2007

- Twaalf Poolse schakers nemen in januari op uitnodiging van schaakvereniging De Wijker
Toren deel aan het Corus Chess Tournament in Wijk aan Zee.
- Nieuwjaarsexpositie van foto’s van Dirk Bus in het Stadskantoor (tot 16 februari).
- Expositie leden amateur fotografenclub Fokus Wronki in Stadskantoor, half februari tot half
maart.
- Secretaris Wim Spruit wordt op 1 februari Commandeur in de Orde van Verdienste van de
Republiek Polen. De onderscheiding is toegekend door de president van Polen, Lech
Kazcynski en is uitgereikt door de ambassadeur dr. Jan Michalowski in de raadszaal van het
Stadskantoor van Beverwijk.
- Een delegatie uit Wronki (burgemeester Mirek Wieczór, gemeenteraadsvoorzitter Ryszard
Firlet, oud-burgemeester Kazimierz Michalak, commissievoorzitter Tomasz Ziólek) woont
de uitreiking in de raadszaal van het Stadskantoor bij. Zij krijgen een meerdaags werkbezoek
aangeboden door enkele bedrijven en de gemeente Beverwijk.
- Het tweetalige boekje ‘Zilveren samenwerking Beverwijk & Wronki’ verschijnt in een
oplage van 1.000 exemplaren. De tekst is van Wim Spruit, de Poolse vertaling van Gosia
Meijer-Pietrzykowska. De gemeente Beverwijk betaalt de drukkosten van deze uitgave.
- Delegaties van De Wijker Toren gaan twee keer naar Polen. In mei neemt een groep
schakers deel aan een toernooi in Szamotuly, in juli reizen twee jeugdspelers naar Poznan om
deel te nemen aan een internationaal schaaktoernooi.
- Oud-vrijwilliger (lid agrarische werkgroep) Wim Schoorl wordt op 27 april benoemd tot Lid
in de Orde van Oranje-Nassau.
- Voorzitter Wim Schipper overlijdt op 29 april op 76-jarige leeftijd.
- Vijf kunstenaars uit Polen nemen deel aan Ezels & Kwasten Wijk aan Zee
(3 tot en met 13 mei).
– er vindt een uitwisseling plaats van het Smartlappenkoor en het koor Millenium uit Wronki.

2008

De Beverwijkse brandweer schenkt drie ‘oude’ uniformen aan het Nationaal Brandweer
Museum Polen. Vorig jaar bestond de brandweer van Wronki 150 jaar, daar was een
Beverwijkse delegatie bij en een vertegenwoordiger van het museum. Van het één kwam het
ander.

Er worden 60 hooglaagbedden bezorgd bij het regioziekenhuis in Szamotuly. De bedden zijn
afkomstig van het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk en worden afgeleverd door
vrijwilliger Peter Koper. Dit jaar brengt hij ook schoolmeubilair naar het dorp Biezdrowo,
gemeente Wronki: 100 leerlingensets. De school is er enorm blij mee.
Secretaris Lia de Ridder en voorzitter Wim Spruit brengen een werkbezoek aan Wronki en
Szamotuly.
De kunstenaars Joanna Tomczak en Zbigniew Michalski nemen deel aan Ezels & Kwasten in
Wijk aan Zee.
In juni gaan de kunstenaars Dirk Bus (Beverwijk) en Rob Boswinkel (Heemskerk) voor tien
dagen naar Chojno, gemeente Wronki. Er is een soort Poolse Ezels & Kwasten, waaraan
tientallen beeldend kunstenaars deelnemen. Dirk Bus is in Wronki ‘blijven hangen’ en is er
gaan wonen.
De gemeente Wronki opent op de Oude Markt (Stare Rynek) een fontein, symbool van de
bruisende vriendschapsbanden tussen Beverwijk en Wronki. Zo heeft Beverwijk een Wronki
Bos en Wronki dus een Beverwijk-Wronki fontein.

