Nowy wizerunek ulicy Rzecznej w Wolsztynie
W bieżącym miesiącu zakończono roboty budowlane związane z przebudową ul. Rzecznej w Wolsztynie. W dniu 22 maja
nastąpił odbiór końcowy całej inwestycji. W ramach zadania wykonano przebudowę ulicy, która uzyskała nową nawierzchnię z kostki betonowej wraz ze zjazdami do poszczególnych posesji i połączeniem z promenadą nad jeziorem i
tzw. garbatym mostkiem nad Dojcą. Ponadto wykonano kanalizację deszczową o dł. ok. 350 mb pozwalającą na odprowadzenie wód opadowych z nawierzchni, przygotowano część terenu pod tereny zielone oraz wprowadzono nowe elementy oznakowania pionowego. Generalnym wykonawcą robót była firma „INSTAL-GŁOGÓW” Sp. z o. o. z Głogowa.
Wartość wykonanych prac to ponad 766 tys zł.
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Wolsztyn daje przykład
W dniu 23 maja br. w Wolsztynie przebywali uczestnicy
Konferencji Lubuskich Dni Wody. Organizatorami przedsięwzięcia była Agencja Informacji i Ochrony Środowiska w
Poznaniu we współpracy z Gminą Kargowa. Podczas wizyty
w naszym mieście zaprezentowana została metoda rekultywacji jeziora Wolsztyńskiego realizowana aktualnie przez
firmę PROTE. Nasi goście (głównie wójtowie i burmistrzowie z Województwa Lubuskiego) mieli również okazję ocenić zagospodarowanie brzegów jeziora w rejonie Promenady Klemensa Modlińskiego, odwiedzili też wolsztyński
Rynek. Pod adresem Wolsztyna i jego obecnego wizerunku
skierowano wiele pozytywnych opinii.
king przygotowany przez „Puls Biznesu” i czołową agencję
badawczą. Ranking różni się od wielu innych zestawień, że
W dniu 15 maja br. w Poznaniu Burmistrz Wolsztyna An- jest pierwszym w Polsce katalogiem dużych firm, instytucji
drzej Rogozinski odebrał wyróżnienie, które otrzymał w odgrywających czołową rolę w poszczególnych wojewódzrankingu Samorządowy Menadżer Regionu 2012 w woje- twach.
wództwie wielkopolskim. Warto zaznaczyć, że takich wyRanking „Filary Polskiej Gospodarki” ma na celu wyróżnieróżnień otrzymało w województwie wielkopolskim tylko
nie firm oraz instytucji stabilnych i znacząco wpływających
10 osób. Wyróżnienia wręczyli Prezes Bonnier Business
na rozwój regionów, w których prowadzą działalność,
Polska Pani
a jednocześnie utożsamiających się z tymi regionami. To
Patricia Deyranking przedsiębiorstw i firm, które są ważnymi pracona oraz Redawcami, wspierającymi i promującymi zatrudnienie, któdaktor Nare umożliwiają rozwój przedsiębiorczości, a także angażują
czelny „Puls
się w działania na rzecz rozwoju społeczności lokalnych.
Biznesu” Pan
Tomasz Sie- Samorządy oceniane były względem takich kryteriów jak:
mieniec.
zarządzanie edukacją, pozyskiwanie funduszy unijnych,
inwestowanie w ochronę środowiska (kanalizacja, utrzyFilary
Polmanie czystości) czy efektywne budowanie aktywności
skiej Gospospołecznej.
darki to ran-
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Spotkanie z wdową
po urodzonym w Wolsztynie
malarzu Kallmannie
Poniedziałkowe spotkanie było kontynuacją rozmów z czerwca 2012 roku, kiedy to Wolsztyn
odwiedził Paul Blum, emerytowany doradcą
Starosty Monachijskiego do spraw związanych
z partnerstwem miast. Przedstawił on wtedy
Burmistrzowi propozycję zorganizowania w naszym mieście wystawy obrazów Kallmanna.
O możliwości zorganizowania takiej wystawy
rozmawiali z Burmistrzem także dyrektor Muzeum Kallmanna w Ismaning Gisela Hesse oraz
dyrektor Muzeum Regionalnego w Wolsztynie
Zofia Chwalisz.

