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Święto wszystkich szkół

W dniu 14 października br. w udekorowanej auli Szkoły Podstawowej nr 1 w Wolsztynie
odbyły się Gminne Obchody Dnia Edukacji Narodowej. Na wstępie burmistrz Wolsztyna
Andrzej Rogozinski , za pośrednictwem przybyłych dyrektorów jednostek oświatowych,
złożył podziękowania licznej rzeszy nauczycieli oraz pracownikom administracji i obsługi
za ich codzienny trud na rzecz funkcjonowania gminnej sieci szkół i przedszkoli. Tradycyjnie również burmistrz zgodnie z zasadami określonymi w uchwale Rady Miejskiej, przyznał nagrody finansowe dyrektorom i wyróżnionym nauczycielom. Uroczystość uświetnił
występ uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 tematycznie związany ze świętem.

Nowa strona www.wolsztyn.pl
Pod koniec października Urząd Miejski w Wolsztynie odświeżył swoją stronę internetową. Strona będzie bardziej czytelna, z szybszym dostępem do wiadomości. Największą nowością będzie
podział głównego menu na trzy podgrupy. To specjalne zakładki dla „Mieszkańców”, dla
„Turystów” oraz „Inwestorów”, którzy otrzymają informacje w kilku językach. Zrobiliśmy także
specjalne miejsce na nadchodzące uroczystości oraz imprezy kulturalne, aby każdy mógł wcześniej zaplanować sobie udział. Będą też wydzielone ważne informacje. Strona będzie miała
także dostępne opcje zmiany kontrastu oraz wielkości czcionki. Na koniec warto dodać, że całość została zintegrowana z facebookiem i możliwościami „lajkowania” oraz komentowania
wpisów. Jest jeszcze jedno ciekawe rozwiązanie, które udało mi się zaprogramować - podsumowuje administrator - będzie specjalna wirtualna mapa gminy z naniesionymi najważniejszymi
punktami, czyli z szybkim dostępem.

Dzień Dawcy
Szpiku Kostnego
W Polsce co godzinę ktoś dowiaduje
się, że ma białaczkę, czyli nowotwór
krwi. Tę diagnozę słyszą rodzice małych
dzieci, młodzież i dorośli. Bez względu
na wiek - każdy może zachorować. Na
szczęście każdy może pomóc. Dla wielu
chorych jedyną szansą na życie jest
przeszczep szpiku lub komórek macierzystych od niespokrewnionego Dawcy.
13 października przypada międzynarodowy Dzień Dawcy Szpiku Kostnego. W związku z
tym dniem w całej Polsce w dn. 11-13.10 organizowane są akcje rejestracyjne potencjalnych Dawców. Taką właśnie akcje zorganizowaliśmy na wolsztyńskim rynku. Zarejestrowaliśmy dziś 25 osób co daje 25 szans na życie. Zarejestrować mógł się każdy w przedziale
wiekowym 18-55 lat i nie ma poważnych problemów zdrowotnych. Już jutro 12 października będzie można nas spotkać w Kargowej. W śród potencjalnych Dawców znalazł się m.in.
burmistrz Wolsztyna Andrzej Rogozinski. Dziękuje wszystkim którzy postanowili dziś podjąć tak ważną decyzję jak rejestracja w bazie Fundacji DKMS. Była to druga akcja Dnia Dawcy Szpiku organizowana w naszym mieście. Pierwsza odbyła się 15 lutego b.r. i zarejestrowało się wtedy ok. 180 osób. Kolejną planuję na luty 2015r. Grażyna Hamrol

