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Halowe zmagania zakończone 

W dniu 17 marca br. odbyło się uroczyste zakończenie 

XIV Edycji Wolsztyńskiej Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej 

Halowej – sezon 2013 oragnizowanej przez MOSiR 

Wolsztyn, podczas którego Burmistrz Wolsztyna Andrzej 

Rogozinski wręczył pamiątkowe puchary i nagrody indy-

widualne. Składamy serdeczne podziękowania wszyst-

kim zawodnikom oraz kibicom i sympatykom naszej ligi 

za udany kolejny sezon. Szczegóły uzyskać można na 

stronie zakładce Piłka Halowa. Pierwszy raz w czterna-

stoletniej historii naszej ligi zdarzyło się, że obrońca 

tytułu mistrzowskiego zdołał wywalczyć to trofeum po 

raz czwarty z rzędu. Mistrzem I ligi został Matex, który 

wcześniej występował jako Powozownia. Tytuł wicemi-

strza wywalczył zespół FC Koper walcząc o jego utrzy-

manie do ostatniej kolejki. Na trzeciej pozycji uplasowa-

ła się drużyna beniaminka Speedex, która dzielnie radzi-

ła sobie w tym sezonie podczas zmagań I ligi. Czwarte 

miejsce tuż za podium wywalczył zespół Belferka. Piąte 

miejsce, tak jak w roku ubiegłym, przypadło drużynie 

Nordanu. Na szóstej pozycji uplasował się zespół Limax, 

który w spotkaniach bezpośrednich okazał się lepszy od 

Isowentu i dlatego mimo, że obie drużyny mają taki sam 

bilans punktowy to Isowent zajął siódme miejsce. Ze-

spół Ari - Qny zajął 8 miejsce w klasyfikacji końcowej, 

dzięki wygranej w ostatniej kolejce ligi, dzięki czemu 

uniknął spadku. Dwa ostatnie miejsca przypadły druży-

ną Omnibusa – 9 miejsce i Kufla – 10 miejsce, które oka-

zały się za słabe na I ligę i w przyszły sezonie zobaczymy 

je w II lidze. Najlepszym strzelcami pierwszej ligi zostali 

Krzysztof Orwat (Matex) i Radosław Matysik (FC Koper) 

z 27 zdobytymi bramkami w trakcie całego sezonu. 

W II lidze pierwsze miejsce zajął zespół GWP, a awans  

z drugiego miejsca do I ligi zapewniała sobie drużyna 

Księgarza. Na trzecim miejscu rozgrywki zakończyła dru-

żyna Pieczary Żodyń, a na czwartym Gazilla. Piąte miej-

sce przypadło zespołowi Elektroparku, a szóste miejsce 

wywalczyła drużyna Zupa z Paczki. Na siódmej pozycji 

rozgrywki zakończyła drużyna Wolmetu, a na ósmym 

Genewa Żodyń. Na dziewiątym miejscu sezon zakończył 

Dakpol, a dziesiąta lokata przypadła drużynie Petardy 

Zatorze. Najbardziej 

bramkostrzelnym za-

wodnikiem został Sła-

womir Jasiński z GWP 

zaliczając 41 trafień  

w sezonie. 

Tekst: MOSiR Wolsztyn 

„Swego nie znamy cudze chwalimy”  

więc… ruszajmy w Polskę! 

Na majówkę do Wolsztyna 

Szanowni Państwo! Jeśli nie macie jeszcze pomysłu na długi 

majowy weekend lub wasi znajomi szukają ciekawego  

i niecodziennego sposobu na spędzenie tego czasu zapra-

szamy do miasta pary, do Wolsztyna. 

