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AKTUALNOŚCI

GRUDZIEŃ 2013

55-lecie Honorowego Krwiodawstwa w PCK
W dniu 4 grudnia br. odbyła się uroczystość z okazji 55-lecia Honorowego Krwiodawstwa w
Polskim Czerwonym Krzyżu, a także spotkanie w ramach obchodów Dni Honorowych Dawców
Krwi. Pamiątkowymi medalami oraz odznakami wyróżniono honorowych dawców i działaczy.
Odznaczenie Honorowe PCK za długoletnią społeczną pracę na rzecz PCK w Wolsztynie otrzymała Maria Kotkowiak.
Pamiątkowe Medale z okazji 55-lecia Honorowego Krwiodawstwa otrzymali:

1.Ryszard Kurp
2.Andrzej Rogozinski
3.Mariola Bielecka
4.Roman Wieczorek
5.Wojciech Sitkowski
Burmistrz Wolsztyna Andrzej Rogozinski
oraz Starosta Wolsztyński Ryszard Kurp
wręczyli odznaki „Zasłużony Honorowy
Dawca Krwi” następującym osobom:
ZHDK I stopnia (po oddaniu 18 l krwi)
1. Janusz Błoch
2. Krzysztof Matysiak
3. Jarosław Rabiega
4. Piotr Koczorowski
5. Rafał Tomiński
ZHDK II stopnia (po 12 l krwi)
1. Zbigniew Frankowski
2. Marian Leśny
3. Krzysztof Matysiak
4. Jarosław Rabiega
5. Piotr Koczorowski
6. Robert Kuczyk
7. Tomasz Opaska
8. Małgorzata Paszkiewicz
9. Adam Skrzypczak
10. Józef Wieczorek
11. Rafał Tomiński
ZHDK III stopnia (po 6 l krwi)
1. Leszek Bauta
2. Bożena Ceglarek
3. Adam Jabłoński
4. Sławomir Jaworski
5. Krzysztof Matysiak
6. Jarosław Rabiega
7. Dariusz Kryszak
8. Mateusz Kazubski
9. Robert Kuczyk
10. Wiesława Olejniczak
11. Małgorzata Paszkiewicz
12. Piotr Śliniński
13. Leszek Wyrwiński
14. Kamil Weihs
15. Dariusz Urbaniak

Kierownik ZR PCK Maria Janowicz

Burmistrz Wolsztyna Andrzej Rogozinski

Mamy dzisiaj bardzo dużo odznaczeń dla Zasłużonych Honorowych Dawców. Ale trzeba podkreślić, że ostatnimi laty
pojawiło się także mnóstwo młodych dawców szczególnie z
Zespołu Szkół Zawodowych w Wolsztynie. Tam nauczyciel
Grzegorz Lemański ma zorganizowaną grupę uczniów. Systematycznie oddają krew w naszym punkcie krwiodawstwa. Mamy też zorganizowane koło przy Wyższym Seminarium Duchownym w Obrze. Oblaci też oddają krew kilka
razy w roku. Można liczyć, że ogólnie na naszym ternie jest
ponad 80 zarejestrowanych dawców. Krew tutaj oddawana
jest przewożona do Poznania i tam poddawana obróbce.

Jako Burmistrz jestem dumny z tego, że na naszym regionie tak prężnie działa
koło Honorowych Dawców Krwi. To bezcenny dar, który w wielu wypadkach
decyduje o życiu. To niezwykli ludzie, którzy często spontanicznie reagują, jeżeli
któryś z mieszkańców naszego miasta nagle potrzebuje krwi. Podziękowania
należą się także Zarządowi PCK za ofiarną pracę. Samorząd gminny często pomaga przy organizowaniu uroczystości PCK i HDK.

Przewodniczący Klubu Krwiodawstwa przy PCK
Wojciech Sitkowski
Wolsztyński Klub istnieje już od kilkudziesięciu lat. Pełnię
tę funkcję już drugą kadencję. Przede mną kierował Klubem pan Hulalka. Obecnie mamy już ponad 40 członków.
Do naszej organizacji można się już zapisać po pierwszym
oddaniu krwi. Gmina Wolsztyn jest szczególnym miejscem.
Ludźmi kieruje tu taka bezinteresowność. Każdy z nas miał
kiedyś przypadek, że ktoś z rodziny, z przyjaciół potrzebował pomocy i trzeba było oddać krew. To najpiękniejsza
forma pomocy. Sam oddałem już ponad 25 l.

Dzień Kolejarza
W dniu 25 listopada br. obchodzone było Święto Kolejarza ustanowione w dzień świętej Katarzyny Aleksandryjskiej, patronki tej grupy zawodowej. To ważny dzień szczególnie dla Wolsztyna, z
racji słynnej na cały świat Parowozowni, która nieprzerwanie obsługuje jeżdżące maszyny. Obecni oraz już niepracujący kolejarze uczestniczyli wspólnie w mszy św. w Kościele Farnym, po niej świętowano w restauracji, gdzie była okazja do złożenia życzeń czy dyskusji o przyszłości wolsztyńskiej kolei.
Tradycją stało się, że także Przedszkole Nr 1 „Tęczowa Lokomotywa” w Wolsztynie zgodnie ze swoją nazwą obchodzi Dzień Kolejarza. 25 listopada, dokładnie w dniu tego święta, urządzono specjalną i niezwykłą wystawę! Kto mógł i chciał, to przynosił gadżety o kolei: książki, czapki kolejarskie, krawaty, tory i ciuchcie, piękne albumy o parowozach itp. Przedszkole odwiedził zaprzyjaźniony
Naczelnik naszej Parowozowni w Wolsztynie Mariusza Kokornaczyk. Była to przede wszystkim doskonała okazja, aby dowiedzieć się wielu ciekawostek: na przykład ile waży parowóz, ile ton węgla
spala na trasie Wolsztyn-Poznań, jak się kieruje
trasą pociągu, jak szybko jeździ zabytkowa ciuchcia. Pytań zadawano wiele. Były konkursy, zabawy, czytanie książki Juliana Tuwima i piosenki o
pociągu. W samo południe przedszkolaki wybrały
się na dworzec, obejrzeć nadjeżdżająca ciuchcię.
Dzieci złożyły życzenia kolejarzom, wręczyły kwiaty i zaśpiewały sto lat. Był to bardzo miły dzień.
Wszyscy uczestnicy uroczystości stwierdzili, że
oglądać parowozy to dla „Jedynki” atrakcja nie
tylko w dniu święta kolejarza. Mają przyjemność
widzieć je każdego dnia z okien Przedszkola.

