
Wyróżnienie
dla Bartosza

Ešartosz Kwieciński, uczeń
. Gimnazjum im. Powstań-

ców wielkopolskich w Śre-

mie` otrzymał z rąk burmistrza

miasta i gminy Dolsk, Henry-

ka Litka stypendium sporto-

we. Włodarz gminy Dolsk wy-

razil zadowolenie. że może - w

imieniu mieszkańców gminy -

uhonorować sukcesy młodego

sportowca.
Bartosz Kwieciński jest

; uczniem dolskiego gimnazjum.

j a takze zawodnikiem Klubu
Sportowego „Rapid"Śrem * sek»
cja Taekwondo Olimpijskie. Jego

 

 

największym sukcesem jest III

miejsce w ()gólnopolskiej Olim-
piadzic Młodzieży w Sportach

Halowych. która odbyła się 13
maja ubiegłego roku w Giżycku i 1
stanowi odpowiednik mistrzostw 3-,

Polski dla pełnoletnich.

Spotkanie odbyło się 18 stycz-
nia. Młodemu dolszczanino-

wi towarzyszyła mama obecna t- Ś

była również Mirella (iodawa
kierownik referatu spraw oby-

watclskich oraz Jacek Woroch ,

przewodniczący komisji oświa-
ty. kultury i sportu Rady Miasta

i Gminy Dolsk. 0 (mam
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szkole 
obrowolnie i świadomie oraz bez wynagro- Wlkp. przybyli do Zespołu Szkół w Mchach, gdzie

dzenia angażują się w pracę na rzecz osób,

organizacji pozarzqdouwch, a także rozmaitych
instytucji dziatajqeych w różnych 0bszarach spo-
lecznyc ” - tak brzmi ustawowa definicja opisują-
ca osoby, które w środę, 25 stycznia spotkały się

w szkole w Mchach.

Definicja zaczerpnięta z Ustawy O działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczy na-
turalnie wolontariuszy. Ci zaś, z inicjatywy gminy

Książ Wlkp. przy współpracy z gminą Dolsk,Wiel-

kopolską Radą Koordynacyjną Związkiem Organi-
zacji Pozar/adowych oraz Centrum Kultury Książ

 

odbyło się Międzygminne Forum Wolontariatu. ~
- Do udziału w wydarzeniu, promującym aktyw-

ne działanie na rzecz lokalnego środowiska, zapro-

szom wolontariuszy oraz ich opiekunów ze szkół

podstawowych oraz gimnazjów w Chrząstowie,
Chwałkowie Kościelnym, Dolsku, Konarzycach,

Książu Wlkp., Masłowie oraz Mchach. Uczestni-

cy spotkania mieli okazję podziwiać prezentacje

przygotowane przez gimnazjalne kluby wolontaria-
tu oraz wziąć udział w warsztatach tematycznych

o charakterze edukacyjno informacyjnym ~ komu-

nikują organizatorzy forum. 0 (s)    


