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Dotacja dla parafii w Obrze 
Burmistrz Wolsztyna podpisał umowę na dofinansowanie 
prac konserwatorskich i restauratorskich przy stallach w 
prezbiterium kościoła p. w. św. Jakuba Większego w 
Obrze. Udzielono dotacji celowej w kwocie 15 tys. zł z 
przeznaczeniem na prace zgodnie z rejestrem zabytków.  

Najlepsi z najlepszych nagrodzeni !  
Z końcem roku szkolnego w Gminnym Centrum Informacji  jak co roku odbyło się spotkanie burmistrza Wolsztyna z 
najlepszymi uczniami i sportowcami ze szkół prowadzonych przez Gminę Wolsztyn. W spotkaniu oprócz zaproszonych 
uczniów i władz samorządowych udział wzięli również nauczyciele i rodzice. Wyróżnieni uczniowie otrzymali pamiąt-
kowe dyplomy oraz nagrody indywidualne.  

 

Chorzemin lepi parowozy 
Na początku lipca Gminne Centrum Informacji złożyło wizytę dzieciom na półkolonii w 
Chorzeminie. Podczas spotkania, odbywającego się w sali wiejskiej, pracownicy GCI za-
prezentowali atrakcje turystyczne Wolsztyna. W ramach zajęć uczniowie otrzymali do 
ułożenia wielkoformatowe puzzle przedstawiające wolsztyński parowóz. Następnie dzie-
ci przystąpiły do lepienia ciuchci z masy solnej, przygotowanej przez ich opiekunki. 
Ostatnim etapem warsztatów było pomalowanie ulepionych lokomotyw.   

Zachwycić się Wolsztynem 
„Szkoła, do której przyjeżdżam to mój drugi dom, Wolsztyn to mój 
drugi dom . Tu dzieje się kawałek mojego życia” - te słowa wypowie-
dziane przez Ninkę uczennicę Zespołu Szkół Specjalnych w Wolsztynie 
były inspiracją do stworzenia prac plastycznych pt: „Wolsztyn - moje 
miasto”. Miejsce to widziane oczami dzieci szkoły podstawowej oraz 
młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, to miasto niezwykle kolo-
rowe, zachwycające. Ma zmienioną perspektywę, szeroką gamę barw-
ną oraz uśmiech, szczerość i spontaniczność przekazu plastycznego. W 
Gminnym  Centrum Informacji po raz siódmy zaprezentowano osią-
gnięcia plastyczne uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Wolsztynie. 
Jak mówią, mają nadzieję, że wysiłek jaki włożyli w swoje działanie 
pozwoli wszystkim oglądającym na nowo zachwycić się Wolsztynem.  

Niecodzienne odwiedziny 
Na ziemi wolsztyńskiej w terminie od 7 do 15 lipca br. przebywa młodzież z Ukrainy wraz 
z opiekunami. Goście zostali zakwaterowani w Zespole Szkół Zawodowych w Wolsztynie. 
Głównym organizatorem ich pobytu jest Starostwo Powiatowe w Wolsztynie. Przy orga-
nizacji wizyty współpracują również: Gmina Wolsztyn, Gmina Siedlec, Gmina Przemęt, 
Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu. Goście z Ukrainy spędzą na terenie tych gmin 

po jednym dniu. W 
dniu 8 lipca młodzież 
została oficjalnie powi-
tana władze samorzą-
dowe w Urzędzie Miej-
skim, które przekazały 
najważniejsze informa-
cje o mieście i gminie 
Wolsztyn oraz zaprosi-
ły do zwiedzenia mia-
sta. Koloniści otrzymali 
pamiątkowe upominki, 
w tym czapeczki z logo 
naszej gminy. Młodzież 
z Ukrainy odwiedza 
Wolsztyn raz w roku, 
To już ich ósma wizyta.  

Wspólne ćwiczenia na plaży 
13 lipca br. na plaży w wolsztyńskim parku miejskim odbyły się ćwiczenia Poli-
cji, Straży Pożarnej, Ratownictwa Medycznego oraz WOPR-u, których celem 
było doskonalenie umiejętności prowadzenia akcji ratowniczej na akwenach 
przez powołane do tego służby. Wyniki ćwiczeń dały też odpowiedź jaki jest 
poziom ich współdziałania. Podczas 
realizacji zadania, którym było udziele-
nie pomocy osobie, która wypadła z 
kajaka, ocenionych zostało szereg dzia-
łań począwszy od przekazania zgłosze-
nia o tonącym, przez dotarcie na miej-
sce zdarzenia do udzielenia pierwszej 
pomocy. Widzów nie brakowało. 


