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Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa Przyjaciół Wolsztyńskiej Parowozowni  
W niedzielę, 23 marc a 2014 r., w Gminnym Centrum Informacji w Wolsztynie odbyło się Walne Zgromadze-
nie Członków Towarzystwa Przyjaciół Wolsztyńskiej Parowozowni, w którym udział wzięło 17 członków sto-
warzyszenia – wśród nich Starosta Wolsztyński Ryszard Kurp oraz Burmistrz Wolsztyna Andrzej Rogozinski. 
Po wysłuchaniu sprawozdań za rok 2013: Zarządu, które przedstawił prezes Towarzystwa – Andrzej Toma-
szewski oraz Komisji Rewizyjnej, zreferowanego przez przedstawiciela Komisji – Marcina Łysiaka, przystąpio-
no do głosowania nad absolutorium dla władz stowarzyszenia. Następnie w związku z rezygnacją Kol. Marci-
na Dezora z funkcji Wiceprezesa, uzupełniono skład Zarządu powołując na wolne stanowisko Kol. Marcina 
Szymańskiego. Dyskusja na temat obecnej sytuacji Parowozowni Wolsztyn zdominowała drugą część zebra-
nia. Zarzucenie przez właściciela – PKP CARGO S.A. koncepcji powołania spółki z udziałem samorządów, 
tragiczna wręcz kondycja parowozowni oraz brak konkretnych planów dotyczących dalszego jej funkcjono-
wania, nie nastrajają optymistycznie. Mimo wszystko Towarzystwo planuje w bieżącym roku szereg wyda-
rzeń promujących dziedzictwo kultury technicznej i turystykę kolejową, tzn.: dwudniową imprezę z zabytko-
wymi pociągami  specjalnymi na trasie Chabówka - Nowy Sącz - Chabówka (korzystając z zaplecza taborowe-
go – parowozów i wagonów ze Skansenu Taboru Kolejowego w Chabówce) już na początku kwietnia, pikniki  
drezynowe na dawnych stacjach i przystankach linii kolejowej Wolsztyn - Nowa Sól (projekt współfinanso-
wany ze środków Gminy Wolsztyn oraz Powiatu Nowosolskiego) planowane w maju, czerwcu oraz wrześniu; 
projekcję filmów o tematyce kolejowej w zabytkowych wnętrzach Parowozowni Wolsztyn oraz wydarzenia 
towarzyszące - we wrześniu (projekt współfinansowany ze środków Powiatu Wolsztyńskiego). Oprócz wyżej 
wymienionych działań, Towarzystwo kontynuować będzie projekty prowadzone od kilku lat – związane z 

renowacją własnego zabytkowego taboru oraz bieżącymi pracami na linii kolejowej Wolsztyn - Nowa Sól. Na koniec obecni na spotkaniu przedstawiciele lokalnych władz przekazali dobre wiadomości 
- Starosta przedstawił informacje o postępach dotyczących przejmowania na własność infrastruktury i gruntów pod linią kolejową Wolsztyn - Nowa Sól na terenie Powiatu Wolsztyńskiego, Burmistrz z 
kolei poinformował o udostępnieniu Towarzystwu pomieszczeń w przejętym przez gminę budynku dworca kolejowego w Świętnie.  

Podsumowanie k onkursu na najładniejszą iluminację świąteczną w 2013 r.  
W ostatnim tygodniu marca w sali Urzędu Miejskiego w Wolsztynie odbyło się podsumowanie 
konkursu na najładniejszą iluminację świąteczną w 2013 r. Wyróżnionym właścicielom posesji 
osobiście pogratulował Burmistrz Wolsztyna Andrzej Rogozinski wręczając listy gratulacyjne oraz 
ufundowane przez Urząd Miejski w Wolsztynie nagrody. Lista nagrodzonych osób w/g miejscowo-
ści. Adamowo: Małgorzata i Grzegorz Chudziński, Maria i Leszek Winiarz, Urszula i Florian Waw-
rzyński. Stary Widzim : Barbara i L eszek Babuszkiewicz, Aniela i Andrzej Józefowski, Danuta i  Piotr 
Piniecki, Teresa i Tadeusz Daleki,  Magdalena i  Adam Heżok, Łukasz Kozłowski, Renata i Paweł 
Kokornaczyk. Komorowo: Robert Rzeźnik. Nowe Tłoki: Mirosława i  Zdzisław Hałuszczak. Obra: 
Magdalena Buczkowska -Prządka i Artur Prządka. Wolsztyn: Anna i Czesław Horowscy, Wiesława i  
Edward Anglart .  

Niecodzienni goście w Urzędzie Miejskim  

W połowie kwietnia delegacja dzieci i sióstr zakonnych z Niepublicznego Przedszkola Sióstr Miło-
sierdzia Świętego Wincentego a`Paulo z Wolsztyna odwiedziły burmistrza Andrzeja Rogozinskiego. 
Na spotkaniu dzieci opowiadały, jak przygotowują się do Świąt oraz z tej okazji złożyły burmistrzo-
wi specjalne życzenia. Na pamiątkę otrzymały upominki.  

