
KWIECIEŃ  2014                                       AKTUALNOŚCI                                                       str. 5                                              

Wolsztyńska Karta Dużej Rodziny 

Na marcowej Sesji Rady Miejskiej zad ecydowano o wprowadzeniu pakietu zniżek dla rodzin wielo-
dzietnych. Program „Wolsztyńska Karta Dużej Rodziny” adresowany jest do rodzin z co najmniej troj-
giem dzieci na wychowaniu, bez względu na jej dochód i zamieszkałych na terenie Miasta i  Gminy 
Wolsztyn. Za członków rodziny wielodzietnej uznaje się rodzica ( zarówno matkę, jak i ojca ), jego mał-
żonka oraz pozostające na ich utrzymaniu co najmniej troje dzieci w określonym wieku. Program jest 
elementem polityki społecznej realizowanej przez samorząd Miasta i Gminy Wolsztyn, a jego najważ-
niejszy cel to zwiększenie dużym rodzinom dostępności do dóbr kultury, sportu i rekreacji zarządza-
nych przez gminne jednostki organizacyjne i instytucje kultury Miasta i Gminy Wolsztyn. Dokumentem 
uprawniającym do korzystania z Programu będzie „ Wolsztyńska Karta Dużej Rodziny”, wydawana 
bezpłatnie na wniosek członka rodziny przez burmistrza. Posiadacz karty będzie mógł skorzystać z 
całego szeregu ulg i zwolnień przy zakupie towaró w i usług u Partnerów Programu.  Karty wykonane na 
wzór karty bankomatowej wydawane będą w Urzędzie Miejskim w Wolsztynie. Na każdej z nich znajdą 
się dane osobowe jej posiadacza. Warunkiem otrzymania karty  będzie złożenie wniosku o jej wydanie.  
Dokument ten przysługiwać będzie: małoletniemu dziecku – nie dłużej niż do ukończenia 18 roku ży-
cia, pełnoletniemu dziecku – nie dłużej niż do ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej zgodnie z 
terminem wskazanym w oświadczeniu, maksymalnie jednak do ukończenia 25 roku życia, dziecku 
legitymując emu się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, w 
wieku powyżej 18 roku życia – nie dłużej niż okres ważności orzeczenia, dziecku umieszczonemu w 
rodzinnej pieczy zastępczej – nie dłużej niż na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej, rodzin-
nym domu dziecka lub domu dziecka, rodzicom – sprawującym opiekę nad dziećmi, o których mowa w 
punktach 1-4. Po upływie wyżej wskazanych terminów członek rodziny wielodzietnej będzie mógł 
wystąpić ponownie z wnioskiem o przyznanie Kart, pod warunkiem, że będzie spełniał warunki upraw-
niające do korzystania z programu. Partnerami Programu są gminne instytucje oraz prywatne podmio-
ty, które wyrażą wolę współpracy z naszym samorządem w tym zakresie. Siedziba każdego Partnera 
uczestniczącego w programie będzie oznakowana specjalną naklejką. J ednostki organizacyjne i insty-
tucje kultury Gminy Wolsztyn zaoferowały możliwość wprowadzenia następujących ulg : 

1. Wolsztyński Dom Kultury opłata tylko za udział w jednej sekcji – w przypadku uczestnictwa w 
kilku oraz zniżki 30 % w opłacie za udział w zajęciach nauki gry na keyboardzie, opłacie za udział w 
zajęciach nauki gry na gitarze, przy zakupie biletów na imprezy organizowane przez WDK, 

2. Muzeum Regionalne w Wolsztynie - ulgowy bilet wstępu do muzeum. 

3. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Wolsztyn :- darmowa karta biblioteczna . 

4. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji :  zniżki dla rodziny 2+3 – 10 %; rodziny 2 + 4 – 15 %, rodziny 2 
+ 5 i więcej – 20 %, za naukę pływania, wejście na basen i saunę, wejście na siłownię .  

