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Szczęśliwy stadion Arniki
Środa 29 kwietnia zapisze się na stałe w historii Wronek. Tego dnia
na stadionie Arniki - odbył się pierwszy, oficjalny mecz reprezentacji
Polski. Był to pojedynek eliminacyjny do finałów Mistrzostw Europy
drużyn do lat 18. Polscy piłkarze zmierzyli się we Wronkach ze swymi
rówieśnikami z Niemiec.
Pierwsza połowa spotkania była bardzo wyrównana. Większość ak
cji przebiegała w środku pola. W początkowej fazie meczu dwukrotnie
bardzo niebezpiecznie strzelał niemiecki napastnik Dreisler. Jednak to
Polacy pierwsi uzyskali bramkę. W 32 minucie po dośrodkowaniu Krzy
sztofa Wołczka z rzutu wolnego, do piłki dopadł Jarosław Bieniuk i
pięknym strzałem głową nie dał żadnych szans niemieckiemu bramka
rzowi. W końcowej fazie pierwszej połowy meczu mogło być już 2:0,
ale tym razem dobrze interweniował Timo Hildebrand, powstrzymując
zmierzającego do bramki Wołczka.
Spotkanie we Wronkach mogło się podo
bać nie tylko od strony sportowej. Organiza
cja zawodów była bowiem wzorowa, tak pod
względem zapewnienia korzystnych warun
ków do gry piłkarzom obu drużyn, jak i pod
względem porządku na trybunach. Ogromna
w tym zasługa Arniki, która pokazała, że pod
względem technicznym przygotowana jest
do prowadzenia imprez na europejskim po
ziomie.
A. H.
Fot. P. Bugaj

w oon

Po zmianie stron mecz był o wiele ciekawszy. Częściej dochodziło do sytua
cji podbramkowych. W 65 minucie ładną akcję reprezentacji Niemiec strzałem
przy słupku wykończył Andreas Voss. Polacy starali się zmienić niekorzystny
rezultat, ale doskonałą sytuację zmarnował Mateusz Bartczak, uderzając piłkę
zbyt nonszalancko. Gdy wszystkim zgromadzonym na stadionie kibicom wyda
wało się, że mecz zakończy się remisem, do walki poderwała się jeszcze raz
reprezentacja Polski. W 81 minucie Arkadiusz Świętosławski trafił piłką w słu
pek, dobitka była już bardziej skuteczna - strzelił celniej i zmusił niemieckiego
bramkarza po raz drugi do kapitulacji. Polacy po spotkaniu stojącym na wyso
kim poziomie pokonali zasłużenie Niemców 2:1.
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ĆWICZENIA

Jak zapowiadaliśmy w poprzednim numerze „Wronieckich Spraw”,
dnia 28 kwietnia br., na terenie spółki Arniki Wronki, w fabryce lodówek
odbyła się symulacja ćwiczeń pożarniczych i ratownictwa chemiczno-ekologicznego.
Przeprowadzone ćwiczenia służyły sprawdzeniu przygotowania stra
żaków Zakładowej Ochotniczej Straży Pożarnej do akcji ratunkowych,
jak i współdziałania jednostek OSP Ratowniczo-Gaśniczych oraz Ra
townictwa Chemiczno-Ekologicznego Państwowej Straży Pożarnej. Prze
bieg całej akcji ratowniczo-gaśniczej był bardzo złożony. W symulowa
nej kolizji wózka akumulatorowego z samochodem dostawczym. Ranni
zostali kierowcy, wybuchła uszkodzona butla z
gazem, a odłamki butli uszkodziły zbiorniki z
poliolem i izocjanianem. Dodatkowo, z uszko
dzonego samochodu dostawczego wyciekał olej
napędowy do studzienek kanalizacji deszczowej.
Poprawnie przeprowadzona akcja ratunkowa
wymagała od służb ratowniczych nie tylko
sprawności fizycznej, lecz również umiejętno
ści koordynacji działań w obliczu rozmaitych
zagrożeń. Trzeba przyznać, że ćwiczenia prze
biegały bardzo sprawnie, łączny czas przepro
wadzanej akcji (tzw. czas operacyjny) wyniósł
jedną godzinę. Jak wiele czynności przeprowa
dzono przez ten okres, niech zobrazują chociaż
by niektóre z czynności strażackich tj.: odblo
kowanie drzwi samochodu dostawczego i udzie
lenie pierwszej pomocy rannemu, gaszenie i
Australijski miesięcznik polonijny „Kraj”
wznowił kontakty z „Wronieckimi Sprawami”.
Po trzecim zjeździe więźniów politycznych we
Wronkach, na antypodach ukazały się przedru
ki naszych tekstów, między innymi artykułu o
słynnej ucieczce z więzienia wronieckicgo
„Ucieczka - prawda po latach” (numery z sierp
nia, października i listopada 1997 r.).

Nasze spraw y
w „Kraju"
Ostatnio nadeszła pocztąelektronicznąwia
domość, że w bieżącym, majowym numerze
opublikowano tekst (wspomnienie jednego z
więźniów politycznych) „21 dni w olności”,
który nie tak dawno był drukowany na naszych
łamach.
Zachęcam do czytania „Kraju”. Mimo znacz
nej odległości do Australii nie jest to takie trud
ne - pismo funkcjonuje pod adresem interneto
wym. http://www.uq.edu.au/~zzwfrcnk. Wy
starczy zalogować się do sieci, wpisać adres - i
czytamy.
g
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schładzanie butli z gazem oraz postawienie pionowej zapory wodnej w
kierunku rozprzestrzeniania się substancji chemicznych, zabezpieczenie
obiektów zakładowych przez pluton ratownictwa chemicznego i uszczel
nianie zbiorników ze szkodliwymi substancjami, zbieranie i dekontaminacja wyciekających substancji, usunięcie oleju i wraków samochodów
z miejsca zdarzenia.
Tak sprawnie przeprowadzona akcja ratownicza była możliwa przy peł
nym zaangażowaniu wszystkich osób biorących udział w ćwiczeniach,
sprawnemu dowodzeniu i doskonałemu przygotowaniu od strony mery
torycznej i technicznej. Za przygotowanie i przeprowadzenie ćwiczeń
byli: asp. sztab, w stanie spoczynku, Tadeusz Pędzich, mł. bryg. inż.
Wojciech Pawłowski, mł. bryg. inż. Stefan Nowak, st. kpt. inż. Leszek
Nawrocki, kpt. inż. Mariusz Cieślik, asp. Stefan Kaszkowiak, st. kpt.
inż. Waldemar Szybicki, prezes Zarządu OSP Amica Wronki SA - Woj
ciech Rodak, sekretarz Zarządu OSP Amica Wronki SA - Jan Hibner,
kierownik Wydziału Ochrony Środowiska - Bogdan Kraśniewski, kie
rownik Centralnego Magazynu Zakupów - Antoni Kęsy, kierownik Biura
Transportu - Andrzej Grafka.
Ćwiczenia ratownicze potwierdziły, że Amica jest nie tylko nowo
czesnym zakładem, produkującym wysokiej jakości sprzęt AGD, lecz
także dobrze zabezpieczonym przed skutkami niespodziewanych awarii
na terenie zakładu.
Artur Hibner
Fot. (2x): P. Grodzki

HARCERSKIE MANEWRY
Dnia 25 kwietnia w sobotę - piękny ranek przy
witał we Wronkach 85 harcerek i harcerzy na
manewrach techniczno-obronnych Hufca ZHP
Szamotuły (wronieccy harcerze działają w
strukturach organizacyjnych Chorągwi Wielko
polskiej ZHP - Hufiec Szamotuły, Ośrodek
harcerski Wronki).
Organizatorem manewrów była 5. Wroniecka Drużyna Starszoharcerska Czerwonych
Beretów im. 1. Samodzielnej Brygady Spado
chronowej. Manewry techniczno-obronne mają
na celu sprawdzenie nabytych umiejętności te
oretycznych i praktycznych z zakresu wybra
nych tematów szkolenia programowego ZHP.
Współzawodnictwo drużyn odbyło się w 5 kon
kurencjach:
- tor sanitarny sprawdzający umiejętności i
wiedzę z zakresu udzielania pierwszej po
mocy przedlekarskiej,
- tor sprawnościowy obejmujący bieg po
równoważni, pokonanie rowu z wodą, wej
ście po drabince linowej i inne przeszkody
terenowe,
tor łączności, na którym harcerze rozwija-

jąpolowąlinę telefoniczną, nawiązująkontakt, a następnie przekazują alfabetem
Morsa za pomocą chorągiewek zaszyfro
waną wiadomość,
bieg topograficzny sprawdzający umiejęt
ność poruszania się i orientacji w niezna
nym terenie za pomocą mapy i kompasu,
zawody strzelectwa sportowego z karabin
ka kbks.
Konkurencje, na pozór proste, wymagały
dużo wiedzy teoretycznej i praktycznej. Wszy
stkie drużyny radziły sobie znakomicie, wyko
nując wszystkie zadania poprawnie, z wielkim
zaangażowaniem i ambicją. Po podliczeniu
punktów z wszystkich konkurencji - najlepsza
okazała się 12 DH Chęchacze, drugie miejsce
zajęła 15 DH z Pniew, trzecią pozycję wywal
czył szczep Antydes z Szamotuł.
Manewry były udane. Na zakończenie
w szyscy pokrzepieni smaczną grochówką i za
dowoleni rozjechali się do domów z twardym
postanowieniem spotkania się w przyszłym
roku.
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-INFORM ACJE-

KOMUNIKAT
ZARZĄDU

URZĘDU MIEJSKIEGO
ABSOLUTORIUM DLA ZARZĄDU
Uchwałą nr XXXIX z dnia 28 kwietnia br., po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania
budżetu za rok 1997, Rada Miejska Wronek jednogłośnie udzieliła Zarządowi Miejskiemu
absolutorium za prawidłową realizację budżetu. W głosowaniu udział w zięło 22 radnych.

Stosownie do art. 18 ust. 1 pkt. 2 ustawy z
dnia 7 .0 7 .1 9 9 4 roku o zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. Nr 89, poz.415 z p.zm.)
oraz uchwały nr: XXXIX/309/ 98 Rady Miej
skiej Wronek z dnia 28 kwietnia 1998 roku,
zawiadamiam o przystąpieniu do sporządza

nia zmiany miejscowego planu zagospoda
rowania przestrzennego gminy Wronki w
obrębie działek nr: 151/3,152,153 i części
działki nr 154 w Popowie.
Przedmiotem zmiany planu jest zmiana
przeznaczenia, z zalesień i funkcji usługowej,
na ośrodek sportowo - rekreacyjny.
Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do
wyżej wymienionego planu. Wnioski na pi
śmie należy składać w Urzędzie Miejskim
Wronek ul. Powstańców Wlkp. 23 w termi
nie do dnia 5.06.1998 r. Wniosek powinien
zawierać nazwisko i imię, nazwę i adres wnio
skodawcy, przedmiot wniosku oraz oznacze
nie nieruchomości której dotyczy.

ZMARLI
mieszkańcy miasta
i gminy Wronki
Pozriańska firma

u je przepust’pod tftrmiit

B u d o w a s ie c i B Ę D Z IE K O N T Y N U O W A N A
Bezpośrednio po zakończeniu pierwszego etapu budowy sieci gazowej (do Arniki, Spomaszu
i ZPZ-ów), rozpocznie się etap drugi - gazyfikacja południowej części miasta (za torami kolejo
wymi) - osiedla „Na Górce” i osiedla „Ogrody”. Rada podjęła uchwałę zezwalającą Zarządowi
Miejskiemu na zaciągnięcie zobowiązania na kwotę o 1.000.000 zł większą od ustalonej w budże
cie gminy na rok 1998 (1.735.000 zł). Wynika z tego, że Zarząd może ogłosić przetarg na realiza
cję drugiego etapu budowy w całości. Zobowiązanie to, szacowane na ok. 1.800.000 złotych, w
znacznej części zostanie sfinansowane z przyszłorocznego budżetu gminy.

C------------------------------------------------------------- “

Komunikat Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych we Wronkach

A

Osoby doświadczające szkód spowodowanych nadużywaniem lub uzależnieniem od
alkoholu, ich najbliższych - poszukujących pomocy terapeutycznej

informujemy o utworzeniu
GMINNEGO OŚRODKA PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
WE WRONKACH
ul. Powstańców Wlkp. 28 pok. 8
PORADNIA ODWYKOWA
PONIEDZIAŁEK 10 - 12 psycholog
17 - 18 przedstawiciel Ruchu AA
WTOREK 15 -1 7 terapeuta uzależnień
ŚRODA -16 - 17 psycholog
CZWARTEK 16 - 18 grupa edukacyjna
PIĄTEK 15- 16 psycholog
KURATOR dla dorosłych SĄDU REJONOWEGO W TRZCIANCE
ŚRODA 8 - 16
GRUPA ANONIMOWYCH ALKOHOLIKÓW wtorek 19-21
GRUPA AL - ANON piątek 19 -21
V____________________________________ _________ ____________________________ /
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1. Ryszard Grzelak
zm.30.03.1998 r„ lat 48 (Wronki)
2. Felicja Stróżyk
zm. 09.04.1998 r., lat 84 (Rzecin)
3. Marianna Pędziwiatr
zm. 10.04.1998 r„ lat 82 (Wronki)
4. Marianna Niedźwiecka
zm. 13.04.1998 r., lat 97 (Wronki)
5. W ładysław Wlodarczak
zm. 14.04.1998 r., lat 72 (Wronki)
6. Emilia Jarysz
zm. 15.04.1998 r., lat 80 (Wierzchocin)
7. Halina Jankowiak
zm. 23.04.1998 r., lat 77 (Wronki)
8. Ireneusz Kawecki
zm. 29.04.1998 r., lat 42 (Wronki)

URZĄD MIEJSKI WE WRONKACH
ul. Powstańców Wlkp. 23, 64-510 Wronki
tcl. (0-67) 254-11-35
Czynny:
- poniedziałki
w godz. 8.00-16.00
- wtorek - piątek
w godz. 7.30 - 15.30
w soboty Urząd nieczynny
Biuro Rady Miejskiej
tel. (0-67) 254-00-18
Czynne w godzinach pracy Urzędu.
Dyżur Przewodniczącego Rady:
w poniedziałki w godz. 13.00 - 15.00
Biuro Poselskie
posła Romualda Ajchlera
tel. (0-67) 254-00-18
Czynne w poniedziałki,w godz. 15.00 -17.00:
- w I i 3 pon. m-ca przyjmuje radca prawny
- w ostatni poniedziałek m-ca przyjmuje Poseł.
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SPORT
PIŁKA NOŻNA

Cenne punkty
Pierwszoligowa/ł/n/ca Wronki w trzech kolej
nych meczach zdobyła zaledwie dwa punkty.
26 kwietnia nasza drużyna zmierzyła się w
Łodzi z Widzewem. Po dobrym spotkaniu Amica zremisowała 1:1 (bramka dla Arniki: M.
Szymkowiak - samobójcza). Wynik ten moż
na uznać za zadowalający, bowiem wronieccy
piłkarze zmuszeni byli przez większość meczu
do gry w dziesięciu (w pierwszej połowie spo
tkania czerwoną kartkę ujrzał M. Siara).
2 maja Amica rozgrywała mecz w Katowicach
z GKS. W tym bardzo emocjonującym spotka
niu padł remis 0:0 - choć okazji do zdobycia
gola przez obie strony nie brakowało. Przykrym
wydarzeniem tego meczu była kontuzja T. So
kołowskiego. Nasz zawodnik po starciu z jed
nym z katowickich piłkarzy - doznał wstrząsu
mózgu.
9 maja nasz zespół zmierzył się we Wronkach
II edycja (z sześciu) Mistrzostw Wielkopol
ski w Kolarstwie Górskim odbyła się 19 kwiet
nia na poznańskiej Woli. Wśród zawodników
z Kalisza, Bydgoszczy, Konina, Leszna, Wał
cza i Poznania, na linii startu stanął również
wrończanin - Grzegorz Paczkowski. Mimo
bardzo niekorzystnej pogody - zaledwie 3
stopnie ciepła - startujących było wielu. W
kategorii seniorów (19 -3 0 lat), razem z Grze
gorzem wystartowało 52 zawodników. W
krótkiej relacji po wyścigu Grzegorz powie
dział:

