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MAGDALENA REZLER- wronczanka, kandydatka do tytułu Miss Powiatu
Szamotulskiego, razem z Moniką Arciszewską znalazła się w finałowej szesnastce dziewcząt.
ny Ośrodek Kultury, nastąpi w

Złotymi honorowymi odznakami Za
Zasługi dla Związku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów 26 listopa
da odznaczeni zostali (od lewej):
Anna Budzińska - prezes GS,
Czesława Drożan, Ludwik Ku
backi, Czesława Filipienko (dru
ga z prawej) oraz WOK, reprezen
towany przez dyrektora Bogdana
Czerwińskiego (w środku).
Aktu dekoracji dokonał Wojciech
Dąbrowski, członek Zarządu Głów
nego PZREil (trzeci z prawej)
w asyście przewodniczącego Ze
nona Wilczyńskiego, Teresy Le
mańskiej, przewodniczącej Zarzą
du Okręgu (czwarta z lewej) i Mał
gorzaty Skrzypczak, dyrektora OPS
(czwarta z prawej).
P.B.

Traktor na em eryturze
Błękitny traktor zetor 25-K należy do pana Kazimierza Siwczaka, miesz
kańca Stróżek. Pojazd jest prawdziwym weteranem - liczy 40 lat. Mimo
tego jego stan techniczny jest tak doskonały, jakby traktor dopiero co
wyjechał z fabryki.
- K u p iłe m g o p a rę la t te m u o d zn a jo m e g o ro ln ik a z W ie rzch o cin a - wspo
mina pan Kazimierz. - Co p ra w d a z e to r je ź d z ił o w ła sn ych siłach, ale b y ł
w k a ta s tro fa ln y m stanie. P o d ro d ze m o d liłe m się, ż e b y d o je c h a ć n im do
dom u, b o ze z d a rty c h o p o n w y ła z iły dętki.

Potem zaczęła się żmudna renowacja zniszczonego pojazdu. Większość
prac, włącznie z lakierowaniem, pan Kazimierz wykonał samodzielnie
na podwórku „pod chmurką”. Musiał sam dorobić nie tylko wiele części,
ale nawet niektóre narzędzia niezbędne do naprawy. Nie miał żadnej
dokumentacji, tylko kilka zdjęć i głowę pełną wspomnień.
Błękitny pojazd przeszedł przegląd bez najmniejszych problemów.
- D ziś n ie s to i b e z u ż y te c z n ie - zapewnia pan Kazimierz. - C ią g n ie p rz y czepkę. N ie d a w n o w o ziłe m n im m a te ria ły do re m o n tu dom u.

Niedługo zetor dostanie kabinę wzorowaną na oryginalnej, zbudowaną według zachowanych fotografii. - S z k ie le t k a b in y je s t ju ż g o to w y
- pokazuje pan Kazimierz - Teraz trze b a tylko u szyć o p o ń czę .
R.B.

Przyjaźnie trwają, choć
Dzisiaj wraz z Wiktorem cieszymy się sukcesami tego chłopca. An
drzejek dwa lata temu, mając zaledwie 10 lat, rozpoczął przygodę
na torze wyścigowym. Olbrzymi zapał, wola walki i z dnia na dzień
rosnące umiejętności doprowadziły go w ubiegłym roku do tytułu
II wicemistrza Polski. W tym roku Andrzej Gasenko stanął na naj
wyższym podium - zdobył tytuł Mistrza Polski w klasie C a d e t 60.
Nadesłane przez Andrzejka zdjęcie z pozdrowieniami do pana Le
ona Tomczaka wraz z zaproszeniem na zawody - cieszą, a jedno
cześnie przywołują wspómnienia i chwile refleksji...
K.T.

Sześć lat, od 5 grudnia 1994 roku, nie ma Leszka Grynhoffa wśród
nas, a mimo to pamięć o nim ciągle trwa. Ożywiona powraca szcze
gólnie wtedy, gdy przyjaciele z Automobilklubu Wielkopolskiego
w Poznaniu odnoszą sukcesy w wyścigach, które były jego ogrom
ną pasją.
Któż z grona Leszka nie zna sympatycznego przyjaciela z Ukrainy,
Wiktora Gasenko, z którym zmagał się na torze, z którym udosko
nalał samochody.
Wiktor osiadł wraz z rodziną na stałe w Poznaniu. Pasję swoją pie
lęgnuje do tego stopnia, że zaraził nią swojego syna - Andrzeja.
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Dziennikarze za drzw i!
Ponieważ posiedzenie połączonych komisji
uważam za zamknięte, proszę o opuszcze
nie sali - powiedział wronieckiemu dzien
nikarzowi przewodniczący Rady Miasta i
Gminy Wronki, Leszek Bartol.
Zgodnie z decyzją Rady we wtorek (5 grud
nia) odbyło się zebranie połączonych ko
misji dotyczące wyjaśnienia zarzutów ko
misji rewizyjnej odnośnie gminnych prze
targów. W obradach chciał uczestniczyć
przedstawiciel prasy - Artur Hibner. Na
polecenie przewodniczącego mu
siał opuścić salę.

wszyscy radni zadecydują, czy sesja odbę
dzie się przy drzwiach zamkniętych. Sło
wa nie dotrzymał.
Sądzimy, że podważył tym samym swój
autorytet i nadużył władzy.
Bezpodstawne utajnianie przed społeczeń
stwem dyskusji nad finansami publiczny
mi narusza takie fundamentalne zasady jak:
jawność życia publicznego, prawa obywa
teli do informacji, wolność prasy.
red.

Z orzecznictwa Sądu Najwyższe
go wynika, że zarówno mieszkań
cy, jak i prasa mają niekwestiono
wane prawo do zapoznania się
z działalnością samorządu, nie tyl
ko przez uczestnictwo w otwar
tych sesjach, ale i posiedzeniach
innych organów kolegialnych.

U m ie r a ją
z z im n a
Tegoroczny listopad był jednym z najcie
plejszych w ostatnim półwieczu. Nie wszę
dzie jest tak ciepło jak w Polsce.

Komornik na PUP-ie

Z danych udostępnionych WS przez kie
rownika PUP w Szamotułach, Marię Ko
walczyk wynika, że w bieżącym roku urząd
przeznaczył na zasiłki dla bezrobotnych, za
siłki i świadczenia przedemerytalne kwotę

4.900.748,00 zł. Na opłacenie składki na
ubezpieczenie zdrowotne PUP potrzebuje
720.000,00 zł (dotacja celowa z budżetu
państwa), z czego otrzymał 533.200,00 zł
z informacją, że więcej pieniędzy nie do
stanie.
Od 1.08 2000 r. PUP w Szamotułach ma
zablokowane konto z powodu zadłużeń
w opłacaniu składek ze środków budżeto
wych. Zasiłki jednak wypłacano bez
opóźnień. Urząd zalega natomiast w refun
dow aniu w ynagrodzenia pracowników
młodocianych - z powodu braku środków
przekazywanych na ten cel z Krajowego
Urzędu Pracy. Zobowiązania z tego tytułu
sięgają 850.000,00 zł.
Z drugiej strony ZUS jest zadłużony wo
bec obywateli. Firma ta nie zwróciła do tej
pory nadpłat składek na ubezpieczenie eme
rytalne za zeszły rok, ponieważ dwa lata to
za mało, żeby założyć indywidualne konta
dla ubezpieczonych.
( o /« )
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Wkładajcie duszę nawet w najbardziej biu
rokratyczne zajęcia, dostrzegając za nimi
przede wszystkim ludzi, ich problemy i cier
pienia - powiedział Ojciec Święty w cza
sie audiencji generalnej na Placu Św. Pio
tra.
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Powiatowe Urzędy Pracy nie odprowadzają składek na ubezpieczenie zdrowotne za
zarejestrowanych bezrobotnych. Długi wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych prze
kraczające 100 tys. zł mają w naszym kraju 32 PUP-y. Według niektórych danych
zadłużonych jest ok. 80 urzędów. PUP-y mają również długi wobec kas chorych.
Bezrobotny pozbawiony prawa do zasiłku zostanie również pozbawiony prawa do
chorowania - kasy chorych nie będą zwracać placówkom zdrowia pieniędzy za jego
leczenie.

Na koniec listopada w PUP w Szamotułach
było zarejestrowanych 3205 osób bezrobot
nych (w tym 609 w gminie Wronki).

Papież Jan Paweł II wezwał pracowników
administracji, żeby nie poddawali się otę
piającej biurokratycznej rutynie, ale do
strzegali przede wszystkim potrzeby poje
dynczych osób.

Nawet jeżeli musicie mieć do czynienia
z papierami i dokumentami, suchymi prze
pisami i regulacjami, niech wasza praca
stanie się okazją dla moralnego postępu zaapelował papież Jan Paweł II, Polak.

Przewodniczący zaznaczył, iż de
cyzja o wyproszeniu prasy zosta
ła podjęta wyłącznie przez niego.
Tymczasem w wywiadzie dla Ga
zety Szamotulskiej (z 4 grudnia
br.) L. Bartol stwierdził, że to

ZUS zajął kwotę 123 558 zł z konta Po
wiatowego Urzędu Pracy w Kamiennej
Górze. Pieniądze te były przeznaczone na
zasiłki dla bezrobotnych, świadczenia eme
rytalne i przedemerytalne oraz fundusz
wspierania działalności gospodarczej oby
wateli pozostających bez pracy. Podobny
los miał spotkać PUP w Lubaniu Śląskim,
zadłużony na 236 tys. zł. Starostowie wy
negocjowali zwłokę w zajęciu długu, w na
dziei, że Ministerstwo Finansów przekaże
w końcu Urzędom Wojewódzkim pienią
dze na ubezpieczenie bezrobotnych. Celo
wa dotacja nie spłynęła od sierpnia.

P A P IE Ż
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Choć zima się dopiero rozpoczyna, w Ro
sji odnotowano już pierwsze jej ofiary. Od
początku października z zimna zmarło w
Moskwie już 41 osób - podała w piątek
służba zdrowia rosyjskiej stolicy.
Kilkanaście tysięcy mieszkańców Kraju
Nadmorskiego (nad Pacyfikiem) wysłało
list do rosyjskiego patriarchy Aleksija II z
dramatyczną prośbą, by ratował ich przed
zamarznięciem. W trzech miejscowościach
ponad 10 tys. osób (w tym 1,5 tys. dzieci)
już od kilkunastu dni nie ma ogrzewania w
mieszkaniach. Nocami temperatura w Kra
ju Nadmorskim spada do minus 25 stopni.
1000 piecyków dla mieszkańców Groźne
go w Czeczenii chce kupić Polska Akcja
Humanitarna (PAH). Piecyki trafią również
do szpitali i szkół - poinformowała prezes
PAH Janina Ochojska.
/za PAP/

Ile na kwiatki?
W projekcie budżetu gminy Wronki na
przyszły rok zaplanowano środki finanso
we w wysokości 120 tys. zł na utrzymanie
zieleni i 170 tys. zł na oczyszczanie mia
sta i wsi. Na gospodarkę kom unalną i
ochronę środowiska planuje się wydatko
wać łącznie 2.866.000,00 zł, (10,34%
wszystkich wydatków).
P.B.

