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Dożynki Powiatowe

F estiwal P iosenki L etniej - D PS N ow a W ieś

Zaproszeni goście i w i
downia

DPS Wieleń

Festiwal uświetnił występ
artystyczny zespołu M ozaika
z W OK prowadzonego
przez Yiolettę Gumną

Dyrektorzy przygotwani do wręczania nagród

Złotą Nutkę - główną
nagrodę zdobył zespół
DPS Nowa Wieś

Jedno z wyróżnień
zdobył DPS Pożarowo

Zdjęcia Emilia Ociepa.

Widownia - na pierwszy#.
planie siedzą panowie z D*
Pożarowo.

Swój występ przedstawi
ły także dzieci z Koła
Pomocy Dzieciom
Niepełnosprawnym

Na koniec słodki
poczęstunek

D ożynki P owiatowe - P niewy 2003

Wyróżniony Roman Popielski
ze Starego Miasta (uścisk dłoni
marszałka Stefana M ikołajczaka

Starosta powiatu Paweł Kowzan
w tradycyjnym dożynkowym tańcu

Gospodarze i starostowie dożynek
fot. Paw eł Bugaj

K lub E merytów na wycieczce
»'i
'

'-fi

Radny Rosada grajjłii*
na gitarzeĄ

iH ijilgif
•'»

W ubiegłym tygodniu pisaliśmy o gościnie u „Gońca” dziś zdjęcia wykonane
przez uczestników tej udanej imprezy.

S tan budowy

Zaproszenia

kościoła

NA DZIEŃ 1 7 WRZEŚNIA

2003

F E ST Y N
P A R A F IA L N Y
NA BORKU
Na Borku 21 września, odbędzie się fe
styn parafialny „Pożegnanie lata”

Zapraszamy...
na uroczystość 55-lecia istnienia najstar
szej szkoły średniej we Wronkach, obec
nie Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Leśnej,
która odbędzie się w sobotę 20 września.
Uroczystości towarzyszyć będzie wielki
zjazd absolwentów szkoły, w którym udział
potwierdziło ok. 1000 osób. Zostanie też
uroczyście podpisany i wmurowany akt erek
cyjny budowy przyszkolnej hali sportowej.
Oprócz lokalnych władz samorządowych
i wojewody, obecność swą potwierdziła pani
minister Krystyna Łybacka. Będzie również
obecna delegacja z bliźniaczego miasta
Beverwijk z Holandii.

Plan:
13.00 - Msza św.
14.15 - recital hejnalistów myśliwskich
15.00 - pokaz tańca to w a rzyskie g o
w wykonaniu Uczniowskiego Klubu Tań
ca Sportowego „Jedynka”
15.45 - kabaret Marcina Samolczyka
17.15 - K oncert zespołu w okalnego
AFFABRE CONCINUI
18.15 - losowanie nagród loterii fantowej
19.15 - gra i śpiewa zapraszając do tań
ca zespół REX
\N dniach od 15 do 20 września na kor
tach ARTENIS - Marka Kropaczewskiego
na Stróżkach rozgrywany będzie turniej te
nisa ziemnego. 21 września - od godz.
10.00 - turniej piłki siatkowej. Zwycięzcy
tych konkurencji otrzymają Puchary Księ
dza Proboszcza. Nie zabraknie również
konkurencji z nagrodami dla dzieci.

Program uroczystości:
10.00 - Msza św. w intencji zmarłych pra
cowników i absolwentów szkoły

' Podpisanie i wmurowanie aktu erekcyjne90 pod budowę nowej sali gimnastycznej;
' wydawanie pamiątek zjazdowych, w tym
książki „Kalendarium szkoły na Leśnej
1948-2003”
■ zwiedzanie szkoły i okolicznościowych
wystaw;
' obiad;

NA BORKU
Rok 2003 jest kontynuowaniem intensyw
nych prac murarskich na terenie kościo
ła. Został położony beton pod posadzkę
na całej powierzchni kościoła. Położono
belki stropowe wykonane za granicą, na
słupach murów kościoła. Obecnie trwają
prace przy zalewaniu betonem poszcze
gólnych pól stropowych. W tym roku za
planowano jeszcze zalanie pól stropo
wych w nawie głównej. Trwają także pra
ce murarskie przy wznoszeniu wieży ko
ścielnej. Prace powyższe są jednak za
leżne od warunków pogodowych, które to
mogą zmusić do przesunięcia prac mu
rarskich na termin późniejszy
W. Michalak

11.30 - uroczystości jubileuszowe w sali
Wronieckiego Ośrodka Kultury
13.00 - przemarsz do budynku szkoły, po
drodze złożenie kwiatów pod pomnikiem
Pamięci uczestników powstania wielko
polskiego

BUDOWA KOŚCIOŁA

wg Informacji udzielonych
przez ks. proboszcza M. Binka

• !
JU Ż PRZYJECHAŁO WESOŁE MIASTECZKO

B udowa

kościoła

Ksiądz proboszcz i wikariusz parafii
pw. św. Urszuli Ledóchowskiej oraz
Wroniecki Ośrodek Kultury serdecznie za
praszają do wspólnej zabawy.
Przypominamy, że co roku dochód z fe
stynu przeznaczany jest na BUDOWĘ
KOŚCIOŁA.

' spotkania koleżeńskie;
19.00 - Bal absolwentów

W tym tygodniu

urodziny obchodzą:
ksiądz Paweł Pawlicki (21)
PAulina Świniarska

Wroniecka Telewizja Kablowa

Z serdecznymi życzeniami
dedykujemy Im myśl

spełnia Twoje oczekiwania
stały dostęp do Internetu
multimedialna sieć kablowa
cyfrowa jakość obrazu
Programy TV stereo NICAM
Program lokalny
łńrma RONI - Wronki, Plac Wolności 2a
tel. 254 11 16 www: roniwtk.prv.pl
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IN F O R M A C J E
Urzędu Miasta i Gminy Wronki
tel./fax: (0-67) 254 11 35

e-mail: poczta@wronki.pl

Pani Grażyna Kaźmierczak
Redaktor Naczelna
tygodnika „ Wronieckie Sprawy"

Proszę o opublikowanie niniejszego wy
jaśnienia dot. treści redakcyjnej odpo
wiedzi na sygnały czytelników (str. 6) pu
blikow anych w poprzednim w ydaniu
„W ro n ie c k ic h S p ra w ” (nr 35 z dn.
11.09.2003 r.).
Sekretarz Gminy
Jadwiga Kwapisz
Paweł Bugaj

KOMUNIKAT
PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT D R 0G 0W 0 -MOSTOWYCH
S.A. W SZAMOTUŁACH
Informuje, że z dniem__22.09.2003r., nastąpi zmiana organizacji
ruchu na__czas prowadzenia robót związanych z remontem ulicy
Chrobrego od skrzyżowania z ulicą Mickiewicza do ulicy Poznańskiej.

Inwestorem zadania jest : Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu,
ul. Wilczak 51 , tel. 0 (prefix) 61 826-53-92, a wykonawcą Przedsiębiorstwo Robót
Drogowo - Mostowych S.A. w Szamotułach, ul. Powstańców Wielkopolskich 75,
tel. 0 (prefix) 61 29-20-604.

Rzecznik Prasowy Burmistrza MiG Wronki
Zmiana organizacji ruchu polegała będzie na:

WYJAŚNIENIE

1. Zamknięciu połowy jezdni ul.Chrobrego (lewa lub prawa strona zależnie od robót);

W poprzednim wydaniu „W ronieckich
Spraw” (nr 35 / 315 z dn. 11.09.2003 r.)
na str. 6 w redakcyjnych odpowiedziach
na sygnały czytelników, ukazała się in
formacja, która wymaga wyjaśnienia.

2. Ruch samochodowy od strony ronda (mostu) odbywał się będzie ulicami:
Mickiewicza, Niepodległości, Dworcową do ul. Poznańskiej i odpowiednio dalej;

Pani redaktor, Grażyna Kaźmierczak,
ubolewając nad prawie dwumiesięczną
przerwą między konferencjami prasowy
mi w sposób uszczypliw y kom entuje
przedwyborcze deklaracje burmistrza
Kazimierza Michalaka odnośnie organi
zowania konferencji prasowych.
Stwierdzenia, że był to „słomiany zapał
burm istrza” (...) „W szystko wróciło do
normy. Przyrzeczenie spełnione, a do
następnych wyborów daleko...” - są da
lekie od prawdy.
„Nigdy nie wycofałem się z przedwybor
czych deklaracji - oświadcza burmistrz
Kazimierz Michalak. Widziałem i widzę
potrzebę częstego kontaktu z dziennika
rzami. W tym celu powołałem rzecznika
prasowego” - odpowiada Burmistrz na
zarzuty redakcji „WS”.
Redaktor Naczelna „WS” zanim oddała
do druku „swe odczucia” otrzymała za
proszenie na konferencję. Ponadto, wia
domym było, że ze względu na urlop bur
m istrza i trwające wakacje, następna
konferencja będzie miała miejsce nie
wcześniej niż pod koniec sierpnia. Odby
ła się z niespełna 2-tygodniowym pośli
zgiem, który wynikał z prostego powodu,
aby zaprosić dziennikarzy trzeba mieć im
coś do powiedzenia. Tymczasem infor
macji jakich oczekiwali, np. o kandydacie
na skarbnika gminy, wcześniej by nie
otrzymali (trwał proces konkursowy).
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3. Przewiduje się, że prace potrwają od dnia 22.09.2003r., do 25.10.2003r.;
4. Objazd zostanie odpowiednio oznakowany.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych S.A. w Szamotułach przeprasza
za wprowadzone utrudnienia, jednocześnie zwraca się z uprzejmą prośbą
o zachowanie szczególnej ostrożności w ruchu na połowie jezdni ul. Chrobrego.
Prezes Zarządu PRD-M SA
mgr inż. Wojciech Stelmaszyk

Przy okazji przypomnę, że mówiąc o cy
klicznych konferencjach prasowych, wy
znaczyliśmy sobie częstotliwość spo
tkań co 2- , 3- tygodnie a nie ścisłe
terminy. Powiedziałem też, że każdora
zowo będę pow iadam iał redakcje o
konferencji pocztą e-mail.
Burmistrz, K. Michalak przywiązuje dużą
wagę do kontaktów z mediami. Dzienni
karze niejednokrotnie przekonali się, że
opinia publiczna jest równie szybko in
formowana o pewnych zamiarach jak
radni (a czasami i wcześniej), jak było np.
z propozycją nowych stawek opłat za
wodę i ścieki.
Dobrze wiem, ja k ą wagę przywiązują
dziennikarze do informacji z tzw. „pierw
szej ręki”. Niektórzy nie czekają do kon
ferencji, jeśli mają pytania docierają do
rzecznika z pytaniami i zawsze staram
się udzielać im wyczerpującej odpowie
dzi. Zapraszam również Koleżankę re
daktor do takiej współpracy.
Z poważaniem
Paweł Bugaj, rzecznik prasowy
Burmistrza MiG Wronki

Redaktor naczelna informuje:
Pragnę wyjaśnić, że cykl wydawniczy Wro
nieckich Spraw wygląda następująco: do
wtorku „zamykam kolor”, czyli nagrywam
płytę do drukarni, do środy „zamykam”
resztę. W czwartek gazeta jest w skle
pach. Konferencja prasowa odbyła się w
czwartek o godz. 14.00. czyli w godzinie
odbioru gazety z drukarni. PoprezdnieflO
dnia, w środę o godz. 15.00 na skrzynce
meilowej informacji jeszcze nie było. Może
wyglądam na wróżkę, ale nią nie jestemInformację „zdjęłam ze skrzynki późnym
wieczorem", kiedy już miałam złożoną do
druku stronę od Czytelników. Zresztą
o późno podjętej decyzji o konferencji
może świadczyć fakt, że byli przedstawi
ciele tylko trzech gazet (poprzednio sied
miu!). A co do łatwości „docierania" bez
pośrednio „przed oblicze", to już osobna
historia.... Ale postaram się wyciągnąć
wnioski z tej „nauczki”. Dziękuję za chęć
pomocy, na pewno skorzystam juz w przY'
szłym tygodniu. Jednak poglądów nie
zmieniam. Zresztą przentuję często po
glądy moich Czytelników.
G. Kaźmierczak

W ronieckie Sprawy 36 (316) 2003

IV DOŻYNKI
PO W IA T U
SZ A M O T U L SK IE G O

W niedzielę 14 września w Pniewach
odbyły się dożynki powiatowe. W tym
roku zbiegły się one ze ogólnopolskim
zjazdem delegatów kurkowych bractw
strzeleckich. Stąd też powitanie uczest
ników dożynek na Rynku połączone zo-

Mamet w asyście delegata arcybi
skupa. Po Mszy św. dziękczynnej
barwny korowód przemaszerował na
stadion, gdzie odbyła się ceremonia
obrzędu dożynkowego w wykonaniu
Dusznickiego Ośrodka Kultury.
Starosta dożynek - Marek Nowakow
ski (gm. Pniewy) z starościną - Lucy
ną Konieczną (gm. Duszniki) wręczyli
symboliczny bochen chleba gospodarzo
wi - staroście szamotulskiemu Pawłowi
Kowzanowi, który obiecał dzielić go spra
wiedliwie. I zaczął... od gości honorowych,
kolegów wójtów i burmistrzów, po czym
udał się w tłum dzieląc się Chlebem jak
wigilijnym opłatkiem.
T ym czasem na
honorowym miej
scu d e le g a c je
gmin złożyły swo
je wieńce. Wcale
nie najw iększy,
ale chyba najpiękniejszy wieniec był z
gminy Wronki. Tradycyjny wieniec, wyple
ciony z kłosów zburz, przybrany dorodny
mi owocami i warzywami prezentował się doprawdy
pięknie a zawdzięczać to
dzieło trzeba głównie zdol
nościom pani Zofii Mikołaj
czak z Chojna. Tegoroczny
gminny wieniec dożynko
wy przygotow ali i nieśli
mieszkańcy Chojna. Dele
gacja z wieńcem wystąpi
ła w składzie: Anna Jósko,
D orota Jankow ska (sa
motnie prowadzi 24-ha go
spodarstwo rolne), Jaro
sław Mikołajczak - sołtys.

