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 Majowe Spotkanie Pulmonologiczne 

W Hotelu-Pałac 

Wolsztyn odbyła 

się konferencja pt. 

Majowe Spotkanie 

Pulmonologiczne. 

Uczestników kon-

ferencji przywitał 

Burmistrz Wolszty-

na Andrzej Rogoz-

inski oraz Starosta 

Powiatu Wolsztyń-

skiego Pan Ryszard 

Kurp. 

W konferencji, która odbyła się 18 maja br. uczestniczyli lekarze oraz pielęgniarki z Powia-

tu Wolsztyńskiego i sąsiednich powiatów. Wykłady prowadzili m.in. prof. Halina Batura-

Gabryel (UM Poznań) - „Epidemiologia zakażeń oddechowych”, dr med. Szczepan Cofta 

(UM Poznań) - „Tlenoterapia domowa”, prof. Zbigniew Pietrzak (Łódź) - „Zatorowość 

płucna w okresie okołoporodowym”, dr Waldemar Micewski—”Porty naczyniowe”, mgr 

Witold Breliński (UM Poznań) - „Test 6-minutowego chodu w praktyce pulmonologicznej” 

oraz dr Silke Buda (Instytut im. Roberta Kocha w Berlinie) - „Zakażenia odrespiratorowe”. 

W ramach konferencji odbył się także „Kurs dokształcający dla pielęgniarek z certyfika-

tem: Aerozoloterapia”. Kilka słów o Muzeum Roberta Kocha w Wolsztynie wygłosił mgr 

inż. Romuald Nowak .  

VI Rajd Wiosenny Mrówka 

Piękny, słoneczny majowy weekend to idealny czas na harcerskie wędrówki. 18 - 

19 maja mimo dni wolnych od zajęć dydaktycznych szkoła w Obrze tętniła ży-

ciem. Blisko 100 harcerzy przyjechało do niej, aby bawić się na kolejnym Rajdzie 

Wiosennym „Mrówka”. Organizatorem całego „zamieszania” była 9 Drużyna 

Harcerska Słoneczni im. Sabały z Wolsztyna, to już VI edycja tej imprezy w na-

szym wykonaniu.  

Rajd rozpoczął się uroczystym apelem podczas, którego Komendantka Hufca 

Wschowa pwd. Hanna Romanowicz wręczyła zaproszonym gościom oraz zasłużo-

nym instruktorom prezydenckie odznaczenie tzw. „Prezydencki Protektorat”. 

Wśród nich znaleźli się m.in. Pani Grażyna Mania, Pan Artur Łoziński oraz Pan 

Witold Składanek, 

którzy wspierają 

działalność harcer-

ską. Z kadry in-

struktorskiej wy-

różnienie otrzymał 

druh hm. Florian 

Antkowiak, który 

jak zawsze z wielką 

ochotą przybył na 

harcerski rajd mi-

mo wieku. 

Po apelu przyszedł czas na grę terenową. Harcerze podzieleni na patrole co 10 

minut wyruszali na trasę pt.„Sprawności na całe życie”. Mapa w dłoni, wesoły 

humor w plecakach i piękno obrzańskiej przyrody. Każdy z patroli miał do odna-

lezienia 5 punktów w terenie, gdzie czekały zadania z życia wzięte. […] 

Po powrocie na ba-

zę na harcerzy cze-

kał pyszny obiadek 

przygotowany przez 

Panie kucharki ze 

Szkoły Podstawowej 

nr 3 w Wolsztynie. 

Grochówka z bułką 

okazała się hitem, 

nawet niejadki pro-

siły o dokładkę. Po 

chwili odpoczynku 

rozpoczęły się zajęcia popołudniowe podzielone na 4 bloki tematyczne. Uczestni-

cy podzieleni na zespoły brali udział w zabawach sportowych, zajęciach tanecz-

nych oraz z terenoznawstwa. Ostatnim blokiem zajęciowym była musztra, a 

zwłaszcza zagadnienia poświęcone uroczystością państwowym. 

Gdy przyszedł wieczór, a słońce chyliło się ku zachodowi szkołę otulił blask har-

cerskiego ogniska. W górę popłynął śpiew piosenek obrzędowych. Z początku 

poważne ognisko przerodziło się w spontaniczną zabawę oraz festiwal piosenek 

harcerskich na życzenie. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobą dzięki, którym VI Rajd Wiosenny 

„Mrówka” mógł się odbyć. Dziękujemy dyrekcji Zespołu Szkolno - Gimnazjalnego 

w Obrze, która udostępniła nam szkołę. Mamy nadzieję, że jeszcze nie raz bę-

dziemy mogli korzystać z Państwa gościnności, Nadleśnictwu Lasów Państwo-

wych w Wolsztynie, którzy wspierają organizację każdej Mrówki oraz Panią ku-

charką ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Wolsztynie. 

Mamy nadzieję, że za rok znów będziemy mieli okazję spotkać się w harcerskim 

gronie na kolejnej „Mrówce”, ciekawe gdzie tym razem nogi nas poniosą…? 

          Czuwaj 

        Tekst: Marcin Wilczyński 

Wyróżnią sołectwa z Gminy Wolsztyn? 

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że dwie internetowe strony z Gminy Wolsz-

tyn zakwalifikowały się do konkursu "SOŁECTW@ w sieci”.  Strony WWW prowadzone 

są przez samych Sołtysów, przez Waldemara Baer Sołtysa z Kębłowa oraz Sławomira 

Krawczyka Sołtysa z Chorzemina. Strony dostępne są pod adresem www.keblowo.pl 

oraz www.chorzemin.info. 

Do końca maja jury konkursowe będzie wybierać spośród finalistów 3 zwycięzców kon-

kursu „SOŁECTW@ w sieci”. Administrator zwycięskiej strony zostanie zaproszony na 

uroczysty finał konkursu, który odbędzie się 7 czerwca br. w Senacie RP oraz otrzyma 

nagrodę dla swojej społeczności lokalnej. 

 Dyżury Prezydium Rady Miejskiej  (od godz. 10.00 do 11.00): — 

4 i 13 czerwca—Przewodnicząca Bogusława Tuchocka; 6 i 18 maja —Krzysztof  

Czeszak; 11 i 20 maja—Maciej Wojciechowski. 

 Dyżury radnych (od godz. 15.00 do  16.00): 3 czerwca— Zbigniew Korylczuk;  

10 czerwca—Józef Żurniewicz; 17 czerwca—Barbara Bajon; 24 czerwca—Krzysztof 

Bocer. 

 Urząd Miejski w Wolsztynie w piątek 31 maja br. czynny jak zwykle od 7.00 do 

15.00. 


