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NADLEŚNICTWO WOLSZTYN
Nadleśnictwo Wolsztyn zarządza gruntami
na powierzchni prawie 20 tys. ha, z czego na
terenie Gminy Wolsztyn znajduje się ok.6,0
tys. Od wielu lat możemy zaobserwować
duże zaangażowanie pracowników tej instytucji w prowadzenie edukacji ekologicznej,
szczególnie tej leśnej, na terenie gminy
Wolsztyn. Leśnicy są częstymi gośćmi w
szkołach prowadząc różnego rodzaju spotkania i konkursy - „Wiosna bez płomieni”,
„Czym bór darzy”, „Co w lesie piszczy?”. W każdym z nich uczestniczyło po kilkuset
uczniów, a uroczystość wręczenia nagród odbywała się w siedzibie Urzędu Miejskiego
przy udziale Burmistrza Wolsztyna, co dodatkowo nobilitowało laureatów. Dla wszystkich pragnących czynnie wypoczywać i poznawać tajniki przyrody przygotowano na
terenie Leśnictwa Nowe Tłoki ścieżkę przyrodniczo-leśną: „Bagno Chorzemińskie”
łączącą się z wytyczonym przez Urząd Miejski „Szlakiem Żurawim”. Corocznie odwiedza ją ok. 5 tys. turystów. Nadleśnictwo posiada szkółkę leśną, położoną w Gościeszynie o pow. około 17 ha, gdzie corocznie produkuje do 2,5 mln sadzonek drzew i krzewów iglastych i liściastych. Systematycznie też inwestuje w obiekty związane z gospodarką leśną – buduje leśniczówki (ostatnio w Dąbrowie i Gościeszynie), wiaty dydaktyczno-rekreacyjne (przykładem może być piękny obiekt na terenie leśnictwa Nowe
Tłoki), remontuje drogi leśne, buduje sieci wodociągowe. Jednak inwestycją, która od
niedawna zwróciła uwagę mieszkańców i przyjezdnych jest z pewnością nowa siedziba
nadleśnictwa przy ul. Boh. Bielnika 29 wybudowana ze środków własnych za ponad
3,8 mln zł.
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rzemiosła polskiego. Jednak Pan Zygmunt Woźny kojarzy się chyba bardziej Wolsztynianom z Kurkowym Bractwem Strzeleckim, za którego przyczyną po latach przywrócona została do życia strzelnica na Krutli. W roku 1994 nastąpiła reaktywacja Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Wolsztynie. Jego Prezesem został oczywiście Pan Woźny i
piastował to stanowisko przez kolejne 10 lat – aż do 2003 roku. Jak mówi Pan Zygmunt
Woźny - działalność w ramach Kurkowego Bractwa Strzeleckiego to pasja, a podstawą
egzystencji jest prowadzony od ponad 40 lat Zakład Metalowy Usługowo-Produkcyjny
i plany na przyszłość z tym związane takie, jak ewentualna rozbudowa zakładu i stałe
poszerzanie oferty produktów i usług.
XELLA POLSKA SP. Z O.O. –
ZAKŁAD W POWODOWIE,
Powodowo to nowoczesny zakład produkujący materiały YTONG – energooszczędne,
wysokiej jakości bloczki z betonu komórkowego stosowane do budowy wielu domów
w Polsce. Początki istnienia firmy sięgają
okresu lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku,
kiedy to, decyzją władz państwowych utworzono przedsiębiorstwo pod nazwą Zakłady
Produkcji Elementów Budowlanych „Powodowo” w Powodowie. Od momentu powstania przedsiębiorstwa do chwili obecnej nastąpiło szereg przekształceń: organizacyjnych, zmiany nazw podmiotu gospodarczego i własnościowych. Na przestrzeni ponad 40-to letniej działalności produkcyjnej, zakład był wielokrotnie modernizowany.
Ostatecznie, 2 stycznia 2007 roku, Xella Polska Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie
stała się następcą prawnym Zakładów Produkcji Betonów „PREFBET” Spółka z o. o. w
Powodowie, a zakład pod Wolsztynem jest jednym z 12 zakładów produkcyjnych będących w strukturach tej spółki. Podstawowym produktem wytwarzanym w zakładzie
Xella Powodowo są bloczki i płytki z autoklawizowanego betonu komórkowego oraz
bloczki Ytong, stosowane w budownictwie, jako materiał ścienny. Jednym z podstawowych surowców do ich produkcji jest piasek kwarcowy, więc z pewnością wpływ na
decyzję o lokalizacji tego typu zakładu właśnie w Powodowie, miały niewątpliwie występujące tu warunki geologiczne, czyli duże złoża wydmowe piasku kwarcowego w
najbliższej okolicy. Produkcja prowadzona jest bezodpadowo, zgodnie z zasadami
ochrony środowiska.

