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Młodzież zapobiega pożarom 

8 lutego br. w sali wiejskiej we Wroniawach odbyły się 

eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy 

Pożarniczej „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”. W tur-

nieju uczestniczyło 51 osób wyłonionych podczas elimi-

nacji środowiskowych. 

Młodzież startowała w 3 grupach wiekowych, a konkurs 

został przeprowadzony w dwóch etapach. W pierwszej 

kolejności młodzież wypełniała arkusze testowe zawie-

rające 30 pytań, a następnie po ich sprawdzeniu przez 

Komisję Sędziowską w składzie: mł. bryg. Sławomir Śni-

ta - Przewodniczący, st.kpt. Tomasz Maciejewski - se-

kretarz, kpt. Arkadiusz Mocek - członek i dh Michał No-

wak - członek. 

Wyłoniono po 5 finalistów z każdej z grup do eliminacji 

ustnych, które decydowały o kolejności zajętych miejsc. 

W wyniku rozgrywek finałowych kolejność zajętych 

miejsc przedstawia się następująco: 

I grupa wiekowa (szkoły podstawowe) 

1. Miłosz Grocholewski - SP Nr 1 Wolsztyn     

 Adam Szukalski  -  SP   Nr 1 Wolsztyn          

3. Michał Wajs -  SP  Obra                          

4. Mikołaj Kostrzewa -  SP  Nr 3 

Wolsztyn             

5. Michał Hordecki -  SP 3 Wolsztyn                   

II grupa wiekowa (gimnazja) 

 Szymon Rozynek -   Gimnazjum  

Kębłowo       

2. Mirosława Jokiel  - Gimnazjum  w 

Obrze     

3. Michał Flieger  -  Gimnazjum   w 

Obrze        

4. Milena Waśko -  Gimnazjum  w Obrze        

5. Marcin Flieger -  Gimnazjum  w Obrze  

III grupa wiekowa (szkoły ponadgimnazjalne) 

1. Kamila Kliks -  ZSO Wolsztyn 

2. Dawid Kubik -  ZSO Wolsztyn  

3. Krystian Domański - ZSO Wolsztyn                   

4. Bartosz Knobel -  OSP Stary Widzim 

5. Aneta Zawada - ZSO Wolsztyn  

Na zakończenie konkursu finaliści otrzymali dyplomy, 

upominki i nagrody książkowe. 

Zarząd Oddziału Miejsko – Gminnego Związku OSP RP  

w Wolsztynie składa serdeczne podziękowania wszyst-

kim opiekunom i nauczycielom za osobisty wkład pracy 

w przygotowanie młodzieży do Turnieju oraz Komisji 

Sędziowskiej za sprawne przeprowadzenie konkursu. 

Eliminacje powiatowe OTWP odbyły się 22 lutego br.  

w Komendzie Powiatowej PSP w Wolsztynie. 

Tekst: Henryk Żok 

Odnowiony obiekt na przystani kajakowej  

19 lutego br. nastąpiło uroczyste otwarcie siłowni i części socjalnej na przystani ka-

jakowej UMKS Zryw Wolsztyn. Odnowione pomieszczenia obejrzeli m.in. Burmistrz 

Andrzej Rogozinski, prezy-

dent Rotary Club Krzysztof 

Małuszek wraz z zarządem 

oraz Dyrektor MOSiR-u 

Paweł Gmerek. Zarząd klu-

bu Zryw serdecznie podzię-

kował wszystkim sponso-

rom oraz osobom aktywnie 

współpracującym z klubem. 

Przystań nie wyglądała by 

bowiem tak pięknie, gdyby 

nie ich pomoc. 

Sportowe podsumowanie 

 Dnia 23 lutego br. w sali widowiskowej WDK odbyło się spotkanie zawodników, ro-

dziców, działaczy i sympatyków klubu UMKS "Iskra" Wolsztyn . Podczas spotkania 

podsumowany został rok 2012, osiągnięcia i sukcesy sportowe. Wiceprezes klubu 

Jacek Skwierzyński przedstawił 

zebranym sukcesy sportowe na 

arenach lekkoatletycznych. Naj-

lepsi zawodnicy odebrali nagrody 

i upominki ufundowane przez 

klub i samorządy; gminny i po-

wiatowy. Zawodnicy którzy w 

2012 roku zakończyli swoją przy-

godę sportową, również otrzy-

mali drobne upominki. 

 
OHP jako realizator usług rynku pracy 

8 lutego br. w Ośrodku Szkolenia Zawodowego  

w Wolsztynie działającego w ramach projektu „OHP 

jako realizator usług rynku pracy” współfinansowanym 

przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Fundu-

szu Społecznego odbyło się uroczyste wręczenie certy-

fikatów i podsumowanie działalności OSZ  

w Wolsztynie w 2012r. 

Na uroczystości obecni byli: Wielkopolski Wojewódzki 

Komendant OHP Piotr Zerbe, Dyrektor Centrum Eduka-

cji i Pracy Młodzieży w Lesznie Edward Karczyński, Dy-

rektor Centrum Rozwoju Kompetencji w Pleszewie 

Waldemar Kula. W imieniu Burmistrza Miasta Wolsztyn 

przybyła Izabela Barska. 

Podczas przemówienia Komendant WWK OHP Piotr 

Zerbe podkreślił istotę komplementarności jednostek 

MCK, PPP oraz OSZ. Dzięki temu młodzież może  

w jednym miejscu skorzystać z pomocy doradcy zawo-

dowego, pośrednika pracy oraz specjalisty ds. szkoleń. 

Z rąk Wielkopolskiego Wojewódzkiego Komendanta 

OHP 21 beneficjentów otrzymało certyfikaty potwier-

dzające ukończenie kursu spawacz metodą MAG i TIG. 

Było to ósme wręczenie zaświadczeń dla beneficjen-

tów uczestniczących w kursach, które odbyły się na 

terenie powiatu wolsztyńskiego. 

Warto podkreślić, że w minionym 2012 roku odbyło się 

dziewięć szkoleń z których skorzystało 99 osób, były to 

takie szkolenia 

jak:  obsługa kas 

fiskalnych, spa-

wacz metodą 

MAG, pracownik 

administracyjno – 

biurowy, magazy-

nier z obsługą 

wózka jezdniowe-

go, bukieciarz – 

florysta z modu-

łem przedsiębior-

czości, kelner/barman z obsługa kas fiskalnych, stylist-

ka paznokci z modułem przedsiębiorczości. 

OSZ w Wolsztynie również w roku 2013 planuje prze-

prowadzić szkolenia zawodowe, w których planuje 

objąć wsparciem 120 osób bezrobotnych bądź nieak-

tywnych zawodowo. Tego typu działania pomogą mło-

dzieży odnaleźć się na lokalnym rynku pracy. 