Po objeździe trasy stwierdziłem, że je st ona
najtrudniejszą trasą w moich dotychczaso-

A - KLASA

Marsz w dół
Nadal nie szczęści się naszym „A”-klasowcom. Kolejne punkty traci niedawny lider
tabeli - Czarni Wróblewo. Na wiosnę druży
na z Nowej Wsi odniosła zaledwie jedno zw y
cięstwo.
26 kwietnia zespół z Wróblewa zmierzył się
na wyjeździe z Sokołem Duszniki. Czarni w
bardzo osłabionym składzie zdołali wygrać 2:1
(obie bramki dla Wróblewa zdobył R. Ignasiński). Niestety, 2 maja Czarni Wróblewo w
Sielinku ulegli wysoko obecnemu wiceliderowi - Instalgazowi 0:4. Zespół z Sielinka
okazał się po prostu lepszy, a Czarni grając
nadal bez kilku podstawowych zawodników,
tylko przez 15 minut meczu potrafili podjąć
równorzędną walkę ze swym najgroźniejszym
rywalem. W środę, 6 maja, zespół z Wróble
wa pokonał pewnie u siebie PKS Bytyń 4:1
(bramki dla Czarnych: R. Ignasiński - 2, M.
Rykowski, W. Graczyk). 10 maja Czarni prze
grali na wyjeździe z bardzo dobrze spisują
cym się na wiosnę Orłem Granowo 2:1 (bram
kę dla Wróblewa zdobył J. Góral).
26 kwietnia Novi Nowa Wieś podejmowali u
siebie obecnego lidera tabeli - Orła Grano
wo. Novi dzielnie walczyli tylko w pierwszej
połowie spotkania, w drugiej odsłonie nie star-
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z Legią Warszawa. Amica uległa trochę pecho
wo stołecznej drużynie 0:1. W całym meczu
wroniecki zespół stworzył w ięcej sytuacji
podbramkowych, lecz zawodziła skuteczność.
Amica po porażce z Legią - nie ma już prak
tycznie szans na zajęcie lokaty upoważniającej
do gry w pucharze UEFA. Na wiosnę nasza
drużyna tylko raz wygrała we Wronkach (z
Rakowem Częstochowa). Amica pierwszy raz
w historii nie przegrała na stadionie Widzewa
Łódź i GKS Katowice.
Dobrze ostatnio spisuje się drugi zespół Arniki
Wronki. 26 kwietnia nasza drużyna wygrała na
wyjeździe 5:1 z Darłowią Darłowo (bramki dla
Arniki: J. Szatałow - 2, P. Halaburda, T. Le
wandowski, Sz. Andrzejak). Natomiast 1 maja
we Wronkach - pokonała CPN Jastrowie 4:0
(bramki dla Arniki: T. Lewandowski, R. Andraszak - 2, N. Ayanwale). 6 maja Amica wy
grała na wyjeździe z Gmclinem Grom Grodzisk
3:0. W ostatnim meczu, 10 maja - Amica w y
grała z Czarnymi Browar Witnica 1:0 (bramka
dla Arniki: T. Matusiak). Rezerwy Arniki po 28
rozegranych meczach, z dorobkiem 52 punktów

- zajmują szóstą pozycję w tabeli, tracąc 10
punktów do lidera - Stali-Telgom Szczecin.

Tabela I ligi
l.Ł K S Łódź
2. Polonia Warszawa
3. Legia Warszawa
4. Ruch Chorzów
5. Wisła Kraków
6. Widzew Łódź
7. Górnik Zabrze

28
28
28
28
28
28
28

55
51
50
48
46
45
42

44:19
36:23
43:24
40:28
34:27
42:31
41:35

8. Amica Wronki

28

40

31:26

9. GKS Katowice
28
10. Zagłębie Lubin
28
11. Stomil Olsztyn
28
12. Pogoń Szczecin
28
13. Petrochemia Płock
28
14. Lech Poznań
28
15. Odra Wodzisław
28
16. Groclin Grodzisk Wlkp.28
17. KSZO Ostrowiec
28
18. Raków Częstochowa 28

39
32:25
37
35:35
37
31:36
35
33:36
34
26:38
32:34
33
33
32:47
29
25:39
20
21:38
14
15:52
(A. Hibner)

Z D Z IU R Ą
W K A SK U

kasku, odnowioną kontuzjąprawej łydki i bar
dzo zmęczonymi ramionami. Na linii mety cie
szyłem się ze swojego wyniku, bo przecież w
tym dniu odnotowano wiele kraks, potłuczeń a
nawet złamany obojczyk.

wych startach... 1 do tego jeszcze ta niska
temperatura. Wystartowałem z nadzieją, że
wyścig ukończę. Tak też się stało. Przez ponad
dwie godzinyjazdy dałem z siebie wszystko co
mogłem. Pokonałem trasę, która liczyła 34 km.
Starałem się dobrze rozłożyć swoje siły. Do
mety dojechałem na 19. pozycji. Zapewne by
łoby lepiej, gdyby nie upadek, z którego wy
szedłem - na całe szczęście - tylko z dziurą w

Trzy tygodnie później Grzegorz wraz z inny
mi kolegami wystartował w I Górskim Wy
ścigu R owerow ym o Puchar Wronieckich
Spraw. Co prawda wystartował z dziurawym
kaskiem, ale w yścig ukończył z większym
powodzeniem. Ale o przebiegu i wynikach
wronieckiego wyścigu - w następnym wyda
niu gazety.

czyło im sił i przegrali 1:6 (bramka dla N o
wej Wsi: K. Trucheł). 3 maja drużyna z N o
wej Wsi zmierzyła się w Sierakowie z Wartą.
Nasz młody zespół potrafił nawiązać walkę z
wyżej notowaną Wartą Sieraków, jednakże
uległ trochę pechowo 1:3 (brama dla Nowej
Wsi: M. Kaczmarek). 6 maja N ovi podejmo
wali u siebie Grom Plewiska. Gdy zespół z
N ow ej W si prow adził w 65 m inucie 3:2
(bramki zdobyli: W. Rżysko, P. Kwiatecki i
K. Trucheł), za niesportowe zachowanie czer
woną kartką ukarany został bramkarz druży
ny gości. Rozwścieczony zawodnik z Plewisk
uderzył sędziego w twarz. Główny arbiter po
tym incydencie zmuszony był zakończyć za
wody. Drużyna z Nowej Wsi wygra ten mecz
najprawdopodobniej walkowerem (decyzja w
tej sprawie zapadnie w najbliższy piątek). 10
maja N ovi rozgrywali wyjazdowe spotkanie
w Luboszu. Zespół z Nowej Wsi przegrał to
spotkanie 0:7. Drużyna Opału Lubosz była
zdecydowanie lepsza, choć wysoki wynik na
pewno nie odzwierciedla przebiegu meczu.
Po dwudziestu dwóch rozegranych me
czach Czarni W róblewo z dorobkiem 50
punktów i stratą pięciu punktów do lidera Orła Granowo, zajmują trzecie miejsce w ta
beli. Zespół Novi Nowa W ieś ma rozegrany
jeden m ecz więcej od Wróblewa, zajmuje
przedostatnie, czternaste miejsce i ma już 42
punkty straty do przodownika tabeli. (A.H.)

K.T.
PIERWSZE KORTY ZIEMNE
O PROFESJONALNEJ NAWIERZCHNII

ZNAJDUJĄ SIĘ JUŻ WE WRONKACH
Ich budowniczym i właścicielem jest

MAREK KROPACZEWSKI
- wieloletni instruktor tenisa
na kortach akademickich w Poznaniu.
Pan Marek zaprasza przez cały tydzień
od godz. 8.00 aż do zmroku

Stróżki 15
Informacja i rezerwacja pod telefonem
nr: 254 07 28

SPEDYCJA MIĘDZYNARODOWA
poszukuje

dynamicznej osoby
do prowadzenia malej filii
w okolicy Poznania (Wronki).
Wymagania: angielski w mowie i piśmie,
podstawowa znajomość procedur spedycji
i handlu zagranicznego,
wiek do 40 lat.
Osoby zainteresowane proszone
są o przesłanie c.v.
faxem: 061/823884
listownie:
NEDAPOL, ul. Naramowicka 180,
64-611 Poznań
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16 kwietnia zatrzymano młodego mężczyznę ze
Szczecina, który upamiętnił swój pobyt na sta
cji PKP, malując na ścianie Gryfa- symbol Po
goni Szczecin. Jak się okazało, sprawca jechał
do Sądu Rejonowego w Czarnkowie, ponieważ
podobny czyn popełnił we Wronkach jesienią
1996 r. Recydywista...(?)
- W Chojnie byk uszkodził opla astrę. Kierow
ca został zmuszony do ucieczki na drzewo.
■ 17 kwietnia zatrzymano nietrzeźwego kie
rowcę yiata 126p (2 ,1 3 prom.).
■ 18 kwietnia w klubie Alaska w Chojnie do
szło do zakłócenia ładu i porządku. Sprawca
stanie przed kolegium.
- Również przed kolegium będzie się tłumaczył
właściciel lokalu we Wronkach, który sprzeda
wał alkohol bez pozwolenia.
- Tego samego dnia kierowca malucha próbo
wał jechać „na gazie” (0,98 prom.)
■ 20 kwietnia w Starym Mieście motorowe
rzysta znalazł się w rowie. Przyczyną nieszczę
ścia, okazał się zerwany łańcuch. Kierowca z
drobnymi obrażeniami ciała trafił do szpitala.
- W Ćmachowie pies pogryzł dziecko. Właści
ciel czworonoga dołączy do grona osób tłuma
czących się przed kolegium.
W tym roku odnotowano kilka przypadków po
gryzień, psy pozostawione bez nadzoru są rów
nież przyczynami kolizji drogowych. Policja
przypomina, że poszkodowani mają prawo cyJest piątek. Gromada samochodów tłoczy
się przed skrzyżowaniem z głównąulicą. Prze
chodnie klną w duchu na złośliwych kierow
ców, którzy naumyślnie zatrzymują swe ma
szyny na pasach, utrudniając przejście. Szo
ferom, stojącym w długim ogonku, oczekiwa
n ie na przejazd w y d a je p r z e cią g a ć się
w wieczność. Ich cierpliwość zostaje wysta
wiona na ciężką próbę. Niektórym puszczają
nerwy - najbardziej krewcy zaciskają zęby i
wyrywają przed siebie, wymuszając pierw
szeństwo. Ci, którzy nie potrafią podjąć szyb
kiej decyzji przeskoczenia krzyżówki, słyszą
za plecami donośne klaksony nerwusów. Co
chwilę rozlega się kwik opon i donośne trą
bienie. Słychać soczyste wiązanki, którymi
zmotoryzowani raczą krnąbrnych pieszych,
włażących jak cielęta wprost pod koła i nie
odpowiedzialnych kierujących, uznających, że
przepisy są od tego, by je łamać. Wreszcie za
którymś razem komuś nie udaje się zahamo
wać przed łamiącym zasady autem. Chrzęści
gięta blacha, brzęczy tłuczone szkło, znów
złość i przekleństwa... Biednym aniołom w
niebiosach więdną uszy, a piętro niżej Lucy
fer aż zaciera łapska z radości!
Czy to urywek z amerykańskiej powieści,
opisującej nowojorską Piątą Aleję w godzi
nach szczytu? Błąd. To codzienny obrazek
skrzyżowania ulic Mickiewicza i Chrobrego
po południu - największego komunikacyjne
go nieszczęścia w gminie Wronki! Nasi czy
telnicy w listach marzą, by wreszcie stanęła
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wilnie dochodzić roszczeń z tytułu poniesio
nych strat.
■ 24 kwietnia na skrzyżowaniu ul. Ratuszo
wej i Niepodległości kierująca citroenem po
trąciła rowerzystkę.
- Dzięki właściwej postawie jednego z mie
szkańców Wronek, odzyska skradziony samo
chód właściciel opla askony ze Szczecina. Nie
swoim pojazdem przyjechał do Wronek męż
czyzna w towarzystwie dwóch młodych kobiet.
Powodem przyjazdu było widzenie- w najbar
dziej znanym wronieckim obiekcie. Czy kie
rowca to sprawca kradzieży- okaże się w po
stępowaniu. Jedno jest pewne- znajdował się
w stanie nietrzeźwym, podobnie jak jego to
warzyszka podróży, która miała 2,44 promila.
■ 25 kwietnia zatrzymano młodą kobietę, która
bez uprawnień próbowała kierować fiatem
126p. Wybrała się do kościoła, a skończyła...(?)
■ 27 kwietnia na skrzyżowaniu ul. M yśliw
skiej i Łowieckiej doszło do zderzenia opla
vectry i motocykla ETZ 250. Przyczyną kolizji
było niezachow anie należytych środków
ostrożności przy zawracaniu przez kierowcę sa
mochodu.
■ 28 kwietnia kierowca opla corsy potrącił ro
werzystę.
- Kierujący toyotą otworzył drzwi swojego
pojazdu w momencie, gdy omijała go rowe
rzystka. Kobieta przez jakiś czas nie wsiądzie
na rower... Postępowanie w tej sprawie w toku.
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STATYSTYKA
I KWARTAŁ ’9 8

Redakcja Wronieckich Spraw otrzymała z
JRG PSP Czarnków dane statystyczne o dzia

łaniach ratowniczo - gaśniczych na tere
nie miasta i gminy Wronki w I kwartale

FRANZ II

1998 roku.
Zanotowano 7 zdarzeń, z czego 4 to pożary,
3 - zagrożenia miejscowe.
W poszczególnych akcjach udział w zięły 2
pojazdy jednostek Państwowej Straży Pożar
nej oraz 6 pojazdów Ochotniczych Straży Po
żarnych. W działaniach ratowniczo-gaśni
czych uczestniczyło 8 strażaków PSP i 30
strażaków OSP.
Straty materialne w wyniku powstałych zda
rzeń oszacowano na kwotę 9 tys. zł, wartość
uratowanego mienia ocenia się na 28 tys. zł.
Najwięcej zdarzeń zanotowano w rolnictwie
- 3, w obiektach mieszkalnych i środkach
transportu - po 1, w innych obiektach - 2.
Przyczynami powstawania pożarów i innych
zagrożeń były: nieostrożność osób nieletnich
przy posługiwaniu się ogniem otwartym - 1,
nieprawidłowa eksploatacja urządzeń grzew
czych - 2, niezachowanie zasad bezpieczeń
stwa ruchu - 1, inne - 1, nieustalone - 2.