Barwne Pniewy
stało z prezentacją Króla Zjednoczonych
Bractw Strzeleckich RP. Dzień wcześniej
ten tytuł wystrzelał Marek Balcerek, któ
remu zaszczytu pogratulo
wali przedstawiciele lokal
nych i wojewódzkich władz
samorządowych i posłowie
m.in. również burmistrz
K azim ierz M ich a la k. Na
cześć króla wronieccy bra
cia oddali strzał arm atni.
Przed barwnym frontem kil
kudziesięciu delegacji i pocz
tów sztandarowych do braci
kurkowych i gości dożynko
wych z pozdrowieniami wy
stąpił marszałek woj. w iel
kopolskiego, Stefan Mikołaj
g
a
a;

czak. Tradycyjnie, stowarzyszenie brackie cały dochód
*estrzelaniadotarczycharytatywnej,wwySokości 5000 zł, przekazało bliźnim będą-

u*
w potrzebie. Tym razem pieniądze zoS stały przekazane na wsparcie działalności
Pniewskiej świetlicy Caritas, którą prowa
dzą siostry urszulanki.
Przy dźwiękach orkiestr dętych z Lwówkg i Niemiec towarzystwo brackie odda*° Pole uczestnikom dożynek. Delega
cje 2 wieńcami i goście powitał na pro9u świątyni proboszcz, ks. kanonik Piotr

Po o k o lic z n o ś c io w y c h
p rz e m ó w ie n ia c h g ości,
najlepsi rolnicy - po jednej osobie z każ
dej gminy - zostali wyróżnieni statuetka
mi siewcy. Z gminy Wronki zaszczytu do
stąpił pan Roman Popielski.
Po obrzędowej ceremonii nastąpiła naj
bardziej przyjemna dla oka i ucha - część
artystyczna, w reżyserii Anny Zalewskiej Powalisz, dyrektora Centrum Kultury w
Pniewach. To była prawdziwa eksplozja
radości, którą dzieliły się z widzami tań
czące i śpiewające dzieci i młodzież. Na
zielonej murawie boiska ponad 250 osób
stworzyło piękne, barwnie widowisko zatytuowane: Ziemia - zielona wyspa, za które
wykonawcy odebrali gromkie brawa.
Jak zwykle na dożynkach była wystawa
sprzętu rolniczego, prezentowały się fir
my z branży rolno - spożywczej i agroturyści. Do zmierzchu trwały występy zapro
szonych zespołów, wśród których wystą
piła wroniecka „Marynia".
/pab/
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Refleksje..
Pogoda dopisała, było słonecznie
i ciepło, a mimo to pniewianie wiel
kiego zainteresowania dożynkami
nie okazali. W tym czasie zapewne
większość zasiadła do niedzielnego
obiadu w rodzinnym gronie. Może
warto o tym pomyśleć organizując
imprezy masowe, aby rozpoczynać
je „po obiedzie", gdy przychodzi czas
na przysłowiowy spacer.
Na dożynkach była też nieliczna gru
pa wronczan, oprócz wymienionych,
nie trudno było zauważyć przewod
niczący rad - gminy i powiatu, dyrek
tora Zetpezet, liderów partii i organi
zacji rolniczych - ludzi, którzy chcieli
tam być lub - z racji zajmowanych
stanowisk -wypadało im być.
Przyglądając się dożynkom powia
towym, tym i poprzednim, zastana
wiam się komu mają służyć - rolni
kom? Tych, poza „funkcyjnymi”, nie
widać. A może lokalnym władcom?
Dla nich chyba też ta impreza do pre
stiżowych nie należy. Bo jak wytłuma
czyć nieobecność połowy wójtów i
burmistrzów gmin powiatu szamo
tulskiego?
Atm osfera dożynek powiatowych,
niestety, nie przypomina ludowego
święta.
4

Inaczej jest na dożynkach wiejskich,
których organizacji podejm uje się
z roku na rok coraz więcej wiosek.
Organizuje je społeczność wsi dla
siebie. Tam widać radość świętowa
nia i ochotę do zabawy. Jest to świet
na impreza integracyjna, wyzwalają
ca w mieszkańcach chęć do wspól
nego późniejszego działania na rzecz
swojej wioski. I to jest bardzo cen
ne. I niech nie przyjdzie nikomu chęć
organizowania gm innych „central
nych” dożynek. Powiałoby chłodem.
Nie urządzajmy widowisk dla pod
trzymywania zdewaluowanej „trady
cji”, której nie da się już na maso
wych spędach opierać.
/pik/
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Z lot P ięćdziesięciolecia

Szkoła nosi nazwę TECHNIKUM MECHANICZ
NO- ELEKTRYCZNE IM. MARIANA BUCZKA
U karanie klasy Im za próbę wym ienienia
spraw dzianów .

CZ.II

1959/60

W tym roku technikum stało się szkołą pięcio
letnią.
W prowadzone zostały godziny wychowaw
cze.

kursie czytelniczym z zakresu techniki.
1968/69

1960/ 61

na obozie w Mierzynie, gdzie pogłębiali swą

tego roku przem ianowane na wychowanie

znajomość języka rosyjskiego.

obywatelskie.

1975/76
1969/70

W tym roku szkolnym rozpoczęła się proce
dura wybierania patrona szkoły.

W szkole było aż 14 klas.

1970/71

Przestał istnieć internat żeński.

Na początku tego roku było 309 uczniów, w

W październiku założona została Spółdziel

tym 48 dziewcząt.

nia Uczniowska.

1971/72

Powstał problem dużej ilości ocen niedosta
tecznych.

Przeprowadzono gruntowny remont w inter
nacie.

1961/62
Zmieniono nazwę szkoły: TECHNIKUM ME

Reprezentacja szkoły (19 osób) przebywała

Lekcje wychowawcze zostały z początkiem

Na wydziale elektrycznym zmieniono specjal
ność na: elektroenergetyka.

1974/75

1972/73

Nie ma już filii w Międzychodzie.
Technikum zajęło I. miejsce w Rejonowych
eliminacjach I. Wojewódzkiego Przeglądu Ze
społów Artystycznych M łodzieży Szkolnej
w Czarnkowie.
1976/77
Szkolna drużyna piłkarska zdobyła mistrzo
stwo regionu.
1977/78
Pojawia się w ydział elektroniczny (specjal

Otwarta zostaje filia technikum dla pracują

ność: elektryczna i elektroniczna automatyka

cych w Międzychodzie.

przem ysłowa).

Nabór do klas technikum (technologicznej,

Rozpoczęto budowę bloków nauczycielskich

Nabór do trzech klas dziennych: elektrycz

elektrycznej i mechanicznej)

przy internacie.

CHANICZNO- ELEKTRYCZNE WE Wronkach.

1962/63
W więzieniu powstała filia wydziału mecha

nej, mechanicznej i po raz pierwszy- elektro

Powstał klub „Z filmem na ty" prowadzony

nicznej.

przez prof. Czesławę Lipską.
1978/79

nicznego (specjalność obróbka skrawaniem).

Nabór do trzech klas dziennych.

Rozpoczęła się budowa internatu przyszkol
nego.
W prowadzony został etat bibliotekarza- bi
bliotekarką- była Joanna Grot.
1963/64
W strzym ano nabór do szkoły zawodowej:
pozostały kl. II i III ślusarskie; tokarskie przeję
ła szkoła przy Spomaszu.
Założone zostało Szkolne Koło P rzyjaciół
Związku Radzieckiego.
1964/65
Zakończono budowę internatu.
1965/66
W nowym budynku internatu zamieszkało 140
w ych o w a n kó w .
1966/67
Adaptacja pomieszczeń dała nowe pomiesz
czenie biblioteki, pracownię mechaniczną,
zamkniętą szatnię.
W szkole działają następujące organizacje
i koła: ZHP, ZMS, PCK, LOK, SKS, TPPR, Sa
morząd Szkolny, Spółdzielnia Uczniowska,
zespoły - śpiewaczy, m uzyczny mieszany,

Twórcy świetlicy Z bójnickiej - rok 1976.
Pierwszy od lewej Jacek Mikołajczak (A mica), Marek Pogorzelczyk (Amicasport), poniżej J anusz Hayn, druga z prawej A nia Ł owińśka - Barańska (SAPO)

m andolinistów, recytatorski, fotograficzny,
elektryczny, mechaniczny, koło fizyków, koło

1973/74

turystyczno- krajoznawcze.
1967/68

Powstaje nowa filia w Pniewach (mechanicz
na dla pracujących)

W podsumowaniu roku w protokolarzu wy
mieniono następujące wykroczenia uczniów:
palenie papierosów, gwizdy, włosy, sprawy
miłosne- spóźnianie na zajęcia.
Młodzież wzięła udział w wojewódzkim kon
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Na początku roku zaczęły się przygotowania
do nadania szkole imienia i przyjęcia sztanda
ru (pieniądze zbierał Komitet Rodzicielski)

1979/80
Młodzież szkolna zaangażowała się w
chody 700- lecia Wronek.
Uczeń szkoły zakwalifikował się do centra1’
nego etapu Olimpiady Wiedzy Technicznej-

Nadanie imienia i przyjęcie sztandaru odbyło
się 29 IV 1974r.
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1999/2000
Zerwana została umowa z KS Amica.
Rozpoczęły się przygotow ania do nadania
szkole im. Powstańców Wielkopolskich i przy

1980/81

1992/93

jęcia sztandaru. Uchwałą rady powiatu sza

Powstało Liceum Ogólnokształcące o profilu

motulskiego nadano szkole imię i zmieniła się

Decyzją kuratorium do szkoły została przyłą
czona Zasadnicza Szkoła Rolnicza w Nowej
Wsi. Tym samym powstał ZESPÓL SZKÓŁ
ZAWODOWYCH we Wronkach.
W szkole nadal działają organizacje i koła zain
teresowań.

podstaw owym . Rozpoczęła istnienie nowa

nazwa na Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców

specjalność elektroniczna (elektronika ogólna)

Wielkopolskich. Szkoła objęła patronatem po

oraz szkoła została laureatem w ogólnopol

mnik Powstańców Wielkopolskich.

skim współzawodnictwie komend szkolnych
OHP. Dyrektor wprowadził zakaz palenia pa

1981/82

pierosów w pokoju nauczycielskim.

Przedmiotem obowiązkowym był język niemiecki.

1993/94

Rada Pedagogiczna postanowiła, że uczeń

Nazwa szkoły została uzupełniona o człon nr1,

przyłapany na paleniu papierosów będzie pła
cić karę w wysokości 50 zł.

łę opuścił ostatni rocznik wydziału chemiczne

1982/83
Nabór tylko do klas elektrycznej i mechanicznej.

powstał Zespół Szkół Zawodowych nr 1. Szko
go. Nabór do dwóch klas elektronicznych, jed
nej elektrycznej i jednej liceum.
1994/95

Przez rozpoczęciem roku szkolnego Rada Pe
dagogiczna decydowała, czy zajęcia dydak

Coraz trudniejsza sytuacja lokalowa szkoły;

tycznie mają odbywać się w soboty. Wniosek

niektóre zajęcia zaczęto odbywać w budynku

nie został przyjęty.

internackim. Poważne problemy wychowaw

1983/84
Trudny egzamin dojrzałości: z 60 przystępują
cych absolwentów klas V maturę zdało 33,

cze- agresja wśród uczniów, dyrekcja zabie
ga w kuratorium o utworzenie etatu psycholo
ga. Wprowadzono wolny numerek od pytania
(zwyczaj podtrzym ywany do dziś).

czyli 55%.

1995/96
1984/85

Naukę rozpoczęło 195 uczniów.
1985/86

Uczennice liceum zostały usunięte ze szkoły,
za wywołąnie fałszywego alarmu o podłoże
niu bomby.

Kuratorium pilskie negatywnie opowiedziało się

Rozpoczęła się współpraca z klubem sporto

za utworzeniem klasy liceum ogólnokształcącego.

wym Amica.

1986/87

2000/2001
1996/97

S zkoła po no w nie ro zp o czę ła w sp ó łp ra cę

Powstało Policealne Studium Zawodowe- ko

Powstało Policealne Studium Zawodowe o pro

lejna część zespołu szkół.

filu informatycznym.

Odsłonięta została w holu szkolnym pamiątko

W szkole zbierano pieniądze na budowę szpi

Od tego roku rozpoczęło się typowanie najlep

wa tablica patrona szkoły.

tala Centrum Zdrowia Matki- Polki.

szych uczniów szkoły do stypendium Preze

Zorganizowana została zabawa karnawałowa.

1987/88

sa Rady Ministrów.

Pod koniec roku rozważano możliwość utworze-

Szkolna drużyna piłki nożnej zdobyła tytuł mi

n|a od następnego roku wydziału chemicznego.

strza województwa pilskiego.
1997/98

1988/89
Szkoła zajęła II miejsce w badaniu wyników

2001/2002
Naukę rozpoczęły dwa oddziały gimnazjum.
Reforma systemu edukacji sprawiła, że w tym
roku nie było naboru do klas pierwszych szkół

Szkoła wzbogaca się o dwie nowe pracow

ponad podstawowych.
Zlikwidowano rudery znajdujące się obok szkoły.

nauczania z języka polskiego w technikach

nie komputerowe.

W ojewództwa.

W utworzonym w Nowej Wsi Liceum Zawo

Częścią zespołu szkół zostało Technikum Che

dowym powstają dwie specjalności: wiejskie

miczne.

gospodarstwo domowe i mechanik operator
1989/90

z KS Amica.

maszyn i pojazdów rolniczych.

Rezygnowano z patrona Mariana Buczka, któ-

Rozpoczęto pracę dwuzmianową.

ty był patronem tylko Technikum Mechanicznoelektrycznego.

M łodzież szkoły redaguje stronę P ryzm a t
w lokalnym czasopiśmie Wronieckie Sprawy.

