str. 8

GMINA WOLSZTYN

WRZESIEŃ 2014

ŚWIĘTO PLONÓW W CHORZEMINIE
Tegoroczne dożynki w gminie Wolsztyn odbyły się w Chorzeminie i organizowane były wspólnie z samorządem powiatowym. Rozpoczęły się przemarszem
barwnego korowodu na boisko sportowe, gdzie odbyła się uroczysta msza
święta odprawiana przez proboszcza księdza kanonika Sławomira Majchrzaka
z Parafii p. w. NMP Niepokalanie Poczętej w Wolsztynie, ojca rektora Józefa
Wcisło z Seminarium Duchownego w Obrze, księdza proboszcza Andrzeja Krusia z parafii p.w. św. Bartłomieja z Kębłowa oraz Księdza Wikariusza Michała
Szremskiego z parafii NMP Niepokalanie Poczętej w Wolsztynie. Część obrzędową dożynek poprowadził Zespół Pieśni i Tańca Kębłowo, w trakcie której
delegacje z gmin oraz starostowie dożynek wnieśli wieńce oraz przepiękny
chleb dożynkowy. Po staropolskim zwyczaju dzielenia się chlebem gospodarze
dożynek, czyli starosta Ryszard Kurp oraz burmistrz Andrzej Rogozinski, podziękowali wszystkim obecnym rolnikom powiatu i gminy za tegoroczny trud.
W dożynkach uczestniczyła Zofia Szalczyk - wiceminister Rolnictwa i Rozwoju
Wsi. Starostami tegorocznego święta plonów zostali: Lucyna Waligórska z
Chorzemina, Sławomir Walkowiak z Solca, Mariola Rzyska z Wąchabna oraz
Łukasz Żok z Chorzemina. Na wniosek wójtów gmin i burmistrza podczas oficjalnej części uroczystości zostały wręczone odznaczenia dla szczególnie zasłużonych dla rolnictwa. Z gminy Wolsztyn: Wacław Waligórski (Chorzemin)
Aleksander Grubiński (Karpicko), Jan Antoni Hajduk (Obra). Z gminy Siedlec:
Wiesław Stachowiak (Reklinek), Wiesław Gaweł (Wojciechowo). Z gminy
Przemęt: Marek Domagalski (Mochy), Jarosław Kostrzewa (Przemęt), Włodzimierz Wróblewski (Sączkowo). Wyróżniono także platformy ze scenkami ze
wsi: Chorzemin, Gościeszyn, Nowa Dąbrowa oraz Obra.

MŁODZI OBYWATELE W KAMIZELKACH
Na wolsztyńskim rynku odbyło się pasowanie na małego
obywatela miasta i gminy Wolsztyn. którego dokonał burmistrz Wolsztyna Andrzej Rogozinski. Oprócz tego już tradycyjnie każde dziecko otrzymało odblaskową kamizelkę,
aby być widocznym, a przez to bezpiecznym na drogach.
Dodatkowo wszyscy zostali poczęstowani jabłuszkami.

NOWOCZESNE ZMIANY W SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 3
W Szkole Podstawowej nr 3 w Wolsztynie oddano do użytku nową pracownię komputerową, w której przygotowano dwadzieścia cztery stanowiska dla uczniów. W
ten sposób każdy uczeń będzie mógł uczyć się informatyki przy pojedynczym, nowym komputerze. Jest to efekt wspólnej inicjatywy burmistrza Wolsztyna, dyrekcji
Szkoły oraz Rady Rodziców. Z nowych laptopów skorzystają uczniowie klas IV - VI. W
ten sposób dzieci mogą skorzystać z najnowocześniejszych osiągnięć technologicznych, na zakupionym sprzęcie swobodnie mogą uczyć się obsługi systemu, pakietów
biurowych oraz podstaw programowania.

W dniu 1 września br. dokonano w Szkole oficjalnego otwarcia nowego zaplecza
kuchennego. W uroczystości otwarcia uczestniczyli zaproszeni goście, zgromadzona
młodzież a oficjalnego otwarcia dokonał burmistrz Wolsztyna Andrzej Rogozinski
wraz z proboszczem Sławomirem Majchrzakiem, który poświęcił nowy nabytek placówki. W ramach rozbudowy powstał budynek zaplecza kuchennego, murowany,
parterowy, niepodpiwniczony z dachem płaskim z pokryciem papą termozgrzewalną. Prace obejmowały również przebudowę części istniejącego budynku w zakresie
dostosowania istniejących wymogów dla potrzeb kuchni i stołówki szkoły. Wykonawcą robót budowlanych był MAT - BUD Mateusz Knop z Moch. Wartość robót
przewidzianych do wykonania wyniosła 391 tys. zł.

