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Uroczystość wręczenia przez Fundację Roberta Kocha
dorocznej nagrody Roberta Kocha
W dniu 15 listopada br. w Sali Leibniz Berlińsko-Brandenburskiej Akademii Nauk
w Berlinie odbyła się uroczystość wręczenia przez Fundację Roberta Kocha dorocznej nagrody Roberta Kocha oraz Złotego medalu amerykańskim uczonym za
wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie mikrobiologii. Nagrodę Roberta Kocha
w wysokości 100 tys. Eu otrzymał Profesor Jeffrey I Gordon z Washington
University in St. Louis USA za dorobek badawczy w zakresie badań i odkryć w
obrębie przewodu pokarmowego człowieka. Złotym medalem został uhonorowany dr Anthony S. Fauci Dyrektor NIAID z Maryland USA za dorobek badawczy
w zakresie badań mających na celu zapobieganie, diagnozowanie i leczenie chorób zakaźnych, takich jak: AIDS, grypa, gruźlica, malaria i wiele innych. Na zaproszenie Przewodniczącego Zarządu Fundacji Roberta Kocha w Berlinie H. Erlena w
uroczystości udział wzięli: Burmistrz Wolsztyna Andrzej Rogozinski - członek Zarządu Stowarzyszenia Imienia Roberta Kocha, Bogusława Tuchocka - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Wolsztynie,
prof. dr. hab. Halina Batura-Gabryel - Przewodnicząca Zarządu Stowarzyszenia Imienia Roberta Kocha, dr n. med. Szczepan Cofta - za-ca Przewodniczącego Zarządu Stowarzyszenia Imienia Roberta
Kocha, Jan Koziołek – sekretarz Stowarzyszenia Imienia Roberta Kocha, Wojciech Lis - członek zarządu, rzecznik prasowy Stowarzyszenia Imienia Roberta Kocha, Krzysztof Albiński Dyrektor Szpitala
im. Roberta Kocha w Wolsztynie. Zaznaczyć należy, że wolsztynianie i członkowie Stowarzyszenia im. Roberta Kocha byli jedyną zagraniczną delegacją biorąca udział w tych uroczystościach.

Podziękowania za współpracę podczas organizacji Pucharu Świata w Quadrathlonie
oraz Międzynarodowych zawodów w Triathlonie
W dniu 18 listopada br. Mona Nonn oraz Peter Nonn osobiście podziękowali Burmistrzowi
Wolsztyna Andrzejowi Rogozinskiemu oraz Sekretarzowi Gminy p. Hannie Sitkowskiej za zaangażowanie i sprawne przeprowadzenia Pucharu Świata w Quadrathlonie oraz Międzynarodowych zawodów w Triathlonie. Już dziś wiadomo, że zawody odbędą się za rok, dokładnie
16.08.2014r., i prawdopodobnie imprezy te wpiszą się na stałe w harmonogram corocznych
imprez organizowanych przez samorząd Gminy Wolsztyn. Przypominamy, że Triathlon to
wszechstronna dyscyplina sportowa będąca kombinacją pływania, kolarstwa i biegania. Zawodnik kolejno płynie, jedzie na rowerze i biegnie, a czas końcowy obejmuje również zmianę stroju
sportowego. Organizacja zawodów tej rangi to sportowa promocja miasta i gminy, a w samym
Wolsztynie także nie brakuje miłośników tej oryginalnej i bardzo trudnej dyscypliny.