Obok języka niemieckiego wprowadzony zo

1998/99

2002/2003
Przyjęto statut Zespołu Szkół nr 1 im. Powstań
ców Wielkopolskich.
Rozpoczęto przygotowania do Jubileuszu 55lecia szkoły i mającego mu towarzyszyć zjaz
du absolwentów.
Pow stała now oczesna pracow nia in fo rm a
tyczna. Utworzono je d n ą klasę elektryczną

stał język angielski.

Szkoła przeszła pod zarząd Starostwa Powia

technikum dla pracujących- tryb zaoczny.

1990/91
Oo szkoły powróciły lekcje religii.

towego w Szamotułach.

Nie było naboru do klas liceum profilowanego.

Rezygnowano z wydziału chemicznego, po

teatralne.

wrócił mechaniczny.

Wprowadzono obowiązek noszenia identyfika

1991/92
^ 2kołę opuścił rocznik studium budowlanego.
uPa młodzieży odbyła praktykę zawodową
Holandii.
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Działalność rozpoczął Klub Europejski i kółko

2003/2004
Uroczystości Jubileuszu 55- lecia szkoły i Zjazd
Absolwentów zaplanowano na 20 września 2003.

torów przez uczniów i pracowników szkoły.
Powstała propozycja by nadać szkole imię
Powstańców Wielkopolskich.

Tekst na podstawie nowoopracowanego „Kalendarium Szkoły na L eśn ej”
według Roberta Dorny.
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Ogłoszone w miesiącu lipcu przez UMiG
przetargi na remonty budynków miesz
kalnych są obecnie w fazie realizacji.
W przetargach zostali wyłonieni wyko
nawcy, którzy oferowali naj
niższe kwoty za wykonanie
prac na obiektach. Przetarg
na wykonanie robót dekar
skich i murarskich, na budyn
ku we Wróblewie 13 - wygrała
firma „Format1’ Sp. z o.o. z Wro
nek za 11.321,02 zł. Na wyko
nanie robót dekarskich, murarskich, malar
skich i elektrycznych na budynku przy ul. Klasz
tornej 5 we Wron
kach wygrał Zakład
Budowlany ,,FilBud” S.C. z Sierako
wa za 32.887 zł.
Przetarg na roboty
dekarskie i murar
skie na budynku
we wsi Łubowo 6
-ogłaszano dw u
krotnie. Ostatecz
nie wygrała firma
„Format” Sp. zo.o.
z
W ro ne k
za
28.077 zł.
Wymianę okien w
ilo ś c i 75 szt. w
siedmiu budynkach za kwotę 48 799zł,
9 września w Domu Pomocy Społecznej w
Nowej Wsi odbył sie III festiwal piosenki let
niej zorganizowany przez tenże dom. Festi
wal rozpoczął się od występu artystycznego
zespołu tanecznego Mozaika z Domu Kultu
ry prowadzonego przez p. Violettę Gumną.
P rz e d s ta 
w ił
on
u k ład tanecznylustra oraz
ta n ie c
w spółcze
sny. W konkursie rywalizowało 7 drużyn:
Kolo Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym,
DPS: Wieleń, Trzcianka, Pożarowo, Nowa
Wieś, Gębice, Chojno. Każda grupa zaprezen

wykona firma „Delta" z Wronek. Obecnie
trwa realizacja remontów, a niektóre
z nich są ju ż na ukończeniu. Przy zapla
nowanych remontach pokryć dachowych,

szczególną uwagę zwrócono na sposób
pozbywania się przez wykonawców po
kryć z płyt
e te r n ito 
w ych. In 
w e s to r U M iG z a s trz e g ł
so bie
w
umowach,
l że w s z e l
kie odpady
z azbestu
muszą być
dostarczo
ne do firm
I z a jm u ją 
cych się
: utylizacją,
które odpow iednim dokum entem po

towana na scenie przygotowane przez siebie
2 piosenki. Po zakończeniu części artystycz
nej komisja udała się na naradę, a uczestnicy
na słodki poczęstunek. Komisja w składzie p.
Agnieszka Kowalska, p. Violetta Gumna i p.
Marek Tylka oceniała zarówno zaprezento

twierdzą ich dostawę. Coraz częściej kła
dzie się nacisk na ochronę środowiska.
W Polsce obecnie jest ułożonych ok. 1,5
mld. m2 płyt dachowych i elewacyjnych z
zawartością azbestu oraz ok. 600
tys. km różnego rodzaju rur, a tak
że kanałów wentylacyjnych we
w n ą trz budynków. U sta w ą z
1997r. zakazano stosow ania
wyrobów zawierających azbest.
U n ie s z k o d liw ia n ie odp ad ów
zgodnie z prawem powinno się
już odbywać od momentu wejścia w ży
cie Rozporządzenia Ministra Gospodar
ki z dn. 14 sierpnia 1998r. w sprawie spo
sobu bezpiecznego użytkowania oraz wa
runków usuwania wyrobów zawierają
cych azbest. Rzeczywistość jest trochę
inna. Zainteresowanie czytelników wzbu
dził artykuł w W.S. n r29zdn. 31.07.2003r„
którzy chcą legalnie pozbyć się takich od
padów.
Gdzie można takie odpady dostarczać?
Firmy, które są najbliżej to: „Ekolog"- Po
znań, „Azbest”- Środa Wlkp., „Izopol" S.A
Trzemeszno k/ Gniezna itp.
Zainteresowanych odsyłam do stron in
ternetowych, gdzie pod hasłami: utyliza
cja, składowanie odpadów itp. można
znaleźć adresy także innych firm.

Jan Kwaśny

Wieś (Krystyna Dudzińska, Longina Łabow
ska, Jagoda Zych, Janina Wyrębska, Danuta
Czuba), II- miejsce i srebrną nutkę wyśpie
wał DPS Gębice (Marek Chmielewski, Zby
szek Gruszka, Jan Witczak, Tadeusz Witczak,
Mariusz Onyszczuk), III- miejsce i brązową
nutkę otrzymał DPS Trzcianka (Stanisława
Kujawa, B. Rodak,
Barbara Klimas, Be
ata Jaro szew sk a,
Ewa Lenartowicz).

FESTIWAL PIOSENKI LETNIEJ
wane piosenki jak i włożony wkład w przy
gotowanie strojów.
Wyniki końcowe przedstawiają się następu
jąco: I- miejsce i złotą nutkę zdobył DPS Nowa

P o zo stałe grupy
o trzym ały w yróż
nienia. Natomiast wszyscy uczestnicy otrzy
mali pamiątkowe nagrody. Po rozdaniu na
gród wszyscy uczestnicy wspólnie bawili się
przy rytmach muzyki.

Emilia Ociepa
GLE

Turniej Kręglarski
Par Małżeńskich

ry uzyskał 359 pkt. przed parą Kowalskich
oraz parą Frąckowiaków.

5. Spychała Andrzej (2 7 4 )- Spychała
Marzena (314)- 588 pkt.

Zwycięzców dekorował Prezes K.K.
„DZIEWIĄTKA" Wronki pan Wojciech
Kudliński.

6. Jabłoński Marek (301)- Jabłońska Ali
cja (285)- 586 pkt.
Roman Bączkiewicz

Klasyfikacja
W sobotę 13.09.2003r. na kręgielni we
Wronkach rozegrany został Turniej Krę
glarski Par Małżeńskich. Organizatorem
Turnieju był K.K. „DZIEWIĄTKA” Wronki.
Każdy uczestnik turnieju oddawał po 60
rzutów do tzw. pełnych. Zawody przebie
gły w miłej i sportowej atmosferze. Zwy
ciężyła para małżeńska Woźniaków dzię
ki bardzo dobremu wynikowi Leszka, któ
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1. Woźniak Leszek (359)- Woźniak Gra
żyna (285)—644 pkt.
2. Kowalski Andrzej (3 2 4 )- Kowalska
Teresa (307)- 631 pkt.
3. Frąckowiak Ireneusz (31 6)- Frącko
wiak Bogumiła(297) - 613 pkt.
4. Garczarek Tadeusz (297)- Garczarek
Brygida (309)- 606 pkt.
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W piątek 5 września, w siedzibie
Starostwa Powiatowego w Czarn
kowie, jedenastu członków Związ
ku Represjonowanych Politycznie
Żołnierzy Górników otrzymało
awans na wyższy stopień, a dwóch
odznaczono Krzyżem Związku.

też radni, itp. Tym razem - jako prasabyłam jedyną przedstawicielką gminy!
(poza zainteresowanymi).
Na wstępie prezes Zarządu Koła Rejo
nowego Witold Jaremba podziękował
wszystkim, którzy przyczynili się do po
wstania sztandaru Zawiązku.

W uroczystości udział wzięli sta
rosta p ow iatu c z a rn ko w sko trz c ia n e c k ie g o W ie sła w Maszewski, burmistrz Czarnkowa
Franciszek Strugała, komendant
WKU Piła ppłk Wojciech Krajew
ski, przedstawiciele władz samo

wolonej pracy w kamienioło
m ach, tak m y w rzekom o
wolnym kraju, rzekomo wol
ni obywatele, zmuszeni byli
śm y wbrew naszej w oli do
ka torżnicze j pracy. D zisiaj
nasze ofiary, troski, kalectwo,
składam y u stóp Pana Na
szego Jezusa M iłosiernego, a Ciebie
Ojcze Święty prosimy o. wstawien
nictwo do niego w modlitwach".
Prezes Witold Jaremba poinfor
mował również, że uchwałą Kra
jowego Zarządu Związku uznano
dzień 5 września Dniem Żołnie

Wspomniał o pięknej uroczysto
ści poświęcenia go
________
i u d zia le pocztu
szta nd aro w e go w
różnych uroczysto
ściach p a ń s tw o 
wych.

rza Górnika.

Mówił również o au
diencji u Jana Paw
ła II, w której uczest
niczyła 15- osobo
wa
d e le g a c ja
Zw iązku. Złożono
wówczas papieżo
wi meldunek, w któ
rym czytamy:

rządowych z Trzcianki, Ryczywołu, przed
stawiciele posłów i senatorów.
Po raz kolejny zabrakło przedstawiciela
'władz Wronek, czym nieusatysfakcjonowani byli kombatanci Ziemi Wronieckiej.
W maju w Czarnkowie Związek otrzymy
wał sztandar, na tej uroczystości zabra
kło również przedstawicieli wronieckiej
władzy, a szkoda, ponieważ zaintereso
wanym bardzo zależało na ich obecno
ści wronieckich. Przecież oprócz burmi
strza i jego zastępcy w urzędzie pracuje
kilka osób, które mogłyby reprezentować
Wroniecką włądzę na zewnątrz (sekre
tarz, rzecznik, specjalista od kultury, czy
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„My represjonowani
żołnierze- górnicy, rekrutu
ją cy się z oddziałów Arm ii
Krajowej, synowie Sybiraków, rzemieśl
ników i chłopów, nie podający się kolek
tywizacji wsi polskiej, oficerów i nauczy
cieli, uczestnicy walk w różnych organi
zacjach niepodległościowych,
sta je m y p rze d Tobą O jcze
Święty, nasz nauczycielu, ster
niku łodzi Piotrowej i m eldu
jem y: Zawsze byliśmy wierni i
służyliśm y Panu Bogu... Za
wsze w sercach naszych była
O jczyzn a i b y liś m y w ie rn i
sztandarom, na których wid
niało hasło “Bóg, Honor, Ojczy
zna". Za nasze p o 
chodzenie społecz
ne, za n a s z ą hardość, z n ie w o lo n o
nas w latach 19491959 do pracy w ko
palniach węgla, uranu i kamie
niołomach. Praca trwała czę
sto w ię c e j n iż 12 g odzin.
Z trzech tysięcy zatrudnionych
z kopalniach uranu, pozosta
ło nas kilkudziesięciu. Było
nas łącznie 200tys., z tego
1Otys. z o s ta ło ka le kam i, a
śmierć poniosło tysiąc osób.
Podobnie ja k Ty, za sprawą
okupanta doświadczyłeś znie

W czasie uroczystości w starostwie, od
znaczono Czesława Cieślika ze Skrzatusza i Feliksa Spychalskiego z Wielenia
Krzyżami Związku.

PERW SZY Z PRAWEJ
burmistrz

C zarnkowa ,

DRUGI STAROSTA

Ponadto 11 żołnierzy-górników, otrzymało
awans na wyższy stopień wojskowy.
Byli wśród nich mieszkańcy naszej gmi
ny: Stanisław Filipowski z Wronek, An
toni Duda z Biezdrowa i Józef Przybył
z Nowej Wsi.
Na zakończenie uroczystości wykonano
wspólną fotografię na schodach urzędu.
Red.

PIELGRZYMKI
Jestem przy nim przez cały dzień
on wie o tym,
on wie dlaczego
jestem po prostu, nie, że muszę,
tylko od siebie do siebie, bo on jest
a ja wiem, że on wysłucha i pomoże
je st i ja jestem w nim.
Żołnierze z Pomorskiego Okręgu Woj
skowego wyruszyli z Bydgoszczy na XII
pieszą pielgrzymkę na Jasną Górę.
500 żołnierzy i całe wojskowe zabezpie
czenie logistyczne i sanitarne jechało
codziennie za żoł
nierzam i, aby od
ś w ie żyć się przy
skromnym wojsko
wym natrysku, na
sycić przy pysznej
wojskowej kuchni.
5:00 p ob ud ka, z w ija n ie n am io tó w
i śniadanie, na drogę suchy prowiant;
cztery puszki, chleb i litrową wodę. Co
dwie godziny (3) godz. postój żołnierski,
odpoczynek, czas na puchy i suchy chleb
i tak aż do miejsca postoju noclegowe
go. Miejsce noclegu przy szkołach, ko
ściołach, remizach. Czekała już na nas
kuchnia i prysznic na kółkach. Trwa roz
wijanie nam iotów i przygotowanie do
obiadokolacji. Po posiłku, jak co dzień,
odbywała się Msza św. w miejscowym
kościele, a na koniec naszej drogi do
Matki Bożej Częstochowskiej został od
śpiewany w gronie męskiego głosu Apel
Jasnogórski, po czym żołnierze po cięż
kim dniu zasypiali w namiotach, aby ju
tro znowu się modlić, śpiewać w drodze
pielgrzymowania na Jasną Górę.

pielgrzymki braci cywilnych. Przeprośna
Górka k / Częstochowy była miejscem
spotkania się całego wojska jak i woj
ska zagranicznego z Niemiec, Słowacji
na mszy św. o godz. 8:00 w 14 sierpnio
wy dzień w piątek brało udział 2 tys. żoł
nierzy na czele z generałem broni Edwar
dem Pietrzykiem (dow. wojsk ląd.) i jego
ekscelencją ks. biskupem polowym WP
Sławojem Leszkiem Głódziem. Ta żoł
nierska modlitwa zakończyła XII Pieszą
Pielgrzymkę na Jasną Górę WP. Ostat
nim odcinkiem był przemarsz pod obraz
Matki Bożej Częstochowskiej.

