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Kolejny projekt z funduszy unijnych

W dniu 14 maja podpisana została umowa z firmą POMOST Izabela Schellenberger – Olechowska ze Sławy dotycząca zadania pn. „Budowa infrastruktury turystyczno - sportowej
nad Jeziorem Krutla w Obrze”. Zakres zamówienia obejmuje m.in.. demontaż istniejącego
pomostu oraz wykonanie nowych elementów pomostu łącznie z drabinkami zejściowymi do
kąpieliska, rozbiórkę istniejącego budynku oraz budowę budynku zaplecza technicznego, w
którym zostaną zlokalizowane: pomieszczenie dla ratownika, pomieszczenie sanitarne i magazyn sprzętu ratowniczego oraz dostawę ławek typu parkowego i koszy na śmieci. Wartość
przewidzianych do wykonania robót wynosi ok. 175 tys. zł (brutto). Termin zakończenia robót
przewidziano na koniec czerwca br.
*
16 maja podpisana została umowa dotycząca zadania pn. „Budowa drogi obwodowej dla
obsługi terenów przemysłowych, łączącej drogę wojewódzką nr 305 z drogą powiatową
nr 3807P – etap I” z wybranym w trybie przetargu nieograniczonego wykonawcą robót—
firmą POL –DRÓG Kościan. Przedmiot zamówienia stanowi budowa ok. 800 m drogi ze zjazdami wraz z przebudową istniejącej sieci gazowej i linii energetycznej. Wykonywany odcinek
drogi połączy ul. Przemysłową z drogą obsługującą tereny przemysłowe zlokalizowane przy
ul. Żeromskiego (Mlecz, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska) i dalej przy wykorzystaniu istniejącego łącznika z ul. Lipową. Wartość robót stanowi ponad 2 ml zł (brutto), a przewidywany
termin ich zakończenia ko koniec sierpnia br.
*
24 maja podpisana została umowa dotycząca zadania pn. „Budowa ciągu pieszorowerowego wzdłuż drogi krajowej nr 32” Zielona Góra – Poznań na odcinku Karpicko—od
skrzyżowania z drogą powiatową nr 3805 P do granicy gminy (Rostarzewo). Wybrany w trybie
przetargu nieograniczonego wykonawca robót to: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe INSTERTECH Sebastian Struzik, Wolsztyn. Cena oferty wynosi ponad 300 tys. zł (brutto), a termin
zakończenia robót planowany jest na koniec lipca br. Zadanie realizowane jest przez Gminę
Wolsztyn w porozumieniu z Oddziałem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w
Poznaniu. Oddział GDDKiA w Poznaniu sprawować będzie nadzór nad realizacją zadania.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolsztynie w partnerstwie z Powiatową
Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Wolsztynie i współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
przystąpi do Projektu „Razem w przyszłość”.
Celem strategicznym projektu jest wzrost aktywności zawodowej i społecznej beneficjentek projektu. Na ten cel składają się
cele szczegółowe:
•
wzrost kompetencji
i kwalifikacji zawodowych,
•
wzmocnienie umiejętności komunikacyjnych,
•
wspomaganie wychowawcze rodziny,
•
upowszechnianie
pracy socjalnej
Beneficjentami projektu
są dwie grupy osób, które
korzystają ze świadczeń
tutejszego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Pierwszą grupę (GRUPA A) stanowi 10 osób przewlekle chorych bądź posiadających orzeczenia o niepełnosprawności, w wieku powyżej 50 lat.
Drugą grupę (GRUPA B) stanowią osoby w przedziale wiekowym od 20 do
40 lat, bezrobotne bądź nieaktywne zawodowo z uwagi na opiekę nad
małoletnimi dziećmi lub innymi osobami zależnymi.
Działaniami objęte zostały również osoby traktowane jako otocznie beneficjentów mieszkających we wspólnym gospodarstwie domowym tj.
dzieci oraz rodziców, małżonków lub partnerów. Łącznie około 40 osób.

W Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Wolsztyn im.
Stanisława Platera „Tydzień Bibliotek” rozpoczął się
już 7 maja i trwał przed 5 kolejnych dni. W tym czasie
odbył się cykl spotkań z Panią Marią Nienartowicz –
autorką regionalnej bajeczki o Wolsztynie. Bajkopisarka odwiedziła biblioteki z powiatu wolsztyńskiego.
Spotkała się młodymi czytelnikami i opowiadała im
o swojej pracy, zainteresowaniach i życiu. Dzieci z wielką sympatią i życzliwością przyjęły swojego gościa. Dużym zainteresowaniem cieszyła się również promowana przez Panią Marię książeczka „W Wolsztynie, co z parowozów słynie.” 10 maja na wolsztyńskim rynku odbyło się podsumowanie konkursu literackiego zorganizowanego przez Bibliotekę Publiczną. Konkurs pt. ”W Wolsztynie co z parowozów słynie” adresowany był dla uczniów klas III-V szkoły podstawowej z terenu miasta i gminy Wolsztyn. Imprezę prowadził Pan Wojtek Lis. Pani Maria Nienartowicz opowiedziała o tym jakie były początki powstania regionalnej bajki. Katarzyna Jęczmionka z Gminnego Centrum Informacji
przeczytała wszystkim jej fragment. Następnie Pani Wiceburmistrz Justyna Mikołajewska – z Panią Marią Nienartowicz oraz Arletą Prządką dyrektorem wolsztyńskiej książnicy
– wręczyła laureatom nagrody. Na zakończenie imprezy nie mogło zabraknąć pamiątkowego zdjęcia. Natomiast 11 maja o godz. 21.00 w wolsztyńskiej książnicy rozpoczęła się
„Noc w Bibliotece”. W spotkaniu uczestniczyli członkowie Dyskusyjnego Klubu Książki oraz Pani Maria Nienartowicz. Na samym początku obejrzano film o Bibliotece oraz jego
patronie. Mimo szalejącej burzy rozmowa o literaturze tak bardzo się przedłużyła, że spotkanie zakończyło się o godzinie 3.30 – nad ranem.
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