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Korespondenci LZS we Wronkach

Zabytkowy obiekt na skrzyżo
waniu ulic Kościuszki i Mickie
wicza znalazł nowego właści
ciela - Zbigniewa Grzyla, który
zaczął od remontu budynku.
Do redakcji docierały krytycz
ne uwagi na temat wstawienia
plastikowych drzwi w ejścio
wych, które kłócą się z fasadą
budynku. Okazało się, że zgo
dę na takie rozwiązanie wydał
wojewódzki konserwator za
bytków. Interesujące jest, że
dach p rzyle g łe g o budynku
m ieszkalnego (z polecenia
tego samego konserwatora)
nowy właściciel był zobowiąza
ny pokryć dachówką w okre
ślonym kolorze (po uprzednim
zdjęciu eternitu). I w ilk syty
i owca cała?
Z informacji Wiesława Michalaka wiemy, że przed 1925 r. właścicielem budyn
ku był Żyd Koen, prowadzący firmę S z m a c ia rs tw o . W 1925 r. posesję wykupiła
spółka Pankowski - Woźny. Nowe przedsiębiorstwo zatrudniało 30 - 60 osób
przy produkcji przedmiotów z rafii, wtedy przyjęła się nazwa W A L M A . Ponieważ
właściciele nie spłacili kredytu zaciągniętego we wronieckim Banku Ludowym,
nieruchomość w 1933 r. przeszła drogą przetargu w ręce Antoniego Michalaka,
którego wnuk (po śmierci Wandy Ławidy) w ubiegłym roku sprzedał ją Zbignie
wowi Grzylowi.
(am)

Z radością odnotowujemy fakt, że w czwartek, 19 października
została wywieziona kupa śmieci (prawdopodobnie ostatnia).
Firma Sanus Pawła Kmieciaka ustawiła estetyczne kontenery
wielogabarytowe, a zatem wniosek Komisji Oświaty i Kultury
Rady MiG po kilku miesiącach doczekał się realizacji. Wierzy
my, że problem cmentarnych śmieci zniknie nareszcie z łamów
naszej gazety (o ile pojemniki będą systematycznie opróżnia
ne). Firma apeluje o wysypywanie śmieci wyłącznie do pojem
ników. Ostrzega się nieuczciwych przechodniów dorzucających
śmieci, że czyn taki będzie karany.
(AC.Tl)

Pierwsze trzy załogi rajdu (od lewej): Wojciech Malinowski i Zbi
gniew Grzegorzewski (Szamotuły, II miejsce), Grażyna i Kacper
Pabisiakowie (Łódź, I miejsce), Jakub i Mateusz Michalak (Sza
motuły, III miejsce). Relacja wewnątrz numeru.

Zapraszamy wszystkie firmy do zareklamo
wania się na stronach Informatora Telefonicz
nego Miasta i Gminy WRONKI 2000.
Oferujemy różnej wielkości kolorowe i jed
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ul. M ickiewicza 26
(Baza „GS” - Borek)
9.00 - 17.00
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nobarwne reklamy opracowane wg Państwa
życzeń, prezentujące Wasze usługi
i produkty.

Zapewniamy nakład 5 0 0 0
egzemplarzy i bezpłatną dystrybu
cję na terenie M iasta i Gminy
Wronki.
Gwarantujemy skuteczność
re kla m w In fo rm a to rz e , k tó ry
sprawdził się w domach i firmach
W aszych k lie n tó w .
Zgłoszenia do 31 października br.
AD-PRINT WYDAWNICTWO
Wronki, ul. Ratuszowa 2, Tel. 067 / 25 42 888

AKTUALNOŚCI
T ragedia na P lacu W olności

S ta ru s z k a p a liła się ż y w c e m
Do tragicznego zdarzenia doszło w środę rano w m ieszkaniu na Placu Wolności. 86letnia staruszka, podczas rozpalania ognia w starym piecu, nieoczekiwanie się zapa
liła. —To coś okropnego, pierwszy raz w życiu coś takiego widzę - powiedział nam
Leszek Stasiak, ordynator oddziału chirurgicznego w szamotulskim szpitalu.
Feralnej środy - kobieta, która przechodzi
ła przez Plac Wolności, zauważyła, że
z okna jednego z mieszkań wydobywa się
dym. Natychmiast zaalarmowała współlokatorów, przyjechała straż pożarna i pogo
towie. Na miejscu tragedii była również
wroniecka policja. - Podczas rozpalania
w piecu prawdopodobnie ogień cofnął się
i kobieta się zapaliła. Staruszka nie potra
fiła sama się uratować, przeszła do sąsied
niego pokoju, usiadła na krześle i dalej się
paliła - informuje zastępca komendanta
Komisariatu Policji we Wronkach, Woj
ciech Waroś.
Kobietę natychmiast przewieziono do szpi
tala w Szamotułach. - Pacjentka ma opa
rzenia trzeciego stopnia, jest prawie cała
spalona. Gdyby pan ją zobaczył, to by ze
mdlał - donosi doktor Stasiak. Stan zdro
wia staruszki jest na tyle poważny, iż trud
no rokować, co będzie dalej. - Czasami Pan

Bóg przy pomocy lekarzy czyni cuda, ale
nadziei na przeżycie raczej nie widzę mówi Stasiak.
Mieszkanie chorej staruszki nie spaliło się.
- Jedynie nadtopiła się wykładzina podło
gowa - informuje Waroś. W trakcie poli
cyjnych oględzin mieszkania okazało się,
że rura, która łączyła piec z otworem ko
minowym, była,jak sitko” i stąd mogły wy
nikać problemy z rozpalaniem ognia. Do
tragedii pewnie by nie doszło, gdyby samot
nie mieszkającą staruszką interesowała się
rodzina. Jak dowiedzieliśmy się nieoficjal
nie - starsza pani dom, w którym mieszka
ła, przekazała swoim krewnym. Rodzina
odwiedzała jednak staruszkę tylko co mie
siąc, bo wtedy rozliczano lokatorów z czyn
szu. - Jeszcze nikt z rodziny pacjentki z
nami się nie kontaktował, dzwoniła tylko
pani z opieki społecznej - zdradza wzbu
rzony Stasiak.
AH

K u b ick i g r a w A r n ic e
Dwudziestojednoletni Jacek Kubicki, któ
ry w zeszłym sezonie grał w Lechu Poznań,
wystąpił w środę (18 października) w re
zerwach Arniki w trzecioligowym pojedyn
ku z Lignomatem Jankowy. Reprezentacyj
ny napastnik młodzieżówki trafił do Arni
ki z Korony Kielce. - Kontrakt zawarty
został do lutego. Jeżeli trener podejmie de
cyzję o przydatności tego zawodnika do gry,
wówczas dojdzie do transferu definityw

nego - poinformował nas kierownik KS
Amica, Marek Pogorzelczyk. - W umo
wie jest taka opcja - dodał. Kwota kon
traktu nie została ujawniona.
W Arnice nie zagrał jeszcze Jacek Chańko.
Jak się dowiedzieliśmy, piłkarz ten ma zbyt
wygórowane żądania finansowe. - Jeste
śmy dogadani z klubem, musimy jeszcze
dogadać się z piłkarzem - wyjaśnił Pogo
rzelczyk.
AH, PAI

N a jazd w ro n c za n na Berlin
W chwili (czwartkowy wieczór,
26 X), gdy czytelnicy „Wronieckich Spraw” trzymają w ręku gazetę. Ami
ca Wronki toczy pucharowy bój w Berlinie
z Herthą. Jak oblicza wroniecka policja, na
mecz drugiej rundy Pucharu UEFA do Nie
miec wybrało się ponad 900 kibiców. Naj
większą grupę (350 osób) zorganizował
dawny piłkarz Błękitnych Wronki, obecnie
kibic Arniki - Jan Hibner. O godzinie 8.00

wyjechała z Wronek kolumna siedmiu au
tobusów. - W każdym z pojazdów jedzie
jeden policjant, wymagają tego względy
bezpieczeństwa - poinformował nas za
stępca Komisariatu Policji we Wronkach,
Wojciech Waroś. Część wronieckich fanów
do Berlina wybrała się samochodami oso
bowymi. Transmisja na żywo z niekodowanej stacji niemieckiej ZDF o godz. 18.15.
AH

Spotkanie radnych z listy TMZW
Zarząd Towarzystwa Miłośników Ziemi Wronieckiej zaprasza mieszkań
ców gminy Wronki na spotkanie z radnymi powiatu szamotulskiego i gminy Wronki:
Janem Jankowskim, Urszulą Paralusz, Stanisławem Grynhoffem, Leszkiem Bartolem, Ire
neuszem Fowie, Grażyną Kaźmierczak, Wojciechem Kudlińskim, Andrzejem Liszkow
skim, Krystyną Tomczak, Pawłem Bugajem, które odbędzie się 8 listopada br. w Sali
Rycerskiej muzeum o godz. 18.00.
prezes TMZW, 1. Fowie
Wronieckie Sprawił 42(172) 2000

N o ś n i k ó w Z ie m i

zaprasza
11 listopada godz.
do sali
Whonieddego Ośrodka Kultury
na Bal Niepodległości
z okazji 10. rocznicy
nowej samorządności
Bilety w cenie 60 zł od pary nabywać
można w siedzibie TM ZW ,
w muzeum przy ul. Szkolnej 2
lub zamawiać telefonicznie
ZDH W I /
W cenie biletu, oprócz dobrej muzyki,
\J< o lacja oraz napoje zimne i gorące

Akcja
„Znicz”
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Już od w torku
17.10.2000 „Chęchacze” sprzedają znicze,
zarabiając fundusze dla drużyny.

*

Zapraszamy wszystkich na targ we Wron
kach, Szam otułach, przed w ronieckim
cmentarzem i w Biezdrowie. Znicze w ce
nach producenta. K upujcie u naszych
harcerzy w m undurach!

5 0 0 - le c ie
w Psarskiem
Kościół pod wezwaniem Najświętszej Ma
ryi Panny W niebowziętej w Psarskiem
w tym roku obchodzi 500 - lecie konsekra
cji. Z tej okazji w najbliższą niedzielę,
29 października o godz. 11.00 zostanie od
prawiona uroczysta msza święta koncele
browana pod przewodnictwem ks. prałata
Włodzimierza Kołodzieja.
Ksiądz proboszcz, Włodzimierz Wygocki
serdecznie zaprasza.
Tę piękną świątynię, znajdującą się nie
spełna 15 km od Wronek, warto zwiedzić.
P.B.

---------------------
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SPRAWY SAMORZĄDOWE

INFORMACJE
Urzędu Miasta i Gminy
tel./fax (0-67) 254 1 1 3 5 c-mail: promocja@wronki.wlkp.pl

P r z e ta r g i
Gmina W ronki reprezentowana przez Zarząd M iasta i Gminy W ronki

ogłasza przetargi nieograniczone na:

DYŻURY
radnych
Andrzej Jabłoński zaprasza na swój dyżur
w dniu 30. 10. 2000 r. o godz. 16.00 w biu
rze RMiG, szczególnie funkcjonariuszy
i byłych funkcjonariuszy SW, którym zo
staną przedstawione zasady przejmowania
mieszkań służbowych przez rejonowy urząd
samorządowej administracji ogólnej.
Zapraszam - A. Jabłoński

1. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na:
- przebudowę ciągu komunikacyjnego w rejonie skrzyżowania ul. Chrobrego Mickiewicza we Wronkach,
- wykonanie koncepcji na przebudowę ciągu komunikacyjnego w rejonie skrzy
żowania ul. Chrobrego - Poznańska we Wronkach.
Oferta może obejmować całość zamówienia lub każdą z ww. robót oddzielnie. Termin
realizacji zamówienia do 29.12.2000 roku. Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawia
jącego w sekretariacie UMiG, pokój nr 6 do dnia 02.11.2000 roku do godz. 12.00
w odpowiednio opisanych i zabezpieczonych kopertach. Otwarcie ofert nastąpi w dniu
02.11.2000 r. o godz. 12.30 pokój nr 4.
2. Wykonanie adaptacji części budynku
na funkcję dziennego pobytu dzieci niepełnosprawnych
Lokalizacja: Wronki, ul. Powstańców Wlkp.23
Termin realizacji zamówienia do 15 grudnia 2000 roku. Ofertę należy złożyć w siedzi
bie zamawiającego w sekretariacie UMiG, pokój nr 6 do dnia 02.11.2000 roku do
godz. 10.00 w odpowiednio opisanych i zabezpieczonych kopertach. Otwarcie ofert na
stąpi w dniu 02.11.2000 r. o godz. 10.30 pokój nr 4.
Wszystkie postępowania zostały poprzedzone wstępną kwalifikacją.
Specyfikację istotnych warunków poszczególnych zamówień można odebrać w siedzi
bie Urzędu Miasta i Gminy we Wronkach, ul. Ratuszowa 5, pokój nrl5.
Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentem je st Kierownik Referatu Tech
niczno - Inwestycyjnego Arkadiusz Sakowski.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
1. spełniają warunki zawarte w art.22 ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych,
2. spełniają warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Burmistrz Kazimierz Michalak