(Opracowano na podstawie informacji udzie
lonych przez z-cę komendanta KP Wronki, st.
asp. W. Warosia)

W wyniku zaistniałych zdarzeń na terenie
miasta i gminy 1 osoba poniosła śmierć, a 1
doznała obrażeń.

na nim sygnalizacja świetlna, która położyła
by kres samobójczym rajdom zdesperowa
nych pieszych między pędzącymi na oślep
autami, dzieciom pozwoliła bezpiecznie do
trzeć do szkoły, a kierowcom spokojnie i bez
piecznie przejechać skrzyżowanie. Niestety,
ci którzy uważnie przestudiowali plany inwe
stycyjne UM iG na rok 1998 wiedzą, że to
pieśń odległej przyszłości.

skaz kilkadziesiąt metrów przed skrzyżowa
niem, a nie gdy już skręcacie, marnując in
nym okazję do sprawnego wjechania na ulicę
Chrobrego!
Kochani piesi, żądni dreszczyku emocji!
Przebieganie „na szagę” krzyżówki ulicy
Chrobrego z Mickiewicza to już niebezpiecz
ne kuszenie Fortuny - piwo nie zając, nie
ucieknie, a na własny pogrzeb nigdy nie jest
za późno! Szoferom traktującym przecho
dniów jak powietrze życzę, by musieli kiedyś
przejść przez ulicę Chrobrego w pobliżu ze
gara tuż po trzeciej po południu - zapewniam,
że to doznanie niezwykle podnoszące poziom
adrenaliny (zlitujcie się chociaż nad starszy
mi ludźmi, którzy nie mają już zdrowia, by
robić uniki przed rozpędzonymi samochoda
mi, jak zające przed nagonką).
Na korki nic pomoże okazywanie w szy
stkim w okół zniecierpliwienia, przecież nikt
nie korzysta z samochodu, by utrudniać nam
jazdę. Złość jest bardzo zaraźliwa i w końcu
powróci do nas rykoszetem - gdy popełnimy
jakiś błąd za kierownicą, bądź nieuważnie
wkroczymy na jezdnię, usłyszym y tylko trą
bienie, mruganie światłami, przekleństwa in
nego uczestnika ruchu.
Wtedy zastanówmy się, dlaczego tamten
okazał nam swe niezadowolenie - prawdopo
dobnie wcześniej ktoś inny połajał go za jego
potknięcie w podobny sposób.
Anielskiej cierpliwości i więcej wyrozumia
łości!
(Radek)

Nowy Jork
we Wronkach?
Do tego czasu trzeba w ięc jakoś przecier
pieć i przypomnieć sobie o kilku zasadach
drogowego savoir-vivre’u, które mogą popra
wić przepustowość uciążliwej krzyżówki. Na
poszerzonych nie tak dawno jezdniach ulicy
Mickiewicza tuż przed Chrobrym wymalowa
no pasy ze strzałkami kierunkowymi dla skrę
cających w lewo oraz dla jadących prosto i
skręcających w prawo. W dobrym tonie by
łoby, gdyby jadący prosto (w poprzek Chro
brego) zatrzymywali swe maszyny przy jego
lewej linii, odgraniczającej go od pasa dla
skręcających w lewo. W ówczas samochody
jadące w prawo, m ogą swobodnie wjeżdżać
na ulicę Chrobrego. Drodzy szoferzy jadący
ulicą Chrobrego! Jeśli poruszacie się od stro
ny kina i planujecie jechać w stronę Arniki to
- na Boga! - włączajcie prawy kierunków-
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REPORTAŻ
Nie pozwolimy by pamięć Twoja
uszła gdzieś hen w zapomnienie.
Tego strzec będzie poezja moja,
biorąc z Twojej nasienie...
(Cz. T.)

stanął mur. Po obu jego stronach toczyło się
życie, ale jakże odmienne. Z jednej strony
beztrosko bawiły się dzieci, rozmawiały, czy
tały.., a za murem - niepełnosprawnymi (z
Chodzieży - Warsztat Terapii Zajęciowej) z
dużym wysiłkiem wykonywali proste czynno
ści, ucząc się posługiwać prostym sprzętem
domowym... W pewnej chwili mur dzielący
niepełnosprawnych od „normalnych” runął i
sprawni przeszli na drugą stronę. W szyscy się
wymieszali i podali sobie ręce, tworząc jeden
wspólny krąg, nad którym górowała barwna
tęcza. Świat jest dla wszystkich, jest w nim
miejsce dla zdrowych i chorych, silnych i sła
bych... Dla wszystkich jest miejsce pod w iel
kim dachem nieba - spuentowała insceniza
cję pani Stefania.
Miłą niespodziankę sprawił kurator Grze
gorz Koźmiński. Podarował szkole trzy wier
sze Agnieszki, nigdy dotąd nie publikowane.
Ciekawa jest historia ich powstania. Gdy
Agnieszka miała niespełna siedem lat prze
bywała na turnusie rehabilitacyjnym w Wojnówku. Tam również, jako pedagog, praco
wał obecny kurator. B ył słoneczny, czerwco
w y dzień. Agnieszka podbiegła do siedzące-

Portret Agnieszki

Imieninowe spotkanie...
... Odbyło się -ja k zapowiadaliśmy - 20 kwiet
nia, w Szkole Podstawowej im. Agnieszki
Bartol w Mirosławiu Ujskim. Gości, jak zw y
kle, przybyło wielu, a wśród nich obecni byli:
wicemarszałek Senatu RP - Tadeusz Rzemykowski, delegacja z Kuratorium Oświaty w
Pile z nowym kuratorem - Grzegorzem Ko
źmińskim, członkowie Fundacji Literackiej
im. A. Bartol (Zuzanna Przeworska, Jan Arski - redaktorzy „Tygodnika Pilskiego”, Ma
ria Bochan - dyrektor Wojewódzkiej B iblio
teki Publicznej w Pile, Stanisław Sitek wła
ściciel drukami w Czarnkowie), dyrektorzy
Domów Kultury z Piły, Chodzieży i Ujścia,
rodzice Agnieszki z córką Natalią, dzieci z
Chojna wraz z opiekunami - Czesławem To
maszewskimi i Janem Jankowskim, lokalne
władze samorządowe oraz przedstawiciele
radia i prasy, a wśród nich i my.
Uroczystość rozpoczęła się M szą Św. w
intencji Agnieszki, w czasie której śpiewała i
na organach grała, Ania Jankowska z Chojna,
a na trąbkach - dwaj chłopcy z Chrzypska
Wielkiego.
Po nabożeństwie, na skąpanym w słońcu dzie
dzińcu szkolnym przybyłych gości powitała
dyrektor szkoły, Stefania Ludwiczak, po czym
wystąpiły dzieci z Chojna w krótkim progra
mie artystycznym. W wiązance słowno - mu
zycznej dominowały strofy ludowego poety Czesława Tomaszewskiego. Występującym
akompaniował na organach - Marek Tylka.
Oczywiście, nie mogło zabraknąć w ystę
pu gospodarzy, w staranie i ciekawie przygo
towanej (jak zaw sze) inscenizacji. W tym
foku, na parkiecie małej salki gimnastycznej
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go na ławce opiekuna i zapytała, czy może
powiedzieć mu swoje wym yślone wierszyki.
Któż by odmówił... wysłuchał. Coś w nich
było niezwykłego, w ięc spisał dziecięce sło
wa. Kurator opowiadając swoją wakacyjną
przygodę pow iedział: Byłem oczarowany

moją wakacyjną przyjaciółką i je j poezją.
Utwory przepisałem na maszynie i schowa
łem w domowej szufladzie. Otrzymując za
proszenie na tą uroczystość wróciły wspo
mnienia. Postanowiłem wiersze odszukać i
udało się...
Po złożonych na ręce pani dyrektor życze
niach i gratulacjach, uroczystość przeniosła
się znów na dziedziniec szkolny, gdzie przed

Kurator Koźmiński przekazuje p. dyrektor
Ludwiczak wiersze Agnieszki
tablicą upamiętniającą wydarzenie nadania
szkole imienia i portretem Agnieszki, zapalo
no znicze i złożono wiązanki kwiatów, odda
jąc w ten sposób hołd patronce szkoły w dniu
jej (i szkoły) imienin.
Tutaj nastąpiło „powitanie” jeszczejednego,
szczególnego gościa - Janusza Korczaka dotąd skrytego pod płatem zielonego sukna.
Gdy przewodniczący samorządu szkolnego
dokonał odsłonięcia, zebranym ukazała się
postać Korczaka z dwójką dzieci, spętanych
razem kolczastym drutem (zdjęcie na okład
ce). Rzeźbę z lipowego pnia wykonał - za
przyjaźniony ze szkołą od wielu już lat - Ka
zimierz Słodowy z Nietuszkowa.
Gdy umilkły dziecięce głosiki nadszedł czas
na rozmowy dorosłych, zwiedzanie szkoły i
podziwianie bogatej dziecięcej twórczości,
która tworzy specyficzny klimat w tej „bajecz
nej szkole”- o jakiej marzy każdy uczeń i na
uczyciel.
Spotkanie zakończyło się słodkim poczęstun
kiem przy kawie, a całą tę sympatyczną uro
czystość uwiecznił na taśmie wideo Grzegorz
Rusinek.

K. Tomczak, P. Bugaj

Szkoła w Mirosławiu Ujskim od 3 lat nosi im. Agnieszki Bartol
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POŁÓW

MORSKI

w tempie nie do pobicia w skali światowej. Po
myliły mu się dni wyjazdu, lecz na telefonicz
ne przypomnienie był gotowy w ciągu 10 mi
nut.

Jak informowaliśmy w poprzednim wyda
niu Wronieckich Spraw, wronieccy wędkarze
z Koła PZW „Warta” Wronki urządzili so
bie wyprawę do Łeby, aby powędkować na
wielkiej wodzie. Były to zarazem pierwsze mi
strzostwa kola w wędkarstwie morskim. Obe
cnie publikujemy wywiad z prezesem koła
„Warta”, Piotrem Podgórskim oraz garść da
nych statystycznych.

Zapamiętałem sytuację, gdy kol. Eugeniusz,
wchodząc do autobusu, na śmiechy kolegów
odpowiedział „ nie śmijcie sie, bo nikt z wos by
sie tak szybko nie wyszykowoljak jo ".
- Tutaj trzeba dodać jedno, że całkowicie się

W tym roku zorganizowano wyjazd na mo
rze ipierwsze mistrzostwa w wędkarstwie mor
skim Kota PZW we Wronkach. Zdarzyło się to
za kadencji kolegi Piotra. Proszę powiedzieć,
kto był inicjatorem wyjazdu, kto był organiza
torem imprezy?
- Organizatorem i pomysłodawcą byłem ja,
potrafiłem przekonać kolegów w zarządzie koła
do tej imprezy dlatego, że wśród wielu innych
nie było zawodów w wędkarstwie morskim.
Pierwsze spotkania z wędkarstwem morskim
rozpoczęły się 7 lat temu. Najczęściej wyjeż

nie ubrał, bo nic zabrał ze sobą jednej z naj
ważniejszych rzeczy. Jakiej? - Tej potrzebnej
dla szerokiego uśmiechu, ale niech rzecz ta po
zostanie tajemnicą członków wyprawy.

Zainteresowanie wędkarstwem morskim wzra
sta i stąd pytanie: kiedy następny wyjazd ija 
kie są warunki uczestnictwa w wyprawie ?
- Wyjechać może praktycznie każdy. Należy z
Mistrz Klubu Kazimierz Bąkowski
z rekordowym dorszem.

dżającym na morze jest kol. Jacek Pomianowski, i on zaszczepił tego
bakcyla dość dużej grupie wędkarzy wronieckich. Stroną techniczną i
kontaktem z szyprem kutra „KUBUŚ” zajął się kol. Jacek, zaś całą logi
styką zająłem się ja.

Muszę powiedzieć, że z pozycji uczestnika wyprawy oceniam to zda
rzeniejako bardzo dobre i ciekawe. Jak kol. Prezes ocenia tę wyprawę
pod względem sportowym i turystycznym?
- Trudno jest mi oceniać wyjazd pod względem turystycznym, gdyż o
tym powinni wypowiedzieć się uczestnicy wyprawy. Z tego, co słysza
łem, wyjazd był ze wszech miar udany. Połów zaś był bardzo dobry, padł
dotychczasowy rekord Jacka Pomianowskiego - 9,5 kg, który został
podwójnie pobity. Przypuszczam, że złowione dorsze są 2. i 3. rybą
Okręgu Nadnoteckiego. Koszty wyjazdu zostały zminimalizowane dzięki
dyrekcji „SPOMASZU”, która udostępniła nam autobus po kosztach
własnych, za co chciałbym podziękować na łamach „WS”. Zwycięzca
zawodów był na morzu po raz pierwszy, przeszedł chrzest morski i od
razu osiągnął tak dobry wynik. Wędkowałem na stanowisku pomiędzy
zawodnikami którzy złowili największe ryby, byłem więc świadkiem i
przeżyłem te emocje. Pogoda dopisała. Jedynym dyskusyjnym elemen
tem są finanse. Na jednego uczestnika przypadł koszt 110,0 złotych i
będzie on prawdopodobnie już w iększy w następnych wyjazdach.
Spodziewam się natomiast obniżenia kosztów wyczarterowania łodzi
rybackiej, bo narasta tu konkurencja i koszty powinny zmaleć.

W wyjeździe uczestniczył senior koła, kol. Eugeniusz Piasek. Czy
jego udział w wyprawie zapisał się w pamięci kol. Prezesa?
- Kolega Eugeniusz był już trzeci raz na morzu, a bywało, iż był jednym
z nielicznych, którzy „nie oddawali Neptunowi co należne”, jest więc
marynarzem doskonałym. Do tego ostatniego wyjazdu przygotował się
T Prezes, Piotr Podgórski nagradza najlepszych wędkarzy
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wyprzedzeniem uzgodnić termin wyjazdu z
armatorem. Najkorzystniej jest przy wyjeździe
grupy ok. 25 osób, ze względu na koszty. Wyj

ście w morze kosztuje dzisiaj ok. 250 złotych na godzinę, im więcej osób,
tym taniej. Reklamują się już mniejsze jednostki pływające np. 8-osobowe, gdzie za godzinę płaci się 80 złotych, lecz warunki oferowane nie są
tak dobre jak na „KUBUSIU”.
Wielu ma problemy z rozkołysanym morzem, a dolegliwości z tym zwią
zane nie są mi obce. Uważam jednak, że jest to rzecz naturalna i można
to „przewalczyć”. Największą przeszkodądla wiciu będą warunki finan
sowe, nie wszystkich stać na wyjazd. Jesteśmy jednym z nielicznych kół
PZW w kraju, które zorganizowało taką wyprawę.
Znam przypadki wyjazdów wędkarzy z Czarnkowa, Wałcza, Trzcianki,
Poznania. W przyszłym roku jesteśmy w stanie zorganizować mistrzo
stwa nie tylko naszego koła, ale także Okręgu Nadnoteckiego. Będę jed
nym z pomysłodawców takiej imprezy.

Dziękuję za wspólny wyjazd, gratuluję udanych zawodów.
Rozmawiał: Leszek Bartol
Zawody odbyły się w dniu 17.04.1998r. w pobliżu Łeby. Wędkowano z
katamaranu „KUBUŚ”. W wyprawie uczestniczyło 20 wędkarzy, z
których 16 złowiło ryby. Złowiono 64 dorsze o łącznej wadze 114,0 kg.
Największe ryby ważyły: 12,0 kg (rekord Wronek); 10,0 kg; 7,5 kg.
W zawodach tytuł mistrza klubu w wędkarstwie morskim zdobył Kazi
mierz Bąkowski (mieszkaniec Popowa), który złowił ryb o łącznej wa
dze 19 kg, w tym rekordowego dorsza - 12 kg. Spośród sześciu nagro
dzonych wędkarzy kolejne miejsca zajęli
2. Leszek Tafelski - 14,5 kg,
3. Andrzej Kubiak - 12,5 kg,
4. Wojciech Englert - 10,1 kg,
5. Stanisław Lis - 10,0 kg,
6. Jan Adamczewski - 9,8 kg
T Zadowoleni uczestnicy morskiej wyprawy
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a walnym zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Po
żamej we Wronkach oficjalnie oddano do użytku rozbudo
waną świetlicę, którą uroczyście poświęcił sam ks. kanonik,
Jerzy Stachowiak. Zakończył się w ten sposób drugi etap moderniza
cji obiektu (pierwszy obejmował WC z prysznicem). Teraz pozostały
już tylko garaże i obejście, a wkrótce w e Wronkach zaistnieje obiekt
na miarę XXI wieku. Wielka to bezwzględnie zasługa panującego Pre
zesa Czesława Jądrzyka, który z cierpliwością wydeptuje różne ścież
ki, by zdobyć pieniądze na budowę. Niemało trudu zadaje sobie rów
nież Komendant M-G ZOSP RP, Stefan Kaszkowiak, który niczym
Cerber pilnuje całego dobytku i trzyma rękę na pulsie budowy. N ie
byłoby jednak inwestycji bez pieniędzy, a te uzyskała straż dzięki po
parciu większości radnych, przewodniczącego i burmistrza, którzy chcą
aby we Wronkach istniała strażnica z prawdziwego zdarzenia.

