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Ciąg dalszy ze strony 6.
Skoro na tej drodze jest taki ruch, to czy jest bezpieczna dla pieszych ?
Już o to zadbaliśmy. Postawiono znaki o ograniczeniu prędkości oraz o terenie zabudowanym. To znacznie
poprawiło bezpieczeństwo mieszkańców suszarni, a szczególnie dzieci, które chodzą często tą drogą, choćby do placu zabaw.
W wieloletnim programie kanalizowania gminy przyszedł czas na Błocko...
No właśnie, ta oczekiwana kanalizacja. Chcemy się wreszcie pozbyć tych szamb. Jeszcze parę tygodni i
wszyscy będą podłączeni. W czerwcu będzie ostateczny odbiór. Tu muszę serdecznie podziękować Burmistrzowi nie tylko za kanalizację, ale i za to, że przy okazji pozbyliśmy się tych poboczy przy drodze, które
zatrzymywały wodę na jezdni. Teraz przynajmniej spływa do rowów. W ogóle z Urzędem Miejskim współpracuje mi się rewelacyjnie. Warto wspomnieć także, że w tym roku zadbamy o przystanek autobusowy.
To taka nasza wizytówka, każdy, kto przejeżdża, zwraca na niego uwagę. Założymy rynnę, odnowimy, zrobimy nasadzenia. Będzie piękniej, bo Błocko to piękna wioska.
Dziękujemy za rozmowę.

Dzień Myśli Braterskiej - Widzim Stary 2014
22 lutego br. to bardzo ważna data dla wszystkich harcerzy. Zawsze w rocznicę urodzin założyciela światowego skautingu sir Roberta Baden-Powella (22 lutego
1850 r.) obchodzony jest przez wszystkich skautów Dzień Myśli Braterskiej. W ten dzień harcerze myślą o sobie, składają sobie życzenia, przesyłają życzenia, organizują gry terenowe, spotykają się przy ogniskach lub, tak jak to było minionej soboty w Starym Widzimiu, przy dźwiękach gitar śpiewają i tańczą. Główne obchody
tegorocznego Dnia Myśli Braterskiej Hufca ZHP Wschowa odbyły się właśnie w podwolsztyńskim Starym Widzimiu. Z tego powodu Szczep Harcerskich Drużyn Pożarniczych działający w wolsztyńskim Gminnym Związku Drużyn zorganizował Festiwal Śpiewania Harcerskiego dla Przyjemności oraz rajd wędrowniczy VIP. W
pierwszej, festiwalowej, części uroczystości wzięło udział ok. 250 zuchów, harcerzy i instruktorów z hufca ZHP Wschowa, w tym ok. 120 z Gminnego Związku Drużyn w Wolsztynie. Jak wskazuje nazwa festiwalu, głównym jego celem jest przyjemność związana ze wspólnym śpiewaniem piosenek. Każda z prezentujących się
gromad i drużyn wykonywała dwie piosenki – jedną harcerską i jedną związaną z regionem, w którym nasze drużyny pracują. Druga część przeznaczona była wyłącznie dla harcerzy wędrowników – najstarszej wiekowo grupy harcerzy. Celem rajdu wędrowniczego VIP w tym roku był rozwój wewnętrzny ukierunkowany na
bezpieczeństwo własne i innych oraz integrację środowisk wędrowniczych z terenu objętego działaniem hufce ZHP Wschowa. Podczas apelu inaugurującego obchody Dnia Myśli Braterskiej harcerzy odwiedził Burmistrz Wolsztyna Andrzej Rogozinski, który złożył życzenia wszystkim uczestnikom uroczystości, a także przekazał niezwykle miłą informację o tym, że w bieżącym roku Gminny Związek Drużyn ZHP w Wolsztynie zostanie wyróżniony nagrodą Burmistrza za promocję miasta i
gminy Wolsztyn i czynny udział w życiu kulturalnym i patriotycznym środowiska. Ważnym elementem spotkania była dekoracja sznurem funkcyjnym Druha phm
Marcina Wilczyńskiego, który od grudnia ubiegłego roku jest komendantem Gminnego Związku Drużyn ZHP w Wolsztynie.

I Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej drużyn Oldboys o puchar Burmistrza Wolsztyna
W dniu 15 lutego br. na hali sportowej w Kębłowie odbył się I Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej drużyn
"Oldboys" o puchar Burmistrza Wolsztyna. W turnieju udział wzięły drużyny "Oldboys" Zbąszyń, Rakoniewice, Mochy, Kębłowo i drużyna z Niemiec z miejscowości Lindenau. Z drużyną z Niemiec Kębłowo utrzymuje kontakt od 1983
r. Organizatorem turnieju była drużyna Oldboys Kębłowo, a nagrody i puchary ufundował Burmistrz Andrzej Rogozinski. Zwycięzcą turnieju została drużyna z Rakoniewic, drugie miejsce zajęła drużyna z Lindenau (niemcy), trzecie
oldboys Zbąszyń, czwarte Ramol Mochy i piąte gospodarz i organizator Turnieju Oldboys Kębłowo. Najlepszym zawodnikiem turnieju uznany został zawodnik z Niemiec a bramkarzem Jarosław Kulus z Rakoniewic. Puchary i nagrody wręczył Burmistrz Andrzej Rogozinski, któremu organizatorzy turnieju serdecznie dziękują za wsparcie oraz za
uroczyste wręczenie pucharów.

IV Turniej Piłki Halowej Strażaków OSP Gminy
Wolsztyn
W sobotnie przedpołudnie 22 lutego br. na sali sportowej w Kębłowie odbył się IV Turniej Piłki Halowej Strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Wolsztyn.
Organizatorem turnieju był Oddział Miejsko – Gminny
ZOSP RP w Wolsztynie wspólnie z OSP Kębłowo. W rozgrywkach udział wzięły 4 drużyny: OSP Świętno, Obra,
Kębłowo i Nowy Widzim. Zgodnie z regulaminem zawodów każda drużyna rozegrała 2 mecze trwające 2 X 10
minut. Najlepszą drużyną okazała się reprezentacja OSP
Świętno, następnie Obra, Kębłowo, Nowy Widzim. Puchary i dyplomy dla wszystkich drużyn wręczył Prezes
ZO MG ZOSP RP w Wolsztynie dh Andrzej Rogozinski.