Z pożyczką i dotacją
Prace ziemne, związane z budową kanali
zacji sanitarnej i deszczowej na Zamościu
są w tym roku bardzo zaawansowane. W
budżecie przewidziano na ten cel nieba
gatelną kwotę 1.100.000 złotych. W wyni
ku przetargów firmy przedstawiły tak ko
rzystną ofertę finansow ą - stw ierdzają
członkowie zarządu - że wydatkowano
znacznie mniejsze pieniądze niż to wyni
kało z kosztorysów budowlanych. Wyko
nawcy zmieniali się po każdym przetargu,
ale tym sposobem (zawsze taniej) na Za
mościu uzbrojono w kanalizację kolejne
ulice - więcej niż w tym roku zamierzano.
Budowa kanalizacji na Zamościu trwa już
kilkanaście lat, gdyż zbyt wiele inwestycji
prowadzi się naraz. Przyspieszeniu ukończe
nia tej potrzebnej inwestycji posłuży zapew
ne zaciągnięta na ten cel pożyczka, która
była planowana w tegorocznym budżecie.
13. października Urząd Miasta i Gminy
Wronki (reprezentow any przez burmi-
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strzów - Kazimierza Michalaka i Stanisła
wa Żołądkowskiego) podpisał umowę po
życzki na kwotę 300 tys. złotych, z Woje
wódzkim Funduszem Ochrony Środowi
ska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (re
prezentowanym przez prezesa zarządu,
Przemysława Gonerę). Jest to pożyczka
niskoprocentowa (7%), którą trzeba bę
dzie spłacić do 30.06.2004 r. Pożyczka ta
może zostać umorzona w 30% jeśli gmina
złoży stosowny wniosek do pożyczko
dawcy i wykaże się terminową spłatą 70%
pożyczki wraz z należnymi odsetkami oraz
udokum entuje term inow e w ykonanie
przedsięwzięcia wraz z osiągnięciem pla
nowanych efektów.
Jednocześnie, samorząd wroniecki otrzy
mał dotację (z tego samego źródła - WFOŚiGW) w wysokości 80 tys. zł na budowę
przyłącza cieplnego wraz z węzłem ciepl
nym dla SP-1 i strażnicy OSP - zadanie, na
które o dotację wnioskował Zarząd MiG.
P. Bugaj

KRONIKA
OSP
WRONKI
• 06.10.2000 r. w nocy - dwa zastępy OSP
Wronki interweniowały przy wypadku dro
gowym na skrzyżowaniu Wierzchocin Bobulczyn.
• 07.10.2000 r. rano - jeden zastęp JRG
PSP Międzychód i jeden zastęp OSP Wron
ki interweniowały przy wypadku drogo
wym, między Kłodziskiem a Dąbrową.
• 10.10.2000 r. w nocy - trzy zastępy OSP
Wronki gasiły pożar budynku mieszkalne
go w Mokrzu.
• 13.10.2000 r. po południu - jeden zastęp
OSP Wronki usuwał szerszenie z budynku
mieszkalnego w Pierwoszewie.
• 18.10.2000 r. w nocy z wtorku na środę dwa zastępy OSP Wronki i jeden zastęp
OSP Chojno gasiły pożar budynku gospo
darczego, szopy i kurnika w Mokrzu. Stra
ty wynoszą około 10.000 zł., uratowano
budynki mieszkalne.
• 18.10.2000 r. rano - jeden zastęp OSP
Wronki gasił pożar mieszkania przy PI.
Wolności we Wronkach.
• 08.11.2000 r. wczesnym południem dwa zastępy OSP Wronki usuwały rozla
ny olej silnikowy na odcinku 400 m drogi
w Bobulczynie.
Komendant
Straży Pożarnych we Wronkach
asp. Stefan Kaszkowiak
Na boisku osiedlowym „Na Górce”
zam ocow ane zostały od dawna ocze
kiwane ławki - trzy parkowe, zakupio
ne przez Urząd MiG.
Dziękuję firmie DELTA pana Stanisła
w a Jarysza za bezpłatne w ykonanie
kotew do ław ek i m łodzieży osiedla, a
w szczególności M ichałowi i Jackowi
W itkow skim , za pom oc w zam ocow a
niu ławek.

Paweł Bugaj - radny
P.S. W są sie dztw ie ław ek potrzebny
je s t kosz na śmieci. Służby odpow ie
d z ia ln e z o b o w ią z a ły się na w io s n ę
kosz posta w ić (po zakupieniu nowej
partii, w tej chwili koszy brak).
Wronieckie Spraw y 42(172) 2000

sos...

INTERPELACJE radnych
Radni: Włodzimierz Piwosz, Ireneusz
Fowie, Bogdan Kawka, Grażyna Kaźmierczak wystosowali do Zarządu inter
pelację:

runków zamówienia do przygotowywane
go na początek 2001 roku przetargu na usłu
gi związane z utrzymaniem zieleni miejskiej
w 2001 roku i w latach następnych.

Z uwagi na nieprecyzyjne plany zagospo
darowania dotyczące terenu po byłej me
blami, a także olbrzymie zapotrzebowanie
mieszkańców miasta i gminy Wronki na
basen kąpielowy, niską kondycję sportową
dzieci, młodzieży i całego społeczeństwa,
wnosimy o:

w sprawie: otwarcia boiska szkolnego po
zajęciach lekcyjnych dla dzieci ze śródmie
ścia (ulice: Szkolna, Kościuszki, Mickiewi
cza, Rynek, Klasztorna itd.)

wykonanie natychmiastowe przed uchwa
leniem pełnej analizy zagospodarowania
obiektów po byłej meblami ze wskazaniem
jednej z hal do adaptacji na kryty basen
kąpielowy.
Obiekt ten służyć będzie całemu społeczeń
stwu naszej gminy, zarówno młodemu, jak
i starszemu pokoleniu.
Pomysłodawcy służą koncepcjami oraz
wskazaniem źródła części środków, m.in.
z rezerwy budżetowej i pozyskania ich
z zewnątrz.
Odpowiedzi Zarządu MiG Wronki
na interpelacje Grażyny Kaźmierczak
i Ireneusza Fowie
w sprawie: sprzedaży terenu i obiektów po
szkole w Samołężu.
Zarząd zobowiązał Stowarzyszenie MARGO do przedłożenia w terminie 6 miesięcy
gwarancji finansowych zagospodarowania
i utrzymania obiektów po szkole w Samo
łężu. Termin ten mija 1 listopada br. i w
przypadku niedotrzymania go umowa wy
gasa.
w sprawie: opracowania inwentaryzacji
terenów zielonych w mieście.
Zarząd zdecydował zlecić opracowanie in
wentaryzacji terenów zielonych w mieście.
Inwentaryzacja ta będzie stanowiła podsta
wę do opracowania wieloletniego planu
nasadzeń i szczegółowego określenia zakre
su obowiązków w specyfikacji istotych wa

Zarząd nie odpowiedział bezpośrednio, tyl
ko podał informację, że na ten temat wy
powiedzieć się mają dyrektorzy wszystkich
szkół podstawowych i gimnazjów gminy
Wronki. Dyrektorzy szkól przesłali infor
macje (niektórzy bardzo szczegółową, inni
pobieżną) o sytuacji boisk. Szkoły znajdu
jące się w Chojnie, Nowej Wsi, Gimnazjum
Wronki i Biezdrowo generalnie zgadzają się
na otwarcie boisk po uprzednim zabezpie
czeniu ich przed aktami wandalizmu, część
z nich jest już dawno dostępna. Zwrócili
tez uwagę na to, iż po lekcjach dzieci będą
przebywały tam bez opieki. Możliwości
takiej nie widzą tylko dwie szkoły SP 1
i SP 2.
Odpowiedzi na interpelacje
Grażyny Kaźmierczak
w sprawie: bezpieczeństwa na drodze w
Nowej Wsi przy starym przystanku autobu
sowym, czyli rozebrania starego przystan
ku PKS i wykonania zatoczki dla bezpiecz
nego zatrzymywania się autobusów.
Zarząd przesłał interpelację do Wojewódz
kiego zarządu Dróg w Poznaniu. Stamtąd
nadeszła odpowiedź negatywna - z powo
du braku pieniędzy na wykonanie zatocz
ki.
w sprawie: pomocy LSZ Nowi Nowa Wieś.
Zarząd informuje, że interpelacja zostanie
rozpatrzona przy tworzeniu budżetu na rok

2001.
P.S.
Na ulicy Parkowej stoją już lampy. Lada
dzień rozbłysną światłem!

Co z drogam i na Słow iańskim ?
Zarząd i Rada N adzorcza Spółdzielni
Mieszkaniowej „Stróżki”, pragnąc otrzy
mać odpowiedź na pytanie zawarte w tytu
le, zaprosili radnych zamieszkujących w re
jonie osiedla Słowiańskiego i ul. Cienistej:
Ireneusza Kozbera, Andrzeja Liszkowskie
go (nieobecny) i Krystynę Tomczak na spo
tkanie w dniu 20 października.
Zamiast zaplanowanej analizy dokumen
tacji drogi otrzymali informację:
- przetarg na wykonanie dokumentacji zo
stał ogłoszony w lutym
- zgodnie z harmonogramem realizacji za
dań ujętych w uchwale budżetowej ter
min wykonania dokumentacji wyznaczo
no do 31 maja,
- dokumentacja nie została wykonana do
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dnia spotkania.
Jak poinformował mnie pan Arkadiusz Sa
kowski, projektant z Czarnkowa poniesie
konsekwencje finansowe (zgodnie z umo
wą) za przekroczenie terminu ponad 150
dni. Z chwilą otrzymania dokumentacji zo
bowiązał się udostępnić ją zainteresowa
nym stronom.

Pom oc
z E m m en
Wielu wronczan pomoc holenderską ko
ja rzy z miastem Beverwijk. Nie wszyscy
w iedzą, że nie m niejszą tra dycję ma
współpraca z innym holenderskim mia
stem Emmen, która trwa od roku 1981.
We wrześniu 1981 roku państwo Sanders
z Emmen założyli fundację „Pomoc dla Pol
ski” i rozpoczęli pracę charytatywną zbie
rania darów. W listopadzie 1981 roku wy
słano trzy pierwsze samochody z darami
do Polski. Dotarły one do wronieckiej fary.
W tym czasie sklepy świeciły pustkami,
a artykuły codziennej potrzeby wydawa
no na kartki. Wielu ofiarodawców w Ho
landii życzyło sobie, aby ich adresy zna
lazły się na paczkach. To spowodowało
nawiązanie kontaktów między rodzinami
w Polsce i Holandii.
Odbyło się już 12 wycieczek Holendrów do
Wronek W ostatnich latach prace organi
zacji „Help de Polen” rozprzestrzeniły się
na całą Polskę i poza jej granice. Ofiarodaw
cy dostarczają dary dla szpitali, szkół, do
mów dziecka domów pomocy społecznej.
W początkach współpracy Holendrzy do
starczali artykuły pierwszej potrzeby, które
w Polsce były racjonowane. W sumie wy
słano ponad trzysta samochodów z darami.
Dziś większość z nich pochodzi z „drugiej
ręki”, są to artykuły najbardziej potrzebne:
odzież, łóżka, materace, krzesła, dywany,
naczynia kuchenne, stoły, lodówki, piece,
pralki, rowery, sprzęt medyczny, lekarstwa,
aparaty słuchowe, itp. W 1986 roku funda
cja zorganizowała trzytygodniowe wakacje
dla 850 chorych dzieci z Polski, pomogła też
ofiarom powodzi w Opolu w 1997 roku. Na
swej mapie miast, którym pomagają, Holen
drzy posiadają ponad trzydzieści innych
adresów oprócz Wronek. Do naszego mia
sta dary z Emmen docierały 39 razy. W cią
gu roku pomoc otrzymuje ok. 850 rodzin.
Organizacja „Pomoc dla Polski” liczy 30
osób, które pracują społecznie i 4 osoby
zarządu. W każdy czwartek wieczorem ok.
20 osób zajmuje się sortowaniem, czysz
czeniem i pakowaniem darów. Kierowcy
wiozący dary do Polski robią to również
społecznie.