Każdy pielgrzym w polskim czy zagranicz
nym mundurze mógł głęboko przeżyć tę
prawdę, że pielgrzymi wielu Państw two
rzyli wspólnotę Ludu Bożego.
Była to wspólnota modlitwy wzajemnej
życzliwości i niezwykłej żywiołowej rado

ści. Pielgrzymka była dla wielu jej uczest
ników czasem spotkania z Chrystusem i
Jego Matką, która w Częstochowie wypra
sza nam zdrowie duszy i ciała. Wielu
uczestników tego właśnie doświadczyło.
Przed Obrazem wielu żołnierzy klęczy w
modlitewnym skupieniu. Uderza wielka
cisza panująca w tym miejscu. Cisza wy
pełniona modlitwą. Co chwilę któryś z
żołnierzy przystępuje do sakramentu po
kuty i pojednania. Spowiada ich kilku
księży kapelanów. U wielu żołnierzy ró
żaniec w ręku, niektórzy czytają Pismo
Ś w ięte, a inni
wpatrzeni i zamy
śleni... Kto jak nie
oni - żołnierze w
m un du ra ch szli
na Jasną Górę po
to, aby pomodlić
się przez je d n ą
godzinkę przed Cudownym Obrazem
Matki Bożej Częstochowskiej kto jak nie
wszyscy pielgrzymi, którzy kroczyli do Czę
stochowy, czy to cywile czy żołnierze two
rzyli jedną wielką Owczarnię.
RADZI.
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Dziennie nasi żołnierze przebywali śred
nio po 38 km. W czasie marszu kapelan
i żołnierze odmawiali różaniec łączyli się
w śpiew prowadzący przez (brata) żołnie
rza zawodowego chor., zwanego trady
cyjnie jak na pielgrzymkę brata Tomka.
Ludzie w m undurach pielgrzym ujący
z intencją do Cudownego Obrazu Matki
Bożej, żołnierze w ciężkich butach szli
w bólu za własne grzechy przeprosić
i pomodlić się, podziękować i prosić...
Może trudno wyobrazić sobie żołnierzy
modlących się i pielgrzymujących do ta
kiego cudownego m iejsca, jakim jest
obraz w Częstochowie ale to są ludzie
którzy co dzień służą Ojczyźnie i również
Bogu. Żołnierze witani przez mieszkań
ców mijanych wiosek i miasteczek wy
woływali dreszczyk emocji widoczny na
twarzach pań. Emocje pielgrzymowania
żołnierzy WP są czasami większe niż
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Delegacja Klubu Kiwanis
na weekend z wizytą we Wronkach
Delegacja Klubu Kiwanis z Beverwijk
będzie przebyw ała we W ronkach w
dniach od piątku 19 do poniedziałku 22
września w Holetu Olympic. Ta wizyta jest
wizytą oficjalną Komisji Twinning Polen
tego Klubu, która przyjeżdża, aby wspo
móc inicjatorów z Wronek przy utworze
niu takiegoż Klubu.
We Wronieckich Sprawach wspominali
śmy już kilka razy tego lata o Kiwanis. Na
początku maja Cees de Lange (prezy
dent Klubu Kiwanis Beverwijk) i Wim
Spruit (przewodniczący Komisji Twinning
Polen) - jako członkowie delegacji Sto
warzyszenia W spółpracy Beverwijk Wronki, odwiedzili kilku m ieszkańców
Wronek zainteresowanych utworzeniem
takiegoż Klubu także we Wronkach. Ini
cjator pomysłu Tomasz Ziółek (dyrektor
S.A.P.O., także przewodniczący Komisji
Wronki - Beverwijk) i ja utrzymujemy w
tej sprawie już od kilku lat kontant i cu
downym jest to z jakim entuzjazmem i
zaparciem zainteresowanie Klubem Ki
wanis Wronki rośnie przez cały ten czas.
Komisja z Beverwijk ma ochotę na od
wiedzenie Wronek. Grupa siedmiu osób
chce pomóc zarówno radą jak i czynem,
teraz i w przyszłości, aby nie tylko utwo
rzenie Klubu Kiwanis Wronki, ale także
jego przyszłościowe działalności stały się
sukcesem.
Holenderska delegacja składa się z:
Gerarda Jagers (managera fabryki stali
Dorus IJmuiden, wcześniejszej Hoogovens), Roba Koppelaar (bankiera i do
radcy przedsiębiorstw), Ceesa de Lan
ge (management consultant), Theo Weterings (burm istrz Beverwijk), Arjaen
Kersten (dyrektora Kennemer Theater i
Centrum Kongresowego) i Wima Spruit

( p u b lic y s ty ,
członka Rady
Miasta Beverwijk, głowy de
legacji z Beverwijk).

Adwokat V incent Kellenaar (także czło
nek Rady Miasta) i notariusz Erie Ros
niestety nie mogą przyjechać ze wzglę
du na ich obowiązki tutaj na miejscu. Tak
ja k w maju grupa będzie w spierana
przez tłumaczkę Danę W ester - Nowarę. Jak w iadom o pom aga ona wielu
mieszkańcom Beverwijk w tłumaczeniu
listów, wiadomości i jest stałą tłumacz
ką w czasie pobytu delegacji i grup z
Wronek w Holandii.
Wszyscy biorący udział są zadowoleni z
tego, że burmistrz Beverwijk Theo Weterings jest członkiem tej delegacji. Zda
rza się to poraź pierwszy od czasu współ
pracy pomiędzy Beverwijk i Wronkami,
że burmistrz naszego miasta odwiedzi
Wronki. Nie przyjeżdża on jednak oficjal
nie jako burmistrz Beverwijk (na pewno
innym razem), ale jako członek Klubu
Kiwanis Beverwijk; faktem jest to, że przyjedzie i zapozna się z jedynym zagranicz
nym miastem partnerskim, które posia
da Beverwijk. Dlatego na pewno odbę
dzie się rozmowa pomiędzy nim, burmi
strzem Wronek i przewodniczącą Rady
Miasta. Dla pana Weterings jest to także
możliwość zapoznania się nie tylko z
miastem, ale także z jego mieszkańca
mi. Kilkanaście lat temu - jako student podczas swojej prywatnej wizyty poznał
on już Polskę i zna troszeczkę ten kraj.
Od czasu jego mianowania na burmi
strza, 7 maja 2001, informowałem go o
rozwoju panującym w Polsce ogółem i
w szczególności we Wronkach. Plany
miasta, broszury o mieście, o kilku przed
siębiorstwach, ale także o turystycznych
inicjatywach, są w jego posiadaniu.
Burmistrz Theo Weterings (urodzony 18
kwietnia 1959) jest mężem Wilmy i mają
trójkę dzieci. Rodzina jest rzymsko-kato
licka. Burmistrz jest
członkiem W D , par
tii liberalnej, Ludo
wej Partii Wolności i
Demokracji.

G rupa zaożycielska K iwanis - W ronki

Od 1994 do 2001 był
on członkiem Rady
Miasta Rijswijk (nie
daleko Hagi) i pra
wie w tym samym
c z a s ie c z ło n kie m
Stanów Prow incjo
n a ln ych
(19 99 2001). W tym czasie
był on także kierow
n ikie m innych in 
stancji. Zanim został

WE BUILD
członkiem Rady Rijswijk był kierowni
kiem oddziału do Spraw Ekonomicznych
prowincji Zuid - Holland (1990-1994),
przedtem kierownikiem biura do spraw
rozporządzeń finansowych tej samej pro
wincji (1987-1990).
W dalekiej przeszłości był także członkiem
Rady Miasta w Diemen (prowincja Noord
- Holland), gdzie wtedy także mieszkał
(1986-1990) i w 1882-1885 piastował tę
samą funkcję w Tilburg (prowincja Noord
- Brabant), gdzie studiował.
Theo Weterings ukończył w 1984 studia
na Katolickim Uniwersytecie Brabant i
ma doktorat z ekonomii (specjalizacja na
uki zarządzania).
Nadchodząca wizyta naszego burmistrza
jest, moim zdaniem wspaniałą odpowie
dzią na kilkakrotne wizyty burmistrza Wro
nek, Kazimierz Michalaka, w naszym mie
ście i naszym kraju. Także osobiście cie
szy mnie bardzo ten krok, nawet mnie
rozczula, ponieważ to przybycie „najważ
niejszego mieszkańca Beverw ijk” jest
dla mnie w jakiś sposób ukoronow a
niem gorących, przyjacielskich stosun
ków pomiędzy mieszkańcami tych dwóch
m iast, kontaktów które s ięg ają 1981
roku. Także on zapozna się z gościnno
ścią Polski, ciepłym uśmiechem i przy
jaźnią mieszkańców tego kraju. Dla tych,
którzy już kilkakrotnie odwiedzili Polskę,
są to powody, dla których ciągle wracają.
To wszystko nie kończy się jednak na wi
zycie delegacji we Wronkach. Planuje się,
że kiedy Klub Kiwanis Wronki otrzyma
swój oficjalny status, prawdopodobnie w
2004, wszyscy członkowie klubu z Beverwijk, razem ze swoimi partnerami, przyjadą do Wronek, aby uczcić ten fakt (zwany
tutaj chartering). Chartering Klubu Beverwijk odbył się, w przeszłości, „akademic
kim posiedzeniem” w Dużym Kościele
(Grotę Kerk) i zakończył się przyjęciem
galowym w Kennemer Theater. Klub z Beverwijk będzie partnerem Klubu z Wro
nek, sprosta niektórym międzynarodowym
wymaganiom i wręczy sztandar, młotek
prezydencki i dzwonek. Klub z Beverwijk
wspomoże (finansowo) także w humani
tarnych działaniach nowego klubu we Wron
kach. To będą dwa Kluby, którego członko
wie będą działali jako bracia i siostry.
Wim Spruit
(Tłumaczenie: Małgorzata
Pietrzykowska - Meijer)
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KARTKA Z HISTORII POLSKI

POROZUMIENIASIERPNIOWE :
1980
:

; L ekcja H istorycznej ■
;
P rawdy
-

Przedszkolne
Nowinki

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■a

Bardzo się cieszę, że mój art. pt. “Lekcja
historycznej prawdy”, a dot. wydarzeń
poprzedzających wrzesień 1939r. wywo
łał wśród naszych Czytelników tak duże
zainteresowanie. Proszą Państwo, by
przybliżyć również prawdziwą historię
dnia 17 września 1939r., ponieważ są
dzą Państwo, że zbyt mało się pisze i
mówi o tym wydarzeniu w historii Polski.
Jak już zapewne wiedzą nasi Czytelnicy
dnia 17 września 1939r. , rozpoczęła się
sowiecka agresja na Polskę.
O godz. 3:00 zastępca komisarza spraw
zagranicznych ZSRR Władimir Potiomkin odczytał ambasadorowi polskiemu
w Moskwie Wacławowi Grzybowskiemu
notę sowiecką, mającą uzasadnić doko
nanie agresji na Polskę: “Państwo pol
skie i jego rząd faktycznie przestały ist
nieć, dlatego też i umowy zawarte mię
dzy ZSRR a Polską utraciły swą moc. (...)
Rząd sowiecki nie może nadal pozosta
wać neutralny w obliczu tego stanu rze
czy. Nie może również zachować się obo
jętnie w sytuacji, w której bracia Ukraiń
cy i Białorusini zostali pozostawieni bez
obrony na łasce losu”.
Wiemy, że Armia Czerwona przekroczyła
wschodnią granicę Polski na całej dłu
gości. Je dyn ą polska obronę ponad
1500-kilometrowej granicy stanowiło 25
batalionów Korpusu Ochrony Pograni
cza. Przeciwko walczącym 25 dużym jed
nostkom polskim (dywizje i samodziel
ne brygady) stanęło w tym momencie 75
dużych jednostek Wermachtu, do których
doszły 52 wielkie jednostki Armii Czer
wonej (zgrupowane były w 2 frontach Białoruskim i Ukraińskim. Było to łącz
nie ok. 500 tys. żołnierzy wspieranych
przez 4 tys. czołgów i ponad 1 tys. samo
lotów. W tej nowej sytuacji dyrektywy
marszałka Edwarda Rydza - Śmigłego
nakazywały wycofanie wojska i sprzętu
do Rumunii i na Węgry oraz unikanie
walki z Arm ią Czerwoną poza obroną
konieczną. Sowiecka napaść na Polskę
ostatecznie przekreśliła koncepcję dal
szej obrony Ojczyzny.

opr. Zofia Bąk
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Strona rządowa podpisała porozumienia
z komitetami strajkowymi w Szczecinie 30. 08 - Gdańsku —31. 08 - oraz w Ja
strzębiu - 3. 09.
Oto niektóre postulaty złożone przez straj
kujących mające charakter ogólnospo
łeczny:
- utworzenie niezależnych wolnych związ
ków zawodowych
- zagwarantowanie prawa do strajku
- wolności słowa i druku
- podjęcia rzeczywistych działań mających
na celu wyprowadzenie kraju z kryzysu
- zniesienia przywilejów MO, SB i apara
tu PZPR
- podwyżek płac
- realizacji pełnego zaopatrzenia rynku

Jednym z punktów rocznego planu dy
daktyczno- wychowawczego Przedszko
la nr 1 w roku szkolnym 2003/2004 jest
nadanie imienia naszej placówce. W
związku z tymm przedsięwzięciem, pani
dyrektor Małgorzata Kiełpińska opraco
w ała regulam in konkursu na nazwę
przedszkola, który został zatwierdzony
przez Radę Pedagogiczną. Wszystkich
chętnych rodziców oraz dzieci serdecz
nie zapraszamy do udziału w nim.
Regulamin konkursu na nazwę przed
szkola nr 1 we Wronkach
1. Konkurs na nazwę Przedszkola nr 1
odbywa się na terenie placówki w dniach
od 15. 09 do 17.10.2003 r.
2. W konkursie mogą brać udział wszyst
kie grupy wiekowe, rodzice, nauczyciele,
personel techniczny.
3. Z każdej grupy wiekowej, od rodziców,
nauczycieli, personelu może wpłynąć do
wolna ilość propozycji.
4. Propozycję nazwy Przedszkola oraz
imię i nazwisko autora należy wpisać na
kartkę i wrzucić do urn umieszczonych
przy III wejściach do Przedszkola.

