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II etap ścieżki pieszo—rowerowej Karpicko—Rostarzewo

Nowe bezpłatne
miejsca parkingowe
12 marca minął termin składania ofert w
postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, pn. „Budowa parkingu na działkach położonych w Wolsztynie przy ul. Komorowskiej” , czyli naprzeciwko targowiska miejskiego., na terenach należących do gminy. Zakres prac uwzględnia
m.in.: ułożenie nawierzchni z kostki betonowej, wykonanie odwodnienia, plantowanie,
humusowanie i obsianie trawą terenu. Spośród 16 ofert do realizacji zamówienia wybrano ofertę, którą złożyło konsorcjum:
Przedsiębiorstwo Budowlane DROMAR Zygmunt Marszałek, Nowa Wieś, Przemęt i
Przedsiębiorstwo
Drogowo-Budowlane
SPIDBUD Daria Krawczyk, Tłoki. Cena oferty
wybranej to ponad 750 tys. zł. I etap budowy parkingu zakończy się jeszcze przed Dniami Wolsztyna, a zakończenie II etapu planowane jest na koniec maja.

W maju ruszą roboty związane z budową
II części ciągu pieszo - rowerowego
wzdłuż drogi krajowej nr 32 Zielona Góra
– Poznań, na odcinku od skrzyżowania
z drogą na Nowe Tłoki do granicy gminy
przy przejeździe kolejowym przed Rostarzewem.
Zakładany
zakres
robót
uwzględnia
wykonanie
nawierzchni
z kostki betonowej gr. 8 cm dł. 1300 m
i szerokości 2,5 m.
Zadanie
realizujemy—podobnie
jak
I etap—w porozumieniu z Generalną
Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad
w Poznaniu, która nie tylko dostarczy
wszystkie niezbędne materiały do budowy ścieżki, ale również sprawować będzie
nadzór nad prawidłową realizacją zadania. Mamy nadzieję, że najpóźniej w połowie lipca miłośnicy turystyki rowerowej
i nordic walking będą mogli skorzystać z nowego szlaku. Liczymy również na gminę Rakoniewice w kwestii kontynuacji
ścieżki, zważywszy na fakt, iż nasi sąsiedzi kończą opracowywanie dokumentacji technicznej.

Podsumowanie kampanii sprawozdawczej w OSP
Na przełomie stycznia i lutego br. odbyła się kampania sprawozdawcza w Ochotniczych Strażach Pożarnych działających w Gminie Wolsztyn. Takie zebrania, zgodnie ze
statutem OSP odbywają się corocznie. W zebraniach uczestniczą wszyscy członkowie
jednostek oraz zaproszeni goście. Zebranie jest okazją do pochwalenia się swoimi osiągnięciami, a także do przedłożenia przez Zarząd sprawozdania z działalności za miniony rok, przedstawienia sprawozdania finansowego oraz planu działalności i budżetu na
nowy okres sprawozdawczy. Na podstawie dyskusji wytyczane są kierunki działania na
przyszły rok z uwzględnieniem
działalności ratowniczej, prewencyjnej i na rzecz środowiska
lokalnego. Jest to również czas
kiedy docenia się pracę strażaków. Wręczane są odznaczenia,
bo jest to praktycznie jedyna
forma zapłaty za ich społeczną
służbę na rzecz drugiego człowieka.
Na koniec 2011 roku na terenie
Gminy Wolsztyn działało 10 Ochotniczych Straży Pożarnych. 5 jednostek, to tzw. „S”
czyli posiadające na wyposażeniu samochody ratowniczo-gaśnicze. OSP Kębłowo,
Świętno i Obra włączone są do struktur Krajowego Systemu ratowniczo-Gaśniczego, a
OSP Kębłowo dodatkowo funkcjonuje w strukturach Wielkopolskiej Wojewódzkiej
Brygady Odwodowej. We wszystkich jednostkach prowadzących działalność operacyjną powołane zostały Jednostki Operacyjno - Techniczne (JOT), w których skład wchodzi 116 osób. Są to osoby spełniające wszystkie warunki pozwalające na udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych tj. przeszkolenie pożarnicze, aktualne badania lekarskie, ubezpieczenie i wiek w przedziale 18-65 lat. Ogólna liczba członków czynnych w
OSP na koniec okresu sprawozdawczego wynosiła 360 osób, w tym 29 kobiet. Członków honorowych w OSP było 27, a członków wspierających 13. 296 członków czynnych w OSP nie przekroczyło 65 roku życia, wiec po spełnieniu pozostałych wymogów
ustawowych mogą zasilić szeregi JOT. Przy 8 jednostkach OSP w naszej gminie działają
także Młodzieżowe Drużyny
Pożarnicze (MDP). Zrzeszają
one 161 członków w 14 sekcjach, w tym 113 chłopców i 48
dziewczynek w wieku 12-18 lat.
Dobrze przedstawia się także
wyposażenie jednostek w
sprzęt ratowniczo-gaśniczy. W
dyspozycji OSP znajduje się 7
średnich i 2 lekkie samochody
ratowniczo-gaśniczych, 3 inne
samochody (operacyjne, do
przewozu osób i sprzętu) oraz
1 przyczepa sprzętowa. Dzięki

zaangażowaniu druhów samochody mimo podeszłego wieku pozostają w dobrym stanie technicznym. Ponadto OSP dysponują 17 motopompami, 8 motopompami pływającymi, 3 motopompami szlamowymi, 3 zestawami narzędzi hydraulicznych, 12 pilarkami do drewna, 4 przecinarkami do betonu i stali oraz 7 agregatami prądotwórczymi.
W ostatnim czasie poprawiło się także wyposażenie druhów w sprzęt ochrony osobistej. Obecnie dysponują ponad 100 kpl. umundurowania spełniającego wszystkie normy Unii Europejskiej. W skład takiego kompletu wchodzi: ubranie specjalne, kominiarka niepalna, rękawice ochronne, hełm, obuwie specjalne oraz ubranie koszarowe.
Dodatkowo w jednostkach znajduje się 14 aparatów ochrony dróg oddechowych –
nadciśnieniowych zapewniających ochronę ratownikom w strefach zadymionych. 29
strażaków ukończyło kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskało tytuł ratownika.
Do ich dyspozycji jest 5 zestawów ratownictwa medycznego PSP R-1.

W 2011 roku strażacy z Gminy Wolsztyn uczestniczyli w 51 pożarach oraz w usuwaniu
skutków 44 miejscowych zagrożeń, z czego 13 zdarzeń stanowiły wypadki drogowe.
Łącznie w działaniach uczestniczyło 540 druhów. Jednak działalność OSP to nie tylko
udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych. W gminnych zawodach sportowopożarniczych w Obrze uczestniczyło 8 Ochotniczych Straży Pożarnych, które zgłosiły 11
sekcji męskich, 4 kobiece i 12 sekcji młodzieżowych. Zwycięzcy poszczególnych kategorii wzięli udział w zawodach na szczeblu powiatowym, które odbyły się w Siedlcu.
Zamierzenia OSP na rok 2012 są równie ambitne. Planowane jest dalsze podnoszenie
wyszkolenia, doposażenie jednostek w nowy sprzęt, dokończenie rozbudowy remizy
OSP Obra oraz remonty w innych strażnicach. Czynione będą także starania o przyciągnięcie do straży nowych członków czynnych. Zintensyfikowane będą także działania
związane z pracą z młodzieżą.
Tekst: Komendant Gminny ZOSP RP w Wolsztynie Michał Nowak.