Taekwondo do Wolsztyna zawitało w roku
1993, jako sekcja klubu kościańskiego. Na
początku działalności prowadzona była przez
trenera Marka Tyczyńskiego i Krzysztofa
Frankiewicza sekcja w Szkole Podstawowej
nr 2 w Wolsztynie. W roku 1997 Krzysztof
Frankiewicz zdobywa stopień mistrzowski 1
DAN i zostaje pierwszym trenerem wolsztyńskiej grupy taekwondo. W tym samym
KS. PROF. DR HAB. ANZELM ROMUALD WEISS
roku „przychodzą” pierwsze sukcesy. Pod koniec 1999 roku trener Frankiewicz zdobyKs. Prof. Anzelm Weiss urodził się 15 stycznia 1940 r.
wa stopień mistrzowski 2 DAN. Następne lata to pasmo sukcesów wolsztyńskiego taew Wolsztynie w rodzinie kupieckiej, która pod koniec XIX
kwondo. Należy wymienić tu takich zawodników jak: Anna Berhold, Gizela Dominiczak,
wieku osiedliła się w Wolsztynie. Ojciec Alojzy przeszedł
Agnieszka Frankiewicz, Anna Lewandowska. Natalia Rybarczyk w 2005 r. zdobywa złodo historii naszego miasta jako najbardziej popularny
ty medal na Mistrzostwach Polski Juniorów, a rok później zostaje Mistrzem Polski Sewolsztyński kupiec, który aż do śmierci w wieku 101 lat,
niorów. Katarzyna Kubacka w latach 2006 i 2007 zostaje vice mistrzynią w Mistrzoprowadził sklepik. Nasz laureat uczył się w Niższym Semistwach Polski Seniorów. W 2008r. Natalia Rybarczyk zdobywa I miejsce w Akademicnarium Duchownym Archidiecezji Poznańskiej, a w 1957r.,
kich Mistrzostwach Świata w Belgradzie. Maja Molska zdobywa w roku 2008 i 2009
wstąpił do Arcybiskupiego Seminarium Duchownego
złote medale w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży, a brązowe medale trafiają na
w Poznaniu. 26 maja 1963 r. przyjął święcenia kapłańskie
szyje Małgorzaty Litwin i Patrycji Kozłowskiej. W roku 2010 sekcja Taekwondo przei odprawił w Wolsztynie mszę św. prymicyjną. W 1966r.
kształcona zostaje w Uczniowski Klub Sportowy Taekwondo Wolsztyn oraz wzbogaca
został na studia specjalistyczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Na Wydziale
się o kolejne medale: dla Małgorzaty Litwin, Mai Molskiej, Artura Krysmanna, Agaty
Teologicznym uzyskał w 1969 magisterium na podstawie, opublikowanej później praTomińskiej, Ariana Krysmanna, Małgorzaty Litwin, i Dominki Szynkowska.
cy: Dzieje parafii Komorowo-Wolsztyn w Polsce przedrozbiorowej, pisanej pod kierunZAKŁAD METALOWY USŁUGOWO-PRODUKCYJNY ZYGMUNT WOŹNY
kiem ks. prof. Bolesława Kumora. Natomiast recenzentem pracy doktorskiej i habilitacyjnej był prof. Aleksander Gieysztor. W 1986 r. Ks. Dr Hab. Anzelm Weiss został miaWiosną 1972 roku, przy ul. Lipowej w Wolsztynie, Pan Zygmunt Woźny postanowił
nowany docentem, a w 1992 r. profesorem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Od
otworzyć zakład ślusarsko-kowalski, którego działalność skierowana była początkowo
1986 r. piastował stanowisko kierownika Katedry Metodologii i Nauk Pomocniczych
głównie do środowiska rolniczego. Z upływem lat asortyment usług rozszerzał się,
Historii Kościoła KUL, a w 1998 r. pełnił obowiązki kierownika Katedry Historii Kościoła
a jednym z tego efektów było reaktyw Czasach Nowożytnych. Wraz z pracą na Wydziale – już od 1970 roku - został zaanwowanie nieco zapomnianego kowalgażowany w redakcji Encyklopedii Katolickiej. W latach 1990-1993 pełnił funkcję prostwa artystycznego. Równolegle Zadziekana do spraw studenckich, a następnie przez dwie kolejne 3-letnie kadencje kład kształcił uczniów tego niełatwego
dziekana Wydziału Teologii KUL. Jest członkiem Komisji Nauk Pomocniczych Historii
rzemiosła. Wielkopolska Izba Rzei Edytorstwa Komitetu Nauk Historycznych PAN, Towarzystwa Naukowego KUL, Lubelmieślnicza doceniła zasługi Pana Zygskiego Towarzystwa Naukowego, Polskiego Towarzystwa Heraldycznego, Komitetu
munta Woźnego dla wielkopolskiego
Nauk Teologicznych PAN. W 1996 r. został mianowany kanonikiem honorowym Kapirzemiosła zarówno poprzez własną
tuły Katedralnej w Poznaniu. Odznaczono go też Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodziałalność gospodarczą, jak i szkoledzenia Polski, a rektor KUL wyróżnił Nagrodą indywidualną I stopnia „za znaczące osiąnie uczniów, przyznając mu w 2011
gnięcia społeczno-organizacyjne”.
roku odznaczenie za wkład w rozwój

