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DYŻURY PREZYDIUM RADY MIEJSKIEJ 10:00 — 11:00, SALA nr 51 / 01.04.2014 — BOGUSŁAWA TUCHOCKA / 03.04.2014 — KRZYSZTOF CZESZAK
08.04.2014 — MACIEJ WOJCIECHOWSKI / 10.04.2014 — BOGUSŁAWA TUCHOCKA / 15.04.2014 — KRZYSZTOF CZESZAK / 17.04.2014 — MACIEJ WOJCIECHOWSKI
DYŻURY RADNYCH RADY MIEJSKIEJ 15:00 — 16:00, SALA nr 51 / 07.04.2014 — ZBIGNIEW KORYLCZUK / 14.04.2014 — STANISŁAW CEGLAREK /28.04.2014 — LECH DALEKI

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Wolsztyn im. Stanisława Platera
Wystawa „Jan Paweł II” Wystawa Marii Karabelskiej „Wielkanocne rękodzieło” – Oddział dla dzieci
Promocja książki „Rody ziemi wolsztyńsko-babimojskiej” Krzysztofa Raniowskiego
01.04.2014 godz. 11:00 Cykl zajęć dla dzieci i ich rodziców/opiekunów w wieku do 5 lat pt. „Śniadanie z książką”
01.04.2014 godz. 16:30 Cykl zajęć dla dzieci i ich rodziców/opiekunów w wieku do 5 lat pt. „Czytamy najmłodszym”
02.04.2014 godz. 10:00 Międzynarodowy Dzień Książki dla dzieci. Prezentacja wydawnictwa ZAKAMARKI
02.04.2014 godz. 16:00 Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki
03.04.2014 godz. 17:00 „Spotkanie po latach… Twórcy wolsztyńskiej kultury w latach 60-tych i 70-tych” - Uniwersytet Poezji nad Dojcą
08.04.2014 godz. 11:00 Cykl zajęć dla dzieci i ich rodziców/opiekunów w wieku do 5 lat pt. „Śniadanie z książką”
08.04.2014 godz. 16:30 Cykl zajęć dla dzieci i ich rodziców/opiekunów w wieku do 5 lat pt. „Czytamy najmłodszym”
09.04.2014 godz. 13:00 Promocja książki „Trojaczki na zaczarowanej wyspie” Dominiki Zaborskiej
15.04.2014 godz. 11:00 Zajęcia dla dzieci z Przedszkola z Kębłowa
15.04.2014 godz. 16:30 „Robimy woskową świecę” spotkanie z pszczelarzem Piotrem Nowakiem.
22.04.2014 Dzień ziemi. Nasadzenia drzewek z Nadleśnictwa Wolsztyn przez młodzież licealną.
22.04.2014 godz. 11:00 Cykl zajęć dla dzieci i ich rodziców/opiekunów w wieku do 5 lat pt. „Śniadanie z książką”
22.04.2014 godz. 16:30 Cykl zajęć dla dzieci i ich rodziców/opiekunów w wieku do 5 lat pt. „Czytamy najmłodszym”
29.04.2014 godz. 11:00 Cykl zajęć dla dzieci i ich rodziców/opiekunów w wieku do 5 lat pt. „Śniadanie z książką”
29.04.2014 godz. 16:30 Cykl zajęć dla dzieci i ich rodziców/opiekunów w wieku do 5 lat pt. „Czytamy najmłodszym”
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie wydarzeń

Wolsztyński Dom Kultury
02.04.2014 - Eliminacje do konkursu Wygraj Sukces - sala widowiskowa WDK
04.04.2014 - godz. 19.30Przedstawienie teatralne „ Randka w ciemno” - sala widowiskowa WDK cena biletu 60 zł
10.04.2014 - Ostateczny termin dostarczania prac na konkurs Filcowana Ozdoba Wielkanocna.
15.04.2014 - godz. 16.30 Podsumowanie konkursu na Filcowaną Ozdobę Wielkanocną
16.04.2014 - godz. 9.00 Mikrofon dla każdego - sala widowiskowa
26.04.2014 - Koncert Papieski - Rynek Miejski
01.05.2014 - Rozpoczęcie sezonu motocyklowego
2-4.05.2014 - Dni Ziemi Wolsztyńskiej

