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Burmistrz Wolsztyna Andrzej Rogozinski: Spotykamy się tu już po raz kolejny w tym roku, wcześniej odsłoniliśmy pomnik powstańca wielkopolskiego, dzisiaj spotykamy się z okazji Dnia Pamięci o
Żołnierzach Wyklętych. To uroczystość, która Wolsztynie obchodzona jest już drugi raz. Przy tej okazji chciałbym podziękować przede wszystkim harcerzom, którzy są głównymi organizatorami tej
wieczornicy. Chcę podkreślić, że włączyło się bardzo wiele organizacji i osób fizycznych w przygotowanie tej uroczystości. Bardzo się cieszę, że spotkała się z takim ogromnym zainteresowaniem ze
strony naszych mieszkańców. Obchody nie trwają jednak tylko jeden dzień, wczoraj została otwarta
w Bibliotece wystawa poświęcona żołnierzom wyklętym, którą wypożyczyliśmy z Instytutu Pamięci
Narodowej oraz odbyła się także promocja książki dr. Krzysztofa Błaszczyka, która ukazuje wiele
historii o żołnierzach wyklętych i związanych z ziemią wolsztyńską. Ci ciekawe, już na następny dzień
po tym spotkaniu zaczęli zgłaszać się ludzie z nowymi historiami i uzupełnieniami pewnych faktów,
także jestem przekonany, że będzie na pewno następne wydanie tej niezwykłej książki. Aby uświetnić dzisiejszą uroczystość na Rynku przygotowaliśmy specjalną wystawę, która ma przybliżać informacje o żołnierzach wyklętych z naszego regionu. Staraliśmy się ją wykonać w takiej niezwykłej atmosferze w kształcie lasu, a wśród drzew znajdują się biogramy tych zasłużonych osób. Wielu z naszych mieszkańców, mam tu na myśli szczególnie te młodsze pokolenia, mogą się w ten sposób zapoznać z najnowszą historią, nam - samorządowcom - przydzielono niejako taką rolę, aby kultywować tę pamięć i tradycje.

Podpisanie umowy o przekazaniu środków
dla Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Wolsztynie
W dniu 10 marca br. w siedzibie UM
w Wolsztynie Komendant Powiatowy
PSP w Wolsztynie kpt. Rafał Kociemba i Burmistrz Wolsztyna podpisali
umowę o przekazaniu środków dla
tut. Komendy. Przedmiotem umowy
jest uczestniczenie przez gminę
Wolsztyn w dofinansowaniu inwestycji pod nazwą „Rozbudowa i modernizacji obiektu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wolsztynie ul. Wschowska 17 wraz z zagospodarowaniem terenu”. Na realizację
umowy przeznaczono kwotę 150 tys. zł. Środki zostaną przekazane na konto „Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej” Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu.

Mila dla Dominika
Pragniemy złożyć serdeczne podziękowania wszystkim tym, którzy otworzyli swoje serca i pomogli w organizacji oraz uczestniczyli w marszobiegu charytatywnym „Mila dla Dominika”. Impreza ta przyciągnęła ludzi dobrej woli,
którym los chorego na nowotwór chłopca nie jest obojętny. Dzięki Państwa
zaangażowaniu i ofiarności udało się zebrać 34.576,90 złotych. Mamy nadzieję, że kwota ta przybliży Dominika Młynkowiaka do wyczekiwanego
wyjazdu na leczenie, będące szansą na powrót do zdrowia. Wielki Polak Jan
Paweł II powiedział, iż „Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym
sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka”. Szanowni Państwo, mając obraz tego, co działo się na wolsztyńskim Rynku 2 marca br., z pełną
odpowiedzialnością możemy powiedzieć, że zdaliście ów sprawdzian celująco! Z wyrazami wdzięczności: Burmistrz Wolsztyna Andrzej Rogozinski;
Szkoła Podstawowa nr 1 w Wolsztynie; Wolsztyński Klub Biegowy .

