowego, w których inter
weniowałem ponad dwadzieścia razy (z ra
mienia Zarządu Głównego Towarzystwa
Opieki nad Zwierzętami w Polsce) i nasłu
chałem się bardzo przykrych epitetów, które
tutaj teraz wstydzę się powtórzyć. Trzykrot
na rozprawa pod nieobecność oskarżonego
zakończyła się wymierzeniem mu kary sze
ściu miesięcy pozbawienia wolności z zawie
szeniem na dwa lata oraz grzywny w wyso
kości 1000 złotych, a wreszcie umorzeniem
sprawy na zawsze. Resume sądu: Niemoż
ność sfinalizowania sprawy przy niewielkiej
społecznej szkodliwości czynu!!! Leczeniem
Kubusia, dzięki ofiarności społeczeństwa, za
jęło się Stowarzyszenie Eko-Animals w Ka
towicach.
W Dąbrowie Górniczej człowiek wyrzucił
swego psa z okna 10 piętra, po czym usiło
wał uczynić to samo ze swym 14 - letnim
synem, czemu przeszkodzili sąsiedzi.
W Czaladzi znany i ceniony nauczyciel wy
rzucił swego psa z pędzącego samochodu
osobowego - sprawa w toku. Do poznańskie
go schroniska przy ul. Bukowskiej trafił dłu
gotrwale raniony fizycznie i psychicznie do

Polska przoduje w świecie pod względem
liczby występujących u nas zwierząt tzw.
udomowionych: psów i kotów przy jedno
czesnym braku przepisów zabraniających
niekontrolowanego ich rozmnażania się.
Zamiar przyjęcia do domu zwierzęcia, psa
czy kota, również ze schroniska, wymaga
poważnego zastanowienia się i odpowie
dzialności, gdyż zwierzę nie jest przedmio
tem, którego można pozbyć się, gdy się znu
dzi, zwierzę jest istotą czarującą, która staje
się członkiem ludzkiej rodziny, a za okazane
serce odpłaci człowiekowi wiernością i przy
jaźnią do końca swego życia. Najprawdziw
sze jest stwierdzenie, że miarą naszego czło
wieczeństwa jest nasz stosunek do zwierząt
jako naszych „mniejszych sióstr i braci” jak ponad 700 lat temu stwierdził już św.
Franciszek z Asyżu, ukochany mój święty,
chociaż zoopsycholodzy twierdzą, że nie
człowiek wybrał czworonoga, lecz czworo
nóg wybrał człowieka - myśląc oczywiście
o psie.
(ciąg dalszy nastąpi)

Autoryzowany Dealer

SZAFY WNĘKI

Wronki, ul. Nowa 1 tel. 254 92 34 lub 606 940 972

GARDEROBY Z DRZWIAMI PRZESUWNYMI

5 lat gwarancji

«.

_____ k o m p u te ro w e p ro je k to w a n ie i w y c e n a ; o d p is o d p o d a tk u
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Zwyciężył R om an C ichy (2.615 pkt.),
przed Jackiem Rosadą (1.392 pkt.) i Woj
ciechem Englertem (1.374 pkt.) Dalsze
miejsca zajęli: Leszek Bartol (1.253 pkt.),
Jarosław Winkowski (1.238 pkt.) i Stefan
Statucki (936 pkt.). Ostatni z grona 14 star
tujących wyciągnął z wody zaledwie 77
gramów, czyli 77 punktów.
Po zakończeniu zawodów i podliczeniu
wyników, przy smakowitych kiełbaskach z
grilla ogłoszono wyniki rankingu o tytuł
mistrza klubu na 2000 rok. Najlepsze wy
niki uzyskali:
1. Wojciech E nglert - (25 pkt.) - mistrza
klubu roku 2000
2. Jacek Rosada - 35 pkt
3. Karol Staszek - 56 pkt.
4. Roman Cichy - 58 pkt.
5. Jan Adamczewski - 63 pkt.
6. Leszek Bartol - 64 pkt.
(Punkty stanowią liczbę zdobytych miejsc
w poszczególnych zawodach eliminacyj
nych w skali 1-20)
Zwycięzcom gratulujemy, pozostałym uzy
skania najlepszych wyników w kolejnym
sezonie wędkarskim.
Z. Wilczyński

Andrzej Kopliński

K O MA N D O R
kom andor

W Klubie W ędkarskim PZW Paskuda,
działającym od lat przy Wronieckim Ośrod
ku Kultury, rozegrano ostatnie z ośmiu za
wodów rankingowych. Przy słonecznej
wprawdzie i bezdeszczowej pogodzie, ale
chłodnej i wietrznej, 23 września na jezio
rze Biała nie uzyskano rewelacyjnych wy
ników, bowiem ryba nie szła, chociaż każ
dy z uczestników coś tam złowił.

