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Bezpłatny Informator Urzędu Miejskiego w Wolsztynie - kwiecień 2012
Uczczenie pamięci Ofiar Katynia

SZANOWNI PAŃSTWO !
Burmistrz Wolsztyna oraz Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 –
Koło Nr 2 w Wolsztynie postanowiło uczcić pamięć Powstańców Wielkopolskich. W związku
z powyższym pragniemy w pierwszej kolejności oznakować mogiły powstańców znajdujące się na
Cmentarzu Parafialnym w Wolsztynie specjalnym medalem „ Powstaniec Wielkopolski”.
Apelujemy do wszystkich zainteresowanych, w tym rodzin powstańców o udzielenie pomocy
w realizacji tego zadania poprzez wyrażenie zgody na oznaczenie grobów. Po uzyskaniu niniejszej
zgody, w sposób uroczysty oznakujemy mogiły znajdujące się na cmentarzu parafialnym
w Wolsztynie.
W związku z powyższym prosimy o wypełnienie:
1/ zgody na umieszczenie medalu na grobie,
2/ ankiety dotyczącej życiorysu powstańca.
W/w druki można pobrać :
1/ w Urzędzie Miejskim w Wolsztynie – Biuro Obsługi Klienta,
2/ ze stron internetowych : www.wolsztyn.pl i www.powstanie.powiatwolsztyn.pl
Niniejsze druki proszę przesłać lub dostarczyć do dnia 15 maja 2012 roku na adres:
Urząd Miejski w Wolsztynie, Rynek 1, 64-200 Wolsztyn.

Rajd rowerowy „Szlakiem Dębów Katyńskich”
W 2009 roku Rada Miejska podjęła uchwałę o przystąpieniu gminy Wolsztyn do ogólnopolskiego programu „Katyń Ocalić Od Zapomnienia”. 18 czerwca 2009 roku przy Szkole Podstawowej nr 3 został posadzony pierwszy „Dąb Katyński” poświęcony por. Tadeuszowi Wichtowskiemu. Od tamtego czasu na Ziemi Wolsztyńskiej posadzonych zostało kolejnych 5 dębów
przy szkołach gminnych: Szkole Podstawowej nr 1 w Wolsztynie, Gimnazjum
w Kębłowie, Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Obrze, Szkole Podstawowej w Karpicku
i Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Świętnie. Dąb Katyński został również posadzony przy
Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wolsztynie. Były to podniosłe, patriotyczne uroczystości,
dzięki którym upamiętniani są bohaterowie tamtych tragicznych dni. 13 kwietnia br. młodzież
szkolna uczestniczyła już po raz drugi w „Rajdzie Rowerowym „Szlakiem Dębów Katyńskich”,
który podtrzymuje te tradycje i udowadnia, że młodzi ludzie mają w swoich sercach tyle żaru
i zapału, aby pamiętać o naszych bohaterach.

13 kwietnia br. w 72 rocznicę mordu katyńskiego na Wolsztyńskim
Cmentarzu Parafialnym Burmistrz Wolsztyna wraz z zastępcą Burmistrza Panią Justyną Mikołajewską, Sekretarzem Gminy Panią Hanną
Sitkowską, Przewodniczącą Rady Miejskiej Panią Bogumiłą Tuchocką
oraz Panią Barbarą
Matuszczak
złożyli
wiązankę
kwiatów
pod pomnikiem Ofiar
Katynia.