No cóż, gdyby nie spotkanie, żylibyśmy
jako radni w przekonaniu, że droga czeka
tylko na przydział środków w nowym bu
dżecie i jej budowę w najbliższym czasie.
Ile takich kwiatków jeszcze mamy? Zawie
dzeni i uczuleni już na brak solidności, bę
dziemy po prostu sprawdzali.

Wynajęcie jednego samochodu ciężarowe
go plus zakup paliwa to wydatek rzędu 1500
guldenów. Członkowie organizacji sami
zarabiają na swoje potrzeby. Obecnie mają
dobrą bazę, jednak w swej 19-letniej histo
rii zmieniali lokal już 29 razy. Każdy trans
port samochodu to przygotowanie 9 for
mularzy dokumentów celnych. Jak na ra
zie, wszystko idzie pomyślnie. Kolejny 40
transport właśnie dotarł do Chojna.

Krystyna Tomczak

Grażyna Kaźmierczak
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Z OŚWIATOWEJ DZIAŁKI

Uniwersytet ?
S i Ł TAK!

I| hhhh
Kolejna lista popierających filię Uniwer
sytetu Adama Mickiewicza we Wronkach:

Zbigniew Nadolski, Renata i Edmund Ru
sinek, Barbara Berbeka, Grażyna Wawrzy
niak (Nowa Wieś), Irena i Franciszek Mu
sielak, Bolesław Dudek, Paweł Guziak,
Halina Grześ, Zofia Janowska, Marek Serwata, Jerzy Kaczmarek, Bożena i Roman
Nowak (Biezdrowo), Janina i Bogdan Gro
madzcy, Urszula i Władysław Cepka (Po
powo), Alicja Pioch (Nowa Wieś), Leszek
Brzózka (Biezdrowo), Jerzy Czarnogórski,
Waldemar Pioch (Nowa Wieś), Lucyna
Koza (Popowo), Iwona Kandulska, Marek
Sroka (Zawiercie), Adam Rusinek, Sławo
mira Krenc, Marcin Ciesielski (Chojno),
Marian Duszyński, Wiesława Malinowska,
Ewa Świniarska, Anna Horemska (Szamo
tuły),Sławomir Gierczyński, Leszek Ko
złowski (Miały), Dawid Jasiewicz (Popo
wo), Sławomir Gierczyński (Przyborówko),
Magdalena Wykrota (Gałowo), Stanisław
Krystofiak, Adam - Maciej - Michał Weso
łowski, Marcin Dorna (Szamotuły), Tomasz
W itaszak (S zam otuły), P iotr D ługosz
(Obrzycko), Mateusz Śzukała (Ostroróg),
Krzysztof i Anita Fowie, Jan Komorowski
(Szamotuły), Stanisław Kruszona (Szamo
tuły), Alicja Wiercińska-Dura, Marek Dura,
Wioleta Konieczna, Łukasz Gajda, Dorota
Jądrzyk, Kinga Kipiel.
Inicjatywie utworzenia we Wronkach Ośrod
ka Zamiejscowego Uniwersytetu im. Ada
ma Mickiewicza w Poznaniu poparcia do tej
pory udzieliło ponad 300 osób z terenu nie
tylko gminy Wronki, ale i powiatu szamo
tulskiego i międzychodzkiego. Dziękujemy!
Na tym kończymy sondaż społeczny.
Ireneusz Fowie, Grażyna Kaźmierczak prezesi TMZW i członkowie Komitetu
Organizacyjnego Utworzenia OZ UAM

i* M y

6

Od kilku tygodni, na łamach Wronieckich
Spraw dzielimy się z czytelnikami wiado
mościami na temat kolejnych kroków w
dążeniu do utworzenia na terenie Wronek
Ośrodka Zamiejscowego Uniwersytetu Po
znańskiego. Poparcie społeczeństwa dla tej
szczytnej inicjatywy wzrasta z dnia na
dzień, toteż Zarząd Komitetu Organizacyj
nego realizuje wcześniej przyjęty plan
działania.
Przeprowadzono dwie rozmowy z władzami
uczelni - (8 sierpnia i 11 października) w cza
sie których ustalono warunki wstępne.
- Uruchomienie filii może nastąpić wów
czas, gdy zostaną utworzone dwie grupy
zajęciowe studiów dziennych (rekrutację
na studia i egzaminy przeprowadzi UAM
Poznań).

- patrząc w przyszłość, zapewniamy kon
tynuowanie nauki po trzyletnich liceach
profilowanych na własnym terenie (roz
poczną się w roku 2002);
- uczelnia zapewni obecnej i nowej kadrze
pracę i dalszy rozwój zawodowy;
A zatem warto iść dalej
19 października odbyło się spotkanie Komi
tetu Organizacyjnego z Powiatową Komisją
Oświaty pod przewodnictwem pani Henryki
Bańczyk. Członkowie Komisji zapoznani zo
stali z dotychczasowymi działaniami w tym
temacie. Komitet zwrócił się z prośbą o po
parcie inicjatywy w Radzie Powiatu oraz po
moc w nieodpłatnym użyczeniu lokali wy
korzystywanych w czasie zajęć.
Najwięcej wątpliw ości m iał
nasz radny po
wiatowy, czło
nek Zarządu Stefan Kukawka, ale w ostatecznym głosowaniu Komi
sja jednogłośnie poparła tę inicjatywę.

Z ielone św iatło
dla U n iw e rsyte tu

- W ronki i p o 
wiat szamotulski
mają mieć zagwa
rantowane miej
sca dla miejscowych studentów (w bieżą
cym roku akademickim na inform atykę kierunek planowany we Wronkach - było
17 kandydatów na jedno miejsce).
- Przy dwóch grupach dziennych władze
uczelni wyrażą zgodę na utworzenie stu
diów zaocznych dla jednej grupy (zajęcia
odpłatne).
- W ładze szkoły (ZS n rl) dla potrzeb
uczelni mają obowiązek zapewnienia jed
nej w iększej sali w ykładow ej (auli)
i dwóch sal ćwiczeń.
- Władze miasta musiałyby zapewnić (na
pierwszy rok nauki) w budżecie kwotę
około lOO.OOOzł (50 osób x 2.000 zł na
jednego studenta).
- Władze uczelni zobowiązują się zapew
nić daleko idącą pomoc merytoryczną.
Dziekan Wydziału Matematyczno - Infor
matycznego, prof. Palka skompletuje ka
drę do prowadzenia zajęć.
Z optymizmem...
Analizując powyższe warunki, stwierdzić
należy, że utworzenife ośrodka UAM we
Wronkach jest możliwe! A oto kilka argu
mentów:
- w roku 2001 nie będzie naboru uczniów
do szkół średnich, a zatem Zespół
Szkół nr 1 jest w stanie przygotować
bazę lokalową (nawet z wydzielonym
wejściem);

23 października przedstawiciele Komitetu
Organizacyjnego w składzie: Dariusz Staszak, Antoni Przewoźnik i Romuald Prajs
spotkali się ze starostami powiatu szamo
tulskiego - Pawłem Kowzanem i Pawłem
Mordalem oraz z Naczelnikiem Wydziału
Spraw Obywatelskich, Janem Stefaniakiem,
aby zapoznać ich z dotychczas poczynio
nymi krokami w zakresie tworzenia ośrod
ka zamiejscowego UAM.
Przewodniczący Komitetu Organizacyjne
go (na co dzień dyrektor ZS nr 1) - dr Da
riusz Staszak - przedstawił analizę demo
graficzną i lokalową szkoły. Starostowie
zadeklarowali wolę użyczenia lokali bez po
bierania odpłatności oraz dostosowanie ich
do wymagań uczelni.
Rozmowy przebiegały w bardzo rzeczowej
atmosferze, pełnej zrozumienia i poparcia
dla inicjatywy obywatelskiej.
Do końca października Komitet zamierza
spotkać się z wronieckim Zarządem MiG
w poszerzonym składzie. Wynik tej rozmo
wy będzie najważniejszy, gdyż chodzi tu
głównie o pieniądze i podpisanie umowy
pomiędzy władzami samorządowymi Wro
nek a władzami uczelni.

Cel można osiągnąć, ale aby to nastąpiło,
potrzebne jest zrozumienie i umiejętność
spojrzenia w przyszłość. Pieniędzy trzeba
o
połowę zmniejszy się zakwate
znacznie mniej niż na niektóre zadania wy
rowanie w internacie, a zatem jest szansa
wołujące negatywne emocje w społeczeń
na uruchomienie akademika dla studentów
stwie. Jesteśmy w połowie kadencji, mło
spoza Wronek;
dzież i rodzice czekają na decyzje; od pod
- blisko do uczelni macierzystej, biblio
niesienia ręki radnych gminy zależeć będzie
tek i czytelni w Poznaniu (czas przejazdu
los wielu z nich. Pamiętajmy, że prawo do
pociągiem niejednokrotnie krótszy niż
nauki mają wszyscy, nie wszyscy jednak
tramwajem przez Poznań);
mająpieniądze, aby studiować w ośrodkach
wielkomiejskich i zaocznie. To głównie
- doświadczenie nowego dyrektora, Da
z myślą o nich - zgodnie z ideą reformy riusza Staszaka i byłego - Wojciecha Warównania szans, członkowie Komitetu ape
n arsk ieg o (w cześniej w ykładow ców
lują o poparcie tej inicjatywy.
UAM) w pracy ze studentami;
Krystyna Tomczak
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Ogrzewanie gazowe
to oszczędność
Kiedy trzeba podjąć decyzją czym ogrze
wać dom, a do wyboru mamy również gaz
ziemny, pytamy - dlaczego akurat gaz?
Odpowiedź jest w zasadzie prosta: korzy
stanie z gazu ziemnego pozwala oszczędzać
nie tylko czas, ale i środowisko naturalne,
nie mówiąc już o pieniądzach.
Czas
Dla użytkowników gazu ziemnego dużym
plusem jest wygoda, związana z jego sto
sowaniem. Gaz ziemny dostarczany jest bez
przerwy przez cały rok bezpośrednio do
domu odbiorcy i nie wymaga magazyno
wania. Nie trzeba tracić czasu na jego za
kup, tak jak w przypadku węgla czy koksu.
Nie trzeba dźwigać ciężkich wiader ani bru
dzić rąk przy usuwaniu sadzy czy żużla, ani
martwić się, gdzie te odpady wyrzucić.
Automatyczne kotły ogrzewają dom, wodę
użytkową a wszystko to przebiega właści
wie bez udziału użytkownika, dzięki wy
sokiej autom atyzacji procesu spalania.
Wystarczy nastawić żądaną temperaturę na
sterowniku zamontowanym „tuż pod ręką”
np. w pokoju dziennym. Resztę wykonują
urządzenia, w które wyposażony jest ko
cioł c. o.
Środowisko
Troska o nasze środowisko naturalne po
woduje, że przy wyborze paliwa ogromne
znaczenie mają względy ekologiczne. Spo
śród trzech powszechnie używanych paliw
pierwotnych (kopalnych) - węgla, oleju
opałowego i gazu ziemnego, najbardziej