Wolsztyńskie lekcje na żywo
W lutym i marcu br. Gminne Centrum
Informacji było inicjatorem 2 zajęć w
ramach organizowanych od 2 lat lekcji regionalnych „Wolsztyn – moje
miasto” pozwalających najmłodszym
uczniom wolsztyńskich szkół poznać
swoją Małą Ojczyznę. W lutym odbyły się zajęcia plastyczne, przy współpracy z artystą Wiesławem Matysikiem, podczas których dzieci przygotowywały prace przedstawiające
atrakcje turystyczne Wolsztyna. Sześciolatki ze Szkoły Podstawowej nr 5
w Wolsztynie namalowały prace na
podstawie samodzielnie wybranej
atrakcji regionu. Natomiast w Szkole Podstawowej w Starej Dąbrowie, gdzie w zajęciach regionalnych
uczestniczą wszyscy uczniowie z klas I – III, przygotowano pracę zbiorową przedstawiającą panoramę
Wolsztyna z zaakcentowaniem najbardziej charakterystycznych miejsc w mieście. Efekt końcowy w
przypadku obu szkół był wysoce zadawalający! Z początkiem marca część klas wybrała się na zwiedzanie jednej z wolsztyńskich atrakcji turystycznej, jaką jest Muzeum Marcina Rożka, zapoznając się z
zasadami zachowania w obiektach muzealnych, pełnionych przez nie funkcji, z prezentowanymi eksponatami, a tym samym realizując program edukacyjny z zakresu malarstwa. Kolejne spotkania organizowane jeszcze do końca bieżącego roku szkolnego w ramach zajęć „Wolsztyn – moje miasto” to
wizyta w parowozowni, warsztaty wielkanocne wraz z przybliżeniem symboliki Świąt Zmartwychwstania, a także spotkanie przyrodnicze z pracownikami Nadleśnictwa Wolsztyn. Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w lekcjach zapraszamy do kontaktu z biurem GCI - nr tel. 68 347 31 04.
tekst: K. Jęczmionka.
Małgorzata Młynkowiak (mama Dominika)
Nam trudno jest oceniać, to co się tu dzieje,
ponieważ nie spodziewaliśmy się, że tylu
ludzi jest nam życzliwych w Wolsztynie. To
bardzo wzruszające, że los Dominika nie
jest obojętny mieszkańcom naszego miasta. Do mnie
to jeszcze nie dociera, żeby tyle pomocy, żeby wstrzymać ruch w mieście... wszystko dla naszego dziecka.
Jesteśmy bardzo wdzięczni. Jesteśmy szczęśliwi, że
mieszkamy tutaj, wśród ludzi o wielkim sercu.

Sylwia Tomiak (organizator)
Nas również to wszystko bardzo
pozytywnie zaskoczyło. Szkoła
Podstawowa nr 1 w Wolsztynie
poprosiła Wolsztyński Klub Biegowy o pomoc w przygotowaniu
tej sportowej imprezy. Nie spodziewaliśmy
się takiej ilości ludzi. Obawialiśmy się, że
będzie 200 – 300 osób, a karteczek do zgłoszeń wydano ponad tysiąc.

Cecylia Longier (uczestniczka)
Burmistrz Wolsztyna
Biegło się bardzo dobrze, trochę się przyJa się bardzo cieszę, bo dzisiejsza
gotowałam do tego biegu, także nie było
impreza sportowa potwierdza,
problemu. Głównie jednak przyszłam tutaj,
że społeczeństwo Wolsztyna to
aby pomóc. Jako jedna z wielu. Cieszę się,
ludzie o wielkich sercach, o czym
że bardzo żywo na akcję odpowiedziała młodzież. Było mieliśmy okazje przekonać już wielokrotnie.
to widoczne choćby na portalach społecznościowych, Na pewno organizatorzy nie spodziewali się
gdzie było bardzo dużo zaproszeń oraz informacji.
tak licznego udziału. Takie spotkania jednoczą i integrują naszą społeczność i pokazują,
Fundacja Dzieciom "Zdążyć z Pomocą" zwraca się z apelem do ludzi dobrej woli o pomoc finansową i przekazanie 1% podatku na leczenie Dominika że w trudnych sytuacjach zawsze można na
Młynkowiaka. W 2009 u Dominika zdiagnozowano nowotwór złośliwy neuroblastomę 4 stopnia z przerzutami do kości, szpiku, opon mózgowych i naszych mieszkańców liczyć. Mam przyjemwęzłów chłonnych. Przeszedł ciężkie leczenie z zastosowaniem chemioterapii, zabiegów chirurgicznych, autoprzeszczep szpiku kostnego i radioteraność patronować tej imprezie, ponieważ
pię. W marcu 2012 nastąpił nawrót choroby. Tym razem zastosowano chemioterapię, leczenie izotopowe w Gliwicach, magachemię i przeszczep od
Urząd Miejski zawsze stara się w pełni
dawcy niespokrewnionego. Była nadzieja, że tym razem udało się pokonać nowotwór. Niestety pomimo agresywnego leczenia w październiku 2013
choroba znów zaatakowała. Dominikowi podano chemię, która wycisza proces nowotworowy, ale nie jest w stanie doprowadzić do całkowitego uczestniczyć w takich inicjatywach. Sporo
wyleczenia. Wykorzystano wszystkie skuteczne możliwości leczenia w Polsce. Jedyna szansą dla Dominika jest wyjazd do Kliniki w Greifswald w urzędników i radnych także wzięło udział.
Niemczech i podjęcie eksperymentalnej terapii z zastosowaniem monoklonalnych przeciwciał anty-Gd2. Terapia ta mimo, że skuteczna jest w fazie Miałem okazję, razem z rowerzystami z Klubadań klinicznych. W związku z tym nie jest refundowana przez NFZ. Koszt terapii to około 170 tysięcy euro. Rodzice sami muszą pokryć ogromne bu Falapark, poprowadzić ten peleton, a
koszty leczenia. Prosimy o pomoc. Terapia w Niemczech jest ostatnią szansą by uratować Dominika.
oprócz tego każdy z uczestników otrzymał
Wpłaty prosimy kierować na konto: Fundacja Dzieciom "Zdążyć z Pomocą" ul. Łomiańska 5 01-685 Warszawa / Bank BPH S.A. 15 1060 0076 0000 okolicznościowy dyplom, będący podzięko3310 0018 2615 / Tytułem: 10601 Młynkowiak Dominik - darowizna na pomoc i ochronę zdrowia
waniem za udział i pomoc.
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