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ZAPRASZAMY NA III KONFERENCJĘ O JEZIORACH 

Agencja Informacji i Ochrony Środowiska oraz Burmistrz Wolsztyna Andrzej Rogozinski 

mają przyjemność zaprosić na III KONFERENCJĘ O JEZIORACH Pn. REKULTYWACJE 

JEZIOR – DLA ŚRODOWI-

SKA I ROZWOJU GMIN, 

która odbędzie się w czwar-

tek 12 września 2013r. o 

godzinie 10.00 w Hotelu 

Pałac Wolsztyn nad Jezio-

rem Wolsztyńskim w 

Wolsztynie. 

Konferencja ma na celu 

omówienie zagadnień zwią-

zanych z rekultywacjami 

jezior w Polsce zachodniej, dla których punktem odniesienia jest program ochrony 

Jeziora Wolsztyńskiego, wdrażany przez Gminę Wolsztyn od połowy lat 90-tych. Pod-

czas spotkania będą omówione m.in. różnorodne metody rekultywacji jezior i ich efek-

ty, aspekty prawne z nimi związane, jak również zagadnienia systemowe związane z 

programowaniem i finansowaniem ochrony wód w Nowej Perspektywie Unii Europej-

skiej 2014-2020. Jest nam miło poinformować, że Partnerami III Konferencji o Jezio-

rach są Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, 

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski oraz Wojewódzki Inspektorat Ochrony 

Środowiska w Poznaniu. Patronat Honorowy Konferencji objęły: Hanna Grunt—Prezes 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz 

Jolanta Ratajczak—Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu. Udział w 

konferencji jest bezpłatny, warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie wy-

pełnionego formularza zgłoszenia na adres mailowy biuro@aios.org.pl  

do 10 września 2013r. włącznie. 

Umowa podpisana—wkrótce  

internet u zgłoszonych mieszkańców 

W dniu 27 sierpnia b.r., w wyniku przeprowadzonego po-

stępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego, podpisano umowę której ce-

lem jest realizacja zadania pod nazwą „Przeciwdziałanie 

wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wolsztyn”. 

Przedmiotem zamówienia jest techniczna realizacja zasad-

niczych elementów projektu realizowanego ze środków 

unijnych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna 

Gospodarka, obejmująca w szczególności: 

• dostarczenie komputerów w liczbie 372 szt.,  

• wykonanie dokumentacji projektowej i zrealizowa-

nie na jej podstawie prac związanych z budową infrastruk-

tury teletechnicznej szerokopasmowej o parametrach za-

pewniających przepustowość łącza internetowego do wy-

znaczonych miejsc - trzech Centrów Szkoleniowych zlokali-

zowanych w budynku Urzędu Miejskiego, Szkole Podsta-

wowej nr 1 w Wolsztynie i Gimnazjum w Kębłowie oraz 

Punktów Koordynacyjnych na terenie Wolsztyna w Ośrod-

ku Pomocy Społecznej, Wolsztyńskim Domu Kultury i Bi-

bliotece Publicznej.  

• zrealizowanie przyłącza dostępu do Internetu na 

terenie Gminy Wolsztyn dla 300 abonentów, 3 Centrów 

Szkoleniowych i 3 Punktów Koordynacyjnych wraz z dosta-

wą Internetu przez okres 5 lat  

• wykonanie prac adaptacyjnych na obiektach Gminy 

Wolsztyn pełniących funkcję Centrów Szkoleniowych  

i Punktów Koordynacyjnych.  

 

 

 

 

• przeprowadzenie zestawu szkoleń dla Ostatecznych 

Beneficjentów. 

Zamówienie ma zostać zrealizowane w formule 

„zaprojektuj i wybuduj” z uwzględnieniem wytycznych za-

wartych w dokumentacji przetargowej. Celem Projektu jest 

eliminacja, bądź znaczne ograniczenie wykluczenia cyfro-

wego mieszkańców gminy, ze szczególnym uwzględnie-

niem Ostatecznych Beneficjentów, których wyłonienie na-

stąpiło w drodze odrębnego postępowania. 

Wykonawcą zostało konsorcjum firm SEVEN Sp. z o.o.  

z Zielonej Góry i ALMA S.A. z Poznania. Wartość zakontrak-

towanych zadań wynosi 3 ,389,6 tys.zł z czego całość zosta-

nie pokryta ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego. Realizację zadania przewidziano w okresie 

następnych sześciu miesięcy. Już wkrótce osoby zakwalifi-

kowane do projektu zostaną powiadomieni listownie  

o pierwszym spotkaniu w ramach projektu.  

POMOC FINANSOWA NA  

ZAKUP PODRĘCZNIKÓW 

W roku szkolnym 2013/2014 pomoc w formie 

dofinansowania zakupu podręczników skiero-

wana jest do uczniów rozpoczynających naukę: 

w klasach I-III i V szkoły podstawowej, w klasie 

II szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły 

zawodowej, liceum ogólnokształcącego i tech-

nikum oraz uczniów niepełnosprawnych 

(słabowidzących, niesłyszących, z upośledze-

niem umysłowym w stopniu lekkim oraz nie-

pełnosprawnościami sprzężonymi w przypad-

ku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepeł-

nosprawność wymieniona wyżej). 

   Więcej na stronie 6. 
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