przyjaznym dla środowiska, w którym ży
jemy, jest właśnie gaz ziemny. Podczas jego
w ydobycia i transportu zachow ane są
wszelkie warunki ochrony środowiska.
W skład gazu ziemnego wchodzą prawie
wyłącznie metan i obojętny azot, a nie wy
stępują w nim siarka oraz metale ciężkie
np. kobalt, ołów, rtęć. Dzięki temu w pro
cesie spalania nie tworzą się pyły, dwutle
nek siarki i nie powstają stale odpady spa
lania, jak popiół, żużel czy sadze. Do otrzy
mania takiej samej ilości energii podczas
spalania gazu emitowane jest do atmosfery
40% - 50% mniej dwutlenku węgla (powo
dującego groźny dla klimatu Ziemi efekt
cieplarniany) niż przy spalaniu węgla oraz
0 25% mniej, niż przy spalaniu oleju opa
łowego. Dokładne sterowanie procesem
spalania gazu ziemnego jest wyjątkowo
proste i pozwala na dodatkowe zmniejsze
nie emisji szkodliwych substancji. Duże
znaczenie ma też wysoka sprawność ener
getyczna urządzeń gazowych, dzięki któ
rej ogranicza się zużycie energii, to z kolei
zmniejszenie produkcji zanieczyszczeń
1 mniej zużytego gazu na jej wytworzenie.
Pieniądze
Decydując się na rodzaj energii, która
ogrzewać będzie dom, warto dokonać pro
stej kalkulacji. Za przykład niech posłuży
domek jednorodzinny o powierzchni ok.
150 m2, na ogrzanie, którego potrzeba w
sezonie 5 ton węgla ( w kalkulacji uwzględ
niono ceny paliw obowiązujące od maja
2000 r., cena cieplika wg PEC - Poznań,
ceny gazu bez opłaty abonamentowej 2,49
zł/ m-c).
Węgiel. Ponieważ cena tego paliwa wyno
si 410 zł za tonę, to całkowity koszt węgla
wyniesie 2.050 zł, nie licząc kosztów trans
portu, rozładunku oraz brudnych rąk i dźwi
gania wiader.
Olej opałowy. Równowartość 5 ton węgla
to 3000 litrów oleju, którego cena jednost
kowa wynosi 1,30 zł. Oznacza to, że ogrze
wanie tym paliwem będzie kosztowało
3.900 zł.
Energia elektryczna. Aby uzyskać równo
wartość energii otrzymanej z 5 ton węgla,
trzeba zużyć 26.700kWh, co przy taryfie
normalnej (0,371 zł za 1 kWh) da kwotę
9.906 zł
Cieplik. Równowartość 5 ton węgla to 94
GJ. Przy cenie 37,010 zł za 1 GJ ogrzewa
nie tym rodzajem energii kosztować będzie
3.479 zł.
Gaz ziemny. Aby w komforcie przetrwać
zimę, wykorzystując energię równoważną
energii uzyskanej z 5 ton węgla trzeba zu
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żyć ok. 3.100 m3 gazu wysokometanowego (GZ - 50) lub ok. 4.100 m3 gazu zaazotowanego (GZ - 35). Biorąc pod uwagę
ceny gazu (0,92 zł i 0,585 zł za m3) koszt
ogrzewania wyniesie odpowiednio: 2.852
zł (GZ - 50) lub 2.399 zł (GZ - 35).
Należy oczywiście pamiętać, że na zużycie
energii mają również wpływ takie czynni
ki, jak izolacja cieplna budynku (ocieple
nie ścian, szczelność okien, uszczelnienie
drzwi do nieogrzewanych pomieszczeń),
rodzaj zainstalowanego urządzenia do spa
lania paliwa, warunki pogodowe oraz na
sze indywidualne upodobania co do tem
peratury panującej w domu. Nie zmienia
to jednak faktu, że wśród ekologicznych
źródeł energii to właśnie gaz ziemny jest
najłagodniejszy dla naszych portfeli.
Ciekawym zjawiskiem jest obserwowany
spadek rocznego zużycia gazu w gospodar
stwach domowych, wykorzystujących gaz
do uzyskania ciepłej wody i ogrzewania.
Głównym powodem tej korzystnej dla port
feli użytkownika gazu tendencji jest coraz
lepsza jakość produkowanych urządzeń
gazowych, które funkcjonują bardziej eko
nomicznie. Także coraz powszechniejsze są
umiejętności w społeczeństwie w dążeniu
do racjonalnego oszczędzania energii. W
swoich domach / mieszkaniach w chwili
obecnej z gazu ziemnego korzysta w Pol
sce ponad 6,8 min gospodarstw domowych.
Biorąc pod uwagę zalety tego źródła ener
gii - aktualni użytkownicy gazu dokonali
dobrego wyboru. Państwo również macie
taką okazję, jeśli skorzystacie z oferty Wiel
kopolskiego Zakładu Gazowniczego, któ
rą dostarczyli do Waszych domów przed
stawiciele gazowni.
Ewa Szwajorek
Za tydzień proponujemy kolejne „spotka
nie z gazem ” na łamach „W ronieckich
Spraw”.

Osoby zainteresowane ofertą
Wielkopolskiego Zakładu
Gazowniczego zapraszamy do

Punktu Obsługi Klienta
we Wronkach
W każdy poniedziałek i środę
w godzinach 11.00- 17.00
przy ulicy Ratuszowej 3
(zaplecze ratusza)
tel. 0-607 23 31 23
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SPOJRZENIA

To j e s t
m o ż liw e
Każdy z nas, przechodząc obok wronieckiego cmentarza parafialnego lub space
rując alejkami po nim, bez trudu dostrze
ga rozlatujący się płot. Nie potrafię okre
ślić wieku tego ogrodzenia, widzę jednak
dziury, połamane sztachety, pochylone
przęsła i popękane murowane słupki.
Czy tak być musi? Pieniędzy na to zada
nie nie mam - mówi ksiądz proboszcz, Je
rzy Stachowiak. Dostrzegam te zaniedba
nia i boli mnie to tak samo ja k i innych.
To zbyt duży koszt, aby zrobić to ze skła
dek parafian „na tacę".
Policzyłam przęsła i sztachety. Oto wyni
ki: wokół cmentarza zamontowano 161
przęseł, wykonanych z (średnio) 27 drew
nianych sztachet. Czyli, na nowy płot po
trzebne są 4347 sztachety. Jedna sztacheta
ma w przekroju 4,5x 3,5 cm i 120 cm dłu
gości. Po przemnożeniu przez ich liczbę
otrzymujemy nieco powyżej 8 m3(kubików)
obrobionego drewna. Doliczmy 30% na
odpad, czyli w przybliżeniu potrzebujemy
11 m3drewna tartacznego.
Ponadto należy wymienić 644 poprzeczki
łączące sztachety 2x10x300 cm. Licząc tym
samym wzorem będzie to ok. 5 m3. Razem
16 m3. Koszt 1 m3 wynosi około 500 zł
(x 16 m3= 8.000 zł). Ale to tylko drewno.
Potrzebne będą jeszcze inne materiały, jak
gwoździe, środki konserwujące..., i robo
cizna. Powiedzmy: razy 5, tj. 40 tys. zł. (?)
- Dużo? Można porównać z kwotami, któ
re wydatkowane są na prace komunalne, np.
na chodniki ul. Kościelnej.
Po co te rozważania? Tak z ciekawości, ile
złotych przypadłoby na jednego dorosłego
mieszkańca Wronek - 3,33 zł, albo na jed
ną rodzinę opiekującą się grobem bliskich
na tym cmentarzu - trochę więcej. Zgadzam
się, jest to wydatek, ale nie aż tak duży, aby
go nie udźwignąć.
Póki co, proponuję zbiórkę pieniędzy na ten
cel w czasie Święta Zmarłych i w Dzień
Zaduszny (na wzór tego, co czynił Jerzy
Waldorf). Na każdym grobie można zapa
lić jeden znicz mniej, (na pewno zmarli nam
to wybaczą), a pieniądze przeznaczyć na
ogrodzenie - zaoszczędzimy na wywózce
co najmniej jednego kontenera śmieci
i wyemitujemy mniej spalin do atmosfery.
Na tym cmentarzu spoczywają ciała zasłu
żonych mieszkańców Wronek, znanych
i nieznanych bohaterów, którzy stracili ży
cie za wolność i suwerenność ojczyzny, tu
taj spoczywają nasi bliscy. To święte miej
sce, które winniśmy otaczać czcią.
Krystyna Tomczak
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Z MAŁA RO ZM O W Y
- Cóżeś taka ochwacona? - przywitałam
Małą w drzwiach.
- Mieliśmy biegi... Powiatowe... - wysapała i zaległa w fotelu.
- Dać ci coś? Wody? Herbaty? Soku? Coś
do jedzenia?
- Nie mam siły... - jęknęła teatralnie, ale
zaraz się ożywiła: - A te gruszki już doj
rzały?
- Dojrzały, dojrzały - Uśmiechnęłam się
do siebie i zniknęłam w kuchni.
- A wiesz, Jola skręciła sobie kostkę - po
informowała mnie Mała.
- Niedobrze... Jak to się
stało? - postawiłam przed
Małąjej ulubione owoce.
- Biegła i tak jakoś po
stawiła... - Mała zademonstrowała mi, jak
należy skręcać sobie nogę, jednocześnie
wyciągnęła rękę po gruszkę. Jej zmęczenie
wyparowało.
- I co? - za przykładem Małej sięgnęłam
do miski.
- 1 nic. Ma zwolnienie I została bohaterem
biegów.
- Z powodu nogi?
Mała pokiwała głową, bo buzię miała zaję
tą. Przełknęła i wyjaśniła:
- Bo ona z tą nogą biegła do samego koń
ca... Skręciła zaraz na początku, ale leciała
dalej. Bo pan od wuefu powiedział, że
mamy dać z siebie wszystko, a nawet wię
cej. Żeby się pokazać. I potem pochwalił
Jolę za postawę sportową. I powiedział, że
za tę jej kostkę będzie wyczytana na apelu.
Jako przykład do naśladowania.
- No, popatrz... Kto by pomyślał... To ład
nie... - Patrzyłam, jak Mała młóci gruszkę
ze skórą i pestkami.
- Nie wiem, czy ładnie, bo ta noga wyglą
dała paskudnie i pielęgniarka powiedziała,
że to była głupota, że gdyby nie biegła, to
wystarczyłby okład z lodu. A tak może być
gips.
- Ooo... To brzydko... A ogryzek zostaw,
nie musisz... - nie wytrzymałam.
- Coś ty, to najzdrowsze! - Mała popatrzy
ła na ogryzek i na mnie. -.N o i teraz sama
nie wiem... - Mała zamyśliła się.
- Czy zostawić ogryzek?
- Nie... - Mała jednym kłapnięciem roz
wiązała problem ogryzka. - Jak to jest...
Czy ta postawa sportowa to coś dobrego
czy wprost przeciwnie...
- Przecież to coś jak honor...
- No właśnie! Z tym honorem to też jest
różnie - podchwyciła Mała i wyjęła z ust
ogonek.
- Co ty opowiadasz? Jak to - różnie?
-N orm alnie! A z szablami na czołgi to co?
Honorowa głupota! A jak Zenek przegrał
zakład i honorowo wlazł na tego kaszta
nowca, to też była głupota. Ale honorowa!
I ta noga Joli i jej postawa sportowa to też
było głupie...
- I tak, i nie... Noga się zagoi, a wszyscy
będą pamiętać, że Jola się wykazała...

- Iii tam, zapomną! Zawsze zapominają.
0 tym dobrym to nawet szybciej niż o złym.
Jak Krzyś z Tomkiem wynieśli wszystko
pierwszakom z klasy, wiesz, gazetkę prze
nieśli do tych z drugiej i na odwrót, to szko
ła przez miesiąc huczała! A jak Agnieszka
zajęła pierwsze miejsce na olimpiadzie
z polskiego, to tylko na apelu dyrektorka
powiedziała i już. Od razu zapomnieli. Mała zajęła się kolejną gruszką.
- Nie gadaj, bo na koniec roku Agnieszka
d o stała
na
pew no
nagrodę,
a Krzyś i Tomek mieli ob
niżone sprawowanie!
- Coś ty! Nikt nic niko
mu nie obniżał! Oni się
potem zrehabilitowali.
Społeczną działalnością przy sadzeniu
kwiatków na klombie. Tuż przed końcem
roku. A nagród było mało i Agnieszka do
stała tylko jedną książkę za całokształt. I
tak jej się należała za stopnie.
- Ale to Jolę pokażą na apelu jako przy
kład, a nie Krzysia i Tomka! - palnęłam
z desperacji.
- Joli bym chyba nie naśladowała... - Mała
skrzywiła się z dezaprobatą. - Wolałabym,
jak już, tego boksera, co zszedł z ringu.
- Ładny gips... - obruszyłam się. - Prze
cież on uciekł z pola walki!
- No właśnie! Miał odwagę zadbać o sie
bie! Nie tak jak Jola. Ona biegła, bo bała
się zrezygnować. I tak wiedziała, że nie
wygra, ale bała się, że ją potem wyśmieją.
Wiesz, ile trzeba odwagi, żeby tak iść, kie
dy wszyscy gwiżdżą i rzucają jedzeniem
1 czym tam mają? On tak szedł i wiedział,
że będą na nim wieszać psy, ale miał od
wagę.
- Ty mówisz, że to odwaga? Przecież on
w ten sposób stracił twarz...
- Coś ty! Tamten mógł go nawet zabić,
rozumiesz? A co by miał, gdyby bił się
dalej? Na pewno nie twarz... - Mała za
mknęła sobie buzię gruszką.
- A niesława? A hańba dla polskiego spor
tu? - nie dawałm za wygraną.
- Iii tam! Dyrdymały! Nie mówi mi, że jego
lekarz i trener nie wiedzieli, że się taka
międzynarodowa hańba szykuje! - odpo
wiedziała z pełnymi ustami. - I co, miał
się dać potrzaskać dla idei? I dostać w na
grodę śliczn y gipsow y kom binezon?
A może zasłużyć na odznaczenie za posta
wę? Pośmiertne? - Mała nabrała powie
trza - A gdyby musiał zejść z ringu, żeby
stanąć w obronie czyjegoś życia lub zdro
wia? To by było w porządku?
- Chyba tak...
- On przecież stanął w obronie życia i zdro
wia! Swojego!
- Wiesz, jeżeli zostaje się sportowcem, to
ryzyko jest wkalkulowane...
- A czy jeżeli zostaje się sportowcem, to
automatycznie przestaje się być człowie
kiem?
(am)

