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POLSKO-NIEMIECKIE SZKOLENIE DO WALKI Z ŻYWIOŁEM
W sierpniu br. zakończył się XIV międzynarodowy obóz szkoleniowo – wypoczynkowy Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu gminy Wolsztyn i Schönwalde. Młodzi strażacy spotkali się na terenie Zespołu
Szkolno – Przedszkolnego w Świętnie. Organizatorem obozu była Ochotnicza Straż Pożarna w Świętnie, przy
wydatnej pomocy Urzędu Miejskiego w Wolsztynie i Zarządu Oddziału Miejsko – Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Tegoroczne spotkanie młodzieży polskiej i niemieckiej finansowane było przez
OSP Świętno, Urząd Miejski w Wolsztynie, Zarząd Oddziału Miejsko – Gminnego ZOSP RP w Wolsztynie i Polsko - Niemiecką Współpracę Młodzieży, która jest wspólną inicjatywą rządów Polski i Niemiec. PNWM powstała na mocy „Umowy o polsko – niemieckiej współpracy młodzieży” z dnia 17 czerwca 1991 roku jako
niezależna od rządów organizacja międzynarodowa. Podstawę tej umowy stanowi „Traktat o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy” z dnia 17 czerwca 1991 roku oraz „ Umowa o wymianie młodzieży „ z dnia
10 listopada 1989 roku. PNWM rozpoczęła oficjalnie swoją działalność w roku 1993. Od tego czasu jest ona
odpowiedzialna za wspieranie szkolnej i pozaszkolnej wymiany młodzieży w obu krajach. Głównym celem
spotkania młodych strażaków było doskonalenie wiedzy pożarniczej poprzez udział w ćwiczeniach i zajęciach teoretycznych, poznanie języka sąsiadów, zapoznanie się z historią i teraźniejszością naszego regionu.
W trakcie spotkania młodzież zwiedzała okolice Świętna i Wolsztyna. Dwukrotnie uczestniczyli w zajęciach na basenie oraz odwiedzili Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach. Gościli również w OSP Świętno, Obra i Kębłowo, gdzie zapoznali się ze sprzętem, który jednostki te posiadają oraz brali udział w grach, zabawach i ćwiczeniach przygotowanych
przez OSP. Podczas zajęć popołudniowych dzieci uczyły się zasad udzielania pierwszej pomocy w różnego rodzaju sytuacjach oraz sposobu zgłaszania zdarzenia na numer 998 i 112. Zajęcia te prowadzili strażacy z OSP Świętno. Uczestnicy
obozu zwiedzali Firmę JMK w Powodowie i FIRESTONE w Wolsztynie. Podczas tych spotkań zapoznali się z profilem
produkcji, a przede wszystkim nowoczesnymi systemami p.poż. zainstalowanymi w tych zakładach.
W obozie MDP ze strony polskiej uczestniczyli: Anita Brzezińska, Małgorzata Horowska, Krzysztof Marek Filipek.

Ponadto w organizacji obozu pomagali: Jerzy Luftmann –
Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Świętnie,
Henryk Żok – Wiceprezes Zarządu Oddziału Miejsko –
Gminnego ZOSP RP w Wolsztynie. Młodzież: Julita Gaca i
Maria Pilarska z OSP Świętno, Eliza Lisowska i Krystian Rozynek z OSP Wroniawy, Anastazja Walkowiak i Weronika
Knobel z OSP Kębłowo, Patryk Kryś i Marcin Daleki z OSP Nowy Widzim, Maja Michalska z OSP Obra. Ze strony niemieckiej uczestniczyli: Daniela Schulze, Benjamin Barth, Antonia Drexler. Młodzież: Charlotte, Emily i Julius Richter; Paul Majwald, TOM-Luca Schneider, Gemma-Luisa Freigang,
Mandy Schrock, Kamil Gruchot, Florian Kidszum, Leo Korna. Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Świętnie i Zarząd Oddziału Miejsko - Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Wolsztynie składa serdeczne podziękowania opiekunom, działaczom i wszystkim osobom, które poświęciły swój wolny czas na zorganizowanie i przeprowadzenie spotkania młodzieży polskiej i niemieckiej. Szczególne podziękowania za okazaną pomoc w zorganizowaniu obozu składa następującym firmom i osobom: Jerzemu Luftmannowi – Dyrektorowi Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Świętnie oraz całemu personelowi. Ireneuszowi Sobkowiakowi – Zakłady Mięsne „SOBKOWIAK” w Siedlcu, Januszowi Pawliczakowi –
Prezesowi ZPM „MLECZ” z Wolsztyna, Janowi Maraszkowi, członkom jednostek OSP w Świętnie, Obrze i Kębłowie. Na zakończenie spotkania wszyscy jego uczestnicy otrzymali
okolicznościowe upominki i pamiątkowe zdjęcie. Następne spotkanie młodzieży polskiej i niemieckiej odbędzie się w 2015 roku w Niemczech.

JEDZMY ZDROWE
POLSKIE JABŁUSZKA !
W ramach akcji promującej zdrowe nawyki żywieniowe burmistrz Wolsztyna Andrzej Rogozinski wydał
decyzję, aby z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2014/2015 obdarować wszystkich przedszkolaków soczystymi, zdrowymi, polskimi jabłkami. Wszędzie dotarły ich pełne kosze.