KALENDARZ
WS 2 0 0 1
R e d a k c ja W ro n ie c k lc h S p raw
p r z y g o t o w u je k a le n d a r z na
ro k 2 0 0 1 . W s zy s tk ic h , k tó rz y
c h c ie lib y w k a le n d a rz u u m ie 
ścić re k la m ę s w o je j firm y, p ro 
sim y o k o n ta k t
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REKLAMY • OGŁOSZENIA

Promocja
na panele!
ścienne
-12 zł za m2brutto
podłogowe_(24 tys. cykli)
- 42,50 zł za m2brutto

STACJA
KONTROLI POJAZDÓW

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

Marian Stańko
tel.: 254 72 42

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

• obowiązkowe badania
techniczne
• usługi diagnostyczne
• znakowanie pojazdów

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

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

Pokrycia dachowe - raty.
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_____
Blachy trapezowe Alu - cynk. tel. 255 19 83

E L - ART
Baza GS
ul. Mickiewicza 26
tek: 254 14 31

OGŁOSZENIA DROBNE

Grzejniki aluminiowe i stalowe - tel. 255 19 83

Wroniecka Telewizja Kablowa
speinia Twoje oczekiwania
informacje:
Firma „RONI” Plac Wolności 2a

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_________________

Oświadczam, że

nie p o n o s zę
o d p o w ie d z ia ln o ś c i
za długi
i zobowiązania pieniężne

Waldemara K oniecznego
zam. obecnie Koźmin 39,
64-520 Obrzycko

Ewa Konieczna

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
pły tk i c er a m i

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

J o g w ia z d y z n i e b a
:-dia C ie b ie
H el. iD - « n 3tia-3ri-ss
i0 -0 7 1 3 5 4 - 1 - 9 0 0
http;/>www.as.top.pł/

Kupię działkę budowlaną na wsi do 1000 m2.
Tel. (0-67) 254 - 21 - 78; 0606 412 788

KREDYTY
H IP O T E C Z N E
SA M O C H O D O W E
GOTÓW KOW E

Sprzedam działkę budow laną we Wron
kach (Zamość). Tel.: 0-606 44 98 02
Sprzedam dwuletnie mieszkanie i garaż na
os. Słowiańskim-53 m2, II piętro, 2 pokoje.
Tel.: 0-603 85 88 77, po 16.00 213 63 51
Sprzedam tanio poloneza FSO 1500 rocznik 1988. Tel.: 254 06 93______________
Korepetycje z chemii, zakres szkoły pod
stawowej i średniej. Tel.: 254 06 93
Udzielam korepetycji z języka niemieckiego. Tel.: 254 21 68____________________
Pracowałeś legalnie- Niemcy, Europa Za
chodnia, odzyskujem y podatek.
Tel.: (0-71) 385 20 18

do 48.000 PLN
do 2.000 PLN bez zgody współmałżonka
do 7.000 PLN

BEZ PORĘCZYCIELI!
W ymagany minimalny dochód w wy
sokości 550 PLN netto, wszystkie for
malności na miejscu, okres spłaty do
48 miesięcy, kredyty m ogą otrzymać:
- zatrudnieni na um owę o pracę,
- emeryci i renciści,
- prowadzący działalność gospodarczą,
- rolnicy.
Bardzo niskie oprocentowanie, bardzo
korzystne leasingi.
Przyjdź lub zadzwoń,
dopasujem y kredyt
do Twoich możliwości.
W ronki, ul. Poznańska 41

Teł.: (0-67)254-21-26
p n .- pt. 9.00-17.00

D O G O D N Y D O JAZD I PAR K IN G

Wronieckie Sprawy 39(169) 2000

13

OD CZYTELNIKÓW

0 KOMUNIKACJI
INACZEJ

Czytelnicy piszą i dzwonią

Dworzec dla wandali?
nach rabaty z kwiatami. Nie było też na
ścianach, wewnątrz i zewnątrz żadnych
idiotycznych, plugawych napisów.

