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9 listopada podpi-

sana została umo-

wa z wykonawcą 

Zakładem Budowla-

no – Drogowym 

BAR – BET Andrzej 

Barski Chobienice 

na zadanie pn. 

Budowa ciągu pie-

szo – rowerowego wraz z budową oświetlenia ulicznego na tere-

nach rekreacyjnych przy ul. Dąbrowskiego w Wolsztynie, czyli 

tzw. „łąk”. Trakt ten będzie stanowił połączenie komunikacyjne 

od strony ulicy R. Kocha do nawierzchni bitumicznej przy ulicy 

Dąbrowskiego. Ponadto wykonane zostanie oświetlenie uliczne 

w/w ciągu oraz projektowanego parkingu przy ulicy Dutkowskiego 

(od strony zjazdu z ul. Roberta Kocha). Wartość przewidzianych do 

wykonania robót to około 200 tys. zł. Termin zakończenia robót 

planowany jest na koniec tego roku. 

* 

W dniu 19 października podpisana została umowa na zadanie pn. 

Przebudowa ulicy Rzecznej w Wolsztynie. W zakres przedmioto-

wego zamówienia wchodzi budowa nawierzchni ulicy oraz kanali-

zacji deszczowej w ulicy Rzecznej o długości ok. 370 mb.  

Wykonawcą robót budowlanych będzie firma INSTAL-GŁOGÓW 

Sp. z o.o. Termin realizacji inwestycji planowany jest na kwiecień 

2013 r., cena z umowy wynosi blisko 760 tys. zł. 

* 

W dniu 23 listopada br. zostały podpisane umowy z Wojewódzkim 

Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Poznaniu na dofinansowanie zadań realizowanych przez Gminę 

Wolsztyn. Pierwszym z nich jest umowa dotacji udzielonej przez 

Zarząd Funduszu na przedsięwzięcie pozainwestycyjne pn.  

Leczenie i porządkowanie drzewostanu parkowego w zespole 

parkowo – pałacowym w Wolsztynie, nr rejestru zabytków – 

149/A. Zadanie obejmuje cięcia pielęgnacyjne drzew oraz wycię-

cie drzew martwych w parku na kwotę blisko 30 tys. zł, z czego  

15 tys. zł stanowić będzie bezzwrotna dotacja Funduszu. Drugie 

dofinansowanie zostało przyznane w formie preferencyjnej po-

życzki do kwoty 253 tys. zł, częściowo umarzalnej, na zadanie pn. 

Poprawa jakości wód Jeziora Wolsztyńskiego metodą inaktywa-

cji fosforu, którego łączny koszt w latach 2012-2014 wyniesie 610 

tys. zł. Przypominamy, iż na powyższe przedsięwzięcie Fundusz 

przyznał w tym roku również środki w formie dotacji  

w wysokości 30 tys. zł.  

* 

Została podpisana umowa z Łukaszem Dworniczakiem na  

opracowanie dokumentacji dot. Rewitalizacji Parku Miejskiego  

w Wolsztynie. Termin wykonania opracowania upływa 16 lutego 

2013 r.  

* 

Trwają prace nad dokumentacją analityczną wdrożenia energo-

oszczędnych systemów sterowania oświetleniem drogowym 

dotyczącą kompleksowego remontu oświetlenia ulicznego na te-

renie miasta i gminy Wolsztyn. W oparciu o przedłożone materiały 

oraz szczegółowe konsultacje z autorem opracowania, będzie 

można zaproponować najkorzystniejszy technicznie i ekonomicz-

nie wariant potencjalnego uzyskania oszczędności.  

 

Koncepcja projektowa Skate Parku  

Zakończone zostały 

pracę nad koncepcją 

projektową Skate  

Parku w Wolsztynie. 

Przedstawiamy w wer-

sji elektronicznej przy-

szłościowy wygląd Ska-

te Parku, który po-

wstanie na wiosnę 

przysz łego  roku 

w sąsiedztwie pływalni 

Miejskiej i boiska wie-

lofunkcyjnego Orlik. Przetarg na wykonanie Skate Parku odbędzie w styczniu 2013 r. Koncepcja przewi-

duje utwardzenie nawierzchni w formie gładkiej płyty do jazdy na łyżworolkach, deskorolkach i rowe-

rach wraz z rampami, schodami i poręczami wykorzystywanymi jako przeszkody terenowe. Projekt 

przewiduje również wykonanie chodników, elementów małej architektury, dodatkowego oświetlenia 

oraz obsianie trawą terenów przyległych. 

Prezentacja  

na Targach POLEKO 

Gmina Wolsztyn miała możliwość zaprezentowania się 

na stoisku Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środo-

wiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, podczas od-

bywających się targów POLEKO. Nasz samorząd jest 

aktywnym beneficjentem środków krajowych i zagra-

nicznych oferowanych przez WFOŚiGW w Poznaniu. 

Dzięki wsparciu funduszu zrealizowanych zostało wiele projektów, które przyczy-

niły się do poprawy życia mieszkańców oraz rozwoju gospodarczego naszej gmi-

ny. Wczorajsze wspólne prezentowanie osiągnięć przez WFOŚiGW oraz Gminę 

Wolsztyn było kolejnym wydarzeniem, do udziału w którym zaproszona została 

gmina. Miłym akcentem podczas targów była wizyta pana Tomasza Zubilewicza 

na naszym stoisku. Pan Tomasz Zubilewicz na co dzień jest prezenterem pogody 

w stacji TVN. Jest także autorem wielu książek. W jego ostatnim przewodniku pt. 

„Polska na pogodę i niepogodę" znalazły się także informacje o naszym mieście 

oraz odbywającej się Paradzie Parowozów. 

Warto dodać że w ramach odbywających się targów POLEKO Związek Międzyg-

minny Obra uhonorowany został tytułem „Mistrza Edukacji Ekologicznej”. 

„Nie trzeba być bogaczem, 

By ofiarować coś cennego drugiemu człowiekowi. 

Można podarować mu  

odrobinę swego czasu i uwagi”. 

                                                        Dorothy Green 

 

 

21 listopada przypada Dzień Pracownika Socjalnego. Z tej okazji pracownicy Ośrodka Pomocy Społecz-

nej w Wolsztynie spotkali się w Gminnym Centrum Informacji m.in. z Burmistrzem Andrzejem Rogozin-

skim i Wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej Krzysztofem Czeszakiem. Burmistrz złożył serdeczne życze-

nia, podziękowania i wyrazy uznania za zaangażowanie w pracę na rzecz drugiego człowieka. Podkreślił, 

że zawód pracownika socjalnego jest trudnym zawodem, wymagającym określonych cech osobowości, 

odpowiedniej postawy estetycznej, zdolności zrozumienia drugiego człowieka, głębokiej życzliwości  

i wrażliwości, a także tolerancyjności i umiejętności poszanowania godności każdego potrzebującego. 

Życzył wszystkim pracownikom, aby nigdy nie zatracili tej wyjątkowej wrażliwości na krzywdę, chorobę  

i cierpienia bliźniego, a także dużo zdrowia, pomyślności i satysfakcji z wykonywanej pracy. 