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

Z budżetu 2001

INFORMACJE

Na zadania inwestycyjne zarząd planuje w
przyszłym roku zaciągnąć kredyt w wyso
kości 5 min zł. Z prognozy spłaty długu wy
nika, że łączne zobowiązania gminy wynio
są z odsetkami 9.820.100,00 zł, które gmina
będzie spłacać do końca roku 2006.

Urzędu M iasta i Gminy
tel./fax (0-67) 254 11 35 e-mall: promocja@wronkl.wlkp.pl

Wykaz budynków i lokali przeznaczonych do sprzedaży
wraz z udziałem w gruncie zbywanym w formie własności

L.p.

1.

Kw

25860

Nr
geodcz.

Pow.

2313

Wronki Al. Wyzwolenia 9/4
lokal mieszkalny
najemca Piasek Bonifacy
1373 m2 pow. lokalu 52,0 m2
pod zabudowę
pow. pomieszczeń
przynależnych piwnica o pow. 19,7 m2

Opis
nieruchomości

Przeznaczenie
w planie

Cena
lokalu
lub
budynku
(zl)

Cena
gruntu
(zł)

Wysokość opłat i terminy
wnoszenia
lokal lub
grunt
budynek
całość płatna
całość
przed aktem
płatna
notarialnym
przed
na wniosek
aktem
nabywcy (zl)
notarialnym
(zł)

14.195,0

3.212,0

14.195,0

3.212,0

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

6 tygodni
licząc od dnia
wywieszenia

Wykaz wywieszono dnia 29 listopada 2000 r.

Gmina W ronki reprezentowana przez Zarząd Miasta i Gminy Wronki
ul. Ratuszowa 5, 64-510 W ronki, tel. 0-67 25 41 135, fax. 067 25 41 135

ogłasza przetargi nieograniczone na:

INTERPELACJE
Wronki, 27 listopada 2000

Zarząd Miasta i Gminy
Wronki

Remont chodnika i wykonanie ogrodzenia z siatki

Wniosek
Dotyczy: wstrzymania zawieszenia pra
cy posterunku celnego.

Lokalizacja: Nowa Wieś, ul. Parkowa
Termin realizacji zamówienia do 29 grudnia 2000 roku.
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie UMiG, pokój nr 6
do dnia 13.12.2000 roku do godz. 11.00 w odpowiednio opisanych i zabezpieczonych
kopertach.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.12.2000 r. o godz. 11.30 pokój nr 4
Remont chodnika
lokalizacja: Wronki ul. Partyzantów
Termin realizacji zamówienia do 29 grudnia 2000 roku.
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie UMiG, pokój nr 6
do dnia 13.12.2000 roku do godz. 10.00 w odpowiednio opisanych i zabezpieczonych
kopertach.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.12.2000 r. o godz. 10.30 pokój nr 4.
Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.

Na wniosek przedstawicieli firm związa
nych z pracą posterunku celnego Wronki
zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zarzą
du Miasta i Gminy Wronki o odwrotne spo
wodowanie spotkania radnych Rady Mia
sta i Gminy Wronki z Dyrekcja Urzędu
Celnego w Poznaniu. Spotkanie ma służyć
możliwości wypracowania koncepcji odwo
łania zawieszenia pracy posterunku celne
go we Wronkach.
Ireneusz Fowie
Bogdan Kawka
Włodzimierz Piwosz
Grażyna Każmierczak

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

Sprostowanie

Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentem jest Kierownik Referatu Tech
niczno - Inwestycyjnego Arkadiusz Sakowski.

W poprzednim wydaniu WS, pisząc o roz
strzygniętych przetargach, błędnie poda
liśmy firmę, która wygrała przetarg na

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.
Z-ca Burmistrza
Stanisław Żołądkowski
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nia Olszynek. Koncepcję opracuje pan
Wiesław Bernaciak, a nie firma Panderoza. Czytelników i zainteresowanych
przepraszamy - redakcja.
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rK U JB L Ł M I
W poprzednim wydaniu „W ronieckich Spraw ” informowaliśmy o grupie 10 rad 
nych, którzy wystąpili z wnioskiem o zwołanie sesji nadzwyczajnej, której celem
było odwołanie przewodniczącego rady - Leszka Bartola i odczytanie utajnionego
przed radnym i protokołu. Niestety, trzeba było sięgnąć po tak drastyczne środki
aby doprowadzić do udostępnienia radnym protokołu pokontrolnego Komisji Re
wizyjnej Rady MiG W ronki i rozpocząć dyskusję - na forum rady - odnośnie uwag i
zastrzeżeń, które Kom isja w protokole zaw arła. Ju ż po złożeniu wniosku i wyzna
czeniu daty sesji nadzwyczajnej na dzień 1 grudnia 2000 r., pan przewodniczący
protokół udostępnił radnym - do wglądu w biurze rady. Oczywistym było, że proto
kół nie znajdzie już zacisznego miejsca w szafie a Rada, która kontrolę zleciła będzie
z jej wynikami zapoznana. I to jest...

sukces „Dziesiątki”
w urzeczywistnianiu demokracji i dążeniu do budowy społeczeństwa obywatelskiego.
SESJA NADZWYCZAJNA
zgromadziła w sali WOK-u komplet radnych
(24) i więcej niż zwykle gości. Ci jednak,
którzy upatrywali jedynie sensacji w odwo
łaniu Leszka Bartola z funkcji Przewodni
czącego Rady musieli być zawiedzeni.
Przede wszystkim taki wniosek w pracach
rady nie jest czymś niezwykłym, a jego sku
tek dotyczy jedynie spraw organizacyjnych
rady. Przewodniczący nie jest żadną „wła
dzą”, jest jednym z radnych, któremu zaufa
ła większość i powierzyła funkcję reprezen
tacyjną. Każdy radny, który straci zaufanie
do przewodniczącego, może złożyć wniosek
0 jego odwołanie. Tak stało się tym razem,
wotum nieufności postawiło przewodniczą
cemu aż dziesięciu radnych. Sprawa miała
być przedmiotem zwołanej sesji nadzwyczaj
nej w jednym z jej dwóch punktów progra
mu. Nie doszło jednak do dyskusji nad od
wołaniem, a nawet do odczytania wniosku i
zarzutów postawionych przewodniczącemu
przez grupę radnych. Tylko dlatego, że zło
żony wniosek przez radnego Piotra Podgór
skiego o wycofanie z programu sesji został
w głosowaniu (tryb jawny) przez Radę przy
jęty (13 głosów - za, 10 - przeciw, 1 - wstrzy
mujący). Taka była wola Rady - jedynej le
galnej władzy samorządowej w gminie(l),
wybranej w demokratycznych wyborach.
Inną sprawą jest zachowanie się pana prze
wodniczącego, które można rozpatiywać w
kategoriach etycznych. Prowadził sesję rady
1głosował za oddaleniem sprawy bezpośred
nio dotyczącej jego osoby. Trudno w takiej
chwili ukryć emocje, które miały, niestety,
negatywny wpływ na przebieg sesji. Zabra
kło przewodniczącemu odwagi aby w gło
sowaniu tajnym poddać się weryfikacji Wy
sokiej Radzie? Pisemny wniosek z uzasad
nieniem (zamieszczone poniżej) o odwoła
nie radnego Leszka Bartola z funkcji prze
wodniczącego został jednak na sesji złożo
ny i jeśli nie zostanie wycofany (przez wnio
skujących), to musi być poddany głosowa
niu na następnej sesji Rady.
Kolejny wniosek - o wprowadzenie do pro
gramu sesji „wolnych głosów i wniosków”,
złożony przez radną Krystynę Tomczak, zo
stał przez Radę większością głosów przyję
Wronieckie Sprawy 48(178) 2000

ty. Radny Podgórski i tutaj miał obawy, czy
aby w tej części sesji nie będzie dyskusji nad
odczytanym protokołem komisji rewizyjnej,
co wnioskiem próbował zastrzec. Nie może
być „wolnych głosów” bezwolnego głosu ripostował Paweł Bugaj.
Zanim przystąpiono do punktu odczytania
protokołu pokontrolnego padały kolejne za
strzeżenia: nieznajomości opinii eksperta
Zamówień Publicznych, przygotowanej nt.
protokołu; bez dyskusji... Emocje zaczęły
brać górę, więc radny Bugaj złożył wniosek
o zamknięcie tej nadzwyczajnej sesji, która
zaczęła zmierzać ku farsie - jakjej przebieg
określił radny Bogdan Kawka. Zapropono
wano przerwanie sesji, a Wojciech Kudliń
ski poprzedzenie jej części posiedzeniem po
łączonych komisji. Takiej potrzeby nie wi

dział radny Jan Hossa. Ostatecznie głosowa
no - nad wnioskiem „bliższym” panu prze
wodniczącemu: o przerwanie sesji i posie
dzeniem wszystkich komisji (nieformalnąse
sją we wtorek) przed dokończeniem sesji
nadzwyczajnej - w czwartek o godz. 18.00).
Wniosek uzyskał akceptację Rady.
CO UKRYWAJĄ?
Każdy obywatel ma prawo wiedzieć, a tym
bardziej radny, ja k są gromadzone i wy
datkowane środki publiczne. Cała historia
z protokołem pokontrolnym nie byłaby taka
„gorąca” i „sensacyjna”, gdyby pan przewod
niczący doprowadził w normalnym trybie (a
nie pod presją Dziesiątki) do merytorycznej
dyskusji w Radzie nad wynikami kontroli
zawartymi w protokole.
Wyjaśnienia członków komisji przetargowej
i Zarządu MiG były bardzo potrzebne, ale
zwłoka była widocznie komuś potrzebna.
Usprawiedliwianie się opinią arbitra prezesa
Urzędu Zamówień Publicznych, który odnosi
się jedynie do reguł ustawy o ZP nie wyczer
puje tematu. Analizę prowadzonej procedu
ry przetargowej i ich realizacji (przyp. roz
biórki obiektów po byłej meblami, pawilo
nu przed muzeum i kiosku przy ul. Poznań
skiej - będących przedmiotem kontroli) na
leży również prowadzić w płaszczyźnie go
spodarności finansami publicznymi. W tym
aspekcie komisja rewizyjna ma najwięcej
wątpliwości i zastrzeżeń, które w protokole
zapisała. O tym w następnym wydaniu „WS”.
Paweł Bugaj

