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Złoty i srebrny jubileusz 

W dniu 2 czerwca br. Ks. prof. Anzelm Weiss z okazji złotego jubileuszu kapłaństwa 

odprawił Mszę św. dziękczynną we Wolsztyńskiej Farze. Burmistrz Wolsztyna  

Andrzej Rogozinski wraz z Radnym Krzysztofem Czeszakiem wręczyli Ks. prof.  

Anzelmowi Weiss nagrodę "Za Promowanie i Wkład w Rozwój Miasta i Gminy Wolsz-

tyn". Przypomnijmy, że nagroda ta przyznana została w marcu br., ale  

dostojny Jubilat nie mógł być obecny na uroczystej gali. Życzenia jubileuszowe  

z okazji 50 kapłaństwa Burmistrz Wolsztyna również przesłał do Watykanu kardynałowi 

Zenonowi Grocholewskiemu – Prefektowi Kongregacji Wychowania Katolickiego, które 

ukończył niższe Seminarium Duchowne w Wolsztynie.  

Natomiast 9 czerwca br. w p.w. św. Bartłomieja Apostoła w Kębłowie Ks. Proboszcz 

Andrzej Kruś obchodził swoją 25 rocznicę święceń kapłańskich. W uroczystej mszy św. 

Dziękczynnej, która odprawił ks. Proboszcz uczestniczyły liczne delegacje z Gminy 

Wolsztyn oraz ze szkół i organizacji społecznych 

 

  

Ogólnopolska Noc Profilaktyki 

Impreza odbyła się na Rynku w Wolsztynie w sobotę 22 czerwca br. Jej rozpoczęcie zaplanowano na 

godzinę 16:00, podobnie jak w wielu miastach naszego kraju włączyliśmy się w społeczny zryw 

„Wolne serca” wybijając przez jedną minutę rytm swego serca…  

Na uczestników czekały konkursy plastyczne oraz konkurs wiedzy na temat uzależnień. Każdy chętny 

mógł poddać się bezpłatnemu badaniu na zawartość tlenku węgla w wydychanym powietrzu, poko-

nać trasę slalomu w alcogoglach, wziąć udział w pokazie tańca Zumba, a także obejrzeć pantomimę 

przygotowaną przez uczniów z Gimnazjum nr 2 w Wolsztynie.  

Organizatorami imprezy są Komenda Powiatowa Policji w Wolsztynie, Starostwo Powiatowe, Urząd 

Miejski w Wolsztynie, Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna, Straż Miejska, Gminna Komi-

sja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wolsztynie. Tematem przewodnim Ogólnopolskiej 

Nocy Profilaktyki jest promowanie zdrowego trybu życia bez uzależnień i sprzeciw wobec szeroko 

rozumianej przemocy.  

Podsumowanie zajęć regionalnych "Moje miasto" 

 W sobotę, 15 czerwca, dzieci z grupy Oa ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Wolsztynie 

wraz z wychowawczyniami Beatą Kuskiewicz i Natalią Barską oraz z rodzicami i ro-

dzeństwem uczestniczyli w grze terenowej, której trasa biegła Szlakiem Żurawim 

wokół Jeziora Wolsztyńskiego. Sobotnia gra była podsumowaniem zajęć regional-

nych organizowanych od września 2012 r. przy współpracy nauczycielki wspomnianej 

szkoły, Beaty Kuskiewicz z pracownikami Gminnego Centrum Informacji w Wolszty-

nie reprezentowanymi przez Katarzynę Jęczmionkę. Podczas siedmiu zajęć zorgani-

zowanych w roku szkolnym 2012/2013, dzieci poznawały rodzime miasto, jego atrak-

cje, historię czy inne ciekawostki. 

Podczas sobotniej gry każda drużyna, której skład stanowiło dziecko wraz z rodzica-

mi, odwiedzała trzy punkty kontrolne, gdzie otrzymywała do rozwiązania zadania z 

zakresu wiedzy o parku, mieście i Parowozowni. Za każde poprawnie rozwiązane 

zadanie wręczany był fragment puzzli. 

Zakończenie i zarazem podsumowanie zrealizowanych zajęć, odbyło się na Ruchoc-

kim Młynie przy ognisku i miało wyjątkowo uroczysty przebieg. Dzieci oprócz finało-

wego 4 fragmentu puzzli przedstawiających herb Wolsztyna, otrzymały certyfikat 

wraz z nadaniem tytułu „Wolsztyńskiego odkrywcy”. Dodatkową nagrodą był bilet na 

przejazd turystycznym pociągiem specjalnym „OLDTIMER” w sobotę 5 lipca, na trasie 

Wolsztyn – Zbąszyń - Wolsztyn, zorganizowanym przez Instytut Rozwoju i Promocji 

Kolei, TURKOL.PL Sponsorem ofiarowanych dzieciom biletów jest miłośnik wolsztyń-

skich parowozów Pan Howard Jones, za co SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!    
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