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Wizyta bibliotekarzy holenderskich w wolsztyńskiej bibliotece
W dniach 13-18 kwietnia br. przebywała w wolsztyńskiej bibliotece delegacja bibliotekarzy z książnicy w Maasbree w Holandii. Wizyta rozpoczęła się późnym popołudniem w piątek. Goście zapoznali się z działalnością Biblioteki w Wolsztynie.
Zwiedzili gmach, wysłuchali historii biblioteki, obejrzeli film o patronie i zapoznali się z codzienną pracą naszej biblioteki.
Było mnóstwo pytań, wywiązała się dyskusja. Przygotowano m.in.: wystawy książek literatury holenderskiej tłumaczonej
na język polski, a w Oddziale dla Dzieci książek Dicka Bruna holenderskiego pisarza dla najmłodszych (książki pochodzą
ze zbiorów biblioteki), w korytarzu budynku ustawiono sztalugę z podobizną najwybitniejszej pisarki holenderskiej
Helli S. Haasse.
W sobotę - 14 kwietnia – goście zwiedzili nasze muzea i lokomotywownię. Niedziela natomiast to wycieczka do Poznania, Kórnika i Rogalina. W Poznaniu goście obejrzeli Rynek, Ratusz, Uniwersytet, Teatr,
Zamek na Wzgórzu Przemysła i Zamek Cesarski oraz Katedrę. Kórnik to wizyta w tamtejszym zamku,
a Rogalin zachwycił pałacem i Dębami Rogalińskimi. W poniedziałek przed południem goście zapoznali się
z działalnością filii publiczno-szkolnej w Obrze oraz zwiedzili Klasztor Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. W południe spotkanie z burmistrzem Andrzejem Rogozinskim, któremu holenderscy goście wręczyli zaproszenie na Dni Polskie w Maasbree. Holendrzy spotkali się z bibliotekarzami z terenu powiatu.
Dyrektor Vincent Freviks przedstawił działalność i formy pracy bibliotek w jego ojczyźnie. Wywiązała się

spontaniczna dyskusja i wymiana doświadczeń. Obie strony wręczyły
sobie prezenty. Strona holenderska przekazała grafikę i wyprawkę dla
najmłodszych czytelników (rzecz u nas zupełnie nieznana), a strona
polska na ręce Dyrektora Freviksa przekazała pozycje z polskiej klasyki
literatury dziecięcej dla polskich czytelników natomiast dyrektor
otrzymał obraz przedstawiający Piękną Helenę. Środa – ostatni dzień
wizyty – to wspólne śniadanie i ostatni spacer ulicami miasta, a po
nim pożegnalna kawa w bibliotece.

Zapraszamy na Regaty Pucharu Polski
W dniach 28-29 kwietnia br. Rozegrane zostaną Regaty Pucharu Polski pod Patronatem Burmistrza Wolsztyna Andrzeja Rogozinskiego. Regaty odbędą się na przystani żeglarskiej w Niałku Wielkim na jeziorze Berzyńskim. Wyścigi rozgrywane będą na trasach odpowiadającym standardom regat międzynarodowych. Zawody przeprowadzone
zostaną w klasach: Europa, OK-Dinghy, Laser Radial, Finn, Katamaran TopCat, Hornet, 505, Omega, Open. Nie zabraknie również Regat Otwarcia sezonu O Wielką Szeklę
Komandora Jachty Turystyczne oraz regat Nivea Błękitne Żagle powiązanych z dniami otwartymi klubu.
Zgłoszenia do regat przyjmowane będą w sekretariacie Klubu w dniu 27 kwietnia w godz. 17:30-20:00 i 28 kwietnia w godz. 8:00-10:00. Przewidywane koszty to wpisowe –
60,00 zł (klasy jednoosobowe), 80,00 (klasy dwuosobowe).
Podczas procedury zgłoszeniowej w miejscu regat, obowiązuje posiadanie następujących dokumentów:
• dowód wpłaty wpisowego do udziału w regatach,
• aktualne badanie lekarskie,
• licencja sportowa zawodnika PZŻ,
• ubezpieczenie OC na sumę gwarancyjną minimum 1.000000 euro,
• certyfikat lub świadectwo pomiarowe zgłoszonego jachtu z ustalonym numerem klasowym,
• licencja PZŻ na reklamowanie indywidualne.
Program regat
28 kwietnia 2012r. godz. 10:00 - uroczyste otwarcie,
godz. 12:00 - start do I wyścigu oraz kolejnych.
Start do wyścigów w następnych dniach zostanie podany odrębnymi komunikatami.
29 kwietnia 2012r. godz. 16:00 - zakończenie regat.

