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Gminny Konkurs Matematyczny 

Dnia 26 lutego w Bibliotece 
Publicznej Miast i Gminy 
Wolsztyn miał miejsce 
Gminny Konkurs Matema-
tyczny PITAGORAS dla szkół 
podstawowych. W zmaga-
niach brało udział 24 
uczniów z klas piątych w 
drużynach 3-osobowych, z 
ośmiu szkół gminy Wolsz-
tyn: SP 1, SP 3 i SP 5 z 

Wolsztyna, Szkoła z Obry, z Kębłowa, Wroniaw, z Karpicka i ze Starego Widzimia. 
Konkurs odbywał się pod honorowym patronatem burmistrza Wolsztyna Andrzeja 
Rogozinskiego. Współorganizatorem konkursu było Gimnazjum nr 2 w Wolsztynie. 
Wśród zwycięzców znaleźli się uczniowie SP 1 z Wolsztyna: Aleksandra Wojtkowiak, 
Norbert Jaskuła oraz Mariusz Mleczak. 

Wnioski o nadanie medal za zasługi dla Obronności Kraju  
Burmistrz Wolsztyna – Andrzej Rogozinski informuje mieszkańców 
Miasta i Gminy Wolsztyn o możliwości złożenia wniosku o nadanie 
medalu „ZA ZASŁUGI DLA OBRONNOŚCI KRAJU”. O niniejszy medal 
mogą ubiegać się rodzice, których co najmniej trzech synów pełniło 
zawodową lub czynną służbę wojskową. 
 Wniosek o nadanie medalu „ZA ZASŁUGI DLA OBRONNOŚCI KRAJU” 
można pobrać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Wolsz-
tynie lub na stronie internetowej www.wolsztyn.pl. 
Wnioski należy złożyć do dnia 15 maja 2014 roku w Biurze Obsługi 
Klienta Urzędu Miejskiego, które weryfikowane i rozpatrywane będą 
przez Wojskową  Komendę Uzupełnień w Nowym Tomyślu. 
Więcej informacji można uzyskać w Wydziale Spraw Obywatelskich 
Urzędu Miejskiego w Wolsztynie, pok. Nr 8 (parter) lub pod nume-
rem telefonu 68. 347 45 21.  

X Dzień Doradztwa Zawodowego  

Dnia 15 marca br. w Miejskiej Sali 
Sportowej „Świtezianka” odbył się 
Dzień Doradztwa Zawodowego orga-
nizowany pod Patronatem Starosty 
Wolsztyńskiego i Burmistrza Wolszty-
na przez Powiatową Poradnię Psycho-
logiczno-Pedagogiczną w Wolsztynie. 
Zaprezentowało się 27 wystawców, a 
wśród nich  szkoły ponadgimnazjalne, 
uczelnie wyższe oraz instytucje 
wspierające uczniów  w podejmowa-
niu decyzji zawodowych. Dzięki obec-
ności przedstawicieli Komendy Po-
wiatowej Policji w Wolsztynie, Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Wolszty-
nie i Wojskowej Komendy Uzupełnień 
w Nowym Tomyślu, młodzież miała 
również możliwość zapoznania się z 
ofertą kształcenia i pracy w tych za-
wodach. W  X  Dniu Doradztwa Zawo-
dowego wzięło udział  około 
450  uczniów. To była świetna okazja 
do zaplanowania swojej kariery. 

