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Inauguracja roku akademickiego
Wolsztyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
We wtorek 15 października br. odbyła się Inauguracja roku akademickiego 2012/2013
Wolsztyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, działającego przy Wolsztyńskim
Domu Kultury. Gości - m.in. władze samorządowe oraz delegacje zaprzyjaźnionych
UTW - powitał dyrektor placówki Pan Jarosław Świrszcz. Tradycyjne "Gaude Mater
Polonia" oraz "Gaudeamus Igitur" odśpiewał chór Wyższego Seminarium
Duchownego Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej z Obry. Sprawozdanie
z działalności za rok miniony oraz plany na nowy rok akademicki omówiła Pani Prezes
Maria Koziołek.
Zgodnie z 10-letnim już zwyczajem uroczystego otwarcia nowego roku akademickiego
dokonał Burmistrz Wolsztyna Andrzej Rogozinski. Tradycyjnie też odbył się wykład
inauguracyjny tym razem pt. "Matematyka całkiem przyjemna", który wygłosił doc. dr
Maciej Ziemkowski. Uroczystość uświetnił występ artystów filharmonii
Zielonogórskiej.

Gminny Konkurs wiedzy o Janie Pawle II

możliwość zakupienia przekąsek w szkolnym sklepiku, który prowadzili rodzice.
Dla opiekunów i nauczycieli była przygotowana kawa, herbata i mały poczęstunek.

W Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Świętnie odbył się IV Gminny Konkurs wiedzy
o Janie Pawle II. Patronat nad konkursem objął Burmistrz Miasta i Gminy Wolsztyn –
Andrzej Rogozinski oraz proboszcz parafii Ciosaniec – ks. Dariusz Chmist. W konkursie
wzięło udział 14 drużyn z okolicznych szkół podstawowych, podzielonych na dwie
grupy: klas I-III oraz klas IV-VI. Konkurs rozpoczął się etapem plastycznym. Zadaniem
drużyn było wykonanie w swoich zespołach pracy plastycznej dotyczącej osoby Jana
Pawła II. Później był test z wiedzy na temat życia, pielgrzymek do Polski oraz
pontyfikatu Jana Pawła II. Oprócz wiedzy teoretycznej zawodnicy sprawdzali też inne
sprawności, m. in. jedzenie „kremówek” na czas oraz znajomości słów pieśni
pt. „Barka”.

Cieszymy się, że grono uczestników z roku na rok powiększa się. Dzięki temu, mamy
satysfakcję i świadomość, że coroczny organizowany konkurs wiedzy o Janie Pawle II
jest wspaniałą inicjatywą, która poprzez wspólną zabawę przybliża nam wielką postać
Ojca Świętego. Dziękujemy za wspólną zabawę. I do zobaczenia za rok.
Tekst: ZSP Świętno

Wyniki konkursu rozkładają się następująco:
W grupie klas I-III: miejsce I zajęła Szkoła Podstawowa nr 1 w Wolsztynie,
miejsce II Szkoła Podstawowa w Adamowie, miejsce III Zespół Szkolno –
Przedszkolny w Świętnie.
W grupie klas IV-VI: miejsce I Szkoła Podstawowa w Starym Widzimiu, miejsce
II Szkoła Podstawowa nr 1 w Wolsztynie, miejsce III Zespól Szkół w Mochach.
Wszystkie drużyny otrzymały dyplomy oraz drobne upominki, a każdy z uczestników
dostał pamiątkowy kubek. Dla wszystkich również był przewidziany posiłek oraz

Jednym z priorytetowych działań GCI w miesiącu październiku było zorganizowanie i przeprowadzenie kampanii
promocyjnej Gminy Wolsztyn podczas Międzynarodowych Targów Regionów i Produktów Turystycznych TOUR
SALON w Poznaniu. Wśród wielu stoisk organizacji turystycznych, obiektów noclegowych różnego standardu,
licznych ofert uzdrowiskowych oraz regionów z zagranicy wolsztyńskie stoisko po raz kolejny wyróżniało się swą
niepowtarzalnością i oryginalnością. Tą wyjątkową odrębność zapewnia największa wolsztyńska atrakcja
turystyczna - Parowozownia, a w związku z tym pojawienie się takich eksponatów, jak: fragment rogatki kolejowej
wraz z dzwonkiem, semafor czy torowa lampa sygnałowa. Ponadto odwiedzający stoisko Gminy Wolsztyn mogli
zapoznać się z pozostałą ofertą atrakcji turystycznych czy bazą noclegowo – gastronomiczną. Mając doświadczenie
zaangażowania potencjalnego turysty w zdobywaniu informacji o ciekawych regionach pracownicy Gminnego
Centrum Informacji z targów na targi przygotowują nowe atrakcje na stoisku. Tym razem była możliwość:
zasmakowania parowozowych pierników przygotowanych przez cukiernię Asprod (stoisko przy Netto na ul.
Spacerowej), ułożenia wielkoformatowych puzzli - oczywiście przedstawiających wolsztyński parowóz, Kącik Urwisa
– z kolorowankami dla najmłodszych oraz konkurs wiedzy o Gminie Wolsztyn, w którym główną nagrodą był
weekendowy pobyt w Wolsztynie (zakwaterowanie m.in. w Hotelu Kaukaska). Obsługę stoiska wspierali
przedstawiciele: Hotelu Kaukaska, Parowozowni Wolsztyn oraz Wolsztyńskiego Domu Kultury, którym serdecznie
dziękujemy za współpracę i zaangażowanie.
Tekst: GCI