Przebywając często na dworcu PKP we
Wronkach, jestem zrozpaczony jego wyglą
dem. Ten piękny i zarazem zabytkowy obiekt
architektoniczny jest niszczony na zewnątrz
i także wewnątrz, sprawiając swym wyglą
dem przykre doznania estetyczne. W dniu 25
września br. jego korytarz w stronę byłej
poczekalni (zamknięta na kłódkę), wyglądał
przerażająco: zaśmiecony do granic pestka
mi słoneczników, butelkami po napojach
i ... kałużami cuchnącego moczu - co zdarza
się, niestety, bardzo często.
Porównuję stan i utrzymanie tego dworca
sprzed 50 laty, kiedy to dojeżdżaliśmy do
szamotulskiego ogólniaka. Jaka olbrzymia
różnica, oczywiście na korzyść tamtych
czasów, kiedy na dworcu było czysto, po
rządnie, może nawet pachnąco, a na pero

Boże, do czego doszło. Czy my, Polacy
(zwłaszcza młodzież), głupiejemy w tych
czasach niebotycznych osiągnięć i zdoby
czy cywilizacji? Znane są nam wszystkim
kłopoty finansowe PKP, ale czy zniszczo
ne przez pseudokibiców przed paroma mie
siącami ławki na peronach, przed paroma
miesiącami muszą straszyć, nie spełniając
swej funkcji, będąc w stanie całkowitej de
wastacji? Gdzie tu mowa o tzw. poznań
skim „porzóndku”?
Jest też rzeczą niedopuszczalną, aby z chwi
lą uruchomienia sklepu z bielizną w budyn
ku dworcowym, podkreślam - cudownym,
jak z bajki gmachu, ściana była upstrzona
kolorowymi reklamami majtek? Ta ja r
marczna tandetna reklama zniszczyła sub
stancję klinkierow ych, cennych cegieł
(niszczenie obiektów zabytkowych podle
ga odpowiedzialności karnej). Czyż nie
wystarcza informacja zawieszona w „skle
powych” oknach? Sprawą tą winna się za
jąć Wielkopolska Służba Ochrony Dóbr
Kultury w Poznaniu, wskutek interwencji
Straży Miejskiej we Wronkach.

Na ławce przed wroniecką filią Wydziału
Komunikacji Starostwa Powiatowego o go
dzinie 14.30 w poniedziałek czekała cier
pliwie jedna pani. Za piętnaście trzecia jej
cierpliwość się wyczerpała. „Jeden dzień
w tygodniu komunikacja jest czynna do
piętnastej. Człowiek zrywa się z pracy na
próżno. Kiedy mam załatwić swoją sprawę?
- pożaliła się redakcji WS. - Na drzwiach
czarno na białym wypisano godziny otwar
cia - w poniedziałki od 8.00 do 15.00. Żad
nej informacji w stylu: Zaraz wracam, Z po
wodu choroby itp. I jak to wygląda?”

Trudno uwierzyć
- już 10 lat!
Z okazji pięknego Jubileuszu 10. rocznicy
wydawania czasopisma ,,Wronieckich
Spraw ” proszę przyjąć szczere gratulacje
1 życzenia. Sam fakt istnienia przez ten
długi okres świadczy, jak bardzo jesteście
społeczeństwu potrzebni!
Całej Redakcji życzymy dalszej weny
dziennikarskiej, satysfakcji osobistej
i życzliwości czytelników.
Redakcja „Sołeckiego Peryskopu”
- Janina Pawzun

/j.l-ł./

U n iw e r s y te t w e W r o n k a c h
W poprzednim num erze WS pisaliśm y
0 powołaniu Komitetu, którego celem jest
doprowadzenie do utworzenia zamiejsco
wego ośrodka Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza we Wronkach.