N

W zebraniu uczestniczyła
liczna „świta”. Przybyli wszyscy
ważni: komendant wojewódzki
PSP w Pile - Jan Naramowicz,
wiceprezes ZW ZOSP RP w Pile
- Andrzej Jankowski, komen
danci rejonowi P SP - Krzysztof
Fojt (w Pile) i Ryszard Urbański
(w Trzciance), z-ca Komendan
ta Rejonowego w Czarnkowie
- Wojciech Pawłowski. N ie za
brakło władz miasta z przewo
dniczącym Rady Miejskiej - Ire
neuszem Jabłońskim , burmi
strzem - Kazimierzem Michala
kiem, skarbnikiem - Władysła-

ŚWIĘCONE WALNE

Ubiegłoroczne fundusze przeka
zane jednostce OSP Wronki:
15.000 zł - załatwił Poseł na Sejm
RP, Romuald Ajchler z Komen
dy Głównej PSP
4.300 zł - PZU Czarnków;
1.930 zł - Urząd Miejski Wronki;
2.887 zł - PSP Pila;
1.646 zł - darowizny;
10.890 zl - akcja „Sztandar”

Odlewej: A. Jankowski, J. Naramowicz, ks. J. Stachowiak, Cz. Jadczyk.R. Urbański

wem Kałużyńskim. Przybyli też zaproszeni prezesi i szefowie przed
siębiorstw i organizacji społecznych we Wronkach.
Prezes przedstawił sprawozdanie za rok 1997, z którego wynika, że
rok ten był bogaty w różnego rodzaju uroczystości, w których jednost
ka brała czynny udział. Strażacy uczestniczyli w obchodach świąt
majowych, Gminnych Zawodach Sportowo - Pożarniczych we Wróble
wie, w obchodach rocznic powstania straży w Chojnie, Wróblewie,
Marianowie i Kłodzisku, a 12 października sami obchodzili jubileusz
140 - lecia istnienia jednostki.
W minionym roku OSP Wronki liczyła 33 członków czynnych,
w tym 4 kobiety i 2 członków honorowych. Przy OSP Wronki istnieje
orkiestra dęta, która liczy 21 muzykantów. OSP opiekuje się także
działającą w Nowej Wsi 12. Harcerską Drużyną Pożarniczą „Chęchacze”, której drużynowąjest dh Grażyna Kaźmierczak..
Jeśli chodzi o działalność pożarniczą to w 1997 roku straż inter
weniowała 61 razy (o 18 więcej niż w roku ubiegłym). Płonęły: lasy 2 razy, budynki mieszkalne - 4, budynki gospodarcze - 7; interwenio
wano 8 razy w wypadkach drogowych, a w 34 przypadkach były to
inne zdarzenia, jak: płonące trawy i ścierniska oraz stogi; usuwanie
połamanych drzew, wypompowywanie wody z zalanych domów, rato
wanie łabędzi. Jeden raz odnotowano alarm fałszywy. Zaistniałe w
1997 r. pożary gaszone były w zarodku, nie powodując poważnych
strat.
W roku 1997 przeprowadzono 48 zbiórek szkoleniowych. Dwa
razy przeprowadzono ćwiczenia na obiektach. Najaktywniejszymi w
1997 r. byli: Zdzisław Dzik (60 pożarów i 48 zbiórek), Walerian
Tafelski (47 zbiórek i 54 alarmy), Robert Rój (46 wyjazdów do poża
rów), Andrzej Lisiński (44 pożary i 37 zbiórek), Marek Serwata
(42 pożary i 36 zbiórek), Antoni Galio (39 zbiórek). Członkowie Za
rządu zawsze biorą udział w e wtorkowych spotkaniach.
Samochody bojowe, motopompy oraz inny sprzęt przeciwpożaro
wy i ratownictwa drogowego jest w stałej gotowości bojowej. Zostało
to potwierdzone w czasie kontroli, przeprowadzonej przez Komisję z
Komendy Rejonowej PSP w Trzciance.
Rok 1997 był rokiem akcji „Sztandar”- ufundowania przez społeczeń
stwo nowego sztandaru jednostce i zbierania pieniędzy na moderniza
cję strażnicy. Na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym 25 stycznia 1997
r. z inicjatywy pana Alfreda Piotrowskiego został powołany Społecz-
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ny Komitet Fundacji Sztandaru, którego pan Piotrowski został prze
wodniczącym. Rozesłano 160 pism do przedsiębiorców w mieście i
gminie Wronki. Otrzymano 33 pozytywne odpowiedzi, które zaowo
cowały wpłatami na konto Fundacji, zebrano 10.890 zł. Starczyło na
sztandar, ale w zamyśle założycieli fundacji było zbierać pieniądze
również na budowę nowej strażnicy. Prezes Jądrzyk jest wdzięczny
tym, którzy odpowiedzieli na apel, ale też jest niepocieszony krótką
listą ofiarodawców.
Od kwietnia 1997 roku rozpoczęły się przygotowania terenu pod
rozbudowę strażnicy. Prace nie objęte kosztorysem zostały wykonane
przez strażaków w czynie społecznym. Najaktywniejsi w tych pracach
byli: Zdzisław D zik - 301 godz., Kazimierz Kwaśny - 222 godz.,
Walerian Tafelski - 103 godz., Przemysław Starzonek - 86 godz.,
Bogusz Cypel - 61 godzin.

Z budżetu gminy w 1997 roku na
modernizację strażnicy przekazano 97.000 zł.

/ ------------------------------------------------------------------------------------------- \

Sponsorzy akcji SZTANDAR:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
V __

Przemysław Turowski - „Troi”, ul. Poznańska 56
20,Lidia Grupińska - „Gelg”, ul. Ratuszowa 2
500,„Ziempil” SA Pila Oddział Wronki,
100,Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o.
1000,Paweł Kmieciak ZH-U „Sanus”
100,PPM „Pomet 2” we Wronkach
1000,Waldemar Jarysz - „Szczotpol” S.C.
100,
Stanisław Spychała - „Szczotpol” S.C.
100,Marek Spychała - „Szczotpol” S.C.
100,Antoni Spychała - „Szczotpol” S.C.
100,Jan Olech - PHU „Olwro”
200,Stacja Paliw „Benrof ’ - ul. Mickiewicza
200,Fabryka Kuchni „Amica”
5000,Paweł Bugaj, ul. Wiosenna 4
50,Stefan Urban - Firma „Sukurs”
150,Stanisław Kobialkowski - os. Staszica 6/6
100,Gminny Związek Kółek i Organizacji Rolniczych
we Wronkach
50,Towarzystwo Miłośników Ziemi Wronieckiej
100,Marian Radomski, ul. Wiatraczna
50,Krystyna Chomicz - Gabinet Pielęgniarski
20,Bank Spółdzielczy we Wronkach
300,Zygmunt Michałek - Zakład Fryzjerski
20,Eligiusz Grupiński, ul. Poznańska 14
100,Hartmunt Piotrowski - Usługi Inwestycyjno-Remontowe
w Barlinku
100,Alfred Piotrowski, os. Staszica 12/8
50,Stanisław Bemke, ul. Rolna 3
30,Zdzisław Cymborowski - „Dom Service”
100,Rzemieślniczy Klub Kręglarski „Dziewiątka”
250,Tadeusz Burawski - Zakład Kamieniarski, ul. Piękna 5
50,Koło Pszczelarzy we Wronkach
100,Zakład Przemysłu Ziemniaczanego we Wronkach
500,Nadleśnictwo Wronki
200,PSS „Społem” - Restauracja „Borowianka”
50,-
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INFORMACJE

S o b o t n i o —n i e d z i e l n e

DYŻURY A PTEK
09.05.1998
w godz.: 8.00 - 13.00 na Rynku; w godz.: 19.00 - 20.00 na Borku

10.05.1998

W dniu 5 maja br. spora ekipa, reprezentująca władze Wronek i
Towarzystwo M iłośników Ziemi Wronieckiej, wybrała się do Po
znania, aby w ziąć udział w uroczystym otwarciu wystawy

„Więźniowie polityczni PRL w latach 1944-1956”.
Ta głośna już wystawa powstała w roku 1996 w Muzeum Niepodle
głości w Warszawie i była dotąd eksponowana w trzech innych znacz
nych miastach naszego kraju. Przedstawia ona ważny, a w ciąż zbyt

w godz.: 10.00 - 12.00 i 19.00 - 20.00 na Borku

16.05.1998

TERAZ POZNAŃ,
PO TEM W RO NK I

w godz.: 8.00 - 13.00 i 19.00 - 20.00 na Rynku

17.05.1998
w godz.: 9.00 - 13.00 i 19.00 - 20.00 na Rynku

23.05.1998
w godz.: 8.00 - 13.00 na Rynku; w godz.: 19.00 - 20.00 w Przychodni

24.05.1998
w godz.: 10.00 - 12.00 i 19.00 - 20.00 w Przychodni
W dni powszednie apteki czynne:
APTEKA Pod Ortem (na Rynku), tel. 254-01-34, od poniedziałku do
piątku w godz.: 8.00 - 20.00, w soboty: 8.00 - 13.00
APTEKA w Przychodni, tel. 254-14-65, pn-wt-cz-pt: 8.00 - 16.00, w
środy: 8.00 - 18.00
APTEKA na Borku tel. 254-93-79 od poniedziałku do piątku w godz.:
9 .0 0 -1 6 .4 5

Kino „Gwiazda" zaprasza
Data / godz
Tytuł:
DOBERMAN
13-17.05/20.00
FLUBBER
16-20.05/18.00
18-21.05/ 18.00 i 20.00 W POGONI ZA AMY

Prod. / od lat:
USA / 18
U S A /b .o .
USA / 15

22-27.05 / 18.00

TITANIC

USA /15

28-1 .0 6 /1 8 .0 0 i 20.00

DEMONY WOJNY

P O L / 15

Bilety w cenie od 4 - do 6 złotych. Sprzedaż biletów od godz. 17.00.
Tel.: 254-02-29

M U Z E U M REGIONALNE
Wronki, ul. Szkolna 2. Tel.: 254 06 17
Czynne:
w torki, czwartki, soboty - od 10.00 do 14.00
środy, piątki - od 14.00 do 18.00
Wystawy:
- stałe: historyczno - etnograficzna
i łow iecko - przyrodnicza
- czasowa w Sali Rycerskiej:
malarstwo, ekspozycja prac ośmiu plastyków z S zam otuł.

mało znany okres naszej historii - okres dla nas, wrończan, szcze
gólnie istotny. M ożna obejrzeć w iele dokumentów, plakatów, aktów
prawnych i dow odów bezprawia, pamiątek ukazujących koniec
Podziemnego Państwa Polskiego po II wojnie, przejawy działalno
ści władz komunistycznych zmierzających do sowietyzacji Polski,
zwalczanie ruchu oporu i represje polityczne.
Organizatorem tej w ystaw y w Poznaniu jest W ielkopolskie Mu
zeum Walk N iepodległościow ych, patronuje jej W ojewoda Poznań
ski i Prezydent Miasta Poznania, a miejscem ekspozycji - odwach na
Starym Rynku. Tam 5 maja zebrała się liczna grupa zainteresowa
nych, organizatorów, przedstawicieli m asowych środków przekazu
- oraz zaproszeni goście z Wronek - wiceburmistrz Bogdan Szym 
kowiak, prezes TMZW Leszek Bartol, Bogdan Tomczak, Marian
Radomski, Paweł Bugaj, Bożena Stróżyńska i Klemens Stróżyński.
Podczas otwarcia w ystaw y wystąpiła prof. dr Barbara Otwinow
ska, historyk literatury i pisarka, była więźniarka polityczna, a także
znana w e Wronkach dr Halina Bazylewska, por. AK, gość naszych
wszystkich zjazdów w ięźniów politycznych. Gości z Wronek ser
decznie witali przedstaw iciele Związku W ięźniów Politycznych
Okresu Stalinowskiego. Józef Hasiński w krótkim wystąpieniu za
znaczył, że duże znaczenia ma udział w otwarciu w ystaw y przedsta
w icieli dwóch w ielkopolskich miast, w których podczas okresu sta
linowskiego były największe w ięzienia polityczne, a teraz kultywuje
się pamięć tamtych czasów. W ymienił w tym miejscu obecnych na
uroczystości wrończan oraz burmistrzów Wronek i Rawicza.
Ta budząca duże zainteresowanie wystawa, po zakończeniu eks
pozycji w Poznaniu, zostanie przewieziona do muzeów regional
nych w e Wronkach i Rawiczu. W naszym m ieście znajdzie się praw
dopodobnie w początku czerwca; kiedy termin i sprawy formalne
zostaną ustalone przez kompetentne władze, „Wronieckie Sprawy”
poinformują o tym czytelników.

Klemens Stróżyński
▼

Dokumenty ofiar wronieckiego więzienia

Nadszedł dzień rozstania.
Dni ciszy i rozpaczy.
Życie toczy się dalej,
ale jakże inaczej....

WSZYSTKIM
którzy przybyli na ostatnie spotkanie ze

śp. Władysławem Włodarczakiem
dziękujemy
Jesteśmy wdzięczni za to, co Jemu i nam podarowaliście
- za piękne słowa pożegnania i miłe wspomnienia, za hołd
i pokłon sztandarów, za dźwięki sygnałów myśliwskich, kwiaty,
modlitwy.., za wyrazy współczucia i każdy,
nawet ten najmniejszy, gest pomocy.
Żona Helena z Dziećmi
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SAMI O SOBIE

f

Wieści
z Chojna

16 kwietnia odbyło się spotkanie z radnym Rady Miejskiej Wronek, panem
Janem Jankowskim.
Radny przypomniał zebranym swój program wyborczy i sprawy, jakimi zajmo
wała i zajmuje się Rada. Przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności, co
udało się zrealizować z bogatego programu przedwyborczego, a czego nic udało
się dokonać. O ile są punkty niezrealizowane, to nic wynikają one z nieudolno
ści czy braku zaangażowania radnego, ale z przyczyn obiektywnych. Do takich
zaliczyć można: nic zakończony remont drogi do Chojna oraz zły stan technicz
ny łączności telefonicznej.

3-MAJOWE UROCZYSTOŚCI.
...Rozpoczęły się okolicznościowym apelem druhów Ochotniczej Straży Po
żarnej przy strażnicy. Pod komendą Zdzisława Jankowskiego strażacy prze
maszerowali ze sztandarem do kościoła parafialnego. Tam nastąpiło uroczy
ste wniesienie figury św. Floriana (patrona strażaków), którą chojeńska jed
nostka otrzymała od strażaków z Arniki, podczas ubiegłorocznych uroczysto
ści 95-lecia OSP Chojno.
Msza Święta została odprawiona w intencji Ojczyzny, ze szczególnym
błogosławieństwem dla ludzi w strażackich mundurach i ich rodzin. Po uro
czystości kościelnej dzieci szkolne przeprowadziły zbiórkę ofiar na rzecz ra
towania życia 12-letniej Agatki z Krakowa. Uroczystości zakończyły się prze
marszem do strażnicy i odprawą pocztu sztandarowego.
J. J.

