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Bezpłatny Informator Urzędu Miejskiego w Wolsztynie - październik 2012
Piotr Krajewski
brązowym medalistą

24
października
br.
Burmistrz
Wolsztyna
An d rzej
Ro gozin ski,
Kierownik Urzędu Stanu
Cywilnego
Bernadeta
Zamelczyk złożyli gratulacje
Państwu
Marii
i Franciszkowi Lisiewicz
z
Wolsztyna,
którzy
obchodzili w tym roku
jubileusz 60-lecia pożycia
małżeńskiego.

15 października
br.
Burmistrz
Wolsztyna złożył
gratulacje
P i o t r o w i
Krajewskiemu
oraz opiekunowi
Mateuszowi
Czarneckiemu za
zdobycie brązowego
medalu
w rzucie młotem
podczas
Małego
Kusocińskiego.

Spotkania ze Strażnikami Miejskimi

W ostatnich dniach Strażnicy Miejscy otrzymali
zaproszenia na spotkania z wolsztyńskimi uczniami.
Na zaproszenie nauczycielki Zespołu Szkół Specjalnych
Pani Agnieszki Lehman Komendant Tomasz Hibner
i Strażnik Miejski Robert Świniarek spotkali się
z uczniami tejże szkoły. Tematem spotkania było
przybliżenie dzieciom i młodzieży zasad pracy
Strażników oraz zagadnienia bezpieczeństwa dzieci
przebywających na drodze. Natomiast z inicjatywy
Marzeny Mielcarek wychowawczyni klasy 0 D ze Szkoły
Podstawowej Nr 5 w Wolsztynie zorganizowane zostały

zajęcia krajoznawczo dydaktyczne, w których udział
brało ok. 95 dzieci wraz z opiekunami. Wymienione
zajęcia przeprowadzono na terenie kompleksu leśnego
położonego w Rezerwacie „Bagno Chorzeminskie”,
a tematem zajęć prowadzonych przez Strażników
Leśnych Andrzeja Jabłońskiego i Mariusza Merdę było
„Poznajemy barwy jesieni”. Nad całością zajęć bacznie
czuwali Strażnicy Miejscy z Wolsztyna tj. Tomasz Hibner
i Grzegorz Hegenbart, którzy pod koniec zajęć
terenowych przeprowadzili pogadankę na temat pracy
Straży Miejskiej, bezpieczeństwa podczas poruszania się
w okresie jesienno—zimowym oraz umożliwili
zapoznanie się dzieciom ze środkami łączności
i niektórymi środkami przymusu bezpośredniego, jak
również zaprezentowali swój samochód służbowy.
Całość imprezy przebiegła w bardzo miłej atmosferze
a na koniec dzieci zostały obdarowane drobnymi
upominkami ufundowanymi przez Nadleśnictwo
Wolsztyn oraz Urząd Miejski w Wolsztynie.

Memoriału

Janusza

Zawodnik UMKS "Iskra" Wolsztyn, mieszkaniec
Powodowa Piotr Krajewski zdobył brązowy medal
w rzucie młotem podczas Małego Memoriału Janusza
Kusocińskiego, czyli Mistrzostw Polski w lekkiej
atletyce dla kategorii młodzika. Piotr aby zdobyć
medal musiał posłać młot, który waży 5 kg.
na odległość ponad 48 metrów. Jego najlepszy wynik
z 5 kolejki rzutów to 48,54 m. Jest to rekord życiowy
Piotrka. Dwaj kolejni zawodnicy "Iskry" bardzo dobrze
zaprezentowali się w Słubicach. Wojtek Weiss
w rzucie dyskiem poprawił swój rekord życiowy
(48,34 m), ale pozwoliło mu to na uplasowanie się na
11 miejscu, a Jakub Chrzanowski w rzucie młotem
zajął 13 miejsce z wynikiem 34,74 m.
Gratulujemy Piotrowi medalu a jego kolegom
dziękujemy za walkę.

Tekst: SM w Wolsztynie

Tomasz Kośmicki
z WKŻ Wolsztyn
wicemistrzem kraju
Tomasz Kośmicki z WKŻ Wolsztyn został
wicemistrzem kraju w żeglarskiej klasie Finn podczas
zawodów w gdańskich Górkach Zachodnich. A jest to
klasa
olimpijska.
Przez
cztery
dni
177
zawodniczek i zawodników w doskonałych
warunkach wietrznych rozegrano około 70 biegów.
W niedzielę trasa została wytyczona około 200
metrów od brzegu i cały przebieg walki, która
rozegrała się w tzw. wyścigach medalowych była
doskonale widoczna z nabrzeża oraz tarasów Hotelu
Galion.W klasie Finn tytuł mistrzowski obronił Piotr
Kula z Biskupca, który w ostatnim wyścigu uległ
Tomaszowi Kośmickiemu, który dzięki temu został
niespodziewanym wicemistrzem Polski.

