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Otwarcie wystawy w Lübben i omówienie kalendarza współpracy na rok 2014  

We wtorek 21 stycznia 2014 roku w ratuszu zaprzyjaźnionego miasta Lübben w Niemczech od-
było się otwarcie wystawy rzeźb wykonanych przez wolsztyńskich artystów Przy okazji otwarcia 
ekspozycji wolsztyńska delegacja, której przewodniczył Burmistrz Wolsztyna Andrzej Rogozinski, 
omówiła kalendarz imprez kulturalnych i sportowych planowanych na rok bieżący, które mają 
być zrealizowane w ramach partnerstwa miast przez Wolsztyn, Lübben i Neunkirchen.   

XVII Kolędowe Spotkania Chórów i Zespołów Śpiewaczych w Kębłowie  

Coroczne spotkanie chórów i zespołów śpiewaczych miało miejsce w kościele 
pw. św. Bartłomieja w Kębłowie. W tegorocznym spotkaniu zorganizowanym 
przez Wolsztyński Dom Kultury i Zespół Pieśni i Tańca w Kębłowie pod patro-
natem Burmistrza Wolsztyna, udział wzięło trzynaście grup. Spotkanie rozpo-
czął ZPiT Kębłowo, który dał krótki koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu 
każdej grupy wiekowej.  Następnie uroczystego otwarcia spotkań dokonali ks. 
Andrzej Kruś, proboszcz kębłowskiej parafii oraz Burmistrz Andrzej Rogozinski. 
W spotkaniach i kolędowaniu w kościele pw. św. Bartłomieja uczestniczyli: 
ZPiT Kębłowo, Chór Parafialny „Cecylia” z Rostarzewa, Chór „Nuta w nutę” z 
Rakoniewic, Chór „Camerata” z Kopanicy, Chór Dziecięco-Młodzieżowy z Kwi-
licza, Chór Parafialny „Lutnia” z Wlsztyna,  Frauenchor z Lubben, Spreewald-
Niemcy, Ludowy Zespół Śpiewaczy z Wilkowa, Perły-Sumsiodki z Siedlca, Chór 
„Hejnał” z Wijewa, Chór „Wielisław” z Wielichowa, Chór Parafialny im. Ks. 
Karola Antosiewicza z Obry oraz Zespół Wokalny „Metrum” z Wolsztyna. Pod-
sumowując  kolejne już spotkanie, ks. Andrzej Kruś  podziękował blisko cztery-
stu małym, średnim i dorosłym śpiewakom za wspaniałe prezentacje kolęd i 
pastorałek, zapraszając już na kolejne spotkanie w przyszłym roku. Burmistrz 
podziękował wszystkim zaangażowanym w organizację spotkań, szczególnie 
zaś ks. Andrzejowi za możliwości przeprowadzenia spotkań w kębłowskim 
kościele. Organizatorzy zaprosili też wszystkich występujących na salę Domu 
Kultury w Kębłowie na poczęstunek. 

FERIE ZIMOWE 2014 - MOSiR 
03.02 – poniedziałek  
09:00 Otwarty Turniej Piłki Nożnej Halowej Drużyn - gimnazjum klasy I, II i III – MSS Świtezianka 
04.02 – wtorek 
10:00 Otwarty Turniej Piłki Nożnej Halowej Drużyn - szkoła podstawowa klasy IV, V, VI – sala SP3 
10:00 – 12:00, 14:00 – 15:00 Siatkówka wodna – Pływalnia Miejska 
05.02 - środa 
10:00 Otwarty Turniej Tenisa Stołowego Szkół Podstawowych (dziewczęta i chłopcy) – sala SP3 
12:00 Otwarty Turniej tenisa Stołowego Szkół Gimnazjalnych (dziewczęta i chłopcy) – sala SP3 
10:00 – 12:00 Pływalnia Miejska – gry i zabawy w wodzie dla dzieci 
06.02 – czwartek 
10:00 Otwarty Turniej Piłki Nożnej Halowej Drużyn - szkoła podstawowa I, II i III – sala SP3 
07.02 – piątek 
09:00 Otwarty Turniej Badmintona - wszystkie typy szkół - Gimnazjum nr 1 
10:00 – 12:00, 14:00 – 15:00 Waterpolo – Pływalnia Miejska 
10.02 – poniedziałek 
09:00 Otwarty Turniej Szkół Gim. i Ponadgim. „3” Siatkarskich (dziew. i chł.) – Gimnazjum nr 1 
11.02 – wtorek 
10:00 Otwarte Mistrzostwa Wolsztyna o Puchar Burmistrza w Piłce Nożnej Halowej Szkół Gimna-
zjalnych – Miejska Sala Sportowa Świtezianka 
10:00 – 12:00 Pływalnia Miejska – egzamin na kartę pływacką 
12.02 – środa 
09:00 – Turniej Piłkarski organizowany przez Grom Wolsztyn dla chłopców rocznika 2003-2004 
(zaproszone kluby) – Miejska Sala Sportowa Świtezianka 
10:00 – 12:00 Siatkówka wodna – Pływalnia Miejska 
14:00 – 15:00 Waterpolo – Pływalnia Miejska 
13.02 – czwartek 
10:00 – Halowe Mistrzostwo Wolsztyna w Lekkiej Atletyce - MSS Świtezianka 
14.02 – piątek 
09:00 – VI Otwarte Mistrzostwa Wolsztyna w Pływaniu dziewcząt i chłopców – Pływalnia Miejska 
 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie!!! 
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Komunikat w sprawie notebooków  
Jak już wcześniej informowaliśmy w naszym Informatorze, Gmina Wolsztyna realizuje 
projekt pod nazwą „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy 
Wolsztyn”, finansowany ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Inno-
wacyjna Gospodarka. W ramach tego projektu użycza się jego beneficjentom 300 
notebooków, na okres 5 lat (2013 - 2019). Uczestnicy projektu podpisali stosowne 
zobowiązania w formie umowy cywilno - prawnej, w której między innymi przyjęli do 
wiadomości, iż otrzymany sprzęt stanowi własność Gminy Wolsztyn. Zaakceptowali 
także w ten sposób zakaz przekazywania sprzętu osobom trzecim i zakaz odsprzedaży 
otrzymanego sprzętu komputerowego. Zwracamy się do Państwa z apelem o poinfor-
mowanie pracowników Urzędu Miejskiego w Wolsztynie, jeśli kiedykolwiek spotkają 
się Państwo z ofertą sprzedaży notebooka marki „DELL” serii „Latitude” lub czarnej 
torby na notebooka, które oznakowane będą w sposób następujący:   

