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Olimpijski prezent na Dzień Dziecka 
Wyjątkowy prezent otrzymali najmłodsi w Tłokach na Dzień Dziecka. 31 maja br. oficjalnie otwarto boisko 
wielofunkcyjne mieszczące się przy Szkole Podstawowej nr 1 w Wolsztynie, Szkole filialnej w Tłokach. Uroczy-
stego otwarcia dokonał burmistrz Wolsztyna Andrzej Rogozinski, Sołtys Florian Nowak, Dyrektor Szkoły Pod-
stawowej nr 1 Wiesława Kruk oraz ks. Dominik Cugier, który dokonał poświęcenia nowo oddanego boiska.   

Trójka od kuchni 
W dniu 2 czerwca br. podpisano umo-
wę  na wykonanie robót budowla-
nych, z wybranym w trybie przetargu 
nieograniczonego wykonawcą, dla 
zadania pod nazwą  „Przebudowa i 
rozbudowa budynku szkolnego Szkoły 
Podstawowej nr 3 w Wolsztynie o 
zaplecze kuchenne”. W ramach rozbu-
dowy powstanie budynek zaplecza 

kuchennego, murowany, parterowy,  niepodpiwniczony z dachem płaskim z pokryciem 
papą termozgrzewalną. Zakres zamówienia obejmuje również przebudowę części istnie-
jącego budynku w zakresie dostosowania istniejących wymogów  dla potrzeb kuchni i 
stołówki Szkoły. Wybrany wykonawca robót budowlanych to  Firma Ogólnobudowlana 
MAT -BUD  Mateusz Knop Mochy. Wartość robót przewidzianych do wykonania -  391 
tys. zł. Termin wykonania robót – 15 sierpnia 2014r.  

Obra pierwsza w Polsce ! 
Gimnazjaliści z Obry kolejny raz 
zdobywają I miejsce w Polsce w 
kategorii szkół w 4. edycji Ogólno-
polskiego Konkursu Informatycz-
nego „T.I.K?- TAK!”, wygrali spo-
śród prawie 800 uczestniczących 
w konkursie szkól i bez mała 20 
tys. uczestników. W Zespole Szkol-
no - Gimnazjalnym w Obrze odby-
ła się z tej okazji uroczysta gala. 
Zastępca burmistrza Justyna Miko-
łajewska przekazała gratulacje 
zasłużonej Szkole, jej dyrektorce 
Elżbiecie Błaszczyk oraz głównemu 
animatorowi konkursu - pani Marii 
Matyli nauczycielce matematyki, 
wręczyła upominki dla laureatów i 
organizatorów. Wyróżnienie otrzy-
mali także uczniowie Szkoły Pod-
stawowej nr 3 z opiekunem 
Krzysztofem Reimannem.  

Pamiętać o trudnych narodzinach wolności 
4 czerwca 2014 roku minęło dokładnie ćwierć wieku od dnia pierwszych wolnych wybo-
rów w Polsce po II wojnie światowej. Gmina Wolsztyn uczciła tę rocznicę w sposób 
szczególny. W przeddzień zorganizowano w Bibliotece wieczór wspomnień, podczas 
którego ówcześni działacze przypominali tamte pierwsze lata wolności. Natomiast do-
kładnie w rocznicę tego wydarzenia dokonano otwarcia wystawy w Muzeum Marcina 
Rożka. Na ekspozycję złożyły się pamiątki związane z latami 80-tymi ubiegłego wieku, a 
udostępnione przez mieszkańców ziemi wolsztyńskiej. 


