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Podpisanie umowy na świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg gminnych
W dniu 4 listopada br. podpisano umowę, z wybranym w trybie przetargu nieograniczonego wykonawcą, dla zadania związanego z zimowym utrzymaniem dróg . W skład przedmiotu zamówienia wchodzą dwa zadania: świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg gminnych na trenie miasta i gminy Wolsztyn w sezonach 2013/2014 i 2014/2015 oraz
świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem wyznaczonych dróg powiatowych na terenie miasta i gminy Wolsztyn w sezonach 2013/2014 i 2014/2015. Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadziła
Gmina Wolsztyn działając wspólnie zgodnie z art. 16 ustawy Pzp z drugim Zamawiającym tj. Powiatowym Zarządem Dróg w
Wolsztynie. Zakres przedmiotowego zamówienia publicznego obejmuje m.in.: pełnienie dyżurów w dni robocze i świąteczne; usuwanie śniegów z powierzchni jezdni dróg na terenie miasta i Gminy Wolsztyn; usuwanie śniegu z wytypowanych
chodników i ciągów pieszo-rowerowych; usuwanie śliskości zimowej z powierzchni jezdni dróg; usuwanie śliskości zimowej
z wytypowanych powierzchni chodników i ciągów pieszo-rowerowych; dostawa materiału (piasek o uziarnieniu 2-5 mm +
chlorek sodu w proporcji 75% piasku i 25% chlorku sodu); rozwiezienie skrzyń przeznaczonych do akcji zimowej w wyznaczone punkty na terenie miasta. Wybrany Wykonawca to Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Wolsztynie. Wartość usługi przewidzianej do wykonania: 775 tys. zł . Okres obowiązywania umowy – 30.04.2015r.

Regionalne lekcje „Wolsztyn, moje miasto”
Realizując tematykę ,,Dom” omawianą w różnych aspektach, połączoną z wprowadzeniem litery ,,d” jak dom, w dniu 7 listopada br.
Uczniowie klasy I a ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Wolsztynie wybrali
się na spacer po Wolsztynie. Pierwszym punktem na trasie było
Gminne Centrum Informacji. Miejsce to odwiedzali już niejednokrotnie. Nadmienić należy, iż pierwsze spotkania uczniów z pracownikami
GCI miały miejsce w roku szkolnym 2012/2013, kiedy to dzieci z wychowawczynią Beatą Kuskiewicz i Natalią Barską zrealizowały cykl
zajęć regionalnych „Wolsztyn, moje miasto”. Pracownik Gminnego
Centrum Informacji, Katarzyna Jęczmionka, a zarazem terenowy
przewodnik PTTK, przedstawiła uczniom prezentację multimedialną –
przegląd starych pocztówek z Wolsztyna w odniesieniu do współczesnych zdjęć tychże ciekawych miejsc. Konfrontacja ta dowiodła, że
Wolsztyn na przestrzeni lat zmienił się w nieznacznym stopniu, choć
wiele miejsc odnowiono. Już podczas prezentacji padały nazwy dotyczące wybranych stylów w architekturze. Po zakończonej prezentacji
uczniowie wyszli w teren, by obserwować z bliska budynki, które
pojawiły się w prezentacji. Dzieci niejako na nowo poznały obiekty
przedstawione im już w poprzednim roku szkolnym. Pierwszoklasiści na przykładzie konkretnych budynków wolsztyńskich atrakcji turystycznych, zapoznali się z wybranymi stylami architektury. I tak, w oparciu o Muzeum Roberta Kocha, nauczyli się rozpoznawać charakterystyczne elementy dla neogotyku. Jako przykład dla baroku posłużyła wolsztyńska Fara. Na koniec, podczas wizyty w wolsztyńskim pałacu, odkryli cechy przypisane dla stylu klasycystycznego. Odbyty spacer po Wolsztynie dowodzi, że w najrozmaitszy sposób można zaprezentować najmłodszym rodzime miasto czy obiekty poznane już wcześniej, ale pod zupełnie innym aspektem edukacyjnym. Podkreślić należy fakt, iż niełatwy
temat dotyczący architektury można w przystępny sposób przybliżać od najmłodszych lat. Ponadto Katarzyna Jęczmionka jest w trakcie realizacji całorocznego cyklu zajęć regionalnych „Wolsztyn, moje miasto” z uczniami oddziałów przedszkolnych ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Wolsztynie oraz Szkoły Podstawowej ze Starej Dąbrowy, które to zapoczątkowała właśnie obecna klasa Ia ze swoimi paniami. Natomiast wspomniana już wcześniej klasa w grudniu planuje wyjście do Muzeum Marcina Rożka, celem zapoznania się
z działalnością malarską wolsztyńskiego artysty. (B. Kuskiewicz, K. Jęczmionka)

Medale za 50 lat pożycia małżeńskiego
We wtorek 23 października br. uhonorowano Medalami Prezydenta RP te pary małżeńskie, które obchodziły jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. Medale otrzymali:

1. Kazimiera i Franciszek Brychcowie z Chorzemina
2. Teresa i Zygmunt Dewarowie z Wolsztyna
3. Maria i Ludwik Drzymałowie z Wolsztyna
4. Mieczysława i Franciszek Dymkowie z Obry
5. Urszula i Romuald Gawrylczykowie z Powodowa
6. Wiktoria i Józef Grinigowie z Chorzmina
7. Maria i Edmund Haglauerowie z Wolsztyna
8. Janina i Czesław Hubertowie z Wolsztyna
9. Henryka i Henryk Kaczmarekowie z Wroniaw
10. Jadwiga i Jan Kasperscy z Chorzemina
11. Gabriela i Alfred Kochańscy z Wolsztyna

12. Halina i Roch Kominowie z Wolsztyn
13. Helena i Błażej Kotlarscy z Kębłowa
14. Irena i Aleksander Kucharonkowie z Karpicka
15. Bronisława i Leon Kuczykowie z Wolsztyna
16. Bożena i Kazimierz Kulusowie z Karpicka
17. Janina i Marian Matysikowie z Nowego Widzimia
18. Maria i Leon Miśkowie z Chorzemina
19. Kazimiera i Marcin Nowaczykowie z Wolsztyna
20. Florentyna i Ludwik Popiołowie z Wolsztyna
21. Leokadia i Stanisław Przybyłowie z Wolsztyna
22. Stanisława i Stanisław Przybyłowie z Błocka

23. Janina i Stefan Schönfeldowie z Wroniaw
24. Stanisława i Hieronim Skrzypczakowie z Adamowa
25. Teresa i Bronisław Smerdowie ze Starego Widzimia
26. Teresa i Paweł Smerdkowie z Kębłowa
27. Barbara i Zygmunt Stodółkowie z Wolsztyna
28. Stefania i Leon Szwabowie z Kębłowa
29. Helena i Brunon Śmidodowie z Wroniaw
30. Maria i Jan Walkowiakowie z Wolsztyna
31. Marianna i Jan Waszkowiakowie z Wroniaw
32. Jadwiga i Jan Wieczorkowie z Karpicka
33. Janina i Stanisław Wieczorkowie z Wolsztyna
34. Czesława i Czesław Wyrwowie z Świętna