IV Rajd Rowerowy Szlakiem Dębów Katyńskich  
16 kwietnia 2014 r. odbył się IV Rajd Rowerowy Szlakiem Dębów Katyńskich: "Pamiętamy o ojcu 
Józefie". Burmistrz Wolsztyna podczas apelu zorganizowanego w SP3  wspomniał o akcji "Katyń 
ocalić od zapomnienia" i o siedmiu dębach posadzonych przy szkołach w gminie Wolsztyn. Podzię-
kował też szkole za aktywność w tym obszarze. Natomiast Marysia Nieborak przypomniała 
wszystkim sylwetkę Józefa Jońca - założyciela Sto warzyszenia „Parafiada”. N astępnie burmistrz 
wraz z przedstawicielem społeczności uczniowskiej Nikodemem Molickim zapalili znicze przed 
tablicą upamiętniającą Tadeusza Wichtowskiego. Na zakończenie krótkiego apelu dyrektor Szkoły  
oraz burmistrz dali sygnał rozpoczęcia rajdu. I tak 40 uczniów SP3 wraz z opiekunami wyruszyło 
trasą siedmiu dębów (SP3 - SP1 - LO - ZSG Obra - Gimnazjum w Kębłowie - ZSP Świętno), by  przy 
każdym z nich złożyć hołd poległym w Katyniu. Do rowerzystów z wolsztyńskiej "Trójki" dołączyli 
gimnazjaliści z Gimnazjum nr 1 w Wolsztynie i Gimnazjum w Kębłowie. Rajd ro werowy to połącze-
nie aktywności fizycznej z lekcją historii, ale przede wszystkim wyraźny znak, że nowe pokolenia 
będą pamiętały o zasłużonych Polakach. Tegoroczna edycja organizowanego w naszej gminie 
rajdu rowerowego swoje zakończenie znalazła w Świętnie. Tu od 2012 roku znajduje się Dąb Ka-
tyński poświęcony polskiemu policjantowi z Wolsztyna - Szczepanowi Wróblewiczowi zamordo-
wanemu w 1940 w Twerze. Uczestnicy rajdu dotarli do Świętna ok. godz. 13.00. Po drodze zmaga-
li się z silnym wiatrem   i opadli z sił. W Świętnie w szkolnym wigwamie czekała na nich smaczna 
grochówka przygotowana przez szkolną kuchnię, a następnie odbył się uroczysty apel przy ogni-
sku, podczas którego program artystyczny nawiązujący do historii tamtych czasów, jak i współcze-
snego pojęcia patriotyzmu, przedstawili harcerze z drużyny Okrągła Szesnastka. Zapalono też 
znicze i oddano honor pamięci pana Szczepana Wróblewicza. Rajd zakończył podziękowaniem 
uczestnikom i organizatorom, w tym jednemu z jego pomysłodawców Arturowi Łozińskiemu – 
dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr  3 w Wolsztynie. Uczestników i  organizatorów swoją obecno-
ścią zaszczycili także: Włodzimierz Chrzanowski, reprezentujący wolsztyńskie Civitas Christiana, 
oraz panowie ze Stowarzyszenia Miłośników Historii Wojskowości na czele z  Maciejem Myczką.   

Wyróżnieni przez „Civitas Christiana”   

10 kwietnia br. w Wolsztynie miała miejsce uroczystość wrę-
czenia Odznaki Honorowej Katolickiego Stowarzyszenia 
„Civitas Christiana” przedstawicielom miejscowego ducho-
wieństwa, samorządów, placówek oświaty i kultury oraz 
mediów. Odznakę otrzymali : srebrną – ksiądz  kanonik Sła-
womir Majchrzak, starosta wolsztyński Ryszard Kurp, bur-
mistrz Wolsztyna Andrzej Rogozinski, brązową –  dyrektorzy 
szkół : Artur Łoziński, Jerzy Luftmann i Mariusz Urban,  dy-
rektorzy placówek kultury: Arleta Prządka i Zofia Chwalisz, a 
także redaktor naczelna lokalnego czasopisma „Głos Wolsz-
tyński” - Anna Grudziecka -  Domagalska. Osoby te uhonorowane zostały tymi odznakami za rzeczo-
wą promocję Stowarzyszenia w środowisku lokalnym, za pomoc i sprzyjanie jego inicjatywom oraz 
docenianie kulturotwórczej i edukacyjnej jego roli w parafii, gminie i w powiecie. Odznaki wręczyli 
uczestniczący w uroczystości – Przewodniczący Stowarzyszenia z Warszawy – Tomasz Nakielski, 
wiceprzewodniczący – Sławomir Józefiak, oraz przewodniczący Rady Okręgu z Poznania – Karol 
Irmler. Pan burmistrz Andrzej Rogozinski, dziękując za wręczoną mu odznakę, którą – jak zaznaczył, 
bardzo sobie ceni, podkreślił wagę i znaczenie społecznego zaangażowania Oddziału Stowarzysze-
nia na rzecz miasta i  gminy Wolsztyn. Wyraził ró wnocześnie nadzieję na dalszą owocną współpracę 
z samorządem miejskim dla dobra społeczności lokalnej. 

"Dobroć serca jest tym, czym ciepło słońca:  

ona daje życie.” (Henryk Sienkiewicz) 
 

Już po raz kolejny pokazaliście Państwo, że los 

chorego dziecka nie jest Wam obojętny. Mogliśmy 

liczyć na Waszą pomoc i wielkie serce. Dziękujemy 

WSZYSTKIM , którzy pomogli w zbieraniu funduszy 

na leczenie Dominika Młynkowiaka podczas festy-

nu pod hasłem "Gramy dla Dominika".  