Ładny gips
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Piłka nożna. I liga

K u ch en n i" lepsi
Amica Wronki aż 6:2 pokonała na wyjeździe Orlen Płock. W pojedynku dwóch zakła
dowych klubów „nafciarze” byli tłem do znakomicie dysponowanych „kuchennych”.
Pojedynek zaczął się dla Arniki pechowo.
W 4. minucie po fatalnej interwencji Ma
cieja Mielcarza bramkę dla Orlenu zdobył
Mariusz Nosal. W 20. minucie Radosław
Biliński w rzucił piłkę z rzutu rożnego
wprost na głowę Pawła Kryszałowicza, a
reprezentacyjny napastnik nie miał proble
mów z pokonaniem Jarosława Krupskiego.
Dwanaście minut później Kryszałowicz
strzelił z rzutu wolnego w spojenie płoc
kiej bramki - piłka odbiła się od linii bram
kowej, dopadł do niej Grzegorz Król i z
najbliższej odległości ulokował w siatce. W
64. minucie w sytuacji sam na sarn z Krup
skim sfaulowany został Remigiusz Sobo
ciński. Sędzia podyktował rzut kamy, jego
pewnym wykonawcą był Mariusz Kukieł
ka. Sześć minut później Kryszałowicz wy-

manewrował płocką obronę i podał do Kró
la, „Królik” podwyższył na 4:1. W 86. mi
nucie, zdaniem sędziego, Dariusz Dudka
faulował Radosława Sobolewskiego. Rzut
kamy na bramkę zamienił Paweł Bocian.
Końcówka meczu należała do Arniki. Już
w doliczonym czasie gry po podaniu Mar
ka Zieńczuka Król po raz trzeci wpisał się
na listę strzelców. Minutę później po indy
widualnej akcji Tomasz Dawidowski pod
wyższył na 6:2.
Amica po spotkaniu z Orlenem awansowa
ła na czwarte miejsce w tabeli, zaś płocki
trener, Albin Mikulski stracił posadę. Ze
spół wroniecki ma na koncie 21 punktów,
do lidera - Wisły Kraków traci siedem
„oczek”.
AH

Piłka nożna. III liga

Niepokojący kurs
Po porażce u siebie Arniki II z Lignomatem Jankowy 1:2, „kuchenni” przegrali
w Stargardzie Szczecińskim 1:3. W niedzielę, o godz. 11.00 „druga” podejmować bę
dzie Mień Lipno. Wronieccy kibice liczą, że fatalna passa zostanie wreszcie przerwana.
W środę (18 października) Amica II grała
w Popowie z Lignomatem Jankowy. W po
jedynku tym po raz pierwszy przed wroniecką publicznością wystąpiła dwójka „ekslechitów”: Grzegorz Matlak i Jacek Kubicki.
Mecz był wyrównany. Pierwszą bramkę
strzelili goście - w 44. minucie Czesława
Michniewicza przelobował Jacek Bonia.
Amica wyrównała w 83. minucie po strza
le w długi róg Grzegorza Matlaka. Dwie
minuty po regulaminowym czasie gry sę
dzia „dopatrzył się” zagrania ręką w polu
karnym Arniki. Decyzję arbitra skomento
wał dosadnie Michniewicz - za niecenzu
ralne słowa obejrzał drugą żółtą i w konse
kwencji czerwoną kartkę. Karnego pewnie
wykorzystał Leszek Rysiecki i Lignomat
wygrał 2:1. - Co po takim sędziowaniu
mam powiedzieć w szatni moim chłopcom?

Czego się oni uczą? - pytał po meczu roz
goryczony trener Michniewicz.
W niedzielę (22 października) Amica II spo
tkała się na wyjeździe ze Błękitnymi Star
gard Szczeciński. W 35. minucie w polu
karnym gospodarzy sfaulowany został Jaro
sław Bieniuk. „Jedenastkę” na bramkę za
mienił Matlak. Cztery minuty później Piotr
Rast doprowadził do wyrównania. W 66.
minucie fatalnie interweniował Paweł Igna
siński, strzelając sobie bramkę samobójczą.
Pięć minut później Tomasz Kwaśniewski
zdobył trzecią bramkę dla Błękitnych.
Amica II po szesnastu kolejkach ma w do
robku siedemnaście punktów i zajmuje pięt
naste miejsce w tabeli. Tabelę zamyka (na
21. miejscu) Polferries Kołobrzeg (10 pkt.).
AH

Piłka nożna. Poznańska A-klasa

O s ta tn ia asysta k a w a le ra
Czarni po wygranej 6:0 z KP Kamionna wyraźnie się rozstrzelali. W Strzyżewie
zaaplikowali gospodarzom cztery bramki.
Pierwszą bramkę wróblewianie zdobyli już
w 8. minucie - Mariusz Drożyński huknął
z 30 metrów nie do obrony. Czternaście
minut później Robert Ignasiński zachował
się przytomnie w polu karnym i było 2:0.
W 64. minucie ten sam zawodnik po indy
widualnej akcji strzelił trzeciego gola dla
Czarnych. Sześć minut później po dokład
nym podaniu Jacka Górala Piotr Brzóska
podwyższył na 4:0. Trzy minuty przed koń
cem gospodarze strzelili honorową bram
kę. Czarni pokonali Wicher Strzyżewo 4:1.
Wronieckie Spraw y 42(172) 2000

Zwycięstwo było w pełni zasłużone, wró
blewianie przeważali przez cały mecz. War
to wspomnieć, że po rocznej przerwie (służ
ba wojskowa) zagrał Marek Prętki; zaś
ostatni mecz i asystę jako kawaler zaliczył
Jacek Góral (żeni się w najbliższą sobotę).
Czarni Wróblewo mają rozegranych dzie
więć spotkań i z siedemnastoma punktami
na koncie zajmują trzecie miejsce w tabe
li. Wróblewianie do lidera - Huraganu Michorzewo tracą tylko jeden punkt.
AH

Pierwsza
porażka
Po ośmiu zwycięstwach z rzędu pierw
szą porażkę poniosła Warta Wartosław,
która przegrała 1:2 w Sękowie. Nowi
Nowa Wieś pokonali u siebie LZS Otorowo 5:3.
Trener Warty, Rafał Kudliński obawiał się
meczu w Sękowie: - Liczyłem, że może
my przegrać - powiedział „Wronieckim
Sprawom”. Zgodnie z przewidywaniami
sękowianie zagrali z pełną determinacją i...
brutalnie. Pierwsza bramka padła w 30.
minucie po błędzie wartosławskiej obrony.
Warta wyrównała dziesięć minut po prze
rwie po celnym trafieniu Tomasza Duczkowskiego. W 65. minucie „strzał życia”
oddali goście i było 2:1. Choć „warciarze”
w końcówce mieli parę dogodnych sytuacji
do strzelenia gola, więcej bramek już nie
padło. - Przegraliśmy,' ale najważniejsze,
że nikomu nic się nie stało. To nie do po
myślenia, żeby rozzłoszczeni kibice z Sę
kowa co chwilę wchodzili na boisko twierdzili zgodnie wartosławscy piłkarze.
Nowi byli faworytami w pojedynku z LZS
Otorowo. Gospodarze pierwszą bramkę
zdobyli w 15. minucie po strzale Mariusza
Rżysko. Trzy minuty później Damian Mi
kołajczak podwyższył na 2:0. Po przerwie
goście zabrali się do odrabiania strat i w
ciągu kilku minut strzelili dwie bramki.
W 55. minucie trzecią bramkę dla Nowych
zdobył Wojciech Kalotka. Chwilę później
było 3:3 i zrobiło się nerwowo. Gospoda
rze wyprowadzili jednak dwie szybkie kon
try i po bramkach Sławomira Walichta oraz
Mariusza Rżysko zespół z Nowej Wsi pro
wadził 5:3. Do końca spotkania wynik nie
uległ już zmianie.
___ __________________________ AH
Piłka nożna. Liga LZS-ów

N ow y lider
W ósmej kolejce spotkań Błękitni Zamość
pokonali Grom Rzecin i awansowali na
pierwsze miejsce w tabeli (dotychczasowy
lider - Sokół Jasionna pauzował). Główny
kandydat do mistrzowskiego tytułu - Iskra
Biezdrowo wysoko pokonał Świt Piotrowo.
Do ciekawego meczu dojdzie w następnej
kolejce - Sokół Jasionna podejmować bę
dzie Błękitnych Zamość.
22 październik
Błękitni Zamość - Grom Rzecin 3:2
Fortuna Ziel. Góra - Sparta Kluczewo 4:2
Płomień Kłodzisko - LZS Obrowo 3:1
Tęcza Chojno - Huragan Stróżki 5:0
Iskra Biezdrowo - Świt Piotrowo 6:2
Sokół Jasionna - pauza
( Tabela na str. 10)
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Kraksa na Zamościu
16 października na skrzyżowaniu My
śliwskiej i Jaworowej kierowca forda
scorpio, wyjeżdżając z ulicy podporząd
kowanej, wymusił pierwszeństwo prze
jazdu i doprowadził do zderzenia z oplem
vectra. Kobietę, która kierowała fordem,
ukarano mandatem w wysokości 300 zł.
Przeciw sprawczyni wszczęto także spra
wę kamą - następnego dnia okazało się
bowiem, że podczas zderzenia pęknięcia
ręki doznała pasażerka opla.

Pijany awanturnik na rowerze
17 października w Nowej Wsi zatrzyma
no nietrzeźwego rowerzystę (2,40 prom.).
Cyklista uciekał z domu po tym, jak żona
wezwała do awanturującego się męża
policję.

Do W ronek zjechali korespondenci LZS

Pod w rażeniem Arniki
W sobotę gościli we Wronkach wiejscy działacze sportowi z różnych stron Polski. Byli
pod wrażeniem obiektów piłkarskich Arniki.
Działacze, będący jednocześnie dziennikarza
mi LZS-owskiego miesięcznika „Wiadomo
ści Sportowe”, co roku goszczą w innej czę
ści Polski. Zjazdom towarzyszą spotkania z
miejscowymi władzami samorządowymi,
działaczami, sportowcami. W tym roku - na
zaproszenie przewodniczącego Rady Miej
sko-Gminnej LZS w Pniewach, Andrzeja
Kobylczaka - korespondenci „Wiadomości”
zjechali do powiatu szamotulskiego. Dzien
nikarze od piątku gościli w Pniewach. Do
Wronek zawitali w sobotnie popołudnie.
Wiejscy korespondenci najpierw zwiedzili
stadion Arniki przy ulicy Leśnej, następnie
pojechali obejrzeć obiekty sportowe w Popowie. - Jesteśmy pod wrażeniem tego, co tu
widzimy. Takiego zaplecza nie mają najwięk
sze polskie kluby - mówili goście. W czasie

zwiedzania obiektów Arniki koresponden
tom „Wiadomości” towarzyszyli członko
wie Zarządu Rady Gminnej LZS we Wron
kach. Wizyta we Wronkach zakończyła się
kolacją w „sali lustrzanej” Wronieckiego
Ośrodka Kultury. Działaczy sportowych w
roli gospodarza podjął wroniecki burmistrz,
Kazimierz Michalak oraz zastępca prze
wodniczącego Rady Miasta i Gminy Wron
ki, Zenon Wiczyński. Kolacja była okazją
do dyskusji: poznania zasad finansowania
sportu we Wronkach, wymiany doświad
czeń i spostrzeżeń. Miłym akcentem wie
czoru był toast wzniesiony za zdrowie pil
skiego korespondenta - Ulryka Jankę, ob
chodzącego 50-lecie działalności w Ludo
wych Zespołach Sportowych.
AH

Zapalny Mokrz
Po niedługim czasie znów doszło do po
żaru w Mokrzu. 18 października spalił się
budynek gospodarczy, który był własno
ścią Nadleśnictwa we Wronkach. Jedno
znacznej przyczyny pożaru nie ustalono.

Nieuważna cyklistka
21 października na ulicy Nowowiejskiej
podczas zatrzymywania się renault nie
oczekiwanie na tył samochodu najechała
starsza wiekiem rowerzystka. Na szczę
ście nikomu nic się nie stało.

