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Wigilia w wolsztyńskim Domu Dziecka
7 gudnia br. W Domu Dziecka "Droga" w Wolsztynie odbyło się uroczyste Spotkanie Wigilijne. Goście przełamali się opłatkiem, złożyli dzieciom moc życzeń oraz ofiarowali prezenty. Burmistrz Wolsztyna Andrzej Rogozinski na ręce Dyrektorka placówki, Wojciecha Kowalczyka, złożył dar w postaci dofinansowania karnetów na Miejską Pływalnię. Razem
z Burmistrzem Wolsztyna i Sekretarzem Gminy Hanną Sitkowską w uroczystości wzięli udział również Ryszard Kurp Starosta Wolsztyński, Jacek Skrobisz Wicestarosta, Adam Rogalewski kierownik PCPR, przedstawiciele Stowarzyszenia Partnerstwa Miast Lübben, dr Antoni Bochm Rektor Wyższego Seminarium Duchownego Misjonarzy Oblatów Maryi
Niepokalanej w Obrze, proboszcz Sławomir Majchrzak, Jarosław Frąckowiak zastępca Komendanta Policji oraz Wojciech Lis Kierownik Gminnego Centrum Informacji.

Posiedzenie Zarządu Oddziału Miejsko – Gminnego Związku OSP RP w Wolsztynie

Schodołaz gąsienicowy dla wolsztyńskiego Szpitala

W środę 11 grudnia br. na sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Wolsztynie odbyło się ostatnie w br. posiedzenie Zarządu Oddziału Miejsko - Gminnego ZOSP RP w Wolsztynie. W obradach uczestniczyli członkowie Zarządu, członkowie komisji rewizyjnej, prezesi OSP oraz dowódca JRG Wiesław Tomys.
Posiedzenie otworzył Prezes Zarządu Oddziału dh Andrzej Rogozinski. Na spotkaniu przyjęto sprawozdanie
Komendanta Powiatowego PSP w Wolsztynie dotyczące udziału strażaków z gminy Wolsztyn w działaniach
ratowniczo – gaśniczych i szkoleniach w 2013 roku. W następnej części obrad przegłosowano i podjęto
uchwały w sprawie: kalendarzowego planu działania Zarządu Oddziału na 2014 rok oraz harmonogramu
walnych zebrań sprawozdawczych w ochotniczych strażach pożarnych, które odbędą się w dniach 15.01. do
7.02.2014 roku. Ponadto prezesi OSP otrzymali informację dotyczącą wpłat pozyskanych w ramach 1% za rok
podatkowy 2012. Kolejnym punktem były podziękowania za społeczną pracę w 2013 roku dla członków Zarządu, komisji rewizyjnej oraz zaproszonych gości, które złożył Prezes Zarządu Oddziału druh Andrzej Rogozinski. Na zakończenie obrad druh Prezes złożył wszystkim strażakom, zarówno funkcjonariuszom KP PSP i
ochotnikom życzenia zdrowych, spojonych Świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego 2014 roku.

Samorząd Miasta Wolsztyna stara się w miarę swoich możliwości wspierać
potrzeby bardzo ważnych społecznie instytucji, takich jak choćby Szpital Powiatowy w Wolsztynie. W ostatnich dniach został przekazany do użytku kolejny już schodołaz gąsienicowy, niezbędny przy transporcie rannych i chorych pacjentów, szczególnie z wielokondygnacyjnych budynków. Tym razem
urządzenie zostało zakupione w równych częściach przez Samorząd Gminy
Wolsztyn i Siedlec. Jak wynika z relacji ratowników, jest to sprzęt niezastąpiony do pokonywania wąskich klatek schodowych.

