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ATRAKCYJNE PÓŁKOLONIE 
21 lipca br. Burmistrz Wolsztyna oficjalnie rozpoczął Półkolonie Parafialne w 
Wolsztynie przekazując jednocześnie czek w wysokości 10 000 zł. Półkolonie to 
wspólna inicjatywa Urzędu Miejskiego Wolsztynie, Wolsztyńskiego Domu Kultu-
ry i Parafii pw. NMP Niepokalanie Poczętej w Wolsztynie. Wzięło w nich udział 
ponad 200 dzieci, trwały do końca lipca. Dzieci miały moc atrakcji: jechały po-
ciągiem do Boszkowa na zabawę w „Krainie Smaków”, dzień spędziły na Przy-
stani Żeglarskiej w Niałku Wielkim, odwiedziły wioskę indiańską w Ostaszkowie, 
a nawet oglądały film w zielonogórskim kinie. 

WESOŁY DZIECINIEC W OBRZE 
W czwartek 14.08 br. zakończył się wypoczynek dzieci zorganizowa-
ny w Przedszkolu w Obrze w formie  tzw. ,,Dziecińca”. Rozpoczął się 
04.08 i uczęszczało do niego aż 50 dzieci. Dzięki wsparciu burmi-
strza Wolsztyna, Rady Sołeckiej, Nadleśnictwa Wolsztyn, wielu za-
przyjaźnionych firm oraz dzięki funduszom od rodziców, dzieci wy-
jechały na wycieczki do: ,,Krainy Zabaw BOGILU” w Wiosce, ,,Wioski 
Indiańskiej” w Nowym Jaromierzu, ,,Zagrody u Rzeźbiarza” w Gór-
sku, Kina  i Mc Donald’s w Zielonej Górze, Sali Zabaw ,,Dinopolis” w 
Wolsztynie, ,,Krainy Smaków” w Boszkowie, gdzie podczas zajęć 

mogli degustować. W kolejnych dniach zwiedziły Muzeum Misyjne 
Ojców Oblatów, a następnie udały się na Salę Wiejską, gdzie oprócz 
zabaw przy muzyce Panie z Koła Gospodyń Wiejskich przygotowały 
dla dzieci pyszny poczęstunek. Dużo radości sprawiła tzw. zabawa 
w ,,podchody”. Korzystając ze słonecznej pogody spędzili także tro-
chę czasu nad jeziorem pod opieką tutejszych ratowników. 

MIĘDZYNARODOWA 
NAUKA 

16 sierpnia br. na terenie Zespołu 
Szkolno – Przedszkolnego w Święt-
nie rozpoczął się trwający do 23 
sierpnia międzynarodowy obóz 
szkoleniowo – wypoczynkowy 
Młodzieżowych Drużyn Pożarni-
czych z gminy Wolsztyn i Schön-
walde w Niemczech. Podczas obo-
zu strażacy zapoznają się z regula-
minem zawodów sportowo – po-
żarniczych MDP wg regulaminu 
CTif, będą uczestniczyli w specjali-
stycznych ćwiczeniach oraz zawo-
dach pożarniczych, zaznajomią się 
z zasadami udzielania pierwszej 
pomocy w sytuacjach zagrożenia 
życia, odwiedzą jednostki OSP w 
Obrze i Świętnie oraz skorzystają z 
wielu innych atrakcji przygotowa-
nych przez organizatorów obozu. 


