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Podpisanie umowy na przebudowę i modernizację stadionu miejskiego 

W dniu 25 września br. podpisano umowę na przebudowę i modernizację obiektów sportowych stadionu 
miejskiego (etap 1.), która obejmuje: przebudowę bieżni okólnej 4-torowej o dystansie 400m, bieżni 6-
torowej o dystansie 100 m, boiska trawiastego do piłki nożnej o wymiarach 103 x 65m, boiska do gier zespo-
łowych - koszykówki i siatkówki, koła do pchnięcia kulą, skoczni wzwyż, skoczni w dal, skoczni o tyczce, rzutni 
do rzutu oszczepem, rzutni do rzutu dyskiem i młotem, wraz z oświetleniem terenu i odwodnieniem. Wyko-
nawcą jest konsorcjum w skład którego wchodzą: lider: ZPHU MAT-BUD Zakład Ogólnobudowlany Piotr Mic-
kiewicz z siedzibą w Grójcu Wielkim; partner: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gretasport Ilona Stańczyk z 
siedzibą w Dąbrowie Górniczej.  Termin zakończenia: 15 grudnia 2013 r. Wartość zadania:  2 mln 430 tys. zł. 
Natomiast 2 października, z inicjatywy Burmistrza Wolsztyna Andrzeja Rogozinskiego, odbyło się spotkanie 
mające na celu pomoc Klubowi Sportowemu GROM Wolsztyn w organizacji rozgrywek meczów w związku z 
pracami na Stadionie Miejskim. Ustalono, iż rozgrywki odbywać się będą na boisku KS Dąb Kębłowo. W spo-
tkaniu uczestniczyli również Prezes KS Grom Wolsztyn Konrad Bugaj, Prezes KS Dąb Kębłowo Tadeusz Zio-
mek, Kierownik Referatu Rozwoju Lokalnego Michał Nowak i Dyrektor MOSiR Wolsztyn Paweł Gmerek.  

160 Rocznica śmierci Józefa Marii Hoene-Wrońskiego  

W związku z rocznicą śmierci tego urodzonego w naszym mieście 

naukowca, na terenie Wolsztyna odbyło się szereg imprez nawiązu-

jących do życia i osiągnięć Józefa Marii Hoene-Wrońskiego. Przypo-

mnijmy, że jego imieniem od wielu lat nazwana jest jedna z ulic na 

Osiedlu Rożka, a kilka lat temu, w 230-tą rocznicę urodzin, Rada 

Miejska w Wolsztynie podjęła uchwałę o nazwaniu skweru u zbiegu 

ulic: Słodowa i 5-go Stycznia – Placem Józefa Marii Hoene -

Wrońskiego. Z tej też okazji umiejscowiono tam popiersie Wrońskie-

go autorstwa prof. Józefa Petruka, wykonane w 1976 r. Mając jed-

nak świadomość, że sylwetka naukowca jest stosunkowo mało zna-

na, szczególnie młodemu pokoleniu, organizatorzy postanowili wła-

śnie młodzież  włączyć w te rocznicowe obchody. W związku z tym 

na wolsztyńskim Rynku stanęło Gminne Centrum Nauki, w którym 

cały dzień przeprowadzane były ogólnodostępne doświadczenia z 

fizyki i astronomii, to znaczy eksperymenty z optyki czy doświadcze-

nia z silnikami parowymi. Jedną z głównych atrakcji, wzbudzającą 

ogromne zainteresowanie, była zabytkowa maszyna parowa wypo-

życzona z Muzeum Narodowego Rolnictwa w Szreniawie.  Impreza-

mi towarzyszącymi były: tematyczna gra uliczna przygotowana przez 

GCI, a skierowana do uczniów szkół podstawowych, konkurs wiedzy 

o życiu Hoene-Wrońskiego, wystawa okolicznościowa przygotowa-

na przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Wolsztyn. Już zapowie-

dziano, że „piknik naukowy” był inauguracją tradycyjnych Dni Nauki 

organizowanych corocznie przez Gimnazjum nr 1 w Wolsztynie. 

Warto podkreślić, że sporą popularnością cieszył się I Gminny Mara-

ton Matematyczny – przygotowany przez matematyków z gimna-

zjów. Zwyciężyła w nim drużyna z Gimnazjum nr 1 w Wolsztynie, w 

składzie: Angelika Fabiś, Maria Polanowska oraz Jakub Mikołajew-

ski. Natomiast drugie i trzecie miejsce zajęły dwa zespoły matema-

tyków reprezentujących Gimnazjum w Obrze.  


