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„Złota Małpa” dla Urzędu Miejskiego  

Urząd Miejski w Wolsztynie otrzymał nagrodę “Złota Małpa” w kategorii “Lider Cyfro-

wej Administracji” za aktywne i skuteczne działania na rzecz rozwoju cyfrowego.  

W tym roku w Polsce wyróżnione zostały wyłącznie trzy gminy, w tym nasza. Ogłosze-

nie wyników konkursu oraz uroczyste wręczenie nagród odbyło się w Gdaosku, pod-

czas otwarcia 16 Konferencji "Miasta w Internecie" w dniu  30 maja 2012 r. 

Nagrodę w imieniu Burmistrza Wolsztyna odebrał Inspektor Wydziału Organizacyjnego 

Damian Sarbak a wręczała ją Magdalena Gaj, prezes Urzędu Komunikacji Elektronicz-

nej wraz z Pawłem Adamowiczem Prezydentem Miasta Gdaoska oraz Ryszardem Świl-

skim, Członkiem Zarządu Województwa Pomorskiego. Patronat honorowy objęło Mini-

sterstwo Administracji i Cyfryzacji z Michałem Boni.  W konkursie w tej kategorii oce-

niana była skutecznośd, kompleksowośd i innowacyjnośd działao na rzecz rozwoju  

cyfrowego gminy w  kilku obszarach tematycznych, m.in..: wizerunek w Internecie, 

modernizacja urzędu pod względem sieci komputerowych i technologii, teleinforma-

tyczne wspomaganie zapewnienia bezpieczeostwa mieszkaoców, cyfrowa szkoła, pro-

jekty na rzecz rozwoju społeczeostwa informacyjnego. Warto zaznaczyd, że Urząd 

Miejski w Wolsztynie otrzymał największą liczbę punktów i ocen. 

Sprzątanie Dojcy 

9 czerwca br. odbyło się „Podwodne sprzątanie rzeki Dojcy”. Płetwonurkowie z Komendy Powiatowej PSP w Kościanie oraz Wolsztyoskiego Klubu Nurkowego „Badfish” 

podjęli próbę oczyszczania dna rzeki Dojcy na odcinku od mostku na Dojcy przy ul. Rzecznej wzdłuż brzegów Jeziora Wolsztyoskiego w kierunku do mola. Koordynatorem 

akcji jest Związek Międzygminny „Obra” a współorganizatorzy tego przedsięwzięcia to: Komenda Powiatowa PSP w Wolsztynie, Gmina Wolsztyn, Powiat Wolsztyoski, PGK 

Sp. z o.o., Wolsztyoski Klub Żeglarski oraz Wojewódzki Zarząd Melioracji  

i Urządzeo Wodnych w Nowym Tomyślu. Dla uczestników akcji przygotowano pamiątkowe 

nagrody oraz nagrodę za „najciekawszy” wyłoniony eksponat. Celem akcji - oprócz oczywiście 

oczyszczania dna rzeki i dna Jeziora Wolsztyoskiego - jest promowanie proekologicznych po-

staw naszych mieszkaoców, służących zachowaniu naszego środowiska w swoim naturalnym 

kształcie. 

Sołtys Roku  
12 czerwca 2012 roku w gmachu Senatu RP w War-

szawie odbyło się podsumowanie ogólnopolskiego 

konkursu „Sołtys Roku 2011”. Organizatorem konkur-

su jest Senacka Komisja Samorządu Terytorialnego  

i Administracji Paostwowej, a patronat honorowy 

objął Marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz. 

Wśród 12 laureatów znalazł się Pan Lech Daleki - Soł-

tys Starego Widzimia, jako jeden z dwóch sołtysów  

z Wielkopolski. To znaczące i zaszczytne wyróżnienie 

odebrał z rąk Marszałka Senatu – Bogdana Borusewi-

cza, senatorów RP: Janusza Sepioła - Przewodniczą-

cego Senackiej Komisji Samorządu Terytorialnego  

i Administracji Paostwowej, Ireneusza Niewiarowskiego- Prezesa Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów oraz Joanny Iwanickiej - Redaktor Naczelnej „Gazety Sołeckiej”. Laureaci 

otrzymali również listy gratulacyjne od Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, którego reprezentował Dariusz Młotkiewicz - Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta. 

Trzynastym laureatem - Sołtysem Seniorem - wybrano sołtysa gminy Zawóz (woj. Podkarpackie), który swoją funkcję sprawuję już 45 lat. Na tej bardzo podniosłej uroczystości 

gminę Wolsztyn reprezentowały Panie: Bogusława Tuchocka – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Wolsztynie oraz Justyna Mikołajewska – Zastępca Burmistrza Wolsztyna. 

Finał połączony został z konferencją pn. „Tworzenie warunków pomocniczych”, podczas której była możliwośd wymiany doświadczeo  dotyczących rozwiązywania problemów 

codziennych sołectwa oraz funkcjonowanie funduszu sołeckiego. 