- wprowadzenia wszystkich sobót wol

5. Komisja powołana na Radzie Peda
gogicznej w dniu 25.08.2003 r. jest upo
ważniona do rozstrzygnięcia konkursu i
ogłoszenia wyników.

nych od pracy

W skład komisji wchodzą:

- skrócenia czasu oczekiwania na miesz

Małgorzata Kiełpińska- przewodnicząca
komisji,

- poprawy warunków pracy służby zdro
wia

kanie, itd.
Rząd zaakceptował właściwie wszystkie

Przedstawiciele Rady Pedagogicznej

postulaty strajkujących, łącznie z utwo

Przedstawiciele Rady Rodziców.

rzeniem niezależnych “samorządnych"

6. Ogłoszenie wyników konkursu na na
zwę P rzedszkola nr 1 o dbędzie się
20.10.2003 r.

związków zawodowych. Nowe związki
miały uznawać kierowniczą wolę PZPR.
Pomimo tego "polski sierpień" zakończył
się dla robotników bilansem zdecydowa
nie dodatnim. Ówczesne władze PRL po
raz pierwszy zostały zmuszone do tak
dużych ustępstw politycznych. Warto od

7. Uroczystość nadania nazwy Przed
szkola nr 1 nastąpi w maju 2004 r.
8. Zwycięzca otrzyma nagrodę niespo
dziankę.
Wszystkim uczestnikom życzymy P °'
wodzenia.

notować fakt, iż w strajkach sierpniowych

Dyrektor Małgorzata Kiełpińska

udział wzięło ok. 750 tys. osób z przeszło

Rada Pedagogiczna

700 zakładów pracy.

Rada Rodziców

Dorota Nowak
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P ożegnanie lata w S amołężu
W niedzielę 14 września w Samołężu
odbył się Festyn Sportowy dla dzieci
„Pożegnanie lata”. Organizatorami festy
nu była: Rada Sołecka wsi Samołęż oraz
LZS „Grom” Samołęż. Patronat nad im
prezą objął Gminny Ośrodek Profilakty
ki i Rozwiązywania Problemów Alkoho
lowych.

Rozegrane zostały następujące
konkurencje:
Rzut lotką do tarczy
I- Sommerfeld Adam, II- Nowacka Jo
lanta, III- Przydryga Patryk, IV- Nitek We
ronika

Rzut piłką do kosza
I- Mądry Łukasz, II- Dąbrowska Sylwia,
III- Bąk Jagoda, IV- Sroczyński Adam
Strzał do bramki
Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni
Rzut piłką do puszek do lat 8
I- Mądra Marta, II- Sroczyk Dominika, IIINitek Joanna, IV- Przydryga Dominik
Rzut piłką do puszek od 8 -14 lat
I- Kabaciński Krystian, II- Szymkowiak Ar
tur, III- Nowacka Jolanta, IV- Szymkowiak
Mateusz
Bieg w worku
I- Nitek Joanna, II- Chojan Ilona, IIISommerfeld Patrycja, IV- Hojan Eweli
na
Piłka nożna
I- drużyna w składzie: Mikołajczak Bła
żej, Dolata Karol, Dolata Michał, Som
merfeld Adam
Przeciąganie liny
l-Ludwiczak Adam, Dąbrowska Natalia,
Orzechowska Aneta, Rybacka Marta

Z- mistrzem Chideo Ochi’m- 8 dan JKA
(Japan Karate Association) trenow ali
śmy już parę lat temu w Warszawie. Od
ubiegłego roku H. Ochi jako od
powiedzialny z ramienia JKA za
rozwój karate shotokan w Euro
pie co roku odwiedza i będzie
odwiedzał Polskę. A dokład
nie Poznań- centrum pol
skiego karate shotokan. Kil
ka dni temu 6-7 września na
zaproszenie Polskiej Fede
racji S h otoka n
K arate
uczestniczyliśm y w kursie
specjalnym (sem ina riu m )
Prowadzonym przez tego wy
bitne go ja p o ń s k ie g o m i
strza. Mimo swoich 64 lat za
chował dużą sprawność. A
nade wszystko humor i po
goda ducha nie opuszczały
9° ani na chwilę. Osobne
treningi dla dzieci to doskona*a lekcja dla nas, instruk
torów, jak nawiązać szczery i przyjazny
kontakt z maluchami. (Zbędny był nawet
Numacz). Z kolei treningi dla zaawanso
wanych (brązowe i czarne pasy) to lek
cja pokory. Tutaj nasze maluchy mogły
S|ę przekonać, że ich instruktorzy to też

Ci

Zwycięzcy poszczególnych konkurencji
zostali nagrodzeni, a pozostali otrzymali
słodycze i upominki.
Cieszymy się, że dopisała nam piękna
pogoda, dzięki której na festyn przybyły
nie tylko dzieci, ale i wielu dorosłych.

W tej konkurencji na szczególne uzna
nie zasługuje drużyna z najmłodszymi
uczestnikami, którzy pomimo młodego

Organizatorzy dziękują panu Janickiemu
za nagłośnienie.

nie supermeni i wiele się jeszcze mu
szą uczyć.

Naprawdę było warto. Pojechać mógł
każdy, bowiem podzielono nas na grupy:
od zupełnie początkujących po instruk
torów z czarnymi pasami. Wszyst
ko to (wraz z noclegiem, doskona
łe warunki sanitarne, na miejscu
bar- kawiarenka) za jedyne 10- 20
euro, zależnie od grupy za
awansowania. Resztę pokry
wa związek. Trzeba tylko być
zrzeszonym w klubie, stowa
rzyszeniu, sekcji itp.

KARATE WE WRONKACH

'

wieku byli bardzo dzielni tj.: Hojan Wikto
ria, Hojan Ewelina, Chojan Ilona, Kawka
Monika, Przydryga Patryk

A. H. Fąferek

N astęp na w iz y ta m istrza
O ch ieg o w p a ź d z ie rn ik u
2004r. Czekam y n ie cierpli
wie. Póki co, czeka nas cały
rok treningów, turniejów, spo
tkań, staży, latem obozy...

Na zakończenie seminarium odbyła się
„Sayonara" (po jap. do widzenia). Wszy
scy w dużej sali mogli spotkać się z H.
Ochim, porozmawiać z nim, posłuchać
ciekawych wspomnień, anegdot itp.

Piękne dyplomy, jakie otrzy
mał każdy uczestnik tegorocz
nego stażu będązapewne za
chęcać do całorocznej pracy.
Tego, na rozpoczęcie „sezo
nu”, życzę wszystkim ćwiczą
cym i zapraszam nowych chętnych do
grupy początkującej. Sala ZSZ nr2 po
n ie d z ia łe k - 18.30, środa 19.30, teł.
693198427

Tomasz Tomczak

---------------------------
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Klub Sportowy Amica
informuje wszystkich sympatyków
i kibiców Arniki Wronki,
że organizuje wyjazd na mecz:

Legia Warszawa vs Amica Wronki
/sobota 13 października 2003/
Koszt wyjazdu do Warszawy: 60,00 zł/1 os.
Koszt wyjazdu na mecz pucharowy do Świnoujścia: 40,00 zł/1 os
(W koszty wliczony jest bilet wstępu na mecz!)

Ilość miejsc ograniczona!
Zapisy wraz z jednoczesną wpłatą przyjmuje pani
Dorota Konieczna, tel. (67)25 45 554 (sekretariat Sekcji Młodzieżowej Arniki).
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

A reacja płyty boiska we W róblewie

M ałgorzta Ł awniczak

NIEODPŁATNIE WYKONAŁA FIRMA

CZĘSTUJE MŁODYCH SPORTOWCÓW

Panderoza

DOMOWYMI ROGALIKAMI

K ibice C zarnych są bardzo
KULTURALNI. T ym RAZEM WMANEW”
ROWANI ICH W BRZYDKA SPRAWĘ
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Doskonale utrzymane obiekty sportowe
Arniki są coraz częściej miejscem nie tyl
ko zgrupowań kadry, ale różnego rodza
ju rozgrywek. Dotyczy to zarówno wizytów
ki sportowej regionu położonej na Le
śnej ja k też
tego p o ło żo 
nego w Popowie, posiada
ją c e g o
w
sw oim ko m 
pleksie 5 zna
komicie utrzymanych boisk. W miniony

piątek był on miejscem
e lim in a c y jn e g o m eczu
Mistrzostw Polski Repre
zentacji Okręgowych In
sp e kto ra tó w Z akła dó w
Karnych Poznania i Lubli
na, z których to pierwsza
pełniła obowiązki gospo
darza. Selekcjoner repre
zentacji Okręgu, dobrze
znany w środowisku pił
karskim (trener Arniki, mi
strzów Polski do lat 17)
Grzegorz Figas powołał
na ten mecz zawodników
z czterech zakładów: Ra
wicza, Koziegłoów, Lubu
ska no i oczywiście Wro
nek, które reprezentowali
Jarosław Jezierski, Da
riusz Dudek, Robert Ma
kówka, Tomasz Pospiesz
ny, Sławomir Łożyński, Marek Prętki, Ar
kadiusz Kurowski, Piotr Waszyński, Bła
żej Gacek oraz Marceli Sovermann. Trzej
Pierwsi tworzą szkielet Świtu Piotrowo,
następni dwaj szlify zdobywali w juniorach Arniki- obecnie grają w „Warcie"
Wartosław, Prętki jest podporą defensy
wy „Czarnych" Wróblewo, a pozostali też
fhieli w przeszłości występy w drużynach.
W przeciwnej drużynie również wystąpili
2awodnicy grający obecnie lub w prze
szłości w klubach takich jak Lublinianka, Granica Dorohusk, Chełmianka, toteż nic dziwnego, że obie drużyny solid
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nie się rozgrzewały, a szanse przed me
czem były wyrównane.
Początek był pomyślny dla gospodarzy.
Znany w Wielkopolsce m.in. z występów

w G roclinie Jacek C hrom iński ju ż w
2.min. uzyskał prowadze
nie dla P ozna
nia. P ie rw szy
kwadrans nale
ża ł je d n a k do
L u b lin ia n . Po
bramkach Grze
gorza Tubikiewicza i Zbigniewa
Leśnickiego ob
jęli prowadzenie
2:1, jedyne w tym
meczu, gdyż na
p rze rw ę sch od z i li
p rz e g ry w a 
jąc 2:5. Przemy
sław Staniszew
ski, Krzysztof Kę
dzia, Jerzy Janic
ki i C hrom iński
wpisali się na li
stę s trz e lc ó w .
Tuż po wznowie
niu goście zbliżyli
się na 3:5 , lecz
bram karz m ie j
scowych nie był
bez winy. Tłuma
czył później Jarek
Jezierski: fo mój

trener Figas mógł przyjmować gratula
cje i życzenia powtórki sukcesu z lipca
b.r., kiedy ze swymi chłopcami sięgnął
po tytuł, a teraz na finały do Ustki wyjeżdża
ze znacznie
s ta rs z y m i
już mężczyz n a m i .
A składali je
d y re kto rzy
ZK w Rawi
czu- Marek
Jop, Chełmie- Jan Kuźniarz, WronkachAndrzej Walkiewicz i Zenon Wiczyński.

T
Po spotkaniu gospodarze zaprosili przy
jezdnych na poczęstunek, przy którym
można było podzielić się wrażeniami z
meczu, powymieniać się doświadcze
niami, a na zakończenie wizyty gości z
Lubelszczyzny odbyło się zwiedzanie
obiektów Arniki, które zrobiły na nich
ogromne wrażenie. Na mogło być zresz
tą inaczej, skoro przewodnikiem był Le
szek Andrzejewski, kierownik II- giej dru
żyny klubu, od początku z nim związany.

czwarty mecz w tygo
dniu. W niedzielę mi
strzowski, a w środę
pucharowy ze Świtem
i w poniedziałek z oldb ojam i.
N astępne
bramki wpadały już tyl
ko do bram ki gości.
P ię c io k ro tn ie C h ro 
miński oraz Nowicki i
Kędzia podwyższali re
zultat, który zrobił się
niecodzienny 12:3, a
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pasje

W cieniu pobytu kadry i meczu Arniki z
Wisłą Kraków, a więc wielkich piłkarskich
wydarzeń oddano do użytku na obiektach
w Popowie pierwsze pełnowymiarowe
boisko do rozgrywek Orlików w powiecie
szamotulskim. Dla średnio zorientowa
nych nie byłoby w tym nic dziwnego, gdy
by nie fakt, iż jeszcze w listopadzie ub.
roku był to plac przeznaczony do parko
wania samochodów a w ciągu niespeł
na 9 miesięcy zamieniony został na ide

alne boisko piłkarskie o wym. 62x40.
Budowniczym tego przedsięwzięcia był
pan Marian Wąchalski zatrudniony tam
w ła śn ie na sta n o w isku gosp od arza
obiektów, jednak tylko laik może sądzić,

D R U G A M IŁ O Ś Ć PA N A M A R IA N A
że takie cacko można zbudować nie wkła
dając w tą pracę serca. I to od świtu, gdy
jest czas zraszania, do późnych godzin
wieczornych, gdy jest czas podlewania,
o podcinaniu, wyprawianiu i doglądaniu
codziennym panu Marianowi nie trzeba
przypominać. Podkreślił to Prezes PZPNMichał Listkiewicz wizytując 4 września
Popowo. Dodał, iż w tych warunkach suk
cesy młodzieży Arniki przestają go dzi
wić. Opinia prezesa nie wynikała bynaj
mniej z kurtuazji, gdyż jako szef PZPN
zna wszystkie polskie stadiony i zazwy
czaj jest surowy w ocenach, a jako ob
serwator FIFA odwiedza miesięcznie kil
ka na całym świecie i na ich tle infrstruktura Arniki jest imponująca.
Pan Marian prowadzi obiekt 11- ty rok.
Gdy zaczynał była tam jedna zdatna do
gry płyta, obecnie jest ich pięć najwyż
szej jakości, na których codziennie 5- 6
drużyn trenuje. Mecze rozgryw ają tutaj
grupy dziecięce (120 zawodników) aż
po oldboi. W sumie 7 drużyn tygodnio
wo. Nie zdarzyło się w historii, aby kto
kolwiek zgłosił zastrzeżenia p. M aria
nowi, co do przygotowania meczu, czy
stości, porządku.