Uzasadnienie wniosku
o odwołanie radnego Leszka Bartola
z funkcji Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Wronki
W związku z zakończeniem kontroli zleco
nej 22 sierpnia 2000 r. Komisji Rewizyjnej
przez Radę Miasta i Gminy Wronki, doty
czącej przeprowadzenia przetargów w
przedmiocie rozbiórki: 3 obiektów po byłej
meblami, pawilonu przy ul. Szkolnej i kio
sku przy ul. Poznańskiej, stwierdzamy że:
1. Przewodniczący Rady, Leszek Bartol nie
udostępnił radnym protokołu pokontrolne
go nr 13/2000, przyjętego i podpisanego
przez kierownika jednostki kontrolowanej.
Tym samym uniemożliwił ocenę celowe
go i wiarygodnego wydatkowania środków
publicznych - Ustawa 1014 z dn. 26 listo
pada 1998 r. o finansach publicznych art.
28.1.3.1. oraz art. 61 pkt. 1 Ustawy zdnia
8 marca 1990 roku (z późniejszymi zmia
nami) o samorządzie gminnym: „Gospo
d ark a finansowa gminy jest jaw n a”.
2. Przewodniczący rady przekroczył swo
je kompetencje, uzurpując sobie prawo do
weryfikowania protokołu pokontrolnego,
zapow iadając w swoim ośw iadczeniu
(z dn. 17.11.2000 r.) podjęcie postępowai nia rewizyjnego nad przebiegiem i wyni

kami kontroli. Jeśli nieznany radnym pro
tokół zawiera „zarzuty wysuwane zarówno
w stosunku do Rady M i G jak i Zarządu...”
(cyt. z oświadczenia przewodniczącego) i
przewodniczący nie zapoznaje z tymi za
rzutami Rady, nie dopuszcza do meryto
rycznej dyskusji nad nimi, to uniemożliwia
Radzie ich ocenę i wyciągnięcie wniosków.
Takie postępowanie jest niezgodne z art. 15
pkt. 1 Ustawy o samorządzie gminnym:
„organem stanowiącym i kontrolnym w
gminie jest rada gminy” ; oraz art. 18a pkt.
1: „R ada gminy kontroluje działalność
zarządu oraz gminnych jednostek orga
nizacyjnych; w tym celu powołuje komi
sję rew izyjną”.
Rola przewodniczącego rady ograniczona
jest do zwoływania i prowadzenia obrad
sesji - zgodnie ze Statutem Rady Miasta i
gminy Wronki paragraf 14 p .l : „Przewod
niczący Rady organizuje pracę Rady i
prow adzi jej obrady”.
Wymienione zarzuty oraz autokratyczny
styl kierowania pracami rady prowadzi do
dezintegracji Rady i obniża jej efektywność.

Z OŚWIATOWEJ DZIAŁKI

N owe dzieci GiMNAzjuM
dzierżą PC-ty. W motoryzacji zmieniło się
wiele, aj ak będzie w informatyce ? Są zwo
lennicy PC-tów i fani MAC-ów.

Od września tego roku uczniowie Gimna
zjum we Wronkach mają możliwość pracy
w dwóch pracowniach komputerowych
(każda to 9 stanowisk uczniowskich + ser
wer nauczyciela). Obie sale zostały prze
kazane do użytku przez Ministerstwo Edu
kacji Narodowej w ramach projektu „Pra
cownia internetow a w każdym gim na
zjum”. Pierwsza sala (starsza) to „standar
dow e” kom putery klasy PC natom iast
nowa to komputery MAC (firmy Macin
tosh). Sprzęt ten nie jest popularny na ryn
ku polskim. Nieznane wcale nie musi zna
czyć gorsze. Tak jak jeszcze kilka lat temu
standardem polskiej motoryzacji był Fiat
126p tak w sprawach komputerów prym

UNIJNE
REFERENDUM
W ostatnich dniach listopada (28-29)
uczniowie Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Le
śnej w referendum wypowiedzieli się, czy
są za przystąpieniem Polski do Unii Eu
ropejskiej, czy też nie.
Inicjatorami zebrania opinii na ten temat
byli członkowie Klubu Europejskiego dzia
łającego w tej placówce. Referendum prze
prowadziła komisja w składzie: Natalia
Skrzypczak, Marzena Trzybińska, Bogumi
ła Jądrzyk i Wojtek Spychała, a jego wyni
ki do redakcji „WS” dostarczyła Ewa Mro
wińska. Oto one:
- upraw nionych do głosow ania - 557
uczniów;
- oddano 456 głosów (w tym 11 było nie
ważnych);
- 293 uczniów - za;

By wydawać oceny, najlepiej znać obie
platformy sprzętowe i nie mieć uprzedzeń.
A może to tylko siła przyzwyczajenia ?
Wydaje mi się, że tak obiektywnie ocenić
mogą uczniowie, którzy pracowali w obu
Rafał Nawrocki
pracowniach. Oto wyniki ankiety (anoni
m ow ej) p rzep ro 
zadowolenie z pracowni
wadzonej w grupie
83 uczniów:
dostępność programów

Jak widać PC-ty
zwyciężyły tylko w
je d n e j k ategorii
(dostępność pro
gramów) i w jednej
zremisowały. Zde
cydowanym zwy
cięzcą jest MAC !!
Takie są fakty u czniow ie w olą
praco w ać
na
M AC-ach. Zasta-

internet
edytory
programygraficzne
wyposażenie
obsługa podstawowa
wygląd ogólny
■ to A C

średnia ocen

□ PC

Nowe millenium cieplejsze
W XXI w. Europę południową i środkową czeka ocieplenie i susze, a północną ocieplenie
i powodzie - wynika ze stworzonego dla Unii Europejskiej raportu dotyczącego zmian
klimatu na naszym kontynencie.
Uczeni spodziewają się, że zmiany klimatu przyczynią się do wyginięcia różnych zwie
rząt i roślin, a jednocześnie - do rozwoju pewnych niekorzystnych dla gospodarki gatun
ków np. chwastów.
za PAP

Odszedł, gdy mgły jesienne przysłoniły świat
Wróci we wspomnieniach do kwitnącego ogrodu,
Bo tam na każdej ścieżce pozostał Jego ślad.

Prezesowi Orkiestry Dętej i Przyjacielowi

Jerzemu Ławniczakowi z Rodziną
wyrazy współczucia z powodu śmierci Ojca
śP.

Stanisława Ławniczaka
składają

- 142-przeciw .
64% uczniów opowiedziało się za przy
stąpieniem do Unii Europejskiej.
Ciekawe formy pracy Klubu Europejskie
go przyciągają coraz więcej młodzieży
i coraz bardziej ją integrują. Poważne za
dania przeplatają formami rekreacyjnymi.
I tak np.: w ostatnią środę listopada, po
dobnie jak niemalże we wszystkich szko
łach, przedszkolach i organizacjach, lali
wosk i wróżąc sobie nawzajem bawili się
doskonale. Utracone kalorie uzupełniali
pysznymi wypiekami swoich mam.
K.T.
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nawiające jest zatem zestawienie odpowie
dzi na ostatnie pytanie ankiety. Gdybyś miał
dostać komputer to wybrałbyś? 56 uczniów
wybrało PC!!! MACa tylko 21!!! (6 bez
wyboru). Wybieramy „gorsze” PC-ty ?!

Druhowie Strażacy, członkowie Orkiestry OSP i Przyjaciele

Rodzinie, Przyjaciołom, Sąsiadom
W spółpracownikom i Delegacjom z Arniki
oraz wszystkim, którzy uczestniczyli we Mszy świętej
i odprowadzili na miejsce wiecznego spoczynku
śp.

Stefana Jessa

serdeczne podziękowania
składa:
żona z dziećmi
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ZAMIERZENIA

N a jw ię k s za w B iezd ro w ie
W poprzednim numerze WS informowali
śmy o dużych inwestycjach, które w przy
szłym roku mają zdominować wydatki bu
dżetowe. Równocześnie rozbudowywane
będą dwa gimnazja. O wronieckim pisali
śmy w poprzednim wydaniu gazety. Tym
razem - o koncepcji biezdrowskiej.
W zaprojektowanym kompleksie mają po
wstać: sala gim nastyczna o wymiarach
19x36 m z widownią przylegającą do niej
częścią dydaktyczną z trzema salami lek
cyjnymi (dla nauczania początkowego)
w zabudowie parterowej. W radzie toczyła
się dyskusja nad w ielkością sali, gdyż
w początkowej wersji opracowano dwie
koncepcje: mniejsza sala miała mieć wy
miary. Na połączonych komi
sjach - gospodarczej i oświato
wej zdecydowano o budowie
większej sali.

Projekt rozbudowy gimnazjum przewidu
je rów nież zagospodarowanie terenu
szkoły (boiska sportowe, chodniki, ławki i
zieleń). W projekcie przewidziano boisko
do koszykówki (26x14 m), boisko do gry
w piłkę siatkową (18x9 m), skocznię w dal
(rozbieg 46x2 m, zeskok 9x7 m). Więcej
kontrowersji budzi płyta boiska do piłki
nożnej, przygotowano dwie wersje: 1) małe
boisko 22x44 m, ale z 5-torową bieżnią lek
koatletyczną wokół płyty; 2) boisko o wym.
90x45 m bez okalającej je bieżni. Krótka
bieżnia dla biegów na dystansie 50-60 m
byłaby zlokalizowana za boiskiem.

Będzie to największa sala i najpiękniejsze
boisko w gminie.
Ponadto w planach modernizacji infrastruk
tury przew iduje się rów nież budow ę
oczyszczalni ścieków (400.000 zł) i zmia
nę systemu ogrzewania z węglowego na
olejowe z własną kotłownią (280.000 zł).
Ponieważ pieniędzy na całość potrzeba bar
dzo dużo, zadanie zostało podzielone na
dwa etapy. Rozbudowa rozpocznie się od
sali gimnastycznej, której brak odczuwają
i dzieci, i nauczyciele, a z utęsknieniem
czekają na nią także zawodnicy LZS- u
„Iskra” Biezdrowo. Budowa części dydak
tycznej i boisk sportowych planowana jest
przez samorząd na rok 2002.
Krystyna Tomczak

Widok nowej zabudowy wg projektu pracowni architektonicznej Vowie Studio s.c. z Szamotuł

Sala g im n astyczn a o p o 
wierzchni 753 m2 wraz z zaple
czem socjalnym (pow.160 m2)
a w nim: szatnie, toalety, prysz
nic, pokój nauczyciela wf, ma
gazyn sprzętu sportowego, skal
kulowana została w projekcie
koncep cy jn y m na kw otę
1.582.770 zł.

W październiku Sejm uchwalił dwie ważne ustawy: o mieszkaniach zakładowych i o spółdzielniach mieszkaniowych. Dotykają
one bezpośrednio parę milionów Polaków, ok. 3,3 min rodzin. Oznacza to, że około 30% mieszkańców Polski mieszka w spół
dzielczych domach.

