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Szkoła Podstawowa nr 3 w Wolsztynie obchodzi w tym roku swoje 50-te urodziny. Placówka swoje podwoje otworzyła w lutym 

1963r. Aby upamiętnić ten jubileusz 4 lutego br. uczniowie wraz z nauczycielami, Radą Rodziców uczestniczyli we Mszy św. w 

intencji byłych, obecnych uczniów i pracowników szkoły. Następnie byli dyrektorzy szkoły: Franciszek Dudziński, Zuzanna Jąder, 

Ryszard Kurp w asyście wszystkich samorządów klasowych odsłonili pamiątkową tablicę. Uczniowie obejrzeli ciekawą prezenta-

cję multimedialną pt. Historia i współczesność wolsztyńskiej „Trójki”. Ciekawym i niezapomnianym przeżyciem dla uczniów oka-

zało się także spotkanie z pierwszym dyrektorem szkoły Franciszkiem Dudzińskim. Ten dzień był dla uczniów „Trójki” ważną lek-

cją historii szkoły, do której chodzili także ich rodzice i dziadkowie. Ma to ogromne znaczenie w budzeniu świadomości przyna-

leżności do małej ojczyzny. 

Natomiast 5 lutego, dokładnie 50 lat po pierwszym posiedzeniu Rady Pedagogicznej, odbyły się uroczyste obrady. Wzięli w nich 

udział nauczyciele, pozostali pracownicy, emerytowani nauczyciele, dyrektorzy szkół i przedszkoli oraz przedstawiciele władz 

samorządowych. Honorowymi gośćmi byli członkowie pierwszej Rady Pedagogicznej: Franciszek Dudziński (pierwszy dyrektor 

SP3), Maria Jankiewicz, Barbara Janowicz, Janina Kaźmierczak-Witkiewicz i Kazimierz Wawrzynowicz, którym wręczono kwiaty i podziękowania za kształcenie i wychowanie 

wielu pokoleń. Podziękowanie otrzymali także byli dyrektorzy: Franciszek Dudziński, Zuzanna Jąder, 

Ryszard Kurp. Odczytano Misję Szkoły, która jednogłośnie została przyjęta przez Radę Pedagogiczną. 

Jej najważniejsze zdanie brzmi: Chcemy wychowywać pokolenia, które będą świadome swoich możli-

wości i naznaczone odpowiedzialnością za siebie i świat, który tworzą. 

Zainteresowanie wzbudził wykład publicysty, dyrektora liceum w Warszawie Jana Wróbla pt. Jak żyć i 

przetrwać, by nie zwariować we współczesnej szkole. Burmistrz Wolsztyna Andrzej Rogozinski podaro-

wał uczniom nowoczesną tablicę interaktywną. Rada Powiatu Wolsztyńskiego na wniosek Rady Rodzi-

ców SP3, popartej podpisami rodziców uczniów i mieszkańców miasta, przyznała szkole tytuł Zasłużo-

ny dla Powiatu Wolsztyńskiego. Okolicznościowy dyplom i medal na ręce dyrektora wręczył Starosta 

Powiatu Wolsztyńskiego p. Ryszard Kurp oraz przewodniczący Rady Powiatu p. Janusz Zając. Po obra-

dach miał miejsce koncert przyjaciela „Trójki” - Powiatowej Wolsztyńskiej Orkiestry Dętej.  

            Tekst: SP nr 3 

Być może już w  przyszłym roku uda się spełnić 

oczekiwania i marzenia osób niepełnospraw-

nych oraz starszych, ale nie tylko. Mowa tu o 

Domu Dziennego Pobytu.  Mógłby on bowiem 

być rozwiązaniem dla problemów całodniowej 

opieki i pomocy w jej sprawowaniu dla najbliż-

szych i rodzin tychże osób. Jest to placówka, 

która zapewniłaby jej uczestnikom szereg za-

jęć terapeutycznych oraz zajęć tematycznych. 

Urząd Miejski już zajmuje się poszukiwaniem 

miejsca na taki ośrodek. Jedną z propozycji 

jest budynek przy ul. Przemysłowej 8, gdzie do 

tej pory znajdował się Zakład Doskonalenia 

Zawodowego.  Wiele argumentów przemawia-

łoby za zlokalizowaniem ośrodka właśnie w 

tym miejscu—dobry dojazd, miejsce na par-

kingi i planowany remont ulicy. Obiekt wyma-

gałby pewnych nakładów finansowych, 

zwłaszcza remontu dachu. Urząd Miejski sza-

cuje już koszty tej inwestycji, a także dostoso-

wania pomieszczeń, łazienek, ciągów komuni-

kacyjnych. Trzeba bowiem pamiętać, że obiekt 

musiałby być dostosowany do potrzeb osób z 

różną niepełnosprawnością i starszych. Stąd 

pojawił się także pomysł aby na ten cel pozy-

skać dofinansowanie z innych źródeł. Ponadto 

należy zastanowić się nad formą funkcjonowa-

nia Domu Dziennego Pobytu i kto miałby nad 

nim sprawować opiekę.  

 

 

 

 

Internet dla każdego 

—wyniki naboru 

Uprzejmie informujemy, że w ramach prowadzo-

nego projektu przez Gminę Wolsztyn pt. „8.3 Prze-

ciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie 

Gminy Wolsztyn” oraz regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, 

komisja powołana Zarządzeniem Burmistrza Wolsztyna dokonała oceny 

formalnej oraz merytorycznej w/w formularzy, które składane były w 

Ośrodku Pomocy Społecznej i Urzędzie Miejskim w Wolsztynie w okresie 

od 2 stycznia 2013 r. do 25 stycznia 2013 r. do godz. 15:00. Wyłoniona gru-

pa beneficjentów zakwalifikowanych do projektu to 300 osób.  

Wszystkie osoby, które złożyły formularze rekrutacyjne zostały powiado-

mione listownie, dodatkowo informację o przyjęciu do projektu można 

uzyskać osobiście po okazaniu dowodu osobistego w Ośrodku Pomocy Spo-

łecznej ul. 5 Stycznia 47 pok. nr 2 i 3. Jednocześnie informujemy, że infor-

mację o zakwalifikowaniu się do projektu nie będą udzielane telefonicznie. 

W chwili obecnej trwa procedura przetargowa związana z wyłonieniem 

wykonawcy projektu. W najbliższych miesiącach wszyscy Ci państwo, któ-

rych wnioski zostały pozytywnie rozpatrzone otrzymają informację doty-

czące spotkania organizacyjnego, na którym to poinformujemy o dalszym 

przebiegu projektu m.in. o terminach szkoleń komputerowych, czasie do-

starczenia komputerów oraz terminie podpisania umowy na użyczenie 

sprzętu komputerowego i Internetu. Miło nam poinformować, że zwiększo-

no naszej gminie poziom dofinansowania całego projektu z 85 do 100% 

poniesionych kosztów. Oznacza to że wszystkie wydatki kwalifikowane 

poniesione w ramach projektu zostaną pokryte ze środków Unii Europej-

skiej. 

Burmistrz Wolsztyna informuje, że to nie koniec starań Urzędu Miejskiego 

w Wolsztynie o dofinansowanie ze środków Unijnych, pracownicy Urzędu 

są w trakcie przygotowania kolejnego wniosku, dzięki któremu, kolejne 

osoby będą mogły otrzymać komputery wraz z bezpłatnym dostępem do 

Internetu na okres 5 lat. Tak, że śmiało można powiedzieć, że cyfrowa re-

wolucja w Gminie Wolsztyn trwa. 


