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13 lipca do ko n a o tw a rcia
k o le jn e j fa b ry k i A rn ik i,
ty m razem - p ra le k.
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w
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p re z e s a
A rn iki W ro n ki SA,
W o jc ie c h a K a szyń skie g o .

Przygotowanie Hufca
ZHP Szamotuły
do światowego zlotu
harcerstwa w Gnieźnie
( s .5 )

SUPER MARKET 7.00-20.00
Nowe godziny otwarcia w niedziele 8.00 -16.00
ną]n1ts"2 e|p y
Towar tygodnia:

*

mgjorlria i-iltnpy - rabaty :l]a firm

p o l s k i AlwjiUS CUSSIC

SĄD NAD NARKOI;
W B IE ID R O W IE
21 czerwca 2000r. biezdrowscy gimnazjaliści pod kierun
kiem pani Emilii NowakOwczarzak i pani Moniki Woź
niak przedstawili "Sąd nad
narkotykami”. Widzowie, a byli
nimi uczniowie Szkoły Pod
stawowej i Gimnazjum w
Biezdrowie, obejrzeli przed
stawienie z zainteresowa
niem.
m

m

Sędzia -

Gimnazjaliści, którzy przygoto
wali spektakl, wykazali się ta
lentami aktorskimi i dobrymi za
jd e m a r S o b k o w s k
datkami na przyszłych prawni
J P a w e ł Kęsy
ków.
Sądzono nie tylko narkotyki, ale alkohol oraz nikotynę.
Młodzież przed wakacjami otrzymała stosowne przestrogi. Oby
wyciągnęli z nich właściwe wnioski.

We Wronkach w y g o d n iejsi^!
dla zmotoryzowanych '
jezdnie powstajd
kosztem chodników*1
- jak na "nowej" ulicy
Mickiewicza!

Od poniedziałku do piątku (26 - 30 czerwca) w klasztorze Zakonu Braci
Mniejszych Franciszkanów Prowincj św. Franciszka z Asyżu we W ron
kach odbywała się kapituła. Jej celem było powołanie nowego zarządu
prowincji, a właściwie - wybór definitorów (doradców prowincjała) oraz
określenie zadań na najbliższe lata. Na obrady kapituły do Wronek zjechali
m. in. zakonnicy dobrze znani wronczanom, wśród nich byli poprzedni
rektorzy oo. Aleksander Kwaśny i Ernest Siekierka, gwardian - o. Izydor,
a także księża, którzy z W ronek pochodzą - oo. C zesław Liniewicz
i Wacław Dąbrowski, Benigny Piechota.
Na zdjęciu nowy Zarząd Prowincji w składzie: (od lewej) Władysław Brze
ziński, Lesław Szymborski, Benigny Zbigniew Piechota, Adam Sikora prowincjał, Aleksander Kwaśny - wikariusz prowincji, Adrian Buchcik,
Borys Soiński.
/pab/

Dla "szerszych" - przejście ■
drugą stroną ...

Powiatowe sikanie

WAKACYJNA PROMOCJA
GRZEJNIKÓW

CosmoCompact
oraz
W niedzielę, 18 czerwca w Dusznikach odbyły się powiatowe zawody
pożarniczo - sportowe. Gminę W ronki reprezentowały dwie najlepsze
drużyny (wyłonione w ubiegłorocznych zawodach gminnych): OSP Choj
no i dziewcząt z Kłodziska (na zdjęciu). Mistrzem powiatu została jednost
ka OSP Pniewy. Strażacy z Chojna zajęli czwarte miejsce (na 7 startują
cych jednostek), żeńska drużyna z Kłodziska (kat. 16-18 lat) sięgnęła po
drugie miejsce. Zawodom przyglądały się władze powiatu, działacze
i pracownicy pożarnictwa oraz delegacja niemiecka z Dolnej Saksonii.

Buderus

Zakup grzejników w n/w okresie
będzie honorowany rabatem
1 7

%

P R O M O C JA DO 3 0 .0 7 .2 0 0 0 r

OFERUJEMY TAKŻE
-kotły gazowe i olejowe
-grzejniki i armaturę grzejnikową
-wkłady kominowe
- pokrycia dachowe
- kanalizację wewnętrzną
- kanalizację zewnętrzną
-rury drenażowe
- rynny PCV

Ul.Świdlińska 1 64-500 Szamotuły tel/fax (061)29-20-108

Z PRAC ZARZĄDU

G m in n e Ś w ię to S p o r tu
organizowane przez Radę G m inną L Z S we Wronkach i L Z S Płom ień Kłodzisko
odbędzie się w dniach 8-9 lipca 2000 r. na stadionie w Kłodzisku.
Sobota (8 lipca), godz. 13.00:
• Turniej piłki nożnej chłopców do lat 15
(rocznik 1985 i młodsi) - drużyny pię
cioosobowe.
’ Turniej piłki nożnej chłopców do lat 12
(rocznik 1988 i młodsi) drużyn pięcio
osobowych.
• Turniej minisiatkówki (do 15 lat) - dru
żyny czteroosobowe.
• Biegi przełajowe dziewcząt i chłopców
(rocznik 1990 i młodsi) na dystansie 500
metrów.
■ Biegi przełajowe dziewcząt i chłopców
(rocznik 1985 i młodsi) na dystansie
1000 m.
• Rzut lotką do tarczy dziewcząt i chłop
ców (do lat 15).
• Konkursy dla dzieci ( rocznik 1990
i młodsi):
- rzuty kółkami na paliki,
- wyścig w worku,
- konkurs podbijania piłki.

Niedziela (9 lipca), godz. 10.00
• Turniej piłki nożnej seniorów.
• B iegi przełaj owe kobiet i mężczyzn (po
wyżej 16 lat) na dystansie 2500 m.
• Piłka siatkowa kobiet - drużyny sześcio
osobowe.
• Piłka siatkowa mężczyzn - drużyny sze
ścioosobowe.
• P o d n o szenie odw ażnika 17,5 kg
w pozycji stojącej (startują mężczyźni
powyżej 18 lat).
• Przeciąganie liny - startują czteroosobo
we drużyny mężczyzn (powyżej 18 lat).
• Rzut lotką do tarczy kobiet i mężczyzn.
• Turniej prezesów - strzały na bramkę do
punktowanych pól (udział biorą prezesi
poszczególnych LZS-ów).
W Gminnym Święcie Sportu biorą udział
tylko zawodnicy reprezentujący Ludowe
Zespoły Sportowe z gminy Wronki.

Tegoroczna susza w dużym stopniu wpłynęła na stan wiosennych zasiewów, co bez
trudu zauważamy, patrząc na okoliczne pola.

Oszacowano skutki suszy
W dniu 7 czerwca br. odbyło się spotkanie
Prezydium Gminnego Związku Rolników
Kółek i Organizacji Rolniczych z przedsta
wicielami Izby Rolniczej i Ośrodka Do
radztwa Rolniczego na temat sytuacji
w rolnictwie.
Powołano Komisję do szacowania strat
spowodowanych długotrwałą suszą w go
spodarstwach rolnych i działach specjal
nych produkcji rolnej na terenie miasta
i gminy. W jej skład wchodzą: Urszula Bu
gaj (UMiG Wronki), Bronisława Brust
(WODR), Edward Ławniczak (WIR), An
toni Odrobny (Rada MiG), Edward Chy
try i Witold Waroś (GZRKiOR).
Komisja stwierdziła, że suszą dotkniętych
zostało około 600 gospodarstw i spowo
dowała straty na powierzchni upraw:
zboża jare - 2320 ha (60-65%),
zboża ozime - 3135 ha (40%),
rzepak jary - 50 ha (70%),
rzepak ozimy - 215 ha (35%),

ziemniaki 350 ha (15%),
buraki - 300 ha (5%),
warzywa 50 ha (50%),
użytki zielone - 1035 ha (60%).
Do komisji wpłynęło około 250 wniosków
celem oszacowania strat. L ustracji pól
dokonano w dniach 19-21 czerwca i przy
stąpiono do sporządzania imiennych pro
tokołów.
Protokoły te będą stanowiły podstawę do
ubiegania się rolników o preferencyjne kre
dyty.
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Spo
łecznej w porozumieniu z komisją, w opar
ciu o wytyczne Wojewody Wielkopolskie
go, dokonał szacunkowej kwalifikacji pod
kątem spełnienia kryteriów ustawy o pomo
cy społecznej. Ustalił liczbę 46 rodzin (296
osób) spełniających te kryteria i wniosko
wał o kwotę 70 000 zł na zaliczki zasiłków
celowych dla rodzin dotkniętych suszą.
K.T.

Późno, a le je s t - gim bus!
Jedna z obietnic ministra Handke została
spełniona. Gminie Wronki przyznano nowy
autobus do przewozów szkolnych. Dyrek
tor SAPO, Tomasz Ziółek z kierowcą Hen
rykiem Bonieckim sprowadzili ten wspa
niały prezent z Sanoka do Wronek w środę
5 lipca. Gimbus w czasie wakacji będzie
Wronieckie Sprawy 26(156) 2000

garażować na boisku szkolnym w Chojnie.
Być może w ramach „docierania wozu”,
skorzystają z niego dzieci z Krakowa i Po
znania, przebywające na kolonii w chojeńskiej szkole, która w okresie wakacji pełni
rolę bazy turystycznej.
K.T.