Jednostka OSP Chojno w czasie uroczystości 95-lecia

SPOTKANIE Z RADNYM

Pozostałe tematy, a wśród nich takie jak: budowa wodociągu, uruchomie
nie poczty, poprawa stanu oświetlenia miejscowości oraz dopływu energii elek
trycznej o właściwych parametrach napięciowych, remont dróg wiejskich, bu
dowa boiska sportowego i estrady, montaż ogólnodostępnych aparatów telefo
nicznych, kapitalny remont strażnicy OSP, rozbudowa szkoły i dalsze pozyska
nie funduszy na remont starego budynku szkoły, przygotowanie planu przestrzen
nego zagospodarowania zabudowy letniskowej, żywa działalność kulturalna i
sportowa, widoczna promocja Chojna za pośrednictwem prasy, starania o este
tyczny wygląd miejscowości, liczne oferty rozrywek dla wczasowiczów - to plon
działań, które udało się zrealizować (na miarę możliwości) z udziałem naszego
radnego.
W dyskusji poruszono niemalże wszystkie istotne dla mieszkańców Chojna
i gminy problemy. Obecny na spotkaniu dyrektor szkoły, mgr Tadeusz Ciesiel
ski w swoim wystąpieniu wyraził słowa uznania dla działań radnego. Kończącą
się kadencję radnego Jankowskiego należy uznać za owocną i pożyteczną dla
społeczeństwa Chojna.
Czesław Tomaszewski

W SPRAWIE BEZPIECZEŃSTW A...
Kilkakrotnie już padło pytanie: dlaczego w Chojnic na jezdni nic ma je
szcze oznaczonych przejść dla pieszych (pasów), względnie odpowiednich zna
ków drogowych? Coraz częściej zauważa się ryzykowną, szaleńczą jazdę samo
chodami przez centrum Chojna. Warto zastanowić się nad tym problemem u
progu nadchodzącego lata i zwielokrotnionego wówczas ruchu pojazdów. Wska
zane byłoby wymalowanie „pasów” w pobliżu sklepów, kościoła, Domu Kultu
ry, strażnicy. A może słusznym byłoby wprowadzenie ograniczenia szybkości
jazdy na całym terenie wioski do 40 km/h ?... Pamiętajmy, że Chojno jest miej
scowością wypoczynkowo-turystyczną, do której ściąga w czasie wakacyjnym
coraz więcej letników, głównie zmotoryzowanych.
Zapobiegliwi gospodarze powinni na swoim terenie zabiegać o bezpieczeństwo
w ruchu ulicznym i drogowym. Chyba zależy nam na bezpieczeństwie ludzi
tutaj wypoczywających, jak i naszym własnym?
Cz. Tomaszewski

W 70. ROCZNICĘ LOP
25 kwietnia, w gmachu Urzędu Wojewódzkiego w Pile odbyło się uroczy
ste jubileuszowe spotkanie Zarządu Wojewódzkiego Ligi Ochrony Przyrody. W
spotkaniu tym uczestniczyli również reprezentanci Koła LOP z Chojna w oso
bach: Beata Pyzik, Jarosław Mikołajczak i Czesław Tomaszewski.
Referat okolicznościowy wygłosił prezes ZW LOP w Pile mgr inż. Euge
niusz Wójcik. Zasłużeni obrońcy przyrody i naturalnego środowiska człowieka
odznaczeni zostali medalami, które wręczał prezes Zarządu Głównego z War
szawy. Obecni na spotkaniu zwiedzili interesującą wystawę okolicznościową, a
wśród niezliczonej ilości eksponatów wyłożony był tomik wierszy Czesława
Tomaszewskiego, w którymjeden z rozdziałów jest poświęcony Puszczy Notec
kiej. Na zakończenie spotkania wystąpił zespół wokalno-rccytatorski jednej z
pilskich szkół. Przybyłych gości podjęto wystawnym obiadem.
Ekologia to modny aktualnie temat, szczególnie uwypuklany w reklamach
przeróżnych wyrobów. Chodzi jednak o coś więcej, sama świadomość jeszcze
nic wystarczy. Odpowiedzialnością za środowisko jesteśmy obciążeni wszyscy i
od słów należy przejść do czynów. Tylko zgodne współżycie człowieka z przy
rodą i miłość do wszelkiego stworzenia, mogą poprawić katastrofalny stan na
szego środowiska.
Jan Jankowski
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U Chojanów Zlot Nadwarciański. Wierzcie nam, że jest on szam
pański. Wspólne piosenki, zawody, gry i tańce, nagrody...
U Chojanów jest taki zlot..., którego VI edycja miała miejsce 9
maja. O zlocie w następnych „Wieściach”

CZYTAJCIE BAJK I...
Często podziwiamy sukcesy naszych starszych koleżanek i kolegów.
Mają swoje konkursy, olimpiady ...
My, uczniowie klas początkowych nie mamy takich okazji zbyt wiele.
Kiedy ogłoszono konkurs „Bajkowy Świat”, pomyśleliśmy: oto szansa
dla nas!
3
kwietnia br. wyruszyliśmy do Rogoźna na spotkanie z przygodą.
W drodze dręczyły nas ohawy, niepokój - jak tam będzie ? W Rogo
zińskim Centrum Kultury i Sportu serdecznie nas powitano. Oglądali
śmy telewizyjne bajki oczekując na rozpoczęcie konkursu. Było gwar
no i w esoło. Ale najważniejsze było jeszcze przed nami. Każdy ucze
stnik zasiadł w wyznaczonym miejscu, gdzie znalazł upominek - notes
i dyplom. Pisemnie odpowiadaliśmy na pytania zdobywając punkty
dla drużyny. Oczekiwanie na wyniki osłodziły nam pyszne pączki, a
obiad dodał sił.
Ogłoszono werdykt. Hurraaaa... N asz zespół na drugim miejscu!
Znaleźliśmy się wśród 10 drużyn finałowych. I tu poszło nam dobrze,
zajęliśmy 6 miejsce w województwie. Byliśm y szczęśliwi.
Wszystkim uczestnikom finału zrobiono pamiątkową fotografię i za
proszono do obejrzenia filmu pt. „Pinokio”. Zadowoleni wracaliśmy
do domu. Nikt nie spodziewał się tylu wrażeń. Obiecaliśmy sobie przy
jechać Ui w przyszłym roku i zachęcamy wszystkich. Warto czytać bajki.

Radek Jankowski, Marek Brzeziński i Wojtek Jankowski
(uczniowie Szkoły Podstawowej w Chojnie)
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WIEŚCI Z CHOJNA
ą

Chojno zaprasza

Usytuowanie w si na skraju Puszczy Noteckiej sprawiło, że stała
się atrakcyjną turystycznie. N ie skażone jeszcze i malowniczo położo
ne - wśród moren polodowcowych - jeziora, oraz czyste powietrze są
dodatkowym atutem wsi.
Bardzo wielu turystów upodobało sobie naszą miejscowość ze w zglę
du na spokój i możliwości korzystania z dobrodziejstw puszczy i od
lat przyjeżdża do Chojna. Świadczą o tym domki wypoczynkowe, ro
snące jak grzyby po deszczu nie tylko wokół Jeziora Radziszewskie
go. Dużo ludzi z zewnątrz nabywa działki w samej wsi.
Chojno stara się sprostać mianu m iejscowości wypoczynkowej.
Najwyraźniej widać to po rozbudowie i unowocześnianiu placówek
handlowych. Przyciągają atrakcyjnym towarem, miejscami do odpo
czynku i konsumpcji. Od dwóch lat swoje usługi oferuje mieszkań
com i turystom placówka pocztowa. We wsi działa Dom Kultury, który
jest organizatorem wielu masowych imprez dla mieszkańców oraz
wczasowiczów. Tutaj mieści się również Biblioteka Publiczna. Cieszy
odrestaurowany kościółek oraz zmieniające się wokół niego otocze
nie. Zakończono rozbudowę szkoły i przebudowano remizę strażacką.
O swoją w ieś dbają również mieszkańcy. Widać to po odnowio
nych elewacjach domów i zagrodach, które stają się coraz bardziej
estetyczne. Pięknieją też przydomowe ogródki. Tak w ięc hasło kon
kursu “Piękna w ieś dziełem jej mieszkańców”, do którego naszą miej
scowość zgłosiły władze w si, ma swoją wykładnię w działalności mie
szkańców. W czasie trwania konkursu oceniający kilkakrotnie odwie
dzą naszą miejscowość, kładąc szczególny nacisk na zewnętrzny stan
budynków, ogrodzenie, ukwiecenie ogródków, balkonów i okien oraz
porządek wokół posesji. Właśnie za to przyznaje się wiele punktów.
Być może warto wrócić do dawnego zwyczaju - cosobotniego zamia
tania ulic.
Rada Sołecka apeluje do mieszkańców, aby przyczynili się do je 
szcze większej mobilizacji celem poprawy ogólnego wrażenia wsi. Rada
Sołecka planuje wykonanie i rozmieszczenie wzdłuż głównej ulicy

PKP Oddział Drogowy w Wągrowcu
informuje, że w dniu 22 maja 1998 r. nastąpi
zmiana kategorii przejazdu w km 59,608 na
linii kolejowej Poznań -Szczecinna przystan
ku osobowym Mokrz, w ciągu drogi gminnej
Rzec in - Popowo z kat. "A" do kat. "B".
Użytkowników powyższej drogi prosimy
o zachowanie szczególnej ostrożności na w.
wym. przejeździe.
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Chojno posiada bardzo zróżnicowany i piękny krajobraz.
Tzw. wrzosowy pas na terenie leśnictwa Pustelnia. Tutaj
można zobaczyć efekt powstawania wydm

ławek, na których będzie można odpocząć i pogawędzić ze
znajomymi. Dobiega w reszcie końca budowa wodociągu,
który ułatwi nam życie, jak i przyniesie kolejne punkty kon
kursowe. Pewną dyskwalifikacją naszej m iejscowości jest
główna droga dojazdowa, na co nie mamy już bezpośrednie
go wpływu. N ie można tutaj pominąć również spraw związa
nych z ochroną środowiska. Słow o ekologia pojawia się w
codziennych rozmowach bardzo często i wydawać by się
mogło, że jest zrozumiałe dla każdego. Jednak przeczy temu
samo życie.
Jadąc drogą do Chojna można zauważyć w rowach przy
drożnych walające się puszki i śmierci, a na skraju lasu od
pady wywożone z gospodarstw domowych. W okresie let
nim można również zaobserwować na parkingach leśnych
śmieci okazjonalnie podrzucane z miasta. Smutny to obra
zek, gdy widzi się ludzi odpoczywających na ławeczkach w
otoczeniu przeróżnych odpadów, wśród których spotyka się zużyte
elementy łazienkowe i stary sprzęt RTV!
Rani to nas, mieszkańców, ponieważ jesteśm y zżyci z puszczą, korzy
stamy z jej bogactw i potrafimy to docenić. Trudno upilnować każde
go “turystę”, w ięc pozostaje nam tylko prosić o to, by nie zaśmiecano
naszej okolicy. M yślę, że czas wreszcie skończyć z dzikimi wysypi
skami i wzorem innych miejscowości zabrać się za generalne upo
rządkowanie gospodarki odpadami w naszej gminie. Ale, czy znajdzie
się - takie miejsce, taki czas, taka osoba?
Zbliża się okres wakacyjny. Zapraszając na naszą chojeńską zie
mię, życzymy wypoczywającym pięknej pogody, przyjemnego wypo
czynku, udanych wypraw po runo leśne i... spokoju, którego i my mieszkańcy Chojna też chcielibyśmy zaznać.

TadeuszIgnyś

Dzikie wysypiska są, niestety, również widoczne w chojeńskich lasach. IV tym
dole porzucono spore ilości zużytego, wzbitego sprzętu RTV. Skąd?

ZAKŁADY PRZEMYSŁU
ZIEMNIACZANEGO we WRONKACH
Zetpezet Spółka z o. o.
64-510 WRONKI, ul. Sierakowska 50
Tel. (067) 2540-841 do 844 Fax: (067) 2540-885
ogłaszają
przetarg nieograniczony - pisemny - na dzierżawę
pomieszczeń magazynowych,
największe o powierzchni 645 m2
Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny
nr 2540-841 w 290.
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ROZMAITOŚCI

REDAKCYJNE WARSZTATY
Ta liczna grapa to Zespół Redakcyjny Witosiaka, gazetki
szkolnej wydawanej w Szkole Podstawowej w Biezdrowie
pod kierunkiem pani Iwony Gajdy. Spotkali się z nami, w
naszej redakcji, 23 kwietnia. W czasie sympatycznego spo
tkania padało wiele pytań. Jedni pytali o fakty historyczne,
inni o sposób gromadzenia materiałów i ich opracowywa
nie, a jeszcze inni o cechy jakie powinien posiadać redak
tor, aby mógł owocnie pracować.
Staraliśmy się jak mogliśm y zadowolić odpowiedzia
mi naszych gości, chociaż nie było to w cale łatwe. No
cóż ich tylu, a nas zaledwie dwoje. B yć może ktoś w
przyszłości zasili nasze szeregi i pomoże tworzyć „Wronieckie Sprawy”.
Ambitnemu Zespołowi Redakcyjnemu Witosiaka życzymy
dobrych artykułów i wielu czytelników.

K.T.

WOK ZAPRASZA
16 maja - sobota

•

Mistrzostwa miasta i gminy w warcabach aktywnych (w sali

•

Występ sześćdziesięcioosobowej Reprezentacyjnej Orkiestry
Dętej Wojsk Republiki Litwy z Wilna pod dyrekcjąprof. Algir-

KONKURS
STROIKÓW WIELKANOCNYCH
ROZSTRZYGNIĘTY

Wronieckiego Ośrodka Kultury, w godz. 10.00 - 17.00).

dasa Radzericiusa (w amfiteatrze w Olszynkach, o godz. 17.00)
30 m aja-sob ota

•

Turniej tańca towarzyskiego (w sali WOK-u o godz. 17.00)

9 czerwca - wtorek

•

Koncert zespołu folklorystycznego z Rumunii - FLORILE BUC O VINEI (KWIATY BUKOWINY), w amfiteatrze o godz. 11.00

ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI
Jak się okazało, krzyżówka sprawiła Wam nieco kłopotu. Aby jednak
uczynić krok do przodu w poznawaniu historii naszego miasta, poda
jemy prawidłowe odpowiedzi w kolejności od 1 do 11: Kościuszko,
Wspólna, Lipowa, Wiatraczna, Wiosenna, Rokossowski, Fabryczna,
Radosna, Cienista, Strzelecka, M ickiewicz.
Za rozwiązanie krzyżówki nagrody otrzymuje rodzeństwo: J o a n n a
i S e b a s t i a n K a l e m b a (zam. ul. Nowowiejska 23). Nagrody,
ufundowane przez firmę ULTRAVOX, do odbioru w wypożyczalni
kaset przy ul. Kościuszki 16.

Twórcy prac wielkanocnego konkursu długo oczekiwali na w e
rdykt jury konkursu, za co organizatorzy przepraszają. Na wystawie,
w Sali Rycerskiej Muzeum Regionalnego zgromadzono w iele prac.
Wykonały je dzieci z Przedszkola nrl i Szkoły Podstawowej nr2. Były
to głównie prace zbiorowe, o interesujących walorach artystycznych i
podobnym poziom ie, w związku z czym organizatorzy postanowili
przyznać nagrody równorzędne. A jest nią bilet do kina na film dla
dzieci.
Dyrektor W OK -u, Bogdan Czerwiński zaprasza autorów prac:
klasy I b, III b i III a z SP-2 oraz grupy 3 - 4 - i 6-latków z wychowaw
czyniami do kina w dniu 19 maja o godz. 10.00, na film pt. “FLUBBER”. Podobnie autorzy prac indywidualnych, w osobach: Ania Ida,
Krzysztof Ida , Kasia Prętka i Jagoda Michalak otrzymują bezpłatny
wstęp na dowolnie wybrany seans film owy (za okazaniem legityma
cji szkolnej). Wszystkim nagrodzonym - gratulujemy!

Red.

SPROSTOWANIE
W poprzednim numerze Wronieckich Spraw, publikując zdję
cie wronieckiej Jagusi, zmieniliśmy imię autorki wspomnień o tej
barwnej postaci. Chodzi, oczyw iście, nie o Barbarę, lecz o Wan
dę Pierzchlewicz. W podpisie pod zdjęciem ósmoklasistów z
Chojna dwukrotnie podano nazwisko Tomaszewski., za drugim
razem powinno być Piotr Pogorzelczyk. Przepraszamy.
^ SPRZEDAM samochód FORD MONDEO 2.0, 16V, ’93 r„ ^
biały, bezwypadkowy, c.zamek, alarm z pilotem, air bag, szyberdach, el. reg. szyb, wsp. kier., el. reg. i podgrzewanie lusterek, el.
reg. siedzenia, reg. kierownicy, welur, oznakowany, RM.
In f. tel, 255 44 55.__________________________________________ ^
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lek. med. Maciej Krajewski

Firma realizująca inw estycję

ZŁOTNICTWO
GRAWERSTWO
Barbara Konieczna

na terenie A M IC A WRONKI SA
« choroby stawów kolanowych i biodrowych
■ bóle kręgosłupa ■ urazy sportowe
•kompleksowe leczenie osteoporozy

Przyjmuje w środy, w godz. 17.30-18.30
Wronki, ul. Klasztorna 2, tel. 254 08 89
tel. dom.: 0601 70 49 70

poszukuje
kwater prywatnych
dla sw o ich pracow ników .
Przew idyw any termin zakwaterowania:
czerw iec - październik 1998 r.
Oferty prosim y przesyłać p o cztą
lub składać o so b iście

USŁUGI TRANSPORTOWE
MERCEDES 210
BUS -1 ,5 TON

skup, sprzedaż, przeróbki,
* grawerowanie ręczne
(na obrączkach, medalikach ...),
* rytowanie matryc
i wykonywanie stempli metalowych

w biurze redakcji „W S ” pod hasłem:

Wronki, PI. Wolności 7

PROMAT.

