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3 maja - obchody Święta Konstytucji 

W ramach obchodów Święta Konstytucji 3 Maja, po uroczystej mszy 

świętej w Kościele Farnym, liczne delegacje, a tym samorządowe 

przemaszerowały pod Pomnik Konstytucji gdzie  wiązanki kwiatów.  

Tradycją stają się także odbywające się tego dnia biegi, które tym ra-

zem odbyły się alejkami w Parku Miejskim. W starcie uczestniczyło 

wielu małych Wolsztynian. Najlepsi biegacze uhonorowani zostali 

medalami, które osobiście wręczył Burmistrz Wolsztyna Andrzej Ro-

gozinski wraz z Dyrektorem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 

Pawłem Gmerkiem.  

Pamięci walczących 

8 maja 2013 r. z okazji rocz-

nicy zakończenia II Wojny 

Światowej, przedstawiciele 

samorządu powiatowego: 

starosta Ryszard Kurp, wice-

starosta Jacek Skrobisz oraz 

przedstawiciele samorządu 

gminy Wolsztyn: przewodni-

cząca Rady Miejskiej Bogu-

sława Tuchocka, Burmistrz 

Wolsztyna Andrzej Rogozin-

ski oraz Sekretarz Gminy 

Hanna Sitkowska, złożyli wią-

zanki kwiatów w miejscach 

pamięci narodowej.  

III Rajd Szlakiem Dębów Katyńskich 

8 maja odbyła się uroczystość 

zakończenia III Rajdu Szla-

kiem Dębów Katyńskich, or-

ganizowanego przez Szkołę 

Podstawową nr 3. Tym sa-

mym był to czas uczczenia 

rocznicy zakończenia II Wojny 

Światowej i ofiar zbrodni Ka-

tyńskiej. Na uroczystość 

obecni byli liczni goście: 

przedstawiciele władz, samo-

rządu, dyrektorzy i nauczycie-

le kilku szkół, ksiądz kapelan, 

kombatanci, grupa rekon-

strukcyjna Związku Oficerów 

Rezerwy RP, media lokalne, 

oraz duża grupa uczniów, 

którzy brali udział w rajdzie rowerowym - oraz uczniowie klas I-III. 

Spotkanie to było okazją do przypomnienia minionych wydarzeń historycznych, podkreślenia fak-

tu, że bardzo ważna jest pamięć o przeszłości, a także wdzięczność, że żyjemy w czasach pokoju. 

Po przemówieniach gości, apelu poległych i modlitwie, złożono znicze pod dębem pamięci. Przed-

stawiciel grupy rekonstrukcyjnej podziękował dzieciom, że włożyły tyle trudu w udział w rajdzie, 

podzielił się też ze zgromadzonymi swoimi refleksjami na temat marszu katyńskiego w Warszawie. 

Przedstawiciele poszczególnych szkół i zaproszeni goście otrzymali w prezencie "guzik katyński" 

upamiętniający zamordowanych oficerów polskich. Po oficjalnych uroczystościach wszyscy zostali 

zaproszeni na wojskową grochówkę.       Tekst: SP 3 

Gminny Dzień Matki Kół Gospodyń 

W przeddzień Dnia Matki na przystani w Niałku Wielkim odbyło się spotkanie pt. "Gminny Dzień 

Matki Kół Gospodyń". W spotkaniu uczestniczył Burmistrz Wolsztyna Andrzej Rogozinski oraz Dy-

rektor Wolsz-

tyńskiego Domu 

Kultury Jarosław 

Świrszcz oraz 

oraz Panie z Kół 

Gospodyń dzia-

łających na tere-

nie Gminy 

Wolsztyn. 

Święto Flagi na Rynku 

W 2004 r. Sejm RP ustanowił dzień 2 maja Dniem Flagi Rzeczypospoli-

tej. Z roku na rok obserwujemy coraz większą celebrację tego Święta 

przez wolsztyńskie społeczeństwo. Chcąc Państwa wesprzeć w tej ini-

cjatywie, w dniu 2 maja br. na Rynku przed Ratuszem Burmistrz Wolsz-

tyna Andrzej Rogozinski w rozdawał flagi narodowe. Zainteresowanie 

przeszło najśmielsze oczekiwania i w kilka chwil rozdano 400 biało—

czerwonych flag i setkę flag miasta Wolsztyna. 