MAŁE UWŁASZCZENIE?
O ile Senat i prezydent nie sprzeciwią się
poselskiej inicjatywie, to cała ta grupa zy
ska szansę na własność. Ale tylko szansę,
bowiem spółdzielcze uwłaszczenie odby
wać się będzie nie z mocy z prawa, tylko
na wniosek tych, którzy tego pragną. Do
tej grupy ma szansę doszlusować ok. 700
tys. najemców mieszkań zakładowych na
leżących do firm, w których Skarb Państwa
ma co najmniej 50 % własności. Uwłasz
czyć się będą mogli również ci, którzy mają
lokale należące do Agencji Własności Rol
nej Skarbu Państwa oraz wielu wojsko
wych.
Obie ustawy pozwalają Polakom zostać
właścicielami lokali, w których mieszkają.
Stąd niektórzy posłowie, entuzjaści tych
ustaw, nazwali ich uchwalenie przez Sejm
- małym uwłaszczeniem. Im poświęcam
dzisiejszą informację.
Dzięki ustawie o mieszkaniach zakłado
wych szansę na zamianę z najmu na prawo
własności zyskają lokatorzy tych mieszkań.
Im dłużej pracowali w zakładzie i im dłu
żej zajmowali mieszkanie, tym większą
ulgę będą mogli uzyskać - za każdy rok pra
Wronieckie Sprawy 48(178) 2000

cy w zakładzie należeć się będzie pracow
nikowi 6 % ulgi, a 3% za każdy rok za
mieszkiwania w lokalu wynajmowanym.
Ulgi te można łączyć, jednak nie mogą one
w sumie przekroczyć 90% wartości loka
lu. Resztę, minimum 10% jego wartości bę
dzie musiał zapłacić najemca. Z preferen
cyjnego zakupu mogą skorzystać zarówno
pracownicy, jak i ich rodziny.
Ustawa o mieszkaniach spółdzielczych
własnościowych i lokatorskich.
Jeśli chodzi o te pierwsze, to obecnie jest
tak, że jeśli ktoś chce sprzedać mieszka
nie, musi mieć zgodę zarządu spółdzielni.
Po w ejściu ustawy w życie w łaściciel
mieszkania spółdzielczego będzie wpraw
dzie musiał złożyć odpowiedni wniosek do
swojej spółdzielni, ale ta będzie musiała się
na tę prośbę zgodzić. Właścicielowi pozo
stanie wtedy ustanowienie wpisu do księgi
wieczystej. Opłaty geodezyjne, bo każdy
dostanie cząstkę gruntu - poniesie państwo.
Z kolei lokatorzy mieszkań spółdzielczych
najpierw muszą wykupić swoje mieszka
nie. Ale opłata za wykup będzie naprawdę
niewielka, nie wyższa niż 3% wartości ryn

kowej lokalu, czyli kilka tysięcy złotych.
Jest jednak pewien warunek: żeby wyku
pić lokal na własność, trzeba najpierw spła
cić ciążące na nim długi.
Jakie przywileje daje własność?
Przede wszystkim uniezależnia od spół
dzielni. Własność pozwala na zaciąganie
kredytów. Banki, zgodnie ze zdrowym roz
sądkiem, nie chciały brać jako poręczeń
mieszkań spółdzielczych. Każdy będzie
mógł wziąć kredyt, np. na rozpoczęcie dzia
łalności gospodarczej.
Własność to także obowiązki.
Jeśli na wykupienie mieszkań zdecyduje się
większość lokatorów danego domu, to będą
oni mogli wystąpić ze spółdzielni i prze
kształcić budynek (lub kilka budynków) w
odrębną spółdzielnię lub wspólnotę miesz
kaniową. Jeśli spółdzielnia, do której nale
żeli do tej pory, nie będzie się chciała na
takie przekształcenie zgodzić, będą mogli
dochodzić swoich praw w sądzie
Obie ustawy wejdą w życie najwcześniej
na wiosnę.
Rom uald Ajchler, poseł

--------------------
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SPOJRZENIA
To sam o - nie tak sam o

„A” jak apteka
-

Długo byłam przekonana, że słowa znaczą
to, co znaczą. I już. Z błędu wyprowadziła
mnie Encyklopedia Staropolska (opracowa
na przez Prof. Uniw. D ra A leksandra
Brucknera, wydana nakładem Księgarni
Wydawniczej Trzaski, Everta i Michalskie
go w Warszawie, Krakowskie Przedmieście
Nr 13. Gmach Hotelu Europejskiego; Roku
Pańskiego 1937; wzn. PWN 1990).
Jesienne chłody, krótkie dni - najlepszy czas
na chorowanie. A co robi człowiek, który
czuje zbliżającą się grypę? Idzie do apteki,
a tam... „marcepany, torty, likiery, gorzał
ki, tudzież aromatyczne (pachnidła)”(!?),
bo apteka (z łac. apotheke, włosk. bottega, franc. boutiąue - skład, kram) to pier
wotnie „sklepy korzenne, względnie cukier
nicze” (...); ślady tego zachował jeszcze
wiek XVII.”
To dokąd udawali się nasi protoplaści po
lekarstwa? „Leki sporządzał pierwotnie le
karz sam, a bywały one obrzydliwościami,
np. słynnego dominikanina Mikołaja, szar
latana, na dworze Leszka Czarnego, który
zostawił wierszowany opis tych paskudztw
z wężów, żab itp.” Wiek XIV przyniósł
zmianę - „sążniste recepty, gdzie jeden śro
dek drugi neutralizował” (stąd zapewne
powiedzenie do dziś używane: żeby się le
czyć, trzeba mieć końskie zdrowie) odda
wało się już do aptek, „mnożących się po
miastach i klasztorach”.
Apteki powstawały jak grzyby po deszczu:
„Lwów r. 1609 miał ich 6”. Dlaczego? Od
powiedź jest prosta - szło o pieniądze: „Je
zuitom przynosiły ich apteki dochody; naj
zamożniejsza warszawska za Zygmunta III
była jezuicką w ich kolegium. Dominika
nie lwowscy, bazylianie włodzimierscy i
inni mieli swoje apteki. Zjeżdżało do Pol
ski i niemało aptekarzy Włochów. Wyróż
niali się aptekarze zamożnością i wykształ
ceniem (np. Alantsee płocki, Ronenberg
krakowski, arianin, Alembek lwowski)”.
Zajęcie to było powszechnie szanowane,
a „aptekarze przybierali tytuł dworskich,
a u l i c u s w Warszawie w XVI w. przezwi
sko Piguła znaczyło tyle co dzisiaj KTOŚ.
Najciekawsze je st to, że nazwa apteka
„przysługiwała z równym prawem i „ap
teczkom” domowym, które mieściły obok
przysmaków i wódeczek także leki domo
we, sadła, zioła, olejki, driakwie (od uką
szenia gadów szczególnie pomocne, jak
i od trucizn), larendogrę (wódkę lawendo
wą, la reine d’Hongrie), przyprawy kuchen
ne, imbir, szafran, cybeby (rodzynki wiel
kie), cykadę (cykatę, skórki cytrynowe ocukrzone), cynamon (z czeska skorzycą zwa
ny) itp., którymi stara kuchnia aż nadto
hojnie szafowała.” Wniosek? Leczenie za
cznij od kuchni...
(am)
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Z M AŁA RO ZM O W Y
- Jak długo on tak może? - wyjęczała Mała.
Pies kolejny raz podtykał dzieciakowi swo
ją szmatę do zabawy.
- Dopóki będziesz chciała się z nim bawić.
Uwaga na dracenę!
Mała przejechała na pupie przez pół poko
ju. Zapaśnicy zbliżyli się niebezpiecznie do
doniczki stojącej na podłodze.

z gry. A taka Zośka, wiesz, ta nieśmiała,
ona już nawet nie próbuje. Nawet bawić się
nie chce. Bo w zabawie to samo - liczy się
tylko wygrywanie.
- Nie wierzę... Zabawa jako walka? A szla
chetna rywalizacja? A radość?
Pies chwilowo zajął się przerabianiem swo
jego kawałka szmaty na części składowe.

- Cały czas wygrywa... Nigdy mi się nie
uda... A jeżeli zawsze będę przegrywała?
- Mała pozbierała się jakoś i przeciąganie
szmaty zaczęło się od nowa.

- Sama popatrz. - Mała przysiadła się do
mnie. - Bawiliśmy się na andrzejkach. Mia
ło być fajnie i wesoło, a wyszło...

- Nie wiem... Może cię zlekceważy... Ale
raczej nie. - Pokręciłam głową. - On wie,
że szmata szmatą, a posłuszeństwo posłu
szeństwem.

- Były kłótnie, płacz i zgrzytanie zębów z goryczą wyznała Mała. - Aśka pobiegła
do domu, całkiem obrażona, a Piotrek to
naw et uderzył Przem ka.
To
w cale nie
było niechcący, chociaż tak mówił. On tak
bardzo chciał wygrać, jakby nie wiem co
od tego zależało... A przecież tylko bawili
śmy się w krzesełka...

- Nie było zabawy?

Napiętnowani sukcesem

- I nie zostanę
jego poddaną? ‘
dopytyw ała się
Mała. - Nie będę musiała nosić mu torni
stra, czyścić butów...
-Przecież on nie ma butów.
- Ojej, wiesz, o co mi chodzi!
Szmata zatrzeszczała niepokojąco. Pies
puścił swój koniec, a Mała wrzasnęła: Hura!
- Punkt dla ciebie - powiedziałam.
Pies przeszedł do porządku dziennego nad
swoją porażką i zachęcał Małą do dalszej
zabawy.
- A co będzie, jak znowu przegra? - Roz
entuzjazmowana Mała na czworakach pró
bowała odebrać psu szmatę. Kawałek po
kawałku. - Obrazi się? Będzie mu smut
no?
- Wątpię. Po prostu uzna cię za kogoś, kto
stoi wyżej w hierarchii stada. Do następ
nego razu.
Szmata z trzaskiem zmieniła liczbę poje
dynczą w mnogą. Mała zastygła z wybału
szonymi oczami.
- Co dwie szmaty, to niejedna - zauważy
łam filozoficznie. - To mi wygląda na re
mis - ogłosiłam wynik kolejnej rundy.
- To znaczy, że dla niego liczy się sama
zabawa? - Mała klapnęła na podłogę ze
strzępem szmaty w ręku.
- To niezupełnie zabawa. To coś więcej walka o dominację. - Wzruszyłam ramio
nami - Jak to w stadzie...
- To tak jak u nas! - Mała zamachała strzę
pem. - Tylko u nas liczy się samo wygry
wanie.
- Przecież wszyscy nie mogą cały czas
wygrywać. Ktoś musi przegrać, żeby wy
grać mógł ktoś...
Wszystkich interesuje tylko bycie najlep
szym. - Mała usiadła po turecku. - Jeste
śmy naznaczeni sukcesem. To jak piętno pokolenie wygrywaczy. Przegrany odpada