I liga Górnik Zabrze- Amica 1:2
Przed kolejnym meczem szanse obu
drużyn na zwycięstwo wydawały się wy
równane i wynik był sprawą konsekwen
cji w realizacji taktycznych
założeń przedmeczowych.
A że w tym trener Majewski
upatruje klucz do sukcesu
wiemy od lat. Jedyną nie
wiadomą tego meczu była
wartość piłkarzy z ligi włoskiej, którzy po
jawili się w Górniku.

Marian Wąchalski, mimo iż jest zatrud
niony w Arnice od początku istnienia klu
bu, posiada piłkarski życiorys znacznie
dłuższy. Mało kto pamięta, ale w latach
70- tych był prezesem LZS „Warta" Po

strzelców. Po przerwie na miejsce Arka
diusza Bąka, który jakoś nie może się
spełnić we wronieckim klimacie, wszedł
Marcin Burkhardt, który wrócił po kilkuty
godniowej przerwie spowodowanej kon

powo, który to był jednym z prężniejszych
w naszej gminie. Niespełna 20 lat był też
ska rb nikiem Rady G m innej LZS we
Wronkach, która była czołową w kraju.
Szczególnie ciepło pan Marian wspomi
na współpracę z Wiesławem Chojanem,
Andrzejem Dominiczakiem, Mieczysła
wem Kaczmarkiem, Antonim Lisiakiem,
Edwardem Leśniewskim, Kazimierzem
Siwkiem, Henrykiem Szymczakiem, Jó
zefem Waszyńskim- działaczami Wróble
wa, Chojna, Wartosławia, Jasionny, Kłodziska oraz Hieronimem Muchą, Janem
Jezierskim, Henrykiem Skrzypczakiem z
miejscowego koła LZS. Imprezy odbywa
ły się na terenie ekskluzywnych dzisiaj
obiektów Arniki, ale ile było emocji i śmie
chu, gdy pękła lina w przeciąganiu, które
decydowało o pierwszym miejscu! Nie
ma też żalu, iż dzisiejsi włodarze zapo
minają o takich jak on- skromnych, pra
cowitych, nie zabiegających o rozgłos.
Takie je s t życie. Czas płynie nieubłaga
nie. Cieszę się, że mam właśnie pracę
taką ja k ta i tutaj mogę powspominać
stare, dobre czasy. Ta praca, po żonie
oczywiście, je s t moją miłością.

Tadeusz Hojan
19.00. Aktualnie Amica zajmuje 2. miej
sce w e kstraklasie, m ając tyle samo
punktów, co Wisła Kraków -1 2 . O punkt
więcej ma beniaminek Górnik Łęczna.
Świt jest jedenasty, mając 4 punkty, a
„gwiazdą" tego zespołu jest dobrze zna
ny we W ron
kach Maxwell

|K O N S E K W E O T N ^ R Z E Z 9 0 M I N O T

Spotkanie rozpoczęło się po myśli go
spodarzy i w 12. minucie Grzegorz Jakosz uzyskał prowadzenie po akcji Krzysz
tofa Bukalskiego. Po kwadransie wza
jemnego „badania się" Amica przyspie
szyła za sprawą Marka Zieńczuka i Paw
ła Kryszałowicza, których dwójkowe ak
cje siały zamieszanie w szeregach Gór
nika. Obaj zresztą wpisali się na listę
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Kału,
który
zdobył w ostatnim meczu 2
tuzją odniesioną podczas wyprawy kadry
do Estonii, co we Wronkach zostało rado
śnie przyjęte, gdyż Marcin ma w naszym
mieście liczne grono wielbicielek. Bur
khardt nie zagrał olśniewająco, ale sam
powrót jest sukcesem i jesteśmy przeko
nani, że już wkrótce zagra na poziomie do
jakiego nas przyzwyczaił. Amica przez
ostatnie 30 minut grała w osłabieniu, gdyż
czerwoną kartkę otrzymał Dariusz Dudka.

bramki.
Po 5 kolejkach Paweł Kryszałowicz jest
liderem strzelców bramek. Prowadzi z 4
trafieniami.

Kolejny mecz Arniki z Nowym Dworze ze
Świtem w n ajbliższą sobotę o godz.
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L iga Nadwarciańska

J

PRZEŁAMAĆ NIEMOC

J

Grupa I

Marianowo - Rzecin - - // -

Spójnia Strykowo- Warta 3:0
Trwa zła passa piłkarzy z Wartosławia.
W ostatnią niedzielę Warta osłabiona
kontuzjami i pauzującymi za kratki zawod
nikami rozegrała dobre spotkanie na
wyjeździe, lecz znów musiała się pogo
dzić z porażką.

1- Płomień Kłodzisko

Zamość - pauza

2. Górka Wronki

II Grupa

3- Grom Samołęż
4. Błękitni Zamość

Biezdrowo - Stróżki - godz.1500
Jasionna - Śródmieście - - // -

5- Tęcza Chojno

7 kolejka - 19.10.2003

6. Zjednoczeni Marianowo

I Grupa

7. Grom Rzecin
Grupa II

Kłodzisko - Zamość - godz.1500
Górka - Chojno - // -

T Sparta Wierzchocin

Rzecin - Samołęż -

- // -

2. Zieloni Ćmachowo
3. Huragan Stróżki

Na pierwszych miejscach gospodarze

4. Sokół Jasionna
5. Śródmieście Wronki

WYNIKI PIERWSZEJ KOLEJKI

6. Iskra Biezdrowo

Kłodzisko- Górka 0 : 1

Boiska:

Zam ość- Samołęż 2 : 3

Wierzchocin — Dobrojewo

Marianowo- Chojno 1 : 5
W ierzchocin- Ćmachowo 5 : 0

Marianowo —Bobulczyn

Czas przełam ać strzelecką niemoc u
wartosławian. Okazja ku temu nadarza
się w najbliższą niedzielę o godz. 16.00,
gdy Warta podejmuje swą imienniczkę z
Obrzycka. Oby trzy punkty zostały w Wartosławiu. W przypadku innego wyniku
czeka tę drużynę ciężka walka o utrzyma
nie. Mamy nadzieję, iż przystąpi do tego
meczu m aksym alnie zm obilizow ana.
Zapraszamy więc do Wartosławia sym
patyków piłki nożnej.

T. Hojan

Stróżki- Jasionna 1 : 3
Biezdrowo- Śródmieście 0 : 9

Górka - Nowa Wieś
Samołęż - Stróżki
śródmieście - Olszynki
Zamość - Olszynki

B-klasa

Biezdrowo - Wartosław
3-Koleika - 21.09.2003

PRZESPANE LATO

I Grupa

Nowi- TS Skórzewo 3:4

Samołęż - Chojno - godz. 15°°
Kłodzisko - Marianowo - -

-

Zamość - Rzecin - - // Górka - pauza
II Grupa
Wierzchocin - Śródmieście - godzi 5°°
Biezdrowo - Jasionna Ćmachowo- Stróżki -

- // - // -

4_koleika - 28.09.2003
I Grupa
Górka - Zamość - godz. 15°°
Marianowi - Samołęż - Chojno - Rzecin -

-

- // -

II Grupa
śródmieście - Ćmachowo - godz.1500
Biezdrowo - Wierzchocin - - // ' Grupa
Kłodzisko - Samołęż - godz. 15°°
karność - Marianowo - - // Rzecin - Górka -

- // -

Chojno - pauza
II Grupa
Ćmachowo - Jasionna - godz. 15°°
Stróżki - Wierzchocin - - I I 6 kolejka

1? 10.2003

1Grupa
Chojno - Kłodzisko - godz. 15°°
s amołęż - Górka -

-II-

g re c k ie Sprawy 36 (316) 2003

NADAL BEZ ZWYCIĘSTWA

Poczytny na rynku wydawniczym „Go
niec” zamieścił list czytelnika (choć
są tacy którzy twierdzą, że naczelny
sam się pofatygował, ale to zwyczaj
ne plotki), który sugerowałby, iż nikt,
poza dwoma dziennikarzami, nie lubi
Arniki i nie poświęca jej łamów. Idąc
tropem rozumowania redaktora- czy
telnika, „Goniec” dołączył do bojkotu
i na znak protestu przeciwko poko
naniu Lecha i Wisły, ani mru. A nie
dawno kolacja w Olimpicu była „pysz
na", a barman „wspaniały'.
Druga wersja mówi, iż społeczeń
stwu wystarczają w zupełności rela
cje zam ieszczane na bieżąco we
Wronieckich Sprawach, które jako
jedyne w kraju zamieściły sylwetki Mi
strzów Polski, a Pan Jacek nie zdążył
z zerżnięciem tekstu przed wyczerpa
niem nakładu, ale to też nie pasuje
do ambitnego radnego Miasta i Gmi
ny, który dwóch akredytacji nie przy
jąłby na „krzywkę" za żadne skarby.
My jesteśmy szczerze przekonani, że
już w następnym numerze te nieza
mierzone luki (ach, ta drukarnia!) zo
staną uzupełnione z nawiązką i Falenicka Szkoła Dziennikarstwa za
nim oceni teksty innych, da coś od
siebie.

Również piłkarze z Nowej Wsi nie po
znali smaku zwycięstwa w rozgrywkach
klasy B. Mimo szybko zdobytego prowa
dzenia ulegli m inim alnie wiceliderow i
tabeli i zajmują ostatnie miejsce w gru
pie piątej.

Gryf Wejcherowo- Amica II 3:2 (4:1)
Drugi mecz z rzędu przegrały rezerwy
Arniki w spotkaniu wyjazdowym, tym ra
zem przegrywając w Wejcherowie. Re
zerwy mają po 2 mecze wygrane, prze-

SŁABIEJ NA WYJAZDACH
grane i zremisowane, a więc grają śred
nio. Niepokojąca jest strata aż 9 bramek
w dwóch ostatnich wyjazdach na 10 ogó
łem. Znacznie lepiej spisuje się drużyna
mając w swych szeregach ogranych w I
ligowych meczach zawodników i taka
szansa pojawia się w najbliższą niedzie
lę w Popowie, gdzie o 13.00 odbędzie
się mecz z Obrą Kościan, którą prowadzi
Leszek Partyński (jesienią 94 pracował
w Arnice). Amica II jest zdecydowanym
faworytem tego spotkania gdyż zespół
zasilą zawodnicy z ławki rezerwowych
sobotniego meczu.
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Czarni Wróblewo- Unia Swarzędz
2:0 (1:0)
Niesamowity finał miał rozgrywany w mi
nionej kolejce klasy okręgowej mecz we
Wróblewie. W 67 minucie drużyna go
ści opuściła plac gry i po raz pierwszy w
historii mecz na boisku Czarnych nie
został dokończony. Licznie zgromadzo
na widownia mogła oglądać dwa rodza
je popisów : gry - w wykonaniu Czar
nych i chamstwa - w wykonaniu gości

Unii został Piotr Brzóska. Decyzja sędzie
go mogła być tylko je d n a - czerwona kart
ka. To tak rozzłościło zawodnika ze Swa
rzędza, że zamiast udać się do szatni,
zaczął wykrzykiwać obraźliwe hasła pod
adresem sędziów i zawodników z Wró
blewa. Mimo asysty porządkowych zaata
kował siedzących na ławce kibiców z
Wróblewa, napadając na jednego z nich.
Co gorsza- również kierownik Unii Swa
rzędz wbiegł na boisko i w sposób słow

NIE MIELI JUŻ SIŁ?
ze Swarzędza. A wszystko odbyło się tak
Zawodnicy z Wróblewa przystąpili do
meczu niezwykle skoncentrowani, m.in.
po raz pierwszy po kontuzji w pierwszym
składzie znalazł się bramkostrzelny Ma
ciej Rykowski, goście od początku ze
pchnięci zostali do głębokiej defensy
wy. Przewaga gospodarzy długo jednak
nie została udokumentowana strzele
niem gola, choć okazji nie brakowało.
Najlepszych nie wykorzystali Mariusz
Chojan oraz Szymon Andrzejak, którzy
choć nie mieli większych problemów z
defensywą gości - nie mogli pokonać
bramkarza Unii. Gdy kibice przestali już
wierzyć w bramkę przed przerwą, Czarni
objęli prowadzenie. W 44 minucie po
rzucie rożnym na polu bramkowym Unii
powstało ogromne zamieszanie, w któ
rym najw ięcej zim nej krwi zachow ał
Dawid Wróbel i wepchnął piłkę do siatki
gości.
Po zm ianie stron obraz gry nie uległ
zmianie - w dalszym ciągu to drużyna z
Wróblewa dyktowała warunki na boisku.
Goście jedyne zagrożenie stworzyli w 54
minucie, kiedy to po strzale pomocnika
ze Swarzędza piękną interwencją popi
sał się Krzysztof Anioł. I to było wszyst
ko, na co stać było w tym dniu Unię Swa
rzędz.
Tymczasem druga bramka dla gospo
darzy „wisiała w powietrzu". I rzeczywi
ście - w 58 minucie Szymon Andrzejak
po raz kolejny z dziecinną łatwością wy
manewrował obrońców i technicznym
strzałem obok bezradnie wybiegające
go bramkarza posłał piłkę do siatki.
Od tego momentu goście stracili pano
wanie nad sobą - zaczęły mnożyć się
chamskie zagrania oraz odzywki pod ad
resem piłkarzy i działaczy gospodarzy.
Kulminacja miała miejsce w 67 minu
cie. Uderzony bez piłki przez zawodnika
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ny i czynny znieważył zawodników z Wró
blewa. Na szczęście interwencja służb
porządkowych zapobiegła ogólnej awan
turze. Drużyna gości zdając sobie spra
wę, że na boisku nie ma żadnych szans
na zdobycie punktów, postanowiła poszu
kać ich...poza boiskiem. Nakłaniani przez
swego kierownika piłkarze gości jeden
po drugim zaczęli opuszczać boisko,
wobec czego sędzia odgwizdał koniec za
wodów, gdyż drużyna gości została zde
kompletowana. Goście okazali w ten spo
sób swoją bezsilność, a ich postawa nie
miała nic wspólnego z ideą sportowej ry
walizacji.