Sukcesy sportowe UKS 3 Wodnik Wolsztyn
W listopadzie br. odbyła się druga edycja Grand Prix Śremu 2013/2014 w pływaniu. Właśnie tam, w niedzielne popołudnie, spędzali czas zawodnicy z UKS „3 Wodnik Wolsztyn”. Po pierwszych zawodach pełnych dyskwalifikacji, mobilizacja była bardzo duża, a trener Krzysztof Bimkiewicz założenie miał jedno – startujemy bez „dyskwy”. I udało się to osiągnąć. Wszyscy pływacy doskonale wykonali zadanie, i nie dość że technicznie było wszystko dobrze, to i osiągane rezultaty również dawały powody do dumy. Najlepiej w tych zawodach wypadł Nikodem Woga
(2002), który w obu swoich konkurencjach pokonał wszystkich rywali, uzyskując rewelacyjne czasy 50m delfinem w 0:36,01 oraz 100m grzbietem 1:23,59. Dzięki temu podskoczył w tabeli na IV miejsce, a gdyby nie dyskwalifikacja w poprzednich zawodach, mógłby być nawet pierwszy.
W najmłodszej kategorii wśród chłopców III miejsce na 50m stylem dowolnym zajął Hubert Woga (2004), osiągają czas 0:36,62. W tabeli generalnej jest 6. Dobry występ na 50m stylem motylkowym zaliczyła Oliwia Bimkiewicz (2001), której do trzeciego miejsca zabrakły setne sekundy,
a uzyskała czas 0:38,65. Zajmuje w tabeli 6 miejsce. Tuż za nią na 7 miejscu jest Anna Dechnik (2001), a 8 Daria Rogozinska (2001). Wiktoria
Woga utrzymała swoje 6 miejsce, dzięki dobremu występowi na 50m delfinem uzyskując 0:36,37. Wszystkich zainteresowanych wynikami
wolsztynian, zapraszamy na stronę internetową 3wodnikwolsztyn.pl.
Święta już tuż, tuż, Mikołaj za nami a sezon pływacki w pełni. Nasi wolsztyńscy miłośnicy pływania, mają oprócz przygotowań przedświątecznych, wiele innych obowiązków na głowie. Dnia 29 listopada w Chodzieży odbyły się Otwarte Ogólnopolskie Mistrzostwa Ludowych Zespołów
Sportowych. Na starcie stawiła się reprezentacja Powiatu Wolsztyńskiego składająca się z 34 zawodników, których poprowadził trener Krzysztof Bimkiewicz. Wiek startujących był różny, najmłodsi zawodnicy to dzieci z III klasy szkoły podstawowej, a najstarsi to pełnoletni uczniowie
szkół ponadgimnazjalnych. Dla jednych były to pierwsze zawody, a dla innych kolejny sprawdzian umiejętności i okazja do bicia „życiówek”. I
tak właśnie było. Wyniki rywalizacji okazały się być zaskakujące dla zawodników oraz dla trenera. Nie brakowało indywidualnych popisów, a
także zespołowej współpracy i mobilizacji w konkurencjach sztafetowych. Łącznie przywieziono do Wolsztyna 15 medali indywidualnych, 3
medale za sztafety i puchar za III miejsce w punktacji generalnej wśród chłopców. Indywidualne medale zdobyli: Hubert Woga (2004) – dwa
złote medale – 25m stylem dowolnym i 25m stylem grzbietowym, Mikołaj Horowski (1998) – dwa srebrne medale – 50m st. dowolnym i 50m
st. motylkowym, Zuzanna Kocąka (2000) – dwa srebrne medale – 50m st. klasycznym i 50m st. grzbietowym, Nikodem Woga (2002) – medal
srebrny i brązowy – 50m st.dowolnym i 50m st.grzbietowym, Olga Stęsik (1995) – medal srebrny i brązowy – 50m st. klasycznym i 50m st. Dowolnym, Wiktoria Woga (1998) – złoty medal – 50m stylem klasycznym, Zofia Kocąka (2001) – złoty medal – 50m stylem klasycznym, Oliwia
Bimkiewicz (2001) – srebrny medal – 50m stylem grzbietowym, Anna Dechnik (2001) – brązowy medal – 50m stylem klasycznym, Kacper Chrzanowski (2002) – brązowy medal – 50m stylem klasycznym. Medale w sztafecie zdobyli: Złoty medal – 4x25m st. dowolnym, dziewczyny ze szkoły podstawowej klasy IV – VI – Zosia Kocąka, Ania Dechnik, Oliwia Bimkiewicz i Agata Dudziak; Srebrny medal – 4x25m st. dowolnym, chłopcy
ze szkoły podstawowej klasy IV – VI – Kacper Chrzanowski, Nikodem Woga, Dominik Rogoziński, Patryk Woga; Brązowy medal – 4x50m
st.dowolnym, chłopcy ze szkół ponadgimnazjalnych – Filip Kowalski, Mateusz Piechocki, Oskar Wieczorek, Tomasz Kubik.

