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Mistrz świata przegrał
bieg z zawodnikiem
MKS Nekla
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Weekendowy dyżur reporterów:

Kałużny do kojca!

Burmistrz podpadł
obrońcom praw
zwierząt.
– Do kojca! –
usłyszał włodarz.

501 677 731 lub 501 677 838
CHCESZ ZGŁOSIĆ JAKIEŚ ZDARZENIE? DZWOŃ!

7000 pedałów
na Rodzinnym
Rajdzie
Rowerowym
Aktualności, s. 3
Co R. Gawliński
zapamięta
z Wrześni?
Co powiedzieli nam
Gold, Nosowska,
Otręba?
Muz. Weekend, s. 8, 9

Łukasz Różański

Kilkanaście osób – obrońców praw
zwierząt protestowało we wtorek,
3 maja przeciwko polityce burmistrza Tomasza Kałużnego. Konkretnie przeciwko planom wywiezienia
stu psów z wrzesińskiego schroniska
do placówki w Białogardzie, w województwie zachodniopomorskim.
Przypomnijmy. Towarzystwo Ochrony Zwierząt „Animals”, które prowadzi przytulisko w Białogardzie,
jako jedyne złożyło ofertę na przyjęcie czworonogów z ul. Sikorskiego.
Za usługę ratusz zapłaci 100 tys. zł.
Zwierzaki do nowego „domu” mają
trafić najpóźniej do końca czerwca.
– Tam (w Białogardzie – przyp.
red.) panuje ogromne przegęszczenie. To miejsce można określić tylko jednym słowem: umieralnią – nie
przebiera w słowach Elżbieta Jaźwiecka, inspektor Pogotowia dla
Zwierząt w Trzciance. – Wolę aby

Są wyroki dla
policjantów
łapówkarzy
z Kostrzyna Wlkp.
Zdarzenia, s. 4

 Obrońcy praw zwierząt protestowali m.in. pod hasłem „Władze Wrześni chcą uśmiercić 100 psów”
psy z Wrześni wypuszczono na ulice.
Wtedy szanse na przeżycie będą miały dużo większe niż w Białogardzie,
gdzie zostaną unicestwione.
Pikieta rozpoczęła się o godzinie
11.00 na rynku pod ratuszem. Na ulicy można było usłyszeć między innymi okrzyki: „burmistrz do kojca” czy
„burmistrz na łańcuch”. Na transparentach widniały z kolei takie napisy jak: „Schronisko w Białogardzie

20-lecie Kropki
Dzisiaj Wydawnictwo Kropka
ma swoje święto. Zapraszamy
z tej okazji na Rynek.
Wszyscy to wiedzą, ale dla niezorientowanych powiedzmy to jeszcze
raz: Wydawnictwo Kropka, to wydawca „Wiadomości Wrzesińskich”,
ogólnopolskiego pisma artystycznego „Kwartalnik Fotografia”, a także
portalu internetowego www.wrzesnia.info.pl oraz właściciel drukarni offsetowej i cyfrowej. Wydawnictwo ma też na koncie kilkadziesiąt
książek i albumów fotograficznych
oraz o tematyce regionalistycznej,

z „Wrześnią na starych pocztówkach”
oraz „Wrzesińskim Słownikiem Biograficznym” na czele.
Dzisiaj, czyli w piątek, 6 maja zapraszamy na Rynek. O 16.30 wręczymy
nagrody zwycięzcom naszego konkursu z okazji 20-lecia (relacja wideo z losowania nagród na wrzesnia.
info.pl). Będzie też specjalny tort
dla naszych Czytelników. Następnie otworzymy wystawę fotograficzną Andrzeja Jerzego Lecha, Kolekcja wrzesińska – część 1. W otwarciu
weźmie udział autor, który przyleciał specjalnie z Jersey City. Uprzejmie zapraszamy do wzięciu udziału
w tych wydarzeniach. Dziękujemy za
życzenia.
Waldemar Śliwczyński

- Umieralnia” czy „Burmistrzu, nie
skazuj psów na uśmiercenie”.
– Przyjechaliśmy z różnych miejscowości. Gniezna, Kalisza, Poznania czy Warszawy. Skrzyknęliśmy się
na Dogomanii (forum internetowe –
przyp. red.) – mówi E. Jaźwiecka. –
Chcemy zablokować decyzję o wywozie psów.
Protestujący przeszli również
do amfiteatru (odbywał się tam finał

Fot. Łukasz Różański

rajdu rowerowego) gdzie wzbudzili sensację wśród mieszkańców. Doszło tam również „do przywitania”
z T. Kałużnym. Włodarz od jednej
z demonstrujących usłyszał, że „jest
kłamcą, bezduszny i nie dotrzymuje słowa”. Pojawił się również apel
do burmistrza o „ruszeniu tyłka i pomocy zwierzętom”, czy groźby typu
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Mistrz nad mistrzami. Tomasz
Szymkowiak zdobył ósmy tytuł
Co start to wygrana. W swoich
ósmych, kolejnych mistrzostwach
Polski lekkoatleta Orkana Września
nie znalazł sobie równych. Zwyciężył, choć w ostatnich tygodniach
przed czempionatem zmagał się
z kontuzjami i chorobą.
– Pierwotnie nie chciałem bronić tytułu zdobytego rok wcześniej
na dystansie 10 km – zwierzał się
nam tuż po biegu Tomasz Szymkowiak. – Zaraz po szczęśliwych dla
mnie przełajowych mistrzostwach
kraju (zdobyte mistrzostwo – przyp.
red.) miałem olbrzymie problemy
z dwoma ścięgnami achillesa. Jeden dzień trenowałem, trzy następne walczyłem z bólem. Gdy już było

lepiej, przyplątało mi się zapalenie
ucha. Przez pierwszy tydzień obozu w Szklarskiej Porębie próbowałem poradzić sobie bez antybiotyku.
Sięgnąłem po medykamenty dopiero, gdy zapalenie nie mijało. Tak naprawdę, to zrealizowałem tylko jeden
trening. Nie może być wyniku bez
odpowiedniej pracy. Szczególnie dotyczy to długich dystansów. Tu trzeba
przebiec kilometry, by liczyć na wynik. Dlatego też z początku nie zgłosiłem się na mistrzostwa. Gdy poczułem się lepiej, zmieniłem zdanie.
Lista startowa była już zamknięta,
ale zrobiono dla mnie wyjątek.
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Sezon wodniacki
rozpoczęty.
200 osób kajakami
spłynęło Wartą
Aktualności, s. 6
Znaleziono go
martwego w aucie.
Przyczynę zgonu
bada prokuratura
Zdarzenia, s. 4
Położne
środowiskowe
mamy najlepsze
w województwie!
Aktualności, s. 11
Martwa maciora
w lesie – czyja była?
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www.wrzesnia.info.pl

