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Jubileusze
W minionym miesiącu Burmistrz Andrzej Rogozinski
z osobistymi życzeniami odwiedził Panią Marię Zyznarską
z Obry, która skończyła 98 lat oraz Panią Łucję Zyznarską
z Domu Pomocy Społecznej, która również skończyła w tym
roku 98 lat. Burmistrz oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Bernadeta Zamelczyk i Sekretarz Gminy Hanna Sitkowska odwiedzili także jubilatów, którzy nie mogli z przybyć na
osobiście na uroczystość wręczenia medali za długoletnie
pożycie małżeńskie. Z tej okazji złożyli gratulacje parom, które w br. obchodziły jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego:
Państwu Marii i Tadeuszowi Waligóra z Niałka Wielkiego,

Dzień Kolejarza

Państwu
Janinie
i Marianowi
Piątek
z Wolsztyna

25 listopada przypada Dzień Kolejarza.
W związku z nazwą Przedszkola nr 1 „Tęczowa
lokomotywa” i sąsiedztwem dworca kolejowego, świętowania nie sposób było uniknąć!
Dzieci przygotowywały się do niego przez kilka dni, urządzając wielką wystawę! Kto mógł,

oraz Państwu Lucynie i Janowi
Stawera
ze
Starej
Dąbrowy .

Państwu Helenie i Kazimierzowi Michalewicz z Wolsztyna,

Natomiast Państwo Wiktoria i Józef Chrapa z Wolsztyna,
obchodzili w tym roku jubileusz 55-lecia pożycia małżeńskiego .

Państwu Janinie
i Bolesławowi
Wilk z Barłożni
Wolsztyńskiej,

przynosił gadżety o kolei: książki, czapki kolejarskie, krawaty, tory i ciuchcie, piękne albumy
o parowozach itp. Zaprosiły też dziadka jednego z przedszkolaków, Dawida - pana Radnika,
który zawodowo jeździ wolsztyńskimi ciuchciami, co stanowiło doskonałą okazją, by dowiedzieć się wielu ciekawostek: ile waży parowóz,
jak się kieruje trasą pociągu, jak szybko jeździ
zabytkowa ciuchcia itp.
Tekst: Przedszkole nr 1

Śniadanie
daje moc
W Europejskim Dniu
Zdrowego Jedzenia i
Gotowania, grupa „0”a
ze Szkoły Podstawowej
nr 5 w Wolsztynie, zainspirowana przez panie
Beatę Kuskiewicz i Natalię Barską, wzięła udział
w programie edukacyjnym ,,Śniadanie Daje
Moc” organizując Dzień
Zdrowego
Śniadania.
Dzieci dowiedziały się
jak ważne jest prawidłowe odżywianie oraz, że
codzienne śniadanie pomaga im dobrze zacząć
dzień i daje równy start
w szkolne obowiązki.
Układając puzzle magnetyczne, obrazujące pira-

midę pokarmową, przekonały się, których produktów należy jeść najwięcej, by być zdrowym i
mieć energię do nauki i
zabawy. Pod bacznym
okiem dorosłych przystąpiły do pracy w grupach.
Każda z nich przygotowała inną część wspólnego
posiłku, a więc zrobiono
kolorowe kanapki, żaglówki z jajek, pastę twarożkową i jajeczną, owocowe szaszłyki oraz przepyszny, świeżo wyciskany
sok owocowo – warzywny.

Na degustację zaproszono także panie dyrektor.
Sokiem i kanapkami poczęstowano również pracowników szkoły oraz
chętne
dzieci.
Tekst:
SP nr 5

Ogólnopolskie sukcesy „Trójki”

Z przyjemnością informujemy o ostatnich znaczących sukcesach Szkoły Podstawowej nr 3 w Wolsztynie. 17 listopada br. w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie uczniowie szkoły otrzymali
I nagrodę w Ogólnopolskim Konkursie Historycznym „Marszałek Józef Piłsudski jako mąż stanu,
polityk i dowódca, w oczach współczesnego młodego pokolenia” pod patronatem Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego generała prof. Stanisława Kozieja. Warto dodać, że w konkursie wzięło
udział ponad 600 szkół z całej Polski, a projekt
przygotowany przez naszych uczniów pod opieką
Karola Rybickiego został dodatkowo wyróżniony
wycieczką po Pałacu Prezydenckim. Tego samego
dnia ogromną radość sprawiła nam I nagroda w
Ogólnopolskim Konkursie na „Najlepszego Organizatora Parafiady Regionalnej”. Została ona wręczona w Centrum Parafiadowym na Siekierkach.
Byliśmy bardzo zaskoczeni, bo jest to już 5 zwycięstwo z rzędu w tym konkursie.
Tekst: SP nr 3

Ruszył nowy sezon
Rozpoczęła się XIV edycja Wolsztyńskiej Amatorskiej Ligi piłki
Nożnej Halowej – sezon 2013. Impreza ta organizowana jest
przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wolsztynie pod patronatem Burmistrza Wolsztyna. Spotkania rozgrywane są na
Miejskiej Sali Sportowej Świtezianka, gdzie rywalizują zarówno
drużyny I jaki i II ligi. W tym roku w rozgrywkach rywalizuje 20
drużyn, które walczą w dwóch ligach. Pierwszoligowcy rywalizują
o miano najlepszej wolsztyńskiej amatorskiej drużyny, natomiast
w drugie lidze walka toczy się o awans do najwyższej klasy rozgrywkowej Wolsztyńskiej Ligi.
Wolsztyńska Amatorska
Liga Piłki Nożnej Halowej to największa i najstarsza impreza lokalna
związana z halową piłką
nożną dla amatorów,
jest ona organizowana
już 14 lat. To 20 niedziel sportowych atrakcji. Rozgrywki rozpoczęły się 14 października i potrwają do końca marca 2013 roku.
MOSiR jako organizator prowadzi bieżącą klasyfikację na portalu
www.ligihalowe.pl. Dodatkowym autem jest liga typera gdzie
zawodnicy jak również kibice mogą typować wyniki poszczególnych spotkań i zdobywać punkty na swoje konto, zwycięzca Ligi
Typera zarówno w I jak i w II lidze otrzyma książkową niespodziankę na koniec sezonu ufundowaną przez LM Firma Księgarska Leszka Maruszewskiego. Zapraszamy wszystkich w każdą
niedzielę na MSS Świtezianka do kibicowania swoim drużynom
oraz do odwiedzania portalu Wolsztyńskiej Amatorskiej Ligi Piłki
Nożnej Halowej.
Tekst: MOSiR

