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Kolejne zmiany na Promenadzie i „Szlaku Żurawim”
Zgodnie z wcześniejszymi informacjami wkrótce nową „zielono—kwiecistą” szatę przybierze molo na Jeziorze Wolsztyńskim wraz z Promenadą im. Klemensa Modlińskiego
(pierwszego Burmistrza Wolsztyna po wyzwoleniu miasta w Powstaniu Wielkopolskim).
Opracowany przez zespół autorski: Jacek Łuczak i Marcin Piechota, projekt zieleni przewiduje liczne nowe nasadzenia zarówno wzdłuż ciągu spacerowego, jak i na obszarze
molo. Wkrótce zobaczymy tu nowe drzewa, krzewy, kwitnące byliny i inne ciekawe rośliny. Mamy nadzieję, że będzie to wyglądało nie gorzej niż na prezentowanej wizualizacji.
Z pewnością też uatrakcyjni okolice dla licznych spacerowiczów.

Trzeba również uporać się z problemami stanu technicznego nasypu molo i tzw.
„krzywego mostku” na Dojcy. Dlatego też w najbliższych dniach ruszą prace w tym
zakresie. Remont mostku będzie miał charakter kapitalny—rozebrany zostanie cały
pokład drewniany, wszystkie elementy stalowe zostaną oczyszczone, a to co niezbędne wymienione i zabezpieczone odpowiednimi środkami. Na końcu ułożony
zostanie nowy pokład drewniany z drewna impregnowanego ciśnieniowo.

Prace potrwają do końca maja i z pewnością znacząco poprawią wizerunek tego atrakcyjnego elementu „Szlaku Żurawiego”. Będą jednak pewnym utrudnieniem dla komunikacji w tej części miasta (w dniach do 7 do 25 maja mostek będzie zamknięty dla ruchu
pieszego i rowerowego) za co z góry przepraszamy.
Drugim tematem do rozwiązania jest umocnienie skarp wokół molo, co zamierzamy
również sfinalizować do końca maja.
Niestety, trzecim—chyba najtrudniejszym problemem—są liczne akty wandalizmu w
tym rejonie miasta, powodując niszczenie wspólnego dobra. Aby zapobiec podobnym
sytuacjom w przyszłości, w najbliższych dniach na promenadzie i w sąsiedztwie mostka
na Dojcy (w kierunku ścieżki na Bielnik) zamontowane zostaną kamery monitorujące cały
obszar. Apelujemy ponownie do Państwa o każdorazowe reagowanie w sytuacjach niszczenia przez wandali zieleni czy elementów infrastruktury przez zgłaszanie tych faktów
Straży Miejskiej lub Policji.

III Zjazd Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Wielkopolskiego
W sobotę 14 kwietnia br. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbył się III Zjazd Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Wielkopolskiego im. gen. Stanisława Taczaka. W Zjeździe uczestniczyli delegaci i przedstawiciele do ZOW ZOSP RP, członkowie ustępujących władz ZOW ZOSP RP
oraz zaproszeni goście. W obradach III Zjazdu uczestniczył Prezes Zarządu Głównego ZOSP RP – Wicepremier i Minister Gospodarki Waldemar Pawlak.
Podczas obrad dokonano podsumowania dotychczasowej działalności Oddziału i uchwalono program działania OW ZOSP RP na kolejną kadencję. Zjazd dokonał wyboru Komisji Rewizyjnej Oddziału Wojewódzkiego, Sądu Honorowego, delegatów na XIII Zjazd Krajowy ZOSP RP oraz zatwierdził skład Zarządu Oddziału
Wojewódzkiego w liczbie 41 przedstawicieli oddziałów powiatowych oraz 8 przedstawicieli instytucji
współpracujących.
Na Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Poznaniu wybrano ponownie Druha Stefana Mikołajczaka. W Zjeździe uczestniczył również, jako delegat Burmistrz Wolsztyna Andrzej Rogoziński, który
został wybrany na Wiceprzewodniczącego Sądu Honorowego Oddziału Wojewódzkiego. Przedstawicielem
do Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP z terenu powiatu wolsztyńskiego został ponownie druh
Henryk Żok.