STRAŻ MIEJSKA informuje… wypadki z udziałem zwierząt
Gmina Wolsztyn w układzie przestrzenno-terytorialnym Polski obejmuje 24.964 hektary, z czego 51,1 proc. to użytki rolne, 37,3 proc.
lasy oraz 11,6 proc. wody. Podane wielkości obszarowe wysoce korzystnie wpływają na otaczające nas środowisko łącznie z florą i
fauną. Na naszym terytorium żyje dużo zwierzyny grubej, zwierzyny płowej oraz drobnej, jak i ptaków niejednokrotnie rzadkich gatunków. Przedstawiony obraz terytorialno-przyrodniczy od pewnego czasu traci jednakże swoje walory. Rozwój budownictwa mieszkaniowego wraz z infrastrukturą techniczno-przesyłową, rozbudowa oraz doskonalenie sieci szlaków komunikacyjnych, parcelacja
PGRów oraz tzw. powszechne ogradzanie, psuje poprawne stosunki naszych mieszkańców z przyrodą. Płaci ona za rozwój cywilizacji,
osąd ten szczególnie uderza w zwierzęta dziko żyjące i ptaki. Z roku na rok coraz liczniejsze są wypadki z udziałem zwierząt, szczególnie na drogach. Powstaje pytanie, na kim ciąży obowiązek utylizacji upadków? Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym oraz ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości w gminach, obowiązek ten ciąży na władzach gminnych. Nieodzowna jest jednak wiedza o martwych zwierzętach i ptakach, stąd Straż Miejska zwraca się z apelem o przekazanie takich informacji bezpośrednio do Strażników Miejskich lub też do Wydziału Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Wolsztynie za pośrednictwem telefonów stacjonarnych 68 347 45 60 oraz 68 347 45 42 lub też telefonu komórkowego 602 754 271. Po uzyskaniu informacji Gmina podejmie całość sprawy do ostatecznego jej załatwienia. Podejmując temat Straż Miejska ostrzega przed nieostrożnym kontaktem z
tzw. padliną, co skutkuje zarażeniem się chorobami odzwierzęcymi wymagającymi niejednokrotnie długiego i kosztownego leczenia. Podobnie ostrzega się przed zabieraniem
zabitych zwierząt lub okaleczaniem zwłok w celu zabrania poroży, szabel dzika, czaszek, pazurów itp. Jest to czyn zabroniony, godzący w normy prawa karnego, co następnie
skutkuje odpowiedzialnością karną, ponieważ zwierzęta dziko żyjące i ptaki również po upadku są własnością państwa.

STRAŻ MIEJSKA informuje… tabliczki numeracyjne
Kto pyta, nie błądzi! Ta stara mądrość ludowa nierzadko stosuje się na terenie Gminy Wolsztyn. Pozostaje pytanie, dlaczego często musimy szukać osobnego źródła informacji
na obcym terenie, w sprawach prostych i oczywistych, i to w sytuacji, w której powszechnie obowiązujące normy prawne sprowadzają do minimum takie czynności. W czym
leży sedno sprawy, z którą Straż Miejska zwraca się mieszkańców naszej Gminy? Po prostu chodzi o oznakowanie każdej posesji, (nie nieruchomości) zajmowanej przez instytucje, jak też przez osoby fizyczne, stosowną tabliczką numeracyjną. Tabliczka taka to swoisty drogowskaz i źródło wiedzy tak osobowej, jak też przestrzenno-terytorialnej, dostępnej dla każdego, a w rzeczywistości dla służb publicznych, tj. policji, pogotowia ratunkowego, straży pożarnej, pogotowia gazowego, doręczycieli poczty itp. W świetle obowiązującego prawa, ale też prawidłowo pojętego obowiązku osobistego i społecznego, należy dążyć do likwidacji stanów anonimowych posesji, poszukiwań adresów metodą
prób i błędów, rozpytań itp. Na marginesie należy zauważyć, że brak numeracji posesji skutkował w przeszłości na naszym terenie tragicznymi, nieodwracalnymi zdarzeniami,
stąd proszę o pełną mobilizację i realizację treści apelu, nie powielajmy dalej ludzkich nieszczęść. Regulacja prawna sprawy zawarta została w ustawie z dnia 17 maja 1989 r.,
prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2005, nr 240, poz.2027) oraz w ustawie z dnia 20 maja 1971 r. kodeks wykroczeń (Dz. U. Z 2010r., nr 21, poz. 105). Nasz aple jest uzasadniony, liczymy na pozytywny odzew.

Apel Straży Miejskiej !!!
Hasło solidarności społecznej zastanawia, wzrusza, aktywizuje, ale również zobowiązuje. Szczególnego znaczenia nabiera
ono w problematyce ludzi bezdomnych oraz ludzi niezaradnych życiowo. Ludzie ci są wśród nas. Nie możemy być wobec
nich bierni i obojętni – homo homini amicus esse debet („Człowiek powinien być dla człowieka przyjacielem”). Stąd Straż
Miejska zwraca się z gorącym apelem do Szanownych Mieszkańców naszej Gminy o informacje w sprawie ludzi bezdomnych, ludzi żyjących w ubóstwie i biedzie. Dotrzemy do nich z pomocą. Jednak uwarunkowana jest ona od naszego rozeznania sprawy, co uzasadnia nasz apel i nasze oczekiwania spotęgowane aktualnie okresem zbliżającej się zimy.
Telefony kontaktowe do Straży Miejskiej: 68 347 45 60 i 602 754 271 (7:00—17:00).
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