CZECHU W LECHU
C zesław M ichniewicz- przez lata zwią
zany z Arniką jako
p iłkarz, następnie
tre n e r bram karzy,
k o o rd y n a to r
do
s p ra w m łodzieży,
tre n e r II d rużyny
z którą zdobył Pu
char Polski na szczeblu Wielkopolski i
mistrzostwo III. ligi został trenerem Le
cha Poznań!
„P raca w n a jp o p u la rn ie jszym klubie
Wielkopolski stanowi wielkie wyzwanie.
Pracy się nie boję, inaczej nie podejmo
wałbym się prowadzenia drużyny która
ma najlepszą w kraju widownię. Pozdra
wiam Wronieckie Sprawy i kibiców i ko
legów we Wronkach” powiedział w roz
mowie z nami tuż po podpisaniu roczne
go kontraktu popularny w naszym mie
ście „Czester”.

„Może już nie mieli sił tak się bronić i dali
sobie sp okó j"- także takie komentarze
dochodziły z trybun stadionu we Wróble
wie.

Klasa Młodzików.

Najśmieszniejszy w tej ogólnie bardzo
przykrej historii jest fakt, że całe zajście
zostało zarejestrowane i kierownictwo
klubu W róblewskiego posiada kasetę
VHS, na której dokładnie widać cały incy
dent. Materiał ten nie pozostawia żadnych
wątpliwości co do winy zawodnika oraz
kierownika drużyny ze Swarzędza.

Gole: M arcin Siuda, Bartek Biedziak,
Szymek Ławniczak i Patryk Stromczyński.

Kibice z Wróblewa, którzy znani są z kul
turalnego zachowania, nagrodzili pozo
stałych na boisku miejscowych piłkarzy
oklaskam i na stojąco, doceniając ich
udany występ. Wielu z nich, choć kibicują
już kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt lat,
nie spotkała się z dotąd z tak żenującym
zachowaniem drużyny przyjezdnej.

Warta Międzychód- Czarni
Wróblewo 0:4 (0:1)

Piłkarski narybek Czarnych nie zwalnia
tempa i odprawił z kwitkiem kolejnego
rywala, po raz kolejny do zera. Choć dru
żyna gospodarzy zalicza się do dobrych
drużyn w tej kategorii, była jednak bez
radna wobec zespołowej gry młodych za
wodników z Wróblewa. Tak więc Czarni
pozostają liderem ze znakomitym bilan
sem, czyli bez straty punktu i bramki (sto
sunek bramkowy 1 3 - 0 1).

Ostateczne decyzje co do meczu Czarni
W ró b le w o - Unia Sw arzędz podejm ie
Wydział Gier i Dyscypliny OZPN Poznań,
po zapoznaniu się przede wszystkim ze
sprawozdaniem sędziego głównego oraz
obserwatora meczu.
W kolejnej rundzie spotkań Czarni zmie
rzą się na wyjeździe z Kłosem Galowo.
Mecz odbędzie się w niedzielę, 21 wrze
śnia, o godzinie 16:00.
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S klep S portowy

* REKLAMA * OGŁOSZENIA *

tartak

T adeusz H ojan
W ronki,
ul. C hro brą

Ćmachowo 39
OFERUJE:

* więźbę dachową

* tarcicę obrzynana i nie obrzynaną

‘ łaty

* krawędziaki

* kontrłaty

* impregnacja

* płoty ogrodowe

* na zamówienia indywidualne
w w w .gebar.com.pl
e-mail: gebar@gebar.com.pl

tel. / fax: 067 254 72 47; 604 554 198

li®
Bądź czujny l!!l
Daj znać, jeśli wiesz o czyś, o czym my
nie wiemy...
Zbliża się impreza - przypom nij
o niej korespondentom WS,

Rzuć palenie!

jeśli chcesz, byśmy o niej napisali!
Bulwersuje cię coś - zadzw oń,
przyjedziemy, opiszemy,

skuteczne usuwanie nałogów
A L E R C IE
testy bez nakłuwań

Uwaga.

odczulanie bez leków

M IGRENY. NERW ICE
D E P R E S JE ( k o m p u te r o w o )

NOW OSC
Test alergiczny w kierunku:
pasożytów, bakterii,
pierwotniaków
człowieka

I Wronki, ul. Kościuszki 26

soboty 8.00 - 20.00

27 WRZEŚNIA (SOBOTA)
OD GODZ. 15.00
w O lszynkach
ZAPRASZAMY NAI

Ś więto L atawca 2003.
O bowiązywać będą różne
KATEGORIE WIEKOWE.

Ogłoszenie
Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 we Wronkach,
ul. Powstańców Wlkp. 25 ogłasza dodatkowy nabór

D opuszczalne jest również
ZROBIENIE LATAWCA
wielopokoleniowego

na kurs przygotowujący do egzaminów eksternistycznych
z zakresu Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych
na podbudowie szkoły zasadniczej.

Do ZABAWY ZAPRASZAMY DZIECI

Wszelkie informacje można uzyskać w siedzibie szkoły

I DOROSŁYCH.

lub pod nr telefonu 0-67/ 25 - 41-176

P atronat: burmistrz M iG

(z rodzicami i dziadkami)

Rozpoczęcie zajęć w dniu 19.09.2003r. godz. 16.00
S ponsor

Z

ŻAŁOBNEJ

9 . HESTIA

KARTY
MEDYCYNA PRACY
badanie:

Rodzinie,Pprzyjaciołom, Sąsiadom, Znajomym,
którzy wzięli udział w ostatniej drodze

śp. LUDWIKA BINIEK
za każdy gest pomocy, słowa współczucia, ojiarowane komunie św.,
intencje mszalne, złożone wieńce i kwiaty. Zwłaszcza strażakom za
podniosłą oprawę uroczystości pogrzebowej ■
SERDECZNE PODZIĘKOWANIA
składa rodzina

Rodzinie, Przyjaciołom, Sąsiadom, Znajomym za okazaną życzliwość,
kondolencje, liczne uczestnictwo we Mszy św., ofiarowane Komunie św.
i intencje mszalne za spokój duszy kochanego męża - ojca - teścia - dziadka

* p ro filaktyczn e pracow n ików
* do celów sanitarno-epidemiologicznych
* kie ro w c ó w

Przychodnia Lekarska „M EDICU S”
Stanisław Kobiałkowski
64-510 Wronki, ul. Partyzantów 14
tel.: 2 5 4 0 5 02

BIURO OGŁOSZEŃ
PRASOWYCH

śp. Alfonsa Baksalara

Wronki, PI. Wolności 9
tel./fax: 2541616
e-mail: pab.wronki@et.pl

A także za złożone wieńce i kwiaty, modlitwy oraz ofiarowane Msze św.

Czynne:

SERDECZNE PODZIĘKOWANIA
składają żona i synowie z rodzinami

Wronicckie Sprawy 36 (316) 2003
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REKLAMA

PIEKARNIA
Gminnej Spółdzielni „SCh” we Wronkach
tel.25 40 0 57
poleca:

OGŁOSZENIA DROBNE
Angielski 15 zł / 45 min. 0 501467418
Oddam w najem mieszkanie o pow. 52 mz
II piętro, dwa pokoje, kuchnia, łazienka
2549 243__________________________
K A R C H E R -USŁUGI tek: 605 246 786,
605 286 367
__________________

* CHLEB - Baltonowski, Wiejski, Żytni razowy,

Tostowy, Graham, 7 ziaren, Słonecznikowy
BUŁKI i ROGALE w różnych gramaturach

KANTOR ul. Poznańska 47, tek: 254 37 65
Najlepsze ceny, prawie wszystkie waluty
S przedam d zia łkę b u d o w lan ą we
Wronkach. 0 696 688 177
Sprzedam 3 ha ziemi rolnej
tek: 0 693 345 225__________________

* CHAŁKI zdobne
* PIECZYWO CUKIERNICZE
- również na indywidualne zamówienia, które można składać
w sklepach firmowych lub telefonicznie w piekarni

Sp rzed am m ieszkanie 3-pokojow e
254 92 53
Zaopiekuję się dzieckiem 0 691 050 318
P rzyjm ę m o n tażystę okien PCV
z doświadczeciem+ prawo jazdy.
Tek: 0 507 126 811; 254 48 86

CENTRUM POKRYĆ
DACHOWYCH

M A T E R IA Ł Y
BUDOW LANE

oferuje :

* wszystkie systemy
dociepleń

*
*
*
*
*
*

D achów ki ceram iczne i betonow e,
B lachy d achów kow e i trapezow e
O kna dachow e, rynny PC V
Płyta falista O N D U R A, O ND U LINA
G onty papow e, obróbki blacharskie
S ystem y dociepleń R ockw ool,
ATLAS
* P rzydom ow e oczyszczalnie
ścieków, szam ba PCV
* G rzejniki m iedziane „ R eg u lu s ”

L E T N IA PROM OCJA

* materiały ciężkie
* materiały lekkie
* transport
- gratis do 10 km
PPHUKAKABA
Cmachowo 46
Teł.: 0602 752 342;
0604 640 369;
Tel./fax: (067) 254 40 95

MONTAŻ - TRANSPORT - RATY

„P R O M O T E C H”
Brzeźno ul. Dolna 10
tel.:(067)255-19-83

Serdecznie zapraszamy

K O M IN K I

studio dekoral

WKŁADY KOMINKOWE

<j

Rozprowadzanie ciepłego powietrza

5 dy Elżbieta i Jerzy Bajonowie
p o le ca ją :

• PŁYTY GIPSOWE
i PROFILE

Bartłomiej Foremski
Szamotuły, ul. Wiosny Ludów 11
tel.: 061/292 22 40,

i

0 602 444 974

w cenach konkurencyjnych
• FARBY & KLEJE
• TAPETY & KASETONY
Sr»tis!
■OKNA PCV (montaż, gwarancja)

Sprzedam „SACHS” + PAPIERY do
remontu 0 603 577 294 (18°°-2000)
„A L IA N Z ”- ub ezp ieczen ia Biela
Marek Rzecin 20. Tek: 0 604 636 994;
(067) 2544 961
Sprzedam - Fiat PUNTO 97 , poj. 1,1
zielony metalik. Tek: 0 696 476 502

SAMOCHODOWE
INSTALACJE GAZOWE
MONTAŻ
i SERWIS
Szamotuły, ul. 3 Maja 4
tek: (0 61) 29 21 611
kom.: 0609 078 993
www.autogaz.cil.pl

SKŁAD DRZEW NY
Wronki, Szklarnia
poleca:

* więźbę dachową
* tarcicę
tek: tartak (095)762 45 53
tek: skład 0 691 178 673

PŁYTKI CERAMICZNE
„AUTCM5AZ5ERWIS PYZDRY
gaźnik - od 1000 zł
—.

»

i

O

j

>

KOMPITLROWA
MIESZALNIA EA RB!

wtrysk - od 1100 zl

W ronki, ul. Dworcowa 2
(przy dworcu PKP)
<j
pn - pt: od 8.00 do 17.30
w soboty: 8.00-13.30
Tel./fax: 254 94 76

1

—«—■—*

© wymiana kolektorów plastikowych
na metalowe do wszystkich marek
Pyzdry, ul. Mostowa 6
Tek: 63 / 276 84 62; 0604 992 402

20

Płatność kartami bankowymi
DOGODNY DOJAZD I PARKING

Nowo otw are stoisko :

M E B L E
HOLENDERSKIE
U ŻY W A N E
S k le p
m e b lo w y
Wronki, ul. Nowa 1
(przy przejeździe kolejowym)

tel.: (067) 2549 234
Wronieckie SDrawy 36 (3 16) 2003

INFORMACJE
BIBLIOTEKA

Publiczna

DYŻURY APTEK

ul. Szkolna 2, tel.: 254 06 17
czynna:
od poniedziałku do piątku w godz.: 10.00 -18.00
wtorek w godz. 10.00 - 14.00
sobota - nieczynne

PO D O RŁEM , Rynek 6, tel. 254 01 34
SŁO N ECZN A , ul. Partyzantów, tel. 254 35 67
P H A R M A C O N II, os. Borek, tel. 254 93 79
A RN ICA , ul. M ickiew icza 47, tel. 254 20 17

MUZEUM REGIONALNE
ul. Szkolna 2, tel.: 254

01

20 w rześnia - sobota
P od O rłem
8.oo - 13.oo
Arnica
8 .o o -1 4 .o o
19.oo-20.oo

33

czynne:

wtorek - sobota

10.00 - 14.00

poniedziałek - nieczynne dla zwiedzających
Inne godziny i term iny wystarczy uzgodnić telefonicznie,

14 w rześnia - niedziela
P h arm aconII 1 0 .o o -1 2 .o o

w ystawa czasowa:
zmiana
GOŁA

-

w przygotowaniu wystawa pt.

PRAWDA - szczegóły wkrótce
IN F O R M A C J A
GMINNEGO OŚRODKA PROFILAKTYKI

Harmonogram zajęć W-F na kręgielni

I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

ZSZ Nr 1 od poniedziałku do piątku w godz. 7.50- 9.30
Szkoła Podstawowa Nr 1 poniedziałek, wtorek 9.30- 15.20,
Piątek 9.30- 13.30
Szkoła Podstawowa Nr 2 środa 9.30- 15.20
Szkoła Podstawowa Nowa Wieś czwartek 9.30- 15.20, piątek
13.30- 15.20
Od poniedziałku do piątku w godzinach od 15.30 do 18.00 na
kręgielni odbywa się trening zawodników klubu.