Ropa na drodze
Tego samego dnia policja przyjęła zgło
szenie, że na jezdni w Bobulczynie roz
lana jest ropa. Do usunięcia niebezpiecz
nej plamy wezwano straż pożarną. Oka
zało się, że paliwo pochodziło z ciągnika
rolniczego, którego w łaścicielem jest
SKR Bobulczyn. Sprawą zajęła się sza
motulska policja.

Powiatowe mistrzostwa szkół ponadpodstawowych w piłce nożnej

Lekcja pokory
Nieoczekiwanym zwycięzcą powiatowych mistrzostw szkół ponadpodstawowych zo
stali piłkarze Zespołu Szkół Zawodowych w Szamotułach. Wicemistrzowie wojewódz
twa wielkopolskiego - ZSZ nr 2 we Wronkach zajęli ostatnie miejsce.
Turniej rozegrany został w czwartek (19 paź
dziernika) na stadionie Arniki w Popowie.
W zawodach uczestniczyły trzy drużyny: Ze
spół Szkół nr 1 we Wronkach, Zespół Szkół
Zawodowych nr 2 we Wronkach i ZSZ w Sza
motułach. Mistrzostwa rozgrywano systemem
każdy z każdym, do rozgrywek rejonowych
awansowała drużyna, która zgromadziła naj
więcej punktów.

Kobieca fantazja?

Zdecydowanym faworytem czwartkowego
turnieju byli piłkarze ZSZ nr 2 we Wronkach.
Reprezentacja ta w czerwcu zagrała w wiel
kim finale i wywalczyła wicemistrzostwo
województwa wielkopolskiego. Faworyt grał

21 października wieczorem wroniecka
policja została powiadomiona przez ofi
cera dyżurnego w Pniewach, że na prze
jeździć kolejowym we Wronkach doszło
do kolizji peugot 406 z fiatem 125p. Po
zderzeniu kierowca i pasażerowie duże
go fiata mieli rzekomo grozić niebez
piecznymi narzędziami kierującej peugotem. Na miejsce zdarzenia udali się wronieccy policjanci. Na podstawie relacji
naocznych świadków ustalono, iż spraw
cą kolizji była kobieta, która kierowała
peugotem. Nikt też nie widział, żeby ko
mukolwiek grożono.

ku z zaczepianiem gości przez dwóch mło
dych mężczyzn na uroczystości w „Borowiance”. W trakcie zatrzymywania jeden z napast
ników znieważył policjantów, drugi stawiał
opór. Obu udało się zatrzymać dzięki pomo
cy uczestników uroczystości. Chuliganów
przewieziono do Izby Wytrzeźwień w Pozna
niu (mieli 1,78 i 1,95 prom.). Za zakłócanie
spokoju - zostanie wszczęty wniosek do ko
legium, za znieważanie policjantów i stawia
nie czynnego oporu - sprawa karna.

Zakłócali uroczystości
22 października w nocy do policyjnego
patrolu na ulicy Poznańskiej zwrócił się
mężczyzna. Prosił o interwencję w związ-

1 0 --------------------

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

jednak kiepsko - w pierwszym meczu prze
grał z w roniecką,jedynką” 1:3 (1:1); mu
siał uznać również wyższość szamotulan,
ulegając im 1:3 (0:1). Ponieważ w innym
meczu ZSZ w Szamotułach pokonał aż 4:1
(1:1) ZS nr 1 we Wronkach - szamotulanie
wywalczyli komplet punktów i zajęli pierw
sze miejsce w turnieju. Szamotulscy piłka
rze awansowali do dalszych rozgrywek
w pełni zasłużenie - grali mądrze i ambit
nie. Reprezentacja ta stanowiła kolektyw.
Nie można powiedzieć tego o wronczanach,
którzy często zapominali, że piłka nożna
jest grą zespołową.
AH
Piłka nożna. Liga LZS-ów

N ow y lider
(dokończenie ze str. 9)
Tabela
1. Błękitni Zamość
2. Iskra Biezdrowo
3. Sokół Jasionna
4. Tęcza Chojno
5. Płomień Kłodzisko
6. LZS Obrowo
7. Sparta Kluczewo
8. Grom Rzecin
9. Fortuna Z. G.
10. Świt Piotrowo
11. Huragan Stróżki

8
7
7
7
7
7
7
7
7
8
8

18
17
15
13
12
12
7
7
6
6
2

25:20
31:16
23:11
24:15
28:13
25:17
9:12
12:19
19:30
13:36
15:35
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SOBOTA - 28.10.2000, w godz. 8.00 - 13.00

THE BLAIR WITCH PROJECT

B o r e k , te l.: 2 5 4 01 3 4

Horror
Reżyseria: Daniel Myrick & Eduardo Sanchez
Obsada: Heather Donahue, Michael Williams, Joshua Leonard
Czas projekcji:85 min.

NIEDZIELA - 29.10.2000, 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 S a li R y c e rs k ie j K L U B

Trójka studentów szkoły filmowej wyposażonych w kamery wi
deo wyrusza na wyprawę w okolice Burkittysville.Chcą nakręcić
dokumentalny film inspirowany lokalną legendą o wiedźmach
z Blair. Legenda głosi, że od dwóch wieków w tych okolicach
wiedźmy torturowały i zabijały dzieci. To, co wydawało się pro
stym zadaniem, zamieniło się w koszmar. Rok później znalezio
no tylko nagrane taśmy. Studentów nigdy nie odnaleziono. „The
Blair Witch Project” jest jedną z odnalezionych taśm.
Film bardzo mi się podobał. Chociaż jest nakręcony po amator
sku, wywarł na mnie niesamowite wrażenie. Wrażenie, jakie po
winien wywrzeć prawdziwy horror.
Anita

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

Kino „Gwiazda”
te l.: 2 5 4 0 2 2 9

OFERTY PRACY
Powiatowy Urząd Pracy
Szamotuły, tel.: (061) 29 20 299
Powiatowy Urząd Pracy w Szamotułach informuje 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.
Szamotuły - 735
- kelnerka na 1/2 etatu, praca do
17.00 do 22.00
Kaźmierz - 736
- traktorzysta
Szamotuły - 737
- agenci ubezpieczeniowi z do
świadczeniem w handlu
Pniewy - 738
- trzech murarzy, trzech mala
rzy, umiejętność szpachlowania
i nakładania Nidy Gips
Obrzycko - 741
- 5 krawcowych szycie lekkie
O stroróg - 742
- 5 krawcowych, szycie ciężkie

Szamotuły - 744
- kierownik piekarni i piekarz
ciastkowy, praktyka
Galowo - 745
- barman, osoba młoda, mile wi
dziana obsługa kom putera i
kasy fiskalnej,
Wronki - 746
- Kierowca kategorii B, do 50
lat, znajomość niemieckiego i
przeprowadzania odpraw cel
nych
Szamotuły - 747
- dekarz - blacharz,
Sierosław - 749
- ślusarz narzędziowy lub frezer,

K ą ś liw e ze U!
Jeśli nic brAk Ci 0&WA51 i bowcipw, ZAStrz pióro
(twbzicż jęzor) i MApisz/zA&zwoti! KURIEREK
WRONIECKł czcUa ha spojrzcniA z nietoperzej
p e rsp e k ty w y .

Z a każdy gest pom ocy, za słow a pocieszenia
za udział w pożegnalnej cerem onii pogrzebow ej
za każdą m odlitw ę, w iązankę, kw iat, znicz....
za chw ile w spom nień o m ojej w spaniałej M am ie

śp. Helenie Wieczorek
dziękuję Przyjaciołom, Młodzieży, Rodzinie,
Duszpasterzom, Sąsiadom, Znajomym WSZYSTKIM
Barbara Woźniak z Rodziną

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 sobieprawo decydowania opublikowaniu otrzymanych materiałów,
dokonywania skrótów, zmiany tytułów i adiustacji. Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada.

tel. (067) 25T34 34
fax: (067) 254 16 16

Adres redakcji: 64-510 Wronki, ul. Powstańców Wlkp. 23

e - mail:

wronieckie @ priv5. onet.pl
a 0/170)

Mamo - choć kwiaty przykryły Twą mogiłę
Jesteś wśród nas - w pamięci naszej żyjesz

W ydaw ca: Towarzystwo Miłośników Ziemi Wronieckiej, siedziba: 64-510 Wronki, ul. Szkolna 2.
Redaktor naczelny: Paweł Bugaj.

wronieckie
sprawy •

O.

Tytuł:
Prod. /o d lat
WIELKA NIEDŹWIEDZICA
USA/ 12
2 4 .1 0 - 29.10/20.00
W MATNI
USA/ 15
3 0 .1 0 - 3.11 / 18.00
KLUB 54
U S A /15
3 0 .1 0 - 3.11 / 20.00
KAWALER
USA/ 15
Kasa kina czynna na godzinę przed seansem.
W soboty kino nieczynne.

Data/godz.:
2 4 .1 0 - 29.10/ 18.00

Numer zamknięto 23.10.2000 r.

onnn
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TO & OWO
Szachy.
Indywidualne m istrzostwa Wronek

Bo zwolnili
rodzice
W miniony czwartek (19 października)
we Wronieckim Ośrodku Kultury roze
grane zostały indywidualne mistrzostwa
Wronek w szachach.

ZADZWONIŁ TELEFON
w czasie dyżuru redakcyjnego:

jest udział samorządu lokalnego itp.)

Nie ma mnie w tej chwili we Wronkach, dla
tego od czasu do czasu próbują „wejść"
na naszą stroną Internetu, aby dowiedzieć
sią, co nowego w moim mieście. Niestety,
muszą przyznać, że szybko leczą sią z no
stalgii, widząc zawartość wirtualnej stro
ny. Kto to prowadzi? Kto ośmiesza moje
miasto? Z tych informacji nic konstruktyw
nego nie wynika! To informacje dla przed
szkolaków przed zerówką, one chątnie oglą
dają obrazki, te starsze potrafią ju ż coś
przeczytać - młodzieńczy głos nasilał się
z minuty na minutę.

- Zakończenie remontu ul. Partyzantów
-jedno zdjęcie w trakcie budowy, drugie po remoncie. Bez najmniejszej informacji.

Po zakończonym dyżurze weszliśmy na
stronę www.wronki.wlkp.pl. aby spraw
dzić, co tak zbulwersowało naszego roz
mówcę.
Rozpoczęliśmy od aktualności:

W rywalizacji szkół podstawowych wzięli
udział uczniowie SP nr 1 i SP nr 3 we Wron
kach oraz jedna osoba z Nowej Wsi, którą
specjalnie na turniej zw olnili rodzice.
W kategorii podstawówek u dziewcząt
triumfowała Zuzanna Szwak, druga była
Karina Krobska, trzecia Dominika Rosada;
wśród chłopców zwyciężył Bartłomiej Nowierski, drugie miejsce zajął Michał Urban,
trzecie Tomasz Sobański.
W zmaganiach gimnazjalistów uczestniczy
ły obie szkoły: biezdrowska i wroniecka.
Wśród dziewcząt pierwsze miejsce zajęła
Karoliną Galio, drugie miejsce wywalczy
ła Dagmara Perz, trzecie Joanna Białyńska.
Wśród chłopców triumfował Przemysław
Majcherczak, drugi był Jarosław Stacho
wiak, trzeci Daniel Weidemann.
W rywalizacji uczniów szkół ponadpodsta
wowych udział wzięli szachiści z Zespołu
Szkół nr 1 i Zespołu Szkół Zawodowych
nr 2 we Wronkach. Wśród dziewcząt zwy
ciężyła Monika Frąckowiak, drugie miej
sce zajęła Daria Frąckowiak, trzecie Anna
Garczarek. Spośród chłopców najlepiej spi
sał się Arkadiusz Moliński, drugie miej
sce wywalczył Łukasz Halamski, trzecie
Marcin Dorna.
Zwycięzcy grup otrzymali puchary, a wszy
scy wymienieni-upom inki rzeczowe, któ
re ufundował organizator m istrzostw Szkolny Związek Sportowy. Zawody były
udane i sprawnie przeprowadzone, jedyny
„zgrzyt” to brak reprezentantów z SP nr 2
we Wronkach, SP Chojno i SP Nowa Wieś.
- Albo świadczy to o braku zainteresowa
nia zawodami ze strony dyrekcji, albo dzieci
w tych szkołach nie mają od kogo nauczyć
się gry w szachy - powiedział nam sędzia
główny zawodów, Jan Mamet.
AH
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- P od p isan ie um owy o w sp ółp racy
z Bewervijk (dwa zdjęcia, nieczytelny akt
i kilka osób za stołem - bez podpisu, bez
daty, bez jednego zdania komentarza)
- Przeniesienie placówek samorządo
wych („Not Found” - nie znaleziono)
Projektowane usprawnienia komuni
kacyjne (zdjęcie z placem po rozebranym
kiosku, jednym zdaniem mówi się o ron
dzie na skrzyżowaniu ul. Chrobrego z Po
znańską - kiedy? brak danych)
-

