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Bezpłatny Informator Urzędu Miejskiego w Wolsztynie - maj 2013
Na francuską nutę

W dniach 8 – 12 maja br. gościł w Obrze chór „LE CHOEUR DE CHÊNES” z Sainte Marie
aux Chênes położonego w północno-wschodniej Francji. Kilkoro chórzystów ma polskie
pochodzenie, a organizatorka wyjazdu - Helena Grzyl z d. Palm - pochodzi z Obry. Goście mieli zapewnione noclegi i wyżywienie w obrzańskim domu parafialnym.
W pierwszym dniu goście zwiedzali Skansen, Parowozownię, muzea i Farę w Wolsztynie. Po południu wystąpili w Wolsztyńskim Domu Kultury z koncertem dla Uniwersytetu
Trzeciego Wieku. Piątkowy dzień przeznaczyli na zwiedzanie Poznania, a wieczór - na
spotkanie z chórem parafialnym z Obry.
W sobotnie popołudnie chórzyści zwiedzili kościół św. Jakuba i klasztor Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. Wieczorem uświetnili swoim śpiewem eucharystię sprawowaną w trzech językach. Po mszy świętej zaprezentowali kilkanaście utworów ze swojego
repertuaru. Dwie pieśni wykonali wspólnie z obrzańskim chórem po francusku i po polsku. Po zakończeniu koncertu członkowie obu chórów podziękowali Barbarze Żok za
zainicjowanie przed trzema laty i wstępne przygotowanie wizyty gości z Francji.
Tekst: Barbara Kaczmarek, Prezes Chóru Parafialnego
im. ks. K.Antoniewicza SJ w Obrze

Delegacja Ukraińska odwiedziła Gimnazjum w Kębłowie

Gość z Mongolii

W dniach od 29 kwietnia do 4 maja br. w Wolsztynie przebywała delegacja z miasta
partnerskiego Lityń z Ukrainy. Korzystając z okazji delegacja razem z Burmistrzem
Wolsztyna Andrzejem Rogozinskim odwiedzili m.in.. Gimnazjum w Kębłowie, gdzie
mogli zobaczyć dobrze funkcjonującą placówkę oświatową.

Pod koniec kwietnia na Wolsztyńskich ulicach można było spotkać Bilguuna Ariunbataar znaną osobowość z telewizji TVN. Podczas Dni Wolsztyna Bilguun "Bill"
Ariunbataar nagrywał program pt. „Puk puk to my. Tu Cie super ugoszczą”. Nagranie to w czerwcu wyemituje telewizja VIVA
Polska. Bilguun "Bill"
Ariunbataar zabiegał o
spotkanie z Burmistrzem Wolsztyna w
celu
pogratulowania
tak pięknej miejscowości jaką jest Wolsztyn i
przyklejenia na Urzędzie Miasta wyjątkowego loga programu.

Młodzieżowa wymiana: Wolsztyn— Domont

Pierwsza wizyta u przyjaciół

W dniach 7 – 10 maja br. Gimnazjum nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Wolsztynie gościło grupę młodzieży z Domont. Młodzi Francuzi poznali liczne uroki naszego miasta.
Zwiedzili m. in. Muzeum Lokomotyw, poznali uroki przeszłości w trakcie wizyty w
Skansenie, zachwycił ich rejs po wolsztyńskich jeziorach. Uczestniczyli też w wycieczce do Poznania. Francuscy i polscy uczniowie wraz z opiekunami złożyli także wizytę
w Urzędzie Miejskim, gdzie spotkali się z Burmistrzem, Andrzejem Rogozinskim oraz
Zastępcą Burmistrza Justyną Mikołajewską. Burmistrz przybliżył gościom walory
Wolsztyna i okolic oraz wręczył upominki. Ważnym punktem pobytu były zajęcia kulinarne, w czasie których przygotowywano typowo polskie oraz francuskie dania. Z
pewnością na długo pozostaną w pamięci wspólnie spędzone chwile, rozgrywki sportowe, gry i zabawy, rozmowy przy ognisku. Odjeżdżając, nasi goście podkreślali, że
Wolsztyn to piękne miejsce, do którego chcieliby wrócić.

W dniach od 18 do 21 maja br. przebywała w Wolsztynie 45-osobowa grupa z zaprzyjaźnionego miasta Neunkirchen.
Znacząca większość gości z Neunkirchen przyjechała do Wolsztyna pierwszy raz.
Podczas kilkudniowego pobytu zwiedzili m.in. wolsztyńskie muzea, skansen, parowozownię czy klasztor w Obrze. Skorzystali też z oferty Wolsztyńskiego Klubu Żeglarskiego pływając żaglówką po Jeziorze Wolsztyńskim. We wtorek 21 maja br.
z odwiedzającymi Wolsztyn Niemcami spotkał się w Ratuszu Burmistrz Andrzej Rogozinski.
Program pobytu dla grupy niemieckiej przygotowało Gminne Centrum Informacji
w Wolsztynie, a przewodnikiem i tłumaczem grupy był Wojciech Lis. Przyjazd gości
z Neunkirchen był całkowicie sfinansowany przez uczestników wycieczki. W drodze
powrotnej do Neunkirchen grupa zatrzyma się na kilka dni w naszym wspólnym
zaprzyjaźnionym mieście Lübben.

