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Złoty jubileusz Gospodyń z Nowej Dąbrowy 
10 października br. Koło Gospodyń Wiejskich z Nowej Dąbrowy obchodziło 50-lecie działalności. Listy gratulacyjne wraz z 
życzeniami składali nie tylko przedstawiciele samorządów, ale również zaproszeni goście, którzy przez minione 50 lat współ-
pracowali z kołem gospodyń na różnych szczeblach działalności. Na to wyjątkowe spotkanie przygotowano specjalną wysta-
wę fotograficzną dokumentującą lata pracy Gospodyń,  tort okolicznościowy oraz koncert dzieci ze szkoły podstawowej. 

Sukcesy absolwentów Szkoły Podstawowej nr 3 w Wolsztynie  
27 września br. czworo absolwentów Szkoły Podstawowej nr 3 w Wolsztynie pojechało do Kutna, by wziąć udział w Finale Ogól-
nopolskiego Konkursu „70. rocznica Powstania Warszawskiego". Aleksandra Buśko, Emilia Gabler, Weronika Droździk i Paweł 
Wawrzynowicz jeszcze będąc uczniami SP3 stworzyli razem pracę - album, w skład którego weszły: zdjęcia z wycieczki klasowej 
do Warszawy (Muzeum Powstania Warszawskiego, Pomnik Małego Powstańca), kolaż zdjęć z powstania oraz rys historyczny 
(Paweł Wawrzynowicz) i trzy teksty literackie: refleksje współczesnego 12 - latka na temat rówieśników walczących o Warsza-
wę. Całość została nazwana „Powstanie Warszawskie na cztery głosy z Wolsztyna". Podczas uroczystości ogłoszono werdykt: 
praca Oli, Emilii, Weroniki i Pawła zdobyła I miejsce!!! Dzieci otrzymały m.in. listy gratulacyjne od prezydenta Warszawy Hanny 
Gronkiewicz Waltz, a dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Wolsztynie - Artur Łoziński - list gratulacyjny od Dyrektora Departa-
mentu Kadr Ministerstwa Obrony Narodowej gen. Andrzeja Wasilewskiego. Na zdjęciu wzruszony pan Zdzisława Macheka 
(uczestnik Powstania Warszawskiego) oraz zwycięzcy ogólnopolskiego konkursu. 

Akt pod znakiem czerwonego kura 
10 października  br. odbyła się uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego pod bu-
dowę i modernizację budynku Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Wolsztynie. 
Uczestniczyli w niej przedstawiciele władz samorządowych, wojewódzkich oraz gen. 
brygadier Wiesław Leśniakiewicz - Komendant Główny Państwowej Straży Pożar-
nej. W marcu br. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wolsztynie Komendant Powiato-
wy PSP w Wolsztynie kpt. Rafał Kociemba i Burmistrz Wolsztyna Andrzej Rogozinski 
podpisali umowę o przekazaniu środków dla tutejszej Komendy. Przedmiotem umo-
wy było  uczestniczenie przez Gminę Wolsztyn w dofinansowaniu inwestycji pod 
nazwą „Rozbudowa i modernizacji obiektu Komendy Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej w Wolsztynie ul. Wschowska 17 wraz z zagospodarowaniem terenu”. Na 
całą realizację umowy przeznaczono kwotę 150 000 zł. Środki finansowe zostały 
przekazane zgodnie z umową na konto „Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Pań-
stwowej Straży Pożarnej” Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu.  


