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Warsztaty w GCI 

Wprowadzając dzieci w świat wartości estetycznych, 

zgodnie z podstawą programową wychowania przed-

szkolnego, związaną z szeroko pojętą sztuką, 18 lutego 

2013 r., dzieci z oddziałów przedszkolnych ze Szkoły 

Podstawowej nr 5 w Wolsztynie spotkały się z lokalnym 

artystą – panem Wiesławem Matysikiem. Gość przybliżył 

dzieciom warsztat pracy malarza i rzeźbiarza, omówił 

różnorodne techniki plastyczne w oparciu o własne pra-

ce z podziałem na portrety, martwą naturę, karykaturę 

itp. 

Druga część spotkania miała charakter warsztatowy i 

uczestniczyła w nich tylko grupa 0a integracyjna. Dzieci, 

pod bacznym okiem swoich pań - Beaty Kuskiewicz i 

Natalii Barskiej, malowały szkice przygotowane przez 

pana Wiesława Matysika, które przedstawiały poznane 

dotąd atrakcje turystyczne rodzimego miasta w ramach 

cyklicznych spotkań z pracownikiem Gminnego Centrum 

Informacji – panią Katarzyną Jęczmionką, która również 

uczestniczyła w tychże warsztatach. Lutowe spotkanie 

było niejako podsumowaniem dotychczasowej działal-

ności prowadzonej od września 2012 r.. Wynikiem 

współpracy wychowawczyni p. B. Kuskiewicz z pracowni-

kami Gminnego Centrum Informacji odbyły się następu-

jące zajęcia w ramach kształtowania u dzieci przynależ-

ności społecznej do środowiska lokalnego:  

- działalność Gminnego Centrum Informacji jako miejsca 

obsługi turysty oraz atrakcje  turystyczne Wolsztyna, 

realizując tematykę ,,Moja miejscowość”; 

- zajęcia terenowe „Zespół pałacowo-parkowy w Wolsz-

tynie”, wykazując zainteresowanie malarstwem, rzeźbą i 

architekturę (także architekturą zieleni i architekturą 

wnętrz); 

- w listopadzie wizyta na wolsztyńskim 

cmentarzu przy ul. Lipowej celem od-

wiedzenia miejsc pamięci narodowej; 

- w grudniu „Wolsztyn w okresie świą-

tecznym wraz z symboliką Świąt Boże-

go Narodzenia”. 

Wykonane w ramach zajęć prace w 

niedalekiej przyszłości zostaną wyko-

rzystane m.in. do przygotowania wy-

stawy plastycznej czy wydrukowania 

nowego gadżetu Gminy Wolsztyn skie-

rowanego głównie dla dzieci w postaci 

kart do gry w słynnego „Piotrusia”. 

Ponadto w siedzibie GCI rozpoczęły się 

„pełną parą” przygotowania do sezonu. W ramach w/w 

działań pracownicy GCI przygotowują się do zaprezento-

wania walorów turystycznych Gminy Wolsztyn podczas 

MTT we Wrocławiu /5-7 kwiecień/ oraz wystąpień pro-

mocyjnych, m.in. w Galeriach Handlowych na terenie 

Wielkopolski.       

      Tekst: GCI 

Zebrania sprawozdawcze w OSP 

Na przełomie stycznia i lutego br. odbyła się kampania 

sprawozdawcza w Ochotniczych Strażach Pożarnych 

działających w Gminie Wolsztyn. Takie zebrania, zgodnie 

ze statutem OSP odbywają się corocznie. W zebraniach 

uczestniczą wszyscy członkowie jednostek oraz zapro-

szeni goście. Zebranie jest okazją do pochwalenia się 

swoimi osiągnięciami, a także do przedłożenia przez 

Zarząd sprawozdania z działalności za miniony rok oraz 

przedstawienia sprawozdania finansowego i planu dzia-

łalności i budżetu na nowy okres sprawozdawczy. Na 

podstawie dyskusji wytyczane są kierunki działania na 

przyszły rok z uwzględnieniem działalności ratowniczej, 

prewencyjnej i na rzecz środowiska lokalnego. Jest to 

również czas kiedy docenia się pracę strażaków. Wręcza-

ne są odznaczenia, bo jest to praktycznie jedyna forma 

zapłaty za ich społeczną służbę na rzecz drugiego czło-

wieka.  