- Wszyscy biegają i ciągle zabiera się jed
no krzesło? - Upewniłam się.
-N o ! A na koniec zostają dwie osoby i jed
no miejsce do siedzenia. I niektórzy tak
chcieli wygrać, że stosowali metody, takie
niezupełnie... Wiesz - chwyty poniżej pasa.
Tak jakby... no - cel uświęcał środki. Jak
by Franek, który zwycięża, był zupełnie
innym Frankiem niż ten, który przegrywa.
Czy on - Mała kiwnęła brodą w stronę psa
zajętego przerabianiem szmaty na wspo
mnienie - mógłby mi zrobić krzywdę?
- Jasne, wystarczyłoby, że użyłby zębów.
Mała przyjrzała się psu, jakby widziała go
po raz pierwszy. - A dlaczego tego nie robi?
- Bo wie, że jest silniejszy. Gra fair. Nie
wykorzystuje przewagi. To cywilizowany
zwierzak - powiedziałam nie bez dumy.
- Dlaczego nie chce wygrać za wszelką
cenę? Przecież mógłby?
- Myślę, że dla niego przegrana też jest
zwycięstwem...
Pies zrezygnował z przerabiania szmaty na
czynniki pierwsze i trącił rękę Małej, za
chęcając do kolejnej walki o drugi kawa
łek szmaty.
- Wiesz, myślę sobie, że chyba o czymś
zapomnieliśmy. O czymś ważnym... Mo
glibyśmy się od niego sporo nauczyć... Mała w zamyśleniu głaskała psi łeb.
- Od psa? - zdziwiłam się.
- Zobacz: czy wygra, czy przegra, to za
wsze zostaje tym samym psem... Szkoda,
że w szkole nas nie uczą, jak przegrywać,
żeby wygrać...
(am)
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SPORT I REKREACJA
W Kikitach koło Jezioran (woj. w arm ińsko-m azurskie), od 23 do 26 listopada br.
warcabiści z całej Polski walczyli o mistrzowskie tytuły na I Drużynowych Mistrzo
stwach Polski Gimnazjów w Warcabach 100-polowych. W mistrzostw ach mogły uczest
niczyć drużyny 3-osobowe z przynajm niej jedną dziewczyną w jej składzie.

SUKCES GIM NAZJALISTÓW
W przygotowaniach do reprezentowania
wronieckiego gimnazjum udział wzięło
7 uczniów. Po trzydniowych eliminacjach
wyłoniono trzyosobowy skład reprezentacji:
Ewelina Rój (I kl), Marlena Rój (II kl), Mi
chał Biedziak (II kl).
Wroniecka drużyna od początku postrzega
na byłajako kandydat do jednego z medali.
W decydujących pojedynkach wronczanie
pokonali Gimnazjum Wiecznia 4:2, co za
pewniło im brązowy medal i rozbudziło na
dzieję walki o „złoto”. W ostatnim poje
dynku zmierzyli się z gospodarzami mi
strzostw - Gimnazjum Jeziorany, niestety przegrali mecz 2:4.
I miejsce - Gimnazjum Jeziorany, 12 pkt.
II - Gimnazjum Niedziałka, 9 pkt.
III - Gimnazjum Wronki, 8 pkt.
Brązowy medal I Drużynowych Mistrzostw
Polski Gimnazjów oceniam jako sukces
młodzieży Gimnazjum Wronki, a w szcze
gólności uczennic, które są mieszkankami
Oporowa, a wcześniej uczęszczały do Szko
ły Podstawowej w Nowej Wsi.

Marlena Rój zdobyła 7 punktów (na 12
możliwych), 3 partie wygrała, 1 - zremiso
wała, 2 - przegrała. Ewelina Rój zdobyła
9 punktów (4 partie wygrane, 1- remiso
wa, 1 - przegrana). Michał Biedziak uzy
skał 9 punktów (4 partie wygrane, 1 - re
misowa, 1 - przegrana).
Przedstawiciel Szkolnego Związku Spor
towego we Wronkach Jan Mamet, opiekun
reprezentacji składa w imieniu wronieckiej
młodzieży najserdeczniejsze podziękowa
nia organizacji (zastrzegła sobie anonimo
wość), która w ostatniej chwili sfinanso
wała wyjazdy warcabistów, przeznaczając
na ten cel kwotę około 1.200 złotych.
Pomoc finansowa była dla nas zbawienna
- mówi J. Mamet - bo szkoły podstawowe
na wcześniejsze zawody indywidualne nie
były w stanie przeznaczyć po 200 złotych
na każdego swojego reprezentanta, a gim
nazjum potrzebowało około 750 złotych na
start swojej drużyny.
W imieniu dzieci i młodzieży składam tej
organizacji najserdeczniejsze podziękowa
nia.
Ired.l

ANDRZEJKOWY BAL ROLNIKA
Już po raz trzeci komitet rodzicielski (rada
rodziców) Liceum Zawodowego w Nowej
Wsi był organizatorem Andrzejkowego
Balu. Tegoroczny bal odbył się 18 listopa
da w świetlicy na Ćmachowskich Hubach.
Przewodnicząca komitetu, Grażyna Waw
rzyniak jest pomysłodawczynią tej miłej
i pożytecznej imprezy. M iłej, bo jak w
wielkiej rodzinie bawią się dorośli, a wśród
nich wielu rodziców uczniów nowowiej
skiego „Rolnika”. Pożytecznej, bo dochód
wypracowany przez organizatorów balu
wzbogaca fundusz szkoły, który zawsze
jest zbyt mały wobec oświatowych potrzeb.
Warto podjąć ten trud i tym sposobem
wspomóc tę szkołę - mówi pani Grażyna.
Szkoła ma wspaniałego kierownika. I nie
mówię tego, że do tej placówki chodzi mój
syn, ale dlatego, że urzeka mnie aktywność
i zaangażowanie kierownika Marka Wójtowskiego. On bierze czynny udział - każ
dorazowo - w przygotowaniach do wszel
kich imprez związanych z życiem szkoły.
Pomoże rodzicom nawet w czynnościach
kulinarnych. Tegoroczny bal przyniósł nam
ok. 3.600 zł zysku, z którego jesteśm y za
dowoleni.

społu „Paradays”. Słodką niespodziankę
organizatorzy przygotowali Andrzejom,
tych jednak na balu było tylko dwóch. W
sympatycznym geście solenizanci poczę
stowali pysznymi imieninowymi tortami
całą salę. Wielu z zabawy powracało z
cennymi nagrodami wylosowanymi w lo
terii. A były wśród nich: akwarium z wy
posażeniem, stolik pod telewizor i tak po
trzebny przydomowy kubeł na śmieci.
W imieniu komitetu rodzicielskiego i gro
na pedagogicznego Zawodowego Liceum
Rolniczego w Nowej Wsi składam szczere

KRĘGLE

Międzygminne
kulanie
Na kręgielni w Sierakowie rozpoczęto drugą
edycję rozgrywek Amatorskiej Ligi Kręglarskiej Wronki - Sieraków - Kwilcz - Między
chód. W rozgrywkach startują czteroosobowe
drużyny: 3 z Wronek i po jednej z Sierakowa,
Kwilcza i Międzychodu. Do tej pory rozegra
no 3 kolejki spotkań. Każdy zawodnik oddaje
w meczu po 100 rzutów (po 25 na każdym torze) do tzw. „pełnych”.
Rekreacyjny cel ligi służy propagowaniu
czynnego wypoczynku.
Klasyfikacja drużynowa po 3 kolejkach
1. Sieraków - 4898 pkt.
2. Wronki I (Roman Bączkiewicz, Leszek
Biedziak, Andrzej Kowalski, Marcin Micha
lak) - 4869 pkt.
3. Kwilcz - 4751 pkt.
4. Wronki II (Piotr Rószak, Czesław Konkol,
Tadeusz Garczarek, Paweł Konkol) -4661 pkt.
5. Międzychód - 4655 pkt.
6. Wronki III (Adam Błajet, Leszek Woźniak,
Lech Mrowiński, Henryk Kubiak) -4567 pkt.
Klasyfikacja indywidualna
1. Zenon Lamberti (Kwilcz) - 1650 pkt.
2. Wiesław Musiał (Sieraków) - 1640 pkt.
3. Leszek Biedziak (Wronki I) - 1637 pkt.
4. Piotr Roszak (Wronki II) - 1613 pkt.
5. Danuta Jujka (Sieraków) - 1609 pkt.
R.Bączkiewicz
podziękowania sponsorom i fundatorom
nagród, uczestnikom balu oraz rodzicom
za finansowe wsparcie i pomoc w zorgani
zowaniu imprezy, z której dochód zostanie
przeznaczony na zakup pomocy szkolnych.
Jednocześnie zapraszam naszych sympa
tyków i wszystkich amatorów dobrej zaba
wy na kolejną naszą imprezę - zabawę kar
nawałową, która odbędzie się 13 stycznia,
również na kameralnej sali w Ćmachowie
- Hubach - dziękuje i zaprasza pani Prze
wodnicząca.
P. Bugaj

Trudno uwierzyć, że w wieku 41 lat, trzeba żegnać świat
Mając jeszcze tyle nie zapisanych kart

Za bliskość Waszą, za wspólne modlitwy i w spólną drogę
do miejsca wiecznego spoczynku

a

śp. ROMANA GRZESZKOWIAKA
za dzielenie wraz z nami bólu nagłego rozstania
pragniemy Wam W szystkim podziękować

żona Katarzyna z córką Dominiką

Z relacji uczestników wynika, że towarzy
stwo bawiło się świetnie, przy muzyce ze
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ZDARZENIA
KRONIKA
POLICYJNA
K.P. WRONKI
Złośliwe uszkodzenie
28 listopada nieznani sprawcy celowo
uszkodzili samochód daewoo lanos, któ
ry zaparkowany był na Placu Wolności
w pobliżu biura Gminnej Spółdzielni.

Złapano oszustów
Tego samego dnia policja zatrzymała
dwóch oszustów, próbujących „nabyć” na
raty sprzęt RTV (w sklepie na Rynku) na
podstaw ie fałszyw ych dokum entów.
Okazało się, że zatrzymani stosowali
wcześniej podobne sztuczki w Szamotu
łach i Poznaniu.

Eksplozja
w muszli klozetowej
29 listopada w jednej z wronieckich szkół
uczniowie przy użyciu petard wysadzili
w powietrze muszlę klozetową. Spraw
cami okazała się dwójka chłopców. Kosz
ty naprawy ponieśli ich rodzice.
Policja zwraca się z apelem do rodziców,
aby zwrócili uwagę, na co pociechy wy
datkują (często spore) kieszonkowe.

Wypił i wpadł
29 listopada w ręce policji wpadł nietrzeź
wy rowerzysta (2,83 prom.). Czeka go
wniosek do kolegium.

Nie dawała oznak życia
30 listopada policjanci przyjęli zgłosze
nie, iż jedna z lokatorek na osiedlu Sło
wackiego od paru dni nie daje oznak ży
cia. Po wejściu do mieszkania przez okno
(drzwi były zamknięte) okazało się, że
kobieta nie żyje. Nie stwierdzono udzia
łu osób trzecich.

Alarm wystraszył
1 grudnia wczesnym rankiem patrol po
licji zauważył, że włamano się do sklepu
przy ulicy Niepodległości. Z uwagi na to,
że zadziałał alarm - sprawcy zdołali po
rwać tylko nieznaczną ilość papierosów
(wartości około 1 tys. zł).