*

Bezdomni, na wniosek Miejsko - Gmin
nego Ośrodka Pomocy Społecznej, kwate
rowani będą w dalszym ciągu w hotelu przy
ul. Powstańców Wlkp. (Błasiak). Decyzje
0 skierowaniu podejmuje Zarząd Miasta
1 Gminy na wniosek M-GOPS.
*

O płata za dom ki letniskowe - zgodnie
z ustaleniami Zarządu oplata administracyj
na za domki letniskowe w zakładowych
ośrodkach wypoczynkowych wynosić bę
dzie 25,00 zł od domku.
*

W ydano zezwolenie na świadczenie usług
komunalnych - wywóz nieczystości stałych
i płynnych na terenie miasta i gminy otrzy
mała firma RETHMANN - Sanitech Po
znań Sp. z o.o. Jak poinformował Bur
mistrz, firma ta odpady z naszego terenu
wywozić będzie na wysypisko w Suchym
Lesie lub w gminie Kórnik, gdzie ma pod
pisaną umowę.
*
Sprzedaż działek letniskowych - dwuna
stu długoletnich dzierżawców działek let
niskowych w Chojnie może dokonać ich
zakupu.
Zdecydowano o przygotowaniu do zbycia
w trybie przetargowym wolnych działek
letniskowych w Chojnie: 12 - letniskowych,
1 - letniskowo - usługowej, 1 - usługowej.
Formalności będą załatwiane po sporządze
niu i ogłoszeniu wykazu nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży.
*

Działki handlow o - usługowe. Przy ul.
Mickiewicza (wzdłuż murów Zakładu Kar
nego) będą do zbycia trzy działki. Zagospo
darowanie ich i zabudowa obwarowana
będzie odrębnymi warunkami i czasem za
kończenia inwestycji.
*
Kino w dzierżawę firmie ,^4rt - Film” Po
znań. Dyrektor Jerzy Lorych otrzymał pro
jekt umowy wieloletniej dzierżawy kina.
*

Więcej lasów - na wniosek Wielkopolskie
go Biura Geodezji, po spotkaniu z sołtysa
mi (23 maja), oszacowano i przeznaczono
do zalesienia 130 ha gruntów słabszych klas
na terenie gminy.
[Opracowano na podst. sprawozdania Za
rządu MiG Wronki]
K.T.
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SPRAWY SAMORZĄDOWE
UCHWAŁA Nr 90/127/2000
Z arządu M iasta i Gm iny W ronki z dnia 27 czerwca 2000 r.

INFORMACJE

Na podstawie art. 25 ust.l oraz art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst
Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 oraz § 1 ust 2 Uchwały Nr XVIII/
156/2000 Rady Miasta i Gminy z dnia 25 lutego 2000 r. w sprawie
ustalenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości
gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy
niż trzy lata Zarząd Miasta i Gminy Wronki uchwala, co następuje:

U rzę d u M iasta i G m in y
tel. (0-67) 254 11 35; fax (0-67) 254 Ol 54

Przeznacza się do sprzedaży nieruchomości niezabudowane wymienione w wykazie, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Wronki, podany jest do wiadomości sołtysom oraz opubli
kowany w prasie lokalnej. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji Gospodarki Gruntami i Rolnictwa. Uchwała
wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży (wywieszono 28 czerwca 2000 roku.)

Kw

Nr
geodez.

Pow.

1.

18338

594/8

540 m2

Chojno

2.

18938

594/9

540 m2

Chojno

3.

18938

594/10
594/14

662 m2

Chojno

4.

20110

594/20

398 m2

Chojno

5.

20110

594/24

556 m2

Chojno

6.

20110

930/10

301 m2

Chojno

7.

19179

71/4

481 m2

Chojno

8.

19179

71/5

559 m2

Chojno

19179

71/6

534 m2

Chojno

10.

18938

72/4

614 m2

Chojno

11.

18938

72/5

596 m2

Chojno

12.

18938

72/6

521 m2

Chojno

13.

20110

594/17

758 m2

Chojno

14.

19179

48/28

139 m2

Chojno

L.p.

9.

Cena
gruntu

Wysokość opłat i terminy
wnoszenia
Całość płatna przed aktem
notarialnym,

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

9 130,-zł

cena uzyskana w przetargu

6 tygodni

9 130,-zł

cena uzyskana w przetargu

6 tygodni

10 290,-zł

cena uzyskana w przetargu

6 tygodni

6 730,- zł

cena uzyskana w przetargu

6 tygodni

9 340,- zł

cena uzyskana w przetargu

6 tygodni

5 884,- zł

cena uzyskana w przetargu

6 tygodni

8 331 ,- zł

cena uzyskana w przetargu

6 tygodni

9 682, - zl

cena uzyskana w przetargu

6 tygodni

9 249 m zł

cena uzyskana w przetargu

6 tygodni

10 634,- zł

cena uzyskana w przetargu

6 tygodni

10 323,- zł

cena uzyskana w przetargu

6 tygodni

9 024,- zł

cena uzyskana w przetargu

6 tygodni

14 500,-zł

cena uzyskana w przetargu

6 tygodni

4 776,- zł

cena uzyskana w przetargu

6 tygodni

Przeznaczenie
w planie

Opis

zabudowa
letniskowa
zabudowa
letniskowa
zabudowa
letniskowa
zabudowa
letniskowa
zabudowa
letniskowa
zabudowa
letniskowa
zabudowa
letniskowa
zabudowa
letniskowa
zabudowa
letniskowa
zabudowa
letniskowa
zabudowa
letniskowa
zabudowa
letniskowa
zabudowa
letniskowousługowa
zabudowa
usługowa

Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży (wywieszono 28 czerwca 2000 roku.)

L.p.

Kw

Nr
geodez.

Pow.

Opis
nieruchomości

Przeznaczenie
w planie

Cena
gruntu

Wysokość opłat i terminy
wnoszenia
całość płatna przed aktem
notarialnym,

1.

21635

1440/1

400 m2

Wronki
ul. Mickiewicza

2.

21635

1440/2

450 m2

Wronki
ul. Mickiewicza

3.

21635

1440/3

500 m2

Wronki
ul. Mickiewicza

4

zabudowa
handlowo-usługowa
zabudowa
handlowousługowa
zabudowa
handlowousługowa

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

14 616,- zł

cena uzyskana w przetargu

6 tygodni

16 443,- zł

cena uzyskana w przetargu

6 tygodni

18 270,-zł

cena uzyskana w przetargu

6 tygodni
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Podhalańczyk
Jedną z barwniejszych postaci spośród
uczestników wronieckich zjazdów więź
niów politycznych jest strzelec „Grab”. Ci,
co uczestniczyli we Mszy św. podczas zjaz
dów, pamiętają przyodzianego w charakte
rystyczną zieloną pelerynę, w mundurowym
kapeluszu z piórkiem, starszego mężczyznę
z siwą brodą, który podczas Podniesienia
leży krzyżem na posadzce kościoła.
Strzelec Grab ma za co dziękować Bogu.
Jego oprawcy wiele razy obiecywali mu, że
nie wyjdzie żywy z ich rąk, że nie doczeka
wolności - a tak Bóg zdarzył, że to oni na
boskim sądzie, a on może w wolnej Ojczyź
nie, jako wolny człowiek, spoglądać na
mury wronieckiego więzienia, na pomniki
poświęcone takim jak on. Akurat w przed
dzień ostatniego zjazdu skończył 80 lat.
Jan Jakub Peciak, „Grab” pochodzi z Są
decczyzny i do dziś mieszka na Podgórzu.
3 maja 1940 roku został zaprzysiężony jako
żołnierz Armii Krajowej i wszedł w skład
2. plutonu przy placówce „Dolina” we wsi
Łososina Dolna, w składzie 1 Pułku Strzel
ców Podhalańskich Armii Krajowej w No
wym Sączu. W 1943 roku został odkomen
derowany do oddziału „Topora”, gdzie był
dowódcą sekcji.
Według oświadczeń swoich dowódców,
podporucznika Stefana Bednarka oraz po

rucznika Józe
fa
T oczka,
strzelec Grab
brał udział
z b ro n ią w
ręku w lic z 
nych akcjach
d y w e rsy jn o sabotażowych,
szczególnie na
kolumny
transportow e
Niemców,
u c z e stn ic z y ł
w rozbrajaniu
Niemców,
w ła s o w c ó w
i granatowej policji w Wysokiej, Podsadowem, Czchowie, Kurowie, Zbyszycach,
Ujanowicach i innych akcjach. W styczniu
roku 1945 brał udział w akcji „Mosty” po
legającej na ratowaniu zapory i elektrowni
wodnej w Rożnowie oraz mostu w Kuro
wie. Był dzielnym i zdyscyplinowanym żoł
nierzem. W partyzantce pozostawał do cza
su rozwiązania swojego pułku rozkazem ge
n erała O kulickiego - „N ied źw iad k a”
(1945).
W śród młodszych uczestników zjazdu,
zwłaszcza harcerzy, duże zainteresowanie
budziła swastyka, wchodząca w skład puł
kowego emblematu na pelerynie „Graba”.
Swastyka obecnie kojarzy się prawie wy
łącznie z hitlerowskimi Niemcami. Ale ten
emblemat znany był
w wielu kulturach,
na różnych konty
nentach; był także
słow iańskim zna
kiem sło ń ca czy
ognia. S w astyka
p o d h a la ń c z y k ó w
różni się od hitle
rowskiej tym, że ra
miona krzyża zała
mane są w lewo, nie
w prawo.

