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Poznaj Wolsztyn razem z questem
Niecodzienną formą zwiedzania Wolsztyna są questy zachęcające do spacerów po naszym mieście. W zabawie mogą wziąć
udział zarówno turyści, jak i mieszkańcy. Zachęcamy także do niezwykłej lekcji historii uczniów i nauczycieli naszych szkół.
Questing to nowatorska metoda odkrywania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego danego miejsca, którą wprowadza coraz więcej miast w Wielkopolsce, m.in. Poznań,
Czarnków, Chodzież, Kórnik. Jest to zabawa łącząca elementy harcerskich podchodów i gier terenowych, która kończy się odnalezieniem skarbu z pieczęcią. Za pomocą questingu wędrujemy nieoznakowanymi szlakami, po których prowadzą nas informacje zawarte w wierszowanych wskazówkach, po drodze rozwiązujemy różne zagadki. Pomysł stworzenia questu zrodził się w wyniku współpracy Gminnego Centrum Informacji w Wolsztynie z przedstawicielem Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w
Poznaniu, Panią Aleksandrą Warczyńską. W przygotowanie projektów oprócz GCI byli zaangażowani również pracownicy Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Wolsztyn
oraz Muzeum Regionalnego w Wolsztynie. Mapę i rysunki do questów oraz pieczątki wykonał lokalny artysta – Mateusz Kaźmierczak. Do wyboru są trzy różne questy:
„Spotkanie z Marcinem Rożkiem”, „Wyprawa pełną parą” , „Śladami wybitnych postaci”. Zainteresowanych zapraszamy do zabawy. W tym numerze Informatora do wycięcia
quest o wybitnych postaciach związanych z Wolsztynem. Wszystkie questy znajdą Państwo na stronie www.wolsztyn.pl w dziale turystyka.

Gminny Dzień Edukacji Narodowej 2013

Zakończenie sezonu sportowego zawodników klubu „Iskra” Wolsztyn

W piątek 11 października br. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Wolsztynie odbyły
się gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej. Na wstępie Burmistrz Wolsztyna, za
pośrednictwem przybyłych dyrektorów jednostek oświatowych, złożył podziękowania
nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi za ich codzienny trud na rzecz
funkcjonowania gminnej sieci szkół i przedszkoli. Tradycyjnie również, zgodnie z zasadami określonymi w uchwale Rady Miejskiej, przyznano nagrody finansowe dyrektorom i wyróżnionym pedagogom.

Na zakończenie sezonu lekkoatletycznego zawodnicy Klubu "Iskra" Wolsztyn, wystartowali w Zielonej Górze w zawodach o nazwie "Jesienne wieloboje", które odbyły się 5 i 6 października br.. Artur Fryśny zwyciężył w 6-boju młodzików zdobywając
2742 pkt. wielobojowe. W tej samej konkurencji na miejscu piątym zakończył zmagania Damian Piter. Juniorzy młodsi: Marcin Piter, Krystian Przybyła i Adrian Olbiński
brali udział w 10-boju. Od nowego sezonu decyzją Polskiego Związku Lekkiej Atletyki
juniorzy młodsi nie będą startować w 8-boju tylko właśnie w 10-boju. Dodatkowe konkurencje to skok o tyczce i rzut dyskiem . W Wolsztynie nie mamy zeskoku i rozbiegu
do skoku o tyczce, dlatego też skoki w wykonaniu naszych zawodników przypominały
walkę z wysokością i tyczką. Najlepszy okazał się Marcin który w debiucie zaliczył 2
metry i 40 centymetrów, Krystian - 2,00 m. a Adrian - 1,90 m. W całym 10-boju Krystian uplasował się na 8 miejscu, Marcin zajął miejsce 11, a Adrian był 13. Nasze zawodniczki startujące w 7-boju zajęły następujące miejsca: Katarzyna Dąbrowska była
trzecia wśród juniorek , Patrycja Liskowiak czwarta a Roksana Józefiak dziewiąta
wśród juniorek młodszych. Wieloboje to bardzo trudna konkurencja lekkoatletyczna,
dlatego wielkie brawa dla wszystkich zawodników bez względu na zajęte miejsce.

Nowe sale komputerowe dla naszych szkół
Dnia 16 października br. w Szkole Podstawowej
nr 1 w Wolsztynie oraz w Gimnazjum w Kębłowie odbyło się uroczyste otwarcie sal komputerowych w ramach projektu „Przeciwdziałanie
Wykluczeniu Cyfrowemu na terenie Gminy
Wolsztyn”. Łącznie gmina Wolsztyn realizująca
wymieniony projekt 8.3 przekazała 40 komputerów do w/w szkół oraz 2 dedykowane serwery.
W najbliższym czasie z sal korzystać będzie mogła młodzież w szkołach oraz beneficjenci biorący udział w projekcie. W ramach projektu sale
komputerowe wyposażone zostały w ławki, dedykowany serwer, łącze światłowodowe o dużej
przepustowości internetowej oraz niezbędną
instalację elektryczną. Uroczystego otwarcia
dokonał Burmistrz Wolsztyna Andrzej Rogozinski wraz z Prezesem zarządu firmy SEVEN
Sp. z o.o z Zielonej Góry Piotrem Łabaziewiczem, która wygrała przetarg na wykonanie
zadania pt. „Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu na terenie Gminy Wolsztyn”.

Wroniawom przewodzi teraz kobieta !
15 października br. na zebraniu wiejskim obecnych było 185 mieszkańców uprawnionych do głosowania. Wybrano nowego sołtysa oraz radę sołecką. W wyniku głosowania sołtysem wsi Wroniawy została Elżbieta Wolnik, która otrzymała
115 głosów. Członkami rady sołeckiej wsi Wroniawy zostali: Stanisław Ceglarek, Michał Ratajski, Lucyna Lisowska, Ireneusz Kublik, Andrzej Pawłowski, Leonard Tomiak , Jacek Frąckowiak oraz Urszula Wieczorek.