Jerzy Kacprzak, Wronki, ul. Różana 8
Tel. 0 602 488 645

— UWAGA HODOWCY NUTRII —
Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe
„IMEX” - AJI s.c. IMPORT - EKSPORT
62-060 STĘSZEW - Witobel,
ul. Łódzka 45. Tel./fax: 061/8134-034

PRYWATNY
GABINET LEKARSKI
Wronki, ul. Klasztorna 2
Tel. 254 -0 8 -8 9

informuje o skupie

SUROWYCH

SKÓR

NUTRII

OKULISTA

Skup o d b y w a się w k ażd y p o n ied z ia łe k w g o d z. 1 0 .0 0 -1 0 .3 0

dr Sylwester Cybulski

w e W ronkach na ul. D zia łk o w ej 2 0 (przy hurtow ni p a p iero só w ).
U w aga! Płacim
yspecjalnąpremię, wwysokości 50złotych

LECZENIE CHORÓB OCZU
• soczewki kontaktowe
(wszystkie światowe firmy)
• płyny i tabletki enzymatyczne

d l a k a ż d e g o h o d o w c y z a k a ż d e 1 0 0 s k ó r d o s ta r c z o n y c h d o n a s z e g o
p u n k tu w d o w o ln y m te r m in ie .

K U P U JE M Y C A Ł Y R O K * O F E R U JE M Y A T R A K C Y JN E C E N Y
Z a p ra sza m y

Przyjmujemy we wtorki od godz. 16.00

CUM

S

pro m o co nh

T

I H

L

N o w a ge ne racja kos s p a lin o w y c h STIHL
•
•
•
•
•
•

niewielki ciężar
ergonomiczna budowa
łatwa obsługa
system wibracyjny nowej generacji
czterokanalowy system przepłukiwania cylindra
żywotny, wyposażony w dwa pierścienie tiok i cylinder

• karter ze stopu metali lekkich
• kompensator utrzymujący stały skład mieszanki
• dodatkowa, ręczna pompa paliwa

P R O M O C J A
spalinowych kosiarek

VI KING"
Zawsze z myślą
o pracy w ogrodzie

• żywotny i skuteczny, papierowy filtr powietrza
• zawór dekompresyjny redukujący opory rozruchu
(FS 300/350/400)
• Elastostart redukujący drgania podczas rozruchu silnika
• uniwersalna kierownica (FS 120/200)
• komfortowa kierownica z regulacją bez użycia narzędzi
(FS 300/350/400)
• przełącznik wielofunkcyjny i dźwignia gazu

w uchwycie

sza try -

Zapra‘

prawej ręki
fortowy pas nośny (FS 300/350/400)
(żyskowany na całej długości, sztywny watek
cżekazania napędu
wytrzymała, precyzyjna przekładnia kątowa
możliwość stosowania wszystkich typów narzędzi
tnących

Atrakcyjne
wyposażenie dodatkowe!
Od 02.03.1998 r. do 30.06.1998r.
oferujem y

Państwu kosiarki spalinowe VIKING
z dodatkowym bezpłatnym pakietem:
Model MB 400

■

kanister do benzyny STIHL 5 I

N o w a gene racja kos m e ch a n iczn ych firm y STIHL
Od 24.04.98 do 31.07.98r. sezonowa promocja.
Przy zakupie kosy STIHL FS 120, FS 200, FS 300, FS 350, FS 400 oraz FR 350
- dodatkowa, bezpłatna żytkowa głowica tnąca Autocut.

Model MB 450, MB 455, MB 500, MR 3R

■
■

kanister do benzyny STIHL 5 I
zestaw Viking Tank System

PTHU „ARCO" s.c. • 64-510 Wronki • Nadolnik 1 (przy Nadleśnictwie) • tel. 0-602 613518
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Z OŚWIATOWEJ DZIAŁKI
akże przyjemnie jest opowiadać o tym, jak
to w danych czasach, lecząc ludzi chorych,
odczyniano uroki, gotowano rosół z czar
nej kury, zabitej o północy przy pełni księży
ca, zwalczano czyraki okadzaniem - w ogóle
nurzano się w ciemnocie. Co innego my, lu
dzie światli, racjonalni.
Nic bardziej nieprawdziwego niż takie prze
konania. Współcześnie zachowania irracjonal
ne, sprzeczne z wiedzą naukową czy zdrowym
rozsądkiem lub zgoła zabobonne są nie mniej
popularne niż dawniej, a może i bardziej po
wszechne. Cała różnica polega na tym, że dziś
dotyczą one w tym samym stopniu ludzi tzw.
prostych, co wykształconych (przynajmniej za
takich uważających się). Być może spowodo
wane jest to między innymi faktem, że inten
sywny rozwój nauki przekracza często możli
wości ludzkiej wyobraźni. Coraz trudniej zro
zumieć mechanizm działania wielu podzespo
łów w zwyczajnym samochodzie, nie mówiąc
o nowoczesnych środkach telekomunikacyj
nych czy komputerach. Skoro można sfotogra
fować krowę na Księżycu, to dlaczego nie wie
rzyć w to, że można wzrokiem podnieść mo
netę - czy inne, podobnie piramidalne bzdury?
W marcowym numerze „Świata Nauki” jest
tekst „Efekt placebo” Waltera A. Browna, ten
sam temat pojawia się w marcowym numeize
psychologicznego miesięcznika „Charaktery”.
Dowiadujemy się rzeczy bardzo ciekawych.
Lekarze przepisują antybiotyki na przeziębie
nia i grypę i leki te chorym pomagają. Tym
czasem już w szkole średniej uczeń dowiaduje
się, że jest to postępowanie z medycznego
punktu widzenia bezsensowne - przeziębienie
i grypa to choroby wirusowe, na wirusy zaś
antybiotyki nie działają. Lepsze samopoczu
cie chorych to efekt psychologiczny - przeko
nanie o pomocy lekarskiej ma działanie wzmac
niające naturalne siły obronne organizmu.
Dokładnie ten sam mechanizm co okadzanie
w średniowieczu.
Jak czytamy w „Świecie Nauki”, Wiele badań,

J

w tym i te przeprowadzone przez U.S. Office
o f Technology Assessment, sugeruje, że tylko
w przypadku 20% najczęściej stosowanych
współcześnie leków ich skuteczność dowiedzio
na została naukowo. Pozostałe preparaty na
tomiast nie byłyprzedmiotem testów klinicznych,
które wyjaśniałyby jednocześnie mechanizm
działania. No, ładnie, to znaczy, że co piąta ta
bletka leczy, pozostałe cztery to okadzanie?
Może w takim razie chociaż w przypadku ope
racji nie mamy do czynienia z psychologicz
nym jedynie efektem, z uruchamianiem auto
nomicznych mechanizmów samonaprawczych
organizmu? Otóż nic. Pod koniec lat pięćdzie

siątych grupa naukowców p o d kierunkiem
Edmundsa G. Dimonda z University o f Kan
sas Medical Centerprzepmwadziła ocenę sku
teczności rutynowego postępowania, jakim
było chiruigiczne podwiązanie tętnicy, stoso
wane w leczeniu dusznicy bolesnej (głównym
objawem tej chorobyje st ból w klatce piersio
wej, spowodowany niedostatecznym zaopatrze
niem serca w utlenowaną krew). Lekarze prze
prowadzili zabiegi chiruigiczne 13 pacjentom,
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w drugiej grupie (obejmującej pięciu chorych)
wykonano tylko nacięcie skóry na ścianie klat
ki piersiowej, bez podwiązania tętnicy. Spośród
osób poddanych leczeniu chirurgicznemu 76%
odczuło poprawę. Wart odnotowania jest fakt,
że w grupie placebo [osoby, którym wykonano
pozorną operację - przyp. K.S.] 100% chorych
poczuło się lepiej. (Zabieg podwiązania tętni
cy niejestjuż stosowanyjako metoda leczenia).
Cóż, komentarz jest chyba zbędny. Bezdysku
syjne jest, że dla nas, ludzi wieku dwudzieste
go, którym wpojono zaufanie do specjalistów,
lekarzy, fakt korzystania z usług osoby godnej
wiary ma wielką siłę oddziaływania, nie mniej
szą zapewne od skutków medykamentów. Tyl
ko czy nie lepiej dla naszego zdrowia byłoby
wrócić do metod zupełnie nieszkodliwych, jak

Zabobony
naszych czasów
wspomniane wcześniej okadzanie, niż łykać
niepotrzebne antybiotyki, które prócz drenowa
nia naszych kieszeni pustoszą nasz organizm,
niszczą pożyteczne drobnoustroje?
Dodajmy, że efekt placebo (czyli ów mecha
nizm wiary w skuteczność leku pozornego) sil
niej działa w przypadku ludzi niepewnych, za
gubionych w świecie, którym brakuje pewno
ści siebie, wiaty we własne siły. Ale działa i w
przypadku pozostałych. I pozwala wytłumaczyć
wiele pozornie zdumiewających zjawisk z za
kresu medycyny dawnej - i nie tylko medycyny.
*****
Innym, rozpowszechnionym także wśród ludzi
z tytułami naukowymi, zabobonem współcze
snym jest wiara w żyły wodne, odpromieniacze, różdżkarstwo, wahadełka itp. Mało kto się
odważy nazwać szarlatanerię po imieniu - wła
ściwie nie wiadomo dlaczego. Dlatego zwra
cam uwagę na rozmowę z doktorem Przemy
sławem Kiszkowskim z Instytutu Fizyki Uni
wersytetu im. Adama Mickiewicza w Pozna
niu, opublikowanąw „Głosie Wielkopolskim”
z 27 marca 1998 roku.
Przemysław Kiszkowski przed laty był kon
struktorem pętli odpromieniającej i wierzył w
różdżkarstwo oraz promieniowanie żył wod
nych, aczkolwiek miał wątpliwości co do nau
kowych podstaw radiestezji. Po wielu latach
badań nie ma już wątpliwości, do tego przeko
nująco wyjaśnia mechanizm różdżkarskiego
zabobonu.
Twierdzi, że część różdżkarzy wierzy w swoją
tajemną moc, część najzwyczajniej cynicznie
oszukuje naiwnych, biorąc pieniądze za swoje
usługi. Wielu przedsiębiorców nieźle zarabia
na produkcji bezużytecznych przedmiotów,
kupowanych przez naiwnych. Radiestezja z
naukowego punktu widzenia to zabobon.
Powie ktoś - jednak różdżkarze znajdująwodę.
Fakt ten również da się wyjaśnić naukowo. Na
Niżu Polskim woda jest wszędzie. Na 10 przy
padkowych odwiertów do głębokości 10 me-
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trów w 9 znajdziemy wodę. Nie potrzeba tu w
ogóle różdżkarza, można posłużyć się szwa
grem, a nawet domowym jamnikiem. Dowo
dem, że radiesteci nie potrafią tak naprawdę
wyczuć obecności wody, jest inne badanie.
Sprawdzano mianowicie, czy różdżkarz potra
fi określić, na jakiej głębokości ta woda się znaj
duje. W przypadku 140 odwiertów żaden z 27
różdżkarzy nie podał poprawnie głębokości
występowania wody.
Od siebie dodam, że jest prosta metoda spraw
dzania hipotez, która obnaża pozorne potwier
dzenia. Otóż na ogół pamięta się, że różdżkarz
powiedział, iż znalazł wodę i woda była. Zu
pełnie nie bierze się pod uwagę sytuacji prze
ciwnej - należałoby sprawdzić, czy w miejscach,
w których według różdżkarza wody nie ma,
rzeczywiście jej brak. Proszę zwrócić uwagę,
że takich negatywnych opinii nikt nie spraw
dza, że dominuje mniemanie, iż byłoby to nie
racjonalne. A zapewne okazałoby się (znowu
w dziewięciu na dziesięć przypadków), że w
suchych, według różdżkarza, miejscach woda
również występuje.
Podobnie, jeżeli jeden na tysiąc snów spraw
dzi się, co jest oczywistym zbiegiem okolicz
ności, to ten fakt będziemy pamiętać do końca
życia, zupełnie wyrzucając z pamięci niespeł
nienie się dziewięćset dziewięćdziesięciu dzie
więciu snów. Podobnie ma się sprawa ze speł
nianiem się wróżb.
Sam swojego czasu sprawdzałem, ilu ludzi z
wyższym wykształceniem wierzy w inny współ
czesny zabobon, mianowicie że wyczuwa, gdy
ktoś na nich patrzy, nawet z tyłu. Z punktu w i
dzenia fizyki, również według zdrowego roz
sądku, jest to kompletny absurd. Jednak około
jednej czwartej ludzi uważa, że jeżeli nie za
wsze, to często wyczuwa czyjeś spojrzenie. Sto
sując czteropolową metodę weryfikacji hipo
tez, łatwo można każdemu wyjaśnić mechanizm
powstania tego zabobonu. Oczywiście, jeżeli
zechce słuchać głosu rozsądku - co wcale nie
jest takie powszechne.
N ie jest pozbawione racji twierdzenie, że na
wet w najmądrzejszej książce można znaleźć
jakąś głupotę. Proszę zwrócić uwagę na poda
ny wcześniej cytat ze „Świata Nauki”, pisma
cieszącego się międzynarodowym uznaniem.
Podano tam, że z grupy pięciu osób 100% po
czuło się lepiej. Zdobywając uprawnienia spe
cjalisty w zakresie diagnozy edukacyjnej, mu
siałem zapoznać się ze statystyką. Stąd mogę
stwierdzić, że podawanie procentu z grupy pię
cioosobowej (w ogóle z grupy mniejszej niż
30 osób) jest albo nadużyciem, albo znakiem
niekompetencji. To tak, jakby twierdzić, że w
danej rodzinie sto procent ojców lubi budyń, a
sto procent matek - kisiel. Cóż, wpadka zdarza
się nawet dobremu pismu.
Na koniec przytoczę opinie mojego przyjacie
la, Doktora Doxa, na temat ludzkiego rozumu.
Doktor Dox uważa, że nasz rozum przypomi
na ciasto drożdżowe. Z upływem czasu rośnie
i wtedy wydaje się, że jest go więcej, a tak na
prawdę jest g o - w najlepszym przypadku - tyle
samo, co na początku.
Klemens Stróżyński
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DNI WRONEK
zespołowej kolejność na trzech pierwszych
miejscach była taka sama: SP Biezdrowo (115
pkt), SP-3 (113 pkt), SP Nowa Wieś (71 pkt), a
kolejne miejsca zajęli: SP Chojno, SP-1, SP-2.
•
Kat. I I I - uczniowie klas V i VI szkół
podstawowych.
Trasa biegu: Plac Wolności - Kręta - Kościel
na - Spokojna - runda wokół Placu Wolności
(ok. 800 m)

Dziewczęta:

BIEG ULICZNY
Przedstawiamy pierwszą dziesiątkę zawodni
ków z każdego biegu.
•Kat. I / uczniowie klas I - I I szkól podsta
wowych
Trasa biegu: dookoła Placu Wolności.

Dziewczynki.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Daria Piasek (SP -2)
Marianna Paradiuk (SP-3)
Klaudia Zworska (SP-3)
Paulina Knioch (SP Biezdrowo)
Małgorzata Sroka (SP-3)
Michalina Waligóra (SP Nowa Wieś)
Maja Nawrot (SP N owa Wieś)
Joanna Raszewska (SP Biezdrowo)
Magdalena Kaliszan (SP-2)
Małgorzata Cebemik (SP Biezdrowo)

C hłopcy:

Kamil Ferfet (SP Biezdrowo)
Rafał Miler (SP Biezdrowo)
Stanisław Kowalski (SP N owa Wieś)
Norbert Miler (SP Biezdrowo)
Paweł Pawlicki (SP-3)
Patryk Ferfet (SP Biezdrowo)
Radosław Lala (SP Biezdrowo)
Przemysław Pospieszny (SP Nowa
Wieś)
9.
Piotr Mejza (SP-3)
10.
Waldemar Klauze (SP-3)
W tej kategorii bieg ukończyło 50 dziew czy
nek i 61 chłopców. Największą ilość punk
tów dla swojej szkoły zdobyli uczniowie SP
Biezdrowo (152 pkt), SP-3 (129 pkt.) i SP
Nowa Wieś (66 pkt.), kolejnymi byli: SP-2,
SP Chojno i SP-1.
•
Kat. II / uczniowie klas III - IV szkół
podstawowych
Trasa biegu: dwa okrążenia Placu Wolności.
Dziewczęta:
1.
Monika Kinowska (SP-2)
2.
Magdalena Grzesiak (SP Nowa Wieś)
3.
Barbara Stachowiak (S P -1)
4.
Julia Włudzik (SP-3)
5.
Ewelina Sobańska (SP-3)
6.
Monika Bilska (SP-3)
7.
Anna Staszek (SP Biezdrowo)
8.
Alicja Piątek (SP Chojno)
9.
Milena Hoffa (SP Nowa Wieś)
10.
Marzena Świniarska (SP N owa Wieś)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

C hłopcy:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Bieg
ców.