Bałtyk
integruje ...
W dniach 16-19 czerwca br. członkowie
Klubu Europejskiego ZS nr 1 z Leśnej oraz
jego sympatycy uczestniczyli w obozie
„Bałtyk integruje młodych Europejczy
ków”.
Pobyt w Dziwnowie był kolejną okazją do
zgłębiania tematu integracji europejskiej
i problemów związanych z wstąpieniem
Polski do Unii.
Młodzież miała okazję poznać nowy spo
sób prezentacji swojej osoby - pisania CV,
listu motywacyjnego, autoprezentacji, public relations. Z pewnością przyda się to
w niedalekiej przyszłości po skończeniu
szkoły.
Po klubowych dyskusjach był czas na roz
rywkę, słuchanie muzyki z różnych stron
Europy, sportowe rozgrywki oraz na bie
siady przy ognisku. Był także czas na zwie
dzenie urokliwego nadmorskiego miasta,
jakim są Międzyzdroje.
Młodzi Europejczycy i ich opiekunowie mgr Marian Śliwa i mgr inż. Przemysław
Pisula - wynieśli z obozu wiele ciekawych
wrażeń i jeszcze przez długi czas będą go
miło wspominać.
IJustyna Choły,
Bogumiła Jądrzyk,

Klemens
Stróżyński

o > " T \

M ile n ijn e h a rc erzy s p o tk a n ie
^

10 tys. harcerzy i skau
tów zgromadzi Światowy Zlot H arcerstw a w
Gnieźnie, który odbędzie się w dniach 3 12 sierpnia 2000 roku. Bazę zlokalizowa
no na 1 500 000 m2 lotniska w Bednarach
(między Gnieznem a Poznaniem). Przejście
z jednego końca na drugi (2,5 km) zajmie
harcerzowi 20 minut. Na jednego uczest
nika Zlotu przypadnie 150 m2 powierzch
ni. W czasie Zlotu uczestnicy zużyją 45
milionów litrów tlenu. Teoretycznie każdy
będzie mógł korzystać z kranu z bieżącą
>

■-

<«•
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wodą przez godzinę i 4 minuty dziennie, z
toalety już tylko 36 minut i 16 sekund (za
kładając, że nie przytrafią się problemy żo
łądkowe).Celem Zlotu jest podsumowanie
realizacji program u „M oje O jczyzny”,
przedstawienie bogactwa środowisk, dru
żyn, hufców i chorągwi, wymiana doświad
czeń między środowiskami harcerskimi,
promocja harcerstwa w społeczeństwie.
Codziennie odbywać się będą zajęcia zwią
zane z propozycjami programowymi „Mo
ich Ojczyzn”, przedsięwzięcia ogólnozlotowe, seminaria i konferencje instruktor

skie. Uczestnicy zdobywać będą odznakę
zlotową, funkcjonować będzie biuro pod
róży. W dniach 3 - 7 lipca 2000 odbędzie
się Ogólnopolski Zlot Seniorów ZHP.
Ostatnio uczestnicy Zlotu z hufca Szamo
tuły spotkali się na stanicy w Jeleńcu, aby
w spólnie przygotow ać się do wyjazdu
i omówić organizacyjne szczegóły. Ekipa
zlotowa składa się z trzech środowisk: Wro
nek (8 Czerwonych Beretów i 12 Chęchaczy), Szamotuł i Pniew, w sumie wyjadą
42 osoby.
Grażyna Kaimierczak

w ś r o d o w is k u
ZAKAZ KĄPIELI. Woda w kąpielisku jest
niezdatna do kąpieli z powodu skażenia bak
teriologicznego typufekahtego (bakterią coli)
- tej treści informacja widniała na tablicy
zatkniętej w wodzie Jez. Radziszewskim w
Chojnie.

CPN przyjazny środowisku

Myją zęby w wodzie
niezdatnej do kąpieli
Próbki wody z jeziora pobrano 12 czerwca,
badanie przeprowadzono 15.06, a nazajutrz
decyzję o zakazie kąpieli podpisała kierow
niczka Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej
w Szamotułach. Decyzję wysłano 21.06. li
stem zwykłym. Dotarła ona do Urzędu MiG
we Wronkach dopiero 26 czerwca. Przypa
dek sprawił, że administrator kąpieliska, Ja
rosław Mikołajczak wystawił na plaży tabli
cę z zakazem kąpieli 3 dni wcześniej, bowiem
o skażeniu wody dowiedział się przypadkiem,
dzwoniąc do sanepidu zupełnie w innej spra
wie (o pobraniu próbek wody i badaniu nie
wiedział).
Mając na uwadze zdrowie korzystających
z kąpieli, zadziwia takie opieszałe powiada
mianie zainteresowanych osób przez szamo
tulski sanepid - po 11 dniach od wyniku ba
dania. Jakby nie było faksu lub telefonu, chy
ba że skażenie bakteriologiczne można lekceważyć.(?)
3 iipca zostały zlecone powtórne badanie
wody w jeziorze. Wyniki mają być znane 7
lipca (po ukazaniu się tego artykułu). Przy
puszczamy, że po dwóch tygodniach woda
znów będzie zdatna do kąpieli. Na szczęście,
po rekordowych upałach nastąpiło duże
ochłodzenie (w czasie trwania zakazu) i chęt
nych do kąpieli raczej nie było. Sprzyja to
samooczyszczaniu wody, bakterie zanikają.
Problem jednak pozostaje. Gdy powrócą wy
sokie temperatury całkiem możliwe jest, że
przywrócony zostanie zakaz kąpieli. W du
żej mierze przyczyną zanieczyszczenia jeziora
jest brak kanalizacji ściekowej w ośrodku.
Okoliczne domki „wyposażone są” w liczne
kloaczne dołki, inne mają nieszczelne szam
ba. Ścieki przedostają się do jeziora.
Sytuację stara się zmienić Społeczna Rada
Ośrodka Wypoczynkowego w Chojnie (skła
dająca się z przedstawicieli właścicieli domków). Rozpoczęli od budowy sieci wodo
ciągowej, ponieważ wczasowicze korzystają
z wody podskórnej pochodzącej z odwiertów
„międzyszambowych”. Jest też czerpana z je
ziora, jak w przypadku sanitariatów publicz
nych, w których o higienę ciała próbują dbać

Teren stacji paliw CPN na Zamościu przy
pomina plac budowy. Przyjezdni kierowcy
mogą mieć wątpliwości, czy stacja jest
czynna. Ale, jak zapewnia jej dzierżawca Paweł W ójtych, stacja funkcjonuje bez
ograniczeń. Wyjaśnia też, że przyczyną pro
wadzonych robót nie jest żadna awaria, lecz
planowana przez CPN akcja uszczelniania
zbiorników paliw, którą sukcesywnie prze
prowadza CPN na stacjach swojej sieci
handlowej.
U szczelnianiem pięciu zbiorników we
Wronkach zajmuje się specjalistyczna fir
ma „Jurex” z Piaseczna. Technologia ka
nadyjska przewiduje zabezpieczenie zbior
ników bardzo szczelną powłoką. Oczysz-

Seniorów
wędkowanie
W niedzielę, 2 lipca seniorzy (od 60 lat)
Koła PZW „Warta” wędkowali o tytuł mi
strza koła. Tym razem Warta nie była zbyt
łaskawa. Niski stan wody sprawił, że ryba
nie pchała się na haczyk. Wędkarskie do
świadczenie seniorów wzięło górę nad ry
bim instynktem, a najlepszym w tym fachu
tym razem okazał się Zenon Wilczyński
(1042 pkt.) - mistrz roku 2000. Kolejne
miejsca zajęli: Eugeniusz Piasek (11-809
pkt.), Eugeniusz Bartoszczyk (III-418 pkt.),
Mieczysław Budziszewski (IV-385 pkt.),
Bogdan żieliński (V-281 pkt.), Marian Sarbak(VI-271 pkt.).
Ipabl

czonc zbiorniki pokrywane są laminatem,
wzmacnianym powłoką z włókien sztucz
nych, nasycaną epoksydem. Każdy zbior
nik przechodzi próby szczelności międzypłaszczowej i jest wyposażony w instala
cję monitorowania z detektorami wycieku.
Prace rozpoczęte 13 maja zakończą się nie
bawem - w połowie lipca, a koszt tego „za
biegu” wyniesie ok. 200 tys. zł. Od 2005 r.
do eksploatacji będą dopuszczone tylko te
stacje paliw, które posiadają uszczelnione
zbiorniki. Można powiedzieć, że stacja pa
liw na Zamościu będzie bezpieczna dla śro
dowiska i co ważniejsze dla kierowców paliwo też będzie czystsze.
pab

Sprzedano hotel
27 czerwca 2000 r., o godz. 9.00 został pod
pisany akt notarialny sprzedaży hotelu ko
munalnego z kręgielnią przy ul. Leśnej
Arnice.
O biekt zo stał w yceniony na kw otę
832.475 zł i za taką - zgodnie z inf. burmi
strza - sprzedany.
Kwota ta została przeznaczona na zakup to
rów i adaptację hali meblami na kręgiel
nię.
Wcześniej, 1 czerwca przeniesiono „zerów
kę” do internatu, a z końcem miesiąca prze
stała funkcjonować restauracja „Alma”.
Budynek jest przeznaczony do rozbiórki.
pub

Z głębokim żalem przyjęliśmy, że 16 czerwca 2000 roku
w Jastrzębiu Zdroju zmarła nasza serdeczna Koleżanka
ś.p. U A l ^ U l A J /Y P N iS A i V V 1 2 \IV z d. Siwińska, ps. „KAMA”.
Rodzinie zmarłej Danki wyrazy serdecznego współczucia
składają PRZYJACIELE
- harcerki i harcerze z byłej 39. HDPoż. wc Wronkach
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PRZYNIEŚLI ZASZCZYT NIE TYLKO SZKOLE
Redakcja lVronieckicli Spraw wzorem lat ubiegłych, publikuje listę uczniów szkół z gminy W ronki, którzy w roku szkolnym
1999/2000 przynieśli zaszczyt szkole - najlepszych w nauce, którzy otrzym ali prom ocję z wyróżnieniem (świadectwo z paskiem
w klasach od IV wzwyż; w klasach I III uczniów typowanych przez wychowawców na podstawie oceny opisowej; uczestników i
laureatów konkursów.
Kolejność nazwisk publikujem y zgodnie z wykazami dostarczonymi przez szkoły, a szkoły wg kolejności dostarczonych list.

