
str. 12   poniedzia³ek, 11 maja 2009

W sobotê, 25 kwietnia,
rozpoczê³a swoj¹
dzia³alno�æ nowa or-

ganizacja pozarz¹dowa �AK-
TIW�,która ma na celu niesie-
nie pomocy niepe³nospraw-
nym.W Parku miejskim
w Wolsztynie zorganizowa³a
Festyn Plenerowy na rzecz
osób sprawnie inaczej.  - Miê-
dzy innymi udzia³ w festynie za-
deklarowaly Ko³a Gospodyñ

W niedzielê, trzeciego
maja jak co roku,
uroczy�cie obchodzi-

li�my 218. rocznicê uchwale-
nia Konstytucji, która mia³a
miejsce w 1971 roku. Konsty-
tucja Trzeciomajowa by³a
pierwsz¹ konstytucjê w nowo-
¿ytnej Europie, a drug¹ po
amerykañskiej na �wiecie.
Wyprzedzi³a trzeci¹ na �wie-
cie konstytucjê francusk¹.
Zosta³a uchwalona przez Sejm
Wielki, który zosta³ zwo³any
w pa�dzierniku 1788.

Uroczyste obchody w Wolsz-
tynie rozpoczê³y siê  Msz¹ �wiê-
ta w intencji Ojczyzny, któr¹ od-
prawi³ S³awomir Majchrzak pro-
boszcz parafii p.w Naj�wiêtszej
Marii Panny w Wolsztynie. Na-
stêpnie odby³ siê przemarsz uli-
cami miasta pod pomnik Konsty-
tucji, któremu przewodzi³a Wolsz-
tyñska Powiatowa Orkiestra
Dêta. Po od�piewaniu �Mazurka
D¹browskiego� g³os zabra³ Sta-
rosta Wolsztyñski Ryszard Kurp,
który przypomnia³ rys historycz-
ny uchwalenia Konstytucji. Na-
stêpnie przyszed³ czas na uroczy-
ste z³o¿enie kwiatów pod pomni-
kiem przez delegacje, które sk³a-
da³y siê z przedstawicieli w³adz

Ko³o Gospodyñ Wiejskich niepe³no-
sprawnym

Zaakcentowa³y
swoj¹ obecno�æ

Wiejskich z Kêb³owa,Starego
Widzimia i Adamowa. Na sto-
iskach panie serwowa³y domo-
wy smalec z chlebem i ogór-
kiem, ciasto z w³asnego wypie-
ku i kawê oraz hot-dogi.Czê�æ
dochodu ze sprzeda¿y przeka-
za³y na dzia³alno�æ statutow¹
Stowarzyszenia.- informuje
so³tys Kêb³owa Bogdan �wie-
tliñski.
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Wolsztyn

Wiwat 3 maj!
miejskich, w³adz powiatu, s³u¿b
mundurowych, kombatantó
w oraz harcerzy. Wspania³¹, pod-
nios³¹ atmosferê �wiêta oddawa³y
przy tym  pie�ni patriotyczne w
wykonaniu zespo³u �Tuchorzacy.�

D¿ulia

Niecodziennych go�ci
mia³ O�rodek Wczasowy
�Turów�  w Wieleniu.

Teren o�rodka sta³ siê baz¹
zlotu motocyklowego klubu
DoctoRRiders, istniej¹cego od
czterech lat, a powsta³ego
przy Okrêgowej Izbie Lekar-
skiej w £odzi, i zrzeszaj¹cego
przede wszystkim lekarzy me-
dycyny.

Zlot motocyklowy lekarzy
odby³ siê w dniach 24 - 26 kwiet-
nia i inaugurowa³ sezon motocy-
klowy. - Uczestnicy przyjechali
miedzy innymi z takich miejsco-
wo�ci jak Gorlice, Katowice, Ryb-
nik, Wroc³aw, Szczecin, £ód�,
Zielona Góra, Poznañ, Gdañsk,
Tarnowskie Góry oraz Grodzisk
Wlkp., Nowy Tomy�l, Szamotu³y.-
informuje Maciej Wojciechowski,
cz³onek klubu z Wolsztyna, który
wraz z lekarzami z powiatu zaini-
cjowa³ organizacjê zjazdu na te-
renie powiatu wolsztyñskiego.

W spotkaniu wziê³o udzia³
ponad 80 uczestników na 66
motocyklach, w tym znaczna gru-
pa motocyklistek. Do klubu z te-
renu powiatu wolsztyñskiego
nale¿¹ oprócz Macieja Wojcie-
chowskiego nale¿¹ tak¿e S³awo-
mir Kowalski, Przemys³aw Kory-
ciñski, Mariusz Perucki oraz sym-
patyk klubu Adam Choroszy.

- Promujemy bezpieczn¹ jaz-
dê, zmieniaj¹c wizerunek moto-
cyklistów, do tej pory kreowany
jako �dawców narz¹dów�. Rów-
nie¿ przez nasze rajdy poznaje-
my Polskê, wyje¿d¿amy tak¿ê za
granice - rok temu byli�my
w Szwajcarii, w tym roku jedzie-

my na S³owacjê.- mówi Maciej
Wojciechowski.

Motocykli�ci zwiedzili miê-
dzy innymi wolsztyñsk¹ Parowo-
zowniê, galeriê ptaków Mariana
Murka. Nie zabrak³o równie¿ ku-
linarnych niespodzianek w³a�ci-
wych powiatowi wolsztyñskiemu,
w �Baszcie� motocykli�ci zasiedli
do suto zastawionego sto³u
z wielkopolsk¹ tradycj¹ w menu.
Czas podczas muzycznej zaba-
wy umila³ zaproszony z inicjaty-
wy Przemys³awa Koryciñskiego
zespó³ �The Train�, który w blu-
esowo rockowym klimacie dostar-
czy³ wielu mi³ych wra¿eñ.

 - Serdecznie chcia³bym po-
dziêkowaæ za pomoc w zorgani-
zowaniu tego spotkania i udo-
stêpnienie materia³ów promocyj-
nych powiatu i gmin staro�cie
Ryszardowi Kurpowi, burmistrzo-
wi Andrzejowi Rogoziñskiemu
oraz wójt Dorocie Gorzelniak.
Szczególne podziêkowania kieru-
jê w stronê o�rodka �Turów� -
Jerzego Floryszczaka  i szefowej
kuchni. Od trzech lat czekali�my
na mo¿liwo�æ zorganizowania

zlotu na terenie po-
wiatu wolsztyñskiego
i cieszymy siê, ¿e
zamiar nam siê po-
wiód³.- mówi Maciej
Wojciechowski.

Zlot by³ tak¿e
okazj¹ do rozstrzy-
gniêæ tradycyjnych
konkursów i tak
uczestnikiem, który
pokona³ najd³u¿sza
trasê by³ farmaceuta
z Gorlic - przejecha³
271km, najwiêkszym
pechowcem by³ mo-

tocyklista z Katowic, który pomy-
li³ Wieleñ w powiecie wolsztyñ-
skim z Wieleniem nad Noteci¹.

Powiat Wolsztyn

Lekarze na motorach

Nale¿y jednak przypuszczaæ, ¿e
starania organizacyjne i atrakcje
jakie zaproponowali organizato-
rzy odnios³y skutek i  teren po-
wiatu wolsztyñskiego nie pomyli

siê ju¿ ¿adnemu z uczestników
zlotu z ¿adnym innym w kraju,
a nawet wiêcej, czêsto i chêtnie
bêd¹ tutaj wracaæ.

CARO