Na koniec 2012 roku na terenie Gminy Wolsztyn działało 

10 Ochotniczych Straży Pożarnych. 5 jednostek, to tzw. 

„S” czyli posiadające na wyposażeniu samochody ratow-

niczo-gaśnicze. OSP Kębłowo, Świętno i Obra włączone 

są do struktur Krajowego Systemu Ratowniczo-

Gaśniczego, a OSP Kębłowo dodatkowo funkcjonuje w 

strukturach Wielkopolskiej Wojewódzkiej Brygady Od-

wodowej. We wszystkich jednostkach prowadzących 

działalność operacyjną powołane zostały Jednostki Ope-

racyjno - Techniczne (JOT), w których skład wchodzi 113 

osób. Są to osoby spełniające wszystkie warunki pozwa-

lające na udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych tj. 

przeszkolenie pożarnicze, aktualne badania lekarskie, 

ubezpieczenie i wiek w przedziale 18-65 lat. Ogólna licz-

ba członków czynnych w OSP na koniec okresu sprawoz-

dawczego wynosiła 374 osób, w tym 35 kobiet. Człon-

ków honorowych w OSP było 27, a członków wspierają-

cych 3. 283 członków czynnych w OSP nie przekroczyło 

65 roku życia, wiec po spełnieniu pozostałych wymogów 

ustawowych mogą zasilić szeregi JOT. Przy 8 jednost-

kach OSP w naszej gminie działają także Młodzieżowe 

Drużyny Pożarnicze (MDP). Zrzeszają one 161 członków 

w 14 sekcjach, w tym 100 chłopców i 61 dziewczynek w 

wieku 12-18 lat. Dobrze przedstawia się także wyposa-

żenie jednostek w sprzęt ratowniczo-gaśniczy. W dyspo-

zycji OSP znajduje się 7 średnich i 2 lekkie samochody 

ratowniczo-gaśniczych, 3 inne samochody (operacyjne, 

do przewozu osób i sprzętu) oraz 1 przyczepa sprzęto-

wa. Dzięki zaangażowaniu druhów samochody mimo 

podeszłego wieku pozostają w dobrym stanie technicz-

nym. Ponadto OSP dysponują 18 motopompami, 8 mo-

topompami pływającymi, 4 motopompami szlamowymi, 

4 zestawami narzędzi hydraulicznych, 15 pilarkami do 

drewna, 4 przecinarkami do betonu i stali oraz 8 agrega-

tami prądotwórczymi. W ostatnim czasie poprawiło się 

także wyposażenie druhów w sprzęt ochrony osobistej. 

Obecnie dysponują ponad 100 kpl. umundurowania 

spełniającego wszystkie normy Unii Europejskiej. W 

skład takiego kompletu wchodzi: ubranie specjalne, ko-

miniarka niepalna, rękawice ochronne, hełm, obuwie 

specjalne oraz ubranie koszarowe. Dodatkowo w jed-

nostkach znajduje się 18 aparatów ochrony dróg odde-

chowych – nadciśnieniowych zapewniających ochronę 

ratownikom w strefach zadymionych. 29 strażaków 

ukończyło kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzy-

skało tytuł ratownika. Do ich dyspozycji jest 6 zestawów 

ratownictwa medycznego PSP R-1. 

W 2012 roku na terenie gminy Wolsztyn strażacy brali 

udział w 276 zdarzeniach, z czego pożarów było 58, 

miejscowych zagrożeń 213 oraz 5 fałszywych alarmów. 

Ogółem w usuwaniu skutków tych zdarzeń na terenie 

naszej gminy brało udział 1625 strażaków, z czego 371 

osób  stanowili druhowie z OSP. Pozostałe osoby to 

funkcjonariusze PSP. Jednak działalność OSP to nie tylko 

udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych. W gminnych 

zawodach sportowo-pożarniczych w Kębłowie uczestni-

czyło 8 Ochotniczych Straży Pożarnych, które zgłosiły 13 

sekcji męskich, 4 kobiece i 11 sekcji młodzieżowych. 

Zwycięzcy kategorii młodzieżowych wzięli udział w VII 

Wojewódzkich Zawodach Młodzieżowych Drużyn Pożar-

niczych wg regulaminu CTIF, które rozegrane zostały w 

dniu 9 czerwca 2012 r. na stadionie Miejskiego Ośrodka 

Sportu i Rekreacji  w Wolsztynie. W kategorii dziewcząt 

reprezentacja OSP Wroniawy zajęła 9 miejsce, a OSP 

Kębłowo 10 miejsce. Natomiast w kategorii chłopców 

młodzi strażacy z OSP Wroniawy zajęli 11 miejsce.  

Zamierzenia OSP na rok 2013 są równie ambitne. Plano-

wane jest dalsze podnoszenie wyszkolenia, doposażenie 

jednostek w nowy sprzęt, prowadzenie modernizacji  

oraz remontów w strażnicach. Czynione będą także sta-

rania o przyciągnięcie do straży nowych członków czyn-

nych. Zintensyfikowane będą także działania związane z 

pracą z młodzieżą.  
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