SZKOŁA PODSTAWOWA W BIEZDROW IE
im. W incentego Witosa
dyrektor: mgr Mieczysław Sobański
Klasa I
Monika Girus
Bartłomiej Graczyk
Żaneta Kaczmarek
Lena Marczyńska
Anna Maślona
Monika Raszewska
Jakub Tabatowski
Dominika Wicher
Natalia Niezborała
Klasa II
Małgorzata Stromczyńska
Weronika Perz
Sandra Graczyk
Joanna Gendera
Joanna Raszewska
Justyna Raszewska
Anastazja Skrzypczak
Agata Brzóska
Karol Hennig
Klasa III
Sebastian Białek
Katarzyna Girus
Dariusz Hennig
Maciej Hojan
Julita Kaczmarek
Agnieszka Maślona
Bartosz Nowak
Piotr Stromczyński
Rafał Wąsik
Klasa IV a
Paulina Knioch 5,1
Joanna Raszewska 4,9
Bartłomiej Biedziak 4,75
Norbert Miler 4,75
Sylwia Miler 4,75
Klasa IV b
Michał Białek 5,1
Monika Hatka 5,1

Tomasz Tyrchan 4,8
Klasa V a
Weronika Grzelak 5,3
Anna Gehrke 5,2
Natalia Kaczmarek 5,2
Jeremi Marczyński 5,1
Natalia Wołujewicz 5,0
Joanna Nowak 4,9
Michał Gromadziński 4,9
Emilia Rek 4,9
Joanna Śmiglak 4,8
Klasa V b
Kamila Nowak 5,0
Kinga Tyrchan 4,9
Beata Skrzypkowiak 4,8
Klasa VI a
Dariusz Kucharski 5,2
Krzysztof Szczepanek 5,1
Magda Gromadzińska 5,1
Jolanta Majerowicz 4,9
Klasa VI b
Lucyna Kałek 5,3
Joanna Białyńska 4,9
Tomasz Hatka 4,9
Anna Wrembel 4,8
Klasa VIII a
Monika Bednarz 5,2
Katarzyna Chojnacka 5,2
Marta Gromadzińska 5,0
Ewa Sobańska 5,0
Anna Śniadecka 5,0
Dominika Bilska 4,9
Natalia Skrzypczak 4,9
Adam Gromadziński 4,8
Klasa VIII b
Katarzyna Ratajczak 5,0
Agata Perz 4,9

OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE
Nauczanie Początkowe - 1 miejsce w turnieju „Pluszo
wy Miś”
Joanna Gendera (kl. II) - 1 miejsce w „Biegu ulicznym”
PLASTYCZNE
Konkurs „Bezpieczne wakacje” ogłoszony przez PZU
- Natalia Wołujewicz (kl. V) - 1 miejsce, Dominika Bil
ska (kl. VIII a) - II miejsce
Wyróżnienia na szczeblu powiatowym w konkursie pla
stycznym „STOP -narkotyki”: Dominika Bilska, Agata
Chojnacka, Monika Bednarz, Ewa Sobańska - za pracą
„Moda, która zabija” (pracą wykonano pod kierunkiem
Emilii Nowak - Owczarzak).
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SZKOŁA FILIALNA
we W róblewie

SZKOŁA FILIALNA
w Kłodzisku
Klasa I: Joanna Frąckowiak

Klasa I
Anna Judek
Magda Kaczmarek
Elżbieta Ziółek

Klasa III: Izabela Lisiak, Aneta Walorczyk, Mateusz
Ziółek

Klasa II
Anna Banachowicz
Agata Cabała
Kasia Ziółek
Jagoda Wrembel
Hubert Miech

PUBLICZNE GIM NAZJUM
W BIEZDROW IE
Dyrektor: mgr Krystyna Pawlaczyk

OSIĄGNIĘCIA
Kasia Ziółek - Mistrz or
tografii
Agata Cabała - 1 miejsce
w konkursie ortograficz
nym
Anna Banachowicz - II
m. w konkursie recytator
skim i III m. w konkur
sie ortograficznym

Klasa I a: Daniel Weidemann 5,4; Karol Nowak 5,0
Klasa I b; Marta Gąbara 5,0; Katarzyna Nowak 4,9;
Paulina Chorząpa 4,84; Izabella Wrembel 4,76
OSIĄGNIĘCIA
Marta Gąbara - 1 miejsce w Indywidualnych Mistrzo
stwach Powiatu Szamotulskiego w Tenisie Stołowym
w kategorii dziewcząt rocznik 1986 - 1985; wyróżnie
nie II stopnia w IV Regionalnym Konkursie Sztuki Re
cytatorskiej Szkół Gimnazjalnych.

Jaka sala gimnastyczna
w Biezdrowie?
W ciągu najbliższych
miesięcy musi powstać
projekt sali gimnastycz
nej w Biezdrowie, aby
zgodnie z zamierzenia
mi inwestycyjnymi, jej
budowa mogła zakoń
czyć sią w przyszłym
roku. Przed ostateczny
mi decyzjami wicebur
mistrz - St. Żołądkowski, pracownik UMiG A rkadiusz Sakow ski
i dyrektor szkoły - Mie
czysław Sobański od
wiedzili Rosko i Kwilcz
(tam w ostatnim czasie
w ybudow ano
sale)
w celu zebrania dodat
kowych informacji i po
równania kosztów budo
wy sal.
Na temat wielkości sali podobnej jak przy SP nr 2
lub widowiskowej - wy
powie sią Rada MiG w
głosowanu po zapozna
niu sią z projektam i

koncepcyjnymi na sierp
niowym posiedzeniu.
Kilku radnych zabiega o
to, by w Biezdrowie po
wstała duża sala widowi
skowa.
Fakty przem aw iają za
salą zbliżoną do ostatnio
budow anej we W ron
kach, ponieważ:
- Łączna liczba uczniów
w szkole podstawowej
i gimnazjum (docelowo)
nie przekroczy 350 w 16
oddziałach (dzisiaj 320
uczniów w 14 oddzia
łach). Dla porównania:
w SP-2 jest 20 oddziałów
i około 450 uczniów.
- Równocześnie z inwe
stycją w Biezdrowie musi
być rozpoczęta rozbudo
wa gimnazjum wronieckiego, ponieważ za rok w
gimnazjum uczyć się bę
dzie ok.700 uczniów
w 33 oddziałach. Przy

nim też powstać musi
sala
gim nastyczna
o znacznie większych
gabarytach niż obecna.
Liczby same mówią za
siebie.
- Wiadomymjużjest, że
sala w Biezdrowie budo
wana będzie tylko ze
środków sam orządo
wych. - Przez dwa naj
bliższe lata dotacji na ten
cel z zewnątrz nie otrzy
mamy - oświadczył Bur
mistrz.
A petyty m ożna mieć
duże, ale w sale gimna
styczne należy wyposa
żyć jeszcze pięć szkół.
Rozsądek podpowiada,
że trzeba budować sale na
potrzeby realizacji pro
gramu szkolnego. I taka
sala, jaką ma wroniecka
„dw ójka” z pow odze
niem zaspokoi potrzeby
także miejscowego LZS-u.
Krystyna Tomczak

---------
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WYWIAD

O dczu w am du m ę
i z a d o w o le n ie
Z HENRYKIEM STRÓŻYNĄ, instruktorem muzycznym
Domu Kultury w Chojnie rozmawia Marta Mamet.
Od ilu lat jest Pan związany z muzyką?
Trudno mi jednoznacznie określić, ile lat je
stem związany z muzyką, gdyż moja „znajo
mość” z nią rozpoczęła się już w dzieciństwie,
za sprawą moich rodziców. Mój ojciec grał,
a mama grała i śpiewała, więc wychowywa
łem się w muzycznym otoczeniu. To sprawi
ło, że pokochałem muzykę i zapragnąłem ją
poznawać. Uczyłem się w szkołach w Sza
motułach i Poznaniu, pobierałem także nauki
prywatnie. Mniej więcej 15 lat temu, kiedy
zakończyłem moją edukację, która trwała 10
lat, zacząłem grać w zespole muzycznym.
Co skłoniło Pana do współpracy z Domem
Kultury w Chojnie?
Obserwując zaangażowanie ludzi, którzy dzia
łają przy Domu Kultury w Chojnie, i po pro
pozycji współpracy od kierownika DK zde
cydowałem się na prowadzenie zajęć muzycz
nych w waszym Domu Kultury. Od dwóch lat
prowadzę Duet Wokalny, obecnie także ze
spół wokalno - instrumentalny, który działa
od 5 miesięcy, i w którym oprócz instrumen
tów klawiszowych grająteż „dęciaki”. Ponad

to prowadzę indywidualne nauki gry na in
strumentach klawiszowych.
Jak współpracuje się Panu z cliojeńską mło
dzieżą?
Bardzo dobrze, ponieważ jest ona wytrwała
i żądna wiedzy. Uczą się wspaniale, co widać
i słychać na występach . Myślę, że z czasem
nasza współpraca będzie coraz lepiej się ukła
dała, z czego sama młodzież byłaby zadowo
lona i ja też. Chciałbym, aby tak było.
Jak dużo czasu zajmuje przygotowanie re
pertuaru na koncert?
Powiem szczerze, że zajmuje to bardzo dużo
czasu. Chcąc zagrać na występie, musimy się
przygotowywać około3- 4 miesięcy, spotyka
my się wtedy z każdym z zespołów raz lub
dwa razy w ciągu tygodnia. Czas na przygo
towanie repertuaru zależy też od piosenek jeśli są one trudne do zaśpiewania i zagrania,
ich opracowanie zajmuje więcej czasu.
Kto wybiera utwory?
Zazwyczaj robiąto wykonawcy, chociaż mam
wpływ na to, co duet i zespół wykonują.
Czy denerwuje się Pan podczas występu wy
chowanków?
Raczej nie, gdyż uważam, że skoro sumien
nie ćwiczyli grę i śpiew, to występ powinien
im się udać i zależy to tylko od nich - moje
nerwy im w niczym nie pomogą.
Co odczuwał Pan, kiedy zespół i Kamila
Wegner zdobyli pierwsze nagrody na Kon
kursie Piosenki Dziecięcej w Nowej Wsi?
Podczas ich występów byłem w jury i wszy
scy jego członkowie jednogłośnie stwierdzi
li, że wykonawcy prezentują dość wysoki po
ziom. Odczuwam dumę i zadowolenie, że pra
ca z nimi nie poszła na marne. Uważam, że
jeśli w najbliższym czasie będziemy razem
pracować, wyniki będąjeszcze lepsze .
Co może Pan powiedzieć o działalności mu
zycznej na terenie Chojna i poza nim?