Zakłócali spokój
W nocy z 2 na 3 grudnia policja zatrzy
mała na Rynku kilkuosobową grupę mło
dzieży, która spożywając alkohol hałaso
wała. Za zakłócanie spokoju i picie alko
holu w miejscu niedozwolonym grozi
kolegium.

Przedwczesny sylwester
Tej samej nocy w parku w Nowej Wsi
ujęto dwie dziewczyny i dwóch chłopa
ków, którzy odpalali fajerwerki. Przed
wczesne pożegnanie XXI wieku m ło
dzież przypłaci kolegium.
Urlopowicz
[Opracowano na podstawie informacji udzie
lonych przez zastępcę komendanta KP we
Wronkach, asp. sztab. Wojciecha Warosia]
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CHOJENSKIE SYGNAŁY...
•Z dniem 1 listopada została
zlikwidowana placówka pocz
tow a w budynku Gm innej
Spółdzielni. Obecnie funkcjo
nuje jako Agencja Pocztowa w świetlicy OSP.
Prowadzi ją ta sama osoba, Pani Beata Ple
bańska.
• Zostało zmodernizowane zasilanie oświe
tlenia ulicznego głównej ulicy Chojna. Mo
dernizacja pozwoli na założenie lamp wzdłuż
Małej Drogi i w kierunku jeziora.
• Według zapewnień władz Telekomunika
cji Polskiej SA w przyszłym roku pojawi się
w Chojnie nowa centrala telefoniczna, a co
za tym idzie, przybędą dodatkowe numery
telefoniczne. Pierwszy etap telefonizacji
obejmie sołectwa Chojno Wieś i Chojno
Młyn.
• W poniedziałek 4 grudnia odbyło się
w Domu Kultury zebranie sprawozdawcze
Koła Gospodyń Wiejskich, największej or
ganizacji kobiecej w Chojnie. Przewodniczą
ca Ewa Jankowska złożyła sprawozdanie za

mijający 2000 rok, nad sprawozdaniem od
była się dyskusja. Omówiono plany na przy
szły rok i sprawy bieżące dotyczące naszej
miejscowości. W zebraniu uczestniczyli
także radni: Rady Powiatu Szamotulskiego
- Jan Jankowski i Rady Miasta i Gminy
Wronki - Edmund Piasek.

Miłośników dobrej zabawy
zapraszamy

do Domu Kultury w Chojnie

na zabawę sylwestrową
i powitanie nowego wieku
Do tańca przygrywa zespół YANEX
Początek zabawy od godz. 20:00.
Przewidziana loteria fantowa
z wartościowymi nagrodami.
Bilety wstępu w cenie 80 zł. od pary
do nabycia u pana Lecha Judka,
Chojno Wieś 13, tel. 067 254-71-86.
Serdecznie zapraszamy !
Rada Sołecka Chojno Wieś

D z ie ń S e n io r a
Na cztery dni przed andrzejkami (26 listopa
da br.) członkowie Rejonowego Polskiego
Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów
we Wronkach uczcili swoje święto we sali
WOK-u.
W imprezie udział wzięło ponad 150 człon
ków, gości i sympatyków, których powitał
przew odniczący w ronieckiego zarządu
związku - Zenon Wilczyński. Uroczystość
zaszczycili: członek Zarządu Głównego
PZERiI - Wojciech Dąbrowski, przewodni
cząca Zarządu Okręgu PZERiI w Pile - Te
resa Lemańska, przewodniczący Rady Po
wiatu w Szamotułach - Stanisław Srokow
ski i radny - Antoni Przewoźnik, przewod
niczący Rady MiG Wronki - Leszek Bartol,
prezes Zarządu Gminnej Spółdzielni SCh we
Wronkach - Anna Budzińska, Pełnomocnik
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Szamotułach - Krystyna Musiał,
d
y
r
e
k
t
o
r
M-G Ośrodka Pomocy Społecznej we Wron
kach - M ałgorzata Skrzypczak, dyrektor
WOK - Bogdan Czerwiński. W okoliczno
ściowych wystąpieniach życzenia uczestni
kom imprezy złożyli przedstawiciele władz
związkowych, przewodniczący rady powia
tu oraz gminy - ten przekazał również ży
czenia w imieniu nieobecnego burmistrza
Wronek, oraz przedstawicieli Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie.
W tej części uroczystości złotymi honorowy
mi odznakami za zasługi dla Związku wy
różniono: Wroniecki Ośrodek kultury (odzna
ka wraz z dyplomem), którą dyrektorowi
Bogdanowi Czerwińskiemu wręczył członek
Zarządu Głównego Związku - Wojciech Dą

browski. Nadmienić należy, że to najwyż
sze związkowe wyróżnienie dla jednostek
prawnych pierwszy raz trafiło na teren zie
mi wronieckiej. Ponadto złote odznaki
otrzymali: Anna Budzińska - prezes GS,
Teresa Drożan, Czesława Filipienko i Lu
dwik Kubacki. Aktu dekoracji dokonała
przewodnicząca zarządu okręgu - Teresa
Lemańska.
Przewodniczący Zarządu Rejonowego, Ze
non Wilczyński wyróżnił dyplomami uzna
nia osoby i jednostki wyróżniające się
w działalności na rzecz środowiska związ
kowego, otrzymali je: Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Szamotułach, Gmin
na Spółdzielnia Samopomoc Chłopska,
Społem PSS we Wronkach, firma przewo
zowa Jan Bryćko, Małgorzata Skrzypczak,
Ewa Hejnowicz, Franciszek Runowski, Jan
H offm an, K rystyna W alentynow icz,
Agnieszka Staszak, Mieczysława Świątek
i Eugeniusz Piasek.
Uczestnicy spotkania przyjemnie spędzili
czas przy biesiadnym stole i muzyce (nie
przemijających przebojach serwowanych
przez Romana Cichego), której trudno było
się oprzeć. Stąd też na parkiecie wirujących
par nie brakowało. Tańce trwały do późnej
nocy, zaś głównym punktem programu była
loteria fantowa, w której zgromadzono oko
ło 200 fantów.
Jak zwykle, poczęstunek wzbogacili spon
sorzy. Pieczywo ufundowała Gmina Spół
dzielnia, wędliny - firma KRAM, owoce
cytrusowe - Społem PSS. Około 1/3 fan
tów otrzymano od Antoniego Przewoźnika
- radnego rady powiatowej, część od dru
żyny harcerskiej Chęchacze.
/pab/
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INFORMACJE • REKLAMA

R y n e k , t e l.: 2 5 4 01 3 4
SOBOTA - 9.12.2000, w godz. 8.00 - 13.00
S ł o n e c z n a , u l. P a r t y z a n t ó w , te l.: 2 5 4 1 4 6 5
SOBOTA - 9.12.2000, w godz. 19.00 - 20.00
NIEDZIELA - 10.12.2000, w godz. 10.00 - 12.00 i 19.00 - 20.00

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
C zynne:

wtorki, czwartki, soboty - od 1 0 .0 0 do 14 .00
środy, p ią t k i- o d 1 4 .0 0 do 18 .00

Inne godziny prosimy ustalać telefonicznie

AMERICAN BEAUTY
Dramat
Reżyseria: Sam Mendes
Obsada: Kevin Spacey, Annette Bening, Thora Birch, Peter
Gallagher, Mena Suvari, Wes Bentley, Chris Cooper
Czas projekcji: 121 min.
Lester (Kevin Spacey) i Carolyn (Annette Bening) to małżeństwo niegdyś bardzo szczęśliwe, już zdążyło się wypalić. Lestera już nic
nie łączy z żoną, córka nim gardzi, a szef uwziął się na niego. Lester
postanawia zmienić coś w swoim życiu. Próbuje żyć swobodniej,
lecz dopiero teraz spostrzega, jakie to trudne.
„American Beauty” to najbardziej głośny film roku. Zdobył pięć
Nagród Akademii w kategorii za najlepszy film, najlepszego re
żysera, najlepszego aktora, najlepszy scenariusz oryginalny i za
najlepsze zdjęcia. Film został określony mianem „zwalającego
z nóg arcydzieła”. Przekonajcie się, czy tak jest, oglądając ten
komediodramat.____________________________________ Anita

W Sali Rycerskiej K L U B
czynny od pon.-sob. (z w yjątkiem środy) od 1 7 .0 0 -2 1 .0 0

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.
Ostroróg - 785
- kierowca kat. C + E, jazda po
kraju, wiek do 35 lat
Pniewy - 779
- kierowca kat. C + E, jazda na
Zachód
Poznań - 780
- osoba do sprzątania

Obrzycko- 781
- osoba do działu eksportu, wy
kształcenie średnie lub wyższe,
dobra znajomość jęz. niemieckie
go lub angielskiego, mile widzia
na znajomość obsługi komputera,
płeć i wiek bez znaczenia, może
być z grupą inwalidzką

Kino „Gwiazda”
te l.: 2 5 4 0 2 2 9
Data/godz.:
Tytuł:
Prod. / od lat
7.12 - 10.12 / 18.00 WYPRANE MARZENIA
USA/ 15
7 .1 2 - 10.12/20.00
JA, IRENA I JA
U S A /15
1 1 .1 2 - 13.12/18.00 PRZEBOJE I PODBOJE
U S A /15
11.12- 13.12/20.00 Z TOBĄ LUB BEZ CIEBIE
U S A /15
14.12 - 17.12 / 18.00 OSZUKAĆ PRZEZNACZENIE USA/ 15
1 4 .1 2 - 17.12/20.00 ZAKAZANY OWOC
U S A /15
Kasa kina czynna na godzinę przed seansem.
W soboty kino nieczynne.

wronieckie
sprawy •
tel. (067) 254 34~34~
fax: (067)254 16 16
e-mail:
wronieckie @ priv5. onet.pl
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Rada Rodziców
Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Leśnej we Wronkach
zaprasza na pierwsza

ZABAWĘ KARNAWAŁOWĄ III MILLENIUM
która odbędzie się w Trzech Króli - 6 stycznia 2001 r.
od godz. 20 w sali WOK.
Bilety w cenie 70 zł od pary
do nabycia w sekretariacie szkoły - tel. 254 02 13;
dobra muzyka * ciepła kolacja * słodki poczęstunek
* cenne nagrody
V_________________________________ ____________________ /

Komunikat
Pilskie Stowarzyszenie Stwardnienia Rozsianego
zawiadamia, że dnia 9.12.2000 roku o godz. 14.30
w Domu Pomocy Społecznej, ul. 11 Listopada 40,
odbędzie się spotkanie opłatkowe
poprzedzone mszą świętą
ludzi chorych na SM.
Adres siedziby Stowarzyszenia
ul. Żeleńskiego 38/2
we wtorki - 9.00 - 14.00, tel. /fax.: 212 22 50
„Miłujmy nie słowem i językiem
ale czynem i prawdą ”
Nr konta Stowarzyszenia: WBK O/Pila
10901320-138341-128-00-0
Za udzielone wsparcie dziękujemy.
Zapraszają organizatorzy

,

W ydawca: T o w a rz y s tw o M iło ś n ik ó w Z ie m i W ro n ie c k ie j, s ie d z ib a : 6 4 - 5 1 0 W ro n k i, ul. S z k o ln a 2.
Redaktor naczelny: P aw eł Bugaj.
Druk: Zakład Graficzny - S T S - C zarnków, tel. 2 5 5 2 7 74
Reklamy i ogłoszenia - od poniedziałku do czwartku 9.00 -12.00 i na dyżurze redakcyjnym w piątek 17.00 - 20.00.