Drugie zdjęcie - nieaktualne, zapowiadają
ce przebudowę ronda na Leśnej
- Rozbiórka pawilonu przy muzeum
(Not Found)
- Wręczenie medali za długoletnie poży
cie małżeńskie (z 29 sierpnia - jest paź
dziernik)
- Prace nad budową ronda (trzy zdjęcia
bardzo wolno ładujące sią -bez jakichkol
wiek informacji, np.: kiedy rozpoczęto bu
dowę, z jakich środków, kto buduje, jaki

- Remont ul. Polnej - dwa zdjęcia i żad
nego słowa komentarza.
W serwisie aktualności zawarto 15 infor
macji - w jakim stopniu są owe „aktualno
ści” aktualne (i interesujące), niech czytel
nik sam odpowie.
Ponieważjestem radną, postanowiłam prze
analizować, jakie wiadomości z działalno
ści Rady MiG Wronki podawane są do pu
blicznej wiadomości. Niestety, moje odczu
cia w tym momencie podobne były do od
czuć naszego rozmówcy.
Nie o takąjakość prezentacji działalności
naszego samorządu chodzi. Bulwersuje
zamieszczenie w całości na tej stronie wy
wiadu, jakiego przewodniczący rady udzie
lił na łamach „Gońca...”. Jeśli dwuletnia
praca rady była taka, jak ją przedstawiono
w wywiadzie, to zaszczytu obecnemu sa
morządowi nie przynosi. Zamiast konkret
nych danych możemy poznać odczucia
pana Przewodniczącego w stosunku do
dziennikarzy, posłów, starostwa... Nie ma
rozliczenia realizacji zamierzeń gospodar
czych, ujętych w budżecie minionego okre
su.
Początki są trudne - mówię swoim wycho
wankom - tylko ten nic nie popsuje, co nic
nie robi. Praca nad sobą, ambicja i zaanga
żowanie, odpowiedzialność za swój odci
nek pracy prowadzą do sukcesu. Przed po
kazem, występem, wystąpieniem, publikacjąpowinno się doskonalić umiejętności do
perfekcji. Tego życzę twórcom wronieckiej
wirtualnej strony internetowej, a zapewne
telefony do redakcji i odczucia użytkowni
ków Internetu będą bardziej pochlebne.
Krystyna Tomczak

KANCELARIA FINANSOWO-KSIĘGOWA
Zbigniew Przezwicki
POLECA USŁUGI:

64-500 Szamotuły ul. Sportowa 26N/10
Tel./Fax 0 61 292 61 12
NIP: 787-001-64-19

♦ PROWADZENIE DOKUMENTACJI KSIĘGOWO-PODATKOWEJ
♦ PLACE I ZUS
♦ REJESTRACJA DZL\ŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (REGON, US, ZUS)
♦ ANALIZY FINANSOWO-KSIĘGOWE (WNIOSKI KREDYTOWE)
+ WYPROWADZANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
Gwarantujemy fachową obsługę, popartą wykształceniem ekonomicznym
i wieloletnią praktyką nabytą w Urzędzie Skarbowym.
Zapraszamy do KANCELARII w SZAMOTUŁACH w godz. 8°°- 15(M
I
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REKLAMY • OGŁOSZENIA

PIECZĄTKI
KSERO

OGŁOSZENIA DROBNE

STACJA
KONTROLI POJAZDÓW

SZYBKIE TERMINY - WYSOKA JAKOŚĆ ■ KONKURENCYJNE CENY

NAJLEPSZE CENY PRZY DUŻYCH NAKŁADACH

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

Sklep nasienny Ireny Haató
oferuje w sprzedaży:
drzewa owocowe, krzewy róż,
torf ogrodniczy
Wronki, ul. Mickiewicza 36
Tel. 254 12 12

J

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________________

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

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

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

Dachówki - UN1BET 1BF, BRAAS, ROBEN,
W1EKOR, tel, 255 19 83_____________________
Blachy dachówkopodobnc - tel. 255 19 83_____
Blachy trapezowe Alu - cynk. tel. 255 19 83
Grzejniki aluminiowe i stalowe - tel. 255 19 83
Grzejniki miedziane „RADIATOR”
- tel. 255 19 83_____________________________

SZYBY ZESPOLONE,
szkło, lustra, usługi szklarskie,
okna drzwi, parapety, podłogi

Kotły węglowe i mialowc - tel. 255 19 83
Okna dachowe i ścienne PCV - tel. 255 19 83

GRAJ - Czarnków

Bramy garażowe uchylne - tel. 255 19 83

Zamkowa 8
tel. (0-67)

To gwiazdy z n e b a
dla C iebie

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

System dociepleń Atlas - tel. 255 19 83
Wełna mineralna „Rockwool” - tel. 255 19 83

255 20 56

Szamba PCY - tel. 255 19 83_________________

Sprzedaż
chryzantem wielkokwiatowych
ciętych i doniczkowych
przyjmujemy zamówienia
Ogrodnictwo Andrzej Michalak

T u l. (0 * 6 7 ) 212-3C1-59
{0 -6 7 1 2 5 4 - 1 - 9 0 0
http://iM urw .as.top.pt/

Sprzedam
działkę b u d ow lan ą

Wronki, Os. Zamos'ć, ul. Zacisze 10
Tel. 254 04 12

y

o pow. do 300 m2
w Sierakowie Wlkp.

P o s z u k u j ę m ie s z k a n i a d o w y n a ję c ia 12 -3 - p o k o jo w e g o . 0 6 0 4 5 8 9 8 15,
0 6 0 8 6 5 1 131__________________________

S p r z e d a m g a r a ż n a o s ie d lu S taszica.
t e l : 2 5 4 12 34__________________________
S a lo n ik F r y z j e r s k i - B o re k 10 H /2 (w
p o b liżu ap tek i) c zy n n y tak że w godzinach
w ie czo rn y ch . W izy tę ustal telefo n iczn ie:
0 604 4 5 8 772

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

KREDYTY
H IP O T E C Z N E
SAM O CH O DO W E
GOTÓW KOW E
do 48.000 PLN
do 3.000 PLN bez zgody współmałżonka
do 7.000 PLN

7F T OT j

fCpłego powieti
a
\ MONTAŻ

I

Przyjdź lub zadzwoń,
dopasujem y kredyt
do Twoich możliwości.
W ronki, ul. Poznańska 41
Tel.: (0-67)

Szamotuły, ul. Wiosny Ludów 11

DOGODNY DOJAZD I PARKING

Wronieckie Soraw u 421172) 2000

S p rz e d a m d z ia łk ę b u d o w la n ą w e
W ro n k a c h (Z a m o ś ć ). T el.: 0 6 0 6 44 98 02

W ro n k i - R y n e k 5 0 m 2 d o w y n a ję c ia n a
b iu ra , k a n c e la rię , in n e, tel.: 0 6 0 3 4 6 7 4 0 6

r ------------ <£•!•

L

S p r z e d a m p ó ł d o m u w c e n tru m W ronek.
K o n ta k t tel.: 0 6 0 6 4 7 8 0 3 8 _____________

S p rz e d a m F O R D A E S C O R T A C om bi
1,8 D , ro c z . 1994. T el.: 2 5 4 13 85

U nas tylko 50 gr
za słowo!

m 061 29 53 457

P raco w ałeś legalnie - Niemcy, Europa Za
chodnia, o d zy sk u jem y p o d atek .
Tel,: (0-71) 385 20 18____________________

J

254-21-26

p n .- p t. 9 .0 0 -1 7 .0 0

I.: 061 / 292 22 40, 0 602 444 974
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OD CZYTELNIKÓW
Niebawem, wcześniej od pomnika w Kra
kowie, zostanie odsłonięty pomnik z białe
go marmuru psa - owczarka niemieckiego
w Sułkowicach koło Warki (Mazowieckie)
na terenie Ośrodka Szkolenia Przewodni
ków i Tresury Psów (dla policji, straży gra
nicznej i innych służb). Właśnie w Sułko
wicach odbywają się corocznie Mistrzostwa
Polski Przewodników (ludzi) i Psów Tro
piących, na których głównymi konkuren
cjami wyłącznie dla
czworonogów są: tro
pienie oraz obrona
przewodnika człowie
(ciąg
ka. W programie TVN
Supergliny 18.IX b.r. policjant zawdzięcza
jący uratowanie życia swojemu czworonoż
nemu towarzyszowi służbowemu powie
dział: są to istoty inteligentne i odważne,
niezastąpione.

etycka pozwoliła Gałczyńskiemu w opar
ciu o tekst I Księgi Rodzaju („Bóg stwo
rzył ... zwierzęta i błogosławił im, były do
bre...”) wyrokować, że zwierzęta zasługu
ją tylko na nagrodę w niebie.
Zwierzęta spełniają ważną rolę w życiu
człowieka, o czym często nawet nie zda
jemy sobie sprawy. Dobrze traktowane i
kochane potrafią odpłacić się przywiąza
niem , w iernością, ocieplają atm osferę
domu, niw eczą po
czucie sam otności.
Ktoś na nas czeka,
oczekuje pieszczoty,
dalszy)
z a in te r e s o w a n ia .
Codzienne przebywanie ze zwierzętami
uczy cierpliwości, tolerancji, potrafi roz
ładować stres, dostarcza nieznanych wra
żeń. Mamy w domu stworzenie inteligent
ne, który wyczuwa nasze nastroje, okazu
je wdzięczność, uspokaja. Codzienna ob
serwacja zachowań psa, a zwłaszcza kota,
dostarcza nieprawdopodobnych wrażeń.
Fascynacja ta nie przemija, bo zwierzę co
dziennie czymś zadziwia. To „cud natu
ry”, który możemy podziwiać we własnych
czterech ścianach. Tak więc kochajmy
zwierzęta, ale świadomie, na dobre i na
złe! Śmiem tak twierdzić, bo od lat z ama
torska zajmuję się zoopsychologią, etologią, która dostarcza mi wiele satysfakcji
oraz bardzo pozytywnych doświadczeń i
wniosków, które można by przenieść nie
kiedy na grunt ludzki. Niedowiarkom re
fren piosenki śpiewanej przez Andrzeja
Sikorskiego:

Ludzie i zwierzęta

W Kazimierzu Dolnym nad Wisłą miło
śnicy czworonogów wystawili „w czynie
społecznym” pomnik psa kundelka z oka
zji tegorocznego Światowego Dnia i Świa
towego Tygodnia Zwierząt. W połowie
września br. w Sopocie 14-letni Kuba Stęp
niak był inicjatorem zorganizowania kon
certu na rzecz pomocy dla bezdomnych
zwierząt, z udziałem gwiazd piosenki pol
skiej, na którym Majka Jeżowska kilka
krotnie zaśpiewała wraz z publicznością
swój przebój „Kochaj czworonogi”.
Przypominam również Czytelnikom udział
mediów w propagowaniu roli zwierząt
w życiu człowieka i humanitaryzmu czło
wieka dla zwierząt m. in. cykliczne progra
my TVP 1 „Dom pełen zwierząt” i TVP 2
„Arkę Noego”, a również wydawany we
Wrocławiu miesięcznik „Kocham zwierzę
ta” czy teksty krakowskiego „Przekroju”,
sprawującego corocznie patronat medialny
nad wrześniowym światowym zlotem jam 
ników z opiekunami w Krakowie. Tego
roczny zlot 23 września (główny sponsor
Rojal Canin) był szczególnie wesołą, po
żyteczną i głęboko humanitarną zabawą.
„Przekrój” nr 36 z 3 IX br. zapraszając do
Jamniczej Stolicy Świata - Krakowa psią
arystokrację z opiekunami, zaproponował
hasło: Przed jamnikiem uderz czołem jamnik górą, chociaż dołem!, a w numerze
37 z IX br.: Psia elito, intelektualna śmie
tanko kraju! Na pochodzie wyszczekano co myśmy!
Na podstawie własnego doświadczenia
mogę powiedzieć, że jamniki to szczegól
na pod względem psychologicznym rasa
psów bardzo inteligentnych, ale i z charak
terem, czasem „dającym w kość” opieku
nowi. Wspomniany przeze mnie profesor
Stanisław Mieczysław Szyszko szczególnie
ukochał właśnie jamniki, podobnie redak
tor Jerzy Waldorff oraz poeta Ildefons Gał
czyński, który n ap isał naw et w iersz
o niebie psów. Myślę, że nie obrazi się ża
den teolog, gdy przypomnę, iż fantazja po
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„Demokracji uczmy się od zwierząt,
już nie mówiąc o zdrowym rozsądku,
one wprawdzie ideałów nie znają,
ale za to we łbach mają w porządku”
(w domyśle - poukładane)
Na zakończenie informacja jednocześnie
smutna i pozytywna: chociaż ustawa we
szła w życie 21 sierpnia 1997 roku., napraw
dę coś drgnęło dopiero teraz, po raz pierw
szy, w polskim wymiarze sprawiedliwości.
Otóż w Ostrowie Wielkopolskim sąd wy
mierzył karę pół roku więzienia bez zawie
szenia barbarzyńcy za znęcanie się nad
psem, którego skopał, zrzucił ze schodów i
zabił siekierą. Oby podobnych barbarzyń
ców było w Polsce coraz mniej, a w spora
dycznych przypadkach podobnych wyro-