Przez ostatnie lata Duet Wokalny działający
przy DK w Chojnie występował na wielu im
prezach, m.in. w Dusznikach, Kwilczu, Poznanu, Szamotułach, a także w radiu RMI FM,
gdzie dziewczęta wyśpiewały pierwsze miej
sce i zaproszono je do występów na Starym
Rynku i na Malcie w Poznaniu. Zauważyłem,
że występowało na tych imprezach tylko Choj
no, ewentualnie Nowa Wieś. Dziwi mnie to,
ponieważ wskazywałoby to na istnienie dzia
łalności muzycznej tylko w Chojnie i Nowej
Wsi, co jest nieprawdą, gdyż we Wronkach
działają zespoły przy WOK, kółka muzyczne
przy szkołach. Dlaczego więc nikt nie wystę
puje? Myślę, że ktoś powinien coś z tym zro
bić, jeżeli są etaty w Domach Kultury dla in
struktorów. Z moich obserwacji wywniosko
wałem, że wronieckie zespoły nie występują
nigdzie, przez co nie odnoszą sukcesów.
Jak rozpoczął Pan współpracę z Duetem
Wokalnym?
Z propozycją współpracy zgłosił się do mnie
kierownik Domu Kultury w Chojnie, a po
nieważ możliwości wokalne obu dziewczyn
poznałem podczas konkursów piosenki
w Nowej Wsi, więc chętnie się zgodziłem.
Czy w najbliższym czasie Pana podopieczni
wystąpią w jakim ś konkursie?
Nie, nie będą występować w konkursie, nato
miast będą uświetniać tradycyjne imprezy
z cyklu Lato w Chojnic 2000 - najbliższy wy
stęp odbędzie się 16 lipca na plaży. Duet Wo
kalny wystąpi 23 lipca w Dusznikach na Po
wiatowych Spotkaniach Muzycznych.
Dziękuję za rozmowę i życzę wielu sukcesów.

LATO W CHOJNIE 2000
16 lipca - maraton pływacki na Jeziorze Ra
dziszewskim o puchary: Starosty Powiatu
Szamotulskiego i Burm istrza M iasta
i Gminy Wronki

14 sierpnia - Turniej Siatkówki Plażowej o
Puchar Wronieckich Spraw,

23 lipca - Mistrzostwa Powiatu w Piłce Pla
żowej

- wyścigi na rowerach górskich wokół jeziora
Radziszewskiego

Dni Chojna
13 sierpnia-I Powiatowy Ttirniej Piłkarski
Drużyn Pożarniczych, zabawa taneczna (sta
dion sportowy),

8

15 sierpnia - odpust Matki Bożej Zielnej
(kaplica Pod Dębem)

- koncert muzyki poważnej w kościele,
27 sierpnia - Powiatowy Przegląd Amator
skich Zespołów Muzyki Rozrywkowej - sta
dion sportowy.

Szczegółowe programy poszczególnych im
prez na plakatach.
W świetlicy wiejskiej
w Chojnie
odbywać się będą cotygodniowe

zabawy taneczne.
W każdą sobotę
przygrywać będzie inny zespól.
Serecznie zapraszam y - organizatorzy
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Piłka nożna. P u c h a r Polski

Kto następny?
Amica II pokonała 4:2 trzecioligowy G KP Gorzów i awansowała do rozgrywek cen
tralnych Pucharu Polski. - Jestem ciekaw, na kogo trafim y w wyniku losowania. To
może być tegoroczny półfinalista RKS-Fam eg Radomsko, zagralibyśm y rewanż powiedział po meczu wroniecki trener, Czesław Michniewicz.
gli wyjść ponownie na prowadzenie - na
Rezerwy Arniki do środowego spotkania
szczęście dla Arniki w sytuacji sam na sam
przystąpiły wzmocnione czterema pierw
dobrze interweniował Iwanowski. W 69.
szoligowcami. W ataku wystąpili Tomasz
minucie Maciej Więcek doskonale obsłu
Dawidowski i Maxwell Kału, w pomocy żył Panina, Ukrainiec dokładnie przymie
Piotr Dubiela i Konstantin Panin.
rzył i piłka wpadła tuż przy prawym słupku
Pierwsza połowa dla Gorzowa
gorzowskiej bramki. Losy spotkania mógł
Amica mogła objąć prowadzenie już w 5.
trzy minuty później rozstrzygnąć Dawidow
minucie - doskonałą okazję zmarnował jed
ski - jednakże dwukrotnie zmarnował do
nak Dawidowski. Sześć minut później za
skonałe sytuacje. W 74. minucie padła naj
wodnik ten miał jeszcze lepszą sytuację.
ładniejsza bramka meczu. Dubiela podbiegł
„Dawid” uwolnił się spod opieki gorzow
na 25. metr i strzałem w same okienko ulo
skich obrońców, wyszedł na czystą pozy
kował piłkę w siatce. Siedem minut póź
cję i miast strzelać obok bramkarza - trafił
niej Dawidowski wykorzystał wreszcie sy
w jego nogi. W 23. minucie groźny strzał
tuację sam na sam i było 4:1. W 82. minu
z dystansu oddali goście - piłkę z trudem
cie rozmiary porażki gorzowskiego zespo
nad poprzeczką przeniósł Daniel Iwanow
łu zmniejszył Marcin Abramowski.
ski. Siedem minut później GKP wykony
- Od jakiegoś czasu, gdy mecz nie układa
wał rzut rożny, do silnie uderzonej piłki
się do przerwy, to później zwyciężamy. Oby
najszybciej wyskoczył Paweł Mierzwiak
tę tradycję podtrzymywać jak najdłużej i strzałem tuż przy prawym słupku pokonał
powiedział z ulgą Michniewicz.
bramkarza Arniki. Po zdobytej bramce go
AH
rzowianie zaczęli dyktować warunki gry.
W 33. minucie przed utratą następnego gola
Arnikę uchroniła udana interwencja Iwa
nowskiego.
Siła tradycji

19.06.2000 r. - w godzinach rannych za
stęp OSP Wronki wyjechał do pożaru
we Wróblewie. Alarm okazał się fałszywy.
19.06.2000 r. - godz. 20.00, zastęp OSP
Wronki usuwał szerszenie na ul. Radosnej,
a o godz. 21.00 - w budynku na Rynku.
20.06.2000 r. - godz. 20.40, zastęp OSP

W ronki gasił pożar skarpy kolejowej
w Popowie.
21.06.2000 r.- godz. 17.00, dwa zastępy

OSP Wronki i zastęp OSP Jasionna oraz
służby leśne gasiły niebezpieczny pożar
dwóch arów łąki w bezpośrednim sąsiedz
twie lasu. Pożar powstał w wyniku zwar
cia w linii wysokiego napięcia.
22.06.2000 r. - godz. 17.20, zastęp OSP

Łubowo i OSP Wronki gasił pożar trawy
na skarpie drogowej w Karolewie.
22.06.2000 r. - godz. 18.30, zastęp OSP
Wronki usuwał złamany konar drzewa
przed kinem na ul. Poznańskiej.
24.06.2000 r.- godz. 17.00, zastęp OSP

Wronki gasił pożar skarpy kolejowej na
Stróżkach.
24.06.2000 r.- godz. 17.30, zastęp OSP

Piłka nożna. Reorganizacja rozgrywek

Czarni
w A-klasie?

Piłka nożna. M istrzostw a Pow iatu Szam otulskiego

W ronki najlepsze
Pierwsze miejsce wywalczyła piłkarska reprezentacja gminy W ronki w Mistrzostwach
Powiatu Szamotulskiego.
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10.06.2000 r. - godz. 23.00, zastęp OSP
Chojno gasił ognisko na plaży w Chojnie.

Wronki i OSP Chojno gasił pożar skarpy
kolejowej w Mokrzu Maszewicach.
Komendant Straży Pożarnych
we Wronkach
asp. Stefan Kaszkowiak

Druga połowa zaczęła się od ataków dru
żyny wronieckiej. Na bramkę gorzowską
strzelali Dubiela, Panin i Dawidowski nienagannie spisywał się jednak golkiper
gości. Przełom nastąpił w 55. minucie me
czu. W polu karnym GKP zagrał ręką Ma
riusz Osiecki, sędzia podyktował rzut kar
ny. „Jedenastkę” na bramkę zamienił Da
widowski. Minutę później gorzowianie mo

Turniej odbył się w m inioną niedzielę
w Pamiątkowic. W mistrzostwach nic mo
gli brać udziału piłkarze, którzy są zrzesze
ni w innych klubach niż Ludowe Zespoły
Sportowe. Trzon reprezentacji wronieckiej
stanowili więc zawodnicy Czarnych Wróblewo. W imprezie udział wzięły cztery
zespoły. Oprócz drużyny wronieckiej wy
stąpiły reprezentacje Szamotuł, Dusznik
i Ostroroga. Zawody rozgrywano systemem
każdy z każdym. W pierwszym meczu re
prezentacja Wronek zremisowała z druży
ną szam otulską 0:0. Drugie spotkanie
wronczanie wygrali z zespołem Dusznik
2:0 (0:0) - bramki strzelili Maciej Chojan
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KRONIKA
OSP WRONKI

(z karnego) i Maciej Rykowski. W ostat
nim meczu drużyna wroniecka zremisowa
ła z reprezentacją Ostroroga 0:0. Ostatecz
nie Wronki wywalczyły pierwsze miejsce,
drugi był Ostroróg, trzecią pozycję zajęły
Duszniki, czwartą- Szamotuły. Miłym ak
centem było uznanie piłkarza wronieckiej
drużyny, Krzysztofa Anioła - za najlepsze
go bramkarza turnieju.
Zwycięstwo wronieckiej reprezentacji jest
bardzo cenne - Mistrzostwa Powiatu Sza
motulskiego w piłce nożnej zaliczane są
bowiem do Współzawodnictwa SportowoTurystycznego Gmin Powiatu Szamotul
skiego.
AH

Najprawdopodobniej od przyszłego sezo
nu Czarni Wróblewo występować będą
w poznańskiej A-klasie - to skutek reorga
nizacji rozgrywek, które prowadzi Wielko
polski Związek Piłki Nożnej.
- Projekty są przygotowane, czekamy tyl
ko na decyzję Zarządu WZPN, która zo
stanie podjęta czternastego lipca - poin
formował nas dyrektor biura Okręgowego
Związku Piłki Nożnej w Poznaniu, Zbi
gniew Ruta.
W poznańskiej klasie okręgowej pozosta
nie tylko pięć czołowych drużyn sezonu
1999/2000. Przypomnijmy - zespół Wró
blewski zajął dwunastą pozycję. Nie wia
domo, czy w przyszłym sezonie Nowi
Nowa Wieś będą występować w C-klasie.
- Istnieją dwie możliwości, jedna dopusz
cza utworzenie C-klasy - dowiedzieliśmy
się w poznańskim OZPN.
AH
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WYDARZENIA • REKLAMA
KRONIKA
POLICYJNA
K.P. WRONKI
Pogryziony przez psa
25 czerwca w Ćmachowie nie pilnowany
pies pogryzł nieletniego chłopca. Obraże
nia nie były poważne. Właściciel czworo
noga został ukarany mandatem w wysoko
ści 50 zł.