KPR WOLSZTYNIAK
24. kolejka (12/13.04.2014) SMS ZPRP Gdańsk - Wolsztyniak Wolsztyn
25. kolejka (26.04.2014) Wolsztyniak Wolsztyn - Grunwald Poznań

Wydarzenia sportowe
Szkoła Podstawowa:
10.04.2014 godz. 10:00 Mochy Indywidualne Mistrzostwa w Biegach Przełajowych (dz. i chł.)
23.04.2014 godz. 11:00 MOSiR Stadion Mistrzostwa w Czwórboju Lekkoatletycznym (dz. i chł.)
Gimnazjum
10.04.2014 godz. 10:00 Mochy Indywidualne Mistrzostwa w Biegach Przełajowych (dz. i chł.)
11.04.2014 godz. 11:00, MOSiR - Orlik Mistrzostwa w Piłce Nożnej (chł.)
16.04.2014 godz. 11:00, MOSiR - Stadion Otwarte Gimnazjalne Mistrzostwa Wolsztyna w LA (dz. i chł.)

Zaproszenie na kurs samoobrony dla kobiet - „Umiem bronić się sama”
Szkolenie, którego organizatorem jest Komenda Powiatowa Policji w Wolsztynie przeprowadzone zostanie w dniach od 2
do 30 kwietnia 2014 r. Zajęcia - poza inauguracyjnymi - prowadzone będą w sali gimnastycznej Liceum Ogólnokształcącego w Wolsztynie w każdą środę w godzinach od 17:00 do 19:00. W programie szkolenia przewidziano: omówienie prawnych aspektów dotyczących instytucji obrony koniecznej i stanu wyższej konieczności, omówienie zjawiska przemocy
domowej, tworzenie portretu pamięciowego sprawcy przestępstwa, udzielenie pomocy przedmedycznej. Głównym elementem zajęć będzie praktyczne szkolenie z zakresu samoobrony, które prowadzić będzie instruktor wyszkolenia fizycznego z Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji w Poznaniu. Do udziału w kursie zapraszamy panie, które ukończyły 18 lat. Szkolenie jest bezpłatne, wymagane jest jednak przystąpienie do grupowego ubezpieczenia NNW,
którego koszt to kilkanaście złotych za cały okres kursu. Chęć udziału w kursie zgłaszać można drogą mailową na adres
wojciech.adamczyk@wolsztyn.policja.gov.pl, telefonicznie pod numerem 68 347 52 09 lub osobiście w KPP w Wolsztynie
pok. 312. Połączmy wszechobecną modę na ruch z elementami samoobrony i dbałością o własne bezpieczeństwo. Skorzystaj. Warto. Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszenia!
GMINNE CENTRUM INFORMACJI w WOLSZTYNIE zaprasza na wystawę „STOŁY WIELKANOCNE”
W dniach 13.04 - 17.04.2014 / WSTĘP WOLNY
Wystawę można zwiedzać w godzinach: 13.04 10:00-14:00 / 14 - 16.04 08:00-16:00 / 17.04 07:00-11:00
Grupy proszone są o wcześniejsze uzgodnienie terminu pod nr telefonu: 68 347 31 04
Organizatorzy: Urząd Miejski - GCI, Koła Gospodyń Wiejskich w gminie Wolsztyn