Damian Soloch (SP Biezdrowo)
Roland Mamet (SP-3)
Sławomir Błoch (SP Chojno)
Hubert Kaszkowiak (SP Biezdrowo)
Michał Urban (SP N owa Wieś)
Michał Biniak (SP Biezdrowo)
Paweł Górski (SP Chojno)
Hubert Chorzępa (SP Biezdrowo)
Dariusz Kucharski (SP Biezdrowo)
Mateusz Mamcarz (SP-3)
ukończyło78 dziewczynek i 55 chłop
Również i w tej kategorii, w punktacji
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
6.
9.
10.

Karolina Błoch (SP Chojno)
Ana Daśić (SP-3)
Kinga Majdańska (SP Chojno)
Joanna Olech (SP-3)
Dominika Grzeszkowiak (SP-3)
Magda Kaczmarek (SP-3)
Anna Śniadecka (SP Biezdrowo)
Justyna Jankowiak (SP-2)
Wioletta Szwak (SP Chojno)
Weronika Augustyniak (SP-3)

Chłopcy:
1.
Rafał Krzyżaniak (SP N owa Wieś)
2.
Marcin Urban (SP Nowa Wieś)
3. Tomasz Małecki (S P -1)
4.
Michał Migała (SP Nowa Wieś)
5.
Krzysztof Pospieszny (SP-1)
6.
Bartłomiej Pawlak (SP N owa Wieś)
7.
Tobiasz Buśko (SP-3)
8.
Michał Odrobny (SP-1)
9. Adrian Smolarkiewicz (S P -1)
10.
Michał Mucha (SP-1)
Bieg ukończyło 88 dziewczynek i 77 chłop
ców. Zespołowo wygrała go SP-3 (129 pkt),
SP N owa Wieś (92 pkt), SP-1 (70 pkt). W
dalszej kolejności byli: SP Chojno, SP B ie
zdrowo, SP-2.
•
Kat. IV - uczniowie klas VII -V III
szkół podstawowych
Trasa biegu: Plac Wolności, Kręta, Kościel
na, Spokojna, PI. Wolności (przez linię mety
-m ała runda), Kręta, Kościelna, Spokojna runda wokół PI. Wolności (około 1100 m)

Dziewczęta:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

M agda Odrobna (SP-1)
Dominika Grześ (SP Chojno)
Marta Budych (SP-1)
Natalia Woźna (SP-1)
Lucyna Fiedler (SP Biezdrowo)
Anita Kurtz (SP-3)
Magda Abramczyk (SP N owa Wieś)
Paulina Bugaj (SP-1)
Joanna Paradiuk (SP-3)
Justyna Konieczna (SP-3)

7.
Szymon Batura (SP-3)
8.
Paweł Małecki (SP-3)
9.
Piotr Pospieszny (SP-3)
10.
Marcin Mielcarek (SP-3)
B ieg ukończyło 69 dziewcząt i 71 chłopców.
Zespołowo wygrała SP-3 (160 pkt.), drugie
m iejsce zajęła SP Biezdrowo (92 pkt.), trze
cia lokata przypadła SP-1 (84 pkt.) Dalsze
pozycje zajęły kolejno: SP Nowa Wieś, SP
Chojno, SP-2.
•
Kat. V - uczniowie szkół ponadpod
stawowych
Trasa biegu (dwukrotnie): Plac Wolności Kręta - Kościelna - Spokojna - runda wokół
Placu Wolności (ok. 1600 m)

Dziewczęta:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Chłopcy:
1.
Mirosław Hellak (ZSZ-2)
2.
Marcin Kurek (Z SZ -1)
3.
Wojciech Kałużyński (ZSZ-2)
4.
Sylwester Gogołek (ZSZ-1)
5.
Szymon Baranowski (ZSZ-1)
6.
Zdzisław Rzeszowski (ZSZ-2)
7.
Daniel Nowak (ZSZ-2)
8.
Mateusz Pachołek (ZSZ-1)
9.
Sławomir Kasprzak (ZSZ-2)
10. Paweł Biniak (ZSZ-1)
Bieg ukończyło 60 dziewcząt i 42 chłopców.
Wygrał go ZSZ-2 (222 pkt), drugą pozycję
zajął Z S Z -1 (200 pkt).
•
Kat. VI - dorośli
Trasa biegu: jak dla biegu w kat. IV
Kobiety:
1. Gabriela Kabacińska
Panowie:
1. Daniel Kwaśniewski

Piotr Baranowski
3.

•

Marcin Grynhoff (SP-3)
Paweł Brzóska (SP Biezdrowo)
Mariusz Rżysko (SP N owa Wieś)
Szymon Skrzypczak (SP Biezdrowo)
Dariusz Jasnosik ( SP-3)
Dawid Myszkowski (SP-3)

Czesław Dolata

Klasyfikacja zespołowa

- szkoły podstawowe:

I

miejsce - Szkoła Podstawowa nr 3
(531 pkt)

II

- Szkoła Podstawowa w Biezdrowie
(395 pkt)
- Szkoła Podstawowa w N owej Wsi
(271 pkt)
- Szkoła Podstawowa nr 1 (199 pkt)
- Szkoła Podstawowa w Chojnie (178
pkt)
- Szkoła Podstawowa nr 2 (114 pkt)

Chłopcy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Anna Pietrzykowska (ZSZ-1)
Hanna Wilde (ZSZ-2)
Justyna Skrzypczak (ZSZ-2)
Anna Pech (ZSZ-2)
Kamila Borowska (ZSZ-1)
Edyta Bartkowiak (ZSZ-2)
Natalia Majchrzak (ZSZ-2)
Karolina Rudzińska (ZSZ-1)
Agnieszka Smolarek (ZSZ-2)
Anna Urbańczak (ZSZ-2)

III
IV
V
VI

DNI WRONEK

□
- szkoły ponadpodstawowe:
I
-Z esp ó ł Szkół Zawodowych nr 2
(222 pkt)
II - Zespół Szkół Zawodowych nr 1
(200 pkt)
Do klasyfikacji zespołowej liczyły się punkty
pierwszej dwudziestki zawodników na mecie.
Za I miejsce było - 21 pkt., za II - 19 pkt., za
III - 18 pkt., a za każde następne miejsce o I
punkt mniej od poprzedniego. Suma punktów
uzyskanych przez reprezentantów poszczegól
nych szkół (dziewczęta + chłopcy) w e w szy
stkich biegach dawała punktację ostateczną.
Zgodnie z regulaminem, szkoły podstawowe
miały prawo do wystawienia 20 zawodników
do każdego biegu. W przypadku szkół ponad
podstawowych i dorosłych nie było ograni
czenia ilości startujących zawodników.
Bieg uliczny ukończyło: 126 reprezentantów
Szkoły Podstawowej nr3, 108 - SP Biezdrowo, 101 - SP Nowa Wieś, 76 - SP2, 74 - SP
Chojno i 64 - SP 1; 52 reprezentantów Zespo
łu Szkół Zawodowych nrl, i 50 - ZSZ nr2.
W każdej kategorii wiekowej (oprócz doro
słych) odbyły się dwa biegi - dziewcząt i
chłopców. Łącznie, w niespełna dwie godzi
ny, odbyło się 11 biegów. Zwycięzcy otrzy
mali Puchary Burmistrza, a pierwsza trójka w
każdym biegu - nagrody rzeczowe.

WYŚCIG
ROWEROWY
Jego IVedycja miała miejsce, podobnie jak w
latach ubiegłych na szosie od Rzecina do Wro
nek, z metą przy stawach. Do wyścigu zgłosi
ło się 93 zawodników, a na trasie wyścigu zgro
madziło się wielu kibiców. Rozegrano trzy
wyścigi w czterech kategoriach wiekowych.
Przedstawiamy pierwszą dziesiątkę zawodni
ków z każdego wyścigu:
• Kat. I - UCZNIOWIE KLAS V I VI SP.
Trasa wyścigu: Obelzanki - Wronki (3 km)
1. Michał Migała (SP N owa Wieś)
2.
Marek Szulczyk (SP-3)
3.
Bartłomiej Pawlak (SP Nowa Wieś)
4.
Tomasz Ratajczak (SP-3)
Jarosław Chudziak (SP-3)
6.
Michał Mądry (SP Nowa Wieś)
7.
Jakub Piasek (SP-3)
8.
Tomasz Cholewa (SP -1)
9.
Tobiasz Buśko (SP-3)
10.
Rafał Kowal (SP-1)
•
Kat. II - uczniowie klas VII i VIII SP
Trasa wyścigu: Jasionna-Wronki (5,5 km)
Chłopcy:
1. Marcin G rynhoff (SP-3)
2.
Łukasz Rembacz (SP -1)
3. Paweł Cichała (SP-3)
4.
Marcin Pujanck (SP-2)
5.
Andrzej Grupiński (SP-1)
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6.
7.
8.
9.
10.

Paweł Jarysz (SP-3)
Łukasz Antoszewski (SP-3)
Krzysztof Grabowski (SP-2)
Michał Wald (SP-1)
Łukasz Lewicki (SP-2)

D ziew częta :

1.
2.

Marta Budych (SP-1)

Justyna Kuster (jak i pozostałe z SP
Nowa Wieś)
3.
Emilia Ociepa
4.
Sylwia Grzesiak
5.
Elżbieta Michałek
6.
Jagoda Dębiec
•
Kat. m - młodzież szkół ponadpodsta
wowych
Trasa wyścigu: Rzecin-Wronki (12 km). Na tej
trasie, razem z młodzieżą szkolną wystartowa
li dorośli.
1. Sylwester Ida (ZSZ-1)
2.
Łukasz Piasek (ZSZ-1)
3.
Paweł Nowak (ZSZ-2)
4.
Hubert Niezborała (ZSZ-1)

W yścig ukończyło: 30 zawodników ze Szkoły
Podstawowej nr3, 15. z SP Nowa Wieś, 12. z
SP-1 i 5. z SP-2; 20. z Zespołu Szkół Zawodo
wych nrl i 6. z ZSZ nr2.Szkoła Podstawo wa z
Chojna i z Biezdrowa w wyścigu rowerowym
nie były reprezentowane.
Zwycięzcy otrzymali Puchary „ Wronieckich
Spraw ", a pierwsza trójka - nagrody rzeczowe.

GRATULUJEMY Zwycięzcom biegu uliczne
go i wyścigu rowerowego, wszystkim zawodni
kom dziękujemy za sportową walkę i udział w
imprezie. Zapraszamy na start za rok.
W szystkim sponsorom nagród - SER 
D E C Z N IE d z i ę k u j e m y !
Byli nimi: Gminna Spółdzielnia Samopomoc
Chłopska, Bernadeta i Wojciech Odrobny, Bo
żena Mikulska, Bożena Niewiedział, Jadwiga
Goldmann, Barbara Kita, Urszula Klimowicz i
Stanisław Perski, Renata Dudziak, Hanna Lis,
Irena Jankowska, Małgorzata Woś, Jacek Pia
secki, Anna Michalak, Teresa Ratajczak i Cze
sława Nowak, Henryk Mikołajczak i Helena

Zdobywcy Pucharów „ Wronieckich Spraw" (od lewej): Paweł Misiewicz, Sylwester Ida, Marta
Budych, Marcin Grynhoff, Michl Migała.
5.
Piotr Figlewski (ZSZ-1)
6.
Krystian Kuźnik (ZSZ-1)
7.
Piotr Wildaczyk (ZSZ-1)
8.
Zbigniew Rusinek (ZSZ-1)
9.
Marek Hyjek (ZSZ-1)
10. Andrzej Kubiak (ZSZ-2)
•
Kat. IV - dorośli:
1. Paweł Misiewicz
2.
Grzegorz Paczkowski
3.
Jarosław Rybka
W kategorii tej wyróżniono i nagrodzono na
grodą specjalną Huberta Niezborałę - ucznia
technikum, który mimo poważnej kontuzji,
pokonał ból i dojechał do mety jako czwarty.
•
Klasyfikacja zespołowa
-szkół podstawowych:
I miejsce - Szkoła Podstawowa nr 3
(218 pkt)
II - Szkoła Podstawowa nr 1 (165 pkt)
III - Szkoła Podstawowa Nowa Wieś (150
pkt)
IV - Szkoła Podstawowa nr 2 (82 pkt)

-szkól ponadpodstawowych:
I miejsce - Zespół Szkół Zawodowych nr 1
(93 pkt)
II - Zespół Szkół Zawodowych nr 2 (55 pkt)

Pertek, Elżbieta Winiecka, Jacek Paluch, Ed
mund Rusinek, Krzysztof Siuda, Monika Smo
larek, państwo Michalscy, Barbara Konieczna,
Janina Urbańczak, Jerzy Janik i Andrzej Pie
przyk, Stefania Jaroszyk, Czesława Stachowiak,
Lidia Stefaniak, Bożena Walentynowicz, Do
rota Koźlarek, Grzegorz Sobek, Tadeusz Hojan, Jacek Góral i Wojciech Graczyk, Piotr Pio
trowski, Maria Kubiś.
SŁOWA P O D ZIĘ K O W A N IA kierujemy do
organizacji, instytucji i osób prywatnych, które
pomogły nam w sprawnym i bezpiecznym prze
prowadzeniu obu imprez - wyścigu i biegu.
Dziękujemy: Nauczycielom, którzy przygoto
wali uczniów do biegu i opiekowali się nimi
podczas zawodów; Szkolnemu Związkowi
Sportowemu, zaangażowanym Pracownikom
W OK-u, Przedsiębiorstwu Komunalnemu,
Straży Miejskiej i Pożarnej, Policji, pani Irenie
Helak, Łodzianom osiadłym we Wronkach,
„Chęchaczom”, służbie medycznej Pogotowia
Ratunkowego, lekarzom: Urszuli Paralusz i
Sławom irowi M izielskimu, pielęgniarkom:
Marii Chorąży, Justynie Basiewicz i Magdale
nie Nogacz, członkom TMZW i osobom zaprzy
jaźnionym.
Redakcja „Wronieckich Spraw”

17

SPORT I REKREACJA

LIGA NADWARCIAŃSKA
26 kwietnia
Warta Wartosław - Sokół Jasionna
Sokół Chojno - Iskra Biezdrowo
Płomień Kłodzisko - Huragan Stróżki
Grom Rzccin - Błękitni Zamość
3 maja
Iskra Biezdrowo - Warta Wartosław
Sokół Jasionna - Sokół Chojno
Huragan Stróżki - Grom Rzecin
Błękitni Zamość - Płomień Kłodzisko
10 maja
Warta Wartosław - Huragan Stróżki
Grom Rzecin - Płomień Kłodzisko

3:4
1:0
5:2
0:3
0:3
4:3
0:5
3:2
3:1
2:1

ezon łowiecki 1996-97 w Kole Łowiec
kim Wrona był bardzo trudny. Złożone
warunki, aczkolw iek niezależne od
członków, o mało nie doprowadziły do głę
bokiego kryzysu organizacyjno-gospodarczego. N ie dziwi to nas, bowiem w ostatnich la
tach takie sytuacje zdarzają się i najlepszym, a
do takich zalicza się przecież wronieckie Koło.
W kwietniu 1997 r. na zebraniu sprawozdaw
czo-wyborczym pod przewodnictwem Woj
ciecha Frasunkiewicza - dokonano wyboru
nowego Zarządu Koła. Łowczym został w y
brany - Leszek Rudy, podłowczym - Woj-

S

Iskra Biezdrowo - Sokół Jasionna
Sokół Chojno - Błękitni Zamość

3:1
4:3

DNI
WRONEK '98

TABELA
1. Warta Wartosław
2. Sokół Chojno
3. Sokół Jasionna
4. Grom Rzccin
5. Błękitni Zamość
6. Iskra Biezdrowo
7. Płomień Kłodzisko
8. Huragan Stróżki