Nieszczęsne cofanie
26 czerwca na stacji benzynowej przy alei
Wyzwolenia dostawczy volkswagen pod
czas cofania uderzył w fo rd a mondeo.
Sprawca kolizji został ukarany mandatem.

Legalnie czy nie?
28 czerwca policja przyjęła zgłoszenie, że
na wronieckim targowisku obywatele bia

łoruscy nielegalnie handlują alkoholem
i papierosami. Funkcjonariusze przeprowa
dzili lustrację autobusu. Okazało się, iż
handlarze posiadają papierosy, ale... w ilo
ściach dopuszczalnych.

Awantura w pogotowiu
Tego samego dnia w pogotowiu ratunko
wym interweniować musiała policja. Awan
turował się pijany mężczyzna, który nie
chciał poddać się badaniom. Sprawę zała
twiono polubownie. Policjanci pouczyli
strony - nikt na siłę nie musi się leczyć.

Szkoła niezbyt łubiana?
29 czerwca przy drzwiach wejściowych do
Szkoły Podstawowej nr 1 we Wronkach
wybito szyby. Zdaniem policji sprawcami
uszkodzeń byli najprawdopodobniej nielet
ni. Postępowanie w toku.

W łamanie przed cmentarzem
1 lipca włamano się do samochodu zapar
kowanego przed biezdrowskim cmenta
rzem. Złodziej dostał się do środka, wybija ją c szybę. S kradziono dokum enty
1 rzeczy osobiste wartości 500 zł.

Trafiła do szpitala
2 lipca w Wartosławiu doszło do potrące
nia pieszej. Poszkodowana trafiła do szpi
tala na obserwację. Sprawca zdarzenia kierowca samochodu osobowego - był pod
wpływem alkoholu (1,5 prom.).
AH
[Opracowano na podstaw ie informacji
udzielonych przez kom endanta KP we
Wronkach, kom. Roberta J. Szychowiaka]

O ficjalne otw arcie A uto L am a

Nowy salon Citroena
Michel Bricout, dyrektor C itroen International, Alain M artinez, w icedyrektor C itroen International i M arc G ueudin - dyrektor
Citroen Polska otworzyli niedawno nowy, poznański salon Citroena. Firm a Auto Lam a, jest drugim dealerem tej francuskiej
m arki działającym w Poznaniu.
W Złotnikach k. Poznania działa nowy de
aler Citroena. Firma oferuje pełna gamę
osobowych i dostawczych pojazdów tej
marki. Na miejscu znajduje się również
serwis, blachamia i lakiernia.

sie tego roku klientów znalazło 4779 po
jazdów tej marki, co stanowi 2,55% pol
skiego rynku nowych samochodów osobo
wych. - W dużym stopniu zawdzięczamy to
wprowadzonemu na początku tego roku minivanowi - Xsara Picasso, który cieszy się
ogromnym zainteresowaniem wśród klien
tów - mówił podczas konferencji prasowej
Michel Bricout, dyrektor Citroen Interna
tional. - Sporym zainteresowaniem cieszą
się również inne wersje kompaktowej Xsary, a także miejskie Saxo - dodał.
Nowy salon i serwis

Jesteśmy zadowoleni, że tak nowoczesny sa
lon powstał w Poznaniu, w szybko rozwija
jącym się gospodarczo regionie. Zadowole
nijesteśmy również ze wzrostu sprzedaży, któ
ry notuje nasza marka, mimo nieznacznego
załamania polskiego rynku nowych pojazdów.
Wzrost kontra spadek
W ciągu trzech pierwszych miesięcy sprze
daż nowych samochodów w Polsce spadła
o blisko 7 procent. Mimo to Citroen popra
wił swoja pozycję. W ciągu trzech pierw
szych miesięcy 1999 roku firma sprzedała
w Polsce 3281 aut. W analogicznym okre
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Nowoczesny serwis pozwala klientowi ob
serwować naprawę auta. Przygotowano
bowiem dla właścicieli pojazdów wygod
ną poczekalnię, z której oglądać można pro
ces naprawy. Dotyczy to tzw. Chronoserwisu, który jest chlubą firmy Auto Lama. Jako jedyni w Wielkopolsce i nieliczni
w kraju, oferujemy
naszym klientom
szybką naprawę po
jazdu bez wcześniej
szego zapisywania
się - mówi Łukasz
Groszewski, prezes
Auto Lamy. - Wjego
skła d w chodzi z e 
staw czynności wpły
wających na bezpie
czeństwo jazdy - d o 
daje. Wykwalifiko
wana kadra pracow
ników sp raw dza

układ hamulcowy, tłumik, stan oleju i układ
elektryczny. Deklarowany czas naprawy w
ramach chronoserwisu waha się w granicy
jednej godziny. Auto Lama jest jedynym w
Wielkopolsce autoryzowanym serwisem tej
marki, posiadającym blacharnię i lakiernię.
Wyposażenie serwisu stanowi nowoczesna
bezpyłowa kabina lakiernicza. W przyle
głym do serwisu magazynie części zamien
nych zgromadzono szeroki asortyment pod
zespołów. Na stanie jest ponad 95% naj
częściej wymienianych elementów, dzięki
czemu serwis sprawnie wykona każdą na
prawę auta tej marki. W pozostałych przy
padkach korzysta się z Centralnego Maga
zynu Części Zamiennych, który w ciągu
kilkudziesięciu godzin dostarcza potrzeb
ny element.
PRO
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DYŻURY APTEK
R y n e k , t e l .: 2 5 4 0 1 3 4
SOBOTA - 8.07.2000 - 8.00 - 13.00 i 19.00 - 20.00
NIEDZIELA - 9.07.2000 - 9.00 - 12.00 i 18.45 - 19.45

Kino
rS

„Gwiazda”

te/.: 254 02 20

TT

W LIPCU KINO NIECZYNNE

BIBLIOTEKA Publiczna
ul. Szkolna 2, tel.: 254 06 17
otwarta: od pn. - pt. w godz.: 10.00-16.00
z wyjątkiem wtorku - do godz. 14.00

MUZEUM REGIONALNE
ul. Szkolna 2, tel.: 254 06 17
Czynne:

wtorki, czwartki, soboty - od 10.00 do 14.00
środy, piątki - od 14.00 do 18.00

Grupy młodzieży szkolnej prosimy wcześniej anonsować telefonicznie.
W Sali Rycerskiej K lu b A lte rn a tive
czynny od pon.-sob. (z wyjątkiem środy) od 17.00-21.00

OFERTY PRACY
Powiatowy Urząd Pracy
Szamotuły, tel.: (061) 29 20 299

MAMUŚKA
K om edia/D ram at
Reżyseria: C hris Columbus
O bsada: Julia Roberts, Susan Sarandon, Ed H arris, Jena Malone
Czas projekcji:125 min.
Twórcy „Pani Doubtfire” i „ForrestaGumpa” stworzyli zabawną,
pełną ciepła i wzruszeń opowieść o radościach, smutkach, zazdro
ści i przyjaźni.
Isabel Kelly (Julia Roberts) to młoda, niezależna dziewczyna za
kochana w swej pracy. Jackie Harrison (Susan Sarandon) to nie
pracująca kobieta w średnim wieku, rozwódka, która cały swój
czas poświęca na wychowanie dwójki dzieci. Isabel poznaje Luka
Harrisona (Ed Harris), byłego męża Jackie. Dzieci, jak to zwykle
bywa, nie chcą zaakceptować kobiety, która zajęła miejsce ich
matki. Niestety, życie zaskakuje nas w najmniej odpowiednim
momencie, a choroba Jackie sprawia, że dwie rywalki stają się
przyjaciółkami. Isabel jestjedynąosobą, która może zastąpić Jac
kie w roli matki. Widziałam „Mamuśkę” dwa razy i na pewno obej
rzę ten film po raz trzeci, ponieważ Julia Roberts to moja ulubio
na aktorka, ale również dlatego, że ma on w sobie coś, co na długo
zapada w pamięć.
Anita___________________________________________________

W RONIECKI OŚRODEK KULTURY

AKCJA
„LATO W M IEŚCIE”
Plan zajęć w okresie wakacyjnym

LW ÓW EK -610

opiekuńczo - wychowawcze

- krawcowe lub szwaczki; ab
solwentki, praca na jedną zmia
nę, płaca w akordzie

SZAM OTUŁY - 612

1. P oniedziałki

tenisstołow y

gry planszowe, filmy video 10.00 - 14.00

3. Środy

tenisstołow y

1 0 .0 0 -1 4 .0 0

SZAMOTUŁY - 611

- sprzedawca; znajomość ob
sługi kas fiskalnych, praca
w Pniewach

2. W to rk i
4. C zw artk i

gry i zabawy, filmy video

1 0 .0 0 -1 4 .0 0

- wychowawca (praca w bur
sie); wykształcenie wyższe ma
gisterskie, przygotowanie peda
gogiczne oraz kw alifik acje

BARANOW O -6 1 3

5. P iątk i

tenisstołow y

1 0 .0 0 -1 4 .0 0

- operator maszyn do produkcji opakow ań tekturow ych;
praca na dwie zmiany

6. W dniu 3. 09. 2000 r. - F estyn w „O lszy n k ach ”

UWAGA Z akłady Pracy!
Powiatowy Urząd Pracy w Szamotułach informuje, że otrzymał
limit środków na dofinansow anie zatru d n ien ia w ram ach
umów absolwenckich i p rac interwencyjnych.
Zakłady zainteresowane refundacją zatrudnienia absolwentów
mogą pobierać wnioski w PUP.
Bliższych informacji udziela p. Anita Koralewska,

na zakończenie lata dla dzieci i m łodzieży

tel. (067)254 34 34
fax: (067)254 16 16
e - mail:

wronieckie @ priv5. onet.pl
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15.00

Powiatowa siatkówka
22 i 23 lipca na plaży w Chojnie rozegrane zostaną O tw arte
M istrzostwa Powiatu Szamotulskiego w siatkówce plażowej
kobiet i mężczyzn. Zawody, których organizatorem jest wroniecki
Szkolny Związek Sportowy, mają charakter otwarty. Zgłoszenia
zespołów dwuosobowych (osobno kobiet i mężczyzn) przyjmo
wane będą w sobotę (22 lipca) o godzinie 12.00.

tel. (0-61)29 20 299 w 28.

wronieckie
sprawy •

1 0 .0 0 -1 4 .0 0

AH
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REKLAMA

LETNIA PROMOCJA!!!
Wypożyczenie filmu

-

5 zł!!!

