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Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 18 października 2012 r. 

zmarł sołtys Kębłowa Bogdan Świetlinski 

Bogdan Świetlinski, urodził się w 1950 roku w Kębłowie i tam  

spędził całe swoje życie. W roku 1968 ukończył Liceum  

Ogólnokształcące w Wolszty-

nie (rocznik maturalny 1968),  

a następnie Policealne Stu-

dium Ekonomiczne w Zielonej 

Górze. Od 2007 roku był  

nieprzerwanie sołtysem  

miejscowości Kębłowo. Swoją 

aktywność Sołecką prezento-

wał na stronie internetowej 

Kębłowa: www.keblowo.pl. 

 

Strona internetowa Urzędu Miejskiego 

w Wolsztynie bierze udział w konkursie 

„Polski Internet 2012” w kategorii  

Portal Miasta/Gminy. Zapraszamy  

do głosowania na internetową  

wizytówkę naszej gminy. Każdy  

głosujący ma szanse na atrakcyjne  

nagrody. Dziękujemy za wsparcie! 

* 

Aby łatwiej i sprawniej docierać do informacji o Gminnej Oświacie, 

pracownicy Urzędu Miejskiego w Wolsztynie przygotowali specjalną 

podstronę www.oswiata.wolsztyn.pl., dzięki której dowiedzą się 

Państwo gdzie i jakie punkty oświatowe znajdują się na terenie  

Gminy Wolsztyn. Mamy nadzieję, że nowo przygotowana strona 

będzie Państwu pomocna niejednokrotnie.  

* 

Wolsztyn doczekał się kamer w Parowozowni. Staraniem Urzędu 

Miejskiego w Wolsztynie, Firmy CityLAN Wolsztyn oraz  

Wielkopolskiego Zakładu Spółki PKP Cargo S.A. został uruchomiony 

przekaz internetowy z dwóch kamer w parowozowni. Trzecia  

kamera zostanie podłączona niebawem i będzie zainstalowana przy 

kanale oczystkowym, tak aby móc oglądać obrządzanie parowozu  

na kanale! Jedna kamera przekazuje obraz z obrotnicy, a druga  

z kanału oczystkowego - widok na kanał i nieczynny parowóz  

Ty1-76. Kamera ta uchwyci także wyjazd pociągu z Wolsztyna  

do Poznania!   

Spotkanie z przedsiębiorcami 

Dnia 16 października br. Burmistrz Wolsztyna spotkał się z wolsztyńskimi  

przedsiębiorcami. Podczas spotkania poruszane były sprawy podatkowe, plany rozbudowy 

infrastruktury wokół zakładów pracy oraz poszczególne plany inwestycyjne na kolejne lata 

przewidziane na terenie Gminy Wolsztyn. Podczas dyskusji wolsztyńscy przedsiębiorcy 

jednogłośnie stwierdzili, że obecnie prowadzona polityka podatkowa w Gminie Wolsztyn 

jest dobrym rozwiązaniem w czasie gdzie wiele przedsiębiorstw próbuje się uporać  

z obecną sytuacją na rynku. Konsultacje i propozycje płynące od przedsiębiorców  

pozwoliły jeszcze lepiej zrozumieć potrzeby i płynące korzyści dla obu stron.   

Informujemy, że Urząd Miejski 2 listopada  będzie czynny jak zwykle od 7.00 do 15.00. 

Dyżury Prezydium Rady Miejskiej  (od godz. 10.00 do 11.00): Przewodnicząca Bogusława 

Tuchocka— 6 i 15 listopada; Maciej Wojciechowski—8 i 20 listopada; Krzysztof Czeszak— 

13 i 22 listopada. 

Dyżury radnych (od godz. 15.00 do  16.00 ):  Zbigniew Korylczuk (Przewodniczący Komisji 

Mieszkaniowej)  - 5 listopada; Józef Korylczuk - 12 listopada; Barbara Bajon — 

19 listopada; Krzytof Bocer—26 listopada. 

Osoby niesłyszące przy załatwianiu spraw w Urzędzie Miejskim - 

mogą skorzystać z tłumaczy migowych z rejestru Wojewody 

Wielkopolskiego. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 

2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się 

usługa tłumacza migowego przy załatwianiu spraw urzędowych 

jest bezpłatna. Z usługi mogą skorzystać osoby uprawnione, tj. 

osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 

1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych. Osoba uprawniona zobowiązana jest 

do zgłoszenia chęci skorzystania ze świadczenia na trzy dni robocze przed planowana  

wizytą w Urzędzie. Zgłoszenia można dokonać: 

1) telefonicznie - za pośrednictwem osoby trzeciej sprawnej komunikacyjnie, pod numer 

telefonu 68 347 45 00 (Biuro Obsługi Klienta). 

2) za pomocą formularza zgłoszeniowego, który po można: złożyć w Biurze Obsług Klienta, 

przesłać za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej UM, mailem na adres: 

http://www.oswiata.wolsztyn.pl/