JA, SPONSOR
Po lekturze zamieszczonego w październiko
wym numerze „Gońca Ziemi Wronieckiej”
wywiadu z przewodniczącym Rady Miasta i
Gminy na temat: Podsumowanie połowy ka
dencji Rady MiG Wronki, postanowiłem pry
watnie ufundować słownik ortograficzny dla
redaktora pisma.
Będzie to dla mnie mniej dotkliwe, niż cier
pienia spowodowane błędami (także ortogra
ficznymi) w tekście gazety. Słownik będzie
do odbioru w redakcji „Wronieckich Spraw”
od czwartku 2 listopada.
Z goryczą stwierdzam, że tekst tego samego
wywiadu, umieszczony z niewiadomych po
wodów (nudny, nie na temat, niesformatowany, trudno czytelny) na stronie internetowej
Wronek, prezentuje jeszcze gorszy poziom or
tografii. Decyzję o kolejnym sponsorowaniu
ortografii strony internetowej podejmę w swo
im czasie - kiedy zrozumiem, jak się to stało,
że automatyczna korekta w komputerze do
puszcza pisanie na przykład „ziemi” przez dwa
„i” na końcu.
Słownik ortograficzny będzie czekał na potrze
bującego redaktora przez dwa tygodnie.
Klemens Stróżyński

RAJDMOTOROWY
„WNIEZNANE”
Odział PTTK w Szamotułach, którego pre
zesem jest Paweł Mordal, należy do najak
tywniejszych w kraju. Tylko w ostatnich kil
ku tygodniach zorganizował cztery impre
zy. Kolejną będzie „Rajd Niepodległości” (1012 listopada), ale tę ofertę przedstawimy
Czytelnikom w następnym numerze „WS”.
Wracając od minionych - ostatnią imprezą,
której finisz miał miejsce na terenie gminy
Wronki był I Turystyczny Rajd Motorowy po
Ziemi Szamotulskiej „W nieznane”.
Komandorem tego samochodowego rajdu był
Łukasz Cichocki - doświadczony przodownik
turystyki motorowej, który znakomicie przy
gotował trasy rajdu. Wzięło w nim udział 12
załóg (kierowca + pilot) - większość zrzeszo
nych w szamotulskim PTTKu, ale zjechali rów
nież z Płocka, Żnina, Sieradza i Łodzi. Nieste
ty, z Wronek nie było nikogo. A szkoda, bo
zabawa była przednia, jak i aura - złotej jesieni.
I etap (w sobotę) obejmował jazdę na orienta
cję ulicami Szamotuł i kończył się startem do
etapu II z metą w Chojnie i biesiadą przy ogni
sku w ośrodku wypoczynkowym „Wiatrak”.
Nazajutrz rajd był kontynuowany po drogach
wronieckiej, sierakowskiej i pniewskiej gminy.
Rajd wygrała załoga Grażyna i Kacper Pabisia
kowie z Łodzi, przed dwiema szamotulskimi
(na zdjęciu str.2). Łodzianie, oprócz nagród,
otrzymali puchar ufundowany przez Przewod
niczącego Rady MiG Wronki, a wszyscy
uczestnicy rajdu - okolicznościowe znaczki,
herb i widokówki z Chojna i zaproszenie na
następną imprezę w przyszłym roku, z czego
ucieszyli się najbardziej.
P.B.
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W ra m a ch re a liz a c ji p ro g ra m u w y c h o w a w 
cze g o szk o ły

- za d a n ia z za kre su e d u ka cji

e ko lo g ic z n e j - łą c z n ik w S P n r 2 z a m ie n ił się
w la s , p o le , o g ró d i... s p iż a r k ę b a b u n i.
W p rzyg o to w a n iu w y s ta w y o tytu le „D a ry je 
sie n i" bra ła u d z ia ł cała s p o łe c z n o ś ć szko ln a
- d zie ci z b ie ra ły m ateriały, od s z y s z e k p rzez
kapustę, b u ra ki i zb o ż e do sło ic z k ó w z fa s o lk ą
sz p a ra g o w ą , a p la s ty c z n y m k s z ta łte m c a ło ś c i
z a ję ły się panie Lucyna Salska, Izabela Ś w in ia r

Pozornie truany
do zagospodarowania
łącznik pomiędzy
szkołą a salą
gimnastyczną
może być klasą
(z klasą!)

ska, Jolanta Gębara, M ałgorzata Pom ianow ska i Kazimiera
Nowak, p o ś w ię c a ją c dw a p o p o łu d n ia i w ie czo ry. P rzy m o n to 
w a n iu w ysta w ki p o m ó g ł je d e n z ro d z ic ó w - Stefan M ajchrzak.
P o rzą d ku zw ie d z a n ia p iln o w a ła Pani Je sie ń , która ro zsia d ła się
w w ik lin o w y m fo te lu .

In a u g u ra cja o d b yła się w dniu „O tw a rtych d rz w i" szkoły, ż e b y ro d zice
te ż m ogli się tro c h ę p o d u czyć... N ie w s z y s tk ie d zie ci m a ją o k a z ję na
co d zie ń o g lą d a ć ja rm u ż , ka b a czki, patisony, cu kin ię . N ie w s p o m in a ją c
o b u ra ka ch p a ste w n y c h czy c u kro w ych . N ie w s z y s tk ie z n a ją ch m ie l,
p o tra fią o d ró ż n ić głó g od d zikie j róży. W ysta w a na p e w n o p rzyb liżyła
tym , któ rzy ją o g lą d a li (m a m tu na m yśli ró w n ie ż d o ro s ły c h ) ko lo ro w y
ś w ia t w a rz y w i o w o c ó w z n a szych p ó ł i ogro d ó w . A ta ka fo rm a p rz e k a 
z a n ia w ia d o m o ś c i z za kre su e ko lo g ii, g d zie w s z y s tk ie g o m o żn a d o 
tk n ą ć i p o w ą ch a ć, boli n a jm n ie j i z o s ta w ia trw a ls z e ślady.

„Ale super! Zobacz, to nasze ziemniaki!' - m yślę, ż e ten p e łe n em o cji
sze p t p ie rw sza ka je s t n a jw yższym w y ra z e m u zn a n ia .
W y s ta w a c zyn n a była d z ie w ię ć d ni. Z w ie d z ili ją u c z n io w ie in n ych szkół,
p rze d szko la ki. „G o ści było w ię ce j, niż się sp o d zie w a liśm y, a o d d ź w ię k
s ym p a tyczn y" - p o w ie d zia ła d y re k to r szkoły, E w a Ł a k o m a . Po z a m k n ię 
ciu w y s ta w ę c z ę ś c io w o ...zje d zo n o . C ią g d a ls z y lekcji o e ko lo g ii - rec y c lin g -
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Na Święto Zmarłych

W obrozwierząt

r u e

Na ostatnim posiedzeniu po
znańskiego oddziału Towarzy
stwa Obrony Zwierząt stanęła
sprawa znęcania się nad
zwierzętami, stwierdzone
go we Wronkach. Towa
rzystwo na podstawie do
niesień z łam ów Wronieckich Spraw ustaliło, \ \
że w naszym mieście
doszło ostatnio do po
ważnego naruszenia ustawy
o ochronie zwierząt przez miejscową straż po
żarną.
Mowa byta o kilkakrotnym napadzie strażaków na gniazda szerszeni,
naszych braci mniejszych. Niewykluczone, że ofiarą mogły paść rów
nież osy, nasze siostry mniejsze. Są podejrzenia, że nie obyło się bez
ofiar śmiertelnych.

- M o ż e m y lic zy ć tylko na s ieb ie... M yślisz, że z d ą ży m y do
n as zeg o ś w ię ta ?
(rys. K. Kur)

PRZEZ KOMÓRKĘ DO CIĄŻY
Nowoczesnym kobietom pracującym zaoferowano w Niemczech usłu
gę, mającą im ułatwić zajście w ciążę: regularne informacje przez te- lefon komórkowy na temat terminów owulacji. Panie, które zdecydują
się skorzystać z oferty, muszą się zarejestrować w witrynie interneto
wej firmy Zapbaby Deutschland GmbH, podać niezbędne informacje
i zaraz zaczną otrzymywać bezpłatne SMS-y w rodzaju: Uwaga! Za
czyna się pięć najbardziej obiecujących dni!
PS. Wkraczając do Europy, my, Polki pracujące, w obliczu katastrofal
nego spadku urodzeń w naszym kraju, żądamy wprowadzenia podob
nej bezpłatnej linii info, obsługiwanej przez ośrodki pomocy rodzinie!

Tunel dla Chrobrego
Zarząd miasta zlecił opracowanie dokumentacji na kolejną moderni
zację krzyżówki Chrobrego z Mickiewiczem. Tym razem będzie to roz
wiązanie głęboko idące - Chrobry od ronda pod lasem zejdzie do pod
ziemia tunelem pod Wartą, skąd wynurzy się dopiero na kolejnym ron
dzie przy Poznańskiej. Mickiewicz będzie górą! Jest to rozwiązanie
wyjątkowo oszczędne - zlikwiduje się sygnalizację świetlną (z którą
we Wronkach są ciągle kłopoty), a kosztowny remont mostu będzie
zbędny (zabytkiem zajmie się TMZW). Tunel wykonają Holendrzy.

CZYTELNIKU!
Oddajemy do Twoich rąk kolejny numer Kurierka. Ta strona (jak zdążyłeś
się już zorientować) programowo wypełniona jest kąśliwościami, docin
kami, przytykami, prztyczkami w nos (i nie tylko). Takie spojrzenie na
świat(z zasady całkowicie subiektywne i stronnicze) narzuca perspekty
wa zwisającego głową w dół stworzenia spokrewnionego z myszą
i sową, co zgodnie z gminną wieścią żywi się krwią zarówno winnych,
jak i niewinnych ofiar, a dla rozrywki plącze włosy dziewic i dziewiców.
Przy tym wszystkim chcemy jednak podkreślić, że zamieszczane tu teksty
nie są wyssane z palca czy wzięte z sufitu - ich źródłem jest iskrząca
wokóf nas, mieniąca się rzeczywistość nasza.
Pierwszy numer spotka! się z pozytywną opinią (negatywne do nas nie
dotarły - czyżby duch w narodzie ginął?), czym jesteśmy podbudowani
i razem z lotomyszą zamierzamy Kurierka produkować sukcesywnie co
... numer (na razie). Jeżeli nam pomożecie, to odwrócimy proporcje
i Wronieckie Sprawy sprowadźm y do jednej strony co dwa tygodnie...
Czego i sobie życzymy - Ajckader

Przypominamy dodatkowo, że szerszeń (Vespa crabo), owad z rodzi
ny osowatych, jest sprzymierzeńcem człowieka i głównym niszczy
cielem komarów. Występująca we Wronkach odmiana Vespa crabo
silvestris jako zagrożona wyginięciem, jest pod ścisłą ochroną gatun
kową. Każdy, kto spotka osobnika tego gatunku, zobowiązany jest
udzielić mu najdalej idącej pomocy.
Odrębnie na wspomnianym posiedzeniu rozpatrywana była sprawa
znęcania się nad psem, które miało miejsce na skrzyżowaniu ulicy
Mickiewicza i Chrobrego we Wronkach. Ustalono, że małoletni pastwił
się nad wielorasowym zwierzęciem w ten sposób, iż spożywał na
oczach czworonoga kiełbaskę parówkową (odcinek ok. 12 cm) i pomi
mo nalegań swego mniejszego czworonożnego brata nie dał mu ani
kawałeczka. Sprawę skierowano do kolegium.
K.S.