Oą ,

Weź 2 film y - 3-ci gratis!!!

\

1

+ film - tylko 20 zł!!!

Odtwarzacz

Nie wypożyczasz w ciemno - obejrzysz interesujące fragmenty na miejscu!

Wronki ul. KRĘTA 5 tel. 608 1 79 515
ZAPRASZAMY CODZIENNIE: OD 14.00-20.00
S z a m b a , p a r a p e ty o k ie n n e - w b a r d z o a tr a k c y jn y c h c e n a c h

o feru je producent - firm a „ A N F R A ”
M ię d z y c h ó d 0 9 5 - 7 4 8 - 2 4 - 4 4

Firma
GRZEGORZEWSKI

ZESPÓŁ SZK Ó Ł NR 1

Autoryzowany Serwis Ogumienia
STOMIL Olsztyn i TC Dębica

prowadzi nabór do klasy I o specjalności

Wronki, ul. Nowowiejska 33a,
tel./fax: 254 00 45

do 12 LIPC A

im. Powstańców Wielkopolskich
Wronki, ul. Leśna 17, tel.: 254 02 13

ENERGOELEKTRONIKA
Skorzystaj z oferty szkoły!

W CIĄGŁEJ SPRZEDAŻY:

OPONY - w cenach
fabrycznych
do wszystkich
pojazdów sam ochodowych
ciągników i maszyn
rolniczych
Na
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zamówienie:

Wiedza zdobyta w murach tej szkoły pozwoli ci dia
gnozować uszkodzenia w układach energoelektronicznych, wykonywać badania tych urządzeń w procesie
produkcji i eksploatacji.
Przyjdź do nas - tu rozwiniesz swoje zainteresowania
i zdobędziesz zawód!
Energoelektronicy potrzebni są w wielu gałęziach prze
mysłu.
O ile nie interesuje cię ta oferta, zapraszamy do Li
ceum Ogólnokształcącego.
Być może twoi znajomi mają kłopot, przekaż im tę in
formację i przypomnij, że szkoła ma także INTERNA T.
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G osp o d arstw o Pom ocnicze
przy Domu Pomocy Społecznej
w Nowej Wsi,
ul. Szamotulska 9, 64-510 Wronki

STACJA
KONTROLI POJAZDÓW

OGŁOSZENIA DROBNE

Marian Stańko

ogłasza przetarg
na dzierżawę gruntów
i nieruchomości,

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

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

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

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

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

który odbędzie się
w dniu 3. 08. 2000 r. o godz. 10.00
w Gospodarswie Pomocniczym
przy DPS w Nowej Wsi.
W szelkie informacje oraz specyfika
cję istotnych warunków zamówienia
można odebrać w siedzibie DPS
w Nowej Wsi, ul. Szam otulska 9.•

GEODETA UPRAWNIONY
Stefan Chmaj
Poleca
szeroki zakres usług geodezyjnych:
• pomiary sytuacyjno-wysokościowe
dla celów projektowych,
•
•
•
•
•
•
•
•

wytyczenia budynków,
pomiary inwentaryzacyjne sieci
eNN, telef., wod-kan, gazowej,
pomiary powykonawcze,
podziały i rozgraniczenia nierucho
mości,
podziały działek budowlanych
i rekreacyjnych,
dokumentacja do celów prawnych,
wycena nieruchomości,
ustalanie odrębnej w łasności lokali.

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

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

Dachówki - UN1BETIBF, BRAAS, ROBEN, W1EKOR. tel. 255 19 83________________________
Blachy dachówkopodobne - tel. 255 19 83_____

PIECZĄTKI
KSERO

Blachy trapezowe Alu - cynk. tel. 255 19 83
Grzejniki aluminiowe i stalowe - tel. 255 19 83
Grzejniki miedziane „RADIATOR”
- tel, 255 19 83__________ ._________________

SZYBKIE TERMINY • WYSOKA JAKOŚĆ - KONKURENCYJNE CENY

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

NAJLEPSZE CENY PRZY OUŹYCH NAKŁADACH

Bramy garażowe uchylne - tel. 255 19 83
System dociepleń Atlas - tel. 255 19 83

WYDAWNICTWO

Wełna mineralna „Rockwool” - tel. 255 19 83

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

W centrum Wronek posesję

Wronki,
ul. Dworcowa 2
(przy dworcu PKP)
P n -p t: od 8.00 do 17.30
w soboty: 8.00-13.30
Tel./fax: 254 94 76
DOGODNY DOJAZD I PARKING
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P o k o je d o w y n a ję c ia od zaraz w e W ronkach. Tel.: 254 15 51____________________
K u p ię d z ia łk ę b u d o w la n ą - W ronki lub
o k o lice W ronek. Tel.: 0604 289 716;
061 877 61 47 - w ieczo rem ______________

(dom mieszkalny, 2 budynki
gospodarcze, 710 m2 ogrodu)

sprzedam
Tel.: 2 5 4 - 0 7 -4 0
Skorzystaj z ulgi budowlanej!
Promocyjna sprzedaż drzwi
sosnowych.

S p rz e d a m n ie ru c h o m o ś ć p o ło ż o n ą w N o 
w ej W si. W sk ła d n ie ru c h o m o śc i o p o 
w ierzch n i 1965 m 2 w ch o d zi b u d y n ek m a
g a z y n o w o - p ro d u k c y jn y (7 3 0 m 2), plac
u tw ard zo n y (800 m 2).
In fo rm acja - tel.: (067) 254 06 89
K u p ię d z ia łk ę b u d o w la n ą 500 - 600 m 2 we
W ronkach o raz w y n a jm ę m ałe m ieszkanie.
Tel.: 255 24 41; 0606 98 44 83

Cena od 250 zł!
I---------------<£•)•
I
E lżbieta i Je rz y B ajonow ie
polecają:
• PŁYTY N1DAGIPS
i profile
w cenach konkurencyjnych
(transport gratis!)
• FARBY & KLEJE
• TAPETY & KASETONY
. SILIKONY
• ATLASY (duży wybór)
• OKNA PCV
(montaż, gwarancja)
. LAMPY
• PŁYTKI CERAMICZNE/

Szamha PCY - tel. 255 19 83_________________

„DROVENTA” Charcice
tel.: (067) 29 51 283

K U P IĘ F IA T A
C IN Q U E C E N T O 9 0 0
zderzaki w kolorze nadwozia,
rok produkcji od 1994

D YSKO TEKI

tel.: 0 6 0 4 543 968

w każdy piątek i sobotę

Odstąpię wynajem baru

Dojazd autobusem z Wronek:
wyjazd z dworca PKS godz. 21.00
z parkingu stadionu Arniki godz.21.10
Powrót o godz. 2.00 - 3.00

od 2 1 .0 0 - d o 3.00

N

z finansowmi dotacjami

„Lech - Browar Wielkopolski”
(kwota do uzgodnienia)

Drink - Bar

do godz. 13.00 - tel. 254 31 79

Organizacja i prowadzenie
Firma „Level”- tel.602 273 808

po godz. 14.00 - kontakt osobisty

Bar „Kaprys” ul. Myśliwska y

Klub Alaska w Chojnie
Zaprasza!
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ROZMAITOŚCI

Wybierzmy zasłużonych nauczycieli
na patronów ulic we Wronkach
Podczas niedawnych obchodów w Szkole
Podstawowej nrl: 115-lecia jej zaistnienia
i 20-lecia nadania imienia Janusza Korcza
ka absolwentka i długoletnia nauczycielka
szkoły-Pani Aleksandra Styperek- Bobeldijk przypomniała kilku wybitnych nauczy
cieli Jubilatki, którzy odeszli do wieczno
ś c i WS nr 22 z 8 VI 2000 r.\. Pragną dla
Czytelników przywołać we własnej pamięci
dwoje z nich wraz z krótkimi notkami bio
graficznym i: K onstancję Szczepaniak
i Alojzego Bątkiewicza.
K onstancja Szczepaniak, urodzona we
Wronkach w 1909 roku, od 1915 r. uczen
nica Szkoły Jubilatki, w 1928r. ukończyła
Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące im.
Piotra Skargi w Szamotułach, do 1930 r.
odbyła kurs nauczycielski w Poznaniu, po
którym pracowała w Żninie. Po wybuchu
II wojny światowej powróciła do rodzin
nego miasta, w którym z narażeniem wła
snego życia prowadziła tajne nauczanie
dzieci polskich do połowy 1944 r.- momen
tu wywiezienia jej przez okupanta na przy
musowe roboty do Płocka. Po zakończeniu
wojny szczęśliwie w róciła do Wronek,
gdzie do 1970 r. pracowała w Szkole Pod
stawowej nr 1. Zmarła w 1999 r. we Wron
kach, pozostaw iając najserdeczniejsze
w spom nienia o so b ie w śród sw ych
uczniów-wychowanków, do których sam
się zaliczałem. Zakodowałem Ją w pamię
ci jako pedagoga wymagającego, spokoj
nego i zawsze pogodnego w szkole, ale

przede wszystkim cudownie życzliwego
wszystkim ludziom w szkole i poza szkołą.
Alojzy Bątkiewicz, urodzony w 1905 r.
w Obrzycku, szkołą podstawową ukończył
w powiecie koźmińskim w 1919 r., Semina
rium Nauczycielskie w Rogoźnie w 1924 r„
odbył kurs nauczycielski w Poznaniu,
a w latach 1936-39 studiował w Instytucie
Pedagogiki ZNP w Warszawie. Do 1938 r.
pracow ał w Szkole Podstawowej nr 1,
w 1939 r. - nr 2 we Wronkach. W końcu
1939 r. został wysiedlony wraz z rodziną
do Jędrzejowa w GG, gdzie działał w kon
spiracji i w 1943 r. zdał konspiracyjny eg
zamin w Instytucie Pedagogiki w Warsza
wie. W 1945 r. powrócił wraz z rodziną do
Wronek. Z żoną Ludomirą rozpoczął pra
cą w Szkole Podstawowej nr 2, a później po remoncie szkoły ze zniszczeń wojennych
- w Szkole Podstawowej nr 1 jako jej kie
rownik. Był pedagogiem najwspanialszym
ze wszystkich w mojej własnej edukacji,
humanistą, znakomitym polonistą z krwi
i kości, z którego emanowała na uczniów
gorąca miłość do ojczystej literatury i hi
storii. W praktycznej interpretacji tekstów
poetyckich i prozatorskich pomagały mu
niemal aktorskie zdolności.
Gorąco popieram pomysł Pani Aleksandry
Styperek-Bobeldijk i apeluję do wszystkich
wronczan dobrej woli o nazwanie przynaj
mniej jednej z ulic imieniem Alojzego Bąt
kiewicza. Proszą Czytelników o zabranie
głosu na ten temat.
Andrzej Kopliński