Zwracamy się z prośbą o przekazywanie prawdziwych i rzetelnych informacji w po-
wyższym zakresie (również w formie anonimowej) pod niżej wskazanymi numerami 
telefonów:  
-    68 347 45 00 (BOK Urzędu Miejskiego), 
-    68 347 45 07 (koordynator projektu), 
-    68 347 45 35 (zastępca koordynatora projektu), 
lub w formie elektronicznej pod adresami abi@wolsztyn.pl, um@wolsztyn.pl, fundu-
sze@wolsztyn.pl lub info@wolsztyn.pl 
Za przekazanie potwierdzonych informacji przewidziano nagrody. 

UKS „3 Wodnik Wolsztyn” - na zawodach Sheraton Cup w Poznaniu  

 
W miniony weekend kilkunastu pływaków z Uczniowskiego Klubu Sportowego „3 Wodnik 
Wolsztyn” uczestniczyło w Międzynarodowych Zawodach Sheraton Cup w stolicy Wielkopolski - 
Poznaniu. Wśród startujących zawodników byli reprezentanci wielu krajów Europy, między inny-
mi z Niemiec, Rosji, Białorusi oraz oczywiście Polski. Poziom zawodów stał na bardzo wysokim 
poziomie sportowym jak i organizacyjnym. Wolsztynianie podczas próby sił pokazali, że potrafią 
wspaniale walczyć, lecz - niestety - nie udało się zdobyć żadnego medalu. Najbliżej podium był 
Nikodem Woga (2002) w finale 50 m stylem motylkowym, zajął 4 miejsce, ze stratą niewiele 
ponad sekundę do trzeciego zawodnika. Na 4 pozycji znalazła się także Zuzanna Kocąka (2000) 
w konkurencji 200 m stylem grzbietowym. Bardzo dobrze wypadł najmłodszy zawodnik wolsz-
tyńskiej ekipy, Hubert Woga (2004), który po zaciętej walce w finałowym wyścigu na 50 m delfi-
nem zajął wysokie 5 miejsce, a w finale na 50 m kraulem był 6. Najstarszy zawodnik Wodnika, 
Filip Kowalski (1996), po kwalifikacjach na 50 m stylem dowolnym, dostał się do finału, uzysku-
jąc bardzo dobry czas 0:26,49. Wielka szkoda, że w finale nie udało się poprawić tego rezultatu, 
ale 7 miejsce w kategorii 18 -19 lat to naprawdę doskonały wynik. Wśród startów wolsztynian 
na wyróżnienie zasługuje także start Oliwii Bimkiewicz, która w konkurencji 100 m stylem 
zmiennym zajęła 7 miejsce. Pozostali zawodnicy, tzn. Anna Dechnik, Daria Rogozinska, Kacper 
Inda, Kacper Molicki, Patryk Woga, Agata Dudziak, Dominik Rogoziński, Horowski Mikołaj, zaj-
mowali dalsze miejsca, ale walczyli dzielnie i ustanawiali swoje kolejne rekordy życiowe. Trzeba 
zaznaczyć, że dla pływaków UKS był to pierwszy start w międzynarodowych zawodach. Brak 
zdobytego medalu pozostawił pewien niedosyt, który trzeba będzie zaspokoić następnym ra-
zem. Pomimo tego, kilka startów należy zaliczyć z pewnością do bardzo udanych. 