4
4
4
4
4
4
4
4

9
9
9
6
6
6
3
0

14:7
14:10
13:11
9:8
11:11
7:7
10:11
6:19

w ieloletnim stażu m yśliw skim zaprzestał
czynnego uprawiania polowania) oraz 7 kan
dydatów na myśliwych. Gospodarzy ono na 2
obwodach łowieckich o łącznym areale oko
ło 7800 ha, z czego około 1200 ha to obszary
leśne. Obwody są należycie zagospodarowa
ne i wyposażone w odpowiednie urządzenia
łow ieckie (52 ambony, 33 paśniki, poletka
żerowe i zaporowe itp.). Szczególnym osią
gnięciem jest posiadanie własnej bazy gospo
darczej, w której gromadzone są zapasy kar
my na zim owe dokarmianie zwierzyny, urzą
dzenia i sprzęt do prowadzenia działalności

Od czterech lat, inauguracja dorocznych „Dni
Wronek” odbywa się 1 maja na Placu Wolno
ści, gdzie burmistrz Kazimierz Michalak otwiera
najbardziej masową imprezę sportową w mie
śc ie BIEG ULICZNY

Koło Łowieckie „Wrona” u progu nowego sezonu
ciech Ratajczak, sekretarzem - Paweł Maliń
ski, skarbnikiem - ponownie Zbigniew Ba
czyński. Dotychczasowy, wieloletni łow czy Andrzej Pietrucha, ze względu na stan zdro
wia nie był w stanie nadal pełnić tej funkcji.
W uznaniu zasług nadano mu więc tytuł do
żywotniego Honorowego Łowczego Koła.
Na odbytym ostatnio zebraniu sprawozdaw
czym dokonano podsumowania sezonu ło 
wieckiego 1997-98 (sezon trwa od 1 kwiet
nia do 31 marca roku następnego). Uzyskane
pod nowym kierownictwem wyniki doprowa
dziły nie tylko do pełnej likwidacji zagrożeń,
ale i do przywrócenia równowagi bilansowej.
Jest to tym bardziej znaczące, że mimo usil
nych starań nie został wykonany plan pozy
skania zwierzyny grubej. Miało to wszystko
znaczący wpływ na ujemny końcowy wynik
finansowy. W okresie sprawozdawczym po
zyskano: 107 saren (w tym 11 rogaczy z od
strzału dewizowego), 3 jelenie (5 mniej niż w
poprzednim sezonie), 5 danieli i 31 dzików
(również mniej). Na zwierzynę drobną w za
sadzie nie poluje się z uwagi na bardzo niskie
stany pogłowia. Czynione są starania o po
prawę sytuacji w tym zakresie.
Koło wronieckie zrzesza obecnie 48 człon
ków zwyczajnych, 1 honorowego (tytuł ten
nadano Zenonowi Wilczyńskiemu, który po

gospodarczej i hodowlanej. W okresie minio
nego sezonu zgromadzono i wyłożono około
90 ton różnego rodzaju karmy (ziarna zbóż
ok. - 2 0 1., okopowe - 2 0 1., karma objętościo
wa itp. - 50 ton). Dokarmianie zwierzyny,
szczególnie w okresie wiosny, ma na celu za
trzymanie jej w ostojach leśnych i ochronę
przed wychodzeniem na pola uprawne. Po
chwalić się można tu bardzo dobrymi rezul
tatami, ponieważ szkody ograniczono do mi
nimum.
W sumie członkowie Koła Wrona przepraco
wali ponad 1200 godzin gospodarczych. Poza
przywróceniem równowagi bilansowej, szcze
gólnym osiągnięciem dla nowych władz jest
uzyskanie właściwej atmosfery środowisko
wej i koleżeńskiej. Ważne jest też pełne uzna
nie dla podejmowanych działań, wyrażone w
jednogłośnie udzielonym absolutorium oraz
pozytywna opinia o wronieckim Kole przed
stawiciela Wojewódzkiej Rady Łowieckiej w
Pile - Bohdana Tomaszewskiego.
W 1999 roku Koło Wrona obchodzić bę
dzie jubileusz 50-lecia swego istnienia. Do
tego tematu niewątpliwie powrócimy. W chwi
li obecnej życzym y serdecznie Zarządowi i
wszystkim członkom pomyślności w nowym
sezonie łowieckim. DARZ BOR!
(ZSW )

D Z IA Ł K I B U D O W L A N E N A S P R Z E D A Ż
Na te re n ie C h o jn a s ą do ku p ie n ia d zia łki b u d o w la n e
o p o w ie rz c h n i 1000 m 2.
In fo rm a c ja pod te l.: 254-71-81
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O PUCHAR BURMISTRZA WRONEK
Impreza, która odbywa się z inicjatywy Burmi
strza, a pod patronatem Wronieckich Spraw, z
roku na rok gromadzi na linii startu coraz licz
niejsze reprezentacje szkół podstawowych i po
nadpodstawowych. W tym roku pogoda była
wymarzona, stąd też i widzów na Placu zebrało
się sporo. Po krótkim wystąpieniu i życzeniach
sportowej rywalizacji, burmistrz Michalak wy
strzałem z pistoletu dokonał pierwszego startu
najmłodszych biegaczy. Przez prawie dwie go
dziny odbyło się 11 biegów w różnych katego
riach wiekowych. Biegi ukończyło 655 biega
czy. Tym razem uczestnicy biegów wykazali
lepsze przygotowanie kondycyjne. Odnotowa
no znacznie mniej omdleń i upadków. Wyniki
biegów publikujemy na stronie 16.
Tradycyjnie, 1 maja na Warcie odbywają się
ZAW ODY W ĘDKARSKIE,
inaugurujące sezon wędkarski wronieckiego
Koła PZW „Warta”. W tegorocznej imprezie
wzięło udział 52 wędkarzy, wśród nich sporo
młodzieży. Ryba - chociaż mała - tego dnia bra
ła i przyjemności złowienia doznało 29 wędka
rzy. W spławikowym wędkowaniu największą
sprawnością popisał się Bronisław Śmilowski,
który złowił 30 ryb (łącznie 111 Og), zdobywa
jąc 1110 punktów i puchar okolicznościowy.
Kolejne, nagrodzone miejsca zajęli: Marek
Koza (940 pkt, ale z rekordową ilościąryb- 40),
Damian Walkowiak (780 pkt), Jarosław Skrzyp
czak (770 pkt), Piotr Grocholski (740 pkt),
Wojciech Szeląg (700 pkt).
Jak co roku wędkarze zakończyli imprezę spo
życiem grochówki samodzielnie ugotowanej.
Dwieście litrów pysznej grochówki, przyrządzo
nej w kuchni potowej, starczyło do poczęsto
wania wielu uczestników festynu w Olszynkach.

Wronieckie Sprawy 9(92) 1998

W godzinach popołudniowych amatorzy bro
ni sportowej mogli zmierzyć się

DNI WRONEK

w ZA W O D A C H S T R Z E L E C K IC H
strzelając z popularnej wiatrówki do tarczy.
Rywalizacja odbywała się w trzech katego
riach, w których najlepszymi strzelcami byli:
KOBIETY - Beata Mamcarz, Donata Ław
niczak; MĘŻCZYŹNI - Mariusz Duda. Adam
Gierczak, Witali Pardyl, Krzysztof Krystofiak,
Marcin Kurasz; UCZNIOWIE szkół podsta
w ow ych -M a rc in Remisz, Błażej Urban, Ja
kub Kurzawa, M ateusz Urban, K rzy szto f
Duda. W szyscy wymienieni otrzymali nagro
dy ufu n d ow an e p rzez S zk o ln y
Związek Sportowy. Zawody prze
prowadził ich inicjator - Edward
Urban.
W tym czasie na scenie amfiteatru
odbywały się pokazy
KAR ATE,
sekcji WOK-u, którą prowadzi Tomasz Tomczak. Walka zawodni
czek i zawodników w białych kimonach, przepasanych pasami o róż-

ludnie do Olszynek ponownie licznie zawitali wrończanie na

nych barwach wzbudzały szczególne zainteresowanie rówieśników.
N iejed en chłopak bałby się narazić walczącej małolacie.
M A R Y N IA i C H Ę C H A C Z E ...
... Bawili liczną widownię w amfiteatrze. Barwnie prezentował się
zespół folklorystyczny Marynia. Po raz pierwszy przed wroniecką
publicznością zespół zatańczył wiązankę tańców lubelskich w ory
ginalnych strojach. Z kolei harcerze pląsami, zabawą i konkursami
bawili najmłodszych obdarowując ich słodyczami.
M iłośnicy muzyki country wysłuchali koncertu w wykonaniu
zespołu „Harvest - Time” z Poznania. Ciepły, majowy wieczór za
kończył się zabawą taneczną do której przygrywał zespół „Rex” z
Obornik.
Do późnej nocy rozbawiony lud wypełniał Olszynki.
W Y Ś C IG R O W E R O W Y
o Puchar „Wronieckich Spraw” rozpoczął drugi dzień majowego
festynu. O godzinie 11.00 przy stawach, na drodze do Obelżanek
zebrała się rekordowa ilość rowerzystów - 93 zawodników. Podob
nie jak w roku ubie
g ły m , u c z e stn ic y
wyścigu startowali w
trzech kategoriach.
S zczegóły i wyniki
na stronie 17.
Piękna, niemalże let
nia pogoda sprawiła,
że w sobotnie popo-

KONCERTY
w wykonaniu „grzmiącego” zespołu ze Szczecina i franciszkańskie
go „Greccio” . Lirycznie nastrojeni braciszkowie szybko nawiązali
kontakt ze słuchaczami. Ich śpiewne przesłanie trafiało do młodzie
ży jak i ludzi starszych. Widownia w amfiteatrze wtórowała arty
stom w habitach śpiewem i gestykulacją. Duchowa terapia została
BRACIOM wynagrodzona rzęsistymi brawami.
Muzyczne rytmy płynęły z Olszynek jeszcze długo w nocy. To ze
spół UKŁAD porywał do tańca rozbawione pary.
3. M AJA
rozpoczął się od M szy św. w intencji Ojczyzny w kościele p.w. św.
Katarzyny. Później za orkiestrą strażacką pomaszerowały poczty
sztandarowe i delegacje z kwiatami by pod pomnikami oddać cześć
poległym za w olność i niepodległość naszej Ojczyzny. Tego dnia
wielu wrończan uczestniczyło w uroczystościach i przyjęciach pierwszokomunijnych. Mimo to, pełen był amfiteatr gdy rozpoczął kon
certować zespół NADMIAR z Piły. Niestety, nagły deszcz przegonił
część publiczności. Z tego samego powodu, z przerwą koncertowała
Reprezentacyjna Orkiestra Dęta Wojsk Lotniczych z Poznania.
Niewątpliwie, szczególnego kolorytu naszemu miastu podczas Dni
Wronek dodał
S TA TEC ZEK „JO A N NA ” ,
który przez cztery dni cumował przy Olszynkach i urządzał spacero
we rejsy po Warcie. Z tej niecodziennej atrakcji skorzystała duża
część mieszkańców naszej gminy. N ie chwaląc się, redakcja „Wro
nieckich Spraw” to sprawiła, że „Joanna” do Wronek zawitała.
Chociaż bez udziału wronieckich handlowców, w Olszynkach nie
zabrakło jadła i picia oraz jarmarcznych drobiazgów dla dzieci.
D N I W R O N E K ’98 przeszły już do historii. Czy sprawiły radość i
zadowolenie wrończanom?
Organizatorzy, którymi byli: Wroniecki Ośrodek Kultury, Towarzy
stwo M iłośników Ziemi Wronieckiej i Szkolny Związek Sportowy,
wylali z siebie w iele potu aby tak się stało.
K. Tomczak, P. Bugaj

Turniej zak oń czył się biesiadą, podczas której
dokonano podsum ow ania i uhonorow ania naj
lepszych drużyn i zaw odników . Z w ycięsk a dru
żyn a otrzym ała puchar, a za w o d n icy drużyn
pierw szej trójki - m edale. Indyw idualnie, trójka
n a jlep szy ch k ręglarzy otrzym ała statuetki, a
w szystk ie d m żyn y - pam iątkow e dyplom y. R o
zegrany turniej b y ł jed n o cześn ie elim inacją do
X IV Kręglarskich M istrzostw Polski Drużyn Za
k ładów Pracy, które odbędą się w dniach od 23
do 2 4 maja br. w L esznie. Prawo startu uzyskają
na p ew n o 3 (a być m oże 4 ) w ronieckie drużyny.
N a p od su m ow an iu ob ecn i byli dyrektorzy
(w ła ścicie le firm) zakładów , których dm żyn y
u czestn iczyły w turnieju oraz burmistrz K azi
m ierz M ich alak i p rzew o d n iczą cy K om itetu
O rganizacyjnego LZP - L eszek Bartol, który,
o czy w iście, rzucał w drużynie TMZW. Podczas
p r z e m ó w ie ń i w r o z m o w a c h to w a r z y sk ic h
m ów ion o o zorganizow aniu regularnych rozgry
w ek ligi zakładów pracy. N atom iast z najlep
szych jej zaw od n ik ów (b yłych juniorów klubu), ju ż teraz - zda

Tegoroczna edycjaT ńrnieju KręglarskiegoLigiZakładówPra

cyWronki ’98rozegrana została od 2 0 III do 2 0 IV. Organizatorem
im prezy był Klub Kręglarski „9” . Z aproponowano udział trzydziestu

n iem prezesa R zK K , W ojciecha K udlińskiego - m ożna by utw o

kilku zakładom pracy z terenu miasta i gm in y Wronki. U dział zg ło si

rzyć drużynę m ęską, która z dużym p ow od zen iem m ogłaby w al
czy ć w I lidze. P rezesow i, który dzień w cześn iej o b chodził im ieni

ło 7 zakładów, w ystaw iając 12 drużyn 4-o so b o w y ch . B y ły to: A m ica

ny zaśpiew ano grom kie Sto lat i w ręczon o ekstra m ęski kw iatek, a
głów n em u sędziem u turnieju - Tadeuszow i Z iołk ow i w podzięko

W ronki S A (2 drużyny), P om et (2 drużyny), Przedsiębiorstw o K o 
m unalne (2 drużyny), Zakład D oskonalenia Z a w od ow ego (1 druży
na), Zakład K am y (2 drużyny), T M Z W (1 drużyna), S zczo tex - Piotr

w aniu od firm y „Sukurs” dostało się... b eczółk ę piw a. W tow arzy
skiej atm osferze „pokulano” sob ie przez długi w ieczór.

Kita (1 drużyna), Sukurs - Stefan Urban (1 drużyna).
Każda z dwunastu drużyn startowała pięciokrotnie w turnieju zasa
dniczym , z którego w yłon io n o 4 drużyny

T. Ziółek, P. Bugaj
^

N ajlepsi K ręg la rze turnieju

do finału.
O stateczna klasyfikacja przedstawia się na
stępująco:
1. m ie jsc e - Amica II 5 7 6 5 pkt. w 6
startach
2. A m ica I 5 7 0 5 pkt. w 6 startach
3. P om et II 2 6 0 pkt. w 6 startach
4. S z c z o te x 5 1 9 3 pkt. w 6 startach
5. Z akład D o sk o n a len ia Z a w o d o w e g o
4121 pkt. w 5 startach
6. P r z e d s ię b i o r s t w o K o m u n a ln e II
3981 pkt. w 5 startach
7. T M Z W 3 8 8 7 pkt. w 5 startach
8. Z akład K arny - em ery ci 3 8 2 5 pkt.
w 5 startach
9. Sukurs 3 7 2 0 pkt. w 5 startach
10. P om et I 3 4 9 0 pkt. w 5 startach
11. Z akład Karny 3 1 8 2 pkt. w 5 startach
12. P rzed siębiorstw o K om u n aln e 13181
pkt. w 5 startach
W rozgryw kach u c z e stn ic z y ło 53 z a w o 
dn ików , w tym 2 k o b iety (M o n ik a P a cz
k o w sk a i M ariola R ybarczyk). W k la sy 
fikacji indyw idualnej n ajlep szym i kręglarzam i zostali:
I -

K r z y sz to f S aw ala (A m ic a I)
1634 pkt.

II -

Jacek N y k ie l (A m ic a II)
1625 pkt.

III -

Z b ig n iew G o la s (A m ic a II)

IV -

1603 pkt.
Rom an B ą czk iew icz (P o m etll)

V -

1545 pkt.
M arian B zd ręga (A m ic a I)

VI -

1533 pkt.
Dariusz M achniewski (A m ica ll)
1524 pkt.
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