Droga Krzyżowa w dniu odejścia do Domu Ojca
Jana Pawła II
Zapraszamy na Drogę Krzyżową w dniu odejścia do Domu Ojca Jana Pawła II, to jest 2 kwietnia 2014 r. do
Świętna. Organizatorem modlitewnego spotkania jest
16 Drużyna Harcerska „Okrągła Szesnastka” imienia
Jana Pawła II działająca przy Zespole SzkolnoPrzedszkolnym w Świętnie. Warto ze sobą zabrać znicze
lub latarki. Droga Krzyżowa ma charakter plenerowy i
odbędzie się bez względu na warunki pogodowe.
STRAŻ MIEJSKA
INFORMUJE
Szlachetny cel
czy sprytna
żebranina?
Strażnicy
Miejscy
pełniący służbę na
terenie Wolsztyna od
czasu do czasu ujawniają fakty pieniężnych zbiórek publicznych. Sprawdzając
zasadność postępowania kwestujących, często okazywało się, że nie było
rzetelnego umocowania prawnego. Po prostu były to
sprytne czyny żebracze bazujące na ofiarności mieszkańców naszego terenu oraz ich niewiedzy w zakresie przeprowadzania zbiórek. Zgodnie z literą prawa pozwolenia
na jej przeprowadzenie udzielają w formie decyzji administracyjnej wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta,
marszałek województwa lub minister spraw wewnętrznych. Kwestujący zatem lub ich bezpośredni kierownicy
lub opiekunowie winni w czasie zbiórek posiadać przy
sobie oryginalne decyzje zezwalające na kwestę lub też
notarialne bądź urzędowe uwierzytelnienie tego dokumentu. Istotną częścią decyzji jest informacja, kto ją
wydał, komu, na jaki obszar działania oraz jaki jest jego
termin ważności. Oprócz tego kwestujący powinien posiadać widoczny identyfikator z aktualnym zdjęciem oraz
wyraźnym podpisem i pieczęcią wystawcy. Podobnie
pojemnik na datki winien być właściwie oznakowany i
zabezpieczony w sposób uniemożliwiający jego otwarcie
w trakcie zbiórki.
Powyższe uwagi nie dotyczą: zbiórek prowadzonych na
terenie należącym do danej parafii lub podczas uroczystości religijnych; zbiórki prowadzonej w drodze loterii
pieniężnych lub fantowych, jeżeli nie są jednak prowadzone w miejscach publicznych; zbiórki koleżeńskiej
prowadzonej w lokalach prywatnych; zbiórki prowadzonej w szkole za zgodą władz szkolnych; zbiórki organizowane w instytucjach publicznych (wśród pracowników)
za zgodą przełożonych. Kwestujący powinni okazywać
na prośbę ofiarodawców żądane uprawnienia. O takie
postępowanie apeluje Straż Miejska. Prosi także o sygnały odnośnie prowadzonych pieniężnych zbiórkach
publicznych, co ułatwi bieżącą kontrolę tych zdarzeń.
Podstawa prawna: ustawa z 15 marca 1993 r. o zbiórkach publicznych (Dz.U. nr 22 poz. 162 ze zmianami);
rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 6 listopada 2003 r. w sprawie sposobu przeprowadzania zbiórek publicznych oraz zakresu kontroli nad
tymi zbiórkami (Dz.U. nr 199, poz. 1947 ze zmianami).

APEL BURMISTRZA WOLSZTYNA
Szanowni Państwo! 4 czerwca 2014 roku minie ćwierć wieku od dnia pierwszych wolnych wyborów w Polsce po II wojnie światowej.
Choć z perspektywy czasu oceniamy je jako częściowo demokratyczne, to jednak po raz pierwszy były niesfałszowane i poparte wielkim entuzjazmem Polaków. Ich konsekwencją są głębokie zmiany w ustroju naszego kraju – rok później przecież rozpoczęła się nasza
samorządność lokalna. To wszystko dzięki ludziom, którzy przez wiele lat – nie bacząc na konsekwencje – walczyli o wolną i sprawiedliwą Polskę i to ich poświęcenie i walkę chcemy godnie uczcić. Byli wśród nich mieszkańcy ziemi wolsztyńskiej, którzy z pewnością
dysponują wieloma pamiątkami z tamtych czasów, mogącymi posłużyć jako eksponaty na wystawie okolicznościowej podczas czerwcowego święta, a także jako inspiracja przy tworzeniu programu obchodów. Zwracam się więc do wszystkich Państwa z apelem o przekazanie lub czasowe udostępnienie tego typu
pamiątek (fotografii, publikacji, dokumentów i innych przedmiotów obrazujących czasy przełomu lat osiemdziesiątych), które moglibyśmy wykorzystać przy tworzeniu wystawy.
Zainteresowanych tematem proszę o kontakt z Dyrektorem Muzeum Regionalnego w Wolsztynie (tel. 68 384 26 48). Z poważaniem Burmistrz Wolsztyna Andrzej Rogozinski