Redakcja zastrzega sobie prawo decydowania opublikowaniu otrzymanych materiałów,
dokonywania skrótów, zmiany tytułów i adiustacji. Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada.
Adres redakcji: 6 4 -5 1 0 W ronki, ul. Pow stańców W lkp. 23
Numer zamknięto 4.12.2000 r.
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Przypom in amy:
PACJEN T MA PRAWO WYBORU PIELĘG N IA RK I I PO ŁO ŻN EJ.

Ośrodek Pielęgniarsko Położniczy
Medycyny Rodzinnej

Elżbieta Kosmala
Gabinet na I piętrze ośrodka zdrowia
ul. Partyzantów 14; tel.: 254 21 85; kom. 0602 738 616
Pracujemy w zespole 5 pielęgniarek środowiskowo-rodzinnych i położna środowi
skowa: Elżbieta Kosmala, Elżbieta Gorąca, Lucyna Jasionowska, Aneta Kukuła,
Małgorzata Wojciechowska, Elżbieta Rogalska - położna.
Wszystkie są wysoko kwalifikowane, każda z nich ukończyła po kilka kursów spe
cjalistycznych..

Wykonujemy wszystkie usługi wynikające z zakresu obowiąz
ków pielęgniarsko-środowiskowych i położnej środowiskowej
między innymi:
- opatrunki, zastrzyki dożylne, domięśniowe, podskórne (własnym sprzętem jednora
zowym), kroplówki, wymiana cewników, zakładanie baniek, inhalacje -- wypożycza
my również inhalatory do domu pacjenta

Dresy sportowe,
w tym również
dla sylwetek nietypowych
poleca producent

PPH WIST
ul. Ogrodowa 8
64-510 Wronki
tel.: 2549-136 od 6.00 - 14.00
254-06-89 przez cały czas

S E R D E C Z N IE Z A PR A SZ A M Y

H urtow nia styropianu
od FS 12 do FS 40.
Płyty, bloczki, gzymsy, elementy elewacji
styrotop, styrogips, styroflex itp.

Ceny najniższe - sprawdź!
Serdecznie zapraszamy

PPHU KAKABA
Ćmachowo 46
teł. 0602 752 342

- pomiary cukru diabetykom, oraz profilaktyczne badania poziomu cukru
- pomagamy w pielęgnacji obłożnie chorych w domu pacjenta, posiadamy i wypoży
czamy sprzęt pomocny w pielęgnowaniu, m.in. prześcieradła przeciwodlcżynowe,
materace z wspomaganiem elektrycznym, butla tlenowa, ssaki, temblaki, podkłady
ochronne.

W ramach profilaktyki
Odwiedzamy w domu niemowlęta do 1 roku życia. Położna środowiskowo rodzinna
odwiedza w domu kobiety w ciąży, aby przygotować do porodu (szkoła rodzenia w
domu, słuchanie tętna płodu oraz opiekuje się noworodkiem do 6 tyg. życia.

G abinet na czas rem ontu
przeniesiony do przychodni
przy ul. Partyzantów
czynny wtorek, piątek 15.30 -1 7 .0 0
M arek Łagan
specjalista ginekolog-polożnik

Wszystkie usługi są bezpłatne
W prowadzeniu dokumentacji pomagają nam dwa komputery, z których można uzy
skać dane o osobach zdeklarowanych w naszym Ośrodku Pielęgniarsko-Położniczym,
jak również pełen wydruk wykonywanych zabiegów i wyników badań wykonywa
nych przez pielęgniarkę u pacjenta. Informacje te są przekazywane lekarzowi rodzin
nemu.
Zapraszam y do zapisania się do naszego O środka Pielęgniarsko-Położniczego
wszystkich nic zdeklarowanych. Pacjentów już zapisanych gdzie indziej wpisujemy
po przedstawieniu deklaracji z rezygnacją z innej firmy. Kobiety z Branżowej Kasy
Chorych mają możliwość zapisywania się do położnej.

Wszystkim naszym Pacjentom
życzymy dużo zdrowia
w święta Bożego Narodzenia oraz w Nowym 2001 Roku

GEODETA UPRAWNIONY

Stefan Chmaj
Poleca
szeroki zakres usług geodezyjnych:
pom iary sytuacyjno-wysokościowe
dla celów projektowych,
w ytyczenia budynków,
p o m ia ry in w e n ta ry z a cy jn e sieci
eNN, telef., wod-kan, gazowej,
pom iary powykonawcze,
podziały i rozgraniczenia nierucho
mości,

Biuro Rachunkowe " ZYSK "
Szamotuły , Wroniecka 45/7
ży czy sw oim K lien to m i ich rodzin om
w esołych św ią t B ożego N a ro d zen ia
oraz szczęśliw e g o N o w eg o R oku
tel. (061) 2 9-24 3-25,0606 320- 184

12

podziały działek budowlanych i re
kreacyjnych,
dokum entacja do celów prawnych.

Szybko i profesjonalnie
Kontakt telefoniczny:
255-26-50 (po godz. 16.00),
0-601-70-61-34
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PIECZĄTKI
KSERO

STACJA
KONTROLI POJAZDÓW

SZYBKIE TERMINY - WYSOKA JAKOŚĆ - KONKURENCYJNE CENY

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

NAJLEPSZE CENY PRZY DUŻYCH NAKŁADACH

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

C

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

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

^

Stacja paliw
Muszyński i Stachowiak

do 7 000 PLN

oleju opalowego

Przyjdź lub zadzwoń,
Wronki, ul. Poznańska 41
Tek: (067) 254-21-26
pn-pt 9.00-17.00
V__________________________________J

w beczkach 200-litrowych
Zapraszamy

KOMPUTERY
ZA GOTÓWKĘ

To gwiazdy
dla Ciebie
(0-6. i 212-31-59
(0-67) 254-1-900
h t t p : / / w w w . t i s .p lla .p l

V

I---------------- ( Ł ) .
Elżbieta i Jerzy Bajonowie
polecają:
■PŁYTY NIDAGIPS
i profile
w cenach konkurencyjnych
(transport gratis!)
• FARBY & KLEJE
• TAPETY & KASETONY
• SILIKONY
• ATLASY (duży wybór)
■OKNA PCV
(montaż, gwarancja)
• LAMPY
PŁYTKI CERAMICZNE^
Wronki,
ul. Dworcowa 2
(przy dworcu PKP)
P n -p t: od 8.00 do 17.30
w soboty: 8.00-13.30
Tel./fax: 254 94 76
DOGODNY DOJAZD I PARKING

Wronieckie Sprawą 481178) 2000

Pokry cia dachowe - montaż.
PROMOTECH - tel. 255 19 83________________
Pokrycia dachowe - raty.
PROMOTECH - tel. 255 19 83________________
Pokrycia dachowe - transport.
PROMOTECH - tel. 255 19 83________________
Płyta bitumiczna „ONDURA” - USA, 2x1,25.
tel. 255 19 83 ___________________________
Dachówki - UNIBETIBF, BRAAS, ROBEN,
WIEK.OR.tel. 255 19 83_____________________
Blachy dachów kopodobne - tel. 255 19 83______
Blachy trapezowe Alu - cynk. tel. 255 19 83

do 3 000 PLN bez zgody współmałżonka

BEZ PORĘCZYCIELI

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

Grzejniki aluminiowe i stalowe - tel. 255 19 83

Wwnki, Al. Wyzwolenia 120 A
prowadzi sprzedaż

do 48 000 PLN

OGŁOSZENIA DROBNE

N A RATY

Taniej nie można
ZADZWOŃ!!!

0-606 272 594

KOMIN

Grzejniki miedziane „RADIATOR”
-tel. 255 19 83_____________________________
Kotły węglowe i miałowe - 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_________________

Pracowałeś legalnie - Niemcy, Europa Za
chodnia, odzyskujemy podatek.
Tel.: (0-71) 385 20 18__________________
Usługi hydrauliczne wodno - kanalizacyj
ne, gaz, c. o. Solidnie, szybko, tanio
Tel. 0 6 0 4 - 4 0 0 - 2 8 9
______________
Zostań konsultantką AVON-u
Tel.: 0-604 118 680___________________
Sprzedam działkę budow laną we Wron
kach - Z am ość, ul. P iaskow a, pow.
1216 m2, tel.: 0606 449 802
Sprzedam działkę budowlaną w Pierwoszewie (przy drodze na Biezdrowo),
5000 m2, prąd, woda, możliwość podzia
łu. kontakt: Pierwoszewo 2
Ukradziono legitymację studencką nr
1356 na nazwisko Rafał Wieczorek.

I

mmi
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Piotr Borowski

Odzież robocza od „A” do „Z”
rękawice robocze z dwoiny bydlęcej, świńskiej, licowe,
rękawice gumowe PCW nakrapiane, typu Gripp
Przystępne ceny, dostawa do klienta

Piotrowo 21, tel./fax: 0-61 2913 658;
kom. 0608 480 130

S alon F ryzjerski
Patrycja Przewoźna
W ro n ki ul. W sp ó ln a 5
O s. Na G ó rce

p f i g ó n j j g f T ó ry g ffe W

tel. 0 6 0 7 0 8 4 7 9 0

Szamotuły, ul. Wiosny Ludów 11

S e rd e c z n ie z a p ra sza m
w t. -pt. 9.0 0 - 17.00

tel.: 0 6 1 /2 9 2 22 40, 0 602 444 974

sobota 8.00 - 14.00
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*

CO
SĄDZISZ
O TYM...?

Temat tygodnia:
Co myślisz o wronieckiej demokracji
(w kontekście zamieszania, jakiego naro
biła komisja rewizyjna ze swoim proto
kołem pokontrolnym dotyczącym prze
targów?
Na odpowiedzi czekamy pod numerem te
lefonu: 254 34 34. W piątek zapraszamy do
siedziby redakcji w godzinach dyżuru
(17.00-20.00).
Czytelnicy piszą i dzwonią

W sprawie
bezpieczeństwa na ulicach
Mieszkanka Zamościa za naszym pośred
nictwem zwraca uwagę na brak oznakowa
nego przejścia dla pieszych w pobliżu kio
sku ruchu przy. ul. Myśliwskiej. Zbierają
się tam dzieci, czekające na autobus szkol
ny. Na tym ruchliwym odcinku nie ma też
ograniczenia prędkości, więc dzieci nie
mogą bezpiecznie przejść na drugą stronę.
Czy nie można z tym czegoś zrobić? - pyta
pani Maria.
•k * *
Ulica Sierakowska od momentu przebudo
wy wiaduktu stała się „trasą szybkiego ru
chu”. Mieszkańcy tej ulicy od dawna ape
lują o wprowadzenie ograniczenia prędko
ści - niestety, bezskutecznie.