Wronki - ul. Powstańców Wlkp. 23 tel. 254 36 17
czynny w godzinach dyżurów internet: w w w .w ronki.pl/
profilaktyka/
e-m ail: profilaktyka@ w ronki.pl
PONIEDZIAŁEK
10.30 - 14.00

Kurator Zawodowy dla Dorosłych

16.00 - 17.00

Zajęcia grupy edukacyjnej

17.00 - 19.00 Punkt konsultacyjny dla osób z problemem alkoholo
wym - dyżur psychologa
19.00 - 21.00 Miting grupy AA
WTOREK

Qd poniedziałku do piątku godziny od

10.00 - 12.00

Dyżur kierownika GOP

13.00 - 15.00

Kurator Zawodowy Rodzinny i Dla Nieletnich

18.00 do 22.00 oraz soboty i niedziele
aa kręgielni przeznaczone są dla
zakładów pracy i indywidualnych osób.

(co drugi wtorek miesiąca)
16.00 - 19.00 Punkt konsultacyjny dla osób z problemem alkoholo
wym - dyżur psychologa
ŚRODA
14.00 - 16.00
Dyżur dla rodziców dzieci pijących alkohol - porad
nictwo rodzinne
1 7 .0 0 - 19.00 Punkt przeciwdziałania przemocy domowej - dyżur
prawnika (porady prawne)

Spotkanie
sekcji kulturalnej TMZW
odbędzie się
w piątek 26 września
o godz. 18.oo
w Sali Rycerskiej Muzeum
Regionalnego - Szkolna 2

wronieckie
sprawy
tel. (067) 254 01 36
fax: (067) 254 16 16
e - mail:
Wronieckie @ prlv5.onet.pl
zenek99@ go2.pl

d o n ie c k ie Sprawy 36 (316) 2003

CZWARTEK
9.45 - 12.15
Punkt konsultacyjny dla osób z problemem alkoholowym dyżur psychologa
1 7 .0 0 - 19.00
psychologa

Punkt przeciwdziałania przemocy domowej - d y ż u r

PIĄTEK
9.45 - 10.30

Dyżur Gminnej Komisji RPA - rozmowy z wezwanymi

10.30-12.15
Punkt konsultacyjny dla osób z problemem alkoholowym dyżur psychologa
16.30 - 18.30

Zajęcia grupy terapeutycznej

19.00 - 21.00

Miting grupy Al - Anon

WYDAW CA: Towarzystwo M iłośników Ziemi W ronieckiej, 64-510 Wronki ul. Szkolna 2. tel.: 254 01 36
Redaktor naczelna: Grażyna Kaźmierczak: tel.: 0-501 467 452 lub (254 01 33)
Druk: Zakład Graficzny S IS - Czarnków
Ogłoszenia i reklamy. Agencja Wydawniczo - Reklamowa Wronki, PL. WohMŚCl-S. Tel./fax: (67) 254 16 16
pn.- pt. w godz. 9.00 -17.00, sob. 9.00 -13.00
Zarząd TMZW zastrzega sobie prawo decydowania o publikowaniu otrzymanych materiałów, dokonywania skrótów, zmiany
tytułów / adiustacji. Za tre&ć ogłoszeń wydawca nia odpowiada. Anonimów nie drukujemy!
Adres korespondencyjny redakcji - siedziba IM Z W w budynku muzeum: 64-510 Wronki, ul. Szkolna 2

Numer zamknięto: 16.09.2003r.
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LUDZIE PISZĄ, DZWONIĄ, PRZYCHODZĄ-WRONIECKIE SPRAWY-TWOJE SPRAWY
„WEDLE STAWU GROBLA”

Jest staw i jest grobla, a w połowie dłu
gości tej grobli ogromna dziura, zaro
śnięta chwastami i wieczorem zupełnie
niewidoczna, słowem bardzo niebezpiecz
na, dla przechodzących tą groblą osób.

Zapraszam do oględzin tego m iejsca
i naprawy, bo może dojść do tragedii.

H. Kalinowski

Koncert dostarczył nam nie
bywałych przeżyć. Może i u nas można
by było się wznieść nad poziomy.

T łumy

W ro n \e c k \ch S praw

Myślę, że oburzenie tego człowieka było
słuszne, bo upust zbudowano niefacho
wo, rura, która odprowadza wodę ze sta
wu do Warty zbyt krótka i przysypana tyl
ko ziemią, a woda jak to woda spowo
dowała wyrwę, którą do tej pory się nikt
nie interesuje.

Spotkaliśmy się sobotnim wieczorem
w Pniewach w przeddzień powiato
wych dożynek, na koncercie
super grupy WILKI. W rozmo
wie zakuluarowej z pomysło
dawcą i organizatorem Andrze
jem H ładkim , se kre tarze m
UMiG w Pniewach, dowiedzie
liśmy się, co prawda nieoficjal
nie, iż przygotowanie do kon
certu rozpoczęto w lutym b.r.
H onorarium u sta lo n o po
negocjacjach na 33 tys. zło
tych. Pan Andrzej powiedział
nam, na moment przed roz
poczęciem bile tow a ne go
koncertu (15,- bilet), iż gmi
na wyszła na zero. Sprzeda
no znacznie ponad 2 tys. bi
letów.

d ia

Dla wyjaśnienia podam, że piszę o gro
bli między stawem i rzeką Wartą w pobli
żu Nadleśnictwa Wronki i piszę o tym dla
tego, że przed kilkoma dniami wyciąga
łem z tej dziury pewnego naukowca z
Akademii Rolniczej w Poznaniu, który do
znał uszkodzenia stopy i żadnym sposo
bem o własnych siłach wydostać się nie
mógł. Profesor ten groził, że poda do sądu
odpowiedzialnych, za stan tego upustu
wody ze stawu (bo tam znajduje się owa
dwumetrowa dziura) i że będzie się jesz
cze ze mną kontaktował telefonicznie.

R obert Gawliński -solista W ilków

I.V.

Niechlujstwo żywych

u

/

i

4. września 2003 roku przypadła
15. rocznica powstania naszej
drużyny. Z tej okazji 28. września
(niedziela) pragniemy zaprosić
do uczestniczenia w obchodach
wszystkich harcerzy działających
w naszej drużynie na przełomie
tych 15 lat. Na pewno utrwaliły się
wam one w pamięci.
Uroczystość rozpocznie się
o godz. 14.30 mszą połową.
Cała impreza odbywać się będzie
w naszym ogrodzie harcówkowym.
Serdecznie zapraszamy wszystkich
chętnych do wspólnej zabawy.
Harcerze12 HDP
"C h ęch acze"
im. K.K. Baczyńskiego

w miejscu pamięci
zm arłych
W.S. nr 33 z 28 VIII br. wydrukowały tele
foniczny glos Czytelniczki o niszczejącym
grobie członków rodziny niżej podpisa
nego na cmentarzu przy parafii p.w. św.
Katarzyny. Grób jest rzeczywiście mocno
zniszczony. Przykre wrażenie robi jednak
nie tyle zniszczenie grobu przez czas, lecz
fakt, że leniwi i niechlujni ludzie wyrzuca
ją na grób śmieci, które powinni wyno
sić do przeznaczonego na nie zbiornika.
Jestem wdzięczny anonimowej Czytel
niczce i oczywiście Pani Redaktor Na
czelnej, za zainteresowanie się proble
mem, który wcale nie jest sporadyczny
na cmentarzu dlatego, że w dzisiejszej
rzeczywistości ludzie nie mają szacunku
nie tylko dla żywych, ale i dla umarłych.
Apeluję do wszystkich ludzi odwiedzają
cych cm entarz o zainteresow anie się
problemem generalnie, bo umarli sami nie
potrafią się upomnieć żywym o swe prawa.
Prośbę swą pragnę również skierować do
ewentualnego nadzoru cmentarza.

A ndrzej H ładki - sekretarz
U rzędu M iG P niewy - bezpośre
organizator koncertu W ilków

w P niewach

Andrzej Kopliński
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Przyrodnicze dziwy...

o P uchar Z arządu c.d.
Wojciech
Odrobny
- najruchliwszy za
an g ażo w an y sp o 
łe c z n ie rad n y na
ostatnich zawodach
w ędkarskich zajął
nie trzecie, jak po
dałam, ale I. miejsce! Radny w swej
skrom ności, oczy
wiście nie protesto
wał, zrobił to sędzia pan Zenon Wilczyński. Oczywiście
błąd swój naprawiam, pana Wojtka serdecznie prze
praszam. Na przeprosiny zdjęcie, na którym puchary
• nagrody pomaga dźwigać mu Jacek Pacholik. G.K.
G.K.

Niedawno przed siedzibą Przed
siębiorstw a Kom unalnego we
Wronkach po raz drugi w tym
roku zakwitła magnolia. W ten
sposób ten kawałek pysznej zie
leni znlazł się po raz drugi w tym
sezonie w gazecie. Gratulacje!

Brzozoświerk
Zdjęcie tego dziwu natury zrobił
jeden z naszych Czytelników

W roniecki K lub K iwanis ma swojego P rezydena

Oftiasz Ziółek, Iwona Wajs, Włolfnierz Piwosz i Ryszard Firlret

,

„

Alfred Piotrowski, Andrzej
Czamański, jan Babczyński

Irena Wojciechowska, Gra
żyna G .-Kopras i Jacek
Kwieciński

Pawłwowie
Bugaj i Stryczyński

11 w rześnia 2003 ro k u to d la w ronieckiego K lubu K iw anis w ażn a
data. Tego dnia w ybierano zarząd. G łosow ało ja w n ie 19 osób o b ec
n ych na zebraniu (1 nieobecny). Jednogłośnie P rezydentem w y b ra
no T om asza Z iółka, W iceprezydentem A lfreda P iotrow skiego, se
kretarzem został Ireneusz Vowie, skarbnikiem Iw ona Wajs. K om isję
R ew izy jn ą tw orzą; Irena W ojciechow ska, P aw eł Stryczyński, W ło
dzim ierz P iw osz. P rzedstaw iono także do czy tan ia Statut, który m a
być zatw ierdzony na kolejnym com iesięcznym spotkaniu K lubu.Sied zib ą u stanow iono przytulny, zapew niający d o m o w ą w ręcz atm os* Ja n Babczyński i Jolanta P a w la k ferę (i św ietn e m enu!) lokal Jolanty P aw lak.
G. Każmierczak

i Ireneusz rowie

ożegnanie

L ata w Samołężu

ie Lata w S am ołężu zgrom adził m nóstw o dzieci oraz całkiem sp o rą liczbę dorosłych, którzy ja k b y nieśm iało oczekiw ali przed
,.M
baw iły się św ietnie, dorośli też nieźle. W odzirejem i konferansjerem im prezy był sam sołtys G rzegorz O rzechow ski, pom agał Jó zef
sło<Jlqe ' radny RM iG . Spraw am i organizacyjnym zajm ow ali się A ntoni K aw ka i M ałgorzata Rybacka. W szystkie dzieci otrzym ały nagrody lub
uP°m inki. N o, ale przede w szystkim dopisała pogoda! R elacja w ew nątrz num eru.
f 0[ q K a żm iercza k

Jak pies z kotem..

.Czy pamiętają Państwo jeszcze te upały, które nie tak dawno opuściły nasz kraj? Ufff.... jak było gorąco, aż
się styki grzały, a komputery odmawiały posłuszeństwa. Gorąco było jednak nie tylko nam, ale również zwierzętom. Oto widoki, które
zarejestrował nasz Agent GG. Dziękujemy!

D.J. M ietek

Prawidłowa odpowiedź na zagadkę z ubiegłego tygodnia
brzmi: (poewangelicki) kościół w Wartosławiu (widok z
tyłu). Większość odpowiedzi była prawidłowa. W sumie
zanotowano 32 prawidłowe odpowiedzi. Nagrodę w tym
tygodniu wylosował numer: 603 429 280. Można ją ode
brać w sobotę od 10.oo- 13.oo w muzeum. Fundatorami
nagród w konkursie są: pani Zofia Bąk, TMZW i Amica
Sport S.S.A. Dziękujemy!
Zaaadka

y

ka ż m ie rc z a k

Jaka to ulica (?) Wronek?

o
£

Na odpowiedzi czekamy do wtorku wieczora 0 - 501
467 - 452. Przypominam zdjęcie z gminy Wronki!

Mianowania

„Ślubuję rz e te ln ie p e łn ić mą p o w in n o ś ć n a u c zy c ie la w ycho w aw cy
i o p iek u n a m ło d zieży , d ążyć do p e łn i ro zw o ju o s o b o w o ś c i ucznia
i w łasnej, ks ztałcić i w ychow yw ać m łode p o k o len ie w duchu u m iło
w an ia O jc zy zn y , tra d y c ji n a ro d o w y c h , p o s z a n o w a n ia K o n s ty tu c ji
R z e c z y p o s p o lite j P o ls k ie j" ...
- Tę piękną obietnicę złożyło Burmistrzowi MiG Wronki pięciu nauczycieli przed
wręczeniem aktów nadania stopnia awansu zawodowego na nauczyciela mia
nowanego. Dwoje z mianowanych odniosło się do wartości chrześcijańskich
kończąc ślubowanie słowami: „tak mi dopomóż Bóg”! Uroczystość miała miejsce
w gabinecie burm istrza 10 września. Mianowani nauczyciele oprócz aktów
nominacji otrzymali po kwiatku róży i zostali zaproszeni na kawę.
Nauczycielami mianowanymi zostali: Renata Dąbrowska (SP Nowa Wieś), Ewa
Drużga (Gimnazjum Wronki), ks. Arkadiusz Pałka (ZS nr 1 Wronki), Aneta Rakowicz (SP-2), Monika Woźniak (ZS Biezdrowo), Longina Barańska (ZS Biezdrowo) - nieobecna.
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