Ponadto zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej w Wolsztynie :  

1)      Nr XXVI / 215 / 2013 z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udziela-
ne przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wolsztyn przysługuje zniżka na 
drugie dziecko w wysokości 50% opłaty za godzinę, a od trzeciego i  następnego dziecka nie nalicza się 
opłat za świadczone usługi w zakresie wychowania przedszkolnego, 
2)      ) Nr XXVIII / 232 / 2013 z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt 
i wyżywienie dziecka w Gminnym Żłobku w Wolsztynie przysługuje zniżka na drugie i kolejne dziecko 
w wysokości 50% za usługi opiekuńczo – wychowawcze świadczone przez żłobek  

Świąteczne zajęcia w Gminnym Centrum Informacji  

Tradycyjnie przed Świętami Wielkiej Nocy w wolsztyńskim GCI zorganizowana została wysta-
wa „STOŁY WIELKANOCNE” przygotowana przez panie z Kół Gospodyń Wiejskich z Tłok, Ada-
mowa i Niałka Wielkiego. Od dwóch lat swoje prace prezentują także uczestnicy Warsztatów 
Terapii Zajęciowej w Wolsztynie. Pięknie przyozdobione stoły cieszyły się ogromnym zaintere-
sowaniem, szczególnie wśród najmłodszych zwiedzających. Dzieci z uwagą oglądały wspaniałe 
kosze ze święconką, ciasta, oraz ręcznie wykonane ozdoby świąteczne wykonane m.in. z pa-
pieru czy bibuły. Podczas trwania wystawy dodatkowo odbyły się „Warsztaty Wielkanocne” 
dla dzieci, których celem było zapoznanie uczniów z tradycjami i obrzędami świątecznymi. 
Zajęcia były połączone z malo waniem świątecznych ozdób, które każdy mógł zabrać do domu 
i przyozdobić nimi rodzinny stół świąteczny. Pracownicy GCI zapraszają już teraz na kolejne 
warsztaty świąteczne w grudniu i wiosną przyszłego roku. 

Nagrody i  podziękowania dla najlepszych sportowców  
Dnia 7 kwietnia 2014 roku w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Wolsztynie odbyło się uroczyste wręczenie 
nagród i podziękowań dla najlepszych sportowców i trenerów zrzeszonych w wolsztyńskich klubach sporto-
wych w roku 2013.  Zwycięzców wyłoniła kapituła,   w której skład weszli:   Andrzej Rogozinski (burmistrz 
Wolsztyna), Krzysztof Bocer (radny), Krzysztof Piase (LZS), Stefan Korecki (działacz sportowy), Elżbieta Weiss  
(nauczycielka), Paweł Gmerek i Wiktor Nowak (MOSiR). Kapituła dnia 27 stycznia 2014 roku spośród nadesła-
nych przez kluby sportowe kandydatur, którzy w roku 2013 osiągnęli  I-III miejsce na: Mistrzostwach Polski 
Seniorów, Mistrzostwach Polski Juniorów, Mistrzostwach Europy, Mistrzostwach Świata, Olimpiadzie, Ogól-
nopolskiej Olimpiadzie Młodzieży, Młodzieżowych Mistrzostwach Polski, Reprezentacji Polski w grach zespo-
łowych wybrała w tajnym głosowaniu najlepszą dziesiątkę sportowców i trzech trenerów.  
NAJLEPSZY SPORTOWIEC 2013: 
I miejsce Mateusz Kaczmarek / II - Alicja Konieczek / III - Igor Derwich / IV -  Aneta Konieczek      
V miejsce  Dawid Konieczek  / VI - Alan Raczkowiak / VII - Eliza Piechocka i Jeremi Zimny  
VIII miejsce Paweł Dulat / IX - Monika Liskowiak, Wiktoria Kliś, Angelika Skorupińska, Aleksandra Szczepaniak 
X miejsce  Wiktoria Kubicka 
NAJLEPSZY TRENER 2013: 
I miejsce  Mirosław Polak 
II miejsce  Piotr Kubaczyk 
III miejsce  Ryszard Derwich   