Sukces Gimnazjalistów z Dwójki  
W sobotę, 1 marca 2014 r. w Warszawie odbyła się gra finałowa Mistrzostw Polski 
evolutio!. Organizatorem rozgrywek regionalnych, a potem finału krajowego było 
Ministerstwo Rozwoju i Infrastruktury (Instytucja Zarządzająca Programem Opera-
cyjnym Infrastruktura i Środowisko) promujące grę planszową evolutio! „Wejdź do 
gry o przyszłość”.  To wydarzenie edukacyjne promowało grę planszową oraz Pro-
gram Infrastruktura i Środowisko (PIiŚ), a skierowanie było do uczniów w wieku od 
10 do 16 lat. Podczas rozgrywek uczniowie mogli dowiedzieć się, jak Fundusze Euro-
pejskie w ramach POIiŚ oddziałują na kluczowe sektory gospodarki w kraju, a także 
w jaki sposób zmieniają ich najbliższe otoczenie. Najważniejsze jest to, że jako gra-
cze występowali w rolach inicjatorów i projektantów tych zmian. Dzięki temu lepiej 
zrozumieją, na czym polega odpowiedzialne zarządzanie regionami, od momentu 
podjęcia decyzji aż do wprowadzenia inwestycji w życie. Gracze mogli przekonać się, 
że zgodna współpraca pomaga efektywnie rozwijać kraj, a najlepszym wskaźnikiem 
powodzenie realizowanych inwestycji jest wysoki poziom zadowolenia ich mieszkań-
ców. Po przebrnięciu etapów regionalnych do ścisłego finału w Warszawie zakwalifi-
kowały się trzy, sześcioosobowe drużyny  z Gimnazjum nr 2 im. Powstańców Wielko-
polskich w Wolsztynie: STRATEGICZNI,  KOLEJOWI FANI,  ZWOLENNICY UE. Do wiel-
kiego finału weszło sześć drużyn z całej Polski z najlepszymi wynikami z rozgrywek 
regionalnych. Przeciwnikami młodych wolsztynian były dwie drużyny z Mysłowic, 
województwo śląskie, oraz jedna z Suska, województwo mazowieckie, wyłonione 
spośród kilkuset drużyn szkolnych i ponad tysiąca uczestników. Przed rozgrywkami 
przedstawiciele naszej szkoły wypowiedzieli się również na temat rozgrywek, samej 
gry i swojego udziału w niej  na falach Programu Czwartego Polskiego Radia.  Po 
dwóch turach gier wyłoniono ostatecznych zwycięzców, którymi okazały się zespoły 
z Gimnazjum nr 2, zajmując wszystkie trzy miejsca na podium.  Finał wygrała zespół 
STRATEGICZNI, drugie miejsce zajął zespól KOLEJOWI FANI, a na trzecim miejscu 
uplasowali się ZWOLENNICY UE. Organizatorzy dla uczestników finału i reprezento-
wanych przez nich szkół przygotowali atrakcyjne nagrody. Za pierwsze miejsce za-
wodnicy otrzymali indywidualnie  tablety, a szkoła tablicę interaktywną z rzutni-
kiem;  za drugie miejsce indywidualnie e-booka, a szkoła rzutnik multimedial-
ny;  trzecie miejsce to i-phone uczestnikowi indywidualnemu, a dla szkoły laptop. Do 
tego dołączono drobne upominki z Ministerstwa Rozwoju i Infrastruktury.  Oprócz 
tego zwycięska ekipa została zaproszona w niedzielę do zwiedzenia Centrum Nauki 
im. Mikołaja Kopernika i seansu w planetarium. Udaliśmy się tam całą ekipą, która 
brała udział w sobotnich rozgrywkach, a kończąc swój pobyt w Warszawie obejrzeli-
śmy Stadion Narodowy oczami zawodnika, uczestnicząc w jego zwiedzaniu „Trasą 
piłkarza”.  Opiekunami uczniów - zawodników byli nauczyciele historii i wiedzy o 
społeczeństwie: Mariusz Urban I Robert Tomys. 

Pierwszy Dzień Wiosny  
Jak tradycja nakazuje, w piątek 21 marca, uczniowie wolsztyńskich szkół pożegnali zimę i po-
witali z radością wiosnę. Na wolsztyńskim Rynku odbył się „sąd nad Marzanną”, a następnie 
korowód z wszystkimi przygotowanymi Marzannami przeszedł do parku miejskiego, gdzie 
nastąpiło symboliczne spalenie i pożegnanie zimy. Pogoda tego dnia sprawdziła się wyjątko-
wo, gdyż było bardzo słonecznie. Widać, że wiosna przyszła już na dobre. 