W ofercie turystycznej przejazdy pociągami retro prowa-

dzonymi przez PAROWÓZ. Niepowtarzalność przejazdów to 

także skład pociągów złożony z zabytkowych wagonów  

z początku XX wieku. Ponadto po przejażdżce zabytkowym 

pociągiem czeka na Państwa oferta atrakcji turystycznych 

Wolsztyna, w tym: 

- Parowozownia /www.parowozowniawolsztyn.pl/, 

- Muzeum Marcina Rożka /www.muzea-wolsztyn.com.pl - 

nieczynne 3 maja/, 

- Muzeum Roberta Kocha /www j/w, nieczynne 3 maja/, 

- Skansen Budownictwa Ludowego Zachodniej Wielkopol-

ski /www j/w, czynne przez cały majowy weekend/, 

- pocysterski klasztor w Obrze / www.obra.oblaci.pl 

— oddalona 7 km od Wolsztyna, możliwość dotar-

cia do wioski wyznaczoną ścieżką rowerową/, 

- ścieżka przyrodniczo – leśna wraz z rezerwatem 

„Bagno Chorzemińskie” , 

- oferta Wolsztyńskiego Klubu Żeglarskiego  

/www.wkz.com.pl - m.in. rejsy 12 osobową łodzią 

spacerową/, 

- oferta Klubu Sportowego „Zryw”  

/www.zrywwolsztyn.pl, wypożyczalnia sprzętu 

wodnego – przystań w Parku Miejskim/. 

Jeśli potrzebujesz więcej informacji szukaj na stronie 

w dziale Turystyka /m.in. baza noclegowa/ lub za-

dzwoń, napisz do nas, pomożemy zaplanować  

i zorganizować pobyt w naszym mieście, mieście 

pary, mieście pozytywnie nastawionym na turystów. 

Kontakt: Gminne Centrum Informacji, tel.68 347 31 

04,  e-mail: gci@wolsztyn.pl. 

Ponoć „swego nie znamy cudze chwalimy” więc… 

ruszajmy w Polskę! 

Zapraszamy do Wolsztyna!    

            Tekst: GCI Wolsztyn 

1.05.2013 - pociąg MAJA trasa: Wolsztyn -Leszno - 

Wschowa - Leszno - Poznań 

2.05.2013 - pociąg BASZTA trasa: Wolsztyn - Bosz-

kowo - Leszno - Kąkolewo - Gostyń 

4.05.2013 - pociąg PYRA trasa: Wolsztyn - Rakonie-

wice - Grodzisk Wlkp. - Stęszew - Luboń - Poznań 

4.05.2013 - pociąg STEFAN trasa:  Wolsztyn – Stefa-

nowo – Wolsztyn 

Szczegóły przejazdów oraz cennik na stronie 

turkol.pl 

Wielkanocne nastroje  

W Gminnym Centrum Informacji  można było obejrzeć 

wystawę „Stoły Wielkanocne”, która przybliżyła tradycje 

i zwyczaje związane z okresem świątecznym. Uroczyste 

otwarcie, z udziałem Burmistrza Wolsztyna, nastąpiło w 

Niedzielę Palmową, a uświetnił je dziecięcy Chór z Para-

fii pw. NMP Niepokalanie Poczętej w Wolsztynie, który 

zaśpiewał pieśni wielkanocne. W tym roku zaprezento-

wane zostały stoły wielkanocne przygotowane przez 

Koła Gospodyń Wiejskich z Karpicka, Nowych Tłok oraz 

Nowego Widzimia, swoje rękodzieła i inne ozdoby świą-

teczne wykonane różnorodną techniką pokazali również: 

uczestnicy i instruktorzy Warsztatów Terapii Zajęciowej  

z Wolsztyna. Zwiedzający podziwiali pięknie przystrojone 

kosze wielkanocne, a w nich różnorodne potrawy świą-

teczne. Stoły uginały się od rozmaitych wypieków: babek, 

mazurków, serników oraz smakowitych kiełbas, szynek czy 

kolorowo ozdobionych jaj. Całość została udekorowana 

palmami, bukszpanem oraz wiosennymi bukietami kwia-

tów. Można było również zobaczyć wspaniałe dekoracje 

świąteczne: serwetki czy kurki wykonane szydełkiem, kart-

ki świąteczne oraz baranki i zające zrobione z różnych ma-

teriałów.  Wystawa cieszyła się ogromnym zainteresowa-

niem, szczególnie wśród najmłodszych zwiedzających, któ-

rzy z wielką uwagą oglądali pięknie przyozdobione stoły. 