D art. T rzygw iazdkow y tu rn ie j we W ro n k ach

Szansa na drugą ligę
Czwarte miejsce zajął najlepszy w ronczanin - W aldem ar G raś w turnieju darta 501
„Duble o u t'. Zawody, które rozegrano 25 czerwca w pubie „Dojlidy”, miały rangę
trzygwiazdkową - startow ało w nich czterech zawodników z czołowej szesnastki
Mistrzostw Polski.
W turnieju wzięło udział 22 zawodników.
Impreza miała bardzo dobrą obsadę. Star
towali zeszłoroczny mistrz Polski - Marek
Standera, ubiegłoroczny mistrz Wielkopol
ski - Rafał Fiszerowicz oraz wronczanin,
Piotr Król, który zajął czwarte miejsce
w tegorocznych Mistrzostwach Polski.
Spośród ośmiu startujących wronczan naj
lepiej spisał się Waldemar Graś - wywal
czył czwarte miejsce. Na piątej pozycji
uplasował się Piotr Król. Zawody wygrał
Rafał Fiszerowicz („Panama” Swarzędz).
Drugą lokatę zajął Marek Standera („Pa
rys” Środa Wlkp.). Zawodnik ten jako je 
dyny uzyskał „maxa na 20” (w trzech rzu
tach zdobył maksymalną ilość punktów 180). Trzecie miejsce przypadło Tomaszo
wi Bolińskiemu („Diabły Garden” Poznań).

1 4 --------------------

Organizatorem i sponsorem zawodów był
G rzeg o rz S tefaniak, w łaściciel pubu
„Dojlidy” przy ulicy Powstańców Wlkp.
Puchar za drugie miejsce ufundowała fir
ma Chevry Handel, za trzecie - Piotr Król.
Wroniecki turniej darta potwierdził, że dyscypl ina ta cieszy się w naszym mieście spo
rym zainteresowaniem. Trójka wronczan:
Przemysław Kurowski, Piotr Król, Walde
mar Graś - regularnie bierze udział w za
wodach rozgrywanych pod patronatem Pol
skiej Federacji Darta. - Tworzymy druży
nę, która ma szansę występować w drugiej
lidze, ale jest to uzależnione od znalezie
nia sponsora powiedzieli naszej gazecie
wronieccy zawodnicy. - Jeżeli ktoś ze
chciałby sponsorować naszą drużynę, pro
simy o kontakt telefoniczny pod numera
mi: 0-604-614-618 i (067) 254-22-56.
AU

W pierwszą niedzielę lipca nad Jeziorem
Radziszewskim w Chojnie rozpoczął się
cykl imprez Lato w Chojnie, których głów
nymi organizatorami są, jak co roku, Ad
m inistracja Ośrodka Wypoczynkowego
i Dom Kultury w Chojnie. Patronat medial
ny objęła redakcja Wronieckich Spraw.
Główną atrakcją niedzielnej imprezy były
biegi przełajowe wokół Jeziora Radziszew
skiego o puchary Przewodniczącego Rady
Powiatu Szamotulskiego - Stanisława Sro
kowskiego i Przewodniczącego Rady Mia
sta i Gminy Wronki - Leszka Bartola.
W konkurencji tej obowiązywał podział na
trzy kategorie, w których osobno oceniano
zmagania kobiet i mężczyzn.

Przełaje w Chojnie
W przedziale wiekowym do lat 11 w gru
pie dziewcząt trzy pierwsze nagrody zdo
były:
I - Magdalena Bomba z Piaskowa
II - Anna Mikółko z Poznania
III - Aleksandra Krawczyk z Poznania
W grupie chłopców zwyciężyli:
I - Wojciech Jankowski z Chojna
II - Radosław Banachowicz z Wronek
III - Arkadiusz Perz z Wronek
Specjalną nagrodą organizatorzy przyznali
najmłodszemu uczestnikowi biegu, 6-letniemu Mikołajowi Jaworskiemu.
W kategori od 12 do 15 lat, najlepszymi
biegaczkami okazały się:
I - Marta Mańczak z Szamotuł
II - Natalia Grzybowska z Szamotuł
III - Monika Plackowska ze Swarzędza
Wśród chłopców tej kategorii wygrali:
I - Sebastian Nowak z Chojna
II - Łukasz Nowak z Chojna
III - Artrur Michalak z Wronek
W kategorii seniorów na duże uznanie za
służyła Anna Radziej z Szamotuł, która jako
jedyna kobieta odważyła się stanąć do „wal
ki” na dystansie 4100 m. Pomimo ogrom
nego wysiłku p. Anna nie zdołała pokonać
mężczyzn, którzy wcześniej przekroczyli
linię mety. Byli to:
I - Adam Musiał z Krzyża Wlkp.
II - Janusz Dubiel z Krzyża Wlkp.
III - Łukasz Wąsy łyk z Czarnkowa
Zwycięstwo p. Adama nie było dla nikogo
dużym zaskoczeniem, ponieważ trasa ta
była stosunkowo krótka w porównaniu z 42
km maratonem, który pokonał w czasie 2h,
16 min., 41sck.
Organizatorzy zadbali także o muzyczną
stronę imprez. Tym razem zaproszono ze
spół HERONO z Szamotuł w składzie: Ja
rosław Hcinrychowski - saksofon, Sławo
mir Heinrychowski - klarnet i saksofon oraz
Zenon Wąsowski - klawisze i wokal.
Organizatorzy składają serdeczne podzię
kowania panu Henrykowi Szymczakowi
z Chojna, który w czasie zawodów pełnił
funkcję głównego sędziego, a także dr Paw
łowi Zielińskiemu z Poznania, który prze
prowadził bezpłatne badania zawodników.
Magdalena Zimińska
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Zwycięzca w najmłodszej
grupie - Wojciech Jankowski
na mecie. Za nim finiszuje
Radosław Banachowicz.
(Pozostałe w yniki na s. 14'.)

Piłka nożna. Ligą trampkarzy
Sporym wyczynem popisali się w mi
nionym sezonie trampkarze młodsi
Arniki. Podopieczni Grzegorza Figasa, będąc beniaminkiem Ligi Trampa
karzy Młodszych, wywalczyli tytuł
mistrzowski.
Wroniecka drużyna nigdy nic zeszła z bo
iska pokonana, na 26 spotkań ligowych
wygrała 25, tylko raz zremisowała (w Śro
dzie Wlkp. 0:0). Zawodnicy Arniki uzy
skali im ponujący bilans bramkowy |08:9. Najwięcej bramek zdobył Michał
Musielak 38. Zawodnik ten wraz z Bar
tłomiejem Hainem, Patrykiem Stromczyńskim i Arturem Sarną występuje
w reprezentacji województwa wielkopol
skiego. Wronieccy kadrowiczc brali udział
w turnieju w Linzu (Austria). W imprezie
tej zespól wielkopolski zajął pierwsze
miejsce, nie tracąc ani jednej bramki.
- Zwycięstwo w Lidze Trampkarzy Młod
szych nad całą koalicją drużyn poznań
skich ma swoją wymowę, dlatego dziwi
fakt, iż w reprezentacji województwa wiel
kopolskiego stale miejsce ma tylko czte
rech zawodników wronieckiego zespołu uważa trener Figas.
A li

Zwycięzcy poszczególnych kategorii (w pierwszym szere
gu, od lewej): W. Jankowski, M. Bomba, M. Mańczak, S. No
wak, A. Radzie), A. Musiał w towarzystwie organizatorów
i fundatorów pucharów (od lewej): L. Bartol, J. Jankowski,
M. Mikołajczak, S. Srokowski, H. Szymczak.

4 Natalia Grzybowska z Szamotuł, szczęśliwa po biegu.

M I S T R Z O W I E LIGI
T R A M P K A R Z Y M ŁODSZYCH

N IEPO KO N AN I

Amica Wronki S.A.
zaprasza na uroczyste otwarcie
nowej Fabryki Pralek we Wronkach
13 lipca 2000
/

J

Program uroczystości
od godz. 11.00
a#

kJ

Drzwi Otwarte dla zwiedzających
Fabrykę Lodówek i Fabrykę Pralek
FESTYN dla dorosłych i dla dzieci
występy artystyczne
liczne konkursy
stoiska gier i zabaw
stoiska gastronomiczne
godz. 1 3 .0 0

Uroczystość otwarcia Fabryki Pralek
z udziałem Prezydenta RP
Pana Aleksandra Kwaśniewskiego
możliwość zdobycia autografu Pana Prezydenta

godz. 14.00

Ciąg dalszy FESTYNU
Losowanie głównych nagród
dla publiczności

Zapraszamy - Wronki, ul. Mickiewicza
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