Echa naszych publikacji
Na placu zabaw osiedla Ogrody po długim,
długim czasie znowu stanęły tablice do gry
w koszykówkę. Pokuty czas minął...

Złotym Jubilatom

Krystynie i Witoldowi
Noskowiakom
moc serdecznych życzeń
składają:
córki i syn
Z rodzinami
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POLEMIKA
„Niech to Muzeum Regionalne będzie szkołą miłości do tego, co minęło. Wronki
także mają swoją przeszłość - i to nie byle jaką. Jesteśmy pewni, że młodzi zapa
leńcy zajmą się dziś żarliwie, mądrze i konsekwentnie badaniem przeszłości i upo
wszechnianiem wiedzy o niej”
Bogdan Tomczak (dzień otwarcia muzeum - 27.11.1993)

P a n ie R o s a d a M U Z E U M !
Zgadzam się z panem, że muzeum powsta
ło dzięki wielkiemu wysiłkowi działaczy
TMZW.
Ten wysiłek sprawił, że muzeum zaczęło
żyć, że pieczołowicie zbierano eksponaty.
Wie pan, co jest w tym muzeum najcen
niejsze? To, że ludzie przekazywali i prze
kazują do dziś pamiątki rodzinne, bezcen
ne dla nich rzeczy. To znak, ze ufają temu
muzeum. Każdy z ofiarodawców jest skru
pulatnie odnotowany że wszystkimi dany
mi, dziękujemy im też na łamach „ Wronieckich Spraw". Eksponat zapisany jest w księ
dze, ma naklejony numer katalogowy i w
każdej chwili (na życzenie) dowie się pan,
kto go przyniósł. Staramy się też, w miarę
możliwości, eksponaty opisywać dokład
nie. Marzy nam się skatalogowanie kom
puterowe. Pierwszy krok w tym kierunku
już wykonaliśmy - mamy komputer i dru
karkę (dar od pana Bartola), mamy skaner
(dar pana Fowie). Brak nam programu legalnego, bo to legalne muzeum.
Sugeruje pan, że izbę pamięci sztucznie
przekształcono w muzeum. Bzdury! Od 27
listopadal993 roku istnieje Muzeum Re
gionalne. Pisze pan „bez żadnego umoco
wania prawnego i statutu stanowiącego
podstawę działalności tego rodzaju insty
tucji, za to z pełnym etatem”. I tu pana boli!
Ten etat jest solą w pańskim oku! Powstał
on na wniosek TMZW i ówczesnego pre
zesa - pana Leszka Bartola. Do tej pory mu
zeum prowadzili panowie Radomski i Tom
czak za żenujące grosze - początkowo 100
później 200 zł miesięcznie. Dziś Pan Tom
czak otrzymuje 280 zł netto. Ten pracow
nik etatowy, któremu pan tak źle życzy,
otrzymuje za swą pracę 964 zł. Życzę jed
nak panu, by czul taki entuzjazm do pracy
jak Pan Tomczak i ja! Dobrze pan wie, pa
nie Rosada, że jest to moja praca z wybo
ru, że świadomie zrezygnowałam z ucze
nia, choć nie do końca. Prowadzę lekcje
muzealne. Szkoda, że zainteresowanie wy
raża ostatnio tylko jeden nauczyciel - Pan
Zenon Wajs z SP 2.
Co do umocowań prawnych, to jak pan wie,
MR należy do struktur WOK-u. Nie wszyst
kim się to podoba, ale tak jest. W związku
z tym MR nie ma statutu, lecz regulamin
działalności, ale z tym, jeśli coś jest nie tak,
musi się pan zwrócić do dyrektora Czer
wińskiego. Ostatnio statut zatwierdziła
Rada Miasta i Gminy Wronki - nie pamię
ta pan? Głosował pan przeciw poprawce o
wprowadzeniu kadencji dyrektora i jego
wyboru z konkursu, chcąc - jak sądzę - dy

rektorów mianowanych przez Zarząd i
trwających na stanowisku do emerytury.
Nieprawdą jest, że MR działa bez umoco
wań prawnych. Chociaż tak było przez
ostatnich dziewięć lat, gdyż WOK (a przez
to i muzeum) działał bez statutu, a pan jako
stary radny na to pozwalał (!), dając pie
niądze z budżetu na tę dziką działalność i
brał pieniądze z tegoż budżetu (i bierze
nadal) na tworzenie „Dodatku Kulturalne
go” w swej prywatnej gazecie.
A propos pieniędzy, bo od tego się wszyst
ko zaczęło - według budżetu WOK, który
otrzymałam od dyrektora w sierpniu, przy
znano nam na MR 50, a nie 60 tys. zł. Jed
nak na swoją stronę umie pan liczyć! Mó
wił pan na sesji Rady, że dostaje z WOK
jedynie 50 zł miesięcznie na gazetę, a ja
wiem, że pan publicznie skłamał, bo do
staje pan 200 zł! (WOK wybrał gazetę Gońca Wronieckiego - bez przetargu, nato
miast Wronieckie Sprawy relacjonują im
prezy i na bieżąco publikują informacje
bezpłatnie!)
W dodatku jest pan wróżką! Odkąd pracu
ję etatowo w muzeum (od września 1999 r.)
był pan w nim tylko raz - na otwarciu mo
jego biura, które notabene wyremontowali
mi i umeblowali przyjaciele. Sali pan nie
widział i ksiąg nie oglądał, skąd więc in
formacje, że nic nie zrobiłam? Najprościej
byłoby, gdyby pan przyjechał na kawę do
nas, a przy okazji kupił sobie bilet za 2 zł i
zwiedził muzeum. Denerwuje pana mała
ilość zwiedzających, a przecież ani pan, ani
wielu naszych kolegów radnych muzeum
za moich czasów jeszcze nie odwiedziło.
Radny powinien znać obiekty, które z pie
niędzy podatników utrzymuje. A może pan,
panie Rosada, chce w czynie społecznym
lub za symboliczne 280 zł miesięcznie (po
zniesieniu etatu) - łącznie z sobotami - opro
wadzić po muzeum? Niestety, w sekcji hi
storycznej chętnego pan nie znajdziesz. Je
den z moich kolegów radnych powiedział,
że kręgielnię i muzeum budowały te same
osoby. Mam nadzieję, że nasze muzeum tak
źle nie skończy, a przynajmniej my do tego
ręki nie przyłożymy.
„Pamięć o nich nie zaginie” - pisał pan
ostatnio. Jasne! W zamkniętym muzeum
eksponaty będą bezpieczne. Każdy pretekst
jest dobry, nie chodzi przecież o zamach
na muzeum, tylko na etat, a konkretnie na
mnie.
Grażyna Każmierczak
- jeszcze pracownik Muzeum
Regionalnego
Wronieckie Sprawy 48(178) 2000

JlndrzejĄpwy

<BaC
Strażaka
0 O
?
* £
N

.
TO

Piąty Andrzejkowy Bal Strażaka odtańczyliśmy ju ż 2 5 listopada 2 0 0 0 roku
przy dźwiękach naszego w spaniałego zespołu VAN AX, który rozgrzał nas
do czerwoności. Jak co roku organizacją i obsługą balu zajęli się harcerze
z 12. H D P „Chęchacze" i zastępu starszoharcerskiego W U - TA N G z No
wej W si. W yszło im to wspaniale! N asze m am y sam e przygotowały je 
dzenie, hurtownia JO T M A R ofiarowała napoje i inne specjały na stół,
a dzięki sponsorom nasza loteria miała ca łą m asę nagród. Bal na sto par
trwał do rana! Dziękujem y wszystkim za m iłą zabaw ę! Dochód z zab aw y
przeznaczym y na zimowisko w górach.
„Zenek"
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Przy biesiadnym stole spotykają się w tradycyjnym gronie
-*■ N ajlepszą terap ią
jest ulubiona muzyka
i taniec

a p fe ra te

Seniorka wronieckiego
Związku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów 90-letnia
Franciszka Jezierska
zaw s ze aktywna i wesoła
sprzedaje losy
z M ieczysław ą Św iątek ►

<

Niew iele imprez

w W O K -u odbywa się
bez udziału Mieczysław a
Białka. Jego pomoc
doceniają organizatorzy
(na zdjęciu)
- Agnieszka Staszak
i Krystyna W alentynow icz

N ajlepsze
życzenia
z okazji
drugich im ienin
-10 grudniażyczą
babcia, dziadek
i chrzestna

WYKOPY

Przedsiębiorstwo
Produkcyjno - Usługowe
Marek Kopras

6 4 - 5 1 0 Wronki, Szklarnia 7
tel./fax (067) 254 11 47; e-mail: m _kopras@ wykopy-serwis.com .pl
Na Międzynarodowych Targach Ekologicznych
Poleko w Poznaniu prezentowała się wroniecka
firma Marka Koprasa, której siedziba mieści się
na Szklarni. Na wystawie pokazano nowe urzą
dzenia zabezpieczające wykopy - aluminiowe
rozpory hydrauliczne i śrubowe.
Systemy zabezpieczeń oferowane przez firmę
KOPRAS są w całości produktem polskim i z po
wodzeniem konkurują z podobnymi zachodnimi.
Wroniecka firma jest przodującym w Polsce pro
ducentem i wypożyczalnią zabezpieczeń wyko
pów liniowych i punktowych. Stalowe, aluminio
we lub aluminiowo - plastikowe, zapewniają wy
soki stopień bezpieczeństwa pracy, a przy tym ich
duża wytrzymałość, uniwersalność i szybkość
montażu, to w efekcie - ekonomiczny zysk!
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Na Poleko

- K o n s tru k to r L e ch K o w a ls k i p rz y
n a jn o w s z y m s z lu n k u a lu m in io w y m

N o w o ś ć - k o n s tru k c ja słupów
(do g łę b o k o ś c i 8 m), s y s te m ro lk o w y •

Ostatnio dużym powodzeniem cieszą się ściany seg
mentowe do wykopów punktowych (do 12 m), bar
dzo przydatne w przy usuwaniu awarii np. wodociągowych w sąsiedz
twie innych instalacji. Takie zastosowano w Trzciance. Odbiorcami
wronieckich urzą
dzeń są obok
przedsiębiorstw ko
munalnych wielkie
firmy inżynieryjno budowlane, typu
Hydrobudowa
i Energopol.
P.B.

Aluminiowa
rozporka
hydrauliczna
- p o z w a la na
za in s ta lo w a n ie
s z a lu n k u o ra z je g o
d e m o n ta ż bez

ZABEZPIECZAMY
W YKO PY

p o trz e b y s c h o d z e 
n ia do w yko p u ►

Wronki
UL.Poznanska18
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