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Bezpłatny Informator Urzędu Miejskiego w Wolsztynie - marzec 2012
Nieodpłatna akcja zbiórki zużytego sprzętu



Dyżury Prezydium Rady Miejskiej (od godz. 10.00 do 11.00): 3 i 12 kwietnia —
Przewodnicząca Bogusława Tuchocka; 5 i 17 kwietnia—Maciej Wojciechowski;
10 i 19 kwietnia—Krzysztof Czeszak.



Dyżury radnych (od godz. 15.00 do 16.00 ): 2 kwietnia—Zbigniew Korylczuk
(Przewodniczący Komisji Mieszkaniowej); 16 kwietnia - Krzysztof Bocer; 23
kwietnia—Stanisław Ceglarek; 30 kwietnia—Lech Daleki.



Ministerstwo
Pracy
i
Polityki
Społecznej
uruchomiło
stronę
www.zlobki.mpips.gov.pl. Strona zawiera sporo przydatnych informacji dla
rodziców zatrudniających nianię lub posyłających dziecko do najbliższego żłobka.



Została uruchomiona już fontanna na wolsztyńskim Rynku. Od poniedziałku do
czwartku fontanna czynna jest w godz. 8.00 – 22.00 , a od piątku do niedzieli
od godziny 8.00 do 24.00.

Związek Międzygminny „Obra”, wspólnie z lokalnym operatorem wywozu odpadów komunalnych po raz kolejny organizuje na terenie Związku nieodpłatną akcję
zbiórki zużytego sprzętu rtv, agd, monitorów, komputerów, zabawek elektrycznych, komórek, wag, grzejników, mebli, starych rowerów, baterii, itp. Na terenie
miasta i gminy Wolsztyn akcja przeprowadzona będzie w sobotę 31 marca 2012
r. w godz. 8:00 - 15:00. Mieszkańcy Wolsztyna proszeni są o złożenie zużytego
sprzętu obok gniazd recyklingowych, zaś mieszkańcy wsi bezpośrednio przed swoją
posesją. Mieszkańcy posesji oddalonych od zabudowy zwartej proszeni są o dostarczenie sprzętu do najbliższych budynków w tej zabudowie. Zużyty sprzęt należy
wystawić do godz. 8. 00. Organizatorzy mają nadzieję, że wspólnym wysiłkiem wydatnie przyczynimy się do ograniczenia odpadów trafiających na składowisko. Stąd
też prośba o pełne zaangażowanie nas wszystkich na rzecz całej akcji.

Rekultywacja Jeziora Wolsztyńskiego już wiosną
W dniu 12 marca podpisana została umowa dotycząca rekultywacji Jeziora Wolsztyńskiego metodą inaktywacji fosforu. Wybrany w trybie przetargu nieograniczonego
wykonawca usługi to firma PROTE Technologie dla Środowiska Sp. z o.o. z Poznania.
W zakres zadania wchodzi rekultywacja jeziora metodą inaktywacji fosforu, polegająca na wprowadzeniu do wód jeziora lub osadów dennych, substancji mających na
celu ograniczenie występowania biodostępnych form ww. pierwiastka. Wykonanie
prac rekultywacyjnych łącznie z dostawą koagulantów nastąpi w dwóch etapach –
wiosną 2012 r. i w 2013 r. Wykonawca sporządzi po każdym etapie prac rekultywacyjnych (do końca
roku kalendarzowego
2012, 2013) oraz po
roku
kontrolnym
2014,
szczegółowe
raporty
dotyczące
aktualnych
warunków środowiskowych
Jeziora Wolsztyńskiego. Wartość usługi
wyniesie ponad 600
tys. zł.

Modernizacja świetlic w Powodowie i w Stradyniu
W dniu 19 marca br. podpisana została umowa z przedstawicielem Zakładu Ogólnobudowlanego Grzegorz Buda z Chobienic o roboty budowlane dotycząca zadania pn.
„Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Powodowo i w m. Stradyń”. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie
robót remontowych w świetlicy wiejskiej w miejscowości Powodowo o wartości blisko 70 tys. zł oraz wykonanie robót remontowych w świetlicy wiejskiej w miejscowości Stradyń o wartości 25 tys. zł. Zakres prac przewidzianych do wykonania w świetlicy w Powodowie to m.in.: szpachlowanie i malowanie ścian, wymiana stolarki
okiennej na stolarkę PCV łącznie z montażem nowych parapetów, wymiana pokrycia dachowego na pokrycie z
dachówki ceramicznej karpiówki, wymiana istniejącej instalacji elektrycznej, montaż nowego pieca gazowego.
Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Stradyń obejmie m.in. roboty związane z przebudową pomieszczenia w
istniejącym budynku na sanitariat dla kobiet i osób niepełnosprawnych oraz dobudowę pomieszczenia przeznaczonego na sanitariat dla mężczyzn z uwzględnieniem niezbędnych instalacji. Przedmiotowy projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