V 1 ---------------------Oświadczenie
1Ja, niżej podpisany (im ię i nazwisko): I

Wszystkich, którzy popierają tą inicjatywę
prosimy o wypełnienie niżej zamieszczo
nej deklaracji. Czasu jest niewiele, Rada
Miejska musi podjąć decyzje jeszcze tej
jesieni. Nie odkładajcie Państwo wyraże
nia swojej woli. Żaby to organizacyjnie uła
twić, drukujemy formularz (można ksero
wać), na którym mogą Państwo wyrazić
swoje poparcie dla stworzenia filii uczelni
we Wronkach i wrzucić to oświadczenie
(bez znaczka pocztowego) do skrzynki re
dakcji „Wronieckich Spraw” lub przesłać
pocztą. Nazwiska popierających będziemy
sukcesywnie drukować w naszej gazecie.
Oświadczenia poparcia tej inicjatywy przyj
mują również oraz informacji udzielają:

zamieszkały (adres)

- Romuald Prajs, Wronki, ul. Leśna 15, Ze
spół Szkół Zawodowych nr 1
- Antoni Przewoźnik, Wronki, ul. Zwycięz
ców, Biuro Zarządu PSS “Społem”
popieram ideę stworzenia we Wronkach
filii Uniwersytetu im. A. M ickiewicza

- Bogdan Szymkowiak, Wronki, ul. Po
wstańców Wlkp. 2 2 ,1.B.S. Wronki
Oto pierwsza lista osób, którzy ju ż na
desłali oświadczenie poparcia (56 osób):

fidata)
t_____

14

(podpis)

Krystyna Stoińska, Teresa Zastróżna, Ewa
Sm olarkiewicz, Danuta Brzózka, Anna
Markowiak, Konrad Włodarczak, Sylwia

Ociepa (Biezdrowo), Teresa Włodarczak,
Katarzyna Wilkutowska, Radosław Jasnosik (Stróżki), Katarzyna Olbcrt, Aleksan
dra Grzeszczak, Iwona i Roman Koppa,
Ewelina Jakubowska, Ewelina Dzik (Ostro
róg), Anna Wicher, Monika Boberska, An
gelika Lehmann, Ewa Grzymek, Beata An
drzejewska, Magdalena Trafas (Ostroróg),
Gizela Kruś, Agnieszka Ostrowska (Nowa
Wieś), Agnieszka Mejza, Ewelina Urban,
Anna Woźniak, Martyna Lupa, Ewa Ku
biak, Agnieszka Zając, Jagoda Obara (Wróblewo), Marlena Barłóg (Popowo), Edyta
Pajor (Smolnica), Maciej Ratajczak, Dorota
Ceremuga, Weronika Stężała, Maria Sob
czak, Wioletta Paluch, Katarzyna Bajon
(Nowa Wieś), Violetta i Mariusz Książek,
Maria Urban, Małgorzata Kudlińska, Be
ata Szostak, Katarzyna Berdzińska, Graży
na Szczepańska, Paweł Młynarczyk (Jasionna), Henryka Ziętek, Anna Sarbak, Alicja
Dąbrowska, Ewa Jakubiak, Teresa Rataj
czak, Krystyna Tomczak, Jarosław Miko
łajczak (Chojno), Tomasz Rosniński, Anna
Bugaj.
{Kolejność nazwisk jest przypadkowa. W
nawiasach podajemy tylko miejscowości
zamieszkania osób popierających spoza
Wronek.)
/red/
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III WRON
UZYKI ORGANOWEJ I KAMERALNEJ
... dobiegły końca.
W środę, 27 września
odbył się ostatni z pię
ciu koncertów, w któ
rym w ystąpił Zespół
In strum en ta ln y Cameralis (czyt. s. 6).

Jego założycielem
i kierownikiem jest
skrzypek - Michał
Grześkowiak >
i Koncerty odbywały
się pod patronatem
burm istrza Wronek,
a właściwie - wicebur
mistrza, St. Żołądkowskiego, który nie opu
ścił żadnego koncertu

Między nami, działkowcam i...
Działkowcy POD Borek w ostatnią sobotę września
obchodzili Dzień Działkowca. Około 50 osób brało
udział w pikniku na działkach, którego inicjatorem
był prezes - Andrzej Staszek.
Było ognisko, kiełbaski, grochówka, piwko i ... dobra
zabawa. W ten sposób Dzień Działkowca obchodzo
no po raz pierwszy. Może w przyszłym roku frekwen
cja będzie większa...

Prezes POD Borek - A. Staszek dużą łychą karmi
gospodarza działek, Stefana Chudziaka * ■

